
        

      

                                                                                
          

                        

عن العصبيات واألهواء ، ال ختتلف أبداً مع أحكـام  الفطرة الطاهرة النقية اردة .. 
املوجود يف القلوب املؤمنة ) الصلة والقرىب من اهللا تعاىل ( كتاب اهللا تعاىل ، فسواٌء الروح 

على قلب كلِّ متدبرٍ صادق ، كالمها من اهللا تعاىل  ح القرآينّ الذي تترتّل دالالته، أم الرو
تعارضٍ بينهما يف مسألة ما ، فنحن أمـام   توهمنا وجود وإن.. ويؤديان إليه جلّ وعال 

  :احتمالني 
  ..لكتاب اهللا تعاىل اخلاصة ذه املسألة  احلقإما أننا مل ندرك الدالالت  -
 .. أو أنّ ما حسبناه فطرةً جمردةً هو عصبيةٌ وهوى مسبق الصنع  -
يه ، ال خيتلف أبداً مع الروح فالروح الذي فطر اهللا تعاىل النفوس الطاهرة النقية عل.. 

  ..الذي نزله منهجاً لرسالته اخلامتة اليت أرادها للبشرية مجعاء حىت قيام الساعة 
النصوص القرآنية احلاملة لألحكـام الـيت    بعض –تفسرياً خاطئاً  –نفسر  حينما.. 

.. الروح القـرآين  ندفع الفطرة النقية لالختالف مع  –بذلك  –يريدها اهللا تعاىل ، فإننا 
فحينما ال خيرج معيار مصداقية الفكر اإلسالمي عن إطار التاريخ ، وتصبح العصـبيات  
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ناظماً لسمت التوجه الفكري  لطائفية هدف هذا الفكر ، تصبح تصورات العامةاملذهبية وا
ا احلق الذي عند األمة ، وتبتعد األمة عن منهجها احلق لتعود إىل احلضيض ، وينعدم فكره

  ..جيب عليها إدراكه 
ريخ منهجاً بديالً عن منهج اهللا تعاىل ، والذين ال يطيب هلم من مقدمي التا الكثري.. 

ن رجاالت وفقهـاء  م مبا حيمله –شراك صنمِ التاريخ ريدون إترك أصنامهم التارخيية ، ي
أنفُسـهم   ا يومهون بهفيبحثون عم.. اهللا تعاىل  يف رسم حدود دالالت كتاب –وأقوال 

ها هذه حقيقةَ األحكام اليت حتمل القرآنية ال يوافق عض النصوصب واآلخرين من أنَّ ظاهر
تاريخ ضرورةً ال بد منها لفهم دالالت ال ، وذلك بغية إجياد مربرٍ جلعل رجاالتالنصوص 

  .. اهللا تعاىل  كتاب
 ..ون به وممهو تفسريهم  –هذه األوهام واملزاعم  كنموذج خنتاره إلسقاط –ا حيتج

هذا النص أمر  ظاهر: يقولون ..  ] ٢: املائدة  [       :لقوله تعاىل 
كي خيرج من إحرامه ، بينما كلُّ متحلّل ،  –حسب زعمهم  –إهلي ، بأن يصطاد 

أي فسروا هذا النص على أنَّ  ..ي بذلك أي أمرٍ إهل اإلحرام ال تشمل اخلروج من حقيقة
  ..الصيد القيام بفعل  حتمية تقتضي، ذه الصيغة فيه     كلمة ورود 

أنَّ كلَّ من يتحلّل ال بد له : ذا النص ه ما ذهبوا إليه ، يكون معىن ظاهر فحسب.. 
وافق  أنَّ دالالت النص ال تهبوا إىل، ولذلك ذ كنمم هذا غريالصيد ، و من أن يقوم بعملية

من عدم  –إليه زعمهم ، وما يريدون  حسب ما يذهب –وبالتايل ال بد .. صياغته  ظاهر
لفهم بعض دالالت  األخذ بظاهر هذا النص ، وال بد من العودة إىل أصنام التاريخ كمعيارٍ

  .. اجلمل القرآنية ، والكلمات القرآنية 
.. ه اللغوية صياغت ال ميكن لدالالت أي نص قرآينٍّ أنْ ختالف ظاهر: نقول  وهنا.. 

