
 
 

 
                

                       

يف أعماق القصة القرآنية مبركـبٍ   البحثيف هذا  – إن شاء اهللا تعاىل –سنبحر .. 
 دجرلنستخرج، عن املوروث التفسريي م  نقطةً من حبر الدالالت الباطنة يف أعماق النص

إلدراك دالالت أعماق العبـارات  ارد نه ال بد من تفعيل العقل أكيف لنبين القرآين ، و
   ..القرآنية 
اإلحبار ارد يف كتاب اهللا تعاىل ، لنقف عند النص التايل الذي هذا وكمثال على .. 

  ..سليمان عليه السالم  يصور جانباً من قصة
                                     

                                   

                                      

                                 

                ] ٣٥ – ٣٠: ص [  



 
 نقول ملتبعي املنـهج التراثـي اجلمعـي   وقبل اإلحبار يف أعماق هذا النص الكرمي .. 
مبركب العقل املُجرد معتقدين أنَّ دالالت النص القرآين أكرب من أن  حنن نبحر:  الصنمي

روث وحنن نعلم التفسـري املـو   كرب من املوروث الذي بني أيدينا ،أو يحيط ا خملوق ،
مل من أعماق كتاب اهللا تعاىل  اإلحبار استخراج دررومطّلعون عليه ، ولكننا نبتغي من هذا 

مـن سـبل    لتبيان سبيلٍيتعرض هلا املوروث ، وحيملها النص القرآين ، وذلك كنموذج 
 حبار يف أعماق كتاب اهللا تعاىل ، وحنن نعلم أنكم ال تستطيعون رؤية احلق يف كتاب اهللاإل

، ما دام ليس موجوداً يف رواياتكم وموروثاتكم اليت جعلتموها أصناماً حتول بينكم تعاىل 
، به من ذر للرماد يف أعني النـاس   ستقومونال يهمنا ما وبالتايل  ..وبني كتاب اهللا تعاىل 

فنحن ننطلق من مقـدمات  .. فعيل العقلي ارد خارج موروثاتكم تبعادهم عن سبل الإل
    ..نية مبحرين مبركب العقل واللغة واملنطق والعلم باتجاه نتائج يقرها كتاب اهللا تعاىل قرآ

تفسري هذا النص الكرمي ، بعيداً عن تأثري أي موروث ال وجود  حنن بصدد ..إذاً .. 
ـ ... إلشارة له يف ظاهر الصياغة اللغوية هلذا النص الكرمي  د وهذا يتطلّب منا الوقوف عن

  :احلقائق التالية 
  أنَّ املخصوص باملدح يف صحيح              ـه يتعلَّـقحمذوف ، ولكن

   بسليمان وليس بداود عليهما السالم ، فاألقرب هلذه العبارة هو سليمان ، ومـن جهـة
 أُخرى فإنَّ قوله تعاىل          بعد هذه العبارة مباشرة                  

، يؤكِّد ذلك ، فال جيوز أن يكون املراد هو داود ، ألنَّ وصف داود عليه السـالم ـذا   
 : املعىن قد تقدم يف اآلية املتقدمة حيث قال تعاىل                         

      ] ١٧: ص [ ..  

  من ما كان نستشفهذا النص أنَّ سليمان عليه السالم إن            هألن

 كان أواباً          اصف بذلك أيوب عليه السالم ، ويف السورة ذاوقد و ،..  



 

                             

                                    

                                      

                  ] ٤٤ – ٤١: ص [  
  ..سريتيهما  بني لسالم ذا الوصف هو نتيجة تشابهفاشتراك سليمان وأيوب عليهما ا

  ةالعبارة القرآني            تتعلّق مبا قبلها                   ،
سليمان عليه السالم أواباً هو وليس من العبث ورودها يف هذا السياق ، فمما يتعلَّق بكون 

  قصة التالية اليت تبدأ بالعبارةال          ..  

  رين بأنَّ كلمةذهاب معظم املفس         تصف وقتاً من الزمن هو الوقت
يف ( ل الذي متَّ فيه العرض ، تنقضه صياغة هذه الكلمة عرب اقتراا بالباء ، فاهللا تعاىل مل يق

 : ، إنما يقول جلَّ وعال ) يف العشي ( أو ) العشاء          فاقتران هذه الكلمـة ،
  ..حبرف الباء يصور لنا داللةً مفادها أنه بواسطة العشي متَّ هذا العرض 

 ومما يقوي ما نذهب إليه هو تقدمي كلمة         على كلميت      

       .. فالداللة احملمولة بكلمة         ةما  –يف هذه املسألة  –حتمل من األمهي

 جيعلها متقدمة على املعين بالكلمتني             ..   فلو كانـت كلمـة 

        ال تعين إالّ يف وقت العشاء لكان من األوىل تأخريها..  
  :ذلك هو قوله تعاىل ومثال 
                   ]١٨:  الذاريات [   

 كيف أنَّ كلمة ) سلّم اخلالص ( وكنا قد بينا يف النظرية السادسة          ال
تعين وقتاً حمدداً من اليوم ، إنما تعين بواسطة اإلعراض عن الـذنوب واخلطايـا وعـدم    



 

 إليها وعدم العودة إليها ، ذه اآللية  االلتفات           يطلبون املغفـرة مـن اهللا

 سبحانه وتعاىل             ـةناه يف النظريوال جمال يف هذا السياق إلعادة ما بي ،
  ..) سلّم اخلالص ( السادسة 
 إنَّ كلمة .. وإن قال قائل ..        ذه الباء ،  ترد يف ًكتاب اهللا تعاىل مقترنة

