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رين نتيجةَ إسقاط تصـورات  من قبلِ بعض املفس –هذا  –لقد خلق مفهوم ااز .. 
فبدالً .. ه من العوامل اُألخرى يف الوجود جزئيات عامل الوجود املخلوق احملسوس على غري

من منظار علم اهللا تعاىل حلقيقة ما تصفه وتسميه ( من اعتبار املعىن املُجرد للكلمة القرآنية 
بدالً من ذلك ، متّ .. معياراً وأساساً تسقَط عليه املعاين احلسية اليت ندركُها ) هذه الكلمة 

ندركُه من صور العامل احلسي املخلوق معياراً لغـريه مـن    اعتبار ما –يف مسألة ااز  –
 ..العوامل اُألخرى 

 .. ولَدحينما ن البشر مـن بطـون    –يف هذا العامل املخلوق احملسوس  –حنن خنرج
  ..أمهاتنا ال نعلم شيئاً عن جزئيات هذا العامل 
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Ÿω šχθ ( :إننا نرى أنّ اَهللا تعاىل يقول ..  ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹ x© (  ه ال يقولوأن ) ال تعلمون
بينمـا الفطـرة   .. ، فالذي ال نعلمه هو صفات جزئيات عامل احلس والتشيؤ هذا ) أمراً 

 ة والروح الذي ينتمي إىل عامل األمر ، نفخهاهللا تعاىل فينا منذ والدتنا النقي..  
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فـإنّ  ) عامل احلس والتشيؤ ( وحينما نريد تسميةَ األشياء اليت حولنا يف هذا العامل .. 

  :تسميتنا تبتعد عن التسمية احلق لألشياء مبقدارِ نقص علمنا يف عاملني اثنني 
  ..علمنا يف إدراك حقيقة هذه األشياء إدراكاً كامالً  - 
  ..وية على صياغة ما علمناه صياغةً كاملة قدرتنا اللغ - 

ولذلك تبتعد تسميتنا للشيء عن التسمية احلق اليت تصف حقيقةَ هـذا الشـيء   .. 
 ..وصفاً مطلقاً ، مبقدار نقص علمنا ذين العاملني االثنني 

، نستخدمها إمـا علـى   ) اليت نسميها بأنفسنا ( فاأللفاظُ الوضعيةُ .. وهكذا .. 
قيقة ، حينما نستعملُها يف املعىن الذي وضعت له ، وذلك يف تعبريِنا عن موجـودات  احل

وإمـا علـى   .. عاملِ اخللق ، حيثُ متّت صياغةُ تلك األلفاظ من تفاعلِ نفوسنا مع عامله 
    ودالالت له ، وذلك يف تعبريِنـا عـن معـان تعضها يف غريِ ما واز حينما نستخدما

ةعاملِ اخللق  معنوي ال تنتمي إىل موجودات..  
 .. طويلةٌ : فحينما نقولُ إلنسان كدي .. ةاحلسي هطولَ يد نا نعين على احلقيقةفإن ..

فحقيقـةُ اليـد   .. ونعين على اازِ قوةَ سيطرته على األمورِ ، وسهولةَ وصوله إىل مراده 
بينما قُدرةُ اإلنسـان  .. ليد املعروفةُ من دمٍ وحلمٍ وعظم بالنسبة لنا يف عاملِ اخللقِ ، هي ا

على تناوله لألمورِ مسألةٌ نتصورها بأذهاننا ، وال نستطيع أن نجسدها بشيٍء من أشـياِء  
فااز هو االستعمالُ املعنوي هلذه الكلمة ، واحلقيقةُ هـي اسـتعمالُها يف   .. عاملِ اخللق 

  ..يات املادية اليت تنتمي إىل عاملِ اخللقِ الذي فيه متّت صياغةُ لفظة اليد التعبريِ عن احليث
لدالالت أكثر من  –على احلقيقة  –ال ميكن أللفاظ وضعية أنْ تتِسع .. وهكذا .. 

تصـف   أنْ وال يمكنها أبداً.. سعة علمِ واضعها ، وذلك يف تسمية كائنات عاملِ اخللق 
  ..ت عاملِ األمر ، إالّ على سبيلِ اازِ ، ومن منظارِ علمِ واضعِ تلك األلفاظ موجودا
وقد أشار القرآنُ الكرمي إىل مسألة تسمية البشرِ لألشياِء بأمساٍء ما أنزلَ اُهللا تعاىل .. 

