
       

         

  
         

                         

              ] العنكبوت :
٦٩ [  

 ،جهدهم عنها  بكلِّ الباحثني،  اهللا تعاىل إليها احملسننيدي يه ،سبل اهللا تعاىل .. 
رعرب جلَّ وعال ، رضوانه ل بعنياملتكتابه الكرمي  تدب..  
              

           

     ] ١٦ - ١٥: املائدة [  
يؤدي إىل ليست مستقيمة ، وإتباعها ري سبيل اهللا تعاىل ، غوكلُّ السبل األخرى .. 
  ..بتعاد عن التقوى والضالل واالالتفرق 



        ٢                  
               

        ] ١٥٣: األنعام [  
يف تفسري دالالت عبارات كتاب  سبيل كتاب اهللا تعاىل ،غري  أُخرى سبل فسلوك ..
كلٌّ منها يتبع للسبيل الذي متّ ، وإىل نتائج متناقضة عاىل ، يؤدي إىل الضالل ، اهللا ت

  .. سلوكه
باع القطيع ملن للموروث كإتمن الضالل الذي خاض به الكثريون ، ما بني متبع .. 

.. من هذا الضالل .. يقوده ، وبني باحث عن نقصٍ وعيبٍ يريد إحلاقه بكتاب اهللا تعاىل 
       : لقول اهللا تعاىل عن ذي القرنني تفسريهم 

       ] ه  ،  ] ٨٦: الكهفا تغرب يف عنيٍ شاهد: بأنالشمس كأ 
 راكب البحر يرى الشمس كأا تغيب يف البحر إذا مل ير الشط ،ب وشبهوا ذلك،  محئة 
 - كما زعموا  -، وهي هنا العني فقط  على أنها تعين رؤية   وا كلمة فحمل

الناظر إىل الشمس يتخيل كأا تغيب يف تلك البحار أنَّ : مبعىن  .. رؤية ال تطابق احلقيقة
 -بالتايل و واقعاً وحقيقة ، وليس ،  لعنيل ما وجده هو مشاهدة غري حقيقية: مبعىن  ..

  .. القرآن ال يقول بغروب الشمس يف عني محئة -حسب قوهلم 
 ها، وختيل ها، وتوهم هاحِسب: مبعىن هي    كلمة : قالوا .. باختصار .. 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) و ، ج ، د ( وهذا بعيد جداً عن دالالت اجلذر .. 
ه على كتاب اهللا تعاىل ، لونوه ، ومحذا اخلطأ التفسريي ، وبيهأخذوا .. اآلخرون .. 

 ذاا القصةصف يف ذو القرنني و :وقالوا  ..كونه من عند اهللا تعاىل بغية الطعن مبصداقيته 
 ه، وأن شيء سبباً قد آتاه من كلِّتعاىل وأن اهللا ، رض يف األتعاىل ن من قبل اهللا بأنه ممكَّ

ومن خالل ، ىل من األسباب ملا آتاه اهللا تعا أتبعهمغرب الشمس من خالل سببٍ  لغب
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 يف عنيٍ محئة كحقيقة ، وليس كوهموهذا يقتضي أنَّ الشمس تغرب  متكينه يف األرض ،

  ..وختيل 
،  رؤية غري مطابقة للحقيقة تعين   لو كانت كلمة .. وقالوا أيضاً .. 

فلو كانت كلمة  .......كثرية حيملها كتاب اهللا تعاىل مكان انكار ثوابت إقتضى ذلك ال
    و أجمرد رؤية شخص و،  ) العني فقط رؤية هي (تعين رؤية غري حقيقية

  ..دون مطابقة للواقع ، فكيف بنا أنَّ نفهم النصوص التالية جمموعة من الناس 
             ] ٣٧ :آل عمران [    
              ] ٣٢: النساء [    

               ] ٤٤: األعراف [    

            ] ٦٥: يوسف [  
          ] ٤٩: الكهف [  
            ] ٦٥: الكهف [  

            ] ٧٧: الكهف [  

              ] ٩٠: الكهف [  

              ] ٩٣: الكهف [  

             

              ] ٣٩: النور [  



        ٤                  
             

          ] ٢٤ - ٢٣: النمل [  

          ] ١٥: القصص [  
              

      ] ٢٣: القصص [  
 : فكلمة حتليلهم سليم ،أنَّ منطقي ، و) يف هذه اجلزئية ( مهم أنَّ كال.. واحلقيقة .. 
   يف قوله تعاىل :           

    ] حِسب : تعين  ال ميكن أن  ] ٨٦: الكهفوتوهل ، وال ميكن أن تعين م وختي
كتاب اهللا هذه القصة يف املعين يف  مغرب الشمسخمالفة حلقيقة واقع ، جمرد رؤية شخصية 

  ..تعاىل 
     :   دأ بكلمة القرنني تب يبداية قصة ذ.. 

   ..  وهذه الكلمة    فالسؤال عن ذي .. نراها بصيغة املضارع
ويف كلِّ زمان ومكان سيبقى األمر مطروحاً للسؤال ،  ..القرنني ، وحقيقته ، لن ينتهي 
يف ، حتمل لكلِّ جيل ما يناسب آخر ما وصل إليه العلم ،  كون دالالت هذا النص الكرمي

  ..ذلك اجليل 
،    نرى فيها كلمة ،        والعبارة القرآنية .. 

جييب السائلني يف كلِّ زمان ومكان  حلامل القرآن الكرمي ، بأن، وهي أمر من اهللا تعاىل 
: مبعىن رها حرف السني ، ، نراها بصيغة املضارع اليت يتصد   ة وكلم.. 