أو معطوفة على كلمة مقترنة ذه الباء ، فهل هي جمردة عن التعلّـق بـالزمن يف هـذه    
  .. النصوص ؟ 
                                                 

                           ] ٤١: آل عمران [    

                                                  

                                               

   ] ٥٢: األنعام [  

                                                 

                                                           

                  ] ٢٨: الكهف [   

                                      ] ١٨: ص [      

                              ] ٣١: ص [      

                                            

         ] ٥٥: غافر [         



 

 إنَّ دالالت هذه الكلمة  :نقول ..         حتمل وجهـاً  يف كتاب اهللا تعاىل
الزمن ، ودالالا ال خترج عن دالالت اجلذر الذي تفرعت عنه ، ولذلك نراها عن  جمرداً

 يف هذه النصوص توضع مقابل اإلبكار ومتقدمة عليه               وضعوت ،

 أيضاً مقابل الغداة ولكن متأخره عنها                وضع مقابل اإلشـراق ، وت

 ومتقدمة عليه               يف اآلية اليت حنن بصـدد تفسـريها    –، وتأيت– 

 لوحدها دون مقابلة مع غريها         .. اإلبكار ، الغداة ( وهذه املسائل املقابلة هلا
ية من اليـوم  هي مسائل لكلٍّ منها دالالته ، واليت ال ميكن حصرها بفترة زمن) ، اإلشراق 

..  
 وهذه الكلمة         خيتلف تعلّقها الداليل عن كلمة ،        ..  

                     ] ١٦: يوسف [  

 ........                                            

       .......     ]٥٨:  النور [  

 وحصر دالالت كلمة            د يف اليـوم ، هـو فـرضيف إطار وقت حمد
  ..لتصورات مسبقة الصنع على دالالا يف سياقاا القرآنية 

  يف قوله تعاىل                            نرى أنَّ الفعل 

    املبين للمجهول ، وبصيغة املذكَّر ، ومتَّ تقدميه على كلمة  هو بصيغة       

  وعلى الكلمتني             ونرى كلمة ،       له ( ، وليس كلمة (
..  

 وهذا العـرض  .. السالم ، ومل يطلبه  نستنتج أنَّ العرض مل يقم به سليمان عليه
 الذي هو             ا ، هي رض عليه نتيجة حالة كانع         ،



 

 فاحلالة اليت كان ا         هي اليت بواسطتها ومن خالهلا قام العارضون بعرض 

           السالم  على سليمان عليه..  

  كلمة         ا عن املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي الذيال خترج دالال
تفرعت عنه ، ودالالت هذا اجلذر اللغوي تدلُّ على ظالمٍ وقلّة وضوحٍ يف الشيء الـذي  

ـ .. تتعلّق به  ا شأن الكثري من كلمات كتاب اهللا تعاىل ، تتعلّق دالالا وهذه الكلمة شأ
فإن كانـت السـاحة ماديـة    .. يف سياقها النصي من الساحة اليت ترتسم فيها دالالتها 

) غـري ماديـة   ( ارتسمت الدالالت يف ساحة عامل املادة ، وإن كانت الساحة معنويـة  
  ..ارتسمت دالالا يف ساحة النفس والفكر 

ت اجلذر اللغـوي الـذي   ومن األمثلة على االرتسام غري املادي ملشتق من مشتقّا.. 
 تفرعت عنه هذه الكلمة ، هو كلمة      يف قوله تعاىل  ..  

                                         ]٣٦: الزخرف [  

 فكلمة     اً وابتعاداً عـن  يف هذه اآلية الكرمية تعين قلَّةَ وضوحٍ وظالماً فكري
  ..نور اهلداية وسبل احلق 

 ال ميكن اجلزم بأنَّ دالالت كلمة .. إذاً         ةال خترج عن ساحة عامل املاد
  ..وعن ساحة فترة حمددة من اليوم كما ذهبت تفاسرينا املوروثة 

 وكنا قد بينا كيف أنَّ تقدمي كلمة         على كلميت            

 يشري إىل أنَّ الداللة احملمولة بكلمة         ةما  –يف هذه املسألة  –حتمل من األمهي

 على الداللة اليت حتملـها الكلمتـان    –بالنسبة لسليمان  –جيعلها متقدمة      

      ، لو كانت كلمة ف        داً لكان من األوىل تأخريها ال تعين إالّ وقتاً حمد

 وبينا مثاالً على ذلك هو كلمة  ..         يف قوله تعاىل:  



 

                   ]١٨:  الذاريات [   

  كلمة        الوحيد يف كتاب اهللا تعاىل للجذر ص ، ف ( هي املشتق
اجلامع ألحكام القـرآن ، أليب  :  ورد يف تفسري يف تفسري هذه اآلية الكرمية ،و ...) ، ن 

مصورة ( ، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر  حممد بن أمحد األنصاري القرطيب عبد اهللا
ورد النص التايل الـذي أنقلـه   .. م  ١٩٦٧هـ ،  ١٣٨٧، القاهرة ، ) عن دار الكتب 

  : حبرفيته 
]] 



 [[ ..   
 كلمة         عت ) ج ، و ، د ( أعادها بعضهم إىل اجلذرمنـه  الذي تفر

 كلمة        ..  

                                                   

                             ]٤٤:  هود [  
  ..سن والتمسح باخلري وهي بذلك حتمل دالالت العطاء واحل

 الذي تفرعت منه كلمة ) ج ، ي ، د ( وأعادها بعضهم إىل اجلذر      ..  

