
  
  

 

 
 

 
  

          
                        

إنَّ كون القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل ، وبالتايل صياغة لغوية مطلقة يف اللغة الفطرية 
) أو ناقص ( معاين اليت يعلمها اهللا تعاىل علماً مطلقاً ، يقتضي عدم وجود حرف زائد لل

وقد رأينا يف عرضنا للمعجزات العددية كيف .. على املعىن الذي حتمله الصورة القرآنية 
أنّ احلروف املرسومة يف النص القرآينِّ ، وويتها كحروف لكلٍّ منها دالالته اليت متيزه 

ن غريه ، رأينا أنه ال ميكن حذف حرف من كتاب اهللا تعاىل ، أو زيادة حـرف إىل  ع
  ..كتاب اهللا تعاىل ، أو تبديل حرف حبرف يف كتاب اهللا تعاىل 

ويته اليت ( وسنتعرض اآلن إىل جمموعة من األمثلة ، لنرى كيف أنَّ احلرف القرآين  
دلة التصوير املطلق للمعىن الذي حتمله العبارة يدخلُ يف معا) متيزه عن غريه من احلروف 

يعلمه  القرآنية ، وأنه ال يزيد وال ينقص عن املعىن الذي حتمله الصورة القرآنية ، والذي
  ..صاغه يف عبارات لغوية صياغةً مطلقة  اهللا تعاىل علماً مطلقاً



 ٢                  
يان إبليس ، وردت يف مسألة أمر اهللا تعاىل للمالئكة بالسجود آلدم عليه السالم وعص

  ..الصورتان القرآنيتان التاليتان 
                                    

    ] ١٢: األعراف [       

                                  

       ] ٧٥: ص [   

 ولنقارن بني العبارة القرآنية               وبـني  يف الصورة األوىل ،

  العبارة القرآنية              يف الصورة الثانية..  

 آنية إنَّ قراءة العبارة القر              ةً دون الوقوف علىقراءةً سطحي
حقيقة دالالا ، جتعل القارئ يتوهم بأنَّ اهللا تعاىل يسأل إبليس عما منعه مـن تـرك   
السجود ، وكأنَّ املطلوب هو عدم السجود ، وهذا يناقض حقيقة األمـر ، وينـاقض   

 العبارة الثانية               .. َّرين إىل القول إنولذلك ذهب بعض املفس
 املضمرة يف كلمة ) ال ( كلمة     ةهي كلمة زائدة ، وبذلك تكون العبارة القرآني

               موافقة متاماً للعبارة              ..  
ار عرب ورود هاتني العبارتني هو لتصوير حقيقة وقال بعض املفسرين إنّ هذا التكر  

منعه ( امتناع إبليس عن السجود ، فلم مينعه شيٌء خارج عن ذاته ، ال بالتأثري اخلارجي 
، وال باالمتناع عن السجود نتيجـة  ) من السجود بالقوة مع وجود استعداد للسجود 

 فالعبارة .. إقناع شيٍء خارجٍ عن ذاته بعدم السجود               جاءت
لتنفي أنه كان عنده االستعداد للسجود ، ولكن قوة أقوى منه منعته عن ذلك ، فهـو  



 ٣                  
 والعبـارة  .. ليس ممنوعاً عن السجود بسبب قوة خارجية أقوى منـه          

     ًأقنعه بعدم السجود  جاءت لتنفي أنَّ إبليس امتنع عن السجود نتيجة أنَّ أحدا
فالعبارتان متكاملتان يف تصـوير  .. ، فهو ليس ممتنعاً عن السجود إلقناعه من اخلارج 

املنع اخلارجي ( حقيقة عدم سجود إبليس ، وأنه اختار عدم السجود بعيداً عن تأثريي 
تنعاً ، فهو ليس ممنوعاً وليس مم) بالقوة ، واالمتناع بإقناع ذات أُخرى له بعدم السجود 

  ..عن السجود بغري اختيار إرادته املتعلّقة بذاته 
 املضمرة يف كلمة ) ال ( إنّ القول بأنَّ كلمة ..     ٌهي كلمة زائدة ، هو قول

مردود ، فقول اهللا تعاىل مطلق ، وبالتايل ال حيوي حشواً وال لغواً كقول البشر ، فقول 
 تعاىل ، وعدم إدراكهم لعمق هذه الصورة القرآنية اهللا تعاىل هو صياغةٌ مطلقةٌ لكالم اهللا

  ..ال يعطيهم احلق بزعم وجود حروف زائدة عن املعىن احملمول فيها 
وسننظر إىل هذه العبارة القرآنية من منظار تعداد احلروف الذي بينـاه يف النظريـة   

ط ارتباطاً مطلقاً باملعـاين  لنرى كيف أنَّ احلرف القرآينَّ املرسوم يرتب) املعجزة ( األوىل 
والصور اليت حتملها عباراته القرآنية اليت ينتمي إليها ، ولنرى كيف أنه ال ميكن للبشـر  

  ..اإلحاطة بارتباطات العبارة القرآنية مع غريها من العبارات القرآنية األخرى 
 إنَّ الصورة القرآنية                ناظرها صورةٌ أُخرىت

 للمسألة ذاا تصور هذه املسألة من جانبٍ آخر يف سورة أُخرى         

     .. ، وهذا التناظر ينعكس تناظراً بينهما يف جمموعي حروفهما املرسومة
  ..حرفاً )  ٢٠( فكلٌّ منهما مكونٌ من 
          =حرفاً ٢٠  

          =حرفاً ٢٠  



 ٤                  
  والصورة القرآنية               هي جزٌء من قولِ اهللا تعاىل وخطابِه

    إلبليس ، وهي تناظر بشكلٍ تام الصورة القرآنية      يف

 اآلية اليت تسبق مباشرة اآليةَ الكرمية احلاملة للصورة األوىل             

                   ] ١١: األعراف [  ..  

