
 

 

              

                                                                        
       

                   
  

  : مراتب يتكون من ثالثأنّ الوجود ) طلق احلق امل( يف النظرية الثالثة  بينت.. 
  ..الذات اإلهلية وصفاا  -1
وهو خارج إطار املكان والزمان ، وال جتتمع فيه املتناقضات ، .. عامل األمر  -2

  ..وينتمي إليه الروح والقرآن الكرمي 
كالنفس البشرية وكعاملي ( وينقسم إىل عامل خملوق غري حمسوس .. عامل اخللق  -3

  .. ، وعامل خملوق حمسوس ) املالئكة واجلن 
أنّ العلوم اردة كالرياضيات ال جتتمع فيها املتناقضات ، فالعقل  رأيناوكنا قد .. 

ي بعامل اخللق  كعدد( ر االثنني الذي يتصوتعلّق ماد د عن أيأكرب من الواحد ، ال ) جمر
ر الواحد وإذا أردنا أن نتصو..  االثنني ميكنه تصور نقيض ذلك وهو أنّ الواحد أكرب من

دمن إنزال هذه املسألة إىل عامل اخللق الذي حيوي املتناقضات ، وال  أكرب من االثنني فال ب
دة ، فالتفاحة  بي بعيداً عن( من تلبيس هذه املسألة للمادد  العدد كجسم مادرا (

  ..الكبرية أكرب من تفاحتني صغريتني 
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آن واحد ، فالعقل الذي أيضاً أنه يف عامل اخللق ميكننا تصور الشيء ونقيضه ب ورأينا
اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل تقلّص أقطار اجلسم ، ميكنه أن يتصور أنّ  تصور أنّ

املاء كما نعلم ، ف.. اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل نقيض ذلك وهو متدد أقطار اجلسم 
  ..يبدأ بالتمدد مع اخنفاض درجة احلرارة ، وية مئ)  4( +يف الدرجة 

ال ميكن أن  -له جلّ وعال كما يؤكّد مرتّ -وكنا قد بينا أيضاً أنّ القرآن الكرمي 
  ..حيتوي على املتناقضات ألنه ينتمي لعامل األمر 

                                    

                                    
   ] 52: الشورى [ 

  ..وقد أكّد اهللا هذه احلقيقة يف صورة قرآنية أُخرى .. 
                                     

  ]  82: النساء [ 
ننكر مسألة الناسخ  - والكثريين من الذين أدركوا هذه احلقيقة  -وهذا ما جعلنا 

د بوجو) ساحتها عامل اخللق ( واملنسوخ من أساسها ، ألنّ هذه املسألة يآت بشرية 
  ..اختالف بني األحكام القرآنية ، وجهلٌ حبقيقة عامل األمر الذي ينتمي إليه القرآن الكرمي 

ما جيب أن نعلمه أنّ مجيع الرسل عليهم السالم ، كانوا حيملون مناهج هداية للبشر ، 
فاملنهج الذي عمل به موسى عليه .. ويؤيدون مبعجزات تصدق املناهج اليت أُنزلت عليهم 

التوراة واأللواح ، واملعجزة اليت أُيد ا هي العصا وغريها من ب حممولٌلسالم ودعا إليه ا
اإلجنيل ، ب حممولٌعيسى عليه السالم  يف قلبواملنهج الذي أُنزل .. املعجزات الكونية 

ا هي إحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل ، وغري ذلك من املعجزات الكوني دة واملعجزة اليت أُي..  
ففي كلِّ الرساالت السابقة كانت املعجزة منفصلة متاماً عن املنهج ، وكانت املعجزة 
حتدث يف ساحة عامل اخللق ، وبالتايل حمكومة إلطار املكان والزمان ، فال يشهدها إالّ من 
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وهكذا فاملعجزات السابقة أفعالٌ من أفعالِ اهللا تعاىل ، .. رآها من الذين عاصروها 
  ..مل اخللق ، وألجيال حمددة يف أزمنة حمددة ساحتها عا

، وللمنهج الذي أُنزل عليه  عليه السالم أما بالنسبة للمعجزة اليت أُيد ا الرسول حممد
املعجزة هي القرآن الكرمي ، واملنهج هو القرآن . ..لتبليغ البشر ، فاألمر خمتلف متاماً 

  ..فاملعجزة هي ذاا املنهج .. الكرمي 
يف عامل اخللق ، وأنها فعلٌ من  -كما قلنا -ويف حني أنّ املعجزات السابقة ساحتها 

أفعال اهللا تعاىل ، وخاصةٌ ألجيال سابقة ، فإنّ معجزة القرآن الكرمي تتعلّق مباشرة بصفات 
، ومستمرة يف كلِّ زمان ومكان ، ألنّ ) كون القرآن الكرمي ينتمي لعامل األمر ( اهللا تعاىل 

  ..ملنهج رسالةٌ للبشرية يف كلِّ زمان ومكان ا
عن املعجزات اليت أُيد ا ) كمعجزة وكمنهج ( هذه املسألة اليت متيز القرآن الكرمي 

الرسل السابقون عليهم السالم ، وعن الكتب السماوية اُألخرى ، بينها القرآن الكرمي يف 
  :النقاط التالية 

هي  -مبا فيها القرآن الكرمي كمنهج وليس كمعجزة  -الكتب السماوية مجيعاً  - 1
كالم اهللا تعاىل ، أي أنّ معانيها وما حتمله من دالالت وأحكام هي من اهللا تعاىل ، وهذا 

بينما القرآن .. لتلك الكتب من اهللا تعاىل ) القول ( ال يفرض أن تكون الصياغة اللغوية 
كباقي الكتب  -فة إىل أنه كالم اهللا تعاىل إضا) كونه معجزة ملتحمة باملنهج ( الكرمي 

  ..هو قول اهللا تعاىل ، أي صياغة لغوية من اهللا تعاىل  -السماوية اُألخرى 
                               ] 68:  املؤمنون  [  

                   ] لم5: املز [  

                        ] 14 - 13: الطارق [  
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 فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيٍء ..                    

