
           

           
  

                                                                         
 

          

                        

 .. ] ٣٥: النور [           :من اهللا تعاىل .. النور .. 

    : ]]     ـ يصفه اهللا تعاىل ب ، الكرمي  والقرآن

             ] ٣٥: النور [ 

،،            ] وال ميكن ..  ]] ] ٨: التغابن
ما  زاويةيف فالظالم .. الظالم  يهجمى أكثر حينما بل يتجلَّ ..يف الظالم  يطمسللنور أن 

  .. ار فيهأكثر من مؤشر على عدم وجود النو ليس، 
وجود تناقضٍ يف نص يتوهمون الظالم ، به طمسومن خيشون النور ، ويتوهمون .. 

  .. اللغوية تهمطلق صياغ يقدح يفتناقضٍ  إلجيادفيسعون جاهدين كتاب اهللا تعاىل ، 
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 ..بني قوله تعاىلموا وجود تناقض توه :        ] ١٤: لقمان [  ،

             : وقوله تعاىل

     ] من جهة ، وبني قوله تعاىل  ، ] ٢٣٣: البقرة    

     ] أُخرى  ] ١٥: األحقاف ته ا فقالوا ...من جهةأشهر)  ٩( حلمل مد  ،

للحمل شهراً ، فاموع )  ٢٤( يعين يف       والفصال يف عامني

        : شهراً)  ٣٠( شهراً ، وليس )  ٣٣( هو والفصال 
  ..هكذا قالوا  ..

  :مرده أمران ، النصوص الكرمية هذا الوهم بوجود تناقض بني هذه .. 
التفسري املوروث مل يحمل على حامل تفعيل العقل ارد يف تدبره لنصوص  – ١

بكلِّ هذه أحد  سقطحقَّه من التدبر ، ملا لو أُعطي كتاب اهللا تعاىل ف ،كتاب اهللا تعاىل 
  ..لكتاب اهللا تعاىل األوهام ، أو على األقل لقُطع الطريق أمام كلِّ من يريد اإلساءة 

، مثَّ حاملها اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل وضع هؤالء املتوهمني لنتيجة مسبقة الصنع  – ٢
عن مقدمات ، دون إدراك حقيقة الصياغة اللغوية هلذه العبارات هلا بعد ذلك البحث 

  ..القرآنية 
 : يعين،  ] ١٤: لقمان [        : ه تعاىلالفصال املعين يف قول.. 

 يبلغ، فبعد الوالدة  ..على أمه يف غذائه املباشر مرحلة ينتهي ا اعتماده بلوغ املولود 
وحنن نعلم أنَّ الوالدة . ....يف مدة ال تتجاوز العامني ) الفصال  (هذه املرحلة املولود 

ذلك ، والدة قبل  تكون هناك قد.. ولكن ..  أشهر عية تتم بعد بداية احلمل بتسعةالطبي
فإنَّ احلد ووسطياً  ..ة ويكون املولود فيها مكتمالً ، وعنده مقومات االستمرار يف احليا
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 ..فبشكلٍ عام .. من بداية احلمل  أشهراية إمتام ستة  باكتمالتكون األدىن هلذه الوالدة 

  ..على بداية احلمل  أشهرستة  ، ال بد هلا من اكتماليعيش فيها املولود  اليتالوالدة 
     :من هنا نرى أنَّ الفارق بني مجع احلمل مع الفصال .. 

   وبني الفصال وحده ، :       )٦( شهراً ، هو )  ٢٤  (
  .. دة اإلنسان يف هذه احلاالت الطارئة لوال يف احلمل ، وهو املدة اليت ال بد منها أشهر

بني احلمل مع الفصال من جهة ، وبني ملاذا الفارق .. سؤالٌ يطرح نفسه وهنا .. 
لحاالت ل، احلد األدىن الذي ال بد منه يف احلمل يطابق الفصال من جهة أُخرى ، 

  ! ..؟ أشهر)  ٩(  :ل وال يطابق احلالة العامة للحم أشهر ،)  ٦(  :االستثنائية والطارئة 
شمل لت،  يف احلمللحد األدىن الذي ال بد منه لناً مبيهذا الفارق جاء  :نقول .. 

من قال إنَّ و .. سواء الطبيعية أم الطارئة، كلَّ احلاالت  تنيالقرآني تنيالعبار هاتنيدالالت 
 : العبارة القرآنية ...!! !؟ أشهر)  ٩( وهي ، احلالة العامة للحمل  يشملهذا الفارق ال 

     ع فيها كلمةومل تض :     ًوحشواً ال فائدة منه عبثا..... 

مبعىن يتم     ،   : ، إنما يقول )وفصالُه عامان ( : فاهللا تعاىل مل يقل 
اية  حتمية وصولمتتد حتى عامني ، وال يعين ذلك  فترة خالل، الفصال ما بعد الوالدة 

  :  قوله تعاىليف    : داللة كلمة  ما حتملهوهذا  ..لكلِّ احلاالت العامني 

   ..  
 ..مه من ختير الذي توهة فالتصوتناسبه الصيغة ، لوا تناقضاً بني هذه العبارات القرآني

:  )صفان وامع اية العامني من الوالدة يكتمل الفصال  )الُه لكلِّ احلاالت ، مبعىن على
ويكتمل الفصال يف  : تعين،       : بينما صيغة كتاب اهللا تعاىل.. 

