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هو كالم اهللا تعاىل وقوله ، وميتاز عن غريه من ) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل .. 
من هنا .. غة لغوية من قبل اهللا تعاىل عاىل ، مبعىن صياالكتب السماوية بكونِه قوالً هللا ت
من مثل نص القرآن توا بنص أن يألإلنس واجلن على  ندرك احلكمة من حتدي اهللا تعاىل

  ..الكرمي 
) %è≅ 9©⌡ÈÈ #$_ôGtϑyèyMÏ #$}MΡ§ß ρu#$9øfÉ� ãt?n’# &rβ ƒt'ù?èθ#( /ÎϑÏV÷≅È δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βÈ ωŸ ƒt'ù?èθβt 

/ÎϑÏW÷#Î&Ï ρu9sθö .x%χš /tè÷ÕÝκåΝö 9Ï7tè÷Ù< ßsγÎ��Z# (   ] ٨٨: اإلسراء [    

..  ه نصاً ، إناً تارخيييسرد قص د نصاً ، وليس جمراً تارخييفالقرآنُ الكرمي ليس نص
فوق التاريخ ، ودالالته ختاطب كلَّ إنسان يف كلِّ زمان ومكان ، وحتاكي األحداث يف 

يف يقوهلا معظم املؤمنني بالقرآن الكرمي ، ولكنهم .. هذه احلقيقة  ..زمان ومكان  كلِّ
ينظرون إىل الكثري من نصوصِ كتابِ اهللا تعاىل من منظارٍ تارخيي ، نتيجة الوقت ذاته 

  ..أخذهم للموروث من باب التسليم والتقديس األعمى 
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 .. ندرسه ، يف سبيل تبيان هذه احلقيقة التايل كنموذج القرآينِّ لنقف عند النص..  
) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9 ρu&rΡFçΝö &rŒÏ!©'× ( ùs$$?¨)àθ#( #$!© 9sèy=ª3äΝö @n±ô3ä�ãρβt ∪⊂⊄⊇∩ )ÎŒø ?s)àθΑã 

9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ∪⊆⊄⊇∩ /t?n’# 4 
)Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ∪∈⊄⊇∩ ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª )Îω� 0ç³ô�u“3 9s3äΝö ρu9ÏGtÜôϑy⌡È¨ %è=èθ/ç3äΝ /ÎµÏ 3 ρuΒt$ #$9Ζ¨Çó�ç 
)Îω� ΒÏô ãÏΨ‰Ï #$!« #$9øèy•Íƒ“Í #$:øtp3Å‹ΟÉ ∪∉⊄⊇∩ 9Ï‹u)øÜsìy Ûs�tù]$ ΒiÏz #$!©%Ït .xÿx�ãρÿ#( &rρ÷ ƒt3õ6ÎJtκåΝö ùsŠuΨ)s=Î6çθ#( 

{s%!←Í6Ît ∪∠⊄⊇∩ 9sŠø§} 9s�š ΒÏz #${FΒø�Ì «xóí &rρ÷ ƒtGçθ>z æt=n�öκÍΝö &rρ÷ ƒãèy‹jÉ/tγßΝö ùs*ÎΡγ̄ßΝö ßs≈=Îϑßθχš 
   ] ١٢٨ – ١٢٢: آل عمران [   )

 ©!$# )#ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9 ρu&rΡFçΝö &rŒÏ!©'× ( ùs$$?)̈àθ ( : ال شك أنَّ اآلية الكرمية.. 
9sèy=ª3äΝö @n±ô3ä�ãρβt ( ظر إليها من منظار التاريخ ، تصوهي معركة  معروفةً ر معركةً، إذا ن

 ومجيع.. هذه املعركة حصراً  –من هذا املنظار  –عين ت ) Î7t‰ô‘9/ (بدر ، وأنَّ الكلمة 
روها ضمن إطار التاريخ ، وداخل املفسرين نظروا إىل هذه اآلية من هذا املنظار ، وصو

  .. حدود معركة بدر 
نا ننكر فرض املنظار وحنن ال ننكر اإلسقاط التارخيي هلذه اآلية الكرمية ، ولكن

فرضاً ينكر األعماق ، ) آية يف كتاب اهللا تعاىل  على أي أو( التارخيي على هذه اآلية 
داخ اُألخرى للنص وتأطري ل حدود التاريخ والزمان واملكانالقرآين ، ألنَّ ذلك حتجيم 

  ..وعال  قة بصفاته جلَّلكلمات اهللا تعاىل املتعلِّ
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لغوي يف جذرها الدالالت من منظار  ) Î7t‰ô‘9/ ( : كلمةدالالت إىل ولننظر .. 
يف القرآن الكرمي فرعني ، فرع هو هذه ) ب ، د ، ر ( إنَّ للجذر . ....القرآن الكرمي 

  .. يف اآلية الكرمية  ) #·‘#ρu/Î‰y ( : اآلية ، وفرع هو كلمةهذه يف  ) Î7t‰ô‘9/ ( : الكلمة

) ρu#$/öGt=èθ#( #$9øŠuGt≈ϑy’4 myL¨# )ÎŒs# /t=nóäθ#( #$9ΖiÏ3s%yy ùs*Îβ÷ u#Σn¡óäΛ ΒiÏ]÷κåΝö ‘â©ô‰Y# ùs$$Š÷ùsèãθþ#( )Î9s�öκÍΝö 
&rΒøθu≡;mλçΝö ( ρuωŸ ?s'ù.ä=èθδy$! )Î ó�u#ù]$ ρu/Î‰y#‘·# &rβ ƒt3õ9y�çρ#( 4 (   ] ٦: النساء [  

تعين مبادرة  ) ρu/Î‰y#‘·# &rβ ƒt3õ9y�çρ#( 4 (يف العبارة  ) #·‘#ρu/Î‰y (من الواضح أنَّ كلمة 
إنفاق أموال اليتامى قبل أن يكربوا ، وقبل أن تدفع أموال  كربهم ، وذلك باإلسراع يف

  ..اليتامى هلم 
 ) ) ×'©!ρu&rΡFçΝö &rŒÏ (والعبارة القرآنية .. تعين مببادرة وإسراع  ) Î7t‰ô‘9/ ( : إذاً الكلمة 

تشري إىل قلّة العدد وقلّة السالح وقلّة املال وضعف احلال ، وبالتايل تشري إىل عدم امتالك 
  ..باب النصر املادية أس