مع درجة التدبر هلذا  مبا يتناسب،  سأقص عليكم منه خرباً، أخربكم منه ذكراً سوف 
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وما .. ومع درجة التطور احلضاري يف العصر الذي تطرح فيه األسئلة النص الكرمي ، 

مما ،    الكرمي يف كلِّ زمان ومكان للسائلني هو سوف يقصه حامل القرآن 

ومن هنا نرى أنَّ هذا ..     حيمل هذا النص الكرمي من قصة ذي القرنني 
ة لذلك العصر ، الكرمي حيمل ذكراً لكلِّ عصر  النصمبا يتناسب مع املعطيات احلضاري ،

عن  صرٍ من العصور يتم اإلخبار بهعند عالنص الكرمي ، ذا وال ينتهي الذكر احملمول 
هناك ذكر لكلِّ عصر ، حسب درجة التطور العلمي  ..أبداً .. وينتهي األمر هذا الذكر 

  ..يف ذلك العصر 
له األرض وأعطيناه  أناتعين إنا وطَّ،        العبارة القرآنية .. 

،        والعبارة القرآنية  ..فيها ) مبختلف أشكاهلا  ( القوة
حبيث أنه إن سار يف ، العلم والقدرة واآللة  منشيء ،  مفتاحاً لكلِّتاه اهللا تعاىل آ تعين أنَّ
 ،يريده  إياه ، حنو إدراك حقيقة الشيء الذيآتاه اهللا تعاىل  هذا املفتاح الذيسبيل 

  ..الذي يبتغيه إىل حتصيل ذلك الشيء  سيتوصل
إىل عربها من الدخول  نما ميكِّ، إتيان اهللا تعاىل من املفاتيح لكلِّ شيء ومسألة .. 

إىل إدراك   – فيما لو متّ االستثمار الكامل هلذه املفاتيح – إدراك اجلزئيات اليت تؤدي
  ..داود وسليمان عليهما السالم   قصةنراها يفهذه املسألة ،  .. األشياء
               

          ] ١٦: النمل [  
وضع مفاتيح إدراك  –كما قلنا  –هذا اإلتيان من كلِّ شيٍء ، والذي يعين .. 

اجلزئيات يف هذا العامل املادي احملسوس ، بني يدي من آتاه اهللا تعاىل هذه املفاتيح ، قد 
ملكة سبأ كما يؤكّد القرآن الكرمي ، ولكن بني يدي عضتد إىل استخدام  و ملكة سبأ مل
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، بسبب كفرها وصدها عن سبيل هذه املفاتيح كما اهتدى داود وسليمان عليهما السالم 

  ..اهللا تعاىل 
             

           

         ] ٢٤ – ٢٣: النمل [   

                 ] ٤٣ : النمل [   

     : آتاه من كلِّ شيٍءاهللا تعاىل نرى أنَّ القرنني  وهنا يف قصة ذي.. 

   ..  ة لهنرى .. لكنورود كلمة ب ، خصوصي    كمفعول به ثاين ..

  ..       إضافة إىل عطاء اهللا تعاىل له 
يتوصل من خالله إىل هذا الشيء آتاه اهللا تعاىل من املفاتيح لكلِّ شيء سبباً ، .. إذاً .. 

 ستخدم هذه األسباب استخداماً سليماً كمفاتيح الكتشافات جديدة ،أن ي بإمكانهو، 
بإمكانه أن يتبع أسباباً جديدة انطالقاً من األسباب اليت :  مبعىن ولرؤية مفاتيح جديدة ،

 فاألسباب اليت آتاه اهللا تعاىل إياها ، هي مقدمات يسري ا إىل نتائج ..آتاها إياه اهللا تعاىل 
.. وهكذا  ..جديدة  مات لنتائج، ومن مثّ تكون هذه النتائج أسباباً ومقد اتواكتشاف

طريقاً جديداً مستفيداً كتشف ا: مبعىن ..      : قوله تعاىلهذا ما نقرؤه يف و
   ..  مرادهيوصله إىلوسار به ل ،األسباب من تلك مما آتاه اهللا تعاىل إياه 

     قاده إىل أن بلغ مغرب الشمس ، الذي أتبعه وهذا السبب .. 

     ..  إىل أن بلغ مغرب فإتباعه للسبب وسريه فيه ، استمر

  ..    فما هو . ......الشمس 
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  ) ..مغارب األرض ( را وليس للشمس ، وترد مقابل مغا، هي لألرض املشارق .. 
          

   ............    ] ١٣٧: األعراف [  

عندما يتعلَّق األمر بغروب الشمس ، فإنَّ املقابل لذلك هو طلوعها ، وليس و.. 
  ..شروقها 
             
   ] ٣٩: ق [  

              

           ] ١٣٠: طه [  

             

        ............    ]١٧: ف الكه [   

 ال ترد إالّ مقترنة بكلمة املَشرِق املعرفة بأل، كلمة املَغرِب املعرفة بأل التعريف و.. 
  ..التعريف ، ومسبوقة ا ، وكذلك املَغرِبني واملَشرِقَني ، وكذلك املَغارِب واملَشارِق 

                  ] البقرة
 :١١٥ [  
                

            ]١٤٢: لبقرة ا [  
               

     ............    ] ١٧٧: البقرة [  
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 ............            