                                   ]٥ – ٤:  املسد [   
  ..وهي بذلك تتعلَّق باألعناق 

ني متقاربني كثرياً حيث يشتركان حبـرفني ،  وفضالً عن كون هذين اجلذرين اللغوي
فضالً عن ذلك وبالتدبر السليم لكتاب اهللا تعاىل بعيداً عن أي موروث ال دليل عليـه يف  

 كتاب اهللا تعاىل ، نرى أنَّ كلمة        عة من اجلذرا متفرج ، ي ( أقرب إىل كو
  ..، وذلك ألكثر من سبب ) ، د 



 

  كلمة        تأيت خلف كلمة        وليس قبلها ، وهذا جيعل من

 كون كلمة       اجلياد ( فاهللا تعاىل مل يقل .. باخليل كما قيل بعيد االحتمال  متعلّة

 ، إنما يقول جلّ وعال ) الصافنات            ..  

  بني العبـارة   –ن شاء اهللا تعاىل كما سنرى إ –هناك عالقة وثيقة      

       وبني العبارة             .. وبالتايل فربط كلمة        بكلمة

         هو ربط منطقي..  

  .. ًإذا ..             السـالم ،  اليت متَّ عرضها على سليمان عليه
ترسم صورةً مرت دوء حتت نظره مما يتعلَّق باألعناق الدائمة اجلمـال ، ممـا يتعلَّـق    

 وورود كلمة .. بالشهوات اليت تتوق هلا أنفس الرجال          بصـيغة مجـع

 وورود كلمة ) فاعالت ( املؤنث السامل        عال ( بصيغةمروره ) ف مع كون ،

 ذه احلالة هو نتيجة مروره باحلالة اليت تصفها كلمة         ي ماكلُّ ذلك يقو ،
  .. نذهب إليه يف تفسرينا هلذا النص 

فسليمان عليه السالم نيب من أنبياء اهللا تعاىل ، وال شك أنَّ النقاء والصفاء واخلالص 
عين إغفال اجلانب البشري يف نفسه عليـه  هللا تعاىل مأل نفسه مائة باملائة ، ولكن هذا ال ي

  ..أمل يقل سبحانه وتعاىل .. السالم 
                                                     

                                           ]٥٢: احلج [  

إذاً سليمان عليه السالم كونه نبياً يتمنى ، وهذا التمني هو نافذة بسيطة يف جـدار  
 النبوة ، يلقي من خالهلا الشيطان يف أُمنية النيب الذي متنى                   

          ..  بسيطٌ يف الصورة املثلى ي هو هبوطٌ نسيبمائة باملائة ( مبعىن أنَّ هذا التمن



 
( للنبوة ، وبالتايل هو عشي نسيب بطُ فيه النفس هبوطاً نسبياً بسيطاً عن الصورة املُثلى ) 

 هذه هي الداللة احملمولة بكلمة .. للنبوة ) مائة باملائة          طاع ، حيـث اسـت
عرض الصافنات اجلياد على سليمان عليـه  ) الذين هم من اجلن كما سنرى ( العارضون 

  ..السالم 
  ة .. كما قلناالعبارة القرآني            تتعلّق مبا قبلها          

         متهاة فالداللة احملمولة ب.. ، تعلّق النتيجة مبقدالعبارة القرآني          

         ه يعود فوراً إىل الصور املُثلىة بعد اهلبوط ) مائة باملائة ( مبعىن أنملستوى النبو
النسيب عن هذا املستوى ، نتيجةَ حالة عشي نسيب ، هذه الداللة حتقَّقت واقعـاً بالقصـة   

 العبارة احملمولة بالنص الذي يبدأ ب           .. وبالتايل فقوله تعاىل      

                      هو الصورة املتحقِّقة حلالة اهلبوط النسيب عن الصورة
ملستوى النبوة ، وهذا هو بسبب مرور نفس سليمان عليه السـالم  ) مائة باملائة ( املُثلى 
 حبالة        ..  

   قوله تعاىل الذي يصف كالم سليمان عليه السـالم              

                            ه يبدأ حبرف الفاء يف كلمةنرى أن     

 ، وبالتايل فقول سليمان                            هو نتيجـة عـرض
وهو قولٌ بدأ مع العرض مباشـرة ،  .. الصافنات اجلياد عليه بعد أن أصابته حالة العشي 

  ..واستمر حتى ايته ، وهذا يدلُّ على أمرين يف الوقت ذاته 
  وقوع سليمان حبالة العشي.. 
  ة منذ بدايـة حالـة   ) ئة باملائة ما( ابتداء الرجوع إىل الصورة املثلىة النبولسوي

  ..العشي 
  :وبالتايل فترتيب األحداث هو ... 



 

 وقوع سليمان حبالة العشي ..  
 فقاموا بعرض الصافنات اجلياد عليه  ،  لذلكاستثمار العارضني.. 
  قال :                         .. 

  يصف كالم سليمان عليه السـالم  قوله تعاىل الذي              

                           ِّة نرى فيه تعلّق الذكر بصفة الربوبي    

     .. ونرى كلمة     يف العبارة                          ،
 علىإني أحببت حب اخلري ( فقول اهللا تعاىل الذي يصف ما قاله سليمان مل يرد بالشكل 

  ) ..ذكر ربي  منإني أحببت حب اخلري ( ، ومل يرد بالشكل ) ذكر ربي 
 فالعبارة القرآنية                          ي أح: تعينإن  بت حـبب

عن هذا اهلبوط النسيب ، مبعـىن   بعيداًعن حالة كُنت فيها ، هذا الذي رأيته يف هذه احلالة 
 وورود صفة الربوبية .. عن حالة كنت فيها مبستوى النبوة مائة باملائة      َّن لنا أنيبي

