
 
 

  
  املهندس عدنان الرفاعي

  : مراتب هي الوجود ثالث.. 
  .. الذات اإلهلية وصفاا -١
وهو خارج إطار املكان والزمان ، وال جتتمع فيه املتناقضات ، ..  عامل األمر -٢

  ..وينتمي إليه الروح والقرآن الكرمي 
، وخاضـع لقـوانني املكـان       ) عامل األشياء   ( وهو عامل املادة    . . عامل اخللق    -٣

  ..والزمان ، وجتتمع فيه املتناقضات  
والعلوم اردة كالرياضيات ال جتتمع فيها املتناقضات ، فالعقل الـذي يتـصور             

 أكرب من الواحد ، ال ميكنه تصور      ) كرقم جمرد عن أي تعلّق مادي بعامل اخللق         ( االثنني  
وإذا أردنا أن نتصور الواحد أكرب مـن        .. نقيض ذلك وهو أنّ الواحد أكرب من االثنني       

االثنني فال بد من إنزال هذه املسألة إىل عامل اخللق الذي حيوي املتناقضات ، وال بد من                 
الكبرية ) كجسم مادي بعيداً عن الرقم ارد       ( تلبيس هذه املسألة للمادة ، فالتفاحة       

  ..من تفاحتني صغريتني أكرب 
عامل اخللق ميكننا تصور الشيء ونقيضه بآن واحد ، فالعقل الذي تـصور أنّ                ويف

اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل تقلّص أقطار اجلسم ، ميكنه أن يتصور أنّ اخنفـاض               
 - كما نعلـم     -فاملاء  .. درجة احلرارة يؤدي إىل نقيض ذلك وهو متدد أقطار اجلسم           

  ..مئوية يبدأ بالتمدد مع اخنفاض درجة احلرارة  ) ٤( +درجة يف ال
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ّ وعال -والقرآن الكرمي   ال ميكن أن حيتوي على - كما يؤكّد مرتله جل
  ..األمر إىل عامل املتناقضات ألنه ينتمي 

 )و ا الْكِتَابرِي متَد تا كُنرِنَا مأَم وحاً مِنر كا إِلَينيحأَو كَذَلِكو انال الْأِمي
ولَكِن جعلْناه نُوراً نَهدِي بِهِ من نَشاء مِن عِبادِنَا وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى 

   ) ٥٢: الشورى ()    صِراطٍ مستَقِيمٍ  
  ..وقد أكّد اهللا هذه احلقيقة يف صورة قرآنية أُخرى 

 )        مِـن كَـان لَـوو آنالْقُر ونربتَدتِالفـاً             أَفَال يوا فِيـهِ اخـدجـرِ اللَّـهِ لَوـدِ غَيعِن 
   )٨٢:النساء(         )كَثِرياً 

 ننكـر مـسألة     - والكثريين من الذين أدركوا هذه احلقيقة        -وهذا ما جعلنا    .. 
) ساحتها عامل اخللـق     ( الناسخ واملنسوخ من أساسها ، ألنّ هذه املسألة يآت بشرية           

ام القرآنية ، وجهلٌ حبقيقة عامل األمر الـذي ينتمـي إليـه             بوجود اختالف بني األحك   
  ..القرآن الكرمي 

إنّ ما جيب أن نعلمه أنّ مجيع الرسل عليهم السالم ، كانوا حيملون مناهج هدايـة            
فاملنهج الذي عمل به    .. للبشر ، ويؤيدون مبعجزات تصدق املناهج اليت أُنزلت عليهم          

ه هو التوراة واأللواح ، واملعجزة اليت أُيد ا هي العصا           موسى عليه السالم ودعى إلي    
واملنهج الذي أُنزل على عيسى عليه الـسالم هـو          .. وغريها من املعجزات الكونية     

اإلجنيل ، واملعجزة اليت أُيد ا هي إحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل ، وغـري ذلـك مـن                   
  ..املعجزات الكونية 

بقة كانت املعجزة منفصلة متاماً عن املنـهج ، وكانـت           ففي كلِّ الرساالت السا   
املعجزة حتدث يف ساحة عامل اخللق ، وبالتايل حمكومة إلطار املكـان والزمـان ، فـال          
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وهكذا فاملعجزات السابقة أفعـالٌ مـن       .. يشهدها إالّ من رآها من الذين عاصروها        
  .. أزمنة حمددة أفعاِل اهللا تعاىل ، ساحتها عامل اخللق ، وألجيال حمددة يف

 ، وللمنهج الذي أُنزل عليـه       rأما بالنسبة للمعجزة اليت أُيد ا الرسول حممد         
إنّ املعجزة هي القرآن الكرمي ، واملنـهج هـو          .. لتبليغ البشر ، فاألمر خمتلف متاماً       

  ..فاملعجزة هي ذاا املنهج .. القرآن الكرمي 
 يف عامل اخللق ، وأنها فعلٌ من       -كما قلنا   -ا  ويف حني أنّ املعجزات السابقة ساحته     

أفعال اهللا تعاىل ، وخاصةٌ ألجيال سابقة ، فإنّ معجزة القرآن الكرمي تتعلّـق مباشـرة                
بصفات اهللا تعاىل ، ومستمرة يف كلِّ زمان ومكان ، ألنّ املنهج رسالةٌ للبشرية يف كلِّ                

  ..زمان ومكان ، وينتمي لعامل األمر 
عن املعجزات اليت أُيد ) كمعجزة وكمنهج ( ة اليت متيز القرآن الكرمي هذه املسأل

ا الرسل السابقون عليهم السالم ، وعن الكتب السماوية اُألخرى ، بينها القرآن 
  :الكرمي يف النقاط التالية 

 - مبا فيها القرآن الكرمي كمنهج وليس كمعجزة         - الكتب السماوية مجيعاً     - ١
هللا تعاىل ، أي أنّ معانيها وما حتمله من دالالت وأحكام هي من اهللا تعاىل ،                هي كالم ا  

بينما .. لتلك الكتب من اهللا تعاىل ) القول  ( وهذا ال يفرض أن تكون الصياغة اللغوية        
 كباقي  -إضافة إىل أنه كالم اهللا تعاىل       ) كونه معجزة ملتحمة باملنهج     ( القرآن الكرمي   

  .. هو قول اهللا تعاىل ، أي صياغة لغوية من اهللا تعاىل -خرى الكتب السماوية اُأل
 ) لِنيالْأَو مهاءأْتِ آبي ا لَمم مهاءج لَ أَموا الْقَوربدي ٦٨:املؤمنون(   )أَفَلَم.. (   
 ) الً ثَقِيالقَو كلَيلْقِي عن٥:املزمل(   )إِنَّا س..  (  
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  ..  )١٤:الطارق(   )وما هو بِالْهزلِ  ) ١٣ (فَصلٌ إِنَّه لَقَولٌ ( 
 ونَزلْنا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِكُلِّ شيءٍ ( فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيٍء

 يف ثالث آيات أنه قول اهللا تعاىل ، يف الوقت - كما نرى -يبين لنا   )٨٩: النحل( )
  .. فيه آية واحدة تشري إىل أنَّ الكتب السماوية اُألخرى قولُ اهللا تعاىل الذي ال توجد 

