
  

             

                                                                         
 

        

                   

 
عن تأثري ضغط  دالالته يدركُها كلُّ متجردبينة ،  نور ، أحكامه كتاب اهللا تعاىل.. 

.. مبنهجٍ علمي يف صياغة نصوصه الكرمية  وهوى النفس ، عندما يكون باحثاًاملوروث 
 ة ألحدمسألة  –فال حج ة يف أية كانت أم عقدياهللا  مع وجود نصوص كتاب –فقهي

  ..لن يفلح  ليثبت تقليداً أو هوى ، ، وكلُّ من جيادل يف نصوصِ كتاب اهللا تعاىلتعاىل 
من العقيدة إىل الفقه ، ، لو نظرنا يف اخلالفات ما بني املذاهب والطوائف اإلسالمية 

جمرد لنصوص كتاب اهللا تعاىل ، وذلك جبعل  تدبرٍ سليمٍوجود عدم ل لرأينا أنها نتيجةٌ
ومنظاراً ال ترى ،  هاراً لدالالتمعي، وأهواء النفس املوروث والعصبيات املُسبقة الصنع 

  .. تعاىل إالَّ من خالله معاين نصوص كتاب اهللا
وقت  تتعلَّق بتحديدلة تعين كلَّ املسلمني ، يف هذا البحث ، سنقف عند مسأ.. 

هل هو عند غروب الشمس كما تذهب السنة ؟ ، أم هو بعد ذلك م ، اإلفطار أثناء الصيا
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، أم هو بعد ذلك ، حني دخول الظالم بشكلٍ كامل بدقائق كما تذهب الشيعة ؟ ، 
ال بد من الوقوف عند  لإلجابة على هذا السؤال.. ؟  الضياءمن  حيث ال يبقى خيطٌ

  .. ] 187: البقرة [           : يف قوله تعاىل     :كلمة 

وال توجد ، ) ل ، ي ، ل : ( صيغة مصدر من اجلذر  هي     : كلمة ..
 : والليل يف كتاب اهللا تعاىل يعين .. مشتقّات ألفعال من هذا اجلذريف كتاب اهللا تعاىل 

  :يقول تعاىل ..  ضياءخليط من  فيها ال وجود يةحبيث ، الكاملالظالم 
               

              

              

    ] 72 – 71: القصص [  
جرد أنه مبمفادها حقيقة ،  يبين لناأنَّ اهللا تعاىل يف هذا النص الكرمي ، ما نراه  ..

بصيغة     ورود كلمة ينتهي الليل ، وهذا ما يؤكِّده ، ضياء د خيط من وجو

               : النكرة

      .. دمن  وجود فبمجر تنتهي حالة الليل  ضياءخيط..  
لو : مبعىن  ..بني خيوط الضياء وخيوط الظالم الليل حيتمل اختالطاً ما  أنَّلو ..  

الطرف  حيثطلوع الشمس حىت  من الفجر (الضياء م مع كانت حالتا تداخل الظال
الطرف  حيثبشكلٍ كامل دخول الظالم غروب الشمس حىت ومن  األول من النهار ،

لليل ، لكان ا جزءاً منلو كانت هاتان الفترتان : مبعىن  ..تابعتني لليل  )لنهار الثاين من ا
الظالم فيه ،  جود خليط منالذي ال و) أي بالنهار ( اء الكامل بالضيالليل ال ينتهي إالَّ 
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من جزءاً  )حيث فيهما االختالط ما بني الظالم والضياء  (كون هاتني الفترتني وذلك 
      :كان النص الكرمي بالصيغة ملا  ..لو كان األمر كذلك  .. الليل

    .. فيهما ضياء خيتلط مع )  طريف النهارنعين (  فهاتان الفترتان

     : ، كيف يقول املوىل عز َّ وجل  اجلاهلنيبناء على جهل الظالم ، و

     ، ، ة الليلوجد فيه خيوطٌ من للخروج من سرمدييف الوقت الذي ت
ما ف!!! .. كيف ؟. !!! .؟ الضياء يف طريف النهار ، اللذين يزعمون أنهما يتبعان لليل

من إله غري ((  :هو العبارة  –الذي ال أساس له إالَّ يف خميلة التائهني  –يناسب هذا الوهم 
  .. ظالمال وجود فيه خليط من  ،كامل بضياء ، أي  ))اهللا يأتيكم بنهار 

لطرف األول نعين طريف النهار ، حيث ا( أال يقول املتوهمون بأنَّ هاتني الفترتني .. 
شمس إىل دخول الظالم من الفجر إىل طلوع الشمس ، والطرف الثاين من غروب ال

زمن الليل ، إطار مها ضمن  حسب زعمهم ،.. إذاً .. من الليل ؟  جزٌء) كامل بشكل 
ال ينتهي الليل إالَّ بنهايتهما ، أي بالنهار الذي ال وجود  –حسب زعمهم  –وبالتايل 

ما يناسب هذا ف ..مختلط مع الظالم  ضياٌء ألنه يوجد يف طريف النهار ،خليط ظالمٍ فيه 
ياء كامل ال أي بض ، ))من إله غري اهللا يأتيكم بنهار (( :  ة املُفترضةالزعم هو العبار

      : اهللا تعاىل يقولما نراه أنَّ  ..لكن  ..ظالم وجود فيه خليط من 

    ،  من : أي من ، وهذا يعين أنَّ الليل خيلو من أضياء خبيط خيط ي
  ..ال يتبعان لليل ) النهار  طريف (الضياء ؤكِّد أنَّ فتريت اختالط الظالم مع وهذا ي ،ضياء 

     :      : واية اآلية الكرمية .. 
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   ،ة  –شري تحاكي املوقف كلمسة بالغيإىل ما نذهب  –احملمول بالنص ت

حيث ال وجود خليط من  ، ال تكون هناك رؤية،     : ففي حالة  ..إليه 

   ..    : والتواصل يكون بالسمع  ضياء ،

         :  يقول تعاىل ..وباملقابل .. 

          ..  اهللا تعاىل يقول :    

    :     .. اهللا يأتيكم (( مل يقل املوىل جلَّ وعال غري إله نم
ومها طرفا (  الليليف النهار وإيالج النهار إيالج الليل يف  ألنَّ فتريت.. ملاذا ؟  .. )) بظالم
تداخل ت، وفيهما ا جزءاً من الليل ت، ليس) ظالم بالضياء حيث اختالط خيوط الالنهار 

ال ينتهي النهار وطرفاه إالَّ .. لذلك .. خيوط الظالم مع خيوط الضياء ، يعين فيهما ظالم 
وهذا ما تنطق ..  ضياءفيه خليط من الذي ال وجود ، حيث الظالم الكامل حبلول الليل 

  ..        : الكرمية به العبارة 
النهار هو ضياء كامل ، ال يوجد فيه ظالم ، والليل هو ظالم كامل ال يوجد فيه .. 

،  طرفا النهارو.. يكون يف طريف النهار ، والتداخل بني خيوط الضياء والظالم  ضياء
   :يعطف عليهما و،      : بذلكسميهما هو من يحيث اهللا تعاىل 

     :           ] ال ميكن  ] 114: هود
يسمي اهللا تعاىل جزءاً من الليل من املستحيل أن  ..أن يكونا تابعني لليل وجزءاً منه 

ليس لليل أطراف ،  .....لبصرية ل فاقدوال يتوهم ذلك إالَّ  ..    : بالعبارة 
اء خيط من ضي جودو أوتدرجاً الليل ال حيتمل و،  من الزمنليس حلظة املعين ألنَّ الطرف 

  ..م والضياء االختالط ما بني خيوط الظالو التدرجيوجد فيهما  ، بينما طرفا النهار ..
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وجوانب من الليل ، ومنازل من الليل ، : تعين       : العبارة .. 
 –إذاً  – كيفف.. تدخل ضمنها أي فترة من فترات الليل ، من بدايته إىل ايته ، وبالتايل 

    : ف عليهما مباشرة العبارةعطَوي جزءاً من الليل     : يكون

    ..إن كان !!! .. كيف ؟     ، حسب  –فهما جزءاً من الليل

   ..      داخالن يف دالالت العبارة  –هذا الزعم 
 ) هيطرفمع ( ار ضياء ، والنهليل يكون حيث ال وجود خليط من المن هنا نرى أنَّ 

طرفيه  ال وجود فيه خليط من ظالم ، ويفلنهار ، حيث اضياء بوجود خيط من يكون 
هذا ما يدركه كلُّ من يدرك احلد األدىن من  ..اختالط ما بني خيوط الضياء والظالم 

  .. اليت يؤكِّد الكثري منها هذه احلقيقة، كتاب اهللا تعاىل  آياتدالالت 
     :لمة اخلايل من الضياء ، فهذه الكيعين الظالم ، ) ل ، ي ، ل ( اجلذر 

 )ن وراء األفق م وأ،  سواء كان مباشراً( تصف الظالم الناتج عن غياب ضوء الشمس 
بني  الظالم يف الفضاء الكوين ما –أيضاً  – وتصف ..رضي يف ليلنا األ، عن األرض 
  ..األرضي لون الليل هو ذات  ، لونهفالفضاء الفاصل ما بني الكواكب  الكواكب ،
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يف تسبح يف فضاء أسود اللون ، و ، األجرام السماوية رض والكواكب وكلُّاأل ..
فيه سوى اجلانب الذي يعكس  الساحبةال نستطيع أن نرى من األجسام ،  الفضاءهذا 

 ه إىلجسمٍ سابحٍ في على أيتحلَّل ت الفضاءهذا  فمكونات الضوء من سطحها باتجاهنا ،
  :له  املكوننياألساسيني العنصرين 
  ..ويكون على جانب اجلسم املواجه للشمس  عنصر مضيء ،..  
  .. عنصر مظلم ، ويكون على اجلانب اآلخر هلذا اجلسم..  
بيننا وبني السابح يف الفضاء الكوين على خطٍّ مستقيم وقع هذا اجلسم  فإذا.. 
االتجاه يف  يكون) كامالً (  اجلانب املضيءكون ال نرى منه شيئاً ، ، عند ذلك الشمس 
  ..حالة احملاق القمر يف  هو حال –على سبيل املثال  –وهذا اآلخر ، 
، يتكـون مـن   ) ل ( ونرمز إليه بالرمز ) الليل الكوين ( الكوين  الفضاء.. إذاً .. 

ونرمز له بالرمز  ، )الذي هو النهار على كوبنا األرضي ( الضياء : عنصرين ملتحمني مها 
  ) : ظ ( نرمز له بالرمز و ،) هنا على األرض هو ليلنا األرضي  الذي( ، والظالم ) ن ( 

  
  ظ  +  ن  =  ل 

  
  :  ىلهذه املعادلة الكونية ، نراها جلية يف قوله تعا

             ] 37: يس [  

    ، نرتع منـه ) ، الليل الكوين الفضاء الكوين (    وآية هلم : اآلية تقول .. 

    على كوكبنا األرضي النهار ( الضياء (   تكون النتيجة، ف :   

   همالذي هو الليل األرضـي  ، الظالم داخلون يف حالة أن    .. أي:    



       7                  

، هو     يفالليل األرض .. ظ+  ن=  ل:  ا املعادلةوهي ذا،  ظ=  ن – ل

وكلُّ ذلك يعود .. هو نتيجة هلذه العملية    كما أنَّ متاماً نتيجة لعملية السلخ ، 
  .. ظ+  ن=  ل: إىل كون الليل الكوين شامالً لعنصري الضياء والظالم 

  :ه تعاىل نراه جلياً يف قول، وهذا املفهوم .. 
              

    ] 4 - 1: الشمس [  
إالَّ داخل الغالف  ، قرص الشمس الذي نراه يف النهار ، ال يظهر لنا ذه احليثية.. 
  ..     : وهذا ما حتمله اآلية الكرمية  ..، ويف وقت النهار اجلوي 
    

  
  

، ال تظهر الشمس ا كما بين ،دائماً ، ظلمة موخارج الغالف اجلوي حيث الرؤية .. 
هنا ، باحليثية اليت نراها ا  ذه احليثية اليت نراها ا ، ألنه ال وجود لغالف جوي يظهرها

  ..     : فالليل الكوين يغشاها .. من على األرض 
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،          : ما نراه يف هاتني اآليتني الكرميتني 
ظهرها  هو الذي : جلِّي الشمس ، مبعىنأنَّ النهار هو الذي يا ي ة اليت نراهاذه احليثي لنا

يف حمل نصب مفعول به    يف كلمة ) ها ( فالضمري املتصل ، من على األرض 
 –بالنسبة لنا  –ما نعلمه أنَّ النهار و.. يعود على الشمس ، والفاعل يعود على النهار ؟ 

نتيجة لوقوعنا يف الوجه هو والليل هو نتيجة لوقوعنا يف وجه األرض املقابل للشمس ، 
ء سوا( والليل هو نتيجة لغياب ضوء الشمس ، نتيجة للنهار ليست الشمس ف.. اآلخر 

ما نذهب إليه يف  وهذا يؤكِّد صحة ..ال العكس ، ) أو من وراء األفق  بشكل مباشر
يف النهار يف إطار : فالنهار يجلِّي الشمس ، مبعىن .. ..تفسرينا هلذه اآليات الكرمية 

وخارج الغالف اجلوي  ..ا اليت نراها تظهر الشمس ذه احليثية اجللية ، الغالف اجلوي 
  ..ل الكوين ، ال تظهر ذه احليثية ، كون الليل الكوين يغشاها حيث اللي
يف كتاب اهللا تعاىل ، وعلى كون ) غ ، ش ، ي ( وبالوقوف على دالالت اجلذر .. 