       =اًحرف ١٤  

         =حرفاً ١٤  

  فالعبارة             ره العبارةعلى الواقع الذي تصو هي رد   

      ..... ةوالصورة القرآني             اهي ذا
  ..حروف )  ٧( ني متناظرتني متاماً ، كلٌّ منهما مكونٌ من مكونة من صورت
     =حروف ٧   ،،،      =حروف ٧  

  كيف ال تسجد: فهذه الصورة القرآنية بركنيها املتناظرين تنطق فتقول     

   وأنا الذي أمرك بالسجود           مبعىن كيف ال تستجيب ألمر  ..؟
  ..اهللا تعاىل وأمر اهللا تعاىل تنبغي االستجابة له ؟ 

  وهكذا فالصورة القرآنية            على الرغم من ارتباطها بسياق
ة عن العبارة اليت الكالم السابق والالحق هلا ، فإنَّ هلا إطارمن االستقاللي ها اخلاص

 ا مباشرة تسبقه        ..ةاية العبارة القرآني مبعىن أنَّ املعىن مكتمل عند   
        قال ما منعك من السجود ، وتأيت العبارة التالية هلا  أي  



 ٥                  
           دالالت جديدة مفادها ل وتضيفن وتفصكيف ال تسجد : لتبي

  ..وأنا الذي يأمرك بالسجود 
   ومما يقوي مذهبنا يف تفسري هذه العبارات القرآنية هو التناظر بني الصورة القرآنية 
          ةاليت يكتمل عندها املعىن ، وبني الصورة القرآني          

  ..يف اآلية ذاا 
      =روف ،،، ح ٩       =حروف ٩  

، ونرى  ليست كلمةً زائدة   كلمة  يف املضمرة) ال ( وهكذا نرى أنَّ كلمة 
أنها حمسوبة بشكلٍ مطلق ، وأنها ال تزيد وال تنقص عن املعىن الذي يريده اهللا تعاىل ، 

ولو نظرنا يف املعادالت .. قوله وأنها تستمد مطلقها من صفات اهللا تعاىل املنعكسة يف 
من ارتباطاا املطلقة مع ، لرأينا جزءاً    التالية اليت هي جزٌء من ارتباطات كلمة 

  ..غريها من الصور القرآنية 
           =حرفاً ٢٣  

          =حرفاً ٢٣  
.......................................  

           =حرفاً ٢٣  

         ] حرفاً ٢٣=  ] ٣٦: البقرة  

.......................................  
           =حرفاً ٢٣  

          ] حرفاً ٢٣=  ]  ١٨: األعراف  



 ٦                  
.......................................  

           =حرفاً ٢٣  

           ] حرفاً ٢٣= ]  ٧٥: ص  

وهذا ما يصوره الركن األول يف كلّ ( فعدم السجود وعدم االستجابة ألمر اهللا تعاىل 
تكبر إبليس واهلبوط من اجلنة ومن رمحة اهللا تعاىل  –كما نرى  –، يقابله ) معادلة 

  ..وماً مدحوراً ؤمذ
                   

  ..ظر إىل الصورة القرآنية التالية لنن
                            

                                     

            ] ٢٢ – ١٩: فاطر [    

  :إننا نرى املالحظات التالية 
 تكررت كلمة  – ١    بني الظلمات والنور ، وبني الظلّ واحلرور ، وبني

  ! ..األحياء واألموات ، ومل ترد بني األعمى والبصري 
 تكررت العبارة القرآنية  – ٢         تنيمر.. !  
يف املقارنة بني الظلّ واحلرور واألحياء واألموات تقدم األشرف على غريه ،  – ٣

  ! ..وعكست املسألة يف املقارنة بني األعمى والبصري والظلمات والنور 
متّ مقابلة األعمى بالبصري والظلّ باحلرور بلفظ املفرد ، ومتّ مقابلة األحياء  – ٤

) الظلمات ( فظ اجلمع ، ومتّ مقابلة الظلمات بالنور بلفظ اجلمع يف إحداها باألموات بل
  ) ..النور ( واملفرد يف اآلخر 



 ٧                  
إىل عظمة التصوير القرآين املطلق ، لنرى  –من خالل هذه املالحظات  –لننظر 

كيف أنَّ ورود احلروف والكلمات وترتيبها يف العبارة القرآنية ، هو مطلق يتعلّق بقول 
  .. تعاىل املتعلّق بصفاته املطلقة اهللا

حنن نعرف أنَّ النور ينايف الظلمات وينقضها ، مبعىن أنَّ وجود النور يعين عدم وجود 
املنافاة بني .. إذاً .. فالظلمات ليست أكثر من دليلٍ على عدم وجود النور .. الظلمات 

تني ، حيث ال تشتركان بأي النور والظلمات هي منافاة ذاتية ترتبط مباهية هاتني املسأل
 ولذلك نرى كلمة .. ساحة بينهما     بينهما :            ..

وال الظلمات : ( مقارنةً بني الظلمات والنور ، فلم يقل  –هنا  –فاهللا تعاىل مل يضع 
  : ، إنما يقول ) والنور          .. . ما نعنيه أنَّ املقارنة هنا ال تضع

   :الظلمات يف مقابل النور ، أي ليست بني الظلمات والنور ، كاملقارنة يف قوله تعاىل 
                    ] ه ..   ] ١٦: الرعدعدم االستواء واملقارنة يف قول

  تعاىل          ، هي بني درجات الظلمات املتفاوتة فيما بينها ،
  .. وبني درجات النور املتفاوتة فيما بينها

وكذلك األمر فإنَّ املنافاة بني الظلّ واحلرور ، هي منافاة يف اهلُوية والذاتية بينها ، 
  .. بينهما    حيث ال تشتركان بأي شيٍء بينهما ، ولذلك نرى كلمة 

          .. مقارنةً بني الظلّ واحلرور ، فلم يقل  –هنا  –فاهللا تعاىل مل يضع

  : ، إنما يقول ) وال الظلّ واحلرور : (           .. عدم االستواء
ور املتفاوتة واملقارنة هنا هي بني درجات الظلّ املتفاوتة فيما بينها ، وبني درجات احلر

  .. فيما بينها



 ٨                  
تكمن يف ذاتية هاتني املسألتني ،  –أيضاً  –وكذلك األحياء واألموات ، فإنَّ املنافاة 

باحلياة اإلميانية ، واألموات تتعلّق باملوت اإلمياين كون  –هنا  –فصفة األحياء تتعلّق 
 الكلمة هي        ان املتقابلتان ال تشتركان ، فهاتان املسألت) املوتى ( وليس

مقارنةً بني األحياء واألموات ،  –هنا  –ولذلك فاهللا تعاىل مل يضع .. بأي أمرٍ بينهما 
 : إنما يقول ) وما يستوي األحياء واألموات : ( فلم يقل             

      .. رجات األحياء املتفاوتة فيما بينها عدم االستواء واملقارنة هنا هي بني د
  .. ، وبني درجات األموات املتفاوتة فيما بينها

وكذلك األمر بالنسبة ملسأليت العمى والبصر كمسألتني جمردتني عن تعلّقهما 
أما كلميت األعمى والبصري فقد ترتبطان .. باألشخاص ، مها مسألتان متنافيتان متاماً 