              ] ٢٥٨: البقرة [  

               ] ٢٨: الشعراء [  

        ] ١٧: الرمحن [  

           ] ٤٠: املعارج [  

             ] ٩: املزمل [  

الشروق  صوران موضعيت،  ]     ،،   [ : الكلمتان ..
جهة طلوع الشمس بالنسبة ألي مكان على سطح : والغروب بالنسبة لألرض ، مبعىن 

تطلع منها  فبالنسبة ألي مكان على سطح األرض ، هناك جهة.. األرض ، وجهة غروا 
  ..   ، وجهة تغرب فيها الشمس امسها    الشمس ، امسها 

ما بني ( تصوران املواضع املختلفة  ]     ،،   [الكلمتان و.. 
) وآخر  ما بني يوم( ملواضع املختلفة ، واللمطالع اليت تطلع منها الشمس ) يوم وآخر 
. ......اليت تغرب فيها الشمس ، وذلك بالنسبة ألي مكان على وجه األرض للمغارب 

فمن املعلوم أنه بالنسبة ملكان ما على سطح األرض ، تطلع الشمس من مكان خمتلف عن 
شعاع الشمس على سطح املكان الذي تطلع منه يف اليوم التايل ، وذلك تابع لتغير ميل 

ددة وتتكرر كل وهذه املطالع املختلفة معروفة وحم ..دوراا حول الشمس  األرض ، أثناء
ومن ..    : سنة ، لذلك نراها ترد يف كتاب اهللا تعاىل معرفة بأل التعريف 

املعلوم أنه بالنسبة ملكان ما على سطح األرض ، تغرب الشمس يف مكان خمتلف عن 
لتغير ميل شعاع الشمس على سطح  اليوم التايل ، وذلك تابع املكان الذي تغرب فيه يف
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وهذه املواضع املختلفة لغروب الشمس معروفة  ..األرض ، أثناء دوراا حول الشمس 

: نراها ترد يف كتاب اهللا تعاىل معرفة بأل التعريف .. لذلك .. وحمددة وتتكرر كل سنة 
   ..  

ناجتة ،     للشمس )ما بني يوم وآخر (  املختلفة ملغارباهذه  وكون.. 

 وتتعلَّق باملكان،     لطلوع الشمس )ما بني يوم وآخر (  املختلفة عن املواضع
اإلضافة نراها تعطف عليها يف ذات  ..لذلك .. ذاته يف أي نقطة على سطح األرض 

أو  ، )رب املغارب بفال أقسم برب املشارق و( :  تعاىل مل يقل فاهللا ..   لكلمة 

    مبا يشابه قوله تعاىل ،  )فال أقسم برب املشارق ورب املغارب ( : 

   .. ما يقول تعاىلإن:          ..  

، حبيث نرى    وهذا التغير يف املطالع املختلفة للشمس من يومٍ آلخر .. 
( هذا التغير يصل إىل نقطة قصوى يف الصيف  .. مطالع الشمس تتغير من يوم ليوم

يف ، بعدها تبدأ هذه املطالع ) بالنسبة لنا كوننا نعيش يف النصف الشمايل من األرض 
العودة من يوم ليوم ، لتصل إىل نقطة قصوى يف الشتاء ، مث تعود تتغير لتعود إىل ذات 
النقطة القصوى اليت كانت عندها يف الصيف ، مثّ تعود لذات النقطة القصوى يف الشتاء 

  .. وهكذا.. 
، ليكون املشرق اآلخر يف الصيف  منه الشمس تطلعصى ما أقهو قني حد املَشرِأف.. 
أَقصى ما تنتهي إِليه الشمس يف هو املَغرِبني  أَحدو..  يف الشتاء تطلع منهما صى هو أق

وما بني هاتني الذروتني ، تكون  .. ى ما تنتهِي إِليه يف الشتاءأَقْص اآلخرليكون الصيف 
  ..      هذا ما يصوره قوله تعاىل  .......املشارق واملغارب 
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إىل زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح األرض ، من ، ا كلُّه من زاوية النظر هذ.. 

فاملوجود على مكان ما من سطح األرض ، يرى  ..منظار مكان ما على سطح األرض 
، وهذا هو ما تصفه على مدار السنة سقوط أشعة الشمس تتغير من يوم آلخر  زاويةأنَّ 

ما بني الشمال لتكون حركة هذه الزاوية ..  ]     ،،   [كلمتا 
، تصفهما يف كتاب اهللا تعاىل حمصورة بني ذروتني  ة ما بني يوم وآخر ،واملتنقِّل واجلنوب
  .. ]     ،،   [الكلمتان 

   
نرى .. لذلك  ..قف على مكان ما على سطح األرض من منظار الوا.. كلُّ ذلك .. 

،،      ،،    ،،   [ : هلذه األمورأنَّ الكلمات املصورة 

    ،،    ،،   [ ، كجهيت طلوع  تتعلَّق باألرض
شمس ، وكزوايا طلوع وغروب للشمس ، نسبة ملكان ما على سطح األرض لوغروب ل

  .. من منظار الواقف على مكانٍ  ما على سطح األرض: ىن ع، مب
النظر إىل حركة الشمس ذاا ليس بالنسبة ملكان هو .. هناك منظار آخر .. لكن .. 

واألرض  كنجم احلركة النسبية ما بني الشمسما على سطح األرض ، وإنما من منظار 
واخنفاضها ارتفاع األرض : مبعىن ..  اجلنويب الشمايلباتجاه حمور األرض ، ككوكب 
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الشمال باجتاه وذلك ، تسقط أشعته على األرض كنجم  بالنسبة للشمس،  ككوكب

من زحف تعامد أشعة الشمس ما بني مداري  واجلنوب ، وما يترتب على هذه احلركة ،
  ..السرطان واجلدي 

 : يكون حمورها مائال مبقدارول نفسها ، حأثناء دوراا أنَّ األرض فلكياً من املعلوم .. 
على مستوى املدار الذي تدور فيه األرض حول  درجة عن اخلط العمودي ) ٢٣,٥( 

  .. الشمس

  
وما ، فاملستقيم الواصل بني القطبني والذي هو حمور دوران األرض حول نفسها .. 

ينتج عنه من أيام ، ليس عمودياً على املستقيم الواصل بني الشمس واألرض ، إنما مييل 
درجة كما نرى يف  ) ٢٣,٥( ار عن العمود على اخلط الواصل بني األرض والشمس مبقد

  ..الصورة 
ارها حول دلى معلها وبدوران األرض حول الشمس ، وتنقّ.. وخالل السنة .. 