 حتمل ) ) ×'©!ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9 ρu&rΡFçΝö &rŒÏ ( : وهكذا نرى أنَّ الصورة القرآنية
جاء نصر اهللا تعاىل وأسرع إليكم مع : معىن مطلقاً جمرداً عن الزمان واملكان والتاريخ هو 

كم وأسرع إليكم نصر اهللا تعاىل حال أي بادر.. أنكم ال متلكون العوامل املادية للنصر 
كونكم أذلّة ال متلكون العوامل املادية للنصر ، فنصر اهللا تعاىل بادركم وأسرع إليكم قبل 

فنصر .. فلوال مبادرة نصر اهللا تعاىل وإسراعه إليكم لوقعتم يف الذل .. وقوع اإلذالل بكم 
  ..اهللا تعاىل موجود قبل حصول عوامله املادية 

لنصر الذي يبادر اهللا تعاىل املؤمنني به ، ويسرعه إليهم ، على الرغم من كوم وهذا ا
 ال ميلكون عوامله املادية ، جيب على املؤمنني أن يقابلوه بتقوى اهللا تعاىل وخشيته وطاعته
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: ) ùs$$?)̈àθ#( #$!© ( َّالنصرهذا هم يشكرون اهللا تعاىل على هذه املبادرة واإلسراع يف ، لعل : 

) 9sèy=ª3äΝö @n±ô3ä�ãρβt ( ..  
معلوم أنَّ مسألة اإللوهية تصف جانب العطاء اإلهلي فوق األسباب ، أي تصف .. 

بينما مسألة الربوبية تصف جانب العطاء السببِي ، وتتعلّق .. اجلانب ارد عن األسباب 
صر اهللا تعاىل للمؤمنني ر نتصو هذه اآلية الكرميةا كانت وملَّ.. ا أسباب الوجود ورعايته 

ربشكله اة ، لذلك نرى د عن أسبابه ، واصفةً مرجعية النصر دون امتالك عوامله املادي
  .. ) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª (صيغة اإللوهية 

 ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s( ( :هلذه اآلية الكرمية مباشرة  التاليتنيبينما يف اآليتني .. 
ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ∪⊆⊄⊇∩ /t?n’# 4 )Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( 
ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (  نرى ،

ففي هاتني اآليتني يتمƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ (  ،) ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝöö ‘u/š3äΝ (  ..  (صيغة الربوبية ورود 
، ) وهي هنا املالئكة ( تصوير كيفية املدد اإلهلي عرب األسباب اليت من طريقها يأيت املدد 

  ..وهذا تناسبه صيغة الربوبية 
، ال بد من ربطهما مع اآلية  يتنيهاتني اآلوإلدراك ما نستطيع إدراكه من دالالت .. 

لة هلما يف تصوير مدد اهللا تعاىل للمؤمنني يف القتال عن طريق املالئكة التالية املكم..  
) )ÎŒø @n¡óGtóÉ‹Wèθβt ‘u/−3äΝö ùs$$™óFtfy$>z 9s6àΝö &rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš 

∪∩ ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª )Îω� /ç±ô�t“3 ρu9ÏFtÜôϑy⌡È¨ /ÎµÏ %è=èθ/ç3äΝö 4 ............ (   ] ١٠ – ٩: األنفال [      
نرى أنَّ مدد اهللا تعاىل  –من املنظار ارد عن التاريخ  –وبالنظر إىل اآليات الثالث 

  :للمؤمنني يف القتال يأيت وفق ما يلي 
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، ويقول  ) rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš& ( : اهللا تعاىل يقول –)  ١( 

) &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ Βã∴”u9Ït (  ويقول ،) ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 
2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( آالف ،  ، وبالتايل فمجموع املدد هو تسعة

  ..واحلد األدىن هو ألف 
تفيد  بصيغة، وذلك  ) rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ& ( : يف مدد املُردفني يقول تعاىل –)  ٢( 

االستقالل عن احلدث ماضيه وحاضره ومستقبله ، أي أنَّ املدد واقع قبل االستغاثة 
لمؤمنني ل تعاىل من اهللا، وما نراه أنَّ هذا املدد جاء عرب خطابٍ مباشرٍ وأثناءها وبعدها 

 ÎŒø @n¡óGtóÉ‹Wèθβt ‘u/−3äΝö ùs$$™óFtfy$>z 9s6àΝö &rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ( ( : املستغيثني
∆ß�óŠÏùÏš (  .. ويف مدد الثالثة آالف املُرتَلني يقول تعاىل) ƒãϑÏ‰£.äΝöö (  بصيغة املضارع ،

  .. ) ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö (اخلمسة آالف املُسومني يقول تعاىل  ويف مدد.. اليت تفيد املدد احلاضر 
إنَّ إتيان املدد باأللف املردفني واقعاً ، وإتيان املدد بالثالثة آالف املرتلني  –)  ٣( 

 )#Îβ ?sÁó9É�çρ( (حاضراً ، وإتيان املدد باخلمسة آالف املسومني مشروطاً بثالثة شروط 
ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# (  ..ِّق بازدياد يف ذلك إشارة إىل أنَّ ازدياد املدد متعل

  ..شروط جميئه 
إذا سبقت مبضاف ومضاف إليه جيوز أن تكون صفةً  حنن نعلم أنَّ الصفة –)  ٤( 

هي  ) ß�óŠÏùÏš∆  (ويف النص الذي حنن بصدد دراسته ، نرى أنَّ كلمة .. ألي منهما 

هي صفة  ) Βã∴”u9Ït (، وأنَّ كلمة  ) Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš/ ( صفة لكلمة ألف

هي صفة  ) Βã¡|θhÈΒÏtÏ (، وأنَّ كلمة  ) ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït/ (للثالثة آالف 
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فاملدد بأنواعه الثالثة ليس ..  ) ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt¿2 (للخمسة آالف 
  .. هو املالئكة عينها ، وإنما عن طريقها وبواسطتها 

 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[ : العبارةفي أنواع املدد الثالثة نرى أنَّ ف.. 
(  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[ م ، تعين من طريق املالئكة ، وال تعين من عني املالئكة وذا