.. الشخص أعمى فيصبح بصرياً ، وقد تنعكس املسألة  بالشخص ذاته ، أي قد يكون
ليست ذاتية ترتبط مباهية الشخص املوصوف ، إنما ) بني األعمى والبصري ( فاملنافاة هنا 

بني األعمى    هي منافاة من حيث الوصف ، ولذلك نرى عدم ورود كلمة 

 .. والبصري                .. فعدم االستواء واملقارنة هنا بني
  .. األعمى من جهة والبصري من جهة أُخرى 

إذاً الظلمات درجات ال تستوي فيما بينها ، والنور درجات ال تستوي فيما بينها ، 
والظلّ درجات ال تستوي فيما بينها ، واحلرور درجات ال تستوي فيما بينها ، واألحياء 

ولذلك نرى .. ها ، واألموات درجات ال تستوي فيما بينها درجات ال تستوي فيما بين
 ورود كلمة     أنَّ الظلمات تقابل النور والظلّ يقابل احلرور .. فيما بينها صحيح

 واألحياء يقابلون األموات ، ولكن ورود كلمة     بني هذه املسائل املتقابلة ، يضع



 ٩                  
مسألة منها ، بغض النظر عن تقابلها مع املسألة  املقارنة وعدم االستواء بني درجات كلِّ

  ..املقابلة هلا 
بينما صفتا األعمى والبصري ، كصفتني ترتبطان بالشخص ذاته يف حلظة ما ، فال 
يوجد درجات هلاتني الصفتني ، فالشخص املوصوف يف حلظة ما ، له درجة حمددة من 

تني الكلمتني ، وليست بني العمى والبصر فاملقابلة هنا هي فقط بني ها.. العمى والبصر 
  ..بني كلميت األعمى والبصري    كمسألتني جمردتني ، لذلك ال نرى ورود كلمة 

 والصورة القرآنية                        

         قابل مثلَ املؤمن والكافر ، وحاهلما ، ومآهلما ، فجميع املسائل ت

 املتقابلة يف املثل واحلال واملآل معطوفة على العبارة القرآنية        .. فال شيء
  ..يستوي بني مثل املؤمن والكافر ، وال حاهلما ، وال مآهلما 

  
  األعمى           املثل      البصري                         
  الظلمات احلال              النور                       
  احلرور             املآل     الظل                      

  
بعد ذلك تأيت مقابلة جديدة بني صفتني جديدتني ، كلّ صفة منهما تقابل مجيع 

البصري والنور والظلّ ترتبط بصفة فمسائل .. املسائل املناظرة هلا يف املقابالت السابقة 
فالصورة القرآنية .. األحياء ، ومسائل األعمى والظلمات واحلرور ترتبط بصفة األموات 

                  ةقابل الصورة القرآنيت       



 ١٠                  
                             .. وتكرار

 العبارة          هو إلظهار هذه املقابلة..  
، ) األعمى والبصري ( ففي حني أنَّ املقابلة األوىل هي بني الكافر واملؤمن كمثل 

قابلة الثانية هي ، نرى أنَّ امل) الظلّ واحلرور ( ، وكمآل ) الظلمات والنور ( وكحال 
يف حقيقة املؤمنني والكفّار ، من زاوية علم اهللا تعاىل املطلق الستجابة الذات البشرية 
لنور احلق ، وحلقيقة انتمائها إما لعامل األحياء املستجيبني لنداء احلق ، وهذا ما تعبر عنه 

مل األموات وهذا ما ، وإما لعا) الظل  –النور  –البصري ( يف املقابلة األوىل الكلمات 
  ) ..احلرور  –الظلمات  –األعمى ( تعبر عنه يف املقابلة األوىل الكلمات 

   
  

  األعمى                    البصري                           
  الظلمات                    النور                         
  احلرور                      الظل                        

  

  األموات                    األحياء            
  

بناًء على هذه املقابلة املرتبطة بعلم اهللا تعاىل املطلق والكاشف  [لذلك نرى .. 
أنَّ املنتمني لساحة األحياء يسمعونه  ]حلقيقة انتماء اإلنسان لساحة األحياء أو األموات 

 نداء احلق               وأنَّ املنتمني لساحة األموات لن يسمعوا نداء ،

 احلق ، ولن يستجيبوا له ، كسكان القبور املنقطعني عن احلياة           



 ١١                  
       .......                          

               ..  
إنَّ إعجاز القرآن الكرمي هو يف املعىن املطلق الذي حيمله ، وليس يف جمرد اللفظ ، 

لذلك فتقدمي األشرف .. فالتقدمي والتأخري ال يكون إالَّ حلكمة مطلقة يريدها اهللا تعاىل 
قابلة األحياء واألموات ، وتأخريه يف مقابلة األعمى يف مقابلة الظلّ واحلرور ، ويف م

والبصري ، ويف مقابلة الظلمات والنور ، هو حلكمة مرادة ، وليس رد تناغم أواخر 
  ..اآليات وتآخيها كما يتوهم الكثريون 

 يف املقابلتني األوىل والثانية                       

    متَّ التقدمي بناًء على الترتيب الزمين ملسأليت الكفر واإلميان بالنسبة لرسالة اإلسالم
، فطريق العمى والظلمات سبق ظهور نور اإلسالم الذي حوله إىل طريق البصرية والنور 

الذي كان يتخبطُ به  ، فالصورة القرآنية اليت تبينها هاتان اآليتان تقابل بني طريق الظالم
الناس كالعميان قبل جميء اإلسالم ، وبني طريق النور الذي سلكه الناس على بصرية بعد 

فوجود الكفّار الضالّني السائرين يف طريق الظالم ، هو قبل املؤمنني .. جميء اإلسالم 
  ..املهتدين بنور اهلداية 

بعد جميء نور اإلسالم ، تصور ف.. وتتابع اآليات الكرمية ترتيب وقوع هذه املسائل 
لنا هذه اآليات الكرمية مآل البشر وماهيةَ انتماءام يف تفاعلهم مع هذا النور العظيم ، 

فما يتعلّق برمحة اهللا تعاىل يسبق ما .. وحال تعلّقهم برمحة اهللا تعاىل اليت تسبق غضبه 
  .. يتعلّق بغضبه                         ..  