    ] ن لنا  ] 89: النحله قول اهللا تعاىل ، يف ال - ما نرى ك -، يبيوقت الذي ال أن
إىل أنَّ الكتب السماوية اُألخرى قولُ اهللا  –جمرد إشارة  –تشري  توجد فيه آية واحدة

  .. تعاىل 
ولذلك حتدى اهللا تعاىل اإلنس واجلن على أن يأتوا بنص مماثل للنص القرآين ، يف 

لنصوص الكتب السماوية اُألخرى ،  يأتوا بنص مماثلٍ الوقت الذي مل يتحد البشر يف أن
فاته العظيمة ، وأنّ وهذا دليلٌ آخر على تعلّق الصياغة اللغوية للقرآن الكرمي باهللا تعاىل وص

هي  -مبا حتمله من أدلّة ومعان ومفاتيح لتبيان كلّ شيٍء يف هذا الكون  - هذه الصياغة
ن القرآن الكرمي من اهللا تعاىل يقتضي كونه منهج اهللا فكو.. املعجزة يف القرآن الكرمي 

  ..تعاىل ، وكونه قول اهللا تعاىل يقتضي كونه معجزة صاحلة لكلِّ زمان ومكان 
                                  

                    ] 88: اإلسراء [  

الكتب السماوية اُألخرى كوا مناهج جمردة عن املعجزات ، وكوا صياغة غري  - 2
حتمل من فهي ، وبالتايل كوا صياغة غري إعجازية ،  مباشرة بصفات اهللا تعاىلقة متعلِّ

اك املخلوقات ، وال يوجد تأويل املعاين والدالالت ما ال خيرج عن إطار ساحة إدر
  ..خارج ساحة إدراك املخلوقات  لنصوص تلك الكتب

بصفات وكمعجزة متعلّقة ، كمنهج للبشرية مجعاء ( بينما يف نصوص القرآن الكرمي 
، نرى أنه يف الوقت الذي حتمل فيه هذه النصوص دالالت ومعان ) مباشرة اهللا تعاىل 

حتمل يف الوقت ذاته دالالت ال حييط ا إالّ اهللا تعاىل ، وهذا  فإنهاتدركها املخلوقات ، 
  ..تأويل الما أشار إليه القرآن الكرمي بعمق 

                  ] 7: آل عمران [   
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                          ] 53 - 52: األعراف [  

فاإلطار األخري حلدود دالالت النص القرآين ال حييط به إالّ اهللا تعاىل ، وال يستطيع 
  ..البشر النظر إىل هذا اإلطار إالّ يف اآلخرة كما يبين القرآن الكرمي 

ا نزول الكتب السماوية السابقة مل يؤد إىل أي تغيري كوين ، كما هو احلال حينم - 3
علمت برتول اليت اجلن ف.. .....أُنزل القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا 

 : الكتب السماوية اُألخرى                         

                                       

                                 

      ] ل حينما أنزل ي حصتساءلت عن التغيري الكوين الذ،  ] 30-29: األحقاف
 ..ان للجن يف السماء مقاعد للسمع ك، فقبل نزول القرآن الكرمي  ..القرآن الكرمي 

مل تعد هذه املقاعد موجودة ، ألنَّ السماء ملئت  ، بعد نزول القرآن الكرمي.. ولكن 
  ..حرساً شديداً وشهباً 
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           ] 10-1: اجلن  [  

والقرآن الكرمي املتعلِّق بصفات اهللا تعاىل العظيمة ، لو أُنزل على أي خملوق غري ..  
  ..  اهللا تعاىلخلشع وتصدع من خشية ، مكلّف 
                                         

                    ] 21: احلشر [  
وعندما يرفع هذا الغطاء يف اآلخرة ، سنرى يف القرآن الكرمي الذي مل نره يف حياتنا .. 
   ..الدنيا 
                                     

  ]  22: ق [ 
د بتالوته ، ألننا بتالوته نقول على ألسنتنا املادية يف عامل فالقرآن الكرمي يتعب .. ولذلك

ما قاله اهللا تعاىل يف عامل ما فوق املادة واملكان ) عامل املادة واملكان والزمان ( اخللق 
إىل ذلك العامل مبقدار إمياننا  -نا للقرآن الكرمي بتالوت -والزمان ، وبالتايل نسمو 

  ..وخشوعنا وتصديقنا ذا القرآن ، ومبقدار انصياعنا ملا حيمله من أحكام 
هو األحكام واألدلّة الواضحة اليت حيملها ، ويطلب من البشر ، القرآن املنهج .. إذاً 

غها اهللا تعاىل ، حبيث حتمل هو الصياغة املطلقة اليت صا، والقرآن املعجزة .. تنفيذها 
أسرار الكون يف أعماقها ، وحبيث حتمل لكلِّ جيلٍ من األدلّة واملعاين ما يناسب علمه 

  ..وحضارته 
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ال خيتلف إدراكه كثرياً ما ) أحكام العبادات واملعامالت أعين هنا ( القرآن املنهج يف و
لٍ جليلٍ من جيكثرياً خيتلف إدراكه ما  الدالالت اُألخرى ، هناكيف بينما .. من جيلٍ جليلٍ 

على أنه ، ما حيمله كتاب اهللا تعاىل من دالالت وأن نتعامل معه ور نتص وقمة اجلهل أن.. 
  ..من األجيال حمدد ثابت عند إدراك جيلٍ 

هجر القرآن هو هجر للدعوة احلق إىل اهللا تعاىل ، وحماولةٌ لقتل مفهوم الرسالة من  ..
ألنَّ القرآن الكرمي منهج  عليه السالم ، حممدف جميء الرسل بعد لقد توقَّ.. أساسها 