باالنتقال على و، على احملور الشمايل اجلنويب لألرض  نرى أنهيومٍ إىل آخر ، الشمس من 
على الشمس وفيما بينها ، ختتلف زاوية سقوط أشعة مشاالً وجنوباً ، خطوط العرض ، 

تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان حزيران )  ٢١( ففي .. من يوم آلخر األرض ، 
،  حنو الشمس يف ذروة ميله نصف الكرة الشمايل يكونث يح،  يف نصف الكرة الشمايل

باملقابل و ..يف أقصر حاالته الليل و ،يف أطول حاالته يكون صيفاً ، ويكون النهار  واملناخ
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يف النهار حاالته وأطول يف يكون الليل اخ يف نصف الكرة اجلنويب شتاء ، حيث يكون املن

  ..أقصر حاالته 

  
حالة ارٍ مركز يف تكون الشمالية نالحظ أنَّ الدائرة القطبية ..  يف هذه احلالةهنا .. 
 ار منذ ثالثة  (مستمر ألنَّ دوران الشمس حول نفسها ال ، )  شهورحيث هي يف حالة

، وتعامد ناحية الشمس ف الكرة الشمايل يف يدخلها يف حالة الليل ، بسبب كون نص
وبالتايل تكون الدائرة ..  قطب الشمايلعلى مدار السرطان هو يف ساحة الالشمس 

سقوط  تعامديكون األبعد عن  اجلنويب، ألنَّ نصف الكرة يف ليلٍ مستمر القطبية اجلنوبية 
  ..على سطح األرض أشعة الشمس 
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سطح األرض ، حيث اية هذا  علىيف زحف تعامد أشعة الشمس هذه الذروة .. 

وحبيث تكون الشمس يف أقصى حالة هلا باجتاه الشمال ، تسمى يف التعبري الزحف مشاالً ، 
يف  اليت تطلع منها الشمسمشاالً كوا النقطة األوىل  ..    القرآين 
الذي ( وكون نصف الكرة الشمايل  ،سبة لسطح األرض مشاالً جنوباً بالنالنسبية حركتها 

هو األقرب إىل  )ات ، ومهد الرساالت السماوية هو مهد نشوء اإلنسان ، ومهد احلضار
  ..هذه الذروة ، مقارنة مع الذروة املقابلة هلا 

( ارٍ دائم مركز واعتباراً من هذا املطلع للشمس ، نرى أنَّ القطب الشمايل يف .. 
وكما نرى يف الصورة ، فإنَّ دوران األرض .. )  شهوريف حالة ار منذ ثالثة  حيث هو

حول نفسها ال يدخل الدائرة القطبية الشمالية يف حالة الليل ، ألنَّ نصف الكرة الشمايل 
يسترها عن  ما يكون مائالً حنو الشمس ، وكل نقاط الدائرة القطبية الشمالية ال يوجد

 ..دارت األرض  اا كلها يف مواجهة دائمة مع الشمس ، مهمكو، أشعة الشمس 
حيث هو يف ( حالة ليلٍ دائم مركز نرى يف هذه احلالة أنَّ القطب اجلنويب يف .. وباملقابل 

، ألنَّ دوران األرض حول نفسها ال يدخل الدائرة القطبية  )حالة ليل منذ ثالثة شهور 
الكرة اجلنويب يكون األبعد يف ميله عن الشمس ،  اجلنوبية يف حالة النهار ، ألنَّ نصف

، مهما دارت ) يف هذه احلالة ( وكل نقاط الدائرة القطبية اجلنوبية ال تعرف النهار 
  ..حول نفسها األرض 
   حيث الذروةأشعة الشمس على مدار السرطان ، لتعامد هذه احلالة .. 

   ،٢٣( يف  ليصل باجتاه اجلنوب يوماً بعد يوم ،فه يبدأ منها هذا التعامد زح ( 
يحل اخلريف يف نصف الكرة ف،  أشعة الشمس على خط االستواء أيلول إىل تعامد

  ..ويتساوى الليل والنهار ، الربيع يف نصف الكرة اجلنويب و ،الشمايل 
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( ستة شهور حيث استمر  يف الدائرة القطبية الشمالية ، وهنا ينتهي النهار الدائم.. 

.. دخوهلا يف ليلٍ دائم ) من هذه احلالة ( لتبدأ ، ) ثالثة قبل الذروة وثالثة بعدها 
، حيث ينتهي الليل الدائم للدائرة القطبية اجلنوبية ) من هذه احلالة ( ابتداء .. وباملقابل 

  ..ائم ، ليبدأ يف مرحلة ار د) ثالثة قبل الذروة وثالثة بعدها ( استمر ستة شهور 
زحف تعامد أشعة الشمس على سطح األرض باجتاه اجلنوب ، ليصل ويستمر أيضاً .. 

 مدار اجلدي يف نصف الكرة اجلنويب تعامد أشعة الشمس علىإىل كانون أول )  ٢١( يف 
  ..عن الشمس إىل أقصى مدى وهنا يبتعد نصف الكرة الشمايل ، 

دائم ، كون تعامد النهار الحالة يف روا ذتدخل الدائرة القطبية اجلنوبية .. وهنا .. 
أشعة الشمس يف ساحة نصف الكرة اجلنويب ، وباملقابل تدخل الدائرة القطبية الشمالية 

دائم ، كون نصف الكرة الشمايل يكون األبعد عن تعامد أشعة الليل الة ذروا يف حال
  ..الشمس 

  
طة جنوباً ، بالنسبة لزاوية تعامد نقوهذه احلالة اليت تكون فيها الشمس يف أقصى .. 