إنَّ مقابلة األعمى بالبصري والظلّ باحلرور هي مقابلة اجلنس باجلنس ، ولو متّت هاتان 
بصيغ مجاعة أفراد جبماعة أفراد ، لَما متّ  –يف هذا النص الذي بني أيدينا  –املقابلتان 

هذه احلالة سيكون هناك شيٌء من النسبية ، فلرمبا هذا اإلطالق يف الصياغة ، ألنه يف 



 ١٢                  
يوجد فرد من أفراد أحد اجلنسني مساوٍ لفرد من اجلنس اآلخر ، فقد يصل األعمى إىل 

.. حقيقة ال يصل إليها البصري ، وقد يضلُّ البصري عن حقيقة مل يضلّ عنها األعمى 
اجلنس ، وليس مقابلة أفراد بأفراد وهكذا نرى أنَّ مطلق املقابلة يقتضي مقابلة اجلنس ب

..  
ومقابلة األحياء باألموات هي أيضاً مقابلة مطلقة ، فاألحياء ال يساوون األموات 
سواٌء كانت املقابلة مقابلة اجلنس باجلنس أم مقابلة أفراد بأفراد ، فال يوجد حي إميانياً 

تد ميوجاً ، وال يتاً إميانياً  من املمكن أن يساوي مياً من املمكن أن يساوي حيإمياني
 وقد بينت يف كتيب األخرى كيف أنَّ كلمة .. إميانياً      تعين املوت اإلمياين

فالذين غادروا الدنيا يصفهم اهللا .. ، سواء ملن هم على قيد احلياة ، أم ملن غادروا الدنيا 
 تعاىل يف كتابه العزيز بكلمة        كافرينسواء كانوا مؤمنني أم كانوا ..  

فمردها أن طرق البشر ) بصيغة املفرد ( بالنور ) بصيغة اجلمع ( أما مقابلة الظلمات 
 :           تصفها كلمة.. الوضعية البعيدة عن منهج اهللا تعاىل كثرية ومتعددة ، لذلك 

       ونور ..  بصيغة اجلمع اليت تأيت دائماً يف كتاب اهللا تعاىل ا طريق احلقأم
اهلداية الذي يأمر اهللا تعاىل باتباعه ، فهو سبيلٌ واحد ال يتجزأ وال يتعدد ، لذلك تصفه 

        كلمة    اليت تأيت دائماً يف كتاب اهللا تعاىل بصيغة املفرد..  
ينقص عن املعىن املطلق  وهكذا نرى أنَّ التصوير القرآين مطلق ، فال حرف يزيد أو

الذي يريده اهللا تعاىل ، وال صيغة من صيغ تصريف الكلمات يف العبارة القرآنية ختتلف 
عن الصياغة املطلقة هلذه العبارة القرآنية ، ونرى أيضاً أنَّ تقدمي الكلمات وتأخريها يف 

، وليس من أجل  العبارة القرآنية هو حلكمة مطلقة يريدها اهللا تعاىل ، وليس مصادفةً
  .. تآخي أواخر الكلمات ، وليس ألي سببٍ آخر كما هو حال كالم البشر 

                   

  ..ولننظر يف اآليتني الكرميتني التاليتني .. 



 ١٣                  
                                   

                              

                                   

                  ] ٤٩: آل عمران [   

                                  

                                 

                                  

                                              

                              

     ] ١١٠: املائدة [     
  :إننا نرى ما يلي .. 
 : يف اآلية األوىل نرى النفخ يف الطني   – ١            

                 فكلمة ،     ةٌ يف تعلّقواضحةٌ جلي

 : بينما يف اآلية الثانية نرى النفخ يف اهليئة  ..النفخ بالطني         

                       فكلمة ،      ةٌ يف تعلّقواضحةٌ جلي
     ..النفخ باهليئة 

 تتبع باإلذن من اهللا الطري اليت تخلَق من الطني اليف اآلية األوىل نرى أنَّ هيئة  – ٢
  :سبحانه وتعاىل                          



 ١٤                  
        .. ع باإلذن من اهللا تعاىلبتبينما يف اآلية الثانية نراها ت :       

                           فكلمة ،       
  ..واضحة جلية يف ذلك 

   :نرى أنَّ إبراء األكمه واألبرص ال يتبع باإلذن من اهللا تعاىل يف اآلية األوىل   – ٣
              .. عبتبينما يف اآلية الثانية نرى هذه املسألة ت

 : باإلذن من اهللا تعاىل                    ..  

 : يف اآلية األوىل نرى إحياء املوتى  – ٤              .. بينما يف

 : إخراج املوتى  اآلية الثانية نرى                ..  
  !!! ..فما احلكمة من كلِّ ذلك ؟.. 

فاآلية .. هاتان اآليتان الكرميتان تصوران املسائل احملمولة ما من زاويتني خمتلفتني 
، فمطلع اآلية  األوىل تصور هذه املسائل من الزاوية اليت يخاطب ا عيسى بين إسرائيل

 : الكرمية يبين ذلك                           ،
، فإنَّ املوتى الذين  ومن هذا املنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السالم وبنو إسرائيل

وت إىل حالة احلياة ، وهذا ما تصوره أحياهم عيسى عليه السالم ، قد انتقلوا من حالة امل
 العبارة القرآنية يف هذه اآلية                .. فما رآه عيسى عليه السالم

  ..وبنو إسرائيل هو أنَّ هناك موتى متّ إحياؤهم 
م وبنو ومن هذه الزاوية املتعلّقة باملنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السال.. ولذلك 

 : إسرائيل ، نرى تصويراً ملسائل ال تصور يف اآلية الثانية ، فالعبارة القرآنية     

                  .. خار يف البيوت مسائلفاألكل واالد
ملنظار الذي تلقي اآلية يعلمها بنو إسرائيل ويشاهدوا حسياً ، وهي بذلك تتناسب مع ا



 ١٥                  
 : ولذلك تختم اآلية الكرمية بالعبارة .. من خالله الضوء على املسائل احملمولة ا   

            ..     
 بينما اآليةُ الثانية تصور املسائل احملمولة فيها من زاوية علم اهللا تعاىل املطلق حبقيقة

هذه املسائل ، وليس من الزاوية اليت ينظر منها عيسى عليه السالم وبنو إسرائيل ، كما 
فمن زاوية حقيقة املسائل املُصورة ذه اآلية الكرمية فإنَّ إحياء .. هو حال اآلية األوىل 
إخراج األنفس من عاملها عامل الربزخ وعودا إىل  –يف حقيقته  –املوتى من البشر هو 

ساد الدنيوية ، فهذه األنفس هي موجودة ، وما حصل أنها أُخرجِت من عاملها إىل األج
 وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية .. عامل الدنيا لتدخل يف أجساد دنيوية       

           ..  
يف اآلية األوىل ، فالعبارة ولذلك نرى يف هذه اآلية الكرمية تصويراً ملسائل ال تصور 

 :  القرآنية                            

                رى إالّ من منظار علم اهللا تعاىلمسائل ال ت نبيت ،
ر يف اآلية األوىل الكاشف ، ولذلك تصور هذه املسائل يف اآلية الثانية ، وال تصو ..