  ..ا من سلطان ، فكانت هذه األمساُء بعيدةً كلَّ البعد عن حقيقة األشياء املُسماة 
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مورِ واألشياِء ناقصةٌ عن التسمية احلق ، بسببِ علمنـا  وإضافةً إىل أنّ تسميتنا لأل.. 
  ـةفردي ةخصوصي هذه األشياء ، فإنّ هذه التسميةَ ذات الناقصِ عن العلمِ الكاملِ بِحقيقة
    ُألخـرى ، حسـب ـةآلخر ، ومن أم ه من فردتسميةُ الشيِء ذات ة ، فقد ختتلفوقومي

ها األمم وأفرادها إىل هذا الشيء ، وحسب درجات علمهِم املناظريِ املختلفة اليت تنظر من
  ..مباهيته عرب األزمنة ، وحسب قُدراتهم املختلفة على الصياغة 

وملّا كانت حقيقةُ األمورِ واألشياِء ، فوق الرؤى املختلفـة الـيت تنظـر منـها     .. 
يقةُ األمورِ واألشياِء ال يعلمها أحـد  املخلوقات إىل هذه األمورِ واألشياء ، وملّا كانت حق

كعلمِ خالقها جلّ وعال ، وال يستطيع أحد غري اِهللا تعاىل ترمجةَ هذا العلـمِ املطلـقِ إىل   
صياغة مطلقة تصور تصويراً مطلقاً حقيقة هذه األمورِ واألشياء ، فإنَّ التسميةَ احلق واليت 

ال تكون إالّ من اِهللا تعاىل ، فارتباطُ الذوات املسـماة  تصف وصفاً مطلقاً حقيقةَ املُسمى 
  .. من اِهللا تعاىل بأمسائها ، مياثلُ متاماً ارتباطَ املادة بصورتها 

فحىت تكونَ املُفردات القرآنيةُ تبياناً لكلِّ شيٍء ، وكاملةً ومطابقةً مطابقةً تامةً للمعىن 
ها ، فوقأن يكونَ صائغ دسواء  ، ال ب عاملي اخللقِ واألمرِ ، على حد..  

فلما كانت الكلمةُ املقولةُ الوعاَء الذي حيوي املعىن ، فإنَّ التسميةَ املُطلقةَ تقتضي .. 
القول ( ، وعلماً مطلقاً يف الوعاِء املَصوغِ الحتواِء املعىن ) الكالم ( علماً مطلقاً يف املعىن 

، تفْقد التسـميةُ  ) القول ( أو يف الوعاء ) الكالم ( قِ يف املعىن وأي ابتعاد عن املطل) .. 
  ..مطلقَها 
$ ( وملّا كان القرآنُ الكرمي تبياناً لكلِّ شيء..  uΖø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 

& óx« (  ] األمساِء كلِّها ] ٨٩: النحل  ياتسمم يف هذا الكون  ، فهذا يقتضي أن مفاتيح
وملّا كان آدم عليه السالم يف عاملِ ما وراء املادة واملكان .. حتملُها املفردات القرآنية 
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كما سنرى إن ( والزمان قبل حلولِ نفِسه يف جسده ، قد علّمه اُهللا تعاىل األمساَء كلّها 

مها اُهللا تعاىل آلدم عليه ، فهذا يقتضي أن تكونَ املفردات القرآنيةُ علّ) شاء اهللا تعاىل 
  ..السالم وهبطَ بِها إىل األرض 

قولَ اهللا تعاىل  –من بني الكتب السماوية  –وماهيةُ القرآن الكرميِ كونه الوحيد .. 
  ـهأسرارِ الكون ، وكون حيملُ مفاتيح هاِهللا تعاىل ، وكون مباشرةً بصفات ه يتعلّقوكون ،

مِ الساعة ، وكونه منهج هداية للبشرية مجعاء ، وكونـه حيمـلُ   معجزةً مستمرةً حىت قيا
 –من بني الكتب السماوية  –وكونه ينفرد ... عمق التأويلِ الذي ال يعلمه إالّ اُهللا تعاىل 

