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                                 ] ٢٩: ص [     

ما ينتج عنه من إتباع ، هو ذروة وكتاب اهللا تعاىل ، كمقدمة للتذكّر ، تدبر آيات .. 
  ..العبادة ، وذروة الطاعة اليت يأمر اهللا تعاىل ا 

ال تنتهي من يدور يف فلكهم ، و) لغة كتاب اهللا تعاىل كوم ينطقون ( األعراب و ..
 متدبر اها إىل حماربة كلّ، بل تتعدعند اإلعراض عن تدبر آيات كتابه الكرمي مشكلتهم 

مهما بلغت وتتعدى ذلك إىل الركض خلف كلِّ شذوذ فكري آليات كتاب اهللا تعاىل ،  
درجة معارضته لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، ما دام حياكي الظالم والكفر املتأصل يف 

  ..نفوسهم 
                                

              ]٩٧:  التوبة [  



      ٨                  

 

عن من منظار جمرد من العقيدة إىل الفقه ، ، ومن يقرأ املوروث الفكري هلذه األمة .. 
اهللا  لية يف كتاباجلدالالت ال كثريٍ من عن األهواء والعصبيات ، يرى كيف متَّ اإلعراض 

وقد بينت يف كتيب  ..متّ اعتماد أحكام حيمل كتاب اهللا تعاىل نقيضها تعاىل ، وكيف 
الكثري من خمالفة املوروث التفسريي للدالالت اجللية اليت حتملها براجمي ، ووأحباثي 

  ..نصوص كتاب اهللا تعاىل 
إىل درجة أعمق وراته اخلاصة ن غرق يف مستنقع تصهناك من منتقدي املوروث مو.. 

ة علميباع منهجييف تناول آيات ة سليمة من غرق املوروث ذاته ، وسبب ذلك هو عدم إت
وهنا .. يزداد عمق التيه يف نفوس املتلقّني الباحثني عن احلقيقة .. وهنا .. كتاب اهللا تعاىل 

ذي جيب أن ينظروا وختبطاً ، ويبتعد أبناء األمة عن املنظار احلق اليزداد الفكر تشرذماً .. 
  ..منه إىل دالالت كتاب اهللا تعاىل 

 األول ..ان جيمعها رابط ..لكن  ..ملواضيع خمتلفة هو جمموعة أحباث هذا الكتاب .. 
البعيد عن أي هوى ، ارد بآلية البحث العلمي السليم  استنباط األفكار املعروضة فيههو 

اليت متَّ التلبيس عليها يف اهلامة تناول بعض املسائل  هووالثاين .. مذهيب أو طائفي أو ذايت 
  ..موروثنا التفسريي آليات كتاب اهللا تعاىل 

ملن يبحث عن يكون تبياناً لرسم صورة منهج البحث السليم ، أرجو اهللا تعاىل أن .. 
ب بعض آيات كتار من خالله إىل ظَعن املنظار الذي ين، وأن يزيل الغبار املوروثة احلق ، 

  ..اهللا تعاىل 

 



 

 

           

           

  
          

                         

   :من اهللا تعاىل .. النور ..               ] ٣٥: النور  [.. 

 ـ يصفه اهللا تعاىل ب ،  الكرمي والقرآن   : ]]            

                                 ] ٣٥: النور [ 

،،                         ] وال ميكن ..  ]] ] ٨: التغابن
ما  زاويةيف فالظالم .. الظالم  يهجمبل يتجلّى أكثر حينما  ..يطمس يف الظالم للنور أن 

  .. ار فيهأكثر من مؤشر على عدم وجود النو ليس، 
يف وجود تناقضٍ يتوهمون طمسه أمام الظالم ، ومن خيشون النور ، ويتوهمون .. 

  .. اللغوية تهمطلق صياغ يقدح يفتناقضٍ  إلجيادفيسعون جاهدين نص كتاب اهللا تعاىل ، 



        ١٠                  

 

 ..بني قوله تعاىل موا وجود تناقض توه             ] ١٤: لقمان [  ،

  وقوله تعاىل                                 

   ] من جهة ، وبني قوله تعاىل  ] ٢٣٣: البقرة ،                    

، والفصال يف  أشهر)  ٩( احلمل مدته  فقالوا ...من جهة أُخرى  ] ١٥: األحقاف [ 
  عامني           ٢٤( يعين يف  ( موعهو للحمل والفصال شهراً ، فا )

 شهراً )  ٣٠( شهراً ، وليس )  ٣٣               .. هكذا قالوا..  
  :هذا الوهم بوجود تناقض بني هذه النصوص الكرمية مرده أمران .. 
١ – حمد يف التقصري يف التفسري املوروث الذي مل يرل على حامل تفعيل العقل ا

 سقطحقَّه من التدبر ، ملا لو أُعطي كتاب اهللا تعاىل ف ..تدبره لنصوص كتاب اهللا تعاىل 
 بكلِّ هذه األوهام ، أو على األقل لقُطع الطريق أمام كلِّ من يريد اإلساءة لكتاب اهللا أحد
  ..تعاىل 
، مثَّ حاملها اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل الصنع  وضع هؤالء املتوهمني لنتيجة مسبقة – ٢

عن مقدمات ، دون إدراك حقيقة الصياغة اللغوية هلذه العبارات هلا بعد ذلك البحث 
  ..القرآنية 
  : الفصال املعين يف قوله تعاىل..              ] يعين،  ] ١٤: لقمان : 

 يبلغ، فبعد الوالدة  ..على أمه يف غذائه املباشر اعتماده  مرحلة ينتهي ابلوغ املولود 
وحنن نعلم أنَّ الوالدة . ....يف مدة ال تتجاوز العامني ) الفصال  (هذه املرحلة املولود 

 بعد بداية احلمل بتسعة ة تتمذلك ، والدة قبل  قد تكون هناك.. ولكن ..  أشهرالطبيعي
فإنَّ احلد ووسطياً  ..ة وعنده مقومات االستمرار يف احلياويكون املولود فيها مكتمالً ، 

 ..فبشكلٍ عام .. من بداية احلمل  أشهراية إمتام ستة  باكتمالتكون األدىن هلذه الوالدة 
  ..على بداية احلمل  أشهرستة ، ال بد هلا من اكتمال يعيش فيها املولود  اليتالوالدة 



        ١١                  

 

  :بني مجع احلمل مع الفصال من هنا نرى أنَّ الفارق ..           

     وبني الفصال وحده ، :             )٦( شهراً ، هو )  ٢٤  (
  .. لوالدة اإلنسان يف هذه احلاالت الطارئة  يف احلمل ، وهو املدة اليت ال بد منها أشهر

بني احلمل مع الفصال من جهة ، وبني ملاذا الفارق .. نفسه  سؤالٌ يطرحوهنا .. 
لحاالت ل، احلد األدىن الذي ال بد منه يف احلمل يطابق الفصال من جهة أُخرى ، 

 أشهر)  ٩( ، وال يطابق احلالة العامة للحمل وهي  أشهر)  ٦( االستثنائية والطارئة وهي 
  !!! ..؟

شمل لت،  يف احلمللحد األدىن الذي ال بد منه لناً مبيهذا الفارق جاء  :نقول .. 
من قال إنَّ و .. سواء الطبيعية أم الطارئة، كلَّ احلاالت  تنيالقرآني تنيالعبار هاتنيدالالت 

 : العبارة القرآنية ...!! !؟ أشهر)  ٩( وهي ، احلالة العامة للحمل  يشملهذا الفارق ال 
           ع فيها كلمةومل تض :      ًوحشواً ال فائدة منه عبثا..... 

  : ، إنما يقول )وفصالُه عامان ( : فاهللا تعاىل مل يقل          ،  مبعىن يتم
اية  حتمية وصولفترة متتد حتى عامني ، وال يعين ذلك  خالل، الفصال ما بعد الوالدة 

 : داللة كلمة  نراه يفوهذا  ..لكلِّ احلاالت العامني     قوله تعاىليف  :     

      ..  
تناسبه الصياغة ، فالتصور الذي توهمه من ختيلوا تناقضاً بني هذه العبارات القرآنية .. 

لكلِّ احلاالت دة يكتمل الفصال ، مبعىن على اية العامني من الوال )وفصالُه عامان (  :
  : بينما صيغة كتاب اهللا تعاىل..             ،ويكتمل الفصال يف  : تعين

  ..فترة ضمن العامني ، حبيث يكون العامان سقفها 



        ١٢                  

 

 .. ني كاملنييكون فصاله عام أشهرمن هنا نرى أنَّ املولود الذي ولد لتمام ستة .. 
 : شهراً ، وبالتايل يكون )  ٢٤( وفصاله عامان شهر أ)  ٦( محله        

         .. اً إالَّ شهرنييكون فصاله عام، أشهر واملولود الذي ولد لسبعة  .. 

 : شهراً ، وبالتايل يكون )  ٢٣( وفصاله أشهر )  ٧( محله           

     ، ة  وهو بذلك ضمن دالالتالعبارة القرآني:         .. واملولود الذي
)  ٢٢( وفصاله أشهر )  ٨( محله  .. إالَّ شهرين نييكون فصاله عام ،أشهر ولد لثمانية 

 : شهراً ، وبالتايل يكون                ، ضمن دالالتوهو بذلك 

  :العبارة القرآنية        .. إالَّ نيصاله عامن فيكوأشهر واملولود الذي ولد لتسعة 

 : شهراً ، وبالتايل يكون )  ٢١( وفصاله أشهر )  ٩( محله  ..أشهر ثالثة    

           ، ة العبارة القروهو بذلك ضمن دالالتآني :       ..  

  :العبارة القرآنية هذه .. إذاً ..         ، ا تشملكلَّ هذه االحتماالت دالال
وكلُّ  ..، فكلُّ هذه االحتماالت تكون خالل عامني ، يعين خالل فترة ال تتجاوز العامني 

 : ذلك حتمله داللة كلمة     ةيف العبارة القرآني :           ..  
ال نرى وجود كلمة ، بينما يف العبارة القرآنية املصورة موع احلمل مع الفصال .. 
     موع ما بني احلمل والفصال تتداخل ضمنه هذه االحتماالت ، حبيث يكونفا ،

 اموع ألي من هذه االحتماالت ثالثني شهراً                ..  
.. فصاله عامان تامان وبالتايل فاموع هو ثالثون شهراً أشهر فالذي ولد لستة .. 

وبالتايل فاموع ثالثون شهراً ، والذي  فصاله عامان إال شهراًأشهر والذي ولد لسبعة 



        ١٣                  

 

ثون شهراً ، والذي ولد فصاله عامان إال شهرين وبالتايل فاموع ثالأشهر ولد لثمانية 
  ..وبالتايل فاموع ثالثون شهراً أشهر فصاله عامان إال ثالثة أشهر لتسعة 
  : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية..                  ، دون

  : كلمة   .. ة بورود كلمةونرى عظمة الصياغة القرآني :     يف قوله تعاىل : 

            ..  

  : أما بالنسبة لقوله تعاىل ..                         

              ] العبارة ، فنرى فيها  ] ٢٣٣: البقرة        

      ...  ضاعة ناقصة عن احلولني ، وإمتامهايكون بتمام ) تعويض نقصها ( فالر
ضاعة الر.. إذاً .. هو حوالن كامالن ) وليس الرضاعة ( متام الرضاعة : مبعىن .. احلولني 

  وال تكون حولني كاملني إالَّ كسقف إلمتام النقص.. ليست حولني كاملني     

                  ..  
اعتماد املولود على أمه يف غذائه بشكلٍ مباشرٍ منها  :الرضاعة هي يف معناها ارد .. 

، أشهر واملولود الذي وضعته أمه قبل تسعة .. ، كونه ليس مؤهالً ألخذ غذائه كالكبار 
متام الشهور التسعة وبني فالفترة الفاصلة بني وضعه من تعويضه ،  حصل عنده نقص ال بد

، وبالتايل وهو يف بطنها للحمل ، هي فترة كان جيب أن يأخذ فيها غذاءه من أمه مباشرة 
  ..فترة إضافية بعد والدته ال بد من تعويض ذلك بالرضاعة 

فالذي ولد لستة  ..ال وهنا نعود لالحتماالت اليت رأيناها ما بني احلمل والفص.. 
، وهنا الرضاعة سامهت  حوالن كامالنعامان ، رضاعته  –كما رأينا  –وفصاله أشهر 

كان من املفترض أن يبقى ا ) أشهر ثالثة ( وهو ، ملولود ذا ابإمتام النقص الذي حصل هل



        ١٤                  

 

رضاعة وهذه احلالة هي سقف إمتام ال.. ، يأخذ فيها غذاءه من بطن أمه داخل رحم أمه 
                                  ..  

عامان إالّ شهراً ، رضاعته حوالن  –كما رأينا  –وفصاله أشهر والذي ولد لسبعة .. 
) شهران ( صل هلذا املولود ، وهو إالَّ شهراً ، وهنا الرضاعة سامهت بإمتام النقص الذي ح

كما  –وفصاله أشهر والذي ولد لثمانية .. كان من املفترض أن يبقى ا داخل رحم أمه 
رضاعته حوالن إالَّ شهرين ، وهنا الرضاعة سامهت بإمتام ،  شهرينعامان إالَّ  –رأينا 

بقى به داخل رحم كان من املفترض أن ي) شهر ( النقص الذي حصل هلذا املولود ، وهو 
عامان إالَّ ثالثة شهور ، رضاعته  –كما رأينا  –وفصاله أشهر والذي ولد لتسعة .. أمه 

ال يوجد عنده نقص تكمله الرضاعة ، ، وهذا املولود والدة طبيعية أشهر حوالن إالَّ ثالثة 
  ..أشهر ، فرضاعته حوالن إالَّ ثالثة 

إالَّ ذه الصياغة املطلقة لعبارات  اهأن ندركما كان لنا  ا ،كلّه هذه األحكام.. 
   ..الكرمية  يف هذه العباراتوبالبحث ارد  ،كتاب اهللا تعاىل 

                              ] العنكبوت :
٦٩ [    

  ة هل كلم..  قد يسأل سائلوهنا ..     يف قوله تعاىل      

                               ] هل  ] ٢٣٣: البقرة ،
فما قدمناه يف سياق هذا  ..حالة اجلنني وهو يف رحم أمه قبل أن تضعه أمه ؟  تشمل

قبل أن ، لبحث مبين على أنَّ اجلنني وهو يف بطن أمه يسمى يف كتاب اهللا تعاىل مولوداً ا
  ..وبعد أن تضعه أمه ، تضعه 



        ١٥                  

 

يف لغة كتاب اهللا تعاىل ، اجلنني يف بطن أمه يسمى ولداً قبل وضعه .. نعم : نقول .. 
وج اجلنني من بطن أمه يسمى خرولو عدنا لكتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ .. ، وبعد وضعه 

  ..وليس والدة ، وضعاً 
                               .......    ] آل
  ] ٣٦: عمران 
                                  

.......    ] ٢: احلج [  
 .......                  .......    ] ١١: فاطر [  
 .......                 .......    ] لت٤٧: فص [  
                                    

         .......    ] ١٥: األحقاف [  

 .......                   .......    ] ٤: الطالق [  
 ..... ..                         ...............   

  ] ٦: الطالق [ 
.. ، وليس بوضع احلمل ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ الوالدة تكون ببداية احلمل .. 

  ..وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل 
                                   

  ] ٧٢: هود [ 

فقول امرأة إبراهيم عليه السالم ..                    تعين به
يف محلها وهي عجوز فتعجبها هو !!! .. أأمحل وأنا عجوز وزوجي طاعن يف السن ؟: 



        ١٦                  

 

وال ميكن أن يكون تعجبها حمصوراً .. طاعن يف السن ) إبراهيم عليه السالم ( وزوجها 
  ..بآلية الوضع 

واستفسار مرمي عليها السالم عن كيفية أن يكون هلا ولد ، هو عن كيفية محلها .. 
  ..، وليس عن كيفية وضع احلمل رجل  ميسها أندون 
                   .......    ] ٤٧: آل عمران [  

 والعبارة القرآنية ..          ليست حمصورة فقط ، ية التالية يف اآل
  ..يف األوالد بعد وضعهم ، إنما تشمل أيضاً األوالد وهم يف بطون أمهام 

                                    

                             

                               

   ] ١٢: املمتحنة [  

  ..يبدأ قبل وضعه فخلق اإلنسان كإنسان .. 
 .......                              .......  

  ] ٦: الزمر [ 
نرى يف اآلية التالية أنَّ رزق املرأة وكسوا على الرجل ، ليس فقط بعد .. لذلك .. 

  ..وضعها لولدها ، إنما قبل ذلك وهو يف بطنها 
                                     

               .......    ] ٢٣٣: البقرة [  

  ..من هنا نرى أنَّ اإلجهاض هو عملية قتل للولد ، وهذا ما حيرمه اهللا تعاىل .. 



        ١٧                  

 

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

  ] ١١: النساء [ 

                                     

    ] ٣١: اإلسراء [  

طبيب فيها عند احلاالت الطارئة ، اليت على ال -يف هذا السياق  -أنا ال أقف اآلن .. 
أنا .. فذلك موضوع آخر .. أن خيتار ، إما حياة األم ، وإما حياة ولدها الذي يف رمحها 

  ..هو عملية قتل للولد  - يف احلالة العامة اليت ال ديد فيها حلياة األم  -اإلجهاض : أقول 
  نرى أنَّ كلمة ) .. القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل .. إذاً ..       يف

   قوله تعاىل                               
   ] ه  الولدتشمل حالة  ] ٢٣٣: البقرةه ؟ ، وهو يف رحم أموبالتايل .. قبل أن تضعه أم

 .. هذا البحث ، من اعتبار مرحلتني من اإلرضاع رأيناه يفالذي  التفسريي فمذهبنا
داية احلمل بستة شهور ، وهي متتد من اية ببعد اكتمال خلق الولد يف بطن أمه مرحلة 

هو مذهب ينسجم مع دالالت كتاب اهللا تعاىل ،  ..ومرحلة ما بعد وضعه  ..إىل الوضع 
  .. ألنه يف األصل مستنبط من دالالت آيات كتاب اهللا تعاىل

 

 
 



 



 

 

       

      

  
         

                         

                                    

                ] لت٥٣فص [  

، يرفع ) الكون ( يف كتابه املنشور اهللا تعاىل وسننه اليت ال تتبدل وال تتغير  نواميس.. 
جيالً بعد جيل ، وبشكلٍ تصاعدي مع تطور احلضارات الغطاء عنها للبشر اهللا تعاىل 

القرآن ( وء البشرية ، لدرجة تصل ا البشرية إىل اليقني الكامل أنَّ كتاب اهللا تعاىل املقر
بظاهر حيمل ) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل حق من عنده جلّ وعال ، كون ) الكرمي 
  ..جذور هذه النواميس وباطنها ، اللغوية  صياغته
رآن الكرمي هلا ، هو ، ورؤية محل القفاكتشاف احلقائق الكونية يف األفاق واألنفس .. 

  ..هو ذاته خالق هذا الكون  رميأنَّ مرتِّل القرآن الك تبيان للبشر
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لة خلق أيف سياق هذا البحث سنتناول بإذن اهللا تعاىل مسألةً هامة للغاية ، هي مس.. 
فهذه املسألة .. وكتاب اهللا تعاىل املقروء ، ور اإلنسان ، ما بني كتاب اهللا تعاىل املنش

الت كتاب اهللا تعاىل خاض ا اخلائضون بنوايا خمتلفة ، لكن بالنتيجة معظمهم أساء لدال
، إما عن غري قصد وهم حيسبون أم حيسنون صنعاً ، وإما عن قصد دف النيل من 

  ) ..القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل املقروء 
آدم  ةأيب البشريجسم خبلق مسألة خلق اإلنسان وتكاثره يف هذا العامل ، هلا تعلُّقها .. 

نتيجة أكلهما من الشجرة كقيمة خلْقية ، هلما  اجلسمي باهلبوطوزوجته ، و، عليه السالم 
الذي حيكم ا بناموس التكاثر ، وبعد ذلك هلا تعلّقه  تعاىل عن األكل منهاامها اهللا اليت

هو وريث ذلك ، ، كون اجلسم البشري الذي تسكنه أنفسنا اة يف هذا العامل حركة احلي
  ..اجلسم األول 

يف هذه األرض ، فاإلنسان  جسماًاإلنسان مل تبدأ بوجوده ما جيب علمه أنَّ قصة .. 
القرآن الكرمي ، و واجلسمون من ثنائية النفس املك -يف هذا الكون  -هو املخلوق الوحيد 

موجودون قبل سجود املالئكة آلدم ) كأنفسٍ جمردة عن هذا العامل املادي ( أننا يبين لنا 
  ..وجود عاقلٌ هو  –آنذاك  –، وأنّ وجودنا )  واجلسمآدم النفس ( عليه السالم 
                                

                         ] ٧٢: األحزاب [  

ن لنا أنّ اهللا تعاىل عرض األمانة على السـماوات واألرض  ورة القرآنية تبيهذه الص.. 
غـري   – ودليلنا على أنّ هـذا العـرض  .. بغية محلها  –إجباري  عرضاً غري –واجلبال 

  قولُه تعاىلهو  دليلنا.. بغية محل األمانة هو  –اإلجباري                ..  وقد
كتاب قصة الوجود أنَّ األمانة املعروضة هي خالفة اهللا تعاىل يف عامل األسباب ،  بينت يف

ية االختيار من طاعة وعصيان ، وذلك يف عامل األسباب املادية احلسـية  إعطاء حر :مبعىن 
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استثناء عامل اجلـن ،   - احلسمن التكليف يف عامل  ذه اخلصوصية -ومن هنا نرى .. 
  .. أجسامنايه امل املادة واحلس الذي تنتمي إلآخر غري ع املٍعاملكلَّف يف 

فمسألة عرض األمانة على املخلوقات وانفراد اإلنسان حبملها ، مل ترد يف كتاب اهللا .. 
  .. تعاىل إالَّ يف هذه اآلية الكرمية ، لذلك فهذه اآلية ، هي مسألة كامة

                                    

            ] ٥١٣=  ] ٧٢: األحزاب  =
٢٧×  ١٩   

 –محلَ األمانة ) النفس ( وبعد أن اختار اإلنسانُ  –أنّ اهللا تعاىل .. ذلك ومما يؤكِّد 
 رتل البشره سية ، بأنوامليثاق من مجيع األنفس البشري إىل عامل من عامل األنفس أخذَ العهد

مادية ، يتوالدون ا من بعضهم بعضاً ،  أجسامٍ، ليمتحنهم عرب ) عامل اجلزئيات ( املشيئة 
لهم يف غفلـة  غرقهم يف هذا العامل املادي ، ويف التفاعل مع اجلزئيات ، جيب أالّ جيع وأنَّ

عن األمانة اليت متّ تعهدم حبملها ه..  
                                 

                                         

                                          

   ] ١٧٣ – ١٧٢: األعراف [  

  : فقوله تعاىل..                               ،
من الطبيعي .. لذلك .. خيتزل امليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل على بين آدم يف عامل األنفس 

 : أن تتكامل هذه العبارات القرآنية مع قوله تعاىل                
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                      ]الذي يطلب اهللا تعاىل به  ] ٧:  املائدة ،
  .. من بين آدم أن يتذكّروا ذلك امليثاق الذي أشهدهم به على أنفسهم 

                                          ] ١٧٢: األعراف  [ 
 =٢٧١  

                                                      
    ]٤١٣=  ] ٧:  املائدة  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤=  ٤١٣+  ٢٧١  
  اهللا تعاىل يقول..                                 ..الظهورو 

  كلمةو.. بين آدم دون استثناء مجيع أفراد ظهور  هو       ظ ، ( هي من اجلذر
وهذه بعـض النصـوص   .. عال وبان وارتفع : ، ودالالت هذا اجلذر تعين ) هـ ، ر 
  ..اليت تبين ذلك القرآنية 
                            ]٨:  التوبة [  

 .......                         ]٤٨:  التوبة [  

                          ]٩٧:  الكهف [  

                              ]٤١:  الروم [  

                            ]٢٦:  غافر [  

                            ]٢٨:  الفتح [  

                       ]١٤:  الصف [  
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ة داللية تتعلَّق جبزٍء من يمذا اجلذر اللغوي ، كقات هأما بالنسبة لورود بعض مشتقَّ.. 
تعلُّقها باصة اخل فهذا من جهة احليثية ود الفقري ،ماجلزء احلاوي للعوهو  املادي ، اجلسد

 ..مثالً .. وي الت ال خترج عن دالالت جذرها اللغ، وهي يف كلِّ احلابالسياق احمليط 
  ..يف قوله تعاىل 
                                     

                                   

               ]١٤٦:  األنعام [  
م ككائنات مادية حسية نرى أنَّ السياق كلَّه سياق مادي حسي يتعلَّق بالبقر والغن.. 

ى يف هذا السياق املتعلّق حبيثية جسدية ، مل فحت.. ، أعلى منطقة يف جسدها هي ظهورها 
 خترج كلمة     وهذا ما نراه أيضاً يف  .......دالالت جذرها الغوي  عن

  ..قوله تعاىل 
                                   

                                     

     ]١٣٨:  األنعام [  
  ..وكذلك يف قوله تعاىل .. 
                                 

                                    

              ]١٣ - ١٢:  الزخرف [   
  ..اىل عيف قوله ت.. لكن .. 
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                       ]١٠١:  البقرة [  

من كتاب اهللا تعاىل  ماديةمن املمكن تصور املعىن بأنه حمصور مبسكهم لنسخة  هل.. 
الذي حيمله ) واالقرار به ( أم أنَّ املعىن هو إبعاد احلق .. مث قيامهم بقذفها للخلف ؟ ، 

بالتأكيد املعىن .. كتاب اهللا تعاىل ، بعيداً عن ظاهر علمهم وما يرون به من دالالت ؟ 
اق سياق معنوي يتعلَّق بقيم روحية هي كتاب يوما يؤكِّد ذلك أنَّ الس.. املراد  الثاين هو

  ..وي معه ناهللا تعاىل ، وتفاعلهم املع
  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                                

                             ]١٨٧:  آل عمران [  
  ..لنعد إىل قوله تعاىل .. بعد هذا البيان .. 
                                 

                                         

                                          

                     ] ١٧٤ – ١٧٢: األعراف [  

إشهاد اهللا تعاىل لبين آدم على أنفسهم ، احملمول ذا النص الكرمي ، هو يف عـامل  .. 
نه عاملٌ خمتلف عن عامل خملوقة ، فضالً عن أ ويف ذلك العامل مل تكن األجسام.. األنفس 
 فالسياق احمليط بكلمة .. يش فيه هذا الذي نع األجساد      هو سياق   يصـف

  ..ري مادي موقفاً يف عاملٍ معنوي غ
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 : من هنا نرى أنَّ معـىن العبـارة القرآنيـة    ..                    

             وتناول حكم ووإذ : ، هو ك أقرمـن خـالل   ، ذريةَ بين آدم رب
 إىلخيرجون من عامل األنفس .. امل املادة واملكان والزمان خروجهم من عامل األنفس إىل ع

من خالل الذرية يظهرون يف هذا العامل املـادي  : مبعىن .. ، من خالل الذرية هذا العامل 
  ..ة هلذا العامل إسكان أنفسهم يف أجسامهم املنتمي، عرب احلسي 
ة توالد بين آدم يف عاملنا احلسي وإذ حكم ربك وأقر وتناول آلي: فاهللا تعاىل يقول .. 

، من خالل خروج أنفسهم من عامل األنفس الذي أشهدهم فيـه  ) ذرية بين آدم ( هذا 
مـن  : مبعـىن  .. بإسكان هذه األنفس يف أجسامها ، على هذه النفس ، إىل عامل الدنيا 

حيـث مل يكونـوا   ( خالل ظهورهم من عامل األنفس الذي أشهدهم على أنفسهم فيه 
ل أجسام تقطنها ، إىل عامنا املادي احلسي هذا ، من خال) ظاهرين يف عاملنا املادي هذا 

وجعل ناموساً لذلك ، هو مفهوم حكم وتناول وأقر  ..من خالل ذلك  ..هذه األنفس 
  ..الذرية 

هـؤالء أنفسـهم   .. فلو أخذنا على سبيل املثال ، من مل يخلَق بعد من بين آدم . .
.. ، وهو عامل غري حسي فال نشاهده وال حنسه ) عامل األنفس ( ن يف عاملها موجودة اآل

بأجسام  إىل عاملنا تباعاً ، ويظهرون يف عاملنا هؤالء خيرجون من عامل األنفس غري احلسي
ابن لفـالن ،   هذا ابن لفالن الذي هو.. بعض  مادية ، من خالل كون بعضهم من ذرية

هو دف امتحام يف هـذا العـامل   ، ) الذرية ( ر ذه اآللية وهذا الظهو..... وهكذا 
، حيث اختاروا هم يف عامل النفس قبل ظهورهم جسامهم أاملادي احلسي الذي تنتمي إليه 

يف هذا العامل ، اختاروا محل األمانة بأن ال يعصوا اهللا تعاىل حينما يظهرون يف هذا العامل 
ـ تعاىل يف هذه األرض ، وحيث أشهدهم اهللا تاحلسي ويعطون خالفة اهللا  اىل يف عـامل  ع

  ..األنفس على أنفسهم أنَّ اهللا تعاىل ربهم 
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 العبارة القرآنية .. إذاً  ..                      ،
يف األرض ، وذلك من اىل تعهللا  بظهور أنفس مجيع البشر كخلفاءتصور احلكم اإلهلي 

تتكامل هذه العبارة القرآنية مع .. لذلك  ..نفس يف أجسام مادية نزول تلك األخالل 
 احلكم اإلهلي                  ]٣٠:  البقرة [ ..  

           ]١٤٦=  ] ٣٠:  البقرة  

            ] ٢٥٣=  ]  ١٧٢: األعراف  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٥٣+  ١٤٦  

 كلمة .. إذاً ..        ةيف العبارة القرآني                    

             ،ة  ال تعينن اليت ) املين ( أنَّ احليوانات اجلنسيتعترب البذرة اليت يتكو
أبداً .. هي املتعارف عليه بالظهر  نسان ، خترج من منطقة من اجلسماإل جسم منها الحقاً

زل اهللا تعاىل ـا مـن سـلطان ،    نأهذا القول هو مفهوم بشري حمكوم لروايات ما  ..
من خالل خلفية ثقافية كانت حتكم األجيـال  ،  افتراء وكذباً على الرسول  وضعت
  ..األوىل 
 مقدسـني ، طلَّقوا عقـوهلم  من هنا نرى كيف أنَّ عابدي أصنام التاريخ ، الذين .. 

ب اهللا روايات التاريخ اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، على حساب دالالت كتـا 
ـ  ،  مفلسةاألول لعملة  نرى أنهم الوجه ..تعاىل  هم ئأهـوا  دووجهها اآلخر هـم عاب

  ..وعصبيام ، الذين يريدون اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل من خالل تلك الروايات 
الطعن بكتاب اهللا تعاىل من خالل تفسريٍ خاطئ معتمد على املوروث ، لقوله .. إذاً  ..
  :تعاىل                                  على أنَّ احليوانـات ،
هو طعن ساقطٌ .. خترج من منطقة من اجلسم هي املتعارف عليه بالظهر  )املين (  اجلنسية
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والطعن جيب أن يوجه .. ال أساس له ، ألنَّ دالالت هذه العبارة القرآنية ال تقول بذلك 
ثقـيالً  عبئاً ) ها بدوهي وعا( صبحت إىل الروايات املكذوبة ، والتفاسري املوروثة ، اليت أ

  ..على كتاب اهللا تعاىل 
  ..الدالالت احملمولة بقوله تعاىل .. إذاً  ..
                                  

                  ] ١٧٢: األعراف [  

نفـس ، قبـل   تبين مرحلة إشهاد اهللا تعاىل لبين آدم على أنفسهم ، يف عـامل األ .. 
إىل عاملين الذي تنتمي إليه نفس من عامل األ -عرب الذرية  -وجودهم احلسي وخروجهم 

  ..نا أجسام
، وتعليم اهللا ين آدم خلفاء يف األرض حول جعل ب، واحلوار بني اهللا تعاىل واملالئكة .. 

بل كان يف عامل األنفس ، قبل خلق جسم آدم ، وقكلُّ ذلك .. دم األمساء كلّها تعاىل آل
  ..دخوله وزوجه اجلنة 

                                      

                                      

                                      

                                     

                                            

                                 

                             ] ٣٠: البقرة 
– ٣٤ [   
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والبشر كانوا .. من خيلف غريه ، ويأخذ القوامة على موضوع اخلالفة و هاخلليفة .. 
جمردةً عن عامل املادة ، وبالتايل ليسوا خلفاَء على عامل اجلزئيات  اًحىت تلك اللحظة أنفس

  فقوله تعاىل للمالئكة..                    حىت  –يدلّ على أنّ اخلالفة
  ..مل تبدأ بعد   –حظة تلك الل
  ويف تعلّق هذه املسألة بصفة الربوبيـة ..                         

          ة ، حيث كلمةالربوبي        ة يف ذلك واضحةيف هـذا  .. جلي
  ) ..املادة واملكان والزمان (  التعلّق بيانٌ أنَّ موضوع اخلالفة هو يف ساحة األسباب

اخلالفة هو ذاته موضوع محل األمانة اليت عرضت على السماوات  موضوع..  اًإذ.. 
  ..واألرض واجلبال ، وهو امتالك القدرة على تسخري األسباب ودفعها باتجاه املُراد 

  وقوله تعاىل..                   نفس ( ة اإلنسان ، يعين خالف +
اجلزئيات ، والعقل الذي يربط القدرة على إدراك فامتالك .. هللا تعاىل يف األرض )  مجس

مل يعطَ ملخلوقٍ غـري  ، ) امتالك اإلرادة واملشيئة معاً ( بني هذه اجلزئيات وبني الكليات 
ه اإلنسان يف سياق هـذا  فُهذا إضافة إىل أنه ال يوجد أي ذكْرٍ ألي خملوقٍ خيلاإلنسان ، 

 مه  .. ولذلك ..النصر لبعضهم توهربة تعين خالفة اإلنسـان  بال يأنّ هذه العبارة القرآني
  ..ملخلوقٍ آخر 

  وقوله تعاىل..                                  ّدليلٌ آخر على أن
، هو هذه األسـباب  )  مجس+ نفس ( سيعطيها اهللا تعاىل لإلنسان موضوع اخلالفة اليت 

فسواٌء الفساد أم سفك الدماء ، مها مسألتان ماديتان ساحتهما هذا .. املسخرة بني أيدينا 
د اإلنسانُ ويسفك الدماء خارج إطار العامل املادي احملسوس ، فليس من املعقول أن يفِس

  ..ان ساحة املادة واملكان والزم
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  ومرتبة الوجود اليت متّ فيها احلوار بني اهللا تعاىل وبني املالئكة..             

                     ة الثانية  – هيخارج   –) القدر ( كما رأينا يف النظري
للزمن ، ألنّ الزمن وليـد املـادة    إطار املادة واملكان والزمان ، ويف هذه احلالة ال غطاء

ولذلك رأت املالئكة ما حيصل اآلن من فساد ومن سفك للدماء ، نتيجـة  .. وحركتها 
 : على سبيل االستفسار ال االحتجاج، رفع اهللا تعاىل عنها غطاء الزمن املستقبل ، فقالت 

                             ..  
ويف هذه املرتبة من الوجود حيث األنفس البشرية جمردة عن عامل املـادة واملكـان   .. 

موضوع خالفـة  ( مل يكن يعلم من صفات عامل اجلزئيات ) النفس ( آدم  والزمان ، فإنَّ
.. شيئاً ، وكذلك املالئكة اليت تدرك الكليات وال تدرك اجلزئيـات  ) اإلنسان هللا تعاىل 

كلُّ املخلوقات ، ألنّ امتالك العقل إلدراك اجلزئيات واالنطالق من هذا اإلدراك وكذلك 
 ات ، خاصوهذا هـو  )  مجس+ نفس ( باإلنسان   –من بني املخلوقات  –حنو الكلي ،

  ..عطاء اهللا تعاىل ملن سيجعله خليفة له يف األرض 
هلذه اخلالفة )  مس يف اجلسقبل حلول هذه النف( فس ولذلك هيأ اهللا تعاىل آدم الن.. 

  فعلّمه صفات األشياء وخواصها وميزاا..                    ..  وحينمـا

  يقول اهللا تعاىل            فهذا يعين األمساَء كلّها ،..  
ادة واملكان والزمان ، وملّا كان هذا التعليم يف عامل األنفس اردة ، ما فوق عامل امل.. 

صفات كلّ األشياء ) النفس ( فبالزمن تعلّم آدم .. فإنه بإهلامٍ من اهللا تعاىل دون أي زمنٍ 
ومن هنا ورث العقل البشري إمكانية تعلّم خـواص املـادة   ) .. مسمياا ( وخواصها 

  ..والتفاعل معها ، وإمكانية تسخريها وفق مراد النفس البشرية 
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 وقوله تعاىل ..                                            

      ن لنا أنّ اهللا تعاىل عرض على املالئكة األشياءاليت علّم ) أصحاب األمساء ( يبي

 وكلمة  ..ها آلدم عليه السالم أمساَء      ويف هذا دليلٌ  ..ضحة يف تبيان ذلك وا
، بغيـة   األسـباب آخر على أنّ موضوع خالفة اإلنسان هللا تعاىل هو القوامة على هذه 

 راد احلقجاه معلى أنّ اهللا تعـاىل   –أيضاً  – دليلٌ آخريف هذا و.. تسخريها ودفعها بات
ىت قيام الساعة ، والـيت  رفع غطاء الزمن املستقبل ، فرأت املالئكة األشياء اليت ستكون ح

  ، حيث قالتالفساد وسفك الدماء ، اليت استفسرت عنها املالئكة  منها أعمالُ     

                       ..  

  وقوله تعاىل                                           ،
، ) موضوع اخلالفة وموضوع محل األمانـة  ( اجلزئيات  إدراك يبين لنا عجز املالئكة عن

، وأنّ علـم  كجزئيـات  وبالتايل يبين لنا عدم قدرة املالئكة على إدراك صفات األشياء 
  ..املالئكة وإدراكها هو للكليات ، وبتعليم مباشر من اهللا تعاىل 

  اىلوقوله تع                                                   

                                            يؤكّد لنا–  
 –عرفة صفات األشياء ، والتفاعل مع اجلزئيات لالنطالق منها أنّ امتالك م –من جديد 

  حنو الكليات ، هو موضوع اخلالفة اليت أعلمها اهللا تعاىل للمالئكـة  –عقالً      

                             ..  
  والعبارة القرآنية..                                  نتبي

 غطاء غيب الزمن املستقبل أمام املالئكة ، حينما رأت أصحاب ياتلنا كشفاليت  املسم
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  مها اهللا تعاىل آلدم عليه السالمعلَّ                                    

فما سيكون من أشياٍء ، ومن تفاعلٍ للبشر مع هذه األشياء ، هو غيب ال يعلمه إالّ اهللا ، 
  ..تعاىل ، ولو مل يرفع اهللا تعاىل عن املالئكة غطاء غيب الزمن املستقبل ، ملا رأت ذلك 

ة وكذلك خالف( ت ومحلها اإلنسان ضودليلٌ آخر على أنّ أمانة التكليف اليت عرِ.. 
، ) اجلزئيات ( هي امتالك القدرة على التفاعل مع األسباب  )إلنسان هللا تعاىل يف األرض ا

نفس ( حياً  إنساناًاً مآلدم عليه السالم بعد تسويته جس أنّ اهللا تعاىل أمر املالئكة بالسجود
  ..فيه ، وليس قبل ذلك ) الروح ( ، وبعد نفخ الصلة والقرىب من اهللا تعاىل )  مجس+ 
                          ] ٢٩: احلجر [   

األمانة املعروضة أدى إىل اخلالفة ، واخلالفة واالمتحان يف محل األمانة بدأا  لُمحفَ.. 
  .. م املادة ، وبعد الدخول يف اجلسبعد هبوط النفس البشرية إىل عامل

ر اإلهلي للمالئكة بالسجود آلدم عليه السالم ، والذي هو أمر هلم بالسجود واألم.. 
وبالتايل قبل خطيئته .. ، كان قبل معصية آدم عليه السالم ) يف آدم ( بعد نفخ الروح فيه 

  ..اليت هبط ا وخرج ا من اجلنة 
يف جنة االختبار  ،سالم امتحان خلليفة اهللا تعاىل يف األرض ، اُختري له آدم عليه ال لُأوف
 ..وندها هلما ، هاهللا تعاىل آلدم عليه السالم ولزوجه بعدم األكل من الشجرة اليت حد ي

  ) ..عامل اجلزئيات ( هو يف احلقيقة امتحانٌ يف ساحة املادة واألسباب 
حلون الصا يدخلهاآدم وزوجه ، ليست جنة الثواب اليت لدخوهلا واجلنة اليت اُخترب .. 

  .. قصة الوجود : وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب يف اآلخرة ، 
األمانة املعروضة ، هي ساحة املادة  اخلالفة وساحةَ على أنّ ساحةَونرى دليالً آخر .. 

يف ( واخللقـة   اهليئةواألسباب ، أنّ هبوطَ آدم وزوجه من جنة االختبار ، هو هبوطٌ يف 
فآدم وزوجه قبل األكل من الشجرة اليت امها اهللا تعاىل عنها  ) ..ي مماهية اجلانب اجلس
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  ، وبدت هلما سوءاما بعد األكل من تلك الشجرة، كانا ال تبدو هلما سوءاما     

                         ] ة اليت ( فساحة االختبار ..  ] ٢٢: األعرافاجلن
( مـادي ، والنتيجـة   ) الشجرة ( مادية ، وعنصر االمتحان ) آدم وزوجه  اُمتحن فيها

  ..مادية )  مبوط يف ماهية اخللق وصفات اجلساهل
فنتيجة ملعصية آدم عليه السالم وزوجه يف جنة االختبار ، حيث ذاقا الشجرة اليت .. 

  ..هلما ، فبدت هلما سوءاما ية يجة لذلك ، تغيرت املاهية اجلسمنت.. امها ربهما عنها 
                                      

         ] ٢٢: األعراف [   

                               

             ] ١٢١: طـه [   

 ويف العبارة القرآنية ..           نرى أنَّ كلمة ،       هي من
ؤكِّد صحةَ ما ، وهذا ي) د ، ل ، ل ( ، وليس من اجلذر ) د ، ل ، و ( اجلذر اللغوي 

فالدالالت اردة .. نذهب إليه يف وصف ماهية اهلبوط الذي متّ آلدم عليه السالم وزوجِه 
يف القرآن الكرمي حتملُ معىن اهلبوط ، سواٌء كان ذلك يف ) د ، ل ، و ( للجذر اللغوي 

  :اجلانب املادي أم املعنوي 
                                 

                ]١٨٨ : البقرة [   

                                   

                 ]١٩ : يوسف [  
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                                     ]
  ] ١٠  – ٨ : لنجما

 فبواسطة الغرور ..      ، الشيطانُ بآدم عليه السالم وزوجه إىل املعصية هبط

          ة هبطا كقيمة جسمتايل ذاقا الشجرة ، ف، وبالي ..  
ياق حبث عنوانه يتعلَّق خبلق ما سبق ، يف سما فائدة الغوص يف  : ربما يقول قائل.. 
يقة خلق اإلنسان من ماء إدراك هذه املسائل جيعلنا ندرك حق: نقول .. اإلنسان  جسم
ري املوروث ، واستغالل وعدم إدراكها هو ما أدى للتخبط الذي نراه يف التفس.. مهني 

  ..للطعن يف كتاب اهللا تعاىل ، خرين له اآل
ومعهما كلُّ األنفس البشرية دون استثناء نرى أنَّ آدم وزوجه يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 

من  هما الشيطانخرجأبينما آدم وزوجه فقط  ..ن اجلنة احلكم اإلهلي باهلبوط م ، تلقت
  .. هماأزلَّ نتيجة أنه، اجلنة 
                                    

                                         

                                         

                                      

                               

                                ] ٣٩ - ٣٥ :البقرة [  
  [[: ، حبكم من اهللا تعاىل  هناك هبوط..                   

 ،،                [[  .. بسبب عصيان آدم وزوجه لألمر  إخراجوهناك
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الشيطان نتيجة اتباعهما إلزالله هلما ( يطان بذلك ، فأخرجهما اإلهلي ، حيث أزهلما الش
 : من اجلنة )                  ..  

.. نعيم اجلنة إخراج من هنا  ، وهو) أخرج ( هو من الفعل املتعدي .. اإلخراج .. 
بار هذه ، نرى أنَّ فقط امتحنا يف جنة االختمها ا كان آدم عليه السالم وزوجه وملَّ

  :املثنى جاء بصيغة  اإلخراج من هذه اجلنة                ما اثننيكو ،
ج وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل التايل ، وبذات حيثية الصياغة ، حيث املُخرِ .. فقط

آدم وزوجه  مها، أنَّ املُخرج ، وحيث من اجلنة هو الشيطان ، نتيجة افتتان اإلنسان به 
  ..فقط 
                                    

                  ] ٢٧ :األعراف [  
مر مباشرٍ من اهللا تعاىل ان نتيجة تلقّيه ألك، روج الشيطان من هذه اجلنة بينما خ.. 

  باخلروج    ..  

                                    ]
  ] ١٣ :األعراف 
                                   

  ] ١٨ :األعراف [ 
                                     ] احلجر: 

٣٥ - ٣٤ [  
                                     ] ٧٧ :ص 

- ٧٨ [   
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 جنة اآلخرةفالشيطان لن يدخل .. ظمة الصياغة القرآنية وإطالقَها عمن هنا نرى .. 
 بأمرٍ إهلي  )دم وزوجه اليت اُخترب فيها آ(  ألنه خرج من جنة االختبار، أبداً     
اليت ( يف حياته الدنيا ، إن عمل  أن يدخل جنة اآلخرةا اإلنسان من املمكن له بينم.. 

نتيجة إزالل  جنة االختبارفقد خرج من .. بعيداً عن إزالل الشيطان له )  فيهايختبر 
  ..الشيطان وفتنته له 

هبوطني  -يف النص الذي بني أيدينا  -نراه الذي هو نزول بالكينونة ، اهلبوط بينما .. 
 ..نفس البشرية حبكمٍ من اهللا تعاىل كلُّ األ تلقته ية معاً ،عنوية واجلسميف القيمة امل اثنني

  : فالعبارة                 ًر هبوطاحالُ، ، تصوأن يكونوا  ه

  : والعبارة. ......متعادين فيما بينهم                ،نرى فيها كلمة : 

      ِّن حال املخاطبني املتلقهم مجيعاً ودون استثناء تبيني حلكم اهلبوط هذا ، بأن
  ..سيناهلم اهلبوط 

ومما يؤكِّد أنَّ مجيع البشرية دون استثناء من آدم وزوجه إىل آخر إنسان يخلق يف .. 
مما يؤكّد ذلك هو العبارات التالية مباشرة .. هذا العامل ، خماطبون بتلقّي حكم اهلبوط هذا 

 هلذه العبارة القرآنية                ..  

                                      

                                     

            
  ..وهذا ما نراه أيضاً يف النصني التاليني .. 
                                       

  ] ٢٤ :األعراف [ 
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                    ] ١٢٤ - ١٢٣ :طه [  
  ..وإبليس هو اآلخر تلقّى أمراً باهلبوط .. 
                                          

  ] ١٣ :األعراف [ 
ألول ، وقبل أكله من الشجرة اليت اه اهللا تعاىل هو وزوجه عن آدم ا جسم.. إذاً .. 

ن كل ، وكان جسمه بعيداً عفلم يكن يتغوط .. اً هابطاً مل يكن جسماألكل منها ، 
 ..نا اآلن كالبول واخلروج والقيح وكلّ اإلفرازات القذرة القذارات اليت خترج من أجسام

ية له ولزوجه رت املاهية اجلسمعاىل ، ملا تغيأمر اهللا تولو مل يعص آدم عليه السالم وزوجه 
ا ملبالتايل ، وملا هبطت عن قيمتها اليت كانت عليها ، مبعىن ملا بدت هلما سوءاما ، و

  ..ين من قذارات ااإلنس ، فنرى ما نراه مما يفرز اجلسمنا هذا اهلبوط ورثنا حنن بأجسام
بالتايل و –نتيجة هذه املعصية  –ية آلدم وزوجه موملعرفة معىن هبوط القيمة اجلس. .

ي لبين آدم يف حيام الدنيا ، لنقارن بني إنسان ال يغتسل وال ملعرفة معىن اهلبوط اجلسم
(( دابة ما لنقارنه مع .. يقلّم أظافره وال حيلق شعرة وال يقوم بأي نوعٍ من أنواع النظافة 

)) ليست حباجة إىل كلّ ذلك  اال ألنّ ماهية جسدهقوم بطبيعة احلال بكلّ هذه األعمال ت
  .. هبوطاً من غريه اإلنسان أكثر املقارنة أنّ جسم سنجد يف هذه.. 

قبل املعصية ( آدم عليه السالم  أكمل جسمٍ بشري خلقه اهللا تعاىل هو جسم ..إذاً .. 
اإلنساين  جلسمحيث األمراض اليت تصيب ا( بط اإلنساين اهلا هذا اجلسمو) .. واهلبوط 

 أي ةأضعاف األمراض اليت تصيبما )  دابة ، إنتها الدنيوية مباهيوهذه األعضاء التناسلي ،
وهذه املعصية وهذا اهلبوط ، نتيجته اخلروج من جنة .. ...نشأت نتيجة تلك املعصية 
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ية اليت من خالل األعضاء التناسل -يف هذه احلياة  - ونتيجته التوالد.. االختبار تلك 
  ..ظهرت نتيجة تلك املعصية 

مل يأت من خالل ) آدم قبل املعصية  جسم( فأكملُ جسمٍ بشري خلقه اهللا تعاىل .. 
توالد عرب أعضاء نتجت عن تلك اخلطيئة ، إنما كان نتيجةَ خلْقِ اهللا تعاىل له مباشرة من 

  .. تراب
املطلقة ، ناموس ثابت ال يتغير وال وهذه السنة اإلهلية ، وهذه الفلسفة القرآنية .. 
 يتبدل                     ] ٤٣: فاطر [  ..

 –ية له ، وهبوط القيمة اجلسم) ملعصية قبل ا( عليه السالم  دمآلي فالكمال اجلسم
عيسى  يف ماهية خلق جسم ندركهإلهلي ، موس اهذا النا.. نتيجة تلك املعصية  –ولذريته 

لنفسٍ تتميز عن باقي األنفس البشرية بأنها ولدت  وعاء حيث هذا اجلسم.. ه السالم علي
  ..مليئةً بالروح 
                                    

                                      ]
   ] ١٧١: النساء 
 فقوله تعاىل ..       عيسى عليه السالم مليئة بالروح ن لنا أنّ نفسبيي ،

عليه السالم عن باقي البشر دون استثناء  منذ والدا ، وهذه صفةٌ تتميز ا نفس عيسى
ولذلك ولد عليه السالم نبياً ، وآتاه اهللا تعاىل الكتاب يف ذات اللحظة اليت نفخ روحه .. 

  ..يف مرمي عليها السالم 
                                

                    ] ٣٠ – ٢٩: مرمي [   
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جسماً خمتلفاً عن  –حسب الناموس اإلهلي  –هذا الكمال النفسي ، يقتضي .. 
اليت تولد نتيجةَ أعضاٍء تناسلية ، ظهرت نتيجة معصية أبينا آدم عليه السالم يف  األجسام

  .. جنة االختبار
 ٢٣( حيوان ذكري عيسى عليه السالم مل يخلق من اجتماعِ  ذلك فجسمول.. 

.. كباقي البشر لتكوين نطفة ، ، ) كروموسوم  ٢٣( أنثوية مع بويضة  )كروموسوم 
  ..وهو يف ذلك كمثلِ خلْقِ جسد آدم عليه السالم إنما خلق مباشرة من تراب ، 

                              

   ] ٥٩: آل عمران  [  
ومرمي عليها السالم مل حتمل بعيسى عليه السالم كباقي اإلناث ، فمدةُ احلمل مل .. 

فة إىل البيان تتجاوز فترةً حمدودة ، ويف تتايل فاء التعقيب يف النص القرآين التايل ، إضا
، من تراب آدم عليه السالم  عليه السالم كمثلِ خلْقِ جسمعيسى  ي أنّ خلق جسماإلهل

  ..ذلك أكرب برهان على صحة ما نذهب إليه كلِّ يف .. كباقي البشر وليس من نطفة 
                                    

                                   

              ] ٢٤ – ٢٢: مرمي [   
وحىت مرمي عليها السالم ، كانت هلا خصوصيتها اليت متيزها عن باقي اإلناث ، .. 

 : قوله تعاىل ف              ها حنياهللا تعاىل لقولِ أم ط تصويرالذي يتوس

 : وضعتها                                   

                                          
 : هذا القول .. ]  ٣٦: آل عمران [             إضافة إىل قول املالئكة ،
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 : هلا                                 

        ] ا  ] ٤٢: آل عمرانزها عن باقي النساء ، ويؤكّد طهارؤكّد متيي ،– 
حيث احليض نقيض الطهارة ، وهي (( كباقي النساء  ويؤكّد أنها ال حتيض –كأنثى 

تلك السالم عيسى عليه جسم  صوصية مهيأة حلملفهي ذه اخل)) .. طاهرة دائماً 
  ..دودة احملساعات ال

ها عليها السالم ، فقد أنبته اهللا تعاىل نباتاً حسناً من خالل رزقٍ خاص وحتى جسم.. 
رزقها إياه اُهللا تعاىل ، وكان ذلك نتيجة أن تقبلها اهللا تعاىل قبوالً حسناً ، حيث أعاذها 

  .. وذريتها من الشيطان الرجيم 
اً حيملُ أها لتحمل جسملشيطان الرجيم ، وهيذها وذريتها من افكونُ اهللا تعاىل أعا.. 

أن ينبتها  –حسب الناموس اإلهلي  –، اقتضى ) عيسى عليه السالم ( نفساً مليئةً بالروح 
ية عن باقي نساء البشر ، مباهية جسم  –عليها السالم  –نباتاً حسناً ، وأن يميزها 

  ..ونفسية 
                                   

                                          

                                        

                                    

              ] ٣٧  – ٣٦: آل عمران [   
فالرزق الذي رزقها إياه اُهللا تعاىل ، والذي له ماهيته املختلفة عن رزق الدنيا الذي .. 

، وبكونِها ) كما رأينا ( يأكلُ منه أفراد جيلها ، له تعلّقه بكونِها متميزة عن باقي النساء 
هيخلقه اهللا  –يه السالم عيسى عل نعين جسم – أةً حلمل عيس عليه السالم ، كجسمم
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،  مع البويضة األنثوية ماع احليون الذكرياجتدون آلية جنسية ودون ، تراب تعاىل من 
مليئة بالروح ، آتاها اهللا تعاىل الكتاب يف  –نعين نفس عيسى عليه السالم  –وكنفسٍ 

  ..ذات اللحظة اليت نفخ فيها روح عيسى يف مرمي عليهما السالم 
 ..ا ييأة حلمل عيسى عليه ومم الذي رزقها إياه اُهللا تعاىل ، هو إىل أنّ الرزق شري

ال تأكل إالّ من ذلك الرزق ،   –قبل والدة عيسى عليه السالم   –السالم ، وأنها كانت 
عيسى عليه السالم من حتتها ، قال  أنها بعد أن جاءها املخاض ، ويف الوقت الذي نادها

  :هلا                  :  

                                    

                                   

                                    

                                      

              ] ٢٦ – ٢٢: مرمي [   
ة حلمل كتهيئ(( فأكلها لطعامٍ خيتلف عن الرزق الذي يأتيها من عند اهللا تعاىل .. 

زق الذي آتاها إياه اُهللا تعاىل كخرقٍ هذا الطعام املختلف عن الر )) ..عيسى عليه السالم 
  أفرد جيلها يعلمهلناموس الرزق الذي                       

                    ساعد يف خروج عيسى عليه السالم من فرجهاي ،
 ..يتها اليت هئت هلا ، واليت هلا تعلّقها بالرزق الذي يأتيها من عند اهللا تعاىل ، قد فمهم

  ..  حيث والدة عيسى عليه السالم ، عند املخاض  انتهت
) مبعىن الصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل ( ومرمي عليها السالم نفخ فيها من الروح .. 

  .. كوا أحصنت فرجها 
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                          ] ٩١: األنبياء [   

 إنَّ كلمة ..      يف قوله تعاىل             تعود إىل اليت
نفخ يف نفس مرمي عليها السالم  –املعين هنا  –أحصنت فرجها ، وبالتايل تؤكِّد أنَّ الروح 

.. ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل أعطاها الصلة واملدد والقرىب منه جلّ وعال كوا أحصنت فرجها 
الروح الذي نفخ يف نفس مرمي عليها السالم ، هو أمر آخر غري الروح الذي نفخ يف وهذا 

  ..فرجها والذي يتعلّق بعيسى عليه السالم 
 : بينما يف قوله تعاىل ..                         

                         ] ١٢: التحرمي [  ..
يف ) كنفس مليئة بالروح ( يعين نفخ عيسى عليه السالم  –هنا  –نفخ الروح  نرى أنَّ

 فكلمة .. فرج مرمي عليها السالم     يف قوله تعاىل           
كما هو حال نفخ الروح يف   عليها السالم ، وليس يف ذااأنّ النفخ يف فرج مرميتؤكِّد 

  ..اآلية السابقة 
تراب مباشرة ، دون لْقِ جسد عيسى عليه السالم من ونرى حكمةً عظيمةً يف كون خ

  :نطفة وبويضة كباقي البشر ، وذلك من عدة مناظري 
 –ز ح واليت ال تعرف اخلطيئة ، واليت تتمينفس عيسى عليه السالم املمتلئة بالرو – ١

 خلق دون أعضاٍء)  هلا وعاء( مجيع البشر ، ال بد هلا من جسم عن أنفس  –بذلك 
اجتماع احليون الذكري عيسى عليه السالم دون  نتجت عن اخلطيئة ، ولذلك كان جسم

  ..ىل ، ودون آلية جنسية ناجتة عن اخلطيئة األومع البويضة األنثوية 
نا اليت أجسام [الدنيوي اهلابط  لروح يعين أنها ستترك اجلسمإنَّ امتالء النفس با – ٢

وتعرج إىل اهللا تعاىل ، كما حصل يف معراج  ]تتوالد من أعضاٍء نتجت عن اخلطيئة األوىل 
 النيب  حيث عرج ،  املعراجوقت ( الشريفة حينما امتألت نفسه ، إىل اهللا تعاىل  (
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 ونفس عيسى املليئة بالروح دائماً ..  روحاً         ٍهلا من جسـم ـزٍ   ال بدممي
ها وتعرج إىل ستترك جسمحىت تبقى مستقرةً يف عامل الدنيا ، وإالّ ف، نا خمتلف عن أجسام

كتـاب اهللا  خبصوصيته اليت بينها لنا ، عيسى عليه السالم  لذلك كان جسم ..اهللا تعاىل 
  .. تعاىل
باقي البشر ،  املميزة عن أجسام عيسى عليه السالم ذه اخلصوصية جسم – ٣

، ففي  عودته اليت يؤكِّدها القرآن الكرميضرورة ال بد منها ملعرفة هويته عليه السالم يف 
ه املختلفة ، وبناء على ذلك يؤمن به كلُّ أهل م التعرف عليه عرب خصوصية جسميت عودته

 وقبل موته  عودته الكتاب يف                        

              ]نت .. ] ١٥٩:  النساءيف كتاب  وقد بي ذلك بشكلٍ جلي
   ..بني الصليب والعودة املسيح : ، ويف حبث ) حوار أكثر من جريء ( املعجزة الكربى 

هبط  خطيئة آدم عليه السالمبعد فناموس اهللا تعاىل ال يتبدل وال يتغير ، .. إذاً .. 
 ، بعد ذلك واجتباه عليه ، وبعد أن تاب اهللا تعاىل ه إىل ماهية أدىن مما كان عليه جسم

  ..أتته النبوة 
                                 

                              ] ١٢١: طه –  
١٢٢ [   

ىل فالنبوة ال تكون إالّ يف دار التكليف واالمتحان ، وهي دار خالفة اإلنسان هللا تعا.. 
  ..على هذه األرض 

، يتم ألبوي البشرية لالمتحان األول يف جنة االختبار املادية  نتيجةٌف..  وهكذا.. 
بشرية أدىن  مٍيف أجسا) عامل اجلزئيات ( حان إىل عامل االمت هبوط مجيع األنفس البشرية
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ة جسقَلْخيدخل دنيا اال.. آدم وزوجه قبل هبوطهما  ماً من ماهي متحان بامليالد ، فوج
  ..حلظة حىت قيام الساعة  وفوج خيرج منها باملوت ، وهكذا يف كلِّ

                                     

            ] ٣٨: البقرة [   

                                  

                               

                    ] ١٢٤  – ١٢٣: طـه [   

ه يف عاملنا هذا ، هو جسم البشري الذي نرا نصل إىل أنَّ اجلسم، لِّ ما تقدم من ك.. 
وهذا ما نقرؤه يف .. األول الذي خلقه اهللا تعاىل آلدم مباشرة من تراب  هابطٌ عن اجلسم

  ..قوله تعاىل 
                         

                            

                 ] ٦ - ١: التني [  
 عليه السالم قبل أكله من الشجرة تشري إليه اآلية الكرمية  األول آلدم فاجلسم..   

             ..اهلابط بعد األكل من الشجرة وظهور  واجلسم

  تشري إليه اآلية الكرمية ومرياث بين آدم هلذا اجلسد اهلابط ، السوءة ،        

      .. ة اجلسمللمؤمنني وإعادة اجلسم يف اآلخرةل دون هبوط ،  إىل ماهياألو

  تشري إليه اآلية الكرمية                        ،
  ..ول األ منون الذين يدخلون اجلنة ، أجسامهم أفضل حتى من اجلسمفاملؤ
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 كصفة لكلمة    كلمة  احلكمة من ورودمن هنا نرى ..      آيتني يف
  ..خلق اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا من آيات كتاب اهللا تعاىل ، تصوران 

                  ] ٨: السجدة [  

            ] ٢٠: املرسالت [  
 فكلمة ..     واحلقري  والوضيعتعين اهلابط..  

                                    

                              

                                ] الزخرف :
٥٣ - ٥١ [  

                                

                                   

                    ] ١٦ -١٠ :القلم [  

الذي ، ه اهلابط جسمماهية ناجتة عن ، منها نسل اإلنسان يت جعل وكون الساللة ال.. 
 تصف املاء    ، نرى كلمة هو مرياث من اجلسم اهلابط آلدم عليه السالم   

   علت منه هذه الساللةالذي ج                  .. 

  :خلق اإلنسان سر احلياة يف اً تصف املاء الذي هو أصل ونراها أيض     

    ..  
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ألنَّ ..    بينما يف وصف اهللا تعاىل ألصل خلق الدواب ، مل نر كلمة .. 
  ..اإلنسان  تعرض للهبوط الذي تعرض له جسمأجسادها مل ت
                                    

                                        
  ] ٤٥: النور [ 

 : هنا اهللا تعاىل يقول ..              ..هني دون ذكر لكلمة م

 فالدواب اليت ..                                 

                        ،ض أجسادهيف القيمة كما  ا هلبوطمل تتعر
أكله من الشجرة اليت اه اهللا تعاىل وزوجه عن  نتيجة، آدم عليه السالم  حصل مع جسم

  ..األكل منها 
فآدم وزوجه ليسا معنيني مبسألة اخللق من ماء مهني ، كوما خلقا قبل .. لذلك .. 

  :ففي قوله تعاىل .. هذا اهلبوط 
                                   ]

  ] ٢٢ - ٢٠: املرسالت 
ومل جيعال يف  ،فلم يخلقا من ماء مهني .. ني بذلك نرى أنَّ آدم وزوجه ليسا معني.. 

  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. قرارٍ مكني ، كباقي البشر 
                            

                             

                  ] ٩ - ٧: السجدة [  
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 : بعد ذلك  ألول ،ا حيث خلق اجلسم فبعد خلق اإلنسان من طني ،..     ،
جعل اهللا تعاىل نسل ي آدم وزوجه عليهما السالم ، بعد ذلك ، وبعد هبوط جسم

  : اإلنسان من ساللة ماء مهني                 ..  
، ) وزوجه ( فقط آدم  ء املهني ، هممن تراب مباشرة دون املا واخلق نالذيف.. 

  ..عليهم السالم ، وعيسى 
                               

    ]٥٩:  آل عمران [  

 وما نراه أنَّ اهللا تعاىل يقول  ..     فآدم عليه السالم مل .. مثل املثل : ، مبعىن
  ..يوضع يف رحم امرأة لتضعه بعد ساعات ، كما حصل مع عيسى عليه السالم 

بداية خلق السماوات واألرض ، كان سلطان اهللا كتاب اهللا تعاىل ، نرى أنه يف يف .. 
  ..على املاء ) عرشه ( تعاىل 
                                    

               ] ٧: هود [  
  ..يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ أصل كلِّ األحياء هو املاء و.. 
                                   

                 ] ٣٠: األنبياء [  
بواسطة املاء : ، ليكون املعىن  )اً حي لنا باملاء كلَّ شيٍءعوج( : اهللا تعاىل مل يقل .. 

 عاىل يقول اهللا ت.. أبداً .. كلُّ شيء يصبح حياً                ،
 وكنا قد وقفنا عند قوله تعاىل  .....األشياء احلية جعلَت من املاء مبعىن كلُّ     
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           ..  عل منهة ، كونه األصل الذي جفاملاء إذاً هو أصل خلق كلِّ داب
  ..شيٍء حي  كلُّ

  :لنعد إىل العبارة .. اآلن  ..     ، يف قوله تعاىل..  

                            

                             

                  ] ٩ - ٧: السجدة [  

                                   ]
  ] ٢٢ - ٢٠: املرسالت 

 نراه أنَّ كلمة ما  ..    ف بكلمةتأيت بصيغة نكرة ، وتوص   ..  ورأينا

   : أنَّ اآلية الكرمية               جاءت مبتدئة بكلمة ، : 

   وخلف قوله تعاىل :            ... لعبارة فا    

     آدم عليه السالم  ف بداية خلق اإلنسان ، أي خلق جسمتص..  
ا كان خلقه ال ليس هابطاً ، وملَّ) قبل معصيته ( آدم عليه السالم  وملّا كان جسم.. 

 رج عن الناموس اإلهلي خي                ل  ، فإنَّ جسمآدم األو

 خلق من      ، لق عليس من ماء مهني ، كون اهلبوط مل يكن حاصالً وندما خ

 خلق من آدم  فجسم.. آدم األول  جسم      .. وهذا ما نراه يف قوله تعاىل..  

                                        
  ] ٥٤: الفرقان [ 



         ٤٨                  

 

 : إنما يقول .. بصيغة تشمل كلَّ البشر  )خلقكم ( : مل يقل اهللا تعاىل ..    

        .. وذلك كقوله جلَّ وعال:  

                                  ] احلجر
 :٢٨ [  
                       ] ٧١: ص [  

 فالعبارة ..            ،خلق جسم لذلك مل .. آدم عليه السالم  ختص

  : وصوفة بكلمة مهنينر كلمة ماء بصيغة نكرة م    .... ما نراه هو كلمةو 

:        ..لق منه جسمفال ، إضافة إىل  ملاء هو األساس الذي خخلقه من آدم األو
محإ مسنون حالة صلصال من وما ينتج عنهما من طني ، وما يتحول عن ذلك من ،  تراب

  ..كما سنرى بإذن اهللا تعاىل .. ر صلصال كالفخاإىل مرحلة  صوالًو، 
  وكلمة..      يف قوله تعاىل                       

     ،  رابطاً وصلة : تعين..  

                             ] املؤمنون :
١٠١ [   
                                  

         ] ١٥٩ - ١٥٨: الصافّات [   

 وكلمة       يف قوله تعاىل                       

      عل التذويب والتماهي : ، تعينف..  
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              ]  ٢٠ - ١٩: احلج [  

  قوله تعاىلوما نراه يف ..                           

  : أنَّ الضمري اهلاء يف كلمة،       يعود على كلمة :        وليس على ،

  : كلمة   ..  لعفالذي ج         ما  ليس جسمآدم عليه السالم ، إن

 هذا املاء جعل  ...الذي كان أساساً يف خلق جسم آدم املاء          كماٍء
  ..بعد هبوط آدم وزوجه من اجلنة باقي البشر ،  و أساس خلق أجسامه، مهني 

 ))اء فجعله نسباً وصهراً وهو الذي خلق بشراً من امل(( : اهللا تعاىل مل يقل .. 
 : إنما يقول جلَّ وعال .. ليكون البشر املخلوق من املاء هنا هو حمور اجلعل       

                       ماً العبارةمقد ،         على كلمة

     ليكون ،      لق منه جسمحمور اجلعل آدم عليه السالم ، هو  الذي خ
  ..ذريته  الذي تخلَق منه أجسام

 .. إذاً ..      منه اجلسم لقة آدم  الذي خل ألب البشريعليه السالم ، قبل األو
أبناء آدم بذرة توالد أساساً ل) وليس خلق ( هذا املاء جعل  ..كما رأينا  هبوط هذا اجلسم

، مبعىن جعلَ ماًء مهيناً  ..آدم وزوجه كقيمة خلْقية كما رأينا  ، وذلك بعد هبوط جسم
  .. البشر أجساممن خالهلا توالد اليت ت تنتج عنه البذرةيكون أساساً 

  : جعله هي وماهية ..         .. عل هذا املاء ماًء: مبعىنرابطاً  مهيناً ، ج
، كمين ذكري احليوان الذكري املعروف منه  يخلقأساساً تربط اآلباء باألبناء ، وصلةً 

لماء ل) انصهاراً ( ويف الوقت ذاته جعل متاهياً وذوباناً .. كمين أنثوي البويضة املعروفة و
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الذي  األبمين انصهار عرب وذلك  ،، يف جسم ولدمها ألم ملاء املهني لا  مع ألباملهني ل
اء املهني لألب مع مين األم الذي يخلَق من املاء املهني لألم ، وذلك يف النطفة يخلق من امل

  .. املولودتكوين جسم اليت هي اخللية األوىل يف  ، 
،  ]]كروموسوم )  ٢٣( احليوان الذكري املكون من  [[املين الذكري .. إذاً .. 

حسب ليسا مها املاء املهني ،  ]]كرموسوم )  ٢٣( املكونة من  [[والبويضة األنثوية 
اء الذي نتجا عن املاء املهني ، ذلك املاء املهني الذي جعل من امل، إنما التعريف القرآين 

  :وهذا ما ينطق به قوله تعاىل .. األول للبشرية  خلق اهللا تعاىل به اجلسم
                            

                             

                  ] ٩ - ٧: السجدة [  
 ..علَت من املاء املهني لَ منها النالساللة اليت جعفما بني املرحلة .. سل البشري ، ج

 املصورة بالعبارة القرآنية       ، رة بالعبارةواملرحلة املصو      هناك ،

 مرحلة وسطى هي    ..  
  :يف هذا النص الكرمي يف سورة السجدة ، نرى املراحل التالية .. إذاً .. 
  :آدم عليه السالم  جسمخلق هو ..    األول من  خلق اجلسم - ١  

        .. ومعلوم أنَّ كلمة    تراب + املاء : تعين..  
ق من ماء ، مل يخلَ) وكذلك جسد عيسى ( آدم األول وزوجه  جسم.. فكما قلنا .. 

األول والذي هو بداية خلق  فاجلسم.. جسام باقي البشرية مهني ، كما هو حال أ
 كما نرى يف هذه اآلية الكرمية    خلق من ، اإلنسان         

   .. ن منوهذا الطني يتكو       ة أوىلكماد :         



         ٥١                  

 

        ومن ،    ًة أوىل أيضاكماد              

                      ]وليس من  ] ٥٩:  آل عمران ،
  ..كما سنرى بإذن اهللا تعاىل ، التراب املعرف بأل التعريف 

كمادتني ( ، كوما األساس األول تني مها مسألة كاملة املاد من هنا نرى أنَّ هاتني.. 
  ..يف خلق جسم آدم عليه السالم )  متحولتني عن مادة سابقة ريغمتمايزتني 

    =٩   ،،       =٢٩  
٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢٩+  ٩  

ماء مهيناً بعد هبوط  ، أصبحاألول كما رأينا  اجلسمهذا املاء الذي خلق منه  - ٢
الذي ورثه اجلسد البشري عن  األول كقيمة خلْقية كما رأينا ، وهذا املاء املهني اجلسم
وهذا ما نراه يف هذا .. هو سر احلياة املنتقل من اآلباء إىل األبناء ، األول اهلابط  اجلسم

 النص الكرمي مصوراً بالعبارة     ..  
ينتج عنها النسل ( كساللة  البشرية سر احلياة يف األجسامل احلاملا املاء املهني هذ - ٣

وهذا .. خيرج منها النسل البشري اليت ساللة األساس هلذه الهو ، عرب األجيال ) البشري 
 ما تصفه كلمة      الكرمي فالساللة هي جوهر املاء املهني املتوارث .. يف هذا النص

ولذلك نرى توازناً كامالً .. ، حيث ينتج منها النسل البشري األجيال يف سر احلياة عرب 
 بني كلمة     وبني العبارة      ..  

    =٢٦         ،،     =٢٦  
يوان اجتماع احلينتج عن : مبعىن  ... ينتج عن نطفةوالذي النسل البشري  - ٤

، تصفه يف هذا ) كروموسوم  ٢٣( مع البويضة األنثوية ) كروموسوم  ٢٣( الذكري 



         ٥٢                  

 

 النص الكرمي كلمة     ..  فالنسل يكون من خالل      )كروموسوم  ٤٦

.. (                     ]٤:  النحل [ ..  
 لك نرى أنَّ كلمة لذ..       تدخل مع كلمة     يف مسألة كاملة..  

    =٢٧  ،،     =٤٩  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٤٩+  ٢٧  

 : يف قوله تعاىل .. إذاً ..                   

          ] نرى أنَّ كلمة ،  ]  ٨ -  ٧: السجدة    تصف األساس
البشري سر احلياة عرب ما تصفه  والذي منه ورث اجلسمآدم عليه السالم ،  املتعلِّق جبسم

 العبارة      بواسطة ،     تنتج النسل ،      .. لذلك من
  ..ذه الكلمات تكون مسألة كاملة الطبيعي أن نرى ه

    =٣٥  ،     =٢٦  ،    =٢٦  ،    =٢٧  
٦×  ١٩=  ١١٤=  ٢٧+  ٢٦+  ٢٦+  ٣٥  

  قوله تعاىل .. إذاً ..                  ، ث عنال يتحد
إنما ..  ةالتفاسري القدمية واحلديث معظمق املين الذكري واألنثوي كما ذهبت جمرد خل

، كون البشر ورثوا يصور خلق النسل البشري من أصلِّ سر احلياة الذي هو املاء املهني 
 وهذا يقابل يف الدواب اخللق من املاء .. اهلابط كما رأينا  ناموس اجلسم      

          ] هذا ما .. لكن يف الدواب املاء ليس مهيناً كما رأينا ..  ] ٤٥: النور
  ..نراه يف التكامل بني هاذين النصني 

            ] ١١١ = ] ٤٥: النور    



         ٥٣                  

 

           ]  ١٥٥ =]  ٨: السجدة    
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٥٥+  ١١١  

 فقوله تعاىل ..                د خلق الدواب من املينال يعين جمر
 سر احلياة واألصل الذي خلقوهو ، الذكري واألنثوي ، إنما يعين ما هو أبعد من ذلك 

 لنسبة لقوله تعاىل وكذلك األمر با.. هذا املين منه                

   ،احلياة لة من املاء املل النسل البشري من سالعالذي يصف ج هني الذي هو سر
  ..بعد هبوط قيمته اخللْقية ، دم أبيهم آ ه البشر عن جسمالذي ورث، اهلابط  يف اجلسم

 وله تعاىل وهذا املعىن احملمول بق..              

               ] ىن الذي نراه ع، ال خيتلف مع امل ]  ٨ - ٧: السجدة
  :قول اهللا تعاىل يف 
                                   

  ] ٢٢ -  ٢٠: املرسالت [ 
 فالذي جعله اهللا تعاىل يف قرارٍ مكني ، ليس املاء املهني ، إنما ما خلق من املاء املهني.. 

ومين املرأة الذي هو ) احليوانات الذكرية وليس السائل احلامل هلا ( الذي هو مين الرجل 
  اهلاء يف كلمة فالضمري..  البويضة      ، يعود على املخلوق من املاء املهني ،

  ) ..كروموسوم  ٤٦( أي يعود على النطفة  ..وليس على املاء املهني 
 هذه اآلية الكرمية ف..              ] حيث الضمري  ] ٢١: املرسالت ،

 يف كلمة       وليس على املاء وهو النطفة على املخلوق من املاء املهني  يعود ،

  املهني كما قلنا ، تتكامل مع قوله تعاىل              ] املؤمنون :



         ٥٤                  

 

مل ترد يف كتاب اهللا    سألة كاملة تؤكِّد هذه احلقيقة ، حيث كلمة ، يف م ] ١٣
  ..ة خبلق اإلنسان إالَّ يف هاتني اآليتني الكرميتني تعاىل متعلّق
          ] ١٩٤=  ] ١٣: املؤمنون  

        ] ١٢٩=  ] ٢١: املرسالت  
١٧×  ١٩=  ٣٢٣ = ١٢٩+  ١٩٤  

  :  ولننظر يف قوله تعاىل .. 
                           

                                        

     ] ١٠ - ٥: الطارق [  
 يف هذا النص الكرمي اآلية األوىل ..             حتمل دعوةً من ،

، وهي كما قلنا حبواسه اهللا تعاىل لإلنسان ، لينظر يف بداية خلقه اليت يستطيع النظر إليها 
  : ، وهي ذاته ما جعله اهللا تعاىل يف قرارٍ مكني) كروموسوم  ٤٦( النطفة        

      ] وهذا ما نراه يف التوازن التايل ..   ] ٢١: املرسالت ..  
        ] ١٢٩=  ] ٢١: املرسالت  

        ] ١٢٩=  ] ٥: الطارق  

 اآلية الكرمية ..          ،نَّ كلمة نرى فيها أ     تعود على

  وأنَّ العبارة  اإلنسان ،     ، راحلياة الذي ورثهتصو اجلسم البشري  سر
) كروموسوم  ٢٣( خلق املين الذكري  منهسر الذي لذلك ااهلابط ألبيه آدم ،  عن اجلسم

الذي هو أصل خلق األنثوي أنَّ املين الذكري و: مبعىن ..  )كروموسوم  ٢٣(  نثويواأل
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  كون هذه العبارة .. لذلك  ..لق من ماٍء دافق خاإلنسان ، هذا األصل لإلنسان ، 

     مسألة كاملة يف : مبعىن ، عن خلق اإلنسان حتمل يف سياقها إجابة كاملة
اً عن أبعرب األجيال  الدافقكسر حياة هو األصل  ، املاهية اليت خلق منها اإلنسانتبيان 

  ..نراها مسألة كاملة .. لذلك .. جد وصوالً آلدم عليه السالم 
      =٣×  ١٩=  ٥٧  

 املعىن الذي حتمله اآلية الكرمية  ..إذاً ..          ] ٦: الطارق [  ،
من املاء الدافق الذي هو أصل ،  ثوياملين الذكري واألنعرب  خلق اإلنسان اليت تصورو

 ..هذا املعىن .. رب األجداد واآلباء عدافقاً احلياة املستمرة ، واملتوارث من آدم وزوجه 
 يتوازن مع املعىن الذي رأيناه ، الذي تصوره اآلية الكرمية          

  ..قيم العددية بينهما نراه توازناً يف ال.. هذا التوازن .. 
         ] ٩٣=  ] ٢٠: املرسالت  

        ] ٩٣=  ] ٦: الطارق  

  [[ولو أخذنا العبارتني ..       ،،     [[  ، نا أماملرأينا أن
) عيسى عليهم السالم  عدا جسم آدم وزوجه وجسم( ن ة كاملة ، فخلق اإلنسامسأل

    ،،  [[: كان من ماء يتصف بصفيت    [[ ..  

      ] ٢٦=  ] ٢٠: املرسالت  
      ] ٥٠=  ] ٦: الطارق  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٥٠+  ٢٦  



         ٥٦                  

 

عيل ، كوا تصف كينونة املاء الذي على وزن ف   ويف حني أنَّ كلمة .. 
ياة ، كونه سر احلخلق منه احليوان الذكري والبويضة األنثوية ، بأنه حقري وهابط 

بصيغة اسم فاعل    نرى أنَّ كلمة .. آدم اهلابط  املتوارث عرب األجيال من جسم
فكلمة  .......إىل جيل  ليس كينونة ذلك املاء ، إنما حركته املستمرة من جيلٍتصف  ،
     نات اإلنسانخلق منه مكوما األوىل ال تصف كينونة ذلك املاء الذي تإن ،

 فما يصف كينونة ذلك املاء هو كلمة .. تصف حركة تدفّقه عرب األجيال     .. 

 لذلك فالعبارة      ، علت منه الساللةعل منهتصف األساس الذي جااليت ج 

   : النسل                    ] رأينامن هنا ..  ] ٨: السجدة 
  :التوازن بني العبارتني التاليتني يف هذه اآلية الكرمية 

     =٢٦      ،،     =٢٦  

 قوله تعاىل .. إذاً ..         ،أنَّ عبارة  نرى فيه      

 األصل حركة تصف     فقه عرب الذي تنتج منه الساللة ، والذي يستمر تد
  ..األبناء  اآلباء إىل أجسام منتقالً من أجسام، األجيال 
 وتأيت اآلية الكرمية ..               ر لنا خروجلتصو ،

وما يؤكِّد ذلك هو الضمائر  ..خروج املين املخلوق من املاء الدافق وليس ، اإلنسان 
  ..املتتالية يف هذا النص الكرمي ، اليت تعود كلّها على اإلنسان 

 الضمري املستتر بكلمة ..     يف قوله تعاىل         ه واضح أن
والضمري املستتر .. املين الذكري واألنثوي  وال يعود على ذات،  يعود على اإلنسان

 املتعلّق بكلمة     يف قوله تعاىل               أيضاً يعود ، 



         ٥٧                  

 

ينتج عنه املين ، حياة كسر ) ماء مهني دافق ( على اإلنسان ، أو مما خلق منه اإلنسان 
لى ذات املين ، وال يعود ع) كروموسوم  ٢٣( واألنثوي ) كروموسوم  ٢٣( الذكري 

 فجملة  ..كري واألنثوي الذ   احلياةأو ( ن حال خلق اإلنسان تبي املنتج  سر
 كلمة والضمري اهلاء يف ..بأنه خروج من بني الصلب والترائب )  الذكري واألنثويلمين ل
      يف قول تعاىل              يعود أيضاً على اإلنسان ..

 والضمري اهلاء يف كلمة     يف قوله تعاىل               ًيعود أيضا
  ..على اإلنسان 

 فهل يعقَل أن الضمري اهلاء يف كلمة ..      يف قول تعاىل          

     وهل يعقل أنَّ الضمري ! .. !!!!!!السائل احلامل للحيوان الذكري ؟يعود إىل

 اهلاء يف كلمة     يف قوله تعاىل               يعود إىل السائل
أو إىل  ىل اإلنسان ،ائر كما نرى تعود إكل الضم .! .!!!!!!احلامل للحيوان الذكري ؟

ماء مهني دافق ( احلياة املتوارث  سر ( خلق، عرب األجيالمنه املين الذكري  الذي ي )٢٣ 
  ..، وليس السائل احلامل للحيوان الذكري ) كروموسوم  ٢٣( واألنثوي ) كروموسوم 

 وكلمة ..     وليس من ) خ ، ر ، ج ( اجلذر نراها بصيغة املضارع ، ومن
 -هي هذه و ..فاخلروج من الشيء هو االنتقال منه إىل غريه ) .. خ ، ل ، ق ( اجلذر 

 مجيع العبارات القرآنية احلاملة لكلمة  -إضافة للعبارة قيد البحث      متبوعة
  ..بكلمة من 
                                      

        ]٧٤:  البقرة [  



         ٥٨                  

 

                                     

                 ] ١٠٠: النساء [  

                                  

                               ] ٦٩: النحل [  

                                     

       ] ٤٣: النور [  

                                       

                  ] ٤٨: الروم [  
                                           

            ] ٢: سبأ [  

                                  

                      ] ٢٢ - ١٩: الرمحن [  

                        ]٤:  احلديد [  

 فالعبارة ..       آخر : تعين ينتقل من املكان الذي هو فيه إىل مكان..  

 ويف اآلية اليت بني أيدينا ..              نرى أنَّ اخلروج ،
م ، نرى أنه ليس املستمر املتدفِّق خالل األجيال أباً عن جد حىت آدم وزوجه عليهما السال

 : إنما هو خروج من بينهما .. خروجاً من الصلب ، وليس خروجاً من الترائب    

           ..  وهذا يشابه قوله تعاىل..  



         ٥٩                  

 

                                        

         ] ٦٦: النحل [  
يستخلص : ىن عمب ..وال من الدم ، إنما من بينهما ، رث فاللنب ال خيرج ال من الف.. 

  ..من بينهما 
 أنَّ كلمة نرى كما ..      دهي اسم صفة ، وليست اسم ذات لعضوٍ حمد

 وكذلك كلمة .. بعينه     ..   
 الكثريونالتفسري املوروث ، ويطبل ويزمر به  فيهاخلطأ التفسريي األكرب الذي وقع  ..

، واستغله أعداء ممن حيسبون أنفسهم أوصياء على كتاب اهللا تعاىل ، على الفضائيات 
قول بأنَّ الصلب هو الظهر ، هذا اخلطأ هو ال، لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل اىل عكتاب اهللا ت

 والترائب هي الصدر ، وأنَّ قوله تعاىل                أنَّ : يعين
املين الذكري خيرج من ظهر اإلنسان ، أو خيرج مما بني الظهر والصدر ، وأنَّ املين األنثوي 

علمياً أنَّ احليوان املنوي الذكري خيرج  يف الوقت الذي ثبت به.. خيرج من صدر املرأة 
هذا  جهلهموالطامة الكربى أنهم يستشهدون على  .. من اخلصيتني وليس من الظهر

  ..ظلماً وعدواناً  تنسب للرسول ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، بأحاديث 
((( واملبيض ذهب إىل أنَّ اخلصيتني حاول تربير ذلك ، فوهناك من املعاصرين من .. 

نتة والبويضة األنثوية حيث تقد هبطا من منطقة هي بني العمود ))) ج احليوانات الذكري ،
: مبعىن .. واألضالع ، وذلك يف مرحلة تكون اجلنني يف بطن أمه ) على جانبيه ( الفقري 

بني العمود  مامنطقة احلدبة التناسلية يف ، أصلهما من  لألمواملبيض لألب ، أنَّ اخلصيتني 
أنَّ : مبعىن ..  اً يف بطن أمهكلّ منهما جنيناألبوان الفقري والصدر ، حينما كان هذان 

أصل كلٍّ من اخلصية واملبيض ، يف النشأة اجلنينية لألبوين ، تكون يف ظهري األبوين ما 
 اجرية فاخلص.. إىل مكاا املعلوم منهما بني العمود الفقري واألضالع ، مثّ اجر كلٌّ 



         ٦٠                  

 

.. وكلّ ذلك يف مرحلة اجلنني لألبوين .. إىل كيس الصفن ، واملبيض إىل حوض املرأة 
ن ميف حياة اإلنسان بعد وضعه ، تبقى تغذية اخلصية واملبيض  -كما قالوا  -ومع ذلك 

  ..ا قاله بعض املعاصرين خمتصر ملهذا ملخص .. يف احلالة اجلنينية حيث أصلهما 
التربير الناتج عن خطأ تفسريي وعدم الوقوف على حقيقة الدالالت  هذا.. لكن .. 

أنَّ املين الذكري للرجل ، علمية احملمولة بصياغة العبارات القرآنية ، ال تسعفه حقيقة 
فكون .. من اخلصيتني ، وكذلك البويضة من املبيض ) حني خروجه ( البالغ خيرج 

يف تربير ما  هميسعفمن مكان آخر ، ال ) اجلنينية يف احلالة ( اخلصيتني واملبيض قد هاجرا 
الذكري واألنثوي منهما ،  أثناء خروج املين) اخلصيتني واملبيض ( ألنهما .. يذهبون إليه 

  ..ال يكونان ما بني العمود الفقري والصدر 
 بناء على مذهبهم التفسريي القائل بأنَّ املعين بقوله تعاىل ..          

      ، هو املين الذكري واألنثوي ، فإنَّ املين الذكري واألنثوي حني خروجه
خيرج من اخلصيتني واملبيض ، وليس مما بني العمود الفقري واألضالع ، فدالالت كلمة 

      فيما يذهبون إليه أبداً ال تسعفهم..  

 هذه الكلمة  ..     ا رأين )ات ورودها يف كتاب اهللا تعاىل بالنظر إىل مجيع مر
،  منهلمكان الذي يغادر ل،  تصف مغادرة املعين باخلروجكيف أنها ) متبوعة بكلمة من 

الذي أو أصل جميئه إىل هذا املكان ، وال تصف أصل خلقه من هذا املكان حني خروجه 
من اخلصيتني واملبيض ) أثناء خروجه ( ج واملين الذكري واألنثوي خير ..يتم منه اخلروج 

هو ) املكان األخري الذي تركه وغادره ( أنَّ خروجه : ، مبعىن ، مبعىن يظهر ويغادر منهما 
وال عالقة لذلك باملكان الذي هاجرت منه اخلصيتان واملبيض ، ..  واملبيض نياخلصيتمن 

 : فاهللا تعاىل يقول              من بني ( : ومل يقل قلخ
  .. )الصلب والترائب 
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 للوقوف على حقيقة معىن كلمة ..      من العودة إىل مشتقّات ال بد ،
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ص ، ل ، ب ( اجلذر 
ه ثبيتوت ع اإلنسانوض :يف كتاب اهللا تعاىل ) صلَب ( الفعل الثالثي  دالالتمن .. 

من  اخلروج :أي .. على أداة ثابتة حىت ينتقلَ إىل احلياة اُألخرى من على هذه األداة 
ال يستطيع االنفكاك على أداة ثابتة  التثبيتن خاللِ م، احلياة الدنيا إىل احلياة اُألخرى 

  ..نها ع
صلوب إىل احليـاة  هو األداةُ الثابتةُ اليت خيرج من خاللها امل:  فالصليب.. من هنا .. 

) ص ، ل ، ب ( ويف هذا اإلطارِ من املعىن تفهم دالالت مشتقّات اجلذر .. ...األخرى 
  : قوله تعاىليف 
                                      

       ]  ١٥٧: النساء [   

                                  

                        ] ٤١: يوسف [    

تعين املوت على الصليب دون تأثريٍ ) صلَب (  ويف حني أنَّ دالالت الفعل الثالثي.. 
أنَّ الصليب كان البدايةَ للخروجِ من الدنيا ، فمن على الصليب يبدأُ : خارجي ، مبعىن 

.. املصلوب خروجه من الدنيا حنو اآلخرة ، ال قبل ذلك ، دون أي مؤثِّرٍ خارجي مفتعل 
، تعين ابتداَء مقدمات اخلروج ) صلَّب ( فعل الرباعي يف الوقت ذاته ، نرى أنَّ دالالت ال

من الدنيا قبل الوضعِ على الصليب من خالل التعذيب وفعل مقدمات القتل ، مثَّ يأيت 
الصليب ليكونَ النهايةَ للمصلوب ، حيث خيرج املصلوب من الدنيا من خاللِ هذا 

.. ل الصلب ، إضافةً لوضعه على الصليب الصليب نتيجةَ أفعال التعذيب اليت تعرض هلا قب
  :يقولُ تعاىل واصفاً قولَ فرعون للسحرة 
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                            ] األعراف :
١٢٤ [    

  :فالكلمة القرآنية ..     على الصليب بع د قطع األيدي تعين الوضع
هو بسبب قطعِ األيدي  –يف هذه احلالة  –واألرجل من خالف ، فاملوت على الصليب 

واآليتان الكرميتان .. واألرجل من خالف ومن مثّ بسببِ الترك على الصليب حىت املوت 
  :التاليتان تؤكِّدان هذه احلقيقة 

                              

                                

          ] ٧١: طه [    

                                 

                         ] ٤٩: الشعراء [      

  نرى العبارة القرآنية، يف سورة طه )  ٧١( ويف اآلية ..        

     وذلك بورود كلمة      وال ميكن لكلمة )على ( وليس كلمة ،     أن
، ويف هذا دليلٌ على أنَّ الصلب ال يعين جمرد الوضع على  )على ( تكون مبعىن كلمة 

  إنما يعين املوت من على الصليب ، فالعبارة القرآنية، الصليب        

     ًتعين املوت صلبا        م حماطني يف جذوعوذلك من خالل كو

  النخل         ..  

  ويف ذات السياق نفهم كلمةَ..     ه تعاىليف قول:  
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                           ]٣٣: ائدة امل [    

معىن كون الصليبِ بدايةَ ) صلَب ( وهكذا ففي حني  حتمل دالالت الفعل الثالثي .. 
حتمل معـىن  ) صلَّب ( خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخرة ، فإنَّ دالالت الفعل الرباعي 

وب كون الصليبِ ايةَ خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخرة ، ألنَّ مقدمات موت املصـل 
  ..كانت من خالل التعذيب وفعل كلِّ ما يودي إىل املوت قبل الوضع على الصليب 

 ا كانت كلمة وملَّ..       صفة ذات مل، اسم د يف جسم كان حموليست اسمد
( واستقراء من دالالت اجلذر ..  ومن خالل ربطها بالسياق القرآين احمليط ا ..اإلنسان 

للصـفات   اخلطّ الثابت احلامـل : تعين  هاأن نرى ..كتاب اهللا تعاىل  يف) ص ، ل ، ب 
عليه السالم إىل األجداد إىل اآلباء إىل األبناء ، والذي من خالله خيـرج   املتوارثة من آدم

إىل عامل الدنيا ، الذي هو العامل  ) كما رأينا سر احلياة الدافق عرب األجيال عرب(  اإلنسانُ
  ..سبة ملرحلة ما قبل خروج اإلنسان إىل الدنيا اآلخر بالن

  :يف قوله تعاىل .. إذاً ..                  

                                    

                ] ١٠ - ٥: الطارق [  
  :نرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ ..                 ، تصف خروج

من ،  ، وذلك )املاء الدافق كسر للحياة يخلَق منه املين الذكري واألنثوي أو ( اإلنسان 
  : طِّ الثابت للصفات الوراثية الذي هواخل بني    من آدم عليه السالم  ، واملمتد

اليت حيملُها اإلنسان خارج ، إليه ، وبني الصفات املختلفة املكتسبة والطفرات الطارئة 
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  : حمورِ     هذه الصفات فوصه ، وبالتايل تالذي خرج إىل الدنيا من خالل

 بـ كتسبة والطفرات الطارئة امل      ، ت وعدم الثباتأي بالضعف والتفت ،
وذلك مقارنةً مع الصفات اليت حيملها اإلنسانُ من حمور الصلْبِ الذي خرج من خالله إىل 

 فكلمة  ..الدنيا       ودالالت هذا اجلذر ، ) ت ، ر ، ب ( هي من اجلذر
  ..والضعف والتفتت واللني النعومة :  سنرى بإذن اهللا تعاىلكما  تعين

فالصلْب هو اخلطُّ الثابت املمتد من آدم عليه السالم إىل اإلنسان ، حيثُ .. وهكذا .. 
 أُخرى اإلنسان خيرج ه إىل حياةأداةٌ ثابتةٌ ) احلياة الدنيا ( من خالل متاماً كما أنَّ الصليب ،

من خالل اُألخرى خيرج عليه من احلياة الدنيا إىل احلياة ها املصلوب..  
وملا كان لكلِّ إنسان صلْبه الذي خيرج منه أوالده إىل الدنيا ، فإنَّ ملختلف البشرِ .. 

  .. أصالبهم اليت تلتقي مجيعها عند آدم عليه السالم ، واليت خيرج منها أوالدهم 

                            

                              

                                 

                                ]
    ] ٢٣: النساء 

 اجلزم بأنَّ قوله تعاىل .. إذاً ..                 املين يعين خروج
بني الظهر والصدر ، هو جهلٌ بدالالت كتاب اهللا تعاىل ،  من) كروموسوم  ٢٣( 

وبالتايل هو إساءة لكتاب اهللا تعاىل ، سواء كان ذلك عن قصد ، أو عن  ..وبثوابت العلم 
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كما اسم اهللا تعاىل بوسواء كان من جيزم بذلك معترباً نفسه ناطقاً رمسياً  ..غري قصد 
  ..، أم قادحاً يف كتاب اهللا تعاىل توهم بعضهم ي

وليس هلذا اجلذر يف كتاب اهللا  ،) د ، ف ، ق ( هي من اجلذر    وكلمة .. 
عرب األجيال إىل  ونراها اسم فاعل ، فالدفق مستمر ،أي مشتق ، إالَّ هذه الكلمة تعاىل 

ملين الذكري واالنثوي ، مستمر يف تواصله ا الذي يخلق منهاملهني فاملاء  .....قيام الساعة 
  ..جيال إىل قيام الساعة عرب األكسرٍ للحياة ) دفقه ( 

 تصور خلق اجلسم، ماء مهني ودافق  يف كتاب اهللا تعاىل ، عبارت اخللق من.. إذاً .. 
 اهلابط آلدم وزوجه بعد أكلهما من اجلسم املتوارث مناحلياة  من سر، البشري اهلابط 

 وعبارة اخللق من املاء .. ا كل منهاىل عن األعالشجرة اليت امها اهللا ت       

        ة  تصف كما رأينا خلق اجلسمل آلدم قبل هبوطة كقيمة خلْقياألو ..
  ..بر يف معيارة معجزة إحدى الكُولذلك نرى يف كتاب اهللا تعاىل تكامل هذه العبارات 

          ] ١٣٤ =]  ٥٤: الفرقان   

             ] ١٥٥ =]  ٨: السجدة    

          ] ٩٣ =]  ٢٠: املرسالت       

         ] ٩٣ =]  ٦: الطارق  

٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ٩٣+  ٩٣+  ١٥٥+  ١٣٤  
وصلنا إىل نتيجة ، أنَّ املاء املهني والدافق املعين يف كتاب اهللا .. من كلِّ ما سبق .. 
عن جد ، من سر التكاثر الذي جعله اهللا تعاىل ما ينتقل عرب أجساد البشر أباً ، هو تعاىل 
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جسم الذي هو اللبنة األوىل يف خلق ذلك املين منه املين الذكري واألنثوي ، ق أصالً يخلَ
  ..اإلنسان 

  ..نثوي ذُكر يف كتاب اهللا تعاىل يف اآليات التالية املين الذكري واأل.. 