 : وكذلك األمر يف العبارات القرآنية                

                                فتأييد اهللا ،
تعاىل لعيسى عليه السالم بروح القدس ، وتكليمه للناس يف املهد وكهالً ، وتعليمه له 
الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل ، كُلُّ ذلك مسائل تتعلّق بعلم اهللا تعاىل املُطلق وليس 

انية ، وال تذكر يف ولذلك تذكر هذه املسائل يف اآلية الث.. باملنظار الذي ينظر منه البشر 
  ..اآلية األوىل 



 ١٦                  
والقضية ذاا يف مسألة إبراء األكمه واألبرص ، فمن الزاوية اليت ينظر منها عيسى 
عليه السالم وبنو إسرائيل فإنَّ إبراء األكمه واألبرص مسألة حسية مشاهدة تتشابه 

 : من اهللا تعاىل ظاهرياً مع إبراء الكثري من األمراض ، ولذلك مل تتبع باإلذن    

          .. ا من املنظار الذي يعلم اهللا تعاىل بهبينما هذه املسألة ذا
هذه األشياء علماً مطلقاً ، فإنَّ إبراء األكمه واألبرص ال يكون إالّ بإذن من اهللا تعاىل ، 

 : من اهللا تعاىل ولذلك تتبع هذه املسألة قي اآلية الثانية باإلذن        

         ..  
ومسألة الطري الذي كان عيسى عليه السالم خيلقه من الطني ، فهي مسألةٌ تصور يف 

.. هاتني اآليتني الكرميتني تصويراً مطلقاً يبين مراحل هذه املسألة من بدايتها إىل ايتها 
  :ت وفق املراحل التالية فهذه املسألة متّ

املرحلة األوىل هي خلْق هيئة للطري من الطني ، وهي مرحلة شبيهة مبا يصنعه  – ١
البشر من متاثيل ، وهذه مرحلة يستطيع البشر فعلها ، ولذلك نراها يف اآلية األوىل 

ولذلك نرى عظمةَ الصياغة .. متعلّقة بالطني ، فهي مرحلة ما زال الطني فيها طيناً 
القرآنية بأنْ ترد هذه املرحلة يف اآلية األوىل ، وال تتبع هذه املرحلة باإلذن من اهللا تعاىل 

 :                    .. ، شاهدة من البشرفهذه مرحلة م
د يف اآلية األوىل ، ويستطيع البشر فعلها ، ولذلك يناسب العبارات املصورة هلا أن تر

والدليل على أنَّ هذه املرحلة ال تتجاوز احلالة الطينية .. وأالّ تتبع باإلذن من اهللا تعاىل 
 إىل احلالة احلية هو كلمة     اليت تتعلّق بالطني ال باهليئة  :       

                       ..  



 ١٧                  
املرحلة الثانية هي حتويل اهليئة الطينية اليت هي املرحلة األوىل ، إىل هيئة حية ،  – ٢

مبعىن حتول مادة الطني إىل مادة حية ، وهذا يتعلّق بعلم اهللا تعاىل ومبنظاره الذي ال يرى 
شر فعله ، ولذلك نرى هذه املرحلة مصورةً يف منه البشر ذلك ، وهذا ما ال يستطيع الب
 : اآلية الثانية ومتبوعةً باإلذن من اهللا تعاىل                     ،

ة إىل هيئة حيل فيها اهليئة الطينيباملرحلة الثانية اليت تتحو ة والدليل على أنَّ املسألة تتعلّق
 هو كلمة      اليت تعود للهيئة ، ال للطني :              

                  ..  
املرحلة الثالثة هي حتويل اهليئة احلية من مادة حية إىل طريٍ يطري ويتحرك ، وهذه  – ٣

  : حلة هلا وجهان مر
معه ، حيث يرون طيناً حتول إىل طريٍ يطري ،  نهناك وجه حسي يراه البشر ويتفاعلو

يف اآلية األوىل متبوعةً باإلذن من اهللا تعاىل ، ولكن ) الثالثة ( ولذلك تذكَر هذه املرحلة 
 : بعد املرحلة األوىل مباشرةً                     

            ..  
هو وجه ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، ويتعلّق بالسر ) الثالثة ( والوجه الثاين هلذه املرحلة 

ث الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، والذي حتولت به اهليئة احلية إىل طريٍ يطري ويتحرك ، حي
يف اآلية ) الثالثة ( ال يرى البشر وال يعلمون هذا السر ، ولذلك تذكَر هذه املرحلة 

 : الثانية متبوعةً باإلذن من اهللا تعاىل ، ولكن بعد املرحلة الثانية مباشرةً       

                          ..  



 ١٨                  
حقيقةَ مطلق الصياغة القرآنية ، وكيف أنَّ  –أكثر  –أعتقد أننا أصبحنا نرى 

احلروف والكلمات يف اجلملة القرآنية مرتبة ترتيباً مطلقاً ، يتعلّق بعلم اهللا تعاىل املُطلَق 
  ..وبقدرته املطلقة على الصياغة 

                   

  ..قدمي والتأخري يف مسأليت الشفاعة والعدل يف اآليتني التاليتني ولننظر إىل الت
                               

             ] ٤٨: البقرة [    

                            

          ] ١٢٣: البقرة [    

وملاذا !!! .. الشفاعة على العدل يف اآلية األوىل وأُخرت يف الثانية ؟فلماذا قُدمت 
وملاذا ارتبط !!! .. عدم النفع يف الثانية ؟ارتبطت الشفاعة بعدم القبول يف اآلية األوىل وب

وملاذا اُستخدمت !!! .. العدل بعدم األخذ يف اآلية األوىل وبعدم القبول يف الثانية ؟
 كلمة      دون كلمة    كما هو يف اآلية الكرمية :         

                                         
  !!! ..؟]  ١٥: احلديد [ 

  .. تسوية األمور وإعادا إىل سويتها  هو –كما رأينا  –العدل     

                     .. وهذا يكون قبل فوات األوان
ولذلك فالعدل الذي هو مبعىن .. ، أي يكون يف املرحلة اليت متكن فيها تسوية األمور 

الفداء نراه يف كتاب اهللا تعاىل يتعلّق بالشفاعة ، أي مبرحلة ما قبل الدخول يف العذاب 



 ١٩                  
أخرى يرد فيها العدل وباستثناء الصورتني القرآنيتني موضوع البحث ، هناك صورة .. 