مبعىن ..     ى يف التعبري القرآين ، تسمأشعة الشمس على سطح األرض 
   ..ابتعاد الشمس عن نصف الكرة الشمايل ، مهد احلضارات والرساالت السماوية منتهى 
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بالنسبة لسطوعها على سطح األرض ) اجلنوب  -الشمال ( فحركة الشمس باجتاه .. 

)  ٢١( حزيران ، مث تبدأ بالزحف جنوباً إىل ذروة يف )  ٢١( يف  مشاالً هاتبدأ من مطلع، 
ث يتعلَّقان بالشمس يف وهذا املطلع ، واملغرب ، حي.. ، تكون فيها يف مغرا كانون أول 

يف كتاب اهللا  -حركتها النسبية مشاالً جنوباً بالنسبة لسطوع أشعتها على األرض ، نرامها 
  ..  ]      ،،    [: يضافان للشمس  -تعاىل 

  
بعد ذلك يبدأ زحف تعامد أشعة الشمس باجتاه .. هكذا يكون قد مر نصف سنة .. 

آذار ، )  ٢١( الشمال يف حركة معاكسة ، لتتعامد أشعة الشمس على خط االستواء يف 
يل ، واخلريف الليل مع النهار ، وحيل الربيع يف نصف الكرة الشما) مرة ثانية ( ليتساوى 

  .. يف نصف الكرة اجلنويب 
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ويستمر زحف تعامد أشعة الشمس على سطح األرض باجتاه الشمال ليعود إىل .. 

تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان ل، حزيران )  ٢١( النقطة اليت بدأ منها ، وهي 
حنو ا حالته املائل ذروة يعود نصف الكرة الشمايل إىل ف،  يف نصف الكرة الشمايل

  ..وبذلك تكون قد انقضت سنة كاملة ..  الشمس
لتعامد أشعة الشمس على سطح األرض ، هي مسألة أخرى غري  املسألةهذه .. إذاً .. 

مسألة دوران األرض حول نفسها ، حيث طلوع الشمس من جهة الشرق ينتج مفهوم 
باحلركة تتعلَّق  ةاملسألهذه .. املشرق ، وحيث غروا يف جهة الغرب ينتج مفهوم املغرب 

  ..ما بني الشمس كنجم واألرض ككوكب ، النسبية مشاالً وجنوباً 
على احملور مشاالً ( تكون الشمس بالنسبة لألرض     ففي احلالة .. 

  ويف احلالة .. يف أدىن نقطة جنوباً يف أعلى نقطة مشاالً ، وتكون األرض ) جنوباً 

   يف أدىن نقطة جنوباً ) على احملور مشاالً جنوباً ( تكون الشمس بالنسبة لألرض
  ..يف أعلى نقطة مشاالً ، وتكون األرض 

     
  
  
  

  
    

من  فاحلركة النسبية على احملور مشاالً جنوباً تكون بني ذروتني ، حبيث يتم االنتقال.. 
حيث الشمس يف أعلى احملور واألرض يف أدناه ، إىل أن تصبح     حالة 
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، يتم ذلك     الشمس يف أدىن احملور واألرض يف أعاله حيث احلالة 

تنعكس املسألة يف الشهور الستة بعدها .. يف ستة شهور ، كما هو مبين يف السهم املنقّط 
رى ، فتعود الشمس إىل أعلى احملور واألرض إىل أدناه ، لنعود إىل نقطة البداية وهي األخ
     ن يف السهم اآلخر غري املنقَّط ، وبذلك تكون قدكما هو مبي ،

  ..وهكذا .. لتعود هذه الدورة من جديد يف سنة أُخرى .. انقضت سنة كاملة 
غرب الشمس ، املذكورين يف قصة ذي القرنني ، مطلع الشمس ، وم.. إذاً .. 

.. مقارنة مع األرض  )على احملور مشال جنوب ( الشمس النسبية يصوران ذرويت حركة 
يكون بلوغ ذي القرنني هاتني الذروتني يف رحلتيه األوىل أن  )واهللا تعاىل أعلم (  وأرجح
  ..     وصفه ذه الصفة سبباً يف ، ) كما سنرى بإذن اهللا تعاىل ( والثانية 
عندها جاه النقطة اليت ينتهي كان بات، للسبب يف رحلته األوىل  إتباع ذي القرنني.. 
ي باتجاه القطب أ.. جنوباً حركة أشعة الشمس يف تعامدها مع سطح األرض ذروة تأثري 

معرفة اية ابتعاد الشمس يف  أنَّ هدفه منها هووما نراه يف هذه الرحلة ،  ..اجلنويب 
  .. فهدفه هو بلوغ مغرب الشمس ، ليعلم ماهية غروا هذا  ،زحفها حنو اجلنوب 

احلقيقة  وبني ،       فما بني بلوغه هذه النقطة .. 

    ) حقيقةً وليس ومهاً ( وجدها كان يبحث عنها والكونية اليت 

    ..ينعكس توازناً يف القيم ، توازن كاملٌ  ، ما بني هذين الوجهني
  ..العددية 

        =١٧٨  

        =١٧٨  
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الذروة األخرى هو ، ألوىل هذه الذي بلغه يف رحلته ا    وكون .. 

وكون الشمس تتناوب يف ابتعادها ..     ذروا املقابلة هلا هي ، 
نرى أنَّ القيمة العددية للعبارتني املصورتني .. بني هاتني الذروتني ) غروا ( وغياا 

  ..       للعبارة هلاتني الذروتني تساوي القيمة العددية 

        =١٧٨  

     =٨٧     ،،    = ٩١  
١٧٨=  ٩١+  ٨٧  

     ما داللة العبارة القرآنية .. وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. 