                         ]٥٩ - ٥٨: الواقعة [  
                         ]٤٦ - ٤٥: النجم [  
                              

           ]٣٨ - ٣٦:  لقيامةا [  
  [[وهذه الكلمات ..    ،،       ،،       ،،     [[  هي

.. ودالالت هذا اجلذر تدور يف إطار مجع الرغبة وطلبها ) .. م ، ن ، ي ( من اجلذر 
  .. واألهواء اليت تطلبها الذات وتريدهاالذاتية  الرغباتهي  فاألماين

                           ]٧٨: البقرة [  
                              

              ] ١١١: البقرة [  

                                  ] ١٤: احلديد [  

                      ] ١٢٣: النساء [  

 ..لبه رغبه لذاته وأراده وط، ى الشيء ومتن..  
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         ] ٩٥ - ٩٤: البقرة [  
                          ] ٣٢: النساء [  
                                     

.......    ] ٥٢: احلج [  

 ..يطلبهلرييده و به بأمرٍرغَّ،  اآلخرى ومن ..  

                           

                                

                           ] ١٢٠ - ١١٩: النساء [  
تكون من خالل اجلمع برغبة بني الذكر ، النشأة األوىل لإلنسان من هنا نرى أنَّ .. 

وفور .. واألنثى ، حيث املين الذكري واإلنثوي يجمعان ذه الرغبة ، فتتكون النطفة 
  ..ماعهما يتحدد جنس املولود ، ذكراً كان أم أنثى ، وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل اجت

                                

     ] ٤٧ - ٤٥: النجم [  
  فاآلية الكرمية ..         حين: تعين ن جبمع رغبيت من نطفةما تتكو

 نثى الذكر واأل      .. مع  )كروموسوم  ٢٣(  أي باجتماع احليوان الذكري
وحني ذلك تبدأ النشأة األوىل ، وفور تكوين هذه ..  )كروموسوم  ٢٣(  البويضة األنثوية
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جنس املولود  دحديت ،كروموسوم )  ٤٦( واألنثوي لتصبح  النطفة من عنصريها الذكري
  ..األنثوية فالنطفة كما نرى هي اجتماع احليوان الذكري مع البويضة  ..

وهذا املين الذي مينيه اإلنسان عرب طبيعته اجلنسية ، هو من خلق اهللا تعاىل ، وهو .. 
ة األوىل ، يريد اهللا تعاىل منا أن تكون هذه النشأ.. وىل اليت يعلمها اإلنسان بداية النشأة األ

    ..اآلخرة  للنشأةتذكرة 

                                 

                                    

                   ] ٦٢ - ٥٨: الواقعة [  
  ..يف قوله تعاىل  ين للمين ، وللنطفة ، يتجلّى معناهذا املعىن القرآ ..

                              

                                  

             ]٤٠ - ٣٦:  القيامة [  
  يجمع برغبة) ذكري وأنثوي ( ين فالنطفة تتكون من م..       وهي ،

  :بداية النشأة األوىل لإلنسان                .. َّا قد رأينا أنوكن
 ٤٦( يكون ببداية اخللق الذي هو تكوين النطفة جنس اجلنني بالذكورة واألنوثة حتديد 

 ٢٣( مع البويضة ) كروموسوم  ٢٣(  اع احليوان الذكريمن اجتم) كروموسوم 
  ) :كروموسوم                           ] النجم

 :٤٦ - ٤٥  [..  
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 : نرى أنه بعد تكوين النطفة .. يف سورة القيامة هنا ..           ،

 : هناك مرحلة هي  .. بعد ذلك.. حيث يتحدد جنس املولود ببداية اخللق     

    هي مرحلة ، وبعد ذلك هناك :         .. تتمايز .. بعد ذلك

  : نني األنثىاألعضاء اجلنسية ما بني اجلنني الذكر واجل            

    ..عنه بكلمة الكرمي ر القرآن وهذا عب      .. بينما عند حتديد جنس

 املولود نرى أنَّ التعبري جاء بصيغة اخللق                 

       ..  

  يف اآلية الكرمية اً سابقويف حني رأينا ..                   

 ، أنَّ كلمة ]  ٨: السجدة [      تتكامل مع كلمة    ..  

     =٢٧   ،،    =٤٩  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٤٩+  ٢٧  

 يف العبارة القرآنية أيضاً نرى ..                    ]٣٧:  القيامة  [ ،

 أنَّ كلمة     ةتتكامل مع العبارة القرآني       ..  
    =٤٩ ،،       =٢٧  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٢٧+  ٤٩  
  ..التوازن التايل  نرى وبالتايل

    =٧٢    ،،       =٢٧  
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 : فالنسل ..      خالل ، الذي يكون من:         له اهللا تعاىل ع، ج

  : من     ،من :       .. يف قوله تعاىل  نراهوهذا هو ما :     

              ] حيث املاء املهني ليس السائل احلامل  .. ] ٨: السجدة
اهلابط ، والذي  املتوارث من اجلسمللمين كما اعتقدوا ، وليس املين ، إنما هو سر احلياة 

، الذي يبدأ بالنطفة ، اليت هي اجتماع املين  لمنه جعلت الساللة ، اليت منها جعل النس
  ..الذكري واألنثوي 

بق إالَّ س، مل يالنطفة ب املتعلِّقأنَّ خلْق اإلنسان كتاب اهللا تعاىل يف نرى ..  لذلك ..
 ـ تبدأ ب) موسوم كرو ٤٦( مبرحلة التراب والطني ، فبداية اإلنسان     اليت هي

 ٢٣( مع مين املرأة الذي هو البويضة ) كروموسوم  ٢٣( ماع مين الرجل اجت
 : ) كروموسوم        . .يتعلَّقوصف اخللق من تراب ومن طني املعلوم أنَّ  ومن 

 وهذه النصوص القرآنية احلاملة لكلمة  .....آدم أيب البشرية جسم خبلق      ،
  ..مرة يف كتاب اهللا تعاىل )  ١٢( حيث ترد 

                    ] ٤:  النحل [  
                     ]٣٧:  الكهف [  

                            ]٥:  احلج [  
                               

              .......    ]١٤ - ١٢:  املؤمنون [  

                         ]١١:  فاطر [  
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                              ]٧٧:  يس [   
                           ]٦٧:  غافر [  

                       ]٤٦ - ٤٥:  النجم [  

                        ]٣٧ - ٣٦:  القيامة [  
                        ]٢:  اإلنسان [  
                      ]١٩ - ١٨:  عبس [  

  :ت العبارة القرآنية وملّا كان..        ]صف النطفة من ت، ]  ٢:  اإلنسان
وهي الصيغة الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل  زاوية كوا اختالطاً للمين الذكري واألنثوي ،

  .. مسألة كاملة فإننا نراها ..املصورة لذلك 
     =٥×  ١٩=  ٩٥  

عند صيغ اخللق من  ،عند مراحل ما قبل خلق النطفة فقط نقف ويف هذا البحث ،  ..
 اهللا تعاىل بالفخار هيشبهومن صلصال   مسنون إمحمن  صلصالومن  ، طني، ومن تراب 

 دم عليهآ جسم( ول البشري األ لَّ هذه الصيغ تتعلَّق خبلق اجلسملنرى كيف أنَّ ك.. 
  ..البشري لذلك  ، وبعد ذلك وراثة اجلسم) لسالم ا

ك واللني وعدم الضعف والتفكّوالنعومة : تعين ) ت ، ر ، ب ( مشتقّات اجلذر .. 
 وكنا قد رأينا كيف أنَّ كلمة .. التماسك       تقابل كلمة      ،

مام خط الصفة الوراثي اآليت عن أ، كة لتعين احلاالت الطارئة من الطفرات الضعيفة واملفكَّ
  ..طريق الصلب من آدم عليه السالم إىل اإلنسان 
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       ] ٧ - ٥: الطارق [  
يف  انراه، ، وعدم الثبات وعدم التماسك ،  والنعومة، والتفكّك ، صفة الضعف و.. 
 كلمة     يف قوله تعاىل..  

                                   

                                   

                               

        ]٢٦٤:  البقرة [  
 : فقر شديد ، نراها يف كلمة كوهذه الصفة من الضعف      يف قوله تعاىل..  

                                    

                          ] ١٦ - ١١: البلد [   

 نراها يف كلمة  ، نعومة واللني وعدم القساوةوصفة ال..       يف قوله تعاىل..  

                           ]٣٢ - ٣١: النبأ [    

  [[ونراها أيضاً يف كلميت ..      ،،     [[  تعاىل يف قوله..  

                                
  ] ٥٣ - ٥٢:  ص[ 

                            ]٣٧ - ٣٥: الواقعة [   
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 فكلمة ..     د اسم ذات ملوادل الكثريون ليست جمردة بعينها ، كما يتخيحمد
تسمى ، كة وغري املترابطة والناعمة ال شك أنَّ املواد الناعمة على وجهة األرض ، املفكّ.. 
     .. كلمة .. لكن      تصف جانب التفكّك والنعومة وعدم التماسك

ليس من .. لذلك  ..املوجودة فوق سطح األرض عف يف املواد املوصوفة واللني والض
املصادفة أن ترد يف كتاب اهللا تعاىل مرة واحدة ، لتصف هذه املواد املفكّكة الناعمة غري 

  ..املتماسكة على وجه األرض 

                                   

                ]٥٩:  النحل [  

 ال ترد هذه الكلمة إالَّ نكرة  يف وصف خلق اإلنسان ،.. لكن ..    ..  مبعىن
( هذا ال يعين أننا نقول بأنَّ جسم آدم عليه السالم و.. من ضعف ولني وعدم متاسك : 

أنَّ .. ما نعنيه .. أبداً .. ال يدخل فيه عنصر التراب املعروف ) البشري من بعده  مواجلس
تتصف باللني والنعومة واملواد اليت دخلت يف تركيب جسمه هي من مواد األرض ، 

ه ، حيث هناك املاء كما نعلم ، والذي جعلت من تركيبة جسموالتفكّك ، وهي جزء 
  ..منه احلياة 

من تراب ، وعيسى عليهما السالم وزوجه م أنَّ اهللا تعاىل خلق آد بينا وكنا قد.. 
كوم ورثوا هذا ، هم أجساممباشرة ، وليس كباقي البشر الذين تدخل عناصر التراب يف 

  ..األول ، فيدخل التراب يف أجسامهم من خالل غذائهم  عن اجلسم

                               

    ]٥٩:  آل عمران [  



         ٧٤                  

 

مباشرة من تراب ، بينما باقي البشر  خلقواالسالم  وعيسى عليهموزوجه آدم .. 
من تراب من خالل ساللة من ماء مهني ، لتدخل عناصر التراب يف أجسامهم من خلقوا 

  ..خالل غذائهم 
النصوص القرآنية اليت يبين اهللا تعاىل فيها أنه خلق البشر من تراب ،  لذلك نرى أنَّ.. 

ين خلق جسد آدم عليه السالم كأب للبشرية ، ومن مثَّ وراثة البشر لناموس اخللق هذا ، عت
من خالل ، ليكون تعلّقهم باخللق من تراب  ،من خالل ساللة من ماء مهني كما رأينا 

  ..وعرب طعامهم الذي هو يف النهاية من مكونات تراب األرض األول ،  وراثتهم للجسم

                                    

         ]٣٧:  الكهف [   

                                    

                        ]٥:  احلج [  
                      ]٢٠:  الروم [  
                         ]١١:  فاطر [  
                           ]٦٧:  غافر [  

األول  خلق اجلسملعبارات القرآنية املصورة جلوهر ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ ا.. 
  ..هي مسألة كاملة ذلك ، حيث ورث اجلسم البشري ، من تراب 

           ] ١٤١ =]  ٥٩: آل عمران  

        ] ٨٢ =]  ٣٧: الكهف  

         ] ١٠٧ =]  ٥: احلج   
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           ] ١٢٧ =]  ٢٠: الروم  

         ] ١٠٣ =]  ١١: فاطر  

          ] ١٢٤ =]  ٦٧: غافر  

٣٦×  ١٩=  ٦٨٤= ١٢٤+  ١٠٣+  ١٢٧+  ١٠٧+  ٨٢+  ١٤١  
س من الطني من طني ولي ..أُخرى نرى تصويراً باخللق من طني  قرآنية ويف نصوص.. 

كان من تراب وليس من التراب ، ومبا أنَّ  -كما رأينا  -األول  ، فبما أنَّ خلق اجلسم
من املاء ) كباقي الكائنات احلية ( الطني هو مزج التراب مع املاء ، وآدم عليه السالم خلق 

األول ومن بعده مرياث هذا الناموس ألبنائه  خلق اجلسمأنَّ القرآن الكرمي يصف ، نرى 
   ، ،  [[ فالوصف جاء بكلمة) .. طني = تراب + املاء ( بالصفة     [[ 

  ) ..الطني ( وليس بكلمة 

               .......    ] ٢: األنعام [  

                           ] ١٢: األعراف [  

                        ] ٦١: اإلسراء [  

                   ] ١٢: املؤمنون [  

                         ] ٧: السجدة [  

              ] ١١: الصافّات [  
                        ] ٧١: ص [  

                            ] ٧٦: ص [  
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ما  ذاتكوا ليست من  ،رسلت عذاباً من اهللا تعاىل حتى احلجارة املسومة اليت أُ.. 
  ..   مزج التراب واملاء ، نراها وصفت بكلمة نراه حبواسنا من 

                                   

          ] ٣٤ - ٣٢: الذاريات [  

، مبعىن التراب    أوقد عليه هامان ليجعل صرحاً لفرعون ، هو  ما.. لكن .. 
  ..  ممزوجاً باملاء، املعروف  ذاته

                                    

                                   

       ] ٣٨: القصص [   

.. فة بأل التعريف ، نراها أيضاً يف الطني الذي كان يستخدمه وهذه الصيغة املعر
  ..عيسى عليه السالم يف خلقه بإذن اهللا تعاىل للطري 

                                  

                           ] ٤٩: آل عمران [   

                                   ] املائدة
 :١١٠ [  

لذلك .. ممزوجاً باملاء  ذاتههو هذا التراب  فما كان يستخدمه عيسى عليه السالم.. 
  ..معرفة بأل التعريف     نرى ورود كلمة 
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أبيهم  وس خلق جسمذريته كمرياث لنام جسم آدم األول ومن بعده أجسام.. إذاً .. 
 عرب ساللة يتوارثوا ، خلق من املاء كما رأينا                  

                ] وهذا املاء عندما ميتزج بتراب ..  ] ٥٤: الفرقان ،
يكون طيناً ، ولذلك رأينا نصوصاً قرآنية تصور اخللق من تراب ، ونصوصاً قرآنية تصور 

 وكنا قد رأينا التكامل بني كلمة  ..اخللق من طني       وكلمة     ،
  ..كما رأينا ) آدم  جسم( األول  تني يف خلق اجلسمتني األساسيادكوما امل

    =٩      ،،    =٢٩  
٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢٩+  ٩  

 لقية اليت تلقي الضوء على جوهر اخلويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ العبارات القرآن.. 
  ..من طني ، هي مسألة كاملة 

          ] ١٣٠ =]  ٢: األنعام  

        ] ١٠١ =]  ١٢: األعراف    

          ] ١٦١ =]  ٦١: اإلسراء     

            ] ١٧٧ =]  ١٢: املؤمنون  

          ] ١٣٤ =]  ٧: السجدة  

          ] ١٣٣ =]  ١١: الصافات  

          ] ١٢٧ =]  ٧١: ص   

        ] ١٠١ =]  ٧٦: ص    
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١٠٦٤ = ١٠١+  ١٢٧+  ١٣٣+  ١٣٤+  ١٧٧+  ١٦١+  ١٠١+  ١٣٠  =
٥٦×  ١٩  

ذه ورة ، يصف مسألة مميزة هي الوحيدة املذك    وكون اخللق من .. 
لق من طني ، نرى أنَّ العبارة ، وتصور تفصيالً يف هذا اخلاحليثية يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..، وحدها مسألة كاملة  لذلكرآنية احلاملة الق
           ] ٧×  ١٩=  ١٣٣ =]  ١١: الصافات  

لق منهما ختني اللتني اآليات الكرمية اليت وقفنا عندها تتناول املاد.. اآلن حىت .. 
لكن هذه .. مع بعضهما طيناً  عهمامجج األول ، ومها املاء ، وتراب ، حيث ينت اجلسم

،    ر عنها القرآن الكرمي بكلمة تراب ، واليت عب+ املاء : املادة املركَّبة من 

  ممنهجٍ سريعٍ إىل حتولٍ -يف عملية اخللق  -  تعرضت    ، جاهاحلامل الننت بات

 املختلفة للرائحة     ن الص، وذلكة اخللق : مبعىن  ..لصال يف بداية تكوتؤخذ ماد
  .. قبل اكتمال حتولهحيث يكون نتناً ،  ملرحلة من استعجال حالة الصلصالايف هذه 
قبل أوان  وتكون، منتنة تكون جزءاً من مرحلة الصلصال تغير سريعة  حالةهناك .. 

ا التحول حيث يكون الصلصال يف بداية حتوله وقبل اكتمال هذ..  حتولهاكتمال مرحلة 
  : القرآن الكرمي بالعبارةيصفها  احلالةهذه .. نتناً          ..  مبعىن

  : يخلق من :    ،من حالة الننت :       ،ل  بنهج احملكومر التحووالتغي: 

   ..  
من محإ من مرحلة مستقلّة خلقاً بين لنا نصوصاً تلذلك ال نرى يف كتاب اهللا تعاىل .. 
نراها تصور احلمإ املسنون ، فجميع النصوص احلاملة للخلق من محإ مسنون ..  مسنون
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 فلم ترد العبارة .. الصلصال  يتحول منهاكحالة        يف سياقها إالَّ متعلّقة

 بكلمة     .. وذلك بالصيغة :           ..  
 قبل اكتمال حتوله يف بداية تكون مرحلة الصلصال ، هذه احلالة السريعة من التحول .. 

  : لعبارة القرآنيةاتصورها حيث تؤخذ مادة الصلصال قبل أوان اكتمال حتوهلا ، ،   

          ] هي طلب الشيء قبل أوانه .. ة فالعجل .. ] ٣٣: األنبياء ..
من هناك مرحلة  .. مبعىن... وهذه العجلة ، هي يف مرحلة الصلصال قبل أوان اكتماله 

من : التغير السريع املننت من الصلصال قبل اكتمال حتوله ، مبعىن من حالة تكون اخللق 
  طلب حالته قبل اكتماهلا      ل هذا الصلصال إىل ، وذلك يف طريق حتو

 حالته          ..  

  : ويف العبارة القرآنية..            أنَّ اهللا تعاىل مل يقل، نرى  :
خلق اإلنسان يف ( : أو  )خلق اإلنسان على عجل ( : ، أو  )خلق اإلنسان عجوالً ( 

  :ل هللا تعاىل يقوا ..أبداً . . )عجل             .. يف فاخللق املعين

 ر سريع حالة تغي    : هو هذه العبارة القرآنية      من كما رأينا تؤخذ
  .. حتولهاكتمال الصلصال قبل أوان 

ق من ال نرى يف كتاب اهللا تعاىل نصاً يصور مرحلةً مستقلّةً من اخلل.. وكما قلنا .. 
، كما هو احلال يف اخللق من املاء ، ومن تراب ، ومن طني ، ومن وحده محإ مسنون 

النصوص القرآنية اليت تصف اخللق من محإ مسنون تتعلَّق جميع ف ..صلصال كالفخار 
 بالصلصال           ..  
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هذه احلالة اليت يتم فيها اخللق ر قرآنية تصو ثالثة نصوصيف كتاب اهللا تعاىل نرى .. 
الصلصال  حتولقبل أوان اكتمال ؤخذ املادة من حالة الصلصال املنتنة تمن عجل ، حيث 

سواء لكلمة ، النكرة صيغة  ورود ونرى يف هذه النصوص ..كالفخار وصوالً حلالته 
صيغة على غرار ورود كلميت تراب وطني ب، وذلك مسنون  إأم للعبارة مح، صلصال 

 ونرى أنَّ هذه النصوص تتكامل مع العبارة القرآنية  ..النكرة كما رأينا       

     ..  

            ] ٢١٧ = ] ٢٦: احلجر  

            ] ٢٠٠ = ] ٢٧: احلجر  

                          ]٣٣: احلجر [ 
= ٢٩٩  

        ] ١٠١ = ] ٣٣: األنبياء  

٤٣×  ١٩=  ٨١٧=  ١٠١+  ٢٩٩+  ٢٠٠+  ٢١٧  
ترد مستقلّة يف كتاب اهللا ) بعد اكتماله ( نَّ مرحلة اخللق من صلصال وما نراه أ.. 

 ..تعاىل ، ونراها ترد بصيغة النكرة شأا شأن اخللق من تراب ومن طني ومن محأ مسنون 
 املشبه به .. لكن       بعد ( ومرحلة اخللق من صلصال .. . نراه بصيغة املعرفة

 ..، كمسألة كاملة رة واحدة يف كتاب اهللا تعاىل ترد م) اكتمال حتوله 

         ] ٩×  ١٩=  ١٧١ =]  ١٤: الرمحن   
ل جعواخللق من .. واخللق من طني .. واخللق من تراب .. اخللق من املاء .. إذاً .. 

صلصال واخللق من وان اكتمال حتوله ، املادة من حالة الصلصال املنتنة قبل أ هتؤخذ في
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نا اليت وتصوير حلقيقة أجسام.. األول  كلُّ ذلك تصوير ملراحل خلق اجلسم..  كالفخار
  ..ورثت هذا الناموس من خالل ساللة وراثية كما بينا 

فاهللا تعاىل .. األول ألبينا آدم  رآنية هي غيب بالنسبة خللق اجلسمهذه احلقائق الق.. 
  ..ول يق
                              

          ] ٥١: الكهف [   
علمنا هذه املراحل ، ) القرآن الكرمي ( من خالل كتاب اهللا تعاىل املقروء .. لكن .. 

الكون الذي ( ومن خالل كتاب اهللا تعاىل املنشور . .آدم عليه السالم  من خلق جسم
 ولو نظرنا إىل جسم.. عكس احلياة  فاملوت.. نرى إشارة إىل هذه املراحل ) نعيش فيه 

  ..األول متاماً  خه عكس مراحل خلق اجلسملرأينا أنه يسري يف تفس ، من ميوت بيننا
أول مرحلة بعد املوت ،  الذي هو )خروجاً ائياً (  فخروج النفس من اجلسم.. 

  ..، والذي هو آخر مرحلة يف اخللق بعد اكتمال خلقه  سمالنفس يف اجل سكنقابل ي
 يقابل مرحلة ..  وتصلّب اجلسم..         ..  
يقابل .. منه الكريهة وائح روخروج ال لجسملنتان إمن ، مباشرة ذلك ما يتبعه و.. 
  مرحلة         ..  
يقابل .. ) تراب + املاء ( ومها كما رأينا ، إىل عنصريه األساسيني  موحتلّل اجلس.. 
  ..    اخللق مرحلة 

  وهذا ما يقابل اخللق .. ويبقى تراب األرض فيها ، املاء  يتبخر.. يف النهاية و.. 

      ، واخللق     ..  
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أبينا آدم عليه السالم ، موجودة يف كتاب اهللا تعاىل  فقصة اخللق األول جلسم.. 
 ) ..الكون ( وموجودة أيضاً يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ) .. القرآن الكرمي ( املقروء 

  ..ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. لكن 

 
 



 

 

    

          

  
         

                         

                                ] العنكبوت :
٦٩ [   

تفعيل طاقاا عقالً و،  ال يتم الوصول إليها إالّ مبجاهدة النفسسبل اهللا تعاىل .. 
، وهذا من درجات اإلحسان  ،صبيات النتنة عواخلروج ا من مستنقعات ال ، وفكراً

فستغرق .. وإالّ  ..رمحته تعاىل ، ويف تأييده جلَّ وعال و يف صراط اهللاعل النفس كونه جي
بعيداً يف دياجري الظالم  ، وستذهبسوسة الشيطان و  هواها ، وستؤسر يف قفصيفالنفس 

  ..مبتعدة عن سبل اهللا تعاىل ، 
فتدبر كتاب اهللا تعاىل .. ولذلك .. وسبل اهللا تعاىل حممولة يف كتابه الكرمي .. 

.. صاً حيتاج لتفعيل طاقات النفس عقالً وفكراً وخالصاً وإخال، إلدراك دالالته العميقة 
  ..وإالّ فسنتيه يف ظلمات القال والقيل من أهواء رجاالت املاضي واحلاضر 
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مبركب العقل  ، مبحرين النص الكرمي التايليف سياق هذا البحث سنقف عند .. 
  ..اللغوية وثوابت العلم  بني شاطئي صياغته،  يف أعماق دالالتهواملنطق 
                                  

                     ] ٥٠ - ٤٩: الشورى [   

آلية خلق اإلنسان من مرحلة أنَّ هلذا النص الكرمي ، اللغوية  ما نراه يف الصياغة.. 
اهللا تعاىل يف  يسخرها األسباب اليتيلقى الضوء عليها من زاوية  كاثر ووالدة ،النطفة وكت
  ..مرات يف هذا النص الكرمي  ثالث، بدليل تعلّقها باملشيئة اليت ترد  هذا السبيل

، وأنه  أنَّ اإلناث والذكور مها وهبة من اهللا تعاىلهذا النص الكرمي ،  وما نراه يف.. 
 ، حيث تكررت كلمة ن اإلناث والذكور بة مستقلة خص كالً م    تنية مرمر ،

وأنه جاء باإلناث  ..وعال قدم اإلناث على الذكور  نه جلَّأو.. لإلناث ومرة للذكور 
  : املعرفة بأل التعريفبصيغة النكرة وبالذكور بصيغة              

     ..  

ونرى ) .. و ( وليس باحلرف    : ونرى أيضاً أنَّ اآلية الثانية تبدأ بكلمة .. 

 صيغة الزوجية     ..  ونرى صيغة      وليس صيغة الذكور كما هو
يف إطار زوجية  اثونرى يف صيغة الزوجية هذه دجماً للذكران واإلن..  يف اآلية األوىل
 ورود كلمة  :واحدة ، مبعىن      جمع فيها اة واحدة تلذكران واإلناث معاًمر 

               ..  

 نرى صيغة اجلعل  ة العقمويف مسأل..       .. العودة لكلمة ونرى   

 كما هو يف اآلية األوىل             ..  
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 مبا يتناسب مع ما حيمله كتاب اهللا تعاىل لعصرنا إدراك دالالت هذا النص الكرمي .. 
يوان الذكري من احل ق العلمية يف مسألة خلق اإلنسانب الوقوف على بعض احلقائ، يتطلَّ

حتمل صياغته  -إن شاء اهللا تعاىل  -فهذا النص الكرمي كما سنرى .. والبويضة األنثوية 
  ..أبعاداً علمية مل تكتشف إالّ يف العصر احلديث اللغوية 

ى خطأ بالنطفة ، حيث النطفة يف كتاب املُسم ((من املعلوم أنَّ احليوان الذكري .. 
ال )  ٢٢( منها ،  اًومكروموس)  ٢٣( يتكون من  ))اهللا تعاىل تعين البويضة امللقَّحة 

وهنا .. هو ما يحدد جنس املولود وكروموسوم واحد قة هلا بتحديد جنس املولود ، عال
  :علينا أن منيز بني نوعني من احليوان الذكري 

اً ال عالقة هلا باجلنس ، وكروموسوم اًموسوموكر)  ٢٢( حيوان ذكري حيوي  - ١
  ) .. y(  : متت تسميتهيتعلَّق بتحديد جنس الذكورة ، و واحداً

اً ال عالقة هلا باجلنس ، وكروموسوم اًكرموسوم)  ٢٢( حيوان ذكري حيوي  - ٢
  ) .. x: ( نوثة ، ومتت تسميته أليتعلَّق بتحديد جنس ا واحداً

ال )  ٢٢( أيضاً ، منها  اًكروموسوم)  ٢٣( ومن املعلوم أنَّ البويضة تتكون من .. 
ومتت .. ما يحدد جنس املولود  عالقة هلا بتحديد جنس املولود ، وكروموسوم واحد هو

  ) .. x: ( تسميته 
إىل البويضة ، ومتَّ )  y( فإن وصل احليوان الذكري الذي كروموسومه اجلنسي .. 

حيث .. ليكون املولود ذكراً )  x( التلقيح ، فسيزاوج مع الكرموسوم اجلنسي للبويضة 
يزاوج مع للحيوان الذكري )  ٢٢( موسوم من الكروموسومات ال وكل كر

لكروموسوم اويزاوج .. للبويضة )  ٢٢( الكروموسوم التوأم له من الكروموسومات ال 
احملمول بالبويضة )  x( احملمول باحليوان الذكري مع الكروموسوم اجلنسي )  y( اجلنسي 

ال عالقة هلا  اًكروموسوم)  ٤٤( ، ليكون املولود ذكراً ، كل خلية من خالياه حتمل 
  ) .. y x( إضافة للزوج اجلنسي  باجلنس ،
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إىل البويضة ، ومتَّ )  x (وإن وصل احليوان الذكري الذي كروموسومه اجلنسي .. 
حيث .. ليكون املولود أنثى )  x( التلقيح ، فسيزاوج مع الكرموسوم اجلنسي للبويضة 

للحيوان الذكري يزاوج مع )  ٢٢( موسوم من الكروموسومات ال وكل كر
لكروموسوم اويزاوج .. للبويضة )  ٢٢( م التوأم له من الكروموسومات ال الكروموسو

احملمول بالبويضة )  x( احملمول باحليوان الذكري مع الكروموسوم اجلنسي )  x (اجلنسي 
ال عالقة هلا  اًكروموسوم)  ٤٤( ، ليكون املولود أنثى ، كل خلية من خالياه حتمل 

  ) .. x x (باجلنس ، إضافة للزوج اجلنسي 
فيكون بالنسبة للذكر  ،م بالنسبة للذكر من األ ) x(  ورث كروموسومي.. إذاً .. 

معاً ، فيكون بالنسبة ب م و األنه يورث من األإنثى فما بالنسبة لألأ) ..  y x(  الزوج
الرجل  األنثى ال حتمل كروموسوم الذكورة ، بينما: مبعىن  .. ) x x(  لألنثى الزوج
هي )  x( ومن هنا كانت األنوثة احملمولة بالكروموسوم  ..سوم األنوثة حيمل كرومو

  ) .. 3x + y(  : نرى ) x x( مع النساء )  y x( كونه يف جمموع الرجال  ..السائدة 
، وهو الصبغي املُختلف مباهيته هو صانع الذكورة ، )  y( الصبغي .. إذاً .. 

نسبة ضئيلة جداً من ومبا حيمله من ، ) ) xمقارنة مع حجم الصبغي  ((وحبجمه  الصغري 
ة الوراثي( ىل إ)  ٧٨( نسان ال يتعدى اجلينات فيه بالنسبة لإل، فعدد  )اجلينات ( ة املاد

ومن هنا تنخفض ،  نسانميتلكها اإل عشرات آالف اجلينات اليتصل أمن  اًجين)  ١٥٠
نها ال اجلينات اليت يتضم كون، للحياة ) مقارنة مع الكروموسومات اُألخرى ( ضرورته 

   ..م سيلوجية الضرورية للجسيتدخل يف الوظائف الف
عترب من الكروموسومات ي الذي)  x(  ن الكروموسوموهو بذلك خيتلف ع.. 
نها اجلينات اليت يتضمو،  جني تقريباً ) ١١٠٠(  و الكبرية و حيتوي علىأاملتوسطة 

سيلوجية الضرورية ييف الوظائف الفتساهم ، هي جينات ضرورية  ) x(  كروموسوم
  .. للجسم
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يكون إما أنثى حيث الزوج اإلنسان الطبيعي الذي يهبه اهللا تعاىل لوالديه ، .. إذاً .. 

وإما يكون ذكراً حيث الزوج األخري من ) ..  x x( األخري من الكروموسومات هو 
) كإناث وذكور ( عام  وبالتايل بالنسبة لإلنسان بشكل) ..  y x( الكروموسومات هو 

يتعلَّق يف الطبيعة ، موجودة وكوجود يف الطبيعة بشكلٍ عام ، هناك ثالث كروموسومات 
 اثنان منها : ا حتديد اجلنس )x  ())  واحد يعود ألحد نوعي النطفة ، وواحد يعود

  ..يعود ألحد نوعي احليوان الذكري )  y( وواحد منها ،  )) للبويضة
خلية جسمية من إنسان ذكر وخلية جسمية من إنسان أنثى ، أخذنا  لو.. مبعىن آخر 

وثالث )  y( منها كروموسوم واحد .. كروموسوماً )  ٩٢=  ٤٦+  ٤٦(  فيهماإنَّ ف
)  y( مقارنة مع الكروموسوم  [[أقرب )  x( الكروموسوم و) ..  x( موسومات وكر
احلالة السائدة من طبيعة ىل إ - نسبياً - أيإىل باقي كروموسومات اخللية ،  ]]

إىل البويضة حيث فيها )  x( وصول احليوان الذكري ذي الطبيعة فالكروموسومات ، 
املخالفة الة السائدة ، وأبعد عن التميز بطبيعة أقرب إىل احلن كوأيضاً ، يx ( ( كرموسوم 

  ) .. y( فيما لو وصل احليوان الذكري 
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ناث على الذكور ، وبورودها قرآنية ، بتقدمي اإلمن هنا ندرك عظمة الصياغة ال.. 
 : ومتّ تأخريها يف حال نرى الذكور بصيغة املعرفة  ..نكرة            

       ..  
 .. مع مقارنة  [[لطبيعة باقي الكروموسومات  كثرياً مبخالفتها النسبيةزة فاحلالة املمي
هذه احلالة  ..، أي حالة والدة الذكر )  y( هو الكروموسوم  ]])  x( موسوم والكر
مقارنة مع الكرموسوم  [[زة مبخالفتها للسائد املمي )x  ([[ تنتج حالة مميزة مفة عر

االبتعاد النسبية بالتمايز واملخالفة وهذا .. مقارنة مع اخليار اآلخر ، عن السائد  بابتعادها
، والذي ينتج أحد زوجي احلياة اإلنسانية كضرورة الستمرار احلياة ،  ةالسائداحلالة ن ع
 ناسبه صيغة التعريف ت    خالفةزة ممياً ( ، كحالة ملطبيعة احلالة السائدة ) نسبي

ى من هنا نر..  ناسبه يف الوقت ذاته التأخري عن احلالة األقرب للسائديو.. كما رأينا 
 :  عظمة الصياغة القرآنية                  ..  

نرى أنَّ اهلبة ) و ، هـ ، ب ( مشتقّات اجلذر  وبالنظر إىلويف كتاب اهللا تعاىل .. 
عاىل اإلناث يكون حينما يهب اهللا ت وهذا ، واَألغْراض اَألعواضِ عن اخلالية العطية: هي 

 من هنا نرى دالالت كلمة .. الذكور للوالدين كذلك و    ، ر مرتنياليت تتكر

 مرة لإلناث              ة للذكورومر ،           ..  
 ، ])  x ( موسومرواليت فيها الك [ حة بالنطفةامللقَّالبويضة  منوآلية  توملّا كان.. 

عن آلية منو البويضة  -من حيث طبيعة اخللية األوىل  -تسري حبيثيات مستقلّة وخمتلفة 
ما بني هاتني ، وملّا كانت النتيجة  ])  y( اليت فيها الكروموسوم  [بالنطفة  امللقّحة

اهلبة واملشيئة كلٍّ من صيغيت خمتلفة متاماً ما بني أُنثى وذكر ، لذلك نرى تكرار احلالتني ، 
 تكرار كلمة : مبعىن  ..ما بني هذين السبيلني املتمايزين     ما بني حاليت األنوثة
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 ، وكذلك كلمة  ةوالذكور    ..                  

   ..  
وليس باملولود ، فما يهبه مي نراها تتعلَّق بالوالدين ، والضمائر يف هذا النص الكر.. 

 : وكلمة .. اهللا تعاىل هو للوالدين     ر مرتني كما نرى ، واضحة يفاليت تتكر
، فما يهبه اهللا تعاىل من إناث وذكور هو  ..حيث تتعلَّق بالوالدين  ذلك بشكلٍ جلي

  : للوالدين                    ..  
هذا هو ما يهبه اهللا تعاىل للوالدين ، أنثى ، أو ذكر ، وهذا ما يتحدد كجنس .. 

للمولود فور التلقيح كما رأينا طبياً ، وهذا ما أخرب اهللا تعاىل عته يف كتابه الكرمي قبل 
  :يقول تعاىل .. أكثر من أربعة عشر قرناً 

                          ] ٤٥: النجم - 
٤٦ [   

  : فاآلية الكرمية ..           تعين حني متىن ، مبعىن حني اجتماع ،
 واألنوثة  فخلق الذكورة ..احليوان الذكري مع البويضة األنثوية لتكوين النطفة      

  ..حلظة التلقيح  يفكون ي، 
كروموسوم ، تبدأ )  ٤٦( وبعد تشكيل النطفة ، واليت تتكون كما رأينا من .. 

  ..، للوصول يف النهاية إىل أنثى ، أو إىل ذكر اخللية األوىل بالتكاثر كما هو معلوم علمياً 
دأ يف التمايز يف مرحلة من مراحل األعضاء التناسلية للذكر ولألنثى تب.. ولكن .. 

منو اجلنني ، وهي مرحلة الحقة على التلقيح بالتأكيد ، وقد بين القرآن الكرمي ذلك قبل 
 ، بصيغة اجلعل ربعة عشر قرناً أأكثر من     ..  َّفمن املعلوم يف كتاب اهللا تعاىل أن

  :يقول تعاىل .. اجلعل مرحلة الحقة على اخللق 
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            ] ٣٩ - ٣٧: القيامة [   

له هذا النمو الطبيعي للجنني حيث تتمايز أعضاؤه اجلنسية يف مرحلة ما ، .. لكن  ..
 مشوهة) حممولة بالكروموسومات ( ال جيتمع معه ، وهو وجود جينات مقابل مضاد له 

خلل هرموين نتيجة  وجودغري قادرة على التمايز الطبيعي لألعضاء اجلنسية للجنني ، أو 
محل األم وما تتناوله من غذاء ودواء ، فتحدث عيوب يف سري مرحلة متايز األعضاء 

 يجمع فيها) نادرة ( ثة ، وتكون هناك حاالت اجلنسية للجنني ، فتختلط الذكورة باألنو
، وكوجود أعضاء يف ذات املولود مبيض وخصية  ، كوجودنوثة معاً الذكورة واأل اجهاز

 الذي ميثل هذه احلالة -اختالط لدى املولود  لكال اجلنسني ، فيكون هناك تناسلية ظاهرة
  .. ما بني األعضاء التناسلية الذكرية واألنثوية -

والناجتة عن هذا اخللل ، واليت تنتج ، احلالة املُضادة للحالتني يف اآلية السابقة  هذه.. 
  : مولوداً تتداخل فيه الذكورة واألنوثة ، نراها مصورة بقوله تعاىل         

      ..  

 يف كلمة ) هم ( وهنا نرى أنَّ الضمري ..       ، التعلّق من سياق النقل

  إىل املولود يف هذه العبارة القرآنية  ، لوالدين يف العبارات السابقةاب        

      ..  فما نراه هو غياب الصيغة        واملتعلِّقة بالوالدين كما رأينا، 
 ..عطفهما على مزاوجة واحدة : مبعىن جة ، ق الذكران واإلناث بذات املزاوتعلّنرى و

 ..ومذكورتني يف السياق السابق ، كصفتني متقابلتني ، فاملزاوجة هي بينهما  .. وبالتايل
 فالكلمتان            ما بني الذكورة واألنوثة للمزاوجة ،  يف حمل نصب حالمها

  .. أنثويةأم  ذكريةات له يف ذات شخص املولود ، سواء كانت الكروموسوم
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 الذكورة واألنوثة املذكورة يف السياق السابق ..                

      ، حيث اخلطاب كما رأينا يتعلَّق مبا يهبه اُهللا تعاىل للوالدين من إناث

 يغة ولذلك نرى الص.. وذكور ، متَّ االنتقال إليها      خمتلفة عن صيغة السياق
الذكورة واألنوثة يف ذات  جتتمع فيها كأزواجيناظرهم ، كمواليد : مبعىن  ...السابق 

 ومن هنا نرى الكلمتني  ..الشخص           يف حمل نصب حال لكينونة
   ..يف ذات املولود  مزاوجة الذكورة واألنوثة

 ن املنطق ربط الضمري يف كلمة فليس م..      بالوالدين ، وذلك مبعىن :
هذا ليس من .. ، كما ذهبت تفاسرينا املوروثة يهب للوالدين إناثاً وذكوراً يف الوقت ذاته 

للوالدين ، ليس ) ذكوراً كانوا أم إناثاً ( فما يهبه اهللا تعاىل من أوالد .. املنطق إطالقاً 
املزاوجة  - يف الشرح  - ذاته يعيدون حىت يف التفسري املوروث و.. لدين مزاوجة للوا

يهب اهللا تعاىل الوالدين : ، وقوهلم يف شرح هذه العبارة القرآنية لألوالد وليس للوالدين 
  ..، يعين أنهم يعيدون املزاوجة إىل األوالد وليس إىل الوالدين ذكوراً وإناثاً 

فهذه .. وتؤكِّد هذا املعىن واضحة يف هذا النص الكرمي ،    وداللة كلمة .. 

 هي املقابل والبديل للحالة الطبيعية املُصورة يف اآلية السابقة ، احلالة        

            ، ة واليت هي بديل احلالتني املذكورتني يف واملزاوجةاملعني 
 يف ذات شخص املولود السابقتني ، هي بينهما ، كصفات ذكرية وأنثوية العبارتني

 واختيار كلمة . ......     ؤكِّد ذلك ) ذكور ( دون كلمةي..  
تفاعل مسألة الذكورة كذكورة يف ، تفيد ) فعالن ( كلمة ذكران على وزن .. 

الصفات الذكرية مع األنثوية يف ذات  سياقها غري الطبيعي ، وهذا ما يكون يف تفاعل
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) فعالن ( وقد وردت هذه الكلمة على وزن .. شخص مولود هذه احلالة غري الطبيعية 
ر تفاعل الذكورة يف سياقها الشاذ غري الطبيعي  ة أخرى فقط يف كتاب اهللا تعاىلمرلتصو:  
                                 

         ] ١٦٦ - ١٦٥: الشعراء [  

مخالفة للصفات السائدة )  y( ومبا أنَّ الصفات الذكرية املتعلّقة بالكروموسوم .. 
غري طبيعية حيث  ومبا أنَّ هذه احلالة ..كما رأينا  ]])  x( موسوم ومقارنة مع الكر [[

 نرى تقدمي كلمة .. لذلك .. ختتلط فيها الصفات الذكرية مع األنثوية      على

 كلمة        .. ورودها بصيغة النكرة ، كون الذكورة خمتلطة باألنوثة نرى و
  ..وليست مستقلّة 

  بعد العبارة القرآنية ..               حيث الضمري كما نرى ،

  : إىل الصيغةيعود للمولود ، يعود السياق القرآين              وهي ،

 : صيغة مشاة للصيغة يف العبارات اليت رأيناها يف اآلية السابقة            

           .. ولكن بالفعل      وليس بالفعل    ..  
 ..وهنا جيتناول الزوجني الرجل واملرأة ، ويتناول اجلنني أيضاً ، اإلنسان عقيماً ل ع

النطفة حىت على كامل  فاحتماالت العقم واردة يف كلِّ املراحل ، ابتداء من تكون، 
 ولذلك نرى صيغة اجلعل .. بعد والدته  مراحل حياة اإلنسان     دون غريها ، 

  ..لتشمل احلاالت الالحقة على خلق اجلنني 
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   : احلكمة يف توسط العبارة أيضاً نرىو..               بوقوعها

  : خلف قوله تعاىل                   ،وقبل قوله تعاىل 

:               ..  

  : في حني تعلَّق الضمري يف العبارات األوىل بالوالدينف..           

          مباشرة  هلا ، نرى أنَّ تعلَّق الضمري باملولود يف العبارات التالية

:                 وبورود كلمة     ، كما  -يفيد كون تلك احلالة
 وبعد ذلك يعود الضمري يف العبارات األخرية ..ملا يهبه اهللا تعاىل للوالدين  بديالً -رأينا 

  :من النص الكرمي             سواء كان  حاالت العقمكلَّ ب ليتعلَّق ،
  ..العقيم عقيماً يف مرحلة اجلنني ، أم يف مرحلة ما بعد والدته وعلى كامل حياته 

 
 



 



 

 

 
     

        
  

  
         

                         

..  هواحد مشكاةفكالمها من واحلق يشع نوراً ، النور يضيء احلق وجيلّيه ، .. 
.. يغمس صاحبه يف دياجري الظالم ، واجلهل هل مبا ينتجه من ج والظالم يخفي احلقيقة

 .. تتحولوال ، وهي سنة ال تتبدل احلياة اهللا تعاىل يف هذه سنةُ 

                        ] ٤٣: فاطر [  

حقيقةً ، يقة اليت يطمسها اجلهالء ى الغرق يف دياجري الظالم حينما تكون احلقويتجلَّ.. 
ويزداد الغرق يف مستنقع اجلهل حينما يظهر اجلهالء مبظهر  ..كتاب اهللا تعاىل  حيملها

التصرف بكتاب  حبق، احلاملني ملنهج اهللا تعاىل ، املالكني لتوكيلٍ رمسي غري قابلٍ للعزل 
خصوصيام املذهبية والفكرية ، معتربين أقوال أسالفهم وكما تشتهي أنفسهم اهللا تعاىل 
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تابعاً ألصنامهم وصياغته نص كتاب اهللا تعاىل  دالالتعني منهج اهللا تعاىل ، جاعلني من 
  ..املذهبية وروايام التارخيية 

يف التفسري  –بتجرد  –كثرية وكثرية جداً ، والباحث  ذلكاألمثلة اليت تثبت .. 
  ..دن به عابدو هذا التفسري ، يرى ذلك بشكلٍ جلي املوروث لكتاب اهللا تعاىل وما يدن

 : اليت تناقلتها األجيال ويدندن ا معظمهم ، تفسري قوله تعاىلو.. من هذه املسائل .. 
             يف اآلية الكرمية..  

                                  

            ] ١٤: العنكبوت [  

ة يف احلول الذي فيه الشدتكون السنة  أنَّ: خالصته راح يدندن حول ما معظمهم .. 
وراحوا .. الرخاء واخلصب الغيث وفيه كون يف احلول الذي يوالعام  والقحط ،واجلدب 

يف حماولة منهم لعدم ، اليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل كما سنرى حول هذه الفكرة  ونيدور
عاجزون عن إدراك  - بانطالقهم من مبدأ املوروث والقال والقيل  - اعترافهم أنهم 

  : احلق يف قوله تعاىلالدالالت            ..  
ة وعام يف هذه العبارة سنكلميت أنَّ ورود : صته ذهب مذهباً آخر خالوهناك من .. 

ن تسعمائة ومخسني قد يطلق أل:  فحسب قوهلم ،للداللة على كمال العدد القرآنية ، هو 
 ،وملا يف ذكر األلف من ختييل طول املدة ألا أول ما تقرع السمع ، على ما يقرب منه 

 ..، أوقع وأوصل إىل الغرض ذكر رأس العدد الذي ال رأس أكثر منه  :فحسب قوهلم 
ميكن أن يتوهم أنه يدعي ذلك تقريبا ال ، عاش فالن ألف سنة :  من قال إنَّ:  وقالوا
  .. إال شهرا أو إال سنة ، زال ذلك الوهم : فإذا قال ، حتقيقاً

 .. ألنّ تكرير اللفظ الواحد يف الكالم الواحد حقيق باالجتناب يف البالغة: وقالوا .. 
جتنبا من التكرار اخلايل عن  ، ملا يف املستثىن منه يف املستثىن خمالفاً بالتمييز جاء ولذلك
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مرتني يف أقل من سطر واحد ، ) سنة (  تكرار كلمةف..  وتوسعة يف الكالم، الفائدة 
سنة وعام  ما بنيالتنويع كان  –حسب قوهلم  –يربك النطق ويوحش السمع ، من هنا 

  ..اآلية الكرمية  موسيقى للحفاظ على سياق،  يف هذه العبارة القرآنية 
العام هو السنة القمرية ، والسنة هي الشمسية ، وراحوا حيتجون : ومنهم من قال .. 
أُخرى تنقض ما يذهبون إليه مجلةً آيات معرضني عن ) احتجاجاً غري منطقي ( بآيات 

وجود هلا على اإلطالق يف  أنَّ السنة القمرية ال -بإذن اهللا تعاىل  -وسنرى  ..وتفصيالً 
  ) ..الكون ( واملنشور ) القرآن الكرمي ( كتايب اهللا تعاىل املقروء 

حقيقة دالالت هذه  لاللتفاف على –قة غري موفَّ –حماوالت هي كلُّ هذه األقوال .. 
 العبارة القرآنية            ..فموسيقى نصوص كتاب اهللا تعاىل 

ملا ذهب ) تسعمائة ومخسني ( ولو قال تعاىل .. وأذواقهم ال تعاير على ختيالت البشر 
 : وقوهلم ..)  ٩٥٠( من ما يقرب  ذهن أي متدبر لكتاب اهللا تعاىل إىل أنَّ ذلك يعين

يف ذات اجلملة ، هو قول غري صحيح ، فكان من املمكن أن تكرير اللفظ الواحد  لتجنب
 قرآنية العبارة التأيت             إالّ  ألف سنة: ( على الشكل

كما قالوا  واملسألة ليست جمرد مسألة تسلية للنيب . ....دون ذكر كلمة عام  )مخسني 
، فاآلية الكرمية ختاطب يف حماولة لتغطية عدم إدراكهم حلقيقة دالالت هذه العبارة القرآنية 

  :هذه كلُّها ختيالت مردها أمران . ......ملنهج اهللا تعاىل يف كلِّ زمان ومكان كلَّ حاملٍ 
، بعيداً عن تباع منهج حبثي جمرد سليم يف تدبر آيات كتاب اهللا تعاىل إعدم  – ١

  ..املوروث والقال والقيل 
ه بعه أصحاب هذأنَّ املوروث الذي يت، عدم االعتراف مبا جيب االعتراف به  – ٢

، كونه يف األصل ليس ناجتاً األقوال ، عاجز عن تبيان الدالالت احلق هلذه العبارة القرآنية 
  ..عن تدبرٍ سليم آليات كتاب اهللا تعاىل 
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حسب السياق هي مسألة تتعلَّق بقضايا خمتلفة ، يف كتاب اهللا تعاىل كلمة عام .. 
، فدالالا يف أُخرى و بأي قضية ، أحركة فلكية  بأي، وليست خاصة القرآين احمليط 

ولذلك نرى يف .. دورة كاملة املسألة املعنية يف هذا النص صفة كلِّ نص تتعلَّق بدورة 
  .. ترد معرفة بأل التعريف كتاب اهللا تعاىل أنَّ كلمة عام مل

ومما يدلُّ على صحة ما نذهب إليه ، هو أنَّ كلمة عام أضيفت يف ذات رسم .. 
  ..ة ملسألة أُخرى الكلم
                               

                                    

        ] ٢٨: التوبة [  
 فكلمة ..      ، يتعلَّق باملشركني دون غريهم هنا هو عام ن أنَّ العام املعينتبي

 ونرى خلف كلمة .. وإالَّ ملا أضيف إليهم      ورود كلمة       ..
بدالالت املتعلِّق هذا فللمشركني أعوامهم املختلفة ، واملعين هنا يف هذا النص ، هو عامهم 

 النص احمليط بكلمة     يف هذه اآلية الكرمية..  
.. كلمة عام تعين اكتمال حيثيات دورة كاملة للصفة املعنية يف السياق احمليط ا .. 

 فاملشركون جنس            من جمموعة صفات (  ، وهذه صفة( 
ا ، ويت ذه صفون ال خيرجون منها إالَّ باخلروج من شركهم هذا ، وبالتايل ما داموا

  الصفة فاهللا تعاىل مينع من اقترام للمسجد احلرام             ،
وسبب منعهم ) .. الشرك وما ينتج عنه من جنس ( وسبب ذلك هو اتصافهم ذه الصفة 

  ..لو أنهم خرجوا من هذه الصفة ملا منعوا هو هذه الصفة ، و
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  : إن خرجوا من صفتهم هذه انع من اقترام من املسجد احلرامال مو..   

     ..من هنا نرى احلكمة من إضافة كلمة عام هلم :       باع ذلكوإت ،

 بكلمة      ..  
ملا أضيفت  –كما زعم بعضهم  –السنة القمرية ولو كانت كلمة عام تطلق على .. 

 للمشركني      بعت بكلمةوملا أُت ،      .. ةاليت ال ( فالسنة القمري
متر على اجلميع ، ) وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ، وهي جمرد حسابات بشرية 

  ..ه وليست خاصة باملشركني والنجس الذي يتصفون ب
 العبارة القرآنية .. إذاً ..           حاهلم هذا ، صفة بعد هيئة : ، تعي

ملا أضيفت كلمة عام  -كما قلنا  -وإالَّ .. دورة شركهم هذه وما تنتجه من جنس صفة و
 هلم      وملا أُتبعت بكلمة ،       ..  

  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل هذا املفهوم لكلمة عام .. 
                                    

                                          

             .......    ] ٢٥٩: البقرة [  
من العنب وغريه من ( فالذي مر على هذه القرية ، رأى أنَّ ما على عروشها .. 

خاوية على تلك العروش ، مبعىن رآه أنها  اصفة حاهل، ) األشجار املرفوعة على عروشها 
إحياء هذا تغيري هذه الصفة بواستفسر عن كيفية .. ومنو ومثر حطباً ال حياة فيه من ورق 

 محله للثمر و،  ذه الصفةإعادة احلياة هلوكيفية ، احلطب اخلاوي على عروشه     

                ..  
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غيري هذه الصفة تجاء البيان اإلهلي له بأن أماته اهللا تعاىل مائة مرة ، من مرات .. 
مبعىن .. إحياء هذا احلطب دورة كاملة ، يورق فيها ويثمر ويعود إىل حالة احلطب هذه ب

احلطب امليتة اليت رآها صفة أحىي اهللا تعاىل هذا احلطب ليورق ويثمر ويعود إىل حالة : 
  ..ت من مر على هذه القرية ، مائة مرة ، وهذا الذي مر على هذه القرية يف حالة املو

هذا احلطب : من هنا نرى ورود كلمة عام دون غريها ، ليقول اهللا تعاىل بذلك له .. 
الذي سألت عن كيفية إحيائه ومثره ، أحييته مائة مرة أمثر ا وعاد إىل حالة احلطب اليت 

فكلمة عام هنا تتعلَّق بدورة . ......استفسرت عن كيفية إحيائها ، وأنت يف حالة املوت 
ا تقابل سنة مشسية وهي هن ،حلياة هلذا احلطب دورة كاملة يعود فيها إىل حالته هذه اصفة 

هنا يف هذه اآلية الكرمية العام يقابل سنة مشسية ، فدورة اإلخصاب للعنب  ..وليس قمرية 
وما شاه كما نعلم هي سنة مشسية كاملة ، وليس سنة قمرية ، وإالّ سنرى بعد فترة أنه 

  ..لشتاء وليس يف الصيف يثمر يف ا
تعلَّق بأمر ما ، مسألة تصفة وهذا املفهوم لكلمة عام ، بأنه دورة كاملة حليثيات .. 

  ..نراه يف قوله تعاىل 
                              

       ]١٢٦: بة التو [  
 هنا كلمة ..     ن يففتة ، فهناك من ية أو قمريليست متعلّقة بسنة مشسي ،

كلمة .. وهناك من يفتن كلّ بضع سنني مرة  .. مرة أو مرتنيالشهر أو األسبوع الواحد 
     ات تفاعلهم مع آيبصفة هنا تعين دورة اختبار من اهللا تعاىل هلؤالء ، تتعلَّق

ففي كلِّ دورة اختبار من اهللا .. كتاب اهللا تعاىل ، وهذا يتعلَّق مبا حييط م من ظروف 
  ..مرةً أو مرتني ) يف هذه الدورة ( تعاىل هلؤالء ، يفتنون 

  ..هذا املعىن لكلمة عام يتجلّى معنا يف النص التايل .. 
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                              ] يوسف :
٤٩ – ٤٧ [   

  العبارة..     خلصب متتد لسبع سنني ، والعبارةتعين دورة من ا    

  لسبع سنني أيضاً  تعين دورة من القحط واجلفاف ة متتديوسف  وقول.. والشد

 عليه السالم       لعبارة اتأويل تفصيل لحماكاة وهو           

  قولهوكذلك ،      حماكاة وتفصيل لتأويل العبارة هو        ..  

                                    

                                   

  يف العبارة   وكلمة ..                      

    ها  ، تعين دورة جديدةفيها اخلصب واخلري صفتها بأن عادكن وال مي.. ي
اخلصب ،  صفتهامبعىن تأيت دورة جديدة .. ختصيصها بسنة كما ذهبت تفاسرينا املوروثة 

  ..فهذه الدورة قد تكون سنة ، وقد تكون سنني .. فيها يغاث الناس ، وفيها يعصرون 
  ..أيضاً نرى هذا املعىن لكلمة عام يف قوله تعاىل .. 
                                   

                                      

              ] ٣٧: التوبة [  
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 لمة ك..     ة لتصف دورة حتليلهمذه احليثي ودورة حترميهم هنا جاءت ،
فقد .. وذلك ليحلّوا ما حرم اهللا تعاىل ، وهي بذلك ضمن دالالت كلمة عام اليت نراها 

مهما كانت مدا ( يستمر حتليلهم سنة أو أكثر ، وكذلك حترميهم ، لكن دورة التحليل 
 (تة التحرمي ى عاماً ، ودورسم ) امهما كانت مد (تى عاماً سم..  

  ..وهذا املعىن لكلمة عام نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                                     

                 ] ١٤: لقمان [   
ال ميكن إدراك دالالت هذه اآلية الكرمية بشكلٍ سليم ، دون مقاطعة دالالا مع .. 

  قوله تعاىل                                

   ] ت قوله تعاىل ، ومع دالال ] ٢٣٣: البقرة                         

  .. ] ١٥: األحقاف [ 
 : الفصال املعين يف قوله تعاىل ..              ] يعين  ] ١٤: لقمان ، :

ه ، وذلك يف املباشر على أم غذائه عن مستغنياًأصبح يتصف فيها بأنه بلوغ املولود مرحلة 
كل مرحلة  .....لكلٍّ منهما صفتها اخلاصة اليت متيزها عن صفة املرحلة اُألخرى مرحلتني 

  ) ..عام ( دورة كاملة  حتمل صفةمنهما 
قد .. ولكن .. حنن نعلم أنَّ الوالدة الطبيعية تتم بعد بداية احلمل بتسعة شهور .. 

مات االستمرار فيها مكتمالً ، وعنده مقو تكون هناك والدة قبل ذلك ، ويكون املولود
ووسطياً فإنَّ احلد األدىن هلذه الوالدة تكون باكتمال ستة شهور من بداية ..  يف احلياة
الوالدة اليت يعيش فيها املولود ، ال بد هلا من اكتمال ستة شهور .. فبشكلٍ عام .. احلمل 

  ..على بداية احلمل 
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، أمه بعد اكتماله  علىاملباشر اليت يعتمد فيها املولود يف غذائه .. املرحلة األوىل .. 
شهور ، من الشهر السادس يف احلمل إىل الشهر التاسع ، ويكون فيها داخل )  ٣( هي 

( وحبيث ال تتجاوز مدة احلمل مع الفصال .. واملرحلة الثانية هي بعد والدته .. رحم أمه 
  .. شهراً)  ٣٠( ، ) داخل الرحم وخارجه                ..  

 : ولذلك نرى أنَّ الفارق بني مجع احلمل مع الفصال ..           

      وبني الفصال وحده ، :             ة )  ٦( ، هوشهور ، وهو املد
  ..يف احلمل لوالدة اإلنسان يف هذه احلاالت الطارئة  اليت ال بد منها

 : العبارة القرآنية ..             ع فيها كلمةوضمل ت :     ًعبثا

 : ، إنما يقول  )وفصالُه عامان ( : فاهللا تعاىل مل يقل .. وحشواً ال فائدة منه     

      ،  ى عامنية متتد حتالفصال ، خالل فتر وهذا نراه يف داللة كلمة .. مبعىن يتم

 :     يف قوله تعاىل :            ..  
.. شهراً )  ٢٤( من هنا نرى أنَّ املولود الذي ولد لتمام ستة شهور يكون فصاله .. 

شهراً )  ٢٤( فصاله ليكون  ل رحم أمه ،ومل يستفد من الفصال داخ ،شهور )  ٦( محله 
 : وبالتايل يكون  ...كلّها خارج رحم أمه ،                ..  

قد استفاد شهراً واحداً من الفصال داخل واملولود الذي ولد لسبعة شهور ، يكون .. 
خارج فصاله تمل فيها خلقه ، ليكون هو ما بعد شهور احلمل الستة اليت اك، رحم أمه 
 : وبالتايل يكون .. شهراً )  ٢٣( رحم أمه               ....... 

 ٢٣( فصال داخل رحم أمه ، و واحد شهور اكتمال خلقه يف رحم أمه ، وشهر )  ٦( 
  ..شهراً هي فصاله خارج رحم أمه ) 
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ي ولد لثمانية شهور ، يكون قد استفاد شهرين اثنني من الفصال واملولود الذ.. 
مها ما بعد شهور احلمل الستة اليت اكتمل فيها خلقه ، ليكون فصاله ، داخل رحم أمه 
 : وبالتايل يكون .. شهراً )  ٢٢( خارج رحم أمه               

ال خلقه يف رحم أمه ، وشهران اثنان فصال داخل رحم أمه ، شهور اكتم)  ٦....... ( 
  ..شهراً هي فصاله خارج رحم أمه )  ٢٢( و 

واملولود الذي ولد لتسعة شهور ، يكون قد استفاد ثالثة شهور من الفصال داخل .. 
هي ما بعد شهور احلمل الستة اليت اكتمل فيها خلقه ، ليكون فصاله خارج ، رحم أمه 

وبالتايل يكون .. شهراً )  ٢١( ه رحم أم :                .......
 ٢١( شهور اكتمال خلقه يف رحم أمه ، وثالثة شهور فصال داخل رحم أمه ، و )  ٦( 
  ..شهراً هي فصاله خارج رحم أمه ) 

على أمه يف غذائه ) بعد اكتماله ( اعتماد املولود : الرضاعة هي يف معناها ارد .. 
فهناك مرحلة قبل الوالدة .. بشكلٍ مباشرٍ منها ، كونه ليس مؤهالً ألخذ غذائه كالكبار 

  ..شهراً )  ٢٤( شهور ،  ومرحلة بعد الوالدة سقفها )  ٣( سقفها حوايل 
 ورود كلمة ..      ذه الصياغة دون صياغة أُخرى )سنتني أو حولني  ( ،

 يضيف داللة ال ميكن إضافتها إالَّ ذه الكلمة      ع ، و ، : ( من اجلذر اللغوي

 شهراً ، نرى ذه الصياغة )  ٢٤( املعروفة فإضافة للداللة .. ) م      ، داللة
بعد  ، مرحلة يف رحم أمه متتد من) بعد اكتماله ( مرحليت اعتماد املولود على أمه لوصف 

 : محله بستة شهور إىل تسعة ، ومرحلة ما بعد وضعه ، حبيث يكون         

       ..  



        ١٠٥    

 

 هذه الداللة ، ما كان لنا أن نصل إليها إالَّ بورود الكلمة ..      ذه الصياغة
ال ترادف أبداً أبداً بني ف ..دون أي صيغة أُخرى ) ع ، و ، م ( من اجلذر حصراً 

دالال عتكلمات كتاب اهللا تعاىل ، فكلُّ كلمة تستمدا من جذرها اللغوي الذي تفر 
  ..عنه 

يف إطار املنع واإلحاطة ،  ، اليت تدور دالالته) ح ، و ، ل ( ومن مشتقّات اجلذر .. 
 نرى كلمة      ضاعةر موضوع الريصو يف نص..  

                               ......   
  ] ٢٣٣: البقرة [ 

ما بني ) ومنع املضاعفات املترتبة على هذا النقص تعويض نقصها ( فإمتام الرضاعة ..  
بستة شهور  من بعد محل املولود –كما رأينا  –مرحلة الرضاعة يف رحم األم واليت  متتد 

إىل تسعة ، ومرحلة ما بعد وضعه ، يكون مبنع تعرض املولود لنقصٍ يف تغذيته ، ما بني 
 احلكمة اإلهلية بورود كلمة نرى من هنا .. هاتني املرحلتني      ح ، ( من اجلذر

تغذية املولود يف املرحلتني اللتني  ، فإمتام الرضاعة يكون مبنع حصول نقص يف) و ، ل 
 كلمة ل فالصياغة القرآنية.. رأينامها      يف هذه اآلية ) ح ، و ، ل ( من اجلذر
، يف إيصال هذا املعىن ، ال تنوب عنها أي صياغة أُخرى من أي جذرٍ لغوي آخر الكرمية 

 ، إضافة إىل أنَّ كلمة      شهراً كما رأينا  ) ٢٤( تعي..  

 نراه يف كلمة ) ح ، و ، ل ( وهذا املعىن املتفرع من دالالت اجلذر ..        
  ..يف قوله تعاىل 
                            

     .......    ] ٢٤٠: البقرة [  



        ١٠٦    

 

 فورود كلمة ..        فة بألذه الصيغة املعردون كلمة عام أو سنة ، و
يف هذه الفترة لمرأة املتوفّى عنها زوجها لحاجة أي  لوقوعنع املالتعريف ، حيمل داللة 

دون هذه ة ذه احليثيما كان من املمكن أن تصل إلينا .. هذه الداللة .. بعد وفاة زوجها 
 الكلمة       ح ، و ، ل ( من مشتقّات اجلذر( ..  
يوم من علينا أن منيز بني دالالت كلمة عام من جهة ، وبني دالالت كلمة .. هنا و.. 

من صفات الذات دورة دوران هيئة صفة  تعين كلمة عامففي حني أنَّ .. جهة أُخرى 
) مبا حتمل من صفات وأحداث ( الذات حيثيات دوران  تعينيوم نرى أنَّ كلمة .. كاملة 

  ..حول نفسها دورة كاملة 
يته إىل امن بد صفات األحداث فيه ،يوم القيامة يشمل مجيع : فعلى سبيل املثال .. 
ويوم الوقت املعلوم .. ويوم احلج األكرب ..  واليوم اآلخر.. وكذلك يوم الدين .. ايته 

  .......و .. ويوم احلساب .. الفصل ويوم .. ويوم البعث .. 
لكان ....... أو ) عام الدين ( أو ) عام القيامة ( ولو تصورنا عبارة مفترضة هي 

وملا يوم القيامة ، أحداث من صفات حدث لصفة  تامةبيوم القيامة كهيئة املعىن متعلِّقاً 
، بكلِّ ما حيمل من صفات تعلَّقت الدالالت بدورة ذات يوم القيامة من بدايته إىل ايته 

  ..وأحداث 
تعين دورة مجيع األحداث وصفاا يف هذا اليوم من ) يوم القيامة ( بينما العبارة 
  ..وتتجلّى معنا هذه احلقيقة يف أيام خلق السماوات واألرض  ..بدايتها إىل ايتها 

                                    

   ] ٣٨: ق [  
، دارت حول نفسها ست ) كُن ( فاملادة األوىل اليت خلقها اهللا تعاىل بكلمة .. 

ميع الصفات اليت تتصف ا تلك جلذلك من أحدث وتفاعالت  يشملمبا ( دورات كاملة 



        ١٠٧    

 

ر ست دورات كاملة هو ذات املادة فالذي دا.. حىت أخذ الكون شكله احلايل ) املادة 
  ..منها هيئة صفة حمددة جمرد األوىل اليت خلق منها الكون ، وليس 

وتوصف يف كتاب .. معرفة بأل التعريف  -يف كتاب اهللا تعاىل  - كلمة يوم ترد و.. 
لى اهللا تعاىل مبفردات عديدة ، كوا تصور ذات أمرٍ ما ، وتأيت الصفة لتلقي الضوء ع

  ..جانبٍ تتصف به هذه الذات 
                              ]٨: البقرة [  

                    ] ١٠٣: هود [  

                                  
  ] ١٨: إبراهيم [ 

مل توصف .. ، كوا بذاا دورة هيئة صفة ، وليست دورة ذات بينما كلمة عام .. 
لوصف  -كما ذهب بعضهم  -ضعيف ، أو احتمال إنما وصفت جبملة  ((مبفردات 

  ..) )لغوي  هاشتقّة من جذرهلا دالالا املفردة مبشارة وليس باسم إ
                             ] ٤٩: يوسف [   

 .......                   .......    ]٢٨: بة التو [  
ملنشور ، ويف كتاب اهللا تعاىل ا) القرآن الكرمي ( السنة يف كتاب اهللا تعاىل املقروء و.. 

هي ووصفام ، مسألة فلكية جمردة عن خصوصيات البشر وحسابام  ، هي) الكون ( 
. ......، حلركة األرض يف دوراا حول الشمس الدورة التامة من بدايتها إىل ايتها 

  ..له تعاىل التايل دليلٌ على ذلك وقو
                       ] ٢٥: الكهف [  
دورة كاملة لألرض )  ٣٠٠( مبعىن سنة مشسية ، )  ٣٠٠( هم لبثوا يف كهفهم ..  

..  يوماً)  ٣٦٥,٢٤٢٢( حول الشمس ، وهي السنة الشمسية املعروفة ، واليت تساوي 



        ١٠٨    

 

)  ١٢( ون كل يعترب: ، مبعىن  ةالقمريلسنني اكوم وقومهم كانوا حيسبون ب.. ولكن 
اليت ال وجود هلا كونياً كوا اعتبارية من صنع ( السنة القمرية  وكون ..شهراً قمرياً سنة 

بني السنة ، و، يكون الفرق بني السنة الشمسية  يوماً)  ٣٥٤,٣٦٧ (:  هي) البشر 
وبالتايل فإنَّ حسام  .. يوماً)  ١٠,٨٧٥٢ ( : هو )اليت عليها حسام (  القمرية

وهذا  ..يوماً )  ٣٢٦٢,٥٦=  ١٠,٨٧٥٢×  ٣٠٠(  : سيسجل مزيداً من األيام مقداره
  ..سنني )  ٩( يعادل 
، لسنني من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية ، بإحلاق الفاعل يف مسألة الزيادة يف ا.. 
  : للبشر    ةوذلك يف العبارة القرآني ، :        ..  فهذه الزيادة

يف عدد السنني اليت لبثوها هي نتيجة حسام هم ، كوم يأخذون باحلساب القمري 
وجود هلا ولو كانت السنة القمرية حقيقة فلكية  ..للسنني ، وليس باحلساب الشمسي 

ملا تعلَّق فلكي يف كتاب اهللا تعاىل املنشور ، ووجود داليل يف كتاب اهللا تعاىل املقروء ، 
 الفاعل يف كلمة     هي نتيجة حساب ، فالزيادة الناجتة يف احلساب .. بالبشر

   ..نتيجة كونية  تالبشر ، وليس
سية وليست قمرية ، ولذلك نرى يف السنة مش) الكون ( يف كتاب اهللا تعاىل املنشور .. 

مرة )  ٣٦٥(  هترد في) يوم ، يوماً (  أنَّ كلميت) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل املقروء 
اهللا تعاىل املنشور هو قمري ، كونه يعين دورة كاملة للقمر حول  بينما الشهر يف كتاب.. 

كتاب اهللا تعاىل يف ) شهر ، شهراً ( أنَّ كلمة شهر مفردة بالصيغة  ولذلك نرى.. األرض 
  ..مرة )  ١٢( ترد ) القرآن الكرمي ( املقروء 
يعلمه اإلنسان من احلركة  ، )للسنني والشهور ( عدد السنني واحلساب .. إذاً .. 
  ) ..الشمس ، األرض ، القمر ( : للثالثية الكونية 



        ١٠٩    

 

                                 

                                     
    ] ٥: يونس [ 
                                      

                              

      ] ١٢: اإلسراء [  

األرض حول  بالنسبة لنا كمخلوقات تعيش على األرض ، وحمكومة بدوران فالسنة.. 
، حبيث  يوماً)  ٣٦٥,٢٤٢٢(  دورة األرض دورة كاملة حول الشمسهي الشمس ، 

  ..النقطة اليت بدأت منها هذا الدوران إىل تعود 
ة واجلدب يف احلول الذي فيه الشدتكون السنة : وما ذهب إليه معظمهم بأنَّ .. 

كما رأينا  -فهذا .. صب الرخاء واخلالغيث وفيه يكون يف احلول الذي والعام  والقحط ،
  ..ما ينقضه كتاب اهللا تعاىل من أساسه  -

  ..ففي قصة يوسف عليه السالم ، ويف رؤيا امللك وتأويل يوسف عليه السالم .. 
                                    

                                 ]
   ] ٤٣: يوسف 

 : رأينا أنَّ العبارة القرآنية ..         هلا يوسف عليه السالمأو ،
خلري واخلصب وما ينتج فيها ، ما بسبع سنني من اخلري واخلصب ، بدليل أنَّ فيها من ا

يكفي ملعاش الناس فيها ، وأيضاً ملعاش هؤالء الناس يف سبع سنني تليها من اجلدب 
 : والقحط       ..  



        ١١٠    

 

                                 

                               

                              ] يوسف :
٤٩ – ٤٧ [   

والقحط ة واجلدب احلول الذي فيه الشدسنة تعين حصراً فكيف إذاً جيزمون بأنَّ ال.. 
  !!!!!!! .. كيف ؟!!!!!!! .. ؟

!!! .. سنني من عمره ؟ هأمل مين فرعون على موسى عليه السالم ، بأنه لبث يف بيت.. 
  !!!!!!! ..فهل يف بيت فرعون قحطٌ وجدب وقلَّة طعام ؟

                             ] ١٨: الشعراء [   

هذه اآلية الكرمية تصور األمر من الزاوية اليت ينظر منها فرعون ، ومن هذه ..   
دنيوي يف من خري موسى الزاوية ، مين فرعون على موسى عليه السالم ، مبا كان يتمتع به 

  .. بيت فرعون
  !! ..الئكة والروح إىل اهللا تعاىل له عالقة باجلدب والقحط ؟وهل عروج األمر وامل.. 
                                     

          ] ٥: السجدة [  
                                  ]

  ] ٤: املعارج 
  ..لنعد إىل قوله تعاىل ..  بعد تعريف مفهوم السنة ، وبعد تعريف مفهوم العام.. اآلن 
                                  

            ] ١٤: العنكبوت [  



        ١١١    

 

 املدة ..              ة لبث نوح عليه السالمهي حصراً مد ،
 : فالفاء يف كلمة.. الطوفان ب أخذهمإرساله ، إىل بداية يف قومه أثناء فترة رسالته ، من 

      قوله تعاىل يف :                         

       ن لنا أنَّ بدايةة اللبث ، تبيوالفاء يف كلمة.. هذه هي بعد إرساله مد 

:       يف قوله تعاىل               اية ن لناتبي ،

 فاملدة احملمولة بقوله تعاىل .. الطوفان ب تنتهي مع أخذهمواليت هذه املدة       

       الطوفان أخذهم ب، هي من بداية فترة إرساله ، إىل..  

 وبالنظر بعمق يف هذه العبارات القرآنية ..                  

               همنذ بداية إرسال نوح عليه السالم إىل ، نرى أن
  : مرحلتنيبني لبثه عليه السالم توزع أخذ قومه بالطوفان ، قومه ، حتى 

  ..سنة )  ٩٥٠( وهي يدعوهم فيها ومل يغادرهم ، مرحلة لبث فيها يف قومه  - ١
كان فيها خارج قومه : مبعىن  ..سنة )  ٥٠( مرحلة مل يلبث فيها يف قومه وهي  -  ٢

  ..مبعىن هجرهم وابتعد عنهم ومل يدعهم ا .. 
سنة ، من بداية إرساله إىل أخذهم )  ١٠٠٠( استمرت فترة الرسالة  .. إذاً.. 

سنة )  ٥٠( ، ومنها يدعوهم  قومه سنة كان فيها نوح البثاً يف)  ٩٥٠( ، منها بالطوفان 
  ..البثاً خارج قومه مهاجراً كان فيها نوح 

كانت مخسني ، خارج قومه  سنة اليت كان فيها البثاً)  ٥٠(  هذه املدة.. ولكن .. 
ة منها هي سنة كاملة منفصلة ، ة مرة كان يث ، حبكلّ مرخيرج فيها من قومه يف كلِّ مر
كما رأينا  -وهذا .. كاملة مستقلّة دورة هجران مبعىن مخسني ..  همإليبعدها مثَّ يعود ، 



        ١١٢    

 

 ا حتمله كلمة مم -يف تبياننا لكلمة عام يف كتاب اهللا تعاىل      يف قوله تعاىل  

      ..  
تت ورأينا أنها أ.. كنا قد رأينا أنَّ كلمة عام تصف حيثيات دورة كاملة ملسألة ما .. 

  ..لتصف سنة مشسية  - فيما أتت به يف كتاب اهللا تعاىل  -
                                         

                                          

             .......    ] ٢٥٩: البقرة [  

  لو جاءت العبارة القرآنيةو..              ، ألف : ( بالشكل
سنة )  ٩٥٠( معىن  أيضاًحلملت ، ) ألف سنة إالّ مخسني : ( ، أو ) سنة إالَّ مخسني سنة 

أن يكون نوح عليه السالم قد غادر قومه يف هذه لكان من املمكن .. ولكن .. كنتيجة 
كلّ مرة هي سنة مستقلّة دفعة واحدة ، أو مبرات ليست مخسني مرة  سنةالفترة مخسني 

  ..بالضبط مشسية 
 لكن بورود الصيغة ..     يف قوله تعاىل          ، وحسب ما

نرى بياناً جلياً بأنَّ يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ع ، و ، م ( رأيناه من دالالت مشتقّات اجلذر 
نوحاً عليه السالم غادر قومه يف فترة الرسالة ، مخسني مرة مستقلّة بعينها يعود بعدها إىل 

  ..قومه ، وكلّ مرة هي سنة كاملة 
  .. يف قوله تعاىل و.. 
                               

    ١٩×  ١٩=  ٣٦١= ] ١٤: العنكبوت [ 

  ..وبالتخصيص يف العبارة القرآنية .. 



        ١١٣    

 

           ] ١٩=  ١٩٠= ] ١٤: العنكبوت 
 ×١٠    

 كلمة نرى أنَّ ..      ، لبثه يف فترة الرسالة وهي رسنة ، )  ١٠٠٠( تصو

 وجاءت بعدها كلمة     ، ص لبثهلتخرج : مبعىن .. معهم من لبثه العام لتخص
، وهذا )  ٩٥٠=  ٥٠ - ١٠٠٠: ( مبعىن .. لبثه حال هجرانه هلم من مدة الرسالة 

 : العبارة القرآنية  هو عني ما تصوره           ..  
اليت سعى بنشرها نوح  وااللتزام مبنهج اهللا تعاىل مبا حتمله من سالم ، اإلميانفدعوة .. 

 : عليه السالم يف العاملني                 ] كونه  ] ٧٩: الصافات ،
هي ذاا فترة و ،فترة دعوة قومه ملنهج اهللا تعاىل ذاا ، هي  ما نعلمللبشرية كاألب الثاين 
  : لبثه يف قومه           ...... . نراها . ......هذه املعادلة

  ..العبارتني القرآنيتني  بني هاتنيما ، يف القيم العددية توازن تنعكس معادلة 
         ] ١١١=  ] ١٤: العنكبوت  

         ] ١١١=  ] ٧٩: الصافات  

واملستنبطة من يف كتاب اهللا تعاىل ، وفق آلية عد احلرف املرسوم حرفاً .. لذلك .. 
، واليت ال خترج وبراجمي نت يف كتيب كما بيمن مقدماا إىل نتائجها ، كتاب اهللا تعاىل ، 

وفق هذه  -من مقدماا إىل نتائجها ، عن ثوابت رسم حروف كتاب اهللا تعاىل ، رأينا 
حرفاً مرسوماً ، كلّ حرف يقابل )  ٩٥٠( أنَّ سورة نوح مكونة من  -اآللية القرآنية 

  ..الرسالة ، أثناء فترة سنة من السنني اليت لبثها عليه السالم يف قومه 
                                      =

  حرفاً  ٥١



        ١١٤    

 

         = حرفاً  ٢١  
       = حرفاً  ٢٥  

                                        

   =حرفاً  ٦٥  

           =حرفاً  ٢٦  

        =حرفاً  ٢١  

                                        

     =حرفاً  ٧٨  

        =حرفاً  ١٦  

          =حرفاً  ٢٨  

          =حرفاً  ٢٧  

      =حرفاً  ٢١  

            =حرفاً  ٤١  

         =حرفاً  ٢٠  

      =حرفاً  ١٤  

            =حرفاً  ٢٩  

           =حرفاً  ٣١  

         =حرفاً  ٢٣  



        ١١٥    

 

         =حرفاً  ٢٥  

        =حرفاً  ٢١  

       =حرفاً  ٢٠  

                =٤٩ 
  حرفاً

       =حرفاً  ١٥  

               =٥٣  
  حرفاً

             =حرفاً  ٣٣  

               =٥٢ 
  حرفاً

               =حرفاً  ٣٦  

             =حرفاً  ٤١ 

                              

      =حرفاً   ٦٨    

، كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً من مـدة   حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( اموع هو .. 
  ..يف قومه أثناء محله للرسالة لَبثه عليه السالم 



        ١١٦    

 

 رة بقوله تعاىل ودة املُصهذه امل..                  ، واليت تساوي
هي املدة الوحيدة اليت ذُكرت يف كتاب اهللا تعاىل عدد احلروف املرسومة يف سورة نوح ، 

  ) .. ١٩( وهي من املضاعفات التامة للعدد .. ملدة لبث رسول يف قومه 
٥٠×  ١٩=  ٩٥٠  

ذكورة كحـروف  امل( بني حروف نورانية ، وحتى لو فرزنا حروف سورة نوح .. 
، وحروف غري نورانية ، لرأينا أنَّ كلَّ قسمٍ منـها مـن   ) مقطّعة يف بداية بعض السور 

  ) .. ١٩( املضاعفات التامة للعدد 
 ٤= ص ،،  ٢٠= س =  ٦٠= ر ،،  ٣= ح ،،  ١٨٦=  ا:  احلروف النورانية

ن ،،  ٧٧= م ،،  ١٠٦= ل ،،  ٣٢= ك ،،  ٢١= ق ،،  ٢٥= ع ،،  ٥= ط ،، 
   ٥١= ي ،،  ٣٤= ـه ،،  ٦٠= 

  ٣٦×  ١٩=  ٦٨٤= اموع 
ث ،،  ٠= ،، ـة   ٣٤= ت ،،  ٢٧= ،، ب  ٤= ى :  احلروف غري النورانية

،،  ٢= ش ،،  ٤= ،، ز  ١٠= ذ ،،  ٢٥= ،، د  ١٠= خ ،،  ١٩= ،، ج  ٦= 
  .. .= ،، ئ  ٣= ،، ء  ٨٨= و ،،  ١٨= ف ،،  ٨= غ ،،  ٢= ظ ،،  ٦= ض 

  ١٤×  ١٩=  ٢٦٦= اموع 
وهذا كلّه يتعلَّق بكون سورة نوح هي املعيار آللية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً يف .. 

، )  ١٩( وما نراه أيضاً أنَّ حرف اجليم الذي قيمته العددية تساوي .. كتاب اهللا تعاىل 
  ..مرة )  ١٩( يرد يف سورة نوح 

رة باف كتاب اهللا تعاىل ، فورود العمن حرو حرفبكلِّ حتيط واحلكمة اإلهلية .. 
 القرآنية             ، ذه ة منذكَر فيها ، الصياغة احليثياليت ي
كما رأينا ، مع أنَّ النتيجة )  ٩٥٠( دون ذكر العدد ، )  ٥٠( و )  ١٠٠٠( العددان 

هجران تبين حيمل داللة أينا كيف أنه ، والذي رهذا الورود ذه احليثية ..  ) ٩٥٠( هي 



        ١١٧    

 

يف  -نرى .. لقومه مخسني مرة مستقلّة ، كلّ مرة هي سنة مشسية نوح عليه السالم 
هو جمموع األعداد أنه ضرورة ال بد منها يف معيار بعد إعجازي آخر ،  -الوقت ذاته 

  .. املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل كمسألة كاملة 
اليت و، هي األعداد التالية ، عدداً )  ٣٠( اهللا تعاىل نرى أنه متّ ذكر  ففي كتاب.. 

  :كوا مسألة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل  ) ١٩( جمموعها من املضاعفات التامة للعدد 
١٩ – ١٢ – ١١ – ١٠ – ٩ - ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١ – 
٣٠٠ – ٢٠٠ – ١٠٠ – ٩٩ – ٨٠ – ٧٠ – ٦٠ – ٥٠ – ٤٠ – ٣٠ – ٢٠ 

– ١٠٠٠٠٠ – ٥٠٠٠٠ – ٥٠٠٠ – ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠ – ١٠٠٠   
  ٨٥٣٤×  ١٩=  ١٦٢١٤٦: اموع هو 

  : الصياغة املطلقة للعبارة القرآنية جانباً منمن هنا نرى ..        

    ،  ، ة بالذاتذه احليثي أُخرى  يستحيل استبداهلاحبيث صيغة بأي..  
  
 

 



 



 
 

 

  
           

                         

وتعرضت فيه للفارق بني ) اجلزء األول ( عندما قدمت برنامج املعجزة الكربى 
، حدث عند بعض ) القرآن الكرمي ( رأة والزوجة يف كتاب اهللا تعاىل دالالت كلميت امل

اإلخوة املشاهدين شيٌء من الضبابية يف التمييز بني هاتني الداللتني هلاتني الكلمتني ، ويعود 
اء الشرح حقّه ، هلذه املسألة دون إعط –يف هذا الربنامج  –ذلك إىل التعرض السريع 

ملسألة كان بشكلٍ جانيب ويف سياق شرح مسألة أُخرى ض هلذه اوذلك كون التعر ..
 –هنا  –أود وعلى الرغم من أنين عدت فشرحت ذلك يف اجلزء الثاين من هذا الربنامج ، 

  ..أن ألقي الضوء على هذه املسألة لكي أبين حقيقة األمر 
  :  ) القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل .. 

  ّالنكاح ، أي أن أي بالتماثل يف العقيدة بني طريفِّ عقد ،
 للمرأة ماثلٌ هلا يف العقيدة ( الرجلَ زوجه ممبعىن أن ( للرجل وأنّ املرأةَ زوج ، ) هامبعىن أن

يف الوقت  وحني ذلك تسمى املرأةُ زوج الرجل ، وتسمى امرأته) .. مماثلةٌ له يف العقيدة 



    ١٢٠                  
وكلُّ ذلك من منظار نوعي عقد .. ذاته ، كامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السالم 

) .. ز ، و ، ج ( النكاح ، وليس من منظار اإلطار العام الذي تصوره دالالت اجلذر 
  .. فصفةُ الزوجية ال تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها 

  صف بعدمِ التماثلِ يف العقيدة بني طريف ، وبالتايل يت
عقد النكاح ، وحني ذلك ال تسمى املرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط ، وذلك 

عقْد  –من هذا املنظار  –وحني ذلك يسمى هذا العقد .. من منظار نوعي عقد النكاح 
لملْك الوطء ، دونَ حتقّقِ الزوجية من تناظرٍ ومتاثلٍ  نكاحِ ملك ميني ، مبعىن أنه عقْد نكاحٍ

  ..يف العقيدة 
  ..ومثال ذلك ، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوط عليهما السالم ، وامرأةُ فرعون .. 

                               

                                           

                              

                                     
    ] ١١ – ١٠: التحرمي [ 

  اُهللا تعاىل يقول..                    ويقول جـلّ وعـال       

       ومل يقل ، )زوج وحٍ وزوجن  ( ، ومل يقـل  ) لُوطنَ   زوجـوعرف .... (
ود كلمة امرأة ليس دليالً علـى  يشري إىل التماثل يف العقيدة ، بينما ور رود كلمة زوجفو

  ..عدم التماثل يف العقيدة ، أو على التماثل 
إلبـراهيم   يه السالم ، فال شك أنها زوجوأكرب دليلٍ على ذلك هو امرأة إبراهيم عل

ا امرأتة ال مينع من كوصافها بالزوجيات ه عليه السالم ، ولكن..  



    ١٢١                  
                                   ] هود :

٧١  [   

  ..وأيضاً نرى يف امرأة زكريا عليه السالم دليالً آخر .. 
                                   

          ] ٤٠: آل عمران [  

                                  

   ] ٨: مرمي  [  

  ..فامرأة زكريا هي ذاا وصفها اهللا تعاىل بصفة الزوجية يف مكان آخر .. 
                               

                              ] ٩٠ - ٨٩: األنبياء  [  

ون هناك تناظر يف العقيدة صفة الزوجية تلقي الضوء على التناظر ، فحينما يك.. إذاً .. 
توصف املرأة بأنها زوج للرجل ، والرجل زوج للمرأة ، ولكن هذا ال مينع من كوا 

فكلمة امرأة .. امرأة هلذا الرجل ، وأكرب مثال على ذلك هو امرأة إبراهيم عليه السالم 
د نكاح ال ولكن كون املرأة هي امرأة ملن تتعلّق معه بعق.. تلقي الضوء على صفة أخرى 

امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة : يقتضي حتمية كوا زوجة له ، وأكرب مثال على ذلك هو 
  ..فرعون 
ولكن .. ولكنها تتمحور يف إطار النظري واملقابل .. الزوجية مسألة واسعة الداللة .. 

  .. احمليط يتم حتديده وفق سياق النص القرآين ، النظري واملقابل املعين يف مسألة.. 
  ..ففي النصوص التالية نرى أنَّ الزوجية مسألة تشمل ما نتحدث عنه 

                            ] الرعد :
٢٣  [  



    ١٢٢                  
                       ] ٥٦: يس  [  

                             

         ] ٢٣ – ٢٢: الصافات  [  

                   ]٧٠: خرف الز  [   

هـؤالء  .. ولكن .. ويف هذا السياق ال نريد التوسع يف شرح هذه اآليات الكرمية .. 
يف هذه اآليات  –أليس اخلطاب .. املعنيون يف هذه اآليات الكرمية أليسوا ذكوراً وإناثاً ؟ 

.. اعة ؟ بصيغة اجلمع الذي يشمل كلَّ املعنيني من آدم عليه السالم إىل قيام الس –الكرمية 
  ..ما نتحدث عنه  –بالتأكيد  –الدالالت احملمولة فيها تشمل .. إذاً 

يف بعض آيات كتاب اهللا تعاىل ) ز ، و ، ج ( ترد مشتقّات اجلذر : وإن قال قائل .. 
بسياقات يفهم منها أنها تعين املرأة املتعلّقة مع الرجل بأي عقد نكاح ، وتعـين أحيانـاً   

إنَّ دالالت هذا اجلذر .. نعم : نقول ) .. كذكر (  والرجل) كأنثى ( رأة التقابل بني امل
.. واملوجب هو زوج السـالب  .. فالربوتون هو زوج اإللكترون .. اللغوي واسعة جداً 

 لكن ..   علينا أن ننظر إىل السياق القرآين احمليط ، فما ألقينا الضوء عليه هو نوعـا عقـد
امرأة نوح ، امرأة لوط ، امرأة فرعون (  النكاح ، واستشهدنا بأمساء ومواقف فردية حمددة

  ..ضمن سياقات تؤدي املعىن الذي حتدثنا عنه ) 
( نرى أنَّ الزوجية املعنية فيه تشمل العالقة بني الرجـل  ، ففي النص القرآين التايل .. 
  ..، والسياق احمليط هو ما حيدد ذلك ) األنثى ( وامرأته ) الذكر 
                            

            ] ٧٢: النحل  [  

إنَّ البنني واحلفدة ال يولدون إالّ يف حالة توافق عقـدي  : فال ميكن لعاقل أن يقول .. 
  ..بني الرجل وامرأته 



    ١٢٣                  
  ..الزوجية املعنية يف النص التايل ال تقتضي تناظراً يف العقيدة وال شك أنَّ  
                             ] ١٠٢: البقرة  [  

 وال شك أنَّ الزوجية املعنية يف النص التايل هي زوجية ذكورة وأنوثة ، وال عالقـة .. 
  ..هلا بالتماثل العقدي بني الرجل وامرأته 

                   ] ٤٥: النجم  [  

الزوجية تعين يف إطارها العام النظري واملقابل ، ولكن السياق القرآين احمليط ا .. إذاً .. 
  .. هو ما حيدد ساحة التقابل بني الزوجني 

أو  (( كون هذه النصوص القرآنية تأيت وفق خطاب بصـيغة اجلمـع   ..كذا وه.. 
لتخاطب اتمـع   )) اًمجعيعين  –يف النهاية  –بصيغة املفرد الذي يعين اجلنس الذي هو 

وكون الغالبية العظمى بني املتعلّقني بعقد نكاح تتصف بصفة التماثل اإلنساين ككل ، 
( هذه الصيغ املتفرعة من اجلذر ورود نرى .. لذلك  ..... يف العقيدة بني الرجل وامرأته

  ..باحليثية اليت ترد ا ) ز ، و ، ج 
وحنن عندما حتدثنا عن الزوجية من منظار عقد النكاح ، إنما حتدثنا من منظارٍ ضيق .. 

ورين هو منظار التقابل يف العقيدة بني الرجل وامرأته ، ومن منظار نوعي عقد النكاح املص
  ..يف كتاب اهللا تعاىل 

وما حتدثنا عنه من الزاوية اليت ألقينا منها الضوء على هذا اجلانب ، نراه جلياً يف قوله 
تعاىل التايل ، حيث نرى نوعي عقد النكاح ، عقد الزوجية حينما يكون هناك تنـاظر يف  

  ..ناظر يف العقيدة حينما ال يكون هناك ت) ملك اليمني ( العقيدة ، وعقد ملك الوطء 
                             

                              ] ٧ – ٥: املؤمنون  [  

عطف ملك اليمني على األزواجِ يف هذا النص ، هو عطْف لنوعي عقْد النكاح ، ف.. 
  ..من منظارِ التماثلِ يف العقيدة ، وعدمه ، بني طريف هذا العقد 



    ١٢٤                  
احلكمة ( وعقْد ملْك الوطء الذي يسمى عقد ملْك مينيٍ كما بينا يف النظرية الرابعة .. 
، ) املعجـزة الكـربى   ( تاب املعجزة الكربى ، وكما شرحنا يف برنامج ويف ك) املطلقة 

  الضرورة ، وضـمن عنه ، إالّ عند اهللا تعاىل باالبتعاد يتجلّى يف اآلية التالية ، حيث يأمر
  ..شروط 
                              

                                 

                             

                                

                                 
  ]  ٢٥: النساء [ 

  النص القرآين.. إذاً ..                   

                                    

النكاح الشرعي الذي على املؤمن أالَّ ، يلقي الضوء على نوعي عقد ]  ٧ – ٥: املؤمنون [ 
  عقد زوجية –كما قُلنا  –ومها .. يبتغي وراءمها           حني وجود ،

  التناظرِ يف العقيدة ، وعقد ملك ميني             هذا حني عدم وجود ،
  ..التناظر 
ا نذهب إليه يف بيانِنا هلذا النوعِ من مسألة ملك اليمني ، وبأنّ ومما يؤكّد حقيقةَ م.. 

كْحِ الكتابين من  –يف هذه اآلية الكرمية  –ة خيار االستطاعة أمهُّها عدم مشروطٌ بشروط
  هو العطف بكلمة.. مما يؤكِّد ذلك .. تناولِ نكحِ املُسلمة     دون العطف باحلرف

 ) ةيف العب )وارة القرآني                    ..  



    ١٢٥                  
دونَ أي ) يف ملك اليمني ( ولو كان األمر كما فُسر تارخيياً ، وبأنه تنكَح املرأة .. 

شرط وذلك جبمعها مع احلرة كما زعم ، لو كان األمر كذلك لتم العطف بني األزواجِ 
أي ألتت هذه ..     وليس بالكلمة) و (  وهذا النوعِ من ملك اليمني باحلرف

  ) ..ما ملَكَت أَيمانهم  وإِلَّا علَى أَزواجِهِم (  العبارة القرآنية على الشكل 
ولذلك نرى أنه حني عطف ملك اليمني على األزواجِ من زاوية التعلّقِ بعلمِ اِهللا .. 

 )و (  تعاىل وليس من زاوية حتديد نوعي عقد النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ باحلرف

فعلم اهللا تعاىل يحيطُ .. اليت تفيد التخيري    الذي يفيد اجلمع ، وليس بالكلمة 

  ..إحاطةً مطلقة بكلِّ شيء يف اآلن ذاته 

                             ] ٥٠: األحزاب  [  

نوعي عقد النكاح يف كتاب اهللا تعاىل ، بني تبيانٌ للفارق  –باختصار  –هذا هو .. 
  ..وتبيانٌ للزاوية اليت نظرنا من خالهلا إىل مسألة الزوجية يف إطار نوعي عقد النكاح 

  

  

 
 



 



 

 

 
 

  
         

                         

                ] اهللا تعاىل فال نور إالّ من ..  ] ٣٥: النور ..

 وكتاب اهللا تعاىل وصف بالنور                     

                      ]وبالتايل فالصلة مع ،  ] ١٥٧:  األعراف
  ..اهللا تعاىل تكون بإتباع نور كتابه الكرمي 

س أكثر من دليل على عدم وجود النور كون الظالم ليوالنور ال جيتمع مع الظالم ، .. 
من  -بالتأكيد  -وبالتايل فأي حماولة لفهم آيات كتاب اله تعاىل بأدوات تارخيية أقل ، 

هي حماولة إلبعاد النفس عن النور ، وبالتايل هي حماولة نتيجتها تيه كتاب اهللا تعاىل ، 
  ..النفس يف دياجري الظالم 

ضرورة ال بد من منظار نور كتاب اهللا تعاىل ذاته ،  تفسري آيات كتاب اهللا تعاىل.. 
تهبط النفس فكراً وثقافة واعتقاداً أكثر فسوإالّ لصبغ النفس بنور كتاب اهللا تعاىل ، منها ، 

  ..والعصبيات يف مستنقعات ظلمات األهواء 
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يف هذا البحث سنتناول تفسري سورة الفلق ، وهي من السور القصرية ، واليت .. 
ويتباركون ا ، ويضعوا يف منازهلم ، لنرى كيف أنَّ منهجية معظم املسلمني ، حيفظها 

توصلنا إىل الوقوف تفسري آيات كتاب اهللا تعاىل مبعايري قرآنية من املقدمات إىل النتائج ، 
  ..على حقيقة ما حتمله آيات كتاب اهللا تعاىل من دالالت 

                                

                         ]٥ - ١:  الفلق [  
ومن بعده  وهي أمر من اهللا تعاىل لرسوله  ،   السورة الكرمية تبدأ بكلمة .. 