 –املقابلة هلا  –الغشاوة عندما تتعلَّق بالليل ، تأيت بصيغة املضارع ، وعندما تتعلق التجلية 
  ..تتأكَّد معنا صحة ما نذهب إليه .. بالوقوف على ذلك .. بالنهار ، تأيت بصيغة املاضي 
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البقرة [        : يف كتاب اهللا تعاىل ، الغشاوة هي الغطاء .. 

، فالغشاء على الشيء ال ينفي وجوده ، إنما يعين عدم رؤيته بسبب الغطاء الذي  ] 7: 
وإغشاء اإلنسان جعله ال  .. ] 50: إبراهيم [       : وضع عليه 

فالغشاء ال يزيل الشيء من  .. ] 9: يس [        : يبصر 
  ..وجوده ، وإنما حيجبه ، فال يظهر باحليثية اليت هو فيها 

، حيث الليل هو ، يتصف به الليل ) غ ، ش ، ي ( وهذا املعىن ملشتقّات اجلذر .. 
 –فيما تشمل  –وملَّا كانت كلمة الليل ، تشمل .. طاء حيجب الرؤية عن املوجودات غ

فإنه يف الليل الكوين هناك حيثية  –حسب بعض السياقات القرآنية  –الليل الكوين 
م والضياء املستتر ما بني الظال –كتفاعل مستمر  – من التغطية ، نتيجة االختالطمستمرة 

نرى ورود صيغة .. وبالتايل .. ، فالظالم يغطِّي الضياء بشكلٍ مستمر فيه ، كما رأينا 
   .. ] 1: الليل [       :    :  املضارعالفعل 

جسمٍ فيه ، يتعلَّق به مفعول به ، ليشمل كلَّ مل     :ما نراه أنَّ الفعل و.. 
 ..وهذا يكون يف الليل الكوين ، وأيضاً يف الليل األرضي مادام هناك ليل ، ، وباستمرار 

وهذا مما يؤكِّد أنَّ ،  عن إبصارها يف الليل ، هي حيثية مستمرة ماألجسافحيثية تغطية 
يف طريف  –ث يشمل طريف النهار ، حيال  همما يؤكِّد أنالليل ال حيتمل خيطاً من ضياء ، و

  ..وذلك بسبب وجود خيوط الضياء ،    : ال تتحقَّق دالالت الفعل  –النهار 
، وال من الليل الكوين هو نتيجة لسلخه ) شأنه شأن الليل األرضي  (بينما النهار .. 
 ..لذلك .. كنتيجة هلذا السلخ إالَّ باكتمال عملية السلخ ) هو والليل األرضي ( يكون 

، كون  ] 2: الليل [       :    : ورود صيغة الفعل املاضي  نرى
 –رقيقة نسبياً  –قشرة كوة على شكل عن بذاته كضياء ، عبارة هو فظهر  النهار جتلّى
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.. إذاً  ..نصف كرة يف الفضاء الكوين ، حتيط بوجه األرض املقابل للشمس سطح من 
هار نتيجة لعملية السلخ من الليل الكوين ، الذي فيه تفاعل مستمر ما بني عنصريه كون الن

فيه  تتعلّقفيه صيغة املضارع ، والنهار  تتعلّقاللذين يتكون منهما ، كما رأينا ، فإنَّ الليل 
  .. ] 2 – 1 :الليل [           : صيغة املاضي 

 قبل اآلية املتعلّقة بالنهار ، كون الليل هو األصل  ترد، وما نراه أنَّ اآلية املتعلّقة بالليل 
  ..سلخ النهار  يتمالذي منه 

طريف النهار جزءاً من جسد الليل ، حبجة أنه فيهما ال يوجد ضياٌء وال ميكن اعتبار .. 
 ال.. فكما بينا  ..لة االنتقالية ما بني الليل والنهار نه فيهما املرح، وأ) كالنهار ( كامل 

     :  :  حيثيات الدالالت احملمولة بكلمة تتحقَّق يف طريف النهار

    ] فكلمة ، وذلك بسبب وجود الضياء فيهما  ] 1: الليل ، :    شاملة
خصوصاً يف القسم القريب من ،  طريف النهار نرى األشياء ، ويفيف الليل  لكلِّ جسد

هو من الليل الكوين ، ) كونه خالياً من الظالم ( ومن جهة أُخرى ، سلخ النهار .. النهار 
الليل ، أصالً لنسلخه منه وليس من الليل األرضي ، فالليل األرضي ال يوجد فيه ضياء 

  ..من الليل الكوين لعملية السلخ ) كالنهار ( نتيجة  –أيضاً  –األرضي هو 
وعلى ظلمة الليل كامالً الليل الذي يتم منه السلخ ، حيتوي على ضياء النهار ف.. 

 فهذا الليل الكوين منه خرجت كلُّ يف الليل الكوين ،األرضي ، وهذا ال يكون إالَّ 
مة اجلهل أن يتخيل من ق.. لذلك ) .. النهار ، طرفا النهار ، الليل األرضي : ( العناصر 

 ، تائه بأنَّ طريف النهار يتبعان لليل األرضي ، وذلك انطالقاً من كوما ليسا ضياء كامالً
إضافة فهذا الوهم تيه ناتج عن جعل الليل األرضي شامالً لعنصر الضياء الكامل  ،كالنهار 

.. لعملية السلخ  هو نتيجة) كالنهار ( عن كون الليل األرض  وإعراض، لعنصر الظالم 
، أنَّ            : فقد رأينا يف قوله تعاىل 
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.. ، عبارة عن نتيجة هلذا السلخ    والليل األرضي     النهار كالً من
و وهم بأنَّ الليل األرضي يشمل النهار كامالً كعنصر ه، وضم طريف النهار لليل األرضي 

.. كامل ، وهذا هو قمة اجلهل بنصوص كتاب اهللا تعاىل ، وباحلقائق الفلكية الضياء الفيه 
عن  وتيهاً ناجتاًفيه إبصار ، عن جعل الليل  تيهاً ناجتاًالوهم فضالً عن كون هذا هذا 

اهللا تعاىل ، اليت تؤكّد أنَّ الليل يكون حيث عراض عن دالالت الكثري من آيات كتاب اإل
  ..إن شاء اهللا تعاىل  –يف هذا البحث  –ال وجود خليط من ضياء ، كما رأينا ، وسنرى 

،           :وجوهر ما رأيناه يف هذا النص الكرمي 

          : أيضاً يف قوله تعاىل  نراه

        ] ى هو بكينونته ، الذي جتلَّ فالنهار .. ] 4 - 1: الشمس
وليست  ،، وحيث فيه خيوط الضياء ظاهرة الكوين سلخه من الليل كتمال كنتيجة ال

الشمس ضمن الغالف لنا أظهر  .. هذا النهار.. الليل الكوين يف ال احلكما هو  مستترة
بصيغة الفعل     نرى ورود كلمة ولذلك.. اليت نراها ا اجلوي ، حبيثيتها 

  ..      : املاضي 
 بتفاعل مستمر ،و –أينا كما ر –بينما يف الليل الكوين ، حيث الضياء مستتر بالظالم 

بتفاعله املستمر هذا ما بني عنصريه  –فإنَّ هذا الليل الكوين  يغطِّي فيه الظالم الضياَء ،
: نرى ورود كلمة .. لذلك .. يغطّي حيثية الشمس اليت نراها ا يف النهار  –املكونني له 

    بصيغة الفعل املضارع :      ... تقدمي  –هنا  –ونرى

      :اآلية الكرمية املتعلّقة بالنهار على اآلية الكرمية املتعلّقة بالليل 
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     ، الضياء الذي بسببه كون السياق يتعلَّق بالشمس ، اليت هي مصدر
  ..كان النهار 

،      : د صحة ما نذهب إليه يف تفسرينا لآلية الكرمية ومما يؤكِّ

الليل كفاعل ، موجود قبل تغطية : مبعىن .. هو الليل    : أنَّ الفاعل يف كلمة 
وهذا ال يتحقَّق إالَّ يف الليل الكوين ، الذي .. الشمس كمفعول به ، وهو السبب بذلك 

أما القول .. شى الشمس فال تظهر لنا باحليثية اليت تظهر ا هنا من على األرض هو يغ
غطّي الشمس فتغيب عن نظرنا ، فهذا يقتضي أنَّ ي يبأنَّ اآلية الكرمية تعين أنَّ الليل األرض

غياب الشمس هو نتيجة حللول الليل ، وهذا ال يقول به من عنده حد أدىن من إدراك 
الليل األرضي يبدأ بعد غياب الشمس ، وبعد انقضاء الطرف الثاين .. ية احلقائق الفلك

  !!! ..كيف ؟!!! .. املفعول به ؟وجود للنهار ، فكيف للفاعل أن يتأخر بوجوده عن 
  : واألمر ذاته بالنسبة للنهار الذي جلّى لنا الشمس ذه احليثية اليت نراها ا 

   ..  فالفاعل يف كلمة :    هو النهار ، واملفعول به هو الشمس ..
والشمس تظهر لنا .. فلوال الغالف اجلوي ، ملا كنا سنرى الشمس كما نراها يف النهار 

ذه احليثية بعد انقضاء الطرف األول من النهار ، وختتفي عن أنظارنا من بداية الطرف 
النهار بطرفيه ، موجود قبل ظهورها لنا ذه احليثية ، وبعد  :مبعىن .. الثاين للنهار 

وهذا مما .. هي املفعول به الشمس هو الفاعل يف هذه العملية ، والنهار ظهورها لنا ، ف
  ..يؤكِّد صحة ما نذهب إليه يف تفسرينا هلذه اآليات الكرمية 

لنهار على بعضهما ، يكون عطف الليل وا عند ،من هنا نرى أنه يف كتاب اهللا تعاىل 
الليلَ  –إضافة لليل األرضي  –فالليل يشمل الليل يف املقدمة ، ليعطَف النهار عليه ، 

 ..الليل األرضي  لينتج، هو األساس الذي منه يتم سلخ النهار الكوين  الليلُالكوين ، و
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، والليل الكوين رضي هنا على سطح األرض القاسم املشترك بني الليل األف ..كما رأينا 
  ..الفضاء الذي تسبح فيه األجرام السماوية ، هو الظلمة  حيث

          :وحتى لو نظرنا إىل اآلية الكرمية .. 