ومل ..  ))بألف ملك مردف  ((أو  ))بألف من املالئكة املردفني  ((فاهللا تعاىل مل يقل .. 
ومل يقل ..  ))بثالثة آالف ملك مرتَل  ((أو  ))بثالثة آالف من املالئكة املرتَلني  ((يقل 

حىت ..  ))ة آالف ملك مسوم خبمس ((أو  ))خبمسة آالف من املالئكة املسومني  ((
  ..جنزم بأنَّ املدد حيصل باملالئكة عينها وليس من طريقها 

، فإنَّ املدد الذي  ))مندكم بثالثة رجال من املدينة متطوعني  (( : فحينما نقول 
نعنيه هو الرجال الثالثة الذين نصفهم بالتطوع ، وال نعين املدينة ، فاملدينة هي الوسيلة اليت 

  ..ى منها الرجال أت
 ]] ) ß�óŠÏùÏš (  ،) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ∆  ( [[وحتى لو اعتربنا الكلمات 

يف إدراك دالالت هذه العبارات إليه  نذهبحاالً ، فإنَّ ذلك ال يلغي تصورنا الذي 
  ..القرآنية 
كة ، هو تثبيت املالئكة إمداد اهللا تعاىل للمؤمنني يف القتال من طريق املالئ.. إذاً .. 

للمؤمنني ، وتقوية نفوسهم ، وإشعارهم أنَّ النصر هلم ، وعزم قلوم على ذلك ، وإلقاء 
وال يعين نزوالً حسياً ليقاتلوا قتاالً .. ار اإلهلام يف قلوم ، وإلقاء الرعب يف قلوب الكفَّ

واآلية الكرمية التالية .. املؤمنني نب احسياً مادياً حمكوماً لقوانني األسباب املادية ، إىل ج
  ..تلقي الضوء على هذه املسألة 
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) )ÎŒø ƒãθrÇ ‘u/•7y )Î<n’ #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ &rΤoÎ’ Βtèy3äΝö ùsWs;mÎGçθ#( #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( 4 ™y'é9ø+Å’ ûÎ’ %è=èθ>É 
#$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( #$9�”ãô=| ùs$$Ñô�Î/çθ#( ùsθö−s #${FãôΨo$−É ρu#$Ñô�Î/çθ#( ΒÏ]÷κåΝö 2à≅¨ /tΖu$β5 (   ] األنفال :

١٢ [  

، موجهùs$$Ñô�Î/çθ#( ùsθö−s #${FãôΨo$−É ρu#$Ñô�Î/çθ#( ΒÏ]÷κåΝö 2à≅¨ /tΖu$β5 (   (إنَّ اخلطاب القرآين 
للمؤمنني املقاتلني املؤيدين بتثبيت املالئكة هلم ، بأن يضربوا ضرباً مادياً حسياً حسب 

قاً حبيثيات  حتكمنا ، وموجه للمالئكة بأن يضربوا ضرباً معنوياً متعلِّقوانني األسباب اليت
 ùsWs;mÎGçθ#( #$!©%Ïš (التثبيت املعنوي لقلوب املؤمنني وحبيثيات إلقاء الرعب يف قلوب الكفّار 

u#ΒtΖãθ#( 4 ™y'é9ø+Å’ ûÎ’ %è=èθ>É #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( #$9�”ãô=| ( ..  

ة ويف الصورة القرآني) ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª )Îω� 0ç³ô�u“3 9s3äΝö ρu9ÏGtÜôϑy⌡È¨ %è=èθ/ç3äΝ /ÎµÏ 3 
 ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª (بعد إمدادي اإلنزال والسوم ، وكذلك يف الصورة القرآنية  ) .............

)Îω� /ç±ô�t“3 ρu9ÏFtÜôϑy⌡È¨ /ÎµÏ %è=èθ/ç3äΝö 4 ............ (  يف هاتني الصورتني  ..بعد إمداد اإلرداف
حيصل بالبشرى وباطمئنان قلوب  –أثناء القتال  –دليلٌ على أنَّ إمداد اهللا تعاىل للمؤمنني 

املؤمنني املقاتلني ، وبالتايل إشارة إىل نفي اجلانب احلسي املادي لإلمداد حسب قوانني 
  ..املادة واملكان والزمان اليت حتكمنا 

 –هي  ]] ) ß�óŠÏùÏš (  ،) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ∆  ( [[فالكلمات .. وهكذا 

 Î'r9ø#7/ ( [[صفات ليس للمالئكة ، وإنما للمدد احلاصل يف قلوب املؤمنني  –كما رأينا 
(  ،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ( [[  .. هو ه حصل مددوتقدير الكالم أن

 قلوب املؤمنني ، ومدد هو ثالثة آالف صفته اإلنزال وذلك ألف صفته اإلرداف وذلك يف
 وكلُّ.. يف قلوب املؤمنني ، ومدد هو مخسة آالف صفته السوم وذلك يف قلوب املؤمنني 
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 ) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[ذلك من طريق املالئكة 
القة للمدد بأنواعه الثالثة باملالئكة كذوات مستقلّة ، إالّ أنَّ املالئكة تثبت ، وال ع ]]

  ..ذلك املدد يف قلوب املؤمنني بأمرٍ من اهللا تعاىل أثناء املعركة 
إنَّ ما يأيت اإلنسان من مسائل معنوية مما هو فوق املادة واحلس ، ال يعين أنَّ اآليت .. 

  ..به اإلتيان ، وإنما يعين من طريقه وبواسطته هو جزء من ماهية من ارتبط 
) Ñà�Î/tMô ãt=n�öκÍΝã #$!%eÏ9©πè &røt Βt$ Oè)Éÿàθþ#( )Îω� 2¿tp6ö≅9 ΒiÏz #$!« (   ] ١١٢: آل عمران [     

) ρu&r9ø)s‹øMà ãt=n‹ø7y Χxtp6¬πZ ΒiÏ_hÍ ρu9ÏGçÁóΨoìy ãt?n’4 ãt‹ø_Íû (    ] ٣٩: طه [     

) &éρ'9s≈¯×Í7y 2ŸFt=| ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝã #$}Mƒϑy≈z ρu&rƒ−‰yδèΝ /Î�ãρy8 ΒiÏΨ÷µç ( (   ] ادلة٢٢: ا [     

