
  
  

             

                                                                         
 

          

                        

.. فْرع م إىل مستوى املنهج التاريخ بأهواء كاتبيه وعصبيواعتباره منهجاً حيلُّ ، ا
يف مجيع  ومن بعد مواضعه ، عهم عن مواضيف الكَلمنهج اهللا تعاىل ، هو ديدن حمر مكان

  ..الرساالت السماوية دون استثناء 
حمفوظٌ من التحريف ) القرآن الكرمي ( وما مييز الرسالة اخلامتة أنَّ نص منهجها .. 

  ..لزيادة واحلذف وا
            ] ٩: احلجر [  

تركَّز حتريف الكَلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه يف الرسالة اخلامتة .. ولذلك  ..
  .. من خالل طريقني

ونسبها إىل املنهج وإعطائها صالحيات  افتراء روايات على الرسول عرب  – ١
  ..تصل إىل نسخ أحكام كتاب اهللا تعاىل 
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دالالت حقيقة كتاب اهللا تعاىل بعيداً عن آيات  الكثري منحتريف تفسري عرب  – ٢
وبعيداً عن الصياغة اللغوية لعباراته ، والنظر إىل كتاب اهللا تعاىل من منظار ، كلماته 

  ..منها براء روايات تارخيية لُبست على منهج اهللا تعاىل ومنهج اهللا تعاىل 
األهواء  روايات تارخيية متَّ تفصيلها حسببوتلبيس نصوص كتاب اهللا تعاىل .. 

لبعض هذه النصوص الكرمية  توقد تعرض.. والعصبيات ، أمر كثري يف موروثنا الفكري 
 ها نصوصنت أنة ، وبيمطلقة حاملة للتاريخ وليست يف كتيب ومقااليت وبراجمي التلفزيوني

  .. بهمولة حم
دالالا حبادثة تارخيية  آية من كتاب اهللا تعاىل متَّ حصرسنقف يف هذا السياق عند 

  ..مثَّ احتجوا ا على تعديل مجيع الصحابة حسب تعاريفهم هم للصحابة  ،حمددة 
              

          ] ١٨: الفتح [  
 النيببيعة أصحاب أحكام هذه اآلية الكرمية ودالالا يف إطارٍ ال يتجاوز  حصروا.. 
 بِباحلديوا أالَّ، وعلى نصرته ة حني بايعوه على يوذلـك  الدبر  ايولو أالَّعلى ، و يفر ،

، فأبطأ  عثمان بن عفان برسالته إىل املإل من قريش حيث أرسل النيب ، حتت الشجرة
، فدعا أصحابه إىل جتديد البيعة على حرم ،  تل، فظن أنه قد قُ عثمان عليه بعض اإلبطاء

ين بايعوا ، ، وقد اُختلف يف عدد الذ ، وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان فبايعوه على ذلك
، ومنهم من قال )  ١٥٢٥( ، ومنهم من قال عددهم )  ١٤٠٠( فمنهم من قال عددهم 

هذا خمتصر القصة التارخيية اليت متّ حصر دالالت هذه اآلية الكرمية ) ...  ١٣٠٠( عددهم 
  ..يف إطارها 

املكان  ارد عن    ما نراه يف هذ اآلية الكرمية أنَّ رضا اهللا تعاىل.. 

هو ملبايعة مستمرة إىل قيام الساعة ،  ،         والزمان

   كلمة ورود وليس مقصوراً على حادثة تارخيية بعينها ، وذلك بدليل 
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   فورود كلمة  ..      بصيغة املضارع 
  ..بصيغة املضارع ليس عبثاً ، وهو حقيقة لغوية ال ميكن القفز فوقها 

حمددة متَّت وانتهت قبل نزول املبايعة املعنية يف هذه اآلية الكرمية ليست حادثة .. 
مبايعة مستمرة متكررة يقوم ا املؤمنون يف كلِّ زمان إنما هي نص هذه اآلية الكرمية ، 

  ..حممول برضا اهللا تعاىل ن ، وكلُّ ذلك ومكا
لرأينا أنَّ هذه املبايعة املستمرة يف كلِّ ،     ولو نظرنا إىل العبارة .. 

       أنَّ كلمة فيها وما نراه  ..إنما حتصل حتت الشجرة    زمان ومكان 

   فةً بأل التعردة معروفة ترد معريصف شجرةً حمد يف ، وهذا بيانٌ إهلي

   هل من املمكن أن نتصور ورود كلمة ف.. تعاىل  موصوفةً يف كتاب اهللا
ة موصوفة يف ، دون أن حيمل ذلك بياناً حلالة معروفة حمددبصيغة معرفة بأل التعريف 

  .. كتاب اهللا تعاىل ؟
ثياً وليس مقصوراً على ليس عب    رة العبا ورود..  وبالتأكيد.. 