    ] اآلية الكرمية  فإنَّ، هو ليلنا األرضي فيها على أنَّ الليل املعين  ، ] 37: يس
ساعة  )  24( كسلخٍ مستمر على مدار  [ منه النهار نسلخ الليل ، كونناوآيةٌ هلم :  تقول

 ، ] صيغة مضارع   ، كون الصيغة كظاهرة كونية ليست خاصة مبكان حمدد 
كسلخٍ  [  سلخن أننا، هلم  آيةُ الليل: مبعىن   ،) الليل األرضي ( الظالم حالة يف فإذا هم 

ساعة كظاهرة كونية ليست خاصة مبكان حمدد ، كون الصيغة        )  24( مستمر على مدار 
   آليةاف.. يف حالة ظالم  فيكونون، كاملةً خيوط الضياء  همن ] صيغة مضارع 

 –وء النهار ، كون ضالليل خيلو من ضوء النهار  أنَّ تبين لنا –من هذا املنظار  – الكرمية
     : ما استنبطناه من قوله تعاىل هو وهذا .. مسلوخاً منه  –كامالً 

               

              
            ]72 – 71: القصص [  

            واالستشهاد بقوله تعاىل .. 
بداية الطرف الثاين ( وآيةٌ هلم الليل الذي يبدأ مع الغروب : ، على أنه يعين  ] 37: يس [ 

، حيث نبدأ بسلخ النهار منه ابتداء من الغروب ، فإذا هم مظلمون بعد انتهاء ) للنهار 
ليس صحيحاً على  – ة الكرميةاملغلوط لآليذا الفهم  –هذا االستشهاد .. السلخ هذا 

  : ، منها وذلك ألسباب عديدة.. على اإلطالق .. اإلطالق 
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  .. يتناىف مع جممل آيات كتاب اهللا تعاىل ، احلاملة لكلمة   هذا الفهم املغلوط ،
    ا قد وقفنا عند بعضها ، وسنقفيف هذا البحث  –إن شاء اهللا تعاىل  –، وكن

، وهو ، فهذا الفهم املغلوط ينقضه كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ر عند بعضها اآلخ
ال أساس له إالَّ يف خميلة الواهم ، إعراضاً عن األدلّة ، تصورٍ مسبقِ الصنع  نتيجةُ وضعِ

  .. الدامغة اليت حتملها جممل نصوص كتاب اهللا تعاىل 
   .. ، ة هذا الفهم املغلوطيقلب العبارة القرآني :     ليجعلها مبعىن

  ] 114: هود [           :  ))طريف الليل (( 

فطرفا  ..وهذا مستحيل  ..عليها تكراراً        العبارةوجيعل من عطف 
ناظرتان بالنسبة ملركزه ، واملنتميان إليه ، واللذان من خالهلما يتم الشيء مها ايتاه املت

التواصل مع ما هو خارج جسم الشيء ، فكما أنَّ الطرف األول للنهار حيمل تداخل 
خيوط الظالم مع خيوط الضياء ، وهو جزٌء من النهار ، كذلك األمر يف الطرف الثاين 

الطرف الثاين للنهار جزءاً من الليل ، فهو مشمولٌ إن كان  ..من جهة أُخرى و ..للنهار 
 : تعطَف العبارة –إذاً  – فكيف،        بالليل ، أي هو مشمولٌ بالعبارة

       على العبارة    :         ..   
  ..، أنَّ الليل األرضي يشمل كلَّ درجات مفاده فرضاً  حيمل هذا الفهم املغلوط

الظالم آخر خيط ضياء عندما حيلُّ الضياء ، ابتداء من الضياء الكامل قبل الغروب وانتهاء ب
 ولو سلّمنا هلذا الوهم الذي ال أساس له إالَّ.. الكامل بعد اية الطرف الثاين من النهار 

ول خيط ضياء للفجر أمن ( يف أهواء متخيليه ، فهذا يعين أنَّ الطرف األول من النهار 
فإنَّ  –هذه األهواء التائهة  –فحسب هو أيضاً جزٌء من الليل ، ) حتى طلوع الشمس 
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ما نراه .. لكن .. فتريت تداخل خيوط الظالم خبيوط الضياء ، تنتميان لليل وليس للنهار 
ليست من الليل ، ) الطرف األول للنهار ( هللا تعاىل أنَّ فترة اإليالج األوىل يف كتابِ ا

فكيف إذاً يقول اهللا .. حيث يوجد ضياء ال يوجد ليل : بنصوص كتاب اهللا تعاىل ، يعين 
الطرف األول للنهار نعم : ، ويعترض عليه الوامهون قائلني     : تعاىل لنا 

ال لن نعترف به جزءاً من : ترف به جزءاً من النهار ، بينما الطرف الثاين من النهار سنع
  !!! ..حتى تستقيم أهواؤنا وما يمليه علينا خيالنا ؟، النهار ، نريده جزءاً من الليل 

  ..ع الطرف يف العبارة دالالت عدم إدراك معىن  نهذا الفهم املغلوط ، ناتج :  
     ، ، ايتاه املتناظرتان بالنسبة ملركزه ، وينتميان إليه فطرفا الشيء مها

هذا الشيء مع ما هو خارج جسمه ، وهذان الطرفان هلما امتداد  يتفاعلومن خالهلما 
.. ولذلك  ..لذي مها طرفاه داد حيجز حيزاً من الشيء ا، هلما امتداخل جسم هذا الشيء 

ال حيتمل خيطاً من ضياء ، وينتهي مع أول خيط من ضياء  –نا كما رأي –كون الليل 
فهذا يعين أنَّ ال يوجد له أطراف ، بنص كتاب اهللا تعاىل ، الفجر بنص كتاب اهللا تعاىل ، 

فكما أنه ينتهي فجأة من أول خيط من ضياء الفجر ، حيث بداية الطرف األول للنهار ، 
يل لليس ل ...الطرف الثاين للنهار آخر خيط ضياء مع اية  فإنه يبدأ فجأة مع خروج

من .. يالج ما بني خيوط الضياء وخيوط الظالم ، يعين ليس له امتداد يتم فيه إأطراف 
والوامهون يريدون أن جيعلوا لليل  ..هنا نرى أنَّ كتاب اهللا تعاىل مل يصف لليل أطرافاً 

ال ، نعترف : ، ويقولون له جلَّ وعال     :  أطرافاً ، اهللا تعاىل يقول هلم
فقط بالطرف األول للنهار ، أما الطرف الثاين للنهار فال نعترف به ، وأهواؤنا تفرض 

  !!!!!!! ..علينا أن جنعله جزءاً من الليل 
  .. هذا الفهم املغلوط ، ينقضه قوله تعاىل:  
            ] 12: اإلسراء [   
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                ] 86: النمل [     

               ] 61: غافر [  

،  ]        ،،      [: اهللا تعاىل يقول .. 
حيثما يوجد خيطٌ من ضياء فهناك إمكانية  ألنهيعين حيثما يوجد إبصار فنحن يف النهار ، 

ا ما تؤكِّده نصوص ليست بالقليلة ، منها أنَّ ليلة لإلبصار ، يعين حنن لسنا يف الليل ، وهذ
وعند الغروب وملسافة  ..بداية ملرحلة اإلبصار الالصيام تنتهي مع أول خيط ضياء ، حيث 

ن يقود اإلنسان سيارته ملسافة هناك إبصار جيد ، فمن املمكن أ زمنية ليست قليلة نسبياً
، فكيف إذاً يكون الطرف الثاين للنهار ليس ليست قليلة دون احلاجة لتشغيل اإلضاءة 

   !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. جعل اهللا تعاىل آيته مبصرة ؟ر الذي بصجزءاً من النهار املُ
  .. ، تقع ضمن  –قيد البحث  –ية الكرمية يتجاهل كون اآلهذا الفهم املغلوط

   :ب من البشر النظر فيها ، كمعجزات يطلنص قُرآين يبين آيات اهللا تعاىل الكونية 
      .............       

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

  ] 41 – 33:  يس[ 
عن  والال يتحدث عن أحكام تتعلَّق بأوقات ،  –كما نرى  –احمليط  فالسياق ..

حقائق كونية ، يعرضها كمعجزات ، يطلَب من إنما يتحدث عن  ،خصوصيات شرعية 
لنص الكرمي ثالث يف سياق ا    : ، فقد وردت العبارة البشر التفكّر فيها 

.. ، متعلِّقة باألرض ، وبالليل ، وحبمل ذرية املخاطبني يف الفلك املشحون مرات 
         : اآلية الكرمية قيد البحث دالالت و

   كلمة  ورود ن هنا نرى احلكمة منم ..هي يف هذا اإلطار    
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، بعيداً    : يعرضها اهللا تعاىل للبشر ، فالليل كحقيقة كونية بصيغة الفعل املضارع 
هو يف حالة سلخٍ ) اخلاص به حيث لكلِّ مكان زمنه ( عن خصوصيات األماكن املختلفة 

وله وجود ، مستمر  ار ويف كلِّ حلظ.. ، ففي كلِّ حلظة هناك ليل مستمر ويف .. ة هناك
هناك و ..وهناك فجر  ..وهنا غروب .. لوع للشمس ط هناكو ..حلظة هناك فجر  كلِّ

فعملية سلخ النهار من الليل هي عملية مستمرة دائماً ،  ....... وهناك ضحى.. شفق 
 بصيغة   : هذا ما تؤكِّده احلقائق الفلكية ، وقبل ذلك ، هذا ما حتمله كلمة 

  ..الفعل املضارع 
            : ولو وردت اآلية الكرمية 

لكان هناك ليل ،  ))منه النهار فإذا هم مظلمون  سلخناوآيةٌ هلم الليل (( : بالصيغة 
احلال يف اآلية الكرمية بذات واحد ، متّت له عملية سلخ واحدة ، وانتهت ، كما هو 

حيث ،  ] 41: يس [            :السياق 

فحمل الذرية يف الفلك املشحون متَّ مرة واحدة ، بصيغة الفعل املاضي ،    كلمة 
  ..، كما هو حال سلخ النهار من الليل  وانتهى األمر ، وليس أمراً مستمراً

بصيغة الفعل املضارع    : احلكمة يف ورود كلمة من هنا نرى عمق .. 

            : دون صيغة الفعل املاضي 
وذلك كآية كونية حتدث باستمرار دون  كون عملية السلخ مستمرة يف كلِّ حلظة ،

  ..ليتفكَّروا فيها  ، انقطاع ، يعرضها اهللا تعاىل للبشر
األرضي من الليل  أنَّ فترة االنتقال يف كتاب اهللا تعاىل ، –واضحاً جلياً  –ما نراه .. 

ضي األر، وفترة االنتقال من النهار إىل الليل ) ما بني الفجر وطلوع الشمس (  إىل النهار
   يالج اإل عملية تم فيهماومها الفترتان اللتان ت ،) ما بني غروب الشمس ودخول الليل ( 
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ب اهللا ال تتبعان لليل ، فلم يذكر لنا كتامها فترتان  ما بني الليل والنهار ،) تداخل ال( 
،  رللنها  –يف كتاب اهللا تعاىل  – ضيفامها طرفان أُ.. أبداً  ..تعاىل وجود طرفني لليل 

، حيث كلُّ طرف منهما تؤدى فيه      : مسامها اهللا تعاىل، فقد وليس لليل 

        :   : ة ، وعطف عليهمافريضة من فرائض الصال

       ..   
 ..ل من النهار ال شكأنَّ الطرف األو ، ى فيها صالة الفجر ، ؤهو الفترة اليت تد

 حيث ال( وتنتهي مع طلوع قرص الشمس ) حيث أول خيط للضياء ( وتبدأ بالفجر 
  :) الطرف األول للنهار ( هذه الفترة  أنَّفما نراه .. ) وجود خليط من الظالم 

  .. ، ينتقع بني حدل بني حدوجود خل هو الليل حيث ال أوضياء من  يط ،
ثان من هو وجود قرص الشمس على مستوى األفق  وبني حد حيث ال وجود خليط ،

  ..ظالم 
  ..، ل من النهارل خيط ضياء من الفجر ، حيث من بداية الطرف األويبدأ  أو

ط الظالم عند اية البداية ، لتتالشى خيو قبليكون كامالً  ، الذيظالم انسالخ خيوط ال
هي الفترة االنتقالية : مبعىن  ..هذا الطرف مع وجود قرص الشمس على مستوى األفق 

  .. ظالمال وجود خليط من  النهار حيثضياء ، إىل من الليل حيث ال وجود خليط من 
 ..  ، ل من النهار ، ال نرى قرص الشمس يف السماءخالل فترة الطرف األو

  ..الشمس من وراء األفق  ياءيصلنا ضإنما 
 .. ، ل من النهارى فريضة  يف فترة الطرف األوصالة الفجرتؤد ..  
الطرف الثاين من النهار ، يناظر طرفه األول ، بالنسبة ملنتصف النهار ، وإالَّ ملا .. 

  :الطرف الثاين من النهار لرأينا  إىللو نظرنا و.. لنهار  لكانا طرفني
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  ..قع بني يل حداألو هو وجود قرص الشمس على مستوى هو ، ين ، احلد
يكون  –أيضاً  –حيث من النهار ، ، وهذا يقابل احلد الثاين من الطرف األول األفق 

  ..األفق  مستوى قرص الشمس على
ليل كظالم ال يوجد فيه خيطٌ من واحلد الثاين من الطرف الثاين للنهار ، هو ال.. 

  ..يقابل احلد األول من الطرف األول للنهار  ضياء ، وهذا
  .. من بداية الطرف الثاين من النهار ، يبدأ دخول الظالم واختالطه خبيوط

الضياء ، حيث يكون الضياء كامالً يف بدايته ، ليتالشى الضياء يف ايته ، حيث يبدأ الليل 
يف الطرف األول من النهار تنسلخ  وهذا يقابل متاماً الطرف األول من النهار ، حيث.. 