) ƒt6öGtóäθβt ùsÒôξW ΒiÏz #$!« ρu‘ÍÊôθu≡ΡZ$ (   ] ٨: احلشر [     

ويف هذا السياق ال بد نا ال ننكر نزول املالئكة أن نبيكما سيفتري بعضهم  –ن أن
سنة اهللا تعاىل ال تتبدل وال تتغير كما يؤكّد اهللا تعاىل ، وإن كان  نا نقول إنَّلكن –علينا 

فالرتول احلسي املادي .. هناك استثناء فال بد أن تكون له ولو إشارة يف كتاب اهللا تعاىل 
للمالئكة نزوالً يقاتلون فيه قتاالً مادياً حسياً خاضعاً لقوانني املكان والزمان ، يقتضي أنهم 

ي حتوي ، وبالتايل سرياهم املؤمنون والكفّار يف عاملنا احلسلوا إىل صورة عاملنا املاد..  
والقرآن الكرمي يبين لنا أنَّ مجيع البشر الذين عاينوا املالئكة إنما عاينوهم بصورة 

ة وليس بأجسادة ، كضيوف إبراهيم عليه السالم ، ولذلك نرى أنَّ إبراهيم  بشريمادي
م طعاماً لضيوفه املالئكة رأى أنَّ أيديهم ال تصل إليه ، ولذلك م حينما قدعليه السال

  ..نكرهم وأوجس منهم خيفة 
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) ρu9s)s‰ô ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu$! )Î/ö�t≡δÏΛt /Î$$9ø6ç³ô�u”2 %s$9äθ#( ™y=n≈ϑV$ ( %s$Αt ™y=n≈ΝÖ ( ùsϑy$ 9s7Î]y &rβ ỳ%!u 
/ÎèÏfô≅@ myΨÏŠ‹7 ∪∉∩ ùs>sΗ¬$ ‘uu#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ ?sÁÅ≅ã )Î9s‹øµÏ Ρt6Å�tδèΝö ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ 4 %s$9äθ#( ωŸ 
?s‚y#ô )ÎΡ$̄! &é‘ö™Å=ùΖu$! )Î<n’4 %sθöΘÏ 9äθÞ7 (   ] ٧٠ – ٦٩: هود [  

،  )) ùs>sΗ¬$ ‘uu#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ ?sÁÅ≅ã )Î9s‹øµÏ Ρt6Å�tδèΝö ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ 4 (فالعبارة القرآنية 
  ..حتمل بياناً واضحاً أنهم كانوا صوراً بشرية وليسوا أجساداً مادية كأجسادنا 

، مل يتحول إىل عليها السالم وجربيل عليه السالم حينما أرسله اهللا تعاىل إىل مرمي 
ملاهية ل هلا صورة بشرية متثّالً وليس جتسداً أو حتوالً إىل اجسد مادي كأجسادنا ، إنما متثَّ

  ..املادية كماهية أجسادنا 
) ùs$$Bªƒs‹xNô ΒÏ ŠßρΡÏγÎΝö oÉgp$/\$ ùs'r‘ö™y=ùΨo$! )Î9sŠøγy$ ‘âρmyΨo$ ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|�Z# ™yθÈƒw$ (  ] مرمي :

١٧ [  

  ..لة بشكلٍ جلي أوالصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه املس
) ρu%s$9äθ#( 9sθöωI &éΡ“ÌΑt ãt=n‹øµÏ Βt=n7Ô ( ρu9sθö &rΡ“t9øΖu$ Βt=n3Z% 9©)àÓÅz #${F∆ö�â OèΟ¢ ωŸ ƒãΖàs�ãρβt ∪∇∩ ρu9sθö 

_yèy=ùΖu≈µç Βt=n6Z$ 9©fyèy=ùΨo≈µç ‘u_ãξW ρu9s=n6t¡óΖu$ æt=nŠøγÎΟ Β$̈ ƒt=ù6Î¡Ýθχš (   ] ٩ – ٨: األنعام [  

 (،  ) Î'r9ø#7/ ( [[: ماذا تعين الكلمات .. والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن .. 

/ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ( [[  ؟..  
من جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ، وحتمل  لكلمة القرآنية تأخذ روح معناهاإنَّ ا

من خالل دالئل باقي الكلمات اليت  –حسب استطاعتنا  –إطاراً من املعىن يمكن رمسه 
تأخذ عمقاً حسياً أو معنوياً ، حسب املسألة اليت تشترك معها باجلذر اللغوي ذاته ، و

  ..تقترن ا هذه الكلمة 
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.. يف القرآن الكرمي داخل إطار اجلمع والتوفيق ) أ ، ل ، ف ( تدور مشتقّات اجلذر 

  ..وهلا عمقان 
 دة عمق معنوي جمرة جمرة واحلس ، وذلك إذا اقترنت مبسائل معنويد عن املاد..  
) ρu&r9©#y /t÷š %è=èθ5ÍκÍΝö 4 9sθö &rΡÿx)øM| Βt$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ dsΗÏŠèY$ Β$̈! &r9©ÿøM| /t÷š %è=èθ/ÎγÎΟó 

ρu9s≈6Å£ #$!© &r9©#y /t�÷ΖuηæΝö 4 )ÎΡ¯µç… ãt•Íƒ“î my3ÅŠΟÒ (   ] ٦٣: األنفال [  

  ةة حسيي ، وذلك إذا اقترنت مبسائل ماديي حسعمق ماد..  
) &r9sΟó ?s�t &rβ¨ #$!© ƒã“÷eÅ �xtp$/\$ OèΝ§ ƒãσx9jÏ#ß /t�÷Ζuµç… OèΝ§ †sgøèy#é&ã… ‘â.x%ΒY$ (    ] ٤٣: النور [    

  ..ولكلمة ألف يف القرآن الكرمي ثالث حاالت .. 
  ة للتعبري عن إذاة ماديوحدة من هذه املسألة ، )  ١٠٠٠( ارتبطت مبسألة حسي

  ..فإنها تأخذ اجلانب الرقمي املعروف 
) ρuΒÏz #$!©%Ïš &r°õ�u.äθ#( 4 ƒtθuŠ– &rnt‰ßδèΝö 9sθö ƒãèyϑ£�ã &r9ø#y ™yΖuπ7 (   ] ٩٦: البقرة [    

  ة للتعبري عن مجعٍ كبريٍ متآلف من املسألة اليتة ماديإذا ارتبطت مبسألة حسي
ترتبط ا ، فإنها تأخذ معىن اجلمع الكبري املتآلف من هذه املسألة ، بغض النظر عن 