يستوعب حركة احلياة حىت قيام الساعة ، وألنّ القرآن الكرمي معجزة متجددة حىت قيام 
وحياربون  الذين حياربون التدبر اإلعجازي يف القرآن الكرمي ، فإنَّ.. وبالتايل .. الساعة 

 عن قتلة الرسل  –من حيث النتيجة  –ال خيتلفون  أحكامه يف كلِّ جيل ،التدبر الستنباط 
  ..إلطفاء نور احلق الذي حيمله هؤالء الرسل عليهم السالم 

وهذه الصياغة املطلقة للنصوص القرآنية تتكون من مفردات لغوية ، وهذه املفردات 
دبراً حقيقياً هلذه الصياغة ، لذلك إذا أردنا ت.. هي يف النهاية مسميات لألمور واألشياء 

علينا أن نبدأ بتدبر املفردات القرآنية اليت هي مسميات املسائل اليت يصفها ويصورها 
  ..القرآن الكرمي 

حنن البشر عندما نكتشف شيئاً جديداً يف هذا الكون مل نعرفه مسبقاً ، أو حينما نصنع 
 نعرف هلا مسميات مسبقة ، فإنّ التسميات شيئاً ما ، ونريد أن نسمي تلك األشياء اليت مل

  :اليت نطلقها على األشياء تتصف بالصفات التالية 
فالتسمية مبقدار ما .. ترتبط هذه التسميات بدرجة إدراكنا ملاهية املسميات  - 1

تصور حقيقة الشيء ، مبقدار ما تكون قريبةً من وصفه الوصف احلق ، وبالتايل فالتسمية 
 ..راكاً كامالً ملاهية هذا الشيء ء واخلالية من كلّ عيب ونقص ، تقتضي إداحلق للشي

ومبقدار نقص إدراكنا حلقيقة الشيء الذي نريد تسميته ، تنقص تسميتنا له عن مستوى 
  ..التسمية احلق 
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ترتبط تسميتنا للشيء بقدرتنا على وصف ما أدركنا من ماهية هذا الشيء ،  -  2
كون قدرتنا على وصف ما أدركناه أكرب ، مبقدار ما تكون تسميتنا وبالتايل مبقدار ما ت

  ..هلذا الشيء أقرب إىل التسمية احلق 
ترتبط تسميتنا للشيء بدرجة إدراكنا حليثيات تغير ماهية الشيء مع الزمن ،  - 3

ا وبدرجة إدراكنا حليثيات إدراك األجيال املتالحقة هلذا التغير ، وبالتايل تكون تسميتن
مبقدار  ، للشيء أقرب إىل التسمية احلق وإىل وصف حقيقة الشيء لألجيال املتالحقة

علمنا بتغير ماهية هذا الشيء مع الزمن ، ومبقدار علمنا بتغير إدراك األجيال املتالحقة 
  ..ملاهية هذا الشيء 

ف نقيض ما وما أكثر األمساء اليت نطلقها على األشياء ، مثّ نكتشف بعد فترة أنها تص
حتمله هذه األشياء من صفات ، أو على األقل ال تصف األشياء وصفاً سليماً ، وذلك 

  ..ألننا مل نكن نعلم حقيقة هذه األشياء 
حنن البشر نسمي األشياء كما نريد غري مهتمني بارتقاء تسميتنا إىل مستوى التسمية 

نحاسب على تسميتنا لألشياء ، إذا احلق ، ولو كُنا كاملالئكة يف اتباعنا للحق ، وس
هذه احلقيقة بينها .. ابتعدت تسميتنا عن التسمية احلق ، ملا جترأنا على تسمية شيء واحد 

 ر لنا طلبه من املالئكة بأن ، اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بشكلٍ واضحٍ جليحينما صو
نبئوه بأمساء األشياء ي..  
                                      

                                       
  ]  32 - 31: البقرة [ 

عرض اهللا تعاىل األشياء على املالئكة وطلب منهم أن ينبئوه بأمسائها ، مل حينما  
تستطع املالئكة أن تنبئ باألمساء احلق لألشياء ، ألنها مل تستطع أن تعلم العلم احلق ملاهية 

 هذه األشياء ، لذلك قالت املالئكة                   ..لو كان و
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األمر جمرد تسمية كما نسمي حنن دون االرتقاء إىل التسمية احلق ، ملا كانت هناك مشكلة 
التسمية املطلوبة هي التسمية أمام املالئكة ، ولسم ي حنن األشياء ، ولكنتها كما نسم

أنّ ) قدر ال( وقد رأينا يف النظرية الثانية  ...احلق ، اليت تصف وصفاً تاماً حقائق األشياء 
ن والزمان ، قبل حلول نفسه م آدم األمساء كلَّها يف عامل ما وراء املادة واملكااهللا تعاىل علَّ

  ..ه يف جسم
وأشار القرآن الكرمي إىل مسألة تسمية البشر لألشياء بأمساء ما أنزل اهللا تعاىل ا من .. 