  ..خيوط الظالم تدرجيياً لتتالشى يف ايته 
 ..  ماخالل فترة الطرف الثاين من النهار ، ال نرى قرص الشمس يف السماء ، إن

، يف الطرف األول من النهار  يكونهو ذاته ما األمر يصلنا ضياؤها من وراء األفق ، وهذا 
  .. ا من وراء األفق حيث ضياء الشمس يصلن

 .. ، ى فريضة صالة املغرب  يف فترة الطرف الثاين من النهارتؤد..  
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 ،  لنهار ، من العصر إىل غروب الشمسمن اومن املستحيل أن يكون الطرف الثاين 

  ..وذلك ألسباب عديدة .. املفسرين  بعضكما ذهب 
  .. ل –واقع فلكي ك –هذه احلالة املفترضة ، ال تناظر أبداً يفمع الطرف األو 

 لكلمة    كلمة نرى فيه إضافة،       : فقوله تعاىل .. 

    ..حيث للنهار  للنهار من مجلة أطراف النهار ، مبعىن هناك طرفان معنيان

            : أطراف 

             ] هذه  .. ] 130: طه

بالنسبة  قابلهمابت، دان معلومان فلكياً حدطرفان مأنهما  تعين    اإلضافة 
  ..ا أعاله نال يكون إالَّ كما بي، ويتم معرفتهما بناء على هذا التقابل ، وهذا لنهار ركز امل
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من يقول بأنَّ ما يناظر الفترة من الفجر لطلوع الشمس حيث الطرف األول للنهار ، 
يل هو كطرف أعلى  يما يناظر رأس: هو الفترة من العصر للغروب ، هو كمن يقول 

!!! فهل يقول بذلك عاقلٌ باحثٌ عن احلق ؟ بطين ، وليس هو قدمي كطرف أسفل يل ،
هل هناك من ذرة شك أنَّ مركز النهار يكون عند بداية دلوك الشمس ، عندما تكون .. 

هل هناك من ذرة شك أنَّ طلوع الشمس  ..؟ ، فوق رؤوسنا متاماً عموديةً على األرض 
هل هناك من ذرة شك أنَّ طلوع الشمس هو أقرب .. ة هلذا املركز ؟ يقابل غروا بالنسب

من الطرف ملركز النهار ، وأنَّ غروب الشمس هو أقرب نقطة من الطرف األول نقطة 
هل هناك من ذرة شك أنَّ اية الطرف األول بالنسبة ملركز النهار  .. ملركز النهار ؟ الثاين 

كما يريد  –هل هذه التقابالت تتحقّق .. النسبة ملركز النهار تقابل بداية الطرف الثاين ب
من الفجر ( ما بني الطرف األول للنهار الذي ال خالف فيه  –أصحاب األهواء التائهة 

هل يقول بذلك !!!!!!! .. وبني الفترة من العصر حتى املغرب ؟) حتى طلوع الشمس 
من هو ليس عبداً هلواه ، ونقوم ذا  هذه بديهيات يدركُها كلُّ!!!!!!! .. عاقل ؟

لتفنيد أوهام املضلّلني ، حتى ال يقع األبرياء ضحية  –الذي ال حاجة له  –التفصيل 
   ..إلضالهلم ، فهذه أمور معلومة يدركها كلُّ نقي بفطرته النقية 

  .. لنهار هو من العصر إىل غروب الشمس ، فهذا لإن كان الطرف الثاين
أداء  أوقاتان يحددان هناك نص، اهللا تعاىل ألنه يف كتاب .. غرب املصالة  ييعتضيقتضي 

  :فرائض الصالة 
            ] 114: هود [  

              ] 78: اإلسراء [  

الطرف الثاين من النهار هو قبل الغروب ، فأين هو  – كما يزعمون –فإن كان  ..
كتاب اهللا تعاىل تبيانٌ لكلِّ شيء  ...النص الكرمي الذي حيدد لنا وقت صالة املغرب ؟ 
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مة ، فهل يتهمون كتاب كما يؤكِّد مرتِّله جلَّ وعال ، وصالة املغرب من الصلوات املعلو
  !!!!!!! ..اهللا تعاىل بالنقص ، لتمرير أهوائهم الضالّة ؟

    .. يعين من العصر إىل غروب الشمس ، فهذا ، إن كان الطرف الثاين للنهار
، فباإلضافة        : أنه داخل يف الفترة احملمولة بالعبارة 

يزعمون تكراراً ال .. لذلك  إضافة .. املغربفريضة ل يؤدي إليه زعمهم من تضييع ماإىل 
يتناقض مع دالالت الكثري من آيات كتاب اهللا  هذا زعمهمفضالً عن كون .. أساس له 

  ..تعاىل 
  ..د صالة يف النهار ، وذلك بأن يتخيوجل أنَّ قد حيلو لقائلٍ أن يقول ، ال ت
تصف فترة ما بعد الغروب إىل الليل ،        : العبارة 

     : العبارة القرآنية  :نقول ..  ما يريده هواهوذلك لتربير 

  ن فترة صاليت الظهر والعصر ، ومها فريضتان تؤدويف كتاب اهللايان يف النهار تبي ، 
.. والبيع تعاىل ما يثبت أنه هناك صالة تؤدى يف النهار ، حيث السعي واحلركة والعمل 

  : جلَّ وعاليقول 
              

            ] 9: اجلمعة [   

:      نرى فيها ورود كلمة ،          : العبارة.. 

    ، فة بأل التعريفمعرها اليت نؤدها كلَّ يوم ، ولكن ، هنا يفهي الصالة ذات

نها ينادى عليها من يوم اجلمعة ، فما يميزها هو أ      :ينادى عليها 
ينادى  ، ديتها ، وكهيآت لفعلها ، نقوم ا كلَّ يوم ، لكن هناهي ذاتها كوقت لتأ.. 
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وذلك ما نراه أنَّ هذه الصالة املعنية هنا ، ال تؤدى إالَّ يف النهار ، .. معة من يوم اجلعليها 
       :  : بدليل العبارة التالية هلا يف ذات السياق مباشرة 

             .. فالعبارة :  

   نادى  تعين أنَّ املُخاطَب كانطلب ذه الصالة ، هليف حالة عمل البيع قبل أن يوي
أنه بعد ما يؤكِّد  اآلية التالية مباشرةويف ..  هذه الصالة البيع والذهاب إىلهذا منه ترك 

    : عمله ليبتغي من فضل اهللا تعاىل إىلانقضاء هذه الصالة يعود اإلنسان 
               

، ى يف النهار دؤوكلُّ ذلك ال ميكن أن يتحقَّق إالَّ يف الصالة اليت ت .. ] 10: اجلمعة [ 
     ..وليس يف طرفيه 

    : ه تعاىل عند تفسري قول ال بد أن نقفيف هذا السياق ، وهنا 

   ..  د ، ل ، ك ( اجلذر أنَّ ، فما نراه يف كتاب اهللا تعاىل ( ، له مشتق

ومن استشفاف املعىن  ..الواردة يف هذه العبارة القرآنية     : وحيد هو كلمة

لبداية : تعين      : العبارةنرى أنَّ  ،اهللا تعاىل  من كلية ما حيمله كتاب
 هاوكأن، العني يف رؤيتها للشمس تكون حيث ميل الشمس عن عموديتها على األرض ، 

مع الفضاء متاهياً ممروسة ومعروكة  –يف هذه الرؤية  –كأنَّ الشمس و،  ممروسة ومعروكة
      : والعبارة القرآنية ..بداية فترة أداء فريضة الظهر لأي  .. احمليط ا

بالنسبة حلالة النهار كصفاء خالٍ من ،  وعدم الصفاء، والعكر ، الكدر إىل بداية : تعىن 
 العصرفريضة أداء فترة إىل اية  :أي خيوط الظالم ، وهذا يكون حني غروب الشمس ، 
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تصور لنا فترة أداء فريضيت الظهر ،         : فالعبارة.. 
  ..والعصر 
 وإضافة لورود) .. ، س ، ق  غ( هي صيغة مصدر من اجلذر    كلمة .. 

ثالث كلمات أُخرى  يف كتاب اهللا تعاىلهنا يف النص قيد البحث ، نرى هذه الكلمة 
      يف قوله تعاىل   كلمة منها  ،تتفرع من هذا اجلذر اللغوي 

   ] مبعىن ..  ] 3: الفلق:  ومن شرظلمٍ فاسداً وليس صافياً، ه يف نفس ميف  ليس نقي
حينما حيلُّ فساده وذلك أذيته ، شر بعيد عن احلق ، ومن عاصٍ ضار من شر ذاته ، 

  ..وظلمه وضرره وأذاه 
  :التاليني يف النصني  كلمتان )غ ، س ، ق ( جلذر بقي من مشتقّات ا.. 
              

      ] 57 - 55: ص [  

              

               ] 21: النبأ - 
26 [  

:   يتعلى كلم ان، تعطَف ]]     ،،   [[:  ما نراه أنَّ كلميت.. 

]]      ،،    [[  ، ا وذلك يفم وشراومها.. وصف حال أهل جهن 
نقيض الصفاء ، وعدم إمكانية االطالع والرؤية حلقيقة احلال والشراب ، :  انبذلك تصف

  ..وهذا يتعلَّق بالفساد والضرر وعدم النفع 
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، نرى             ففي قوله تعاىل 

تقابل    : وأنَّ كلمة ..    : تقابل كلمة    : أنَّ كلمة 

أهل اجلنة يتصف بالبياض كصفة للشفافية شراب ومن املعلوم أنَّ ..    : كلمة 
  ..م الفساد والضرر ، وباملزاج العايل والصفاء ، وبالطهارة كصفة لعدم الرجس وعد

            ]46 - 45: الصافات [   

            ] 5: اإلنسان [   

            ] 21: اإلنسان [   

             

            ] 28 - 25: املطففني [   
  .. وباملقابل يتصف شراب أهل جهنم بنقيض ذلك .. 
             ] 70: األنعام [    
            ] 4: يونس [    

              ] 16: إبراهيم  - 
17 [  

            

    ] 29: الكهف [       

            ] 55 - 54: الواقعة [  
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الكدر وعدم الصفاء وعدم العكر و: تعين ) غ ، س ، ق : ( قّات اجلذر مشت.. إذاً .. 
  :الرؤية ، وهذا ما يتجلّى يف قوله تعاىل 

                     

  ] 17 - 16: إبراهيم [ 

غ ، ( بدالالت اجلذر وعدم رؤية ذلك ، حممولٌ ، فذهاب الشفافية والصفاء والنقاء 
ىل إ: تعين بأنها      :  من هنا ندرك دالالت العبارة القرآنية) .. س ، ق 

دخول ظالم الليل ، بداية حنن نقول ، )  الغروب عند( ظالم الليل خيوط بداية دخول 
بداية دخول الليل ، فالليل خيلو من الضياء كما رأينا ، بينما الفترة اليت تبدأ  ومل نقل

ها العكر يبدأ فيكبداية للطرف الثاين من النهار ، جود قرص الشمس على األفق ، بو
صفاء والشفافية ، نتيجة بداية دخول خيوط الظالم تدرجيياً وانسحاب والكدر واية ال

  ..ا بينا خيوط الضياء ، كم
 ، تعين إىل بداية دخول كدر الليل وعكره،      : العبارة .. إذاً .. 

 قدان الصفاء والنقاء يف الرؤية ، فخيوط ظالم الليل تكون قد بدأت تدخلحبيث يبدأ ف
  ..  وبداية طرفه الثاين، حيث اية النهار وحتل مكان خيوط الضياء ، 

 ، ال تعين أبداً أنه هناك فترة زمنية امسها الغسق    : وهذه العبارة .. 

تضاف بصيغة نكرة ،    فما نراه هو ورود كلمة  ..جزٌء من الليل  وأنها

ال تعين الكدر    ، وهذا يعين أنَّ كلمة    كتعريف إضافة إىل كلمة 

: مبعىن .. لتعريفها     وإالَّ ملا أُضيفت إىل كلمة  بعينها والعكر كفترة زمنية حمددة
وهناك .. ي نستعيذ منه وهناك غسق الفاسد الضار الذ ..الشراب كما رأينا هناك غسق 
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       دخول خيوط ظالم الليل بداية نتيجة والعكر يف الروية  الكدر الذي هو غسق الليل ،
  ) ..وليس الليل ( 

يعين عكراً وكدراً يعود يف سببه إىل ،     : فإضافة الغسق لليل .. 
وذلك بسبب إقبال الليل وبدء خيوط ظالمه باحللول مكان خيوط الضياء ، خيوط الظالم 

خيوط  انسحابإدبار الليل وعدم اكتمال بسبب و.. النهار  بالنسبة للطرف الثاين من
  ..نسية للطرف األول من النهار ظالمه بال
وال ، ها تر شفافيعكِّحبيث ال يصافية ، تكون الرؤية ) ما عدا طرفيه ( ففي النهار .. 