  ..بأن يقول كلمات هذه السورة الكرمية بكتاب اهللا تعاىل ،  لكلِّ إنسان مؤمنٍ
 وكلمة ..     ، حيث دالالته تدور يف إطار ) ع ، و ، ذ : ( من اجلذر ،

 االستجارة واالحتماء واللجوء واالعتصام ، فكلمة     أستجري وألوذ : مبعىن
  :ثالثة عناصر  واالستعاذة تتكون من.. وأحتمي وأجلأ وأعتصم 

وهو هنا املخاطب طلب االحتماء واللجوء واالعتصام ، وهو من يمستعيذ ،  - أ 
  : بكلمة   ..  
 ذه االستعاذة عرب كلمة اآلمر، اهللا سبحانه وتعاىل هنا وهو ، من مستعاذ به و - ب

:      ،ة املتعلَّقة بالفلقة الربوبيوحبيثي :       ..  
، حيث يطلب املستعيذ االحتماء باملستعاذ به خوفاً من املستعاذ مستعاذ منه من و - ج
  :أربعة عناصر كما تبين لنا هذه السورة الكرمية هنا وهو منه ، 
١ -             

٢ -               

٣ -                   
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٤ -                

 اهللا تعاىل يف هذه السورة يأمر اإلنسان بأن يستعيذ بـ ..         فماذا ،

 : تعين كلمة      يف  ذا اجلذروهل، ) ف ، ل ، ق ( هذه الكلمة من اجلذر  ..؟
، وثالثة  ه الكلمة اليت حنن بصدد دراستهاهذهي تقات ، كتاب اهللا تعاىل أربعة مش

  .. يف النصني التاليني مشتقات
                                         

                               

                   ]٩٦ - ٩٥:  األنعام [  

                                  

       ]٦٣:  الشعراء [  
فانفلق الشيء يعين  ،والتمايز تدور يف إطار الشق ، ) ف ، ل ، ق ( ومشتقات اجلذر 

: مبعىن ، يف هيئة جديدة جمموعهما هو هذا الشيء وانفصل إىل فرقَني ، ومتايز انشق : 
  :وهذا ما ينطق به قوله تعاىل .. خروج حالة جديدة من حالة سابقة 

                                  

       ]٦٣:  الشعراء [  
  إىل فرقَنيومتايز وانفصل بحر بعصاه ، انشق فنتيجة لضرب موسى لل ..     

، متايز ا نتيجة انشقاقه إىل فرقَني حالته السابقة  نتجت حالة جديدة للبحر عن: مبعىن  ..
 وهذا املعىن نراه يف اسم الفاعل ..     ، وى ، أم لإلصباحوالن سواٌء للحب.. 
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  : فالعبارة           ، ن فعل اهللا تعاىل املستمر بشقوالنوى تبي احلب
  ..من احلياة نتيجة هذا االنشقاق والتمايز وذلك إلنتاج حالة جديدة  ،ومتايزه وانفصاله 

، واحلب والنوى ذاته خلقه اهللا تعاىل نتيجة انشقاق مكونات النبات الذي نتج منه .. 
ونتيجة متايز مكوناته من حالة احلياة وهو يف نباته ويأخذ الغذاء ، ونتيجة متايز يف مكوناا 

وهذا أيضاً الة الثبات وعدم النمو وعدم التفاعل مع الوسط احمليط ، إىل حمنه وينمو ، 
  : حممول بقوله تعاىل           ..  

ليتحول من ، ينتج احلب والنوى ) حالة احلياة ( فالنبات يف حالة النمو واالخضرار .. 
حيث ، ) حالة املوت ( كامنة ال تنمو  حالة االخضرار اليت يتغذى ا من نباته ، إىل حالة

سواٌء دف استخدامها الحقاً من أجل إعادة غرسها ، أم دف التها هذه ، ختزن حب
 يف ذات اآلية الكرمية، ووهذه ما تصوره العبارة القرآنية يف السياق التايل مباشرة الطعام ، 

:                  ..  
 ، تنشقمن تربة وماء وهواء الظروف املناسبة  )للحب والنوى ( عندما تهيأ و.. 

  : وهذا حممول بقوله تعاىللتبدأ دورة احلياة لنبات حي من جديد ، ، وتتمايز   

        تهر حيثية التالية مباشرة هلذه العبارة ، ، وهذا ما تصوالعبارة القرآني 

  : وهي              ..  

 : يقول ما بني هاتني احلركتني ، حيث اهللا تعاىل ..                

           ..  ملية الفَلْق عتتم              ..  
من صيغة  حكمة االنتقالا دمنا يف هذه اآلية الكرمية ، أود أن نقف عند وم.. 
  : املضارع     إىل صيغة اسم الفاعل :       ةيف العبارة القرآني :     

                         ..  
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صيغة املضارع دون صيغة اسم الفاعل ، سواء إلخراج  يف النصوص األخرى نرى.. 
  ..أم إلخراج امليت من احلي ، احلي من امليت 
                                  

                             ] ٢٧: آل عمران  [  

                                   

                                      

       ] ٣١: يونس  [  

                                     

                                          

  ] ١٩ - ١٨: الروم [ 

إلخراج احلي من امليت وإخراج امليت ، نرى إطاراً عاماً ففي كلِّ هذه املسائل ،  ..
مستمران بتفاعل أسباب حدوثهما اليت ) ضمن هذا اإلطار العام ( ومها أمران من احلي ، 

  ..ية يسخرها اهللا تعاىل من أجل ذلك ، لذلك نرى الصيغة الفعل
( بينما يف مسألة احلب والنوى ، نرى أنَّ اتجاه احلب والنوى من حالة االخضرار .. 
، تسري بشكل طبيعي دون احلاجة لتأمني ) املوت ( إىل حالة اليابس وعدم النمو ) احلياة 

شروط مناسبة من تربة وماء وهواء ، فهي بكينونتها تسري ذا االجتاه لتصل إىل حالة 
دون احلاجة لفعل مستمر من أجل الكمون وعدم التفاعل مع عناصر احلياة ، اليابس و
ولذلك تتجلى عظمة ويبقى على حالته هذه حىت يتم استعماله لغرس جديد ، ذلك ، 

 : الصياغة القرآنية بورود اإلخراج هلذه احلالة بصيغة اسم فاعل      ..  
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حباجة إىل ، من حالة املوت إىل حالة احلياة للخروج ، نتاش احلب والنوى إبينما .. 
ويستمر النمو مع عمل مستمر يتم فيه تأمني العناصر الضرورية من تربة وماء وهواء ، 

 ولذلك ترد اإلخراج هلذه احلالة بالصيغة الفعلية تفاعله مع هذه العناصر ،      ..  

                                          

             ] ٩٥: األنعام  [  

 وملعرفة دالالت العبارة القرآنية ..       ، من معرفة دالالت ال بد

 كلمة      ، د هلذا  ..... )ص ، ب ، ح ( ذر من اجلكمشتقرواملعىن ا
 وأصبح ،أصبح مبعىن صار وانتقل حلالٍ جديد فاكتمال ضياء الشيء ، : اجلذر اللغوي هو 

انتقل انتقاالً كامالً إىل حالٍ جديد ، وال يعين جمرد دخوله يف وقت حمدد : الشيء مبعىن 
  ..هو وقت الصبح الزمين 

 روثة بأنَّ العبارة القرآنية وقول تفاسرينا املو..        فالق : ، تعين
النهار  ببياضأو فالق اإلصباح مبعىن فالق ظلمة اإلصباح بنور اإلصباح ، الظلمة بالصبح ، 

 العبارة القرآنية  صياغة ليس صحيحاً ، فظاهر،        َّساحة يدلُّ على أن

 اسم الفاعل فعل     هي      وليس الظلمة .. فاهللا تعاىل هو شاق
اإلصباح قبل شقّه هو هذا ، وجاعله فرقَني ، جمموعهما يف هيئتهما اجلديدة اإلصباح 

) الصبح ( الضياء  يكون، بشقِّه : مبعىن هذا اإلصباح بفلقة يتمايز إىل فرقني ، ف.. ومتايزه 
  .. يف اجلانب اآلخرركاً الظلمة تا يف جانب من األرض ،

 يأمر اهللا تعاىل اإلنسان املؤمن بكتابه الكرمي .. إذاً ..     بأن يستعيذ بـ   

     ، والتمايز واالنفصال ، وخروج حالة جديدة من حالة ر حالة الشقوالفلق يصو

 صفة الربوبية من املعلوم أنَّ و.. سابقة     التربية والعطاء والتسخري تصف حالة
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 فاملُقسم به ..  واملُنعم واملُدبروالسيد  وصاحب امللك       مالك : هو
االنفصال والشق والتمايز ووالدة أي حالة جديدة من حالة سابقة ، ومدبر ذلك ومسخر 

تمايز واالنفصال والتباين ، اليت حتصل أسبابه وراعيه واملنعم فيه ، وذلك لكلِّ حاالت ال
  ..لكلِّ األشياء 

فكلُّ املخلوقات ، سواء خبلقها ووالدا ، أم بتمايزها وانفصاهلا ، أو بتحوهلا من .. 
 تصفه كلمة  عرض باستمرار ملاتهي بذلك ت إنماحالة حلالة ،      ، فةككلمة معر

 ا تصفه كلمة مل وتعرضها هذا ..بأل التعريف     مان يكو ، إن بتسخري رب
  ..، وبتدبريه ورعايته واإلحاطة بأسباب وقوعه  لذلكالعاملني 
كلُّ ما خلقه اهللا تعاىل على خمتلف أشكاله وينتمي لعامل اخللق ، يتعرض .. إذاً .. 
 لعملية     ة (  باستمرار ، عرب تسخري اهللا تعاىل ألسباب ذلكصفة الربوبي ( ،

بتمايز والدته وتكاثره ، أم بانفصاله إىل مكوناته إلنتاج هيئة جديدة ، أم سواٌء كان ذلك 
وهذا ما تبينه العبارة القرآنية املُصورة للمستعاذ .. بشقّه ومتايزه وحتوله من حالة ُألخرى 

 : به       ..  

  ، هناك رابط بني حيثية فعل املستعاذ به ويف لغة كتاب اهللا تعاىل..        ،
  ..وكنا قد رأينا أنَّ املستعاذ منه يتكون من أربعة عناصر .. وبني ماهية املستعاذ منه 

١ -             

٢ -               

٣ -                   

٤ -                
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تتعلَّق حيثيته مباهية فعل من هذه العناصر ) وليس فقط العنصر األول ( وكلُّ عنصر .. 
 املُستعاذ به        .. ما منوما نراه أنَّ االستعاذة ليست من هذه األشياء ، وإن

  ..يف كلِّ هذه العناصر ليس عبثاً    بعد كلمة    كرار كلمة شرها ، فت
من هذه العناصر ، وليس منها بذاا ، فهذا  ا دامت االستعاذة هي من شر كلٍّوم.. 
يطلب اهللا تعاىل منا االستعاذة منه ،  هذه العناصر له وجهان ، وجه شر اً منأنَّ أييعين 

 : ا كان كلٌّ من هذه العناصر األربعة تتعلَّق حيثيته بفعل املستعاذ بهوملّ. ....ووجه خري 
         وبعد تعريفنا لدالالت كلمة ،     ّما ينتمي  ورؤية خضوع كل

نستنتج من كلِّ .. وكون حيثية املستعاذ منه تتعلَّق بفعل املستعاذ به لعامل اخللق لفعلها ، 
، واخلري ، هما فرقا كلِّ عنصر من ) املطلوب االستعاذة منه ( الشر : وجهي  ذلك أنَّ

 هذه العناصر األربعة ، فعملية      نصر من هذهض هلا باستمرار كلُّ عاليت يتعر
قني ، فيهما وجه شر ، ووجه خري إىل فر) بالنسبة لتفاعلنا معه ( ، تفرقه العناصر األربعة 

  ..حصراً ستعاذة هي من وجه الشر ، واال
   : العنصر األول املطلوب االستعاذة منه هو  ..     ..  َّوما نراه أن
 كلمة     ، فكتفيد اإلطالق من الشر وبالتأكيد له ( لُّ ما ينتمي لعامل اخللق له وجه

  ..هذا  الشرذة من وجه ، واهللا تعاىل يطلب منا االستعا) وجه من اخلري 
 : وما نراه أنَّ الفاعل لكلمة  ..    الفلق هو رب :        .. َّوأن
 إىل الشر ما مضافالفلق ، وإن ليس مضافاً إىل رب       .. فاهللا تعاىل مل يقل ) :

   : ، إنما يقول ) من الشر الذي خلق      ..  
وحكمة اهللا فالشر يف الوجود ال يعود إىل اهللا تعاىل ، إنما يعود للمخلوق ذاته ، .. 

ألي ( يترك تعاىل يف إجياد املخلوقات يف عامل التكليف هذا الذي نعيش فيه ، اقتضت بأن 
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و الزوجية لكلِّ عنصر يقابل وجه اخلري ، فمن أهم ميزات عامل اخللق هوجه للشر ) خملوق 
  ..من مكوناته 
                                 

      ] ٥٠ - ٤٩: الذاريات  [   

ما تعارض مع مصلحة الشر هو  ،فالشر ليس بكون كلِّ شيٍء مكوناً من زوجني  ..
فالسخونة اليت هي زوج الربودة ، تكون خرياً يف حاالت ، .. اإلنسان يف موقف محدد 

فالشر ليس بزوجية السخونة والربودة .. وتكون شراً يف حاالت أُخرى ، وكذلك الربودة 
ون من وكذلك أي مك ..، الشر يف تعارض أي منهما كاختيار ملوقف حمدد بعينه 

  : من زوجني -دون استثناء  - مكونات عامل اخللق ، الذي خلقَت كلُّ مكوناته   

           ..  

 من زوجني ) حيث يمتحن اإلنسان فيه ( وهذا اخللق ملكونات عامل اخللق ..   

           ألن يتذكَّر اإلنسان ، هو دافع         وأن ،

 يبتعد يف اختياره عن وجه الشر ملتزماً بوجه اخلري فاراً بذلك إىل اهللا تعاىل       

             ..  
شر خرياً ، وحنسب اخلري شراً فلربما حنسب الفالشر ليس خملوقاً بذاته كشر دائم ، .. 

، فما هو خري ملوقف حمدد هو ذاته شر يف موقف آخر ، وما هو شر يف موقف حمدد هو 
  ..ذاته خري يف موقف آخر 

                                      

              ] ٢١٦: البقرة [   
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فالشر واخلري مسألتان نسبيتان ، ال خيرجان عن دائرة اختبار اإلنسان يف دار االمتحان 
..  
                                    ] األنبياء

 :٣٥ [  
وحىت .. وحىت يوم احلساب يف اآلخرة هو شر لبعض الناس ، وخري لبعضهم اآلخر .. 

جانب  )أعين يوم احلساب (  لذات اإلنسان املؤمن الذي سيلقى ثوابه بدخول اجلنة ، فيه
  ..من الشر متّت وقاية من سيدخلون اجلنة منه 

                                  

        ] ١١ - ١٠: اإلنسان [  
وما ينتج عن ذلك من وجه ) كما رأينا ( فلْق املخلوقات إىل فرقني بسبب .. إذاً .. 

النسيب لإلنسان ، وإحاطة هذا الشر  حسب احلالشر ألي عنصرٍ منها نتيجة ذلك ، 
يأمر اهللا .. الفلق وما ينتج عنه  بسبب هذا.. باإلنسان كونه يعيش يف عامل اخللق هذا 

  : ملسألة الفلقبأن يعتصم ويلجأ  إىل املسخر والراعي واملدبر ، تعاىل اإلنسان    

     ، الناتج ة وجهي اخلريمن الشرخملوق  عن زوجي بالنسبة ألي والشر   
     ..  

  : وحيثية الربط بني املُستعاذ به..        وبني املستعاذ منه :      

    ،االستعاذة من باتت واضحة أمامنا ، فالناتج عن عملية الفلق للمخلوقات الشر : 

         ، وم على عمليةر والقير واملدبتكون باالعتصام واللجوء إىل املسخ

 الفلق هذه       ..  ا من شرور يف عامل اخللق ، فما يصيب اإلنسانيكون إم
 الشر الكائن جبوانب املخلوقات كما بينا ، دون علم اإلنسان ودون اختياره ،نتيجة 



  ١٣٧                  

 

مبن يسخر األسباب ويدبرها ويعطيها حيثيات ه باللجوء واالحتماء يكون االعتصام منو
 وجودها يف كلِّ حلظة         االناتج عن خمالفة اإلنسان ملنهج ، وإم نتيجة الشر
، بااللتزام مبنهج  ذلكيكون االحتماء من النتائج املترتبة على و،  اهللا تعاىل بعلم واختيار

 الذي أنزله اهللا تعاىل ملصلحة اإلنسان  اهللا تعاىل      ..  

   : بالنتيجة نرى أنَّ العنصر األول من عناصر املُستعاذ منه..         
 : فصيغة اإلطالق يشمل كلَّ الشرور الناجتة عن عامل اخللق ،     املتعلِّقة بعامل اخللق :

    نات عامل اخللق ،  تشملوبالتايل فالعبارة كلَّ مكو :       
  ..تشمل كلَّ شر ينتج عن عامل اخللق 

( وليس اإلله  ،) عطاء ربوبية ( مسخر األسباب فمن الطبيعي أنَّ املُستعاذ به هو .. 
كما ) عامل اخللق ( لربوبية ألنَّ كلَّ عناصر املُستعاذ منه هي يف ساحة ا، ) عطاء اإللوهية 

وهي يف عامل اخللق كعطاء ( وكما قلنا تتعلَّق ماهية املستعاذ منه  ..اهللا تعاىل سنرى بإذن 
 بساحة فعل املستعاذ به  )ربوبية        وهذا خيتلف عن حالة كون املُستعاذ ،

، ) غري مادية ( لنفس كقيمة معنوية الروح والتأثري على اسلب منه قيمة معنوية تتعلَّق ب
  ) ..إلوهية  مقام( ن يكون املُستعاذ به هو اهللا تعاىل أحيث يقتضي ذلك 

                               ] ٩٨: النحل [  
 : رة الكرمية هو العنصر الثاين من عناصر املُستعاذ منه يف هذه السو..    

        ..كلمة ! .. فما هو الغاسق ؟     غ ، س ، ق (من اجلذر ( 
وهلذا اجلذر أربعة مشتقّات يف كتاب اهللا تعاىل ، هذا املشتق يف سورة الفلق ، .. 

   ..واملشتقّات التالية 
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       ] ٧٨: اإلسراء [  
                             

           ] ٥٧ - ٥٥: ص [  

                           

                               ] ٢١: النبأ - 
٢٦ [  

  [[ : أنَّ كلمة ما نراه..      ،،      [[ عطَفعلى كلمة ت : ]] 

      ،،       [[ ام وشراوهي بذلك  .. وذلك يف وصف حال أهل جهن
وهذا  االطالع والرؤية حلقيقة احلال والشراب ،نقيض الصفاء ، وعدم إمكانية : تصف 

  .. يتعلَّق بالفساد والضرر وعدم النفع
  في قوله تعاىل ف                        نرى ،

 :  أنَّ كلمة     كلمة تقابل :       ..وأنَّ كلمة :       تقابل 

  : كلمة   ..  صفم يتة شراة  بالبياضومن املعلوم أنَّ أهل اجلنكصفة للشفافي
  ..والصفاء ، وبالطهارة كصفة لعدم الرجس وعدم الفساد والضرر ، وباملزاج العايل 

                      ]٤٦ - ٤٥: الصافات [   

                    ] ٥: اإلنسان [   

                        ] ٢١: اإلنسان [   
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                        ] ٢٨ - ٢٥: املطففني [   
  .. وباملقابل يتصف شراب أهل جهنم بنقيض ذلك .. 
                         ] ٧٠: األنعام [    
                     ] ٤: يونس [    

                              ]
  ] ١٧ - ١٦: إبراهيم 

                                 

       ] ٢٩: الكهف [       

                       ] ٥٥ - ٥٤: الواقعة [  

وعدم الرؤية الكدر وعدم الصفاء : تعين ) غ ، س ، ق : ( مشثقّات اجلذر .. إذاً .. 
  :ول ذلك الكدر ، وهذا ما يتجلّى يف قوله تعاىل يف تنا
                              ]

  ] ١٧ - ١٦: إبراهيم 

فذهاب الشفافية والصفاء والنقاء والفائدة وعدم رؤية ذلك ، حممولٌ بدالالت .. 
 ومن هنا ندرك دالالت العبارة القرآنية ) .. ، س ، ق غ ( اجلذر         يف

  ..قوله تعاىل 
                                      

       ] ٧٨: اإلسراء [  
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  :رآنية العبارة الق..          وهو (  إىل بداية دخول ظالم الليل : تعين
، حيث غيبوبة واحلركة واملعاش ذهاب النور والرؤية سد املناظر وبداية ، و) املغرب 

  ..الشفق األبيض وبداية تراكم الظلمة واشتدادها 
الظلمة : اهللا تعاىل هو يف كتاب ) غ ، س ، ق ( فالقاسم املشترك لدالالت اجلذر .. 

وعدم الصفاء ، وذهاب النفع ، وتوقّف حركة الفائدة  والعكر ، وسد الرؤية ، والكدر ،
   ..واحلياة 
 وما نراه أنَّ كلمة ..     ، لتصف القائم بأفعال دالالت بصيغة اسم فاعل

: يف قوله تعاىل    وكلمة  .....، وليس هذه األفعال بعينها )  غ ، س ، ق( اجلذر 

             حتمل داللة حتمية الوقوع ، فاهللا تعاىل يقول :     ومل
 وكلمة  ..) إن : ( يقل     يف كتاب ) و ، ق ، ب ( هي املشتق الوحيد للجذر

  ..اهللا تعاىل 
 غاسق حني للالضار الفاسد الدينء من هنا نرى أنَّ الفعل ..     عحيلُّ ويتجم

 ويفعل فعله الفاسد واملضر واحلاجب للنور والرؤية ، يكون قد    ..  

 فقوله تعاىل ..            الفاسد املُظلم العاصي : يعين ومن شر
فاالستعاذة .. ره وأذاه الضار البعيد عن احلق ، ومن أذيته ، حينما حيلُّ فساده وظلمه وضر

  ..من شر فساده وضرره وظلمه وأذيته حينما حيلّ ذلك ويتجمع ويفعل فعله 
  : والعالقة بني صفة املُستعاذ به..        وبني فعل املستعاذ منه :   

          نةا فكلُّ أفعال الفساد والظلم والضرر و ..بي اإليذاء اليت يقوم
الغاسق وحلوهلا وجتمعها وإحاطتها باملستعيذ ، هي نتيجة تسخري األسباب يف عامل 

 تلك األسباب اليت تنتج بآلة الفلق اليت ربها اهللا تعاىل  االمتحان هذا ،       ..  
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  : العنصر الثالث من عناصر املُستعاذ منه هو ..               

 وكلمة  ..       الوحيد للجذر يف كتاب اهللا ) ن ، ف ، ث : ( هي املشتق
وياً أو نمع التأثري يف املنفوث فيه ،: واملعىن املُجرد لدالالت هذا اجلذر اللغوي هو  ..تعاىل 

بثُّ ما يريده النافث يف : مبعىن  ..ث بغية التأثري عليه ، ووضعه حبال يريدها النافمادياً ، 
  .. ذات املنفوث فيه 

 وما نراه أنَّ كلمة ..        ث سامل لكلمةعلى ) نفّاثة ال( هي مجع مؤن ،

 : فورودها ذه الصيغة ، ومعرفة بأل التعريف ، ) فعالة ال( وزن       ، ريصو
فصيغة املؤنث املعرفة بأل ا فعالة يف بث الشر يف العقد ، ة ومعروفة يف كوحاالت ثابت

التعريف تصف النفوس املُظلمة اليت تبثّ الضرر والفساد يف العقد ، أو احلاالت الكونية 
ثِّها يف فّاثات بعينها ، وإنما من شر بفاالستعاذة ليست من الن.. اليت تبثّ ذلك بكينونتها 

  ..العقد 
 وكلمة ..       ودالالت هذا اجلذر يف كتاب ، ) ع ، ق ، د ( هي من اجلذر

  ..وامليثاق والعهد الثبات والرسوخ والتوكيد الربط و: اهللا تعاىل تدور يف إطار 
  ..املفروضة على اإلنسان بقوة التزامه ا ، تسمى عقوداً الثابتة املؤكَّدة فالعهود .. 
                  ] ١: املائدة [  

  ..واألميان املؤكَّدة واملُحكمة واملوثّقة تسمى أمياناً معقَّدة .. 
                                 

  ] ٨٩: املائدة [ 
كاح بتوثيقه وميثاقه الغليظ وربط طريف عقد النكاح مع بعضهما ذا وعهد الن.. 

 امليثاق ، يسمى        ..  

                           ] ٢٣٥: البقرة [  
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  .٠ .  النطق ، يسمى  وربط اللسان وتوثيقه وحد حريته يف االنطالق يف.. 

                   ] ٢٨ - ٢٧: طه [  
.. سمى عقداً فكلُّ ما هو ثابت وراسخ من عهود أو أفكار أو عقائد أو ثوابت ، ت..  

 من هنا نرى أنَّ املستعاذ منه                ما : يعين من شر
من شر ) يف اجلانب املادي ( أو احلاالت الكونية ) يف اجلانب املعنوي ( تبثّه النفوس 

مع اهللا (  ما هو راسخ وثابت وقيم ، سواء كان ذلك عهوداً ومواثيقيهدف لتفكيك 
فكلُّ ما  ..وعقائد  أم قيماً وأفكاراً ،) تعاىل ، أم بني البشر ، أم بني الزوج والزوجة 

ينفث يف سبيل تفكيك هذه العقد النبيلة وحلِّها لنشر الفوضى واالحنالل والفساد مكاا ، 
  : يأمر اهللا تعاىل باالستعاذة منه             ..  

 والعالقة بني املُستعاذ منه                واملُستعاذ به   

     ، نةتها بيا إىل حالة جديدة ، ماهي قد وفرقها وحلها بغية االنتقالهذه الع فشق
 دف نشر وجه الشر قداالحنالل من القيم واملبادئ والثوابت والعقائد ، هو فلْق هذه الع

ىل ارها رب الفلق سبحانه وتعوهذه األسباب اليت تستخدم يف ذلك ، يسخ .....بذلك 
  ..بغية امتحان اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا 

.. واالستعاذة ليست من النفّاثات يف العقد ، فالنفث يف العقد له وجه خري .. 
 االستعاذة هي من النفث الشرير يف هذه العقد                ..  

  : عناصر املُستعاذ منه هو  العنصر الرابع من..          ..  

  [[ :وما نراه أنَّ كلميت     ،    [[  ، يف هذه اآلية الكرمية من اجلذر
متني احلاسد زوال النعمة عن : ودالالت هذه اجلذر اللغوي تعين ، ) ح ، س ، د ( 

  ..اسد احملسود وأن تكون من نصيب احل
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                   ] ١٠٩: البقرة [  
                        ] ٥٤: النساء [  

 وهنا نرى كلمة ..     بصيغة اسم فاعل ، وورود كلمة     وليس
صيغة العنصر الرابع من عناصر املُستعاذ منه تشابه و.. حني حيسد : مبعين ، ) إن ( كلمة 

 : صيغة النصر الثاين            ..كون معىن اآلية الكرميةوبالتايل ي : 

             : ل حسده ، زوال النعمة من يريد ومن شرفعحينما ي
  ..وميارسه كضرر وسوء يريد إحلاقه باملُستعيذ 

   : والعالقة بني املُستعاذ منه        واملُستعاذ به :    

     ، نةفاألسباب اليت يستخدمها احلاسد حينما جيمع أمره إليذاء املُستعيذ ، بي
ىل بغية امتحان اإلنسان يف هذه احلياة ايسخرها رب الفلق سبحانه وتعخملوقة هللا تعاىل ، و

  ..الدنيا 
..  فاحلاسد كقيمة معنوية سلبية ال يؤثّر شيئاً،  احلاسدواالستعاذة ليست من .. 

  :الشر املتولّد عن فعل احلاسد ومهّه بإيذاء املُستعيذ االستعاذة هي من       

    ..  
 .. درك أكثر من قبل عظمة صياغة النصبعد هذا التفسري هلذه السورة الكرمية ، بتنا ن
 : فاملُستعاذ به يف هذه السورة الكرمية هو عنصر واحد .. القرآين        ، وهو

   : واملُستعاذ منه هو أربعة عناصر ، هللا تعاىل صفة الربوبية         

                                 ..
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 ، طبيعي ة ن عناصر املُستعاذ منه كلُّها هلا تعلُّقها فكووهذا أمرعامل اخللق ( بعامل الربوبي (
 ، وهو عامل حمسوس ، كان املُستعاذ به هو عنصر واحد هو       ..  

لرأينا أنَّ عناصر بينما لو نظرنا يف سورة الناس التالية مباشرة ، لرأينا عكس ذلك ، .. 
إن شاء  - وسنبين ذلك بالتفصيل  ..بينما املُستعاذ منه هو عنصر واحد  املُستعاذ به ثالثة ،

  ..يف تفسري سورة الناس  - اهللا تعاىل 
                              

                          ] الناس :
٦ - ١ [  

 
 



 

 

 
 

  
          

                         

التفسري املوروث لسورة العاديات ال يتكئ على أي منهجية علمية تعتمد على الصياغة 
حقيقة الدالالت احملمولة عن  – ريهذا التفس – ابتعداللغوية للنص القرآين ، ولذلك 

 .. بالعبارات القرآنية يف هذه السورة الكرمية 
بعضهم هذا الشطط يف تفسري هذه السورة الكرمية لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ،  واستغلّ

عني ما يعنيه كتاب اهللا تعاىل ، مقدمني هذا معتربين شطط املوروث التفسريي على أنه 
  ..ون سكبها يف قوالب التشكيك مبصداقية كتاب اهللا تعاىل الشطط مادة يريد

عند عبارات هذه السورة الكرمية لنشهد عظمة صياغتها  –إن شاء اهللا تعاىل  –سنقف 
  ..اللغوية وما حتمله من دالالت 

                              

                                



   ١٤٦                  

 

                                    

                   ] ١١ – ١: العاديات  [  

  كلمة ..       ومن ) ع ، د ، و ( مجع العادية ، والعادية من اجلذر هي ،
يف ) ع ، د ، و ( ومشتقات اجلذر ..  دون تعدي باهلمز أو التضعيف) دا ع( الفعل 

عرفنا  كما هو يف....... ) اخليل واإلبل ( كتاب اهللا تعاىل ال تعين اجلاريات بسرعة 
.. جتاوز املسموح به إىل غريه : اللغوي البعيد عن دالالت كتاب اهللا تعاىل ، إنما تعين 

يف كتاب اهللا تعاىل ، نرى هذه احلقيقة بشكلٍ ) ع ، د ، و ( وبالعودة إىل مشتقّات اجلذر 
 جلي..  

اوز مجع حالة القيام بتج: ، مبعىن ) على وزن فاعلة ( فالعاديات هي مجع العادية 
موح به إىل غريه ، وال تفعل ذلك فالعادية هي بذاتها تتجاوز املس.. إىل غريه به املسموح 

 : واملُعديات ، إنما يقول : غريها ، فاهللا تعاىل مل يقل يف        ..  

 : اآلية الكرمية يف و..           ،الواو هو حرف قسم وجر  أنَّ نرى ،
وكلمة العاديات جمرورة بواو القسم ، واجلار وارور متعلّقان بفعل القسم احملذوف ، 

والعاديات : هي مفعول مطلق لفعل حمذوف ، ويكون تقدير الكالم ) ضبحاً ( وكلمة 
والعاديات : ، بتقدير  ضبحاً هي حال من العاديات تضبحضبحاً ، ومجلة )  هي(  تضبح

  ..ضاحبات  حال كون
 وهذه الصيغة املعرفة بأل التعريف  ..      ث سامل السم فاعلكجمع مؤن
، ليست مجعاً لذوات حمددة بعينها ، وإنما هي مجع لصفات من املمكن أن ) العادية ( هو 

والقسم ليس ذه الصفات كمجرد صفات جمردة عن حركة .. تتصف ا عدة ذوات 
، ) العادية ( عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل يف إطار الصفة املعنية  الفعل املتولّد
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فالقسم ليس بالعاديات ، وإنما .. وأقسم بالعاديات حال كوا تضبح ضبحاً : مبعىن 
  ..بالعاديات حال كوا تضبح ضبحاً 

  العاديات وتعريف..         تاب اهللا تعاىل ، له داللته يف كبأل التعريف
يف  هي حاالت معلومة مبينة يف كتاب اهللا تعاىل، فحاالت جتاوز املسموح به إىل غريه 

، فكلُّ ما ينهى اهللا تعاىل عن جتاوزه وتعديه مشمولٌ بكلمة ظاهر دالالته وباطنها 
  ..العاديات 

 ، به إىل غريه لعظمه اهللا تعاىل يقسم باحلاالت اليت يتم فيها جتاوز املسموح.. إذاً ..  
  ..ولكونه خروجاً على مراده جلَّ وعال 

 وكلمة ..      يف كتاب اهللا ) ، ب ، ح  ض( هي املشتق الوحيد للجذر
ولذلك ال بد من مقاربة املعىن من السياق القرآين احمليط ، وال بأس من النظر يف  ..تعاىل 

  ..ه ذا السياق قواميس اللغة للبحث عن رابط معىن له تعلّق
  :ورد يف معجم لسان العرب 

 :وورد أيضاً  ، ضبح العود بالنار يضبحه ضبحاً أَحرق شيئاً من أَعاليه..  [[
واملَضبوح حجر احلَرة  :وورد أيضاً  ، واملَضبوحةُ حجارة القَداحة اليت كأَا حمترقة

ك اَألزهري أَصله من ضبحته النار وضبحته والضبح الرماد وهو من ذل، لسواده 
، الشمس والنار تضبحه ضبحاً فانضبح لَوحته وغيرته ويف التهذيب وغَيرت لونه 

وانضبح  :وورد أيضاً ، وقيل ضبحته النار غريته ، واالنضباح تغري اللون  :وورد أيضاً 
وضبحت اخليلُ يف عدوِها تضبح ضبحاً  :وورد أيضاً ، الً لونه تغري إىل السواد قلي

وقيل تضبح تنحم وهو صوت ، أَسمعت من أَفواهها صوتاً ليس بصهيل وال حمحمة 
  .. ]] ..أَنفاسها إِذا عدون 
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اد وباجتاه الس واالبتعاد عن احلالة الطبيعيةهو تغير احلال مبعناه ارد الضبح .. إذاً .. 
  ..الصافية واالجهاد وفقدان الطبيعة النقية 

لمسموح به إىل لالنفس باحلاالت اليت يتم فيها جتاوز  م هوسن هنا نرى أنَّ القَم.. 
وتغير الطبيعة تبتعد به عن طبيعتها باجتاه السواد تتغير به العادية إىل حالٍ جتاوزاً ، غريه 
يف نفسه تغيره ، حالة تعدي يقوم ا اإلنسان ملا ينهى اهللا تعاىل عنه  فكلُّ ..الصافية النقية 

هذه احلاالت من التعدي .. وفساد طبيعته اليت فطره اهللا تعاىل عليها حنو السواد وحاله 
باتجاه وصفاءها واليت تغير نقاء النفس وحاهلا لكلِّ ما ى اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، 

طرة النقية حنو الظالم والسواد ، هذه احلاالت يقسم اهللا تعاىل ا يف اآلية االبتعاد عن الف
 األوىل من هذه السورة الكرمية          ..  

 : اآلية الكرمية ..          ، وورود حرف الفاء دون ، تبتدأ بالفاء
ىل ، فإضافة لعطف احلالة احملمولة ذه اآلية الكرمية حرف الواو له داللته يف كتاب اهللا تعا

داللة الترتيب والتعقيب املباشر ما بني هاتني احلالتني ول، على احلالة احملمولة باآلية السابقة 
 أنَّ دالالت هذه اآلية الكرمية ، إضافة لذلك ، نستشف            هي نتيجة

 السابقة هلا  لدالالت اآلية الكرمية         ..  

 وكلمة ..       على ) و ، ر ، ي : ( من اجلذر مجع املورية ، وهي ، هي
) فالواريات : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. ) أورى ( باهلمز من الفعل املتعدي ، وزن مفعالت 

 : على وزن        ،إمنا يقول        ..  
ن اإلخفاء تقوم به كو، و) أورى ( من الفعل املتعدي باهلمز كلمة املوريات كون و.. 

لفعل  بهكلمة قدحاً هي مفعول إنَّ : هذا يدفعنا للقول ،  كفعل على غريهااملُوريات 
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ي حال قدحاً ه توريومجلة .. اً قدح توريفاملوريات : مبعىن ،  توريحمذوف تقديره 
  ..قدحاً  توري واملوريات حال كوا: ، بتقدير  من املوريات

 وهذه الصيغة املعرفة بأل التعريف ..        ث سامل السم فاعلكجمع مؤن
، ليست مجعاً لذوات حمددة بعينها ، وإنما هي مجع لصفات من املمكن أن ) املورية ( هو 

والقسم ليس ذه الصفات كمجرد صفات جمردة عن حركة .. تتصف ا عدة ذوات 
، ) املورية ( الفعل املتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل يف إطار الصفة املعنية 

فالقسم ليس باملوريات ، وإنما .. قدحاً  توريوأقسم باملوريات حال كوا : مبعىن 
  ..قدحاً  توريباملوريات حال كوا 

اخلفاء وعدم : تعين  ، يف كتاب اهللا تعاىل )و ، ر ، ي (  ومشتقات هذا اجلذر.. 
 : وبذلك تكون كلمة ...وحتمل معىن اخللف من زاوية خفائه وعدم ظهوره  ..الظهور 
         ات : مبعىنيففاملُخ..  

 وكلمة ..      مة وهذه الكل، ) ق ، د ، ح ( هي من اجلذر    هي 
ولذلك ال بد من مقاربة املعىن من السياق  هلذا اجلذر يف كتاب اهللا تعاىل ،املشتق الوحيد 

القرآين احمليط ، وال بأس من النظر يف قواميس اللغة للبحث عن رابط معىن له تعلّقه ذا 
  ..السياق 
  : ورد يف معجم لسان العرب .. 
وقَدح الشيُء  :، وورد أيضاً احلجر الذي يقْدح به النار  القَداح والقَداحة.. [[ 

ويف حديث علي كرم اهللا وجهه يقْدح الشك يف قلبه بأَولِ ، يف صدري أَثَّر من ذلك 
وقال  :وورد أيضاً ، واقْتدح اَألمر دبره ونظر فيه ، عارِضة من شبهة وهو من ذلك 

الع حدل الذي يراد أَبو حنيفة القبعلى مقدار الن عوقُط نصعنه الغ ذِّبإِذا بلغ فَش ود
  ]] .. من الطُّول والقصر
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 املعىن من السياق القرآين نرى أنَّ قوله تعاىل ومن استشفاف          
فس النقية لنيف ساحة فطرة امن املمكن أن تولد فكر وعقل ألي ومضة فاملخفيات : يعين 

  ..، سواء داخل النفس ذاتها أم يف نفسٍ أُخرى 
 وتعريف        إخفاء بأل التعريف له داللته يف كتاب اهللا تعاىل ، فحاالت

، هي حاالت معلومة مبينة يف كتاب اهللا تعاىل يف ظاهر دالالته  ومضات النور والتعقّل
 بكلمة  النور والتعقّل مشمولةٌ حاالت إخفاء ومضاتوباطنها ، فكلُّ       ..  

 وورود الفاء يف كلمة ..        اليت تفيد عطف الترتيب والتعقيب له داللته
وكون اإلخفاء ألي ومضة نور وتعقّل هو نتيجة ملا حتمله اآلية األوىل من دالالت كما 

ا أال تتجاوزها ، وتغير نقائها باجتاه السواد فتجاوز النفس للحدود اليت عليه.. بينا 
  : واالبتعاد عن الفطرة النقية           ، ا إىل مرحلة هو مقدمة تؤدي

م يف أ، سواء فيها ن تولَد من املمكن أوتدبر ألي ومضة نور وتعقّل  إخفاؤهاثانية هي 
  : غريها       ..  

 : اآلية الكرمية  ..        ورود : كما قلنا ، تبتدأ أيضاً بالفاء ، و
حرف الفاء دون حرف الواو له داللته يف كتاب اهللا تعاىل ، فإضافة لعطف احلالة احملمولة 

ر ما داللة الترتيب والتعقيب املباشولذه اآلية الكرمية على احلالة احملمولة باآلية السابقة ، 
 هذه اآلية الكرمية نستشف كون دالالت ، إضافة لذلك ، بني هاتني احلالتني     

     هي نتيجة لدالالت اآلية السابقة هلا           ..  فكما أنَّ احلالة

 احملمولة باآلية الكرمية          احملمولة باآلية الكرمية للحالة هي مقدمة  
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           كذلك فإن احلالة احملمولة باآلية الكرمية ،          

 هي مقدمة للحالة احملمولة باآلية الكرمية          ..  

 وكلمة  ..     من ) غ ، ي ، ر : ( ذر ، هي مجع املغرية ، وهي من اجل ،
: يف كتاب اهللا تعاىل تعين ) غ ، ي ، ر ( ومشتقات هذا اجلذر .. .الفعل املتعدي باهلمز 

 وال حتمل كلمة .. سوى الشيء وخالفه وبديله       معىن اهلجوم على الشيء

 فكلمة .. كما هو يف اللغة الوضعية       الت ف: تعىنداملُب ..  

 وكلمة      د هلذا اجلذر ) .. ص ، ب ، ح ( هي من اجلذررواملعىن ا
اكتمال ضياء الشيء ، ومنه املصباح واملصابيح ، وأصبح مبعىن صار وانتقل : اللغوي هو 
 وال ميكن حصر كلمة .. حلالٍ جديد    اً بها ال تعين إالَّ وقتاً زمنيدأناً حمد ..

: نرى أنَّ القول احلال اجلديد حني اكتمال ضيائه ، ومن هنا فالصبح مبعناه ارد هو 
انتقل انتقاالً كامالً إىل حالٍ جديد ، وال يعين جمرد دخوله يف وقت : أصبح الشيء مبعىن 

  ..حمدد هو وقت الصبح الزمين 
                                ] ٣٠: املائدة [  

                           ] ٤٥: الكهف [  

 وكون كلمة ..       ، يتقوم به املُغريات الفعل الذي  فإنَّمن الفعل املتعد
صبحاً هي  تبدلومجلة .. صبحاً  تبدلفاملغريات :  وبذلك يكون املعىن ..ها هو على غري

  ..صبحاً  تبدل فاملغريات حال كوا: ، بتقدير  حال من املغريات
 وهذه الصيغة املعرفة بأل التعريف ..       ث سامل السم فاعلكجمع مؤن

ددة بعينها ، وإنما هي مجع لصفات من املمكن أن ، ليست مجعاً لذوات حم) املغرية ( هو 
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والقسم ليس ذه الصفات كمجرد صفات جمردة عن حركة .. تتصف ا عدة ذوات 
، ) املغرية ( الفعل املتولّد عنها ، وإنما هو قسم ا حال كوا تفعل يف إطار الصفة املعنية 

فالقسم ليس باملغريات ، وإنما .. بحاً ص تبدل ل كواوأقسم باملغريات حا: مبعىن 
  ..صبحاً تبدل  باملغريات حال كوا

عدي حدود اهللا تعاىل فبعد جتاوز احلدود عرب ت.. عراض ي املرحلة الثالثة يف اإلذه هوه
           ولَد يف النفس ، تأيت مرحلةأو إخفاء أي ومضة نور ميكنها أن ت

  احلقيقة واألخذ ا رفةملع غريها يف         يت مرحلة التبديل ، بعد ذلك تأ

 يها واالستيقان ا ة اخلطيئة ، وتبنإىل ساح بالدفعوالتغيري          ..  

 من هنا نرى أنَّ احلالة الثالثة احملمولة بقوله تعاىل ..          تعين : 
فتجاوز احلدود اليت على النفس أالّ تتجاوزها يؤدي إىل .. مضيئة  فاملُبدالت حقيقة جلية

جلية  تإخفاء احلقيقة عن النفس وغريها ، وهذا يؤدي إىل إبدال احلقيقة مهما كان
  ..هذه هي املرحلة اليت متَّ الوصول إليها ذه احلاالت الثالث .. ومضيئة 
 : قوله تعاىل ..          انتقال للنتيجة اليت بدأت باآلية األوىل وانتهت ،

تتعلَّق باحلال واملوقف الذي آلت إليها    باآلية الثالثة السابقة مباشرة ، فكلمة 
الت جتاوز احلدود وما يتبعه من حاالت إخفاء فحا.. احملمولة باآليات السابقة النتيجة 

عة من حاالت تبديل للنور إىل ظالم ، هذه احلاالت مبا وصلت إليه من للحقيقة وما يتب
فإثارة النقع عملٌ تقوم به النفوس اليت تتجاوز احلدود ، .. أثارت ذا احلال نقعاً ، حال 

  ..ظالم ور واحلق ، واليت تبدل النور بواليت ختفي ومضات الن
 وكلمة         ر ث ، و ( مشتقّة من اجلذر ، ( يومن الفعل املتعد ، ) أثار (

  ..وإثارة الشيء حتريكه .. 
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 وكلمة      تعاىل يف كتاب اهللا) ن ، ق ، ع ( هي املشتق الوحيد للجذر  ..
قواميس اللغة العربية لالستئناس ، ومن مثَّ استشفاف املعىن من وال بأس من العودة إىل 

  ..لكرمية السايق القرآين احمليط هلذه اآلية ا
   : لسان العربورد يف معجم .. 
 :وورد أيضاً  ، واستنقَع اجتمع واستنقَع املاُء يف الغديرِ أَي اجتمع وثبت.. [[ 

والنقْع محبِس املاِء والنقْع املاُء الناقع أَي املُجتمع ونقْع البئرِ املاُء املُجتمع فيها قبل أَنْ 
تسوورد أيضاً ، قَى ي:  معتاج ةيابِ احلييف أَن مالس قَعيف  :وورد أيضاً ، ون قَعنتواس

 رِدتبفيه ي تأَي  :وورد أيضاً ، املاء ثَب قَعنتواس الصوت قَعون الصوت فْعر قْعوالن
  .. .. ]]ارتفَع 
 : ما نستشفّه من قوله تعاىل .. إذاً ..         ،  أنَّ احلال الذي وصلت

  : س نتيجة حاالتبه النف                      

     ، باجتاه التبديل وحتريكه  فكري جمتمع يف النفس والذهن ،إثارة ثابت متَّ به
  .. والتجاوز للحدود الفطرية

 الذي وصلت به النفس نتيجة حاالت  هذا احلال.. بعد ذلك ..         

                 والذي متَّ به إثارة ثابت فكري جمتمع يف ،

 النفس والذهن ، وحتريكه باجتاه التبديل والتجاوز للحدود الفطرية         
لفرض هذا احلال عليه ، وهذا ما نقرؤه قي دالالت اآلية االنتقال إىل وسط مجعٍ متَّ به .. 

  : الكرمية          ..  
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  : للمقسم بهاآليات املصورة .. إذاً ..                 

                           ، ًر لنا ناموساتصو
يف حركة االبتعاد عن الفطرة النقية الطاهرة اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها ، ابتداء كونياً 

اه السواد داخل النفس ، مثّ بتجاوز حدود الفطرة النقية وما يتعلَّق به من تغير وتلون باجت
االنتقال إىل إخفاء ومضات النور اليت ميكنها أن تولَد من رحم هذه الفطرة ، مثَّ الوصول 

إثارة ثابت فكري جمتمع يف النفس والذهن إىل حال تبديل احلقيقة اجللية النريه بغريها ، مثَّ 
مثَّ االنتقال إىل وسط مجعٍ لفرض .. ، وحتريكه باجتاه التبديل والتجاوز للحدود الفطرية 

صورة قد اكتملت بنقل اهلوى وحماربة الفطرة النقية من لوبذلك تكون ا.. هذا احلال عليه 
  ..اتمع الذات إىل 

 : يف نفس اإلنسانس اجلحود وحماربة الفطرة النقية أسلذي خيتزل ، هذا الناموس .. 
                                  

          م عليهم به إلثبات املُقسهو املقس ، :        

                        ..  
يف نفس اإلنسان رحلة سم به واملُقسم عليه واضح جلي ، فووجه الرابط بني املُق.. 

عليه ، وصوالً جتاوزها للفطرة النقية باجتاه اجلحود واالبتعاد عما فطر اهللا تعاىل اإلنسان 
وهذا ما رأيناه يف املُقسم به ، بالتأكيد ذه اخلطيئة يف وسط اتمع اإلنساين ، هل هاإىل زرع

مستحضراً ما يصيبه من مصائب ، عليه  ربه جلّ وعالله تعلّقه بكون اإلنسان كافراً بنعم 
من املُقسم لكرمية يرمي نفسه يف املصائب ، وهذا ما حتمله دالالت اآلية اناسياً أنه هو من 

 : عليه            ..   
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عرب  بكون اإلنسان يعيش حال هذا اجلحود يف حياته ،واملُقسم به له تعلّقه أيضاً .. 
  من املُقسم عليه حبه للخري لنفسه ، وهذا ما حتمله دالالت اآليتني الكرميتني       

                ..   

  :وال شك أنَّ كلمة ..      الكرميتني تعودان إىل اإلنسان ،  يف هاتني اآليتني

 وقول املفسرين بأنَّ الضمري يف اآلية الكرمية              يعود إىل اهللا
  ..وخيالف روح السياق القرآين يف هذا النص الكرمي ، عليه ال دليل ، تعاىل 
 كلمة  ..      يف اآلية الكرمية             معطوفة على قوله

 تعاىل       يف اآلية الكرمية           .. وقوله تعاىل 

      يتعلَّق بقوله تعاىل     ..  كونه كافراً فاإلنسان شهيد على
بنعم ربه جلّ وعال عليه ، مستحضراً ما يصيبه من مصائب ناسياً أنه هو من يرمي نفسه 

  ..يف املصائب 
 وما نراه هو ورود كلمة  ..     ى وزن علفكلمة شهيد ) .. لشاهد ( وليس

: تقع عليه الشهادة ، مبعىن والوجود يف األمر الذي ودالالا تقتضي احلضور ، ) فعيل ( 
املباشرة واملعاينة يف موضوع الشهادة عرب احلضور مع األمر الذي تتم الشهادة عليه يف 

   ..إطار الوجود ذات 
ملا يصيبه من فكفر اإلنسان بنعم ربه جلّ وعال ، واستحضاره وهذا أمر طبيعي ، .. 

مصائب ناسياً أنه هو من يرمي نفسه يف املصائب ، كلُّ ذلك يتفاعل معه اإلنسان من 
ويستحضر ما يف ذات إطار الوجود احلاوي للمواضيع اليت يكفر ا خالل وجوده احلسي 

وهذا مل تصفه كلمة .. يصيبه من مصائب ناسياً أنه هو من يرمي نفسه يف تلك املصائب 
  ) ..شاهد ( وليس كلمة  )شهيد ( 
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 ويف اآلية الكرمية ..               نرى ورود كلمة      اليت
، نكاره ملا جيب عليه أال جيحده وينكره وإفاإلنسان مطّلع على جحوده تفيد االستعالء ، 

    ..وذلك كون هذا اجلحود نابعاً منه 
 ىل وما نراه يف قوله تعا..             تقدمي الكلمتني هو    

    على كلمة     ،وهو فعله الذي ينبع من ذاته ،  فاجلحود عمل اإلنسان
من هنا نرى عظمة  ..وبالتايل يسبق أي شهادة عليه ، حىت شهادته هو ذاته على ذلك 

 كلمتني التصوير القرآين بتقدمي ال      على كلمة     ..   

  قوله تعاىل..             نرى فيها تكرار كلمة ،       ،
  ..تصف حاالً من صفات اإلنسان ويف هذا بيانٌ أننا أمام مسألة أُخرى جديدة 

 وكلمة ..       ل ) خ ، ي ، ر  (من اجلذرواخلري ضد الشر ، وهو املفَض ،
ومن هنا كان االختيار مبعىن التفضيل .. واملوافق للحاجة واملنفعة والفائدة املرجوة 

واخليرةُ التفويض بالتفضيل واالنتقاء .. واالصطفاء ، والتخيري هو التفويض النتقاء املُراد 
..  

 وال ميكن حصر كلمة ..       باملال فقط ، فالتفضيل واحلاجة واملنفعة والفائدة
  ..املرجوة لإلنسان مسائل كثرية ليست مقتصرة فقط على املال 

 وكلمة ..     ةُ و، ) ش ، د ، د ( من اجلذردالبةُ هي الشاللِّنيوالص يضقن 
 ،دفقد ش مكاه ،  وكلُّ ما أُحالشيء قو دوالشديد القوي والصلب تاً وجغله ثابوشد ،

   .. والراسخ 
فالتصوير القرآين مل ، ) وإنه لشديد حب اخلري : ( وما نراه أنَّ اهللا تعاىل مل يقل .. 
فحب اإلنسان للخري نابع من ذاته ابتداء خلري ، ا على حبحلب اخلري  شدة اإلنسانيقدم 
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كتفاعل الحقٍ على كينونة ه مع حيثيات الدنيا وكينونة ، وتأيت الشدة يف ذلك نتيجة تفاعل
 من هنا نرى عظمة التصوير القرآين يف تقدمي الكلمتني .. خلقه        على

 كلمة    ..  

  قوله تعاىل ..                  ، نرى فيه أنَّ اهلمزة لالستفهام
أيفعل ما يفعل من اجلحود واإلنكار وهو : والفاء للعطف على مقدر تقديره نكاري ، اإل

ال يعلم أنَّ اهللا  كلِّ ما يفعل ،ومع : فيكون التقدير  ..نافية : وال شهيد على ذلك ، 
  ..حينما يبعثر ما يف القبور تعاىل جيازيه 

وقد وردت  ،وإخراج ما به ه وتفريقواستكشافه  هاستخراجر وقلب املُبعثَوالبعثرة .. 
   ..، وباآلخرة متعلّقة بالقبور  –أيضا  –، وجاءت يف كتاب اهللا تعاىل يف نص آخر 

                                     

                          ] ٥ – ١: االنفطار  [    

 وكلمة ..        والقرب يف كتاب اهللا تعاىل هو ، ) ق ، ب ، ر ( من اجلذر
ومجعه قبور ، وهنا نرى جانباً معنوياً يف األمر ، فخروج اإلنسان من احلياة مدفن اإلنسان 

ار هذا اإلنسان يف ذلك العالَم ، فالقرب هو دفن اإلنسان إىل عامل الربزخ هو إقبالدنيا 
  :ومن هنا نرى معىن قوله تعاىل .. كنفس يف عامل الربزخ 

                                  

                               ] ١٧: عبس – 
٢٢  [    

 فكلمة ..      ، أي وضع اإلنسان  تعين وضع نفسه يف قربها يف عامل الربزخ
حتت التراب ، فهناك بعض احلاالت  فاقد احلياةاجلسد  وال تعين جمرد دفن كنفس يف قربه ،
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ومكان دفن اجلسد حتت التراب هو  .....ير فيها اجلسد وال يوضع حتت التراب يتطا
  :مقربة ومجعه مقابر ، يقول تعاىل 

                        ] ٢ – ١: التكاثر  [  

   :قوله تعاىل  ..إذاً ..                   مع كلِّ ما يفعل : يعين
أنَّ  يقف على حقيقة كان عليه أن يعلمها وهياإلنسان من جحود وإنكار وخمالفة ، ال 

  .. ويظهر ما بكينونته من اجلحود والعصيانمن قربه  يخرجاهللا تعاىل جيازيه حينما 
  وما نراه انَّ اهللا تعاىل يقول ..                   ومل يقل ) :

 ..له داللته يف كتاب اهللا تعاىل ) من ( دون كلمة    فورود كلمة ، ) من يف القبور 
لبعثرة ليست مقصورة على نفوس البشر بتفريقها عن بعضها وإخراجها من قبورها ، اف

 ..ختفيه يف حياا الدنيا مكنونات كل نفس وما بداخلها مما كانت إنما تطال أيضاً 
 فورود كلمة     مطلق ) من ( دون كلمة يف السياق حلقيقة الدالالت احملمولة تصوير

السابق والالحق هلذه اآلية الكرمية ، وتصوير مطلق حلقيقة تعلّق املقسم به باملقسم عليه يف 
يئة يف نفس اإلنسان ابتداء بداية هذه السورة كما بينا ، فالناموس الذي حيكم رحلةَ اخلط

ا مع ما حوهلا يف حياا يتعلَّق مبكنونات النفس وبتفاعلهبصدر اإلنسان وانتهاء باتمع ، 
  : ولذلك نرى اآلية التالية مباشرة تتابع تصوير هذه املسألة  ...الدنيا       

                      ..  

 كلمة  ..     فعل ماض مبين للمجهول على نسق      ..  وكلمة 

     ز : تعينيوم وذهب ما سواه وأُظهِر وأُبرز وكلمة .. احلق     من
  ..وانصرف ذهب وصدر الشيء مبعىن ، ) ص ، د ، ر ( اجلذر 
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         ] ٢٣: القصص  [    

                        ] ٦: الزلزلة  [    

جتاه ما حييط ا ، به النفس يف حركة حياتها  تنصرفمن هنا كان الصدر خمزن ما .. 
فالصدر  ..من مكنونات  حتتويه ماوبالتايل ، ، مبعىن ما تخفيه خمزن مكنونات النفس فهو 

ينشرح ويضيق ،  تفاعله مع احلياة اليت ينصرف ا اإلنسان يفكمخزن لتلك املكنونات 
..  
                                    

                           ] ١٢٥: األنعام  [  

يف تفاعله مع  الذي ينصرف بهمن املمكن أن خيفي اإلنسان حقيقة هذا املخزون و.. 
  ..ن يعلن عنه ، ومن املمكن أما حييط به 
                       ] ١٩: غافر  [   

وفق مراد  لينصرف به اإلنسانالنفسي يوسوس يف هذا املخزون  والوسواس اخلناس.. 
  ..الشيطان 
                            ] الناس

 :٥ – ٤  [  

 ودالالت هذه اآلية الكرمية ..            معطوفة على ما قبلها 

             أنَّ  يعلم، ال  ومعصيةلِّ ما يفعل اإلنسان من جحود مع ك: ، مبعىن
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ويظهر  ويتميز وحينما يربز،  كان يخفيهاهللا تعاىل جيازيه حينما يخرج من قربه ويظهر ما 
وتفاعله يف حياته الدنيا  يف جحوده الذي كان ينصرف به خمزونه النفسي..  

   تني الكرميدالالت اآليتنيو..                           

     ة ما نذهب إليه يف تفسرينام به تؤكِّد صحم عليه آليات املُقسيف بداية واملُقس
، فالناموس الكوين يف حركة نفس اإلنسان يف االبتعاد عن الفطرة النقية هذه السورة 

باجتاه  تلوامن  يترتب على ذلكدود الفطرة النقية وما فس حلالنالطاهرة ، ابتداء بتجاوز 
 السواد            هذه النفس إخفاء نتيجة ذلك وهي ، مثّ االنتقال إىل

 مضات النور اليت ميكنها أن تولَد من رحم هذه الفطرة لو          َّمث ،

 الوصول إىل حال تبديل احلقيقة اجللية بغريها ك وهي االنتقال إىل نتيجة ذل    

     مثَّ إثارة ثابت فكري جمتمع يف النفس والذهن ، وحتريكه باجتاه التبديل ،

 والتجاوز للحدود الفطرية            .. مثَّ االنتقال إىل وسط مجعٍ لفرض هذا

 احلال عليه            .. م عليه ، أي بدالالت وكلُّ ذلك يتعلَّقاملُقس

 كونه شهيداً على ذلك وحببه الشديد للخري وبحود اإلنسان جب          

                          .. م به ( كلُّ ذلكاملُقس
قضايا نفسية تتعلَّق مبخزون النفس وانصرافها به جتاه حركة حياا فيما ) واملُقسم عليه 

  : جييط ا ، وهذا ما رأيناه يف اآليتني                    

        ..  

  ة يف السورة اآلية األخري..           تعليالً لقوله تعاىل  نرى فيها

                        ، مع كلِّ ما يفعل : مبعىن
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به واملقسم  وهذا ما رأيناه يف اآليات احلاملة للمقسم( اإلنسان من جحود وإنكار وخمالفة 
، ال يقف على حقيقة كان عليه أن يعلمها وهي أنَّ اهللا تعاىل جيازيه حينما يخرج ) عليه 

وحينما يربز ويتميز ويظهر خمزونه  ،من قربه ويظهر ما بكينونته من اجلحود والعصيان 
ة مثَّ جاءت اآلي ..النفسي الذي كان ينصرف به يف جحوده وتفاعله يف حياته الدنيا 

  الكرمية            تعليالً لذلك..  

 وكلمة ..     ر املعرفة  ) ..خ ، ب ، ر ( ن اجلذر مويف كتاب اهللا تعاىل اخلُب
  ..والعلم والدراية 

                    ] ٩١: الكهف  [     

ر هو النبأ والعلم واملعرفة واخلب..  
                      ] ٢٩: القصص  [  

  ..خبار الشيء أموره وحوادثه وأَ.. 
                               ] التوبة :

٩٤  [     

  ..واخلبري بالشيء هو العامل به والذي حييط معرفة به وبأحداثه .. 
                 ] ٢٧١: البقرة  [    

               ] ١٥٣: آل عمران  [  

 وكلمات اآلية الكرمية ..            متعلّقة بكلمة     .. ونرى

 أنه متَّ تقدمي الكلمتني        على كلمة     ، ه متَّ تقدمي كلمةوأن  

  على كلمة      .. لقي الضوء عليهمفالتصوير القرآين الكرمييف ذلك اليوم  ي
مركز البيان الداليل يف هذه اآلية م م يف ذلك اليوحقيقتهوصف ، جيعل من كأساس بياين 
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خبرياً  ربهمكون  احلديث عنفأولوية التصوير القرآين يف هذه اآلية الكرمية ليس .. الكرمية 
كون  من زاويةبيان حاهلم يف ذلك اليوم األولوية لوإمنا وليس احلديث عن ذلك اليوم ، ، 

    ..ربهم م خبرياً 
، دون صيغة اإللوهية    يغة الربوبية املضافة هلم هو ورود ص وما نراه أيضاً.. 

ال خترج عن ساحة الربوبية من بكون املسائل احملمولة يف اآليات السابقة وهذا يتعلَّق 
 وهذا ما يتجلّى يف اآلية الكرمية تسخري لألسباب بني يدي اإلنسان ،         

  ة م عليه ، حيمن املُقسث ورود صيغة الربوبي      وحيث اجلحود يف ،

  ..   النعم املسخرة بني يدي اإلنسان 

 ويف قوله تعاىل ..             ختصيص كلمة ، نرى    

 يف ذلك اليوم ، وذلك بورود كلمة       مع العلم أنَّ اهللا  هذه اآلية الكرميةيف ،
وهذا التخصيص يعود إىل .. تعاىل خبري دائماً بكلِّ شيء ، سواء يف ذلك اليوم أو يف غريه 

  ، ولذلك نرى كلمة كون مركز البيان احملمول يف هذه اآلية الكرمية يتعلّق مباهيتهم 

 م الكلمتنيتتقد        ..  ، ناأولوية التصوير القرآين يف هذه اآلية فكما بي
كون ، لبيان حاهلم يف ذلك اليوم  إنما،  صفة اخلبري هللا تعاىلالكرمية ليس احلديث عن 

دالالت السورة القرآنية مبجملها تتناول مكنونات النفس ورحلتها مع حيثيات جحودها 
 تأخري كلمة  من هنا نرى. ....وابتعادها عن الفطرة النقية      ، وتعلّق الكلمات

           ا ، وختصيصها بكلمة     ..  
ما نراه يف هذه السورة الكرمية أننا أمام وحدة متكاملة متناسقة ، من أول آية فيها .. 

به يف بدايتها يتعلَّق باخليل ، وأنَّ مذهب التفسري املوروث بكون املقسم إىل آخر آية 
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وحوافرها وهجومها على القوم ، هو خمالفة صرحية للكلمات احلاملة هلذه السورة الكرمية 
  ..، وإساءة لكتاب اهللا تعاىل 

 



 



 
           

         

  
         

                         

 ..                        ] فالقرآن  .. ] ١٧: القمر
فكلُّ تيه يف إدراك دالالت أي نص من .. وبالتايل .. يسره اهللا تعاىل للذكر  الكرمي

 .. كتاب اهللا تعاىلابتعاد التائه عن حقيقة املنهج السليم يف تدبر آيات  عن ناتج ، نصوصه
 رين ناتجبني املُفس يسلكها املناهج غري السليمة اليتتناقضات عن وكل تناقضٍ واختالف 

  ..أولئك املفسرون يف تفسريهم لدالالت نصوص كتاب اهللا تعاىل 
الكثري ري من هذا التيه ، واملطّلع على موروثنا التفسريي لكتاب اهللا تعاىل ، يرى الكث.. 

ويف هذا البحث .. ، واليت تدور من النقيض إىل نقيضه من التناقضات بني املفسرين 
عبارات كتاب اهللا تعاىل لنرى ذلك بأم أعيننا ، وكيف أنَّ سنقف عند تفسري عبارة من 

هذه .. املنهج السليم يف تدبر آيات كتاب اهللا تعاىل يسقط كلَّ تلك األوهام والتناقضات 
 العبارة هي قوله تعاىل                   ] ١٨٤: البقرة  [  
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، لدرجة أنه متَّ زعم اختلف املفسرون يف تفسري هذه العبارة القرآنية .. ادة كالع .. 
 كلمة  استبدالاءات أُخرى متَّ فيها قر    وجد داع، والذا ي هلدر الوقت 

 التلبيس من هذا ....... والغرق قي مستنقعات هذا التلبيس التلبيس على كتاب اهللا تعاىل
  ..الرواية التالية  ما نراه يف

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٤١٤٥ (البخاري 
 نارٍ عيند نو برما عثَندح اقحإِس ناُء بكَرِيا زثَندح حوا رنربأَخ اقحثَنِي إِسدح

طيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ قَالَ سمع ابن عباسٍ يقْرأُ وعلَى الَّذين يطَوقُونه فَلَا يعطَاٍء 
ةوخسنبِم تساسٍ لَيبع نا  ابومصأَنْ ي انيعطتسةُ لَا يأَةُ الْكَبِريرالْمو الْكَبِري خيالش وه

  فَيطْعمان مكَانَ كُلِّ يومٍ مسكينا
 لقد متَّ التيه يف إدراك دالالت كلمة ..     التمييز بينها وبني ومل يتم ،

) بل اآلية كاملة ( وزعموا أنَّ هذه العبارة القرآنية ..  )طوقونه ي( دالالت كلمة 
  قوله من املراد: منسوخة حيث قالوا                   

 مث ،) الصيام ، اإلفطار ( احلكمني  هذين بني أوالً تعاىل اهللا رهفخي،  الصحيح املقيم هو
  .. يف اآلية التالية اليت زعموا أنها ناسخة هلذه اآلية الكرمية عليه الصوم وأوجب ذلك نسخ

 : ومنهم من قال ..           على يقدرون الذين وعلى أي 
..  واملرضع واحلامل اهلرم الشيخ تتناول إا:  قالمن ومنهم  .. واملشقة الشدة مع الصوم

عدم وقوفهم على .. باختصار ..  الفدية فعليه أفطر إذا اهلرم الشيخ إنَّ: وقال معظمهم 
 لهم اللغوي السليم لداللة كلمة ت هذه اآليات الكرمية ، وعدم حتليحقيقة دالال

      جعلهم يدخلون أنفاق هذا التيه ،..  
وء إللقاء الض) احلق املطلق ( النظرية الثالثة : قتبس حرفياً النص التايل من كتايب أو ..

  :ا النص الكرمي يف تفسريهم هلذعلى بعض مواطن تيه املفسرين 
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]] .......   
                               

                                  

                                   

                                 

                                 

                                   

                              

                               

                                     

                               

                                 

                               

                                  

                         ] ١٨٣: البقرة 
– ١٨٧ [    

 اآلية األوىل يف هذا النص  :وا قال..                 

                       ، ناسخة لصوم يوم عاشوراء
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ثالثة أيام من كلِّ شهر ، مثّ نسخت هذه  كُتب عليكم صيام –حسب قوهلم  –ومعناها 
 اآلية بصوم رمضان                ..  

إنَّ اآلية األوىل يف هذا النص كتبت على اجليل األول ما كُتب على : وقالوا أيضاً .. 
رب النساء ، مثّ نسخ ذلك األمم السابقة ، وهو إذا نام الرجل بعد املغرب مل يأكل ومل يق

 بقوله                        وكذلك بقوله ،   

                                 ..  

 الصورة القرآنية  إنَّ : وقالوا أيضاً                

                           عندما
  بعدها نزلت كان من شاء صام ومن شاء أن يفتدي فعل ، مثّ نسختها اآلية اليت  

             ..  
أنَّ  –حسب تصورهم ومن منظار الناسخ واملنسوخ املزعوم  –وحاصل األمر 

العبارات القرآنية املنسوخة يف هذا النص الكرمي ، حتمل أحكاماً مرحليةً لفترة محددة من 
  ..زمن اجليل األول 
 عبارة القرآنية إنّ التشبيه يف ال                 يعود إىل أصل

إجياب الصوم ، وأنّ اإلسالم مل يبتدع مسألة الصوم وإن اختلفت شكلية الصوم واختلف 
وإنّ قوهلم بأنَّ اآلية األوىل يف .. وقته وقدره ، فالصوم كفريضة كُتب على األمم السابقة 

مر للمؤمنني يف اجليل األول بأن يصوموا ثالثة أيام من كلّ شهر ، هو قولٌ هذا النص هي أ
 ال برهان عليه ، والقرآن الكرمي ينفي هذا التصور نفياً قاطعاً ، فالعبارة القرآنية     

          لكلِّ مؤمن ملتزم بتكليف اهللا يف كلِّ م كان هي خطاب
  ..وزمان ، وال ختص جيالً دون اآلخر 
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ولو كان زعمهم بأنّ اآلية الثالثة يف النص الكرمي ناسخة لآليتني األوىل والثانية 
من أحكامٍ  –الناسخة على زعمهم  –صحيحاً ، لتعارض ذلك مع ما حتمله اآلية الثالثة 

 ى أحكاماً على سبيل نر –املزعوم نسخهما  –ففي اآليتني األوىل والثانية .. ومعان
التخير ، وهذا حيمل اليسر للمؤمنني ويرفع عنهم العسر ، بينما نرى يف اآلية الثالثة أنَّ اهللا 

مقارنة مع أحكام الصوم يف اآلية الثانية  –تعاىل يوجب فيها الصوم ، وبالتايل يكون ذلك 
ولكن ما نراه يف اآلية .. على سبيل التضييق ، وبالتايل رفعاً لليسر واستبداله بالعسر  –

  الثالثة هو نقيض هذا التصور                    فلو ،
لكانت احلقيقة احلاصلة  –كما زعموا  –كانت اآلية الثالثة ناسخة لآليتني األوىل والثانية 

  ..نقيض ما حتمله اآلية الناسخة ذاا 
 ورة القرآنية وإن كانت الص                

                              ال تعين– 
كما  –اُستبدل  إالّ الصيام املفروض على مجيع املؤمنني ، والذي –حسب ما ذهبوا إليه 

 بصيام رمضان ، فكيف يؤذَن ملن يطيق الصوم بالفدية ، بدالً من الصوم  –يزعمون 

             يف حني يقول اهللا تعاىل للمريض واملسافر يف اآلية ،

 ذاا                            ويقول أيضاً يف ،

 اآلية ذاا         ..  
فمن أين  –كما يزعمون  –ولو كانت اآلية الثانية اليت حتمل رخصة الفداء منسوخة 
كيف يزعمون نسخها !!! .. هلم أن يرخصوا ملن ال يستطيع الصوم مدى حياته بالفدية ؟

  !!! ..على رخصة الفدية ؟ مثّ يستشهدون ا
 ولو متّ سحب الضمري يف قوله تعاىل           ، على الفداء

) الذي اُستبدل حسب قوهلم بصوم رمضان ( لكانت الفدية مقدمة على الصوم املفروض 
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 مع العبارة القرآنية يف اآلية ذاا  –بناًء على تصورهم  –، ولتعارض ذلك   

         من أركان اإلسالم ومع فريضة الصوم اليت هي ركن ،..  
أنَّ هناك  –إضافة إىل التخيري بني الفدية والصوم  –ولو نظرنا إىل اآلية الثانية لرأينا 

 خرياً ميكن أن يتطوع به املؤمن يف ساحة هذا التكليف                
  عاً يف الصيام فوق ما هو مفروض ، أو الصيام معا أن يكون تطووهذا اخلري إم ،

اإلطعام ، أو إطعام أكثر من مسكني عن اليوم الواحد ، أو إطعام املسكني الواحد أكثر 
  ..من يوم 

 ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنّ تكليف الصوم كحكم من اهللا تعاىل ليس
حمصوراً فقط يف رمضان ، فهناك حاالت يقع فيها الصوم على بعض املؤمنني ، وأحياناً 
يكونون خميرين بني الصيام والفدية ، وأحياناً تكون الفدية مقدمة على الصيام ، وبالتايل 
فالصيام يقع على من مل يستطع دفع هذه الفدية ، وأحياناً يكون الصيام وفاًء لنذرٍ نذره 

  ..، وأحياناً يكون صيام النفل قُربة من اهللا تعاىل املؤمن 
                             

                       ] ١٨٥: البقرة [         

                                  

                                 

                                            

                                        

                                    

       ] ١٩٦: البقرة [  
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                  ] ٩٢: النساء [   

                              

                               

                                 

                         ] ٨٩: املائدة [  

                                   

                                  

                                  

                  ] ٩٥: املائدة [   

                               

                               

                                         

                         ] ادلة٤ – ٣: ا [  
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تصوران لنا الصيام بإطاره  –املزعوم نسخهما  –ية وهكذا نرى أنَّ اآليتني األوىل والثان
  : فالعبارة القرآنية.. العام ، الذي يشمل كلَّ ما أمر اهللا تعاىل به بالنسبة ملسألة الصوم 

                  ال نستطيع حصرها بصيام رمضان ، فإطار
أوسع من إطار صيام رمضان املفروض على مجيع املسلمني  –رأينا  كما –حكم الصيام 
  ..دون استثناء 

تصور لنا إطار الصيام بشكله العام ،  –املزعوم نسخها  –ومما يؤكّد أنَّ اآلية الثانية 
مما يؤكّد .. تصور لنا صيام رمضان فقط  –الناسخة حسب زعمهم  –وأنَّ اآلية الثالثة 
  ..التالية ، إضافة ملا بيناه من دالئل تثبت ما نذهب إليه  ذلك هو النقاط

قة بشهر رمضان ، ومن مثّ أمر صيام هذا ابتداء اآلية الثالثة بعبارة قرآنية متعلِّ – ١
 الشهر                           

                     .. ذه الصياغة فمطلع هذه اآلية الكرمية
اإلخبارية املصورة لشهر رمضان وبأنه أُنزل فيه القرآن ، يؤكّد أنه متّ االنتقال إىل مسألة 

  ..جديدة ، جوهرها شهر رمضان وصيامه 
اليت تصور حكم املريض واملسافر ، ما بني اآليتني الثانية تكرار العبارة القرآنية  – ٢

 ففي اآلية الثانية املصورة للصوم بإطاره العام نرى العبارة القرآنية .. والثالثة   

                        رةويف اآلية الثالثة املصو ،
رمضان حصراً نرى العبارة ذاا ، ولكن مع استبدال حرف الفاء حبرف الواو ، لصيام 

 وحذف كلمة     :                      
 فتكرار هذه الصورة القرآنية يف اآليتني يؤكّد متايز أحكام املسألتني احملمولتني اتني.. 

  ..اآليتني 
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 يف العبارة القرآنية من اآلية الثانية املُصورة للصوم بإطاره العام   – ٣    

                     وليس حبرف ( ، نرى يف ابتدائها بالفاء

لُ أحكاماً أكثر خصوصية ، ، نرى دالالت حتم   ويف ورود كلمة ) الواو 
غري ( وأكثر تعلّقاً بالعبارات السابقة هلا ، وهذا يعود إىل كون أحكام الصيام اُألخرى 

من كفّارات وغري ( متعلّقةً باألعمال اليت بسببها فُرضت تلك األحكام ) صيام رمضان 
 بينما يف العبارة القرآنية اخلاصة بصيام شهر رمضان ) .. ذلك       

                  ال نرى هذه الفاء ، وال نرى كلمة ،    فما ،
نراه هو واو العطف يف بدايتها ، وهذا يتعلّق بكون صيام رمضان حكماً عاماً مفروضاً 

  .. على اجلميع دون أي تعلّق بكفارات أو غري ذلك 
 لربط بعضهم دالالت العبارة القرآنية  وبالنسبة              

      لوها حممولة بالعبارة السابقة هلذه العبارة مباشرةدة ختية حمدبتارخيي ،   

                        هذا الربط ناتج ،

 عن عدم إدراك دالالت كلمة     يف كتاب اهللا تعاىل ، فقد رأينا كيف أنَّ كلمة 

    ًا ، تتعلّق بعلم اهللا تعاىل الكاشف أزال بصيغة املاضي اليت ترد..  
أنَّ اإلنسان بكينونته البشرية خيتان نفسه يف  –أزالً  –فاهللا تعاىل علم بعلمه الكاشف 

يف  –أزالً  –املسألة احملمولة ذه العبارات ، وبناًء على علم اهللا تعاىل الكاشف شرع 
 : كتابه الكرمي حكْمه                       ..... فهذا

 احلكم الذي شرعه اهللا تعاىل بالعبارة القرآنية           بعلم اهللا تعاىل يتعلّق ،
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الكاشف ، وال يتعلّق حبادثة حدثت زمن اجليل األول ، كما يتخيل من حيسبون كتاب اهللا 
  ..تعاىل مثل أشعارهم وأحاديثهم 

واملنسوخة على زعمهم ، هي آيات متكاملة متعاضدة  وهكذا نرى أنَّ اآليات الناسخة
يف وصف أحكام هذه املسألة ، ونرى أنه ال تعارض بني هذه اآليات ، وأنَّ دالالا 

..  ]] ..متعلّقة بعلم اهللا تعاىل األزيل ، وليست ناجتةً عن أحداث تارخيية كما يتوهمون 
  ..هى االقتباس تنا

 : ز الضوء على دالالت العبارة القرآنية سنركِّ.. ويف هذا البحث ..       

           من كلِّ  -حسب استطاعتنا  -، حماولني النظر إليها
  ..الزوايا ، عرب منظار املنهج العلمي السليم يف تدبر آيات كتاب اهللا تعاىل 

تخير املؤمن بني الصوم والفداء هذه العبارة القرآنية  بناء على فهمهم اخلاطئ ، فإنَّ. .
، وهذا ما ذهب إليه بعضهم ممن ال وذلك بأن يفدي بإمكانه أال يصوم إطالقاً ، : ، مبعىن 

 : وأيضاً فهمهم اخلاطئ بأنَّ كلمة .. جييزون النسخ       مبعىن يستطيعون
( هي كلمة  تعاىل بأنه هناك كلمة مضمرة يفترون على كتاب اهللالصيام ، جعلهم 

فديةٌ  ) وأفطروا( ويقدرون عليه وعلى الذين يستطيعون الصيام : ، مبعىن  )وأفطروا 
، وهذا إساءة لصياغة دالالت كتاب اهللا تعاىل ، شأنها شأن إساءة زعم طعام مسكني 

  : واحتجوا على مذهبهم هذا بالعبارة القرآنية ..النسخ          
، معرضني عن كوا بصيغة املخاطَب اليت ترد يف السياق التايل للعبارة القرآنية قيد البحث 

 : ، يف حني أنَّ العبارة القرآنية قيد البحث هي بصيغة الغائب كما سنرى بإذن اهللا تعاىل
                 ..  
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جوهر التيه يف كلِّ هذه األقوال املتناقضة من السابقني إىل الالحقني حىت املعاصرين .. 
 ، يكمن يف عدم الوقوف على حقيقة دالالت كلمة       .. فما هو معىن كلمة

       ؟..  
،  هالكثري من األفعال الواردة فييف كتاب اهللا تعاىل نرى ناموساً لغوياً يتجلّى يف .. 
أنَّ مهزة التعدي تغير اتجاه حركة الفعل ، فتعكسه ناقلةً إياه إىل جهة أخرى ، :  مفاده

     ..وهذا ما ال خالف فيه 
يف كتاب ) ع ، ر ، ب ( وقد تعرضت لذلك حينما وقفت عند مشتقّات اجلذر .. 

املعجزة الكربى ، فيما : النص التايل من كتايب  -فيما يلي  -قتبس أو. ......اهللا تعاىل 
  :خيص هذا األمر 

]]  .. عن هذا اجلذرِ اللغوي ةعفَراملُت ةالقرآني الكلمات يف  )ع ، ر ، ب ( إنَّ دالالت
الكمالُ والتمام واخللو مـن العيـبِ   : كتابِ اِهللا تعاىل ، تدور داخلَ إطارٍ من املعىن هو 

أنَّ صفةَ العربِ ملْ تتعلّق بالبشرِ أبـداً ،   –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –ولذلك نرى ..  والنقص
 اللغة ةاُهللا تعاىل يف اآلخرة ، وبآلي ما تأيت متعلّقةً بِكتابِ اِهللا تعاىل ، وبالاليت سينشئهنوإن

بشرِ ، هو صفةُ األعرابِ ، وما تعلَّق بال... وأُسلوبِ املخاطبة وطريقة التبيان ، أي اللسان 
  ..وليس العرب 

 فكلمةُ ..      ه تعاىليف قول ..                 

         ] عيبٍ ..  ] ٣٧  – ٣٥: الواقعة من أي خاليات ، اتتام ، تعين كامالت
 يمكن لعاقلٍ أنْ يتصورها مبعىن انتمائهِن إىل قومِ العرب ، من سورية ، أو وال.. أو نقص 

  .....من مصر ، أو من املغرب ، على سبيل املثال 
 وكلمةُ ..        ه تعاىليف قول ..                ] الرعد :

٣٧ [  ..أن تصف مكنقومِ العرب  ال يل هاُهللا تعاىل بأن الذي أنزلَه الذي .. احلكم فاحلكم
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وإالَّ ملاذا يصلّي األتراك ، وملاذا .. أنزلَه اُهللا تعاىل كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص 
  ..يصوم أهلُ إيران ، وملاذا حيج أهل الباكستان 

 ت كلمة يف هذا اإلطارِ من املعىن تدرك دالال..       تعاىل هيف قول ..   

                    ] اُهللا تعاىل كامالً ..  ] ٢: يوسف فالقرآنُ أنزلَه

 فقولُه تعاىل .. تاماً خالياً من أي عيبٍ أو نقصٍ ، لعلَّ الناس مجيعاً يعقلونه    

    اً بقومِ العربمجعاء ، وليس خاص ةلبشريل طابخ الكرمية يف هذه اآلية ..

 .. ويف ذات اإلطارِ من املعىن ندرِك دالالت قوله تعاىل              

       ] ٣: الزخرف [ ..  

 وكلمة ..    ووسيلةَ التبيان  يف ، املخاطبة تابِ اِهللا تعاىل ، تعين أُسلوبك ..

 .. يقولُ تعاىل                          ] ٥٠: مرمي [ 
كرميِ على نتيجةَ نزولِ جربيل عليه السالم بالقرآن ال وبالتايل فأُسلوب إنذارِ الرسولِ .. 

 قلبِه ، ووسيلَةُ تبيانِه  ٍعيبٍ أو نقص خالٍ من أي من .. ، كاملٌ تام درِكُههذا ما ن
 كلمة دالالت       تعاىل هيف قول ..               

                    ] ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء [   
ولذلك فهمزةُ التعدي هذه ) .. أعرب ( أما كلمةُ األعراب فهي مشتقَّةٌ من الفعل .. 

فاألعراب يتظاهرونَ بالكمالِ والتمامِ واخللـو مـن العيـبِ    .. نقَلت املعىن إىل النقيض 
  ... والنقص ، مع أنهم نقيض ذلك 

ففي اجلذر .. قلِ هذه اهلمزة للمعىن إىل النقيضِ واردةٌ يف كتابِ اِهللا تعاىل ومسألةُ ن.. 
 ق ، س ، ط ( اللغوي ( يف االنتقال من الفعل هنرى أن ) َطـطَ  ( إىل الفعلِ ) قَسأقْس (

 سيكونونالذين  ]) قسط ( من الفعل الثالثي [  فالقاسطون.. ننتقل من املعىن إىل نقيضه 
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الذين يحبهم اهللا تعاىل   ]) أقسط ( من الفعل الرباعي [  طباً ، نقيض املقسطنيجلهنم ح
  ..انتهى االقتباس ..  ]] ..

الفعل من  [نقيض صفة أعراب  ]) عرب ( الثالثي الفعل من  [صفة عريب .. إذاً .. 
 ])  قسط( من الفعل الثالثي  [وصفة القاسطني  .. ]) أعرب ( مز هلالرباعي املتعدي با

  .. ]) أقسط ( من الفعل الرباعي املتعدي باهلمز  [نقيض صفة املُقسطني 
  ..ولنأخذ مثاالً آخر .. 
. خياف : خاف ، ومضارعه : منه ل الثالثي عالف ) ..، و ، ف  خ( اجلذر اللغوي .. 

  ..متلكته اخلشية وعدم الطمأنينة :  اخلائفوخاف ..  خائف: واسم الفاعل هو 
أخاف ، : هو ) ، و ، ف  خ( من اجلذر اللغوي رباعي املتعدي باهلمز الالفعل .. 

جعله خائفاً  :وأخاف املُخيف فالناً .. مخيف : واسم الفاعل هو .. يف يخ: ومضارعه 
  ..متَّ نقل اخلوف إليه : ، مبعىن 

يف خاف ، تتعلَّق بتملك اخلشية وعدم الطمأنينة : دالالت الفعل الثالثي أنَّ ففي حني 
نفس اإلنسان اخلائف ، نرى أنَّ دالالت الفعل الرباعي املتعدي باهلمز تعكس حركة داللة 

  ..مسألة اخلوف لتزرعها يف نفس اآلخر 
  .. ولنأخذ مثاالً آخر .. 
واسم .. يذوق : ذاق ، ومضارعه : الفعل الثالثي ) .. ذ ، و ، ق ( اجلذر اللغوي .. 

  .. المس هو طعمه :  وذاق الشيء.. ذائق : الفاعل هو 
: واسم الفاعل هو .. يذيق : أذاق ، ومضارعه : الفعل الرباعي املتعدي باهلمز .. 
فحركة فعل الذوق .. جعله يالمس طعم الشيء : وأذاق فالنٌ فالناً الشيء .. مذيق 

:  رب دخول مهزة التعدي عليه ليصبحعإىل غريه ، انتقلت من ذات الذائق يف الفعل الثالثي 
  ..أذاق 
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صف حركة فعل ي) شرب ( شك أن الفعل الثالثي  فال.. واألمثلة كثرية جداً .. 
) أشرب ( ليصبح  بدخوهلا على الفعل الثالثيالشرب للشارب ذاته ، بينما مهزة التعدي 

هو من يقوم بعملية ) وليس الذات ( جعل اآلخر : ، مبعىن  لآلخرتنقل هذه احلركة 
وذهب وأذهب .. وطعم وأطعم .. لبس وألبس : وكذلك .. الشرب 

  ..اخل  ..................
 لنعد إىل كلمة .. اآلن ..      .. . ط ، (  : اجلذر اللغوي هلذه الكلمة هو

ودالالت هذا اجلذر تدور يف إطار القدرة واالستطاعة ، فطاقة الشيء قدرته ) .. و ، ق 
  ..واستطاعته 
                      ] ٢٤٩: البقرة [  

                        ] ٢٨٦: البقرة [  

طائق : واسم الفاعل هو .. يطوق : طاق ، ومضارعه : الفعل الثالثي منه هو و.. 
درة مبعىن أنَّ الشيء أصبح حتت ق، عليه وقدر  هاعاستط: تعين فالنٌ الشيء ، وطاق .. ..

صبح الشيُء حتت مقدور فالن ي: ويطوق فالنٌ الشيَء يعين  ..فالن واستطاعته 
  ..واستطاعته 

فاعل واسم ال.. أطاق ، ومضارعه يطيق : الرباعي املتعدي باهلمز هو الفعل .. اآلن .. 
ق فالنٌ الشيَء ، كون مهزة التعدي ، عكس طاوأطاق فالنٌ الشيَء .. مطيق : هو 

أطاق فالنٌ الشيَء ، يعين : وبالتايل فقولنا  .. )طاق (  يعكست حركة داللة الفعل الثالث
يطيق : وكذلك  ..أصبح الشيُء قادراً على فالن : أصبح فالنٌ يف مقدور الشيء ، أي : 

  ..يصبح فالنٌ حتت مقدور الشيء واستطاعته : فالنٌ الشيَء يعين 
  :من هنا نرى أنَّ كلمة ..       ، لداللة كلمة متاماً حتمل داللة معاكسة :

هي  )طوقونه ي( الرباعي أطاق ، بينما كلمة الفعل فهذه الكلمة هي من  .. )يطوقونه ( 



        ١٧٩                  

تعين يستطيعونه  )طوقونه ي( ويف حني أنَّ داللة كلمة ) .. طاق ( الثالثي الفعل من 
 ، نرى أنَّ دالالت كلمة  عليهن ويقدرو      وال  عليهال يقدرون : تعين

 فكلمة .. يستطيعون ذلك       طوقونه  ( :تعينال ي( ..  

 : من هنا نرى أنَّ قوله تعاىل ..                  
وعلى الذين ال يستطيعون :  يطوقونه فديةٌ طعام مسكني ، أي وعلى الذين ال: يعين 

ومثال هذه احلالة الطاعن يف السن .. صيامه من غري سفر أو مرض فديةٌ طعام مسكني 
  ..هزيل اجلسم الذي ال يقوى على الصيام على كامل مدار السنة 

  : وهكذا نرى أنَّ النص القرآينَّ. .                  

                        ، غطِّي كلَّ حاالتي

  : فقوله تعاىل.. عدم استطاعة الصيام                 

         ايته ، فسواء املريض أم يشمل من ال يستطيع الصيام لعذر مؤقت له

 : وقوله تعاىل .. من مرضه أو سفره فيه املسافر ، سيأيت عليه يوم خيرج       

           حبيث ال يستطيع  ، يشمل كلَّ من عنده عذر دائم
  ..السنة  الصيام على مدار

واحتجاجهم بالعبارة القرآنية ..                    ،

 على أنَّ العبارة القرآنية                   ًتعين ختيريا

نَّ صيغة العبارة بني الصوم والفدية ، هو احتجاج غري سليم ، أل       

           ، لصيغ العبارات القرآنية املخاطب املماثلة صيغة بهي

  : السابقة للعبارة قيد البحث                      
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                      ،العبارة قيد البحث بصيغة تأيت بعد ذلك و

  : الغائب                            

    ة للمخاطب يف قوله تعاىل مثَّ تعود الصياغ ، ومن            

     ..  

                               

                                  

                                   

                 ..  

 : فالعبارة القرآنية ..                   بصيغتها ،
اليت ترد ا ، تتعلَّق باإلطار العام للصوم ، وليست متعلَّقةً بتخيريٍ بني الصوم واإلفطار كما 

  .. ذهب بعضهم 
ما دامت الفدية تدفَع للمسكني ، مبعين أنها عملية إطعام .. وهنا لسائل أن يسأل  ..

 : العبارة ورود فلماذا نرى .. للمسكني       إطعام ( : دون العبارة
يقوم ا من عليه دفْع فكون املسألة هي مسألة تقدمي طعام للمسكني ..  !؟ )مسكني 

 وليس كلمة  )إطعام ( : أنَّ املناسب هو كلمة  ، فالظاهرالفدية     .. هكذا من
  ..املمكن أن يسأل سائل 

فكون عظمة الصياغة القرآنية تتجلّى يف كلِّ كلمة من كلمات كتاب اهللا تعاىل ، .. 
كون تشمل من مل يستطع الصوم كنتيجة حلالة مل يرتكب ا خطيئة ،  العبارة القرآنية
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تحمل الصيام على كامل مدار السنة ، وال ذنب له بذلك ، وكونه من املمكن جسمه ال ي
ق ويفدي به ، نرى ورود كلمة هلذه احلالة أن تشمل املسكني ذاته الذي ال ميلك ما يتصد

     ة ) إطعام ( دون كلمةيف العبارة القرآني            

      طعامه الذي : مبعىن  ..هو طعام نفسه الذي يأكله ، ليكون فداؤه
  ..يقدمه لنفسه هو فداؤه 

 كلمة .. إذاً ..      ا يف كتاب اهللا تعاىل ة اليت تردبصياغتها اللغوي ،
 السن على مدار السنة ، كالطاعنني يف الصيامالذين ال يقدرون على تصف وصفاً مطلقاً 

  ..كما رأينا  )ال يطوقونه ( : هزيلي األجسام ، وهي كداللة تعادل العبارة 
  

 
 



 



       

       

  
         

                         

                                  
  ] ٢١:  األنعام[ 

.. يف اهللا تعاىل ، من خالل حتريف الكلم عن مواضعه االفتراُء على .. الظلم  ةُقم
، وفرض اليت حتملها نصوص كتاب اهللا تعاىل إنكار احلقائق و، تناول كتاب اهللا تعاىل 

 انتصاراً هلبوط القيمة اإلنسانية يف نفوس الظاملني ، وللننت، عليها واألهواء كاذيب األ
  ..الذي يتيهون يف أنفاقه املذهيب والطائفي 

يف مستنقعات احلقد والكره  اتمعاتونتيجته غمس .. وضحايا هذا الظلم كثر .. 
إضافة ، املذهيب والطائفي والفكري الديين وواالقتتال واحتكار اخلالص وتكفري اآلخرين 

ل كوم مل يستطيعوا ختيادهم ،اهللا تعاىل ، وربما إحل منهجإعراض بعض الناس عن  إىل
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اإلله جلّ وعال ظاملاً يأمر بإكراه الناس وقتلهم وسيب نسائهم ، كما هو لألسف يف فقهنا 

  ..افتراًء على منهج اهللا تعاىل ، املوروث 
له كان من  سبب هذا البحث هو رسالة من أخ عزيز بعثها يل ، مفادها أنَّ صديقاً.. 

ع ما رآه يف املوروث حمسوباً على مل تنسجم م نفسهلكن  وامللتزمني ،حفظة القرآن الكرمي 
ألمور علمية وكتفاسري موروثة تكفري لآلخرين ، وسيب لنسائهم ، ك،  منهج اهللا تعاىل
فما كان منه إالّ أن أحلد ، وأصبح داعية  ..لكتاب اهللا تعاىل إالَّ اإلساءة فلكية ال حتمل 

  ..لإلحلاد حىت على الفضائيات 
أبلغين  ما.. لكن .. على هذا الدرب ، كثرية مور اليت استوقفته هو ومن سار األ.. 

  : عند قوله تعاىل عنه األخ العزيز هو وقوف صديقه            يف اآلية
  ..الكرمية 
                              

                                      

          ] ١٦: الفتح [   
وحمور ما تذهب  .. وحسبها ذات مراد اهللا تعاىلقرأ التفاسري ومسعها من شيوخه .. 

 : إليه هذه التفاسري ، هو أنَّ العبارة             ، م حىت : تعينتقاتلو
  ..جيب مقاتلة كلّ من مل يسلم ، حىت يسلم : مبعىن  ..يسلموا 
  :فقد ورد يف تفسري الطربي مبا خيص هذه العبارة القرآنية .. 
يقول تعاىل ذكره للمخلَّفني من األعراب تقاتلون ) اتلُونهم أَو يسلمونَ تقَ(  وقوله [[

  .. ، أو يسلمون من غري حرب وال قتال هؤالء الذين تدعون إىل قتاهلم
  ]] ....... )سلموا تقَاتلُونهم أو ي(  وقد ذُكر أن ذلك يف بعض القراءات

  :وورد يف تفسري ابن كثري .. 
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، فال يزال  يشرع لكم جهادهم وقتاهلم:  يعين} تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ { :  ولهوق [[

، أو يسلمون فيدخلون يف دينكم بال قتال بل  ، ولكم النصرة عليهم عليهم ذلك مستمراً
  ]] .. باختيار
  :وورد يف تفسري األلوسي .. 
ى معىن يكون أحد األمرين إما املقاتلة عل} تقاتلوم أَو يسلمونَ { : وقوله تعاىل  [[

  ]] أو اإلسالم ال ثالث هلما ، فأو للتنويع واحلصر ال للشك وهو كثري
  :وورد يف تفسري فتح القدير .. 
إما املقاتلة ، أو اإلسالم ال : يكون أحد األمرين : أي } تقاتلوم أَو يسلمونَ {  [[

أو : التقدير : قال الزجاج . تؤخذ منهم اجلزية  ار الذين الثالث هلما ، وهذا حكم الكفّ
 حىت يسلموا: أي ) أو يسلموا ( هم يسلمون ، ويف قراءة أيب [[  

  :زاد املسري وورد يف تفسري .. 
{ : ال جيوز أن تكون هذه اآلية إِالّ يف العرب ، لقوله : وقال بعض أهل العلْم  [[

  ]] وم إِمنا يقاتلون حىت يسلموا أو يؤدوا اجلزية، وفارس والر} تقاتلوم أو يسلمونَ 
  :الرازي وورد يف تفسري .. 
} أَو يسلموا {  ئإشارة إىل أن أحدمها يقع ، وقر }تقاتلوم أَو يسلمونَ {  [[

  ]]بالنصب بإضمار أن على معىن تقاتلوم إىل أن يسلموا 
  :وورد يف نظم الدرر للبقاعي .. 