  ..الذي هو مبعىن الفداء 
                                  

                             

                                 

             ] ٧٠: األنعام [  

 فالعبارة القرآنية                           

          لنا مرحلة الشفاعة اليت هي قبل الدخول إىل النار رصوت..  
بينما الفدية نراها يف كتاب اهللا تعاىل تصور مرحلةَ ما بعد الشفاعة ، أي تكونُ يف 

مر واقع ال مفر تسوية األمور ، حيث الدخول يف العذاب أ هواملرحلة اليت ال متكن فيها 
  ..وهذه هي اآليات الكرمية املصورة لذلك .. منه 
                             

                             ] ٩١: آل عمران [  
                                   

                            ]٣٦:  املائدة [  

                                

                        ] ٥٤: يونس [    



 ٢٠                  
                                 

                                     

         ] ١٨: الرعد [     
                                    

                             ] ٤٧: الزمر [   
                            

                                    

                                    

                                         

                                 

      ] ١٥ – ١٣: احلديد [   

                                  

                                ] ١١: املعارج 
– ١٤ [    

تتعلّقان مبرحلة ال تتجاوز الشفاعة ، ) موضوع حبثنا ( ومبا أنَّ الصورتني القرآنيتني 
  ..فمن مقتضيات التصوير القرآين املطلق أن ترد صيغة العدل دون صيغة الفدية 

تائج ، ولو نظرنا إىل هذه املسألة من زاوية ترتيب وقوعها من املقدمات باتجاه الن
  ..لرأيناها تصور يف القرآن الكرمي تصويراً مطلقاً مطابقاً متاماً هلذا الترتيب 



 ٢١                  
إنَّ نفي الشفاعة أهم من نفي قبوهلا ، فنفي انتفاع النفس من الشفاعة يستلزم نفي 

ولذلك .. قبوهلا ، أما نفي قبول الشفاعة من النفس فال ينفي انتفاعها من طرق أخرى 
 صورة القرآنية نرى أنَّ ال            يف اآلية األوىل ، تنفي قبول الشفاعة

من النفس ، وال تنفي انتفاع النفس من شفيعٍ آخر غري هذه النفس ، ونراها ترد قبل 
 نفي أخذ العدل من النفس                     ..  

 بينما الصورة القرآنية            يف اآلية الثانية ، نراها تنفي انتفاع
النفس من أي طريقٍ من طرق الشفاعة ، فهذه الصورة تنقل لنا مسألةً أعظم وأعم من 
املسألة اليت تنقلها لنا الصورة األوىل ، ولذلك نراها ترد بعد نفي قبول العدل من النفس 

                 ..  
فاملسألة مكونة من ثالث .. إنَّ قبول الشيء يسبق أخذه ، وأخذه يسبق االنتفاع به 

، ولو عدنا إىل أي من اآليتني الكرميتني ، لرأينا أنَّ ) نفع  –أخذ  –قبول ( مراحل 
بالقبول واألخذ والنفع هو ترتيب مطلق يتبع ترتيب ورود املسائل وترتيب اقتراا 

  ..للتصوير القرآين املطلق 
ففي اآلية األوىل نرى أنَّ عدم القبول يسبق عدم األخذ ، فعدم قبول الشفاعة من 
النفس أسهل عليها من عدم أخذ الفدية منها ، لذلك نرى أنَّ الترتيب الوارد يف اآلية 

 : الكرمية مطابق متاماً لذلك                     .. ويف
اآلية الثانية نرى أنَّ عدم القبول يسبق عدم النفع ، فعدم قبول الفدية من النفس أسهل 

لذلك نرى أنَّ .. عليها من عدم انتفاعها من أي طريقٍ من طرق الشفاعة واخلالص 
  : رمية مطابق متاماً لذلك الترتيب الوارد يف اآلية الك            

   ..  



 ٢٢                  
ولو نظرنا إىل املسألة من زاوية ارتباط مسائل الشفاعة والعدل بالنفس الشافعة اليت 

  ..لرأينا عمقاً آخر ) صاحبة الذنوب ( تقوم بعملية الشفع للنفس طالبة الشفاعة 
 ىل يف الصورة األو                      .. يعود الضمري

 يف كلمة      مة الفدية ، وال يعود إىل النفس املشفوع هلاإىل النفس الشافعة ومقد
فارتباط النفس الشافعة يف مسأليت الشفاعة والعدل هو القبول ) .. صاحبة الذنوب ( 

، ) إنْ قُبِلَت هذه الشفاعة ( س النفع ، فالنفع يعود إىل النفس املشفوع هلا واألخذ ولي
ولذلك نرى يف هذه الصورة القرآنية ورود صيغ عدم القبول وعدم األخذ ، ونرى أنَّ 
الشفاعة فيها مقدمة على إعطاء الفدية ، فاملسألةُ تقوم ا نفس من أجلِ نفسٍ أُخرى ، 

  ..القرآنية بالشفاعة أوالً ولذلك تبدأ الصورة 
 بينما يف الصورة القرآنية                  يعود ،

  [: الضمري يف كلميت       ،     [  صاحبة ( إىل النفس املشفوع هلا
هو  –إن قُبِال  –ع هلا ، فارتباط مسأليت العدل والشفاعة بالنفس املشفو) الذنوب 

مقَدمة على الشفاعة ،  –يف هذه الصورة القرآنية  –القبول والنفع ، ونرى أنَّ الفدية 
  ..فاملسألة تقوم ا النفس من أجل ذاا ، ولذلك تبدأ الصورة القرآنية بالفدية أوالً 

                    

 لننظر إىل تقدمي كلمة ..     ِة وتأخريها عن العبارة القرآني    

     تني التاليتنييف الصورتني القرآني ،..  

                             

                    ] ٢٠: القصص [    



 ٢٣                  

                                ] يس :

٢٠ [  
لإلجابة على ذلك ال بد من إدراك .. فما احلكمة من هذا التقدمي والتأخري ؟ 
  ..تني اتني الصورتني القرآنيتني اخلصوصية اليت متيز كلَّ قصة من القصتني احمليط

القصة األوىل قصةٌ فرديةٌ حدثت مع موسى عليه السالم بعد أن وكز رجالً فقضى 
وورود .. عليه ، أما القصة الثانية فهي قصة رسالة إميانية من اهللا تعاىل ألهل املدينة كافّة 

  العبارة القرآنية       إىل انتشار األمر يف املدينة ي فبالنسبة .. شري

 لقصة موسى عليه السالم فقد وصل األمر إىل مأل فرعون            

      .. ة الثانية فإنَّ األمر قد انتشر يف كلِّ املدينة ، ولذلكوبالنسبة للقص

 خاطبهم الرجل مجيعهم بصيغة عامة              ..  
يف القصة الثانية نرى أنَّ األمر يهم مجيع أفراد املدينة ، وهو أهم من املوقف الفردي 