  ..ء املسماة سلطان ، فكانت هذه األمساء بعيدةً كلّ البعد عن حقيقة األشيا
                                     

  ]  71: األعراف [ 
                                      

       ] 40: يوسف [   

                                          ] النجم :
23  [  

وإضافة إىل أنّ تسميتنا لألمور واألشياء ناقصةٌ عن التسمية احلق ، بسبب علمنا الناقص 
لكامل حبقيقة هذه األشياء ، فإنّ هذه التسمية ذات خصوصية فردية وقومية ، عن العلم ا

فقد ختتلف تسمية الشيء ذاته من فرد آلخر ، ومن أمة ُألخرى ، حسب املناظري املختلفة 
اليت تنظر منها األمم وأفرادها إىل هذا الشيء ، وحسب درجات علمهم مباهيته عرب 

  ..ختلفة على الصياغة األزمنة ، وحسب قدرام امل
ا كانت حقيقة األمور واألشياء فوق الرؤى املختلفة اليت تنظر منها املخلوقات إىل وملَّ

ا كانت حقيقة األمور واألشياء ال يعلمها أحد كعلم خالقها هذه األمور واألشياء ، وملَّ
غة مطلقة جلّ وعال ، وال أحد غري اهللا تعاىل يستطيع ترمجة هذا العلم املطلق إىل صيا

التسمية احلق واليت تصف وصفاً  ر تصويراً مطلقاً حقيقة هذه األمور واألشياء ، فإنَّتصو
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ارتباط الذوات املسماة من اهللا تعاىل ف ...مى ال تكون إالّ من اهللا تعاىل مطلقاً حقيقة املُس
  ..بأمسائها ، مياثل متاماً ارتباط املادة بصورا 

الوعاء الذي حيوي املعىن ، والتسمية املُطلقة تقتضي علماً مطلقاً هي  املقولةالكلمة  ..
وأي ) .. القول ( ، وعلماً مطلقاً يف الوعاء املُصاغ الحتواء املعىن ) الكالم ( يف املعىن 

  ..ابتعاد عن املطلق يف املعىن أو يف الوعاء ، تفقد التسمية مطلقَها 
 كما يؤكِّد مرتله جلّ وعال ، لكلِّ شيٍء ا كان القرآن الكرمي تبياناً وملَّ..      

                 ] فهذا يقتضي أن تكون األمساء احلق  ] 89: النحل ،

 مها اهللا تعاىل آلدم اليت علَّ                ] من مجلة األشياء،  ] 89: النحل 
  ..اليت نزل القرآن الكرمي تبياناً هلا ، حيث نزل تبياناً لكلِّ شيٍء 

األمساء  ا يقتضي أن مفاتيح مسمياتا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيء ، فهذوملَّ
وملّا كان آدم عليه السالم يف عامل ما  ..، حتملها املفردات القرآنية كلّها يف هذا الكون 

 - كما رأينا يف النظرية الثانية ( والزمان قبل حلول نفسه يف جسده  وراء املادة واملكان
، قد علّمه اهللا تعاىل األمساء كلّها ، فهذا يقتضي أن تكون املفردات القرآنية )  -القدر 

  ..مها اهللا تعاىل آلدم عليه السالم وهبط ا إىل األرض علَّ
قول اهللا تعاىل ،  -ب السماوية من بني الكت -وماهية القرآن الكرمي كونه الوحيد 

وكونه يتعلّق مباشرة بصفات اهللا تعاىل ، وكونه حيمل مفاتيح أسرار الكون ، وكونه 
معجزة مستمرة حىت قيام الساعة ، وكونه منهج هداية للبشرية مجعاء ، وكونه حيمل عمق 

كلماته فطريةً موحاة  يقتضي أن تكون.. كلُّ ذلك . .الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل التأويل 
  ..ه عليه السالم قبل حلول نفسه يف جسممن اهللا تعاىل ، علّمها آلدم 

مها من وعندما هبط آدم عليه السالم إىل األرض ، كانت الكلمات الفطرية اليت تعلَّ.. 
 عع وتتوستتفر ألسنة البشربدأت ، لإلنسانية ، ومع الزمن  األول اللسانَ، اهللا تعاىل 

ر على بعض املفردات الفطرية ، وهذا ما يفس األلسنةباجتاهات خمتلفة ، فحافظت بعض 
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استعمال بعض هذه  ومع الزمن قلَّ.. أُخرى  ألسنةوجود بعض املفردات القرآنية يف 
على املفردات الفطرية ،  لسام القومي الذين احتوى، فطرية عند قوم العرب املفردات ال

فسبعض  بأنَّ ،وبعض من تبعهم  أفراد األجيال اُألوىل ما ذهب إليه بعضر قول وهذا ما ي
  ..الكلمات القرآنية ليست عربية 

تفرعت ، وضعية  ألسنةهي ) ما عدا املفردات القرآنية ( العاملية  األلسنةكلّ  ..
من  ةاأللسنآدم عليه السالم ، وتقترب هذه  نزل به الذياللسان الفطري وابتعدت عن 

اهللا تعاىل  اللسان الفطري الذي علّمهالفطرة ، وتبتعد عنها ، مبقدار اقتراا وابتعادها عن 
  ..آلدم عليه السالم 

ا هو موجود مل مفاتيح التسمية احلق لكلِّ محي اللسان الفطري الذي وهكذا فإنَّ.. 
ت بفطرا منذ أمة فطرية ، استمر لسان حافظت عليهداخل إطار  يف هذا الكون ، احنصر

لقد وضعت هذه األمة الكثري من املسميات ..  عليه السالم عليه السالم إىل حممدآدم 
  ..ها حافظت على املفردات اليت نزل ا آدم عليه السالم ، لكن لسااالوضعية داخل 

إىل  استعماهلا عند العرب وانتقلت هم أنّ بعض املفردات القرآنية اليت قلَّبعض وختيل
.. ليست عربية باملعىن القومي  ختيلوها.. أخرى  ألسنةأُخرى ، أو حافظت عليها  السنة

مع أنها عربية باملعىن الفطري املوحى من اهللا تعاىل ، واستعماهلا القومي ال يلغي فطريتها ، 
  ..ألنها أصالّ ليست وضعية من قبل البشر 

أنَّ صفة األمية هي صفة الفطرة وعدم التأثّر ) زة املعج( وقد بينا يف النظرية األوىل 
تصف متاماً  اللسانوبالتايل فإنَّ أُمية .. باتمعات احمليطة ، وتعين احملافظة على الفطرة 