ة ممجلّ وعال بـني  املسألة اليت متَّ اهلبوط النسيب خالهلا تتعلّق مبسألة دنيوي ره الربسخا ي
 فكلمة .. أيدي الناس المتحام        ، ةة تعين الشهوة الدنيوييف هذه العبارة القرآني

  ..وقد وردت يف كتاب اهللا تعاىل مبعىن إيثار الدنيا مما واه النفس وتتوق إليه 
                                              

                                 ] ٢٣ – ١٩: املعارج [    

                                              

       ] ٨ – ٦: العاديات [  

  يف اآلية الكرميـة :                                   

        نرى أنَّ العبارة األخرية فيها                  َّتـدلَّ علـى أن



 

 : السالم كان يعيد هذه الكلمات  سليمان عليه                        
وهذا جيعلنا نسـتبعد  .. منذ أن وقع بصره على الصافنات اجلياد إىل أن توارت باحلجاب 

رواية اخليل وعرضها ، فما توارى باحلجاب هو الصافنات اجلياد ، وهذا يقتضي تواريها 
جاب ، مبعىن اختفاء آخر عنصر من عناصر العرض باحلجاب ، وهذا يتناىف مع احلبكلّها 

  :مفهوم عرض اخليل من نقطتني 
   ما الفائدة من العرض بابتعاده عن البصر إىل نقطة االختفاء باحلجاب ، فمفهـوم

العرض هو أن يرى اإلنسان املعروض ، وابتعاد املعروض عن النظر إىل التواري باحلجاب 
ما الفائدة من مرور آخر معروض فيها من : مبعىن .. مع مفهوم العرض من أساسه  يتناقض

  ..اخليل ما بني نقطة الرؤية وبني نقطة التواري باحلجاب ؟ 
  عقَل أنَّ سليمان عليه السالم بقي يعيد الكلماتال ي                  

       عم ( لى عرض اخليول منذ أن وقع بصره عايته ، بل إىل تواري ) كما ز إىل
  ..آخر ما فيها باحلجاب 

  ةيف العبارة القرآني                نرى أنَّ كلمة        
 جمرورة بالباء ، ومعرفة بأل التعريف ، وأنَّ كلمة           ليسـت بصـيغة املـبين

فالصافنات اجلياد توارت هي دون مؤثِّرٍ خارجي ، بواسطة احلجاب الـذي  ..  للمجهول
  .. هو واحد ال ثاين له ، ومعروف يف سياق هذه القصة 

احلجاب هو احلد الذي تبدأُ عنده نقطة الال رؤية بالنسبة للصافنات اجليـاد  .. إذاً .. 
فالصافنات اجلياد توارت .. ضهم وهو احلد الذي مل يستطع به العارضون االستمرار بعر.. 

  ..مبعىن أنها مرت أمامه إىل نقطة الال رؤية .. ذا احلد الذي عنده تبدأ مرحلة الال رؤية 
  كلمة         ًلنا نقطة الال رؤية ، ليس نتيجة حاجز مستقلٍّ بعيدا رتصو

قطة اليت وصل فيها سليمان إىل حالـة  إنما تصور لنا الن.. عن نفس سليمان عليه السالم 
ولـذلك نراهـا   .. الصورة املثلى للنبوة مائة باملائة ، مبعىن انتهاء حالة العشي اليت مر ا 



 

إىل  عليه السالم فبوصول سليمان.. معرفة بأل التعريف وتلتصق ا باء الواسطة والوسيلة 
العشي ، أي بعودته إىل الصـورة   مرحلة احلجاب الذي مينعه من اهلبوط النسيب إىل حالة

  ..املثلى للنبوة مائة باملائة ، ذه اآللية انتهت الصورة اليت عرِضت عليه 
   ـةالضمري يف العبارة القرآني                 ال يعـود إالَّ إىل 

            مسألة ال دليل عليهـا  ، وإعادته إىل الشمس كما زعم بعضهم هو
ر يف السياق السابق وال الالحق هلذه العبارة القرآنيـة ،  على اإلطالق ، فالشمس مل تذكَ

 واملنطق أن تتم إعادة الضمري إىل أقرب املذكورين ، وأقرب املذكورين هو      

       نيه ورد ما له تعلّق ، وحىت الذين ذهبوا إىل عودة الضمري إىل الشمس حمتجبأن

 ا وهو         ى لو أخذنا بعني االعتبار هذه األوهام فإنَّ كلمةحت ،        

 أبعد من العبارة             وذلك عن العبارة                ..
  ..صافنات اجلياد فال شك أنَّ ما توارى باحلجاب هو ال

  ة احلاملة لقول سليمان عليه السالمالعبارة القرآني                  

        ه سليمان عليه السالم هوة من الصياغة أنَّ الذي أحبذه احليثي ن لناتبي   

      ماه هو ليس اخلري لذاته إنهذا اخلري  ، فما حب هو حب..  
 –بالنسبة لسليمان عليه السـالم   –ويف هذه احليثية من الصياغة ما يؤكِّد أنَّ املسألة 

أقرب إىل اجلانب املعنوي ارد منها إىل اجلانب املادي احلسي ، فاهللا تعاىل مل يصف بقوله 
إنـي  ( ، أو ) يـاد  إني أحببت حبي للصافنات اجل( العظيم هذه الصورة بعبارة من مثل 

 ، إنما يقول تعاىل ) إني أحببت حب الصافنات اجلياد ( ، أو ) أحببت حبي للخري    

                     ..  