  ..قمي هلذا اجلمع الكبري اجلانب الر
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� my�hÌÚÇ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ãt?n’ #$9ø)ÉFt$ΑÉ 4 )Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö ãÏ³ô�çρβt ¹|≈9É�çρβt 

ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ ΒiÏz #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( /Î'rΡγ̄ßΟó %sθöΠ× ω� 
ƒtÿø)sγßθχš ∪∈∉∩ #$9ø↔t≈z zyÿ¤#y #$!ª ãtΨ3äΝö ρuæt=ÎΝz &rχ� ùÏŠ3äΝö Ê|è÷ÿZ$ 4 ùs*Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ 
ΒiÏ$(�sπ× ¹|$/Î�tο× ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 ρu#$!ª Βtìy 
#$9Á¢≈9É�Ît (   ] ٦٦ – ٦٥ :األنفال [    
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يف هذه الصورة  ]] ) r9øÿZ$ (  ،) &r9ø#× (  ،) &r9øÿx÷È& ( [[إنَّ حصر الكلمات .. 
القرآنية ، ضمن إطار اجلانب الرقمي فقط ، وإنكار أي عمق آخر هلا غري الدليل الرقمي ، 

له بالتكرار عدمي الفائدة ، سواء علم الذي ي هامالقرآين ، وات نكر ذلك ، هو إساءة للنص
  ..أم مل يعلم 

، يبين لنا أنَّ  ) Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö ãÏ³ô�çρβt ¹|≈9É�çρβt ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 44( (فعندما يقول تعاىل 

 ×ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ (الواحد يغلب عشرة ، وبالتايل فإنَّ حصر الصورة القرآنية 
ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ (  من  –فقط ، يعين أنَّ الواحد يغلب عشرة ، وهذا املعىن باجلانب الرقمي

  ..هو ذاته ما حتمله الصورة القرآنية األوىل  –املنظار الرقمي 
، يبين لنا أنَّ  ) ùs*Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ¹|$/Î�tο× ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 44 (وعندما يقول تعاىل 

 )#ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ (الواحد يغلب اثنني ، وبالتايل فإنَّ حصر الصورة القرآنية 
&r9øÿx÷È (  من املنظار  –باجلانب الرقمي فقط ، يعين أنَّ الواحد يغلب اثنني ، وهذا املعىن

  ..هو ذاته ما حتمله الصورة القرآنية األوىل  –الرقمي 
فحينما يقول أحدنا لآلخر إنَّ مثن العشرين وحدة من مسألة ما هو مائتا لرية مثالً ، 

ولذلك ال داعي ألن يقول له إنَّ مثن املائة .. فهذا يعين أنَّ مثن الوحدة هو عشر لريات 
وحدة هو ألف لرية ، ألنَّ ذلك صار معلوماً من قوله األول ، وبالتايل فالقول الثاين هو 

  ..ال داعي له ، إالَّ إن كان يعين باأللف مسألة غري رقمية  تكرار
 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ ΒiÏz (وهكذا فكلمة ألف يف الصورة القرآنية 

#$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( (  د اجلانبتعين مجعاً كبرياً متآلفاً من الكفّار ، وال ميكن حصرها مبجر
ا املعىن ارد عن اجلانب الرقمي يعطي إطالقاً للنص قد تتجاوز فيه النسبةُ الرقمي ، وهذ

  ..غلب مجعاً كبرياً متآلفاً من الذين كفروا تفاملائة  ..النسبةَ السابقة اليت هي واحد لعشرة 
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 )#ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ (وكذلك فإنَّ كلميت ألف وألفني يف الصورة القرآنية 
&r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 (  تعنيان مجعاً كبرياً متآلفاً ، ومجعني كبريين متآلفني ، وال ميكن حصرها

قد مبجر عطي إطالقاً للنصد عن اجلانب الرقمي يرد اجلانب الرقمي ، وهذا املعىن ا
  ..النسبة السابقة اليت هي واحد إىل اثنني  –بالنسبة لألفراد  –تتجاوز فيه 
  ة واحلسدة عن املادة جمرإذا ارتبطت مبسألة معنوي) &rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz 

#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš (  ني لدرجة واحدة يف قلوب مجيعها تعين مجعاً وتآلفاً معنويفإن ،
ة أي تأليفاً لدرجة واحدة باتجاه العزمي.. الذين يقعون حتت ساحة تأليف هذه األلف 

أي تآلفت .. والثقة بالنصر من قلب كلِّ مؤمن ، مع قلوب باقي املؤمنني يف املعركة 
وكلمة آالف .. قلوب مجيع املؤمنني املقاتلني درجة معنوية باتجاه التثبيت والثقة بالنصر 

تآلف قلوب مجيع  –من منظار هذا العمق املعنوي  –اليت هي مجع كلمة ألف ، تعين 
  ..ني درجات باتجاه التثبيت والثقة بالنصر املؤمنني املقاتل

 ) rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït& (الصورة القرآنية .. إذاً .. 
حصول مدد إهلي معنوي من طريق  –من املنظار املعنوي ارد عن اجلانب الرقمي  –تعين 

، يؤلّف بني قلوب املؤمنني املقاتلني ، ويرفع عزميتهم ثالث  املالئكة ، صفته اإلنزال
 ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö (وكذلك الصورة القرآنية .. درجات لكلٍّ منهم باتجاه التثبيت والثقة بالنصر 

‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (  د عن  –تعينرمن املنظار املعنوي ا
حصول مدد إهلي معنوي من طريق املالئكة ، صفته السوم ، يؤلّف بني  –الرقمي اجلانب 

قلوب املؤمنني املقاتلني ، ويرفع عزميتهم مخس درجات لكلٍّ منهم باتجاه التثبيت والثقة 
  ..بالنصر 
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يمدها اهللا تعاىل لقلب كلِّ مؤمن مقاتل ، ترفع من عزميته وقوته ) درجة ( وكلّ ألف 

بعد هذا املدد  –نصر ، حبيث يواجه كافراً إضافياً ويتغلّب عليه ، أي باستطاعته وثقته بال
كافرين ، يواجه كافراً مواجهة رجلٍ لرجل ، ويواجه كافراً آخر نتيجة هذه أن يواجه  –