عن اُألمم اُألخرى ، والذي ال  -بشكل نسيب  -جمتمع اجلزيرة العربية املعزول حضارياً 
 اللسان هلسانمل فهو جمتمع أُمي فطري حي..  ينطق بهاللسان الذي ميلك ما يفتخر به إالّ 

، بل إىل قيام الساعة ، إضافة إىل ما  عليه السالم منذ آدم عليه السالم إىل حممد الفطري
  ..أضافه ويضيفه هذا اتمع من تسميات للمسائل عرب تارخيه احلضاري 
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وحكمة اهللا تعاىل اقتضت أن يرتِّل منهجه املُعجِز للبشرية مجعاء ، واحلامل ملنهج اهلداية 
، على ) آدم عليه السالم ( أليب البشرية مجعاء  بلسان فطري أوحاهللبشرية مجعاء ، 

مي إىل جمتمع أُمي من اهللا تعاىل ، وينت اللسان الفطري املوحىرسول أُمي فطري ، يعلم 
، حىت يكون هذا املنهج وهذه املعجزة للبشرية مجعاء اليت  اللسان الفطري ري يعلم هذفط

  ..صياغة هذا املنهج  لسانعن  ألسنتهاتفرعت 
م املفردات الفطرية من اهللا تعاىل ، وهبط ا إىل فآدم عليه السالم تعلَّ.. وهكذا 

نزل عليه قول اهللا  السالم عليه وحممد.. األرض كأول إنسان ممتحن على هذه األرض 
واكتملت ، فاملسألة بدأت بآدم عليه السالم .. كآخر رسول على وجه األرض  ،تعاىل 
  ..، لتشمل البشرية مجعاء ، عرب منهج ومعجزة للبشرية مجعاء  عليه السالم مبحمد

مجعاء  إنها حكمة اهللا تعاىل ، فرسول البشرية مجعاء لسانه لسانٌ ولغةٌ جتمع البشرية
وبالتايل .. القرآن الكرمي  الذي نزل بهاألم  اللسان الفطرياملختلفة عن  ألسنتهاقبل تفرع 
للسان الفطري األم ، القرآن الكرمي إلدراك دالالته ، هو يف احلقيقة عودةٌ  لسانفإنّ تعلّم 

  ..عودةٌ إىل التسميات احلق اليت علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه السالم أي 
نقول ملن يؤمن هنا ، و..  من اخليال على أنه ضربهذا الكالم  نظر بعضهم إىلقد ي

بالقرآن الكرمي ويرى كالمنا هذا ضرباً من اخليال ، لقد قدمنا من النصوص القرآنية دليالً 
على صحة هذا القول ، وسنقدم دليلنا الرياضي لك وللذين ال يؤمنون برتول القرآن 

هل يعقل أنَّ اهللا تعاىل يفرِغ .. ولكن  ..هللا تعاىل يف الفصول القادمة د االكرمي من عن
من وضع البشر ال يرون أمامهم أكثر  ألسنةيف قوالب ) كالمه ( معانيه وأحكامه وأدلّته 

من بضع كيلو مترات ، مثّ يقول عن تلك القوالب إنها قويل الذي أحتدى اإلنس واجلن أن 
ويل الذي حيوي مفاتيح أسرار الكون ، وإنها تبيانٌ لكلِّ شيٍء يف ، وإنها ق يصوغوا مثله

  .. !!!؟ هذا الكون ، وإنها حتمل عمقاً من التأويل ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل



      13                  

  
 

وهذه الصفة اليت يتصف ا القرآن الكرمي ، بأنّ كلماته فطرية موحاة من اهللا تعاىل 
هذه الصفة بينها اهللا تعاىل يف كتابه .. لكون أسرار ا ومصاغة صياغة مطلقة حتمل كلَّ

  ..الكرمي 
                       ] 2: يوسف [  

 فالكلمتان           ًاً تعنيان بإطارمها العام ، قرآناً كامالالً تامشامالً مفص ،
ومعنامها ليس حمصوراً بإطار التفسري  ..ن أي عيب أو نقص ، وخالياً م ال عوج فيه

قوم  بلسان ينطق بههو قرآنٌ ... قوم العرب  بلسانبأنه قرآن  -تقليدياً  -املعروف 
مل لسان قوم العرب حيالعرب ، ولكن هذا املعىن يأيت من مجلة املعاين املُرادة ، ألنّ 

ودليلنا يف هذا املذهب من .. كما رأينا  ، اهللا تعاىل املفردات القرآنية الفطرية املوحاة من
  :التفسري هو اآليت 

 قوله تعاىل  -  1        ةاية اآلية الكرمية ، هو خطاب للبشري يف
مجعاء ، وليس خطاباً خاصاً بالعرب دون غريهم ، ألنَّ القرآن الكرمي أنزله اهللا تعاىل 

  ..لعرب وحدهم جلميع البشر وليس ل
                                    

                                

          ] 175 - 174: النساء [  

                                
  ]  28: سبأ [ 
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 اجلزم بأنّ الكلمتني و ..         ًب ، قوم العر بلسانال تعنيان إالّ قرآنا

 يقتضي أنّ اية اآلية الكرمية        حصراً للعرب هموج وهذا .. خطاب
  ..يتعارض مع حقيقة القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء 

تعين التمام والكمال واخللو من العيب ) عرب ( ودليلٌ آخر على أنّ كلمة  -  2
  : والنقص ، هو قول اهللا تعاىل 

                         ] 37 -  35: الواقعة [  

 فكلمة      وال خترج يف معناها عن إطار ) ب  ، ر، ع ( مشتقّة من اجلذر ،
اليت سينشئهن اهللا املعىن الذي حيمله هذا اجلذر ، ونرى أنها ال ميكن أن تعين أنَّ أُولئك ال