ولذلك حتدى اهللا تعاىل اإلنس واجلن على أن يأتوا بنص مماثل للنص القـرآين ، يف     
الوقت الذي مل يتحد البشر يف أن يأتوا بنص مماثل لنصوص الكتب السماوية اُألخرى              

علّق الصياغة اللغوية للقرآن الكرمي باهللا تعاىل وصفاته العظيمة         ، وهذا دليلٌ آخر على ت     
 مبا حتمله من أدلّة ومعاٍن ومفاتيح لتبيان كلّ شـيٍء يف هـذا              -، وأنّ هذه الصياغة       

فكون القرآن الكرمي من اهللا تعاىل يقتـضي        ..  هي املعجزة يف القرآن الكرمي       -الكون  
 تعاىل يقتضي كونه معجزة صاحلة لكلِّ زمـان         كونه منهج اهللا تعاىل ، وكونه قول اهللا       

  ..ومكان
قُلْ لَئِنِ اجتَمعتِ الْأِنْس والْجِـن علَـى أَن يـأْتُوا بِمِثْـلِ هـذَا الْقُـرآنِ ال                  ( 

  ) ..٨٨:سراءاإل( )يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضُهم لِبعضٍ ظَهِرياً 
كوا مناهج جمردة عن املعجزات ، وكوا صياغة         الكتب السماوية اُألخرى     - ٢

غري متعلّقة بالذات اإلهلية وصفاا ، وبالتايل كوا صياغة غري إعجازية ، حتمـل مـن     
املعاين والدالالت ما ال خيرج عن إطار ساحة إدراك املخلوقات ، وال يوجـد تأويـل                

  .. لنصوص تلك الكتب خارج ساحة إدراك املخلوقات 
كمنهج للبشرية مجعاء وكمعجزة متعلّقة بالذات      ( يف نصوص القرآن الكرمي     بينما  

، نرى أنه يف الوقت الذي حتمل فيه هذه النصوص دالالت ومعـاٍن             ) اإلهلية وصفاا   
تدركها املخلوقات ، حتمل يف الوقت ذاته دالالت ال حييط ا إالّ اهللا تعاىل ، وهذا ما                 

  ..ق تأويل القرآن الكرمي أشار إليه القرآن الكرمي بعم
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  ) إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يم٧:  آل عمران (     )و( ..      
 )                     ـونمِنؤمٍ يـةً لِقَـومحرو ـدىلَى عِلْـمٍ هع اهلْنبِكِتَابٍ فَص ماهجِئْن لَقَد٥٢ ( و( 

ظُرون إِلَّا تَأْوِيلَه يوم يأْتِي        نلْ يـلُ           هسر تـاءج لُ قَدقَب مِن وهنَس قُولُ الَّذِيني تَأْوِيلُه
فَعوا لَنا أَو نُرد فَنعملَ غَير الَّذِي كُنا نَعملُ قَـد خـسِروا            شفَي اءفَع ش ا مِنلْ لَنفَه ق ح نا بِالْ بر

فْتَر ا كَانُوا يم مهنضَلَّ ع و مهفُس نْ   )  .. ٥٣-٥٢:  األعراف (  )ون  أَ
فاإلطار األخري حلدود دالالت النص القرآين ال حييط به إالّ اهللا تعاىل ، وال يستطيع    

  ..البشر النظر إىل هذا اإلطار إالّ يف اآلخرة كما يبين القرآن الكرمي 
احلـال   نزول الكتب السماوية السابقة مل يؤد إىل أي تغيري كوين ، كما هو               - ٣

فاجلن علمت برتول   .. حينما أُنزل القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا           
  ..الكتب السماوية اُألخرى 

َفـراً مِـن الْجِـن يـستَمِعون الْقُـرآن فَلَمـا حـضَروه قَـالُوا           (   ذْ صرفْنا إِلَيك نَ وإِ
لَ     قَـالُوا يـا قَومنـا إِنَّـا سـمِعنا كِتَابـاً          ) ٢٩) ( ى قَومِهِم منـذِرِين     أَنْصِتُوا فَلَما قُضِي ولَّوا إِ

ق وإِلَـى َطرِيـقٍ     ح قاً لِما بين يديهِ يهدِي إِلَى الْ دصى موسدِ معب أُنْزِلَ مِن
  ) ٣٠-٢٩:  األحقاف (  ) مستَقِيمٍ 
واجلن     ة السابقة ، تساءلت عن التغيري الكـوين         اليت علمت برتول الكتب السماوي

الذي حصل حينما أنزل القرآن الكرمي ، فقبل نزول القرآن الكرمي كـان للجـن يف                
السماء مقاعد للسمع ، ولكن بعد نزول القرآن الكرمي مل تعد هذه املقاعد موجودة ،               

  ..ألنَّ السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً 
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نَّ   (  فَر مِن الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمِعنا قُرآناً عجبـاً              قُلْ أُوحِي إِلَي أَ ع نَ تَماس ١(ه (
نـا أَحـداً             بكَ بِر آمنا بِهِ ولَن نُشرِ نـا مـا      ) ٢(يهدِي إِلَى الرشدِ فَ بر ـدـالَى جتَع أَنَّـهو

خَـذَ صــاحِبةً وال ولَــداً  ــ ) ٣ (اتَّ طاً وأَنَّــه كَـان يقُ ــطَ لَــى اللَّـهِ شا عنــِفيه ــا ) ٤ (ولُ سنأَنَّــا ظَنو
وأَنَّـه كَـان رِجـالٌ مِـن     ) ٥ (أَن لَن تَقُولَ الْأِنْس والْجِـن علَـى اللَّـهِ كَـذِباً           

م أَن  وأَنَّهم ظَنوا كَما ظَننـتُ    ) ٦ (الْأِنْسِ يعوذُون بِرِجالٍ مِن الْجِن فَزادوهم رهقاً      
ث اللَّه أَحداً    عبي ٧ (لَن (   ًباـهشدِيداً وساً شرح لِئَتا منَاهدجفَو اءما السنسأَنَّا لَمو) أَنَّـا  ) ٨و

ــداً       صاباً رــه ــه شِ ــد لَ ــآن يجِ عِ الْ ــستَمِ ي ــن عِ فَم مــس ــد لِل ــا مقَاعِ همِن ــد ــا نَقْع ــا ال )٩ (كُن  وأَنَّ
داًنَدشر مهبر بِهِم ادأَر ضِ أَم فِي الْأَر نبِم أُرِيد ر١٠-١:  اجلن (  )  رِي أَش (    

والقرآن الكرمي املتعلِّق بصفات اهللا تعاىل العظيمة ، لو أُنزل على أي خملوق غري     ..  
  .. ) القرآن الكرمي ( مكلّف خلشع وتصدع من خشية الذات اليت تتصف ذه الصفة 

  )         تِلْـكةِ اللَّـهِ ويشخ عاً مِن دتَصاشِعاً مخ تَهأَيلٍ لَربلَى جع آنذَا الْقُرا هلْنأَنْز لَو
  ونفَكَّر   ) .. ٢١:  احلشر (   )الْأَمثَالُ نَضْرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتَ

الكرمي الـذي مل نـره يف       وعندما يرفع هذا الغطاء يف اآلخرة ، سنرى يف القرآن           
  ..حياتنا الدنيا 

 ) دِيدح موكَ الْيرصكَ فَبغِطَاء كنا عفْنذَا فَكَشه فِي غَفْلَةٍ مِن تكُن ٢٢ : ق( )     لَقَد(    
ولذلك فالقرآن الكرمي يتعبد بتالوته ، ألننا بتالوته نقول على ألسنتنا املاديـة يف              

ما قاله اهللا تعاىل يف عامل ما فوق املادة واملكان          ) املادة واملكان والزمان    عامل  ( عامل اخللق   
 إىل ذلك العامل مبقـدار إمياننـا        - بتالوتنا للقرآن الكرمي     -والزمان  ، وبالتايل نسمو      

  ..وخشوعنا وتصديقنا ذا القرآن ، ومبقدار انصياعنا ملا حيمله من أحكام 
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 واألدلّة الواضحة اليت حيملها ، ويطلب من البشر         إذن القرآن املنهج هو األحكام    
والقرآن املعجزة هو الصياغة املطلقة اليت صاغها اهللا تعاىل ، حبيث حتمـل             .. تنفيذها  

أسرار الكون يف أعماقها ، وحبيث حتمل لكلِّ جيٍل من األدلّة واملعاين ما يناسب علمه               
  ..وحضارته 

ال خيتلف إدراكه كثرياً من جيـٍل       ) عامالت  أحكام العبادات وامل  ( والقرآن املنهج   
وقمة اجلهل أن  نتصور     .. بينما القرآن املعجزة خيتلف إدراكه من جيٍل جليٍل         .. جليٍل  

  ..القرآن املعجزة ونتعامل معه  على أنه ثابت عند إدراك جيٍل من األجيال 
 وحماولةٌ لقتل مفهوم    إنّ هجر القرآن املعجزة هو هجر للدعوة احلق إىل اهللا تعاىل ،           

ألنَّ القـرآن الكـرمي   r حممد لقد توقّف جميء الرسل بعد .. الرسالة من أساسها 
منهج يستوعب حركة احلياة حىت قيام الساعة ، وألنّ القرآن الكرمي معجزة متجـددة   

 ن الكرمي ، الآوبالتايل فإنّ الذين حياربون التدبر اإلعجازي يف القر   .. حىت قيام الساعة    
خيتلفون من حيث النتيجة عن قتلة الرسل إلطفاء نور احلق الذي حيمله هؤالء الرسـل       

  ..عليهم السالم 
وهذه الصياغة املطلقة للنصوص القرآنية تتكون من مفـردات لغويـة ، وهـذه              

لذلك إذا أردنا تدبراً حقيقياً هلذه      .. املفردات هي يف النهاية مسميات لألمور واألشياء        
ة ، علينا أن نبدأ بتدبر املفردات القرآنية اليت هي مسميات املسائل اليت يصفها              الصياغ

  ..ويصورها القرآن الكرمي 
حنن البشر عندما نكتشف شيئاً جديداً يف هذا الكون مل نعرفه مسبقاً ، أو حينمـا                

فإنّ نصنع شيئاً ما ، ونريد أن نسمي تلك األشياء اليت مل نعرف هلا مسميات مسبقة ،                 
  :التسميات اليت نطلقها على األشياء تتصف بالصفات التالية 

فالتسمية مبقدار ما   ..  ترتبط هذه التسميات بدرجة إدراكنا ملاهية املسميات         - ١
تصور حقيقة الشيء ، مبقدار ما تكون قريبةً من وصفه الوصـف احلـق ، وبالتـايل                 

، تقتضي إدراكاً كامالً ملاهية هذا      فالتسمية احلق للشيء واخلالية من كلّ عيب ونقص         
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الشيء ، ومبقدار نقص إدراكنا حلقيقة الشيء الذي نريد تسميته ، تنقص تسميتنا لـه               
  ..عن مستوى التسمية احلق 

 ترتبط تسميتنا للشيء بقدرتنا على وصف ما أدركنا من ماهية هذا الشيء ،              - ٢
ه أكرب ، مبقدار ما تكون تسميتنا       وبالتايل مبقدار ما تكون قدرتنا على وصف ما أدركنا        

  ..هلذا الشيء أقرب إىل التسمية احلق 
 ترتبط تسميتنا للشيء بدرجة إدراكنا حليثيات تغير ماهية الشيء مع الزمن ،             - ٣

وبدرجة إدراكنا حليثيات إدراك األجيال املتالحقة هلذا التغير ، وبالتايل تكون تسميتنا            
ق وإىل وصف حقيقة الشيء لألجيال املتالحقة مبقـدار         للشيء أقرب إىل التسمية احل    

علمنا بتغير ماهية هذا الشيء مع الزمن ، ومبقدار علمنا بتغير إدراك األجيال املتالحقة              
  ..ملاهية هذا الشيء 

وما أكثر األمساء اليت نطلقها على األشياء ، مثّ نكتشف بعد فترة أنها تصف نقيض               
 صفات ، أو على األقل ال تصف األشياء وصـفاً سـليماً ،              ما حتمله هذه األشياء من    

  ..وذلك ألننا مل نكن نعلم حقيقة هذه األشياء 
حنن البشر نسمي األشياء كما نريد غري مهتمني بارتقـاء تـسميتنا إىل مـستوى               
التسمية احلق ، ولو كُنا كاملالئكة يف اتباعنا للحق ، وسنحاسب على تسميتنا لألشياء              

هـذه  .. ا ابتعدت تسميتنا عن التسمية احلق ، ملا جترأنا على تسمية شيء واحد              ، إذ 
احلقيقة بينها اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بشكٍل واضٍح جلي حينما صور لنا طلبه مـن                

  ..املالئكة بأن ينبئوه بأمساء األشياء 
َضـهم علـَ      (  رع ـا ثُـمكُلَّه اءـمالْأَس مآد لَّـمعالءِ     وــؤاءِ هـمالئِكَـةِ فَقَـالَ أَنْبِئُـونِي بِأَسى الْم

      ادِقِنيص تُمكُن ٣١ (إِن(        كِـيمح حانَك ال عِلْم لَنا إِلَّا ما علَّمتَنا إِنَّك أَنْت الْعلِيم الْ بقَالُوا س 
   ) ..٣٢: البقرة (  )  
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طلب منهم أن ينبئوه بأمسائهـا ، مل        حينما عرض اهللا تعاىل األشياء على املالئكة و        
 باألمساء احلق لألشياء ، ألنها مل تستطع أن تعلم العلم احلـق             تنبئتستطع املالئكة أن    

حانَك ال عِلْم لَنا إِلَّا ما علَّمتَنا         (ملاهية هذه األشياء ، لذلك قالت املالئكة         بولو كان  ..  )  س
ن دون االرتقاء إىل التسمية احلق ، ملا كانـت هنـاك       األمر جمرد تسمية كما نسمي حن     