  ..من املدد اإلهلي ) األلف ( الدرجة 
باأللف  –ما رأينا ك –وملّا كان احلد األدىن من املدد اإلهلي من طريق املالئكة هو 

، أي بدرجة واحدة ، وبالتايل  ) rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš& (املردفني 
على كافرين ، نتيجة إمداد اهللا تعاىل له ذه  –كحد أدىن  –يستطيع كلّ مؤمن التغلّب 

كما  – ، حيث تشري إىل ذلك وملّا كان هذا اإلمداد حاصالً دائماً للمؤمنني.. الدرجة 
دة عن احلدث ماضيه وحاضره اليت ترد بالصيغة ارΒãϑÏ‰‘.äΝ ( ،  (كلمة  –رأينا 

جيب عليه كحد أدىن أن يغلب  –بإميانه  –ومستقبله ، فإنَّ املؤمن مهما كان ضعيفاً 
حلقيقة هذه ا.. كافرين ، وجيب على اجلمع من املؤمنني أن يغلب مجعني من الكفّار 

  ..تصورها لنا الصورة القرآنية التالية اليت تبين احلد األدىن من مواجهة املؤمنني للكفّار 
) #$9ø↔t≈z zyÿ¤#y #$!ª ãtΨ3äΝö ρuæt=ÎΝz &rχ� ùÏŠ3äΝö Ê|è÷ÿZ$ 4 ùs*Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ¹|$/Î�tο× 

ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 ρu#$!ª Βtìy #$9Á¢≈9É�Ît (  
( وملّا كان جمموع مدد اهللا تعاىل للمؤمنني املُقاتلني من طريق املالئكة هو تسعة آالف 

، وجمموع هذا املدد يعين ) جمموع املدد اإلهلي بأنواعه الثالثة اإلرداف واإلنزال والسوم 
والثقة يف نفوس املؤمنني املقاتلني ، حبيث يواجه كلّ واحد منهم تسعة  رفع العزمية والقوة

كفّار ويتغلّب عليهم ، إضافة للكافر الذي يواجهه مواجهة رجل لرجل ، فإنَّ على املؤمن 
هذه احلقيقة تصورها .. املؤيد مبدد اهللا تعاىل أن يواجه عشرة كفّار ويتغلّب عليهم 

  ..اليت تبين احلد املطلوب يف مواجهة املؤمنني للكفّار  الصورة القرآنية التالية
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) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� my�hÌÚÇ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ãt?n’ #$9ø)ÉFt$ΑÉ 4 )Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö ãÏ³ô�çρβt ¹|≈9É�çρβt 
ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ ΒiÏz #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( /Î'rΡγ̄ßΟó %sθöΠ× ω� 
ƒtÿø)sγßθχš (  

معنوياً ليس حسياً ، وتأثريه يف أنفس املؤمنني  –بأنواعه الثالثة  –وملّا كان املدد 
 ةً فاعلة يف ذات املؤمن املقاتل ، فإنَّ صفات هذا املدد تصبح صفاتاملقاتلني ، ويصبح قو

املدد هو صفات إضافية للمؤمن من اهللا تعاىل عن أي أنَّ هذا .. للمؤمنني املقاتلني ذام 
،  ) ß�óŠÏùÏš∆ ( [[ : لذلك نرى أنَّ صفات املدد يف احلاالت الثالث.. طريق املالئكة 

) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ ( [[  جمع مجع مذكر سامل ، ألنَّ هذا املدد هو صفاتت
  ..لذوات عاقلة هي ذوات املؤمنني املقاتلني 

مجع مذكّر  ]] ) ß�óŠÏùÏš (  ،) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ∆ ( [[بورود الصفات ف

 ) Î'r9ø#7 (  ،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7/ ( [[سامل ، يف حني أنَّ املوصوف 
يف ذلك ما يؤكّد صحة ما نذهب إليه ، وهو أنَّ املدد معنوي ، .. مجع تكسري  ]]
  ..مثّل صفات إضافية للمؤمنني ويت
،  ) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[ : ملاذا قُدمت الكلمتان.. وهنا سؤال .. 

) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[  على صفات املدد اإلهلي الثالث: ]] ) /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ 
∆ß�óŠÏùÏš (  ،،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït (  ،،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( [[  ؟..  
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 ) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[تقدمي كلميت  إنَّ.. 
توسط هاتني الكلمتني بني  ، مبعىني يف احلاالت الثالث صفات املدد اإلهل على ]]

 [[بني صفته و ]] ) Î'r9ø#7 (  ،،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7/ ( [[املوصوف 

) ∆ß�óŠÏùÏš (  ،،) Βã∴”u9Ït (  ،،) Βã¡|θhÈΒÏt ( [[  فيد حصر املدد يف احلاالتي ،

 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz ( [[ : ولو أُخرت الكلمتان..  الثالث من جهة املالئكة
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[  لتكونا خلف صفات املدد ، لكان من املمكن

حصول هذا املدد بطرقٍ أُخرى غري طريق املالئكة ، ولكان طريق املالئكة الذي مير عربه 
  ..عدة طرق ، هو ليس أكثر من واحد منها املدد طريقاً من 

 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz ( [[ونستشف من تقدمي الكلمتني 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[  اً من املعىن متكامالً متعاضداً مع األعماق اُألخرى ، ودون أنعمقاً إضافي

اسم ذات للكائنات النورانية املعروفة ، وتكون اسم صفة ملا فاملالئكة تكون .. يلغيها 
فإبليس  ..يكون يف ذوات الكائنات املكلّفة من اتجاه إىل اهللا تعاىل وابتعاد عن معصيته 

الذي ينتمي لعامل اجلن وهو كائن مكلّف ، رأينا أنه كان يتصف بصفة املالئكية قبل 
ن بعد هذه املعصية ، اليت أدت إىل طرده من رمحة اهللا معصيته ، وأنه اتصف بصفة الشيطا

  ..تعاىل 
فاملدد اإلهلي املعنوي للمؤمنني أثناء املعركة ، هو صفات إضافية هلم ، .. وهكذا .. 

 rβ& (وبالتايل حتمل الصورة القرآنية .. تدفعهم أثناء القتال درجات باتجاه املالئكية 
ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ( ًاً هو حصول مدد بثالث  عمقاإضافي

 ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ (درجات مالئكية يف قلوب املؤمنني ، وحتمل الصورة القرآنية 
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u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (  اً هو حصول مدد خبمس درجاتة عمقاً إضافيمالئكي