ىل مبعيار القرآن الكرمي وفاَأل.. تعاىل يف اآلخرة ألصحاب اليمني ينتمني لقومية محددة 
 عقالً ومنطقاً أن يكون معىن كلمة      ، اهللا تعاىل يف اآلخرة هو أنّ الاليت سينشئهن

  ..كامالت تامات خاليات من أي عيب أو نقص 
  ..القرآن الكرمي كونه عربياً أنه غري ذي عوج ومن متعلّقات  - 3
                                       

                    ] 28 - 27: الزمر [  
نه فُصلت آياته تفصيالً كامالً لكلِّ عاملٍ ومتعلّمٍ يريد أن والقرآن الكرمي عريب أل -  4

  ..ينهل من علومه 
                          ] لت3: فص [  
ال عيب فيه وال ، حال كونه حكماً تاماً كامالً ، واهللا تعاىل أنزل القرآن الكرمي  -  5

  ..قص ن
                    ] 37: الرعد [  
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من حيث خصوصيتها القومية ، وبالتايل  اللسانفاحلكم مسألة مجردة متاماً عن .. 
 نرى أنَّ كلمة        عيب أو نقص تصف لنا وجه الكمال والتمام واخللو من أي

  .. تعاىل يف احلكم الذي أنزله اهللا
بيان ، حبيث كأسلوب و بلسانومن خصائص إنزال القرآن الكرمي أنه أُنزل  -  6

 هبيانه وأسلوب بلسانوليس .. من أي عيب أو نقص  يتصف بالكمال والتمام واخللو
مقارنة  -الذي ال بد وأن حيمل العيب والنقص ، ألنّ علم البشر  وبيام البشر كأسلوب

  ..علم ناقص  - مع علم اهللا تعاىل
                                    

                 ] 103: النحل [  

                              

     ] 195 - 193: الشعراء [  

                                    
  ]    12: األحقاف [ 

  القرآن الكرمي ففي اآلية األخرية نرى أنّ الذين ينذرهم     والذين ،

 يبشرهم القرآن الكرمي       موجودون يف كلِّ األمم ، وليسوا حصراً على ،

 ولذلك فالكلمتان ) .. قوم العرب ( قومٍ محددين          ًوبياناًتعنيان أسلوبا 
 اً خالياً من أيعيب أو نقص كامالّ تام..  

  .. البيانوأسلوب املخاطبة ووسيلة  التفاهمفاللسان هو آلية 
                             ] 50: مرمي [  
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حىت يبين هلم املنهج  ،قومه  بلسانرسولٍ ة اهللا تعاىل تقتضي أن يرسل كلَّ وحكم.. 
  ..له الذي حيم
                           ] 4: إبراهيم [  

البشر الوضعية ، ألا حتمل  بألسنة) صياغة ( ولذلك فجميع الرساالت السابقة نزلت 
، إنما كانت  مناهج ألقوامٍ محددين يف أزمنة محددة ، وبالتايل مل تكن قولَ اهللا تعاىل

نزل قوالً هللا ) القرآن الكرمي ( بينما نرى أنَّ منهج البشرية مجعاء .. فقط كالم اهللا تعاىل 
  ..) آدم عليه السالم ( أبو البشرية مجعاء  بلسان فطري نطق بهتعاىل ، 
سان كلال بد أن يكون بلسان فطري جيمع البشرية مجعاء ، ، فمنهج البشرية مجعاء .. 

الذي  باللسان الفطريوهذا مل يتوفّر إالّ .. البشرية  عرفته الذي األول فطري هو اللسان
  ..عليه السالم  األميون منذ آدم عليه السالم إىل مبعث محمد حافظ عليه

 كلمة ، ) ع ، ر ، ب ( ومن مشتقّات اجلذر ..      ، ر لناواليت تصو
وم وال يعترفون بعيواخللو من العيب والنقص ، ظاهرون بالكمال والتمام البشر الذين يت

           وكلمة.. عريب        عرب، ) عرب ( الثالثي  الفعل هي من) عرب ( فكلمة  ..
       ي باهلمزالرباعي  الفعل منهيعرايب أ  ، أعرب       ) أعرب (  املتعد.. 

 كلمة ف     يب( ليست مجعاً لكلمةرع ( ..  
تغير جهة حركة داللة الفعل ، كفعلٍ  مهزة التعدي أنَّ وقد بينت يف أحباثي اُألخرى .. 

  : ويكون ذلك  .. يستمد دالالته من جذره اللغوي
  جاهجاه حنو الذات ، إىل االتا بنقل جهة داللة الفعل ، املتعلِّقة بشي ، من االتإم

  .. و ذات أُخرى حن
      جاه شيء ، جلعلها منا من الذات باتا بتغيري جهة داللة الفعل ، ما بني كووإم

  ..الشيء باتجاه الذات 
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) قَسطَ  -من الثالثي( القاسطون  ..مثالً  ..أمر معلوم يف كتاب اهللا تعاىل وهذا .. 
ال شك أنَّ جهة داللة ، ف)  -أقسط  – ي املتعدي باهلمزمن الرباع( طني هم نقيض املُقِس

شرب ، . ..عرض ، أعرض : الفعل تتغير بسبب دخول مهزة التعدي على الفعل الثالثي 
   .. إخل ............. لبس ، ألبس ، . ..طاق ، أطاق . ..ذاق ، أذاق . ..أشرب 
يصفون ويتعدون على صفة الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، فاألعراب .. 