مشكلة أمام املالئكة ، ولسمتها كما نسمي حنن األشياء ، ولكن التسمية املطلوبة هي              
  ..التسمية احلق ، اليت تصف وصفاً تاماً حقائق األشياء 

كلَّها يف عامل ما    أنّ اهللا تعاىل علّم آدم األمساء       ) القدر  ( وقد رأينا يف النظرية الثانية      
وراء املادة واملكان والزمان ، قبل حلول نفسه يف جسده ، أي يف ذلك العامل الذي ال                 

  ..حيوي املتناقضات ، وغري اخلاضع لقوانني املكان والزمان
وأشار القرآن الكرمي إىل مسألة تسمية البشر لألشياء بأمساء ما أنزل اهللا تعاىل ـا               

  ..مساء بعيدةً كلّ البعد عن حقيقة األشياء املسماة من سلطان ، فكانت هذه األ
طَانٍ           (    إِن هِي إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآباؤكُم ما أَنْزلَ اللَّـه بِهـا مِـن سـلْ

            هِم بر مِن مهاءج لَقَدو فُس نْ ى الْأَ وا تَهمو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي ى   إِن ـدالْه (  
  ..  )٢٣: النجم ( 

وإضافة إىل أنّ تسميتنا لألمور واألشياء ناقصةٌ عن التسمية احلق ، بسبب علمنـا              
الناقص عن العلم الكامل حبقيقة هذه األشياء ، فإنّ هذه التسمية ذات خصوصية فردية    

حـسب  وقومية ، فقد ختتلف تسمية الشيء ذاته من فرد آلخر ، ومن أمة ُألخـرى ،    
املناظري املختلفة اليت تنظر منها األمم وأفرادها إىل هذا الشيء ، وحـسب درجـات               

  ..علمهم مباهيته عرب األزمنة ، وحسب قدرام املختلفة على الصياغة 
وملّا كانت حقيقة األمور واألشياء فوق الرؤى املختلفة اليت تنظر منها املخلوقات            

نت حقيقة األمور واألشياء ال يعلمها أحـد كعلـم          إىل هذه األمور واألشياء ، وملّا كا      
خالقها جلّ وعال ، وال أحد غري اهللا تعاىل يستطيع ترمجة هذا العلم املطلق إىل صـياغة               
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مطلقة تصور تصويراً مطلقاً حقيقة هذه األمور واألشياء ، فإنّ التسمية احلـق والـيت               
 تعاىل ، وإنَّ ارتبـاط الـذوات        تصف وصفاً مطلقاً حقيقة املُسمى ال تكون إالّ من اهللا         

  ..املسماة من اهللا تعاىل بأمسائها ، مياثل متاماً ارتباط املادة بصورا 
لة هي الوعاء الذي حيوي املعىن ، والتسمية املُطلقة تقتضي علمـاً            وإنَّ الكلمة املُق  

) القـول   ( ىن  ، وعلماً مطلقاً يف الوعاء املُصاغ الحتواء املع       ) الكالم  ( مطلقاً يف املعىن    
  ..وأي ابتعاٍد عن املطلق يف املعىن أو يف الوعاء ، تفقد التسمية مطلقَها .. 

ونَزلْنـا علَيـك    (    وملّا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيٍء كما يؤكِّد مرتله جلّ وعال           
ن تكون األمساء احلـق   ، فهذا يقتضي أ )٨٩ :النحل  (    )الْكِتَاب تِبياناً لِكُـلِّ شـيءٍ       

اليت علّمها اهللا تعاىل آلدم من مجلة األشياء اليت نزل القرآن الكرمي تبياناً هلا ، حيـث                 
  ..نزل تبياناً لكلِّ شيٍء 

وملّا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيء ، فهذا يقتـضي أن مفـاتيح مـسميات                 
       ة ، وملّا كان آدم عليه الـسالم يف         األمساء كلّها يف هذا الكون حتملها املفردات القرآني

كما رأينا يف النظرية    ( عامل ما وراء املادة واملكان والزمان قبل حلول نفسه يف جسده            
، قد علّمه اهللا تعاىل األمساء كلّها ، فهـذا يقتـضي أن تكـون                ) - القدر   -الثانية  

  ..ىل األرض املفردات القرآنية علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه السالم وهبط ا إ
 قول اهللا تعاىل ،     - من بني الكتب السماوية      -وماهية القرآن الكرمي كونه الوحيد      

وكونه يتعلّق مباشرة بصفات اهللا تعاىل ، وكونه حيمل مفاتيح أسرار الكون ، وكونـه               
معجزة مستمرة حىت قيام الساعة ، وكونه منهج هداية للبشرية مجعاء ، وكونه حيمـل               

كلُّ ذلك يقتضي أن تكون كلماته فطريةً       ...  الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل        عمق التأويل 
موحاة من اهللا تعاىل ، علّمها آلدم عليه السالم قبل حلول نفسه يف جسده ، يف العـامل                  

  ..الذي ال حيوي املتناقضات ، والذي ينتمي إليه القرآن الكرمي 
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ت الكلمات الفطرية اليت تعلّمهـا   وعندما هبط آدم عليه السالم إىل األرض ، كان        
من اهللا تعاىل اللغةَ األوىل لإلنسانية ، ومع الزمن بدأت لغات البشر تتفرع وتتوسـع               
باجتاهات خمتلفة ، فحافظت بعض اللغات على بعض املفردات الفطرية ، وهذا ما يفسر 

مال بعض هـذه  ومع الزمن قلّ استع.. وجود بعض املفردات القرآنية يف لغات أُخرى  
املفردات الفطرية عند قوم العرب الذين احتوت لغتهم القومية على مجيع املفـردات             
الفطرية ، وهذا ما يفسر قول بعض أفراد األجيال اُألوىل بأنّ بعض الكلمات القرآنية              

  ..ليست عربية 
 تفرعـت   هي لغات وضـعية   ) ما عدا املفردات القرآنية     ( إنّ كلّ اللغات العاملية     

وابتعدت عن اللغة الفطرية اليت نزل ا آدم عليه السالم ، وتقترب هذه اللغات مـن                
الفطرة ، وتبتعد عنها ، مبقدار اقتراا وابتعادها عن اللغة الفطرية اليت علّمها اهللا تعاىل               

  ..آلدم عليه السالم 
 ما هو موجـود يف      وهكذا فإنّ اللغة الفطرية اليت حتمل مفاتيح التسمية احلق لكلِّ         

هذا الكون ، احنصرت داخل إطار لغة حافظت عليها أمة فطرية ، استمرت بفطرـا               
لقد وضعت هذه األمة الكثري مـن املـسميات          .. rعليه السالم إىل حممد     منذ آدم   

  ..الوضعية داخل لغتها ، لكنها حافظت على املفردات اليت نزل ا آدم عليه السالم 
م أنّ بعض املفردات القرآنية اليت قلّ اسـتعماهلا عنـد العـرب             وحسب بعضه 