 ا لصياغة النص ، وإما لدالالت بعـض يف إدراكنا إم إنْ توهمنا ذلك ، فاملشكلة تكمنو
  ..كلماته 
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 ..الذي بني أيدينا يكمن السر ف الطاء يف كلمةيف حر يف النص     
، إىل مشـتقٍ مـن   ) ص ، ي ، د ( اللغوي  ذا احلرف الغريب عن اجلذرفدخول ه.. 

  ..هذا املشتق  يف حتديد دالالت وتأثريه اللغوي ، له فعلُه مشتقّات هذا اجلذرِ
علـى  ) الطـاء  ( ومن خالل دراسة منهجية قمت ا لرصد تأثري دخول حرف .. 

على جذرٍ لغـوي ، يعـين   ) الطاء (  احلرف هذا الت جذرٍ لغوي ، رأيت أنَّ دخولدال
أي .. ه ، حسب إرادت الفاعل لغوي يف ساحة استخدامال ذا اجلذر إدخال املسألة املعنية

من حقيقـة   ب الفاعليقتر االستخدام ، حبيث احة إمكانيةيف س يتم إدخال تلك املسألة
اإلمكانيـة ،   داللـة  )الطاء ( هذا احلرف  أي تضيف دالالت.. املسألة حسب احلاجة 
  ..لدالالت اجلذر اللغوي 

غمـاس يف  تعين االن) ص ، ل ، ي ( اللغوي  اجلذر مشتقّات.. املثال  فعلى سبيل.. 
  .. الصلي املسألة موضوع
            

            ]  ٥٦: النساء [   

) ، ل ، ي  ص(  وكلُّ مشتقّات اجلذر اللغوي.. فيها  فصلي النار هو االنغماس.. 
 .. معانيها يف هذا اإلطـار  تعاىل ، اليت مل يدخلْ عليها حرف الطاء ، تدور يف كتاب اهللا

 :  الطاء ، هو كلمة هذا اجلذر اللغوي دخل عليه حرف وهناك مشتق واحد من مشتقّات
   تعاىل  هيف قول:  

               

    ]  ٧: النمل [  
  ..تعاىل  ويف قوله.. 
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  ] ٢٩:  القصص [   

ني الكرميتني ، ال تعين االنغماس يف هاتني اآليت    واضح أنَّ كلمة.. 
الطاء  أي بعدم دخول حرف..  ) ونتصل( تت وإالّ أل..  ارالن بالشهاب القبس وجبذوة

  ..على الكلمة 
حسب إرادة ) ص ، ل ، ي (  قتراب مما تعنيه مشتقّات اجلذرفاالصطالء هو اال.. 

ساحة إمكانيـة اسـتخدام    يف فحرف الطاء أدخل املسألة.. وهكذا .. الفاعل وحاجته 
  ..وحاجته  الفاعل

إصفاء  إنَّ) .. ص ، ف ، ي ( لغوي ولنأخذ مثاالً آخر ، هو مشتقّات اجلذر ال.. 
مـن  ) الشيء الثاين  ( يارهما متَّ اخت) األول (  الشيء بشيٍء آخر ، هو إعطاء هذا الشيء

  ..األول  ساحة أُخرى ال يقارن فيها الشيء
              

   ] ٤٠: اإلسراء  [
         ]  ١٦: الزخرف [  

 ملْ يدخل ساحة املقارنة) ء األول الذي هو حنن الشي( الذي متَّ إصفاؤه  فالشيء.. 
) البنات ( ن به وهو ، وال حىت بني هذا الشيء الثاين وما يقار) البنني ( مع الشيء الثاين 

  ) ..البنون ( فى ، أي هو املُص نة تلك هو ما متَّ إعطاؤه للشيءاملقار فما دخل ساحة.. 
ن متَّ إصفاؤهم ، مل يـدخلوا  املخاطبون يف هذين النصني القرآنيني ، والذي فالبشر.. 