  ) .. عرب ( كلمة متاماً ملا حتمله فصفام خمالفة  ..مع أنهم نقيض ذلك ، نفسهم ا أ
وملّا كان البشر يف احلياة الدنيا ال يمكن أن يصلوا إىل مرتبة الكمال والتمام واخللو من 

  [ أي عيب أو نقص ، فإننا نرى أنّ الكلمات     ،      ،       ،

     [  يف القرآن الكرمي ، تأيت يف ) ع ، ر ، ب ( ، وهي باقي مشتقات اجلذر
القرآن الكرمي لتصور لنا صفات كتاب اهللا تعاىل ، والاليت سينشئهن اهللا تعاىل يف اآلخرة 

بينما ..  ألصحاب اليمني ، وال تأيت هذه الكلمات أبداً لتصور لنا البشر يف احلياة الدنيا
 تأيت كلمة     ن لناللذين يتظاهرون بالكمال واخللو من العيوب صفة ا تبي
  ..، مع أنهم غارقون يف العيوب والنواقص والنواقص 

 واجلزم بتفسري كلمة ..       ها ال تعين إالّ البدويف مجيع كُتب التفسري ،  بأن
مهم متاماً مع روح القرآن الكرمي ، الذي يصف البشر ويقي، يتعارض ) سكان البادية ( 

  ..حسب انتماءام العقيدية ، ال حسب انتماءام اجلغرافية واإلقليمية 

 ولو كانت كلمة       بدلت ) سكان البادية ( ال تعين إالّ البدويف  -، الست

 بكلمة البدو ، فكلمة  -كتاب اهللا تعاىل       ة ، ويف القرآن الكرمي الكلمةٌ قرآني
  ..توجد كلمة مرادفة لكلمة أُخرى باملعىن الذي يتصوره بعض البشر 

                             ] 100: يوسف  [  
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 ومما يقابل كلمة ..      الكمال والتمام واخللو من  -كما رأينا  -تعين اليت
، اليت تعين عدم الكمال وعدم التمام ، وتعين ) أعجمي ( العيب والنقص ، هو كلمة 

  ..يقول اهللا تعاىل .. وجود العيب والنقص 
                                    

                             

      ] 201 - 198: الشعراء [  

 من الواضح يف هذه الصورة القرآنية أنَّ كلمة     ، ةال تعين أبعاداً قومي
غري البشر ، إنما تعين صفات سلبيةً يف نفوس بعض األعجمني ، حتمل من العيب  وال تعين

 ؤمنون بالقرآن الكرمي ، وال يرون فيه احلقوالنقص واالبتعاد عن احلق ما جيعلهم ال ي
ن كماله ومتامه وخلوبيعيب أو نقص ودالئل اإلعجاز اليت ت ه من أي..  

 ولو أخذنا هذه الكلمة     ، حسب املعىن الذي ذهبت إليه التفاسري
  ..لتناقض ذلك مع ما حيمله القرآن الكرمي من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم أعيننا 

يتناقض هذا املذهب من التفسري مع كون القرآن الكرمي أُنزل للبشرية مجعاء ، وليس  -
نت كلمة األعجمني حتمل معىن قومياً إن كا( فبعض األعجمني .. لقوم العرب وحدهم 
أُنزِل عليهم القرآن الكرمي ، ألنهم من مجلة الناس الذين أُنزل إليهم ) كما تذهب التفاسري 

  الكرمية فالعبارةوبالتايل .. رمي القرآن الك                مكنال ي
العرب ، ألنّ ارمني الذين تصفهم اآليات الكرمية أن تعين بعض ما هو ليس من قوم 

التالية هلذه اآلية ، والذين ال يؤمنون بالقرآن الكرمي حىت يروا العذاب األليم ، موجودون 
  ..يف قوم العرب ويف كلِّ األقوام 
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ويتناقض هذا املذهب من التفسري مع الواقع ، فغري العرب الكثري منهم آمن بالقرآن  -
 واهللا تعاىل يقول عن بعض األعجمني  الكرمي ،            .. فال

    اجلزم بأنَّ العبارة القرآنية فإنَّ.. ولذلك .. توجد أُمة إالّ وفيها من آمن بالقرآن الكرمي 
       ات األخرى ، يتناقض مع وجود املؤمنني بالقرآنتعين بعض القومي 

  ..الكرمي يف كلِّ القوميات ، ومع كون القرآن الكرمي منهجاً لكلِّ القوميات دون استثناء 
واآلية الكرمية التالية ، بتفسريها املنسجم مع روح القرآن الكرمي ككتاب مرتل للبشرية 

واليت هي للبشرية مجعاء ، تؤكّد صحة ما  عليه السالم ، مجعاء ، ومع ساحة رسالة حممد
  ..إليه يف تفسرينا لكلمة أعجمي  نذهب
                                        

                              

                  ] لت44: فص [  

 إىل أنّ كلمة  -تقليداً  -ذهبت التفاسري        ًيف هذه اآلية الكرمية تعين قرآنا

 غري قوم العرب ، وإىل أنّ كلمة  بلسان     ًاً ، أو قوماعرباً  تعين رسوالّ عربي ..
  :وهذا املذهب من التفسري يتعارض مع القرآن الكرمي يف النقاط التالية 

 الكلمتان  - 1          ، تتاليتان بينهما حرف عطفتان مكلمتان قرآني
وإعادة كلٍّ منهما إىل أمرٍ خمتلف عن األمر الذي تعاد إليه الكلمة األخرى دون أي دليلٍ ، 

  ..ىل أن تعاد الكلمتان إىل أمرٍ واحد فاَألو.. مر يتعارض مع انسجام روح النص القرآين أ
 بالعبارة القرآنية  -كما ذهبت التفاسري  -إن كان املقصود  -  2           

                        ه لو أُنزل القرآن الكرميبلسانأن 
 للسام خمالف بلسانكيف يكون القرآن  -محتجني  - قومية أُخرى ، لقال العرب 
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سواء علم من جيزم  -لو كان هذا املذهب من التفسري صحيحاً ، ألدى ذلك  ... القومي
القرآن  لسانتجاج على كون إىل أنَّ لغري العرب مربرات االح -ذا التفسري أم مل يعلم 

تعارض ي عليه السالم الرسول لسانالقومية ، وعلى كون  ألسنتهمتعارض مع الكرمي ي
وبالتايل فهذا املذهب من التفسري يتعارض متاماً مع حقيقة .. القومية  ألسنتهمأيضاً مع 

 سالمعليه المع حقيقة بعث حممد يتعارض القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء ، و
  .. وألسنتها ااعلى خمتلف قومي،  للبشرية مجعاء 

 اية اآلية الكرمية  -  3                     

                                   ،
تبين حقيقة تفاعل البشرية مجعاء مع القرآن الكرمي ، وليس العرب وحدهم ، فانقسام 

  ..البشرية إىل قسم يؤمن به وقسم ال يؤمن به ، مسألة ال ميكن حصرها بقوم العرب 
اهللا تعاىل يقول لنا من خالل هذه الصورة القرآنية ، ولو جعلنا هذا القرآن مباهية  ..