حسبها ليست عربيـة    .. حافظت عليها لغات أخرى      وانتقلت إىل لغات أُخرى ، أو     
مع أنها عربية باملعىن الفطري املوحى مـن اهللا تعـاىل ، واسـتعماهلا    .. باملعىن القومي   

  ..  ليست وضعية من قبل البشرالقومي ال يلغي فطريتها ، ألنها أصالّ
أنَّ صفة األمية هي صفة الفطرة وعدم التأثّر        ) املعجزة  ( وقد بينا يف النظرية األوىل      

وبالتايل فإنَّ أُمية اللغة تصف متامـاً       .. باتمعات احمليطة ، وتعين احملافظة على الفطرة        
 عن اُألمم اُألخرى ، والذي      -   بشكل نسيب  -جمتمع اجلزيرة العربية املعزول حضارياً      

فهو جمتمع أُمي فطري حتمل لغته اللغةَ الفطرية منـذ          .. ال ميلك ما يفتخر به إالّ اللغة        
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 ، بل إىل قيام الساعة ، إضافة إىل ما أضافه ويضيفه هذا             rآدم عليه السالم إىل حممد      
  ..اتمع من تسميات للمسائل عرب تارخيه احلضاري 

 تعاىل اقتضت أن يرتِّل منهجه املُعِجز للبشرية مجعاء ، واحلامل ملنـهج             وحكمة اهللا 
، ) آدم عليه الـسالم     ( اهلداية للبشرية مجعاء ، بلغة فطرية أوحاها أليب البشرية مجعاء           

على رسول أُمي فطري ، يعلم اللغة الفطرية املوحاة من اهللا تعاىل ، وينتمي إىل جمتمـع                
ذه اللغة الفطرية ، حىت يكون هذا املنهج وهذه املعجـزة للبـشرية      أُمي فطري يعلم ه   

  ..مجعاء اليت تفرعت لُغاا عن لغة صياغة هذا املنهج 
وهكذا فآدم عليه السالم تعلّم املفردات الفطرية من اهللا تعاىل يف عـامل األمـر ،                

نزل عليـه    rوحممد  .. وهبط ا إىل األرض كأول إنسان ممتحن على هذه األرض           
فاملسألة .. كآخر رسول على وجه األرض      ) عامل األمر   ( قول اهللا تعاىل من العالَم ذاته       

  ، لتشمل البشرية مجعاء ، عرب منـهج          rبدأت بآدم عليه السالم واكتملت مبحمد       
  ..ومعجزة للبشرية مجعاء 

ةٌ جتمع البشرية   إنها حكمة اهللا تعاىل ، فرسول البشرية مجعاء لسانه ولغته لسانٌ ولغ           
.. مجعاء قبل تفرع لغاا املختلفة عن اللغة الفطرية األم اليت نزل ا القرآن الكـرمي                

وبالتايل فإنّ تعلّم لغة القرآن الكرمي إلدراك دالالته ، هو يف احلقيقة عودةٌ للغة الفطرية               
  ..السالم األم ، وعودةٌ إىل التسميات احلق اليت علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه 

ونقول ملن يؤمن بالقرآن    .. قد يبدوا هذا الكالم ضرباً من اخليال بالنسبة لبعضهم          
نية دليالً على آالكرمي ويرى كالمنا هذا ضرباً من اخليال ، لقد قدمنا من النصوص القر        

صحة هذا القول ، وسنقدم دليلنا الرياضي لك وللذين ال يؤمنون بـرتول القـرآن               
عند اهللا تعاىل يف الفصول القادمة ، ولكن هل يعقل أنَّ اهللا تعاىل يفِرغ معانيه الكرمي من   

يف قوالب لغوية من وضع البشر ال يرون أمامهم أكثر من           ) كالمه  ( وأحكامه وأدلّته   
بضع كيلو مترات ، مثّ يقول عن تلك القوالب اللغوية إنها قويل الذي أحتدى اإلنـس                
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، وإنها قويل الذي حيوي مفاتيح أسرار الكون ، وإنها تبيانٌ لكلِّ            واجلن أن يصيغوا مثله   
  ..شيٍء يف هذا الكون ، وإنها حتمل عمقاً من التأويل ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل 

وهذه الصفة اليت يتصف ا القرآن الكرمي ، بأنّ كلماته فطرية موحاة من اهللا تعاىل     
هذه الصفة بينها اهللا تعاىل يف كتابه       .. ار الكون   ومصاغة صياغة مطلقة حتمل كلّ أسر     

  ..الكرمي 
  )  قِلُونتَع لَّكُماً لَع بِيرآناً عقُر اهلْن٢: يوسف (     )إِنَّا أَنْز(  ..  

اً   (فالكلمتان  بِيرآناً عالً ال )قُراً مفصتعنيان بإطارمها العام ، قرآناً كامالً شامالً تام 
خالياً من أي عيب أو نقص ، ومعنامها ليس حمصوراً بإطار التفسري املعروف عوج فيه و

هو قرآنٌ بلغة قوم العرب ، ولكن هذا ...  بأنه قرآن بلغة قوم العرب - تقليدياً -
املعىن يأيت من مجلة املعاين املُرادة ، ألنّ لغة قوم العرب حتمل املفردات القرآنية الفطرية 

  :ودليلنا يف هذا املذهب من التفسري هو اآليت ..  تعاىل كما رأينا املوحاة من اهللا
 يف اية اآلية الكرمية ، هو خطاب للبـشرية      )لَعلَّكُـم تَعقِلُـون       (  تعاىل قولُه - ١

مجعاء ، وليس خطاباً خاصاً بالعرب دون غريهم ، ألنَّ القرآن الكرمي أنزله اهللا تعـاىل                
  ..ب وحدهم جلميع البشر وليس للعر

كُم وأَنْزلْنـا إِلَـيكُم نُـوراً مبِينـاً        (  بر مِن انهرب كُماءج قَد اسا النها أَيـا  )١٧٤ (  يفَأَم 
طاً الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ واعتَصموا بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمـةٍ مِنـه وفَـضْلٍ ويهـدِيهِم إِلَيـهِ صِـرا                

  ) .. ١٧٥ : النساء (  ) مستَقِيماً  

 )    ــونلَمعــاسِ ال ي الن ــر ــذِيراً ولَكِــن أَكْثَ ــشِرياً ونَ ــاسِ ب ــةً لِلن ــا كَافَّ ــلْناكَ إِلَّ ســا أَر مو (    )
    ) ..٢٨: سـبأ 
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ـاً        (نّ الكلمتني   أوإنَّ اجلزم ب   بِيرآنـاً عقـوم العـرب ،     ال تعنيان إالّ قرآناً بلغة        )قُر

.. خطاب موجه حصراً للعـرب        )لَعلَّكُـم تَعقِلُـون       (يقتضي أنّ اية اآلية الكرمية      
  ..وهذا يتعارض مع حقيقة القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء 

تعين التمام والكمال واخللو من العيب      ) عرب  (  ودليلٌ آخر على أنّ كلمة       - ٢
 )٣٦ (فَجعلْناهن أَبكَـاراً ) ٣٥ (إِنَّا أَنْشأْنَاهن إِنْشاء( :  والنقص ، هو قول اهللا تعاىل 