 ]] ) Βã∴”u9Ït (  ،،) Βã¡|θhÈΒÏt ( [[وبالتايل فإنَّ كون الكلمتني .. يف قلوب املؤمنني 
  ..حاالً أم صفة ، ال يلغي هذا العمق اإلضايف من املعىن ، بل يزيده وضوحاً 

  ..النص الكرمي  ويف.. 
) )ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 

#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ∪⊆⊄⊇∩ /t?n’# 4 )Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 
2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (   ] ١٢٥ – ١٢٤: آل عمران [   

  :النص فوق التاريخ ، ويصور أحكاماً عامة  أنَّدالالت تؤكِّد ى نر.. 
 ) s)àθΑã? (فيها كلمة  ترد فيها ) ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš( (العبارة القرآنية  – ١

  .. نراها أيضاً بصيغة املضارع  ) ƒãϑÏ‰£.äΝö (بصيغة املضارع ، وكلمة 

نرى فيها أنَّ اهلمزة  ) r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ& (: اجلملة االستفهامية  – ٢

حرف ) لَن : ( لالستفهام اإلنكاري ، ونرى يف هذه الكلمة أنَّ  ) r9s& (يف كلمة 

  ..  ) ƒt3õÿÏŠu3äΝ (ناصب نصب الفعل املضارع 

دث حيمل داللة مسألة هلا استقالليتها عن ح ) r9s& (ورود هذه الصيغة إنَّ .. 

من هنا ندرك فارق ..  ))أَلَم (( ختتلف عن صيغة  ) r9s& (املاضي ، وهذه الصيغة 

 ة يف النصالدالالت بني الصيغة القرآني :) &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö (  وبني الصيغة ، : )) أَلَم
  ..؟  ))يكْفكُم 
 لالستفهام ، و ))لَم أَ(( ، اهلمزة يف كلمة  ))أَلَم يكْفكُم (( الصيغة املفترضة يف .. 

جازم ، وساحة الداللة حمورها من اآلن باتجاه املاضي ، كون احلرف حرف  ))لَم (( 
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بينما الصيغة .. ى احلاضر تمن املاضي حالفعل حركة يتعلَّق بنفي حدوث  ))لَم (( اجلازم 
) &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö (  ها من اآلنجاه املستقبل احلاضر ساحة دالالتصياغةُ هذا .. إذاً  ..بات

، كما ذهبت معظم النص الكرمي تصف أحكاماً عامة ، وليست مقيدةً بأحداث التاريخ 
هي إحدى األدلّة يف محلِ هذا النص ألحكامٍ فوق  ) r9s& (فالصيغة  ..تفاسرينا املوروثة 

    ..التاريخ واملكان والزمان 
 t?n’# 4 )Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö/ (اآلية الكرمية  – ٣

‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( ،  نرى يف بدايتها كلمة) /t?n’# 4 (  وهي ،

داد أنَّ هذا اإلم: ، مبعىن  ) r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö& (حرف جوابٍ إلجياب النفي يف قوله تعاىل 

اليت تفيد إمكانية وقوع احلدث وعدمÎβ (  ( (ورود كلمة ونرى فيها أيضاً  ..يكفيكم 
إمكانية وقوعه يف الوقت ذاته ، وهذا يؤكِّد أنَّ العبارات القرآنية التالية هلا تصور أحكاماً 

   .. احلدث التارخييةً عن عامةً مستقلّ
٤ –  ا يؤكِّدأنَّ املسألةَ ممدة عن احلدث التارخيي هو ورود املدد اإلهلي جمر) /t?n’# 4 

)Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( ًبثالثة شروط هي  مشروطا :) ?sÁó9É�çρ# (  ،) ρu?sG−)àθ# (  ،) 

ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# (  .. نا يف هذهأيضاً أن الكرميوهذا يؤكِّد أحكامٍ  النص أمام
  .. أي حدث تارخيي بعينهعامة مستقلَّة عن 

 ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ( (قوله تعاىل .. إذاً .. 
u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït (  ، د ليسصويرٍتجمر  تارخييلقولِ قصصي  النيبr مؤمنني لل

 ،خارج كتابِ اهللا تعاىل وحياً له ليس هذا ،  rوقول النيب . ....املؤيدين باملدد اإلهلي 
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أبداً .. يفهم بعضهم  ، كما يريد أنالوحي وبعد ذلك نزل النص القرآين مصوراً لذلك 

 r، يريد اهللا تعاىل من نبيه جمردةً عن التاريخ هذا النص الكرمي يصور أحكاماً عامةً .. 
ينقل هذه البشرى للمؤمنني يف كلِّ زمان أن من كلِّ حاملٍ لرسالة اهللا تعاىل ومن بعده 

  ..ومكان 
،  rتعاىل كان يوحى إىل النيب وحياً مستقالً عن وحي كتاب اهللا بعضهم يتخيل .. 
 r  :) &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏقول النيب  :فيقولون 

Βã∴”u9Ït (  ، ما كان قبل وقوعِ هذا املددرهم إنوبشr  القرآين ، بعد به قبل نزول النص
 rمبعىن أنَّ النيب .. نزل النص القرآينُّ كحاملٍ هلذه القصة  –ن حسب ما يتوهمو –ذلك 

 ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš( (عاىل إليه مبضمون هذا املدد ، بعد ذلك قاله للمؤمنني تأوحى اهللا 
&r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ( بعد ذلك نزل ، 

  .. لذلكالنص القرآين مصوراً 
ناتج عن جهلٍ بدالالت كتابِ اهللا تعاىل ، وعن إرادة غري سليمة تريد  قولُهم هذا.. 

 حتت ،ن تفرض على منهجِ اهللا تعاىل روايات التاريخ اليت ينقض معظمها كتاب اهللا تعاىل أ
فلو أننا أعرضنا عن .. عن وحي كتابِ اهللا تعاىل ستقلٌّ نه مأ ونمزعزعم وحيٍ آخر ، ي
يتمناها ، والكلِّ األدلة اليت قد ة هلذا النصأال .. لو فرضنا ذلك ..  حتملها الصياغة اللغوي

  ..ناقض زعمهم هذا مع دالالت قوله تعاىل تي
) ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š ( ωŸ Βã7t‰dÏΑt 9Ï3s=Îϑy≈GÏµÏ ρu9s BrgÅ‰y ΒÏ 

ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (   ] ٢٧: الكهف [    

تعين  ) ) ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š (ت العبارة القرآنية أليس.. 