من عند اِهللا تعاىل ، يف حني يشترك مع الكتبِ السماوية األخرى باإلنزالِ من  ( * )بالترتيل
كلُّ ذلك يقتضي أن تكونَ كلماته فطريةً موحاةً من اهللا تعاىل ، علّمهـا  .. ِهللا تعاىل عند ا

آلدم عليه السالم قبل حلولِ نفِسه يف جسده ، يف العاملِ الذي ال حيـوي املتناقضـات ،   
  ..والذي ينتمي إليه القرآنُ الكرمي 

ند اِهللا تعاىل ، هو انتقالُه إىل عالَمنا من ع) من الفعل نزلَ ( فترتيلُ القرآن الكرميِ .. 
دونَ أي تغيريٍ وارتسامٍ مبادة هذا العامل ، وبالتايل فمفرداته هي ذاتها نزلت من السـماء ،  
وجملُه هي ذاتها نزلت من السماء ، فالقرآنُ الكرمي ليس معاينَ من اِهللا تعـاىل صـاغَتها   

بقالبٍ لُغوي من اهللا تعاىل صاغها  املخلوقات ما هو معانالسابقة ، إن ةكالكتبِ السماوي
 اهللا تعاىل بقالبٍ لغوي..  

وكلُّ ذلك يبينه لنا القرآنُ الكرمي ، من خاللِ تفرد القرآن الكرميِ عن غريِه مـن  .. 
وبتفـرده  .. عـاىل  الكتبِ األخرى بكونِه قولَ اهللا تعاىل ، أي صياغةً لُغويةً من عند اهللا ت

أيضاً عن غريِه من الكتبِ السماوية بكونِه ترتيلَ اِهللا تعاىل ، أي نزوالً كما هو متاماً دونَ 
أيِ تغيريٍ أو تبديل ، فهو كالم اِهللا تعاىل ، وأنزلَه اهللا تعاىل ، شأنه بذلك شـأنُ الكتـبِ   

                                                           
( ، ويف النظرية السادسة ) احلق املطلق ( بينت هذه املسائل بشكلٍ مفصل يف النظرية الثالثة  -   ( * )

  ) ..حوار أكثر من جريء ( املُعجزة الكُربى : ، ويف كتاب ) سلَّم اخلالص 
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 هاألخرى ، ولكن ةهـا  قولُ اِهللا  –أيضاً  –السماويذات أي ترتيلُ الصياغة ، تعاىل وترتيلُه

  ..دون أي تغيريٍ أو تبديل 
وصـفاً   –على احلقيقة  –ولذلك فكلُّ املفردات القرآنية تصف األمور واألشياَء .. 

مطلقاً ، وما نتوهمه من جمازٍ لبعضِ مفرداته ناتج عن كون تصوراتنا ال خترج عن إطـارِ  
، وعن كونِنا ) عامل املادة واملكان والزمان ( سية اليت اكتسبناها من عاملِ اخللق الصورِ احل

  ..جاهلني حلقيقة األمورِ يف ما وراء عاملِ اخللقِ الذي نعيش فيه 
Ÿω ( ..فحينما نقرأُ قولَ اهللا تعاىل ..  uρ ö≅ yè øgrB x8 y‰ tƒ »'s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖ ãã Ÿω uρ $ yγôÜ Ý¡ö6 s? 

¨≅ ä. ÅÝó¡ t6ø9 $# y‰ ãèø) tFsù $YΒθè=tΒ # ·‘θÝ¡øt¤Χ (   ] أنَّ كلمةَ..  ] ٢٩: اإلسراء بسحن ) x8y‰ tƒ (  يف
فاملعىن احلقيقي لليد ال نستطيع .. هذه اآلية الكرمية قد اُستخدمت على سبيلِ ااز 

احلسيةَ هذه على املعىن احلقيقي تصوره إالّ لليد احلسية املعروفة ، ولذلك نسقطُ تصوراتنا 
  ..هلذه الكلمة فرتعم أنها اُستخدمت على ااز 

 .. نا ، وقبلَ إذ.. لكنقبلَ خلقِ أجساد موجود معنوي وهرنا جا أدركنا أنَّ أنفُس
وإذا أدركنا أنَّ هذه األنفُس هلا صورها اخلاصةُ .. حلولِ هذه األنفسِ يف تلك األجساد 