صفاءها ، خيطٌ من الظالم ي رحيث  ، يف الليلو..  النهارجسد ، وبالتايل ال غسق يف كد
، وبالتايل ال غسق يف كدره ر سواده ويكِّعي خيطٌ من الضياء ال يوجد دامس ،الظالم ال

حيث النهار  ، كدر صفاء النهارمما ي ، فعدم وجود الصفاء والنقاء يف الرؤية..  جسد الليل
ا مم لياًالليل كونه خاوعدم وجود  ..يكون يف طريف النهار على حد سواء  ،آيته مبصرة 

ر عتم يمن الضياء  ظلمتهكد خيط ظلمة ، بأيال حتتمل خيطاً من حيث الليل آيته م
 يتعلَّق بكون .. وكلُّ ذلك .. يف طريف النهار على حد سواء –أيضاً  –يكون ، الضياء 

  ..العكر والكدر  –كما رأينا  –تعين ) غسق ( صدر دالالت امل
!!! جزءاً من الليل ؟ –سميه اخلالق جلَّ وعال كما ي –طرف النهار  نكيف يكو.. 

تعين فترة زمنية حمددة هي جزٌء     :  وكيف تكون العبارة.. !!! كيف ؟ ..
.. !!! ؟ضياء ال يعكِّر ظلمته خيطٌ من  الليل ، وحنن نعلم أنَّ الليل ظالم دامسجسد من 

الليل كظالم دامس ال جسد مع صفة تتناىف ، ر والكدر اليت تعين العك    : فكلمة
نا .. يكون يف طريف النهار فغسق الليل .. لذلك .. ضياء من  عكِّره خيطٌيكما بي..  

من ،      :يف العبارة    : وبإمكاننا أن ننظر إىل كلمة .. 

 –فيما تشمل  –تشمل    : قد وقفنا عند كون كلمة ف ، منظار الليل الكوين
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وأنَّ النهار يتم سلخه من هذا فيه الضياء ،  خيتفيينا أنَّ الليل الكوين رأالليل الكوين ، و
ورأينا أنه  ،ضياء خليط من  ال وجود فيهالليل الكوين ، لينتج الليل األرضي كظالم دامس 

 يفسدوكدر وبالتايل فيهما عكر ، اء يف طريف النهار تتداخل خيوط الظالم مع خيوط الضي
يف طريف النهار ، كر والكدر ، ذا العه. ..الذي يتم سلخه من الليل الكوين شفافية الضياء 

ليست ضياء  حيث احلالةكأحد مكونيه ،  لكوينوط الظالم اليت تعود لليل ايناتج عن خ
كون الليل خالياً من ( يالً وليست ل ،) هو ما بني طلوع الشمس وغروا  كما( كامالً 
 :مبعىن  ..     ما تنطق به العبارة –من هذا املنظار  –هو وهذا  ..) الضياء 

  ..عكر وكدر ناتج عن خيوط الظالم اليت هي مكون من مكوين الليل الكوين 
 ، سمن قرص الشممباشرة  إلينا ضوء الشمس القادمواملعين بالضياء ، ليس فقط .. 

الضياء هو كلُّ ما  ..أبداً .. وغروا  هاما بني طلوعالذي يسقط مباشرة على رؤسنا ، 
وسط من قرص الشمس مباشرة إلينا  الشمس اآليت ضياءفسواء .. جيعلنا نرى به األشياء 

ضياء أم انعكاس والساقط على رؤسنا مباشرة ، ما بني طلوعها وغروا ، النهار ، 
، يف طريف وراء األفق الشمس ل الغالف اجلوي ، عندما تكون إلينا من خال الشمس
  :يقول تعاىل .. كلُّه ضياء ، فأصل الضياء هو جعل ما حولنا يف إطار رؤيتنا هذا النهار ، 
             

        ] 17: البقرة [    

ويف .. جعلت ما حوله ضمن إطار رؤيته : تعين      : العبارة 
بنسب خمتلفة تتدرج حسب نسبة  ياء حولنا ضمن إطار رؤيتنا ،طريف النهار ، تكون األش
 ..مل يكن طرفا النهار جزءاً من الليل  –ا كما رأين – لذلك ..خيوط الضياء والظالم 

ه منعكسإلينا من الغالف اجلوي ، متاماً  والضياء يف طريف النهار أصله من الشمس ، لكن
خطوط أشعة الشمس ذاته هو  –وسط النهار  –كما أنَّ ضياء النهار داخل بيوتنا 



       29                  

يف بيته وتدخل إليه أشعة فهل اجلالس .. لشوارع واجلدران اخلارجية املنعكسة إلينا من ا
   !!!!!!! .. الشمس املنعكسة من خارج بيته فريى األشياء حوله ، هل هو يف الليل ؟

 ..علت ضياءالشمس ج  :             

        :، كوا جعلت سراجاً  ] 5: يونس [ 

    ] حمموالً باألشعة ليس فقط وضوء الشمس ككاشف للرؤية ، ..  ] 16: نوح
سواء بشكلٍ مباشر الرؤية ، لنا هو كلُّ ما يكشف  ..أبداً .. ها ة مباشرةً من قرصالساقط

إما يكون و، ، أو بشكل غري مباشر كضوٍء حممولٍ باألشعة الساقطة مباشرة من قرصها 
عرب  –لينا ، وإما بانعكاس الضوء إمثالً ل األبنية لينا حينما نكون داخإبانعكاس الضوء 
  ..فق يف طريف النهار الشمس وراء األحينما تكون  –الغالف اجلوي 

، وال تسقط عليه أشعة الشمس وسط النهار املوجود يف غرفته  :نعود فنقول  ..
حييط ببيته  ، إنما تسقط أشعة الشمس على ماجلدران بسبب سقف بيته وابشكلٍ مباشر 

نتيجة ما حوله أال يرى من النوافذ ، إليه لتدخل  من أجساد وتنعكس من هذه األجساد
أال تضيء له أشعةُ الشمس املنعكسة ما حوله فتكون األشياء حوله يف ..  هذا االنعكاس ؟
، وينعكس ضوؤها على عنها  يفصلناعندما نوقد ناراً خلف جدار .. إطار رؤيته ؟ 

ال تكون النار بذلك قد أأجساد تنعكس منها إلينا ، فنرى نتيجة هذا اإلنعكاس ما حولنا ، 
  ..أضاءت لنا ما رأيناه ؟ 

تناظر متاماً ) ما بني الفجر وطلوع الشمس ( الرؤية يف الطرف األول من النهار .. 
وب الشمس ودخول الليل حيث ال يوجد ما بني غر( الرؤية يف الطرف الثاين من النهار 

فقبل طلوع الشمس بفترة جيدة تكون الرؤية واضحة ، ويستطيع ) .. خيطٌ من الضياء 
وكذلك األمر بعد غروب الشمس بفترة .. اإلنسان أن يقود سيارته دون أن يشعل النور 

يهما اإليالج ما بني وهذا يعود لكون هاتني الفترتني ليستا من الليل ، إنما يتم ف.. جيدة 
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  : ، وعطف عليهما     : الليل والنهار ، وكتاب اهللا تعاىل مسامها 

     :            ] وهذا  ] 114: هود ،
 لليل ، ففي طريف النهار خيتلط الظالم مع الضياء ، كإيالج ما يعين استحالة كوما تابعتني

  :ضياء ، كما رأينا ما يف الليل ال يوجد خيطٌ من بني الليل والنهار ، بين
               

              

              

    ] 72 – 71: القصص [  
تعين حصراً األشعة املباشرة الساقطة من الشمس إلينا ) ضياء ( أنَّ كلمة ب والزعم..  

الذي نرى به ( وأنَّ انعكاس أشعة الشمس إلينا ، هلا على أي جسد دون أي انعكاس 
     :احتجاجاً بقوله تعاىل وذلك ليس ضياًء ، يف طريف النهار ، ) األشياء 

       ] ليس صحيحاً على .. هذا الزعم ،  ] 5: يونس
، جهل بدالالت الكلمات والنصوص القرآنية  وهو نتيجة.. على اإلطالق  ..اإلطالق 

وقبل ذلك هو نتيجة لفرض األهواء املسبقة الصنع على دالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل ، 
األشياء احمليطة بنا ضمن إطار  ما جيعلهو كلُّ  فالضياء.. لتمرير نتائج مسبقة الصنع 
أصالً ... علينا  – بشكلٍ مباشرٍ من منبعها –سقوط األشعة رؤيتنا ، وال يشترط يف ذلك 

، وليس شعاعاً آخر ن جسد ما ، هو ذاته القادم من منبعه إلينا عشعاع الضوء املنعكس 
    :اه جلياً يف قوله تعاىل وهذا ما نر ..عن الشعاع القادم من املنبع  خمتلفاً
        .......    ] 17: البقرة [    
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 .......            .......   ] 20: البقرة [  
  :عاىل ، علينا أن نميز بني األمور التالية يف كتاب اهللا ت.. إذاً .. 
1 –    رى قرص الشمس من على األرض ، وتصلنا ضياء الشمسوفيه ي

  ..بشكلٍ مباشر ، وتكون الرؤية فيه صافية 
2 –      وفيهما تكون الشمس وراء األفق ، ويصلنا ضياؤها

تتدرج فيهما الرؤية ، حيث يتم فيهما إيالج الليل يف بشكلٍ غري مباشر من وراء األفق ، و
  ..النهار ، وإيالج النهار يف الليل 

3 –    من ضياء الشمس ، ال بشكلٍ مباشر خيط وفيه ال وجود ألي
  ..كما هو يف طريف النهار ) من وراء اُألفق ( كالنهار ، وال بشكل غري مباشر 

ال حيتمل  دامس ، ليل ظالمألنَّ اله ال توجد لليل أطراف ، أن،  جيب أن نعلمهوما .. 
الظالم درجاً ما بني حيتمل تأن لليل مكن من املتدرجاً ما بني الظالم والضياء ، كيف 

التدرج ما بني خيوط ... ..؟  خبيط من ضياءوجوده فيه ينتهي يف الوقت الذي  ،والضياء 
  ..يف طريف النهار ، كما رأينا  بني الليل والنهار ، هوالج ما الظالم والضياء ، حيث اإلي

هل : نقول له .. كضياٍء كامل  ليسا جزءاً من النهارطرفا النهار : وإن قال قائل .. 
من املستحيل أن طريف النهار !!! .. مها جزٌء من الليل ؟    من املعقول أنَّ 

كيف ميكن ملن  ..يتبعان لليل ويكونان جزءاً منه  – ذه الصيغة يف كتاب اهللا تعاىل –
     بأنَّ –جمرد ختيل  –يتخيل أن ، احلد األدىن من دالالت لسان كتاب اهللا تعاىل  يدرك
     ذه الصيغة ، ويرى مها جزء من الليل ، وهو يرى ورود هذه العبارة

      على العبارة مباشرة       طَف العبارة عتكيف بعينيه 

           ] ؟ ] 114: هود.. !!! 
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القول بأنَّ اإلفطار يكون مع الغروب ، يقتضي أنَّ طريف النهار مها جزء من الليل .. 
: البقرة [          : فكتاب اهللا تعاىل يقول .. مستحيل وهذا .. 