  ..فترة ضمن العامني ، حبيث يكون العامان سقفها 
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 .. ني كاملنييكون فصاله عام أشهرم ستة من هنا نرى أنَّ املولود الذي ولد لتما.. 
   : شهراً ، وبالتايل يكون )  ٢٤( وفصاله عامان  أشهر)  ٦( محله 

     .. اً إالَّ شهرنييكون فصاله عام،  أشهرواملولود الذي ولد لسبعة  .. 

    : التايل يكون شهراً ، وب)  ٢٣( وفصاله  أشهر)  ٧( محله 

   ، ة  وهو بذلك ضمن دالالتالعبارة القرآني:      .. واملولود الذي
)  ٢٢( وفصاله  أشهر)  ٨( محله  .. إالَّ شهرين نييكون فصاله عام ، أشهرولد لثمانية 

 وهو بذلك ضمن دالالت،        : شهراً ، وبالتايل يكون 

 إالَّ نيصاله عامن فيكو أشهرواملولود الذي ولد لتسعة ..      :العبارة القرآنية 

  : شهراً ، وبالتايل يكون )  ٢١( وفصاله  أشهر)  ٩( محله  .. اشهرثالثة 

      ، ة وهو بذلك ضمن دالالتالعبارة القرآني :    ..  

كلَّ هذه االحتماالت دالالا  تستوعب،      :العبارة القرآنية هذه إذاً .. 

 ،    : ال نرى كلمة، بينما يف العبارة القرآنية املصورة موع احلمل مع الفصال  ..
فاموع ما بني احلمل والفصال تتداخل ضمنه هذه االحتماالت ، حبيث يكون اموع 

  ..        : ألي من هذه االحتماالت ثالثني شهراً
.. ان وبالتايل فاموع هو ثالثون شهراً فصاله عامان تام أشهرفالذي ولد لستة .. 
وبالتايل فاموع ثالثون شهراً ، والذي  فصاله عامان إال شهراً أشهرولد لسبعة  والذي

ولد  فصاله عامان إال شهرين وبالتايل فاموع ثالثون شهراً ، والذي أشهرولد لثمانية 
  ..وبالتايل فاموع ثالثون شهراً  أشهرفصاله عامان إال ثالثة  أشهرلتسعة 
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دون ،         : ة القرآنيةمن هنا نرى عظمة الصياغ.. 

 : يف قوله تعاىل    : ونرى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة ..    : كلمة

     ..  

         : أما بالنسبة لقوله تعاىل .. 

        ] العبارة ، فنرى فيها  ] ٢٣٣: البقرة     

   ...  ضاعة ناقصة عن احلولني ، وإمتامهايكون بتمام ) تعويض نقصها ( فالر
ضاعة الر.. إذاً .. هو حوالن كامالن ) وليس الرضاعة ( ضاعة متام الر: مبعىن .. احلولني 

   وال تكون حولني كاملني إالَّ كسقف إلمتام النقص.. ليست حولني كاملني 

         ..  
اعتماد املولود على أمه يف غذائه بشكلٍ مباشرٍ منها هي  :الرضاعة يف معناها ارد .. 

ه قبل تسعة .. الً ألخذ غذائه كالكبار ، كونه ليس مؤهأشهرواملولود الذي وضعته أم  ،
التسعة  األشهرمتام وبني فالفترة الفاصلة بني وضعه حصل عنده نقص ال بد من تعويضه ، 

، وبالتايل وهو يف بطنها ءه من أمه مباشرة للحمل ، هي فترة كان جيب أن يأخذ فيها غذا
من تعويض ذلك بالر ة بعد والدته ضاعة ال بدفترة إضافي..  

فالذي ولد لستة  ..وهنا نعود لالحتماالت اليت رأيناها ما بني احلمل والفصال .. 
، وهنا الرضاعة سامهت  حوالن كامالنعامان ، رضاعته  –كما رأينا  –وفصاله  أشهر

كان من املفترض أن يبقى ا )  أشهرثالثة ( وهو ، ملولود ذا امتام النقص الذي حصل هلبإ
وهذه احلالة هي سقف إمتام الرضاعة .. ، يأخذ فيها غذاءه من بطن أمه داخل رحم أمه 

               ..  
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عامان إالّ شهراً ، رضاعته حوالن  –كما رأينا  –وفصاله  أشهروالذي ولد لسبعة .. 