‰..) ôا قبلَ خلقِ أجسادنا ، حيثُ يقولُ تعاىل  s) s9 uρ öΝ à6≈oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝä3≈ tΡö‘§θ |¹ §ΝèO $uΖ ù=è% 

Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠyŠ Kψ (   ] احلاملةَ ..  ] ١١: األعراف وإذا أدركنا أنَّ هذه األجساد
كما ( ألنفُِسنا مجرد أوعية مادية الرتسامِ صورِ أنفُِسنا يف عاملِ املادة واملكان والزمان 

Ÿω ( ندرك أنَّ قَولَه تعاىل.. لك حني ذ) .. سنرى إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل القادم  uρ 

ö≅ yè øgrB x8 y‰ tƒ »'s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝó¡ t6ø9 ، هو أمر إهلي يصور تصويراً  ) #$
مطلقاً على احلقيقة وليس على ااز ، ما يريده اُهللا تعاىل لحركة النفسِ املُجردة يف 

فأداةُ القوة والسيطرة .. ا يقع حتت سيطرتها ، كي تبتعد عن البخلِ واإلسراف توجيهِها مل
للنفسِ هي يد هذه النفس ، واليت تتجسد يف عاملِ املادة واحلس بيد حسية هي اليد اليت 
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إلسراف ، فلما كان السياق القرآينُّ يتعلّق بقيمٍ معنوية تتأرجح بني البخلِ وا.. نعرفُها 

كلمة دالالت أنْ تتعلَّق دفال ب ، جبوهرِ نفسِ اإلنسان وتتعلَّق ) x8 y‰ tƒ (  يف هذه اآلية
  ..الكرمية بالنفسِ اردة ، وليس بارتسامها املادي يف اجلسد 

  .. وقد ورد هذا املعىن احلقيقي لليد يف قوله تعاىل .. 
) ö�ä. øŒ$# uρ !$ tΡ y‰≈ t7Ïã tΛÏδ≡t� ö/Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà) ÷è tƒuρ ’ Í<'ρé& “ Ï‰÷ƒ F{$# Ì�≈ |Á ö/F{$# uρ ∩⊆∈∪ !$ ¯ΡÎ) 
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 :٤٧ – ٤٥ [   

ن عاملِ اخللق ، فإنَّ هذه الكلمةَ ولكن حينما يكونُ السياق القرآينُّ متعلِّقاً مبسائلَ م
تصف على احلقيقة أيضاً اليد املاديةَ اليت هي عضو من اجلسد ، حيث اجلسد صورةُ 

$ ( ..ارتسامِ وعاِء النفسِ يف عاملِ املادة واملكان والزمان  pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©! $# (# þθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçF ôϑè% 
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’ n<Î) È÷t6 ÷ès3ø9 فاملعىن املُجرد لكلمة اليد هو ذاته ، ولكن الذي يتغير ..  ] ٦: املائدة [   ) 4 #$
يعود ها يف العواملِ املختلفة ، فاالختالفاستخدام وها  هالعواملِ عن بعض إىل متايزِ تلك ..

يقولُ تعاىل .. ولذلك فهذه الكلمةُ حتملُ دالالت للمعنيني ، املُجرد واحلسي ، بآن واحد 
 ..) uθ èδ uρ “Ï%©! $# £# x. öΝ ßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& öΝä3Ψ tã öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ Νåκ ÷] tã ÇôÜ t7 Î/ sπ©3 tΒ .ÏΒ Ï‰÷è t/ ÷β r& öΝä. t� xÿ øß r& 

óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 tβ%x. uρ ª!$# $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? # ·��ÅÁ t/ (    ] ٢٤: الفتح [   

فعدم إدراك حقيقة فطرية املُفردة القرآنية ، وبأنها من صياغة اِهللا تعاىل .. وهكذا .. 
 ، لتحملَ معىن مجرداً له ارتساماته يف العواملِ املُختلفة ، وعدم إعادة املعىن والدالالت اليت
حتملُها الكلمةُ القرآنيةُ إىل حقيقة العالَمِ الذي تنتمي إليه املسألةُ اليت تصـفُها وتسـميها   

كلُّ ذلك أدى إىل أوهامِ التجسيد عند بعضهم ، وإىل أوهامِ اازِ عنـد  ..املفردةُ القرآنيةُ 
  ..بعضهِم اآلخر 