أي يدعوكم إليهم } أو يسلمون { أي بأمر إمامكم } تقاتلوم { : ىل قال تعا [[  
املقاتلة منكم أو اإلسالم منهم ، : ليكون أحد األمرين املظهرين ألن كلمة اهللا هي العليا 

  ]]فإن مل يسلموا كان القتال ال غري ، وإن أسلموا مل يكن قتال 
  :حبر العلوم للسمرقندي وورد يف .. 
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]]  }ونَ تقاتلوملسي وا ( قرأ بعضهم } م أَوملسي بألف من غري نون ، وقراءة ) أَو

: ومن قرأ . حىت يسلموا ، أو إىل أن يسلموا : يعين } أَو { : فمن قرأ . العامة بالنون 
  ]] .تقاتلوم أو هم يسلمون : فمعناه . بالنون 
  :تفسري البيضاوي وورد يف .. 
]]  }ي م أَوونَ تقاتلوملأي يكون أحد األمرين إما املقاتلة أو اِإلسالم ال غري } س

  ]] .، ومن عداهم يقاتل حىت يسلم أو يعطي اجلزية »  أو يسلموا «كما دل عليه قراءة 
  :وورد يف تفسري النسفي .. 
ومعىن . أي يكون أحد األمرين إما املقاتلة أو اإلسالم } تقاتلوم أَو يسلمونَ {  [[

  ]] سلمون على هذا التأويل ينقادون ألن فارس جموس تقبل منهم اجلزيةي
  :وورد يف تفسري أيب السعود .. 
أي يكون أحد األمرينِ إما املقاتلة أبداً أو اإلسالم ال } وم أَو يسلمونَ تقاتل{  [[

كما ينتهِي  ةم باجلزيوأما من عداهم فينتهي قتاهل. وا أو يسلم غري ، كما يفصح عنه قراءة
  ]] . باإلسالم
  :وورد يف التحرير والتنوير .. 
يشعر بأن القتال ال يرفع عنهم إال إذا أسلموا ، وإمنا } تقاتلوم أو يسلمون {  [[

  ]] .يكون هذا حكماً يف قتال مشركي العرب إذ ال تقبل منهم اجلزية 
  :وورد يف تفسري القطان .. 
مرين أن ختيروهم بني أة وبأس يف احلرب ، فعليكم ىل قتال قوم ذوي شدإستدعون  [[

  ]] سالم، إما القتل أو اإل
  :وورد يف احملرر الوجيز .. 
رفع اهللا يف هذه اجلزية ، وليس إال القتال أو اإلسالم ، وهذا : وقال منذر بن سعيد  [[

  ]] .ال يوجد إال يف أهل الردة 
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  :وورد يف تفسري السعدي .. 
]]  }لُونقَاتونَ تملسي أَو مم  ، وهذا هو األمر الواقع إما هذا وإما هذا:  أي} هفإ ،

، فإم يف تلك  ، إذ كانت شدم وبأسهم معهم يف حال قتاهلم ومقاتلتهم ألولئك األقوام
، وإما أن يقاتلوا على ما  ، بل إما أن يدخلوا يف اإلسالم احلال ال يقبلون أن يبذلوا اجلزية

، فصاروا إما أن  ، ذهب بأسهم ، وضعفوا وذلوا ، فلما أثخنهم املسلمون هم عليه
  ]]، وإما أن يبذلوا اجلزية  يسلموا
  :وورد يف أيسر التفاسري ألسعد حومد .. 
وهذا حكْم عام  -إِما السيف وإِما اِإلسالَم : وإِنَّ علَيكُم أَنْ تخيروهم بين أَمرين  [[

  ]]  مشرِكي العربِ واملُرتدينيف
وقد أتيت ا لريى القارئ أنَّ .. هذه عينة من التفاسري املوروثة وما سار على درا  ..

مستنقع حتريف الكلم عن  عليه إمجاع ، فالغرق يف، هذا االفتراء على منهج اهللا تعاىل 
  ..مل ينج منه إالَّ ما رحم اهللا تعاىل مواضعه ،
                                      

       ] ١٤٤: آل عمران [  
الذي متّ ، احلديث التايل  تذهب إىل ما حيمله، جبملتها  هذه التفاسريأنَّ ونرى .. 

  .. افتراؤه على الرسول 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ٢٤( ري البخا
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  :حسب ترقيم العاملية  ) ٣٧٩( البخاري 














 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣١( مسلم 








 

 ..ة ، أاً من الواضح ملن ميلك حددىن من اإلدراك ، ويأىب أن يطلّق عقله وفطرته النقي
جممل ما جاء به كتاب اهللا تعاىل ، كاآليات هذه التفاسري وهذه الروايات ، تتناقض مع أنَّ 

  :الكرمية 
                       ] ٢٥٦: البقرة [   
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     ] ٩٩: يونس  [  

                               ]٢٩: الكهف [  
يف أفرادها إىل فرزٍ  اتمعات اليت تتبناها فكراً وفقهاً ،يف  يتؤد.. هذه التناقضات .. 

  :بني ثالثة أصناف 
١ - زه به عن غريه من هناك صنف يعي أنَّ العقل الذي وهبه اهللا تعاىل لإلنسان ، ومي

املخلوقات ، وأنَّ الفطرة النقية اليت فطره اهللا تعاىل عليها ، ال ميكن أن يتعارضا مع ما أنزله 
ال و.. ه الروايات مكذوبة من أساسها وبالتايل يدرك أنَّ هذه التفاسري وهذ.. هللا تعاىل ا

ق عقله ، وال ينكر كتاب اهللا تعاىل رين إالّ نوراً ومتسكاً باحلق ، فال يطلِّيزيده ظالم اآلخ
ة الشريفة، ما ينكره هو هذه املهازل اليت لبست على كتاب اهللا تعاىل والسن ..  

ا مبهذه التفاسري تنطق  بأنَّ انطلت عليه أكاذيب املشايخ وأسالفهم ،اك صنف هن -  ٢
..  يريده اهللا تعاىل وما حتمله آيات كتابه الكرمي ، وأنَّ هذه الروايات صحيحة قاهلا 

من هذا وفقدان الشفافية والرمحة من نفوسهم ،  يستطيعون تطليق عقوهلموهؤالء الذين ال 
حقيقة كذب هذه الروايات وما عكسته على تفسري آيات كتاب الصنف ، ومل يدركوا 

قاً من يقينهم أنَّ اإلله انطال ر بكتاب اهللا تعاىل ،يدفعهم هذا إىل اإلحلاد والكفاهللا تعاىل ، 
  ..العظيم رب العاملني ال ميكن أن تكون هذه صفاته وأحكامه 

انسجمت هذه ة النقية ، ف، وفقد الروح والشفافية والفطرهناك صنف طلَّق عقله  - ٣
الدالالت  فتعامى عنالتفاسري املوروثة وهذه الروايات املكذوبة مع هوى نفسه وظالمها ، 

، وراح يغوص يف مستنقعات ر للمنطق وللفطرة النقية احلق لكتاب اهللا تعاىل ، وتنكَّ
راً اآلخرين مكفِّتفاسرينا املوروثة ،  الظالم اليت حتملها هذه الروايات وما انعكس عنها يف

  ..، ومنغمساً يف دياجري ظالم املوروث 
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 العبارة القرآنية ..             ] يف اآلية الكرمية التالية ،   ] ١٦: الفتح
فيه حتريف الكلم عن مواضعه ، انتصاراً لثنائية هوى النفس من جهة ، هي منوذج مما متَّ 

   ..كذوبة من جهة أخرى والروايات امل
                              

                                      

          ] ١٦: الفتح [   
 بكلمة كما نرى تبدأ هذه اآلية الكرمية ..     .. وهي أمر من اهللا تعاىل لرسوله
  أمر اهللا تعاىل رسولهيوهذا القول الذي  ..، ومن بعده لكلِّ حامل ملنهج اهللا تعاىل  
دون من البشر محدد لصنف  جهمو،  بقوله) حامل ملنهج اهللا تعاىل  ومن بعده كلّ (

  :غريهم           ..  
ترد يف كتاب اهللا تعاىل مرتني ، مها يف ، ذه الصيغة فني من األعراب وعبارة املخلَّ.. 

السورة ذاا ، يف هذه العبارة اليت هي قيد البحث ، ويف السياق السابق هلا ببضع آيات 
يف سورة الفتح ، نرى بياناً يف مسألة )  ١٦( واآلية )  ١١( فما بني اآلية  .. كرمية

  ..املُخلَّفني من األعراب 
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       ] ١٦ - ١١: الفتح [  

 كلمة ..      باملفهوم القرآين ( الذين مل يؤمنوا يف كتاب اهللا تعاىل تعين
لعني كوم مسلمني ومطَّ.. لذلك .. لغة كتاب اهللا تعاىل من املسلمني العارفني ب) لإلميان 

على كتاب اهللا تعاىل ، ولغتهم هي اللغة اليت نزل ا كتاب اهللا تعاىل ، فإنَّ إعراضهم عن 
   ..جيعلهم أكثر الناس كفراً ونفاقاً  ، اخلضوع حلقيقة ما حيمل كتاب اهللا تعاىل من دالالت

  وانتماء..      م ،  )اخلضوع الظاهر ( إىل ساحة اإلسالمال ينفي كو
 م مطَّ وذلك، كفراً ونفاقاً الناس على وجه األرض أشدلعني على كتاب اهللا تعاىل كو

  ..الت كتاب اهللا تعاىل هو عن معرفة فجحودهم بدال .....ويعرفون لغته 
                                 

     ] ٤٥٧=  ] ٩٧: التوبة   

                                   

                                        

  ٦٦٤=  ] ١٤: احلجرات  [



          ١٩٢                  
٥٩×  ١٩=  ١١٢١=  ٦٦٤+  ٤٥٧  

 عبارة ..           لِّف، تصف جزءاً من األعرابلدرجة وا خ

 وصفوا ا بصفة       عولون يف اخل: ( اليت تعينفهؤالء نتيجة  .. ) لفا
جعلوا يف ، ) كوم من األعراب ( وعدم إميام ونفاقهم ، ، وحبهم للدنيا ، خبلهم 

اخللف متأخا جيب أن يكونوا رين عم..  
  : هؤالء..           ..  م هميصفهم اهللا تعاىل بقولهمن ذا 

 :                 .. م وهممن يصفهم اهللا تعاىل بقوله ذا

 :                                

                 . . م وهممن يصفهم اهللا تعاىل ذا

 : بقوله               .. م من يصفهم اهللا تعاىل بقولهوهم ذا :

                    .. م وهممن يصفهم اهللا تعاىل ذا

  : بقوله            ..  
يكلِّفهم اهللا تعاىل هل يعقل أنَّ هؤالء املوصفني ذه الصفات ، .. والسؤال اآلن .. 

يف منهج اهللا تعاىل  -على أيديهم  -هؤالء الناس  يدخلليتبعهم الناس ، فمبقاتلة الناس ، 
 - املوروث يف التفسري  -كيف إذاً يعتربون  !!!!!!! ..هل يعقل ذلك ؟!!!!!!! .. ؟

املوصوفني ذه الصفات ، رسلَ اهللا تعاىل الذين يعطيهم من األعراب هؤالء املخلَّفني 
  !!!!!!! ..صالحية قتل الناس إن مل يسلموا ؟

يأمره .. خلَّفني من األعراب ؟ يف قوله هلؤالء املُ، ومباذا يأمر اهللا تعاىل حامل منهجه .. 
 : بأن يقول هلم                            



          ١٩٣                  

                                          
 فالكلمة األوىل هي ..       ،ءة حبرف السني الذي يفيد الزمن ونراها مبدو

له إسقاطاته النسبية يف كلِّ  جمرد كحكمٍيهم هذا القول ، وذلك لتلقِّاملستقبل بالنسبة 
 ونرى أنَّ كلمة  ..زمان ومكان        بصيغة املبين للمجهول ، ..بين لنا فلم ي

القرآين م ون .. ب ن يدعو هؤالء املخلَّفني من األعراالنصعدن .. هم سيل مبلكن من ق
لقراءة ما بني ومعرفة ذلك حتتاج  ،، مل يبين كتاب اهللا تعاىل يف ظاهر صياغته اللغوية 

  ..، كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل احلروف يف السياق احمليط 
  : وهؤالء املخلَّفون من األعراب ، سيدعون..        صفتهم ، :       

  .. وهذه العبارة :         إضافة لآلية قيد البحث  -، ترد- 
مرذه الصفة ، ة بصيغة الرفع تني يف كتاب اهللا تعاىل ، مر حيث يصف البشر أنفسهم..  
                                 

  ] ٣٣:  النمل[ 
يصف كصفة ، ) يف اآلية الكرمية قيد البحث الواردة بصيغة مطابقة للصيغة (  ومرة.. 

  .. همن عباد اهللا تعاىل ا عباداً
                               

                ]٥:  اإلسراء [  
قبل لوضع حد إلفسادهم األول ، ، بعثهم اهللا تعاىل على بين إسرائيل فهل الذين .. 

  : وصفهم اهللا تعاىل بالصفةواإلسالم ، وقبل املسيحية ،        ، هل هم

 : دعوة املخلَّفني من األعراب إليهم بعد جميء اإلسالم  ستكون ،ذام       



          ١٩٤                  

                             وذلك ،
  ..؟ د البحث يكإسقاط أكرب لدالالت اآلية الكرمية ق

اإلسالم ، ويف الزمن املستقبل بالنسبة لرتول  جميءاملُخلَّفون من األعراب بعد .. إذاً  ..
 القرآن الكرمي وهذه اآلية فيه ، سيدعون                ..ماذا فإىل 

  .. ؟  سيدعون إىل هؤالء القوم
 ..قاتلوا هؤالء القوم إلرغامهم على أن من أجل : قالوا  -  كما رأينا -ن رواملفسي

يطلب اهللا تعاىل من املخلَّفني : مبعىن .. اإلسالم ، مبعىن يستمر القتال معهم حىت يسلموا 
والذي أدى ( املذهب من التفسري  وهذا.. من األعراب مقاتلة هؤالء القوم حىت يسلموا 

حاً على اإلطالق ، وذلك من ليس صحي) نا يف بداية البحث كما بيإىل ارتداد بعضهم 
  :من أساسه عدة وجوه ، كلُّ واحد منها يكفي لنقض التفسري املوروث 

لى دخول اإلسالم وختيريهم بني اإلسالم أو اجلزية أو عموضوع إكراه اآلخرين  -  ١
مجلةً وتفصيالً ، من أساسه ينقضه كتاب اهللا تعاىل ، هو كذب وافتراء باطل ، احلرب 

: بعنوان ، على موقعي يف ذلك وهناك حبث خاص  ..وبراجمي ك يف كتيب وقد بينت ذل
  ..أكذوبة اجلزية 

  : هؤالء -  ٢          ...  الذين يصفهم اهللا تعاىل بقوله :

                  .. وبقوله :          

                             

        ..وبقوله  :              ..كذلك و

   : بقوله                ..قوله وكذلك ب:    

        ..  هؤالء املنافقون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس يف هل



          ١٩٥                  
هم من يكلِّفهم اهللا هل والذين حكم اهللا تعاىل عليهم بأنهم لن يتبعوا املؤمنني ، قلوم ، 

كالم اهللا  تبديل يف الوقت الذي يريدون بهحبمل رسالته وقتل اآلخرين للدخول ا ، تعاىل 
هل يوجد عاقل ميكن لفطرته النقية أن تستسيغ !!!!!!! .. ؟إالّ قليال  ونتعاىل وال يفقه

  ..هذا االفتراء على منهج اهللا تعاىل ؟ 
 : لقرآنية األهم من السببني السابقني ، هو أنَّ صياغة العبارة ا -  ٣     

      ولذلك رأينا  ..إطالقاً  ..، ال تسعف التفسري املوروث فيما يذهب إليه
: بالضبط كما يصفهم اهللا تعاىل ، راح حيرف دالالت كالم اهللا تعاىل ، كيف أنَّ بعضهم 

               ه هناك من يقرأ كلمة ، فيزعمأن :      ،
، ) أن ( بإضمار وذلك  ) ..إىل أن يسلموا : ( جاعالً املعىن ،  )يسلموا ( : على أنها 

  .. تقاتلوم إىل أن يسلموا: عىن مب
لو كان كالمهم صحيحاً أنَّ دعوة هؤالء املخلَّفني من األعراب إىل القوم أويل .. 

ديد من أجل أن يقاتلوا هؤالء القوم أو أن يسلم هؤالء القوم ، لكانت العبارة البأس الش
 القرآنية           فإضافة ..  )تقاتلوهم أو يسلموا ل( : بالشكل
تقاتلوهم أو ل(  : تقتضي النصب ، وبالتايل تقتضي الصيغة) من أجل أن ( العبارة 
 هذا الذي فرضوه على كتاب اهللا تعاىل ، تنقضه الصياغة  لكن..  )يسلموا   

     ..  

 جعلهم يعربون هذه العبارة ، هذا التيه الذي دخلوا فيه ..           

 صفة لكلمة      .. اهلم مبا يريدونه ،  حىت لو سلّمناو.. وهنا تبلغ املهزلة ذرو
، وليس عوا إىل قتال القوم د هم) حسب تفسريهم املغلوط ( فاملخلَّفون من األعراب 

فمن حيرف الكلم عن مواضعه ،  ..باملقاتلة أو اإلسالم  نيعوا إىل قوم موصوفأم د األمر



          ١٩٦                  
حكام أن تتقاطع مع أ من املستحيلالضالّة ، كون أهوائه سيغرق مبثل هذه املستنقعات 

  ..وحق  ها عدلٌكتاب اهللا تعاىل اليت كلُّ
كيف يأتون بأن املضمرة لتخدم أهواءهم يف حتريف الكلم عن مواضعه ، وهم .. 

إنما هي   )تقاتلوهم أو يسلموا ل( : يرون بأم أعينهم أنَّ العبارة القرآنية ليست بالشكل 
 :          .. السبب هو أنَّ هذا التحريف للكلم !!!!! .. !!كيف ؟

  : عن مواضعه             وينسجم مع ، أهواءهم خيدم
  ..روايام اليت وضعت أصالً خلدمة ذات األهواء عند السابقني 

الدعوة اليت احلقيقة اليت منعوا من رؤيتها بسبب عبادم ألصنام التاريخ ، هي أنَّ .. 
اإلسالم ، ليست لتخيري هؤالء القوم بني القتال أو سيدعى إليها املُخلَّفون من األعراب ، 

أن يف ض على الطرفني فرت، يف قضية  معهم يف خندقٍ واحدإنما هي دعوة للوقوف 
 فالدافع هو عدو مشترك ، ينال من هؤالء املخلَّفني من األعراب.. يواجهوا عدواً مشتركاً 

 يف مواجهة ذلك العدو ب وقوف هذين الطرفنيمما يتوج،  بأس شديد، ومن القوم أويل 
  ..املشترك 
ليس و، ليس من حيمل منهج اهللا تعاىل فقط  ، فالذي يدعو املخلَّفني من األعراب.. 

وللقوم وليس العدو املشترك هلؤالء املخلَّفني من األعراب  ،فقط  بأس شديدالقوم أويل 
ما يدعوهم هو كلُّ هذه األمور .. فقط وعلى مقدساما بعدوانه عليهما  س شديدبأأويل 

تنتجه من ظروف يتوجب عليهم ا الوقوف مع هؤالء القوم أويل بأس شديد  ، مباجمتمعة 
 لذلك رأينا كيف أنَّ كلمة .. يف مواجهة هذا العدو املشترك        تأيت بصيغة

  ..املبين للمجهول 
 بأس شديدإىل القوم أويل  دعومهؤالء املخلَّفون من األعراب ، وأثناء .. لكن .. 

قوم أويل بأس شديد لمع ا يكونون يف حالة اقتتال، للوقوف معهم أمام عدو مشترك 



          ١٩٧                  

 من هنا نرى أنَّ اجلملة .. وحماولة إلخضاعهم          هي حال
للذهاب  يدعون، حني  بأس شديدخلَّفني من األعراب مع أولئك القوم أويل هؤالء امل

) مع هؤالء القوم ( حال كوم في ف. ...... يف وجه عدو مشتركمعهم إليهم ، للوقوف 
 يف حالة اشتباك وقتال وحماولة لإلخضاع            ،  دعون إىل هؤالءي

  :ليقفوا معهم ضد عدو مشترك أس شديد القوم أويل ب               

  ..  

  : اجلملة.. إذاً ..         ليست صفة للقوم أويل بأس شديد كما
لبأس الشديد ، هي حال للواقع بني املخلَّفني من األعراب والقوم أويل اإنما .. زعموا 

 :  حينما يضطرهم عدو مشترك للوقوف يف خندقٍ واحد أمامه             

    ..  وتناحر فون من األعراب يف حالة اشتباك وقتال واملخلَّ: مبعىن دف
قوم أويل لامن ذروة اشتباكهم مع إخضاع القوم أويل بأس شديد ، وهم يف هذا احلال 

 بأس شديد          دعوننتيجة اعتداء عدو مشترك هلم وهلؤالء ( ، ي
إىل الوقوف مع هؤالء القوم يف خندقٍ واحد ضد هذا العدو  )القوم أويل بأس شديد 

 املشترك                  ..  
النيل من املقدسات املشتركة بني املخلَّفني إىل هدف يكان هذا العدو املشترك  وملَّا.. 

انتصاراً  الدفاع عنها، وهي مقدسات ال بد من  بأس شديدمن األعراب والقوم أويل 
فني من األعراب للدعوة يف الوقوف مع القوم أويل ملنهج اهللا تعاىل ، فإنَّ طاعة هؤالء املخلَّ

وباملقابل  ..لون من اهللا تعاىل على أجرٍ حسن جيعلهم حيصخندقٍ واحد ، يف  بأس شديد
فإنَّ التولّي عن هذه الدعوة واالستمرار يف غيهم وحاهلم اليت هم عليها ، جيعلهم ينالون 

  ..من اهللا تعاىل عذاباً أليماً 



          ١٩٨                  

                                     

            

  : العبارة القرآنية.. إذاً ..            ، ال تعين تكليفاً من اهللا تعاىل
وا لن يتبعوالذين حكم اهللا تعاىل بأنهم كالم اهللا تعاىل ،  تبديلالذين يريدون للمنافقني 
 عليهم بالقوة ، ذلك اإلسالم على الناس لفرض اإلسالم ظاملة بأن يشنوا حروباً املؤمنني ، 

  ..من األعراب الذي مل يؤمن به أصالً هؤالء املخلَّفون 
عرب حتريف  من إساءة لكتاب اهللا تعاىل افتراءات املوروثوكلُّ ما يترتب على .. 

لناس ، ومن ارتداد لبعضهم ، يتحمل مسؤوليته عقائد المن إساءة والكلم عن مواضعه ، 
نَّ هذه املوروث أإليهامهم ، لرماد يف أعني الناس ا ، الذين يذروناملتاجرون ذا املوروث 
  ..هو ذات مراد اهللا تعاىل 

وهذا ال يعين إعفاء املرتدين من املسؤولية ، كوم كان باستطاعتهم البحث عن .. 
وسعي ذا املوروث ، فاحلياة يف أساسها امتحانٌ من اهللا تعاىل ، احلقيقة خارج مستنقع ه

  ..وحبث عن احلقيقة 

 
 



 

 

 
         

  
          

                         

نور تتالشى بوجوده ظلمات النفوس ، وأوهام الضالل ، كتاب اهللا تعاىل  ..
الذين الظاملون املُظلمون  ض عن نور كتاب اهللا تعاىل إالّوال يعرِ.. املنافقني وأكاذيب 

  ..وسكِّرت أبصارهم عميت قلوم 
عابدو أصنام التاريخ يتعامون عن رؤية احلق يف كتاب اهللا تعاىل ألنه يسقط أصنامهم 

االستمرار خلدمة التارخيية ، ويبحثون يف مستنقعات التاريخ عن أكاذيب لفَّقها أسالفهم 
قون أكاذيبهم على أنها علم ال يأتيه الباطل ، ويرفعوا ويسوأصنامهم التارخيية ، بعبادة 

  ..صالحية نسخ آيات كتاب اهللا تعاىل ، إىل درجة تعطي الروايات التارخيية الناجتة عنها 
  :يف هذا البحث سنقف عند آية واحدة من كتاب اهللا تعاىل ، هي قوله تعاىل .. 
                            

        ] ٤٣: التوبة [  



       ٢٠٠                  

 

ى بعلم احلديث من وحدها تنسف ما يسملنرى كيف أنَّ هذه اآلية الكرمية .. 
، وقد بينت  مهذا إضافة إىل أنَّ جممل آيات كتاب اهللا تعاىل تنسف خزعبالأساسه ، 

لكن يف هذا البحث سنقف عند .. حمطّات يف سبيل احلكمة : تاب ذلك بالتفصيل يف ك
  ..لنرى كيف أنها تبين فساد ما يسمى بعلم احلديث من أساسه ، هذه اآلية الكرمية 

 .. اآلية الكرمية حتمل عتاباً للنيب  ، بأن ومن بعده لكلِّ قائد حامل ملنهج اهللا تعاىل
  : نال يأذن ملن يستأذنه إالَّ بعد أ                     

أنَّ اهللا تعاىل مل يبين ماهية األمر الذي حصل فيه ، وما نراه يف هذه اآلية الكرمية .. 
مع أنَّ السياق احمليط ذه اآلية الكرمية االستئذان ، هل هو يف القعود ، أم يف اخلروج ، 

   ..اخلروج للجهاد ة يصور مسأل
  :لن نقف عند العبارة القرآنية .. ث ويف هذا البح..         

   س والنفعرفة حقيقة ، فما نريد إلقاء الضوء عليه هو احلقيقة العلمية املتعلّقة مب

  :لبشرية ، واحملمولة بقوله تعاىل ا              

     ..  
لالستئذان الذي طلبوه  استجابتههو بسبب ،  لنبيه العتاب من اهللا تعاىل .. إذاً .. 

 :             .. نهوتكملة اآلية الكرمية تبيأن  على النيب  - 

  :توصله للنتيجة  لية سليمةباع آإت -قبل إعطاء اإلذن ملن يستأذنه        

           ..  يف معرفة حقيقة الناس املطلوبة فهذه اآللية
يسمى بعلم  مبا تذكّرنا ،قرار بناء على هذا التقييم  دف اتخاذ ونتيجتها ، ،مهم يوتقي

ى بعلم اجلرح والتعديل ، كون ما يسمى بعلم اجلرح والتعديل يسم مبااحلديث ، وبالذات 
  ..ؤخذ منه احلديث ملعرفة الصادق الثقة الذي ي ، هو األساس يف تزكية الرجال
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ما يسمى بعلم اجلرح والتعديل ، هدفه فرز الرواة ، هذا ثقة ، وذاك ليس بثقة ، .. 
فالنتيجة املطلوبة واليت يسعى  ..ث ين يؤخذ منهم احلديدف الوقوف على الثقات الذ

.. الثقات ، كمقدمة ألخذ الروايات منهم أمساء ، هي علم ما يسمى بعلم احلديث إليها 
إىل علم الصادقني الذين هم أهلٌ ألخذ ، يهدف ى بعلم اجلرح والتعديل ما يسم: مبعىن 

  ..الروايات منهم 
بعلم احلديث ، تنسفها هذه اآلية الكرمية  ىيهدف إليها ما يسمهذه النتيجة اليت .. 

آلية للنتيجة اليت ميكن الوصول إليها بإتباع ، من خالل ما حتمله من تبيان من أساسها 
  ..بني الصدق والكذب ،  يف معرفة حقيقة أحوال الناسالسليمة البحث 

  : الكلمة األوىل هي..     ،،                 

      ،الواجب إتباعها اآللية هذه ف.. إىل أن : ر وغاية ، مبعىن وهي حرف ج

 : إىل النتيجة تم الوصول يإىل أن ، يتم السعي إليها ،         

        ..  
بني وجهي الصدق يف حماولة معرفة حقيقة الناس ليمة علمية س أي آليةونتيجة .. 
، ليبقى هناك صنف ثالث هو بقية الناس بعد استثناء ، هي فرزهم إىل صنفني والكذب 

  :اآلية الكرمية  يف هذهالصنفني املذكورين 
بعينها ، يتبين لنا فيها صدق بعض  حمددة متعلّقة بأفعالهناك حاالت حمددة  - ١
وهذا  ..يف جممل حيام احلاالت فقط ، وليس صدقهم كصفة يتصفون ا  يف هذهالناس 

 : يف صياغة العبارة القرآنية  نراهما         ..  

 : كلمة ..       ، مشتقات دالالت ويف ، ) ب ، ي ، ن : ( هي من اجلذر
من شيٍء ، وبان وظهر فتبين الشيء ، فُرز قسمني ،  بنيوفرزاً طاً توسنرى ، هذا اجلذر 

  ..آخر 
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  ] ١٨٧:  البقرة[ 

                      ]٢٥٦:  البقرة [  

 وما نراه أنَّ كلمة ..      املتبوعة بكلمة  هي بصيغة املبين للمعلوم    
يف و ... يف معرفة أحوال الناس اآللية السليمة ما يتبين ليس لكلِّ الناس ، إمنا فقط ملتبعف، 

 تبع اآللية السليمة يف معرفة أحوال الناسمل( تعلّقة بأحداث معينة ، يظهر بعض احلاالت امل
كصفة يتصفون ، صدق بعض الناس يف هذه احلاالت ، وليس صدقهم يف جممل حيام ) 
  .. ا

 ..بع هذه اآللين ملتالذي  ..ة يف البحث عن مصداقية الناس ؟ وما هو الذي يتبي
  يتبين هو    ...  فهذه العبارة      نة منمكو ،

هو صدق بعضهم ، يف أحوال الناس السليمة كلمتني تؤكِّدان أنَّ ما يتبين ملتبع آلية البحث 
 ، فورود كلمة تتعلَّق بأحداث حمددة بعينها حمددة بعينها  وحلاالت، كأفراد    

  ..تفاعلهم مع هذه األحداث احملددة بعينها  صدقوا يف: مبعىن  ..بالصيغة الفعلية ليس عبثاً 
قضايا حمددة بعينها ، هو صدق األفراد يف ، فما هو من املمكن أن يتبين لنا .. 

كصيغة  )حىت تعلم الصادقني ( : فاهللا تعاىل مل يقل .. وليس صدقهم كصفة يتصفون ا 
  : مشاة للعبارة        .. مايقول جلَّ وعال إن :           

    ..  
كصفة يتصف ، ال توجد آلية من املمكن إتباعها للجزم بصدق إنسان ما : مبعىن .. 

أحداث  من خالل، أبداً ، ألننا نتفاعل مع البشر يف تفاعله مع كلِّ أحداث حياته ا 
  .. اإلنسان أن خيفي كذبه عنا عقوداً من الزمن حمددة بعينها ، وقد يستطيع
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وكالمنا هذا ال يعين أنه ال يوجد من هو صادق ، أبداً ، ما نعنيه أننا حنن البشر .. 
  ..ال نستطيع أن جنزم بصدق إنسان ما كصفة يتصف ا على مدار حياته 

صفون ا ، نستطيع ا التيقن من كذب بعض الناس ، كصفة يتهناك حاالت  - ٢
ألنَّ اإلنسان الذي استطاع خداعنا عقوداً من الزمن ، تنكشف حقيقته ككاذب يف 

  : وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية.. فنعلم أنه كاذب أحداث حمددة ،     

     ....... فكلمة :        تقف على حقيقة األمر ، وكلمة: تعين : 

       ةفة بأل التعريف ) اسم فاعل ( نراها صيغة امسيوبالتايل فالعبارة   ..معر

          صفون بصفة الكذب : تعينوتقف على حقيقتهم ككاذبني يت..  
حبث  آلية أليباعنا تبقى جمهولة بالنسبة لنا ، على الرغم من إتهناك حاالت  - ٣

 عرفة أحوال الناس ، فال يتبني لنا صدقهم بأحداث حمددة مليف حماولة  مةسلي      

       وال نعلم حقيقتهم ككاذبني ،           ..
 يب ، فحىت النواملنافقون فيها الكاذبون بالتأكيد ، وهذه احلاالت اهولة بالنسبة لنا 

ه وهم الذين كانوا يعيشون مع، على النفاق من أهل املدينة  ذاته مل يكن يعلم الذين مردوا
  ..صغري نسبياً  يف مكان جغرايف
                             

                  ]١٠١:  التوبة [  
آليات البحث يف أحوال الناس وحقيقة أنفسهم ملعرفة صدقهم من كذم ، .. إذاً  ..

ومن املمكن أن توصلنا .. أبداً .. ال توصلنا إىل حتديد الصادقني منهم كصفة يتصفون ا 
اليت  ؤكِّده اآلية الكرميةهذا ما ت.. إىل معرفة بعض الكاذبني منهم كصفة يتصفون ا 
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  :عندها  نقف                       وهذا ما ،
  ..تؤكِّده كلُّ نظريات علم النفس الناجتة عن مناهج علمية صادقة 

اجلرح  بعد هذا البيان املستنبط من كتاب اهللا تعاىل ، لنعد إىل ما يسمى بعلم.. 
: ولنسأل السؤال التايل .. والتعديل ، الذي يعد األساس األكرب فيما يسمى بعلم احلديث 

سمهل هدفه النهائي اخلروج بقائمة الكاذبني ، أم بقائمة  اجلرح والتعديلى بعلم ما ي ،
 يف كتب احلديث ،: ولنسأل السؤال التايل .. الصادقني ليتم أخذ احلديث من أفواههم ؟ 

ويف السند ، هل يقومون بعرض أمساء الكاذبني ، أم بعرض أمساء الذين يعتقدون أنهم 
هل ..... حدثنا فالن عن فالن عن فالن : عندما نقرأ يف السند : مبعىن .. صادقون ؟ 

كاذبون ، أم على أنهم  ماألقوال من أفواههم على أنه ، متّ أخذفالن وفالن وفالن 
  ..صادقون ؟ 
ما يسمى بعلم اجلرح والتعديل ، هدفه النهائي هو اخلروج بقائمة ..  إذاً.. 

فساد هذا املبدأ من  وهاحنن نرى.. الصادقني الثقات الذين يؤخذ احلديث من أفواههم 
الوصول إىل قائمة الصادقني  من خالهلا -حنن البشر  -أساسه ، فال توجد آلية نستطيع 

  ..نطمئن إىل كلِّ ما يقولون  حبيث ، كصفة يتصفون ا
 أالّ نا، فأمروقد أكَّد كتاب اهللا تعاىل هذه احلقيقة يف الكثري من آياته الكرمية .. 

  ..بالكذب واإلمث املبني  تزكية األنفسنزكي أنفسنا ، ووصف 
                                     

                              ]٥٠ - ٤٩:  النساء [  
                                   

                            ]٣٢:  النجم [  
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فلو أنهم اتبعوا آلية من هنا نرى فساد مبدأ ما يسمى بعلم احلديث من أساسه ، .. 
 ملعرفة الكاذبني         أمساء قائمة ب ، لكان من املمكن أن يصلوا إىل

شيء ، ألنَّ املطلوب بالنسبة ملا ، ولكن ، هذه القائمة ال تفيدهم يف الكاذبني بعض 
ونه بعلم احلديث هو قائمة بأمساء الثقات الصادقني كصفة يتا ، من أجل أن يسم صفون

على أنهم  -حسب أوهام ما يسمى بعلم احلديث  - ، وذلك يؤخذ احلديث من أفواههم 
صفون بالصدق ، وبالتايل ال يعرفون الكذب يت..  

) اجلرح والتعديل علم فساد مبدأ ما يسمى ب( هذه احلقيقة  -تارخيياً  - ونرى .. 
فعلى .. باختالفهم هم ذام يف حتديد أمساء الصادقني الذين يتم أخذ احلديث من أفواههم 

:  احلافظ النيسابوري يف كتابه احلاكم أيب عبد اهللاعن ونقالً  –ال احلصر  –سبيل املثال 
 صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي، وذلك من كتاب  ) املدخل إىل معرفة املستدرك (

 (الذين خرج هلم البخاري يف اجلامع الصحيح ومل خيرج هلم مسلم  عددأنَّ  ورد، 
 ، وعدد من احتج م مسلم يف املسند الصحيح ومل حيتج م البخاري شيخاً)  ٤٣٤

وهكذا يكون جمموع الذين اختلف يف األخذ  .. شيخاً)  ٦٢٥ (يف اجلامع الصحيح 
    .. شيخاً)  ١٠٥٩ (عنهم البخاري ومسلم هو 

فاملبدأ فاسد من أساسه ، وفوق فساد هذا املبدأ من أساسه .. وهذا األمر طبيعي .. 
 - ال احلصر -املثال فعلى سبيل .. غرقوا يف مستنقع األهواء والعصبيات والرؤى املتناقضة 

نرى أنَّ أبا هريرة الذي يطبل له املطبلون ويزجمر له املزمرون ، كان يعد كذّاباً عند بعض 
  ..الصحابة ذام 

  : ) ٣٩١٥( مسلم 
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  ..؟   إىل النيبينسبونه فيما كانوا ، الصحابة ذام ببعضهم   يشكأمل.. 
  ) : ١٩٠٤٧( أمحد 





















  
 .. ع النيبخدأمل ي  خرج من الدنيا وهو يعتربهم من  ، حيثذاته ببعض أصحابه

  ..أمته ومن الثقات الصادقني ، ويفاجأ يف اآلخرة أنَّ حقيقتهم عكس ذلك ؟ 
  : )٦٠٩٨(البخاري 
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  : )٦٠٩٠(البخاري 








 

  : )٦١٠٤(البخاري 










 

  : )٤٢٤٦(مسلم 






       ٢٠٨                  

 





 

  : )٤٢٤٥(مسلم 






 

فساد مبدأ ما يسمى بعلم احلديث من آيات كتاب اهللا تعاىل مبجملها تؤكِّد .. 
يف .. ولكن .. حمطّات يف سبيل احلكمة : وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب أساسه ، 

  ..هي قوله تعاىل ، عند آية واحدة فقط وقفنا ، سياق هذا البحث 
                            

        ] ٤٣: التوبة [    

 



 

 

         

        

  
         

                         

                               ] 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 
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             ] 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 
 وا كلمة فحمل     ها تعين رؤيةكما زعموا  -، وهي هنا العني فقط  على أن - 

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 
 كلمة : قالوا .. باختصار ..      م هاحِسب: مبعىن هيل ها، وتوهها، وختي 

  ..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  ..بغية الطعن مبصداقيته كونه من عند اهللا تعاىل 
 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 
 لو كانت كلمة .. وقالوا أيضاً ..     رؤية غري مطابقة للحقيقة تعين  ،

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 [  
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                 ] 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 
 والعبارة القرآنية ..               ، نرى فيها كلمة     ،

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

مع درجة التدبر هلذا  مبا يتناسبسأقص عليكم منه خرباً ، ، أخربكم منه ذكراً سوف 
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وما .. ومع درجة التطور احلضاري يف العصر الذي تطرح فيه األسئلة النص الكرمي ، 
 الكرمي يف كلِّ زمان ومكان للسائلني هو سوف يقصه حامل القرآن      ، امم

  حيمل هذا النص الكرمي من قصة ذي القرنني      .. ومن هنا نرى أنَّ هذا
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 
 العبارة القرآنية ..               ،َّا وطله األرض وأعطيناه  أناتعين إن

 والعبارة القرآنية  ..فيها ) مبختلف أشكاهلا  ( القوة            ،
حبيث أنه إن سار يف ، العلم والقدرة واآللة  منشيء ،  تاه مفتاحاً لكلِّاهللا 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 وبإمكانه، 
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

  : قوله تعاىلهذا ما نقرؤه يف و         .. طريقاً جديداً مستفيداً كتشف ا: مبعىن
   ..  مرادهيوصله إىلوسار به ل ،من تلك األسباب 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 [  

  [ : الكلمتان..       ،،       [  ،ران موضعيتالشروق  صو
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 
 الشمس ، امسها      وجهة تغرب فيها الشمس امسها ،       ..  

 [ الكلمتان و..       ،،       [  ران املواضع املختلفةما بني ( تصو
) 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
 : سنة ، لذلك نراها ترد يف كتاب اهللا تعاىل معرفة بأل التعريف       .. ومن

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 

       ..  
  للشمس )ما بني يوم وآخر (  املختلفة ملغارباوكون هذه ..        ، ناجتة

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

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

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

        .. ما يقول تعاىلإن:                       ..  

 وهذا التغير يف املطالع املختلفة للشمس من يومٍ آلخر ..       حبيث نرى ،
( 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 منه الشمس يف الصيف  تطلعأقصى ما هو قني أحد املَشرِف.. 
أَقصى ما تنتهي إِليه الشمس يف هو أَحد املَغرِبني و..  يف الشتاء تطلع منهما صى هو أق

وما بني هاتني الذروتني ، تكون  .. اآلخر أَقْصى ما تنتهِي إِليه يف الشتاءليكون الصيف 
  هذا ما يصوره قوله تعاىل  .......املشارق واملغارب              ..  

  



      ٢١٨                  

 

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 
 [ كلمتا      ،،       [  .. ما بني الشمال لتكون حركة هذه الزاوية

، 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 أنهالشمس من يومٍ إىل آخر ، 
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 ، 

 القرآين         ..  ا النقطة األوىليف  اليت تطلع منها الشمسمشاالً كو
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 .. 
 تعامد أشعة الشمس على مدار اجلدي يف نصف الكرة اجلنويبكانون أول إىل )  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 .. 

 ى يف التعبري القرآين ، تسمأشعة الشمس على سطح األرض         .. مبعىن
   ..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 
 ففي احلالة ..         على احملور مشاالً ( تكون الشمس بالنسبة لألرض

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

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

  
  
  

  
        

  
ل من فاحلركة النسبية على احملور مشاالً جنوباً تكون بني ذروتني ، حبيث يتم االنتقا.. 
 حالة          حيث الشمس يف أعلى احملور واألرض يف أدناه ، إىل أن تصبح
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 الشمس يف أدىن احملور واألرض يف أعاله حيث احلالة         ذلك يتم ،
بعدها تنعكس املسألة يف الشهور الستة .. يف ستة شهور ، كما هو مبين يف السهم املنقّط 

خرى ، فتعود الشمس إىل أعلى احملور واألرض إىل أدناه ، لنعود إىل نقطة البداية وهي األ
         ن يف السهم اآلخر غري املنقَّط ، وبذلك تكون قدكما هو مبي ،

  ..وهكذا .. لتعود هذه الدورة من جديد يف سنة أُخرى .. انقضت سنة كاملة 
مغرب الشمس ، املذكورين يف قصة ذي القرنني ، مطلع الشمس ، و.. 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 

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

 فما بني بلوغه هذه النقطة ..                ، احلقيقة  وبني

 ) 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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 وكون ..         الذروة األخرى هو ، األوىل هذه الذي بلغه يف رحلته

 ذروا املقابلة هلا هي ،         .. وكون الشمس تتناوب يف ابتعادها
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
شمس على سطح األرض هو الذروة القصوى باتجاه التأثّر حبركة تعامد ال، سطح األرض 

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

 والعبارة القرآنية ..               ، من وجد : تعين الشمس
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 .. 
  ..عني من خالل الكرؤية ، ) خارج ذاته ( لعامل اخلارجي مع ايتواصل : أي  .. اخلارجي
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                               ] ٤٥: املائدة [  
                    ] ٨٤: يوسف [  

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

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

وتفاعل نفسه ، وذلك يف رؤيته هدأ باله ، واطمأن ، واستقرت نفسه  :وقر عيناً .. 
  ..مع ما حييط به وتواصله 
                  ] ٢٦: مرمي [  
                           ] ٤٠: طه [  

                          ]٧٤: لفرقان ا [  

                         ] 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 [  

 رى أنَّ كلمة من هنا ن..     ة التواصل واملشارك: يف قوله تعاىل التايل تعين
  ..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

 : يخلَق هلا يف اآلخرة            ] ته  ] ٧: التكويروهذا اجلسد له ماهي ،
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 رأيناكُنو.. 
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 علي وزوجه 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 :  ( اىل مل يقل يتوهم الكثريون ، مما يؤكّد ذلك أنّ اهللا تع
 : بصيغة مشاة لقوله تعاىل                     ]٣٧ : األحزاب [ 

 : حيث يقول اهللا تعاىل  ،       ا ( : ، ومل يقل فالزواج يف .....  )زوجناك
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 ،
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  ..هي واسطة زواج أهل اجلنة ذكوراً كانوا أم إناثاً  –إذاً  –فاحلور العني 
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   
ء الذين يدخول اجلنة دون النساء ، وأنّ لقاء هؤالء الرجال معهن يف اجلنة للرجال األتقيا

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

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

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

 من هنا نرى أنَّ العبارة القرآنية ..                    ،   تعـين :
 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 .. 

 أنه عند للسبب الذي سلكه يف حبثه ،          ذروة ابتعاد تعامد ذي هو ال
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  اًفما 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 
تبتعد وتنتهي يف جيعل من الشمس عند ذروة تأثري هذا الزحف ، وهي القطب اجلنويب ، 

  ..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 يكتشف فيزة القطب اجلنويب ، وما فمي.. متَّ اكتشافها ، واليت ستكتشف مع الزمن 
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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 
 : بداية قصة ذي القرنني هي كلمة ..  رأينافكما ..       ..ميكن  فال

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

  .. 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
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واملخالفة ملا اعتاد وغري الطبيعية  املكتملةالرؤية غري نعكاس هذه ماهية او، 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 .. 

 مغرب الشمس                    ها تنتهي ، علميف وتبتعد وتغيـب  أن
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 ؤية غري واضحة وغري وبني علمه أنها تغيب وتبتعد يف ر

لعبارتني احلاملتني لطـريف  توازناً يف القيم العددية بني اجهة أخرى ، توازنٌ رأيناه ينعكس 
  ..هذه املعادلة 

        =١٧٨  

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

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 ، ا كيف تنعكس دالالت ذلك وكنا قد رأين.. مطلع الشمس 
  ..بني طريف هذه املعادلة العددية 

        =١٧٨  



      ٢٣٦                  

 

     =٨٧     ،،     =٩١  
١٧٨=  ٩١+  ٨٧  

 الرحلة الثانية إىل الذروة اُألخرى ..         دف إىل هي رحلة
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 كيد ال يوجد ما حيجب الشمس فبالتأوال 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 .. 
 ا ما نقرؤه يف قوله تعاىل العلمية اليت وصل إليها يف رحلته األوىل ، وهذ    

            ..  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 ،  يهخرى يف رحلتارات قرآنية أُتفسري عبألحباث أُخرى وتاركاً .. لبحث آخر 
 :  كالعبارات                                



      ٢٣٧                  

 

                                 

                                          
  ] 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 

 
 



 



 
 

 

  
عابدو أصنام التاريخ الذين ال هم هلم إالَّ عبادة أصنامهم من رجال وروايات ما .. 

أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، يطبلون ويزمرون لزواج الطفلة اليت مل تبلغ بعد ، وذلك 
  ..اية املوضوعة التالية بناًء على موروث ال عالقة له مبنهج اهللا تعاىل ، ومن ذلك ، الرو

  :حسب ترقيم العاملية )  ٤٧٦١( البخاري 
    

 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٢٥٤٨( مسلم 




 

كان عمرها  –اية كما يفترى يف هذه الرو –الكارثة ليست فقط يف كون عائشة .. 
 سنني ، الكارثة أيضاً أنَّ النيب ست  كان عمره ذا السن جهاه تزووالذي يفترون أن )



    ٢٤٠                  
بأنه أُعطي قوة  يفترون ويكذبون على النيب .. وليت األمر ينتهي هنا .. سنة )  ٥٣

  ..جنسية تعادل القوة اجلنسية لعشرات الرجال 
  : م العامليةحسب ترقي )٢٦٠(البخاري 





            

 

اريف من مل ولن يروا احلقيقة يف حيام ألنهم ال يريدوا ، ألنها وإجابة على خت
 يبلغن يف هذا السن سقط أصنامهم ، الذين يقولون إنَّ البنات يف ذلك العصر كنست ( ت

إجابة على هؤالء نعرض .. ، وذلك هروباً من االعتراف بعدم صحة هذه الرواية ) سنني 
  ..  ؤمنون هم بصحته هلم احلديث التايل الذي ي

   :حسب ترقيم العاملية )  ٦٤٠٢( أمحد 
               

 



 

[[ عبارة إنَّ ورود ال    [[  خلف العبارتني ، ]]

 [[  َّله داللته على أن ،
، إنما يكون بعد هذا العمر هذا التفريق يف املضاجع والذي هو سابق لفترة بداية البلوغ 

  ..الذي يؤمرون فيه بالصالة ويضربون فيه على تركها 



    ٢٤١                  
 [[ وإن قال قائل ممن مل ولن يروا احلقيقة أبداً ، الكالم 

 !!!مستأنف وال عالقة له بالعبارات السابقة ، وبالتايل فالبلوغ يكون قبل هذه الفترة  ]]
لو فرضنا جدالً أنَّ األمر كما وى أنفسكم ، كيف تؤجلون : نقول إجابة على ذلك .. 
!!!!!! .. تعليم الصبيان للصالة إىل مرحلة ما بعد البلوغ ؟ –بناء على هوى أنفسكم  –

وهل الطفلة اليت مل تتهيأ بعد لتقلِّد أفعال حركات الصالة بسبب صغرها ، هل هي مهيأة 
[[ وهل تأخري العبارة !!!!!!! .. ار يف مسألة زواجها ؟ألخذ القر  

 [[  خلف العبارتني ]]

 [[ وى أنفسكم ؟ أليس أمر التفريق يف ..  !!!!!!!، هل هو عبث كما
املضاجع هو بسبب وصول الصبيان إىل بداية مرحلة البلوغ ، وهي مرحلة من العمر 

!!!!!!! تتعدى مرحلة اإلدراك اليت يتمكَّن فيها الطفل من تقليد هيآت حركات الصالة ؟
  ..نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. 

 من املفسرين إىل أنَّ العبارة القرآنية  ولألسف ذهب الكثري..         
  الاليت مل يبلغن بعد مرحلة احليض يف اآلية الكرمية التالية ، تعين الصغريات يف السن ..  

                                     

                                 

         ] ٤: الطالق [  
وبناًء على فهمهم اخلاطئ هذا وعلى روايات موضوعة ما أنزل اهللا تعاىل ا من .. 

، راحوا جييزون الزواج من الطفلة اليت مل تبلغ بعد ، وذلك جرمية إنسانية هلا أكثر  سلطان
فمن جهة من مل تبلغ احمليض هي طفلة غري بالغة وغري مهيأة أصالً للزواج ، .. من بعد 

فاملسألة جرمية .. ومن جهة أُخرى هي غري قادرة وعياً وإدراكاً على اختيار شريك حياا 
  ..بكلِّ املقاييس  إنسانية



    ٢٤٢                  
 .. هام النيبواجلرمية األكرب هي ات  ع ، وهوا كمشر بالقيام  ِّالربيء من كل

 ذلك ، والذي يصفه جلَّ وعال بقوله                ] ٤: القلم [  ،
بأنه  رامة النيب واجلرمية الكربى تتمثّل باتهام كلِّ غيور على منهج اهللا تعاىل وعلى ك

كافر ومنكر للسنة الشريفة وغري ذلك من اتهامات ال تنطبق إالَّ على املتهِمني ذام الذين 
  ..ال يعبدون إالَّ أصنامهم التارخيية 

هناك عبارة قرآنية تبين لنا احلكم العام يف ) القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل .. 
 : عدة املطلَّقة                       ] ٢٢٨: البقرة [  ،

وهو حكم عام يف ذلك ، وليس كالم عمومٍ يراد به اخلصوص كما يفترون على دالالت 
  ..املعجزة الكربى : كتاب اهللا تعاىل ، وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب 

  .. واآلية الكرمية التالية
                                     

                                 

         ] ٤: الطالق  [  

  [[: تبين عدة املرأة يف حالتني خاصتني مها ..               ،

            [[  .. ة بكلٍّ من هاتني العبارتنيفما هي حدود الدالالت اخلاص
  ..القرآنيتني ؟ 

 كلمة ..     ورجائهم يف احمليض  تعين فقدان أملهن         

   .. وتعين الاليت امتنع عنهن احمليض :  
  ة اليتيف فترة من العمر ، قبل بلوغ الفترة الطبيعي طرأ عليهن يا بسببٍ صحإم

 ..ينقطع فيها احمليض بالنسبة لعموم النساء 



    ٢٤٣                  
 مرحلة من العمر انقطع فيها احمليض كعموم  أو بسبب بلوغهن بشكلٍ طبيعي
  ..النساء 

 والعبارة القرآنية ..                ن لنا أنَّ اليأس املعين هو منتبي
منظار تلك النساء ، مبعىن حسب معرفتهن هن ، وحسب جتربتهن هن ، فاليأس هو 

لعادة ، سواٌء حلالة صحية يأسهن الذي وصلن إليه نتيجة انقطاع احمليض عنهن على غري ا
بالنسبة للنساء الاليت مل يصلن إىل مرحلة انقطاع احمليض كما هو عند عموم النساء ، أم 

  ..الاليت وصلن إىل هذه املرحلة 
 من هنا ندرك دالالت العبارة القرآنية ..          يف مبعىن إن دخل الشك ،

، هل هو بالفعل منقطع ، أم أنه غري منتظم وربما  نفوسكم حول طبيعة الدم وانقطاعه
ومن هنا ....... يعود ، وإن عاد هل هو حيض بالفعل ، أم حالة صحية خاصة ، أم 

 دالالت صياغة العبارة  –أيضاً  –ندرك          ة ، وذلك بنسبذه احليثي
.. وكلّ من له قول يف ذلك  الريب للمجتمع ككل ، من مشرع وقاضي وزوج وامرأة

 ، إنما هي  ))إن ارتنب (( فالعبارة ليست        ..  

 وورود كلمة     ة ) إذا ( دون كلمةيف العبارة القرآني        َّدليلٌ أن
، وهذا أمر األمر يتحدث عن إمكانية وقوع الريب ، فالريب ممكن أن يقع وممكن أالَّ يقع 

طبيعي كوننا أمام احتماالت عديدة تتعلَّق بالدم وانقطاعه ، وبكونه منتظماً أم ال ، وهل 
  .......سيعود أم ال ، وإن عاد هل هو حيض بالفعل أم حالة صحية خاصة ، أم 

 إذاً احلالة اخلاصة األوىل ..                        

           الاليت امتنع عنهن نا وهنني من النساء كما بين لنا نوعني خاصتبي
  : احمليض 



    ٢٤٤                  
  ة اليتيف فترة من العمر ، قبل بلوغ الفترة الطبيعي طرأ عليهن يا بسببٍ صحإم

 ..ينقطع فيها احمليض بالنسبة لعموم النساء 
  كعموم أو بسبب مرحلة من العمر انقطع فيها احمليض بشكلٍ طبيعي بلوغهن
  ..النساء 

 حيدد اهللا تعاىل عدن بثالثة أشهر .. هذان النوعان ..            ..
بقي نوع خاص آخر ، هو النساء الاليت جتاوزن بعمرهن مرحلة البلوغ واحمليض .. ولكن 

تأيت العبارة التالية مباشرة ، .. ولذلك .. حيضن ، وذلك لسببٍ صحي خاص ن ومل 
 لتبين لنا هذا النوع اخلاص من النساء            .. من وهذا النوع اخلاص

هر والالئي مل حيضن عدن ثالثة أش: النساء عدة املرأة فيه هي أيضاً ثالثة أشهر ، مبعىن 
..  

 ويف الصياغة اللغوية للعبارة القرآنية ..                   

                           نرى ما يلي:  

 تكرار كلمة   –)  ١(        تنيما بني هاتني احلالتني اخلاص ]]      

              ،             [[  ويف هذا بيانٌ على ،

 مبعىن أنَّ كلمة .. أننا أمام حالتني خاصتني متميزتني        ر يف كلِّ حالةتصو

 فكلمة ... ن هاتني اخلصوصيتني خصوصية م       ةيف العبارة القرآني       

      نها يف العبارةة اليت تبية أُخرى خمتلفة عن اخلصوصين خصوصيتبي ، 

                   ..  
غ مرحلة احمليض هي حالة عامة تشمل مجلة النساء يف تلك بينما الطفلة اليت مل تبل.. 

فالطفلة بطبيعتها ال حتيض ، .. املرحلة من العمر ، وليست خصوصيةً على اإلطالق 



    ٢٤٥                  
  وحصر دالالت العبارة القرآنية            بالصغريات الاليت مل حيضن كما

  ..   ه الصياغة اللغوية ، وحيتاج صياغةً أُخرى تزعم تفاسرينا املوروثة يتناىف مع هذ
 )٢  (–  ن ، متَّ تأخري ذكرهنهذا النوع من النساء الالئي مل حيضن أبداً يف حيا

وهذا يعين .. إىل ما بعد االنتهاء من ذكر النوع األول واالنتهاء من ذكر احلكم فيه 
 خصوصية ذا النوع            غم من اجتماعه يف حكم واحد مععلى الر

 النوع األول                                 
..  

يف هذا النوع ال يوجد ريب ، فالنساء هنا مل حيضن أصالً ، ولذلك أُخرت  – ٣
 العبارة القرآنية            ةإىل ما بعد العبارة القرآني         ..

 فإمكانية الريب اليت رأيناها يف النوع األول غري موجودة يف هذا النوع        

                                   ..  

 ورود كلمة  – ٤    ةيف العبارة القرآني            هن مليؤكِّد أن
فالعبارة .. حيضن حتى وقت العدة ، وهذا ال يعين اجلزم بأنهن لن حيضن يف املستقبل 

 إنما نراها  ))حيضن والالئي ال (( القرآنية ليست على الشكل          
 ..  

 والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ، ماذا يعين قوله تعاىل ..           
هل يعين البالغات الاليت جتاوز عمرهن مرحلة احمليض ومل حيضن ومن املمكن أن حيضن : 

عابدو أصنام التاريخ الصغريات الاليت مل يبلغن بعد ؟ أم يعين كما يقول ... يف املستقبل ؟ 
..  



    ٢٤٦                  
يف كتاب اهللا تعاىل هناك مرحلة من العمر امسها مرحلة بلوغ النكاح ، أي مرحلة 

ودخوله ) جنسياً ( بلوغ فترة زمنية يتعدى فيها اإلنسان مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ 
 اىل يقول تع.. يف ساحة النضج وإمكانية الزواج                  

      ] ي اإلنسان ملرحلة بلوغ النكاح وهي مرحلة البلوغ .. ]  ٦: النساءفبتعد
  ..جسدياً بكون اإلنسان ناضجاً وقادراً على الزواج ، ذا البلوغ تنتهي مرحلة اليتم 

: يقول تعاىل .. هو العقد الذي ال بد منه للدخول والنكاح يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 
                               

                    ] قد نكاح فال دخول دون ع.. ]  ٤٩: األحزاب

 ، وبالتأكيد ال عقد نكاح دون بلوغ مرحلة النكاح ، فقوله تعاىل        

      ] ه هناك مرحلة هي مرحلة بلوغ النكاح ، يكون فيها  ] ٦: النساءيعين أن
  .. الطفل قد تعدى مرحلة الطفولة 

على اإلطالق ، ألنها مل تبلغ النكاح ، من هنا نرى أنه ال جيوز تزويج أي طفلة .. 
وأي عقد ألي طفلة هو خمالفة .. مبعىن مل تبلغ املرحلة اليت تكون فيها صاحلةً للزواج 

صرحية لكتاب اهللا تعاىل ، ألنه عقد نكاحٍ لطفلة مل تبلغ مرحلة النكاح ، أي مل تبلغ 
  ..كاح املرحلة اليت من املمكن فيها أن يعقَد عليها بعقد ن

وبالنسبة للمرأة فإنَّ البلوغ ال يكون قبل جتاوز فترة معروفة بشكلٍ عام هي فترة .. 
فكلُّ طفلة مل تصل إىل فترة احمليض زمناً مل تبلغ النكاح ، وبالتايل فأي عقد .. احمليض 

إن كانت هناك حاالت خاصة ألسباب صحية خاصة ، .. ولكن .. عليها هو عقد باطل 
تتعدى املرأة بعمرها الفترة املتعارف عليها للوصول إىل فترة احمليض دون أن حتيض ،  حبيث

فهذه حاالت خاصة ، كاحلاالت اخلاصة يف كون بعض النساء مل يلدن ، وكاحلاالت 
  ..اخلاصة اُألخرى املتعلّقة خبصوصيات بعض النساء 



    ٢٤٧                  
وتزوجت بناء على عمرها  هذه املرأة اليت جتاوزت بعمرها فترة احمليض ومل حتض ،

الذي جتاوز تلك الفترة ، هذه املرأة عدا ثالثة أشهر ، وهي وفقط هي املعنية بقوله تعاىل 
         ..  

 وال ميكن هلذه العبارة القرآنية            أن تعين النساء غري البالغات
  :وذلك ألكثر من سبب ، منها  –أصنام التاريخ كما يذهب عابدو  –

املرأة اليت مل تبلغ النكاح ، مبعىن مل يتجاوز عمرها الزمن املعروف للحيض  –)  ١( 
عند النساء ، ال جيوز أن تتزوج أصالً ، ألنها مل تبلغ النكاح ، أي مل تبلغ املرحلة اليت من 

تعاىل لنا وحبكمٍ جلي أنَّ فترة بلوغ النكاح  فكيف يبين اهللا.. املمكن أن يعقَد عليها 
تكون بعد البلوغ الكامل جنسياً ، وبأنَّ عقد النكاح ال يكون إالَّ بعد بلوغ هذه املرحلة ، 

 فالعبارة             ن جلَّ وعال ذلك مثَّ يعودة ، كيف يبيواضحة وجلي
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. املتزوجة غري البالغة ؟ليصور حكماً آخر للمرأة 

 العبارة القرآنية ذه الصياغة  –)  ٢(           ال تعين إالَّ الاليت
وال تعين أبداً .. جتاوز عمرهن الفترة الزمنية املعروفة للحيض ومل حيضن بعد هذه الفترة 

  فالعبارة القرآنية .. رة احليض الطفلة اليت مل يبلغ عمرها فت     ةتعين خصوصي
  !!! ..كيف ؟.. لبعض النساء الاليت جتاوزن فترة زمن احليض 

لو فرضنا جدالً أنَّ املعنية ذه العبارة القرآنية هي الطفلة اليت مل يبلغ عمرها فترة 
والالئي مل (( اغة كالشكل و لكانت بصي.. احليض ، ملا كانت الصياغة ذا الشكل 

 ، وذلك بشكلٍ مشابه للعبارة القرآنية  ))يبلغن النكاح        ..  
فالصغريات الاليت مل حيضن هن مل يبلغن النكاح ، هكذا نقرأ من كتاب اهللا تعاىل .. 

 وتفسريهم للعبارة القرآنية ..... الذي يعرِض عنه عابدو أصنام التاريخ        
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     ، بلوغ النكاح احليض ، أي دون سن ها تعين الصغريات دون سنعلى أن
  .. ))والالئي مل يبلغن النكاح (( الصياغة  –كما بينا  –يناسبه 

 قوله تعاىل .. إذاً ..           يعين الاليت جتاوز عمرهن فترة النكاح
ارف عليها ، والذي عادة حتيض فيه املرأة ، ولكنهن وألسباب صحية خاصة ن مل املتع

  ..حيضن 
وهكذا نرى أنَّ الزعم بأنه جيوز العقد على الطفلة اليت مل حتض ومل تبلغ فترة .. 

اإلخصاب اجلنسي ومل يتجاوز عمرها الزمن املعروف لذلك ، هو خروج على أحكام 
 وتفسريهم للعبارة القرآنية  كتاب اهللا تعاىل ،           ه يعينعلى أن

  .. الصغريات غري البالغات هو تفسري باطلٌ باطلٌ باطل 
 .. ا من سلطان ، والنيب واعتمادهم على روايات ما أنزل اهللا تعاىل  بريٌء منها

كتاب اهللا تعاىل عرب تفسريات ما  كلّ الرباءة ، وإسقاط شهوام وأهواءهم على عبارات
 –أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، كلُّ ذلك ال يعين إالَّ أنَّ التاريخ برجاالته ورواياته أكرب 

من كتاب اهللا تعاىل ، ومن ثوابت العلم والعقل واملنطق ، تلك الثوابت اليت  –عندهم 
  ..يأمرنا اهللا تعاىل بتفعيلها 
يف  تذرون الرمادأيديكم عن كتاب اهللا تعاىل ، وكفاكم ارفعوا : لذلك نقول هلم 

أعني البسطاء ، متاجرين بعواطفهم النبيلة وحببهم للدين لدفعهم إىل أصنامكم التارخيية اليت 
ال عالقة هلا بالدين احلق ، ال من قريب وال من بعيد ، وكفاكم من التضليل واإلبعاد عن 

  ..كتاب اهللا تعاىل 
اليت ينكر عابدو أصنام التاريخ دالالت كتاب اهللا تعاىل من أجلها ، الرواية .. 

يف مستنقعات ) ومن يقودوم بسياسة القطيع ( ويطلِّقون عقوهلم ويغرقون أنفسهم 
  ..العصبيات النتنة من أجلها 
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  :حسب ترقيم العاملية )  ٤٧٦١( البخاري 

   

 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٢٥٤٨( مسلم 




 

 بقوله  واليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل الذي يصف نبيه          

   ] ة  ، ] ٤: القلمذوبة هذه الرواية املك..... وينقضها العقل واملنطق والفطرة السوي
 يستخدمها أعداء اإلسالم يف اإلساءة للنيب  مة لإلساءة لكتاب اهللا تعاىلالقرآن ( كمقد

  ) ..الكرمي 
فعابدو أصنام التاريخ وأولئك املسيئون ملنهج اهللا تعاىل عبارة عن .. لذلك .. 

ساءة عابدو أصنام التاريخ يأتون بروايات مكذوبة ال حتمل إالَّ اإل.. وجهني لعملة واحدة 
لإلسالم ويقولون هذا ديننا الذي نكفِّر من ينكر نصاً منه ، ويترمجوا ويضعوا بني أيدي 

  ..ولكتاب اهللا تعاىل  واآلخرون يستخدموا يف إساءام للنيب .. اآلخرين 
من هنا نقول لعابدي أصنام التاريخ ارفعوا أيديكم عن كتاب اهللا تعاىل ، فأفضل ما 

هو أن ترفعوا أيديكم عن اإلسالم احلق  وا به كتاب اهللا تعاىل والنيب ميكن أن ختدم
  ..الذي ال تقدمون له إالَّ كلّ إساءة 

  
 

 



 



 
 

  
       

              

إنَّ املسيح عيسى بن مرمي عليه السالم صلب ومـات علـى   : النصارى يقولون  ..
مل يصلَب ومل يقتل ، : واملسلمون يقولون .. الصليب ، وقام بعدها ، مث رفع إىل السماء 

ويقولون ألقى اهللا تعاىل شبهه على آخر ، حيث صلب هذا اآلخر وجنا عيسى عليه السالم 
  ..من الوضع على الصليب 

وحجةُ املسلمني يف هذا املذهب من القول هو ما ورد يف املـوروث مـن تفسـري    
 : لدالالت قوله تعاىل                           ..  

سنقف بإذن اهللا تعاىل عند تفسري هذه العبارة القرآنية من منظار العبارات القرآنية  ..
احمليطة ا ، لنلقي الضوء على حقيقة ما حتمل من دالالت ، لنرى كيف أنَّ عدم الوقوف 

التصو ة ، وفرضة الصياغة القرآنيرات املُسبقة الصنع على دالالت النصـوص  على حرفي
  ..القرآنية ، يوصل إىل فهمٍ مشوه لدالالت كتاب اهللا تعاىل 
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   ] ١٥٧ – ١٥٥: النساء  [   
ما نراه يف البداية أنَّ القول بقتل املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم ، هو قول .. 

  مذموم ، ألنه يخالف احلقيقة ، وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل        

                                 ..  
وما نراه أيضاً يف هذا النص الكرمي أنَّ قوهلم بقتل املسيح عيسى ابنِ مرمي وبصلبه ، 

  :يلي  هو قولٌ ميتاز مبا
 الذين اختلفوا فيه منهم هم يف شك من هذا القول  – ١        

          .. له أسبابه كما سنرى بإذن اهللا تعاىل وهذا الشك..  
هو قولٌ ناتج عن عدم علمٍ حبقيقة ما حصل ، وحامل هذا القول هو الظن  – ٢

 : من احلق شيئاً الذي ال يغين                  ..  

 مل يتيقّنوا يقيناً كامالً من قتله عليه السالم  – ٣       ..  

 عدم التيقّن هو يف جانب القتل  – ٤          .. والقتل له حدوده من
  ..ملوت على الرغم من أنَّ كليهما يؤدي إىل  متيزه عن الصلب ، الدالالت اليت
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 العبارة القرآنية  – ٥          ن لنا أنَّ مرادهم هو قتله ، وبالتايل همتبي

مبعىن أنَّ حماولتهم بصلبه من أجل قتله ، مل .. حاولوا ذلك ، ولكن النتيجة مل يتيقّنوا منها 
  ..وا من نتيجتها يتيقّن

 كلُّ ذلك يدفعنا للوقوف عند العبارة القرآنية                

     ة حرفاً حرفاً للوصول إىل احلقيقةلِّل فيه هذه العبارة القرآنيحبشكلٍ عميق ، ن..  

  يف العبارة القرآنية..                             داخل هذه اآليـة

  الكرمية ، نرى أنَّ الضمري يف كلمة      يعود إىل                    

   وكذلك األمر بالنسبة للضمري يف كلمة ،         .. فالكلمتان]]       

،،        [[  صيغتهما متماثلة ، فعل ماضي بصيغة املبين للمعلوم ، والضمري فيهما
  ..ال يعود إالّ إىل عيسى عليه السالم 

فال ميكن لعاقل أن يعيد هذين الضـمريين يف  .. وال خالف يف ذلك على اإلطالق 
  [[كلميت       ،،        [[ عليه السالم إىل غري املسيح عيسى ابنِ مرمي ..  

  إىل ماذا يعود الضمري املستتر املتعلّق بكلمة.. ولكن ..      ؟..  

  كلمة        نراها بصيغة الفعل املاضي املبين للمجهول ، وليس بصـيغة املـبين

  [[: للمعلوم كما رأينا يف كلميت       ،،        [[  ..ىل وإعادة الضمري إ
عيسى عليه السالم ، مبعىن أنَّ شبه عيسى أوقعه اهللا تعاىل على إنسان آخر ليصلَب بـدالً  

) وفق هذا التصـور  ( من عيسى عليه السالم ، أمر غري ممكن ، ألنَّ عيسى عليه السالم 
  ..مشبه به ، وليس مبشبه 
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  ول، إنما يق )ولكن شبه اُهللا به هلم ( فاهللا تعاىل مل يقل              .. ًإذا

الروايات امللفّقة واملتناقضة فيما بينها ، من أنَّ اهللا تعاىل أوقع شبه عيسى عليه السالم على 
  ..إنسان آخر ، تنقضها الصياغة اللغوية هلذه العبارة القرآنية 

  ال ميكن إعادة الضمري املستتر املتعلّق بكلمـة .. ومن جهة أُخرى      إىل أي
إنسان آخر ، كالذي زعم أنه صلب بدالً من عيسى عليه السـالم ، ألنَّ هـذا اآلخـر    

  ..له ذكر يف السياق السابق هلذه العبارة القرآنية ، وال حتى يف الالحق  يرداملفترض مل 
نيـة ، دون  رآهذه هي حقيقة الدالالت اليت حتملها الصياغة اللغوية هلذه العبارات الق

  ..الصنع عليها  فرض أي تصورٍ مسبق
  أما حماوالت ختريج ذلك كالقول بأنَّ الضمري املستتر مسند إىل اجلار وارور   

  سند إىل ضمري املقتول ، يفه ، أو كالقول بأنَّ الضمري مبمبعىن ولكن وقع هلم الش ،
  العبارة      ه وقع القتل على غريه ، فصار ذلك الغري ، تصوه يدلّ على أنراً بأن

 مذكوراً ذا الطريق ، فحسن إسناد     سعفها الصياغة .. إليههذه التخرجيات ال ت
اللغوية هلذه العبارة القرآنية ، وهي نتيجة فرض تصور مسبق الصنع على دالالت هذا 

  ..النص الكرمي 
صة التارخيية امللفّقة ، بأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى عليه السالم على إنسان وهذه الق 

  :آخر ليصلَب بدالً منه ، يتبين فسادها من أكثر من سبب 
القول بأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى عليه السالم على إنسان آخر ليصلَب   – ١

تعاىل ، وبناًء على روايات متناقضة مناقضة بدالً منه ، دون أي ذكرٍ لذلك يف كتاب اهللا 
لكتاب اهللا تعاىل ، ولسننه الكونية اليت ال تتبدل وال تتغير ، هذا القول يفتح باب 

وكلُّ ذلك يتعارض مع منهج اهللا .. السفسطة ، ويعطي حيثيات الشك مبا يراه اإلنسان 
  :ول تعاىل يق.. تعاىل الذي ال يأتيه الشك ال من قريب وال من بعيد 
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            ] ١٠٨: يوسف  [   

يصلَب القول بأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى عليه السالم على إنسان آخر ل.. إذاً .. 
  ..بدالً منه هو قولٌ يتناىف مع سنة اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير 

الزعم بأنَّ اهللا تعاىل ألقى شبه عيسى على إنسان آخر ليوضع على الصليب بدالً  – ٢
من عيسى ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل أومههم بأنَّ الذي وضع على الصليب هو عيسى ، هذا 

ين أنهم صادقون فيما شاهدوه ، فهم شاهدوا صورة عيسى عليه السالم على الزعم يع
  ..الصليب 

الروايات يف هذا األمر ، نعين إلقاء شبه عيسى عليه السالم على إنسان آخر  – ٣
وملعرفة حقيقة هذا .. ليصلَب بدالً منه ، هذه الروايات متناقضة فيما بينها تناقضاً جلياً 

املشتهر بالتفسري  تفسري الفخر الرازيالنص التايل الذي أنقله حبرفيته من  التناقض سننظر يف
الكبري ومفاتح الغيب ، لإلمام حممد الرازي فخر الدين ، طباعة دار الفكر ، الطبعة األوىل 

  :م ، وذلك يف تفسري هذه اآلية الكرمية )  ٢٠٠٥( 
  :ا وجوهاً اختلفت مذاهب العلماء يف هذا املوضع وذكرو[[ ....... 

إنَّ اليهود ملّا قصدوا قتلَه رفعه اهللا تعاىل إىل : قال كثري من املتكلّمني : األول 
السماء فخاف رؤساُء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم ، فأخذوا إنساناً وقتلوه 

ه املسيح ، والناس ما كانوا يعرفون املسيح إالَّ باالسم ، ألنسوا على الناس أنه كان ولب
إنَّ النصارى ينقلون عن : ال يقال . قليلَ املخالطة للناس ، وذا الطريق زال السؤال 

إنَّ تواتر النصارى ينتهي إىل أقوامٍ قليلني : أسالفهم أنهم شاهدوه مقتوالً ، ألنا نقول 
  .ال يبعد اتفاقهم على الكذب 

  :آخر مثّ فيه وجوه أنه تعاىل ألقى شبهه على إنسان :  والطريق الثاين 
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أنّ اليهود ملّا علموا أنه حاضر يف البيت الفالين مع أصحابه ، أمر يهوذا : األول 

رأس اليهود رجالً من أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخلَ على عيسى عليه السالم 
وخيرجه ليقتلَه ، فلما دخل عليه أخرج اُهللا تعاىل عيسى عليه السالم من سقف البيت 

  . ألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقتلوه و
وكّلوا بعيسى رجالً حيرسه وصعد عيسى عليه السالم يف اجلبل ورفع إىل : الثاين 

  . السماء ، وألقى اهللا شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى 
: من أصحابه فقال هلم  أنَّ اليهود ملّا مهّوا بأخذه وكان مع عيسى عشرةٌ: الثالث 

أنا ، فألقى اهللا شبه عيسى : من يشتري اجلنة بأن يلقَى عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم 
  . عليه فأُخرِج وقُتل ، ورفع اهللا تعاىل عيسى عليه السالم 

كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السالم ، وكان منافقاً : الرابع 
هم عليه ، فلما دخل مع اليهود ألخذه ألقى اهللا تعاىل شبهه عليه فذهب إىل اليهود ودلَّ

   . ]]وهذه الوجوه متعارضة متدافعة  واهللا تعاىل أعلم حبقائق األمور . فقُتل وصلب 
حنن أمام روايات متناقضة فيما بينها ، لن نصل من خالهلا إىل أي نتيجة ، .. إذاً .. 

ى عليه ، مع العلم كما بينا أنَّ هذه الفكرة ينقضها يف معرفة من الذي أُلقي شبه عيس
  ..، وتنقضها سنةُ اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير من أساسها كتاب اهللا تعاىل 

إنَّ إلقاء شبه عيسى عليه السالم على إنسان آخر ، هو عملٌ ال يستطيع القيام به إالَّ 
 كلمة  اُهللا سبحانه وتعاىل ، وهذا يقتضي ورود    بصيغة املبين للمعلوم ، ويقتضي

أي .. ورود كلمة به ، كون شبه عيسى عليه السالم وقع على غريه ، وليس العكس 
لكن ما نراه يف ..  )به اُهللا به هلم ولكن ش( يقتضي ورود هذه العبارة القرآنية بالصيغة 

صيغة املبين للمجهول ، وأنَّ الضمري املستتر كتاب اهللا تعاىل أنَّ اهللا تعاىل يأيت بالتشبيه ب
 املتعلّق بكلمة     د لهوجآخر ، كون هذا اآلخر ال ي إنسان ال ميكن عودته إىل أي

  ..ذكر يف السياق السابق وال حىت الالحق هلذه العبارة القرآنية 
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يسى عليه السالم ليصلَب إذاً قول الكثريين من املسلمني بأنَّ اهللا تعاىل أوقع شبه ع.. 

  ..بدالً من عيسى ، هو قولٌ تنقضه الصياغة اللغوية هلذه العبارة القرآنية 
 هوأيضاً قول النصارى بأنَّ عيسى عليه السالم قُتل على الصليب ، هو قولٌ ينقض

مرمي عليه السالم ، مل ي ؤكِّد لنا أنَّ املسيح عيسى ابناهللا تعاىل ، الذي ي صلَب ، كتاب
  ..ومل يقتل                  ..  
كلُّ ذلك يدفعنا لتدبر هذه العبارات القرآنية تدبراً سليماً عميقاً للوصول إىل .. 
  :يقول تعاىل .. فاحلقيقة كلُّ احلقيقة حممولة يف كتاب اهللا تعاىل .. احلقيقة 
                                        

  ]  ٨٩: النحل [ 

وعندما يقول تعاىل عن كتابه الكرمي بأنه تبيانٌ لكلِّ شيء ، فهذا يعين أنه تبيانٌ .. 
  ..لكلَّ شيء 

 الضمري املستتر يف كلمة ..    إليه ، وأقرب ما ذُكر يعو د إىل أقرب ما ذُكر

 إليه هو الصلب                      ه الصلب هلمبمبعىن ش ، ..
لإلجابة على هذا السؤال ال !!! ..... وهنا سؤالٌ يطرح نفسه كيف شبه الصلب هلم ؟

سنعود إىل كتاب اهللا تعاىل ونأخذ .. اهللا تعاىل من معرفة معىن الصلب يف كتاب  بد
، وننظر يف دالالا ضمن سياقاا القرآنية ، ) ص ، ل ، ب ( مشتقات اجلذر اللغوي 

  ..وذلك دف معرفة معىن الصلب يف كتاب اهللا تعاىل 
حىت  تعين وضع اإلنسان وتثبيته على أداة ثابتة) صلَب ( دالالت الفعل الثالثي .. 

أي هي اخلروج من .. ينتقلَ إىل احلياة اُألخرى من على هذه األداة وبسبب تثبيته عليها 
  ..احلياة الدنيا إىل احلياة اُألخرى من خاللِ الوجود على أداة ثابتة صلبة 

هو األداةُ الثابتةُ اليت خيرج من خاللها املصلوب إىل احلياة : فالصليب .. من هنا .. 
  ..خرى األ



     ٢٥٨                  
يف ) ص ، ل ، ب ( يف هذا اإلطارِ من املعىن تفهم دالالت مشـتقّات اجلـذر   .. 

  :اآليات التالية 
                                     

                                      

               ] ١٥٧: النساء [   

                               

                             ] ٤١: يوسف [    

 قوله تعاىل ..                       هيعين أن ،
 ميكن أن وال.. سيوضع على الصليب حىت املوت ، ونتيجة لذلك ستأكل الطري من رأسه 

 يتصور أحد أن كلمة       د الوضع على الصليب دون املوتتعين جمر..  
الصلب يعين تثبيت .. أبداً .. الصلْب ال يعين جمرد الوضع على الصليب .. مبعىن آخر 

املصلوب على الصليب حتى موته ، وقبل موته ال يتم الصلب ، ولو نزل من وضع على 
الصلب يعين .. يب حياً دون أن ميوت على الصليب ، عندها ال يكون قد صلب الصل

  ..املوت على الصليب 
هو اخلـطُّ الثابـت   ) : ص ، ل ، ب ( والصلْب الذي هو من مشتقّات اجلذر .. 

 احلاملُ للصفات املتوارثة من آدم عليه السالم إىل األجداد إىل اآلباء إىل األبناء ، والذي من
خالله خيرج اإلنسانُ إىل عامل الدنيا ، الذي هو العامل اآلخر بالنسبة ملرحلة ما قبل خروج 

  ..اإلنسان إىل الدنيا 
  :ففي قوله تعاىل ..                      
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          ] نرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ ..   ] ١٠ – ٥: الطارق:        

         من بنيِ اخلطِّ الثابت للصفا: ، تعين خيرجوة الذي هت الوراثي  

     والطفرات املكتسبة املختلفة عليه السالم إليه ، وبني الصفات من آدم واملمتد

  الطارئة اليت حيملُها اإلنسان خارج حمورِ     ، هالذي خرج إىل الدنيا من خالل

  وبالتايل توصف هذه الصفات بـ     ت وعدم الثبات ، ، أي بالضعف والتفت
وذلك مقارنةً مع الصفات اليت حيملها اإلنسانُ من حمور الصلْبِ الذي خرج من خالله إىل 

  ..الدنيا 
فالصلْب هو اخلطُّ الثابت املمتد من آدم عليه السالم إىل اإلنسان ، .. وهكذا .. 

، متاماً كما أنَّ الصليب أداةٌ ) احلياة الدنيا  (حيثُ خيرج املولود من خالله إىل حياة أُخرى 
  ..ثابتةٌ خيرج من خاللها املصلوب عليه من احلياة الدنيا إىل احلياة اُألخرى 

وملا كان لكلِّ إنسان صلْبه الذي خيرج منه أوالده إىل الدنيا ، فإنَّ ملختلف البشرِ .. 
  .. يه السالم ، واليت خيرج منها أوالدهم أصالبهم اليت تلتقي مجيعها عند آدم عل

                           

                              

                                 

                                   

    ] ٢٣: النساء [ 
تعين املوت على الصليب دون ) صلَب ( يف حني أنَّ دالالت جذر الفعل الثالثي و.. 

أنَّ الصليب كان البدايةَ للخروجِ من الدنيا ، فمن على الصليب : تأثريٍ خارجي ، مبعىن 
 ثِّرٍ خارجيمؤ ه من الدنيا حنو اآلخرة ، ال قبل ذلك ، دون أيخروج يبدأُ املصلوب
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، تعين ابتداَء ) صلَّب ( يف الوقت ذاته ، نرى أنَّ دالالت الفعل الرباعي .. مفتعل 

مقدمات اخلروج من الدنيا قبل الوضعِ على الصليب من خالل التعذيب وفعل مقدمات 
القتل ، مثَّ يأيت الصليب ليكونَ النهايةَ للمصلوب ، حيث خيرج املصلوب من الدنيا من 

جةَ أفعال التعذيب اليت تعرض هلا قبل الصلب ، إضافةً لوضعه على خاللِ هذا الصليب نتي
  :لننظر يف قول اهللا تعاىل الذي يصور لنا قولَ فرعون للسحرة .. الصليب 
                             ] األعراف

 :١٢٤ [    
 : لمة القرآنية فالك..       على الصليب بعد قطع األيدي تعين الوضع

 ، فهذه احلالة    واألرجل من خالف ، ونراها مسبوقةً بكلمة      

 .. مسبوقة بتقطيع أيديهم وأرجلهم                  

          ..  
هو بسبب قطعِ األيدي واألرجل  –يف هذه احلالة  –املوت على الصليب .. إذاً .. 

واآلية الكرمية التالية تؤكِّد .. من خالف ، ومن مثّ بسببِ الترك على الصليب حىت املوت 
  :هذه احلقيقة 
                              

                                 ] الشعراء :

٤٩ [      
 فما نراه يف هذه االية الكرمية أنَّ كلمة       خلف العبارة  جاءت

 القرآنية                   احلالة ومعطوفة عليها ، مبعىن ستتم 
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       بعد متام احلالة                   وهذا يؤكِّد ،

  ) ..صلَّب ( الت الفعل الرباعي صحة ما نذهب إليه يف بياننا لدال
  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل 

                                

                                    

          ] ٧١: طه [    

 هنا أيضاً العبارة القرآنية              جاءت خلف العبارة

 القرآنية                  وهذا يؤكِّد .. ها ومعطوفة علي
  ) ..صلَّب ( صحة ما نذهب إليه يف بياننا لدالالت الفعل الرباعي 

 ويف العبارة القرآنية               نرى ورود كلمة    

 ، وال ميكن لكلمة ) على ( وليس كلمة     ويف هذا ) على ( أن تكون مبعىن كلمة ،
على أنَّ الصلب ال يعين جمرد الوضع على الصليب إنما يعين املوت من على الصليب دليلٌ 

 ، فالعبارة القرآنية                ًتعين املوت صلبا      

  م حماطني يف جذوع النخلوذلك من خالل كو       ..  

 ايل فكلمة وبالت..      ا ضمن هذادرك دالاليف اآلية الكرمية التالية ت
  ..اإلطار 
                                   

                             

                           ] ٣٣: املائدة [    
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معىن كون الصليبِ بدايةَ ) صلَب ( يف حني  حتمل دالالت الفعل الثالثي .. إذاً .. 

حتمل معىن ) صلَّب ( رة ، فإنَّ دالالت الفعل الرباعي خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخ
كون الصليبِ ايةَ خروجِ املصلوب إىل احلياة اآلخرة ، ألنَّ مقدمات موت املصلوب 

  ..كانت من خالل التعذيب وفعل كلِّ ما يودي إىل املوت قبل الوضع على الصليب 
ليب ، وال يعين جمرد الوضع على أنَّ الصلب يعين املوت على الص.. وحاصل األمر 

 الصليب ، فالوضع على الصليب والرتول عنه دون املوت عليه ، ال يعين صلباً وال بأي
  ..شكلٍ من األشكال 

   العبارة القرآنية.. إذاً ..                               تنفـي عـن
.. د تشبيه الصـلب هلـم   وتنفي عنه الصلب ، ولكنها تؤكِّ عيسى عليه السالم القتل ،

يف ) ش ، ب ، هــ  ( هذا يدفعنا لتبيان دالالت اجلذر اللغوي .. فكيف يكون ذلك ؟ 
  ..كتاب اهللا تعاىل 

ظاهرٍ خمالف  يف كتاب اهللا تعاىل تعين رؤيةَ) ش ، ب ، هـ ( مشتقّات اجلذر  ..
ه لباطن املرئي وحقيقت، األمر بالنسبة هلا ، مع أنَّ  اك حقيقة املسألة ، واختالطَإدر وعدم

  .. مبعىن اختالف الظاهر املشاهد عن الباطن غريِ املشاهد .. هلا وجهاً ظاهراً 
  :لننظر يف قوله تعاىل .. 
                                ]٧٠: لبقرة ا  [  

 قوهلم ..               إنَّ األمور اختلطت علينا لدرجة مل نعد : يعين
ندرك حقيقة البقرة املطلوبة ، فظاهر البقر أمام أعيننا جيعلنا ال ندرك حقيقة البقرة اليت 

  :ولننظر أيضاً يف قوله تعاىل .. تطلبها 
                                  

        ] ة  ، ] ٢٥: البقرةفالعبارة القرآني           تعين أنَّ ظاهر
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ظاهراً خمتلفاً عن الباطن الذي ، أي يرون مع أنَّ حقيقةَ طعمه خمتلفة ، ذلك الرزق متماثلٌ 

  ..تصوروه 
يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ش ، ب ، هـ ( هذا املعىن املستمد من دالالت اجلذر اللغوي 

 : لنسقطه على كلمة      ةيف العبارة القرآني :                  

    ..   
  :ندرك أنَّ الذي شبه هلم والذي نقرؤه يف الصورة القرآنية اآلن أصبحنا ..   

                  ،ه الصلب هلمبما هو الصلب ، أي شهم  إنمبعىن أن ،
  ..ذلك  ه غريمع أنَّ حقيقة األمر وباطن، م بالصلب ظاهراً يوه شاهدوا
ن هذا الشبه ليس من فعلهم أو فعل غريهم ، وهو جمرد توهم اعتقـدوه ،  وملا كا.. 

  لذلك كان الفعل     بصيغة املبين للمجهول ...  
عيسى عليه السالم متَّ وضعه على الصليب ، واعتقدوا أنه فارق احلياة من على .. إذاً 

ل ، وهذا ما شب وقُتله صه أُنزل من الصليب ، مبعىن اعتقدوا أناحلقيقة أن ه هلم ، ولكنب
  ..على الصليب حياً مل يفارق احلياة ، وبالتايل مل يصلَب ومل يقتل 

، ) الوضع على الصليب واالعتقاد بأنه فارق احلياة من عليه ( فظاهر هذه املسألة 
مرمي ص لب ، هذا وهذا ما اعتقده النصارى الذين يذهبون على أنَّ املسيح عيسى ابن

الظاهر خيالف باطنها وحقيقتها ، واحلقيقة أنه عليه السالم مل ميت على الصليب ونزل عنه 
  ..حياً ، وبالتايل مل يصلَب 

ما يذهبون إليه من أنَّ املسيح قام من موته بعد ذلك ، هو يف احلقيقة قيامه عليه .. إذاً 
مل يكن قد مات  –حينما قام  –ه أصالً السالم من حالة الغيبوبة اليت كان عليها ، ألن  ..  

  ..وتكملة اآلية الكرمية ذاا تؤكِّد هذه احلقيقة .. 
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  فقوله تعاىل         وقوله تعاىل ،             هم هملنا أن نبيي

  وقوله تعاىل.. شكّوا يف كونه مات على الصليب ، أم مل ميت              نيبي
سى ابـن  إليه من أنَّ املسيح عي نذهبوكلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما .. عدم التيقّن من قتله 

  ..مرمي عليه السالم وضع على الصليب ولكنه أُنزل عنه حياً ، وبالتايل مل يصلَب 
  وقوله تعاىل يف هذا النص                            ن لنايبي ،

ى مكرهم وحماولتهم أُخرى هي رفْع اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم ، وذلك كرد عل مسألةً
  ..صلبه وقتله 

وتأيت اآلية التالية مباشرةً لتبين لنا مسألةً هامةً جداً هي عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي 
  ..عليه السالم ، وبدليلٍ جلي واضحٍ وضوح الشمس وسط النهار 

                                                    

       
ومسألة عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم هي مسألة اُختلف فيها ما بني 

وما يزيد اخلالف واخللط يف هذا األمر هو .. مؤكِّد هلا ، وبني ناف هلا على اإلطالق 
  ..ىل به سلطاناً الروايات والقيل والقال مما مل يرتل اهللا تعا

وقد المين بعض اإلخوة يف إقرار مسألة عودة املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم ، 
واحلقيقة أنَّ ما أذهب إليه يف عودة .. ظناً منهم أنين أؤكِّد ذلك انتصاراً لروايات التاريخ 

امتالكي  املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم ناتج عن تدبري لكتاب اهللا تعاىل ، وعن
لألدلّة والرباهني الدامغة من كتاب اهللا تعاىل ، وال عالقة ملا أذهب إليه مبا حتمله الروايات 

  ..فهناك من اخللط يف هذه الروايات ما ينقضه كتاب اهللا تعاىل .. أبداً .. التارخيية 
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تعاىل واألدلّة القرآنية على عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم يف كتاب اهللا 

كوننا ذاهبني يف سياق تفسري النص الكرمي الذي بني أيدينا ، سنكتفي .. ولكن .. كثرية 
 بعرض الدليل احملمول ذه اآلية الكرمية                   

                   ..  
قبل الشروع يف تفسري هذه اآلية الكرمية اليت حتمل أكرب دليلٍ على عودة املسيح .. 

عيسى ابنِ مريم عليه السالم ، ال بد من شرح مفهوم الوفاة واملوت يف كتاب اهللا تعاىل ، 
وذلك كون هاتني املسألتني هلما تعلّقهما بوفاة املسيح عليه السالم ومن بعد ذلك مبوتـه  

  ..ودته بعد ع
يف كتاب اهللا تعاىل تدور دالالا داخل إطار ) و ، ف ، ي ( مشتقّات اجلذر .. 

وأوىف الشيء أمتَّه .. وكلُّ شيء بلَغ متام الكمال فقد وفَى ومتَّ .. التمام ، فَوفَى الشيء متَّ 
ه إذا افَواستو الشيء ىوتوفَّ.. ووفّى تعين أمتَّ على أكمل وجه .. ومل ينقص منه شيئاً 

هذا هو اإلطار العام من املعىن والدالالت ملشتقّات هذا اجلذر ..ه كلَّ واسترده أَخذه
..اللغوي يف كتاب اهللا تعاىل  

يقابله يف كتاب ) و ، ف ، ي ( وهذا اإلطار من املعىن والدالالت للجذر اللغوي 
إطار حيوي الدالالت  – بالنسبة لإلنسان ككائن يتميز بكونه نفساً وجسداً –اهللا تعاىل 

وانبعث .. فبعث الشيء أرسله ) .. ب ، ع ، ث ( اخلاصة باإلنسان للجذر اللغوي 
  ..إزالة ما كان يحبسه عن التصرف إثارته من حملّه و اندفع نتيجة

فما بني أخذ الشيء واسترداده من جهة على أكمل وجه وأمتّه حيث دالالت اجلذر 
، وبني إرسال الشيء واندفاعه وإزالة ما كان حيبسه عن ) و ، ف ، ي ( اللغوي 

، نرى تقابالً ) ب ، ع ، ث ( التصرف من جهة أُخرى حيث دالالت اجلذر اللغوي 
  .. كامالً يف املعىن والدالالت 
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هذا التقابل يف إطاري املعىن والدالالت ينعكس تقابالً يف جمموع ورود مشتقّات .. 

  .... قة باإلنسان ، يف كتاب اهللا تعاىل هذين اجلذرين املتعلّ
لكن ... مرة )  ٦٧( يف كتاب اهللا تعاىل ترد ) ب ، ع ، ث ( مشتقّات اجلذر .. 

  ..يف مرة واحدة منها تتعلّق بالغراب وليس باإلنسان 
                                 

                                   

   ] ٣١: املائدة  [  

واليت يتعلّق ) ب ، ع ، ث ( وبالتايل تكون املشتقّات املتفرعة من اجلذر اللغوي 
مرة ، وهذا العدد هو ذاته عدد ورود املشتقّات املتفرعة )  ٦٦( اإلنسان ا قد وردت 

يف كتاب اهللا ) و ، ف ، ي ( ، فمشتقات اجلذر ) و ، ف ، ي ( من اجلذر اللغوي 
  ..مرة )  ٦٦( تعاىل ترد أيضاً 

ونظرنا يف املشتقّات اليت ) و ، ف ، ي ( ولو عدنا إىل مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
عين استيفاء النفس واسترجاعها واستردادها من اجلسد ، وهي ذاا تعين الوفاة اليت ت

مشتقّاً من )  ٢٥: ( املشتقّات اليت تشترك مع املوت خبروج النفس من اجلسد ، لرأيناها 
  ..هذا اجلذر اللغوي 

وهذه املشتقّات اليت تعين استرداد النفس واستيفاَءها من اجلسد ، واليت تتقاطع مع .. 
  :النفس من اجلسد ، واليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل ، تنقسم إىل قسمني املوت خبروج 

قسم يعين خروج النفس من اجلسد كبداية خلروج احلياة من اجلسد ، مبعىن  – ١ 
  ..مرة )  ٢١( كبداية للموت ، وهذا القسم يرد 

                .......    ] ٢٣٤: البقرة  [   

               .......    ] ٢٤٠: البقرة  [  
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 .......                        ] ١٩٣: آل عمران  [   

 .....                 .....    ] ١٥: النساء  [  

                       .......    ] ٩٧: النساء  [   

 .......                    .......    ]٦١: م األنعا  [  

 .......                     .......  ]٣٧: األعراف  [  

 .......                       ] ١٢٦: األعراف  [  

                        ....    ] ٥٠: األنفال  [  

                    .......    ] ٤٦: يونس  [  

  .......                    ] ١٠١: يوسف  [   

                        .......    ] ٤٠: الرعد  [  

                         .......    ] ٢٨: النحل  [   

                   .......    ] ٣٢: النحل  [  

                        .......    ] ٧٠: النحل [   

 .......                .......    ] ٥: احلج  [  

              .....               ] ١١: السجدة [  

                           .....    ] ٤٢: الزمر [    

 .......                   .......    ] ٦٧: غافر  [   

 .......                    .......    ] ٧٧: غافر  [  



     ٢٦٨                  
                         ] ٢٧: حممد  [    

سعة من مرة يشترك مع املوت يف مساحة وا)  ٢١( وهذا القسم الذي يرد 
ولكن هذه املشتقّات .. الدالالت ، فهو يعين خروج النفس من اجلسد ، خروجاً ائياً 

لتلقي الضوء على مسألة املوت من زاوية استيفاء ) و ، ف ، ي ( جاءت من اجلذر 
  ..إىل العامل اآلخر ) يف اجلسد ( النفس واستردادها من عاملها عامل الدنيا 

) و ، ف ، ي ( لقرآين أنَّ جمموع هذه املشتقّات من اجلذر وتتجلّى عظمة اإلعجاز ا
 واليت تعين فيما تعين املوت من زاوية استيفاء النفس واستردادها من اجلسد ، مع كلمة 

      فة تعريف إضافةفة بأل التعريف ، مع كلمة موت املعراملعر :]      ،

       ،      ،       ،      [  ... موع هوأنَّ هذا ا

 الطرف األول يف معادلة طرفها الثاين هو جمموع ورود كلمة        فة بألاملعر

 التعريف ، مع كلمة ،       ة واحدة ، مع جمموع ورود كلمة حياةاليت ترد مر

  [افة املعرفة تعريف إض      ،       ،      [ ..  
واليت تعين فيما تعين املوت من زاوية ) و ، ف ، ي ( املشتقّات من اجلذر .. 

  ..مرة كما رأينا )  ٢١( استيفاء النفس واستردادها من اجلسد ترد 
 كلمة      فة بأل التعريف تردة )  ٣٥( املعرمر..  

  [: كلمة موت املعرفة تعريف إضافة     ،      ،      ، 

      ،      [  ة )  ١٧( تردمر..  

  ٧٣=  ١٧ + ٣٥ + ٢١: وهكذا يكون جمموع الطرف األول من هذه املعادلة 
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 كلمة .. وباملقابل        فة بأة )  ٦٧( ل التعريف ترد املعرمر..  

 كلمة        ة واحدة )  ١( تردمر..  

  [ كلمة حياة املعرفة تعريف إضافةو     ،      ،      [ 
  ..مرات )  ٥( ترد 

  ٧٣=  ٥ + ١ + ٦٧: وهكذا يكون جمموع الطرف الثاين من هذه املعادلة 
يعين خروج النفس من ) و ، ف ، ي ( سم الثاين من مشتقّات اجلذر والق – ٢

  :مرات )  ٤( وهذا القسم يرد .. اجلسد مع بقاء احلياة فيه ، وهذا يكون يف منام النفس 
                    .......    ] ٥٥: آل عمران  [  

  .......                   .......    ] ١١٧: املائدة  [  

                  .......   ] ٦٠: األنعام [  

 .......                   .......    ] ١٠٤: يونس [  

إطالقاً ، فهو يعين حالة املنام حيث ) مبعىن فقدان احلياة ( لقسم ال يعين املوت وهذا ا
  ..يتوفّى اهللا تعاىل النفس فيها ، لتعود بعد ذلك إىل جسدها احلي 

وإضافاا ، حيث يقول  املناموما يقابل هذه احلالة يف كتاب اهللا تعاىل هو كلمة .. 
 تعاىل                                ] ٤٢: الزمر [ ..  

