
  

     

                                                                         
 

          

                        

باقي الكتب السماوية مع ) القرآن الكرمي ( إضافة إىل اشتراك كتاب اهللا تعاىل  ..
  بكونه قوالً هللا تعاىل عنها ، فإنه يتميز ) معاين من عند اهللا تعاىل ( كونه كالماً هللا تعاىل ب

  ..، وقد بينت يف كتيب هذه احلقيقة بشكلٍ مفصل ) صياغة لغوية من عند اهللا تعاىل ( 
              ] ٦٨: املؤمنون [  

         ] ل٥: املزم [    

بنص  تيانلن يستطيعوا اإلالبشر  أنَّ تبيان اهللا تعاىليف  من هنا نرى احلكمة اإلهلية.. 
نص كنصوص الكتب السماوية كالنص القرآين ، يف حني مل يتحداهم بأن يأتوا بأي 

  ..األخرى 
              

         ] ٨٨: اإلسراء [  



         ٢                  

ذات يف كتاب اهللا تعاىل ألكثر  أن ال يذْكَر اسمة عظمة الصياغة القرآنيمما تقتضيه .. 
تناقض فيه أي عبارة قرآنية مع أي ت المن شخصية واحدة ، فالقرآن الكرمي كلٌّ متكاملٌ 

كيف أنَّ أمساء الرسل ) سلّم اخلالص ( وكنا قد رأينا يف النظرية السادسة  ..عبارة أُخرى 
الكثري من املعادالت اليت تبين عظمة الصياغة القرآنية واألنبياء عليه السالم تدخل يف 

مساحة كتاب اهللا تعاىل ، ويف كامل كرار ورود كلّ اسم منها على توعظمة احلكمة من 
  ..كلِّ نص فيه 

السالم قبل مولد عيسى عليه السالم  ماحنن نعلم أنَّ هارون أُرسل مع موسى عليه.. 
املستحيل أن تكون مرمي عليها السالم أُختاً بالوالدة  وبالتايل من.. ليست قليلة بقرون 

خوة وبالتايل فاأل ..هلارون عليه السالم ، فالفاصل الزمين بينهما جيعل من ذلك مستحيالً 
  ..املعنية يف النص التايل ليست دموية 

               

            ] ٢٨ – ٢٧: مرمي [   

مل يقصدوا أبداً ،      : فقوم مرمي عليها السالم عندما قالوا هلا.. 
ملاذا متّ . ..وهنا سؤالٌ يطرح نفسه  ...ك وسلومنهج  أُخوة دموية ، إنما قصدوا أُخوةَ

يف هذا  من الرسل واألنبياء عليهم السالم اختيار هارون عليه السالم بالذات دون غريه
ما هو الرابط بني مرمي عليها السالم : مبعىن  !!! ..؟    الوصف ملرمي 

  ..ن عليه السالم من جهة أُخرى ؟ فيما اموها به يف هذا املوقف من جهة ، وبني هارو
وبالعودة . ....اإلجابة على هذا السؤال حتتاج للعودة إىل سرية هارون عليه السالم .. 

نتيجة دعاء موسى عليه كوزيرٍ ملوسى عليه السالم النبوة  له وهبتأنه إىل سريته نرى 
   ..بذلك السالم له 
           ] ٥٣: مرمي  [   



         ٣                  

                

    ] ٣٢ – ٢٩: طه  [   

                ] الفرقان :
٣٥  [   
            ] ١٣: الشعراء  [   

               

           

          ] ٣٥ – ٣٤: القصص [    

قَه من أجل أن يصد، هي وضعها موسى ارون عليهما السالم اليت الثقة هذه .. 
  ..ويشد عضده به ويكون وزيراً له 

  ..هللا تعاىل أمها  رذْنكانت ومرمي عليها السالم .. 
                

               

             

             

                

               ] ٣٧ – ٣٥: آل عمران [     

  ..حبيث كانوا يتسابقون على الفوز بكفالتها ، عت الثقة ا وض ومرمي عليها السالم



         ٤                  

               

           ] ٤٤: آل عمران [     

ومرمي  )كنيب ووزير (  هو كون هارون –كما يعلمه بنو إسرائيل  –فالرابط األول .. 
وكالمها وضعت به الثقة .. هللا تعاىل ، مها نتيجة دعاء )  ر هللا تعاىلذْكن(  عليها السالم

  ..على أنه أهلٌ هلذه الثقة  –يف البداية  –ونظر إليه من قبل بين إسرائيل 
ن أقومه ووضع ثقته ارون عليه السالم وكلَّفَه بأن خيلفه يف موسى عليه السالم .. 

  ..يصلح وال يتبع سبيل املفسدين 
             

             

    ] ١٤٢: األعراف [    

حليهم عجالً جسداً له من وبعد ذلك وقبل أن يرجع موسى إىل قومه ، اختذ قومه .. 
  ..خوار 
                

             

              

    ] ١٤٩ – ١٤٨: األعراف [    

توجه إىل هارون كونه كلّفَه داية قومه أثناء وملا رجع موسى عليه السالم إىل قومه 
  .. غيابه ، وأخذ بلحية هارون وبرأسه جيره إليه 



         ٥                  

              

               

              

         ] ١٥١ – ١٤٢: األعراف  [   

             

                 

              

               

               

                 ] ٨٨: طه 
– ٩٤ [    

مل يقم باملهمة اليت أُوكلت إليه ومل يكن أهالً أُتهم هارون عليه السالم بأنه .. إذاً .. 
هذه هي .. قف فلم يستطع تقومي االحنراف الذي آل إليه بنو إسرائيل يف ذلك املو هلا ،

كما يبين القرآن  –الصورة اليت اعتقدها بنو إسرائيل عن هارون عليه السالم ، مع أنه 
  ..إالَّ أم استضعفوه وكادوا يقتلونه ، بكامل استطاعته هدايتهم حاول  –الكرمي 
  ..مرمي عليها السالم حينما أتت بعيسى عليه السالم ، نظروا إليها على أنها زانية و.. 
               

            ] ٢٨ – ٢٧: مرمي [   



         ٦                  

وبالتايل اعتقد بنو .. رأينا هذه النظرة اخلاطئة كانت بعد ثقة وضعت ا كما .. 
إسرائيل أنها خانت الثقة ومل تكن أهالً هلا ، كما اعتقدوا أنَّ هارون عليه السالم مل يكن 

  ..أُعطيت له أهالً للثقة اليت 
  هذا هو رابط العمق الداليل يف وصف بين إسرائيل ملرمي عليها السالم .. 

  ا زانية بعد أن أتت بعيسى علما أرادوه بقوهلم ف .......يه السالم واعتقدوا أ

     يا من خنت األمانة والثقة اليت أُعطيت لك ، كما أنَّ هارون : هو
، يا من لست أهالً للثقة كما أنَّ هارون مل يكن أهالً خان األمانة والثقة اليت أُعطيت له 

  ..للثقة 
للمعاين والدالالت يتعلّق بعلم اغة النص القرآين هو تصوير مطلق فكلُّ ما يرد بصي.. 

   ..املطلقة ، وصياغة مطلقة تتعلّق حبكمة اهللا تعاىل وقدرته املطلق اهللا تعاىل 
 
  

 