ولـذلك  .. قارنون مع البنات تلك الساحة هو البنون الذين ي وما دخل.. ساحة املقارنة 
  .. البنون والبنات  وجدي هذا اإلصفاء فداخل ساحة



     ٥                  

 البـنني  املقارنة بـني  اإلصفاء تلك من داخل ساحة ةمسأل يرولذلك حني تصو.. 
  ..الدخول تلك  والبنات ، نرى دخول حرف الطاء الذي يشري إىل عملية

            ]  ١٥٣: الصافات – 
١٥٤ [   

  ..ة بني البنني والبنات فاالصطفاء هنا هو من داخل ساحة املقارن.. 
  ..ذاا نراها يف الصور القرآنية التالية  واملسألة.. 
             ]٢٤٧: البقرة [    

              ]  آل
   ] ٣٣: عمران 
            

   ]  ٤٢: آل عمران [   

          ] ١٤٤: األعراف [   

               
  ] ٧٥: احلج  [

          ]  ٣٢: فاطر [   

                 

   ]  ٤: الزمر [   
احة املقارنة مع اآلخرين س يشري إىل دخول املُصطفى داخل –إذاً  –فحرف الطاء .. 

ص ، ( اللغـوي   ملخاطب مبشتق اجلذربينما عدم دخول هذا احلرف يشري إىل وجود ا.. 
  ..تلك الساحة  خارج) ف ، ي 
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معىن حيثيات  حتمل) ص ، ر ، خ ( اجلذر اللغوي مشتقّات .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
  .. الصراخ 
           ]  ٤٣: يـس [  

  .. الصراخ هو طلب  واالستصراخ.. 
            

       ]  ١٨: القصص [  
اخ فيعين دخول ساحة هذا الصر، اللغوي  أما دخول حرف الطاء على هذا اجلذر.. 

  .. من داخل ساحته  ، أي يعين تصوير الصراخ
              

                  
  ] ٣٧: فاطر  [

حني دخول ) .. ص ، ب ، ر ( للغوي هو مشتقّات اجلذر ا.. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
ساحة الصرب ، وساحة  ذر اللغوي فإنَّ ذلك يعين دخولهذا اجل حرف الطاء على مشتقّات

  .. معه  إمكانية التفاعل
             

  ]  ٦٥: مرمي [   

               

  ]  ١٣٢: طـه [   

           ]  ٢٧: القمر [  



     ٧                  

إنَّ صـنع  ) .. ص ، ن ، ع ( غـوي  ولنأخذ مثاالً آخر ، هو مشتقّات اجلذر الل.. 
  .. صناعته  الشيء يعين وقوعه حتت فعل

               

       ]  ٨٨: النمل [   
  .. هذا الفعل  فالصنعة هي مهنة.. 
                    

  ] ٨٠: نبياء األ[ 
تعاىل  يف ساحة إمكانية الصناعة كما يريد اهللا تعاىل موسى عليه السالم اهللا وقد وضع

موسى  وإالّ فسيكون ،هو اهللا تعاىل  وليس يف ساحة الصناعة املباشرة اليت فاعلها الوحيد ،
مشـتق   ورودهذه احلقيقة نراها جليةً يف .. مسيراً يف كلِّ حركة من حياته عليه السالم 

  .. مبوسى عليه السالم ، بصيغة املبين للمجهول  املتعلِّق) ص ، ن ، ع ( اللغوي اجلذر 
              

           ]  ٣٩: طـه [   

       :لـه  وملْ يقـل      : تعاىل ملوسى عليه السالم ولذلك يقول اهللا.. 
صناعتك لنفسي كما أُريـد ،   أي يقول له أدخلتك يف ساحة إمكانية..  )صنعتك و (