    )٣٧: الواقعة (   )عرباً أَتْراباً 
، وال خترج يف معناها عن إطار املعىن ) ع ر ب ( مشتقّة من اجلذر   ) عربـاً      (فكلمة  

ولئك الاليت سينـشأهن اهللا     الذي حيمله هذا اجلذر ، ونرى أنها ال ميكن أن تعين أنَّ أُ            
فاألوىل مبعيار القرآن الكرمي    .. تعاىل يف اآلخرة ألصحاب اليمني ينتمني لقومية محددة         

هن اهللا تعاىل يف اآلخرة     ئهو أنّ الاليت سينش    ) عربـاً      ( عقالً ومنطقاً أن يكون معىن كلمة     
  ..، كامالت تامات خاليات من أي عيب أو نقص 

  ..علّقات القرآن الكرمي كونه عربياً أنه غري ذي عوج  ومن مت- ٣
 )         ونتَـذَكَّري ـملَّهثَـلٍ لَعكُـلِّ م آنِ مِنذَا الْقُراسِ فِي ها لِلننبَضر لَقَد٢٧ ( و( 

  تَّقُوني ملَّهجٍ لَع ذِي عِو راً غَي بِيرآناً ع٢٨: الزمر (      )قُر.. (   
الكرمي عريب ألنه فُصلت آياته تفصيالً كامالً لكلِّ عاٍمل ومتعلٍّم يريد            والقرآن   - ٤

  ..أن ينهل من علومه 
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   )  ونلَمعمٍ ياً لِقَو بِيرآناً عقُر اتُهآي لَت فُص ٣: فصلت (      )كِتَاب (   
 فيه وال  واهللا تعاىل أنزل القرآن الكرمي حال كونه حكماً تاماً كامالً ال عيب- ٥
  ..نقص 
اً  (   بِيركْماً عح اهلْنأَنْز كَذَلِك٣٧:  الرعد (    )و.. (    

فاحلكم مسألة مجردة متاماً عن اللغة من حيث خصوصيتها القومية ، وبالتايل نرى             
ـاً      (أنَّ كلمة    بِيرعيـب أو نقـص يف         )ع ن لنا وجه الكمال والتمام واخللو من أيبيت
  ..م الذي أنزله اهللا تعاىل احلك
) لسان (  ومن خصائص إنزال القرآن الكرمي أنه أُنزل بلغة و أسلوب وتبيان             - ٦

وليس بلغة  وأسلوب    .. ، حبيث يتصف بالكمال والتمام واخللو من أي عيب أو نقص            
  مقارنة -وتبيان كتبيان البشر الذي ال بد وأن حيمل العيب والنقص ، ألنّ علم البشر               

  .. علم ناقص -مع علم اهللا تعاىل 
ــدون إِلَيــهِ          (  حِ ــذِي يلْ ــشر لِــسان الَّ ب ــه لِّمعــا ي إِنَّم قُولُــوني ــم أَنَّه ــم ــد نَعلَ ولَقَ

  بِنيم بِيرع انذَا لِسهو مِيج١٠٣: النحل (    )أَع..  (    
 )   ــأَمِني ــروح الْ ــهِ ال ــزلَ بِ ــذِرِين     ) ١٩٣( نَ نالْم مِــن لِتَكُــون ــك  علَــى قَلْبِ

   ) ..١٩٥: الشعراء (   ) بِلِسانٍ عربِيٍّ مبِنيٍ  )١٩٤(

  )            ـسِنِنيح ى لِلْم رـشبـوا وظَلَم الَّـذِين ذِرناً لِي بِيراناً عقٌ لِسدصم ذَا كِتَابهو(   
   .. ) ١٢ :األحقاف  ( 

، والذين  ) الذين ظلموا   (  نرى أنّ الذين ينذرهم القرآن الكرمي        ففي اآلية األخرية  
، موجودون يف كلِّ األمم ، وليسوا حصراً علـى          ) احملسنني  ( يبشرهم القرآن الكرمي    
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ـاً         (ولذلك فالكلمتان     ) .. قوم العرب   ( قوٍم محددين    بِيراناً عتعنيان لغةً وأسلوباً   ) لِـس
  ..اً خالياً من أي عيب أو نقص اً كامالّ تامنوتبيا

  ..فاللسان هو آلية اللغة وأسلوب املخاطبة ووسيلة التبيان 
اً  (  لِيقٍ ع صِد انلِس ما لَهلْنعجا وتِنمحر مِن ما لَهنبهو٥٠: مرمي (       )و(  ..  

           رسل كلُّ رسوٍل بلغة قومه وبأسـلوم وبطريقـة   وحكمة اهللا تعاىل تقتضي أن ي
  ..تبيام ، حىت يبين هلم املنهج الذي حيمله 

  )  ملَه ن يبمِهِ لِيانِ قَوولٍ إِلَّا بِلِسسر ا مِنلْنسا أَرم٤ :إبراهيم  (     )و  (  
..  

بلغات البشر الوضعية ، ألا     ) صياغة  ( ولذلك فجميع الرساالت السابقة نزلت      
   مـا              حتمل مناهج ألقواٍم مدة ، وبالتايل مل تكن قولَ اهللا تعاىل ، إنحددين يف أزمنة محد

نزل ) القرآن الكرمي ( بينما نرى أنَّ منهج البشرية مجعاء .. كانت فقط كالم اهللا تعاىل    
، يف العاملني   ) آدم عليه السالم    ( قوالً هللا تعاىل ، بلغٍة فطرية نطق ا أبو البشرية مجعاء            

  ) ..ر وعامل اخللق عامل األم( 
فمنهج البشرية مجعاء ال بد أن يكون بلساٍن فطري جيمع البشرية مجعاء ، وبلغـة               

وهذا مل يتوفّر إالّ باللغة الفطرية الـيت        .. فطرية هي اللغة األوىل اليت عرفتها البشرية        
   ..rمنذ آدم عليه السالم إىل مبعث محمد ) لغة ( حافظ عليها األميون 

كلمة األعراب واليت تصور لنا البـشر الـذين         ) ع ر ب    ( من مشتقّات اجلذر    و
 إضافة ملا   -يتظاهرون بالكمال والتمام وال يعترفون بعيوم ، فهمزة التعدي تبين لنا              

  أنهم يتعدون علـى صـفة الكمـال          -يبينه لنا القرآن الكرمي من صفات األعراب        
  ..ص ، هذه الصفة اليت ال يتصفون ا والتمام واخللو من العيب والنق

وملّا كان البشر يف احلياة الدنيا ال يمكن أن يصلوا إىل مرتبة الكمال والتمام واخللو  
ـاً  ( ،  ) عربـيٍّ  (   ،  )عربي(  من أي عيب أو نقص ، فإننا نرى أنّ الكلمات       عربي(  
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 القرآن الكرمي ، تأيت يف القرآن       يف) ع ر ب    (  ، وهي باقي مشتقات اجلذر       )عربـاً   ( ،    
هن اهللا تعـاىل يف اآلخـرة       ئالكرمي لتصور لنا صفات كتاب اهللا تعاىل ، والاليت سينش         