و ، ف ، ي ( وتتجلّى عظمة اإلعجاز اإلهلي أنَّ عدد مرات ورود مشتقّات اجلذر 
يف كتاب اهللا تعاىل واليت تعين حالةً تكون يف املنام ، وتعود النفس بعدها إىل جسدها ) 

ا احلي ، يساوي بالضبط عدد مرات ورود كلمة املنام وإضافا :]        ، 

    ،      ،       [  ًات )  ٤( حيث ترد أيضامر ..  
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              .......    ] ٤٣: األنفال  [    

               .......    ] ٢٣: الروم  [  

 .......                      .......    ] ١٠٢: الصافات  [  

                           .....    ] ٤٢: الزمر  [   

مبعىن .. فهو انقطاع صلته بالدنيا نفساً وجسداً .. ما املوت بالنسبة لإلنسان أ.. 
خروجاً ائياً ال عودة بعده إىل جسدها يف الدنيا ) وفاة النفس ( خروج النفس من اجلسد 

فاملوت هو انقطاع الصلة احلية والتفاعل احلي .. ، وخروج احلياة من اجلسد خروجاً ائياً 
  ..ملادي احمليط مع الوسط ا

ولذلك فاملوت يشمل األرض والنبات واحليوان واإلنسان وكلَّ حي يتفاعل .. 
  ..تفاعالً حياً مع الوسط احمليط به 

 العبارة األوىل يف اآلية الكرميـة  ..                            

                               ] هـي   ] ١٥٩: النساء         

         ..  من أهل الكتـاب استثناء ألي فأهـل  .. وهذه الصيغة ال حتمل أي
  ..الكتاب كلُّ أهل الكتاب سيؤمنون باملسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم قبل موته 

  ..ال حتمل أي استثناء  )من إالَّ وإن ( فهذه الصيغة .. 
                             ] ٢١: احلجر [  

                  ] ٤٤: اإلسراء [  

                          ] ٥٨: اإلسراء [  

                          ] ٧١: مرمي [  



     ٢٧١                  
                              ]٢٤: فاطر [  

أهل الكتاب كلُّ أهل الكتاب سوف يؤمنون باملسيح عيسى ابنِ مرمي عليه .. إذاً .. 
  ..السالم قبل موته                                   ..  

 ما نراه أيضاً يف هذه اآلية الكرمية هو ورود مصطلح         وهذا ، 

 املصطلح له حدوده اليت متيزه عن حدود دالالت          .. فمصطلح

          ة الثالث ، إالَّ يفيعين فيما يعين أصحاب الرساالت السماوي
  ..حال ورود هذا املصطلح ضمن سياقٍ قرآينٍّ يخصصه 

 ورود عبارة .. إذاً ..          يف هذه اآلية الكرمية        

                 ني هم أهل الكتاب ، وهمأنَّ املعني ؤكِّدي
وال عالقة للمسلمني ) الذين هادوا والنصارى ( أصحاب الرسالتني السماويتني السابقتني 

  ..لرسالة اخلامتة بدالالت هذه اآلية الكرمية متبعي ا
 ورود كلمة و..      ذه الصيغة يف قوله تعاىل            

             ، ذه هو ن أنَّ احلدث املعينمن مجلة اإلشارات اليت تبي
مبعىن هو  ..د نزول النص القرآين ، وليس قبله ، وليس أثناء نزوله اآلية الكرمية سيقع بع

  ..حدث مستقبلي بالنسبة لرتول النص القرآين 
 وورود كلمة      ذه الصيغة ومسبوقة بالصيغة ) َّن إاليف قوله  )وإن م

 تعاىل                         َةله داللته اليت تؤكِّد صح ،
، فلو كان األمر حيدث بشكلٍ مستمر قبل نزول النص القرآين وبعده .. ما نذهب إليه 



     ٢٧٢                  
 على األقل ملا وردت كلمة      ذه الصيغة...... . وهذا ما نراه بورود كلمة

     ا يف قوله تعاىل بالصيغة اليت ترد..  

                  ] ٤٤: اإلسراء [  

 وورود كلمة      ن إالَّ ( بصيغة املضارع ومسبوقةً بالصيغةيف  )وإن م

 قوله تعاىل                          اليت تؤكِّد ، له داللته
ن لنا تفاعالً من أهل الكتاب خيتارونه بإرادم فصيغة املضارع تبي.. صحةَ ما نذهب إليه 

 ، ولو وردت كلمة يف إميام بعيسى عليه السالم قبل موته      بصيغة أُخرى ملا

  : يف قوله تعاىل .. مثالً .. أدت هذا املعىن                  

          ] نرى كلمة  ] ٧١: مرمي ،       بصيغة اسم الفاعل ..
فالورود إىل حالة الصراط حول جهنم سيحصل ، ولكن ليس نتيجة اختيار وإنما بشكل 

  ..حتمي بعيداً عن اختيار اإلنسان وإرادته 
 ولو وردت كلمة     ت هذا املعىن ، ولكان إميانهم بصيغة املاضي ملا أد

ومثيل ذلك يف كتاب اهللا تعاىل .. قبل نزول النص القرآين  باملسيح عيسى ابنِ مرمي حاصالً
  :هو قوله تعاىل 

                                ] فاطر  :
٢٤ [  

 لو كان احلدث املعين يف هذه اآلية الكرمية                  

        ملا جاءت كلمة واقعاً بشكلٍّ مستمر      ، ًذه الصيغة أبدا
  .. )الكتاب إالّ هو مؤمن به قبل موته  هلأوإن من (  : وجلاءت بصيغة أُخرى ، مثالً



     ٢٧٣                  
 حاصل األمر هو أنَّ ورود كلمة      ذه الصيغة يف قوله تعاىل     

                    دليلٌ على أنَّ احلدث املعين يف هذه اآلية
  ..النسبة لرتول النص القرآين الكرمية هو حدثٌ مستقبلي ب

 وورود العبارة القرآنية        ة مايف قوله تعاىل دليلٌ آخر على صح
وكنا قد .. فهذه العبارة القرآنية جاءت بصيغة املوت وليس بصيغة الوفاة .. نذهب إليه 

  ..بينا كيف أنَّ عيسى اآلن متوفّى وفاة منام وليس من املوتى 
 ولنقف عند النص القرآين التايل الذي ترد فيه كلمة ..       يف خطاب

  .. اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم 
                                

                           

                                      

      ] ٥٥ – ٥٤: آل عمران  [   

  سالم قول اهللا تعاىل لعيسى عليه ال..          من اهللا هو خطاب
تعاىل لعيسى عليه السالم حينما مكر به الذين كفروا ، وبالتايل فما وعد اهللا تعاىل به 
عيسى عليه السالم هو أربعة أمور ستحصل معه بعد هذا اخلطاب له ، وستحصل معه 

  :ألمور هي وهذه ا.. بالترتيب الذي ترد به يف كتاب اهللا تعاىل 
١ –          ..  

٢ –          ..  

٣ –            ..  



     ٢٧٤                  
٤ –                              ..  

 اهللا تعاىل به ، وذه الصيغة  األمر األول كبشرى مما بشره..         ،
.. يعين خصوصية ستحصل مع عيسى عليه السالم ، ويعين حدثاً مل حيدث له من قبل 

وإضافة ملا بيناه أنَّ الوفاة املعنية هنا هي الوفاة اليت تكون يف املنام ، وليست الوفاة املتعلّقة 
 الوفاة هنا : باملوت نقول          زة متعلّقة بعيسىتها كوفاة مميهلا خصوصي

  ..عليه السالم دون غريه 
إنَّ الصياغة القرآنية للموت املستقبلي بالنسبة للمخاطَب ، جاءت يف كتاب اهللا .. 

 تعاىل بصيغ ال توجد فيها صيغة مشاة لصيغة كلمة       .. فاملوت املستقبلي
  ..دون الصيغة الفعلية ، نراه يف قوله تعاىل  –بة للمخاطَب بالنس –

                              ] املؤمنون :
١٦ – ١٥  [  

                              

  ] ٣١ – ٣٠: الزمر [ 
، ) م ، و ، ت ( ولو نظرنا يف صيغ الفعل املضارع للمشتقّات املتفرعة من اجلذر .. 

واليت حتمل داللة املوت املستقبلي يف احلياة الدنيا ، لرأيناها بصياغات خمتلفة ، ال توجد 
حاصل لكلِّ نفس كنتيجة ال مفر  ، فاملوت) يت مم( فيها صيغة واحدة تؤدي معىن صيغة 

 منها                      ] واملوت .. ]  ٥٧: العنكبوت
  .. له أجله الذي ال يقدم وال يؤخر احلاصل كنتيجة ال مفر منها 

                                  

                               ] النحل :
٦١  [  



     ٢٧٥                  
 يف كتاب اهللا تعاىل ، فإنَّ الصيغة اليت) و ، ف ، ي ( وحىت يف مشتقّات اجلذر .. 

 : ترد فيها كلمة       هي الوحيدة فقط يف هذه املشتقّات..  
  :ما نود قوله هو مسألتان .. 
 كلمة  – ١      ا عيسى عليه السالم ، من اليت خاطب اهللا تعاىل

الوفاة  املستحيل أن تعين الوفاة املتعلّقة باملوت ، كبيان إضايف ملا بيناه سابقاً ، وهي تعين
  ..اليت تكون للنفس يف منامها 

  ..ففي قول عيسى عليه السالم عن نفسه .. 
                           ] ٣٣: مرمي  [   

، ونرى يف هذه الصيغة فعل    نرى أنه يصف موته بالصيغة الفعلية .. 
لطبيعي الذي جييء إىل اإلنسان ، وال نرى أي إشارة ألي استثناء ، فهو املوت املوت ا

حتمل ذات احليثيات احملمولة    : وهذه الصيغة ..... الذي ال يقدم وال يؤخر 

 : بدالالت قوله تعاىل               ] ٣٠: الزمر [  ..  

 عبارة بينما ال..          ذه الصياغة حتمل دالالت وفاة فاعلها نراها
  ..كرد من اهللا تعاىل على مكرهم ، وكنتيجة ملكر اهللا تعاىل رداً على مكرهم ، اهللا تعاىل 
                                

                           

                                      

      ]٥٥ – ٥٤: ران آل عم  [   



     ٢٧٦                  
 : فاملوت الطبيعي الذي نقرؤه من دالالت كلمة ..     يف قول عيسى

 : عن نفسه                          ] ٣٣: مرمي  [ ،

 : يتناىف مع حتميل دالالت العبارة القرآنية         دالالت الوفاة املتعلّقة
باملوت ، كون هذه الوفاة هي بشرى وعطاء لعيسى عليه السالم مع جمموعة أمور بشره 

  ..اهللا تعاىل ا ، وكون هذه الوفاة رداً على مكرهم وإنقاذاً له من ذلك 
 هذه الوفاة احملمولة بكلمة  – ٢     فس واليت تعين الوفاة اليت تكون للن

  ..يف منامها ، هلا خصوصية خاصة بعيسى عليه السالم متيزها عن وفاة النفس يف منامها 
فالوفاة اليت تكون للنفس يومياً يف منامها خترج ا النفس من جسدها مثَّ تعود إليه .. 

يت بينما الوفاة ال.. ، واليت اعتدنا عليها يف حياتنا الدنيا ، هذه الوفاة تكون عادة لساعات 
أخرب اهللا تعاىل ا عيسى كرد على مكر الذين كفروا به واليت تعين وفاة النفس يف منامها ، 

 وكبشرى بشره اهللا تعاىل ا                      

                               وكبشرى ،
ذه  –هي ... متبوعة ببشرى أُخرى هي رفع اهللا تعاىل له كحدث تايل هلذه الوفاة 

وفاةٌ مستمرة ، لن تعود فيها نفسه إىل جسده احلي  –الصيغة الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل 
 القرآنية  وهنا مكمن اخلصوصية احملمولة بالعبارة.. آالف السنني         ..  

 لذلك فقول عيسى عليه السالم ..             يف حواره مع اهللا تعاىل يف
  ..اآلخرة 
                                     

                                          

    ]  ١١٧: املائدة [ 
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 : هذا القول ..            ةيعين به الوفاة احملمولة بالعبارة القرآني ، :   

     ت من بداية تنفيذ الوعد اإلهلي له ، واليت استمر         حىت
عودته يف آخر الزمان واليت سيموت ا ، تلك العودة اليت من خالهلا يعرف أهل الكتاب 

  ..حقيقته ويؤمنون به إمياناً سليماً 
                                  

      ] ١٥٩: النساء  [   

 ورود العبارة القرآنية .. إذاً ..        ، بصيغة املوت وليس بصيغة الوفاة
  ..له داللته على أنه حدثٌ مستقبلي بالنسبة لرتول النص القرآين 

ة الذين أنكروا عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه السالم جذر املشكلة عند اإلخو.. 
 يكمن يف أنهم يعتقدون بعودة الضمري يف كلمة      إىل الفرد من أهل الكتاب

  ..حني موته ، وليس إىل عيسى عليه السالم 
نِ يف اآلية الكرمية اليت حنن بصدد دراستها ، كلُّ الضمائر تعود إىل املسيح عيسى اب

 مرمي ، فمن الواضح يف العبارة                   أنَّ الضمري اهلاء

يعود إىل عيسى ، وال خالف يف ذلك ، ومن الطبيعي أن يعود الضمري     يف كلمة 

 اهلاء يف العبارة         أنَّ عيسى عليه السالم هو إىل عيسى أيضاً ، وال خالف

 املعين بالعبارة                .. هذا ما يقتضيه املنطق اللغوي..  
الذين أنكروا عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي اضطروا لتمرير مرادهم يف ذلك إىل إعادة 

 الضمري اهلاء يف العبارة         إىل الذي ميوت من أهل الكتاب وليس إىل
وهذا خروج فاضح على دالالت الصياغة اللغوية هلذه اآلية الكرمية .. عيسى عليه السالم 



     ٢٧٨                  
فكيف يأتون إىل ثالثة ضمائر متتالية يف نسقٍ واحد يف آية واحدة تعود إىل أمرٍ واحد ، .. 

  !!! ..ا ليعيدوه إىل متعلّق آخر ؟الضمري املتوسط فيه –دون أي دليل  –مثَّ يرتعون 
 ويف العبارة القرآنية         فِسد عليهم ما يذهبون إليهفلو فرضنا .. ما ي

 جدالً أنَّ الضمري اهلاء يف العبارة        يعود إىل من ميوت من أهل الكتاب

 فالعبارة . . )حني موته ( حني موته ، جلاءت هذه العبارة         واليت تعود
إىل عيسى عليه السالم تعين مرحلةً حمددة تستمر فترةً متتد من عودة عيسى عليه السالم 

  ..حىت موته 
 ويف كلمة ..     ةيف العبارة القرآني        ذه الصيغة بالذات ،

داللةٌ أُخرى تبين أنَّ الضمري اهلاء ال ميكن عودته إىل من ميوت من دون أي صيغة أُخرى ، 
فمن جهة .. حني انقطاع صلته بالدنيا وعدم قدرته على النطق موته  حنيأهل الكتاب 

تصور منكري عودة املسيح ، ومعظم أهل الكتاب يعتقدون مبا يعتقدون به حىت موم 
يقتضي إمياناً حني املوت ،  ، هل الكتابأوت من بعودة الضمري إىل من مي عيسى ابنِ مرمي

حيث تنقطع صلة من ميوت بالدنيا وال يقدر على أو على األقل من قبل املوت مباشرة 
 ، وكلُّ ذلك ال حتمله كلمة النطق    .... . ملسافة كبرية ال ميكن فكلمة قبل متتد

 على ذلك هو كلمة  ومن األدلّة.. حصرها مبرحلة ما قبل املوت مباشرة     يف
  ..اآلية الكرمية التالية 

                                         

                                    

                          ] ٩٠: يونس – 
٩١  [   



     ٢٧٩                  
معصية فرعون امتدت .. معصية فرعون ليست قبيل غرقه ، وليست حني غرقه .. 

  : اهللا تعاىل له سنني كثرية قبل غرقه ، ولذلك يقول         

      ، والقول بأنَّ كلمة     ةيف هذه العبارة القرآني       

  على دالالت النص فاضح وخروج ، تعين قبيل موته أو حني موته ، هو جهلٌ كبري
  ..كتاب اهللا تعاىل من دالالت لقصة فرعون القرآين ، وعلى ما حيمله 

 العبارة القرآنية الضمري اهلاء يف القول بأنَّ .. إذاً ..          يعود إىل من ،
وانقطاع ميوت من أهل الكتاب ، بأنه ال بد وأن يؤمن بعيسى عليه السالم حني موته 

 يستثين أحداً من أهل الكتاب  ال –كما نرى  – ، حيث اخلطابصلته بالدنيا     

                     ، هل أويف الوقت الذي نعلم فيه أنَّ معظم

  ويف الوقت الذي بينا فيه أنَّ كلمةالكتاب ميوتون على ما هم عليه ،     ال ميكن
 لُّ ذلك أدلّةٌك.. ملوت حيث تنقطع فيها صلة اإلنسان بالدنيا حصرها مبرحلة ضيقة حني ا

 تؤكِّد أنَّ الضمري اهلاء يف العبارة  إضافيةٌ         ال ميكن عودته إالَّ إىل عيسى
   .. عليه السالم 

 ويف العبارة األخرية من هذه اآلية الكرمية ..                 
  ..كيف ؟ .. ألكرب دليل على عودة املسيح عليه السالم 

املسيح عليه السالم يف حواره يف اآلخرة مع اهللا تعاىل يبين حقيقة وناموساً حيكمه ، 
  .. هو أنه ال يكون شهيداً على البشر إالَّ حينما يكون فيهم جسداً ونفساً 

                                     

                                         ]
   ]  ١١٧: املائدة 



     ٢٨٠                  
 إنَّ قول عيسى عليه السالم ..                واضح 

ناً يشاهد وبيه ال يكون شهيداً إالَّ على ما يكون فيه حيبأذنيه ،  هبعينيه ويسمع هيف أن
ولو فرضنا جدالً صحة قول منكري .. وبالتايل ال يكون شهيداً على ما هو غائب عنه 

 هلاء يف العبارة عودة املسيح والذي يعيدون الضمري ا        على الفرد الذي
فكيف سيشهد عيسى عليه .. ميوت من أهل الكتاب حني موته ، لو فرضنا ذلك جدالً 

، لينطق ذه الشهادة ميالدي على من ميوت من أهل الكتاب )  ٢٠١٢( السالم عام 
  !!! ..كيف ؟!!! .. ؟عليه يوم القيامة 

هم هلذه اآلية الكرمية بأنَّ أي واحد من أهل الكتاب حني موته هم يقولون يف تفسري
لو فرضنا ذلك جدالً ، فكيف سيكون : سيؤمن بعيسى عليه السالم ، وحنن نقول هلم 

عيسى عليه السالم شهيداً على هذا املعين من أهل الكتاب يف الوقت الذي يبين لنا عيسى 
  ..هيداً إالّ على ما يشهده وهو حي يف احلياة الدنيا لنا يف كتاب اهللا تعاىل أنه ال يكون ش

هذه احلقيقة القرآنية إضافة لغريها الكثري تؤكِّد عودة املسيح عيسى ابنِ مرمي عليه 
السالم ، ليحىي ويعيش فترة من الزمن يؤمن فيه كلُّ أهل الكتاب حبقيقته ، وينتهي فيها 

  ..نه وتعاىل ، وتنتهي هذه الفترة مبوته قوهلم عنه بأنه ابن اهللا أو هو اهللا سبحا
من هنا نرى أنَّ قوهلم عن عيسى عليه السالم بأنه إله او ابن اهللا سبحانه وتعاىل .. 

من هنا و.. عن ذلك ، هو قول ميتد من وفاته ورفعه إىل عودته ، أي ميتد طيل فترة وفاته 
  نرى عظمة الصياغة القرآنية يف ورود صيغة الوفاة        يف قوله تعاىل..  

                                       

               
التلفيق  ففي هذه الفترة املمتدة من وفاته ورفعه منذ حوايل ألفي سنة إىل عودته متَّ

عليه ، كما متَّ التلفيق يف الرسالة اخلامتة من روايات وتفسريات ما أنزل اهللا تعاىل ا من 



     ٢٨١                  
وبذلك يلتقي .. سلطان ، ولذلك ففي عودته ستتبين احلقيقة ، وسيحكم بالقرآن الكرمي 

  ) القرآن الكرمي( الروح الذي وضعه اهللا تعاىل يف كتابه            

         ] نفس عيسى عليه السالم اهللا تعاىل ، مع الروح الذي مأل به  ] ٥٢: الشورى

                                        
    ] ١٧١: النساء [ ..  

  

  
 



 



 
 

  
          

                         

هو رسم توقيفي بأمرٍ من اهللا ) القرآن الكرمي ( رسم احلرف يف كتاب اهللا تعاىل .. 
 تعاىل ، وقد بينت ذلك يف كتيب ويف براجمي تعاىل ، واألدلّة على ذلك كثرية يف كتاب اهللا

) كما هو يف كتاب اهللا تعاىل ( التلفزيونية بشكلٍ جلي ، وبينت كيف أنَّ مفهوم األمية 
 ال يتعارض أبداً مع كون النيب  أمر برسم القرآن الكرمي بصورة موافقة متاماً للصورة

  ..احملفوظ   عليه السالم من اللوحاليت نزل ا الروح األمني
وبينت كيف أنّ رسم الكلمة ذاا خيتلف أحياناً من مكان آلخر ، وبينت كيف أنَّ 
ذلك هو حلكمة إهلية مرادة ، وأنَّ هذا االختالف يف رمسها ال بد منه ليس فقط إلظهار 
 الفارق يف الدالالت بني الرمسني ، وإنما أيضاً هو ضرورة ال بد منها يف معايري املعجزة

والرباهني النظرية اليت قدمتها ، مع .. العددية املتعلّقة باحلروف وقيمها العددية كما بينا 
آالف األمثلة اليت عرضتها يف كتيب حول األبعاد اإلعجازية يف كتاب اهللا تعاىل ، إضافة 
لعشرات اآلالف اليت بني يدي ، كلُّ ذلك يؤكّد هذه احلقيقة بشكلٍ جلي ، ومن يرغب 

، ) املعجزة ( النظرية األوىل : ؤية هذه الرباهني واألدلة بإمكانه أن يعود إىل كتاب بر



   ٢٨٤                  
سلّم اخلالص ( النظرية السادسة : ، وكتاب ) إحدى الكُبر ( النظرية اخلامسة : وكتاب 

  ..املعجزة الكربى : ، وكتاب ) 
األمر بشكلٍ كبري  وانتشار) املعجزة الكربى ( وبعد عرض اجلزء الثاين من برنامج .. 

أمام أعني املشاهدين ، ظهرت بعض االستفسارات من بعض اإلخوة املشاهدين ، 
  .. وخصوصاً من اإلخوة املهتمني ذا األمر 

فهناك من صدم نتيجة اختالف ما .. وهذه االستفسارات توزعت بني أمورٍ خمتلفة .. 
وهناك من صدم .. يف كتاب اهللا تعاىل رآه يف الربنامج مع ما كان يعتمده يف حبثه العددي 

وهناك من هو .. نتيجة اختالف ما رآه يف الربنامج مع ما يعرفه نتيجة ما قرأه يف املوروث 
وهناك من .. باحث صادق عن احلقيقة ويريد االستزادة ويريد معرفة دقائق هذه املسألة 

فكرٍ جديد مهما محل من أدلّة وبراهني ، فقط ألن وهناك من ال .. ه جديد حيارب أي
  .........وهناك وهناك وهناك .. تسره رؤية عظمة اإلعجاز العددي يف كتاب اهللا تعاىل 

  : وأنا يف هذا التوضيح أخاطب الباحثني عن احلقيقة الذين يعنيهم احلق   

             ] بعيد من ال يريد احلقيقة  ، وال يعنينا من قريب أو]  ١١: التغابن

 : وجيادل من أجل اجلدل                  ] ٢٨: غافر  [،  

                    ] لذلك سأجيب على  .. ]  ٣٤: غافر
، تبياناً  كتاب اهللا تعاىلرف يف استفسارات اإلخوة الباحثني عن احلقيقة ، حول رسم احل

  ..هلذه املسألة 
أنَّ رسم املصحف األول أم يف براجمي ،  سواء يف كتيبلقد بينت وألكثر من مرة ، .. 

..  ، عرب الروح األمني عليه السالمهو رسم توقيفي بأمرٍ من اهللا تعاىل  بني يدي النيب 
 : فقوله تعاىل                ] حيث كلمة ،  ] ١٧: القيامة     



   ٢٨٥                  
 تبين مجع رسم احلروف ، نرى أنَّ الضمري يف كلمة      يعود إىل اهللا تعاىل ، وليس

  .. إىل عثمان بن عفان وال إىل النيب 
  : وقوله تعاىل                           ] طه :

يقرأ النص قبل أن يقرأه له  –أحياناً  –كان  ، يؤكّد هذه احلقيقة ، فالرسول  ] ١١٤
جربيل ، كونه كان يرى رسم النص القرآين النازل مع جربيل عليه السالم ، ولذلك يأمره 

  ..من مرة وقد بينت ذلك أكثر .. اهللا تعاىل بأن ينتظر حىت يقرأه له جربيل 
رسم القرآن الكرمي توقيفي بأمر من اهللا تعاىل ، وكان النيب .. نعم : لذلك نقول .. 
  ًنا الكثري من األمثلة يف اختالف رسم .. يأمر كتبة الوحي بكتابته كما رآه رمساوقد بي

الكلمة ذاا من مكان آلخر ، ورأينا كيف أنّ هذا االختالف هو حلكمة كبرية ، وهذا ما 
  ..الرسم توقيفياً من عند اهللا تعاىل هذا كان ليكون لو مل يكن 

بعض اإلخوة استفسر عن اهلمزة اليت حسبناها حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، وحسب 
  ..رسائلهم ، يعتقدون أنها أُضيفت الحقاً ، ويستفسرون عن ذلك ؟ 

حرف يف كتاب اهللا تعاىل  إنَّ اهلمزة اليت اعتربناها حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، وكلّ.. 
، له هويته اخلاصة به ، وهذه اهلوية ال تستمد مما متّ إضافته الحقاً ، بل هي هوية موجودة 
أصالً يف كتاب اهللا تعاىل ، وما متّت إضافته الحقاً هو فقط ملساعدة القارئ يف قراءته ، 

جرية وبعض احلروف اليت وضعت ويدخل يف ذلك التنقيط واحلركات والشدة واأللف اخلن
ملساعدة القارئ يف قراءته ، ولو كان األمر متوقّفاً فقط على شكل احلرف يف املصحف 
األول من منظارنا حنن ، حلدث خلط يف ماهية احلروف ، مثالً بني حرف الباء والنون 

، وحلصل والتاء والثاء كوا تأخذ ذات الشكل ، وحلصل خلط بني حريف العني والغني 
خلط بني حريف الذال والدال ، وحلصل خلط بني حريف الزاي والراء ، وحلدث خلط بني 
اجليم واخلاء واحلاء ، وحلصل خلط بني السني والشني ، وحلصل خلط بني الطاء والظاء ، 



   ٢٨٦                  
وحلصل خلط بني الفاء والقاف ، وحلصل خلط بني الصاد والضاد ، وحلصل خلط بني 

  .. ء يف اية الكلمات األلف املقصورة واليا
إنَّ ما متّ وضعه من إضافات الحقة مل تعط هوية جديدة للحروف ، إنما وضعت .. 

ملساعدة القارئ يف قراءة حروف هلا هويتها املوجودة أصالً يف كتاب اهللا تعاىل ، وهذه 
ل كان واجليل األو.. اهلوية ليست مستمدة من جمرد شكل احلرف يف املصحف األول 

( يعلم هذه اهلوية دون اإلضافات الالحقة ، اليت وضعت فقط ملساعدة القارئ الالحق 
  ..يف قراءته ) زمناً 

وأنا قلت ألكثر من مرة ، وأقول ، الشكل األول للكلمات القرآنية ليس املعيار الوحيد 
الذي بني أيدينا اآلن  فالقرآن.. وبينت ذلك مبا فيه الكفاية .. أبداً .. الذي اعتمدت عليه 

على الشكل ( مزاته وحركاته وتنقيطه وألفاته اخلنجرية وغري ذلك من إضافات وضعت 
لتسهيل القراءة ، هي حمتواة أصالً ضمن املعايري األوىل ، تلك املعايري الثابتة قبل ) فقط 

و معيار من هذه اإلضافات ، وحنن عدنا إىل املصحف األول كمعيار ، شكل الكلمة فيه ه
اعتبار احلرف املرسوم حرفاً للهمزة وغريها ، متّ بناًء على هذه .. جمموعة معايري ، ولذلك 

املعايري جمتمعة ، وليس فقط بناء على معيار شكل الكلمة ، وإالّ العتربنا الباء والنون والتاء 
وكلُّ ذلك متّ ...... ..والثاء حرفاً واحداً ، والعتربنا اجليم واحلاء واخلاء حرفاً واحداً و

  ..عن علم تام بشكل املصحف األول 
احلرف املرسوم يف ( صل السادس املعجزة ، من الف: نظرية األوىل وأعرض نصاً من ال

، لنرى كيف متّ تبيان آلية اخلرف املرسوم حرفاً يف مسألة اهلمزة مبا ال ) كتاب اهللا تعاىل 
  :يدع جماالً للشك 

: هذا املعيار هو ... ُهللا تعاىل إىل اعتبارِ معيارٍ قُرآينٍّ يف هذه املسألة وقد هداين ا..  [[
إذا أُضيف حرف قبلَ اهلمزة اليت يف بِداية الكلمة ، أو بعد اهلمزة اليت يف نِهاية الكلمـة ،  
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وحافظت هذه اهلمزةُ على مكانِها ، فهي حرف ، وإالّ فهي حركةٌ كباقي احلركـات ،  

  ..ايل ليست حرفاً وبالت
، ليست حرفاً ، ألنه    ،    :  اليت يف بِداية الكلمات مثل اهلمزةُ.. 

واحلرف األولُ .. عند إضافة حرف إىل بداية هذه الكلمات ، تذهب اهلمزةُ من مكانِها 
 فاألل هذه الكلمات هو حرف فكلمةُ ... يف بداية        حرف ضافحيثُ ي ،

 كلمة الياِء إىل بداية     ُوكلمة ،     الالم إىل بداية حرف ضافحيثُ ي ،

  كلمة    اهلمزة اعتبارٍ هلذه الكرمي دونَ أي ا يف القرآنمرسيقولُ تعاىل .. ، ت:  

                                               

                                 

                              ] ٣٣: البقرة 

– ٣٤ [   ..  
 : فهاتان الكلمتان ..       ،     روف ، هينهما أربعةُ حكلٌّ م ، :

املضاف الياء ، الالم (  احلرف(  كلمة حروف عم ،     الثالثة ..  

 .. ثلَ كلمةم املُشابِهة على احلاالت بحسوهذا ي    نةٌ ، فهكوذه الكلمة م
  ..قاف ، وراء ، وألف ، ونون ، أي من أربعة حروف : من 

عن باقي احلروف ، وذلك حني التصاقه    وهنا علينا أنْ منيز حرف العطف .. 
مثالً ... فحرف العطف هذا ، ال يغير من رسمِ الكلمة حني التصاقه ا .. ببداية الكلمة 

 كلمة ..      نة من ثالثة حروف هيواهلمزة ... األلف ، وامليم ، والنون : مكو
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املرسومة يف بدايتها ليست حرفاً مرسوماً يف معيار حساب احلروف املرسومة ، شأا 

 بذلك شأن اهلمزة يف بداية كلمة     ..... ذه الكلمة عند التصاق حرف العطف

 : فكلمة .. ال يتغير رمسها    نة من حركوف كلمة و، م    ، الثالثة  مع
وكذلك ... الواو ، واأللف ، وامليم ، والنون : حرف العطف هذا ، وبالتايل حروفها هي 

 : األمر يف كلمة      نة من ثالثة حروف هياأللف ، واخلاء ، : ، فهي مكو

 ها وعند التصاق حرف العطف يف بدايت.. والراء     ضاف إليها كحرف دوني

 فكلمة .. تغيري يف تعداد هذه احلروف      نة من احلروفكوالواو ، واأللف : م
  ..، واخلاء ، والراء 

    ، : واهلمزةُ يف اية الكلمات مثلَ ..      ،      ،  

  ،  ًحرفا ظُ هذه ف ..ليستحافهذه الكلمات ، ال ت اية إىل رفح إضافة عند

 كلمة : مثالً ... اهلمزةُ على مكانِها       فقط روفالكرميِ ثالثةَ ح يف القرآن مرست
هكذا .. الشني ، والياء ، واحلرف املضاف ، وهو حرف األلف : ، مها حرفا كلمة شيء 

 تعاىل ، فلو كانت حرفاً لَوضع هلا كُرسي خاص بِها ، كما هو احلال ترسم يف كتابِ اِهللا
  .. يف كتابتنا اإلمالئية 

                                 

          ] ٤٨: البقرة [   

 وكذلك كلمةُ ..         أربعةَ حروف ، هي حروف كلمـة مرست      
  ..باء ، راء ، ياء ، مع حرف األلف املُضاف : الثالثةَ 
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  ]  ١١٢: النساء [ 
 .. ويف رسمِ كلمة        دليلٌ آخر على ذلك ، التالية يف اآلية :  

                                         

       ] ٤١: يونس [   

 ة يف كلمة فاهلمز..      ، ا خاص م هلا كُرسيرسه مل يحرفاً ، ألن دعال ت

 وحروف كلمة      باء ، راء ، ياء ، واو ، نون : هي..  

 : بينما اهلمزةُ يف نِهاية الكلمات مثلَ ..      ،      ،      ..... دعت
ألنها تحافظُ على مكانِها حني إضافة حرف بعدها ، فتبقى على حالها ، أو حرفاً ، 

 فكلمةُ .. تحافظُ على مكانِها بانقالبِها حرفاً آخر       تعاىل هيف قول ..    

                ] حافظةَ هذه اهلم ] ٣١: النازعـاتعلى مكانِها ، نرى فيها م زة

 وكلمةُ .. بعد إضافة حريف اهلاِء واأللف إىل اية الكلمة      تعاىل هيف قول   

                             ] نرى فيها  ]  ٣٠: امللك ،
قالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف الكاف وامليمِ إىل اية محافظةَ اهلمزة على مكانِها بان

  ..... الكلمة 
 وكلمةُ ..       تعاىل هيف قول ..                  

                   ] ٤: مرمي [  نرى فيها حمافظةَ اهلمزة ،

 وكلمةُ .. على مكانِها بانقالبِها نبِرةً بعد إضافة حرف الكاف إىل نِهاية الكلمة     
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  تعاىل هيف قول                 ] حافظةَ  ] ٦: نوحنرى فيها م ،

  .. رف الياِء إىل اية الكلمة اهلمزة على مكانِها بعد إضافة ح
 وكلمةُ ..      تعاىل هيف قول ..            ] البقرة :

نرى فيها حمافظةَ اهلمزة على مكانِها ، بانقالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف  ] ٢٢٣
 مةُ وكل... الكاف وامليمِ إىل اية الكلمة       ه تعاىليف قول        

                             

         ] على مكانِها ، ، نرى  فيها حمافظ ] ٤٩: البقرة ةَ اهلمزة
  ..بعد إضافة حريف الكاف وامليم إىل اية الكلمة 

وهكذا نرى أنَّ معيار اعتبارِ احلرف املرسومِ حرفاً هو معيار قُرآينٌّ مجرد عن .. 
  ..انتهى االقتباس  .. ]].. األهواء وعن القواعد الوضعية اليت وضعها البشر 

  : ذين استفسروا عن موضوع اهلمزة فأقول هلم وهنا أسأل اإلخوة ال.. 
 هل كلمة      يف قوله تعاىل :                        

 ، هل هذه الكلمة تتطابق يف القيمة الداللية مع كلمة  ] ٦٢: األنبياء [    ؟ !!! ،

 وهل كلمة !!! .. ف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟وبالتايل هل عدد احلرو    يف

 : قوله تعاىل                                  

       ] ١٦: املائدة  [ ،ة مع كلمةهل هذه الكلمة تتطابق يف القيمة الداللي : 

    وهل !!! .. ، وبالتايل هل عدد احلروف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟!!! ؟

   كلمة      يف قوله تعاىل :                   
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 هل تتطابق يف القيمة الداللية مع كلمة  ، ]  ٩١: يونس [       ؟ ، وبالتايل هل عدد

 وهل كلمة !!! .. احلروف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟      يف قوله تعاىل    

                 ] ة مع ]  ٦١: النملتتطابق يف القيمة الداللي ،

 كلمة     وهل !!! .. وف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟، وبالتايل هل عدد احلر

 كلمة     يف قوله تعاىل                       

       ] ة مع كلمة  ،]  ١٦: امللكهل تتطابق يف القيمة الداللي    ،
......... وهل وهل وهل !!! .. هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟وبالتايل هل عدد احلروف 

وكيف ال يتم التمييز !!! .. كيف ال تدخل هذه اهلمزة يف القيمة الداللية هلذه الكلمات ؟
 بني كلمة     وكلمة     التمييز بني كلمة وكيف ال يتم ،       

 وكلمة       التمييز بني كلمة ؟ ، وكيف ال يتم     وكلمة    ..
  ......... وكيف وكيف وكيف 

وإضافة لألدلّة الدامغة واملستمدة من كتاب اهللا تعاىل واليت قدمناها يف عدم اعتبار .. 
 : اهلمزة حرفاً يف الكلمات      ،       ،   ها حرفاً ، ويف اعتبار

  : يف الكلمات     ،       ،    .....  مناهاإضافة لكلِّ األدلّة اليت قد
هل القيمة الداللية هلا ما بني هاتني احلالتني ، واالنتماء إىل اجلذر اللغوي للكلمة اليت ... 

كلمات ، وحىت يف تنتمي إليها ، وحركتها يف أمكنة أُخرى حني إضافة حروف هلذه ال
: بالتأكيد ودون أدىن شك ، اإلجابة هي .. هل هي ذاا بني هاتني احلالتني ؟ .. اللفظ 

!!! .. فهل يوجد أساس منطقي حممول بكتاب اهللا تعاىل العتبارها حالة واحدة ؟... ال 
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بشكل وحنن بينا معيارنا يف هذه املسألة .. ال : بالتأكيد ودون أدىن شك ، اإلجابة هي 
 ..  بين ، يعطي اليقني ملن يريد معرفة احلقيقة 

لقد قلت وألكثر من مرة ، هناك عدة معايري منها شكل الكلمة ، ومل أقل إنّ شكل .. 
  ..الكلمة هو املعيار األول واألخري ، وإالّ ملا كنا سنميز بني الكثري من احلروف كما بينا 

عيار القرآين لآللية السليمة يف حساب احلرف وكنت قد بينت أنَّ سورة نوح هي امل
حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، ورأينا كيف أنها تتكون من 

دون زيادة أو نقصان ، وذلك مبا يوافق املدة اليت بينها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن مدة 
   :لبث نوح عليه السالم 

                                  

          ] ١٤: العنكبوت [  
وحدة زمنية ، رأينا كيف أنّ كلَّ وحدة زمنية منها )  ٩٥٠( هذه املدة وهي .. 

  :حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( وح واملكونة من يقابلها حرف مرسوم من حروف سورة ن
                                        =

  حرفاً    ٥١

          =حرفاً  ٢١  
       = حرفاً  ٢٥  

                                       

    =حرفاً  ٦٥  

           =اًحرف  ٢٦  

        =حرفاً  ٢١  
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     =حرفاً  ٧٨  

        =حرفاً  ١٦  

          =حرفاً  ٢٨  

          =حرفاً  ٢٧  

       =حرفاً  ٢١  

            =حرفاً  ٤١  

          =حرفاً  ٢٠  

       =حرفاً  ١٤  

            =حرفاً  ٢٩  

           =حرفاً  ٣١  

         =حرفاً  ٢٣  

         =حرفاً  ٢٥  

        =حرفاً  ٢١  

        =حرفاً  ٢٠  

                =٤٩ 
  حرفاً
      =حرفاً  ١٥  
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                =٥٣  
  حرفاً

             =حرفاً  ٣٣  

               =٥٢ 
  حرفاً
               =حرفاً  ٣٦  

             =حرفاً  ٤١ 

                                 

           =حرفاً ٦٨     

، كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً من مدة  حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( فاموع إذاً هو .. 
  .. لَبثه عليه السالم 

ياراً حلساب احلرف املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا يف هذه السورة الكرمية اليت تعد مع.. 
  [: لو مل تحسب اهلمزة يف كلميت .. تعاىل      ،     [  سبتولو ح ،

  [: اهلمزة يف الكلمات      ،      ،       [  ، لو متَّ ذلك ،
  ..حرفاً مرسوماً ؟ )  ٩٥٠( ة نوح مكونة من هل كان من املمكن أن تكون سور

  [: والذين أرادوا منا حساب اهلمزة يف كلميت ..     ،     [  ،
أما .. فالرد عليهم موجود يف النص املقتبس الذي عرضناه يف سطور سابقة يف هذا املقال 

 كلمة لطلبهم حساب اهلمزة يف بالنسبة        أين الكرسي املرسوم : ، فنسأهلم

   يف كلمة إىل اهلمزة   نظرمتوهل  ،هلذه اهلمزة اليت هي يف وسط هذه الكلمة ؟ 
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 كيف وضع هلا كرسي ، مما جعلنا نعتربها حرفاً ، وإىل اهلمزة يف كلمة       

مل نعتربها حرفاً ، شأا بذلك شأن اهلمزة يف كلمة  كيف أنه مل يوضع هلا كرسي وبالتايل
        ؟..  

املسألة ليست مبنية على اهلوى ، وال على التوليف املسبق ، وال على التعصب .. 
من  –املسألة هي مسألة منهج علمي منطقي ، ال خيرج .. األعمى ، كما يتخيل بعضهم 

  ..قة رسم الكلمات يف كتاب اهللا تعاىل عن حقي –مقدماته إىل نتائجه 
حرفاً مرسوماً مبا يوافق الوحدات الزمنية )  ٩٥٠( وكون سورة نوح مكونة من .. 

واعتبارنا لذلك معياراً آللية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً يف  للبثه عليه السالم يف قومه ،
من بني السور ( تتميز  فسورة نوح.. ليس توليفاً وليس مصادفة  كتاب اهللا تعاىل ،

بأنها من أول حرف فيها إىل آخر حرف تتحدث عن الرسول الذي ) املسماة بأمساء رسل 
سميت بامسه ، وقد بينت أنَّ معجزة نوح عليه السالم هي هذه املدة الزمنية املذكورة يف 

 كتاب اهللا تعاىل لرسول كتاب اهللا تعاىل ، وحنن نعلم أنَّ مدة اللبث الوحيدة املذكورة يف
  .. يف قومه هي مدة لبث نوح عليه السالم 

سورة نوح وحدها من أكرب األدلّة على سالمة منهج اعتبار احلرف املرسوم حرفاً .. 
لو مل يكن هذا املنهج سليماً مائة .. يف كتاب اهللا تعاىل ، فضالً عن كوا معياراً يف ذلك 

ة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ألي بعد من األبعاد اإلعجازية باملائة ملا وجدت آالف األمثل
  ..اليت عرضناها ، واليت مجيعها ودون أي استثناء مبنية على هذه اآللية 

هناك عدة معايري متّ االعتماد عليها يف آلية اعتبار احلروف املرسومة يف كتاب .. إذاً .. 
، منها اهلوية اخلاصة للحرف كقيمة داللية  اهللا تعاىل ، وليس فقط شكل رسم الكلمة

ينتمي ا إىل جذره اللغوي ، ومنها حركة احلرف حني وجوده يف الكلمات اُألخرى 
، ومنها اهلوية ) كما بينا ( حني إضافة حروف أخرى جلسم الكلمة ولتغير شكلها 

فاملسألة ليست ...... .........كداللة ضرورية الكلمة يف  املتعلّقة بوجودهه اخلاصة ب
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بالتسطيح الذي ينظر منه بعض املتشكّكني أصالً يف كون الرسم القرآين من عند اهللا تعاىل 

  ..، انتصاراً لبعض الروايات التارخيية 
من .. وال ميكن فك القيمة الداللية للحرف عن آلية اعتباره حرفاً وعن قيمته العددية 

فالذين .. صف حرف األلف وليس يف صف حرف الياء  هنا اعتربنا األلف املقصورة يف
توهموا أنه كان من املمكن اعتبار األلف املقصورة يف صف حرف الياء إنما نظروا فقط 
من منظار واحد هو التشابه بني رمسه ورسم حرف الياء يف آخر الكلمة ، ومل ينظروا هلذه 

وفق منظاركم هذا ، هل حرف الباء : وهنا أسأهلم .. املسألة من باقي املعايري األخرى 
وهل حرفا !!! .. والنون والتاء والثاء توضع يف صف واحد بناء على التشابه يف رمسها ؟

وهل حرف اجليم واحلاء !!! .. السني والشني يوضعا يف صف واحد لتشابه رمسهما ؟
 صف وهل حرف العني يوضع يف!!! .. واخلاء توضع يف صف واحد لتشابه رمسهما ؟

  !!! ..؟............ وهل !!! .. حرف الغني لتشابه رمسهما ؟
ولكن .. الكلُّ يعلم أنَّ احلركات مل ترتل من السماء كرسم يف املصحف األول .. 

لقد وضعت احلركات فقط لتساعد القارئ على حقائق .. هذا ال يعين ضياعها ، أبداً 
فهل من املمكن لعاقل أن يستبدل الفتحة على وإالّ .. موجودة أصالً يف كتاب اهللا تعاىل 

 اية كلمة     يف قوله                       ] ٢٨: فاطر  [ ،
، وذلك حبجة أن )) اُهللا (( هل من املمكن أن يستبدهلا بضمة يف اية هذه الكلمة لتصبح 

هل من املمكن .. مبعىن آخر !!! .. ول النص القرآين ؟احلركات مل تكن موجودة حني نز
 أن نغمض أعيننا عن القيمة الداللية لوجود الفتحة على اية كلمة     يف هذه

العبارة القرآنية حبيث ال يكون هناك فارق بينها وبني وجود حركة أخرى بدالً منها ، 
م يف املصحف األورسل ؟وذلك ألنَّ احلركات مل ت.. !!!  

لو فرضنا أنَّ اهللا تعاىل هدى إنساناً ما إىل اكتشاف معيار جديد يف حساب القيم 
الداللية للكلمات ، حبيث يتضمن هذا املعيار املفترض حركات احلروف املكونة للكلمات 
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، ولو استطاع هذا اإلنسان أن يرن لنا أنَّ هذا املعيار مستنبط من كتاب اهللا تعاىل ، عرب 

رهان نظري ، وبنتائج حيملها كتاب اهللا تعاىل ، حبيث تربط احلركات بناموس حيمله ب
هل نعرِض عن هذه احلقائق يف هذا املعيار .. كتاب اهللا تعاىل  يف كل حرف من حروفه 

أم علينا أن !!! .. املفترض حبجة عدم وجود هذه احلركات رمساً يف املصحف األول ؟
ترتبة على معياره املفترض هذا ، وهل حيمله كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ ننظر يف النتائج امل

  .. حرف من حروفه ؟ 
إنَّ كالمنا عن آلية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً وعن آلية تكوين .. فوق كلِّ ذلك .. 

 األجبدية ، هو املعيار الذي اخترناه ، وبيناه بشكلٍ جلي ، ومتّ العمل به يف كلِّ األبعاد
القضية .. أي إنسان يستطيع أن خيتار أي معيار : وقد قلت .. اإلعجازية دون أي استثناء 

  ..تتعلَّق بالنتائج اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل هلذا املعيار 
وكلُّ ذلك ليس معجزةً ، إنما هو معيار وفقين اهللا تعاىل إليه للدخول إىل املعجزة اليت 

.. ريد أن ينتقد نقداً بناًء هادفاً ملعرفة احلقيقة ، فمن حقّه ذلك من ي.. ولكن .. رأيناها 
  :عليه أن ينظر يف األمور التالية .. ولكن 
هل متَّ خرق هذا املعيار ولو مرة واحدة ، يف أي مثالٍ من أي بعد من األبعاد .. 

يتهم ما حيلوا له من إن متَّ ذلك فمن حقّه أن يتكلّم وأن .. اإلعجازية اليت متَّ عرضها ؟ 
إما إذا متّ اعتبار هذا املعيار يف كامل نصوص كتاب اهللا تعاىل ودون أي استثناء .. اتهام 

ألنين .. حني ذلك فكالمه ليس موجهاً الختيارنا ، إنما هو إساءة لكتاب اهللا تعاىل .. 
ة العددية ، وبالتايل هذا املعيار هو مدخل للمعجزة العددية ، وليس هو املعجز: أقول 

لقاصي والداين فالنقد يكون للنتائج املترتبة عليه ، مبا حتمل من أدلّة وبراهني دامغة تثبت ل
عجازية اليت متَّ ، إضافة إىل مصداقية محل كتاب اهللا تعاىل لألبعاد اإل املعيار امصداقية هذ

  ..املعيار  حساا وفق هذا
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قيم العددية أو جمموع احلروف باملعىن والدالالت وفق هل متّ أي خرق يف تعلّق ال.. 

البعد الذي نعرضه ، يف أي مثال من أي بعد إعجازي قمنا بعرضه سواء يف الربنامج أو يف 
وإالَّ .. إنَّ متّ ذلك فمن حقّه أن يتكلَّم وأن يتهم ما حيلوا له من اتهام .. الكتب ؟ 

فمن ال يرى ربطاً بني جمموع احلروف ..  تعاىل فاإلساءة ليست لنا وإنما لكتاب اهللا
حرفاً ، وبني املدة اليت ذكرها اهللا تعاىل عن لبثه )  ٩٥٠( املرسومة يف سورة نوح وهي 

  ..يف كتابه الكرمي ، فهذه مشكلته هو ، وليست مشكلتنا حنن 
و يف هل هناك جمموع حروف أو قيمة عددية ألي نص متّ عرضها يف الربنامج أ.. 

الكتب ، وتبين له أنها ليست صحيحة ، إن كان ذلك فمن حقّه أن يتكلّم وبأعلى صوته 
ولكن حينما ال جيد الناقد خطأً واحداً ، فليس من .. ، وأن يتهم ما حيلوا له من اتهام 

  ..حقّه أن يتكلّم مبا هو خارج املنطق والعلم ، وإالَّ فاملشكلة عنده وليست عندنا 
ات اآلالف من األمثلة اليت تثبت محل كتاب اهللا تعاىل هلذه األبعاد هل عشر.. 

وهل الربهان النظري آللية اعتبار احلرف املرسوم .. اإلعجازية ليست كافية يف نظره ؟ 
حرفاً وهو سورة نوح ، وهل الربهان النظري لألجبدية وهو اآليات اليت رأيناها يف سورة 

فيه إالّ توليفاً وتأويالً خارج ظاهر دالالت كتاب اهللا تعاىل  املدثّر ، هل كلُّ ذلك ال يرى
  ..حني ذلك مشكلته ليست معنا ، إنما يف منهج تفكريه ، ويف رؤيته لكتاب اهللا تعاىل .. 

فمن ال يرى يف آالف األمثلة اليت نعرضها ، ويف الربهان .. ال أريد أن أطيل .. 
ولكن ليس .. ن ال يرى معجزة يف ذلك فهذا شأنه النظري هلذه النظرية والذي قدمناه ، م

من حقّه أن يفرض مراده على ما يراه الناس بأم أعينهم حمموالً بظاهر صياغة كتاب اهللا 
  ..تعاىل 

أولوا األلباب قد يكفيهم مثال واحد ليتيقّنوا من رؤية احلق يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 
فهناك من مل ير حقيقة معجزة .. دت بني يديه ومن ال يريد احلقيقة فلن يشاهدها ولو جتس

عيسى عليه السالم على الرغم من مشاهدته إلحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل على يد عيسى 
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هذه مشكلته هو وليست مشكلة املعجزة اليت أيد اهللا تعاىل ا .. عليه السالم يف عصره 

  ..عيسى عليه السالم 
حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، ومعيار وضع األلف املقصورة معيار اعتبار اهلمزة .. إذاً .. 

يف صف حرف الياء ، وكلُّ ما قمنا به يف هذه املسائل هو ناتج عن اعتبار معايري قرآنية 
  ..وعن علم حبقيقة املصحف األول والقيم الداللية لكلماته الكرمية 

ترجيح الكاف ، فقد وقفت والسبب يف  لكاف والتاء املبسوطةريف ابالنسبة حلأما .. 
عند هذا األمر وقوفاً علمياً يف اية القرن املاضي ، وتوصلت إىل نتيجة علمية مربهنة من 

نت يف قد بيو كتاب اهللا تعاىل ، وذلك قبل البدء حبساب القيم العددية لكتاب اهللا تعاىل ،
يح الكاف على التاء أنه مت ترج ، )اجلزء الثاين ( برنامج املعجزة الكربى كتيب ويف 

  :املبسوطة لعدة اعتبارات منها 
ن أصلها تاء مربوطة أن التاء املبسوطة ترد يف القرآن الكرمي أحياناً تاء مبسوطة مع أ..  

حريف التاء املبسوطة جمموعي ورود بني وذلك بعدد مرات يفوق الفارق الصغري جداً  ،
  :وعلى سبيل املثال  .. والكاف
             ] ٣٨: األنفال  [  

                            

      ] ٤٣: فاطر  [  

                     ] ٨٥: غافر  [  

                  ] ٢١٨: البقرة  [   

                  ] ٥٦: األعراف  [  

                        ] ٧٣: هود  [   
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                ] ٢: مرمي  [  

                                ] ٥٠: الروم [  

        .......                 ] ٣٢: الزخرف [    

                ] ٢٣١: البقرة [  

               ] ١٠٣: آل عمران [  

                        ] ٢٨: إبراهيم [     

                      ]٧٢: ل النح [  

                        ] ٨٣: النحل [  

                    ] ١١٤: النحل [  

                          .......    ] ٣١: لقمان [  

                        ] ٣: فاطر [     

                       ] ٢٩: الطور [  

                       ] ٦١: آل عمران  [  

                        ] ٧: النور  [    

                    ] ١١٥: األنعام  [    

                           ] ١٣٧: األعراف  [  

                       ] ٣٣: يونس  [  
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                      ] ٩٦: يونس  [   

                     .......    ] ٣٥: آل عمران  [  

                         .......    ] ٣٠: يوسف  [  

                    ] ٥١: يوسف  [  

                         ] ٩: القصص  [  

                      ] ١٠: التحرمي  [  

                    ] ١١: التحرمي  [  

                     ] ٤٠: فاطر  [   

                 ] ٨٩: الواقعة [     

             ] ٤٣: الدخان [     

 .......                     ] ادلة٨: ا [     
 .......                     ] ادلة٩: ا [     

فمثالً عندما اعتربنا التاء املربوطة ... وأعود فأقول الشكل ليس املعيار الوحيد .. 
ليس فقط ألنَّ شكلها كشكل اهلاء يف اية الكلمة ، إنما لو  بصف حرف اهلاء كان ذلك

  .. وقفنا على كلمة تنتهي بتاء مربوطة لوجدنا أا هاء 
 نسبياًوالكاف لرأيناه ال يكاد يذكر بسوطة املولو نظرنا إىل الفارق بني حريف التاء .. 

حرف الكاف يف كتاب لقد ورد  ..فاحلرفان تقريباً متوازنان يف عدد مرات ورودمها  ،
وقد بينا أن  ..مرة )  ١٠٥٢٠( مرة ، وورد حرف التاء املبسوطة )  ١٠٤٩٧( اهللا تعاىل 

التاء املبسوطة ترد بصورا اليت ترد فيها مع أنها يف أصلها تاء مربوطة يف عدد مرات 
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روف اليت من احليفوق هذا الفارق الصغري جداً ، إضافة لكون حرف الكاف حرفاً نورانياً 

  ..، والتاء املبسوطة ليست كذلك تفتتح ا بعض السور 
وعندما اعتربنا هذه املعايري مل نكن غافلني عن عدد مرات ورود أي حرف يف كتاب 

ما نراه يف حرف التاء من معايري نبينها ، ظهرت للسطح لترجح .. ولكن .. اهللا تعاىل 
 صغرياً جداً وال يكاد يذكر ، وتفوقه احلاالت حرف الكاف ، كون الفارق بني احلرفني

، الفوارق بينها كبرية اليت فيها شيء من التداخل اليت ذكرناها ، بينما احلروف اُألخرى 
نسبياً ، وهي أكرب من مثل هذه احلاالت اجلزئية من خصوصيات كاليت ألقينا الضوء عليها 

  .. يف مسألة حرف التاء املبسوطة 
ويف كتاب اهللا تعاىل يرد حرف .. اعتربنا التاء املربوطة يف صف حرف اهلاء  ..مثالً .. 

وإضافة التاء  ..مرة )  ١٤٨٥٠( مرة ، ويرد حرف اهلاء )  ٢٣٤٤( التاء املربوطة 
نّ احلرف السابق للهاء الترتيب ، ألعلى املربوطة إىل حرف اهلاء أو عدم إضافتها ال يؤثر 

فإضافة التاء املربوطة للهاء ال ترفعهما فوق حرف الياء  مرة ،)  ٢١٩٤٢( يرد هو الياء ، 
أقل من عدد مرات ورود )  ١٧١٩٤( فالعدد ،  ] ١٧١٩٤=  ٢٣٤٤+  ١٤٨٥٠ [

.. مرة )  ١٢٤٠٣( واحلرف التايل للهاء هو حرف الراء ويرد  ..مرة )  ٢١٩٤٢( الياء 
اهلاء فوق  حرف يبقىرف اهلاء يف حال مل نضف حرف التاء املربوطة إىل ح ..مبعىن 

مرة ، ويف حال أضفناه كما جيب  ] ٢٤٤٧ = ١٢٤٠٣ – ١٤٨٥٠ [حرف الراء بـ 
 ٢١٩٤٢ [وكما فعلنا لبقي حرف الياء أكثر من حريف اهلاء والتاء املربوطة جمتمعني بـ 

ما نريد قوله هو أنَّ الفارق بني احلروف  ..مرة  ] ٤٧٤٨) =  ٢٣٤٤ + ١٤٨٥٠(  –
أو اهلاء حرف التاء املربوطة إىل حرف أكرب من جزئية إضافة ) لياء ، اهلاء ، الراء ا: ( 

حني حذف حاالت عدم إضافته ، وهذا ما مل يتحقَّق بني حريف الكاف والتاء املبسوطة 
  ..التاء املبسوطة اليت أصلها تاء مربوطة 
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.. النربة إىل حرف الياء حنن يف األجبدية القرآنية أضفنا حرف .. لنأخذ مثاالً آخر .. 

مرة ، وعدد مرات ورود النربة أقل من )  ١٢٢٧( وحرف النربة يرد يف كتاب اهللا تعاىل 
)  ٢٥٦٧٦( السابق له وهو حرف الواو الذي يرد واحلرف حرف الياء ورود الفارق بني 

  .. مرة
املقصورة الذي األلف حنن يف األجبدية القرآنية أضفنا حرف  ..لنأخذ مثاالً آخر و.. 

، أضفنامها إىل حرف األلف املمدودة ،  مرة)  ١٥٢٤( واهلمزة اليت ترد )  ٢٥٧٥( رد ي
وهذه اإلضافة أو عدمها ال تؤثّر على كون حرف األلف أكثر حرف يرد يف كتاب اهللا 

مرة ، بينما احلرف )  ٥٢٦٥٥( تعاىل ، فحرف األلف املمدودة يرد يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..مرة )  ٣٨١٠٢( له وهو حرف الالم يرد التايل 
يفوق ، بينما ورود التاء املبسوطة يف كتاب اهللا تعاىل مع أنها يف أصلها تاء مربوطة .. 

 ، ]مرة فقط  ٢٣=  ١٠٤٩٧ – ١٠٥٢٠ [ : الفارق بني حريف التاء املبسوطة والكاف
ذه احليثية مع أن تفوق ها يف أصلها تاء مربوطة وقد عرضنا أمثلة ترد فيها التاء املبسوطة

كلُّ ذلك هو جمرد مؤشر ، وال أريد أن أُغْرِق القارئ : وأنا قلت .. ...هذا الفارق 
  ..واملستمع بتفاصيل قد ال مه كثرياً 

أنَّ هذا الذي نبينه هو املعيار الذي اعتربناه ، وليس فقط .. األهم من كل ذلك .. 
فمعيارنا .. رية اليت وصلنا إليها هي املعيار الذي اعتمدناه والنتيجة األخ.. شكل احلرف 

ومصداقية محل كتاب اهللا .. هو اجلدول الذي عرضناه واملبين للقيم العددية للحروف 
  ..تعاىل هلذه النتيجة تتوقَّف على النتائج اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 
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 قيمته العددية احلرف قيمته العددية احلرف

 ١٥ س ١ ) أ ، أُ ، إ ( ، ى ، ء ،  ا
 ١٦ د ٢ ل
 ١٧ ذ ٣ ن
 ١٨ ح ٤ م

 ١٩ ج ٥ و ، ؤ

    ،          ي ، ئ  ،

 

 ٢٠ خ ٦

 ٢١ ش ٧ ـه  ،  ـة
 ٢٢ ص ٨ ر

 ٢٣ ض ٩ ب
 ٢٤ ز ١٠ ك
 ٢٥ ث ١١ ت
 ٢٦ ط ١٢ ع
 ٢٧ غ ١٣ ف
 ٢٨ ظ ١٤ ق
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حلرف املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا وما جيب قوله يف هذا السياق أنَّ معيار اعتبار ا.. 

 نا ، اعتمدته بفضل من اهللا تعاىل قبل نشر أيتعاىل ، والذي معياره سورة نوح كما بي
كتاب من كتيب ، ويف بداية حبثي ، أي قبل عشر سنني من اكتشاف األجبدية القرآنية ، 

عتربنا فيه احلرف املرسوم تلك األجبدية اليت متّ فيها حساب احلروف على املبدأ ذاته الذي ا
  ..حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل 

حصل قبل الدخول يف حساب القيم هذه املعايري وتشكيل هذه األجبدية  واعتبار.. 
..  تطبيق هذا املعيار دون أي استثناء على اإلطالق ومتَّ العددية لكلمات القرآن الكرمي ،

، فالنتائج اليت رأيتها أعطتين اليقني  االختيارصدق هذا ب ازددت يقيناًوبعد احلساب 
  ..و حتصى أكثر من أن تعد أالكامل ، واألمثلة 

  ٦×  ١٩=  ١١٤=        :اآلية الكرمية .. مثالً .. 
على عدد سور القرآن الكرمي ، )  ١١٤( مفصل هام يف هذه القضية وقيمتها  يه.. 

.. قيمة العددية هلذه التاء املبسوطة بأي قيمة أخرى مستحيل تغيري ال.. وفيها تاء مبسوطة 
وحنن مل ننطلق من هذه األمثلة باتجاه حتديد القيم العددية ، إنما العكس هو الصحيح ، 

فمثالً تغيري .. ألنَّ هذه األجبدية حقيقة حيملها كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ حرف من حروفه 
ء املبسوطة سيؤدي إىل اختالل ماليني املعادالت ، وليس فقط هذه القيمة العددية هلذه التا

  ..املعادلة 
: ن جمموع القيم العددية للحروف النورانية مع حذف املكرر هو أرأينا .. مثالً .. 
التاء املبسوطة ليس حرفاً نورانياً حرف و ،وفيها حرف الكاف  ، ١٩×  ١٩=  ٣٦١

..  
     =٧  ،،    = ٢٩  ،،      =١١  ،،       =١٥  ،،

     =٣×  ١٩=  ٥٧  ،،    =٣٣  ،،     =٤٥   ،،
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     =٤١  ،،    =٢١  ،،     =٢٢  ،،    =٢٢  ،، 

   =٤١  ،،     =١٤  ،،     =٣ ..  

٣٦١=  ٣+١٤+٤١+٢٢+٢٢+١٢+٤١+٤٥+٣٣+٥٧+١٥+١١+٢٩+٧  
١٩×  ١٩=  ٣٦١  

ليس فقط من أجل .. طبعاً من املستحيل .. فهل من املمكن تغيري القيمة العددية هلا ؟  
هذه املعادلة ، وإنما أيضاً من أجل ماليني املعادالت ، واليت منها يف قلب هذه املعادلة أن 

يف كتاب اهللا تعاىل وهي سورة مرمي ، وحدها  ) ١٩( احلروف النورانية يف السورة 
  ..  ٣×  ١٩=  ٥٧=     : مسألة كاملة 

يف الربهان النظري ملعجزة إحدى الكُبر رأينا كيف أنَّ القيمة العددية للنص : مثالً .. 
القرآين احلامل هلذه املعجزة يساوي جداء جمموع حروف مفتاح هذه املعجزة وهو اآلية 

  وىل يف كتاب اهللا تعاىل األ           ة هلذه اآليةيف القيمة العددي
  ..الكرمية 
                                      

                                

                                

                                     

                                       

                                  
  ١١٥×  ١٩=  ٢١٨٥=  ] ٣٧ – ٣٠:  املدثر[ 
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       =حرفاً مرسوماً ١٩  

       ة١١٥= قيمتها العددي  
مرات من املمكن تبديل القيم العددية ما بني حريف الكاف والتاء املبسوطة يف  فهل.. 

مرة ويرد )  ١٢( يرد حرف الكاف ، حيث هذه املعادلة اليت هي معيار ورودها يف 
  ..؟ مرة )  ١١( رف التاء املبسوطة ح

 هل من املمكن أن نضع األلف املقصورة يف قوله تعاىل و..           ،

 ويف قوله تعاىل             ، هل من املمكن وضعها يف صف حرف
، طبعاً من املستحيل ، ليس فقط هلذه )  ١( بدالً من )  ٦( الياء لتكون قيمتها العددية 

  ..املعادلة ، وإنما أيضاً ألجل ماليني املعادالت 
املثال تغيري القيمة العددية حلرف الكاف أو التاء املبسوطة أو هل من املمكن على سبيل 

  :غريمها ، يف املعادالت التالية اليت قيمها العددية مساوية متاماً لعدد سور القرآن الكرمي 
            ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٢: البقرة  

      ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٤١: فصلت  

          ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٥: الطالق  

 يف الكلمتني  ) ٦( وهي  لنربةهل من املمكن تغيري القيمة العددية لو..    

        يف املعادلة التاليةة احلاملة للعبارة اليت تشمل العبارات القرآني      
  ..؟ )  ١( واستبداهلا بالقيمة  يف كتاب اهللا تعاىل
         ] ١١٥= ]  ١: الفاحتة  

          ] ١٣١= ]  ٤١: هود  



   ٣٠٨                  
         ] ١١٥= ]  ٣٠: النمل  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١١٥+  ١٣١+  ١١٥  
هل من املمكن تغيري القيمة العددية ما بني حريف الكاف والتاء املبسوطة أو غريمها .. 

  :يف املسائل الكاملة التالية 
                                                =
١٦×  ١٩=  ٣٠٤   

      =٦×  ١٩=  ١١٤  

    =٢٩  ،،    =٣٤  ،،    =٥١   
٦×  ١٩=  ١١٤=  ٥١+  ٣٤+  ٢٩   

،  !!!هل من املمكن وضع األلف املقصورة يف املعادالت التالية يف صف حرف الياء ؟
  !!! :أو تغيري القيمة العددية حلريف الكاف والتاء املبسوطة ، أو ألي حرف غريمها ؟

    =٣٤   ،،      =٦٩  ،،    =٤٦      ،،

      =٨١  ،،     =٣٥  ،،     
  =١١٥   

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١١٥+  ٣٥+  ٨١+  ٤٦+  ٦٩+  ٣٤  
    =    =     =٣٤   

            =١٨٨  

              =١٨٨  

          =١٨٨  



   ٣٠٩                  
       =٩٦  

     =٤٦  
١٤٢=  ٤٦+  ٩٦  

        =١٤٢  

    =٤٦  

    =١٢  ،،    =٣٤  

٤٦=  ٣٤+  ١٢  

 أساسها يتكامل التسواء معادالت ال [يف املعادالت التالية وتدبر بعمق  ولننظر.. 
كيف تصور لنا عظمة الصياغة يف كتاب اهللا تعاىل ،  ]أم معادالت التوازن )  ١٩( العدد 

غريمها لأو ، لعددية حلريف الكاف والتاء املبسوطة استبدال القيمة ا وكيف أنه من املستحيل
اليت اعتمدنا سليمة مائة باملائة ، وكيف أنَّ األجبدية املرسوم وكيف أنَّ آلية اعتبار احلر ، 
  .. هدانا اهللا تعاىل إليها حيملها كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ حرف من حروفه يتال

         ] ١٧٣= ]  ٥٩: النجم  

         ] ١٧٣= ]  ٨١: الواقعة  

.......  
                                  ] ٤٨: الطور 

 [= ٣٥٠   

                            ] القلم :

٣٥٠ =]  ٤٨   



   ٣١٠                  
.......  

           ] ١٩٢ =]  ٣٦: الصافات   

            ] ١٩٢ =]  ٣٠: الطور  

.......  
           ] ٢١٩=  ] ٦: احلجر    

            ] ٢١٩=  ] ٢٩: الطور   
 .......  

                                    

       ] ٤٦٣= ]  ١٥: السجدة       

                                   

     ] ٤٦٣= ]  ٥٥: غافر       

.......  
                           

         ] ٥٣٩= ]  ١١٩: النحل       

                                  

        ] ٥٣٩= ]  ٥٤: األنعام   
  .......  

                                      

   ٢٨٢ =]  ٤٢: يونس [ 



   ٣١١                  
                                     

    ٢٨٢ =]  ٤٥: األنبياء [ 

  .......  
                                    ] ٤٠: األنفال  [

= ٢١٨  

                                   ] ٩٢: املائدة  [= 
٢١٨  

.......  
                                        

    ] ٣٧٠=  ] ١٠٦: البقرة   

                                        

     ] ٣٧٠=  ] ١١٠: النحل  
  .......  

           ] ١٨٦ =]  ٣٦: النحل  

                                   ] الزمر

 :٣١١ =]  ١٧  

٤٩٧ = ٣١١+  ١٨٦  
                             

           ] ٤٩٧ =]  ٢٥٧: البقرة  



   ٣١٢                  
  .......  

                                ] ٤١: اإلسراء 

 [= ٣١٣   

                              ] ١١٣: طه  [= 
٣١٣    

  .......  
            ] ٠٠٢= ]  ٤٠: الطور   

            ] ٢٠٠= ]  ٤٦: القلم   

               ] ٢٠٠= ]  ٢٣: الشورى  

                                     

  ١٧×  ١٩=  ٣٢٣= ]  ٥١: هود [ 
                         ] ٧٢: املؤمنون  [ =
١٧×  ١٩=  ٣٢٣  

  .......  
              ] ٢٢٧ =]  ٧: التحرمي     
                          ] ٣٦ – ٣٥: املرسالت  [

= ٢٢٧      
  .......  



   ٣١٣                  
                              

     ] ٤٢٨ =]  ٥٥: البقرة  

                            

      ] ٤٤٣ =]  ١٥٣: النساء   

٨٧١=  ٤٤٣+  ٤٢٨  
                                     

                                          

           ] ٨٧١ =]  ١٤٣: األعراف      

.......  
                             ] ٩٨: النحل [ = 
٢٩١  
                                 ]٢٧: وم الر  [

= ٢٩١   
.......  

            ] ٢٠١= ]  ٧: طه    

           ] ٢٠١= ]  ٣: األنعام   

         ] ٦×  ١٩=  ١١٤= ]  ٧: طه    

        ] ٦×  ١٩=  ١١٤= ]  ٣: األنعام    



   ٣١٤                  
            ] ١٦٠= ]  ٧٨: التوبة    

              ] ١٨٦= ]  ٨٠: الزخرف    

٣٤٦=  ١٨٦+  ١٦٠  
                                   

    ٣٤٦= ]  ٣: األنعام [ 

            ] ١٦٠= ]  ٧٨: التوبة    

             ] ١٦٠= ]  ١٠: الرعد    
....... 

                           

      ] ٣٠٨= ]  ٢٤: العنكبوت      

                           

     ] ٣٠٨=  ] ٢٩: العنكبوت   
....... 

                               

     ]٣٤٤= ]  ٨٢: ف األعرا     

                            

       ] ٣٧٨= ]  ٥٦: النمل     

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢ = ٣٧٨+  ٣٤٤  
.......  



   ٣١٥                  
           ] ٢١٨ =]  ٦٠: النساء      

            ] ٢١٨ =]  ١١٦: النساء         

                                   

     ] ٣٨٩ =]  ١٣٦: النساء  

                             ] النساء :

٣١١ =]  ١٦٧      

             ] ٢٢٥ =]  ٣٦: األحزاب  

              ] ٢٥٤ =]  ٢٤: نوح  

٨٥×  ١٩=  ١٦١٥=  ٢٥٤+  ٢٢٥+  ٣١١+  ٣٨٩+  ٢١٨+  ٢١٨  
           ] ٢١٨ =]  ٦٠: النساء  

            ]٢١٨ =]  ١١٦: نساء ال  

.......  
                                      

  ٣٦٠ =]  ٧٧: هود [ 

                                

                             ] العنكبوت :

٥٩٠ =]  ٣٣  

٥٠×  ١٩=  ٩٥٠=  ٥٩٠+  ٣٦٠  
            ] ١٩٨ =]  ٨٣: األعراف  



   ٣١٦                  
                        ]٣٣:  تالعنكبو  [

= ١٩٨  
.......  

            ] ١٩٨ =]  ٨٣: األعراف  

                                       

  ٢٤٩ =]  ٦٠ – ٥٩: احلجر [ 
                            ] ١٧١ – ١٧٠: الشعراء  [

= ٢٥٨   
            ] ٢٢٢ =]  ٥٧: النمل  

                            ] ٣٢: العنكبوت  [= 
١٨٩  
                        ] ٣٣: العنكبوت  [

= ١٩٨  
                              ] ١٣٤: الصافات – 

٢٦٣ =]  ١٣٥   
 ١٩=  ١٥٧٧ = ٢٦٣+  ١٩٨+  ١٨٩+  ٢٢٢+  ٢٥٨+  ٢٤٩+  ١٩٨  ×
٨٣  

.......  
                               ] ٨٨: البقرة  [

= ٢٧٥    



   ٣١٧                  
                                       

    ٣٣٣ =]  ١٥٥: النساء [ 

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨ = ٣٣٣+  ٢٧٥  
.......  

                                

       ] ٤١٣ =]  ١٤٤: األنعام  

                                  

      ] ٣٦٦ =]  ٧: الصف  
٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ٣٦٦+  ٤١٣  

.......  
                                  ] النمل

 :٢٧٩ =]  ٤٤  

            ] ١٩٦ =]  ٦١: القصص  
٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ١٩٦+  ٢٧٩  

.......  
                           ] ١٧: القصص  [= 
٢٣٤   

                               

      ] ٣٧٤ =]  ٨٦: القصص   

٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٣٧٤+  ٢٣٤  



   ٣١٨                  
.......  

                                      

           ] ٦٥٤ =]  ١٩: النمل  

                                        

                                        ] األحقاف :

٦٥٧ =]  ١٥   

٦٩×  ١٩=  ١٣١١=  ٦٥٧+  ٦٥٤  
.......  

                            

                                 

                       ] ٨ – ٧: الفرقان  [ =
٨٢١    

                                

      ]٣١٩= ]  ٢٠: ان الفرق      

٦٠×  ١٩=  ١١٤٠=  ٣١٩+  ٨٢١  
             ] ٢٣٠= ]  ٤٧: اإلسراء  

            ] ٢٠٧= ]  ٨: الفرقان  

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ٢٠٧+  ٢٣٠  



   ٣١٩                  
                               ] الفرقان :

٢٥٨= ] ٧    

                                

      ] ٣١٩= ]  ٢٠: الفرقان      

٥٧٧=  ٣١٩+  ٢٥٨  
                                  

           ] ٥٧٧= ]  ٦٩: النساء   

                                  

                              

         ] ٣٩×  ١٩=  ٧٤١= ]  ٧٠ – ٦٩: النساء    

.......  
                                   

    ] ٣٣٤=  ] ٣٩: النمل    

                                                  ]

    ٣٣٤=  ] ٤٠: النمل 
                                  

                                    



   ٣٢٠                  
             ] ١٩=  ٩٨٨=  ] ٤٠: النمل  ×

٥٢ 

.......  
                                   

                                 

        ] ٨٠٤= ]  ٢٥: األنعام    

                                

                                 ] ١٦: حممد 

 [ =٦٤٠    
٤×  ١٩×  ١٩=  ١٤٤٤=  ٦٤٠+  ٨٠٤  

                                   

            ] ٢٤×  ١٩=  ٤٥٦= ]  ٢٥: األنعام    

.......  
                                 ] ٤٣: األعراف  [= 
٢٩٤   

                                   ] ٤٧: احلجر  [= 
٢٩٥  

٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ٢٩٥+  ٢٩٤  
.......  



   ٣٢١                  
           ] ١٨٠ =]  ١٣٧: البقرة  

                              

       ] ٣٧١ =]  ٣٦: الزمر   

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٣٧١+  ١٨٠  
        ] ٩٦ =]  ١٣٧: البقرة  

          ] ١١٣ =]  ٣٦: الزمر  

١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ١١٣+  ٩٦  
.......  

           ] ١٤٢ =]  ٥٠: األنعام  

                                
    ] ٣٣٦ =]  ٢٤: هود  
           ] ١٤٢ =]  ١٦: الرعد   

         ] ١٢٧ =]  ١٩: فاطر   

         ] ١٢٧ =]  ٥٨: غافر   

٤٦×  ١٩=  ٨٧٤ = ١٢٧+  ١٢٧+  ١٤٢+  ٣٣٦+  ١٤٢  
.......  

                                        

     ] ٣٦٥ =]  ١٣٩: البقرة  



   ٣٢٢                  
                                    ] القصص :

٢٦٥ =]  ٥٥  
                                   

                                           

    ] ٦٢٤ =]  ١٥: الشورى  
٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤=  ٦٢٤+  ٢٦٥+  ٣٦٥  

             ] ١٩=  ١٣٣ =]  ١٥: الشورى 
 ×٧  

.......  
                                   

      ] ٣٩٣ =]  ٦١: النساء  

                                        

              ] ٥١٨ =]  ١٠٤: املائدة   

                               

     ] ٤٥٧ = ] ٥: املنافقون   

٧٢×  ١٩=  ١٣٦٨=  ٤٥٧+  ٥١٨+  ٣٩٣  
.......  

        ] ١١٥ =]  ٥٠: آل عمران   

        ] ١١٥ =]  ١٠٨: الشعراء    



   ٣٢٣                  
        ] ١١٥ =]  ١١٠: الشعراء     

        ] ١١٥ =]  ١٢٦: الشعراء     

        ] ١١٥ =]  ١٣١: الشعراء     

        ] ١١٥ =]  ١٤٤: الشعراء     

        ] ١١٥ =]  ١٥٠: الشعراء      

        ] ١١٥ =]  ١٦٣: الشعراء      

        ] ١١٥ =]  ١٧٩: الشعراء      

        ] ١١٥ =]  ٦٣: الزخرف  

          ] ١٦١ =]  ٣: نوح    

٦٩×  ١٩=  ١٣١١=  ١٦١+  ١١٥×  ١٠  
     = ٣×  ١٩=  ٥٧  

.......  
         ] ١٤٩ =]  ١٠٠: األنعام  

         ] ١٢١ =]  ١٩٠: األعراف  

         ] ٥٣١ =]  ١٨: يونس  

         ] ١٥٣ =]  ١: النحل  

        ] ٩٦ =]  ٣: النحل  

           ] ١٨٩ =]  ٤٣: اإلسراء  



   ٣٢٤                  
          ] ١٠٥ =]  ١١٤: طه  

        ] ١٠٩ =]  ٩٢: املؤمنون  
          ] ١٠٥ =]  ١١٦: املؤمنون  
         ] ١٠٨ =]  ٦٣: النمل  
          ] ١٥٨ =]  ٦٨: القصص  
         ] ١٥٣ =]  ٤٠: الروم  

         ] ١٥٣ =]  ٦٧: الزمر  

             ] ٢٢٤ =]  ٣: اجلن  
١٠٨+  ١٠٥+  ١٠٩+  ١٠٥+  ١٨٩+  ٩٦+  ١٥٣+  ١٥٣+  ١٢١+  ١٤٩ 

 +١٠٤×  ١٩=  ١٩٧٦=  ٢٢٤+  ١٥٣+  ١٥٣+  ١٥٨  
       ] ٢×  ١٩=  ٣٨ =]  ٦٣: النمل  
       ] ٣×  ١٩=  ٥٧ =]  ٦٨: القصص  

.......  
                              ] ٤: ص  [

=  ١٦×  ١٩=  ٣٠٤  

                              ] ٢: ق 

 [= ٣١٣  

        ] ١٢٤ =]  ١٢: الصافات  

٣٩×  ١٩=  ٧٤١ = ١٢٤+  ٣١٣+  ٣٠٤  



   ٣٢٥                  
           ] ١٣٧ =]  ٤: ص  

           ] ١٤٣ =]  ٢: ق  

        ] ٦٢ =]  ١٢: الصافات  

١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ٦٢+  ١٤٣+  ١٣٧  
          ] ١٦٧ =]  ٤: ص  

          ] ١٧٠ =]  ٢: ق  

      ] ٦٢ =]  ١٢: الصافات  

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٦٢+  ١٧٠+  ١٦٧  
       ] ٦٢ =]  ١٢: الصافات  

      ] ٦٢ =]  ١٢: الصافات  

.......  
          ] ١٢٧ =]  ٧٤: البقرة    
          ] ١٢٧ =]  ٨٥: البقرة    
          ] ١٢٧ =]  ١٤٠: البقرة    
           ] ١٢٢ =]  ١٤٤: البقرة    

          ] ١٢٧ =]  ١٤٩: البقرة    

          ] ١٢٧ =]  ٩٩: آل عمران    

          ] ١٣٧ =]  ١٣٢: األنعام    



   ٢٦٣                  
          ] ١٤٢ =]  ١٢٣: هود    

          ] ١٤٢ =]  ٩٣: النمل    

١٤٢+  ١٤٢+  ١٣٧+  ١٢٧+  ١٢٧+  ١٢٢+  ١٢٧+  ١٢٧+  ١٢٧  =
٦٢×  ١٩=  ١١٧٨  

.......  
          ] ١٢٧ =]  ٢٥٨: البقرة  
          ] ١٢٤ =]  ٢٦٤: البقرة  

          ] ١٢٧ =]  ٨٦: آل عمران  

           ] ١٢٦ =]  ٥١: املائدة  

           ] ١٢٣ =]  ٦٧: املائدة  

          ] ١٣٥ =]  ١٠٨: املائدة  

           ] ١٢٦ =]  ١٤٤: األنعام  

          ] ١٢٧ =]  ١٩: التوبة  

          ] ١٣٥ =]  ٢٤: التوبة  

          ] ١٢٤ =]  ٣٧: التوبة   

          ] ١٣٥ =]  ٨٠: التوبة  

          ] ١٢٧ =]  ١٠٩: التوبة  

           ] ٧×  ١٩=  ١٣٣ =]  ٥٢: يوسف  



   ٣٢٧                  
                ] ١٧٧ =]  ٣٧: النحل  

           ] ١٢٨ =]  ١٠٧: النحل  

           ] ١٢٦ =]  ٥٠: القصص  
             ] ١٤١ =]  ٣: الزمر  
             ] ١٥٠ =]  ٢٨: غافر  
           ] ١٢٦ =]  ١٠: األحقاف  
          ] ١٣٥ =]  ٥: الصف  

          ] ١٢٧ =]  ٧: الصف   

          ] ١٢٧ =]  ٥: اجلمعة  

           ] ١٣٤ =]  ٦: املنافقون  

١٣٥+  ١٢٧+  ١٢٦+  ١٣٥+  ١٢٣+  ١٢٦+  ١٢٧+  ١٢٤+  ١٢٧  +
١٢٦+  ١٥٠+  ١٤١+  ١٢٦+  ١٢٨+  ١٧٧+  ١٣٣+  ١٢٧+  ١٣٥+  ١٢٤ 

 +١٦٠×  ١٩=  ٣٠٤٠=  ١٣٤+  ٢٧١+  ١٢٧+  ١٣٥  
.......  

          ] ١٢٦ =]  ٢٦٧: البقرة   

         ] ١١٣ =]  ١٣١: النساء  

         ] ١١١ =]  ٨: إبراهيم  

          ] ١٢١ =]  ٦٤: احلج     



   ٣٢٨                  
         ] ١٠٩ =]  ١٢: لقمان  

          ] ٦×  ١٩=  ١١٤ =]  ٢٦: لقمان  

         ] ١١٥ =]  ١٥: فاطر  

           ] ١٢٧ =]  ٢٤: احلديد  

           ] ١٢٧ =]  ٦: املمتجنة  

           ] ١٧٢ =]  ٦: التغابن   

١٢٧+  ١٢٧+  ١١٥+  ١١٤+  ١٠٩+  ١٢١+  ١١١+  ١١٣+  ١٢٦  +
٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥=  ١٧٢  
            ] ١٦٣ =]  ٢٤: احلديد  

          ] ١٤١ =]  ١٧: الفتح  

            ] ١٦٣ =]  ٦: املمتحنة  

٤٦٧=  ١٦٣+  ١٤١+  ١٦٣  
                            

          ] ٤٦٧ =]  ٣٧: النساء  

.......  
                                 

       ] ٤٤٩ =]  ٣٣: األنعام  



   ٣٢٩                  
                               

         ] ٤٤٩ =]  ١٠٣: النحل  
            ] ١٨٦ =]  ٣٣: األنعام  

             ] ١٨٦ =]  ١٠٣: النحل  
                           ] ٣٣: األنعام  [= 
٢٦٣  
          ] ١٥٥ =]  ١٠٣: النحل  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ١٥٥+  ٢٦٣  
          ] ١١٣ =]  ١٠٣: النحل  
          ] ١٧٢ =]  ٣٣: األنعام  

١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ١٧٢+  ١١٣  
                               

         ] ٤٤٩ =]  ٣١٠: النحل  
                                        

                        

           ] ٧٨٦ =]  ٤٤: فصلت   

٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥ = ٧٨٦+  ٤٤٩  



   ٣٣٠                  
                                 

       ] ٩٤٤ =]  ٣٣: األنعام  

                                    ] ٦٥: يونس  [

 =٢٨٣        

                          ] ٧٦: يس  [ =
٢١٨        

٥٠×  ١٩=  ٩٥٠=  ٢١٨+  ٢٨٣+  ٤٤٩  
                               

         ] ٤٤٩ =]  ١٠٣: النحل  
                                

     ] ٣١٥ =]  ١٩٥ – ١٩٣: الشعراء     

                                     

        ] ٥٢٨ =]  ١٢: األحقاف      

٦٨×  ١٩=  ١٢٩٢=  ٥٢٨+  ٣١٥+  ٤٤٩  
                           ] ١٩٣: الشعراء 

– ١٢×  ١٩=  ٢٢٨ =]  ١٩٤     

            ] ١٩=  ١٥٢ =]  ١٢: األحقاف 
 ×٨      

.......  



   ٣٣١                  
                            ] ٦٤: البقرة  [= 
٢٥٢  
                              ] ٨٣: النساء  [

= ٢٩٠  
                           ] ١٠: النور  [= 
٢٣٧    

                                     

      ] ٤٧٠ =]  ١٤: النور    

                           ] ٢٠: النور  [= 
٢٣٦    

                                    

      ] ٣٩٦ =]  ٢١: النور  
٩٩×  ١٩=  ١٨٨١=  ٣٩٦+  ٢٣٦+  ٤٧٠+  ٢٣٧+  ٢٩٠+  ٢٥٢  
           ] ٦×  ١٩=  ١١٤ =]  ٢١: النور  

.......  
                                  

  ٢٥٧ =]  ٢٤٣: البقرة [ 
                            ] ٦٠: يونس  [

= ٢٤٦   



   ٣٣٢                  
                              ] غافر

 :٢٥٧ =]  ٦١    
٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ٢٥٧+  ٢٤٦+  ٢٥٧  

                             ] ٧٣: النمل  [

= ١٤×  ١٩=  ٢٦٦    

.......  
                              

                                     

                              

                                

      ] ١٤٧٧ =  ]  ٣١ – ٢٧: الفرقان   
                                 

                           ] ٨٧: الزخرف – 

٥٥٦=  ]  ٨٩   
١٠٧×  ١٩=  ٢٠٣٣ = ٥٥٦+  ١٤٧٧  

            ] ٢٠٩=  ]  ٣٠: الفرقان  =
١١×  ١٩  

           ] ٥×  ١٩=  ٩٥=  ]  ٨٨: الزخرف  

       ] ٣×  ١٩=  ٥٧=  ]  ٨٨: الزخرف  



   ٣٣٣                  
                                  

     ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ]  ٨٩ – ٨٨: الزخرف  

                                    

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢=  ]  ٣١: الفرقان [ 

                             ] ٣٠: الفرقان  [ 

 =٢٦٤  

                                   

  ٢٦٤=  ]  ٨٩ – ٨٨: الزخرف [ 

           ] ١٨٦=  ]  ٣٠: الفرقان  

          ] ٧٢=  ]  ٨٨: الزخرف  

            ] ١٧٩=  ]  ٤٤: الزخرف  

٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ١٧٩+  ٧٢+  ١٨٦  
          ] ١٠٥=  ]  ٤٤: الزخرف  

           ] ١٤٢=  ]  ٦٦: األنعام  
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٤٢+  ١٠٥  

املزيد من النتائج املذهلة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل هلذه األجبدية  داعي لسردوال .. 
ها ، فهناك عشرات تالقرآنية ، واليت يحسب فيها احلرف املرسوم حرفاً وفق املعايري اليت بين

من األمثلة اليت تؤكِّد ذلك ، إضافة للربهان النظري يف اعتبار احلرف املرسوم  اآلالف
حرفاً ، وللربهان النظري يف محل كتاب اهللا تعاىل هلذه األجبدية يف معيار معجزة إحدى 



   ٣٣٤                  
بتكامل املعىن فجوهر النظرية هو ربط التكامل العددي للعبارات القرآنية  ..الكُبر 

، ومحل كتاب اهللا تعاىل التوازن العددي بينها بتوازن املعىن والدالالت وربط ،  والدالالت
 )ولغريمها من األبعاد اإلعجازية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ( هلذين البعدين اإلعجازيني 
  ..الكرمية يف كلِّ عبارة من عباراته 

 



 
 

 

  
            

                         

 سنتناول مسألة يعتربها معظم املسلمني من البدهيات ، وهي عالقة النيب حممد .. 
م ، وكون النيب إمساعيل عليه السالم الذبيح املعين يف كتاب اهللا بالنيب إمساعيل عليه السال

 وقف عندها بعض اإلخوة يف املاضي واحلاضر، هذه البدهية عند معظم املسلمني .. تعاىل 
  ..معتربين الذبيح اسحاق عليه السالم  ،

ولد ق عليه السالم هو الاق دليالً على أنَّ إسحامن احتج بكون البشرى بإسح هناك ..
  ..يكن عنده ولد قبل هذه البشرى  مل، مبعىن األول إلبراهيم عليه السالم 

                                    

                                   

                                        

                                       



    ٣٣٦                  
                                         

                                        

    ] ٧٤ – ٦٩: هود  [  

                           

                                    

                                 

                                  

                                          

                            

                                       
  ]  ٣٦ – ٢٤: الذاريات [ 

المرأة إبراهيم عليه السالم ، ومن  –يف أصلها  –جوهر األمر يتعلَّق بكون البشرى .. 
لننظر إىل فاءات ..  سورة هودبراهيم عليه السالم ، هذه احلقيقة نراها يف مثَّ هي بشرى إل

  .. النص احلامل هلذه املسالة يف سورة هودالترتيب والتعقيب املباشر يف 
  : بالبشرى رسل اهللا تعاىل جاءت إبراهيم عليه السالم..         

         . .وفوراً ودون تريث جاء بعجلٍ حنيذ :            

        .. هم أوبعدث رأى حقيقتهم بأنن جاء بالعجل احلنيذ ، فوراً ودون تري

  :جمرد صور بشرية وليسوا أجساداً مادية كأجسادنا              

                                   ويف هذا ،



    ٣٣٧                  
  : احلال كانت امرأته قائمة         ، مفضحكت نتيجة ما شاهدته من كو

 : صوراً وليسوا أجساداً     .. . وجدى اآلن ال تبشرى إلبراهيم عليه حت
فوراً ودون تريث بعد أن ضحكت امرأة إبراهيم جاءا هي .. اآلن .. السالم وال المرأته 

 : البشرى ، وليس إلبراهيم عليه السالم                    

                                

                                         ..  
 ..الر كلُّ ذلك حصل قبل أن يذهبووقبل أن تأتيه عن إبراهيم عليه السالم  ع

البشرى ، بعد ذلك ذهب الروعن إبراهيم عليه السالم ، وجاءته البشرى  ع :    

                           .. ًالبشرى .. إذا
اها كونه زوجاً هلا ، وكون ابنها فقد تلقَّ.. ا ي امرأته هلاها إبراهيم عليه السالم بعد تلقِّتلقَّ
  ..له  اًابن

فالعبارة القرآنية يف سورة  .. ال خيتلف ترتيب األحداث سورة الذارياتويف .. 
  الذاريات          ر األحداثمن مرحلة ما بعد تلقّي امرأة إبراهيم تصو

  ..ذلك يف سورة هود  عليه السالم البشرى ، حيث رأينا
 : لعبارة ذه االتالية مباشرة هل والعبارات القرآنية..           يف سورة

 ،) إسحاق ( م بالغالم العليم لسالاملصورة للبشرى اليت تلقّاها إبراهيم عليه االذاريات و
  :هذه العبارات                           

                     رلتلّقي امرأة إبراهيم مرحلة الحقة تصو

 : يف سورة هود )  ٧١( ناها يف اآلية ياليت رأ لبشرىل               



    ٣٣٨                  
       ...  َّهذه العبارات مبعىن أن                    

                            يف سورة
، خمتلفاً عن املوقف الذي رأيناه يف إبراهيم عليه السالم  تصور موقفاً آخر المرأةالذاريات 

  .. سورة هود 
  :فترتيب األحداث ما بني سوريت هود والذاريات هو على الشكل التايل .. 
  :جميئ املالئكة إىل إبراهيم عليه السالم حاملني البشرى  – ١
                                 ] ٦٩: هود  [  

                           

        ] ٢٥ – ٢٤: الذاريات  [  

،  هلمتقدمي الطعام ، و كوم ليسوا معروفنيبأنهم قوم منكرون لضيوفه  وصفه – ٢
  :اخلوف الذي متلكه كوم صوراً وليسوا أجساداً مادية بشرية نكرانه هلم مع و
                                     

                                 ] ٧٠ – ٦٩: هود  [  

                                    

                       ]٢٨ – ٢٥: يات الذار  [  

كت من قائمة وشاهدة على هذا احلدث ، فضامرأة إبراهيم عليه السالم كانت  – ٣
  ..تلقّت البشرى بإسحاق عليه السالم ومن ورائه بيعقوب عليه السالم ، فاملشهد 
                                     ] هود

 :٧١  [  



    ٣٣٩                  
تعجب امرأة إبراهيم عليه السالم من هذه البشرى كوا عجوزاً وكون بعلها  – ٤

  :شيخاً ، وإجابة املالئكة على تعجبها هذا 
                                      

                                           
  ]  ٧٣ – ٧٢: هود [ 

  :إبراهيم عليه السالم للبشرى  تلقّي – ٥
              ] ٢٨: الذاريات  [  

خمتلف عن ( البشرى إلبراهيم عليه السالم ، هناك موقف آخر المرأته بعد جميء  – ٦
موقفها اآلخر ، وهناك إجابة أُخرى للمالئكة على ) تعجبها الذي رأيناه يف سورة هود 

  : هذا
                               

                    ] ٣٠ – ٢٩: الذاريات  [  

، على الرغم من علمه عن ماهية مهمتهم سؤال إبراهيم عليه السالم للمالئكة  – ٧
  : املسبق أنهم مرسلون إىل قوم لوط عليه السالم                 ]هود  :

٧٠  [:  

                                    

                          ] ٣١: الذاريات – 
٣٤  [  

، حيث استفسر إبراهيم عليه السالم عن املالئكة وجاءته البشرى ، بعد ذلك  – ٨
  :نرى إبراهيم عليه السالم جيادل يف قوم لوط عليه السالم 



    ٣٤٠                  
                                  ] هود :

٧٤  [  

حيث مل تذكَر قصة امرأة اث ما بني سوريت هود والذاريات ، هذا هو ترتيب األحد.. 
  ..إبراهيم عليه السالم إالَّ فيهما 

 ، ورد وتعجب امرأة إبراهيم واستفسارها من هذه البشرى يف هاتني السورتني.. 
( املالئكة على ذلك ، نراه يف كتاب اهللا تعاىل مسألة كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

  : ) يف كتاب اهللا تعاىل – ١٩ –ة العدد معجز
                               

          ] ٥٥٩=  ] ٣٠ – ٢٩: الذاريات  

                                      

                                           

  ٧٥٢= ]  ٧٣ – ٧٢: هود [ 

٦٩×  ١٩=  ١١١٣=  ٧٥٢+  ٥٥٩  
وحتى لو أخذنا فقط اآليتني املصورتني لتعجب امرأة إبراهيم عليه السالم ، لكنا .. 

  ..أمام مسألة كاملة ، وكذلك األمر لو أخذنا اآليتني املصورتني إلجابة املالئكة 
                             ] ٢٩: الذاريات [ 

 =٣٦٢  

                                    

  ٣٦٠= ]  ٧٢: هود [ 

٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٣٦٠+  ٣٦٢  
              ] ١٩٧=  ] ٣٠: الذاريات  



    ٣٤١                  
                                            

    ] ٣٩٢= ]  ٧٣: هود  

٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ٣٩٢+  ١٩٧  
مرأة إبراهيم عليه السالم ، وهذا ال ينفي البشرى هي يف جوهرها ال من هنا نرى أنَّ.. 

أبداً أن يكون عنده قبل هذا الغالم املبشر به ابن له من غريها ، وهذا هو الواقع الذي نراه 
  :جلياً يف سورة الصافات 

        ] ٧×  ١٩=  ١٣٣=   ] ١٠١: الصافات  

                                         

                                  ] ١٠٢: الصافات [  
 =٦٤٥  
         ] ١٠٩=  ] ١٠٣: الصافات  

        ] ٨٥=  ] ١٠٤: الصافات  

             ] ٢٦٠=   ] ١٠٥: الصافات  

          ] ٨٨=   ] ١٠٦ :الصافات  

        ] ١٥٣=   ] ١٠٧: الصافات  

       ] ١٢٥=   ] ١٠٨: الصافات  

        ] ٧١=   ] ١٠٩: الصافات  

        ] ١٤٣=   ] ١١٠: الصافات  

         ] ٨٨=  ] ١١١: الصافات  



    ٣٤٢                  
١٤٣ + ٧١ + ١٢٥ + ١٥٣ + ٨٨ + ٢٦٠ + ٨٥ + ١٠٩ + ٦٤٥ + ١٣٣ + 

١٠٠×  ١٩=  ١٩٠٠=  ٨٨    
          ] ١٩=  ١٩٠=  ] ١١٢: الصافات 

 ×١٠    
ففي هذا النص املصور .. النص واضح وصريح يف عدة أمورٍ ال ميكن القفز فوقَها .. 