فماهية املبايعة هلا عالقتها لمبايعة يف تاريخ حمدد لقصة حمددة بعينها ، حسي ل مكانجمرد 
ز بكونه حتت جوهر املبايعة يتمي: ، مبعىن     لة احملمولة بالعبارة بالدال

: مبعىن  ..خيتلف عن احتمال كون هذه املبايعة ليست حتت الشجرة  الشجرة ، وهذا
كون هذه املبايعة حتت الشجرة مييزها ويعطيها خصوصية وقيمة ال تصل إليها هذه املبايعة 

إالَّ  هذه ال ميكنها أن حتمل خصوصيتها   ، فاملبايعة املعنية إالّ ذه احليثية 

  ..    بكوا 
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) ش ، ج ، ر ( وإلدراك هذه احلقيقة ال بد من العودة إىل مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
، وذلك لرسم صورة الداللة    الذي تفرعت منه كلمة يف كتاب اهللا تعاىل و

  ..يف هذه اآلية الكرمية    احملمولة بكلمة 
التشابك : يعين  يف كتاب اهللا تعاىل )ش ، ج ، ر ( شتقّات اجلذر املعىن ارد مل.. 

  :واالختالط والتداخل ، وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل 
              

         ] ٦٥: النساء [     

مبعىن التداخل والتشابك ،    ومن هنا نتلمس الداللة املرادة يف كلمة .. 
  ..بني األوراق واألغصان 

                 
        ] ٦٨: النحل [ 

  :األصل يف املعىن هو التداخل والتشابك ، وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل .. إذاً .. 
               ] الصافّات

 :١٤٦ – ١٤٥ [        
فما أنبته اهللا تعاىل على يونس عليه السالم بعد أن نبذ بالعراء وهو سقيم ، ليس . .

..  ))نبتنا عليه شجرة يقطني أو ((: فاهللا تعاىل مل يقل .. شجرةً امسها شجرة اليقطني 
من  فتم إنبات حالة،        اهللا تعاىل يقول .. أبداً 

نطق هكذا ت ..وهذه احلالة ماهيتها من يقطني ،    التشابك والتداخل فوقه 
القرآين  صياغة النص..  
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الشجر  أنواع نوعٍ من أيإىل مل يضف القرآن الكرمي كلمة شجرة .. لذلك .. 
املعروف لدينا ، فلم يقل شجرة كذا ، إالَّ لقضية جمردة عن أصناف الشجر احلسية 

  ..وهذا ما نراه يف قوله تعاىل .. املعلومة لدينا 
                

        ] ١٢٠: طه [ 
من أصناف  ، ليس صنفاً    بقوله تعاىل املعين من الواضح أنَّ .. 

     ..الشجر كقيمة غذائية 
  ..كلمة شجرة إىل كلمة الزقّوم ويف وصف طعام جهنم نرى إضافة .. 
              

              

      ] ٦٦ – ٦٢: الصافّات [  

              

    ]٤٦ – ٤٣:  الدخان [  

ال تعين شجرةً حمددة تنبت كشجر     ودالالت العبارة القرآنية .. 
الدنيا الذي نعلمه ، إنما تعين حالة التشابك والتداخل الناتج عن اجلحيم ، ولذلك نرى 

 ..        دون غريها يف قوله تعاىل    كلمة 
  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل 

              

              

     ] ٥٦ – ٥١: الواقعة [  
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اهللا تعاىل هو الذي وبأوجهها املختلفة ، ، النار كطاقة نشاهدها يف حياتنا الدنيا و.. 
  ..     وحتوهلا تداخلها وتشابكها أنشأ

             

        ] ٧٣ – ٧١: الواقعة [  

ون أية صيغة أُخرى د ]    ،    [لذلك نرى الصيغة .. 
  ..بات نكاخللق أو اإل

، ) ش ، ج ، ر ( يف هذا اإلطار من حدود الدالالت احملمولة مبشتقّات اجلذر .. 
  ..ندرك الدالالت اليت حيملها قول اهللا تعاىل 

               

              

       ] ١١ – ١٠: النحل [   

نبت منه شجر فيه ي: ال تعين       فالعبارة القرآنية 
  :، وذلك لسببني نا املوروثة كما ذهبت تفاسريتسيمون 
ال ميكن إلغاء احتمال كون هذه ونبت ، ليست مسبوقة بكلمة يهذه العبارة  – ١

 لكم منه شراب: مبعىن  ..     العبارة معطوفة على العبارة السابقة هلا 

وحىت  ..          ولكم منه شجر فيه تسيمون

فإنَّ ذلك ال يلغي من كون ، استئنافية       باعتبار اجلملة 
  .. نباتلداللة احملمولة غري متعلّقة باإلا
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      العبارات القرآنية التالية هلا مباشرة  – ٢

       الالت كون املاء سبباً يف ، هي ما حيمل د

   نَّ ربط العبارة القرآنيةأكلّ ما ينبت باملاء يف حياتنا الدنيا ، وهذا يؤكِّد إنبات 

     هنكون  –ات نبحالة ربطها باإليف  –باإلنبات  غري سليم ، ألن
ية ، وهذا ال يليق بالصياغة املطلقة لعبارات لأمام تكرارٍ ال داعي له يف عبارات قرآنية متتا