 

هذه الصورة القرآنية ، وهـي   –من هذه الزاوية  –وهناك صورة قرآنية تقارب .. 
  ..قوله تعاىل 
                                         

                                    ] ١٤: آل عمران [  
  كلمة..     االً ونسـاًء ، وليسـت   يف هذه اآلية الكرمية تعين الناس ، رج

  حمصورة بالرجال ، كما ذهب الكثريون ، وختصيصها بالرجال دون النساء هو خـروج
  ..على حقيقة الصياغة اللغوية هلذه اآلية الكرمية 

  وإلدراك هذه احلقيقة ال بد من الوقوف عند العبارة              

  .. ن هويفالذي ز                   وليس شهوة النسـاء كمـا ،
مبعىن أنه .. مبعىن أنَّ حب شهوة النساء زينت للرجال ، وزينت للنساء أيضاً .. يتخيلون 

يف  –الذي زيـن  .. إذاً  ..زين للرجل أن يشتهي املرأة ، وزين للمرأة أن يشتهيها الرجل 
 ليس النساء ، وليس شهوة النساء ، إنما هـو   –ية هذه الصورة القرآن       

        ..  

 ويف املسألة اليت بني أيدينا وقيد الدراسة                          ،

 نرى أنَّ الذي أحبه سليمان عليه السالم ليس             ه هو هلاوليس حب ،
وهذا يؤكّد .. ، إنما هو حب اخلري بإطاره العام ، الناتج عن عرضها أمامه وعن غري ذلك 

 صحةَ ما ذهبنا إليه من أنَّ عرض             ما كان نتيجة هبوط نفسه عليهإن
ملستوى النبوة ) مائة باملائة ( ثلى هبوطاً نسبياً عن الصورة املُ –يف ذلك املوقف  –السالم 
 بسبب مرور نفس سليمان عليه السالم حبالة  –كما بينا  –، وهو        ..  



 

  ةنا أنَّ العبارة القرآنيبي           ما حصلتة الشديدة إنتعين أنَّ هذه احملب
بالنسـبة للمسـألة   ( ها عليه السالم عن ذكر الرب جلّ وعلى ، مبعىن عن حالة كان في

) مائة باملائـة  ( يف مستوى الصورة املُثلى ) الدنيوية اليت عرضت عليه مبا حتمله من شهوة 
وهذا .. ملستوى النبوة من النقاء واخلالص بدرجة مائة باملائة ، ال عن حالة أقل من ذلك 

  ..يسخره عطاء الربوبية بني أيدي الناس  مبايتعلَّق 
  ةالعبارة القرآني             هه سليمان عليـه السـالمخطاباً يوج رتصو

 للعارضني ، بأن يردوا عليه             .. يعين بالشـيء إىل   الرجوعوالرد
  ..احلالة اليت كان عليه املردود 

                                 ]١٣:  القصص [  

                                                  

                                                    

             ]٢٨ – ٢٧:  األنعام [   

                                     ]٢٢٨:  البقرة [  

 وهذا ينفي مفهوم عرض اخليل من أساسه ، فالعبارة القرآنية           تعين
إرجاع احلالة إىل ما كانت عليه قبل التواري باحلجاب ، مبعىن إرجاع الصورة اليت عرضت 

ولو كان األمر هو إعادة اخليول إليه لناسب ذلك اإلتيان ا .. عليه قبل تواريها باحلجاب 
 ، وليس الرد          ..  

  ةالعبارة القرآني                     دنراها تبدأ بالفاء ، فبمجر
  ..ردها عليه بدأ مسحاً بالسوق واألعناق ، وظلَّ يفعل ذلك 



 

  ه تعاىللُ قولمح                     بأنَّ سليمان عليه السالم
فلو كان معىن مسـح   مسح السيف بسوقها وأعناقها ، أي قطعها هو قولٌ ال دليل عليه ،

 : السوق واألعناق قطعها لكان معىن قوله                      ]املائدة  :

ومن جهة أُخرى فهذا الزعم ال حيمل لسـليمان  .. قطعها ، وهذا مما ال يقوله عاقل  ] ٦
  .. ال يليق بإنسانعليه السالم إالّ اإلساءة ، فقطع سوق اخليل وأعناقها هو حمرم 

  ة أنَّ كلمةما نراه يف هذه العبارة القرآني       ليست مضافة ، فاهللا تعاىل
وهذا يؤكِّد حقيقة .. ق ا ات اجلياد ، مع أنَّ املسح متعلِّمل يضف هذه الكلمة إىل الصافن

السـالم ،   ما نذهب إليه يف تفسري هذا النص الكرمي ، فاملسح ساحته نفس سليمان عليه
وإلدراك ... مبعىن إفراغ ما دخل نفسه من الصورة املعروضة عليه وهي الصافنات اجلياد 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) م ، س ، ح ( هذا املعىن ال بد من الوقوف عند دالالت اجلذر 
  ختتلف كـثرياً  ) م ، س ، ح ( مشتقّات اجلذر يف القرآن الكرمي حتمل دالالت
  [فمشتقّات هذا اجلذر اللغوي هي الكلمات .. تأطريه يف معاجم اللغة املوروثة عما متَّ 

        ،         ،       ،       [  ..  ولنقف عند هـذه
  ..الكلمات كلمة كلمة لنرى دالالا كما حيملها كتاب اهللا تعاىل 

  ..تاليتني لننظر يف اآليتني الكرميتني ال.. 
                              