للغالم احلليم ، ال ذكر المرأة إبراهيم عليه السالم ، كما هو احلال يف النصـوص الـيت   
تتحدث عـن  )  ١١١( ى حت)  ١٠١( ومن جهة أُخرى ، اآليات من اآلية .. رأيناها 

) :  ١١٢( الشخص الذي تتحدث عنه اآلية التالية هلا مباشرة  عنخمتلف  شخصٍ آخر ،
                         ، ولذلك رأينا هذه اآليات الكرمية مسألة

  .. ]يف القرآن الكرمي )  ١٩( معجزة العدد  [كاملة يف معجزة إحدى الكُبر 
  [ : ة الكرميةاهللا تعاىل مل يربط هذه اآلي                    

: اهللا تعاىل مل يقل : يعين  ...ا يشري إليه مب والبالغالم احلليم  ] ١٠×  ١٩=  ١٩٠= 
  :وذلك بعد قوله تعاىل مباشرة ،  ))وبشرناه به نبياً من الصاحلني ((       

     .....  ًما نراه هو وجود جمموعة آيات كرمية تفصل هاتني اآليتني. ....أبدا : 

                                    

            إبراهيم عليه السالم دون الغالم  ، وهي كما نرى ختص
هناك كالم جديد مبسألة جديدة ختص شخصاً آخر هو  .. بعد ذلك.. األول احلليم 

 : إسحاق عليه السالم                   ..  

 وحتى لو وردت اآلية الكرمية ..                         بعد

 اآلية                ة الغالم احللـيم مباشرة ، فإنَّ البشرى ليست يف نبو  ،



    ٣٤٣                  
: فاهللا تعاىل مل يقل  .....الذي سيكون نبياً من الصاحلني  قاالبشرى هي يف شخص إسح

، أبداً ،  ))ناه به نبياً من الصاحلني وبشر(( : ، ومل يقل  ))وجعلناه نبياً من الصاحلني (( 
 اهللا تعاىل يقول             ..  ًبشخصٍ آخـر هـو   هناك بشرى ثانية .. إذا

 سيكون )) إسحاق (( إسحاق ، وهذا الغالم              .. هكذا يقول
  ..النص 
وهو أول من بشر  م ، ابن حليم هو الذبيح ،هناك ابنان إلبراهيم عليه السال.. إذاً .. 

 :  إسـحاق وابـن آخـر هـو     ..به إبراهيم عليه السالم                  

       ر به إبراهيمشنرامها يف قوله .. هذان االبنان .. الحقاً  عليه السالم ، ب

 :  )) كونه األكـرب كر إمساعيل قبل إسحاق الذي نرى فيه ذ ((التايل تعاىل      

       ..  

                                      

   ] ٣٩: إبراهيم  [  

تضم إمساعيل وإسحاق ، فال يوجـد  ، إبراهيم اَهللا تعاىل عليها  حيمدهنا اهلبة اليت .. 
   واحـدة ات هذه اهلبة ، فكالمها ضمن إطار هبـةألحدمها دون اآلخر يف حيثي ختصيص

 : وهبت إلبراهيم عليه السالم كمعجزة له خارقة للناموس يف كبرِه           

                          ولو كان إمساعيل عليه السالم قد وهبه اهللا ،
حبيثية غري حيثية اهلبة اليت وهبه اهللا تعاىل ا إسحاق ، لبين لنا إلبراهيم عليه السالم ، تعاىل 

  ..النص القرآينُّ ذلك 
 ويف الصياغة ..                          ا وهبـه اهللا  بيانٌ أنَّ م

بعيداً عن أي وظيفة ، هو إمساعيل وإسحق كشخصني يف كبرِه تعاىل إلبراهيم عليه السالم 



    ٣٤٤                  
حمددة بعينها ، فاهلبة مستمرة وغري حمددة بعمل حمدد بعينه ، فلو كان املعين بة إمساعيـل  

ع إمساعيـلُ  ، ملا وضإلبراهيم عليهما السالم هو فقط املساعدة يف رفْع القواعد من البيت 
مع إسحق عليهما السالم يف إطار هبة واحدة ، ويف إطارِ هبة شخصية مستمرة جمردة عن 

  ..حدث حمدد بعينه 
  : هذه الصياغة..                       ، عن نراها ختتلف

  :السالم  ماأنَّ اهللا تعاىل وهب هارون ملوسى عليه صياغة اآلية الكرمية اليت تبين     

                 ] ورود ، ففي هذه اآلية الكرمية نرى  ] ٥٣: مرمي

  : كلمة     كلمة ورود ، ونرى     .. له  : مبعىن ة يف أخيه وهبالنبو
فهارون عليه السالم هو أخ ملوسى عليه السالم قبل  ..نبياً كي يشد أزره هارون جبعله 

  ..هذه اهلبة ، لكن اهلبة هي جعله نبياً يشد أزر موسى عليه السالم 
إمساعيل عليه السالم وهبه اُهللا تعاىل إلبراهيم لعملٍ حمدد هو رفْع القواعد من  أنَّلو ف.. 
، يف كبر إبراهيم عليه السـالم  عليه إسحاق يف إطارِ هبة واحدة ف ط، ملا عفقط البيت 

   ..فجوهر اهلبة أنه رزق هذين االبنني وهو يف كبره 
سابقة للبشـرى  إذاً البشرى بالغالم احلليم وهو إمساعيل عليه السالم ، هي بشرى  ..

( ليم إمساعيـل  والبشرى بالغالم احل.. بغالم آخر وصف بالعليم هو إسحاق عليه السالم 
مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ يف آية واحدة ) حيث الصرب على الذبح يتطلَّب هذه الصفة 

  ..يف سياق قصة الغالم الذبيح ، وهي مسألة كاملة كما رأينا 
        ] ٧×  ١٩=  ١٣٣ = ] ١٠١: الصافات  

هي مسألة ، سحاق عليه السالم وردت يف عدة نصوص والبشرى بالغالم العليم إ.. 
  ..كاملة 
          ] ١٨٤= ]  ٦٩: هود  



    ٣٤٥                  
           ] ٢٤٠= ]  ٧١: هود   

       ] ٨٦=  ] ٧٤: هود  

         ] ١٢٢=  ]  ٥٣: احلجر     

          ] ١٥٩=   ]  ٣١: العنكبوت  

          ] ١٩=  ١٩٠= ]  ١١٢: الصافات 
 ×١٠   

        ] ١٢١=   ] ٢٨: الذاريات          

٥٨×  ١٩=  ١١٠٢=  ١٢١+  ١٩٠+  ١٥٩+  ١٢٢+  ٨٦+  ٢٤٠+  ١٨٤  
 .. ما يؤكِّدهو قوله تعاىل ) وبالتايل هو إمساعيل ( نَّ الذبيح ليس إسحاق أوم:  
                                   ] هود

 :٧١  [  

تها امرأة إبراهيم عليه السالم ، ومن بعدها إبراهيم رأينا كيف أنَّ هذه البشرى تلقَّ.. 
ق حني تلقِّي امرأة إبراهيم عليه السالم هلذه البشرى ا، ومن املؤكَّد أنَّ إسحعليه السالم 

  ..يعقوب عليهما السالم  )والد ( أب ومن املؤكَّد أنَّ إسحاق هو .. لَد بعد مل يو
                                

                                        

       ] ١٣٣: البقرة  [  

 : يف هذه البشرى  ..لذلك نقول ..                    

            س، دليلٌ على أنَّ إسحاق سيكرب وب ولداً ج وسينجيتزو



    ٣٤٦                  
ومن املؤكَّد أنَّ  ..رت امرأة إبراهيم وإبراهيم عليه السالم هكذا بش.. امسه يعقوب 

  ..إبراهيم عليه السالم يؤمن مبا بشر به هو وامرأته 
نَّ إسحاق عليه السالم سيعيش وسيتزوج أإبراهيم عليه السالم كان يعلم .. إذاً .. 

كيف سيذهب إىل ذبح ابنه الذي !!!!!!! .. الذبيح ؟سيكون هو وسينجب ، فكيف إذاً 
!!!!!!! يعقوب عليه السالم ؟ولداً امسه ينجب سيتزوج وسنه سيعيش وأ من اهللا تعاىل يعلم

هذا من مجلة األدلّة اليت تثبت أنَّ إمساعيل عليه السالم هو الذبيح وليس إسحاق عليه  ..
  ..السالم 
  ..والنص الكرمي .. 
                                     

                                   

                                 

                                        
    ] ١٢٩ – ١٢٧: البقرة [ 

عليهما السالم هذا النص الكرمي يؤكِّد مبا ال يقبل اجلدل أنَّ إمساعيل هو ابن إبراهيم .. 
  فالعبارة..             إبراهيم ، ولو كـان ةةَ إمساعيل هي من ذريتؤكِّد أنَّ ذري

أُخرى غري ذرية إبراهيم عليه السـالم ،  لكانت ذريته ذريةً ، إمساعيل ليس ابناً إلبراهيم 
يف حال كـون   –مبعىن لكان لكلٍّ منهما ذرية خاصة مستقلّة عن ذرية اآلخر ، وبالتايل 

ومـن  ( : ة حنن أمام ذريتني اثنتني ، وبالتايل جلاءت العبار –إمساعيل ليس ابناً إلبراهيم 
تينا ذرة  .. )يهي لكن ما نراه أنَّ العبارة القرآني :            ةُ إمساعيل عليهفذري ،

السالم هي يف إطار ذرية إبراهيم عليه السالم ، وبالتايل فنحن أمام ذرية واحدة ولـيس  



    ٣٤٧                  
 ذريتني اثنتني ، ولذلك نرى الصياغة القرآنية            ..  فكيف إذاً ال يكـون

  ..الم ؟ إمساعيل ابناً إلبراهيم عليه الس
   ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه هو العبارة..      يف اآلية الكرمية :   

                                   

                                     

  ] ٣٧: إبراهيم [ ..  
  العبارة القرآنية ..       ابن إبراهيم عليه السالم الذي تصف الفرد الشخص

 : أسكنه إبراهيم عليه السالم عند بيت اهللا تعاىل                

              ،  ، ةوهذا الشخص الفرد ستكون له فيما بعد ذري
وسيصبح أمةً ، لذلك ، نرى إبراهيم عليه السالم يتجه إىل اهللا تعاىل بدعاٍء آخر مستقلٍّ 

  عن الدعاء األول ، بدليل تكرار كلمة     يف ذات اآلية الكرمية:        

                                     

  .. ًالعبارة .. إذا        ، ك نرى ولذلتتعلَّق بإمساعيل عليه السالم كفرد

 تكامل هذه العبارة القرآنية مع كلمة      ..  

     +    =٥×  ١٩=  ٩٥=  ٤٠+  ٥٥  

 بينما الدعاء الثاين يف ذات اآلية الكرميـة  ..                         

                                       ة إمساعيل يتعلَّق بذري
الذي دعا لبعثه إبـراهيم عليـه   )  حممد (  منها سيكون الرسول يت، والعليه السالم 

  ..السالم 



    ٣٤٨                  
وهذا االبن إلبراهيم والذي أسكنه إبراهيم عليه السالم عند بيت اهللا تعاىل ، هـو  .. 

  ..الذي ساعد أباه إبراهيم يف رفْعِ القواعد من البيت ) إمساعيل (  ذاته
                                     

           ] ١٢٧: البقرة  [  

  ..تطهري بيت اهللا تعاىل ب إبراهيم إليه مع أبيهوهو ذاته الذي عهد اهللا تعاىل .. 
                                    

      ] ١٢٥: البقرة  [   

نراه ، اهللا تعاىل  ببيتإبراهيم عليه السالم ما يربط  ليس من العبث أنَّ.. لذلك .. 
  ..جل هذه املهمة أمن عند بيت اهللا تعاىل متعلِّقاً بابنه إمساعيل ، الذي أسكنه 

اهللا تعاىل جعل إبراهيم عليه السالم إماماً للناس من املعلوم من كتاب اهللا تعاىل أنَّ و ..
.. اعيل وإسحاق م له ابنان مها إمسوإبراهيم عليه السال، وجعل يف ذريته النبوة والكتاب ، 

فرع  ..تفرع إىل فرعني اثنني بعد إبراهيم عليه السالم ، مرياث النبوة والكتاب .. إذاً 
  ..إمساعيل عليه السالم ، وفرع إسحاق عليه السالم 

فكما ،  الذي خرج منه الرسول املُبشر به أمحد فرع إمساعيل عليه السالم  – ١
  ..ن يولد قبل أ نعلم االسم أمحد هو امسه 

      
                                                         
  

  :وبالتايل فهذا الفرع مسألة كاملة ..  
   +      +    = ١١٤ = ٣٩+  ٤٠+  ٣٥  =

٦×  ١٩  



    ٣٤٩                  
تاب اهللا تعاىل اليت تصور امتداد هذا الفرع املتعلّق ولذلك نرى أنه يف بعض آيات ك.. 

ببيت اهللا تعاىل ، يذكَر فقط إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم دون ذكر إسحاق وآل 
  ..ويوسف عليهم السالم ) أو يعقوب ( يعقوب 
                                    

                                 

                                       

                                       

                                          

             ] ١٢٧ – ١٢٥: البقرة  [     
   ..فرع إسحاق وآل يعقوب ويوسف عليهم السالم  – ٢

      
                                                       

  
  :كاملة  وبالتايل فهذا الفرع مسألة.. 
    +       +       +    =٤٨+  ٣٥  +

٩×  ١٩=  ١٧١=  ٣٩+  ٤٩  
ولذلك نرى أنه يف بعض آيات كتاب اهللا تعاىل اليت تصور امتداد هذا الفرع املتعلّق .. 

أو ( و إسحاق وآل يعقوب ببين إسرائيل ، ال يذكَر إمساعيل عليه السالم ، وما يذكر ه
  ..ويوسف عليهم السالم )  يعقوب 



    ٣٥٠                  
                            

                                      

       ] ٦: يوسف  [    

                                     

                                    
      ]  ٣٨: يوسف [ 
                             ] ٤٥: ص  [      

خطـني  وجود ، هو مسألة تتعلَّق بعليهما السالم  فَصلُ إمساعيل عن خط إسحاق .. 
بشر ، فخطُّ بين إسرائيل خيتلف عن خطِّ رسول األمـيني  متمايزتني يف رسالة اهللا تعاىل لل

  .. دحمم أليس النيب  د .. من نسل إبراهيم عليه السالم ؟حمم أليس النيب  ) حيث
  ..هو دعوة إبراهيم عليه السالم ؟ ) بعد والدته  االسم حممد هو امسه 

                                     

                                   

                                 

                                        
    ] ١٢٩ – ١٢٧: البقرة [ 

                                   

                                     

  ] ٣٧: إبراهيم [ ..  



    ٣٥١                  
يت تصور طلب إبراهيم عليه السالم بأن يبعث يف إىل الصور القرآنية ال ولو نظرنا.. 

هذه األمة رسوالً ، واستجابة اهللا تعاىل ، ومنته جلّ وعال على املؤمنني بأن بعث فيهم 
 ..يف معيار معجزة إحدى الكُبر  ، لرأينا كالً منها مسألة كاملة  الرسول

                                                    

        ] ٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ] ١٢٩: البقرة  

                              

       ] ٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ] ١٥١: البقرة  

                                                  

         ] ١٩=  ٥٣٢=  ] ١٦٤: آل عمران × 
٢٨    

قسـم  : لو نظرنا يف دعاِء إبراهيم عليه السالم لرأيناه مكوناً من قسمني .. اآلن .. 
 يتعلّق بالرسالة                      ِلالرسولِ احلام بصفات سم يتعلّقوق ،

 هلذه الرسالة                                          .. ٍسموكلُّ ق
  ..من هذين القسمني ، نراه مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

        =٨×  ١٩=  ١٥٢   

             =١٩=  ٢٦٦  ×
١٤  

مـن   –أيضـاً   –ولو نظرنا يف النصني الثاين والثالث ، لرأينا كُالً منهما مكَوناً .. 
قسمني ، قسم يتعلّق باإلجابة على القسم اخلاص بالرسالة يف دعاء إبراهيم عليه السالم ، 

يف دعاء إبـراهيم عليـه    سم اخلاص بشخص الرسول وقسم يتعلّق باإلجابة على الق



    ٣٥٢                  
وجبمع القسمِ املُتعلِّقِ بالرسالة من هاتني اإلجابتني نرى مسألةً كاملةً يف معيـارِ  .. السالم 

  .. معجزة إحدى الكُبر 
         =١٣٠   

              =٢٦٩  
٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ٢٦٩+  ١٣٠  

.. وبِجمعِ القسمِ املتعلِّقِ بصفات الرسولِ احلاملِ هلذه الرسالة ، من اإلجابتني .. 
  ..نرى أننا أمام مسألة كاملة يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

          =٢٦٩  

          =٢٦٣  
٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٢٦٣+  ٢٦٩  

علـى   حلصلنايف النصوصِ الثالث  القيم العددية للقسم اخلاص بالرسالة ولو مجعنا.. 
 – ١٩ –العدد ( مسألة كاملة ، قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء أساسِ معجزة إحدى الكُبر 

(  لكلمة ةالعددي بالقيمة         .. ةاملعني الرسالة الكرميِ جوهر كونَ القرآن..  

        =١٥٢   

        =١٣٠   

              =٢٦٩  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٦٩+  ١٣٠+  ١٥٢  

    =٢٩   
م اخلاص بالشخص احلامل هلذه الرسالة يف القيم العددية للقس ولو مجعنا.. 

قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء أساسِ  حلصلنا على مسألة كاملةالنصوصِ الثالث ، 



    ٣٥٣                  
  بالقيمة العددية لكلمة ) – ١٩ –العدد ( معجزة إحدى الكُبر      .. َكون

 دحمم  ةاملعني هو احلامل هلذه الرسالة..  

           =٢٦٦      

          =٢٦٩  

          =٢٦٣  
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ٢٦٣+  ٢٦٩+  ٢٦٦  

    =٤٢  

.. تعلَّق باملسألة احملمولة بالعبارات القرآنية ذكْر أمساء الرسل عليهم السالم ي ..إذاً  ..
من بيـت اهللا   مير خبطِّ الرسالة اخلامتة الذيعندما يكون السياق القرآين متعلِّقاً .. لذلك 

إسـحاق  ( تعاىل ، نرى ذكر إمساعيل مع إبراهيم عليهما السالم ، دون ذكر اخلطّ اآلخر 
  ) :يوسف  –يعقوب  –
                                    

                                 

                                       

                                       

                                          

             ] ١٢٧ – ١٢٥: البقرة  [     

 ..ابن ه إمساعيل عليهما السـالم  وهذا يعيدنا إىل اهلدف الذي من أجله أسكن إبراهيم
  .. عند بيت اهللا تعاىل 



    ٣٥٤                  
أما حينما يكون األمر متعلِّقاً بعبادة اهللا تعاىل بعيداً عن خصوصية أي من هـذين  .. 

  :اخلطَّني ، نرى ذكراً لرسل اخلطّني 
                                    

                             

               ] ١٣٦: البقرة  [       

                          

                                      

                ] ١٤٠: البقرة [    
                                       

                              

              ] ٨٤: آل عمران [     

                                       

                           

                 ] ١٦٣: النساء [    

من هنا نرى أنَّ عدم ذكرِ إمساعيل عليه السالم مع اخلطِّ اآلخر املتفرع من إبراهيم .. 
  ..عليه السالم 
                            

                                      

       ] ٦: يوسف  [    



    ٣٥٥                  
                                     

                                 ]
      ]  ٣٨: يوسف 
                             ] ٤٥: ص  [      

أبداً .. ليس دليالً على أنَّ إمساعيل عليه السالم ليس من ذرية إبراهيم عليه السالم  ..
واآلية الكرمية التالية تؤكِّد مبا ال يقبل الشك أنَّ امساعيل عليه السالم مـن آبـاء   . ....

 ..ب عليه السالم يعقو
                              

                                        

       ] ١٣٣: البقرة [     

 : يف قوله تعاىل  ..                                     
، فنحن أمام فرد واحد هو يعقوب ، ويرد لـه يف   الدم، ال ميكن لألبوة إالَّ أن تعين أبوة 

وإمساعيل يف ساحة هذه األبوة من حيـث   ..، منهم إمساعيل  اءثالثة آبهذه اآلية الكرمية 
ال خيتلف عن إبراهيم وإسحق ، ونراه يتوسطهما يف هذه اآلية الكرمية الـيت   بالدمالتعلّق 

 : تجمع فيها الكلمات الثالث                   ةيف إطار تعلُّقها بأبو ،
 : واحدة                        .. كلمةأفكيف إذاً ميكننا ن خنلع : 
        من هذه العبارة لنحة العقيدة دون الدم ( لها داللةً ميف هلا  إشارةال ) أبو

  ..هذا النص الكرمي ؟ 
العم واجلد ومـا عـال ،   على الوالد و) أب ( يف كتاب اهللا تعاىل تطلق كلمة و..  

  ..فإمساعيل الذي هو عم يعقوب عليما السالم سمي أباً له يف هذه اآلية الكرمية 
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 ..سممن الوقوف وإلدراك هذه املسألة بأنَّ العم قد ي ى يف كتاب اهللا تعاىل أباً ، ال بد

  يقول تعاىل .. عند آزر الذي وصف أباً إلبراهيم عليه السالم            

                           ] ٧٤: األنعام  [ ..  
 فكلمة ..     ن لنا أنَّ إلبراهيم عليه السالم أباً امسهبيت     .. فما هي

 الرابطة الدموية بني       عليه السالم وبني    هو  ومن !!! ..؟    
لإلجابة على هذا السؤال ال بد من العودة إىل سرية !!! ... بالنسبة إلبراهيم عليه السالم ؟

  .. حياة إبراهيم عليه السالم يف كتاب اهللا تعاىل 
 باه يف بداية سرية إبراهيم عليه السالم وقبل أن يكتشف أنَّ أ    ، هللا تعاىل عدو

 قبل ذلك وعد أباه     بأن يستغفر له عند اهللا تعاىل..  

                                 

                                        

                           ] ٤٧ - ٤٥: مرمي  [    

 وبعد أن تبين له أنَّ أباه .. بعد ذلك .. ولكن ..     هللا تعاىل ، كان له عدو
  ..قف آخر مو
                              

                               

                                    

          ] ١١٤ – ١١٣: التوبة  [  
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 يستغفر ألبيه  نإبراهيم عليه السالم ل.. إذاً ..     هللا ه عدون له أنبعد أن تبي
وبالتايل فأي استغفارٍ بعد ذلك يقوم به .. نطق به صريح كتاب اهللا تعاىل هذا ما ي.. تعاىل 

 إبراهيم عليه السالم ألي كان ال ميكن أن يعين أباه    ..  
ويف سرية إبراهيم عليه السالم نرى أنَّ إبراهيم عليه السالم وبعد أن بلغه الكبر ، .. 

  ..يستغفر لوالديه 
                                       

                                      

                   ] ٤١ – ٣٩: إبراهيم  [ 
من استغفر هلما إبراهيم عليه السالم عندما بلغه الكبر ال ميكن أن يكون .. إذاً .. 

 منهما أبوه     ..ن إلبراهيم أنهفآزر مل يستغفر له إبراهيم عليه السالم بعد أن تبي 

 .. إذاً .. عدو هللا تعاىل    س مشموالً بدعاء إبراهيم عليه السالم لي       

     ..  

 وتتجلّى عظمة الصياغة القرآنية بورود صيغة ..      ةبدل صيغة األبو ..

 إنما قال ) ربنا اغفر يل وألبوي ( فإبراهيم مل يقل             ..نا وه
 يظهر الربهان األكرب أنَّ أباه     ذا االستغفار ، وأن ًاال ميكن أن يكون معني

  ..والدي إبراهيم عليه السالم ليس منهما أبوه آزر 
 .. إذاً ..     ليس والداً إلبراهيم عليه السالم ، وهو أب إلبراهيم عليه السالم

يف كتاب اهللا  –م إلبراهيم عليه السالم ، حيث العم من هنا نستطيع أن نستنبط أنه ع.. 
  ..يوصف باألب  –تعاىل 



    ٣٥٨                  
يعقوب عليهما السالم ، والذبيح ) مبعىن عم ( هو أب عليه السالم إمساعيل .. إذاً .. 

هو من نسل إمساعيل عليه السالم   وحممدل عليهما السالم ، هو إمساعيمن ابين إبراهيم 
إبراهيم عليه السالم له ولدان وم هو من نسل إبراهيم عليه السالم ، عليه السال وإمساعيل، 

من فرعـي رسـالة   واحد منهما محل فرعاً  وكلُّمها إمساعيل وإسحق عليهما السالم ، 
  ..السماء إىل األرض 

  



   

        

  
         

                         

الصراع بني قصة اإلنسان مع اليقني قصةٌ طويلةٌ بطول الزمن ، وعريضة عرض  ..
 .....من جهة أُخرى لعقل واملنطق وثوابت اوعصبيتها من جهة ، وبني هوى النفس 

  ..ونتيجتها هو هدف العبادة  –كما يؤكِّد كتاب اهللا تعاىل  –واليقني 
                    ] ٩٩: احلجر [  

 األداةَيف كتاب اهللا تعاىل )  ١٩( املتعلِّقة بالعدد كانت املعجزة العددية .. من هنا .. 
اليقني يف  )أصحاب الرساالت السماوية الثالث ( الذين أوتوا الكتاب  ا ليت يطلبا

  ..من عند اهللا تعاىل ) القرآن الكرمي ( كون كتاب اهللا تعاىل 
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        ] ثر٣٧ – ٣٠: املد [   

 : القرآنية  فالعبارات..                          

                          .......  تؤكِّد ،
يف كتاب اهللا تعاىل ، هي أداة يطلب ا الذين )  ١٩( أنَّ املعجزة العددية املتعلِّقة بالعدد 

( اليقني بكون كتاب اهللا تعاىل ) اوية الثالث أصحاب الرساالت السم( أوتوا الكتاب 
يف كتاب اهللا تعاىل )  ١٩( أنَّ معجزة العدد : مبعىن . ..من عند اهللا تعاىل ) القرآن الكرمي 

 ..ليقني بأنَّ القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل ، معيار ودليلٌ يعطي ا) القرآن الكرمي ( 
لضبط أي إضافة ألي حرف إىل أي نص من ر معيا –يف الوقت ذاته  –هي بالتايل و

فكتاب اهللا تعاىل الذي نزله اهللا تعاىل .. نصوص كتاب اهللا تعاىل ، أو حذفه ، أو تبديله 
تبياناً لكلِّ شيء ، هو بالتأكيد حيمل معيار تبيان كونه نصاً مقدساً من عند اهللا تعاىل ، 

  ..ه ، أو تبديله حبيث يستحيل حذف حرف فيه ، أو إضافت
يته وتوفيقه فتح اهللا تعاىل علي باباً واسعاً يف الكشف عن اوبفضل من اهللا تعاىل وهد.. 

.. يف كتاب اهللا تعاىل  ])  ١٩( معجزة العدد  [جانبٍ كبريٍ من جوانب هذه املعجزة 
  ..خالل آالف األمثلة وقد بينت ذلك يف كتيب بشكلٍ مفصلٍ ومن 

األجبدية القرآنية حيث أُعطي كلُّ حرف قيمة عددية هي ترتيب  ومن خالل كشف.. 
، متَّ الكشف عن قانونني حيملهما ) القرآن الكرمي ( جمموع وروده يف كتاب اهللا تعاىل 

القانون األول مفاده أنَّ .. يف كلِّ حرف من حروفه ) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل 
رآنية والنصوص القرآنية املتكاملة يف تصوير جوانب مسألة ما الكلمات القرآنية واجلمل الق
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دون )  ١٩( يكون جمموع القيم العددية حلروفها جمتمعة من املضاعفات التامة للعدد ، 

نية واجلمل القرآنية املتوازنة يف الثاين مفاده أنَّ الكلمات القرآ والقانون.. و نقصان أزيادة 
: وقد متّت الربهنة على ذلك يف كتب .. يمها العددية متساوية املعىن والدالالت تكون ق

، واملعجزة ) سلّم اخلالص ( ، والنظرية السادسة ) إحدى الكُبر ( النظرية اخلامسة 
  ..الكربى 
حفْصٍ لقراءة عاصم ، مصحف املدينة  مصحف رِوايةمتَّت على وكلُّ احلسابات .. 
ملصحف هلذه النظرية يف كلِّ حرف من حروفه ، لدرجة وثبت محل هذا ا.. النبوية 

يستحيل فيها حذف حرف من كتاب اهللا تعاىل ، أو إضافة حرف إىل كتاب اهللا تعاىل ، 
  ..أو تبديل حرف حبرف 

وبينت .. عليها حتى اآلن  –يف كتيب  –علِّق ومل أُ، ومل أتعرض للقراءات األخرى .. 
وأمتنى أن خترج أحباث تبين مر يف القراءات اُألخرى لغريي ، ذلك يف كتيب بأنين أدع األ

وقلت .. محل القراءات األخرى لنظريات أُخرى تبين عظمة إعجاز كتاب اهللا تعاىل 
ما فتحه : ال حيمل إالَّ هذه النظرية ، وقلت مرات أنا ال أزعم أنَّ كتاب اهللا تعاىل : مرات 

  ..از كتاب اهللا تعاىل أكثر مما يغرفه رأس اإلبرة من البحر اهللا تعاىل علي ال ميثّل من إعج
مرات من إخوة مهتمني جداً ذا األمر أسئلة ال بد هلا من إجابات  تلْئس.. لكن .. 

إذا كان علماء األمة خمتلفني يف عدد القراءات ، فأين هو اإلمجاع الذي : منها .. 
اليت ختتلف فيما بينها ببعض الكلمات  –القراءات وأي هذه !!!!!!! .. يتحدثون عنه ؟

وهل يتعدد املطلق وخيتلف ما بني !!!!!!! .. موجود يف اللوح احملفوظ ؟ –واحلروف 
ال ميكن حذف حرف من : وكيف نقول للعامل !!!!!!! .. ؟ )املُفترضة (  صوره املتعددة

ذف واإلضافة والتبديل بني كتاب اهللا تعاىل أو إضافته أو تبديله ، وحنن نرى هذا احل
 وأين كلُّ ذلك من قوله تعاىل  !!!!!!! ..القراءات ؟                
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      ] وال  تطرق نفوس الكثريين –وغريها  –هذه األسئلة  ...؟  ] ٩: احلجر ،
  ..قبلها العقل واملنطق بد هلا من إجابات حيملها كتاب اهللا تعاىل ، وي

الذي ال ( ومما دفعين لكتابة هذا البحث هو استغالل اآلخرين لالختالف البسيط .. 
بني هذه القراءات ، يف الطعن بكتاب اهللا ) يكاد يذكر مقارنة مع حجم كتاب اهللا تعاىل 

 تذكر إذا فحاالت االختالف بني القراءات قليلة جداً لدرجة ال ) ..القرآن الكرمي ( تعاىل 
وال كوننا نؤمن مبطلق كتاب اهللا تعاىل ، .. ولكن .. ما قورنت حبجم كتاب اهللا تعاىل 

بأي شكلٍ من  –يعنينا األمر ، وال نقبل نقبل فيه إضافة حرف أو حذفه أو تبديله ، 
أو ، إضافة حرف واحد عرب أن يطعن بكتاب اهللا تعاىل ، أو يشكَّك به ،  –األشكال 

  ..أو تبديله  ، حذفه
: أتوجه للذين يطعنون بكتاب اهللا تعاىل فأقول هلم .. ذا البحث أتوجه للجميع .. 

طعنكم هذا ليس من منطلق البحث عن احلقيقة ، فاملؤمن الصادق ضالّته احلقيقة ، وأنتم 
، وتعرضون عن كون تعرضون عن احلقائق اإلعجازية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 

 ويف هذا.. فات بني القراءات ال تكاد تذكَر مقارنة مع حجم كتاب اهللا تعاىل االختال
ة النص القرآين كيف أنها مستحيلة على البشر ، البحث أدعوكم للنظر يف عظمة صياغ

لريى ما يثبت أنَّ ، ومن مثَّ أدعو من يريد التوسع منكم للعودة إىل كتاب املعجزة الكربى 
، وأنه بذلك يتميز حتى على الكتب مستحيلٌ على املخلوقات نص إهلي هو  القرآن الكرمي

 ..السماوية اُألخرى 
وأتوجه إىل من أعطوا أنفسهم صالحية الناطقني الرمسيني باسم اهللا تعاىل ، متكئني .. 

: ، فأقول هلم  جعلوها حجة حتى على كتاب اهللا تعاىلعلى املوروث يف تقديس روايات 
نظرة تدبر جمرد  إىل عظمة صياغة النص القرآين ، –ولو مرة واحدة يف حياتكم  –ظروا ان
لتروا كيف أنَّ املطلق ال يتجزأ وال يتعدد ، وحاولوا أن جتدوا يف القراءات األخرى  ،

باحلجة ، أو حاولوا إثبات بطالن هذه النظرية لنظرية معجزة إحدى الكُبر نظرية مشاة 
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 –ولن تستطيعوا  –وإذا مل تستطيعوا .. لدليل ، وليس باالفتراء والتلبيس والدجل وا

  ..أن تنصاعوا للحق  – إن كنتم من املتقني –فعليكم 
من املعلوم أنَّ القراءة األوسع انتشاراً يف العامل ، واليت عليها إمجاع ما بني السنة .. 

اليت حتمل بكلِّ حرف من حروفها ، وهي  رِوايةُ حفْصٍ لقراءة عاصم: والشيعة هي 
رواية : تأيت  بعد ذلك. ..األبعاد اإلعجازية اليت فضل اهللا تعاىل علي بأن هداين إليها 

  ..ورش عن نافع املدين 
 رِوايةحاالت االختالف بني  أهم –بإذن اهللا تعاىل  –البحث سأتناول يف هذا .. 

، وبني القراءات  )إحدى الكُبر ( ساس واحلامل ملعجزة اليت هي األ حفْصٍ لقراءة عاصم
، وليس من باب التشكيك كما سيتهمنا  يقةوذلك من باب البحث عن احلق، اُألخرى 

الضوء  وسألقي. ..من طلّقوا عقوهلم وال ميلكون إالّ بضاعة التكفري والتلبيس والكذب 
 [ن منظار معجزة إحدى الكُبر من منظار لغة كتاب اهللا تعاىل ، ومعلى هذا االختالف 

،  واية حفْصٍ لقراءة عاصمبتعاد عن رسم راالهل .. لنرى  .. ])  ١٩( معجزة العدد 
  ..، أم ال يؤدي إىل خرق مطلق صياغة نص كتاب اهللا تعاىل 

وهي من باب التدبر بآيات كتاب اهللا ونتيجة هذه الدراسة ال أفرضها على أحد ، .. 
وأضع نتائج هذه الدراسة  ..زاماً بأمر اهللا تعاىل يف الكثري من آياته الكرمية الت ،تعاىل 

منتظراً منهم رداً علمياً ، حامله كتاب اهللا تعاىل كأمانة بني أيدي العلماء وأويل األمر ، 
.. ، ليس علي كشخص ، وإنما على احلقائق احملمولة ذه الدراسة وثوابت العقل واملنطق 

األمر ليس بيين وبينكم ، األمر بينكم وبني اهللا تعاىل ، وهذه األمانة يف : م وأقول هل
حيث ال ختفى خافية  –وهناك وسنقف بني يدي اهللا تعاىل ، وسنسأل مجيعاً ، أعناقكم ، 

  ..من ينطبق عليه قول اهللا تعاىل  سينكشف –
                                         

  ] ١٠١: الكهف [ 
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، نرى عدم وجود رِواية حفْصٍ لقراءة عاصم ورواية ورش عن نافع املدين ما بني .. 
  كلمة    ، ع املدينافش عن نريف قوله تعاىل  وذلكيف رواية و      

                                    ] ٢٤: احلديد [  
،  ))ومن يتولَّ فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد (( : نقرأ ففي رواية ورش عن نافع املدين  .....

  ..   دون ورود كلمة 
 –كما قلنا  –على هذا األمر بشكلٍ جمرد ، وذلك سنلقي الضوء بإذن اهللا تعاىل .. 

بني القراءتني ، والفارق بينهما يف معيار املعجزة اللغوية الفارق يف الداللة : من زاويتني 
العددية ، اليت يبين اهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرمي أنها أداة اليقني يف العلم بكون القرآن 

  ..الكرمي كتاب اهللا تعاىل 
 ال ميكن لعاقل يتذوق اللغة العربية أن يزعم بأنَّ حذف كلمة .. يف البداية  ..   

دىن من ال ميكن لعاقل يدرك احلد األ: من هذه اآلية الكرمية ال يؤثِّر على دالالا ، مبعىن 
  ..وحذفها سيان    أن يزعم أنَّ وجود كلمة لغة العربية دالالت ال

  ..النص الكرمي التايل الذي يصور لنا قول إبراهيم عليه السالم  لننظر إىل.. 
                            

                                  

                                

                   ] ٨٢ – ٧٥: الشعراء  [   ..  

 ، ويف يةسقا مسألة اإلطعام والة اهلداية ، ويفمسأل يف   ملاذا متَّ وضع كلمة .. 

  : مسألة الشفاء                          
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    عومل  ..؟وضكلمة  ت   ة اخللقيف مسأل :           ويف ،

   : مسألة غفران اخلطيئة يوم الدين ، ويف  واحلياةاملوت  مسألة          

                             ؟..  

ورفع االحتمال ، وتثبيت جهة املعىن ، تفيد التأكيد    كلمة الداللة احملمولة ب.. 
املؤمن يعلم أنَّ جذر . ....ت من املعىن من املمكن أن يتخيلها متلقِّي اخلطاب عن جها

 بعضمصدره قد يتسرب إىل الذهن أنَّ جذر اهلداية .. ولكن .. اهلداية من عند اهللا تعاىل 
يتفاعل مع البشر ، ويتلقّى اهلداية من أقواهلم ياته الدنيا البشر ، كون اإلنسان يف ح

جذر اهلداية لغري اهللا تعاىل نرى لعودة يتم نفي أي احتمال وحتى .. لذلك  ..وأفعاهلم 
 يف مسألة اهلداية     ورود كلمة      ..  

.. جذر جهة الرزق من عند اهللا تعاىل أنَّ الرزاق هو اهللا تعاىل ، وأنَّ املؤمن يعلم .. 
، وهم درجات يف ذلك ، وبعضهم مسخر اس النأيدي بني  يتنقّلكون الرزق .. لكن 

دره بعض البشر ، كون اإلنسان مص الرزقخلدمة بعض ، قد يتسرب إىل الذهن أنَّ جذر 
.. لذلك .. ر يف ذلك بدرجة فيها ما هو أعلى منه وما هو أدىن منه ياته الدنيا مسخيف ح

 : نرى ورود كلمة اهللا تعاىل ، ة جذر جهة الرزق إىل غريوحتى يتم نفي أي احتمال لعود
    يف مسألة الطعام والشراب              ..  

وكذلك األمر يف مسألة املرض والشفاء ، فاملؤمن يعلم أنَّ األسباب اليت يستعملها 
لوال املداوي  ولكن قد يتسرب إىل الذهن أنه.. اإلنسان يف شفائه تعود إىل اهللا تعاىل 

وحتى يتم نفي أي احتمال لعودة .. لذلك .. شخيصه واختياره للدواء ما متَّ الشفاء تو
  الشفاءيف مسألة    نرى ورود كلمة ، اهللا تعاىل  إىل غري باب الشفاءسأ   

       ..  



      ٣٦٦                  
نه ألذلك نرى .. البشر خلق البشر ؟ هل يتسرب إىل الذهن أنَّ أحداً من .. ولكن .. 

 يف مسألة اخللق    مل تذكَر كلمة  –قي هذا السياق الداليل  –          
قي هذا  –نه ألذلك نرى .. يتسرب إىل الذهن أنَّ أحداً من البشر حييي ومييت ؟ وهل .. 

  سألة املوت واحلياة يف م   مل تذكَر كلمة  –السياق الداليل           

     .. ين ؟ب إىل الذهن أنَّ أحداً من البشر يغفر اخلطايا يوم الدلذلك .. وهل يتسر

غفران اخلطايا يوم يف مسألة    مل تذكَر كلمة  –قي هذا السياق الداليل  –نه أنرى 

   الدين                     ..  

تتجلّى  ،الذي ترد به  يف السياق القرآين   كلمة  حتملهاهذه احلقيقة اليت .. 
، عيسى عليه السالم عرب تصويره لعبارة قرآنية مما نطق به ، كتاب اهللا تعاىل  يفأمام أعيننا 

  مرة وهو طفل.. .....ثالث مرات تعاىل رد هذه العبارة يف كتاب اهللا تجيث      

                   ] ة وهو كبري ولكن  ] ٣٦: مرميومر ،

 عه إىل السماء رفقبل                       ] آل

 ومرة يف عودته آخر الزمان  .. ] ٥١:  عمران                   

        ] ٦٤: الزخرف [ ..   
  ..وقبل ره ابن اهللا تعاىل ، أو ثالث  متَّمل يكن قد ، ه إىل السماء قْعاالفتراء عليه بأن

فقبل رفعه إىل السماء كان االعتقاد بأنَّ ..  ذلك علواً كبرياً ثالثة ، أو هو اهللا تعاىل عن
اهللا تعاىل رباحتمال من ، الذين خاطبهم  ه ورب ب أيمينع تسر سائداً وال حيتاج لتأكيد

 ال نرى ورود كلمة .. ولذلك .. االحتماالت الناجتة عن افترائهم عليه بعد رفعه    



      ٣٦٧                  
لقوله ونرى أيضاً أنَّ النصني املصورين .. طق ما فبل رفْعه إىل السماء يف املرتني اللتني ن

  ..يف كتاب اهللا تعاىل )  ١٩( هذا يف هاتني املرتني ، مسألةٌ كاملةٌ يف معيار معجزة العدد 
                          ] ٥١: آل عمران  [  =
٢٧٣  

            ] ٢٧٨=  ] ٣٦: مرمي  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٧٨+  ٢٧٣  

ه إىل السماء ، متَّ االفتراء عليه بأنه هو اهللا تعاىل ، وأنه ابن اهللا فْعبعد ر.. ولكن .. 
بعد عودته آخر الزمان ال بد من نفي ما متَّ تلفيقه .. ك لذل.. تعاىل ، وأنه ثالث ثالثة 

وعال  جلَّ، وال بد من التأكيد على أنَّ اهللا تعاىل ربه كما أنه ما بني رفْعه وعودته عليه 
ن: ، مبعىن البشر  ربم ها  فيما اُفتري عليهاهللا تعاىل  ترتيه ال بديف هذه النقطة ذات ..

 كلمة دون اليت نطق ا مرتني قبل رفْعه إىل السماء، هذه العبارة ذاا  يفنرى .. لذلك 
     ا ها فينرى  ،كما رأيناعودته  بعدذاكلمة  ورود    ، للتأكيد بوضع حد

  : الكتاب من قبلِ أهل )ما بني عودته ورفْعه ( الذي وقَع عليه  لالفتراء        

                   ] ٦٤: الزخرف [ ..  
وحدها مسألة كاملة ا يف عودته ، هي  نرى أنَّ هذه العبارة اليت سينطق.. ولذلك .. 
  ..دون زيادة أو نقصان )  ١٩( من املضاعفات التامة للعدد  : ، مبعىن
                            ] ٦٤: الزخرف [  =
١٥×  ١٩=  ٢٨٥  



      ٣٦٨                  

وعدم ورودها يف أي    ورود كلمة ب ه ال خالف يف املعىنالزعم بأن.. إذاً .. 

 : اليت حنن بصدد دراستها  القرآنية كالعبارةنص قرآين ،                  

         ] عن جهلٍ حبقيقة لغة كتاب اهللا تعاىل ،   ] ٢٤: احلديد هو زعم ناتج..  

 : نرى أنَّ الصيغة الواردة يف رواية ورش عن نافع املدين ، ويف لغة كتاب اهللا تعاىل.. 
 ) يداحلَم نِيلَّ فَإِنَّ اَهللا الغوتي نمدون كلمة )و :    يف معيار لغة ة يغة شاذَّهي ص

  !!! ..كيف ؟. ....كتاب اهللا تعاىل 
تزيد يف دالالت  تدخل على اجلملة لتأكيد األمر وإعطائه خصوصيةً ) إنَّ ( كلمة.. 

جمرد ضمري فصل يفيد    والقول بأنَّ كلمة .. إليها  ة كلمة إنَّاجلملة قبل إضاف
، هو قولٌ غري سليم ،  )إنَّ ( لِ  انمها خرب) احلميد الغين (  احلصر وال عمل له ، وأنَّ

  .. !!!ملاذا ؟ ..... بعض النحويني هذا املنحى وإن ذهب
، وهي كما نرى مجلة مكونة من مبتدأ هو ) اُهللا هو الغين احلميد (  أصل اجلملة هو.. 

( كلمة : مبعىن  ..) احلميد هو الغين ( وهو مجلة ، ومن خربه تعاىل ) اُهللا ( لفظ اجلاللة 
 و( مبتدأ ، والكلمتان ) ه احلميد ( خربان لكلمة ) الغين و( ، واجلملة ) ه الغين وه

 تعاىل ) اُهللا ( يف حمل خرب للمبتدأ لفظ اجلاللة ) احلميد..  
هو  )قبل دخول إنَّ عليها ( األصل املُفترض للجملة يف رواية ورش عن نافع املدين .. 

 :)  يداحلَم نِيب إىل الذهن كون الكلمتني ،  )اُهللا الغويف هذه الصيغة املفترضة قد يتسر
)  يداحلَم نِيإىل  –يف هذه احلالة  –يذهب الذهن ، وبالتايل ) اُهللا ( صفة لكلمة  )الغ

هن إىل ، يذهب الذ القرآين وكونه ال وجود خلرب يف رسم هذا السياقالبحث عن اخلرب ، 
  ..مبعىن ندخل يف احتماالت ختتلف فيها األذهان  ..تقديره 

على مجلة ، كيف تدخل اليت تفيد التأكيد وتثبيت البيان ) إنَّ ( كلمة : وهنا نسأل 
من هنا نرى أنَّ الصيغة املفترضة . ...!!!!!!! .لتأكيد احتماالت ختتلف فيها األذهان ؟



      ٣٦٩                  
، واخلرب معرف بأل التعريف ، ) اهللا ( اجلاللة  متبوعة بامسها لفظ) إنَّ ( من كلمة 

وما  ..، مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل  )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد ( كالصيغة اليت قيد البحث 
، لتكون اجلملة كمبتدأ ) هو ( هو كلمة اليت هي اسم إنَّ ، ) اهللا ( خلف كلمة يرد 

  .. لكلمة اهللا املكونة من هو وخربها يف حمل خرب
ال بد من ، ) اهللا ( متبوعة بامسها كلمة ) إنَّ ( حيث ترد كلمة .. يف هذه احلاالت .. 

، حينما يكون اخلرب معرفاً بأل التعريف ، كالعبارة القرآنية قيد    ورود كلمة 

 : الدراسة                    ] ٢٤: احلديد [ ..  

  : ، مثالً وإالَّ ال بد أن يكون اخلرب نكرة ..            ] البقرة :

  : مثالً  تعريف إضافة ، اًمعرفيكون اخلرب أو  ..... ] ١١٥          

 : ، مثالً  مجلة فعلية يكون اخلرب أو ..... ] ١٧:  غافر[               ]

  .. ] ١٩٥: البقرة 
  [ حينما ترد.. يف كتاب اهللا تعاىل .. إذاً ..    ،      [   اليت امسها لفظ
 اجلاللة     ف بأل التعريف ،اسم صفة هللا تعاىل وخربها ، تعاىليف هذه احلالة معر 

املعرف بأل التعريف ، حبيث تكون  لصفةالسم اكمبتدأ    ال بد من ذكر كلمة 

 التعريف ، يف حمل رفع خرب خربها الصفة املعرفة بألو   اجلملة اليت مبتدؤها كلمة 

]     ،    [ ..  

               ] ١٠٤: التوبة [  

                 ] ١١٨: التوبة [  

               ] ٦: احلج [  



      ٣٧٠                  

              ] ٦٢: احلج [    
                 ] ٦٢: احلج [  
                 ] ٢٥: النور [  
                  ] ٢٦: لقمان [  

               ] ٣٠: لقمان [  
                 ] ٣٠: لقمان [  
                ] ٢٠: غافر [   

                ] ٥: الشورى [  

                      ] ٥٨: الذاريات [   

                    ] ٢٤: احلديد [   

                    ] ٦: املمتحنة [   
وهذا ما يقرؤه كلُّ قارئ لكتاب اهللا تعاىل ، ..  تعاىل هذه هي لغة كتاب اهللا..  

كما نرى  –ال تنسجم  )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد ( فالصيغة الواردة يف رواية ورش عن نافع 
  ..، فهي صيغة شاذّة يف معيار نصوص كتاب اهللا تعاىل مع لغة كتاب اهللا تعاىل  –

إحدى ( لننظر إىل هذه املسألة من منظار معجزة ..  بعد هذا البيان اللغوي.. اآلن .. 
( أداة لالستيقان بأنَّ نص كتاب اهللا تعاىل بأنها واليت يبينها لنا كتاب اهللا تعاىل ، ) الكُبر 

  ..هو من عند اهللا تعاىل ، كونه نصاً مستحيالً على البشر ) القرآن الكرمي 
) إنَّ اهللا هو (  [:  ا ، املصورة للعبارات القرآنيةلو أخذنا هذه العبارات القرآنية ذا.. 

صفة هللا تعاىل معرفاً بأل التعريف  اسم) و ه( ، واليت يكون فيها خرب  ]) أنَّ اهللا هو ( ، 



      ٣٧١                  
 –)  ١٩( معجزة العدد معيار حسب  –، على كامل مساحة كتاب اهللا تعاىل ، لرأينا 

نَّ جمموع القيم العددية هلذه النصوص جمتمعة من أ: أننا أمام مسألة كاملة ، مبعىن 
  ..دون زيادة أو نقصان )  ١٩( املضاعفات التامة للعدد 

          ] ١٠١=  ] ١٠٤: التوبة  

          ] ٩٦=  ] ١١٨: التوبة  

          ] ١٠١=  ] ٦: احلج  
          ] ١٠١=   ] ٦٢: احلج  
          ] ٩٢ = ] ٦٢: احلج  
          ] ٨٨=  ] ٢٥: النور     
          ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٢٦: لقمان  

          ] ١٠١=  ] ٣٠: لقمان     
          ] ٩٢=  ] ٣٠: لقمان  
          ] ١١٦=  ] ٢٠: غافر  

           ] ١٢٧=  ] ٥: الشورى  

            ] ١٥٦=  ] ٥٨: الذاريات  

          ] ١٢٧=  ] ٢٤: احلديد  

          ]١٢٧=  ] ٦: تحنة املم  
١١٦+  ٩٢+  ١٠١+  ١١٤+  ٨٨+  ٩٢+  ١٠١+  ١٠١+  ٩٦+  ١٠١  +

٨١×  ١٩=  ١٥٣٩=  ١٢٧+  ١٢٧+  ١٥٦+  ١٢٧  



      ٣٧٢                  

 بعد أن بينا لغوياً أنَّ حذف كلمة ..     ةمن العبارة القرآني             

         ] رواية ورش لتصبح كما هي يف ] ٢٤: احلديد  : ) يداحلَم نِيفَإِنَّ اَهللا الغ( 
ويف قانون يبينه اهللا تعاىل يف كتابه .. بعد ذلك  ..نسجم مع لغة كتاب اهللا تعاىل ي ال

 هل من املمكن حذف كلمة  ،من كتاب اهللا تعاىل الكرمي ، وعرب أجبدية مستنبطة    

 من العبارة القرآنية                    ] لتصبح كما هي يف  ] ٢٤: احلديد
أليست القيمة العددية لكلمة .... !!!!!!! .....؟ )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد ( : رواية ورش 

    ي إىل .. تدخل يف املعادلة السابقة ؟ة يؤدأليس حذفها من هذه العبارة القرآني
  ..كاملعادلة اليت عرضناها ؟ ، املعادالت  الكثري من الكثرياختالل 
 إىل العبارة القرآنية قيد الدراسة  –اآلن  –لننظر ..                    

 لنرى كيف أنَّ حذف كلمة ، من منظار آخر  ] ٢٤: احلديد [     منها لتصبح كما
إحدى ( ، أمر مستحيلٌ يف معيار معجزة  )َهللا الغنِي احلَميد فَإِنَّ ا( : هي يف رواية ورش 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل أو كلمة ، شأا بذلك شأن أي حرف ) الكُبر 
  هذه العبارة القرآنية..                    ] حتمل ،  ] ٢٤: احلديد

صفتا الغىن واحلمد هللا تعاىل ومها جمتمعتان ، و. ..رى صفيت الغىن واحلمد هللا تعاىل كما ن
  ..مسألة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل 

          ] ١٢٦ =]  ٢٦٧: البقرة   

         ] ١١٣ =]  ١٣١: النساء  

         ]١١١ =]  ٨: هيم إبرا  

          ] ١٢١ =]  ٦٤: احلج     



      ٣٧٣                  

         ] ١٠٩ =]  ١٢: لقمان  

          ] ٦×  ١٩=  ١١٤ =]  ٢٦: لقمان  

         ] ١١٥ =]  ١٥: فاطر  

           ] ١٢٧ =]  ٢٤: احلديد  

           ] ١٢٧ =]  ٦: املمتجنة  

           ] ١٧٢ =]  ٦: التغابن   

١٢٧+  ١٢٧+  ١١٥+  ١١٤+  ١٠٩+  ١٢١+  ١١١+  ١١٣+  ١٢٦  +
٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥=  ١٧٢  

 من العبارة القرآنية    فهل من املمكن حذف كلمة ..            

         ] لتصبح كما هي يف رواية ورش ] ٢٤: احلديد ،  ) يداحلَم نِيفَإِنَّ اَهللا الغ( 
يف و.. ؟ تدخل يف هذه املعادلة    القيمة العددية لكلمة  أليست ......!!!!!!! .؟

 هذه الكلمة تدخل فيه ذاته ي الوقت الذ    اليت  ، املعادالت الكثري الكثري منيف

 من العبارة القرآنية    تؤكِّد كلٌّ منها أنه يستحيل حذف هذه الكلمة      

              ] ؟  ] ٢٤: احلديد..  
، هو جوهر التولّي املشروط بإن ومن لة من منظارٍ آخر أولننظر أيضاً إىل هذه املس.. 

   كلمة  لنرى أنه من املستحيل حذف ،يف كتاب اهللا تعاىل ، كونه مسألة كاملة 

 من العبارة القرآنية                   ] لتصبح كما هي ،  ] ٢٤: احلديد
  .. )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد ( : يف رواية ورش 



      ٣٧٤                  

 العبارة القرآنية ..                          ] نرى ]  ٢٤: احلديد
 يف كلمة الواو  أنَّفيها     ، ةوكلمة استئنافيمسم شرط جازم ، وكلمة هي ا:  ن :

      زوم حبذف حرف العلّة ، والفاء يف كلمةهي فعل الشرط ا :     
  ..رابطة جلواب الشرط لوقوعه مجلة امسية ، واجلملة االمسية يف حمل جزم جواب الشرط 

مساحة لو أخذنا جوهر التولّي املشروط بإن ومن يف كتاب اهللا تعاىل ، على كامل .. 
كتاب اهللا تعاىل ، ووقفنا عند حدود العبارات القرآنية اخلاصة ذه املسألة ، لرأينا أننا أمام 

  .. مسألة كاملة 
            ] ١٣٥ =]  ١٣٧: البقرة  

           ]١٢٦ =]  ٢٠: ن آل عمرا  

            ] ١٤٩ =]  ٣٢: آل عمران    

           ] ١٦٣ =]  ٦٣: آل عمران    

           ] ١٧٩ =]  ٦٤: آل عمران    

          ] ٢٠٦ =]  ٨٢: آل عمران   

           ] ١٨٥ =]  ٨٠: النساء   

                               

                           

           ] ٩٤٤ =]  ٩٠ – ٨٩: النساء    

                            ] ٤٩: املائدة  [= 
٢٨٦      



      ٣٧٥                  

           ] ١١٠ =]  ٥١: املائدة      

                                ] املائدة :

٢٧٨ =]  ٥٦     

             ] ٢١٨ =]  ٩٢: املائدة  

                                 

            ] ٥٨٣ =]  ١٦: األنفال  

                                   ] ٤٠ :األنفال  [

= ٢١٨      

                                      

     ٣٩٢ =]  ٣: التوبة [ 
           ] ١٦١ =]  ٢٣: التوبة   

                                         

        ] ٣٩٦ =]  ٧٤: التوبة        

                                   

     ] ٣٥٦ =]  ١٢٩: التوبة  

            ] ١٥٢ =]  ٧٢: يونس       

             ] ٢١٢ =]  ٣: هود    

              ] ٢٢٩ =]  ٥٧: هود       



      ٣٧٦                  

           ] ١٥٩ =]  ٨٢: النحل  
            ] ١٥٣ =]  ١٠٩: األنبياء  
                             ] ٥٤: النور  [= 
٢٠٢  
                              ] ٣٨: حممد  [= 
٢٩٠  

              ] ٢٤٢ =]  ١٦: الفتح  

          ] ١٤١ =]  ١٧: الفتح  

            ] ١٦٣ =]  ٢٤: احلديد   

            ] ١٦٣ =]  ٦: املمتجنة    

          ] ١٤٠ =]  ٩: املمتحنة    
            ] ١٩٣ =]  ١٢: التغابن   

٢٨٦+  ٩٤٤+  ١٨٥+  ٢٠٦+  ١٧٩+  ١٦٣+  ١٤٩+  ١٢٦+  ١٣٥  +
١٥٢+  ٣٥٦+  ٣٩٦+  ١٦١+  ٣٩٢+  ٢١٨+  ٥٨٣+  ٢١٨+  ٢٧٨+  ١١٠ 

 +١٦٣+  ١٤١+  ٢٤٢+  ٢٩٠+  ٢٠٢+  ١٥٣+  ١٥٩+  ٢٢٩+  ٢١٢  +
٣٩٦×  ١٩=  ٧٥٢٤=  ١٩٣+  ١٤٠+  ١٦٣  

شر ضعفاً ساوي تسعة عالعددية هلذه املسألة الكاملة ت القيمةوما نراه أيضاً أنَّ .. 
   ..القيمة العددية لنص داخل هذه املسألة خيتزل جوهر األمر 



      ٣٧٧                  

                                         

        ] ٣٩٦ =]  ٧٤: التوبة    

شأن أي نص يف كتاب اهللا تعاىل يدخل مباليني املعادالت يف فهذا النص شأنه .. 
ساحة  يفالوقت ذاته ، وهنا تكمن عظمة إعجاز كتاب اهللا تعاىل ، ومن هذه املعادالت 

وقوع املعادلة اليت نعرضها ، نرى املعادلة التالية اليت جتمع التويل املشروط الذي رأيناه ب
  ..األليم العذاب 
                                         

        ] ٣٩٦ =]  ٧٤: التوبة  

              ] ٢٢٤ =]  ١٦: الفتح  

          ] ١٤١ =]  ١٧: الفتح  
٤١×  ١٩=  ٧٧٩ = ١٤١+  ٢٤٢+  ٣٩٦  

من العبارة القرآنية    هل من املمكن حذف كلمة : وهنا أيضاً نعود فنسأل .. 

                   ] صياغة رواية ما هي يف لتصبح ك،  ] ٢٤: احلديد
  !!!!!!! ..؟ )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد (  ورش
يقتضي هذا ، مع إطالقه اختالف  أيال يقبل كون املطلق ال يتعدد وال يتجزأ و ..

لرؤية . ....، فضالً عن عدم حذف حرف أو زيادته تبديل حرف حبرف  اإلطالق عدم
فْص رِوايةما بني ، فيه استبدال حرف حبرف  هذه احلقيقة سنأخذ مثاالً يتمح  قراءةل

  ..ورواية ورش عن نافع املدين ، عاصم 
  : نرى أنَّ كلمة، )  ٢٥٩( يف سورة البقرة اآلية ..       فيها :    

                        ورش عن نافع املدين ترد يف رواية



      ٣٧٨                  
لندرس الفارق يف الداللة  .....حبرف الراء  ، وذلك باستبدال حرف الزاي) ننشرها : ( 

 بني كلمة       ننشرها ( وكلمة ( ةوالفارق يف القيم العددي ، ) ًاملتعلَّقة أصال
  ..ما بني هاتني الكلمتني يف السياق القرآين احمليط ) باملعىن والدالالت 

التقوقع واالجتماع حول  : يف كتاب اهللا تعاىل تعين) ن ، ش ، ز ( دالالت اجلذر .. 
فتقوقع الزوجِ على نفِسه ابتعاداً عن زوجته ، وتقوقع .. وناموسها وعلى هيئتها ، الذات 

ةٌ الزوجة على نفِسها ، ابتعاداً عن زوجِها ، هو ترفُّع كُلٍّ منهما على اآلخر ، وبالتايل عود
.. إىل الذات الفردية دون التواصلِ مع اآلخر ، ودون فَسحِ حدود النفسِ للتواصلِ معه 

  ) .. ن ، ش ، ز ( وقد عبر القرآنُ الكرمي عن ذلك مبشتقّات اجلذر 

                          

                              ] ٣٤: النساء  [  

                                      

        ] ١٢٨: النساء  [  

فالنفس اليت كانت مفسوحةً للتواصلِ مع الزوجِ ، لتتقاطع مع نفِسه يف .. وهكذا .. 
مشترك يضم ساحةً من الزوجني ، خارج حدود فردية ذلك الزوجني ، تعود متقوقعةً على 

وز فالنش.....  )ن ، ش ، ز ( من اجلذر  النشوزب ، وهذا ما يصفه كتاب اهللا تعاىلذاتها 
إذاً بالنسبة ملسألة ما ، هو إعادةُ تركيبِ جزئيات هذه املسألة على بعضها ، لتتصلَ على 

  ..نظامِ ذاتها 
  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل ) ن ، ش ، ز ( من مشتقّات اجلذر هذا املعىن املستنبط .. 



      ٣٧٩                  

                               

                                

              ] ادلة١١: ا [  

 .. حيف هذه إالَّ ) ف ، س ، ح ( : لجذر لال ترد مشتقّات  حيث [التفس اآلية
ولو كانت املسألةُ حمصورةً .. ، فهو يعين التوسع ، والتنحي  هو عكس النشوز ]الكرمية 

. ....، لكانت مسألةَ مفاعلة بني القاعدين كما تذهب تفاسرينا املوروثة بأماكنِ القعود 
 يف هذه .. ...لكن أنَّ اَهللا تعاىل يقول ما نراه الكرمية اآلية ..          

  ..  ْسِ ( وملْ يقلالجي الْموا  فحفَاست .. (  

 ويف قوله تعاىل ..                       

   يشملُ نتيج حِ يف ، إطالقاِهللا تعاىل ، وذلك ضمن إطارِ ساحة التفس ةً هي بيد

 .. االس            .. هذه بدالالت وكلُّ ذلك جيعلُنا نذهب
  ..اآلية الكرمية إىل ما هو أبعد من مسألة التوسعِ يف أماكنِ القعود 

يةَ الفلسفيةَ املنهجيةَ لمسألة ما ، بِهدف البحث عن حنن نعلم أنَّ الدراسةَ العلم.. 
ناظمها ، وناموسها الذي يحكُمها ، يبدأُ بالنظرِ إىل جزئياتها اليت نستطيع إدراكَها 

أي نقوم بعملية تفكيك وحتليلٍ هلذه .. بأدواتنا احلسية ، ومبا منلكه من ثوابت ومعايري 
بعد ذلك نقوم بعملية جتميعٍ ملا أدركناه من .. رِ إىل حقيقة مكوناتها املسألة دف النظ

ثوابت حتملُها جزئيات هذه املسألة ، أي نقوم بعملية تركيبٍ هلذه اجلزئيات على بعضها ، 
  ..دف الوصولِ إىل ذات الناموس الذي نبحثُ عنه يف ذات هذه املسألة 



      ٣٨٠                  
 .. عام ة ، .. يشملُ كلَّ مناهجِ البحث هذا الكالمكريالف ويشملُ أيضاً اآلفاق

وأدوات الرؤى ، يف تفاعلِ اإلنسان وحبثه عن احلقيقة ، داخلَ حدود الذات ، وخارِجها 
فاإلنسانُ حينما ينظر من منظارِ نفِسه إىل اآلخر ، يرى من حقيقة اآلخرِ وجزئيات ذاته .. 

التفاهمِ معه ، مبقدارِ ما يتفس جسور وميد ، ؤاهيف ر ح..  
هذا املنهج العلمي ، يتبِعه الذين أوتوا العلم ، من أي أُمة كانت ، يف حبثهم عن .. 

فسواٌء حتليلُ مكونات املسألة ، أو ... احلقيقة ، فباتباعهم هلذا املنهج يصلون إىل احلقيقة 
ق من اجلزئيات إىل الكليات ، أو االنطالق من الكليات إىل اجلزئيات تركيبها ، أو االنطال

  ..كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ ملنهجٍ علمي هدفُه البحثُ عن احلقيقة .. 

 النشوز املعين يف هذه اآلية الكرمية .. إذاً ..               ]

، على بعضها ) اليت متَّ إدراكها يف البحث ( ركيب اجلزئيات هو ت ] ١١: اادلة 
  ..نتيجة حبثه الباحث  إليهالتكوين هيئة النتيجة اليت يصل 

 ويف العبارة القرآنية قيد الدراسة ..                  

       يف ) ن ، ش ، ز ( مشتقّات اجلذر  يتجلّى هذا املعىن املستنبط من
فتجميع العظامِ املُبعثرة ، ورفْعها إىل بعضها ، واتصالُها على هيئة ذاتها  ..كتاب اهللا تعاىل 

 قبل بعثرتها ، يصوره اهللا تعاىل لنا بكلمة       :              

              .. على القرية وهي خاوية على عروشها فما رآه الذي مر
، هو جتميع العظام املبعثرة على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ، ومن مث إكساؤها باللحم ، وال 

 حتمل كلمة       على القرية وهي خاوية دالالت اإلحياء ، فالذي رآه الذي مر
فعل إعادة عظام محاره إىل هيئتها قبل البعثرة ، ومن مث إكساء اهر على عروشها ، هو ظ

  .. باللحم) بعد جتميعها على هيئة ذاا ( هذه العظام 



      ٣٨١                  
الفتح واإلحياء : يف كتاب اهللا تعاىل تعين ) ن ، ش ، ر ( بينما مشتقّات اجلذر .. 

، وبني إطار املعىن والفارق يف الدالالت بني هذا اإلطار من املعىن  ..واحلركة والبعث 
، كبري ، وال ميكن لكلمة من مشتقّات إحدى ) ن ، ش ، ز ( احملمول مبشتقّات اجلذر 

  ..اجلذرين أن تعطي ذات الداللة اليت تعطيها كلمة من املشتق اآلخر 
فالصورة الظاهرية احلسية اليت يراها الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها .. 

عظام املبعثرة على هيئة ذاا قبل بعثرا ، وإعادة اهليكل العظمي على هيئته ، من جتميع لل
هي صورة حسية ظاهرية تتعلَّق بظاهر قبل بعثرته ، ومن مثَّ إكساء هذا اهليكل باللحم ، 

هذا احلمار ، وال تتعلَّق بباطن حركة هذا املكونات من إحياء ملا عظام حركة مكونات 
  .. هو ليس حياً 

 ..ييتعلَّق بظاهر  فالربهان اإلهلي الذي جعله اهللا تعاىل هلذا الرجل ، هو برهان حس
) كعمق باطن ( حلياة عودة احركة جتميع العظام على هيئة ذاا قبل بعثرا ، وال عالقة ل

من هنا نرى أنَّ كلمة  .........كتحول من حالة املوت إىل حالة احلياة  إىل هذه العظام
        ، نات احلمارة إلعادة تشكيل مكوة الظاهرير هذه احلركة احلسيهي ما يصو

تذهب بدالالت هذه العبارة القرآنية ، ) ننشرها ( فكلمة  ) ..ننشرها ( وليس كلمة 
  ..مذهباً آخر ال خيدم الرؤية احلسية الظاهرية للربهان الذي جعله اهللا تعاىل هلذا الرجل 

لننظر من منظار معجزة إحدى الكُبر اليت يصفها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي . .اآلن .. 
  :قرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل بأنها أداة لطلب اليقني بكون ال      

       ] ثرة استبدال إىل احتمال إمكانيلننظر من هذا املنظار القرآين  .. ] ٣٠: املد

  حرف الزاي يف كلمة     يف العبارة                   

         كما ترد يف رواية ورش ) ننشرها ( حبرف الراء ، لتصبح..  



      ٣٨٢                  

 ..  هذه الكلمة..        ر مس، ثالث آيات كرمية  يف قلب، تردألة كاملة تصو
، هي مسألة  ])  ١٩( وبالتايل كاملة يف معيار معجزة العدد  [يف املعىن والدالالت 

  ..إحياء املوتى 

                                      

                                 

                                    

                                       

                                         

                                    

                                

                                

                                           

                                        

           ] ١٩=  ٣٨٣٨ = ] ٢٦٠ – ٢٥٨: البقرة  ×
٢٠٢  
والذي هو انعكاس لتكامل املعىن والدالالت كمـا  ( هذا التكامل يف القيم العددية .. 
واستبدال أي حرف حبرف أو حذف حرف أو مبين على القيم العددية للحروف ، ) نرى 
  ..يعين اختالالً باملعادلة املطلقة اليت تعكس تكامل املعىن والدالالت ، فته إضا



      ٣٨٣                  

 وقبل الدخول يف املعادالت احلاملة لكلمة  [وما دمنا يف هذه املعادلة ..       

 ال بد من الوقوف عند كلمة  ]يف النص الكرمي        ات يف نصاليت ترد أربع مر
شـأن مجيـع مـرات    بذلك شأا ( فما نراه أنها ترسم دون حرف ياء .. عادلة هذه امل

  ..، يف حني ترد يف رواية ورش ويف سورة البقرة حبرف ياء ) ورودها يف سورة البقرة 

 وقد بينت يف كتيب احلكمة اإلهلية من ورود كلمة ..         يف سورة البقـرة
ري إىل اسم إبراهيم عليه السالم قبل أن ينجب ، وبينت أنَّ هذا تشبأنها  دون حرف ياء ،

 جمرد إشارة ، وال يعين أنَّ النصوص القرآنية احلاملة لكلمة        يف سورة البقرة
كون سورة البقرة تكـون  ( إنما ورودها يف سورة البقرة .. تصور مرحلة ما قبل إجنابه 

إىل مرحلة ما قبل إجنابه ، حيث حياة إبراهيم عليه السـالم  يشري )  بداية كتاب اهللا تعاىل
تنقسم إىل قسمني بالنسبة إلجنابه ، كل قسم يتبع ملرحلة من مراحل تـدرج الرسـاالت   

  ..السماوية 

الذي قيمتـه   [ة حرف الياء هل من املمكن إضاف: لنا أن نسأل  أال حيق.. وهنا .. 
 كلمة  إىل ] ) ٦( العددية تساوي        هذه املعادلة ؟ ي ذلك .. يف نصأال يؤد

  ..إىل اختالل معادلة نص هذه املسألة الكاملة ؟ 

 يف نص هذه املعادلة أنَّ كلمةَ  –أيضاً  –وما نراه ..          م يف روايـةرست
هل من املمكن : نا نسأل وه.. ورش عن نافع ، دونَ حرف ألف بني حريف الظاء وامليم 

دون أن ختتل معادلة نـص   ])  ١( ساوي تالذي قيمته العددية  [حذف حرف األلف 
  ..هذه املسألة الكاملة ؟ 

مسألة كاملة هي  –كما نرى  –حنن أمام ثالث آيات يف سورة البقرة تكون .. إذاً .. 
ينها ينعكس تكـامالً يف القـيم   مسألة إحياء املوتى ، ونرى أنَّ تكامل املعىن والدالالت ب



      ٣٨٤                  
والقيمـة  .. دون زيادة أو نقصـان  )  ١٩( من املضاعفات التامة للعدد : العددية مبعىن 

، وحـذف  )  ٨( بينما القيمة العددية حلرف الراء هي )  ٢٤( العددية حلرف الزاي هي 
 من كلمة  حرف الزاي       كما هو يف )  ننشرها( لتصبح واستبداله حبرف الراء

فهل من املمكن حذق حرف الزاي واستبداله  ..يعين اختالالً ذه املعادلة رواية ورش ، 
  ..حبرف الراء ؟ 

مسألة إحيـاء املـوتى   ( وعظمة اإلعجاز القرآين تتجلّى بأنَّ هذه املسألة الكاملة .. 
مـن   –ذاتـه   يف الوقت –، تتكون ) املكونة من ثالث آيات يف سورة البقرة كما نرى 

لموتى اهللا تعاىل لمسألتني كاملتني ، حيث احلدود بني هاتني املسألتني هي اإلميان بإحياء 
كـافراً  فيها وهنا نرى أنَّ اآلية األوىل وحدها مسألة كاملة ، كون احملاجج .. والكفر به 

  ..وال يؤمن أصالً بأنَّ اهللا تعاىل حييي املوتى 

                                      

                                 

                                       
  ٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ] ٢٥٨: البقرة [ 

 هل من املمكن إضافة حرف الياء إىل كلمة : وهنا نسأل ..         يف هـذه
  ..املعادلة دون أن ختتل ؟ 

وتتجلّى عظمة اإلعجاز بكون هذه املسألة الكاملة تتكون من مسألتني كـاملتني ،  .. 
السالم من أسلوب حماججته بإحياء املـوتى إىل   احلد الفاصل بيتهما هو تغيري إبراهيم عليه

  ..اإلتيان بالشمس من املغرب 



      ٣٨٥                  

                                                   

           =٢٥×  ١٩=  ٤٧٥    

                                                

          =٢٨×  ١٩=  ٥٣٢    

 ياء إىل كلمـة  هل من املمكن إضافة حرف ال: وهنا نعود فنسأل ..        يف
  ..أي من هاتني هذه املعادلتني دون أن ختتل ؟ 

اآلية األوىل من اآليات الثالث يف سورة البقرة وحدها مسألة كاملة كـون  .. إذاً .. 
كون ، مسألة كاملة  –جمتمعتني  –بينما اآليتان الثانية والثالثة مها .. احملاجج فيها كافراً 

 ليسا كافرين  ، وإبراهيم عليه السالم، على القرية الذي مر..  

                                      

                                          

                                        

                                

                                

                                           

                                        

           ] ١٩=  ٢٨٣١=  ] ٢٦٠ – ٢٥٩: البقرة  ×
١٤٩  



      ٣٨٦                  

 مـة  هل من املمكن حذف حرف الزاي من كل: وهنا نعود فنسأل ..       
وهل من املمكـن  .. كما هو يف رواية ورش ؟ ) ننشرها ( واستبداله حبرف الراء لتصبح 

 حذف حرف األلف من كلمة        وهل من املمكن إضافة حرف الياء إىل  ..؟

 كلمة        ؟..  

)  ٢٦٠ – ٢٥٩ – ٢٥٨ (املكونة من اآليات  [ويف نص معادلة املسألة الكاملة .. 
  : نرى أنَّ قول احملاجج الكافر يف اآلية األوىل منـها  ]يف سورة البقرة          

      ةهو الدافع ملا حتمله العبارة القرآني :                     

            فنحن إذاً أمام مسألة كاملة يف معيار معجزة إحـدى   ..يف اآلية الثالثة
  .. الكُبر 

        =٧٤    

            =١٩٢    
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٩٢+  ٧٤  

 ياء إىل كلمـة  هل من املمكن إضافة حرف ال: وهنا نعود فنسأل ..        يف
  .. هذه املعادلة لتصبح موافقة لرمسها يف رواية ورش ؟ 

لو نظرنا إىل عبارات النص الذي بني أيدينا من زاوية التصويرِ اإلهلي املنقول .. اآلن .. 
آنيتني دون الدخول يف جزئيات األحداث الواردة يف هذا النص ، لرأينا عبارتني قـر ، لنا 

  ..لتايل لرأينامها مسألةً كاملة حتمالن هذه اخلصوصية ، وبا
               =٢٢٦  

            =٢٣٠  



      ٣٨٧                  
٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ٢٣٠+  ٢٢٦  

هل من املمكن إضافة حرف اليـاء إىل  : حيق لنا أن نعود فنسأل  –أيضاً  –وهنا .. 
 كلمة        يف هذه املعادلة لتصبح موافقة لرمسها يف رواية ورش ؟ ..  

ومن الطبيعي أن تكون باقي عبارات النص مسألةً كاملة ، كونَ النص جبملته مسألةً .. 
ولكن املعجزةَ تتجلّى يف كَون العبارات القرآنية اخلاصـة بتصـوير جزئيـات    .. املة ك

  ..وحدها مسألةً كاملة يت حصلت مع الذي مر على القرية ، األحداث ال
                                    

                                          

                               

                                      

       ] ٨١×  ١٩=  ١٥٣٩=  ] ٢٥٩: البقرة  
يف كَون العبارات القرآنية اخلاصة بتصـوير جزئيـات    –أيضاً  –وتتجلّى املعجزةُ .. 

  ..األحداث اليت حصلت مع إبراهيم عليه السالم يف اآليتني األوىل والثالثة مسألةً كاملة 
                                 

                                    

       ] ٧٨١=  ] ٢٥٨: البقرة  

                                      

                                       

               ] ١٠٦٢= ]  ٢٦٠: البقرة  



      ٣٨٨                  
٩٧×  ١٩=  ١٨٤٣=  ١٠٦٢+  ٧٨١  

هل من املمكن حذف حرف الزاي من .. يف هاتني املعادلتني : وهنا نعود فنسأل .. 
 كلمة        كما هو يف رواية ورش ؟ ) ننشرها ( واستبداله حبرف الراء لتصبح ..

 وهل من املمكن حذف حرف األلف من كلمة        وهل من املمكن إضافة  ..؟

 حرف الياء إىل كلمة        ؟ ..  

لو نظرنا إىل عبارات النص املدروس من زاوية ماهية االستفسار عن كيفية .. اآلن .. 
 : إحياء املوتى ، لرأينا أنَّ العبارةَ اخلاصةَ بالذي مر على القرية هي             

            ةَ بإبراهيم عليه السالم هـيوأنّ العبارةَ اخلاص ، :          

            .. رولذلك تتكامل هاتان العبارتان يف معيار معجزة إحدى الكُب..  

           ] ١٤٣= ]  ٢٥٩: البقرة  

          ] ١٢٣=  ] ٢٦٠: البقرة  
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٢٣+  ١٤٣  

ولو نظرنا إىل عبارات النص الذي بني أيدينا من زاوية فعلِ اهللا تعاىل يف الربهنة على .. 
  ..كيفية إحياء املوتى ، لرأيناها مسالةً كاملة 

                                     

                                        

                                  
  ١١٧١=  ] ٢٥٩: البقرة [ 



      ٣٨٩                  

                                                  

             ] ٦٩١=  ] ٢٦٠: البقرة  
٩٨×  ١٩=  ٢١٨٦=  ٦٩١+  ١١٧١  

 عليه السالم  ولو نظرنا إىل قولِ إبراهيم..                   الثالثة يف اآلية ،

 من النص الذي بني أيدينا ، لرأيناه متعلّقاً بقولـه                    يف
  .. القرآنيتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان .. اآلية األوىل 
        =١١١  

        =٩٨  
١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ٩٨+  ١١١  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..                    ، أوسـع هي جزٌء من عبارة

 ذا القولَ يف سياقِ احملاججة اليت حصلت يف اآلية األوىل تصور ه            

              .. رصوت ةقرآني ولذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ تتكاملُ مع عبارة
  ..كيفيةَ إحياء املوتى  جوهر الفعلِ الذي متَّ يف اآلية الثالثة لريى إبراهيم عليه السالم

           ] ١٧٥=  ] ٢٥٨: البقرة  

                                                  

     ] ٥٤٧=  ] ٢٦٠: البقرة  
٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٥٤٧+  ١٧٥  

 : ولو اجتزأنا جوهر كُفْرِ قولِ الكافرِ يف اآلية األوىل من النص الذي ندرسه ..    

             نـت لـهالثانية بعد أن تبي على القرية يف اآلية قولِ الذي مر وجوهر ،



      ٣٩٠                  

 احلقيقة                       ًلرأينا كالً من هاتني العبارتني مسألة ،
  ..كاملة 

       =٣×  ١٩=  ٥٧  

          =٧×  ١٩=  ١٣٣  
أو ، كـن حـذف أي حـرف    هل من املم ، يف هذه املعادالت: ونعود فنسأل .. 

 حبرف آخر ، أو إضافة أي ليس فقط يف احلروف املختلفة مـا   ..؟  حرفواستبدال أي
  .. ؟ بني القراءات ، إنما نعين أي حرف 

.. هنا يف هذه املعادالت عرضنا جزءاً بسيطاً من معادالت النص الـذي ندرسـه   .. 
نص مع غريها من عبارات كتاب اهللا تعاىل وهناك من املعادالت اليت تربط عبارات هذا ال

) واملعادلة احملتـواة ـا   ( تالية عادلة ال، ما ال حييط به إالَّ اهللا تعاىل ، وأكتفي بعرض امل
تتضمن كلمتني خمتلفتني يف  ، ، حيث العبارة الداخلة فيها من النص قيد البحثكنموذج 

  [، مها كلمتا الرسم يف رواية ورش        ،       [ ..  

                                    ] ٢٥٩: البقرة [  =
٢٨٠  
                                     

           ] ٥٤١=  ] ٧٩ – ٧٨: يـس  

                                      

  ٣٠٠=  ] ٤ – ٣: القيامة [ 
٥٩×  ١٩=  ١١٢١=  ٣٠٠+  ٥٤١+  ٢٨٠  



      ٣٩١                  

    =٥٩  

        =١٥٤  

       =١١٧  

     =٩٠  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٩٠+  ١١٧+  ١٥٤  

 حذف حرف الزاي من كلمة .. إذاً ..       واستبداله حبرف الراء لتصبح )
ية ورش ، أمر مستحيلٌ يف معيار معجزة إحدى الكُبر ، وأمر ال كما هو يف روا) ننشرها 

 ..ينسجم لغوياً مع حقيقة الدالالت احملمولة باآلية بالعبارات القرآنية احمليطة ذه الكلمة 
 واستحالة حذف حرف الزاي واستبداله حبرف الراء ، يوازي متاماً استحالة استبدال أي

 حرف حبرف يف كتاب اهللا تحرف حرف ، أو إضافة أي عاىل ، واستحالة حذف أي ..
وهنا مكمن معجزة كتاب اهللا تعاىل ، ومكمن حتدي اهللا تعاىل لإلنس واجلن على أن يأتوا 

  ..بنص كنص كتاب اهللا تعاىل 
                                      

                   ] ٨٨: اإلسراء [     

  ..ولنقف عند مثالٍ آخر .. 
يف كتاب اهللا تعاىل ختتلف دالالت التعدي بالتضعيف عن دالالت التعدي باهلمز ، .. 

من الفعل املتعدي باهلمز  [ال وقد وقنا عند ذلك بشكلٍ مفصل يف تبيان الفارق بني اإلنز
ورأينا كيف أنَّ ..  ]) نزل ( من الفعل املتعدي بالتضعيف  [، وبني الترتيل  ]) أنزل ( 

القرآن الكرمي يتميز عن غريه من الكتب السماوية بكونه نزل من عند اهللا تعاىل ، يف حني 
  ..هللا تعاىل يشترك مع باقي الكتب السماوية يف كونه أنزل من عند ا



      ٣٩٢                  

                                    ]
     ] ٣: آل عمران 
                               

                 ] ١٣٦: النساء [     
ورأينا أنَّ الترتيل يعين التحول من ساحة لساحة دون أي تغير يف املاهية ، وأنَّ .. 

ورأينا .. ، ويف هذا يتميز عن باقي الكتب السماوية اُألخرى القرآن الكرمي نزل كمعجزة 
ل هو التسخري والتهيئة يف الساحة املُرتَل إليها مبا يتناسب مع إدراك وقدرة أنَّ اإلنزا

كمنهج يسره اهللا ) شأنه شأن باقي الكتب السماوية ( اإلنسان ، وأنَّ القرآن الكرمي أُنزل 
  ..تعاىل بني أيدي الناس ، ومبا يتوافق مع إدراكهم 

وبني ) حيث التعدي باهلمز (  ووقفنا أيضاً عند الفارق بني دالالت كلمة أنبأ.. 
 ، ورأينا يف قوله تعاىل ) حيث التعدي بالتضعيف ( دالالت كلمة نبأ          

                         ] أ ( أنَّ كلمة  ، ] ٣: التحرمينب (
.. املتعدية باهلمز ) أنبأ ( ى وزن فعل ، ختتلف دالالا عن كلمة املتعدية بالتضعيف عل

 تعين اإلخبار عن األمر بدخولٍ يف حيثياته ، وباإلخبار عن مكنوناته ، مبعىن) نبأ ( فكلمة 
) أنبأ ( بينما كلمة .. إلخبار عن ظاهره ، وإنما عن ظاهرة وعن حيثياته لليست فقط  :

اخلرب دون الدخول يف تأويله ، كاإلنباء عن اسم الشيء دون  نراها تأخذ جانب نقل
  ..الدخول يف عمقه الباطن 

حيث التعدي  [ )وصى ( وبالتأكيد هناك فارق يف الداللة بني دالالت كلمة .. 
  .. ]حيث التعدي باهلمز  [ )أوصى ( وبني دالالت كلمة  ]بالتضعيف 

يفيد ) وصى ( نا أنَّ الفعل املتعدي بالتضعيف لو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأي.. 
هناك : مبعىن .. ا بة ملن يطْلَب منه االلتزام طلب االلتزام مبسألة معروفة مسبقاً بالنس



      ٣٩٣                  
لتأكيد ) وصى ( مسألة معلومة يعلمها من يطلَب منه االلتزام ا ، وتأيت دالالت الفعل 

  :ففي قوله تعاىل . ......دم اخلروج عنها ، واملثابرة عليها ، وعااللتزام ا 
                                     

                              

                                     

                               

                                      

                                  

                               

                  ] ١٥٣ – ١٥١: األنعام [  

[ أنَّ العبارات القرآنية  نرى..                ،   

           ،             [  تأيت ،
اليت باتت معلومة ( بعد تبيان جمموعة من األحكام ، واملطلوب هو االلتزام ذه األحكام 

  .. ثابرة عليها ، وعدم اخلروج عنهاوامل)  بالنسبة ملن يوصيهم اهللا تعاىل بااللتزام ا
  ..وهذا ما نراه يف قوله تعاىل .. 
                                  

                                 ] ١٣١: النساء [    



      ٣٩٤                  

                                   

                                ]  األنعام
 :١٤٤ [   
                             

            ] ٨: العنكبوت [    
                                  

                  ] ١٤: لقمان [    
                                   

                        ] ١٣: الشورى [    
                                    

             ] ١٥: األحقاف [     
  ..معنا يف اآلية الكرمية اليت حنن بدراستها وهذا املعىن يتجلّى .. 
                                   

       ] ١٣٢: البقرة [  
هو قضية معلومة ، ه السالم فالذي وصى به إبراهيم عليه السالم بنيه ويعقوب علي.. 

اإلنسان لرب ملسالعاملني  بالنسبة لبنيه ويعقوب ، وهي أن ي..  
                                     

                           ] البقرة :
١٣٢ – ١٣١ [  



      ٣٩٥                  
  ..وهذه القضية هي ذاا اليت وصى ا يعقوب بنيه .. 
                                      

                            

                                  

                                          
  ] ١٣٣ – ١٣١: البقرة [ 

حيمل داللة الطلب بتنفيذ أمر يتلقّاه من يطلَب منه التنفيذ  )أَوصى ( بينما الفعل .. 
  .. ب تنفيذه أنَّ الطلب مرافق للعلم باحلكم الذي يطلَ: مع هذا الطلب ، مبعىن 

                                        
  ] ٣١: مرمي [ 

فعيسى عليه السالم عندما قال هذه الكلمات كان يف املهد ، وأوصاه اهللا تعاىل .. 
فاألمر اإلهلي .. بالصالة والزكاة ما دام حياً ، مع تلقّيه األمر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة 

  .. بااللتزام ما ما دام حياً بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة مالزم لألمر 
  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
                            ] ١١: النساء [  

 فاحلكم اإلهلي ..                هلي يتلقّاه اإلنسان مع الطلب اإل

 باملثابرة عليه ، وال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ هذا احلكم اإلهلي         

        ا طلَب هو االلتزامة معرفة مسبقاً ، وما يمن هنا نرى عظمة .. قضي

 الصياغة القرآنية بورود كلمة     ي باهلمزمن الفعل املتعد )صى أَو( ..  
  ..نراها يف العبارات التالية  )أَوصى ( وهذه الداللة احملمولة بالفعل .. 



      ٣٩٦                  

                        ] ١١: النساء [   
                           

                             

                                

                                

                                 

                                    

          ] ١٢: النساء [    

فالوصية اليت يوصى ا ، حتمل تفصيالً هلا مرافقاً لطلب تنفيذها ، وال ميكن أن .. 
  ..ر املعلوم يتصور أحد أنَّ الوصية أمر معلوم مسبقاً ، وهي لطلب االلتزام ذا األم

 كلمة .. إذاً ..      ا عن دالالت كلمةى ( ختتلف دالالصوحينما ..  )أَو

 حنذف هذه الكلمة من اآلية الكرمية                      

                   ] ونضع بدالً  ، ] ١٣٢: البقرة
، فإننا بذلك نتهم بين إبراهيم عليه السالم ويعقوب عليه السالم  )أَوصى و( منها كلمة 

بأنهم مل يكونوا على علم بأنْ يسلم اإلنسان هللا رب العاملني ، وأنهم علموا بذلك حينما 
  ..األمر  أوصاهم إبراهيم عليه السالم ذا

 هذا اإلطالق يف دالالت النص القرآين ، والذي يقتضي ورود كلمة ..      ،
، والذي نراه من خالل دراسة لغوية جمردة ، نراه من خالل  )وأَوصى ( وليس كلمة 

( تابه معجزة إحدى الكُبر اليت يبين اهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرمي أنها أداة للتيقّن بكون ك



      ٣٩٧                  
فهذا االستبدال يؤدي إىل اختالل الكثري الكثري من .. من عنده جلَّ وعال ) القرآن الكرمي 

  ..املعادالت ، واليت منها املعادلة التالية 
                                      

                            

                                  

                                   

                                    
   ٩٠×  ١٩=  ١٧١٠=  ] ١٣٤ – ١٣١: البقرة  [

 كلمة  هل من املمكن حذف: نسأل حيق لنا أن وهنا ..      واستبداهلا 
 يتم فيها هذا االستبدال أُخرى أنتجت قراءات، حبجة وجود روايات  )وأَوصى ( بكلمة 

رفعت روايات التاريخ ألننا نعلم كيف  ،خارج حدود النفس ال نريد إجابة  !!!!!!! ..؟
إىل مستوى نص كتاب اهللا تعاىل ، بل إىل درجة أعلى من كتاب اهللا تعاىل ، بدليل 

اليت نريدها بني اإلنسان الباحث اإلجابة .. إعطائها صالحية نسخ أحكام كتاب اهللا تعاىل 
تعاىل على عظمة اهللا تعاىل يف نفسه ، مقدماً خوفَه من اهللا عن احلق ونفسه ، مستحضراً 

  .. خوفه من البشر 
نتيجة الركض خلف الروايات واعتبارها حجة على كتاب اهللا تعاىل ، وإعطائها و.. 

.. املُختلَف حتى يف عددها صفة القداسة ، وفرض ذلك على الناس حتت مسمى القراءات 
  حذف كلمة نرى.. نتيجة لذلك         ، اً ( ووضع كلمةنسمنـها ،   بدالً )ح

 : وذلك يف قوله تعاىل                          ] ١٥: األحقاف [ ..  



      ٣٩٨                  
بينما كلمة ) .. حسن ( هي اسم مصدر ، وهي من الفعل الثالثي  )حسناً ( كلمة .. 
         ب اهللا ويف كتا ) ..أحسن ( هي مصدر قياسي ، وهي من الفعل الرباعي

  : تعاىل وردت صيغة       يف قوله تعاىلمتعلِّقة بالوالدين :            

              ] أنَّ الداللة احملمولة بكلمة. ...ما نريد قوله  .... ]  ٨: العنكبوت : 

        ختتلف عن الداللة احملمولة بكلمة :         ةوعظمة الصياغة القرآني ،
ـا ، وال ميكـن   تقتضي ورود أي من هاتني الكلمتني مبا يناسب السياق القرآين احمليط 

  ..يف العبارة اليت ترد ا استبدال أي منهما باُألخرى 

 احلسن وهو من الفعل ..      ا الذات صفصفة تت ، ..  

                                 

           ] ٦٩: النساء [  
                   ] ٧٦: الفرقان [  

 بينما دالالت الفعل ..      تصف نقل احلسن إىل غري الذات..  

 .......                  .......    ] ١٠٠: يوسف [  

 .......                        ] ٣: التغابن [  
 .......                     ] ١١: الطالق [  

 من هنا نرى القيمة الداللية لكلمة ..      يف قوله تعاىل..  



      ٣٩٩                  

                             

                                      

                   ] ٩ – ٨: العنكبوت [  
يوصي اهللا : مبعين .. فاحلسن املعين هو يف ماهية املعاملة اليت مبدؤها ذات اإلنسان .. 

خذه منهم ، ويف مساعهم وما يأ نسان بأن يكون هو حسناً يف عالقته مع والديه ،تعاىل اإل
 ولذلك نرى خلف العبارة القرآنية               ذه ما يتعلَّق

 : الوصية                            .. مبعىن :
أنَّ الدالالت هي يف حسن طاعة اإلنسان لوالديه ، وليست فيما يقدمه اإلنسان من حسنٍ 

ومن هنا سنرى كيف تتجلّى عظمة الصياغة القرآنية بدخول هذه العبارة .. ينقله لوالديه 
 :                            يف معادلة

  ..التكامل املصورة لوصية اهللا تعاىل بالوالدين 
  ..بينما يف قوله تعاىل .. 
                                  

                               

                   ] ٨٣: البقرة [   
 : نرى ورود كلمة ..       ر نقل مضمون احلسن لآلخرينيصو ألنَّ النص ،

 :                           ..... بينما القول خيرج

 من الذات وهو صفة للذات ، وبالتايل تناسبه كلمة     وليس كلمة    

  :        ..  



      ٤٠٠                  

 وهذا املعىن لكلمة ..     ه أيضاً يف قوله تعاىل نرا..  

                                          

                                     

                          ] ٣٦: النساء [  
                                     

                              

                                     

                ] ١٥١ :األنعام [   

                                  

                                           
  ] ٢٣: اإلسراء [ 

                                    

                                        

                                             

                   ] ١٥: األحقاف [  

 : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية ، بورود كلمة ..         كلمة  ، دون

 : يف قوله تعاىل  )حسناً : (                    ] ١٥: األحقاف [  ،



      ٤٠١                  

 فالسياق القرآين احمليط بكلمة       صذَكِّر ير عطاء اإلنسان لوالديه ، حيث يو
  ..بنقل حسنه إليهم  إلنسان أن يرد اجلميل لوالديهوبالتايل على ا، جلَّ وعال حبمل أمه له 

 واملعادالت اليت تدخل ا العبارة القرآنية ..                
كثرية وال حييط ا إالّ اهللا ) وغريها ( ر معجزة إحدى الكُبر يف معيا ] ١٥: األحقاف [ 

 تعاىل ، وأي منها يثبت استحالة استبدال كلمة        ةيف هذه العبارة القرآني
  ..من هذه املعادالت ، املعادلة التالية .......  )حسناً ( بكلمة 
                                   ] البقرة

 :٣٢٨ =]  ٨٣  
                               ] ٣٦: النساء  [= 
٢٥٦  
                                     

     ] ٣٥٣ =]  ١٥١: األنعام  

                          ] ٢٣: اإلسراء  [= 
٢٣٤  
                             

       ] ٤٢٩ =]  ٨: العنكبوت  

       ] ١١٢ =]  ١٤: لقمان  

         ] ١٥٠ =]  ١٥: األحقاف  



      ٠٢٤                  
١٩=  ١٨٦٢=  ١٥٠+  ١١٢+ ٤٢٩+  ٢٣٤+  ٣٥٣+  ٢٥٦+  ٣٢٨  ×

٩٨  
من كتاب اهللا تعاىل ، وإضافتها ، ) والكلمات ( فكيف إذاً يكون حذف احلروف .. 

واستبداهلا ، أمراً ناجتاً عن روايات ظنية الثبوت ، كان من املفروض أن تأخذ مصداقيتها 
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. كيف ؟ !!!!!!! ..من موافقتها لكتاب اهللا تعاىل ؟

ال يقبل أي تبديل أو حذف أو إضافة حلرف واحد ، وهذا ما إطالق النص القرآين .. 
حقيقة املُرتدين ، وعلى مصريِهم ،  تلقي الضوَء علىنراه يف املسألة الكاملة التالية ، اليت 

وأنها يف الدنيا ال تتجاوز استبدالَ اِهللا أنَّ عقوبتهم هي من عند اِهللا تعاىل ،  واليت تبين لنا
 هونهم اُهللا تعاىل وحيبحبم بقومٍ آخرين يتعاىل لَه ..  

                                

                              ] ٢١٧: البقرة [  =
٦٢١   
                            

                                  

      ] ٧٦٩=  ] ٥٤: املائدة  

                                   

                                

                              



      ٤٠٣                  

                           

      ] ١٤٤١= ]  ٢٨ – ٢٥: حممد  
١٤٩×  ١٩=  ٢٨٣١=  ١٤٤١+  ٧٦٩+  ٦٢١  

  : لكلمة الدال حرف إضافة املمكن فهل من..      ، حبجة ، ) يرتدد ( لتصبح
  .. !!!!!!!؟أُخرى  وجوده يف قراءة

 : حرف الفاء يف كلمة متَّتجه من قراءات ، ونتيجة الركض خلف الروايات وما تن.. 
       يف قوله تعاىل                                  

  .. )بِما ( ، لتصبح  ] ٣٠: الشورى [ 
آن الكرمي من معجزة إحدى الكُبر اليت يصفها اهللا تعاىل بأنها أداة التيقّن بكون القر.. 