 ωŸ Βã7t‰dÏΑt (أليست العبارة القرآنية .. حصراً ؟ ) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل 
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9Ï3s=Îϑy≈GÏµÏ ( اهللا تعاىل  تعين كتاب ) القرآن الكرمي ( ة  تأليس.. حصراً ؟العبارة القرآني) 

ρu9s BrgÅ‰y ΒÏ ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (  اهللا تعاىل تعين كتاب ) أال  ..حصراً ؟ ) القرآن الكرمي

ليس له مرجع أو مآل  rأنَّ النيبρu9s BrgÅ‰y ΒÏ ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (   (تعين العبارة القرآنية 
  ..وبالتايل ليس هناك وحي آخر غري وحي كتابِ اهللا تعاىل . ....إالَّ كتاب اهللا تعاىل ؟ 

لو فرضنا جدالً  ...اب اهللا تعاىل توهنا نسأل من يزعمون وحياً آخر غري وحي ك.. 
أمره اهللا ي rابِ اهللا تعاىل ، فما الفائدة منه إذا كان النيب توجود وحيٍ آخر غري وحي ك

ما الفائدة من !!! .. ابِ اهللا تعاىل ؟تله أي مرجع أو مآل غري وحي ك يتخذعاىل بأن ال ت
 وحي للنيبr باعه ؟من جيعل من .. لكن !!! .. ما الفائدة ؟!!! .. يأمره اهللا بعدم ات

مِ هذا اب اهللا تعاىل ، ال بد له من زعتروايات التاريخ ورجاالته أصناماً على حساب ك
  ..الوحي لتمرير أصنامه على أنها جزٌء من منهجِ اهللا تعاىل 

 .. ولو فرضنا جدالً أنَّ النيبr كتاب  تعلم مبضمون هذا املدد من خارج دالال
جدالً ، فهذا ال يقتضي وحياً آخر  ذلكلو فرضنا  وقبل نزول النص القرآين ، اهللا تعاىل ،

بذلك من  rفلماذا ال يكون علمه  ..فرضنا ذلك جدالً لو  ..غري وحي كتاب اهللا تعاىل 
  ..خالل رؤيا صاحلة ؟ 

) ρuΒt$ _yèy=ùΖu$ #$9�”öƒt$ #$9©LÉû &r‘uƒ÷Ψo≈7y )Îω� ùÏF÷ΖuπZ 9jÏ=Ζ$̈¨Ä (   ] ٦٠: اإلسراء [   

) ùs>sΗ¬$ /t=n÷x Βtèyµç #$9¡¡ë÷z %s$Αt ƒt≈6ç_o¢ )ÎΤoÎ’þ &r‘u“3 ûÎ’ #$9øϑyΖu$ΘÏ &rΤoÎ’þ &rŒø2rtç7y ùs$$ΡàÝ�ö Βt$Œs# 
?s�t”2 4 %s$Αt ƒt≈¯'r/tMÏ #$ùøèy≅ö Βt$ ?èσ÷Βt�ã ( ™yFtfÉ‰ßΤÎ’þ )Îβ ©x$!u #$!ª ΒÏz #$9Á¢≈9É�Ît ∪⊄⊃⊇∩ ùs=nϑ£$! &r™ó=nϑy$ 
ρu?s#©&ã… 9Ï=ùfy7ÎÈ ∪⊂⊃⊇∩ ρuΡt≈‰yƒ÷Ψo≈µç &rβ ƒt≈¯*Î/ö�t≡δÏŠΟÞ ∪⊆⊃⊇∩ %s‰ô ¹|‰£%øM| #$9�”öƒt$! 4 )ÎΡ$̄ .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ 
#$9øϑßsó¡ÅΖÏt (   ] ١٠٥ – ١٠٢: الصافات [   



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ٢٠                  

) 9©)s‰ô ¹|‰yXš #$!ª ‘u™ßθ!s&ã #$9�”öƒt$ /Î$$9øsy,dÈ ( 9sGt‰ôzä=è£ #$9øϑy¡ófÉ‰y #$9øsy�t#Πt )Îβ ©x$!u 
#$!ª u#ΒÏΖÏš Χètp=kÏ)Ét ‘ââρ™y3äΝö ρuΒã)sÇ_Å�Îƒz ωŸ Brƒs$ùèθχš ( ùsèy=ÎΝz Βt$ 9sΝö ?sè÷=nϑßθ#( ùs∨yèy≅Ÿ ΒÏ 

ŠßρβÈ Œs≡9Ï�š ùsG÷s[$ %s�Ìƒ6·$ (   ] ٢٧: الفتح [   

نصوصه من كلِّ ما يفترى على  يرتِّه، نَّ كتاب اهللا تعاىل فوق التاريخ أ من يعتقد.. 
الت يفرضها عابدو أصنام التاريخ عليه  ادالالومن يعبد روايات .. من روايات وختي

لتصبح هذه  اب اهللا تعاىل وفق هواه ،تحريف دالالت كتجاهداً ل التاريخ ورجاالته يسعى
هواء مقدمات ألهواء أخرى ، األهواء ثوابت ملن بعده ، فيقوم من بعده باعتبار هذه األ

اب اهللا تعاىل ، ويتم مع الزمن تعاد عن حقيقة دالالت كتوهكذا يتم مع الزمن االب
حبقيقة دالالت آيات كتاب اهللا تعاىل ، يتبعه  فاجلحود.. منهج عبادة األصنام تكريس 

طلب آخر يتبعه بعد ذلك ، يتبعه جحود آخر  وبعد ذلك طلب اليقني ذا اجلحود ،
ر الفساد حتت مظلة الزعم باتباع منهج اهللا ينش .. وهكذا ..اآلخر لليقني ذا اجلحود 

  ..تعاىل 
) ρu_ysy‰ßρ#( 5Íκp$ ρu#$™óKo‹ø)sΨoF÷γy$! &rΡÿà¦ßκåΝö ßà=ùϑV$ ρuæã=èθv# 4 ùs$$ΡàÝ�ö .x‹ø#y .x%βt ãt≈)É7tπè 

#$9øϑßÿø¡Å‰Ït (   ] ١٤: النمل [    

 
 