   ؟ ، أو  )وجدها تغرب على عني محئة ( : ملاذا مل ترد مثالً بالصيغة : مبعىن .. ؟
  ..؟  )ني محئة عوجدها تغرب عند ( : 

 .. أال شكبلغ مغرب الشمس  هن        كمكان على
مس على سطح األرض هو الذروة القصوى باتجاه التأثّر حبركة تعامد الش، سطح األرض 

يف سطوعها على  ميل أشعة الشمس حبركةآخر مدى يف جهة اجلنوب يتأثَّر بلغ : مبعىن .. 
  ..سطح األرض 

الشمس من وجد : تعين ،        والعبارة القرآنية .. 
ملعرفة معىن كلمة و.. ....... تغرب يف عني محئةوجدها ، الذروة  وجوده يف هذهمنظار 
    يف كتاب اهللا تعاىل ) ع ، ي ، ن ( : ، علينا العودة إىل مشتقّات اجلذر..    

مع العامل ، إلنسان حاسة الرؤية لتفاعل هي منفذ ، العني يف كتاب اهللا تعاىل .. 
  ..ني من خالل العكرؤية ، ) خارج ذاته ( لعامل اخلارجي مع ايتواصل : أي  .. اخلارجي
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            ] ٤٥: املائدة [  
          ] ٨٤: يوسف [  

  .. ، هي منفذ إخراج املاء من داخل األرض إىل سطحهاوعني املاء  ..
             ] ١٢: القمر [  

  ..وعني القطر هي منفذ إسالته وإخراجه .. 
         ] ١٢: سبأ [  

تفاعل نفسه ، وذلك يف رؤيته و ت نفسهواستقرواطمأن ،  ،هدأ باله  :وقر عيناً .. 
  ..مع ما حييط به وتواصله 
         ] ٢٦: مرمي [  
             ] ٤٠: طه [  

            ]٧٤: فرقان ال [  

            ] ٩: القصص [  
            ] ١٣: القصص [  
           ] ٥١: األحزاب [  
  ..وعونه وإشفاقه وعني اهللا تعاىل هي مراقبته ورؤيته املوجهة وإشرافه وتوجيهه . .
                ]
  ] ٣٧: هود 
              

             ] ٣٩: طه [  
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          ]  ٢٧: املؤمنون [  

               ] ٤٨: الطور [  

                ] القمر
 :١٤ - ١٣ [  

وإلدراك معىن إلدراك دالالت كلمة عني ، ال بد من إدراك معىن كلمة حور ، و.. 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ح ، و ، ر ( ت اجلذر الكلمة حور ال بد من العودة إىل دال

والتشارك معها ، يف مسألة  ، هاالتفاعل معالتواصل مع ذات أُخرى ، والتحاور هو .. 
  .. م الذات
              

............             

       ] ٣٧ - ٣٤: الكهف [  

               

         ] ادلة١: ا [  

 التواصل واملشاركة: يف قوله تعاىل التايل تعين    رى أنَّ كلمة من هنا ن.. 
  ..والتفاعل يف حياة أُخرى بعد موته 

               

                    
  ] ١٥ -  ١٠: االنشقاق [ 
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ذه الصفة ، كوم كانوا على تفاعلٍ مستمر وتشارك وخدمة  واحلواريون وصفوا.. 

  ..كأنصار معه هللا تعاىل ، لعيسى عليه السالم 
              

            ]٥٢: آل عمران [  

              

            ] ١٤: الصف [  

ذكوراً كانوا ( هل اجلنة أليزوجها اهللا تعاىل  مسألةأنَّ كلمة حور تعين من هنا نرى .. 
  ..وتتواصل معم يف تنفيذ ما يريدونه تشاركهم وتساعدهم ، ) أم إناثاً 
 ..وزة املوجودة يف عامل الربزخ ، ستجبسد   –بعد النفخة الثانية  –ج فالنفس البشري

، وهذا اجلسد له ماهيته  ] ٧: التكوير [      : يخلَق هلا يف اآلخرة 
املختلفة عن جسد الدنيا ، فهو خملوق وفق معيارٍ له تعلّقه بنتيجة العمل اليت خرج ا 

  ..اإلنسان من حياته الدنيا 

ظهرت آلدم عليـه   –مباهيتها الدنيوية  –كيف أنَّ األعضاء اجلنسية ا قد رأينا كُنو.. 
فجسـد آدم  .. السالم وزوجه نتيجة اخلطيئة وبعد معصية اهللا تعاىل يف جنة االختبـار  

وجسد زوجه قبل تلك اخلطيئة مل تظهر فيهما السوءة ، وبالتايل فاملاهية اجلنسـية آلدم  
الظاهرة  فالسوءة.. ه اآلن بالنسبة للبشر عما هي عليوزوجه قبل اهلبوط اجلسدي ختتلف 

لإلنسان يف حياته الدنيا ، ليست كذلك يف اآلخرة ، وبالتايل فلقاء الزوجية بني أهل اجلنة 
  .. وأزواجهم ليس باآللية اليت حتدث يف الدنيا 

عنـه يف   تلفنعلمه يف احلياة الدنيا ، خي التمايز بني األنوثة والذكورة الذي بل إنَّ.. 
ومفهوم الطمث الوارد يف القرآن الكرمي بالنسبة للحور يف اآلخـرة ، لـيس   .. اآلخرة 

  ..كمفهوم اللقاء اجلنسي يف احلياة الدنيا 
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         ] ٦٠ – ٥٤: الرمحن [   

             

             ] ٧٤ – ٧١: الرمحن [   
وبالتايل فأهل اجلنة الذين يزوجهم اهللا تعاىل حبورٍ يف اجلنة ، هم املؤمنون من ذكور .. 