 عنده جلّ وعال ، تثبت استحالة هذا احلذف ، فالعبارة القرآنية        

               ] هي ضمن مسألة كاملة تضم اآليات  ] ٣٠: الشورى ،

 الكرمية احلاملة لكلمة      على كامل مساحة كتاب اهللا تعاىل..  

                            ] ١٥٦: البقرة [  =
٢٦٢      

                                  

           ] ٥٢٧=  ] ١٦٥: آل عمران   

                            

        ] ٥٢٥=  ] ٦٢: النساء  



      ٤٠٤                  

                                    

      ] ٤٢٨=  ] ٧٢: النساء  

                              

                               

                                      

                                 ] ١٠٦: املائدة [  =
١٤٧٠  

                             

        ] ٥٠٢=  ] ٠٥: التوبة  

                                 

          ] ٥٢٠=  ] ٤٧: القصص      

                             ] الشورى :

٣٣٢=  ] ٣٠  
                              

           ] ٤٣٣=  ] ٢٢: احلديد   

                                 

     ] ٣٤٠=  ] ١١: التغابن  



      ٤٠٥                  
٤٣٣+  ٣٣٢+  ٥٢٠+  ٥٠٢+  ١٤٧٠+  ٤٢٨+  ٥٢٥+  ٥٢٧+  ٢٦٢  +

٢٨١×  ١٩=  ٥٣٣٩=  ٣٤٠   
حذفوا ، قراءات  ا ينتج عنها منومونتيجة الركض خلف الروايات التارخيية ، .. 

 حرف الواو من كلمة     يف قوله تعاىل            

                      ] ٥٣: املائدة [ .. 
 تعاىل أداة للتيقّن بكون القرآن الكرمي من عنده معجزة إحدى الكُبر اليت جعلها اهللا.. 

  ..جلَّ وعال ، تؤكِّد استحالة هذا احلذف 
تدخل يف معادالت  –شأا شأن كلّ عبارات كتاب اهللا تعاىل  –هذه العبارة القرآنية 

ويف هذا السياق سننظر إىل هذا احلذف من منظار النصوص .. ال حييط ا إالَّ اهللا تعاىل 
 [ لة لكلميت احلام    ،      [ َر قم البشر واليت تصوس ..  

ومجيعها تعود هللا تعاىل ترد    أنَّ كلمة ) املعجزة ( رأينا يف النظرية األوىل .. 

 [ مرات ، وأنَّ كلميت )  ٨( يف كتاب اهللا تعاىل      ،      [ واليت 
  ..مرات )  ٨( ترد أيضاً ، تعود مجيعها للبشر 

: ، أنَّ العبارات القرآنية املتعلّقة بكلمة ) إحدى الكُبر ( ورأينا يف النظرية اخلامسة .. 
     رواليت تعود إىل اهللا تعاىل ، هي مسألة كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُب..  

 [ احلاملة لكلميت  نرى اآلن أنَّ اآليات الكرمية..      ،      [  هي
  ..مسألة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل  –أيضاً  –
                                 

       ] ٥١١ =]  ٥٣: املائدة  



      ٤٠٦                  

                                   

            ] ٤٩٣ =]  ١٠٩: األنعام  
                                 

     ] ٤٢٢ = ] ٤٩: األعراف      

                                   

                                 

   ] ٧١٥ = ] ٤٤: إبراهيم  
                                

        ] ٤٦٠ = ] ٣٨: النحل  

                                  

          ]٥١١ = ] ٥٣: لنور ا    

                           

            ] ٤٩٦ = ] ٤٢: فاطر  

                                   ] القلم :

٣٢٥ = ] ١٧  

٣٩٣٣=  ٣٢٥+  ٤٩٦+  ٥١١+  ٤٦٠+  ٧١٥+  ٤٢٢+  ٤٩٣+  ٥١١  =
٢٠٧×  ١٩   



      ٤٠٧                  

 فهل من املمكن حذف حرف الواو من كلمة ..     وذلك يف قوله تعاىل ،

                                     

  !!!!!!! ..؟ ] ٥٣: املائدة [ 
 : هل من املمكن استبدال كلمة. ..وما ينتج عنها من قراءات ، حبجة الروايات و.. 
     بكلمة :  )منهقوله تعاىليف )ا م  :                   

      ] ة ؟  ، ] ٣٦: الكهفذه العبارة القرآني دون أن خيتلَّ املعىن املطلق احملمول ..
  ..تكامل املعىن والدالالت بني عباراا ؟ اليت تعكس التالية ودون أن ختتلَّ املعادلة الكاملة 

            ] ٢١٨=  ] ٣٦: الكهف     

                                     ] األنعام :

٢٩٣=  ] ٦٢ 

                                      

     ] ٣٨٢=  ] ٣٠: يونس  
٤٧×  ١٩=  ٨٩٣ = ٣٨٢+  ٢٩٣+  ٢١٨  

ومبا يناسب املسألة اليت حنن اخترنا مسألة تتعلَّق بالعبارة القرآنية موضوع البحث ، .. 
منها  ..ا ال حييط به إالَّ اهللا تعاىل مم، مر املعادالت يف هذا األ منالكثري هناك ندرسها ، و

  ..املعادلة التالية 
                              

                                     
  ٦٨٨=  ] ٩٤: التوبة [ 



      ٤٠٨                  

                                 

         ] ٥٢٦=  ] ١٠٥: التوبة  

                                    

         ] ٥١٥=  ] ٨: اجلمعة  
٩١×  ١٩=  ١٧٢٩ = ٥١٥+  ٥٢٦+  ٦٨٨  

الفارق بني صيغة الغائب ميلك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية ، يعلم أنَّ  من.. 
 : وكلمة .. وصيغة املُخاطَب ، ال ميكن إنكاره      يف قوله تعاىل :        

            ] وبالتأكيد  بصيغة الغائب ،هي ،  ] ٦٣: األنعام
 وحذف كلمة ..  )أجنيتنا ( ختتلف دالالا عن كلمة       الكرمي من هذا النص

يؤدي بالتأكيد إىل تغيري يف حبجة القراءات ،  حصل، كما  )أجنيتنا ( واستبداهلا بكلمة 
 ذا النص الدالالت احملمولة..  

 : لة تبديل كلمة نرى استحا) إحدى الكُبر ( ويف معيار معجزة ..      بكلمة
، وبالتايل )  ١١( ، فهذا اإلبدال يقتضي إضافة حرف التاء الذي قيمته العددية  )أجنيتنا ( 

  ..اختالل املعادلة اليت تعكس تكامل املعىن والدالالت 
                                      

                                 

   ] ٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ] ٦٤ – ٦٣: األنعام      
: باحث عن احلق أن يسأل  من حقّنا وحق كلِّ متدبرٍ لكتاب اهللا تعاىل.. وهنا .. 

 ، هل من املمكن  لة الكاملة يف الدالالت والقيم العددية أبناًء على ما نرى يف هذه املس



      ٤٠٩                  
 حذف كلمة       ، ضاف للرسم ،  )أجنيتنا ( واستبداهلا بكلمةكما  –حيث ي

  .. !!!!!!!حبجة ورودها يف بعض القراءات ؟حرف التاء ، وذلك  –نرى 
وقد بينا أنَّ .. إضافة حرف ، أو حذفه ، أو تبديله ، يؤدي حتماً إىل تغيريٍ يف املعىن . .

وأنَّ معىن الكلمة هو حمصلة معـاين  احلرف يف كتاب اهللا تعاىل هو اللبنة األوىل للمعىن ، 
ومـن يعتقـد أنَّ   .. حروفها ، مع األخذ بعني االعتبار اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه 

شكلته هو ، وال حيق له فهذه مال يغير يف املعىن ، ، أو إضافته ) أو حرف ( لمة حذف ك
  ..معياراً يفرضه علينا يف إدراكنا لدالالت كتاب اهللا تعاىل  أن جيعل مشكلته هذه

الفارق كبري يف الدالالت بني صيغيت املاضي واألمر ، ومن مل يدرك من املعلوم أنَّ .. 
علينـا  على كتاب اهللا تعاىل وأما أن يفرض .. وهو حر بذلك  ذلك فهذه مشكلته هو ،

  ..هذا ، فهذا مما ال حيق له عدم إدراكه 
هل من املمكن أن يتخيلٌ عريب يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية أنَّ كلمة  .. 
     حذف كلمة فكيف إ..... ؟  )قُلْ ( تعطي ذات الداللة اليت تعطيها كلمةذاً ت

     ع بدالً منها كلمةوضيف قوله تعـاىل   )قُلْ ( وت :                 

              ] ة وجود روايات تقول بذلك ؟ ] ٤: األنبياءحبج ،.. !!!!!!!  

ةً للتيقّن بكون كتابه الكـرمي  يف معيار معجزة إحدى الكُبر اليت جعلها اهللا تعاىل أدا.. 
 تبين لنا أنَّ هذا االستبدال مستحيل ، فهذه العبارة القرآنيـة هـي  يمن عنده جلّ وعال ، 
  ..وحدها مسألة كاملة 

           ] ٩×  ١٩=  ١٧١= ]  ٤: األنبياء    



      ٤١٠                  
 وحذف كلمة ..     ي إىل اختالل هذه ، بدالً منها  )قُلْ ( ووضع كلمةيؤد

املعادلة وغريها الكثري الكثري من املعادالت اليت ال يعلم حدودها إالَّ اهللا تعاىل ، واليت منها 
 املعادلة التالية اليت تدخل فيها أيضاً كلمة    ..  

                              

                              

                                   

                                        

                                  

                                    

                           

                             

                            ] ١٠ – ١: األنبياء   [ =
١٥٨×  ١٩=  ٣٠٠٢  
لكلمة على كامل كتاب اهللا تعاىل ، نرى أنَّ هـذا  ووفق معيار آخر ، هو جمموع ا.. 

مرة ، وهذا مـا  )  ٣٣٢( ترد يف كتاب اهللا تعاىل  )قُلْ ( االستبدال مستحيل ، فكلمة 
  ..مرة )  ٣٣٢( واليت ترد أيضاً  )قَالُوا ( يعادل ورود كلمة 

 يف هذا املثال حذفوا كلمة ..     بينما . .... )قُلْ ( ووضعوا بدالً منها كلمة

 قوله تعاىل يف                      ] فعلوا  ، ] ٢٠: اجلن



      ٤١١                  

 فحذفوا كلمة العكس ،     واملعادلة الكاملة ..  )قَال ( ووضعوا بدالً منها كلمة

 اليت تدخل ضمنها هذه الكلمة     ، كد استحالة ذلك تؤيف هذه اآلية الكرمية..  

                                      

                                  

                                     ] اجلن :

٥٢×  ١٩=  ٩٨٨ = ] ٢٣ – ٢٠  
  ..ولنأخذ مثاالً آخر .. 
 يف قوله تعاىل ..          ] حذفوا حرف الواو من  ] ١٥: الشمس ،
  .. )فَال ( واستبدلوها حبرف الفاء لتصبح    كلمة  
  ..لننظر إىل املعادلة التالية ، اليت تصور مسألةً كاملة يف عقر الناقة .. 
                                   

                                  

                                       

  ١١٦٦ = ] ٧٩ - ٧٧: األعراف [ 

                             

                                      

                                

                                     

  ١٥٧٠ = ] ٦٨ - ٦٥: هود [ 



      ٤١٢                  

                              

      ] ٢٣×  ١٩=  ٤٣٧ = ] ١٥٨ - ١٥٧: الشعراء   

                                  

          ] ٦٦٣ = ] ٣١ - ٢٩: القمر   
                         

    ] ٤٢٠ = ] ١٥ -  ١٤: الشمس  

٢٢٤×  ١٩=  ٤٢٥٦=  ٤٢٠+  ٦٦٣+  ٤٣٧+  ١٥٧٠+  ١١٦٦  
  يف قوله تعاىل    فهل من املمكن حذف حرف الواو من كلمة ..   

       ] سواء كان ذلك  )فَال ( ، واستبداله حبرف الفاء ، لتصبح  ] ١٥: الشمس ،
  ..يف معيار اللغة ، أم يف معيار معجزة إحدى الكُبر ؟ 

  .. ولنأخذ مثاالً آخر.. 
 بناء على الروايات وما أنتجت من قراءات ، ذهبوا إىل قوله تعاىل ..       

         ] وحذفوا حرف الواو من كلمة  ] ٢١٧: الشعراء ،       
  .. )فَتوكَّل ( واستبدلوه حبرف الفاء ، لتصبح 

  .. ثبت استحالة هذا االستبدال كيف ت، ة ولننظر يف املسألة الكاملة التالي.. 
         ] ٦٨=  ] ١٥٩: آل عمران   

         ] ٦٠=  ] ٨١: النساء  

         ] ٦٠=  ] ٦١: األنفال  

        ] ٦٠=  ] ١٢٣: هود      



      ٤١٣                  

           ] ١٣٠=  ] ٥٨: الفرقان  

         ] ١٥٦=  ] ٢١٧: الشعراء  

         ] ٦٨=  ] ٧٩: النمل  

         ] ٦٠=  ] ٣: األحزاب  

         ] ٦٠=  ] ٤٨: األحزاب  

١٩=  ٧٢٢=  ٦٠+  ٦٠+  ٦٨+  ١٥٦+  ١٣٠+  ٦٠+  ٦٠+  ٦٠+  ٦٨ 
 ×٢×  ١٩   

 فهل من املمكن حذف حرف الواو من كلمة ..       يف قوله تعاىل    

              ] واستبداله حبرف الفاء ؟ ] ٢١٧: الشعراء!.. !!!!!!  
ولنقف عند مثالٍ آخر يبين عظمة صياغة كتاب اهللا تعاىل ، واسـتحالة حـذف   .. 

  .. حرف منه ، أو إضافة حرف ، أو إبدال حرف حبرف 

ويف .. ال ميكن وجودها إالَّ بوجود هـذه الكلمـة   ، تضيف داللة  )من ( كلمة .. 
  ..ي قوله تعاىل فف.. كتاب اهللا تعاىل الكثري من األمثلة اليت تبين ذلك 

                              ] ٢٤: مرمي [  

أنَّ عيسى عليه : وضع االلتصاق وباجتاه األسفل ، مبعىن تعين     نرى أنَّ كلمة 
مل خيرج من فرجها ،  كان ما زال جزٌء منه، السالم يف خماض مرمي عليها السالم بوالدته 

 كلمة ولو اُستبدلت بكلمة أخرى ، مثالً.. فهو حتتها وحبالة التصاق مل ينفصل عنها بعد 
محلت هذه العبارة ، ملا وصلت إلينا هذه الداللة ، مبعىن ملا ) من ( : ، أو ) الذي  ( :

  ..ه هلا أثناء مناداتخالصه التام من فرج أمه عليهما السالم  مالقرآنية داللة عد



      ٤١٤                  
ليس صحيحاً على اإلطالق ، والقول بأنَّ الذي ناداها هو جربيل عليه السالم ، 

فالصياغة اللغوية وعودة الضمائر يف العبارات السابقة هلذه اآلية الكرمية ، تؤكِّد أنَّ الذي 
ومن األدلّة على ذلك ، ..... نادى مرمي عليها السالم من حتتها هو عيسى عليه السالم 

كلمة ، تساوي  ) ٣٣( موع الكلمات اليت قيلت هلا يف ذلك املوقف ، وهي هو جم
  .. جمموع السنني اليت لبثها عليه السالم قبل رفْعه إىل السماء 

                                    

                                          

                       ] كلمة ) ٣٣( =  ] ٢٦ – ٢٤: مرمي  

واملتعلّقة مبسألة  لعبارات القرآنية اتزأةلدية أنّ جماميع القيمِ العدومن األدلّة أيضاً .. 
، واليت منها هذه الكلمات اليت قيلت هلا يف املَهد ، ومبا تكَلَّمه عيسى عليه السالم يف املهد 

  ..هذا املوقف ، هي مسألة كاملة 

        ] ٩٨=  ] ٤٦: آل عمران   

            ] ٢٤٨=  ] ١١٠: املائدة   

                                               

                                                          

          ] ١٠٦٢=  ] ٢٦ – ٢٤: مرمي  

           ] ١٥٦=  ] ٢٩: مرمي  

                                                

                                                      



      ٤١٥                  

                                     ] ٣٣ – ٣٠: مرمي [  =
٩٥١  
             ] ٢٧٨=  ] ٣٦: مرمي   

١٤٧×  ١٩=  ٢٧٩٣=  ٢٧٨ + ٩٥١ +١٥٦ + ١٠٦٢ + ٢٤٨ + ٩٨  
  لمة ما نود إلقاء الضوء عليه هو أنَّ ك..     تعطي داللة ال تنوب عنها قي ذلك

  ..وال غريها  )من ( أي كلمة أُخرى ، ال كلمة 

  الَّ بكلمة ه الداللة اليت ال ميكن تصويرها إهذ..     نراها أيضاً يف قوله تعاىل..  

                                       

       ] لت١٠: فص [  

 فالعبارة القرآنية ..                تعين أنَّ الرواسي يف تلك
املرحلة من اخللق كانت مالصقة لألرض وباجتاه األعلى ، ففي تلك املرحلة مل تكن قد 

  ) ..احلق املطلق ( يف األرض ، وقد بينت ذلك يف النظرية الثالثة أُرسيت بعد 

  وهذه الداللة اليت ال ميكن تصويرها إالَّ بكلمة       نراها أيضاً يف قوله تعاىل..  

                                     

                 ] ٢٠: الزمر [   

 ففي العبارة القرآنية ..                ،ة  نرى أنَّ الغرفالعلوي

نية من هذه العبارة القرآ    ملتصقة باليت حتتها وباتجاه األعلى ، ولو حذفت كلمة 



      ٤١٦                  
، ملا رأينا هذه الداللة اليت تفيد التصاق الغرف العلوية باليت حتتها ، ولكان هناك فاصل بني 

  ..الغرف والغرف اليت فوقها 

 تتجلّى يف العبارة القرآنية     هذه الداللة اللغوية احملمولة بكلمة ..      

          ار مالصقةجاه األسفل  ألرض، فاألة وباتة  .. اجلنبينما العبارة القرآني

             ة واحدة فقط يف كتاب اهللا تعاىلار اليت ترد مرتفيد بأنَّ األ ،
جتري حتت أرض اجلنة ، وال يقتضي ذلك مفهوم املالصقة باتجاه األسفل والذي حتمله 

 العبارة القرآنية              ..  

 ولوال وجود هذه العبارة القرآنية ..             ة واحدةاليت ترد مر
فقط يف كتاب اهللا تعاىل ، ملَا أضيفت هذه القيمة الداللية من وجود أار عميقة جتري 

  ..حتت أرض اجلنة دون مالصقة ا 
مة داللية يف كتاب اهللا تعاىل الذي نزله جلَّ وعال تبياناً لكلِّ شيء ، كقي.. اآلن .. 

 إىل العبارة القرآنية     : هل من املمكن إضافة كلمة            

 لتصبح مماثلة للصيغة األخرى الواردة يف كتاب اهللا تعاىل مرات كثرية        

      أال تعين إضافة كلمة  .. !!!!!!!؟ :    ةإىل العبارة القرآني    

         ؟تغيرياً للمعاين والدالالت يف كتاب اهللا تعاىل !!!!!!!..  

يف القرآن الكرمي ، نرى )  ١٩( معجزة العدد ( ويف معيار معجزة إحدى الكُبر .. 
 إىل العبارة القرآنية    ميكن إضافة كلمة  أيضاً أنه ال           



      ٤١٧                  

 لتصبح مماثلة للصيغة األخرى الواردة يف كتاب اهللا تعاىل مرات كثرية        

      ..  

  [رات النصوص القرآنية املتعلّقة جبنة اآلخرة ، واليت تنتهي عند العبا..     

          ،              ،             [  ،
  ..واحلاملة للجمل السابقة هلذه العبارات واملتعلّقة ا مباشرة ، نراها مسألة كاملة 

                                

     ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ =]  ٢٥: البقرة   

                              

      ] ٤١٢ =]  ١٥: آل عمران  

                                 ] آل

   ٣٣٧ =]  ١٣٦: عمران 
                                

                            

                                 ] آل عمران :

١٠٨٧ =]  ١٩٥  
                               ] آل عمران :

٢٧١ =]  ١٩٨     



      ٤١٨                  

                                ]

  ٣١٥ =]  ١٣: النساء 
                                   

      ٣٥٤ =]  ٥٧: النساء [ 

                            

     ] ٣٥٤ =]  ١٢٢: النساء  

                                      

                                 

     ] ٨١٠ =]  ١٢: املائدة  

                           ] ٨٥: املائدة  [= 
٢٦٢   
                              

     ] ٣٩٧ =]  ١١٩: املائدة  

                               ] ٤٣: األعراف  [

= ٢٩٤  
                                ] التوبة :

٢٦٢ =]  ٧٢     
             ]٢٠٨ =]  ٨٩: توبة ال  



      ٤١٩                  

                         

                                ] التوبة :

٦٣٥ =]  ١٠٠  
                             

      ] ٣٦٤ =]  ٩: يونس  

                                   ] ٣٥: الرعد  [

= ٢٧٧  
                                

  ٣٢٦ =]  ٢٣: إبراهيم [ 
             ] ٢٤٥ =]  ٣١: النحل  

             ] ٢٢٥ =]  ٣١: الكهف  

           ] ١٨٥ =]  ٧٦: طه  

                                 
    ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ =]  ١٤: احلج   
                          

     ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ =]  ٢٣: احلج  

                                

     ] ٣٨١ =]  ٥٨: العنكبوت  



      ٤٢٠                  

                                   
    ] ٤١٠ =]  ٢٠: الزمر  
                                     

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ =]  ١٢: حممد [ 
                                ] ٥: الفتح  [= 
٢٦٣     
                              ] ١٧: الفتح  [

= ٣١٥  
                                

          ] ٤٨٦ =]  ٢١: احلديد  

                             

                                 

                                ] ادلةا :

٩٥٣ =]  ٢٢  
                             ] ١٢: الصف  [

= ٣٣٥     
                                

      ] ٤٣٢ =]  ٩: التغابن  



      ٤٢١                  

                                       

  ٣٢٨ =]  ١١: الطالق [ 
                             

           ] ٥٨٥ =]  ٨: التحرمي  

                                       

  ٢٩٩ =]  ١١: الربوج [ 
                             ] ٨: البينة  [= 
١٦×  ١٩=  ٣٠٤   

٨١٠+  ٣٥٤+  ٣٥٤+  ٣١٥+  ٢٧١+  ١٠٨٧+  ٣٣٧+  ٤١٢+  ٣٤٢ + 
٢٤٥+  ٣٢٦+  ٢٧٧+  ٣٦٤+  ٦٣٥+  ٢٠٨+  ٢٦٢+  ٢٩٤+  ٣٩٧+  ٢٦٢ 

 +٣١٥+  ٢٦٣+  ٣٤٢+  ٤١٠+  ٣٨١+  ٣٤٢+  ٣٤٢+  ١٨٥+  ٢٢٥  +
١٤٠٧٩=  ٣٠٤+  ٢٩٩+  ٥٨٥+  ٣٢٨+  ٤٣٢+  ٣٣٥+  ٩٥٣+  ٤٨٦  =
٣٩×  ١٩×  ١٩   

 [ ال شك أنَّ العبارات القرآنية ..               ،     

        ،            [  ا  ، الكثري الكثري من املعادالتيف تدخلمم
اخترنا معادلة تلقي الضوء على جوهر هذا الوصف  ..ولكن .. ال حييط به إالَّ اهللا تعاىل 

 إىل العبارة القرآنية     جلنة اآلخرة ، واليت تبين استحالة إضافة كلمة   

         يف سورة التوبة..  



      ٤٢٢                  

 العبارة القرآنية إىل    : كلمة بإضافةعلى روايات تقول كيف يعتمد .. إذاً .. 

:               ي ذلك إىل ...؟ا  أال يؤد ؟ اختالل الدالالت احملمولة ،
اختالل املعيار الذي يبين اهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرمي أنه أداة لطلب اليقني بكون إىل و

  : القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل                     

                                .......    

  ..؟  ] ٣١ – ٣٠: املدثر [ 
وكالم اِهللا تعاىل مطْلَق ، وبالتايل ال .. املُطْلَق ال يتعدد ، وال يتجزأُ ، وال يحاطُ به .. 

 تثبت إطالقَه ، ولكن دونَ أن تحيطَ بـه ،  تحيطُ به املعايري ، فهو الذي حيملُ املعايري اليت
فلو أحاطت به لكان من املُمكنِ أنْ تصوغَ املخلوقات نصاً من مثْله ، وبالتايل ملا كـان  

  ..مطلَقاً 
 .. ملن حيسب كتاب اهللا تعاىل كروايات التاريخ  –ومن الطبيعي أالّ خيتـلَّ   –بالنسبة
أو بنقصانِها ، أو بزيـادة   كلمة ة بكلمة أُخرى ، أو بزيادةكلم بإبدالِ –عنده  –املعىن 

ة  –عنده  –سِ حرف أو بنقصانه ، فحقيقةُ املُقدهو ما ورثه من التفاسريِ التارخيي هومعيار
  ..العقلِ به  وليس النص القرآينَّ وإعمالَ ،

ية إطـالقِ الـنص   من ماهأو تبديله ، هو ، أو زيادته ، استحالة نقص أي حرف .. 
 البحـث والكلمات املختلفةُ اليت عرضناها يف هـذا  . ...، ومن ماهية إعجازِه  القرآين

وفق معيـار هـذا البعـد     –تكِْسر  بالتأكيد ،حفْصٍ لقراءة عاصم  رِوايةواملختلفة عن 
  ..؟ إطالق هذا النص القرآينِّ  –اإلعجازي 

تحيطُ بالنص القرآينّ ، ويف الوقت ذاته أُؤكِّد أنَّ النص  ملعايريوأنا ال أزعم أنَّ هذه ا.. 
أما إنْ كانـت  .. حيملُها بكلِّ حرف من حروفه ) حفْصٍ لقراءة عاصم  رِواية( القرآينَّ 

ا قـراءات  هناك معايري أُخرى يف منظومات إعجازية أُخرى غري تلك اليت رأيناها ، حتملُه



      ٤٢٣                  
أما أنْ يتم .. ، ال يكون صحيحاً إالّ بعد تقدميِ برهان على صحته  فهذا أمر آخر أُخرى ،

 –إنكار ما ال ينكره عاقل ، خوفاً من سقوط بعضِ الروايات التارخيية ، فهذا ال خيتلـف  
  .. رة بأنّ الكونَ ولد باملصادفةعن زعمِ الكف –أبداً 

ما هو أعلى من كتاب الذي متَّ رفْعه إىل وثها التارخيي مصيبة هذه األمة تكمن مبور.. 
ميلكون توكيالً من اهللا تعاىل اهللا تعاىل ، وتقدمي عابدي هذا املوروث ألنفسهم على أنهم 

رسم حدود دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وتكفري من مل يؤمن مبا غري قابلٍ للعزل ، يتيح هلم 
  ..رمسوه هم وأسالفهم بأيديهم 

فالزعم بأنَّ هلا أبعادها اخلطرية يف اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ،  املوروث مشاكل يف.. 
أكرب من كتاب اهللا تعاىل املوجود بني   حممد على الرسولنزل كتاب اهللا تعاىل الذي أُ

من اختالف القراءات حبرف أو كلمة ، )  مقدسي هذا املوروثيف نفوس ( جيعل ، أيدينا 
  ..مة أمراً ليس ذا قي

  : ) ٢٥١١٢( أمحد 








 

  ) : ٢٠٢٦٠( أمحد 








      ٤٢٤                  
 

  ) : ٢٠٢٦١( أمحد 






 

كانت من كتاب اهللا تعاىل ثُـم   هذه الروايات وأمثاهلا يزعم فيها أنَّ هناك نصوصاً.. 
فبه على كتاب اهللا تعاىل يف مسألة الناسخ واملنسوخ املزعومـة  ر سا لُبت ، وهذا ممع ..

يؤدي إىل القول بـأنَّ القـرآن   ، فالزعم بوجود نصوص من كتاب اهللا تعاىل رفع خطّها 
مبقدار تلك ، أنزله اهللا تعاىل  الكرمي املوجود اآلن بني أيدينا ينقص عن القرآن الكرمي الذي

، سواٌء علم  وكلّ ذلك افتراٌء على كتاب اهللا تعاىل ، ودعوةٌ لزرع الشك به.. النصوص 
كلّ ذلك وضع متعمد لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل .. عابدو أصنام التاريخ ذلك أم مل يعلموا 

م جيب تقديسه ورفعه إىل ، وإن خطب علينا أنَّ هذا الوضع وما حلق به من تأويل هو عل
  ..مستوى كتاب اهللا تعاىل 

ن حجة علـى  م :حقيقة جلية من خالل اإلجابة على السؤال التايل  نبينال بد أن .. 
ة على الروايات كتاب اهللا تعاىل ن ، هل مكما نقول حنـن ، أم   – مهما كانت –حج

ة على كتاب اهللا تعاىل كما يقول من يقدني باسم الروايات حجمون أنفسهم ناطقني رمسي
تتجلّى حقيقة الفكر التراثي اجلمعي املبين على يف اإلجابة على هذا السؤال  ..اهللا تعاىل ؟ 

وخنن ال ننتظر إجابة من هؤالء ، فإجابتهم نقرؤها من النص التايل .. عبادة أصنام التاريخ 
  ..كتاب الكفاية يف علم الرواية من 

]] 





      ٤٢٥                  


 [[  ..  
 [[ : وحنن نشكرهم على صراحتهم هذه بتبيان حقيقة معتقدهم .. 

 [[  .. مم حلقيقة نظرونشكرهم على تبيا
  .. ]][[: لكتاب اهللا تعاىل 

إىل كتاب  ]ال وجود هلا بني دفيت كتاب اهللا تعاىل  [ال خيجلون من نسب نصوصٍ .. 
معرضني عن دالالت كتاب اهللا بل وجيعلوا حجة على كتاب اهللا تعاىل ، اهللا تعاىل ، 

  ..تعاىل الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 
إىل  ، قـادهم  حجة على كتاب اهللا تعـاىل ) امللفّقة ( اعتبارهم لروايات التاريخ .. 

فقـد   ...ومثال ذلك مسألة الـرجم  .. يف ثقافة األمة حتريف دالالت كتاب اهللا تعاىل 
 [[: أنّ عمر بن اخلطّاب قـال   ، مبا ورد يف موطَّأ مالك، احتجوا على أكذوبة الرجم 



–– [[   ومبا ورد يف سـنن ،
 [[: عن زيد بن ثابت قـال  ، الدارمي 

[[ أنّ عمـر بـن    ، ، ومبا ورد يف سنن ابن ماجة
 [[: اخلطّاب قال 

 [[  عن زيد بـن ثابـت   ، ، ومبا ورد يف مسند أمحد :]] 

 [[ ..  
 : ومل يهتموا أبداً بقوله تعاىل ..                      

                                         



      ٤٢٦                  

               ] ذلك يعين الزانية وبأنَّ، ]  ٢: النور  والزاين دون أي

  لقد خصصوا الكلمتني.. ختصيصٍ لكوما حمصنني أم ال         بغري احملصن
وذلك نتيجة .. كتاب اهللا تعاىل هلذا التخصيص  يفيف الوقت الذي ال توجد فيه إشارة 

 [[ : اعتقادهم وعملهم مبا قالوه هم 

 [[ ..  
دالالت العبارة القرآنية  إىل عبادم لروايات التاريخ أعمت بصريم من أن ينظروا.. 

 :                              

       ] ه، ]  ٢٥: النساءم من أساسها  ا تنسفبأنإن كان حكم ف..... روايا
  ! ..!!!!!!احملصنات من العذاب هو الرجم حىت املوت ، فما هو نصف املوت ؟

  .. قوله تعاىلعبادم لروايات التاريخ أعمت بصريم من أن ينظروا إىل دالالت .. 
                              

                                

                                     

   ] ٨ – ٦: النور  [   
 املرأة املتزوجة اليت يرميها زوجها بالزنا ال ، فإنَّبناء على زعمهم بأكذوبة الرجم .. 

 بناء على ذلك ، كيف يفَسرون لنا ورود كلمة  ..بد أن ترجم حىت املوت      

  يف العبارة القرآنية) رجم كاملوت أو ال( أُخرى ذه الصيغة دون أي صيغة     

        ، ن لنا بشكلٍ جلينه اهللا تعاىل واليت تبيأنَّ العقوبة هي العذاب الذي بي



      ٤٢٧                  

  يف كتابه الكرمي          ............ .......           

        ] ؟  ] ٢: النور..   
النص املوضوع  حقيقةإىل عبادم لروايات التاريخ أعمت بصريم من أن ينظروا  ..

بأنه  ، ]]  [[الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً 
، ألنه نص ركيك لغوياً خيجل من صياغته حىت من ميلك احلد  ال ميكن أن يكون نصاً إهلياً

ال تستعمل أصالً ،  ]]  [[فكلمة .. األدىن من إدراك حقيقة اللغة العربية 
) عجوز ( كلمة الشيخ تستعمل للرجل واملرأة على حد سواء ، كما هو احلال يف كلمة و

  ..رجل عجوز ، وامرأة عجوز : قول ، ن
حقيقة النص املوضوع إىل عبادم لروايات التاريخ أعمت بصريم من أن ينظروا .. 

 بأنَّ،  ]]  [[الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً 
يف كتاب اهللا تعاىل ال عالقة هلا باإلحصان كما يريد زاعمو هذه [[ [[كلمة 

  ..عة ، فهذه الكلمة تعين مرحلةً متقدمةً من العمر الرواية املوضو
                                     

  ] ٧٢: هود [ 

                             

                  ] ٦٧: غافر [  

 [[فكيف إذاً يزعمون أنَّ القول املوضوع ..   

 [[  إهلي احملصن الزاين ؟ حيمل حكماً برجمهو نص!!!!!.. !!  
حقيقة النص إىل أعمت بصريم من أن ينظروا ورجاالته ، التاريخ عبادم لروايات  ..

 [[املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً   



      ٤٢٨                  

  [ : )ش ، ي ، خ ( مشتقّات اجلذر اللغوي  وذلك بكون،  ]]    ،      

  ،      [  ات ورود )  ٤( ب اهللا تعاىل يف كتاتردات ، وهذا يقابل عدد مرمر

 [ ) ط ، ف ، ل ( مشتقّات اجلذر اللغوي      ،     ،     [ 
وبالتايل فتقدميهم للنص املكذوب  ..مرات )  ٤( يف كتاب اهللا تعاىل ، حيث ترد أيضاً 

]]  [[  يه من كتاب اهللا تعاىل ، يؤدعلى أن
  .. إىل اختالل هذه املعادلة 

حقيقة النص إىل عبادم لروايات التاريخ ورجاالته ، أعمت بصريم من أن ينظروا .. 
 [[املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً   

حتمل معىن حتمية الوقوع ،  ]]  [[فكلمة  ..فيه  ]]  [[كلمة  ، وذلك بورود ]]
  [[دون كلمة  ] إن [وهذا ينايف الواقع ، فعلى األقل كان من املفروض أن ترد كلمة 

حتمل إمكانية حدوث األمر وإمكانية عدم حدوثه يف الوقت  ] إن [، حيث كلمة  ]]
على منهج اهللا تعاىل  –ظلماً وعدواناً  –فرضه  ريدونذاته ، وهذا يناسب احلكم الذي ي

ا ذال تتناسب إطالقاً مع ما يريده واضعو هيف هذا النص ،  ]]  [[بينما كلمة  ..
  ..املكذوب احلديث 

حقيقة النص إىل عبادم لروايات التاريخ ورجاالته ، أعمت بصريم من أن ينظروا .. 
 [[آنياً املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قر  

 [[: كيف نفهم القول املوضوع على لسان عمر بن اخلطّاب ف .. ]]



 [[  .. امتنع عمر بن اخلطّاب عن كتابة هذا فهل
النص يف كتاب اهللا تعاىل خشيةً من الناس ، وأنه لوال هذه اخلشية ألضاف هذا النص إىل 



      ٤٢٩                  
هذا الكالم يحمل على وجهني ، إما أنَّ النص ليس من كتاب !!! .. كتاب اهللا تعاىل ؟

وبالتايل امتنع عن  ، ذلكاهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد ، وعمر بن اخلطاب يعلم 
وإما أنَّ النص من كتاب اهللا تعاىل ولكن عمر  ..لكتاب اهللا تعاىل بناء على ذلك  إضافته

.. بن اخلطّاب خشي الناس أكثر من خشيته هللا تعاىل فامتنع عن إضافته لكتاب اهللا تعاىل 
 فقوله تعاىل ، وكال االحتمالني مستحيل                           

  ..ويسقط هذه الروايات املوضوعة من أساسها ، ، صريح وبين ]  ٩: احلجر [ 
نتيجة جعلهم  –وغريها الكثري  –عمتهم بصريم عن رؤية هذه احلقائق أمن .. 

ب كانت ومن يعتقدون أن سورة األحزا لروايات التاريخ حجة على كتاب اهللا تعاىل ،
تعدل سورة البقرة ، مبعىن كانت أكرب مما هي عليه اآلن مبئات اآليات ، ومن يعتقدون أنَّ 

ذلك  ونمن يعتقد.. دويبة أكلت جزءاً من كتاب اهللا تعاىل وحتول إىل روث يف أحشائها 
 من قوله تعاىل    فهل من املمكن أن يعنيهم حذف كلمة ..            

         ] تغيري حرف الزاي هل من املمكن أن يعنيهم بشيء و.. ...؟  ] ٢٤: احلديد

 :  يف كلمة      عنيهم حذف يوهل من املمكن أن .. ...؟ ) ننشرها ( لتصبح

 خرف األلف من كلمة       ..... ة عنيهم توهل من املمكن أنبشيء خصوصي

  دون حرف ياءراهيم إبرسم كلمة      وهل من املمكن ..... يف سورة البقرة

  م بشيء إضافة حرف الدال إىل كلمةأن يعنيه      وهل ..... ؟ ) يرتدد ( لتصبح

  مكن أن يعنيهم بشيء استبدال كلمةمن امل    بكلمة : )منهل ؟ وه..... ؟  )ا م
  ....... وهل ؟  ..... وهل ؟ ..... 



      ٤٣٠                  
، والذي نزل على قلب النيب  املخلوقاتمن يعتقد أنَّ النص القرآينَّ املستحيل على .. 
،  من يعتقد أنه أُنزل على عمر بن اخلطاب قبل النيب  ..فقط وفقط ال غري  حممد 

  ..اهلا بالتأكيد ال يعنيه حذف الكلمات واحلروف من كتاب اهللا تعاىل وإضافتها واستبد
  : ) ٤٥٣٥( البخاري 





 

هل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية ف.. 
إىل أن خيرج علينا هل سيدفع ذلك تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، 

  : تحذف فيها الكلمتان،  قراءة جديدة اعتمادمن األيام من يريد يف يومٍ      

  : من قوله تعاىل          ] وفرض ذلك على الناس ، ،  ] ٣: الليل
  .. !!!!!!!؟ بناء على األحاديث التالية.. وتكفري من ينكر ذلك 

  : ) ٤٥٦٢( البخاري 








 

  : ) ٤٥٦٣( البخاري 






      ٤٣١                  




 

  : ) ١٣٦٤( مسلم 














 

  : ) ١٣٦٥( مسلم 












 



      ٤٣٢                  
وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 

أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 
 ]][[ ن اتالكلمتضاف فيها قراءة جديدة  اعتماديف يومٍ من األيام من يريد 

  :إىل قوله تعاىل                          

                                 
                  ] وفرض ذلك على  ،]  ١٨٤: البقرة

  ..ديث التايل وذلك بناء على احل.. الناس ، وتكفري من ينكر ذلك 
  : )٤١٤٥(البخاري 







 

وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

[[ الكلماتماد قراءة جديدة تضاف فيها يف يومٍ من األيام من يريد اعت

   :إىل قوله تعاىل  ]]                          

                                 

               ] وفرض ذلك على الناس ، ]  ١٩٨: البقرة ،
  ..وذلك بناء على اخلديث التايل .. وتكفري من ينكر ذلك 

  : )١٩٠٩(البخاري 



      ٤٣٣                  
    

             

 

وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

  : كلمةيف يومٍ من األيام من يريد اعتماد قراءة جديدة تستبدل فيها     يف قوله
[[تعاىل التايل بكلمة  [[ ...                     

                ] وفرض ذلك على الناس ، وتكفري ]  ٨٥: اإلسراء ،
  ..على احلديث التايل  وذلك اعتماداً.. من ينكر ذلك 
  : )٦٩٠٨(البخاري 

    



              

 





 

وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

  : كلمة تحذف فيهايريد اعتماد قراءة جديدة  يف يومٍ من األيام من     قوله من 
  :تعاىل                             ] ٧٧: الزخرف [ 



      ٤٣٤                  
وفرض ذلك على الناس ، وتكفري من ينكر ذلك  ..؟  ]][[ وتستبدل بكلمة  ،

  ..بناًء على احلديث التايل  وذلك.. 
  : )٢٩٩١(البخاري 





 

وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
ج علينا أن خيرتتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

 ]] [[ د قراءة جديدة تضاف فيها الكلمتانيف يومٍ من األيام من يريد اعتما
  : إىل قوله تعاىل                             ]

وذلك اعتماداً على .. كر ذلك ، وفرض ذلك على الناس ، وتكفري من ين ] ٢٣٨: البقرة 
  ..احلديث التايل 

  : )٩٩٨(مسلم 
و حدثَنا يحيى بن يحيى التميمي قَالَ قَرأْت علَى مالك عن زيد بنِ أَسلَم عن الْقَعقَاعِ 

ائشةُ أَنْ أَكْتب لَها مصحفاً وقَالَت أَمرتنِي ع بنِ حكيمٍ عن أَبِي يونس مولَى عائشةَ أَنه قَالَ
 إِذَا بلَغت هذه الْآيةَ فَآذني حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى فَلَما بلَغتها آذَنتها

لَيع لَتفَأَم لَاةصطَى وسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافح  نيقَانِت لَّهوا لقُومرِ وصالْع
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا مهتعمةُ سشائع قَالَت  

هل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية و.. 
أن خيرج علينا إىل  تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك

[[  : يضاف فيها النص ، يف يومٍ من األيام من يريد اعتماد قراءة جديدة





      ٤٣٥                  
 [[  وتقديس روايات التاريخ إىل كتاب اهللا تعاىل ، وذلك من باب االحتياط ،

  ..اعتماداً على احلديث التايل .. وفرض ذلك على الناس ، وتكفري من ينكر ذلك 
  : )٥٩٥٧(البخاري 







 

  : )١٧٣٩(مسلم 








 

ديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية هل تقو.. 
تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل أن خيرج علينا 

اعتماد قراءة  – وااللتزام برواياته املقدسة من باب االحتياط –يف يومٍ من األيام من يريد 
وفرض ذلك على الناس ، كتاب اهللا تعاىل ،  يف ان األخريتانالسورتتحذَف فيها ، جديدة 

كتاب وتفسريها يف  ((( وذلك اعتماداً على األحاديث التالية.. وتكفري من ينكر ذلك 
  ..؟  ))) فتح الباري بشرح صحيح البخاري

  : )٤٥٩٤(البخاري 



      ٤٣٦                  




 

  : )٤٥٩٥(البخاري 






 

  : )٢٠٢٤٤(مسند أمحد 
























      ٤٣٧                  










 

  : )٢٠٢٤٥(مسند أمحد 








 

  .....وهل ؟ ..... وهل ؟ ..... وهل ؟ .. 
ومن محلها  ..ليها من إساءة لكتاب اهللا تعاىل أليست هذه الروايات وما يترتب ع.. 

ومن اعتبار كتاب اهللا  ..تعاىل بعض نصوص كتاب اهللا  إلمكانية إعطاء حيثيات حتريف
أليس ذلك حتريفاً للكلم من بعد  ..الروايات وصول هذه آلية تعاىل وصل إلينا بذات 

  :مواضعه                  ] ؟  ] ٤١: املائدة..   
وثوابت ) إحدى الكُبر  (احملمولة مبعجزة  ضون عن هذه احلقائق الدامغةأليس املُعرِ.. 

كتاب اهللا تعاىل ،  (فوق ثنائية ورجاالته الرافعون لروايات التاريخ  ..لغة كتاب اهللا تعاىل 
وائهم هاملتاجرون بالسنة الشريفة الطاهرة لصاحل أ ..) بت العقل والعلم واملنطق وثوا



      ٤٣٨                  
 تصفهم مبنمشمولني أليسوا .. النتنة مستنقعام ضباب ظالم الغارقون يف  ..وعصبيام 
  .. اآلية الكرمية
                               ] الكهف

 :١٠١ [  
  ..قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد  نترك اإلجابة ملن كان له.. 

  



 

 

   

           

      

  
         

                         

                      

               ] ٦٢: احلج [  

.. لذلك .. وما يدعى من دون اهللا تعاىل باطل  ،احلق اسم من أمساء اهللا تعاىل ..    
  .. ر ه بكلماته اليت ال تتبدل وال تتغيحقِّاهللا تعاىل يو.. ق دائم بدوام اهللا تعاىل فاحل
                           ] ٨٢: يونس [  

هو أبشع صور اإلجرام ، احلق ، أنه هو على الباطل ب التدليسمن هنا نرى أنَّ .. 
وتبلغ اجلرمية أوجها .. يخفي احلق من جهة ، ويقدم الباطل حقاً من جهة أُخرى ألنه 

على هذاب حينما يترت والباطل ظلم ء دويدفع مثنه األبريا اخللط بني احلقذنب  ن أي..  



         ٤٤٠                  

 

من أبشع صور هذا الباطل ، ما حيمله موروثنا الثقايف والفقهي من ظلم للمرأة ، .. 
فنرى أحاديث مهينة للمرأة ، ونرى تفاسري مغلوطة .. ما أنزل اهللا تعاىل به من سلطان 

أليست أحكام السيب .. مبستوى البهائم جتعلها نعم .. مبستوى البهائم جتعل من املرأة 
اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، تفرض  - على سبيل املثال  - العبيد وملك اليمنيو

  ..أبشع اجلرائم حبق عرضها وحياا كلِّها ) خصوصاً ( على املرأة 
اآلية الكرمية تشويه دالالت  مسألة -بإذن اهللا تعاىل  - يف هذا البحث سنتناول .. 

  ..بعيدة عن ضغط املوروث ت عباراا ، مبنهجية علمية التالية ، واقفني على حقيقة دالال
                              

                                 

                         

                       ] ٣٤: النساء [  

  بالعبارة القرآنية اآلية الكرمية تبدأ ..             ..
غُيبت خالل ، ولألسف فإنَّ دالالت هذه العبارة القرآنية كما حتملها صياغتها اللغوية 

  ..، ال من قريب وال من بعيد التاريخ ، واستبدلَت مبا ال حتمله 
بني والتفضيل يف اخللق والقهر ، ال حتمل معىن التسلّط    كلمة .. 

إىل قام  :والقول  ) ..ق ، و ، م ( الكلمة من اجلذر فهذه .. أبداً .. الرجل واملرأة 
  ..وحترك لفعله به يعين هم :  الشيء
                                   

                   ] ١٤٢: النساء [  
 وهذا املعىن نراه يف كلمة ..     يف قوله تعاىل..  



         ٤٤١                  

 

                                

                      ] ١٤: الكهف [  

 كلمة ..    كوا و : تعينم ، ونتيجة حترتابعوا يف حبثهم وتفكّرهم ودعو

 :  أنهم قالواقيامهم هذا               .......  ..  

  والعبارة  ..                ] تتابع : ، تعين  ] ٢٥: الروم

 والعبارة  ..بأمر اهللا تعاىل وجودها وبقاء حيثياا السماوات واألرض     

      ] ات وجود الساعة ويوم : ، تعين  ] ١٤: الرومل حيثيفعة .. توالعبارة القرآني

                ] العمل وأن تتابعوا : ، تعين  ] ١٤: الروم

 وقوله تعاىل .. اإلشراف على اليتامى بالقسط و                

                          ]يعين  ] ٦٨: ائدة امل ، :
وما أُنزل إليكم من ، أحكام التوراة واإلجنيل ،  علوا وتتابعوا يف حركة حياتكمحتى تف
  ..ربكم 

 من هنا نرى أنَّ كلمة ..      يف قوله تعاىل..               

          ] وم من هو أف: تعين  ، ] ٣٣: الرعدوهذا ما  ..متابع ومشرف وقي

 نراه أيضاً يف قوله تعاىل                        

        ] فكلمة  ] ٧٥: آل عمران ،         متابعاً وساعياً يف الطلب : تعين..  
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يرد ثالث مرات يف ، ) ال فع( على وزن ) ق ، و ، م ( شتق من هذا اجلذر وامل.. 
 كتاب اهللا تعاىل ، يف اآلية قيد الدراسة            ويف قوله ،

  ..تعاىل 
                             

            ] ١٣٥: النساء [  
الني يف متابعتكم بالقسط لكلِّ فع: كما نرى تعين    حيث كلمة .. 

  ..وأيضاً يف قوله تعاىل .. حركات حياتكم 
                      ] ٨: املائدة [  

فعالني متابعني ملا يريده اهللا تعاىل يف كلِّ : تعين    حيث كلمة .. 
  ..حركات حياتكم 

 العبارة القرآنية .. إذاً ..             تعين :الون الرجال فع
وال .. دمتهن والقيام على حاجان يف متابعة النساء خب ،وسعيهم وأعماهلم عرب حركام 

فهي حتمل تكليفاً للرجال ، وليس تشريفاً هلم  ..أبداً  ..تعين أبداً التسلط والعلو والقهر 
  ..، كما يتوههم أصحاب األهواء القيمة اإلنسانية يف وعلواً على النساء 

 ..ة اليت أُوهذه الفعمن أجل متابعة حاجات النساء والقيام ، عطيت للرجال الي
 : خبدمتهن ، إنما أُعطيت لسببني اثنني ، مها                 و ،

 :           ..  
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مبا فضلَّهم اهللا عليهن  (: وما نالحظه أنَّ اهللا تعاىل مل يصف السبب األول بقوله .. 
..  )مبا فضل اهللا بعضهم على بعضهن ( ، أو ) مبا فضل اهللا بعضهم عليهن (  :أو ،  )

 اهللا تعاىل يقول .. أبداً                  ..  

  ..العطاء والزيادة لفضل يف كتاب اهللا تعاىل هو ا..          

         ] قوله تعاىل .. لذلك  .. ] ٧١: النحل :         

                               ] يعين  ، ] ٤٧: البقرة :
أحداً من أعطيتكم ما مل أُع العاملني ط..  

  .. ه عليهم السالمتفاعلنا مع رسل منهجه منا ، يف ما يريدلنا  يبيناهللا تعاىل .. 
                                        

                             

              ] ١٣٦: البقرة [    
                                 

                      ] ٢٨٥: البقرة [    

 ..ق بينهم ، فضل اهللا تعاىل بعضهم على بعض هؤالء الرسل الذين ال نفر..  
                                

                                 ] ٢٥٣: البقرة [    
                      ] ٥٥: اإلسراء [    
نَّ اهللا تعاىل أعطى كلَّ واحد منهم أ: يعىن : تفضيل اهللا تعاىل للرسل على بعضهم  ..

.. كلُّ واحد من الرسل يتميز عنه مبيزة فغريه من الرسل ، وبالتايل  ا علىخاصية يتميز 
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وموسى عليه السالم يتميز بكونه .. عيسى عليه السالم يتميز بامتالئه بالروح .. مثالً 
  ...وهكذا .. بكونه خليل اهللا تعاىل وإبراهيم عليه السالم يتميز .. كليم اهللا تعاىل 

 : هذا املعىن للتفضيل هو ذاته ما نقرؤه يف دالالت العبارة القرآنية ..    

                           ] ٣٥ -  ٣٤: النساء [ ..  
مبا فضل اهللا (  :، أو  )مبا فضلَّهم اهللا عليهن ( : اهللا تعاىل مل يقل .. وكما قلنا .. 

: اهللا تعاىل يقول .. أبداً ..  )مبا فضل اهللا بعضهم على بعضهن ( ، أو ) بعضهم عليهن 
                .. ز بني وجهني  ..وهناملعىن من امتكاملني مني:  

 العبارة  -  ١         .. مبعىن .. تعين صنفي الرجال والنساء :
.. زات ل النساء على الرجال ببعض امليزات ، وفضبعض امليبفضل الرجال على النساء 

زات تتعلَّق بكينونته ، ليكبالنتيجة كلٌّ منهما فُضن الطرف ول على الطرف اآلخر مبي
  ..تتعلَّق بكينونته  اهللا تعاىل عليه مبيزات هاآلخر قد فضل

 العبارة  - ٢         .. ًل بعض البشر : تعين أيضارجاالً ( فض
سواء كانوا رجاالً ، حسب عطائه جلَّ وعال لكلٍّ منهم ، على بعضهم ) كانوا أم نساء 

  ..، فضل اهللا تعاىل بعضهم على بعض ) رجاالً ونساء ( فالبشر  .......أم نساء 
                                 

                                  

         ]٣٢: رف الزخ [    

 هذه العبارة ..               مبا حتمله من دالالت كما
فالقوامة اليت أُعطيت  ..تسلّط والعلو للرجال على النساء نرى ، تنفي أي معىن من معاين ال

م بسبب سعيهم ومتابعتهم وقيامهم حباجات النساء ، كوهي ، على النساء للرجال 
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للنساء على الرجال ،  تفضيلٌ وهذا يقابله.. وة اجلسدية والقدرة على السعي يتميزون بالق
 وكلُّ ذلك حممول بقوله تعاىل .. حيث يتميزن بأمورٍ أخرى ال ميلكها الرجال    

           ..  

 ..هو  امة الرجال على النساءوالسبب الثاين يف قو :            
.. مبن يتحمل أعباء اإلنفاق على األسرة : ىن عوهذا السبب يتعلَّق مبن ينفق من ماله ، مب.. 

هو املتابع واملشرف واملتحمل ملسؤولية تلبية ، فمن يتحمل أعباء اإلنفاق على األسرة 
  :أن منيز بني وجهني من املعىن  علينا -أيضاً  -وهنا ..  حاجات هذه األسرة

يف معظم اتمعات البشرية ، وخالل التاريخ ، الرجل هو من يتحمل مسؤولية  - ١
وهذا هو املعىن األساس الذي  ..ويف هذه احلالة القوامة تكون له اإلنفاق على األسرة ، 
  ..يذهب إليه الذهن أوالً 

ل أعباء اإلنفاق على األسرة ، املرأة هي اليت تتحم،  اخلاصة يف بعض احلاالت -  ٢
 وهنا تأخذ كلمة .. هي اليت تعمل ، وهي اليت تنفق من ماهلا ف    آخر هو معىن 

      ..الساعي واملتحرك : 
 كلمة ..      وقد وردت يف كتاب اهللا ، ) ر ، ج ، ل (  اجلذرهي من

الذكر املقابل : ، وليس مبعىن واملتحرك بقصده وإرادته باتجاه حمدد  الساعي :تعاىل مبعىن 
  ..لألنثى 
                             

          ............    ] ٢٣٩ – ٢٣٨: البقرة  [  

                                 

      ] ٢٧: احلج  [   
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القيام بأعباء اإلنفاق  موقعيف هذه احلاالت اخلاصة ، حيث توضع املرأة يف .. 
 كلمة لى األسرة ، تكون هي املعنية بواإلشراف ع    .. لة ليست وهذه احلا

زوجها ، أو هجرها ، أو كان ال يستطيع القيام بالقوامة لسببٍ  فاملرأة إن مات.. نادرة 
، وأوالدها عليهن تربيتهن واإلشراف  وبعهدا، تنفق عليهن تعمل ل بناتما ، وعندها 

من القوام .. ت يف هذه احلاال.. صغار ال يوجد فيهم من يستطيع حتمل هذه املسؤولية 
واإلشراف ، أليست أمهن اليت تسعى وتعمل لتأمني حاجتهن .. على تلك البنات ؟ 

  ..عليهن ؟ 
 العبارات القرآنية .. إذاً ..                    

                    .. معىن من معاين ال حتمل أبداً أي
، ) إناث ك( على نسائهم ) كذكور ( إعطاء صالحية التسلّط والقمع والقهر ، للرجال 

تأمني حتميلهم املسؤولية لتكليف الرجال مبتابعة أمور النساء ، و :إنما تعين كما رأينا 
ف ، وهذا تكلي ..صلحتهن حاجان ، ومحايتهن ، واإلشراف على شؤون مبا يضمن م

  ..للذكور على اإلناث  القيمة اإلنسانيةالعلو ومتييزاً بوليس  .. وليس تشريفاً
:  عاً عن العبارات السابقةمتفر،  نرى استئنافاً. ......رات القرآنية بعد هذه العبا.. 
                         ..... أنَّ كلمة ما نراه و: 

        ل .. مبتدأوخربه األو        .. وخربه الثاين      ..

 وال شك أنَّ كلمة        ة باإلناثخاص ..  
ما ينهى اهللا تعاىل والفواحش وكلِّ والصالح هو االبتعاد عن املعاصي والفساد .. 

فالصاحلات .. وال شك أنَّ الصالح يتعلَّق باإلميان والتقوى والرجوع عن اخلطأ .. عنه 
من وما يعملن  بكينونتهن .....، هن جزٌء من النساء ذه الصفة  الاليت يصفهن اهللا تعاىل

  ..صفتهن الصالح ، لسوء والفاحشة واخلطيئة عن أنفسهن إبعاد ل
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 ن  تعاىل بذلك ، هوالصاحلات الاليت يصفهن اهللا..        .. والقنوت هو

 وهن أيضاً  ..اإلصغاء واالتجاه حنو االلتزام بالطاعة          .. فحفظ
  ..إليه  والسوءوالنقص الشيء هو منع وصول اخللل 

  :  تعاىل بقولهوالاليت يصفهن اهللا..        ،هن :        

 كنتيجة هلذه الصفة ، وهن          ًوحفظ الغيب هو منع .. كنتيجة أيضا
يب عليها إالَّ وصول السوء للنفس واخللل والفاحشة ، يف الغيب ، عندما تكون املرأة ال رق

عدها عن يف حاالت ب، يف الغيب  حها وإمياا وتقواها ، جيعلهاصال: ىن مبع.. اهللا تعاىل 
  ..من أي سوء أو خلل أو فاحشة  مراقبة اآلخرين ، جيعلها حافظة لنفسها

 ولكن هذه الصفة ..          تكون بواسطة          ..

 فحفظها لنفسها يف الغيب هو بواسطة حفظ اهللا تعاىل           .. وهنا هلذه

 العبارة القرآنية           ان من املعىن ، ال ينفكَّوجهان:  
كون صاحلات قانتات ، ،  هو بسبب حفظ اهللا تعاىل هلن، حفظهن للغيب  - ١

 يف العبارة ) ما ( وهنا تكون         ةأي بسبب حفظ اهللا تعاىل  .. مصدري
  ..ن صاحلات قانتات الذي هو نتيجة لكووهلن ، 

للرجال امة الذي حفظه اهللا تعاىل هلن من قو بالسببهو ، حفظهن للغيب  -  ٢
، مما يساعدهن ويؤمن هلن حفظهن  حاجانكامل وتأمني تضمن هلن النفقة ، عليهن 
 يف العبارة ) ما ( وهنا تكون .. للغيب           أي  ..موصولة مبعىن الذي

 يف كتابه الكرمي شرعها هلن اليت قوق احل، من بالذي حفظه اهللا تعاىل هلن..  
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 : العبارات القرآنية .. إذاً ..                      

     داً من النساءة رو، تصف جزءاً حمدذه الصفات كقيمة إمياني صفنيت ،نتج حية ، ت
وتأيت .. وال تصف كلَّ النساء .. سواء يف غيان أم يف حضورهن ، سلوكاً سليماً 

.. النساء  ينتج عن حالة نفسية لبعض، حالة سلوك اجتماعي العبارات التالية لتصف 
حسب درجات صالحهن مساحة تتحرك فيها باقي النساء ،  ، الوجهنيبقى بني هذين لت

 أُخرى انشراح أنفسهن درجات حسب و، من جهة على سبيل املثال  -فلرمبا  ..من جهة
ا ، لكنها بسببٍ نفسي غري منسجمة اجتماعياً ، ممقانتة تكون املرأة حافظة للغيب  -

   ..يتخوف من إمكانية وصوهلا إىل حالة النشوز 
                           

                              

 وكلمة ..     ن ، ( دالالت اجلذر و ) ..ن ، ش ، ز ( هي من اجلذر
الذات ، وعلى هيئتها  التقوقع واالجتماع حول: يف كتاب اهللا تعاىل تعين ) ش ، ز 

فتقوقع الزوجِ على نفسه ابتعاداً عن .. وناموسها ، وعدم مد جسور التواصل مع اآلخر 
التواصل مع زوجته ، وتقوقع الزوجة على نفِسها ، ابتعاداً عن التواصل مع زوجِها ، هو 

 ةالفردي كُلٍّ منهما على اآلخر ، وبالتايل عودةٌ إىل الذات دون التواصلِ مع اآلخر ، ترفُّع
وقد عبر القرآنُ الكرمي عن ذلك مبشتقّات .. ودون فَسحِ حدود النفسِ للتواصلِ معه 

  ) ..ن ، ش ، ز ( اجلذر 

اخلوف من نشوز املرأة ، يف إطارٍ واحد ، وما نراه أنَّ هذه املسألة ، اليت جتمع .. 
  .. ة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل هي مسأل.. بعلها  يقوم به خوف املرأة من نشوزٍو
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          ] ٦١١=  ] ٣٤: النساء  

                                

      ] ٤٣٤=  ] ١٢٨: النساء  

٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥ = ٤٣٤+  ٦١١  
فالنفس اليت كانت مفسوحةً للتواصلِ مع الزوجِ ، لتتقاطع مع نفِسه يف .. وهكذا .. 

الزوجني ، خارج حدود فردية كلٍّ من الزوجني ،  مشترك يضم ساحةً من التواصل بني
ن ، ش ، ( تعود متقوقعةً على ذاتها ، وهذا ما يصفه كتاب اهللا تعاىل بالنشوز من اجلذر 

فالنشوز إذاً بالنسبة ملسألة ما ، هو إعادةُ تركيبِ جزئيات هذه املسألة على ) ..... ز 
  .. بعضها ، لتتصلَ على نظامِ ذاتها

 : هذا املعىن نراه يف العبارة القرآنية ..                   

          ] ها ، ..  ] ٢٥٩: البقرةها إىل بعضفْعرعثرة ، والعظامِ املُب فتجميع

  عاىل لنا بكلمةواتصالُها على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ، يصوره اهللا ت      .......
                          .. على فما رآه الذي مر

القرية وهي خاوية على عروشها ، هو جتميع العظام املبعثرة على هيئة ذاتها قبل بعثرتها ، 
  .. ومن مث إكساؤها باللحم

  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل ) ن ، ش ، ز ( ذا املعىن املستنبط من مشتقّات اجلذر وه.. 
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              ] ادلة١١: ا [  
 .. حف ، س ، ح : ( حيث ال ترد مشتقّات للجذر  [التفس ( إالَّ يف هذه اآلية
ولو كانت املسألةُ حمصورةً . .، والتنحي  عكس النشوز ، فهو يعين التوسع هو ]الكرمية 

..... ة بني القاعدين بأماكنِ القعود كما تذهب تفاسرينا املوروثة ، لكانت مسألةَ مفاعل
 أنَّ اَهللا تعاىل يقول  ..لكن الكرمية يف هذه اآلية ما نراه:             

   ..)  تفَاسحوا  في الْمجالسِ(   وملْ يقلْ.. 
  ويف قوله تعاىل..                       

    حِ يفاِهللا تعاىل ، وذلك ضمن إطارِ ساحة التفس يشملُ نتيجةً هي بيد إطالق ،

  ..االس            .. ُّهذه وكل بدالالت ذلك جيعلُنا نذهب
  ..اآلية الكرمية إىل ما هو أبعد من مسألة التوسعِ يف أماكنِ القعود 

حنن نعلم أنَّ الدراسةَ العلميةَ الفلسفيةَ املنهجيةَ لمسألة ما ، بِهدف البحث عن .. 
ا ، يبدأُ بالنظرِ إىل جزئيهكُمحها الذي يها ، وناموسما ناظإدراكَه ها اليت نستطيعات

أي نقوم بعملية تفكيك وحتليلٍ هلذه .. بأدواتنا احلسية ، ومبا منلكه من ثوابت ومعايري 
بعد ذلك نقوم بعملية جتميعٍ ملا أدركناه من .. املسألة دف النظرِ إىل حقيقة مكوناتها 

وم بعملية تركيبٍ هلذه اجلزئيات على بعضها ، ثوابت حتملُها جزئيات هذه املسألة ، أي نق
  ..دف الوصولِ إىل ذات الناموس الذي نبحثُ عنه يف ذات هذه املسألة 

ويشملُ أيضاً اآلفاق الفكرية ، .. هذا الكالم عام يشملُ كلَّ مناهجِ البحث .. 
 ، عن احلقيقة هلِ اإلنسان وحبثؤى ، يف تفاعالر ها وأدواتالذات ، وخارِج داخلَ حدود
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فاإلنسانُ حينما ينظر من منظارِ نفِسه إىل اآلخر ، يرى من حقيقة اآلخرِ وجزئيات ذاته .. 
  ..، مبقدارِ ما يتفسح يف رؤاه ، وميد جسور التفاهمِ معه 

 .. أُمة من أي ، الذين أوتوا العلم هبِعتي ، العلمي هم عن هذا املنهجيف حبث ، كانت
فسواٌء حتليلُ مكونات املسألة ، أو ... احلقيقة ، فباتباعهم هلذا املنهج يصلون إىل احلقيقة 

تركيبها ، أو االنطالق من اجلزئيات إىل الكليات ، أو االنطالق من الكليات إىل اجلزئيات 
  ..ه البحثُ عن احلقيقة كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ ملنهجٍ علمي هدفُ.. 

 النشوز املعين يف هذه اآلية الكرمية .. إذاً ..              ] ادلةا :

على بعضها ، لتكوين هيئة ) اليت متَّ إدراكها يف البحث ( هو تركيب اجلزئيات ،  ] ١١
  ..النتيجة اليت يصل إليها الباحث نتيجة حبثه 

.. يف كتاب اهللا تعاىل ) ن ، ش ، ز ( عد هذا البيان ملعاين مجيع مشتقّات اجلذر ب.. 
 لنعد إىل العبارة القرآنية قيد الدراسة            ..  

مؤشرات  عربظهور سلوك اجتماعي لبعض النساء ، ل نرى وصفاًيف هذه احلالة .. 
فيما لو تؤدي ا  ،تبديها املرأة من هذا الصنف ن حالة نفسية ، سلوكية اجتماعية ناجتة ع

هذه وما نراه يف وصف  ..ي إىل الوصول حلالة النشوز الكلِّاستمرت على هذا احلال ، 
من وقوعه ، مل يبدأ  يتخوف، أنَّ النشوز مبعناه الكلِّي املُهلك املؤدي للفراق الذي  احلالة
 : فالعبارة .. بعد          ، ن لنا أنَّ نساء هذا الصنف الثاينتبي ،

الواقع هو اخلوف من .. فالنشوز مل يقع بعد .. حيصل خوف من إمكانية نشوزهن 
ويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ اخلوف  ..إمكانية نشوزهن باملفهوم الكلِّي املؤدي للفراق 

 أنه واقع ، بل يعين اخلشية من وقوعه ، من خالل سلوك من حدوث األمر ، ال يعين
  ..مقدمات ، نتيجتها وقوعه 

                   ] ٥٩: األعراف [    
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                      ] ١٥: يونس [  
                      ] ١٣: يوسف [  
                    ] ١٤: الشعراء [  

فدالالت العبارة لذلك  ..ترد بصيغة املضارع    وما نراه أنَّ كلمة .. 

 القرآنية       ..ب ا إمسحف من كنتيجةعلى النشوز الكلِّي تيتخو 
تؤدي يف النهاية إىل سلوكية نفسية الوصول إليها ، أو على ما يظهر منهن من مؤشرات 

، وما هو املتخوف منه ي ويف احلالتني ، مل يقع بعد النشوز الكلِّ.. ي حالة النشوز الكلِّ
  .. اليت تظهر على املرأة وكيةالنفسية السلمؤشراته مقدماته وواقع 

 : إنما يقول  .. )والناشزات ( :  لمل يقوما نراه أنَّ اهللا تعاىل ..      

    ..ن فرات تبيجاه حدوثهناك مؤشالنشوز الذي  أنَّ املرأة سائرة بات
  .. يتخوف منه

والاليت ختافون ( : يقل ، فلم  النكرةنشوز بصيغة يأت بالوما نراه أنَّ اهللا تعاىل مل .. 
  : ، بصيغة مشاة لقوله تعاىل )نشوزاً منهن               ..

 فالنشوز املتخوف منه هو نشوز خاص باملرأة كامرأة وبكينونتها النفسية    
فلو  .. بعيداً عن كينونتهنما  ، وليس بسببٍكأنثى مع زوجها كزوجة و، ويف عالقتها 

، لشمل ذلك أي حالة من النشوز ، على  )والاليت ختافون نشوزاً منهن ( : قال تعاىل 
والاليت ختافون النشوز ( : ولو قال اهللا تعاىل . ..سبيل املثال نشوز املرأة بسبب الفقر 

 لتعلَّق ذلك بالنشوز املقابل للحالة احملمولة ف ، بتعريف النشوز بأل التعري،  )منهن
  : بالعبارة السابقة مباشرة                        ،
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ف النشوز عند حدود عدم االلتزام بصفات الصاحلات القانتات احلافظات للغيب مبعىن لتوقَّ
بات فا اهللا تعاىل يف هذه العبارة ، وبالتايل فهفقط ، فهذه الصفات عر االبتعاد عنها هو أمر

  ..  )النشوز ( معروفاً ، ووصفه يقتضي كلمة 
 : يضيف النشوز للنساء  لكن ما نراه أنَّ اهللا تعاىل..         

 بكينونتهن كحالة نفسية ،ويتعلَّق  ،فالنشوز املعين هنا ، هو نشوز النساء ، كنساء .. 
كامرأة ال بد هلا من مد صالت ، الواقع احمليط ا  تنسجم معحبيث ال تكون املرأة سويةً 
: مبعىن .. اجتماعياً كإنسانة فاعلة فيه ا ومع الوسط احمليط ، التواصل مع زوجها كزوج 

انت أم اجتماعية أم عن الظروف األخرى ، مادية كحول نفسها كامرأة ، بعيداً  تتقوقع
وبالتايل  ..مع اتمع كإنسانة ال ، فال متد صالت التواصل مع زوجها كزوج ، وغريها 

فهذه املرأة عندها مشكلة نفسية عميقة بداخلها ، حباجة لعالج كي خترج من حالتها هذه 
  ..انتة حافظة للغيب ، أم مل تكن وذلك سواء كانت املرأة صاحلة ق ..

 صيغة هذه ال..          والاليت ختافون (  : دون الصيغة
 تتجاوز ، نراها تصف هذا السلوك النفسي للمرأة ، بصورة شاملة ،  )النشوز منهن

 : خصوصية التعلّق مبقابلة العبارات السابقة                    

      .. تعاىل لو قال اهللاف  : ) لكان ذلك  )والاليت ختافون النشوز منهن ،
ويف هذه احلالة املفترضة ،  ..صفات الصالح والقنوت وحفظ الغيب مقتصراً على مقابلة 

ال تدخل املرأة الصاحلة احلافظة للغيب والقانتة يف ساحة هذه العبارة القرآنية ، إن كانت 
 كلُّ ليسف.. هذه احلالة موجودة و.. تج سلوكاً يؤدي ا إىل حالة النشوز حبالة نفسية تن

  ..ن املمكن أن تصل إىل حالة النشوز ليست صاحلة مامرأة 
 ..الصيغة  نا أنَّوبي           والاليت ختافون ( دون الصيغة

خوف منه خاص بكينونة املرأة ، وحبالتها النفسية النشوز املتأنَّ  لنا تؤكِّد ، )نشوزاً منهن 
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العبارة بينما  ..ن توصلها إىل حالة النشوز أاليت تنتج السلوك الذي نراه مقدمةً من املمكن 
 متعددة ، بأسباب نشوز حاالتشمل ت )والاليت ختافون نشوزاً منهن ( املفترضة 

ةاجتماعي هذه الصيغة .. لكن .. قلنا  ، كالفقر كما .......ة أو اقتصادي     

      باملرأة كامرأة يف عالقتها كزوجة تلقي الضوء على نشوزٍ خاص
   ..لفراق األسباب اُألخرى اليت قد تؤدي إىل ا مع زوجها ، بعيداً عن

  : دون غريهن ة اليت تتملَّك أنفس بعض النساءهذه احلال..      

   ..  تلك النساء .. نمن يأمر اهللا تعاىل بالتعامل معهن باألحكام بالتحديد ه

 :                            

       ه فهذه األحكام هي عالج نفسي .. ذه ، وذلك كعالج نفسي حلالتهن
  ..كما نرى حلالة ختص بعض النساء 

بإتباع وما نراه أنَّ هذا العالج يكون بإتباع ثالث وصفات بآن واحد ، وليس .. 
حبيث يبدأ العالج بالوصفة الثانية بعد االنتهاء من تدرجيي كما ذهبت تفاسرينا املوروثة ، 

، وكذلك يبدأ العالج بالوصفة الثالثة بعد  مل بصالح املرأةوصفة األوىل وفقدان األنفاد ال
هذه  العطف بني.. أبداً ..  صفة الثانية وفقدان األمل بصالح املرأةاالنتهاء من الو
 :  )و ( ، إنما حبرف العطف  )مثّ ( بكلمة  الوصفات ليس         

         م عدم البدء بالوصفة إالَّ قبل نفاد  ، وال توجد صيغة ترتيبحتت
..  ما بني هذه الوصفاتيؤخذ بالترتيب نعم .. ......سابقتها وعدم الوصول لنتيجة 

وإن متَّ العالج  ..لكن يستمر العمل بالوصفات جمتمعة للوصول إىل الصالح املطلوب 
 بالوصفة األوىل فقط     وإن متَّ العالج بالوصفة .. مر قد انتهى ون األ، يك

 الثانية             ، أو الثالثة       ، األمر أيضاً يكون
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هذه .. أيضاً يكون األمر قد انتهى وإن احتاج العالج ألكثر من وصفة .. قد انتهى 
  ..لعالج هذه احلالة  وصفات عالجية يتم التحرك خالهلا ،

 : الوصفة األوىل هي ..     .. ، هو  : الوعظويف كتاب اهللا تعاىل
  ..بالكلمة الطيبة والتوجيه النصح 

 : والوصفة الثانية هي ..             .. هو الفراق : واهلجر

 وكلمة .. واالبتعاد       وهلذا اجلذر يف ) .. ض ، ج ، ع ( اجلذر هي من
فرع يف هذه العبارة القرآنية قيد الدراسة ، وفرعان يف .. كتاب اهللا تعاىل ثالثة فروع 

  ..النصني التاليني 
                                   

                     ] ١٥٤: آل عمران [    
                                 

    ] ١٦: السجدة [     

، بعيداً عن االستقرار والسكون واللبث الرقود و مواطن: هي كما نرى املضاجع .. 
حمصورة بأماكن اللقاء اجلنسي بني الرجل واملرأة ، كما يتوهم  توليس.. احلركة 

قاء اجلنسي بني الرجل للِّال ثاين له ، أصالً ال يوجد مكانٌ حمدد .. أبداً .. الكثريون 
هذا .. ال يكون اللقاء اجلنسي خارجه حبيث وواملرأة ، حبيث يكون معروفاً لكلِّ الناس ، 

 كلمة هذه هي .. غري معقول       مواطن اهلدوء : يف كتاب اهللا تعاىل تعين
  ..بعيداً عن احلركة ،  اللبثالرقود وووالسكون 

 كلمة ورود ..       ةيف العبارة القرآني            
فة تعريف إضافة للنساء ، له داللته فةً بأل التعريف ، وليمعرفاملعين هو .. ست معر
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وعدم توترها  اوسكوالنفس وهدوء االستقرار املضاجع املعروفة واحملددة من مواطن 
وهي مواطن  ..وهي مواطن معروفة لكلِّ الناس ، وال يختلَف يف حتديدها  ..السليب 

فمواطن اهلدوء والسكينة واالستقرار متعارف عليها ، .. ط ليست خاصة بالنساء فق
 لذلك نرى كلمة  ..وليست خاصة بالنساء      فةبأل التعريف  معر..  

 العبارة القرآنية .. إذاً ..             راليتالوصفة الثانية  تصو
وابتعدوا عنهن وفارقوهن يف مواطن : ن النساء تقول من العالج النفسي هلذا النوع م

فالعالج النفسي .. السكينة والراحة واهلدوء ، لتوفري الصفاء والسكينة واالستقرار هلن 
فعندما  ..ر والضجيج واالبتعاد عن التوتواهلدوء ، حلالتهن يتطلَّب توفري الراحة والسكون 

و والراحة واهلدوء الذي صرن به ويهدأن ، ابتعدوا عن تعكري هذا الصف يسكن..  
 والوصفة الثالثة هي ..       .... .َّض ، ر ، ب ( ات اجلذر ومشتق (

مراد  هدف خلدمةكدليلٍ هو اإلتيان به :  ب األمرضر نرى فيها أنَّ، يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..موعظة مرادة  ذج إليصالوكنموكدليلٍ مبعىن يأيت به  يضربه اهللا تعاىل ، فاملثل ..

                                     

       ] ٢٤: إبراهيم [   

                           

                                      

            ] ١٠: التحرمي [     
  .. ةوحجأتى به وطرحه منوذجاً ، الشيء  ربفض.. 
                 …....              ] الرعد

 :١٧ [  
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  ] ٥٨: الزخرف [ 

 ..سار به : يف الشيء  وضربك خالله وحتر..  
                          ] ٩٤: النساء [     

                                  

           ] ١٠١: النساء [  

 ..فأصل معىن الضرك فيه لتحقيق املراد ب يف الشيء ، هو السعي والتحر..  
                        

      ] ٢٧٣: البقرة [  
  ..أبعده عنه : شيء العن  األمروضرب .. 
                       ]٥: الزخرف [  

 ..يف  كتأثري وفعل ، املرادلتنفيذ ، سيلة استخدمه واسطة وو: بالشيء  وضرب
  ..املضروب 
                              ]ة البقر :

٦٠ [  
                      ]٣١: النور [  

                        ] ٦٣: الشعراء [  
                            

         ] ٩٣ - ٩١: الصافات [  
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                     ] ٤٤: ص [  
 ..عرب إحاطته وتغطيته بأمرٍ  ر بهأثَّ: ، مبعىن اه وغطَّأحاط به : على الشيء  وضرب

   .. ما
                         ] ٦١: البقرة [  
                                

                   ] ١١٢: آل عمران [  
                      ] ١١: الكهف [  

                      ] ٣١: النور [  
، واسعة يف كتاب اهللا تعاىل  )ض ، ر ، ب ( ات اجلذر مشتقَّ دالالت.. إذاً .. 

وطرحه وحتريك سكونه والسعي واإلتيان به والفعل به التأثري بالشيء  : ومعناها ارد
من هذه الدالالت متتد و ..كنموذج ، وكلُّ ذلك هلدف مراد يقف خلف هذا الضرب 

احمليط الذي تكون ضمنه القرآين إىل احلالة املادية ، وذلك حسب السياق ، احلالة املعنوية 
  ..الكلمة هذه 

 ..ة ألخذ العرب واملواعظ فضرض هو والضرب يف األر.. ب األمثال هو حالة معنوي
م مادية حسية ، هو أ، معنوية كانت ، احلالة ماهية حدد ي وما.. احلركة املادية فيها 

  ..ين احمليط السياق القرآ
  ..الذي خياطب به أيوب عليه السالم يف قوله تعاىل .. مثالً .. 
                                        

    ] ٤٤: ص [  
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 نرى أنَّ السياق السابق لكلمة ..       ، يتعلَّق بكلمة      ،

  : وبكلمة    .... .الضرب يكون بواسطةأنَّ نرى و :       ، نرىحيث 

 : كلمة     ..        ..  
كأحجار وأيضاً يف قوله تعاىل الذي يصف حتطيم إبراهيم عليه السالم لألصنام .. 

  ..مادية حسية 
                            

         ] ٩٣ - ٩١: الصافات [  

 نرى أنَّ السياق احمليط بكلمة  ..    ةة حسيكان سواء ، ، حيمل صورة مادي

 ) : األصنام ( ملن وقع عليه الضرب ذلك          ، بوسيلة كان أم

  :ى ورود حرف الباء يف كلمة اليمني ، حيث نر الضرب      ..  
  ..بينما يف قوله تعاىل .. 
                             

                             ] ٥٨ - ٥٧: الزخرف [   
 قوهلم ..           .....  هو الذي ) املتعلِّق بابن مرمي ( قوهلم هذا

 ضربوه جدالً            ...... .هو قول ،  ضربوه جدالً فالذي
يف ) ض ، ر ، ب ( إىل مشتقّات اجلذر  وبالعودة. ......وليس جسماً مادياً حسياً 

  ..ى أمام أعيننا دالالت هذا اجلذر ودالالت الكلمات املتفرعة عنه كتاب اهللا تعاىل ، تتجلَّ
... ما هو الفارق إذاً بني الضرب ذا املعىن وبني الوعظ ؟ : وهنا قد يقول قائل .. 

ل طرح احلكَم والعرب النصح والتوجيه بالكلمة الطيبة ، وذلك من خالالوعظ هو 
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بينما الضرب هو التأثري يف النفس من داخلها ، بتحريك .. حكام اليت تسمو بالنفس واأل
ا ، عرب استخدام مقدهو: النفس وليس خبارجها ، مبعىن  مات هي بداخلمكنونا 

على بينما الوعظ هو التأثري .. من داخلها وييجها والفعل ا االنطالق من حتريك النفس 
   ..النفس من خارجها عرب عرض احلكم والعرب عليها 

 وذين الوجهني تكتمل صورة العالج ما بني التأثري من اخلارج ..     

 والتأثري من الداخل ،       لتبقى الوصفة ،            
وكلُّ .. تقر ا عالج وصفيت الوعظ والضرب صفاء وخلو وتفكّر يس كحالةبينهما 

  ..وصفة كما قلنا تستعمل باحليثية املناسبة لتعطي اهلدف املرجو 
 لنعد إىل العبارة القرآنية .. ن اآل..             

     .. ..... رأينا أنَّ الوصفة األوىل وهي :      هي عالج ،
، وليس مادياً رب واملواعظ عبالتأثري على النفس من خارجها باحلكم والنفسي معنوي 

 : ورأينا أنَّ الوصفة الثانية وهي. ....حسياً ، فالوعظ هو النصح والتوجيه بالكلمة الطيبة 
            معنوي ، و نفسي اً ، ، هي أيضاً عالجاً حسيليس مادي

دين ابتعدوا عنهن وفارقوهن يف مواطن السكينة والراحة واهلدوء ، مبع: ورأينا أنها تعين 
  .. عنهن الضجيج والتوتر ، وذلك لتوفري الصفاء والسكينة واالستقرار هلن 

ؤخذ يف الوقت ذاته ، وليس كما قيل تبدأ الوصفة بعد تالوصفات الثالث : وقلنا .. 
الوصفات  بكلٍ من هذهك مبعىن نتحر ..االنتهاء من سابقتها وبعد الفشل يف الصالح 

ع أمر كما نرى أنَّ كون األمر هو وصفات عالجية لتفادي وقو.. حسب احليثية املناسبة 
نب ، وليس عقوبة يقتضي أنَّ الوصفات الثالث ليست جزاء لذمل يقع بعد ، هو النشوز ، 

وكوننا خناف من حصول أمر ، .. زاء وال عقوبة على أمرٍ مل حيصل فال ج..  على خطيئة
   ..ال يعطينا احلق بأن جنازي ونعاقب عليه قبل حصوله ورد خوفنا من حصوله 
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 نرى أنَّ الوصفة الثالثة .. اآلن ..      تني ، تتكامل مع الوصفتني املعنوي
نرى أنَّ الضرب الوارد و ..ة عنهما ، وليست منفكَّعنوية بكوا هي األخرى مالسابقتني 

   ..ي إشارة لكونه مادياً حسياً بأالنصي مل يتعلَّق يف سياقه هنا 
 أيوب وإبراهيم يتمل يتعلَّق بواسطة كما رأينا يف قصنرى أيضاً أنَّ الضرب هنا ، و.. 

 فهذه الصيغة  ،عليهما السالم       ختتلف عن صيغة الضرب يف عبارات

  انباً من قصة أيوب عليه السالمتصور ج             ،  فال

 مقارنة بني صياغة كلمة       وبني صياغة اجلملة          

      ... غة كلمة بني صيا أيضاً وال مقارنة       وبني صياغة

 اجلملة                ة إبراهيم عليه السالمحيث قام عليه يف قص ،
  .. السالم بتحطيم األصنام املادية احلسية املنحوتة من احلجر 

 ات وكينونتهناملعني أنَّ الذي يأمر اهللا تعاىل بضربه هو ذات النساءأيضاً ونرى .. 
أنَّ الضرب أيضاً ونرى  ..كون يتخوف من وصوهلن إىل حالة النشوز ، املتعلِّقة حبالتهن 

الة ذنب أو خطيئة ، إنما هو عالج حل ليس جزاء وعقوبة على، الذي يأمر اهللا تعاىل به 
ف أن تؤدة يتخولى مستقبلها ي إىل النشوز ، وذلك لصاحل املرأة وحفاظاً عنفسي..  

 نرى أنَّ كلمة .. من كلِّ ما سبق ..       مع فعلكم يف : تعين
والتأمل االنتباه و اقرعوا مواطن التأثريالوصفتني السابقتني ، وحيث ترون احلال مناسباً ، 

، ى به عرب خماطبتهن كنموذج يحتذ، ، فكراً وثقافة من الداخل  فيهنوالتفكّر والتدبر 
هيجوا الشعور اإلنساين االجتماعي يف : أي  ..وذلك يف األوقات اليت تتطلَّب ذلك 

   ..صالح لعرب خطان كنموذج تطرحونه ل، ومنّوه ، من داخلهن كينونتهن 



         ٤٦٢                  

 

حتركوا يف فمن جهة ، ..  جمتمعةزاوجوا بني هذه الوصفات  :النص يقول .. 
  : ظعرب الوع، من خارج أنفسهن عالجهن    ..  ومن جهة أُخرى يف

مواقف مناسبة ، عرب حتريكهن فكراً وثقافةً من داخلهن ، بالتأثري فيهن ، وبإمناء الشعور 
اإلنساين واالجتماعي واألخالقي يف ذان ، ومبخاطبتهن كنموذج حيتذى به للتقوى 

 : وللصالح      ..  
إبعاد التوتر  عربعاجلوهن يف ظروف أخرى مناسبة ، و.. ني وبني هاتني الوصفت.. 

 يف الوقت الذي يتطلَّب واالستقرار تأمني السكينة واهلدوء ل، والضجيج عنهن عالجهن
 ذلك             عطي وصفيت الوعظ والضرب مثارها ، حبيث ت..   

يف كتاب اهللا ) ض ، ر ، ب ( اجلذر اللغوي لقد رأينا اإلطار العام لدالالت .. 
 كلمة و.. تعاىل      ا تستمدمن و .. هذامن جذرها اللغوي  حركة دالال

، ال نرى ما يدلُّ على ويف هذا السياق احمليط ا .. السياق احمليط ا من عبارات قرآنية 
وما نراه هو مسائل .. ادهن بواسطة ما مبعىن التأثري على أجس، مفهوم الضرب املادي 

  ..عة عند بعض النساء معنوية حبتة يذكرها اهللا تعاىل كوصف لعالج حالة النشوز املتوقَّ
إسقاط الثقافة االجتماعية املتخلّفة  -ريخ اخالل الت -كلُّ ما يف األمر أنه متَّ .. 

 -جيالً بعد جيل  - ث األجيالوتتوار ..للعصور السابقة ، على دالالت كتاب اهللا تعاىل 
.. ال من قريب وال من بعيد  - كما نرى -كتاب اهللا تعاىل اليت ال حيملها ، هذه الثقافة 

  ..على كتاب اهللا تعاىل ظلماً وعدواناً  - لألسف  -ويحسب كلُّ ذلك 
 : تفسري دالالت كلمةحدود فاً فقط عند ليس متوقِّ .. وفساد التفسري املوروث.. 
     اه إىل تفسري العبارةبل تعد ، :               كما

  : اه إىل إطالق دالالت قوله تعاىلوتعد .. رأينا         
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          ، عقوبتها  ، كحالة نشوز واقعةعلى كلِّ النساء دون استثناء
  ..على مراحل ، تنتهي باالعتداء اجلسدي على املرأة 

 هناك نوع من النساء هو .. إذاً ..                   

       .. آخروهناك هو نوع           ..  وبني النوعني
، من جهة قيمة إميانية تتعلَّق بالصالح ب اتصافهنلاليت يتدرجن حسب ا، باقي النساء 

لقرآين وضع والنص ا ..من جهة أُخرى الة نفسية اجتماعية تقف خلف سلوكهن وحب
  : ناً من ثالث وصفات عالجية نفسية كما رأينامكو عالجاً للصنف الثاين  

                ..  
، ألي امرأة من الصنف الثاين الذي الوصفات من العالج  العمل ذه ويتوقَّف.. 

 وهذا ما حتمله العبارات .. لنشوزهاعدم وجود إمكانية التأكّد من و باستجابتها، بيناه 
  القرآنية                              

 فكلمة . ....     ودالالت هذا اجلذر ) .. ط ، و ، ع ( هي من اجلذر
  ..وترويضها للوصول ا إىل حالة اإلتباع تليني النفس تدور يف إطار 
                              ]٣٠: املائدة [   

 أنَّ العبارة .. هنا نرى               تعين :لت نفسه فسه

 لدرجة استجابته هلذا التسهيل ، فكانت النتيجة ، وأالنت له قتل أخيه       ..  
  .. مقابل الكَره -عاىل  كتاب اهللا تيف - نا نرى كيف أنَّ الطوع يوضع من ه.. 
                            

                ] ٨٣: آل عمران [    
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لكن حيمل .. نعم هو يعين عدم العصيان .. فالطوع ليس جمرد مقابلٍ للعصيان .. 
وإالَّ ملا جاء يف كتاب اهللا  ..اللة الرضا والقبول واالستجابة عن قناعة باإلتباع أيضاً د

   ..تعاىل مقابل الكَره 
  .. باعهما يراد إت تحقيقل) املرضي عنها واملرادة ( املطلوبة واالستطاعة هي القدرة .. 
                              

                 ] ١٦: التغابن [     
  ..تباع يف سبيل اإل) الذي ترضاه النفس وتبتغيه ( والتطوع هو العطاء .. 
                      ]١٥٨:  البقرة [    
                                 

    ] ١٨٤: البقرة [ 

 من هنا نرى أنَّ كلمة ..      يف العبارة :            

                     نتيجة عملكم  -حصل فإن : ، تعين
باخلروج من من خالل رضا أنفسهن ، واالستجابة اللني واإلتباع  -بوصفات هذا العالج 

عند ذلك ينتهي العمل ذه .. إمكانية سقوطهن يف ساحة النشوز حالتهن ، وانتفاء 
  : وما نراه هو ورود كلمة.. الوصفات     ، فإذا ( وليس كلمة(  :   

     ..ما ال تصلون فلربما تصلون إىل نتيجة بعالجكم هذا ، ورب..  
االستجابة للعالج  النت أنفسهن ومتّتويف حال الوصول إىل نتيجة إجيابية ، بأن .. 

  : عن إمكانية الوقوع يف ساحة النشوز إبعادهن ومتَّ،         ، من خالل
اهللا  نايأمر ... هذا احلال يف .....فات اليت بينها اهللا تعاىل لنا قيامنا بعالجهن وفق الوص

من سبل التجاوز ، يؤدي إىل التكبر يف أي سبيل عليهن نتجاوز حدودنا  بأن التعاىل 
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يف حالة ن كنا للعالج عليهن ، كو ام بعالجهن ، وبأن ال نرى ، وكوننا من ق حيتجن
، نفسه أعلى منهن  يتخيلمن و.. إلينا  هن ، كون كن حبالة حيتجن فيهاأنفسنا أعلى من

اهللا تعاىل ليعلم أنَّ ف، نفسه كبرياً عليهن  يتخيلعلى منه ومنهن ، ومن أاهللا تعاىل ليعلم أنَّ ف
 أكرب منه ومنهن            ..  

 قوله تعاىل .. إذاً  ..                   

                ، املعروف ، بال خيرج عن إطار املعاشرة
شوز ، وجيب أالَّ يف خروج املرأة من حالة إمكانية الوقوع يف حالة الناخليرة واملساعدة 

ة ، مع عوهذا ما نراه يف توازن هذه ال.. لكره والبغي ي ذلك إىل ايؤدبارات القرآني
  ..عبارات أُخرى يف كتاب اهللا تعاىل 

                                            

    ]  ٤٧٠=  ] ٣٤: النساء  

                                                 

    ] ٤٧٠=  ] ١٩: النساء   

 
 



 



  
  

        

 
                

                      
مع باقي الكتب السماوية ) 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 .. 
كالنص القرآين ، يف حني مل يتحداهم بأن يأتوا بأي نص كنصوص الكتب السماوية 

  ..األخرى 
                                      

                   ] ٨٨: اإلسراء [  



        ٤٦٨                  

ذات يف كتاب اهللا تعاىل ألكثر  أن ال يذْكَر اسمعظمة الصياغة القرآنية مما تقتضيه .. 
تناقض فيه أي عبارة قرآنية مع أي ت الالقرآن الكرمي كلٌّ متكاملٌ من شخصية واحدة ، ف

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

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.. 
وبالتايل من املستحيل أن تكون مرمي عليها السالم أُختاً بالوالدة .. ليست قليلة بقرون 

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

                                  

                       ] ٢٨ – ٢٧: مرمي [   

  : فقوم مرمي عليها السالم عندما قالوا هلا..        ، ًمل يقصدوا أبدا
ملاذا متّ . ..وهنا سؤالٌ يطرح نفسه  ...وسلوك منهج  أُخوة دموية ، إنما قصدوا أُخوةَ
يف هذا  من الرسل واألنبياء عليهم السالم ات دون غريهاختيار هارون عليه السالم بالذ

 الوصف ملرمي       ما هو الرابط بني مرمي عليها السالم : مبعىن  !!! ..؟
  ..فيما اموها به يف هذا املوقف من جهة ، وبني هارون عليه السالم من جهة أُخرى ؟ 

وبالعودة . ....ة إىل سرية هارون عليه السالم اإلجابة على هذا السؤال حتتاج للعود.. 
نتيجة دعاء موسى عليه كوزيرٍ ملوسى عليه السالم النبوة  له وهبتأنه إىل سريته نرى 

   ..بذلك السالم له 
                         ] ٥٣: مرمي  [   



        ٤٦٩                  

                                

       ] ٣٢ – ٢٩: طه  [   

                                 ] الفرقان :
٣٥  [   
                           ] ١٣: الشعراء  [   

                                     

                           

                           ] ٣٥ – ٣٤: القصص  [   

من أجل أن يصدقَه ، 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  [    

ضا ومرمي عليها السالم و ت الثقةحبيث كانوا يتسابقون على الفوز بكفالتها ، ع..  



        ٤٧٠                  

                                  

                   ] 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  –البداية يف  –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 



        ٤٧١                  

                                   

                                          

                                 

                                    
   ] ١٥١ – ١٤٢: األعراف  [   

                              

                                    

                                    

                                   

                                   

                                 ] ٨٨: طه 
– ٩٤  [   

مل يقم باملهمة اليت أُوكلت إليه ومل يكن أهالً أُتهم هارون عليه السالم بأنه .. إذاً .. 
هذه هي .. طع تقومي االحنراف الذي آل إليه بنو إسرائيل يف ذلك املوقف فلم يست 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 
  ..تت بعيسى عليه السالم ، نظروا إليها على أنها زانية مرمي عليها السالم حينما أو.. 
                                  

                       ] ٢٨ – ٢٧: مرمي [   



        ٤٧٢                  

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

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

    ا زانيةما أرادوه بقوهلم ف .......بعد أن أتت بعيسى عليه السالم واعتقدوا أ

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

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

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

 



  
  
  

      

        

 
                

                      
.. فْرم إىل مستوى املنهج  عاواعتباره منهجاً حيلُّ ، التاريخ بأهواء كاتبيه وعصبي
يف مجيع  ومن بعد مواضعه ، عهم عن مواضيف الكَل، هو ديدن حمر منهج اهللا تعاىل مكان

  ..الرساالت السماوية دون استثناء 
حمفوظٌ من التحريف ) القرآن الكرمي ( وما مييز الرسالة اخلامتة أنَّ نص منهجها .. 

  ..واحلذف والزيادة 
                       ] ٩: احلجر [  

تركَّز حتريف الكَلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه يف الرسالة اخلامتة .. ولذلك .. 
  ..من خالل طريقني اثنني 



            ٤٧٤                  

ونسبها إىل املنهج وإعطائها صالحيات  افتراء روايات على الرسول عرب  – ١
  ..تصل إىل نسخ أحكام كتاب اهللا تعاىل 

دالالت حقيقة كتاب اهللا تعاىل بعيداً عن آيات  ري منالكثحتريف تفسري عرب  – ٢
وبعيداً عن الصياغة اللغوية لعباراته ، والنظر إىل كتاب اهللا تعاىل من منظار ، كلماته 

  ..روايات تارخيية لُبست على منهج اهللا تعاىل ومنهج اهللا تعاىل منها براء 
األهواء  متَّ تفصيلها حسبروايات تارخيية بوتلبيس نصوص كتاب اهللا تعاىل .. 