.. ألصحاب اليمني ، وال تأيت هذه الكلمات أبداً لتصور لنا البشر يف احليـاة الـدنيا                 
مـن  ) ع ر ب    ( اجلذر  بينما تأيت كلمة األعراب اليت تصور لنا التعدي على ما حيمله            

  ..معاٍن ودالالت ، صفةً للذين يتظاهرون بالكمال واخللو من العيوب والنواقص 
( واجلزم بتفسري كلمة األعراب يف مجيع كُتب التفسري ،  بأنها ال تعين إالّ البـدو                 

يقيمهم ، يتعارض متاماً مع روح القرآن الكرمي ، الذي يصف البشر و           ) سكان البادية   
  ..دية ، ال حسب انتماءام اجلغرافية واإلقليمية تماءام العقحسب ان

 يف -، السـتبدلت  ) سكان البادية   ( ولو كانت كلمة األعراب ال تعين إالّ البدو         
 بكلمة البدو ، فكلمة البدو كلمة قرآنية ، ويف القرآن الكـرمي ال              -كتاب اهللا تعاىل    

  ..ىن الذي يتصوره بعض البشر توجد كلمة مرادفة لكلمة أُخرى باملع
  ) مِن بِكُم اءجنِ وج الس نِي مِنجرذْ أَخ وقَد أَحسن بِي إِ

   )  ..١٠٠: يوسف (    )الْبدوِ  
 الكمال والتمام واخللو من العيب      - كما رأينا    -ومما يقابل كلمة عريب اليت تعين       

م الكمال وعدم التمام ، وتعين وجود       ، اليت تعين عد   ) أعجمي  ( والنقص ، هو كلمة     
  ..يقول اهللا تعاىل .. العيب والنقص 

 )           مِنيجـضِ الْـأَععلَى بع اهلْننَز لَو١٩٨ ( و (              مِنِنيـؤـا كَـانُوا بِـهِ مم هِملَـيع أَهفَقَـر  
)١٩٩ (     ــرِمِني جــوبِ الْم ــلَكْناه فِــي قُلُ س ــذَلِك ــ)٢٠٠ ( كَ مِنؤتَّــى   ال يــهِ ح ون بِ

  الْأَلِيم ذَابا الْعور٢٠١  - ١٩٨: الشعراء (     )  ي.. (   

 ال تعين أبعـاداً     )الْـأَعجمِني        (من الواضح يف هذه الصورة القرآنية أنَّ كلمة       
قومية ، وال تعين غري البشر ، إنما تعين صفاٍت سلبيةً يف نفوس بعض األعجمني ، حتمل      
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 والنقص واالبتعاد عن احلق ما جيعلهم ال يؤمنون بالقرآن الكرمي ، وال يرون              من العيب 
  ..فيه احلق ودالئل اإلعجاز اليت تبين كماله ومتامه وخلوه من أي عيب أو نقص 

حسب املعىن الذي ذهبت إليه التفاسـري ،        ) األعجمني  ( ولو أخذنا هذه الكلمة     
  ..كرمي من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم أعيننا لتناقض ذلك مع ما حيمله القرآن ال

 يتناقض هذا املذهب من التفسري مع كون القرآن الكرمي أُنزل للبشرية مجعاء ،              -
إن كانت كلمة األعجمني حتمـل      ( فبعض األعجمني   .. وليس لقوم العرب وحدهم     

 ، ألنهم من مجلة النـاس       أُنِزل عليهم القرآن الكرمي   ) معىن قومياً كما تذهب التفاسري      
ولَـو نَزلْنـاه علَـى بعـضِ            (وبالتايل  فاآلية الكرمية     .. الذين أُنزل إليهم القرآن الكرمي      

    مِنيجـرمني    ) الْأَعمكن أن تعين بعض ما هو ليس من قوم العـرب ، ألنّ اال ي 
 يؤمنون بالقرآن الكرمي حىت     الذين تصفهم اآليات الكرمية التالية هلذه اآلية ، والذين ال         

  ..يروا العذاب األليم ، موجودون يف قوم العرب ويف كلِّ األقوام 
 ويتناقض هذا املذهب من التفسري مع الواقع ، فغري العرب الكثري منهم آمـن               -

فال  ..) ما كَانُوا بِهِ مـؤمِنِني         (بالقرآن الكرمي ، واهللا تعاىل يقول عن بعض األعجمني          

ة إالّ وفيها من آمن بالقرآن الكرمي      تة.. وجد أُمولذلك فإنَّ اجلزم بأنَّ العبارة القرآني   )  
       مِنيجـضِ الْـأَععات األخرى ، يتناقض مع وجـود املـؤمنني            ) بتعين بعض القومي 

ن الكرمي منهجاً لكـلِّ القوميـات      آبالقرآن الكرمي يف كلِّ القوميات ، ومع كون القر        
  ..استثناء دون 

واآلية الكرمية التالية ، بتفسريها املنسجم مع روح القرآن الكرمي ككتاب مـرتل             
 واليت هي للبشرية مجعاء ، تؤكّد صحة ما         rللبشرية مجعاء ، ومع ساحة رسالة حممد        

  ..ذهبنا إليه يف تفسرينا لكلمة أعجمي 
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ــالُوا   (  ــاً لَقَ مِيجــاً أَع ــاه قُرآن لْنعج ــو ــو      ولَ ــلْ ه ــه أَأَعجمِــي وعربِــي قُ لَت آياتُ ــص ــوال فُ  لَ
              هِملَـيع ـوهو قْـرو فِـي آذَانِهِـم ـونمِنؤال ي الَّـذِينو شِـفَاءو ـدىـوا هنآم لِلَّذِين

   ) ..٤٤: فصلت (   ) عمى أُولَئِك ينادون مِن مكَانٍ بعِيدٍ  

 يف هذه اآلية الكرميـة  )أَأَعجمِـي     (   إىل أنّ كلمة   -داً   تقلي -ذهبت التفاسري   

 تعين رسوالّ عربياً ، أو )وعربِـي    ( تعين قرآناً بلغة غري قوم العرب ، وإىل أنّ كلمة   
  :وهذا املذهب من التفسري يتعارض مع القرآن الكرمي يف النقاط التالية .. قوماً عرباً 
 كلمتان قرآنيتان متتاليتـان بينـهما       )مِـي وعربِـي       أَأَعج ( الكلمتان   - ١

حرف عطف ، وإعادة كلٍّ منهما إىل أمٍر خمتلٍف عن األمر الذي تعاد إليـه الكلمـة                 
فـاألوىل أن   .. األخرى دون إي دليٍل ، أمر يتعارض مع انسجام روح النص القرآين             

  ..تعاد الكلمتان إىل أمٍر واحٍد 
ولَو جعلْناه قُرآناً   ( بالعبارة القرآنية  - كما ذهبت التفاسري     -ملقصود   إذا كان ا   - ٢

              بِـيرعو مِـيجأَأَع اتُـهآي لَت ال فُـصاً لَقَالُوا لَو مِيجه لو أُنزل القرآن الكرمي بلغة    )أَعأن 
ـ      - محتجني   -قومية أُخرى ، لقال العرب       ة للغتـهم    كيف يكون القرآن بلغة خمالف