استمر يف هذه اإلمكانية إىل أن صـنعت   ك الصاحلوبعد ذلك فإنَّ معدن.. إشرايف  وحتت
  ..كما أُريد 
            ]  ٤١ – ٤٠: طـه [   
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) ض ، ر ، ر ( واملسألة ذاتها يف دخول حرف الطاء على مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
إىل ساحة إمكانية الوقوع ) اليت دخل عليها حرف الطاء ( كلمة ، مبعىن إدخال املعين بال

  ..يف الضرر 
             ]  ١٢٦: البقرة [   

 .......            ] ١٧٣: لبقرة ا [   

              ]  ٣: املائدة [   

            ]  ١٤٥: األنعام [   

         ]  ٦٢: النمل [   
املعين  قّات اجلذر اللغوي ، يعين دخولعلى مشت فدخول حرف الطاء.. وهكذا .. 

  ..هذه الساحة  من داخل سألةالفعل ، وتصوير امل ذا املشتق يف ساحة إمكانية حصول
 ..ا نراها يف الفعل املسألة ذا    ـة   يفالعبارة القرآني   

   ]  وال .. الصـيد   حلِّ فادخلوا يف ساحة: املعىن هو  فتقدير..  ] ٢: املائدة
نه يف اآلية السابقة مباشرةً لآليـة  ومما يؤكّد ذلك أ.. للمتحلّل  يعين ذلك حتمية الصيد

  .. عاىل ت احلاملة هلذه العبارة القرآنية ، يقول
              

             ]  ١: املائدة [   

 تعين غري داخلي ساحة حلِّ الصيد         فالعبارة القرآنية

، تعين  ] ٢: املائدة  [       وبالتايل فالعبارة القرآنية.. أنتم حرم و
  ..حلِّ الصيد  حتلّلتم فادخلوا ساحة إمكانية وإذا
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الـنص   غةصيا م وزعمهم بوجود تعارضٍ بني ظاهرهبعض وهكذا نرى أنَّ تصور.. 
أنفُسهم نتيجـة عـدم    القرآينِّ وبني حقيقة ما حيمل من معان ودالالت ، هو وهم دخل

النص القرآين ، ونتيجةَ فرض التصورات التارخيية على دالالت الكلمـات   إدراك دالالت
ة هذه الدالالت من كتاب اهللا تعاىل القرآنية ، دون البحث السليم اهلادف الستنباط حقيق

  .. ، ونتيجةَ عدم امتالك اإلرادة القوية يف التخلّي عن األصنام الفكرية املغلوطة 
إىل التـاريخ   والطائفيـة إنّ سوق األمة من عواطفها اهلوجاء وغريزا املذهبيـة  .. 

.. واملتخلّفون فكرياً وعقلياً هذه األمة إىل قطيع ، يقوده املهرجون أبناء ومشاكله ، حيول 
فاهللا تعاىل يريد من اإلنسان أن يساق بعقله يف مركب الربهان والدليل إىل دالالت كتابه 

  ..الكرمي ، ال أن يساق بعواطفه اهلوجاء إىل التاريخ ومشاكله 
 اإلبداع الفكري هو االكتشاف املُربهن للحقائق غري املعروفة ، وبالتايل هو توجيه.. 

فكر اُألمة حنو نقطة مستقبلية على حمور الزمن ، وخلق إمكانية ارتقاء اُألمة إىل هذه النقطة  
سمح بتجاوز السقف الفكـري  إىل اجترار للماضي ، حبيث ال ي ، بينما حتول فكر األمة

  ..ملرحلة تارخيية حمددة ، يوقف األمة على حمور الزمن لتتجاوزها اُألمم اُألخرى 
  

  
 