هذه احلقيقة يصورها لنا القرآن الكرمي عرب تقدمي العبارة .. الشخصي للرجل واملرسلني 
  القرآنية          ة على العبارة القرآني        .. بينما مل يتم

ه ذلك يف القصة األوىل ألنَّ املسألة فردية م موسى عليه السالم والرجل الذي أخرب
  وهكذا نرى أنَّ تقدمي العبارة القرآنية  ..أكثر مما م أهل املدينة        

هو إلظهار أمهية األمر جلميع أفراد املدينة مبا فيهم الرجل الذي جاء يف القصة الثانية 
بينما تأخريها يف القصة األوىل هو إلظهار أمهية األمر للرجل وملوسى عليه .. يسعى 
  ..السالم 

  وورود العبارة القرآنية        بني كلمة     وكلمة        

     يف الصورة األوىل :                  هو للداللة ،



 ٢٤                  
على أنَّ السعي مكاين ، امتد من أقصى املدينة إىل املكان الذي يوجد فيه موسى عليه 

يف  السالم ، فاملسألة فردية امتدت من أقصى املدينة ، مبعىن أنَّ هذا الرجل كان موجوداً
أقصى املدينة ، ومن هناك جاء يسعى ليخرب موسى عليه السالم بأنَّ املأل يأمترون به 

  .. ليقتلوه 
 أما ورود العبارة القرآنية        ةخلف العبارة القرآني    

     يف الصورة الثانية :                 فهو ،
للداللة على السعي اإلمياين إضافة لسعيه املكاين ، فهو أثناء سعيه املكاين كان يسعى 

 إميانياً عرب دعوته التباع املُرسلني الذي أُرسلوا إىل أهل املدينة ، فاملسألة املكانية    

   ى إىل هذا الإمياينٍّ أد سعي املكاين سبقتها مسألة سعي..  
وهكذا نرى أنّ تقدمي الكلمات القرآنية وتأخريها هو حلكمة مطلقة ، ترتبط بصفات 

  .. اهللا تعاىل املطلقة 
                        

ولننظر إىل تقدمي املخاطب والغائب وتأخريمها بالنسبة ملسألة الرزق يف الصورتني 
  ..القرآنيتني التاليتني 

                           ] ١٥١: األنعام [  

                              ] ٣١: اإلسراء [  

   منها اآلباء واألبناء يف الصورة األوىل نرى أنَّ اإلمالق مسألةٌ واقعة ، ويعاين

               ًماخاطب اآلباء مقدولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل ي ،

 رزقهم على رزق أوالدهم ، فهم حباجة للرزق كأوالدهم           
ق مسألةٌ مل تقع بعد ، وإنما خيشى اآلباء وقوعها أما يف الصورة الثانية فنرى أنَّ اإلمال.. 



 ٢٥                  

 بسبب أوالدهم                 ولذلك خياطبهم اهللا تعاىل ،

 مقدماً رزق أوالدهم على رزقهم              ألنَّ ما خيشونه هو رزق ،
  ..قبل قبل رزقهم هم أوالدهم يف املست

                        

 لقد وردت العبارة القرآنية        ، اتيف كتاب اهللا تعاىل ثالث مر
ولو نظرنا يف هذه الصور القرآنية ضمن سياقها احمليط ا ، .. واحدة منها مؤكَّدة بالالم 

كمة إهلية من أجل متييز الصرب الوارد يف لرأينا أنَّ إضافةَ حرف الالم التوكيدي هو حل
  ..الصورة املُؤكَّدة حبرف الالم 

الصورتان القرآنيتان غري املؤكَّدتني حبرف الالم نرامها تنقالن لنا صور التقوى والصرب 
  ..على ابتالء اهللا تعاىل وعلى املصائب اليت تصيب اإلنسان 

                         

                           

        ] ١٨٦: آل عمران [    
                                    

           ]١٧:  لقمان [    
املُرادة من اهللا تعاىل المتحان اإلنسان ، وكذلك الصرب على  فاالبتالء واملصائب

حان ، وهذا الصرب هو من عزم تقوى اهللا تعاىل وعبادته ، حباجة إىل صرب الجتياز االمت
  ..األمور 
أما الصورة املؤكَّدة حبرف الالم ، نراها تنقل لنا صورة الصرب املرتبط بالغفران .. 

  ..على ظلم الناس وبغيهم 



 ٢٦                  
                                       

                                     

                                     

                       ]٤٣ -  ٤٠:  الشورى [         
فالصرب على ظلم الناس وبغيهم ، وغفران ذلك هلم ، حباجة إىل قدرٍ أكرب من التحمل 
والصرب ، وإىل طاقة إميانية أكرب ، وذلك مقارنةً مع الصرب على املصائب الواردة يف 

  .. ني غري املؤكّدتني بالالم واليت ال يطلب فيهما الغفران الصورتني السابقت
                        

يف اقتراا  –أيضاً  –ومسألة الالم التوكيدية هذه ، وعمق التصوير املرتبط ا ، نراه 
 لقد وردت كلمة .. بإتيان الساعة      ات ، أتت فيهايف القرآن الكرمي أربع مر

وقد أتت مرتني مؤكّدةً بالالم ، ومرتني .. رنة بكلمة الساعة وذه الصياغة حصراً مقت
ولو نظرنا يف الصورتني القرآنيتني احمليطتني بالعبارة القرآنية غري .. غري مؤكّدة ذه الالم 

 املؤكَّدة بالالم          يان الساعة ، ، لرأينامها إخباراً من اهللا تعاىل بإت
  ..ليعلم البشر ذلك ، فاملُراد هو العلم بإتيان الساعة 

                                           

                                     

                        ] ١٦ – ١٣: طه [    

                                   

                            ] ٧ – ٦: احلج [      



 ٢٧                  
 ولو نظرنا يف الصورتني القرآنيتني احمليطتني بالعبارة املؤكَّدة بالالم      

     رانالصفح اجلميل ،  –عة إضافة إىل اإلخبار بإتيان السا –لرأينامها تصو طلب
.. والتذكّر بعدم استواء األعمى والبصري والصاحلات والسيئات ، والعلم والعمل بذلك 

فاليقني الكامل بإتيان الساعة ، وما يعنيه من ثواب وعقاب ، هو مقدمة وحافز للصفح 
  ..اجلميل ولعمل الصاحلات ولالبتعاد عن السيئات 

                                      

                          ] ٨٦ – ٨٥: احلجر [    
                              

                                  

     ] ٥٩ – ٥٨: غافر [    
تيجة ن –ملن يؤمن ا  –إنَّ اإلخبار بإتيان الساعة هنا هو مقدمة مؤكَّدة تقتضي 