٧                  

≈ß ( ..فحينما نقرأُ قولَ اهللا تعاىل ..  oΗ÷q§�9 $# ’ n?tã Ä¸ ö� yèø9 $# 3“uθ tGó™ ..  ] ٥: طـه [  ) #$
علينا أنْ نعلم أنَّ  االستواَء هنا يحملُ على فاعله ، وهو اُهللا تعاىل ، الذي هو فوق عاملي 

Ÿω ( ..اخللقِ واألمرِ على حد سواء  r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â�ö∆ F{$# uρ 3 x8 u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# (  ]

وأي تصورٍ هلذا االستواِء مبعايريِ عالَمنا املادي احلسي ، هو جتسيد هللا ..  ] ٥٤: األعراف 
  .. تعاىل ، وحماولةٌ لفرضِ معايريِ عالَمنا املادي على الذات اإلهلية 

على سبيل  –فالفارق بني استواِء اِهللا تعاىل على العرش ، وبني استواِء سفينة نوحٍ 
%Ÿ≅ŠÏ ( ..اماً الفارق بني الذات اإلهلية وبني مادة سفينة نوح يوازي مت –املثال  uρ ÞÚ ö‘r'̄≈ tƒ 

Éë n=ö/ $# Ï8u !$ tΒ â !$yϑ |¡≈ tƒ uρ  ÉëÎ=ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â !$ yϑø9$# z ÅÓè%uρ ã� øΒF{$# ôN uθ tFó™ $#uρ ’ n? tã Äd“ÏŠθègø:$# ( Ÿ≅ŠÏ% uρ 

# Y‰÷è ç/ ÏΘ öθs) ù=Ïj9 tÏϑÎ=≈ ©à9 “3 ( العلمِ أنّ املعىن املُجرد لكلمة مع..  ] ٤٤: هود [  ) #$ uθtGó™ $# (  ،
هو ذاته ، ولكن الذي يتغير يف دالالت هذه الكلمة القرآنية هو الذات اليت تصفُها ، 

  ..والعاملُ الذي تنتمي إليه هذه الذات ، أي استخدام هذه الكلمة يف اجلملة القرآنية 

لكلمة بالنسبة وكذلك األمر ) Ä ö̧� yè ø9$# (  ، ههو ذات هلذه الكلمة درفاملعىن املُج ،
 وبني العرشِ الذي رفع ، بني العرشِ الذي استوى اُهللا تعاىل عليه من جهة الفارق ولكن

yì ( ..يوسف عليه السالم أبويه عليه  sùu‘uρ Ïµ÷ƒ uθt/ r& ’ n? tã Ä ö̧� yè ø9 ،  ] ١٠٠: يوسف [  ) #$

$tΑ ( ..وعرشِ ملكة سبأ  s% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ (# àσ n=yϑø9$# öΝ ä3•ƒ r& Í_‹ Ï?ù' tƒ $ pκÅ− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6 s% β r& ’ ÎΤθè? ù' tƒ šÏϑÎ=ó¡ãΒ 

هذا الفارق هو ذاته الفارق بني اِهللا تعاىل من جهة ، وبني يوسف ..  ] ٣٨: النمل [   )
  ..وملكة سبأ والعاملِ الذي ينتميان إليه من جهة أُخرى 

إدراك مرتبة الوجود للموصوف بالكلمة القرآنية ، وحقيقة املعىن املُجرد وضرورة .. 
الذي حتملُه هذه الكلمة يف السياق القرآين املُحيط ، يتجلّى يف إدراكنا للمعـىن املُجـرد   

tβρ ( الذي حتملُه كلمة ”� ßϑ tF s9 (  القرآين التايل يف النص..  



٨                  

) ¨β Î) uρ $ WÛθä9 z Ïϑ©9 tÎ=y™ ö�ßϑø9 $# ∩⊇⊂⊂∪ øŒÎ) çµ≈ oΨ ø‹ ¯gwΥ ÿ…ã& s# ÷δ r&uρ šÏè uΗødr& ∩⊇⊂⊆∪ �ω Î) # Y—θèg x” ’ Îû 

tÎ� É9≈ tóø9 $# ∩⊇⊂∈∪ §Ν èO $ tΡö� ¨ΒyŠ tÌ� yzFψ $# ∩⊇⊂∉∪ ö/ ä3̄Ρ Î) uρ tβρ”� ßϑtFs9 ΝÍκ ö� n=tã tÅs Î6óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪  È≅ ø‹ ©9$$ Î/ uρ 3 Ÿξ sùr& 