                                       

                             

                ] ٤٣: النساء [  

                                                    

                                                        



 

                                                     

                                                   

                                                    

     ] ٦:  املائدة[ 

: ما نراه يف مسألة املسح يف هاتني اآليتني الكرميتني هو التعلّق بباء الواسطة والوسيلة 
]                       ،،               ،،       

                 [  .. ًفلماذا ال يرد أمر املسح يف هذه األحكام إالَّ مقترنا
  ..بالباء 

إنَّ تقسيم دالالت حرف الباء يف كتاب اهللا تعاىل واليت قام ا العلماء خالل التاريخ ، 
بـارة  سبق للعناتج عن إسقاط املفاهيم املختلفة على العبارات القرآنية ، فحسب الفهم املُ

القرآنية يفصل معىن حلرف الباء ، كما متَّ يف تفسري معىن حرف الباء يف هـذه العبـارات   
  ..القرآنية 
 املسح بالرأس  ...              ، هو إفراغ شحنة اجلسم بواسطة الرأس

املتركّـزة يف هـذا   فوق الرأس يف الوضوء ينتج عنه إفراغ الشحنة املبتلّة باملاء فمرور اليد 
وهـذا ممـا حتملـه    .. الرأس ، وبالتايل فاملسح هو إفراغ شحنة اجلسم بواسطة الرأس 

  [: العبارات                      ،،               ،، 

                       [ هـذا  . ....يتني الكرميتني السابقتني يف اآل
من صياغتها اللغوية ومن عدم  –كما نرى  –الفهم لدالالت هذه العبارات القرآنية ينطلق 

  ..تفصيل دالالت حلرف الباء ال جيمع بينها رابط وال دليل عليها على اإلطالق 
 ة يف كتاب اهللا تعاىل يف كلم) م ، س ، ح ( ويتجلّى هذا املعىن للجذر       

فاملسـيح  .. وهي الكلمة األكثر وروداً ملشتق من مشتقّات هذا اجلذر يف كتاب اهللا تعاىل 



 

فره مذا االسم ألن صفه اهللا تعاىلغٌ متاماً من اخلطيئة ومن الذنوب ، وهذا عليه السالم و
 االسم       ص عيسى عليه السالم يصف اجلانب املتعلّق باملنهج والرسالة من شخ

 ولذلك فأهل الكتاب حينما زعموا ابناً هللا تعاىل إنما كان زعمهم عرب وصف اسم .. 

       فهذه الكلمة تعين اجلانب الروحي يف نفس عيسى عليه السالم ، .. دون غريه
  ..، أي جانب الرسالة اليت حيملُها عيسى عليه السالم 

 ..ن لنا أنَّ نفس عيسى عليه السالم مليئة بالروح مائة باملائة فالقرآن الكرمي يبي..  

                                               

      ] ١٧١: النساء [  

كمـا بينـا يف    [[تعاىل وملا كان الروح يعين الصلة واملدد والقرىب من اهللا سبحانه و
فإنه ال مساحة باقية للذنوب واخلطايا يف نفس عيسى عليـه   ]]) القَدر ( النظرية الثانية 

 وبالتايل فإنَّ صفة .. السالم        اليت تعين فراغ النفس متاماً من الذنوب واخلطايا

 م من هنا كان اختيار اس ..، تصفه عليه السالم وصفاً مطلقاً        هيف الزعم بأن
  ..عليه السالم إله أو ابن هللا تعاىل عن ذلك علواً كبريا 

                                     ]١٧:  املائدة [    

                                     ]٧٢:  املائدة [     

                                        ]٣٠: التوبة [     

                                               ]
   ] ٣١:  التوبة

  ةَ ما نذهب إليه يف رسم دالالت كلمةما يؤكّد صح        ها علىهو أن
داللة علـى أنَّ  ) فعيل ( فبهذه الصيغة على وزن .. ومعرفة بأل التعريف ) فعيل ( وزن 



 

سـت  ولي) ماسـح  ( املسح هو صفة يف كينونته عليه السالم ، ال تتعدى غريه من البشر 
  ) .. ممسوح ( من غريه  مكتسبةً

 وهذه الكلمة       ذه الصيغة وبتصف وصفاً مطلقاً حقيقتـه  ل التعريف أ
عليه السالم كنفسٍ مليئة بالروح ، وبالتايل كنفسٍ فارغة متاماً من الـذنوب واخلطايـا ،   

م ، س ( مشتقّات اجلذر وهذه الصفة ذه الصياغة وبأل التعريف وذا املعىن املستمد من 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ، ال يتصف ا من البشر إالّ هو عليه السالم ) ، ح 
  .. ًكلمة .. إذا       الذي حنن قيد دراسته ة يف النصيف العبارة القرآني 

                           ا عن دالالت جـذرها  ال خترج دالال
اللغوي الذي تفرعت عنه ، فسليمان عليه السالم فور رد الصورة اليت عرضت عليه وهي 

واسـتمر  .. الصافنات اجلياد طفق إفراغاً ملا علق يف نفسه نتيجة عرض تلك الصورة عليه 
وعند  هذا اإلفراغ إىل أن عاد إىل الصورة املثلى اليت كان عليها قبل وقوعه حبالة العشي ،

( متام اإلفراغ مل يبق للعارضني باب يدخلون من خالله إللقاء عرضهم ، وهـذه احلالـة   
هي احلجاب املعرف بأل التعريف املذكور يف هذا النص ) الصورة املثلى للنبوة مائة باملائة 

  ..الكرمي 
  كلمة       ذه الصياغة من اجلذر ) ـ  ) و ، ر ، ي ا تؤكّد صـحة م

فمشـتقّات  .. نذهب إليه يف تفسرينا هلذا النص الكرمي ، وتنفي مسألة اخليل من أساسها 
  ..هذا اجلذر اللغوي أكثر جتريداً عن اجلهات املكانية 

                                   

                                       

     ] ٩٦: البقرة [   



 

                                                