فاليقني ذه املقدمة .. مرادة هي عمل اخلري من صفحٍ وابتعاد عن السيئات وعن الضاللة 
املؤكَّدة ، يدفع اإلنسان إىل النتيجة اخليرة املُرادة ، لذلك نرى أنَّ العبارة القرآنية تأيت 

  ..مرتبطة بالالم املؤكِّدة 
                        

  ..ما احلكمة من استبدال الواو فاًء ، بني الصورتني التاليتني . .ولنأخذ مثاالً آخر 
              ] ٣٥: البقرة [    

              ] ١٩: األعراف [    
  ..حمليطة اتني العبارتني لإلجابة على هذا السؤال ال بد من النظر يف الصور القرآنية ا



 ٢٨                  
الصورة الثانية هي خطاب من اهللا تعاىل آلدم عليه السالم من أجل دخول اجلنة ، 

  ..فآدم أثناء خطابه ذه الصورة القرآنية مل يكن داخالً اجلنة بعد 
                               

                                 

               ] ١٩ – ١٨: األعراف [   
 ودليل ذلك أنَّ العبارة القرآنية                  

         ةمعطوفة على العبارة القرآني               ..
فاألمر اإلهلي بإخراج إبليس مذؤوماً مدحوراً وبدخول آدم وزوجه اجلنة ، مها أمران 

  ..الصورة القرآنية يف بداية هذه    مرتبطان بكلمة 

 مل يدخل اجلنة بعد ، فكلمة ) يف هذه الصورة القرآنية ( آدم .. إذاً     تدور
يف إطار معىن الدخول من أجل السكن ، والدخول يسبق األكل من اجلنة ، فاألكل 

  ولذلك نرى أنَّ الصورة القرآنية هي .. يكون بعد االنتهاء من الدخول   

          ًفاألكل يكون بعد الفراغ من الدخول ، ولذلك يأيت مقترنا ،

 بالفاء كما نرى     ..ونرى يف هذه الصورة أنَّ األكل هو :      

      وزوجه بعد ةُ مل يدخلها آدمفاجلن ،..  
اب من اهللا تعاىل آلدم عليه السالم بعد دخوله أما الصورة القرآنية األوىل فهي خط

 .. اجلنة                              

                   ] فكلمة ..   ] ٣٥: البقرة     هنا
تدور دالالا يف إطار معىن اإلقامة ، ولذلك نرى أنَّ مسألة األكل تعطف على اإلقامة ، 



 ٢٩                  
 .. وليست متأخرة عنها كما هو احلال يف الصورة السابقة            

     .. ونرى أيضاً أنَّ األكل هو      ة  –ا هن –فآدم وزوجه مهايف اجلن..  
                        

وهذه احلكمة الكامنة وراء استبدال حرف الفاء بالواو ، حيث يدلُّ حرف الفاء على 
هذه احلكمة نراها جليةً يف .. خطاب الدخول ، ويدلّ حرف الواو على خطاب اإلقامة 

  ..استبدال الواو فاًء ما بني الصورتني القرآنيتني التاليتني 
                                  

                          ] ٥٨: البقرة [     
                                 

                               ] األعراف :
١٦١ [   

 من الواضح أنَّ اخلطاب يف الصورة األوىل متَّ قبل الدخول ..         

        راً عن الدخول ، ولذلك نرى اقتران األكلولذلك جاء األكل متأخ ،

 بالفاء                         .. بينما يف

 الصورة الثانية نرى أنَّ اخلطاب هو خطاب لإلقامة والسكن           
، ولذلك نرى أنَّ األكل مقترنٌ بالواو ، فاألكل معطوف على اإلقامة والسكن وليس 

  ..متأخراً عنه 
حيث تصور املسألة من اخلارج ،  [أنه يف خطاب الدخول  –أيضاً  –ونرى 

م حطّة ، فمن هذا املنظار متّ تقدمي دخول الباب سجداً على قوهل ]والدخول مل يتم بعد 



 ٣٠                  
اخلارجي للمسألة يكون دخول الباب سجداً أقرب إليهم من قوهلم حطّة ، فهذا الدخول 

 : يتقدم على قوهلم حطّة                ..  
لدخول حيث تصور املسألة من الداخل ، وبعد ا [بينما يف خطاب اإلقامة والسكن 

تقدمي قوهلم حطّة على دخوهلم الباب سجداً ، فمن هذا املنظار الداخلي للمسألة متّ  ]
 يكون قوهلم حطّة أقرب إليهم من دخوهلم الباب سجداً           

   ..  
                        

 ستبدال الفاء بكلمة ما احلكمة من ا.. ولنأخذ مثاالً آخر     يف الصورتني
  ..التاليتني 
                         ] ٥٧: الكهف [    

                           ] ٢٢: السجدة [  
 نرى أنَّ اإلعراض عن آيات اهللا تعاىل يتبع مباشرةً التذكري ا ، يف الصورة األوىل.. 

ال يفقه حكم هذه اآليات ومرادها ، وال يعي  –هنا  –فاملُعرِض عن آيات اهللا تعاىل 
نداء احلق الذي حتمله هذه اآليات ، وبالتايل لن يهتدي إىل نور هذه اآليات ، وهذا ما 

  ..ية الكرمية يبينه حرف الفاء ، وبقية اآل
                                       

                                

       ] ٥٧: الكهف [    



 ٣١                  
يات اهللا تعاىل ال يتبع التذكري ا مباشرة ة الثانية فنرى فيها اإلعراض عن آأما الصور

وبقية    ، إنما هو إعراض عن تريث ومساع هلذه اآليات ، وهذا ما تبينه كلمة 
   ..اآلية الكرمية 
                                

     ] ٢٢: السجدة [   
ولذلك يصفهم اهللا تعاىل بارمني ، ألنهم يعرضون عن آيات اهللا تعاىل عن سابق 

  ..إصرار وعلم حبقيقة ما يعرضون عنه 
تصور لنا صنفاً من البشر املُعرضني عن  كلُّ صورة من هاتني الصورتني.. إذاً .. 

بني هاتني الصورتني هو دليل    آيات اهللا تعاىل ، واستبدال حرف الفاء بكلمة 
  ..ذلك كما بينا 

، أو زيادا  وهكذا نرى أنَّ حذف حرف ، أو زيادته ، أو تبديله ، أو حذف كلمة
كمة إهلية مطلقة تتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، أو تبديلها ، ما بني الصور القرآنية ، هو حل

أنَّ القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل  –كما رأينا يف الفصل األول  –ومرد ذلك .. املطلقة 
..  

  

 
 

 