أقول  –جدالً فلو فرضنا .. ، مبعىن إىل ما بعد انقضاء الطرف الثاين من النهار  ] 187
نقضاء أنهما ليسا تابعني للنهار ، فلن يتغير األمر بأنَّ اإلفطار ال يكون قبل ا –جدالً 

: الطرف الثاين من النهار ، ألنه من املستحيل أن يصف اهللا تعاىل جزأين من الليل بالعبارة 
     مثَّ يعطف عليهما العبارة:        :    

        ]هذا من املستحيل  .. ] 114:  هود..  
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 ..هل طرفا النهار جزء من النهار ؟ :  ليس من املنطق بشيء أن نسأل السؤال.. 
الذي جيب أن نبحث يف كتاب اهللا تعاىل  –يف سياق حبث هذه املسألة  –السؤال املنطقي 

: دىن شك هي أدون وإلجابة ا.. هل طرفا النهار مها جزٌء من الليل ؟ : هو له عن إجابة 
نَّ اإلفطار عند غروب الشمس ليس صحيحاً ، وهذا يقتضي أ.. ، ليسا جزءاً من الليل ال 

  .. ] 187: البقرة [           : وذلك يف معيار قوله تعاىل 

: فاطر [              : ه تعاىل، أنَّ قولما نراه 

كونَ الليل ظالماً دامساً خالياً يصور لنا إيالجاً ما بني عنصري الظالم والضياء ، ،  ] 13
 :    من أي خيط من ضياء ، وكون النهار فيه ضياء ، اإليالج هو ما بني هذين العنصرين

يف طريف النهار ، ومها طرفان  –كما بينا  –وهذا اإليالج يكون ..  )الضياء والظالم ( 
ألنَّ النهار ال مشكلة لديه (  حيث النهار يتحمل هذا اإليالج حصراً ، تابعان للنهار ،

من أي  خالٍ الليل ألنَّ(  ، بينما الليل ال يتحمل هذا اإليالج) بوجود خيوط من الظالم 
  ..للنهار ) طريف النهار ( أضاف اهللا تعاىل .. من هنا ) .. خيط من ضياء 

  :هو اإلدخال اإليالج  ..
               ] 40: األعراف [  

             ] 2: سبأ [  

ن يكون أالضياء والظالم ، وال ميكن : ومها هنا  ويكون اإليالج ما بني عنصرين ،.. 
أنَّ كالً من فتريت  –جمرد ختيل  –ال ميكن لعاقل أن يتخيل : يعين اإليالج ما بني زمنني ، 

الزمن .. طريف النهار ، عبارة عن اختالط لزمنني اثنني ، زمن يعود لليل وزمن يعود للنهار 
زمن النهار ، يستحيلُ إدخالُ زمن الليل يف : عين آخر ، ييستحيل أن يتم إدخالُه يف زمنٍ 

مها ( اثنني يكون ما بني عنصرين ، اإليالج .. ، هذا مستحيل زمن الليل وزمن النهار يف 
يف  يعين.. هو أي من طريف النهار ، ، وهذا يكون يف زمنٍ واحد ) والظالم  الضياء: هنا 
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لضياء بالظالم ، وكذلك األمر يف الطرف الثاين للنهار زمن طرف النهار األول يتم إيالج ا
  ) ..الضياء والظالم ( اإليالج هو ما بني العنصرين  ..يتم إيالج الضياء بالظالم 

إما ليل وإما ار ، وال يوجد زمن يكون ليالً : نَّ الزمن هو أما جيب أن نعلمه ، .. 
  :ه تعاىل وهذا ما نراه يف قول.. أبداً .. اً أبد.. أبداً .. واراً يف الوقت ذاته 

            

                ]24: نس يو [  

  :أمر اهللا تعاىل هو كلمح البصر .. 
                ] 77: النحل [  

أمر اهللا تعاىل الذي هو كلمح البصر ، عندما يأيت ليجعل األرض حصيداً كأن مل .. 
يكون الناس على وجه األرض يف حالني اثنني ، تغن باألمس ، هذا األمر ، عندما يأيت ، 

  :ال ثالث هلما 
يف الفترة من بداية الطرف األول  ونيكون: يعين .. يكون يف النهار من منهم  – 1

  ..للنهار إىل اية الطرف الثاين للنهار 
ما بعد انتهاء الطرف : يف الفترة  ونيكون: يعين .. يكون يف الليل  واآلخرون – 2

  ..ين للنهار وما قبل بداية الطرف األول للنهار الثا
.. الناس يف مكان ما ، يف كلِّ حلظة ، يكونون إما يف الليل ، وإما يف النهار : يعين .. 

من هم يف فتريت طريف النهار ، فهذا يعين  –يف كلِّ حلظة من الزمن  –ومبا أنه يوجد منهم 
فهذا يتناقضاً مع دالالت انتماؤمها لليل والنهار معاً ، أنَّ فتريت طريف النهار يستحيل 

طريف  فترتا: يعين .. تؤكِّد ذلك    ، فكلمة        العبارة 
: وبالتايل فكلٌّ منهما ينتمي .. ليالً واراً يف الوقت ذاته  من املستحيل أن تكونا، النهار 

يف احلقيقة كما هو األمر ( نهار لل اإم ( ا لليلوإم ) انوهذا مستحيل كما بي.. (  
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 فترتا طريف النهار ، ال ميكن أن تكونا طرفاً مشتركاً لكلٍّ من الليل والنهار معاً .. إذاً 
وهذا ما وصلنا إليه يف سياقِ هذا البحث ، من خالل اآليات الكرمية يف .. يف الوقت ذاته 

  ..طرفا النهار مها جزٌء من النهار حصراً ، ويستحيل انتماؤمها لليل .. تعاىل  كتابِ اهللا

  
   :نراها يف قوله تعاىل .. ، من أنَّ الليل ال يوجد فيه ضياء هذه احلقيقة .. 
              

   ] 10: الرعد [  

، تعين أنه يف الليل هناك عدم رؤية تكفي ألن     : العبارة .. 
هل عند الغروب تكون حالة : وهنا نسأل .. يستخفي ا اإلنسان عن أعني اآلخرين 

ب بفترة جيدة بعد الغرو.. صاحلة ألن يستخفي ا اإلنسان عن أعني اآلخرين ؟ الرؤية 
  ..ا اإلنسان  ين يستخفن تكون مناسبة ألون الرؤية واضحة ، ومن املستحيل أتك
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يف بعض اآليات الكرمية ، من خالل االحتباك  –أيضاً  –تتأكَّد معنا هذه احلقيقة  ..
األمر يقابل أمرٍ منهما  ، كلُّيكون بوجود أمرين  االحتباك املعلوم أنَّ من.. ما بني مجلها 

ما فيبصفتني ، وحبيث تكون الصفتان متقابلتني  آلخر ، ويتصف كلٌّ من هذين األمرينا
مع األمر األول وال تذكر مقابلتها مع األمر الصفة األوىل ر بني هذين األمرين ، فتذكَ

ثانية وتذكر مع األمر الثاين الصفة ال.. الثاين ، ليفهم أنّ مقابِلَتها يتصف ا األمر الثاين 
.. مثالً  ..وال تذكر مقابلتها مع األمر األول ، ليفهم أنّ مقابِلَتها يتصف ا األمر األول 

               :يف قوله تعاىل 
     ] 13: آل عمران [ ..  

الفئة األوىل ..    : ، وفئة ثانية    : فئة أوىل : األمران هنا مها  ..

والفئة الثانية .. مؤمنة  –        ،2  – 1: تتصف بصفتني مها 
اتل يف تق – 1: تتصف بصفتني مناقضتني للصفتني اللتني تتصف ما الفئة األوىل ، ومها 

  ..     – 2سبيل الشيطان ، 
من خالل ورود نقيض هذه الصفة مع ، علمنا أنَّ الفئة األوىل تتصف بأنها مؤمنة .. 

 بأنها تقاتل يف سبيل الشيطان  وعلمنا أنَّ الفئة الثانية تتصف..    : الفئة الثانية 

  ..      : ة األوىل الفئ من خالل ورود نقيض هذه الصفة مع

          :لو نظرنا يف قوله تعاىل .. 

          ] لرأينا أنَّ األمرين  .. ] 67: يونس

وكلٌّ من هذين األمرين املتقابلني يتصف  ..   : ، و    : ا املتقابلني مه
متاماً ، هلما والنهار يتصف بصفتني مقابلتني .. السكون والظلمة ببصفتني ، فالليل يتصف 
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،      ذُكرت صفةُ السكون مع الليل وقد ..مها احلركة واإلبصار 
 درِكها وهي صفة احلركة مع النهار ، ولنه مقابلتذُكرت صفة اإلبصار مع النهارنرى أن  
    ها وهي صفة الظالم مع الليلقابلتدرك مأي آيته الظالم ،  الليل إذاًف .. ، لن

  ..عدم اإلبصار ، والنهار آيته اإلبصار 
  :هذا األمر نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 

                 

   ] 12: اإلسراء [ 
  :  يف قوله تعاىل نراه أيضاً و ..
               ] 61: غافر [  

  :نراه أيضاً يف قوله تعاىل  ماوهذا .. 
               

      ] 86: النمل [     
بعد غروب الشمس بفترة كافية حللول  وكون الليل خالياً من الضياء ، وال يبدأ إالَّ.. 
  :عدم وجود أي خيط من الضياء ، نراه جلياً يف قوله تعاىل بوذلك  ، كاملبشكلٍ الظالم 
               

      ]19 - 16: نشقاق اال [  
متتد إىل يزول بعد فترة  من نافلة القول أنَّ الشفق ال يزول وقت الغروب ، إنما ..

فكيف إذاً يكون وقت الغروب من الليل ، واهللا تعاىل  .. كامل دخول الظالم بشكلٍ
  !!! ..كيف ؟ .. !!!يعطف الليل على الشفق ؟



       38                  

      : ة العبارة القرآنيويف هذا السياق سنقف عند .. 

      ، ه تعاىل وذلك يفقول:       

                

              ] 27: يونس [  

           بالعبارة ج قد يحت.. هنا .. 
وذلك لعدة .. وهذا االحتجاج ليس سليماً .. ري مظلمة هناك قطَعاً من الليل غ على أنَّ
  :أسباب 
  ..بيه مبا فيه الكفاية أنَّ الليل آيت انمن الضياء  –كليل  – خالٍه الظالم ، وأن ،

 ..بداية الطرف األول من النهار بوينتهي  ،الطرف الثاين من النهار  بنهايةوأنه يبدأ 
على املتدبر ف.. دالالت متناقضة  –يف نصوصه الكرمية  – وكتاب اهللا تعاىل ال حيمل

لنصوصه أن ينظر إىل دالالت أي آية كرمية من منظار دالالت اآليات اُألخرى املشتركة 
  ..معها يف ذات املسألة 

  ..ةذه العبارة القرآني االحتجاج :         ،نَّ الليل على أ
يتكون من قطَعٍ مظلمة ، ) كجسد جمرد عن أي تأثريٍ خارجي عليه ، كضوء القمر مثالً  (

ليس صحيحاً على  هذا االحتجاج ،.. التشبيه هو بالقطَع املُظلمة  وقطَعٍ غري مظلمة ، وأنَّ
     :ذه الكلمة هف،     : كلمةال تتعلَّق ب،      : كلمةألنَّ اإلطالق ، 

    تتعلَّق مبفرد ، وكلمة :     يذهب لو كان األمر كما  ..تتعلَّق جبمع

 – يف هذه العبارة     : لت كلمةبدالستعلى األقل ،  ، ، على األقل احملتجون
  ..) مظلمة ( بكلمة  –على سبيل املثال 
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  .. كلمةبأنَّ القول :      ،فيده هناك حاال تكجسد ( ت من الليل أن
ال يكون فيها ) جمرد عن أي تأثري خارجي عليه ، كضوء القمر مثالً ، أو كإنارة الناس فيه 

جنس تعين    ليس صحيحاً على اإلطالق ، ألنَّ كلمة .. هذا القول  ..مظلماً 
املُفترض هذا التصور ، فوال يوجد ليلٌ خالٍ من الظالم ،  كامل كليلٍتعين الليل و، الليل 

ليل مظلم ، وليل غري مظلم ، ويف الوجود ال يوجد ليلٌ غري مظلم : مبين على وجود ليلني 
  ..، وليس بالليل       : من هذا الليل طَعٍقبهو  التشبيه.. 

  .. ياَء اعتربإنض الليل ، بأنَّ املعين بالعبارة كاسراً لظالمالقمر  احملتج :   

      من ليلٍ خالٍ من ضوء القمر طَعالليل ، هو ق أو من بعضِ أوقات
نهي احتجاجه من أساسه ، فضوء القمر ليس فهذا االعتبار ير ، من ضوء القماخلالية 
ليس من جسد الليل  –أصالً  –، وضوء القمر  ها من زمن الليلبعين بقطَعٍ حمددةخاصاً 

  ..ضوء القمر دخيل على جسد الليل  ..
  .. ر من مفهوم الليلاختراق ضوء القمر لظلمة الليل يف بعض الليايل ، ال يغي ،

هو دخيلٌ على جسد الليل اخلايل من  –كما قلنا  –بأنه خالٍ من الظالم ، فضوء القمر 
مثله يف ذلك كمثل .. لضياء ، ودخوله على جسد الليل ، ال يعين أنه من جسد الليل ا

فال ميكن لعاقل أن يعتربها .. يف الليل حبيث يرون ا األشياء  الناساإلنارة اليت يقوم ا 
كذلك األمر بالنسبة لضوء القمر يف الليايل اليت يكون فيها ضوء القمر .. من جسد الليل 

فضوء القمر الذي جيعل بعض الليايل مقمرة ، ال عالقة له مبفهوم الليل اخلايل من  ..قوياً 
  ..الضياء 
  .. ًليست مظلمة متاماً ، بسبب اختراق ضوء  وجود بعض فترات من الليل.. إذا
، ملفهوم الليل نصوص كتاب اهللا تعاىل  ما رأيناه يفال يؤثِّر على ، يف بعض الليايل القمر 

وفق هذا املفهوم لليل ولكون اختراق ضوء ( وهنا .. ليس من جسد الليل مر فضوء الق
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      :  : احلال  ، يحمل) القمر لظالم الليل ال يؤثّر على كينونته اردة 

         القمر ، أو على ليلٍ ال اختراق فيه لضوء
الذي أُغشيت وجوههم قطَعاً من الليل ، كأنما : مبعىن .. غريه مما يعمله البشر من إنارة ل

م هوهجو: مبعىن  ...مصدرٍ ، كضياء القمر أي من إليه قادمٍ  ال وجود فيه ألي ضياٍء
طَعٍ من الليل اخلايل من أيضياء دخيلٍ عليه خيرق ظلمته  مظلمة كق..  