) شهران ( إالَّ شهراً ، وهنا الرضاعة سامهت بإمتام النقص الذي حصل هلذا املولود ، وهو 
كما  –صاله وف أشهروالذي ولد لثمانية .. كان من املفترض أن يبقى ا داخل رحم أمه 

رضاعته حوالن إالَّ شهرين ، وهنا الرضاعة سامهت بإمتام ،  شهرينعامان إالَّ  –رأينا 
كان من املفترض أن يبقى به داخل رحم ) شهر ( النقص الذي حصل هلذا املولود ، وهو 

، رضاعته  أشهرعامان إالَّ ثالثة  –كما رأينا  –وفصاله  أشهروالذي ولد لتسعة  ..أمه 
ال يوجد عنده نقص تكمله الرضاعة ، ، وهذا املولود والدة طبيعية  أشهرن إالَّ ثالثة حوال

  .. أشهر، فرضاعته حوالن إالَّ ثالثة 
إالَّ ذه الصياغة املطلقة لعبارات  اهما كان لنا أن ندرك ا ،كلّه هذه األحكام.. 

   ..ة الكرمي يف هذه العباراتوبالبحث ارد  ،كتاب اهللا تعاىل 
              ] العنكبوت :

٦٩ [    
   يف قوله تعاىل     هل كلمة  .. قد يسأل سائلوهنا .. 

              ] هل  ] ٢٣٣: البقرة ،
مناه يف سياق هذا فما قد ..حالة اجلنني وهو يف رحم أمه قبل أن تضعه أمه ؟  تشمل

قبل أن ، البحث مبين على أنَّ اجلنني وهو يف بطن أمه يسمى يف كتاب اهللا تعاىل مولوداً 
  ..وبعد أن تضعه  أمه ،تضعه 
ى ولداً قبل وضعه يف لغة كتاب اهللا تعاىل ، اجلنني يف بطن أمه يسم.. نعم : نقول .. 

ى خروج اجلنني من بطن أمه يسمولو عدنا لكتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ .. ، وبعد وضعه 
  ..وليس والدة ، وضعاً 
            .......    ] آل
  ] ٣٦: عمران 
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 ...           ......   
  ] ٢: احلج [ 
 .......          .......    ] ١١: فاطر [  
 .......          .......    ] لت٤٧: فص [  
             

    .......    ] ١٥: األحقاف [  

 .......        .......    ] ٤: الطالق [  
  .......          ...............   

  ] ٦: الطالق [ 
.. ، وليس بوضع احلمل ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ الوالدة تكون ببداية احلمل .. 

  ..وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل 
               

  ] ٧٢: هود [ 

تعين به         عليه السالم إبراهيم فقول امرأة .. 
فتعجبها هو يف محلها وهي عجوز !!! .. أأمحل وأنا عجوز وزوجي طاعن يف السن ؟: 

وال ميكن أن يكون تعجبها حمصوراً .. طاعن يف السن ) إبراهيم عليه السالم ( وزوجها 
  ..بآلية الوضع 

واستفسار مرمي عليها السالم عن كيفية أن يكون هلا ولد ، هو عن كيفية محلها .. 
  ..، وليس عن كيفية وضع احلمل رجل  ميسها أندون 
          .......    ] ٤٧: آل عمران [  
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ليست حمصورة فقط ، ية التالية يف اآل    والعبارة القرآنية ..  
  ..يف األوالد بعد وضعهم ، إنما تشمل أيضاً األوالد وهم يف بطون أمهام 

             

            

             ]١٢: املمتحنة [  

  ..يبدأ قبل وضعه فخلق اإلنسان كإنسان .. 
 .......              .......  

  ] ٦: الزمر [ 
نرى يف اآلية التالية أنَّ رزق املرأة وكسوا على الرجل ، ليس فقط بعد .. لذلك .. 

  ..وضعها لولدها ، إنما قبل ذلك وهو يف بطنها 
              

      .......    ] ٢٣٣: البقرة [  

  ..وهذا ما حيرمه اهللا تعاىل  من هنا نرى أنَّ اإلجهاض هو عملية قتل للولد ،.. 
 .......           ..........   

  ] ١١: النساء [ 

              

    ] ٣١: اإلسراء [  

عند احلاالت الطارئة ، اليت على الطبيب فيها  -يف هذا السياق  -أنا ال أقف اآلن .. 
أنا .. فذلك موضوع آخر .. أن خيتار ، إما حياة األم ، وإما حياة ولدها الذي يف رمحها 

  ..هو عملية قتل للولد  - فيها حلياة األم  يف احلالة العامة اليت ال ديد -اإلجهاض : أقول 
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     : نرى أنَّ كلمة) .. القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل .. إذاً .. 

             :يف قوله تعاىل 

     ] ه  الولدتشمل حالة  ] ٢٣٣: البقرةه ؟ ، وهو يف رحم أمقبل أن تضعه أم
رأيناه يف هذا البحث ، من اعتبار مرحلتني من الذي  التفسريي وبالتايل فمذهبنا.. 

مرور ستة أشهر ، وهي متتد من بعد اكتمال خلق الولد يف بطن أمه مرحلة  ..اإلرضاع 
هو مذهب ينسجم مع دالالت  ..ومرحلة ما بعد وضعه  ..ع إىل الوضعلى بداية احلمل  

  ..كتاب اهللا تعاىل ، ألنه يف األصل مستنبط من كتاب اهللا تعاىل 
 

 
 