 - ، لو كان هذا املذهب من التفسري صحيحاً ، ألدى ذلك             rالقومية وللغة الرسول    
 إىل أنَّ لغري العرب مربرات االحتجـاج        -سواء علم من جيزم ذا التفسري أم مل يعلم          

 rعلى كون لغة القرآن الكرمي تتعارض مع لغام القومية ، وعلى كون لغة الرسول               
وبالتايل فهذا املذهب من التفسري يتعارض متاماً مع        .. ع لغام القومية    تتعارض أيضاً م  

 للبـشرية   rحقيقة القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء ، ومع حقيقة بعث حممـد             
  ..مجعاء ، بعيداً عن القوميات ولغاا 
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الَّـذِين ال   قُـلْ هـو لِلَّـذِين آمنـوا هـدى وشِـفَاء و   )             اية اآلية الكرميـة      - ٣
يؤمِنون فِي آذَانِهِم وقْـر وهـو علَـيهِم عمـى أُولَئِـك ينـادون مِـن مكَـانٍ                   

 ، تبين حقيقة تفاعل البشرية مجعاء مع القرآن الكرمي ، وليس العرب وحدهم ،   )بعِيـدٍ     
 حصرها بقـوم    فانقسام البشرية إىل قسم يؤمن به وقسم ال يؤمن به ، مسألة ال ميكن             

  ..العرب 
إنَّ اهللا تعاىل يقول لنا من خالل هذه الصورة القرآنية ، ولو جعلنا هـذا القـرآن              
مباهية ليست كاملة وليست تامة وليست خالية من أي عيب أو نقص ، ولـو جعلنـا      
آياته ليست مفصلة وليست مبينة بتمام كامل من أي عيب أو نقص ، لكان القـرآن                

اوياً على العيب والنقص ، ولرأوا فيه العيب والنقص ، وحلسبوا أنَّ فيه مـن               الكرمي ح 
الكمال والتمام حسب ما يناسب أهواءهم من هذا العيب ، وبالتايل لقالوا كيف يكون  

  ..ذلك ، أعيب ونقص ، وكمال ومتام
وهكذا نرى كيف أنّ الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، وهذا ما يتصف 

قرآن الكرمي ، كتاباً وحكماً ولساناً ، هو نتيجة لكون مفرداته فطرية موحاة مـن               به ال 
اهللا تعاىل بعيداً عن أي اختياٍر بشري ، ونتيجة لربط هذه املفردات مع بعضها بعضاً يف                

  ..العبارة القرآنية ، وفق حكمة مطلقة وعلٍم مطلٍق من اهللا تعاىل 
فردات القرآنية يف العبارة القرآنية ، حتمل مـن         ولذلك نرى كيف أنَّ دالالت امل     

األدلّة واملعاين أكرب بكثري مما تبينه لنا قواميس اللغة العربية ، ومن أن تحيط تـصوراتنا           
ذه األدلّة واملعاين ، ونرى أيضاً أنَّ صياغة القرآن الكرمي فوق قواعد اللغة العربيـة               

  ..اليت متّ تقعيدها من قبل البشر 
وملّا كانت املفردات القرآنية تسمي ماهية األشياء تسمية مطلقة ، فإنَّ ذلك يقتضي 
أنّ األمساء القرآنية اليت تسمي تلك األشياء ،  تتقارب يف بنيتها اللغوية تقارباً يـوازي               

  ..تقارب األشياء خبواصها وصفاا من منظار علم اهللا تعاىل 
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 معادلة الوصف كواحدة معىن ، وليس كمجـرد       ولذلك يدخل احلرف القرآين يف    
وأكرب دليٍل على ذلك هو األحرف النورانيـة يف بدايـة   .. لبنة صوتية يف بناء الكلمة      

بعض السور ، اليت منها ما يأيت يف آيات كعبارات قرآنية مستقلّة ، وال يمكن لعاقـل                 
  .. تعاىل يقول أن يتصور أنها جمرد واحدات صوتية دون معىن ، واهللا

لَت مِن لَدن حكِيمٍ خبِريٍ   (  فُص ثُم اتُهآي تكِمأُح ١: هود (     ) الر كِتَاب(  ..  
للمعىن يف القرآن الكرمي هي احلرف القرآين ، وتأيت الكلمة القرآنية            فاللبنة األوىل 

املكونة هلذه الكلمـة    وصفاً مطلقاً ملاهية املوصوف ، من خالل اجتماع معاين احلروف           
فالكلمات اليت تتكون من احلروف ذاا ، يعود االختالف يف ما حتمله            .. بترتيب معين   

ت ، مع األخـذ بعـني       امن معاٍن إىل االختالف يف ترتيب احلروف املكونة هلذه الكلم         
االعتبار كون احلرف ينتمي للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، أو كونـه ال               

وكلُّ ذلك ضمن قوانني ونظم مطلقة تنتظم ا وحدات املعىن          .. تمي إىل هذا اجلذر     ين
) ٢٨(يف صياغة مطلقة صاغها اهللا تعاىل من اللبنات األوىل للمعىن وهـي    ) احلروف  ( 

حرفاً قرآنياً ، حبيث يتم من خالهلا الوصف املطلق لألمور واألشياء ، وصـفاً حيمـل                
  ..لكون مفاتيح كلّ شيٍء يف هذا ا

صاحلة لتـسمية   ) مبا فيها احلروف كوحدات معىن      ( واملفردات القرآنية الفطرية    
كلِّ ما يف الكون ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيتها ، ال من منظار ما نـراه مـن                    

فاالختالف الذي نراه  يف ظاهر األمور واألشياء يف هذا الكون  من منظارنا    .. ظاهرها  
 حقيقة هذه األمور واألشياء من منظار عامل األمر اـرد عـن             الظاهري ، خيتلف عن   

  ..املكان والزمان والذي ال جتتمع فيه املتناقضات 
فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيء يقتضي من مجلة ما يقتضيه أن يكـون               

 كـلَّ   - من منظار اهللا تعاىل      -تبياناً جلميع األمساء احلق يف هذا الكون ، واليت تسمي           
  ..شيء يف هذا الكون 



٢٢          املهندس عدنان الرفاعي  

وحىت ندرك هذه احلقيقة حنتاج ملفاتيح أسرار القرآن الكرمي ، للدخول إىل ما وراء              
الظاهر الذي نراه يف كلماته ومجله  ، وحنتاج أيضاً إىل مفاتيح إدراك ماهية األشياء يف                

جلمل القرآنية  عندها سنرى أنّ احلروف القرآنية واملفردات القرآنية وا       .. هذا الكون   
ويف اآلخرة عنـدما يـأيت      .. ينطوي حتت ما تصفه وتصوره كلُّ شيٍء يف هذا الكون           

  .. تأويل القرآن الكرمي سنرى هذه احلقيقة بأم أعيننا
  

 واهللا تعاىل ويلّ التوفيق
 املهندس عدنان الرفاعي
www.thekr.net 
adnan@thekr.net 

  
  