، والذي هو انعكاس ألشعة ضياء القمر اخلارق لظلمة الليل : وهنا لسائلٍ أن يسأل 
، ملاذا ال نعتربه جزءاً من جسد الليل ، ويف رضي ىل ليلنا األإوجه القمر على الشمس من 

        يف طريف النهارإلينا من على الغالف اجلوي الوقت ذاته نعترب انعكاس أشعة الشمس 
  ..فما السبب يف ذلك ؟ .. جزءاً من ضياء النهار ؟ ) الشمس حتت اُألفق حيث تكون ( 

ال وجود للنهار إالَّ داخل طبقة الغالف اجلوي ، والغالف اجلوي هو جزء : نقول .. 
وانعكاس أشعة الشمس من الغالف اجلوي إلينا يف طريف النهار ، هو من جسد األرض ، 

ىل جزٍء آخر ، وذلك كانعكاس أشعة إاألرض  انعكاس ألشعة الشمس من جزء من جسد
أم ، سواء يف طريف النهار ( فأشعة .. الشمس من الشوارع إىل داخل غرفنا وسط النهار 

االنعكاس ألشعة : يعين . ..تنعكس من على جسد أرضي إىل جسد أرضي ) يف وسطه 
ض وليس من يكون من داخل جسد األر) سواء يف طريف النهار أم يف وسطه ( الشمس 
أشعة الشمس دخلت جسد األرض قبل انعكاسها ، ومتَّ االنعكاس هلا : يعين .. خارجه 

  ..داخل األرض ، وليس من خارجها  من
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بينما انعكاس أشعة الشمس من على وجه القمر إىل ليلنا األرضي ، يكون من على .. 
االنعكاس بانعكاس  وجه القمر ، والقمر ليس جزءاً من األرض ، وال ميكن مقارنة هذا

مقارنته بانعكاس وال ميكن أشعة الشمس من الغالف اجلوي لألرض إلينا يف طريف النهار ، 
ال توجد أي .. أشعة الشمس من الشوارع واألبنية ااورة إىل داخل غرفنا وسط النهار 

 ليلنا انعكاس أشعة الشمس من على وجه القمر إىل: من هنا قلنا .. مقارنة بني احلالتني 
  ..األرضي ، ال يعين أنَّ هذا الضياء جزٌء من جسد ليلنا األرضي 

من  –ر خارجي يف أساسه دون مؤثِّ –الليل ، كليل ، هو مظلم وخالٍ .. إذاً  ..
  : وفيه يتم االستخفاء ، نراه يف قوله تعاىل  ،مظلم  هذا املعىن لليل بأنه.. الضياء 

         ] فكلمة  .. ] 76: األنعام    تعين الليل ، وال تعين

الظالم حميطاً وجعل ، اه وغطَّتعين ستر عليه      : والعبارة.. جمرد جزٍء منه 

تتحقَّق  من املمكن أن،      : هل هذه احلالة: وهنا نسأل .. من كل جهة  به
طبعاً من املستحيل أن يكون ذلك ، هذه احلالة ال تكون إىل .. وقت غروب الشمس ؟ 

  ..ضياء ول الليل حيث ال يوجد خيطٌ من بعد انقضاء الطرف الثاين من النهار ، ودخ
 ..ل كوكب مع غروب الشمس ، يبدأ وهنا قد يتخيد رؤية أوه مبجرل بعضهم أن

     : على فهمٍ غري سليم لدالالت قوله تعاىل  الليل ، وذلك اعتماداً

      ] ة  –استشهادنا : وهنا نقول  .. ] 76: األنعامذه العبارة القرآني–  ليس

ج ، ن ، ( كفعل متفرع من اجلذر    : استشهادنا هو بكلمة .. برؤية الكوكب 

ومن هنا نرى معىن  ..ى ستر وغطَّتعين    : وجد ذرة شك أنَّ كلمة ، وال ت) ن 

     :            : كلمة 
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     ] وإذ أ: مبعىن ..  ] 32: النجمكونكم يف بطون ، ني نتم مستورون غري مرئي

:      : نرى أيضاً معىن كلمة .. ومن هنا . ..أمهاتكم مل خترجوا إىل هذا العامل 

                 ] املنافقون

فصدوا ،  يخفون حقيقتهم خلفه، ميام غطاًء وستراً ن أَاتخذ املنافقو: مبعىن ..  ] 2: 
  ..رؤيتنا له  كعاملٍ خمفي عن )اجلن ( ومنه . ....عن سبيل اهللا تعاىل بذلك 

مل يضع جميء : مبعىن ،  ) الليل جاءقد ف بكوك بدا إذاف( : اهللا تعاىل مل يقل .. 
اهللا  ..أبداً  ..لّق بالليل وجميئه يتع قرآين ، وذلك يف سياقٍلظهور كوكب كنتيجة الليل 

الليل إلبراهيم عليه  واضعاً ستر          ،: تعاىل يقول 

مقدمة لرؤيته هو ،       :  السالم وتغطيته له من كلِّ اجلهات

فرؤية إبراهيم  ..     : ب الذي رآه الكوكهو  به هو ، حيث رأىاخلاصة 
كانت بعد أن غطّاه الليل ، هلذا الكوكب اخلاص املذكور يف القصة اخلاصة عليه السالم 

   ..وستره من كلِّ اجلهات 
تلف من ، ال خت) لثاين للنهار االطرف ( ما بني الغروب إىل دخول الظالم الفترة .. 

، ويف ) للنهار  األولالطرف (  طلوع الشمسترة ما بني الفجر إىل عن الف، حيث الرؤية 
أال ترى الكواكب يف الطرف األول من النهار ، خصوصاً يف  ..كليهما ترى الكواكب 

ترى فيه الذي ( الطرف األول من النهار يف أليس .. بدايته بعد الفجر مباشرة ؟ 
.. ؟ ) يعين خارج الليل ( زمن ليلة الصيام ؟ ، ونكون خارج  نكون صائمني) الكواكب 

.. يأيت بعد انتهاء الليل ؟ ) الذي ترى فيه الكواكب ( أليس الطرف األول من النهار 
 !!! ..حبجة رؤية الكواكب فيه ؟ ، لنهار جزءاً من الليللفكيف إذاً يكون الطرف الثاين 

وهو (  جتعله جزءاً من الليل كيف أنَّ رؤية الكواكب يف الطرف األول من النهار ال
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، ويف الوقت ذاته يريدون من رؤية الكواكب يف الطرف ) بالفعل ليس جزءاً من الليل 
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. الثاين من النهار أن تكون دليالً على أنه جزٌء من الليل ؟

: األنعام [           : الستشهاد بقوله تعاىل ا.. إذاً .. 

وذلك حبجة رؤية من أجل إثبات انتماء الطرف الثاين من النهار إىل الليل ، ،  ] 76
 فهذه العبارة الكرمية هيعلى اإلطالق ، ، ليس سليماً على اإلطالق الكواكب فيه ، 
  ..علينا ، كما بينا  ت حجةحجة لنا ، وليس

، نراه  الضياءعلى البشر بسبب ظالمه اخلايل من  ل بأنه ساتروهذا املعىن من اللي.. 
نراه و..  ] 47: الفرقان [          : أيضاً يف قوله تعاىل 

يط ضاء احملفهل حالة الف..  ] 10: النبأ [       : أيضاً يف قوله تعاىل 
؟  هذه اآليات الكرميةنطق به حقِّق ما تبنا عند غروب الشمس ت..  

مثَّ أمتّوا الصيام إىل (( : لقال ، لو كان اهللا تعاىل يريد اإلفطار مع غروب الشمس  ..
روب كون الغوذلك ..  ))مثَّ أمتّوا الصيام إىل غروب الشمس  (( : ، أو)) الغروب 

            مذكوراً يف كتاب اهللا تعاىل

              : تعاىل يقول ما نراه أنَّ اهللا لكن ..... ] 39: ق [ 

   .. ] 187: البقرة [ 
اإلفطار ، يكون مساك ومىت اإليكون ولو نظرنا يف اآلية الكرمية اليت تبين لنا مىت .. 

الرفث حيث ( اإلفطار لرأينا أنَّ العبارات اليت تبين لنا مىت اإلمساك ، حتمل إشارة إىل أنَّ 
  : ضياءحيث ال وجود خليط من يكون )  كل والشرباألإىل النساء و
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               ] 187: البقرة [     

      : أنَّ الرفث إىل النساء محلَّل يف ليلة الصيامما نراه  ..

     والشربن األكل ، شأنه شأ :       

          حيث كلمة، أي يف الليل :    

وما بني  ..           :واضحة يف بيان ذلك 
زمن نتهي ، يالفجر مطلع فعند .. يف حتديد مفهوم الليل تاماً نرى تطابقاً ، هذين األمرين 

: القدر [          ........      : الليلة 

        :به العبارة  ، وهذا هو ذاته ما تنطق ] 187

      ..  
هل حيلُّ : وهنا سؤال نطرحه على الذين يقولون بأنَّ اإلفطار يكون مع املغرب  ..

بعد .. ال  :بالتأكيد سيقولون .. الرفث إىل النساء ، ما بني الفجر وطلوع الشمس ؟ 
.. سيقولون ألنه مع الفجر تكون ليلة الصيام قد انتهت .. ال ؟ : ملاذا : ذلك نسأهلم 
وهذا ( كيف تقرون بأنَّ الطرف األول من النهار هو ليس من الليل : وهنا نسأهلم 

!!! .. الطرف الثاين من النهار جزءاً من الليل ؟ –يف الوقت ذاته  –، وتعتربون ) صحيح 
  !!! ..وعلى أي أساس ؟!!! .. ف ؟كي

كيف يكون الطرف األول من النهار ليس جزءاً من الليل ، وعلينا أن نكون فيه .. 
بينما الطرف الثاين من النهار هو جزٌء من الليل ، وفيه ) .. وهذا صحيح ( يف حالة صيام 

  !!! ..كيف ؟!!! .. ال نكون يف حالة صيام ؟
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ينطبق على الطرف  –يف مسألة الصيام  –ألول من النهار ما ينطبق على الطرف ا.. 
ضياء ، يبدأ الصيام ، وذلك باالمتناع عن أنه بوجود خيط من ال: ا نعنيه م.. الثاين منه 

ال  أي.. كل والشرب ، ويستمر الصيام إىل ذهاب آخر خيط من الضياء الرفث واأل
ر ، تتداخل خيوط الضياء مع خيوط ويف طريف النها.. ضياء  من إفطار بوجود خيط

  ..الظالم ، وذلك بإيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل 
) كمبدأ  ( البيان اإلهلي يف حتديد بداية فترة الصيام يف اليوم ، من الطبيعي أن ينطبق

وتأيت .. ضياء  من على كامل فترة الصيام ، حبيث متنع هذه املمنوعات ما دام هناك خيط
  ، ضياءفما دام هناك خيطٌ من .. د ذلك لتؤكِّ         : العبارة

  ..فلنعلم أنَّ احلالة هي صيام 
،  )ليل  ( ، وليس كلمة   : لقد وردت كلمة : يقول حيلو لتائه أن ها قد .. 

 يقول ذلك،           : وذلك يف قوله تعاىل 
  ..أنَّ طريف النهار مها من الليل ، وليسا من الليلة ما يملي عليه هواه ، ليصل إىل 

هذه التصورات التائهة ، الناجتة عن البحث عن أي شيء لتربير أوهامٍ ال أساس هلا .. 
 ..نتيجة جهلٍ كبري بلسان نصوص كتاب اهللا تعاىل  –يضاً أ –هي  إالَّ يف خميلة أصحاا ،

 ،ضف إالَّ إىل السماء ، حيث الليل الكوين ، مل ت يف كتاب اهللا تعاىل     :كلمة ف
  :ميأل الفضاء الكوين  ،كما رأينا 
               

      ] 29 – 27: النازعات [  
،  )ليل كذا ( وجد يف كتاب اهللا تعاىل مصطلح ، وال ييصف جنس الليل  فالليل ..