فالسياق القرآينّ احمليط بعبارة تزويج أهل اجلنة بتلك احلور ، ليس خاصاً .. الدنيا وإناثها 
  ..بالذكور من أهل اجلنة دون اإلناث 

              

           

             

    ] ٥٦ – ٥١: الدخان  [  

              

              

      ] ٢٠ – ١٧: الطور [   

             

            ] ٧٤ – ٧١: الرمحن  [  
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             ] ٢٦ – ١٠: الواقعة [   

،      إننا نرى أنّ السياق القرآين احمليط بالعبارات القرآنية .. 

       ،     ، اً بالرجال دون النساءليس خاص ،
فمرتبة املتقني والسابقني يف اجلنة يدخلها الرجال املتقون والنساء ، وبالتايل فكلّ العبارات 

  ..مراتب اجلنة ذكوراً كانوا أم إناثاً احمليطة بعبارات التزويج باحلور ، تتعلّق بأصحاب 
على غرار إناث  –ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه بأنّ احلور العني ليست إناثاً .. 
يزوجها اهللا تعاىل لذكور اجلنة حصراً دون اإلناث الداخالت يف اجلنة ، كما  –الدنيا 

،  )وزوجناهم حوراً عيناً :  ( ىل مل يقل يتوهم الكثريون ، مما يؤكّد ذلك أنّ اهللا تعا
 ] ٣٧ : األحزاب[          : بصيغة مشاة لقوله تعاىل 

فالزواج يف .....  )زوجناك ا ( : ، ومل يقل    : حيث يقول اهللا تعاىل  ،
وبالتايل ال يتعلّق بباء الواسطة .. الذكورة واألنوثة ليس زواجاً باآلخر الدنيا كلقاء بني 

   ..والوسيلة 

  : بينما يف النصني القرآنيني يف سوريت الدخان والطور يقول تعـاىل  .. 

    ، ة بواسطة احلور العنيتزويج الذكور واإلناث الداخلني إىل اجلن أي يتم ،



        ٢٤                  
  ..هي واسطة زواج أهل اجلنة ذكوراً كانوا أم إناثاً  –إذاً  –احلور العني ف

أما مسألة إسقاط حيثيـات اللقـاء بـني    .. هكذا يبين لنا اُهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .. 
األزواج يف احلياة الدنيا على لقاء األزواج يف اجلنة ، وأنّ احلور يف اآلخرة هـن فقـط   

الذين يدخول اجلنة دون النساء ، وأنّ لقاء هؤالء الرجال معهن يف اجلنة  للرجال األتقياء
كلُّ ذلك هو تصور بشري حمكوم بتصورات دنيوية ال .. كلقاء الزوجية يف احلياة الدنيا 

تعاىل  اخلاصـة يف هـذا    دليل عليها يف كتاب اهللا تعاىل ، بل تناقض دالالت كتاب اهللا
  ..الشأن 
ذكوراً كانوا أم ( يزوجها اهللا تعاىل ألهل اجلنة  مسألةتعين    كلمة .. إذاً .. 

  ..، تشاركهم وتساعدهم وتتواصل معم يف تنفيذ ما يريدونه ) إناثاً 
نرى أنها تصف ..    اليت ترد صفة لكلمة    لنعد اآلن إىل كلمة .. 

للحور اليت يزوج اهللا تعاىل ا اإلناث ،  والرؤيةجانب منفذ االستقرار واالطمئنان والعون 
  ..، وذلك يف تفاعلهم مع نعيم اجلنة هل اجلنة أمن والذكور 
        ] ٤٨: الصافات [  
        ] ٥٤: الدخان [  

            ] ٢٠: الطور [  

          ] ٢٣ - ٢٢: الواقعة [  

، ومنفذ الرؤية : هي ) ع ، ي ، ن ( خالصة املعىن لدالالت مشتقّات اجلذر .. 
  ..اخلارج  علىواإلطاللة واإلشراف التفاعل 



        ٢٥                  
الناقص غري املكتمل يعين ، الذي ) ح ، م ، أ ( هي من اجلذر    وكلمة .. 

اليت تصف ننت الصلصال قبل     ومنه صفة ..  املائل للفسادغري الطبيعي و
   ..اكتمال تكونه 
            ] ٢٦: احلجر [  

  .. الذي يعين ابتعد وغاب، ) غ ، ر ، ب ( هي من اجلذر     وكلمة.. 

: تعـين   ،       من هنا نرى أنَّ العبارة القرآنية .. 
ومنفذ إطاللتها على هذه الذروة ،  وجدها ، عند ذروة ميالن أشعتها عن سطح األرض ،

الواضحة لرؤية الطبيعية فة ال، خماغري طبيعية ، ويف رؤية غري مكتملة تغيب وتبتعد وتنتهي 
  ..اليت اعتاد عليها السليمة 
بإتباعه للشمس يف حياته ، وجد السليم الواضح فما اعتاد عليه من املغيب الطبيعي .. 

ذروة ابتعاد تعامد ي هو الذ    أنه عند للسبب الذي سلكه يف حبثه ، 
الشمس عنـد هـذه   وجد أنَّ وذروة تأثرية عليها ، أشعة الشمس على سطح األرض ، 

السليمة خمتلفة عن الرؤية الطبيعية الكاملة غري واضحة ناقصة يف رؤية وتغيب تبتعد الذروة 
  ..البشر هو وغريه من اليت اعتاد عليها 

 ..ما هو حقيقة فلكية اً فما وجده عند مغرب الشمس ليس ظنالً وومهاً ، إنوليس ختي
أنَّ الذروة اليت تزحف ا الشـمس  : مفادها نتيجة بلوغه مغرب الشمس ، وصل إليها 

، ) مشال جنوب ( كنجم مقارنة مع األرض ككوكب ، وذلك باجتاه اجلنوب على احملور 
بتعد وتنتهي يف جيعل من الشمس عند ذروة تأثري هذا الزحف ، وهي القطب اجلنويب ، ت

  ..اليت اعتاد عليها البشر الواضحة السليمة ناقصة غري مكتملة خمالفة للرؤية الكاملة رؤية 
وبالتأكيد هناك ما بني حروف هذه العبارات القرآنية الكثري من احلقائق العلمية اليت .. 