ست تامة وليست خالية من أي عيب أو نقص ، ولو جعلنا آياته ليست ليست كاملة ولي
مفصلة وليست مبينة بتمام كامل من أي عيب أو نقص ، لكان القرآن الكرمي حاوياً على 
العيب والنقص ، ولرأوا فيه العيب والنقص ، وحلسبوا أنَّ فيه من الكمال والتمام حسب 

، وبالتايل لقالوا كيف يكون ذلك ، أعيب ونقص ، ما يناسب أهواءهم من هذا العيب 
  .. وكمال ومتام

وهكذا نرى كيف أنّ الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، وهذا ما يتصف به 
ماً ولساناً ، هو نتيجة لكون مفرداته فطرية موحاة من اهللا القرآن الكرمي ، كتاباً وحكْ

 اختيارٍ بشري ونتيجة لربط هذه املفردات مع بعضها بعضاً يف العبارة تعاىل بعيداً عن أي ،
  ..، وفق حكمة مطلقة وعلمٍ مطلقٍ من اهللا تعاىل ) النص جلمل كصياغة ( القرآنية 

ولذلك نرى كيف أنَّ دالالت املفردات القرآنية يف العبارة القرآنية ، حتمل من األدلّة 
اللغة العربية ، ومن أن تحيط تصوراتنا ذه األدلّة  واملعاين أكرب بكثري مما تبينه لنا قواميس
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واملعاين ، ونرى أيضاً أنَّ صياغة القرآن الكرمي فوق قواعد اللغة العربية اليت متّ تقعيدها من 
قل البشر ب..  

وملّا كانت املفردات القرآنية تسمي ماهية األشياء تسمية مطلقة ، فإنَّ ذلك يقتضي أنّ 
تتقارب يف بنيتها اللغوية تقارباً يوازي تقارب  نية اليت تسمي تلك األشياء ،لقرآا الكلمات

  ..من منظار علم اهللا تعاىل ، األشياء خبواصها وصفاا 
د يدخل احلرف القرآين يف معادلة الوصف كواحدة معىن ، وليس كمجر.. ولذلك .. 

النورانية يف بداية بعض  احلروفك هو وأكرب دليلٍ على ذل لبنة صوتية يف بناء الكلمة ،
ر ، السر وومكن لعاقل أن يتصوة مستقلّة ، وال ياليت منها ما يأيت يف آيات كعبارات قرآني

  ..أنها جمرد واحدات صوتية دون معىن 
                           ]1:  هود [  

فاللبنة اُألوىل للمعىن يف القرآن الكرمي هي احلرف القرآين ، وتأيت الكلمة القرآنية وصفاً 
مطلقاً ملاهية املوصوف ، من خالل اجتماع معاين احلروف املكونة هلذه الكلمة بترتيب 

عين م ..ا ، يعود االختالف يف ما حتمله منفالكلمات اليت تتكون من احلروف ذا  معان
نة هلذه الكلمات ، مع األخذ بعني االعتبار كون إىل االختالف يف ترتيب احلروف املكو

احلرف ينتمي للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، أو كونه ال ينتمي إىل هذا اجلذر 
يف ) احلروف ( تنتظم ا واحدات املعىن ، وكلُّ ذلك ضمن قوانني ونظم مطلقة .. 

حرفاً قرآنياً ، )  28 (صاغها اهللا تعاىل من اللبنات األوىل للمعىن وهي صياغة مطلقة 
كلّ شيٍء يف لوصفاً حيمل مفاتيح ،  ا الوصف املطلق لألمور واألشياءحبيث يتم من خالهل

  ..هذا الكون 
صاحلة لتسمية كلِّ ما ) مبا فيها احلروف كواحدات معىن ( واملفردات القرآنية الفطرية 

.. ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيتها ، ال من منظار ما نراه من ظاهرها  يف الكون
من منظارنا الظاهري ،  هر األمور واألشياء يف هذا الكونيف ظا ف الذي نراهفاالختال
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خيتلف عن حقيقة هذه األمور واألشياء من منظار عامل األمر ارد عن املكان والزمان 
  ..ات والذي ال جتتمع فيه املتناقض

فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيء يقتضي من مجلة ما يقتضيه أن يكون تبياناً 
كلَّ شيء يف  -من منظار اهللا تعاىل  -جلميع األمساء احلق يف هذا الكون ، واليت تسمي 

  ..هذا الكون 
وراء وحىت ندرك هذه احلقيقة حنتاج ملفاتيح أسرار القرآن الكرمي ، للدخول إىل ما 

، وحنتاج أيضاً إىل مفاتيح إدراك ماهية األشياء يف هذا  لظاهر الذي نراه يف كلماته ومجلها
عندها سنرى أنّ احلروف القرآنية واملفردات القرآنية واجلمل القرآنية ينطوي .. الكون 

 ويف اآلخرة عندما يأيت تأويل القرآن.. حتت ما تصفه وتصوره كلُّ شيٍء يف هذا الكون 
  ..الكرمي سنرى هذه احلقيقة بأم أعيننا 

  
  

 