                    ] ٥٩: النحل [  

                                   ] ٢٠ – ١٩: الربوج [  

 فقوله تعاىل                   الذي نرى فيه تعلّقـاً لكلمـة        

 ذات اإلهلية بال     د مشتقّات هذا اجلذر اللغويو ، ر ، ي ( ، حيمل بياناً على جتر
  ..عن اجلهات املكانية ) 

 يف ورود كلمة .. إذاً         ـا مـنبالتاء ، وبصيغة املبين للمعلوم ، وبكو
رت هي بكينونتها ، يف ذلك بيانٌ أنَّ الصافنات اجلياد توا) و ، ر ، ي ( مشتقّات اجلذر 

عن جمال الرؤية الذي عرضت به لسليمان عليه السالم ، مبعىن أنها خرجت خروجاً ائياً 
  ..من اال الذي كانت فيه أثناء عرضها أمام سليمان عليه السالم 

  اً من الساحة اليتائي ًباحلجاب فخرجت خروجا بعد أن توارت الصافنات اجلياد
م سليمان عليه السالم ، نتيجة عودة الصورة املثلى للنبوة إىل نفسه ، بعـد  عرضت ا أما

ذلك طلب عليه السالم رد ما متَّ عرضه ، وفور رد ما متَّ عرضه بدأ إفراغاً ملـا يف نفسـه   
) .. مائة باملائـة  ( بواسطة السوق واألعناق ، حمافظاً على الصورة املثلى ملستوى النبوة 

الذي طلبه عليه السالم ليس فقط ليثبت أنه أقوى من التأثّر مبا عرض عليه فالعرض اآلخر 
 .. ، وإنما أيضاً ليفرغ عرب جزئيات ما عرض عليه إمكانية التأثّر الدنيوي ـا      

                       ..  

   كلمة      اء الواسطة والوسيلة ، ومشتقّة من اجلـذر  نراها جمرورة بب
والذي تدور دالالته يف إطار حدوِ الشيء ، فسوق الشيء هـو  ) س ، و ، ق ( اللغوي 

  ..دفعه يف مسارٍ حمدد 
                                ]٥٧:  األعراف [     



 

                          ]٨٦:  مرمي [      

  ..لننظر إىل قوله تعاىل .. والساق هو واسطة السبيل الذي يتم السري خالله 
                                             

                        ]٣٠ – ٢٦:  القيامة [    

املعين يف هذه اآليات الكرمية مدفوع يف ساق حياته الدنيا ، وهو يف ايـة  فاإلنسان 
إذاً هو يف .. فيفارقه ليبدأ حياةً أُخرى يف ساقٍ آخر هو مرحلة ما بعد املوت ، هذا السبيل 

 هذا ما نقرؤه يف قوله تعـاىل  .. هذين الساقني مرحلة اجتماع ما بني          

     ..  
  ..وهذا املعىن لكلمة ساق نراه أيضاً يف قوله تعاىل 

                        

                              ]٤٢:  القلم – 
٤٣ [    

 فقوله تعاىل              كشف عن سبيلٍ ومسارٍ ليسجد هللاهو يوم ي
كون فيه تعاىل املعنيون ذا النص ، ولكنهم ال يستطيعون ذلك ألنهم يف موقف ذليلٍ ال ميل

 إمكانية العبادة                       ، ليسوا ساملني فيه فهم يف موقف ،
فوقت العبادة يف احلياة الدنيا مل يعملوا به ، وحينما كانوا يدعون إىل السجود هللا تعاىل يف 

 حيام الدنيا كانوا يرفضون ذلك                         لذلك ،

كشف عن سبيلٍ ومسارٍ ليسجد هؤالء هللا تعـاىل  حينما ي              ال

 إذاً كلمة .. يستطيعون ذلك     السري تعين السبيل واملسار واآللية اليت وفقها يتم
..  



 

  ..م السري والسوق هو حامل املسار والسبيل الذي وفقه يت
                                  

                                    

                        ]٢٩:  الفتح [     

 فالعبارة القرآنية                تعين فاستوى على حامله..  

  يف قوله تعـاىل  وما نراه                      أنَّ كلمـة 

      ذه ة هي احلامل واملسارة بأنَّ املسح كان بآليالصياغة اللغوية حتمل داللة جلي

 الذي وفقه متَّ العرض ، وهذا املسار ليس مستقالً عن مسألة األعنـاق          ..

 إنما يقول جلّ وعال ) بالسوق وباألعناق ( فاهللا تعاىل مل يقل             ..

ه هناك تقابل ما بني كلمة وكنا قد قلنا بأن          وبني كلمـة        ..

 وهناك تقابلٌ بني كلمة       وبني كلمة        ..  فالصافنات اجليـاد

 اليت متَّ عرضها             السالم عرب ، متّ إفراغ آثارها من نفس سليمان عليه

 آلية هي             .. ة ما نذهب إليه يف تفسري هذاوكلُّ ذلك يؤكِّد صح
  ..النص الكرمي 
  ةإضافة العبارة القرآني نا أنَّ عدمكنا قد بي       للصافنات اجلياد ، يؤكِّد

 أيضاً أنَّ العبارة القرآنية وما نراه .. أنَّ املسح ساحته نفس سليمان عليه السالم     

          ا ، فاهللا تعـاىل مل يقـل ها تتعلَّقليست مضافة للصافنات اجلياد مع أن )

 إنما يقول ) بسوقها وأعناقها             .. فاملسح ليست ساحته الصافنات



 

 سليمان عليه السالم بواسطة السوق واألعنـاق  إنما هو إفراغٌ ملا علق بنفس ، اجلياد 

           ..  
   ة ما نـذهبة مباشرةً حيمل دليالً يؤكّد صحقوله تعاىل التايل هلذه العبارة القرآني

 .. إليه                                                

                   ..  