šχθè=É)÷è s? (   ] ١٣٨ – ١٣٣: الصافات [   

/ö ( خيي املوروث ، بأنّ دالالت اآليـتني الكـرميتني  والتفسري التار..  ä3 ¯Ρ Î) uρ tβρ ”� ßϑ tF s9 

Ν Íκ ö� n= tã t Ås Î6 óÁ •Β ∩⊇⊂∠∪  È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ uρ 3 Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s?  (   بإطـار دحدم بسياقٍ تارخيي تتعلّق ،
 –يف املاضي أثناء فتـرة الرسـالة    –الزمان واملكان ، وخيص أشخاصاً محددين ، كانوا 

هذا التفسري ، يناقض صـياغة  .. ميرون مروراً مكانياً من املنطقة اليت كان فيها قوم لوط 
/ö ( فقولُه تعاىل.. هاتني اآليتني املُوجهة لكلّ البشر يف كُلِّ زمان ومكان  ä3 ¯Ρ Î) uρ tβρ ”� ßϑ tF s9 ( 

ـ  .. ، خطاب لكلِّ البشرية دون استثناء ، يف كلِّ زمان ومكـان   Ÿξ (اىل وقولـه تع sù r& 

šχθ è= É) ÷è s? (  ة مجعاء  –أيضاً  –هومن اهللا تعاىل للبشري خطاب..  

( دالالت هاتني اآليتني ندركهما يف إطار التصوير اإلهلي لنوازع النفس البشـرية  .. 
، مبرورِها النفسي على إمكانية فعـل حيثيـات   ) اليت تنتمي إىل عامل اخللق غري احملسوس 

  ..فعلها قوم لوط  الفاحشة اليت
أنَّ اهللا تعاىل ينبه النفس البشرية ويحذّرها يف بداية الصباح والليل ، حيث : مبعىن .. 

  لِّقاِء بني الرجل واملرأة ، من أن تفعل فعل الفاحشة اليت فعلها قوم لـوطالوقت الغالب ل
  ..عليه السالم 

، بينها اهللا تعاىل لنـا يف كتابـه   فالنتيجة اليت وصل إليها قوم لوط بفعلتهم هذه .. 
الكرمي ، وبالتايل ففي اللقاء بني الرجل واملرأة ، حيث إمكانية املرور مـن فعـل هـذه    
الفاحشة ممكنة ، عند هذا احلد من إمكانية االنزالق بفعل فاحشة قوم لوط ، يحذّرنا اُهللا 

ريهم يف اآلخرة ، ال خيتلف تعاىل ، بأنّ غضب اهللا تعاىل الذي أنزله على قوم لوط ، ومص
  ..عنه مع من يفعل فعلتهم اليت فعلوها 



٩                  
إياكم من االنزالق يف : فاُهللا تعاىل يقول للبشرية مجعاء من خالل هاتني اآليتني  .. 

بينته لكم يف القرآن الكـرمي ،   –يف الدنيا واآلخرة  –فعل فاحشة قوم لوط ، فمصريهم 
سي ال يتغير وال يتبدل ، فمن يفعل هذه الفاحشة مصـريه ال  ويدركُه كلّ عاقل ، ونامو

  .. خيتلف عن مصري قوم لوط ، وعليكم أن تعقلوا هذه احلقيقة 
وهكذا فالكلمةُ القرآنيةُ حبقيقتها املُجردة عن العاملِ الذي ينتمي إليه املوصوف ا .. 

ودالالتهـا  .. اىل املُطلقِ احمليط حبقيقة املوصوف ، دالالتها ثابتةٌ مطلقةٌ متعلّقةٌ بعلمِ اهللا تع
    طلقاً حقيقةَ إدراكنـا الرتسـامِ صـفاتوصفاً م تصف يف كُلِّ عاملٍ من عواملِ الوجود

وكلُّ ذلك ضمن صياغة قرآنية حتمـلُ مـن الـدالالت    .. املوصوف بِها يف ذلك العامل 
  ..حقة حىت قيامِ الساعة واملعاين ما يناسب إدراك األجيالِ املتال

  

  
 