 ، وال يضاف ألي شيء كتعريف إضافة ألنَّ الليل عنصر معلوم بذاته ، ويعين جنس الليل 
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هو ) ليل الصيام ( ل ورود العبارة وبالتايل فتخي ..على النهار  أيضاًينطبق وهذا األمر .. 
هي    :  كلمة ففي كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ ،بلسان كتاب اهللا تعاىل فاضح جهلٌ 

     :فالعبارة  .. مامسألة  وذلك يف ،من اليوم ما يصف جانب الليل 

    : قوله تعاىليف .. مثالً .. نصوم فيه من اليوم الذي ، الليل  تصف لنا جزء

      ........    ] نرى أنَّ العبارة ، ] 196: البقرة   

    ما)  72=  24×  3( ال تعينتعين السماح  ساعة من الصيام املستمر ، إن

  من هذه األيام ، واليت تسمى  باألكل والشرب والرفث ، فقط يف ليلة كلِّ يومٍ

   ليكون باقي اليوم إمساكاً عن هذه األمور ، لذلك اليوم..  
 كتاب اهللا تعاىل لنا ضياء ، كما يؤكِّد ول خيط من وجود أ مع نتهيمبا أنَّ الليلة ت.. 

 ..فبالتأكيد تبدأ عند ذهاب آخر خيط من الضياء ال اختالف فيه ،  كلٍ جليوبش
محلَّل يف ليلة الصيام ، وبالتايل محرم ) وكذلك األكل والشرب (  إىل النساء الرفثو

، ومحرم حيث محلَّل حيث ال وجود خليط من ضياء  : مبعىن.. خارج فترة ليلة الصيام 
أمور محرمة يف طريف  ، )الرفث واألكل والشرب : ( مبعىن .. يوجد خيطٌ من ضياء 

النصوص الكرمية رأيناه من خالل دراسة وهذا ما حيث توجد خيوط الضياء ، النهار ، 
هي ، من اليوم فمحاولة الفصل بني مفهوم الليلة وزمن فترة الليل .. احلاملة لكلمة الليل 

  ..وال تسعف أصحاا ،  لذر الرماد يف األعنيساذجة حماولة 
،            الرفث يحلَّل ففي ليلة الصيام

          األكل والشرب لكذلك يحلَّو

      ،  خارج فترة ليلة الصيام  –كلُّ ذلك  – حيرموبالتايل ..
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 أول خيط من الضياء ،يتبين لنا  عند مطلع الفجر حيثوال شك أنَّ ليلة الصيام تنتهي 
عند  من الضياء ،عند بداية الطرف األول من النهار ، وبالتايل تبدأ عند ذهاب آخر خيط 

بنص و ،فهذه األمور احملرمة يف الطرف األول من النهار ..  من النهار اية الطرف الثاين
 .. يف الطرف الثاين من النهار ، املناظر متاماً للطرف األول ، هي حمرمةاىل كتاب اهللا تع

األدلّة يف كتاب اهللا تعاىل تتكامل وتتعاضد لبيان حقيقة مفادها أنَّ الصيام ال يتم إالَّ  كلُّ
  ..ول الليل ، بذهاب آخر خيط من الضياء بدخ

       :يف قوله تعاىل    : عند دالالت كلمة  أن نقفال بد  ويف هذا السياق.. 

        ، أنو داللة كلمة عند نقف  ال بد :    يف قوله

             : تعاىل 

          ] 187: البقرة [ ..  

الكتمال تبين : مبعىن الغاية ،  تفيد معىن انتهاء    : من املعلوم أنَّ كلمة.. 
   :كلمة  ومن املعلوم أنَّ.. ، ويف هذا توسعة ض من اخليط األسود من الفجر اخليط األبي
    ا يف بدايته ، مبعىن  –فيما تعين  –تعين بداية  يف، ينتهي الصيام : حتقّق املتعلّق

، ومل يقل أحد غري ذلك هذا ال خالف فيه .. توسعة  –أيضاً  –ويف هذا  دخول الليل ،
كون باكتمال تبين اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ، واإلفطار فاإلمساك ي.. 

  ..يكون يف بداية دخول الليل 
 ،بالزعم أنَّ الليل يبدأ بالغروب ال يفيد شيئاً هنا ،    : واالستشهاد بكلمة .. 

مىت : هو ، واخلالف  الليلدخول بداية إىل  :تعين  –يف سياقها النصي  – ألنَّ هذه الكلمة
فما .. ذهاب آخر خيط من الضياء  بينا مبا فيه الكفاية أنَّ الليل يبدأ معقد و يبدأ الليل ،

  ..يف إثبات ما يستحيل إثباته شيئاً جيب أن نعلمه ، أنَّ ذر الرماد يف األعني ، ال يفيد 
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، تعين أنَّ الصيام ناقص    :         : وكلمة .. 
فإمتام الشيء هو تعويض ما يلزم لكي ال يكون .. يستمر إىل بداية دخول الليل ما مل 

           : ناقصاً 

      ] وهو يقات فامل..  ] 142: األعراف :      َّمت ،

  : ، للوصول إىل     اليت أُضيف ل    بالليايل العشر 

    حيث متَّ بذلك امليقات ، :        ..  

، حيث      :       : ورود كلمة وما نراه هو .. 

.. تفيد وجود مسافة فاصلة ما بني األمر الذي قبلها واألمر الذي بعدها    : كلمة 

         : فما قبلها هو بداية اإلمساك 

      األمر بإمتام الصيام إىل الليل ، وما بعدها هو  :  

      .. وكلمة :    فما دام ما قبلها .. تقع ما بني هذين األمرين
هو إمتام الصيام ، فلماذا مل يرد حرف هو بداية اإلمساك ، يعين بداية الصيام ، وما بعدها 

  ..؟  )أمتّوا الصيام إىل الليل و( :  ) و( : العطف 
أنه ،      :       : ما نستشفّه من ورود كلمة .. 

اك مسافة ، هنكإمساك ما بني بداية إمتام الصيام لكي ال يكون ناقصاً ، وما بني بدايته 
ال  بأنه،  متَّ ذكره صراحةمن النهار األول  فما نعلمه أنَّ الطرف.. ، تفصل بينهما زمنية 

:    : العبارة السابقة لكلمة ، وذلك يف من بدايته بد أن نكون فيه يف حالة إمساك 
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، وبداية البدء بإمتام الصيام حىت ) بداية الطرف األول للنهار ( ما بني بداية اإلمساك و.. 
وهو بداية الطرف الثاين من النهار ، حيث يعلم اهللا تعاىل بعلمه ( ال يكون ناقصاً 

هي النهار ، ، ما بينهما مسافة ) ون مع الغروب الكاشف أنَّ البشر سيتحايلون ويفطر
، ) بداية الطرف الثاين من النهار ( فبداية فترة إمتام الصيام تبدأ بالغروب .. وطرفه األول 

 تشمل وبداية الصيام تبدأ ببداية الطرف األول من النهار ، وما بينهما مسافة كبرية نسبياً ،
     :   : ورود كلمة  نستشفّه منهذا ما  ..النهار وطرفه األول 

    بني األمر الذي قبلها واألمر الذي بعدها  ، ، واليت تفيد مسافة من الزمن..  
جيب االستمرار فيه ملا ، ) بداية الطرف األول للنهار ( فالصيام الذي يبدأ مع الفجر 

متام تبدأ مرحلة إ، ومن بعد الغروب ، ) بداية الطرف الثاين للنهار  ملا بعد( بعد الغروب 
حيث ال وجود خليط ، إالَّ بدخول الليل  يتم الصياموال  ..الصيام لكي ال يكون ناقصاً 

صيامك اعلم أنَّ  ،) وبداية الليل الغروب ما بني ( يا من أفطرت : مبعىن  ..من ضياء 
ه، اً ليس تاممب وأن من ضياء ،  بداية الليلقدار ما يفصلك عن ناقص حيث ال وجود خليط

دون ،      :        : من ورود كلمة نستشفّه ما هذا.. 
  ..يف هذه العبارة الكرمية ،  )و ( حرف العطف 

متعاضدة يف بيان حقيقة متكاملة ، نرى أنَّ آيات كتاب اهللا تعاىل .. مما سبق .. 
بذهاب آخر خيط وذلك دخول الليل ،  إىلمفادها أنَّ الصيام ال يتم إالَّ باالستمرار فيه 

  .. وهذا ال يكون إالَّ بعد انقضاء زمن الطرف الثاين من النهار ، من الضياء 
. .، كما ترد يف كتاب اهللا تعاىل )  موص : ( سنقف اآلن عند حتليل مفهوم كلمة.. 

صام : )  م،  و،  ص( : صيغة مصدر من اجلذر  هي)  صوم(  : هذه الكلمةما نراه أنَّ 
 صومميوعات  دالالتشاملة لكلِّ ) املُحاكي جلذره اللغوي ( وصيغة املصدر  ، اًصتفر
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ال يعين )  هي ذاا حروف جذرها اللغوي كصيغة مصدر(  صومفالجذرها اللغوي ، 
  : االمتناع عن الكالم –أيضاً  –فث واألكل والشرب ، إنما يعين فقط االمتناع عن الر

               

        ] 26: مرمي [   

ها السالم ستأكل وتشرب قبل بدء صومها ، وفور رؤيتها ألحد من البشر مرمي علي.. 
، لتبدأ صومها ،           : ستقول له 

  ..الناس بأنها يف حالة صوم  –من خاطبته  –ويخرب 
ت متناع عن الكالم ، هو قمة اجلهل بصياغة كلماوالقول بأنَّ الصوم يعين فقط اال.. 

كصيغة غري حماكية جلذرها اللغوي ،     كتاب اهللا تعاىل ، فكيف لكلمة
أن حتمل دالالت ، كيف هلا  ) صوم( : احملاكي جلذره اللغوي ن املصدر ومتفرعة ع

)  ياحملاكي جلذره اللغو( املصدر .. ؟ )  صوم( ليست موجودة يف مصدرها املتفرعة عنه 
كساق الشجرة ، والصيغ املتفرعة عنه كاألغصان واألوراق ، كلّها تستمد غذاءها عرب 

  ..كذلك هو األمر بالنسبة للكلمات القرآنية .. الساق ، من خالل اجلذر 
كلَّ املعاين املتفرعة عن جذره شمل ، يحياكي جذره اللغوي فالصوم كصيغة مصدر 

وما كتبه اهللا تعاىل علينا ، ليس الصوم  .....أيضاً االمتناع عن الكالم  شمل يف اللغوي ،
     : وإنما الصيام ، ) احملاكي جلذره اللغوي من صيغة املصدر ( 
             ] البقرة :

  ..، ال يشمل االمتناع عن الكالم  ) صوم(  هو فرع من هذا املصدر فالصيام .. ] 183
  :يف اية هذا البحث أقول .. 



       51                  

بعيداً عن أي كتاب اهللا تعاىل ،  ة منهجية علمية ، حاملُها نصوصهذه دراس.. 
فكلُّ األدلّة الواردة يف .. و طائفي عن أي هوى مذهيب أوبعيداً عصبية مسبقة الصنع ، 

املقدمات إىل النتائج ، هي قرآنية ، ومل تعرض بأسلوب انتقائي ، لتربير من  ،هذا البحث 
ت الكرمية اليت لدالالا اآليا ملعظمدراسة تعرضت هو ما رأيناه ف ،تصورٍ مسبق الصنع 

  ..ذه املسألة مباشر  تعلُّق
خرجت ا من هذه الدراسة ، ليست انتصاراً ملذهب أو طائفة ،  والنتيجة اليت.. 

فهي ختالف اجلميع ، فكما هو معلوم تفطر الشيعة بعد الغروب بدقائق ، لكن ما توصلت 
إىل يكون بعد ذلك ،  –كما يبين كتاب اهللا تعاىل  –أن اإلفطار هو إليه من هذه الدراسة 

  ..كما رأينا ية الليل ، حيث بداالظالم بشكلٍ كامل ، أن يدخل 
الدافع األول .. موجهةً ضد أحد وهذه النتيجة ليست فرضاً على أحد ، وليست .. 

      : العمل بقوله تعاىل هو هذا البحث ، واألخري من 

       ] ل واألخري من نشره  .. ] 29: صوالدافع األو

      : هو اخلوف مما حيمله قوله تعاىل   ، ووضعه بني أيديكم
            ] 140: البقرة [ ..  

  
  

       