 العبارة القرآنية                 يتعلَّق مبا قبله ، على سبيل التبيان ، فالفتنـة
هي االبتالء ، وما عرض على سليمان عليه السالم هو ابتالء ، وال يوجد يف النص دليـلٌ  

 عبارة على أنَّ ال               أُخرى مستقلّة عن السابقة ةى .. بداية قصوحت
  ..لو كانت هذه العبارة القرآنية بداية قصة جديدة فال بد أن تتعلَّق بالقصة السابقة هلا 

  حرف الواو يف قوله تعاىل                      طف هو حرف ع

 هلذه املسألة على املسألة احملمولة بقوله تعاىل                .. فاهللا تعاىل مل يقل

 ، إنما يقول جـلَّ وعـال   ) ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسداً (         

                               ..  
هناك ابتالء لسليمان عليه السالم ، وهناك إلقاُء جسد على كرسية ، ونتيجة .. إذاً .. 

 ذلك       ..  

  ورود كلمة       ذه الصيغة من اجلذر ) له داللتـه ،  ) ج ، س ، د
سد ، سـواٌء  فمشتقّات هذا اجلذر حتمل دالالت واسعة تشمل كلَّ صورة مادية تتمثّل جب

 صورة ماديـة اجلسد اسم لكل ف.. كانت حيةً تأكل الطعام ، أم كانت ال تأكل الطعام 
وهذا على خالف اجلسـم  . .كذلك  تكنأو مل ، من اللحم والدم  ت، سواء كان ةكثيف

  ..كما سنرى بأنه من الدم واللحم حصراً 



 

                                 

                           ] األنبياء
 :٨ – ٧ [  

  إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية            ملعىن وما وا ، صفة جسدهي
مل جيعلهم جسداً ال يـأكلون بـل جسـداً    ، أي نا األنبياء ذوي جسد غري طاعمني جعل

  .. يأكلون الطعام
 وبإمكاننا أن نقرأ قول اهللا تعاىل                          هابأن

فيـه   ولكن جعلناهم جسداً ، ليس فيه حياة ال يأكلون الطعام جعلناهم جسداًوما : تعين 
  ..حياة يأكلون الطعام 

 وبإمكاننا أن نقرأ قول اهللا تعاىل                           هبأن
يعين أنَّ اجلسد ليس صورة مادية تأكل الطعام كاجلسم ، إنما اجلسد هو صورة مادية ال 

نهم جسداً أبداً ، كون اجلسد يف ماهيته ال يأكل الطعـام ،  تأكل الطعام ، مبعىن وما جعل
  ..وبالتايل ما جعلناهم ال يأكلون الطعام 

  ..وهذا املعىن نستطيع قراءته يف قوله تعاىل 
                                                   

                                  ] ١٤٨: األعراف [  

                                              

  ] ٨٨:  طه[ 

 فقوله تعاىل                 ، ًهو صورة جسم ، ولكن ليس جسما
يف سـورة  )  ١٤٨( ولذلك فاآلية التالية لآليـة  .. فاحللي أُخرجت هلم جسداً له خوار 

  ..األعراف تؤكِّد أنهم عادوا فعرفوا أنهم قد خدعوا وضلّوا 



 

                                   

          ] ١٤٩: األعراف [  

ورد له يف القرآن الكرمي مشتقّان ، دالالما واضحة ) ج ، س ، م ( بينما اجلذر 
  ..جلية بأنها تعين اجلسم احلي املكون من حلم ودم 

                               

                                 

                                

         ]٢٤٧:  البقرة [  

                                                  

                                                          ]
  ] ٤:  املنافقون
  .. ًقوله تعاىل .. إذا                         

     نرى فيه أنَّ كلمة     ر داللة التجسيدمن غري دم وحلم  (تصو.. (  

  .. قوله تعاىل                             

                                      ال
ستقلَّة كما رأينا يف اآليات السابقة ، وهذا ما يدفعنا لربط دالالت هذه نرى فيه أحداثاً م

  ..النص بالقصة احملمولة يف اآليات السابقة 
فما أردته من هذا العرض يف تفسري بعض جوانـب هـذا   .. وال أُريد اإلطالة . ....
 الق، النص د يف دالالت النصة البحث املُجررآين ، وكيف أنَّ هو إعطاء منوذج عن كيفي

االنطالق من ظاهر الصياغة اللغوية للنص القرآين بشكلٍ مجرد عن التـاريخ واملـوروث   



 

يوصلنا إىل أعماقٍ جديدة يف النص القرآين ، ما كان لنا أن نصل إليها إالَّ ذا التجـرد ،  
  ..آخر وبالنظر إىل كتاب اهللا تعاىل بعيون قرآنية ، بعيداً عن أي تأثري 

لن يسر من إحبارنا هذا أصحاب املنهج التراثي اجلمعـي  بالتأكيد : قول نونعود ف.. 
بفضل اهللا  –فهذه الدرر الكامنة يف أعماق النص القرآين ، واليت استخرجناها الصنمي ، 

عرب إحبارنا ارد هذا ، ليست موجودة يف املوروث ، وال يطيب هلم أي خروج  –تعاىل 
ولكن ما ال يستطيعون رده هو احلجج والرباهني واألدلّة املقدمة ما .. قوال السابقني عن أ

  :بقوله تعاىل إمياناً حقيقياً صادقاً فنحن نؤمن .. بني النتائج واملقدمات يف إحبارنا هذا 
                                       

            ] ١٠٩: الكهف [  

  