ه من كتشف فيزة القطب اجلنويب ، وما يفمي.. متَّ اكتشافها ، واليت ستكتشف مع الزمن 



        ٢٦                  
زة ، أم مبا يعتقد حتت طبقة اجلليد تهبربودسواء ، زه حقائق متيمن براكني نشطة فيه  املمي

من احلقائق ، أم غري ذلك طبقة األوزون من ذلك وفوقه ، أم خبصوصية الغالف اجلوي 
  .. املدهشة

  

   
ولألجيال القادمة اليت تقرأ كتاب اهللا تعاىل من ، ندعه للمستقبل .. كلُّ ذلك .. 

  .. منظار احلقائق العلمية املكتشفة يف عصورها 
ميكن فال ..    : بداية قصة ذي القرنني هي كلمة ..  رأينافكما .. 

..... جليل أن جييب على كلِّ الدالالت احملمولة بقصة ذي القرنني يف كتاب اهللا تعاىل 
تمرار األسئلة ، حتمل بياناً باس       : فالعبارة القرآنية 

  .. قيام الساعة حول هذه القصة إىل
           :يف الرحلة األوىل وهنا .. 

     ، ة متاماً عند ذي القرننيمل تكتمل الفكان ال  فكرة العلمي ،
 الذروة األخرى اليت ابتدأ منها زحف ميالن  ، ليعلممن إتباع سببٍ آخر يسلكه له بد



        ٢٧                  
واملخالفة ملا اعتاد وغري الطبيعية  املكتملةالرؤية غري عكاس هذه ماهية انو، شعة الشمس أ

أتبع سبباً آخر .. لذلك .. ...على األرض والناس الساكنني فيها عند تلك الذروة عليه ، 
  ..الذي هو القطب الشمايل  باالتجاه اآلخر ،

                 

             
رأينا أنه بعد بلوغ لذلك ، فكرة مسبقة  عنده أيةالرحلة األوىل ، مل تكن بداية يف .. 

يف وتبتعد وتغيـب  أنها تنتهي ، علم        مغرب الشمس 
اليت اعتاد عليها السليمة الواضحة لرؤية الطبيعية لرؤية غري مكتملة ، وغري طبيعية ، خمالفة 

:         ..  ، فما بني بلوغه مغرب الشمس من جهـة
ما اعتاد عليه مـن  مكتملة وغري ية غري واضحة وغري وبني علمه أنها تغيب وتبتعد يف رؤ
لعبارتني احلاملتني لطـريف  توازناً يف القيم العددية بني اجهة أخرى ، توازنٌ رأيناه ينعكس 

  ..هذه املعادلة 
        =١٧٨  

        =١٧٨  
حلته األوىل حيث أدرك أنَّ مغرب الشمس عند أحد ذرويت ابتعادها كنجم ويف ر.. 

مكتملة وغري غري ناقصة يف رؤية يكون ، ) مشال جنوب ( مقارنة مع األرض على احملور 
يف هذه الرحلة تكون لديه تصور مبدئي عن الذروة اُألخرى وهي  ..طبيعية وغري واضحة 

يف القيم يف التوازن التايل ، كيف تنعكس دالالت ذلك  وكنا قد رأينا.. مطلع الشمس 
  ..بني طريف هذه املعادلة العددية 

        =١٧٨  
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     =٨٧     ،،    = ٩١  

١٧٨=  ٩١+  ٨٧  
هي رحلة دف إىل     الرحلة الثانية إىل الذروة اُألخرى .. 

وقد اكتملت الفكرة عنده .. اإلحاطة التامة ذه النتيجة اليت وصل إليها يف رحلته األوىل 
   :  عندما وصل إىل احلقيقة الكونية احملمولة بالعبارةيف رحلته الثانية ، 

          .. واليت نراها مسألةً كاملة..  

             =١٤×  ١٩=  ٢٦٦  
، وكون  ستة شهور اًمستمريبقى وصل إىل القطب الشمايل ، حيث النهار ..  هنا.. 

عن القوم عند يد ال يوجد ما حيجب الشمس فبالتأكوال يوجد ليلٌ يغطّيه ، النهار مستمراً 
  ..        : وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل  ..تلك الذروة 

هو االكتشاف العلمي ليحيط باحلقيقة الثانية اهلدف من هذه الرحلة .. وكما بينا .. 
   ما نقرؤه يف قوله تعاىل  العلمية اليت وصل إليها يف رحلته األوىل ، وهذا

     ..  ا حتمله فهذه املعلومة اليتأحاطت مبا لديه خرباً ، ناجتة عم
  ..اآليتان التاليتان كمسألة كاملة 

                

         =٣٤×  ١٩=  ٦٤٦   
سأقف بإذن اهللا تعاىل عند هذه النقطة ، تاركاً الرحلة الثالثة .. يف هذا البحث .. 

هاتني ،  هخرى يف رحلتيارات قرآنية أُتفسري عبألحباث أُخرى وتاركاً .. لبحث آخر 
              :  كالعبارات



        ٢٩                  
                

                  ]
  ] ٨٨ - ٨٦: الكهف 

        : هو تفسري قوله تعاىلمن هذا البحث فاهلدف 

         ، رداً على وجهي العملة املفلسة ،
الت هذه العبارات القرآنية ، أم سواء الرد على املتاجرين بروايات املوروث اليت تشوه دال

  ..الرد على من يستغل ذلك لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل 

 
 