      ..كتاب اهللا تعاىل 
تعين ولكم       من هنا نرى أنَّ دالالت العبارة القرآنية 

تشابك ) حال كانت استئنافية  يف( أو ومنه ) يف حال كانت اجلملة معطوفة ( منه 
ما يستفيد منه اإلنسان يف حياته الدنيا أخرى يف تكوين  يدخل فيه املاء مع موادواختالط 

وحنن نعلم أنَّ املاء يدخل يف تركيب معظم املواد اليت يستفيد منها اإلنسان يف حياته .. 
  ..الدنيا 

ل والتشابك واالختالط ، تعين التداخ) ش ، ج ، ر ( مشتقّات اجلذر .. إذاً .. 
  ..وهذا ما رأيناه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل 

              

         ] ٦٥: النساء [     

    : عد إىل العبارة القرآنية اليت حنن بصدد تفسريها لن.. 

   .. كون كلمة : فكما قلنا    فة بأل التعريفيعين فهذا ، معر
  ..تشابكاً وتداخالً واختالطاً معروفاً موصوفاً يف كتاب اهللا تعاىل 
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، تعين       عبارة القرآنية من هنا نرى أنَّ دالالت ال.. 
حتت ما بينه اهللا تعاىل وحذّر منه أثناء وقوعهم ، به ويسريون إذ يلتزمون مبنهج الرسالة : 

  ..بالباطل  واالختالط اليت خيتلط فيها احلقمن ظروف التداخل والتشابك 
تلط األمور حبيث يقدم الباطل على أنه حق ، فحينما تسود الفنت يف اتمع ، وخت

ر اهللا تعاىل ويقدم احلق على أنه باطل ، وينغمس اتمع يف مستنقع هذا الضالل الذي حذَّ
نهج احلق الذي يبينه كتاب اهللا مب فإنَّ الذين يلتزمون ..حني ذلك  ..منه يف كتابه الكرمي 

    مستنقع هذا الضالل  عن الغرق يف ويبتعدون بأنفسهمتعاىل 

   .. فازاوا برضا اهللا تعاىل عليهم .. هؤالء      

      ..  
  :واآلية الكرمية .. 
              

          ] ١٨: الفتح [  
 .. ل  لتعديلال حتمل دالالتكما يهوى من مل ولن يبصروا ، مجيع أفراد اجليل األو

برضوان اهللا  يتعلَّق ما حتمله من دالالت ..اب اهللا تعاىل ن حقيقة دالالت كتم ومضة نور
  خاصة بفئة من الناس هم  –كما نرى  –فالدالالت  ..تعاىل عن املؤمنني 

     لوال تعين مجيع أفراد اجليل األو ، ..  

ـ  ورود الفاء العاطفة يف بدايةو..         :   ارة القرآنيـة العب

         ، القرآين ال يتعارض مع إطالق النص ،
ر عـن  ال يتـأخ  ، نحن نعلم أنَّ علم اِهللا تعاىل ملا يف قلوبِهمف.. إنما يؤكِّد هذا اإلطالق 

وما نراه أنَّ العلم هـو بصـيغة    ..، وال يتأخر عن رضاه عنهم هم حتت الشجرة مبايعت
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وبالتايل فالعلم املعين هو علـم اهللا تعـاىل    املضارع ،بصيغة وليس ،    املاضي 
شأا بذلك شأن كلّ  –يؤكِّد أنَّ أحكام هذه اآلية الكرمية  وكلُّ ذلك.. أزالً الكاشف 

، إنما هـي نـواميس   حمددة ليست متوقّفة على حادثة تارخيية  – تعاىل آيات كتاب اهللا
  ..دون أن ننكر إمكانية محلها للحادثة التارخيية  ،وأحكام صاحلة لكلِّ زمان ومكان 

 ..إلطار التارخيي على هذه اآلية الكرمية ، فإنَّ هذه اآلية ال فرض امنا لى لو سلَّوحت
  ..رجال اجليل األول من تعديل جلميع حتمل ما يذهبون إليه 

  اآلية الكرمية تتعلَّق برضوان اهللا تعاىل ، وليس بالتعديل والعلم .. فمن جهة
          والضبط يف النقل ، فقوله تعاىل 

        ، نراه يتعلَّق مبسائل ال عالقة هلا مبا يذهبون إليه يف
  .. رجال اجليل األولتوظيف هذه اآلية الكرمية لتعديل مجيع 

  لاآلية ال تشمل كلَّ .. ومن جهة أُخرىالذين عددهم أكرب  رجال اجليل األو
  ..لبيعة بكثري من العدد املختلف فيه أصالً يف هذه ا

 نا  –أنَّ هذه اآلية الكرمية  .. األهم من كلِّ ذلككما بي–  حتمل دالالت
واستشهادهم ا على تعديل مجيع  ..إسقاطاا يف كلِّ زمان ومكان  هلا، وأحكاماً عامةً 

  ..ليس سليماً على اإلطالق  رجال اجليل األول
عن رد انظار املهللا تعاىل من من هنا ندرك ضرورة النظر إىل عبارات كتاب ا.. 

  ..نفرض عليها تصورات تارخيية وأهواء مسبقة الصنع  وأالَّ،  التاريخ

 