لبعض هذه النصوص الكرمية  توقد تعرض.. والعصبيات ، أمر كثري يف موروثنا الفكري 
 ها نصوصنت أنة ، وبيمطلقة حاملة للتاريخ وليست يف كتيب ومقااليت وبراجمي التلفزيوني

  ..حممولة بالتاريخ 
ىل متَّ حصر دالالا حبادثة تارخيية سنقف يف هذا السياق عند آية من كتاب اهللا تعا

  ..مثَّ احتجوا ا على تعديل مجيع الصحابة حسب تعاريفهم هم للصحابة  ،حمددة 
                             

                         ] ١٨: الفتح [  
 النيببيعة أصحاب أحكام هذه اآلية الكرمية ودالالا يف إطارٍ ال يتجاوز  حصروا.. 
 بِباحلديوا أالَّ، وعلى نصرته ة حني بايعوه على يوذلـك  الدبر  ايولو أالَّعلى ، و يفر ،

، فأبطأ  مان بن عفان برسالته إىل املإل من قريشعث حيث أرسل النيب ، حتت الشجرة
، فدعا أصحابه إىل جتديد البيعة على حرم ،  تل، فظن أنه قد قُ عثمان عليه بعض اإلبطاء

، وقد اُختلف يف عدد الذين بايعوا ،  ، وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان فبايعوه على ذلك
، ومنهم من قال )  ١٥٢٥( عددهم  ، ومنهم من قال)  ١٤٠٠( فمنهم من قال عددهم 

هذا خمتصر القصة التارخيية اليت متّ حصر دالالت هذه اآلية الكرمية ) ...  ١٣٠٠( عددهم 
  ..يف إطارها 



            ٤٧٥                  

  ما نراه يف هذ اآلية الكرمية أنَّ رضا اهللا تعاىل..      د عن املكانرا

    والزمان          ،  ، هو ملبايعة مستمرة إىل قيام الساعة

 كلمة ورود وليس مقصوراً على حادثة تارخيية بعينها ، وذلك بدليل       

  بصيغة املضارع            ..  فورود كلمة       
  ..ية ال ميكن القفز فوقها بصيغة املضارع ليس عبثاً ، وهو حقيقة لغو

حمددة متَّت وانتهت قبل نزول املبايعة املعنية يف هذه اآلية الكرمية ليست حادثة .. 
مبايعة مستمرة متكررة يقوم ا املؤمنون يف كلِّ زمان إنما هي نص هذه اآلية الكرمية ، 

  ..حممول برضا اهللا تعاىل ومكان ، وكلُّ ذلك 
   العبارة ولو نظرنا إىل..       ، ِّة يف كللرأينا أنَّ هذه املبايعة املستمر

 زمان ومكان       ما حتصل حتت الشجرة ، وما نراه أنَّ كلمةإن     

  دة معروفة موصوفةً يفيصف شجرةً حمد فةً بأل التعريف ، وهذا بيانٌ إهليترد معر
 هل من املمكن أن نتصور ورود كلمة ف.. تعاىل  كتاب اهللا      فة بألبصيغة معر
  .. ة موصوفة يف كتاب اهللا تعاىل ؟، دون أن حيمل ذلك بياناً حلالة معروفة حمددالتعريف 
 العبارة  ورود..  وبالتأكيد..        اً وليس مقصوراً على ليس عبثي

فماهية املبايعة هلا عالقتها لمبايعة يف تاريخ حمدد لقصة حمددة بعينها ، حسي ل مكانجمرد 
 لة احملمولة بالعبارة بالدال       ز بكونه حتت : ، مبعىنجوهر املبايعة يتمي

: مبعىن  ..الشجرة ، وهذا خيتلف عن احتمال كون هذه املبايعة ليست حتت الشجرة 
املبايعة حتت الشجرة مييزها ويعطيها خصوصية وقيمة ال تصل إليها هذه املبايعة  كون هذه

 ، فاملبايعة املعنية إالّ ذه احليثية      تهاإالَّ  هذه ال ميكنها أن حتمل خصوصي

 بكوا        ..  



            ٤٧٦                  

) ش ، ج ، ر ( ات اجلذر اللغوي وإلدراك هذه احلقيقة ال بد من العودة إىل مشتقّ.. 
 الذي تفرعت منه كلمة يف كتاب اهللا تعاىل و      وذلك لرسم صورة الداللة ،

 احملمولة بكلمة       يف هذه اآلية الكرمية..  
التشابك : يعين  يف كتاب اهللا تعاىل )ش ، ج ، ر ( املعىن ارد ملشتقّات اجلذر .. 
  :ط والتداخل ، وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل واالختال
                             

                    ] ٦٥: النساء [     

 اللة املرادة يف كلمة ومن هنا نتلمس الد..       ، مبعىن التداخل والتشابك
  ..بني األوراق واألغصان 

                                    

   ] ٦٨: النحل [        
  :داخل والتشابك ، وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل األصل يف املعىن هو الت.. إذاً .. 
                                 ] الصافّات

 :١٤٦ – ١٤٥ [        
سقيم ، ليس فما أنبته اهللا تعاىل على يونس عليه السالم بعد أن نبذ بالعراء وهو .. 

أبداً ) .. نبتنا عليه شجرة يقطني أو: ( فاهللا تعاىل مل يقل .. شجرةً امسها شجرة اليقطني 
 اهللا تعاىل يقول ..                 ،إنبات حالة من التشابك  فتم

 والتداخل فوقه      ، تها من يقطنينطق هكذا ت ..وهذه احلالة ماهيصياغة النص 
  ..القرآين 



            ٤٧٧                  

نوعٍ من الشجر املعروف مل يضف القرآن الكرمي إىل كلمة شجرة أي .. لذلك .. 
.. لدينا ، فلم يقل شجرة كذا ، إالَّ لقضية جمردة عن أصناف الشجر احلسية املعلومة لدينا 

  ..وهذا ما نراه يف قوله تعاىل 
                                      

   ] ١٢٠: طه [        
 املعين بقوله تعاىل من الواضح أنَّ ..         ًمن أصناف  ، ليس صنفا

     ..الشجر كقيمة غذائية 
  ..زقّوم لكلمة شجرة ويف وصف طعام جهنم نرى إضافة كلمة ال.. 
                                 

                                      

              ] ٦٦ – ٦٢: الصافّات [  

                                  

       ]٤٦ – ٤٣:  الدخان [  

 ودالالت العبارة القرآنية ..        دة تنبت كشجر التعين شجرةً حمد
الدنيا الذي نعلمه ، إنما تعين حالة التشابك والتداخل الناتج عن اجلحيم ، ولذلك نرى 

 كلمة     دون غريها يف قوله تعاىل                    .. 
  :وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل 

                           

                                

       ] ٥٦ – ٥١: الواقعة [  



            ٤٧٨                  

اهللا تعاىل هو الذي النار كطاقة نشاهدها يف حياتنا الدنيا وبأوجهها املختلفة ، و.. 
  وحتوهلا تداخلها وتشابكها أنشأ       ..  

                                 

                   ] ٧٣ – ٧١: الواقعة [  

  [لذلك نرى الصيغة ..    ،       [  ة صيغة أُخرىدون أي
  ..كاخللق أو االنبات 

رك ند) ش ، ج ، ر ( يف هذا اإلطار من حدود الدالالت احملمولة مبشتقّات اجلذر .. 
  ..الدالالت اليت حيملها قول اهللا تعاىل 

                               

                                

             ] ١١ – ١٠: النحل [   

 فالعبارة القرآنية           فيه : ال تعين نبت منه شجري
  :، وذلك لسببني كما ذهبت تفاسرينا املوروثة تسيمون 
غاء احتمال كون هذه ال ميكن إلوليست مسبوقة بكلمة ينبت ، هذه العبارة  – ١

 العبارة معطوفة على العبارة السابقة هلا       ..  مبعىن :لكم منه شراب 

  ولكم منه شجر فيه تسيمون                ..  وحىت

 باعتبار اجلملة          ة اسلغي من كون ، تئنافيفإنَّ ذلك ال ي
  .. نباتلداللة احملمولة غري متعلّقة باإلا



            ٤٧٩                  

 العبارات القرآنية التالية هلا مباشرة  – ٢           

                   اً يف الالت كون املاء سبب، هي ما حيمل د

  نَّ ربط العبارة القرآنيةأكلّ ما ينبت باملاء يف حياتنا الدنيا ، وهذا يؤكِّد إنبات   

          هنكون  –نبات حالة ربطها باإليف  –باإلنبات  غري سليم ، ألن
ة املطلقة لعبارات ية ، وهذا ال يليق بالصياغلأمام تكرارٍ ال داعي له يف عبارات قرآنية متتا

      ..كتاب اهللا تعاىل 
 من هنا نرى أنَّ دالالت العبارة القرآنية            تعين ولكم

تشابك ) يف حال كانت استئنافية ( أو ومنه ) يف حال كانت اجلملة معطوفة ( منه 
يد منه اإلنسان يف حياته الدنيا ما يستفأخرى يف تكوين  يدخل فيه املاء مع موادواختالط 

وحنن نعلم أنَّ املاء يدخل يف تركيب معظم املواد اليت يستفيد منها اإلنسان يف حياته .. 
  ..الدنيا 

تعين التداخل والتشابك واالختالط ، ) ش ، ج ، ر ( مشتقّات اجلذر .. إذاً .. 
  ..وهذا ما رأيناه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل 

                             

                    ] ٦٥: النساء [     

  : لنعد إىل العبارة القرآنية اليت حنن بصدد تفسريها ..       

      .. كون كلمة : فكما قلنا       فة بأل التعريفيعين تشابكاً معر ،
  ..وتداخالً واختالطاً معروفاً موصوفاً يف كتاب اهللا تعاىل 



            ٤٨٠                  

  من هنا نرى أنَّ دالالت العبارة القرآنية ..             تعين ،
حتت ما بينه اهللا تعاىل وحذّر منه من أثناء وقوعهم به ويسريون لرسالة إذ يلتزمون مبنهج ا: 

  ..بالباطل  واالختالط اليت خيتلط فيها احلقظروف التداخل والتشابك 
فحينما تسود الفنت يف اتمع ، وختتلط األمور حبيث يقدم الباطل على أنه حق ، 

ه باطل ، وينغمس ام احلق على أنقدتمع يف مستنقع هذا الضالل الذي حذّر اهللا تعاىل وي
نهج احلق الذي يبينه كتاب اهللا مب فإنَّ الذين يلتزمونمنه يف كتابه الكرمي ، حني ذلك ، 

  تعاىل وينأى بنفسه عن الغرق يف مستنقع هذا الضالل           

  يهم هؤالء فازاوا برضا اهللا تعاىل عل..             

          ..  
  :واآلية الكرمية .. 
                             

                         ] ١٨: الفتح [  
 .. ل  لتعديلال حتمل دالالتكما يهوى من مل ) الصحابة ( مجيع أفراد اجليل األو

 يتعلَّق من حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل ، ما حتمله من دالالت ومضة نورولن يبصروا 
خاصة بفئة من الناس هم  –كما نرى  –فالدالالت . ....برضوان اهللا تعاىل عن املؤمنني 

                  ل منوال تعين مجيع أفراد اجليل األو ،
  ..الصحابة 
 يف العبارة القرآنية نرى و..               للتعقيب  أنَّ الفاء يف بدايتها هي

                                اِهللا تعاىل ملا يف وحنن نعلم أنَّ علم ،
، وال يتأخر عن رضاه عنهم ، وما نـراه أنَّ  قلوبِهم ال يتأخر عن مبايعتهم حتت الشجرة 



            ٤٨١                  

 العلم هو بصيغة املاضي       هو علم اهللا تعاىل وليس املضارع ، وبالتايل فالعلم املعين
شأا بذلك شأن كلّ آيات  –يؤكِّد أنَّ أحكام هذه اآلية الكرمية  وكلُّ ذلك.. الكاشف 

ليست متوقّفة على حادثة تارخيية ، إنما هي نواميس وأحكام صـاحلة   –كتاب اهللا تعاىل 
  .. لكلِّ زمان ومكان 

ه اآلية الكرمية ، فإنَّ هذه وحتى لو سلّمنا لإلطار التارخيي الذي فرضوه على هذ.. 
  .. ، وذلك ألكثر من سبب من تعديل جلميع الصحابة اآلية ال حتمل ما يذهبون إليه 

  اآلية الكرمية تتعلَّق برضوان اهللا تعاىل ، وليس بالتعديل والعلم .. فمن جهة
 والضبط يف النقل ، فقوله تعاىل                       

                نراه يتعلَّق مبسائل ال عالقة هلا مبا يذهبون إليه يف
  ..توظيف هذه اآلية الكرمية لتعديل مجيع الصحابة 

  بكثري من اآلية ال تشمل كلَّ الصحابة الذين عددهم أكرب.. ومن جهة أُخرى 
  ..العدد املختلف فيه أصالً يف هذه البيعة 

  نا  –األهم من كلِّ ذلك أنَّ هذه اآلية الكرميةوأحكاماً  –كما بي حتمل دالالت
( عامةً هلا إسقاطاا يف كلِّ زمان ومكان ، واستشهادهم ا على تعديل مجيع الصحابة 

  ..اإلطالق ليس سليماً على ) الذين اختلفوا يف تعريفهم 
رد انظار املمن هنا ندرك ضرورة النظر إىل عبارات كتاب اهللا تعاىل من .. 

  ..دون أن نفرض عليها تصورات تارخيية وأهواء مسبقة الصنع صياغتها اللغوية ، ل

 



 



 

  
           

                         

صورةً املوروث التفسريي لكتاب اهللا تعاىل اتكأ على روايات حيمل الكثري منها .. 
استشهادهم بتلك عرب ، ، وأعطى أعداء اإلسالم حيثيات الطعن به عن أحكامه مغلوطةً 

  ..كمقدمة لتشويه صورة القرآن الكرمي ،  النيب صورة لتشويه الروايات 
آليات األوىل من هذه اإلساءات اليت أتتنا من خالل املوروث ، تفسري اأبشع من  

من سلطان ، وال حتاكي إالَّ ما ا تعاىل  اهللاوضعوا روايات ما أنزل لقد  ..سورة التحرمي 
عداء اإلسالم هذه الروايات للطعن أوقد استغلَّ  ..اضعيها وأهدافهم غري النبيلة يف نفوس و

 بشخص النيب  ، مة للطعن باإلسالموهذا ما يراه املتابع يف كتابات بعضهم كمقد ،
وحتى يف بعض األفالم اليت فُصلت دف الطعن يف ، ويف بعض الربامج التلفزيونية 

  ..اإلسالم 
  .. ياق سنقف عند هذه اآليات الكرمية لنرى حقيقة ما حتمل من دالالت يف هذا الس
                                     

                                    

                               



     ٤٨٤                  
                                      

                                  

                               

                                  

                                 

                                    

  ]  ٦ – ١: التحرمي [ 

 حتمل اإلسـاءة للـنيب   والتفاسري املوروثة بالنسبة هلذا النص خمتلفة من جهة ،  ..
مجلـةً  وأزواجه من جهة أُخرى ، واألهم من كلِّ ذلك أنها ينقُضها كتـاب اهللا تعـاىل   

شـتهر  لننظر يف النص التايل الذي نقتبسه من تفسري الفخـر الـرازي ، امل  . ..وتفصيالً 
  :بالتفسري الكبري ومفاتح الغيب ، فيما خيص اآلية األوىل 

 : وهلذا قال تعاىل ..........  [[                  ،  واختلفـوا يف
مه النيب الذي حر  روي أنـه عليـه الصـالة    : »  الكشاف «على نفسه ، قال يف

 ، اكتمي علي: " وعلمت بذلك حفصة ، فقال هلا ، والسالم خال مبارية يف يوم عائشة 
مت مارية على نفسي وقد حر ،رك أن أبا بكر وعمر ميلكان بعدي أمر أميت وأبش " ،

خال ا يف يوم حفصـة ، فأرضـاها   : فأخربت به عائشة ، وكانتا متصادقتني ، وقيل 
عشرين ليلة يف قها واعتزل نساءه ، ومكث تسعاً وبذلك واستكتمها ، فلم تكتم فطلَّ

قـك ، فـرتل   بيت مارية ، وروي أن عمر قال هلا لو كان يف آل اخلطاب خري ملا طلَّ
امة وإا من نسائك يف اجلنـة ،  امة قوراجعها فإا صو: جربيل عليه السالم ، وقال 

ه بطالقها ، وروي أنه عليه الصالة والسالم شرب عسـالً  قها وإمنا نووروي أنه ما طلَّ



     ٤٨٥                  
إنا نشم منك ريـح  : ت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة ، فقالتا له يف بي

مل حترم ما أحل اهللا : م العسل ، فمعناه يكره التفل فحر املغافري ، وكان رسول اهللا 
 .. ]] ........... لك من ملك اليمني أو من العسل

.. مسألة حترمي النيب ولننظر يف احلديثني التاليني فيما خيص   للعسل على نفسه..  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٦٩٥( مسلم 































 



     ٤٨٦                  
 .. هنا النيب   يدخل على زوجته حفصة ويشرب عندها العسل ، وحتتال عائشـة

  ..بعد ذلك لننظر يف الرواية التالية لنرى خالفاً لذلك .. وسودة وصفية له 
  : يةحسب ترقيم العامل ) ٢٦٩٤( مسلم 













 

  ..فيما خيص هذا احلديث  صحيح مسلم بشرح النوويولننظر يف النص التايل من 
 ]]













}

{



     ٤٨٧                  








  [[..  
ف فيها ما بني حتـرمي العسـل   واملسألة مختلَ ما دامت األمساء تنقلب عند الراوي ،

فكيـف إذاً تكـون هـذه     ه بني قال وقيل ،وما دام التفسري املوروث يتي وحترمي مارية ،
سقفاً لتدبر هذه اآليات الكرمية لدرجة ال ترى دالالا إالَّ من منظـار هـذه   الروايات 

 !!! ..؟ وألزواجه وهذه الروايات ال حتمل إالَّ اإلساءة للنيب  كيف .. !!!الروايات ؟
روايات من أساسها كما سنرى كيف والصياغة اللغوية هلذه اآليات الكرمية تنقض هذه ال

  !!! ..إن شاء اهللا تعاىل ؟
قبل الدخول يف تفسري اآليات الكرمية األوىل يف سورة التحـرمي ونقـض هـذه    .. 

 املسيئة للـنيب   [ أليس جعل مثل هذه الروايات.. قبل ذلك .. الروايات من أساسها 
كما اب اهللا تعاىل مجلة وتفصيالً ولكتاب اهللا تعاىل ، واملتناقضة فيما بينها واليت ينقضها كت

حيمل صالحية نسخ آيات كتاب اهللا تعـاىل ، هـو    منهجاً مقدساًأليس جعلها  ]سنرى 
نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع .. انقالب على منهج اهللا تعاىل من أساسه ؟ 

  .. وهو شهيد 
 ة ، فكلممن أساسها قصة العسل ال ميكن أن تكون صحيحة ..       يف قولـه

 تعاىل                              ؤكِّد أنَّ ما متَّ حترميه هو ما أحلَّـه اهللات
 تعاىل للنيب  ة ، وليس ما أحلَّه اهللا تعاىلقـاً  بشكلٍ عام ، فلو كان األمـر متعلِّ خاص
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 بالعسل ملا وردت كلمة      ألنَّ العسل أحلَّه اهللا تعاىل ليس للنيب ،  مافقط ، وإن

  ..لكلِّ الناس 
بصيغة أُخرى ،  لكانت العبارة القرآنية، لو فرضنا جدالً أنَّ رواية العسل صحيحة .. 

لكن ما نـراه أنَّ  . .... ))اهللا  النيب مل حترم عليك ما أحلَّ يا أيها((  :على الشكل مثالً 
 : لقرآنية هي العبارة ا                           ..  

 مهما كان اخلطاب و ..                                   

       ًأو تنبيهاً  ، ، سواء كان عتابا ،ه يصوياً ، فإن أو ر حقيقة هي أنَّ النيب  ال
فكيـف إذاً  .. ميلك صالحية حترمي ما أحلَّه اهللا تعاىل حىت على نفسه ويف بيت الزوجية 

صالحية حتليل حمرم أو حتـرمي   وبالتايل فإنَّ عدم إعطائه ..  !!!يكون األمر مع غريه ؟
ىل من مسألة وتعاىل ، وهي أَمحلَّل لغريه ، هي مسألة أكثر وضوحاً وبياناً يف كتاب اهللا 

 حترمي النيب  ة على نفسه ما أحلَّه اهللا تعاىل لهعطَ هلا صالحيتلك املسألة اليت مل ي ،..  
وبأنه االمتناع عن االنتفاع بـاألزواج ال  مهما حاولنا تربير معىن التحرمي هنا ، و ..

يلغي كون اآلية الكرمية تبين عدم  ، فكلُّ ذلك ال اهللا تعاىل هاعتقاد كونه حراماً بعدما أحل
 إعطاء النيب  محرة حترمي حملَّل أو حتليل مصالحي..  

أصل التحرمي هو املنع ، وهذا املنع قد يكون شرعياً حينما يأيت من اهللا تعاىل إىل .. 
يستطيع فعل املُكلَّفني املُختارين ملنعهم عن القيام مبا يريد اهللا تعاىل حترميه ، حيث املكلَّف 

  : ذلك وفعل نقيضه يف الوقت ذاته ، كما هو احلال يف هذه اآلية الكرمية      

                            ..  اً ، وذلكوقد يكون املنع كوني
تاراً ، كما هو حال منع املراضع على حينما يكون املعين باملنع ليس مكلَّفاً وليس مخ

   : موسى عليه السالم               ] ١٢: القصص [ ..  
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 يف قوله تعاىل .. إذاً ..                               

     ٍشرعيٍ اختياري ، ولسنا أمام حترميٍ كوينٍّ جربي ، وبالتايل ، حنن أمام حترمي
، وهذا  حمللَّلبسبب حترميه  ي اهللا تعاىل لنبيه  يبينفهذه اآلية الكرمية حتمل بياناً جلياً 

اً وبياناً وضوحيقتضي أنَّ عدم إعطائه صالحية التحرمي والتحليل لآلخرين هي مسألة أكثر 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل 

 داً النيبنا يف أحباث سابقة أنَّ حمما قد بيوكن  عاً ، فصفةليس مشر      تعين
 [[ بينما املشرع هو الرسول، جانب اخلالص والنقاء والطهارة يف شخصه الكرمي 

 وليس النيب ]]كحامل ملنهج اهللا تعاىل القرآن الكرمي وما يتعلَّق به من تفصيل وتبيان 
وال  ت متعلّقاً بالنيب أحممداً ، لذلك رأينا أنَّ أمر الطاعة يف كتاب اهللا تعاىل مل ي وليس

كلُّ .. أبداً .. أطيعوا النيب ، أو أطيعوا حممداً : يقول  ينٌّ واحد، فال يوجد نص قرآمبحمد 
صفة تتعلَّق  النصوص احلاملة ألمر الطاعة يف كتاب اهللا تعاىل تتعلَّق بصفة الرسالة ، وهي

أُخرى بكتاب اهللا تعاىل كما بي نا يف أحباث..  
             ] ٣٢: آل عمران  [  

          ] ١٣٢: آل عمران [   

           ] ٥٩: النساء  [  

            ] ٩٢: املائدة [   

            ] ١: األنفال [   

          ] ٢٠: األنفال [   

           ] ٤٦: األنفال [  



     ٤٩٠                  
              ]٥٤: ور الن [   

        ] ٥٦: النور [   

           ] ٣٣: حممد [  

            ]ادلة١٣: ا  [  

             ] ١٢: التغابن [  

وما آتاكم : ( ، أو ) أطيعوا حممداً : ( ، أو ) أطيعوا النيب (  :فاهللا تعاىل مل يقل .. 
، ) من يطع النيب فقد أطاع اهللا : ( ، أو ) وما آتاكم حممد فخذوه ( ، أو ) النيب فخذوه 

ويف ذلك بيانٌ إهلي عظيم إىل أنَّ ساحةَ اتباع ) .. من يطع حممداً فقد أطاع اهللا ( أو 
  ..تعاىل تتعلَّق بصفة الرسالة ، اليت هي يف النهاية تتعلَّق بكتاب اهللا تعاىل منهج اهللا 
  ..وتتجلّى هذه احلقيقة بني أيدينا بالنصني التاليني .. 

             ] ٣٢: آل عمران  [  

              ] ٥٤: النور [   

  : بكلمة فاهللا تعاىل حينما خياطب النيب حممداً ..     ويأمره بأن يدعو إىل ،

 : طاعة الرسول             ] دون الصياغة  ] ٥٤: النور ، : )
 ، يتحرك ضمن ساحة هلا ، إنما يعين ذلك أنّ حممداً ذاته كنيب )أَطيعوا اللَّه وأَطيعوين 

كنيب وكشخص  حدودها املختلفة عن الساحة اليت يتحرك ا كرسول ، فهو ذاته 
  ... ي باتباع الرسالة اليت حيملها من اهللا سبحانه وتعاىل مطالب باتباع الرسول ، أَ

ة من هنا نرى احلكمة يف تعلّق هذا النص بصفة النبوة دون صفة الرسالة أو صف.. 
  : اجلانب الشخصي ، فبداية اآلية الكرمية األوىل هي         ًوهذا يعين خطابا ،
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وسياق العبارات الالحقة  ..يف ساحة اخلالص والنقاء والطهارة وأحكاماً تتعلَّق بذلك 

   ..هذه الساحة كما سنرى بإذن اهللا تعاىل  يف إطارتصور أحكاماً 
 نية العبارة القرآو ..                 يف قوله تعاىل             

                               ة حترمي النيبتنفي قص ،  ملارية على
تبتغي ( تعاىل مل يقل  فاهللا.. كما هو يف تفاسرينا املوروثة نفسه استرضاء لبعض أزواجه 

 ، إنما يقول  )مرضات بعض أزواجك                 ة ، وحسب القص
 فإنَّ حترمي النيب ت على هذا النصساليت لُب  شـكلٍ  وال ملارية على نفسه ال يكون بأي

 ملرضاا ، وهي من أزواجـه ، والـنص يقـول     من األشكال ابتغاًء         

        .. ًتان .. إذاة : القصحترمي العسل ، وحترمي مارية ، تنقضهما الصياغة اللغوي
القرآين للنص ..  

 .. حنن أمام مسألة تتعلَّق بالنيب              مبا حتمل هذه الساحة من خالص

 ه اهللا تعاىل لـه  ، وتتعلَّق مبا أحلَّونقاء وطهارة               مبعـىن تتعلَّـق ،
   وذلك بدليل كلمة من دون الناس ، باخلصوصية اخلاصة مبا أحلَّه اهللا تعاىل لنبية   

   ناالـاليت عنـده بـدليل    ) أزواجه  كلِّ( وتتعلَّق أيضاً بأزواجه .. كما بي      

            ، ة بهة اخلاصوتتعلَّق بتحرمي هذه اخلصوصي   من أجل مرضـات
  ..هذا ما تقوله اآلية األوىل من هذا النص الكرمي .. تلك األزواج 

دون غريه من النـاس والـذي    ما هو األمر الذي أحلَّه اهللا تعاىل لنبيه .. اآلن .. 
اإلجابة الواضحة اجللية نراها يف قوله .. ؟ يتعلَّق باحلياة الزوجية اخلاصة به من دون الناس 

  :تعاىل 
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                           ] ٥٠: األحزاب   [        

  ما أحلَّه اهللا تعاىل لنبيه .. إذاً ..          ، ةوالذي يتعلَّقة  خبصوصيخاص

 به دون غريه من الناس             ، ِّوالذي يتعلَّق مبرضات أزواجه كل

 أزواجه             ..  هذه املسألة الواردة يف سورة التحرمي ، تتعلَّق

 باملسألة الواردة يف النص السابق من سورة األحزاب والذي يبدأ بالعبارة القرآنية     

             ............  ..  
 ..ن اهللا تعاىل هلم احملمجيع البشر دون استثناء بيلتكون  ، وبنصوصٍ صرحية ، ماتر

 مات على إنسانفلو حذفنا احملر ..الت هلم ، ويف ذلك توسعة كبرية جداً باقي النساء حملَّ
  ..لكان ما أحلَّه اهللا تعاىل له ساحة واسعة جداً ، من جممل النساء  ما

الت تعاىل له احمللَّ ن اهللالقد بي.. عكس ذلك متاماً  هو بالنسبة للنيب  ولكن األمر.. 
، ويقتضيه النقاء  ويف ذلك تضييق تقتضيه مهمته .. لتكون باقي النساء حمرمات عليه 

 ، وهو صفة النبوة اليت يتصف ا  الذي يتصف به والطهارة واخلالص هللا تعاىل 
  : أمهات للمؤمنني هن ويقتضيه كون أزواج النيب ،بنسبة مائة باملائة       

                      ] اً  ]  ٦: األحزابفمن ستكون أم ،
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عرب دخوهلا ساحة الزوجية بصفة النقاء واخلالص ، للمؤمنني بعد تعلِّقها بساحة النبوة 

هلا من حتقيق جمموعة شروط تؤه لها لذلك والطهارة ، ال بد..  
من بعد النيب حيرم عليها الرجال ، هذه الساحة وتصبح أُماً للمؤمنني  تدخلفمن  ..
 ..  
                            

                ]٥٣: حزاب األ  [      
 .. فنكح زوجة النيب ، مه اهللا تعاىل  من بعدهه، هو عقد نكاحٍ حريف  – ألن
  ..أمهات للمؤمنني  بني املؤمن وأمه ، كون أزواجه  –النهاية 

  ..حال إتياا بفاحشة مبينة ذه الساحة عقوبتها ضعف غريها يف ومن تدخل يف ه.. 
                            

            ] ٣٠: األحزاب  [  

ب هلن خصوصية متيزهن عن باقي النساء ، وهذه اخلصوصية ترت نساء النيب إنَّ .. 
 ن ةشروطاً خاص طالَعليهنا باقي النساء ال ت ب..  

                      ] ٣٢: األحزاب  [  

هلا تعلُّقها لة تعلُّق املرأة بصفة الزوجية يف ساحة اخلالص والنقاء والطهارة ، أفمس.. 
 من هنا نرى جانباً  ..رجلٍ آخر بأكثر من مسألة ، وال ميكن مقارنتها باقتران املرأة بأي

  ..عليه لتكون باقي النساء حمرمات ،  يد احمللَّالت للنيب دمن حكمة حت
  : فمن هذه احمللّالتما ال يستطيع هو رده ،  الت له ويف هذه احمللَّ..    

                                  

      .. ة اليت ؤمنة امل وهذه املرأةعرب ، تريد دخول ساحة التعلّق بشرف النبو
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  : التعلّق بالزوجية مع صفة اخلالص والنقاء والطهارة               

    ،ماب إىل اهللا تعاىل واالرتقاء بت نفسها وه إنهلذه الساحة يف سبيل التقر

 والعبارة  ..درجات على سلّم اخلالص والنقاء والطهارة             ن تبي
 ن ب حياا يف سبيل النقاء واخلالص والطهارةألنا شرطاً لدخوهلا هذه الساحة ، وهو 

    ..  

  وبعد حتقيق الشرط األول           ، ا  شرطٌ وهويتعلَّق بإراد

 هناك شرط آخر  بعد ذلك ، يف دخول ساحة النقاء واخلالص والطهارة ،       

        ما يتعلَّق مببدأ اخلالص والنذه املرأة ، إن مبعىن  ،قاء والطهارة ال يتعلَّق :
، إن حكام املترتبة على ذلك ها بالشروط واألها لنفسها هلذه الساحة والتزامبطابق وه إنْ

لدخول هذه الساحة  الالزمةَ ةَطابق ذلك املصداقي ..  
كرجل  وليس لشخص حممد ، لنبوة اساحة ل فهذه املرأة إنما وهبت نفسها.. 
  [ : تاكلمذكر ، و    ،      [ ةيف هذه العبارة القرآني :        

                       ذلك  اننتبي..  

 الضمائر يف العبارة القرآنية احلكمة من عودة من هنا نرى ..         

                        وليس لشخصِحصراً ، للنيب حممد 
  .. ن أردت أن ن وهبت نفسها لك إوامرأة مؤمنة إ (فالعبارة ليست على الشكل

 كأنثى( ة أمروا ) كذكر( ليس جمرد أمر نكاح ولقاء بني رجل ألنَّ األمر  ، )تستنكحها 
ة تريد التعلّق بشرف ساحة النبوة ، واهبةً نفسها هلذه أامر مسألةُهو  األمر.. أبداً ..  )
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تفرض عليها ، وليس األمر جمرد مسألة أنثى تبحث الساحة ، عرب التزامها باألحكام اليت 

م مرض عن ذكر كما يتخيل الذين يف قلو..  
 آنية يف العبارة من هنا نرى عظمة الصياغة القر..                 ،

.. مبعىن إن أراد النيب كرمزٍ للنقاء والطهارة واخلالص هللا تعاىل أن يدخلها يف هذه الساحة 
تستطيع أن تحقِّق الشروط القاسية اليت تفرض عليها بعد صادقةً ومبعىن إن كانت بالفعل 

أماً للمؤمنني ، وتستطيع أن تكون أهالً هلذه الدرجة اليت تكون فيها ة دخوهلا هلذه الساح
 وهذا ما نقرؤه يف العبارة القرآنية ..                 .. فاإلرادة تعود

 دكصفات نقاء وطهارة وخالص وليس لشخص حمم للنيب  وهذا ما نراه بورود ،
 صيغة     .....  د اوهذه اإلرادة ليستإن ( لنكاح ، أبداً ، فالعبارة ليست ر

  : ، العبارة هي )أردت أن تنكحها                ..  
لدخول بذلك ، فقد وقوع اإنَّ النكاح يف كتاب اهللا تعاىل هو العقد ، وال عالقة ل

ن يقع الدخول ، وقوله تعاىل التايل ألكرب دليلٍ ملن يريد أدون ) العقد ( حيصل النكاح 
  ..فهم احلقيقة 
                             

                       ] ٤٩: األحزاب  [  

كعالقة بني ليس النكاح ) كصفة للطهارة والنقاء واخلالص (  مراد النيب.. إذاً .. 
الذي هو العقد كما بينا ( تفعيل النكاح  املراد هوما ، وإن )أنثى (  وامرأة) ذكر ( رجلٍ 

  كموافقة لشروط الدخول يف هذه الساحةإمكانية وقوعه  عرب طلب)         

      يف كلمة والتاء السني  ا، فحرف       يف ذلك  ماداللته ماهل..  
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 فعلى سبيل املثال يف اقتران السني والتاء بالصيغة الفعلية ، نرى أنَّ كلمة       

طلوبة وذلك عرب تفعيل الشروط امل، تعين بذلل اجلهد يف طلب املغفرة من اهللا تعاىل 
  ..للحصول على هذه املغفرة 

                                     ]
     ]  ١١٠: النساء 

 فكلمة        ما تعين تفعيل يف هذه اآلية الكرميةد طلب املغفرة ، إنال تعين جمر
ولذلك بعد العمل بالشروط .. لب املغفرة عرب العمل بالشروط املؤدية إليها اجلهد بط

 املؤدية إليها حيث العبارة         ، تكون النتيجة ، بعد ذلك      

      ..  

 العبارة القرآنية .. إذاً ..                ،ْتعين إن توه هدفج 
ة املؤمنة أرؤية تنفيذ الشروط املطلوبة يف مزاوجة املراخلالص والنقاء والطهارة باتجاه 

من منظار اخلالص  –ن كانت املرأة مبعىن إ.. الص والنقاء والطهارة املعنية مع مبدأ اخل
  ..أهالً لذلك  –والنقاء والطهارة 

 املرأة هو بساحة النقاء واخلالص والطهارة  وكما قلنا فإنَّ تعلّق هذه..    

                            ه بورود كلميتوهذا ما نرا 

]      ،      [  ةيف هذه العبارة القرآني..  
.. بعد ذلك .. ن تحقِّق شروط الدخول يف هذه الساحة أد ة بعأهذه املر.. ولكن .. 

 دستتعامل كأنثى مع شخص حمم  كذكر ، وهنا يف هذه الساحة انتقلنا من ساحة
اىل وامتالكاً هلذا الشرف اخلالص والنقاء والطهارة اليت تريد املرأة دخوهلا تقرباً إىل اهللا تع

  العظيم                                حيث ،



     ٤٩٧                  
التعلُّق كما نرى هو بساحة النبوة ، انتقلنا إىل ساحة الدنيا واجلانب الشخصي مبا يعنيه من 

  )كأنثى (  واملرأة )كذكر (  عالقة بني الرجل            ..  

 فالعبارة             تعلُّق الضمري الكاف يف  انرى فيه

 كلمة     بشخصدحمم  ..  خالصةً ( ت بالصيغة أنَّ هذه العبارة مل تأفما نراه
 ، وذلك يف صياغة يستمر )خالصةً للنيب من دون املؤمنني ( أو  )له من دون املؤمنني 

 فيها التعلُّق بساحة النبوة كما هو احلال يف العبارة السابقة هلا مباشرة        

                        .. ًإىل  لقد انتقلت الصياغة.. أبدا
  : نثى زوجة لهستكون هذه املرأة كأكإنسان ذكرٍ ،   صيغة اجلانب الشخصي حملمد

            ..  
فمن أُماً للمؤمنني ،  ستصبح بذلكهذه الساحة  ستدخلوكون هذه املرأة اليت .. 

   : من هنا نرى داللة العبارة القرآنية..  الطبيعي أن تكون حمرمةً على هؤالء املؤمنني

       يف قوله تعاىل :              ..  
قةً كلَّ الشروط الالزمة وهذه املرأة اليت اختارت الدخول يف هذه الساحة ، حمقِّ.. 
أن مينعها  ملتزمةً بكلِّ ما يفرض عليها نتيجة دخوهلا هلذه الساحة ، ال يستطيع ، لذلك 

فاملسألة تتعلَّق بعطاء اهللا تعاىل هلا لتسمو درجات على سلّم اإلميان ، وختصها .. من ذلك 
  ..هي كإنسانة تود التقرب إىل اهللا تعاىل 

 .. دع الشخص حمموضوهنا ي  اجتماعي يف موقف بني  ما، وذلك حرجٍ كإنسان
،  ثانيةة الزوجية من جهة أزواجه من جهة ، وبني من تريد الدخول يف ساحة التعلّق بصف

إىل حترمي ما أحلَّه اهللا تعاىل له  هذا ما دفعه  .....وبني مهز وملز املنافقني من جهة ثالثة 
 كنيب                                 ..  مبعىن منع
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ومرضاةً ألزواجه الاليت ال ، ه الساحة خوفاً وخشية من الناس من تريد الدخول يف هذ

  .. يرغنب مبشاركة غريهن من النساء بشخصه 
 من هنا نفهم دالالت العبارة القرآنية ..              ..  فهدف

هو  وما حرمه .. زواجه وليس بعض أزواجه أ زواجه كلِّأهذا التحرمي هو مرضاة 
..  ارة وعودة كاملة عنه، وبالتايل فهذا العمل حباجة إىل كفَّله خمالفة ملا أحلَّه اهللا تعاىل 

  وىل من اآلية الثانية وهذا ما نقرؤه يف العبارة األ                 ..  

  :من اآلية الثانية  العبارة األوىلو ..                       نرى فيها
 هة لكلِّ املؤمنني ، وليست حمصورة يف النيبصيغة اخلطاب موج  كما هو احلال يف اآلية

 وكذلك األمر يف كلِّ عبارات اآلية الثانية من النص .. األوىل               

                              ..  من جهتني طبيعي وهذا أمر:  
اآلية الكرمية ختاطب كلَّ املؤمنني بأنَّ اهللا تعاىل قد فرض هلم حتلّـة أميـام ،    – ١

  ..لتحمل هذه العبارة القرآنية حكماً عاماً يشمل كلَّ املؤمنني 
بني بـااللتزام  ه من املؤمنني املطـالَ نه شأن غريأشكشخصٍ  تخاطب حممداً  – ٢

لذي حرم ما أحلَّـه اهللا تعـاىل يف   ا أمر طبيعي ، فاوهذ..  وليس كنيبوامر اهللا تعاىل ، أب
كشخصٍ وليس حممداً كنيب أو  ؤمنة ساحة النبوة والطهارة ، هو حممد املرأة املدخول 

   ..كرسول 
  ..يف مسألة زوجة زيد وهذه املسألة رأينا إسقاطاً هلا .. 
                                   

                                     



     ٤٩٩                  
                                    

                 ] ٣٧: األحزاب  [  

ة ، وكنا قد بينا يف حبث سابقٍ كيف أنَّ زوجة زيد أرادت دخول هذه الساح.. 
ا ، جهةً حنو التعلّق باآلخرة ،مترةً  مبتعدةً عن الدنيا وشهواا جعلها مقصمع ) كأنثى ( مم

 يقول لزيد   داًحمم، مما جعله يريد فراقها ، مما جعل ) كذكر ( زوجها زيد   

            وذلك خشيةً من مهز الناس وملزهم ،..  
كيف يكون الذي حرم ما أحلَّ اهللا تعاىل له هو شخص : وهنا قد يقول قائل .. 

 دحمم  كبشرٍ دون صفة اخلالص والنقاء والطهارة ، واهللا تعاىل يقول         

                خماطباً النيب           ؟..  
بأداة النداء وال  رسولَه ونبيه حممداً  –يف كتابه الكرمي  –هللا تعاىل مل خياطب ا..  

  [[: ، إنما خاطبه بالصيغ  )يا أمحد ( : أو  )يا حممد ( : مرة ، فلم يقل تعاىل     

     ،         ،            ،          [[  وذلك ،
حلكمة إهلية عظيمة تتعلَّق بكون النص القرآين نصاً حامالً للتاريخ وليس حمموالً بالتاريخ ، 

  ..وبكون دالالت النصوص القرآنية هلا إساقاطات يف كلِّ زمان ومكان 
 ..محمالشخص بالصيغة خطاب اهللا تعاىل املفترض ل د( : ديعين خطاباً  ) يا حمم

هو فوق التاريخ وفوق  ، ولكن منهج الرسالة اخلامتةتارخيياً خاصاً بزمن اجليل األول 
خصوصيات الزمان واملكان ، ويخاطَب فيه كُلُّ إنسان حسب درجة دعوته لنشر دينِ اهللا 

كمة اإلهلية من هنا ندرك عمق احل.. تعاىل وحسب درجة نقائه وخالصه من الذنوب 
( بأداة النداء  بعدمِ وجود نص واحد يف كتابِ اهللا تعاىل يخاطب اُهللا تعاىل فيه حممداً 

   ..كما خاطب رسلَه السابقني ) يا 
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هي لصفات اخلالص ، املؤمنني  اطات يف كلِّ زمان ومكان يف نفوسفاإلسق.. 

  ..كشخصٍ يف تاريخٍ حمدد  حممد والنقاء والطهارة ومحل الدعوة ، وليس لبشرية 
 بعد أداة النداء كتاب اهللا تعاىل ، يف و..       نرى عباراتشخص خاطبت 

 دحمم  ومكان ،  كلَّ، ومن بعده يتعلَّق وذلك مؤمن يف كلِّ زمان بدرجة بإسقاط
  .. النيب حممد  تتناسب مع موقعه على سلَّم النبوة والرسالة الذي قمته الرسول

                      .....    ] ٤١: املائدة  [  

                      ............   ] ٦٧: املائدة  [  

                                  

           ............    ] ٦٥ – ٦٤: األنفال  [  

                   .......    ] ٧٠: األنفال  [  

                          .......   ] ٧٣: التوبة  [  

                         ........    ] ١: األحزاب  [  

                     .......   ] ٢٨: األحزاب  [  

                        ............    ] ٤٥: األحزاب  [  

                        ............   ] ٥٠: األحزاب  [  

                      .......    ] ٥٩: األحزاب  [  

                       ............    ] ١٢: املمتحنة [   

                       .......    ] ١: الطالق  [  



     ٥٠١                  
                      .......    ] ١: التحرمي  [  

                         .......    ] ٩: التحرمي  [     

                         .......    ] ٣ – ١: املزمل  [  

                      ............    ] ٣ – ١: املدثر  [  

حسب درجة  ( مؤمنٍ بكتاب اهللا تعاىل ومن بعده كلّ(  شخص حممد ف.. 
  : النداء بأداةخياطبه اهللا تعاىل ) إميانه      من الصفات صفة كشخصٍ حاملٍ ل

 [[ :  املتعلِّقة ذه األداة   ،      ،        ،       [[ ..  

 : من هنا نرى أنَّ قوله تعاىل ..                          هو
 دمن منظار اخلالص والنقاء والطهارة لشخص حمم خطاب  م ما أحلَّه اهللاالذي حر

صف بصفة اخلالص والنقاء والطهارة ، يا حممد يا من تت: مبعىن .. تعاىل لساحة النبوة 
  ..كيف حترم ما أحلَّه اهللا تعاىل من أجل ساحة اخلالص والنقاء والطهارة ؟ 

فالذي حرم ما أحلَّه اهللا تعاىل من أحكامٍ تتعلَّق بساحة اخلالص والنقاء والطهارة .. 
 دحمم هو شخص ة حمور اخلالص والنقاء والط الذيع على قمهارة يترب..  

  بداية اآلية الثالثةو ..                            نبينا أمام لنا تأن
يف  إشـارة  فال.. زها عن املسألة احملمولة باآلية األوىل مسألة أُخرى ، هلا حدودها اليت متي

  ..على نفسه يف اآلية األوىل  مه ملا حر ىل أنها شرحإ )وما يتلوها (  هذه اآلية الكرمية
 .. كلُّ الضمائر يف اآلية الثالثة تتعلَّق بزوجة واحدة و ..                

                                                    

                                             ..ِّقة فالضمائر املتعل



     ٥٠٢                  
  [[بالكلمات            ،،       ،،        ،،     [[  تعود

  ..لزوجة واحدة 
حديثاً ، بعد ذلك نبأت هذه الزوجة ـذا   هلا النيب  هناك زوجة ، أسر.. إذاً  ..

ـ  على ما نبأت به ، بعد ذلك عرف الـنيب   احلديث ، وأظهر اهللا تعاىل نبيه   هبعض
 أها النيبوأعرض عن بعض ، بعد ذلك نب   به ، بعد ذلك قالت من أنبأك هذا ، بعـد

  ..ترتيب عناصر هذه املسألة هذا هو  ..ذلك قال نبأين العليم اخلبري 
بني قمة حمور الرسالة ترسم صورة العالقة ، اآلية الثالثة ذه الصيغة اليت ترد ا و.. 
 والنبوة       ومثلٌ لوبني عالقة بـني الـزوج   لأزواجه ، كعالقة هي أسوة وسقف

ن هذه القمـة ،  هذه العالقة يف كلِّ زمان ومكان دووزوجته ، وحبيث تكون إسقاطات 
 ة وكسقف حماولةً متثّلها بإسقاطمبعىن أنَّ املرأة املؤمنة عليها أن تنظر إىل هذه العالقة كقم

  ..يتعلَّق بدرجة إمياا 
 : يف العبارة القرآنية و ..                           ،  نرى كلمة

 :      ،اً وهي مبعدون العلن أي ، ىن جعل األمر سر..  

                    ] ١٠: الرعد  [      

                          ] ١٣: امللك  [    

 .. ه النيبوما أسر  زواجه هو حديث أبعض إىل :              

      ..  وما نراه أنَّ كلمة    يت بصيغة النكرة ، وأنَّ الذي أت

 أسره هو      ًداوليس الشخص حمم ..  هو يف ساحة مبعىن أنَّ احلديث املعين
  .. إطار هذه الساحة ضمنهذه الزوجة تتعلَّق به ما يف وة ، اخلالص والنقاء والطهار
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ن تتعلَّق بصفة الزوجية مع ساحة النبوة مبا تعنيه من نقاء وصفاء وطهارة ، ال مفَ.. 

 بد أن تتفاعل مع ما حيمله       أن تسمع منه أحاديث من صفات ، وال بد
  ..ن العلن كثرية ، منها ما هو يف ساحة السر دو

 ويف تأخري كلمة ..     :                      ،
إشارةٌ إىل أنَّ املُراد من أحكام هذا النص هو الكليات اليت ، ورودها بصيغة النكرة  مع

 ومكان كنموذج ت، على كلِّ زوجة أن تنظر إليها يف كلِّ زمان سعى لتمثّله وكسقف
  ..حمدداً بعينه كما تذهب تفاسرينا املوروثة تارخيياً تسري حتته ، وليس املراد حدثاً 

 واحلديث املعين والوارد بصيغة النكرة ..     ، ما  فيهايشمل مساحةً واسعة
  ..يتعلَّق بكتاب اهللا تعاىل 

                           ] ٢٣: الزمر  [  

                                 
  ]  ٦: اجلاثية [ 

  ..وفيها ما يتعلَّق بأمور الدنيا .. 
                                        

                    ] ١٤٠: النساء  [  

                               

                        ] ٢١: يوسف  [   

 ..كون ..  ولكن ه النيبأسر األمر يتعلَّق بسر  اً ليس منفهذا يعين أمراً خاص ،
هللا كحامل ملنهج ا فالرسول .. أمر الرسالة اليت أنزهلا اهللا تعاىل للبشرية مجعاء ظاهر 

..  اليت يأمره اهللا تعاىل بإبالغها للناس تعاىل ال يخفي أبداً أي جانبٍ من جوانب الرسالة
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فما  ،ي تفصيلٍ ألي جزئية أكليات دون  ا النص الكرمي جاء بأمرٍ حيملفهذ.. ولذلك 
 له هذا النصاملبدأ الذي حيم، هو جبانب الرسالة من هذه القصة احملمولة ذا النص يتعلَّق 
  .. للزوجة املتعلِّقة مع قمة حمور اخلالص والنقاء والطهارةكإطارٍ للعالقة املثلى ، الكرمي 
وعدم ذكر اهللا تعاىل حليثيات هذا احلديث الذي أسره إىل بعض أزواجه ، وعدم .. 

ن ارتضـت  واألحكام والتفاعل بني م باملبدأ العام هو حلكمة تتعلَّقذكر الزوجة املعنية ، 
كانت ، وال  أياًالتعلّق بالزوجية مع قمة حمور اخلالص والنقاء والطهارة وبني هذه القمة ، 

يهم يف هذه األحكام العامة من هي ، املهم هو األحكام كمبدأ هلذه العالقـة ، لتكـون   
  ..سقفاً تسري حتته وتنظر إليه كلُّ زوجة يف كلِّ زمان ومكان 

، بل مل يذْكَر  تعاىل مل يذْكَر اسم أي زوجة من أزواج النيب ويف كتاب اهللا .. 
 اسم أي أنثى إالَّ اسم     زها عن باقية متيا هلا خصوصيعليها السالم ، كو

ويف كلِّ ذلك حكمةٌ إهليةٌ عظيمة ، فأي حكمٍ .. النساء منذ بداية اخلليقة إىل قيام الساعة 
نص ة  يف أيقرآين هو فوق التاريخ ، وخصوصي     ر إىلعليها السالم لن تتكر

 قيام الساعة ، فلم ولن تلد أنثى دون ذكر إالَّ     هاعليها السالم ، إضافة إىل أن
أطهر امرأة على وجه األرض اصطفاها اهللا تعاىل نفساً وجسداً ، وذلك منذ بداية اخلليقة 

  ..لساعة إىل قيام ا
                                 

        ] ٤٢: آل عمران  [  

يف عالقة زوجة تتعلَّق بصفة الزوجية مع رمز اخلالص والنقاء والطهارة ، .. إذاً .. 
سر هلا حديثاً أها أن تعلنه ، مبعىن نوالنقاء والطهارة حديثاً ال يريد مأسر هلا رمز اخلالص 
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 : يتعلَّق ا كخصوصية هلا كوا زوجاً يف ساحة النبوة             

      ..  
لغائب وليس نَّ مست اخلطاب هو من منظار وصف اأوما نراه يف هذه اآلية الكرمية 

وإذ أسررت إىل بعضِ أزواجِك حديثاً فلما ( : ب ، فاآلية ليست على الشكل املخاطَ
نبأت به وأظهره اهللا عليك عرفت بعضه وأعرضت عن بعض فلما نبأا به قالت من 

 : ، إمنّا هي  )أنباك هذا قلت نبأين العليم اخلبري                

                                   

                          ..  
مع ورود أحكامٍ كلية ، مع صفة النبوة لكرمية يف هذه اآلية افاقتران مست الغائب .. 

أمام أحكامٍ عامة ترسم يؤكِّد لنا أننا دون أي تفصيلٍ جزئي أو ختصيص ، كلُّ ذلك عامة 
   ..الزوجية يف قمة حمور اخلالص والنقاء والطهارة  صورة العالقةلوحةً ل

 : والعبارة القرآنية ..                           

     نراها تبتدأ بالفاء       ،ه ىل عدم ويف هذا إشارة إااللتزام حبفظ ما أسر
فبدالً من االلتزام ذا السر واحلفاظ عليه نبأت به .. قمة حمور اخلالص والنقاء والطهارة 

 وكلمة . ....    وأعلنتأخربت  تعين ..  

                      ] ٤٩: آل عمران  [  

                                    

               ] ٣٧: يوسف  [  
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 وما نراه يف صياغة العبارة القرآنية       ورود كلمة  هو    ..  فهي

علنت ما أدركته من أمبعىن أخربت و ..هلا  النيب ت بواسطة ما أدركته مما أسره أنب
  ..إليها  خالل ما أسره 

القة زوجية مع رأس حمور النقاء واخلالص والطهارة الزوجة املتعلّقة بع.. إذاً .. 
ت بذلك أظهر اهللا تعاىل أوبعد أن نب .. أسره هلا النيب دركته مما أت مبا علنأأخربت و

  : نبيه على ما نبأت به                        

    ..  
كلمة ظَهر تعين بان وعال مبا ال ميكن إخفاؤه ، وذلك بداللة تشمل مقابلةً و.. 

  ..لكلمة بطن 
                         ] ١٥١: األنعام [  

                          ] ٩٧: الكهف   [  

                  ] ٣١: النور  [  

  .. لدرجة ال ميكن أن يكون خمفياً )جعله ظاهراً (  وأظهر األمر أبانه وأعاله.. 
                             ] ٢٦: غافر  [  

                                    

        ] ٩: الصف  [  

 العبارة القرآنية .. إذاً ..         اهللا تعاىل  أبان : تعينه نبي  ما على

أت به ،  أت به هذه الزوجةنبوذلك بعد أن نب                  .. 

 فالضمري اهلاء يف كلمة    أت به هذه الزوجةيعود إىل ما نب ..  
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 العبارة القرآنية و..           نبقدرةذا اإلظهار ليس أنَّ هلنا تبي  النيب
 ،  ما من اهللا تعاىل ، ففاعل هذا األمر هو اهللا تعاىلوإن..  

  : العبارة القرآنيةو..                  رتصو مةً لنتيجةمقد

   : تصورها العبارة القرآنية          ..  
 ..وعرته دون إنكار أدرك الشيء  فهوي..  
                           ] ٥٨: يوسف  [  

                                   

      ] ٦٢: يوسف  [  

                                      
     ]  ٧٢: احلج [ 

  ..ه يدرك هويته دون إنكار جعل غري لغريه وعرف الشيَء.. 
                          ] د٦ – ٥: حمم  [  

 فكلمة ..      يف اآلية الكرمية               أنَّ اهللا تعين
ة من خالل آياتهتعاىل بية اجلنم الدنيا هويوهذا خيتلف عن العلم .. الكرمية  ن هلم يف حيا

لذلك هذه اجلنة اليت نعرفها يف حياتنا الدنيا .. ، فالعلم يعين الوقوف على حقيقة األمر 
 ألنَّ اهللا تعاىل       ، علماً  –يف احلياة الدنيا  –ال نعلم حقيقتها لنا يف كتابه الكرمي

  ..أعني  نقف فيه على حقيقة ما أُخفي ألصحاا من قرة
                                   ] السجدة

 :١٧  [   
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 .. يف قوله تعاىل .. ولكن               نتعاىلاهللا مل يبي 

 ..ما أظهره اهللا تعاىل عليه  عرف النيب  نمل لنا يف ظاهر الصياغة اللغوية هلذه العبارة
ما أظهره  تبين لنا من هو الذي عرف له النيب  هذه الصياغةظاهر مبعىن مل ترد كلمة يف 

  ..اهللا تعاىل عليه 
  حيام الدنيا ففي تعريف اهللا تعاىل للجنة يف كتابه الكرمي للمؤمنني يف    

         نرى ورود كلمة     ..   ْة.. لكنيف العبارة القرآني :    

              ،لمن أعرض به عن بعض ؟  نف بعضه وعمعر..  
 ..ه وملّا كان اهللا تعاىل هو الذي أظهر نبي أعلى ما نب ت به ، واملسألة بني النيب 

ت به أنها نبأمل يعرف   والنيب وغريه من البشر ، وليست بني النيب وبني اهللا تعاىل ، 
إالَّ من اهللا سبحانه وتعاىل ، وملا كان إظهار اهللا تعاىل له على ما نبأت به يعين إخباره مبا 

 قوله تعاىل  فإنَّنبأت به من حق وباطل ،               يعين :

 بين هوية ما نبأت به من حق وباطل ، فالعبارة        ما تعين ق بعضصد

 والعبارة القرآنية  نبأت به ،         أت بهتعينبعض ما نب فما ،  أنكر

قه  ه ما هو حق ولذلكت به منأنبصد:        ومنه ما هو باطل ولذلك ،

  : أنكره        ،  بينه وبني اهللا تعاىلوكلُّ ذلك  ..ن فكما قلنا مل يبي
ال ذكر يف هذه اآلية ، وهذا األمر  عرف  نمل يف ظاهر صياغته اللغوية النصلنا 

  ..وهلذه الزوجة  للنيب و هللا تعاىل الَّالكرمية إ
  وما نراه يف هذه الصياغة اللغوية أنَّ العبارة القرآنية ..               

                 متعلّقةً باحلوار بني هذه الزوجة وبني ليست
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اآلية يف هذه هلا كما هو احلال يف العبارات السابقة  ، ص والنقاء والطهارةقمة حمور اخلال

 الكرمية ،                    ،يف  أيضاً وكما هو احلال

 العبارات التالية                                ..  
ر ، يف الوقت الذي كان عليها أالَّ تفعل ذلك ، أت ذا السنب هذه الزوجة.. إذاً .. 

ذا الس لآلخرين وإنباؤها ر مل يسمع به النيب  ما أظهره اهللا ، أو منها من اآلخرينإن ،
ذلك من اهللا   عرفأو منها ، إنما مل يعرف ذلك من اآلخرين تعاىل عليه ، مبعىن 

  ..تعاىل سبحانه و
 العبارة التالية مباشرةً ..                               

     ، مباشر لتفاعل هذه املسألة ونرى أيضاً ..نراها تبدأ بالفاء ، ويف ذلك استمرار 
ر الذي كان عليها أالَّ تبوح إنما بإنبائها هلذا الس،  رالسليس بأ هذه الزوجة نب النيب أنَّ 
 نية يف العبارة القرآ    ، فكلمةبه           تتعلَّق بإنبائها هلذا السر ..  

 وما نراه يف هذه العبارة القرآنية ..            ورود كلمة هو    ، 

 وما نراه أيضاً هو ورود كلمة ..  ا نبأت بهمبهلا  إنبائهأخربها بواسطة مبعىن       
  .. )أَنبأَها ( وليس كلمة 

 ..ية بالتضعيف أ كلمة نبل املتعدعلى وزن فع ،ة ختتلف دالالا عن كلمة أنبأ املتعدي
أ تعين اإلخبار عن األمر بدخولٍ أنَّ كلمة نبولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا ..  باهلمز

، وإنما عن  هعن ظاهر اإلخباروباإلخبار عن مكنوناته ، مبعىن ليست فقط  ،حيثياته  يف
  ولذلك رأينا كيف أنَّ العبارة القرآنية .. حيثياتهعن و ظاهرة           

                    ترد فيها كلمة      متعلّقةً بالزوجة
، مبعىن ناقلةً خرب ناقلةً خرب هذا السر عرب ما أدركته وبدخولٍ يف عمقيه الظاهر والباطن 
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ولذلك رأينا كيف أنَّ .. حسب ما أدركت تأويله  وناقلةًهذا السر حسب ما أدركت ، 

 النيب  فعربعض بعضهعرض عن أت به وأما نب ..  
ومن هذه .. لرأينا ذلك أ لكلمة نبولو تتبعنا يف كتاب اهللا تعاىل الصيغ املختلفة .. 
  ..الصيغ 
                                   

            ] ٦٤: التوبة  [  

                            ]٩٤: التوبة [      

                       

                                    

                 ] ١٨: يونس  [  

                                     

                                    

                           ] ٣٧ – ٣٦: يوسف  [  

                                     ] يوسف
 :٤٥  [  

                          ] ١٥: لقمان  [   

                      ] ١٣: القيامة  [   

، كاإلنباء عن  نقل اخلرب دون الدخول يف تأويلهنبأ نراها تأخذ جانب أبينما كلمة .. 
  .. عمقه الباطناسم الشيء دون الدخول يف 
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                         ] ٣٣ – ٣١: البقرة  [    

 : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية ..                   

             ..  فالنيب أخربها بظاهر وباطن ما أخربت به :       
 نرى ورود كلمة ذلك يف حدود هذه املسألة ، ولذلك و ،    ةيف العبارة القرآني :

          ..   
دون ، عن نقل ظاهر اخلرب إليه  بينما هي تعاملت مع ظاهر ما مسعت منه سائلةً.. 

، يف ساحة الظاهر  أكثر اتساعاًسؤالٍ  صيغةمن خالل  ..ولكن  ..التعرض لتأويله الباطن 
هذا عن  ما تفاجأت به ليشملسع سؤاهلا مبعىن ات   .. بدليل عدم ورود كلمة 

  : وهذا ما تصوره العبارة .. اإلخبار          ..   

  : لعمقني الظاهر والباطنمتضمنةً ل وكانت إجابته ..       ودون التعلّق ،

  : بكلمة    ،من حدود هذه املسألة لتشمل ساحةً أوسع :           

  : اهللا تعاىل من هو ذلك، كون         ..  

 لعبارة القرآنية وا..            رمة لقوهل تصوامقد            

   وقوهلا ..        رمة لقوله تصومقد                ..  
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،   نبأ اهللا تعاىل ا نبيه ويف هذا السياق ال بد من الوقوف عند الكيفية اليت.. 

  ..  ختتلف عن وحي النص القرآين  كيف أنها
فحىت وحي القصص ... هو وحي القرآن الكرمي  –يف الرسالة اخلامتة  –الوحي .. 

  ..نراه عرب القرآن الكرمي 
                                    

              ] ٣: يوسف [  

                     ] ١٠٢: يوسف [   

                     ] ٤٤: آل عمران [  

                       ] ٤٩: هود [  
  ..مبسألة اجلن إنما كان عرب القرآن الكرمي حصراً  وحىت وحي اهللا تعاىل لرسوله 

                       ............     ] ٢ – ١: اجلن [     

هناك وحي آخر مع وحي كتاب اهللا تعاىل ، كما يزجمر عابدو أصنام وإنْ كان .. 
  ..التاريخ ، فكيف بنا أن نفهم قولَه تعاىل 

                             

        ] ٢٧: الكهف [  

 ..مؤر فالذي ي  بتالوته من الوحي      هو ما أُوحي إليه من القرآن الكرمي

                 ر  .. ، وليس أمراً آخرؤموهذا الوحي الذي ي
  ) بتالوته ، ال يوجد ) ومن بعده كلُّ حاملٍ لكتاب اهللا تعاىل من دونه للنيب  ولغريه

 مآل مرجع وال           ..  
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بالقرآن الكرمي دون أي وحيٍ آخر ، ينفي وجود وحيٍ  فحصر مرجعية الرسول 

مستقلٍ عن كتاب اهللا تعاىل ، كما يفتري عابدو أصنام التاريخ ) يف ساحة الرسالة ( آخر 
ذاته  رجعاً ومآالً حتى للرسول ، وإالَّ ما الفائدة من وحيٍ يف ساحة الرسالة ال يكون م

  .. وقد بينت ذلك يف أحباث سابقة مبا فيه الكفاية .. ؟ 
هذا يف ساحة الرسالة ، أي يف ساحة املنهج املوجود بني أيدي البشر ، .. ولكن .. 

وهذا أمر له حدوده املختلفة عن حدود .. حيث يطالبون باتباعه يف كلِّ زمان ومكان 
الشفافية والرؤية الصادقة  ( رؤية الصادقة واإلهلام من اهللا تعاىل ، فهذه األمورالشفافية وال

بني  خالصةتتعلَّق بساحة اخلالص والنقاء والطهارة ، وهي عالقة روحية ) واإلهلام 
  ..اإلنسان وبني اهللا تعاىل 

لكرمي ، ذه املسألة خارج وحي القرآن ا وبالتأكيد أنَّ اهللا تعاىل نبأ نبيه .. 
 يف ساحة النبوة هي املسألة ف                   ، ات ما وجزئي

ه النيبأسر   ذكَر من حديثات ) كرسالة ( ألنَّ املسألة ، مل تذه اجلزئي ليست متعلِّقة
معرفة جزئيات احلديث الذي أسره النيب  كرسالة يطلَب اتباعها ال يهمنا... ....كما بينا 
  ة حمورالكرمي لعالقة قم نا هو األحكام الواردة يف هذا النصإىل بعضِ أزواجه ، ما يهم

اخلالص والنقاء والطهارة مع من تتعلَّق معه بصفة الزوجية يف هذه الساحة ، وذلك 
يف كلِّ زمان ومكان ، وقد  كسقف تسري حتته كلُّ زوجة مؤمنة يف عالقتها مع زوجها

  ..بينا ذلك مبا فيه الكفاية 
يف هذه املسألة هو خارج وحي الرسالة الذي هو  ما نبأ اهللا تعاىل به نبيه .. إذاً .. 

أ اهللا تعاىل ا ، وهو رؤية صادقة نب) القرآن الكرمي ( فقط وفقط ال غري كتاب اهللا تعاىل 
 النيب  ذه املسألة..  

ففي حني كانت .. اآلية الرابعة يف هذا النص الكرمي بصيغة جديدة بداية وتأيت  ..
نرى  ومن مست خطاب الغائب ، صيغة اخلطاب يف اآلية الثالثة مفردة ومتعلِّقةً بزوجة ،
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  :  اآلية الرابعةبداية صيغة اخلطاب يف                    بصيغة 

   ..، ومن مست منظار املخاطَب املثنى 
، كشرط قد يتحقَّق وقد ال يتحقَّق     : كلمةهي اآلية الكرمية هذه بداية و.. 

، ويف ذلك إشارة إىل أننا أمام أحكامٍ قد حتصل وقد ال حتصل  تقدمي عرض لتوبةمبعىن 
معها ، ، ة عام تارخييوتفاعلٍ حي د سردل  ولسنا أمام جمريف اجليل األو حلدث..  

   : شرط التوبةو..                    ن لنا العودة عنيبي
  ..خطأ كان من املفروض أالَّ يكون ، ويعين االلتزام بعدم العودة إىل هذا اخلطأ 

  [[ : ماتصيغة املثنى يف الكلحنن أمام شخصني اثنني بدليل .. إذاً ..      ،،

       ،،       [[ .. هذان الشخصان سبق هلما ذكر يف هذا السياق ، و

 العبارة ذكر التوبة يف ذكر ملا تترتب عليه توبة ، فوسبق هلما        حلكمة هلا هو
  .. ما تتعلَّق به يف السياق السابق

   : وزوجة من أزواجه النيب ب يتعلَّقسياق السابق لرأينا أنه ولو نظرنا يف ال.. 
                                     

                                      

     ..  

  [[: من منظار الغائب هو مست اخلطاب  وكما قلنا ،..     ،     

 ،      ،      ،        ،     ،     ،     

  :وليس بشخصِ حممد  ، ق بالنيب والنص يتعلَّ.. ]]             

      ..  



     ٥١٥                  
اآلية التالية هلا خبطابٍ مسته املخاطَب بداية من هنا نرى أنَّ االنتقال من هذه اآلية إىل 

  : زوجةوهلذه ال حملمد  ي، وبصيغة املثنى ، هو انتقال إىل اجلانب الشخص     

                ،  يريد اهللا تعاىل حدوثهافهذه الصيغة تتعلَّق وهي  مبسألة
، مبعىن أنها مل حتدث ، فلو حدثت ملا وردت حكام اهللا تعاىل أوالعودة إىل االلتزام ب التوبة

 العبارة القرآنية                     ..  
وهذا التحول من صيغة الغائب إىل صيغة املخاطَب ، كتحول من التعلُّق بصفة .. 

 داخلالص والنقاء والطهارة إىل اجلانب البشري لشخصِ حمم  رأينا مثيالً له يف صياغة ،
 : العبارة القرآنية                             

             نا ذلك مبا فيه الكفايةوبي ،..  
ويف اآلية الكرمية التالية نرى أنَّ التحول من صيغة املخاطَب إىل صيغة الرسالة ، .. 

  ..إىل التعلُّق بصفة الرسالة  حملمد  هو حتولٌ من خماطبة اجلانب الشخصي
                                      

       ] ١٤٣: البقرة  [   

 فالعبارة القرآنية                     دختاطب شخص حمم 
بعيداً عن جانب الرسالة ، وذلك يف التوجه إىل بيت املقدس كاجتهاد بشري منه موافقةً 

ولذلك .. ألهل الكتاب ، ريثما يرتل النص القرآينُّ الذي حيدد مست التوجه يف الصالة 
 نرى أنَّ اهللا تعاىل يقول             اليت كان الرسول عليها ( ، ومل يقل(  ..

  بينما يف العبارة القرآنية            نرى انتقاالً من صيغة املخاطَب
 ) دشخص حمم  ( بع األمر اإلهلي : إىل صيغة الغائب املتعلِّقة بالرسول ، مبعىنمن يت

إالَّ ( :  يحدد التوجه إىل املسجد احلرام ، فاهللا تعاىل مل يقل النازل من السماء كنص قرآينٍّ
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 بصيغة املخاطَب كما هو احلال يف العبارة  )لنعلم من يتبعك            ماإن ،

  يقول جلَّ وعال           ..  
كصفة خالص  فرد وصيغة الغائب املتعلِّقة بالنيب االنتقال من صيغة امل.. إذاً .. 

 ونقاء وطهارة ، مع عدم ورود ذكرٍ إالَّ للنيب  ة حمور اخلالصولزوجة تتعلَّق معه يف قم
اآلية الرابعة بداية والنقاء والطهارة ، وذلك يف اآلية الثالثة ، إىل صيغة املخاطَب واملثنى يف 

  : وهلذه الزوجة  د إىل خماطبة اجلانب الشخصي حملم لكلُّ ذلك يؤكِّد االنتقا.. 

                 .......  ..  

  والعبارة القرآنية                  .......   مةنة من مقدمكو

 املقدمة هي .. نتيجة و           ونتيجتها هي ، :           
  .. القرآنية هذا ما تنطق به الصياغة اللغوية حلروف هذه العبارة.. 

 مجلة فعل الشرط أما القول بأنَّ ..             اليس هلا جواب ، وجوا
وهو قفز فوق ظاهر الصياغة ، قول غري صحيح يتب عليكما ، فهو : حمذوف وتقديره 

وتفاسري موروثة ما أنزل فرض تصورات مسبقة الصنع  نتيجةرة القرآنية ، االلغوية هلذه العب
  ..اهللا تعاىل ا من سلطان 

 وكلمة ..     الكرمي يف ظاهر .. مالت وأنصتت  :تعين ومل يذكر النص

 كون العبارة .. ولكن ..  صياغته اللغوية إىل ماذا صغت          

 قة بالتوبة متعلِّ            وكون التوبة تعين رجوعاً إىل احلق ، فإنَّ احلق ،
تابا إىل  وااللتزام مبراد اهللا تعاىل يف أحكام كتابه الكرمي ، هو ما ستصغي إليه قلوما إنْ

  ..اهللا تعاىل 
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 : وما ذهبت إليه التفاسري املوروثة من أنَّ العبارة القرآنية           

 : تعين زاغت وعدلت ومالت عن احلق ، هو تفسري غري صحيح ، فالعبارة القرآنية   

                   ، مة ونتيجةنة من مقدمة مكواملقد :      

       والنتيجة ،          فكيف تكون نتيجة التوبة ميالً عن ،
  !!! ..احلق ؟

نَّ الفهم غري السليم لدالالت هذه العبارات القرآنية هو ما أمن هنا نرى كيف .. 
   : مجلة فعل الشرطقادهم إىل القول بأنَّ           اليس هلا جواب ، وجوا

  : وذلك يف الوقت الذي نرى فيه أنَّ النص القرآين ،يتب عليكما : حمذوف وتقديره 
                      ٌنوحدةٌ مترابطةمة هي  ةٌمكومن مقد :  

        نتيجة هي  ، ومن :             وأنَّ حرف الفاء يف ،

 كلمة      مة بنتيجتهايربط املقد..   
 .. رب عليه دم توبتهما احتمال عوتكملة اآلية الكرمية تصوأي بقاءمها وما يترت ،

شرطاً جديداً  ملفهي حت..  ا رأيناه يف السياق السابقملستمرار االأي  ، على حاهلما
  ..واحتماالً آخر مقابالً لالحتمال األول 

                                        

     

 : املقدمة هي ة ، أيضاً أمام مجلة شرطية مكونة من مقدمة ونتيجحنن وهنا  ..  

       ونتيجتها هي  :                      
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             ونرى هنا أيضاً أنَّ حرف الفاء يف كلمة ،      

  ..يربط املقدمة بنتيجتها 
 مجلة فعل الشرط بأنَّ  –هنا أيضاً  – القولو ..             ليس هلا

وناتج عن فرض ، هو قول غري صحيح  ،جيد ناصراً : جواب ، وجواا حمذوف وتقديره 
، نتيجة تفاسري تارخيية ما أنزل اهللا تصورات مسبقة الصنع على دالالت العبارات القرآنية 

  ..لطان تعاىل ا من س
  :العبارة القرآنية  وورود..             ، ة من الصياغةذه احليثيلنا نتبي 

يف عالقته وتفاعله مع ) على مبدأ اخلالص والنقاء والطهارة ( أنَّ كالً منهما عال وبان 
 كلمة ف.. اآلخر      إن مل ينته : عىن مب.. تعود ملبدأ اخلالص والنقاء والطهارة

وشخص الزوجة املعنية  من قبل شخصِ حممد ( االستمرار وإن مل حتصل العودة والتوبة 
عما بينه النص يف السياق السابق من التظاهر على األحكام املتعلِّقة بساحة اخلالص ) 

  ..والنقاء والطهارة 
ه ، بيناه يف شرح اآلية السابقة ما وقع من شخص الزوجة املعنية وجيب أن تعود عن.. 

ورد ذكره يف اآلية األوىل من هذا النص  وما وقع من شخصِ حممد .. مبا فيه الكفاية 
من حترمي ما أحلَّه اهللا تعاىل له ابتغاء مرضاة أزواجه ، وذلك خشية الناس وخشية مهزهم 

رى تفاعالً مشتركاً يف هذه ويف تلك احلالتني ن.. وملزهم ، وشرحنا ذلك مبا فيه الكفاية 
 داملسائل ما بني شخصِ حمم  ة حمور اخلالص والنقاءوبني الزوجة املتعلَّقة معه بقم

 من هنا نرى داللة كلمة .. والطهارة        ذه الصيغة..  

  : قوله تعاىل ..إذاً  ..                          

                                نرى ،
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 : املقدمة األوىل هي .. مقدمتني ونتيجتني فيه             ونتيجتها هي : 

           .. مة الثانية هيواملقد :           ونتيجتها هي  :
                                 ..  

 :  املقدمة األوىل ونتيجتها تعين توبةً وعودة بقلوما إىل احلق..           

         مة الثانية ونتيجتها ، واليت تعيناستمراراً يف ، وهذا يقابله املقد

 :  دون توبة وعودة عن ذلك،  لخالص والنقاء والطهارةالنيب كمبدأ لعلى  التظاهر   

                                    

  ..  

 وما نراه أنَّ املقدمة الثانية تبدأ أيضاً بكلمة ..      مة األوىلكما هو حال املقد
يف الوقت ) التوبة ( واحتمال وقوع نقيضه  )التظاهر (  األمراالستمرار يف ، لتعين احتمال 

ويف كلِّ ذلك دليلٌ على أنَّ املسألة ليست جمرد سرد تارخيي لقصة تارخيية بعينها ، .. ذاته 
إنما هي مسألة تبيان لألحكام يف عالقة الزوجة املتعلِّقة مع قمة حمور اخلالص والنقاء 

  .. والطهارة 
 : يف قوله تعاىل  ..إذاً ..                    ،  َّالضمري فإن

  [[ : اهلاء يف الكلمتني    ،      [[ يعود إىل ا لنيب  كصفة خالص
كبشر له هواجسه النفسية وشهوته وكلّ ما  وليس لشخص حممد ، ونقاء وطهارة 
   [[: لمات الضمري املثنى يف الكأنَّ ، يف حني يتعلَّق به كبشر     ،       

  ،      [[  يعود دإىل شخصِ حمم  ة يف هذا النصوشخص الزوجة املعني..  
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  : قوله تعاىل وما نراه يف..                     َّكلمة أن : 

       ىنمث بصيغةترد  داجلمع ، مبعىن لشخصِ حمم  ولشخص الزوجة ، قلوب

  : يكون ذلك واهللا تعاىل يقول فكيف،  املعنية قلوب             

        ] ؟]  ٤: األحزاب.. !!!    
ادية اليت تنبض عضلة املوال يعين جمرد ال القلب هو مكمن إرادة اإلنسان وتوجهه ،.. 

، فقد يكون اإلنسان مريضاً يف قلبه دون أن يكون للعضلة اليت تضخ اإلنسان  داخل جسم
 م يف جسمه أييالدتعلّقٍ مبرضٍ ماد :                     ] البقرة

 ق مبكمن إرادة اإلنسانتتعلَّ معنويةً مسألةًفالقلب يف كتاب اهللا تعاىل يصف  ،]  ١٠: 
    ..وتوجهه 
وقد يكون لإلنسان عدة توجهات يف الوقت ذاته ، مبعىن له رؤى خمتلفة يف قضية .. 

ولكن هذا اإلنسان حينما ميشي ويسري يف هذه القضية ال تكون له إالَّ إرادة واحدة .. ما 
جيمع أمره وميشي باتجاه ما يريد ،  ، مبعىن توجه واحد ال ينافسه توجه آخر ، هذا عندما

 وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية                      ،

 فكلمة     ْذة ال مل تقضي ك والساعي بقصده وإرادته يف أيكَر عبثاً ، فاملتحر
  ..إرادة واحدة ، وإالَّ ملا عزم أمره على ذلك  يوجد له إال توجه واحد حممولٌ على

 وكلمة       كما تعين الساعي واملتحرهنا ال تعين الذكر املقابل لألنثى ، إن
  ..بقصده وإرادته باتجاه حمدد ، وقد ورد ذلك يف كتاب اهللا تعاىل 

                           

                                       
  ]  ٢٣٩ – ٢٣٨: البقرة [ 
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      ] ٢٧: احلج  [   

 كلمة .. إذاً ..        ةيف العبارة القرآني               

       هات املختلفة والرؤىه  املتباينةتعين التوجوذلك قبل عزم األمر على توج ،
، وهذه القلوب تجمع يف ) قلوب (  توجهات خمتلفةهناك لكلِّ واحد ل التوبة واحد ، فقب

 هعزم األمر على التوبة ) قلب ( توج واحد حينما يتم..  
 أما القول بأنَّ املراد باجلمع ..        هو التثنية ، وإمنا اختري اجلمع على

ثنان اثنان يف اإلنسان كاليدين والرجلني والعينني التثنية ألن أكثر ما يكون عليه اجلوارح ا
، فلما جرى أكثره على ذلك ذهب بالواحد منه إذا أضيف إىل اثنني مذهب االثنني ، هو 

، وهو نتيجة عدم اإلدراك السليم قول ال دليل عليه ، وخيالف ظاهر الصياغة القرآنية 
  ..لدالالت آيات كتاب اهللا تعاىل 

  : وله تعاىلقصياغة ونرى يف ..                      

                    ة ما يؤكِّدما نذهب إليه يف  صح
  ..، من عدة وجوه يات الكرمية تفسرينا هلذه اآل

 : العبارات القرآنية هي هللا تعاىل فقط الوالية املعنية يف هذه  – ١     

    ة  ، وورودصيغة اإللوهي    كلمة مع ورود :     ، َّعلى أن تأكيد

  [[:  وتأيت العناصر اُألخرى.. هذه الوالية ال تكون إالَّ هللا تعاىل      ، 

          ،         [[  كظهري للنيب  ) خالص ونقاء وطهارة( 

  :هذه الوالية  بعد                         ..   
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  والوالية هنا..             نا  – هيلنقاء لقيم اخلالص وا –كما بي

 والطهارة ، أي والية للنيب  ا يفة هلا إسقاطاة ينظر إليها املؤمنون كقمكقيمة روحي
: يف كلمة  ) اهلاء( فالضمري .. درجات خالصهم ونقائهم وطهارم  حسب، نفوسهم 
       نا  –يعودكما بي–  للنيب  وليس لشخصِ ، كصفة خالص ونقاء وطهارة

 دحمم ..  
وكون صفة النبوة مبا الوالية تتعلَّق بصفة اإللوهية ، وهي هللا تعاىل فقط ،  فكون.. 

هي بعيداً عن اجلانب الشخصي البشري ،  يم روحية من خالص ونقاء وطهارةتعنيه من ق
كلُّ ذلك رابطٌ بني قيمتني روحيتني غري ..  صفة غري مادية وغري شخصية –مباهيتها  –

  ..التاريخ لون ب مصبوغتنيوغري  ،ماديتني 
  [[: بعد هذه الوالية هري للخالص والنقاء والطهارة ظالعناصر اليت هي  – ٢

     ،          ،         [[  ة  –أيضاً  –هيقيم روحي
فجربييل عليه السالم  ،ص حممد وليس بالشخ ، فتعلُّقها هو بصفة النيب وليست مادية 

      واملالئكة ،         ةوالعبارة  ..ليسا أجساداً مادي     

      ، ا دون  ذه الصيغة اليت ترد على سبيل املثال [[أُخرى  صيغةأي  )
يتعلَّق ا اخلالص والنقاء ر بقيم روحية تؤكِّد تعلَّق األم ]] )واملؤمنون الصاحلون 

  ..كيف ؟  ..، وليس باجلانب الشخصي البشري والطهارة 
صفون بصفة الصالح الذين يتكبشر ، تعين املؤمنني  )واملؤمنون الصاحلون (  : صيغة

 : بينما العبارة القرآنية ،كقيمة مادية إضافة للقيمة الروحية شخاص املؤمنني أتعين  أي ،
          ةكقيمة تعين اجلانب الصاحلوهو يف نفوس املؤمنني ،  روحي

   ..هم النقاء والطهارة يف نفوساخلالص وباجلانب املتعلِّق 
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 والعبارة القرآنية ..           ترد كعنصرٍ ظهريٍ لصفة اخلالص والنقاء

لوالطهارة ، وترد متوسطةً ما بني العنصر األو :     وبني العنصر الثالث :  

         .. وكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ قوله تعاىل :             

                     يتعلَّق بالنيب  كخالص ونقاء
 دوطهارة ، وليس بشخصِ حمم  ٍةَ ما نذهب إليه .. كبشرويؤكِّد يف الوقت ذاته صح

   قوله تعاىلمن أنَّ                            يتعلَّق بشخص
 دحمم ة يف اآلية السابقة بشخص الزوجكبشرٍ وا هي ة املعني كون التوبة اليت يطالبان ،

، ذلك املبدأ الذي مواله اهللا مبدأ اخلالص والنقاء والطهارة وما يتعلَّق به من أحكام لصاحل 
  ..تعاىل ، وظهريه بعد هذه الوالية جربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة 

  [[:  كون – ٣     ،           ،         [[ 
 )) كظهري للنيب  ((ة  اًقيمغري مادي ،وكو م ظهرياً للنيب  هو أمر سواٌء استمر واقع

 التظاهر املعين بقوله تعاىل            ، مبعىن كون التوبة ستحصل  أم مل يستمر
وكون  ستمرار ذا التظاهر ،على احتمال االمن مجلة اجلواب أم مل حتصل ، وكوم 

  [ الكلمتني     ،   [  واحد وكون كلمة، تعودان جلذرٍ لغوي  

     بالبديل عن التوبة إىل اهللا تعاىل ، وكون كلمة تتعلَّق    باإلجابةتتعلَّق 
، فسري هذه اآليات الكرمية صحةَ ما نذهب إليه يف تكلُّ ذلك يؤكِّد  ...على ذلك 

األدلّة اليت نبينها ، وتنقض ما تذهب إليه التفاسري كوحدة مترابطة من املعاين حتمل 
  ..املوروثة 
 .. دطلَب من شخصِ حمموهنا قد يستغرب بعضهم ذلك ، كيف ي  ؟ التوبة ،

اكون األفَّ وهنا سيتاجر.. على صفة النبوة ؟ مع زوجه وكيف من املمكن أنه تظاهر 



     ٥٢٤                  
الروايات املسيئة لشخص النيب  آالف يقدسونأصنام التاريخ الذين  عابديابون من الكذَّ
  ) عداء اإلسالم يف اهلجوم عليه ، ومنها أواليت يستخدمها ) اليت وضعها أسالفهم– 

 هنا سيتاجرونالروايات اليت لفّقوها هلذا النص الذي حنن بصدد تفسريه ،  –كما بينا 
  ..بذلك من أجل ذر الرماد يف أعني البسطاء إلبقائهم يف مستنقعات القال والقيل 

 ..دالعتاب لشخصِ حمم   ا يرد يف هذاورد يف كتاب اهللا تعاىل ، وبصور أقوى مم
 يقول تعاىل .. النص..  
                                  

                                

                               ] اإلسراء :
٧٥ – ٧٣  [  

 .. الكرمي ال خياطب الرسول وال خياطب النيب أنَّ هذا النص ال شك  ماإن ،
ودالالت النص واضحة جلية ، وال  ..يخاطب حممداً كبشرٍ إنسان له هواجسه النفسية 

ن الكرمي يبي وهذا النص ..تنفع معها كلُّ حماوالت اللف والدوران وذر الرماد يف األعني 
 دة حممبشري ة كإنسان ، ويمبن ا حتمل نفسه البشرييف الوقت ذاته –بي –  أنَّ هذا النص

 دمن املستحيل أن يكون من عند حمم ..  
، ومن دون صفيت الرسالة والنبوة  شخص حممد أيضاً خياطب والنص التايل .. 

  ..بعده كلَّ إنسان 
                             

                            

                 ]٩٥ – ٩٤: ونس ي  [  
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،  نه هناك ي من اهللا تعاىل لنبيه أمن هذا النص  وكما رأينا يف اآلية األوىل.. 

ا فرضه اهللا مل تبيانهناك رأينا يف اآلية الثانية أنه و،  عما حرمه وهناك دعوة للتراجع 
 ذلك بأن يفعل ق حممد ليس من ح ورأينا أنه .. تعاىل من حتلّة لألميان لكافّة املؤمنني

من تريد  مينعن أوال جيوز له  جتاه ساحة النقاء واخلالص والطهارة ، فليس من حقِّه 
ب عليه توبة إىل اهللا تعاىل ، مبعىن عودة عن ذلك دخول هذه الساحة ، وهذا يترت..  

ال حيق هلا أن والزوجة املتعلِّقة بصفة الزوجية مع قمة حمور اخلالص والنقاء والطهارة 
من تريد الدخول يف هذه الساحة ، وال حيق هلا أن ألن مينع  تسحبها الغرية إىل دفعه 

  ..تبوح بأي سر يضعه عندها قمة حمور اخلالص والنقاء والطهارة 
كشخص ومن شخص الزوجة املتعلّقة معه بصفة  ب توبةً من حممد كلُّ ذلك يتطلَّ

 الزوجية                     االستمرار ، ومقابل التوبة هو
خوفاً من اهلمز  تجاوز هذا األمر ، مبعىن اخلشية من الناس من قبل شخص حممد ب

واللمز ، وترجيح الزوجة لغريا على األحكام املتعلِّقة حبق من تريد دخول ساحة اخلالص 
قمة حمور اخلالص والنقاء  إليها، والبوح مبا جيب أال تبوح به مما يسره  والنقاء والطهارة

هو تظاهر على  بينهما ،لجانب الشخصي ارة ، وكلُّ ذلك كتفاعل مشترك لوالطه
  : حساب قمة حمور اخلالص والنقاء والطهارة                   

                         ..          
الذين يودون اتباع منهج اهللا تعاىل يبحثون عن كلِّ حقيقة حيملها كتاب اهللا تعاىل .. 

، يف كتاب اهللا تعاىل أخذون وال يت صنمٍ حيول بينهم وبني رؤية احلق والذين  ..ي
لِّقاً عتم فجحودهم ليسجحوداً بآيات اهللا تعاىل ،  ألصنام يسيئون للنيب عبادة ا يعشقون

، ) )اإلميان بكونه رسوالً أم بعدم ، سواٌء باملغاالة  (( شخص حممد ب – يف النهاية –
  ..كتاب اهللا تعاىل ب جحودهم هوأبداً ، 



     ٢٦٥                  
                               

           ] ٣٣: األنعام  [  

كون ما أنزله اهللا تعاىل على ، بآيات اهللا تعاىل  جحوداً حممداً  فمن حيارب.. 
 دحمم ن  ال خيتلف ، ينقض أصنامهيضع التاريخ عم ) دمبا فيه شخص حمم  وآل

فوق املنهج جحوداً بدالالته الواضحة واضوح الشمس وسط النهار ) لبيت والصحابة ا
   ..كالمها وجهان لعملة واحدة هي القفز فوق منهج اهللا تعاىل  .....

، ليس قوهلم بأنَّ احلديث ينسخ كتاب اهللا تعاىل هو انتقاص من كتاب اهللا تعاىل أ.. 
أليس تقديسهم لروايات  ..تاب اهللا تعاىل ؟ وفرض ألهواء بعض السابقني على دالالت ك

  ..ينقضها كتاب اهللا تعاىل هو حرب على كتاب اهللا تعاىل ؟ وضعها أسالفهم و
الطامة الكربى أنهم يف الوقت الذي يتباكون فيه على السنة الشريفة وعلى شخص 

دحمم  ال حتمل لكتاب اهللا تعاىل و سون رواياتة ولشخصِ ، يف الوقت ذاته يقدللسن
 دحمم  َّبشع اإلساءات أإال..  النيب من هنا نرى أنَّ زعمهم حبب  ،و أهل البيت حبب

ما يقتضيه منهجهم هو من أجل مترير ، ) عند السنة ( الصحابة حبب و، ) عند الشيعة ( 
و عدالة السنة الشريفة ، أو عصمة أهل البيت ، أ: حتت شعارات براقة مثل الصنمي 

الصحابة ، كلُّ ذلك حيدث يف الوقت الذي ال خيتلف فيه اثنان أنه لو وضعنا كلَّ أهل 
البيت وكلَّ الصحابة يف كفّة ميزان ووضعنا يف الكفّة األخرى حرفاً من كتاب اهللا تعاىل ، 

  ..لرجحت كفّةُ حرف كتاب اهللا تعاىل 
قمة حمور لرأيناه يتدرج من خماطبة ولو تتبعنا مست اخلطاب يف هذا النص الكرمي .. 

 يف اآلية األوىل وحده النقاء واخلالص والطهارة                       
  ،ة إىل هبوطاً لألميان ،  ه اهللا تعاىل من حتلَّةوما فرضمبا تعين من قيم  –العالقة الزوجي

كتبيان ملا ة حمور النقاء واخلالص والطهارة وزوجة من أزواجه بني قم –ومبادئ روحية 
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  : جيب أن تكون عليه هذه العالقة                    ،

 دهبوطاً إىل اجلانب الشخصي حملم وهلذه الزوجة :                

      ،  ًإىل احتمال االستمرار بالتظاهر على أحكام مبدأ اخلالص والنقاء هبوطا

 : والطهارة                               

              ، الشخصي لتلك الزوجات  هبوطاً إىل خماطبة اجلانب ،
  ..بسمت املخاطَب ، وبصيغة اجلمع حيث اآلية التالية اليت تأيت 

                                                 

                           
  :وما نراه يف هذه اآلية الكرمية 

 ورود كلمة  – ١      يف العبارة                            

         ، ةواإل، وهي من صفة الربوبي ة طالقهنتيان بأزواجٍ خريفإمكاني  ، منهن
   ..ا تعنيه من تسخري لألسباب بني يديه هي إمكانية تتعلَّق بالربوبية مب

، يف والية اهللا تعاىل لصفة اخلالص والنقاء والطهارة يف سياق هذا النص ، وبينما .. 
 دحملم عن اجلانب الشخصي دبشكلٍ جمر ة، رأينا التعلّق بة وليس الربوبيصفة اإللوهي : 

             ..  

 رود كلمة نرى و – ٢    فاملسألة قد حتدث وقد ال حتدث ، ) إذا ( وليس ..
ويف ذلك دليلٌ على أنَّ املسألة حتمل أحكاماً فوق التاريخ ، لتصور العالقة بني قمة حمور 
اخلالص والنقاء والطهارة مع من ارتضت الدخول بساحة الزوجية مع هذه القمة تقرباً إىل 
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فـاألمر لـيس   .. كسقف تنظر إليه كلُّ زوجة يف كلِّ زمان ومكان وذلك  ،اهللا تعاىل 

  ..تذهب تفاسرينا املوروثة  احمصوراً باجلانب التارخيي كم
  [ : فكلمتا، اآلية الكرمية تخاطب كلَّ األزواج وليس بعضهن  – ٣       ،

     [  تؤكِّدان ذلك..    
لرأينا أنهـن مل  ، يف اجليل األول  لزوجات النيب  لو أخذنا اإلسقاط التارخيي – ٤
 فضل النساء يف ذلك العصر ، فالعبارة القرآنية أيكن                      

 اهللا تعاىل يعين بالعبارة خياالً ، و حق وليست         وهذا .. نساًء من عصرهن
  .. يكفيهن من الشرف أنهن وصفن بصفة الزوجية للنيب .. أبداً .. منهن  ليس انتقاصاً

مـن  أكثـر   ريمن اخلما دام هناك نساء يف اجليل األول فيهن : وهنا قد يقول قائل 
زوجات النيب    سقفاً تنظر إليه تلـك فكيف إذاً تكون األحكام الواردة يف هذا النص ،

النساء الاليت فيهن  خري أكثر من زوجات النيب ؟.. !  
هو يف العالقة اليت ترمسهـا  الذي على كلِّ زوجة أن تسري حتته ، السقف : نقول .. 

فالعالقة يف الزوجية مع قمة حمـور   وليس يف القيم الشخصية ، ،دالالت كتاب اهللا تعاىل 
لذلك نرى كيف أنَّ اهللا تعاىل ابه الكرمي ، واخلالص والنقاء والطهارة بينها اهللا تعاىل يف كت

ما بني هذه العالقة اليت هلا تعلّقها مبنهج الرسالة اليت أنزهلا اهللا  ر أزواجهبأن خيي  أمر نبيه
  ..وبني احلياة الدنيا مبا حتمل من شهوات وغري ذلك ، تعاىل 
                                 

                              

                    ] ٢٩ – ٢٨: األحزاب  [      
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٥ – ن ايبي من زوجات النيب خري هللا تعاىل صفات النساء الاليت هن  والاليت ،

ن يتذه الصفات اكتسنب هذه الدرجة كو صفن..  
                                          

 الصفة األوىل        نَّ صفة االسالم تعين االنقياد يف اجلـوارح  أ، وحنن نعلم
فنحن نستطيع أن نشهد على إسالم اإلنسان ، كون اإلسالم يعـين  واألعمال الظاهرة ، 

  ..االنقياد الظاهري باجلوارح 
 الصفة الثانية         ، وحنن نعلم أنَّ صفة اإلميان تعين االطمئنان بالقلـب ،

 ، أن نشهد على إميان أي من البشر ، كون اإلميان يف القلب ونعلم أننا كبشر ال نستطيع
  ..وال يعلم حقيقته إالَّ اهللا تعاىل 

 الصفة الثالة       ،جاه حنو و اإلصغاء والقنوت هوالطاعة االلتزام باالت..  

 الصفة الرابعة       والتوبة هي العودة إىل احلق ، ..  

 الصفة اخلامسة       ة هي االنصياع لألمروااللتزام به ، والعبودي..  

 الصفة السادسة        ،كن وهي صفة تتعلَّق باحلركة واهلجرة ، مبعىن يتحر
  ..مهاجرات يف ساحة اخلالص والنقاء والطهارة 

بينمـا  .. وما نراه حتى اآلن هو عدم ورود حرف عطف بني هـذه الصـفات   .. 
 :  نتالكلما            ال  تصفان أمرين متقابلنيفهما حرف عطف ، بينهما نرى

  ..ما  تلك النساءان يف اتصاف ينفكَّ
  ..ي ، ولذلك ورد يف كتاب اهللا تعاىل مقابالً للعشبكر الشيء بدايته .. 
                                  ] مرمي :

١١  [  
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  ..تعين إقبالَ الشيء ) ب ، ك ، ر ( فمشتقّات اجلذر  ..
                 ] ٣٨: القمر  [  

 ..صفن أن أنشوماهللا تعاىل ألصحاب اليمني يت بصفةهن      ..  

                                 

                ]  ٤٠ – ٣٥: الواقعة  [   

 وصفة     الكرمي يف هذا اجلنس واألنوثة أبداً ، فمن جهة بال عالقة هلا  النص
: توجد يف اآلخرة أصالً أعضاٌء جنسية كتلك اليت يف الدنيا ، وقد بينت ذلك يف كتاب ال 

 قصة الوجود ، ومن جهة أُخرى فإنَّ          ليسوا ذكوراً فقط ، فهم ذكور
  ..وإناث 
 من هنا نرى أنَّ الكلمتني ..              ، ذهابـاً تعنيان احلركة بوجهيها 

 مبعىن أنَّ الصفات السابقة ..  وحضوراً غياباً،  وإقباالً إدباراً،  وجميئاً          

                   نا يف كلِّ حركا عنأم يف ، سواٌء يف  يتمت نغيا
سواٌء يف إدبارهن أم يف ، سواٌء يف  حضورهن ، ذهابن أم يف إقباهلنجميئهن ..  

أنَّ اهللا تعاىل مل يذكر )) ويف كلِّ نصوص كتاب اهللا تعاىل ((  وما نراه يف هذا النص
لة مسألة أحكام عامة تصور العالقة بـني  أفكما قلنا املسامساً لزوجة من هذه الزوجات ، 

قاء والطهارة وبني الزوجة املتعلّقة ذه القمة ، وذلك كسقف على قمة حمور اخلالص والن
  ..كلِّ زوجة مؤمنة يف كلِّ زمان ومكان أن تنظر إليه سائرةً حتت ظالل أحكامه 

وكما قلنا النص يتدرج يف خماطبته باهلبوط ابتداًء من قمة حمور النقـاء واخلـالص   
 وجية معه ، إىل اجلانب الشخصي حملمـد  زوال إىل العالقة بني هذه القمة، والطهارة 
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نب الشخصي لزوجاته واجلانب الشخصي ملن تتعلَّق معه يف إطار عالقة الزوجية ، إىل اجلا

  ..ية التالية إىل خماطبة مجلة املؤمنني واملؤمنات ليصل يف اآل.. 
                                                     

                                         
اجلانـب  نها حتمل الكـثري مـن صـور    أنرى ، لروايات التارخيية بالعودة إىل او.. 

اليت نعرضـها   لننظر يف الروايات التالية ..لرسالة والنبوة دون صفيت ا  حملمدالشخصي 
ليس من باب االعتقاد بصحما من باب الرد على املطبتها ، وإناملتـاجرين  ورين لني واملزم

  ..بعواطف السذّج 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٧٢١( البخاري 

فُض نا ابثَندلَامٍ حس نب دمحا مثَندح تلَةُ بِنوخ تقَالَ كَان أَبِيه نع امشا هثَندلٍ حي
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنل نهفُسأَن نبهي واللَّائ نيمٍ مكي  ححـتسا تةُ أَمشائع فَقَالَت

ترجِئُ من تشاُء منهن قُلْت يا رسولَ اللَّه ما  فَلَما نزلَت الْمرأَةُ أَنْ تهب نفْسها للرجلِ
اكوي هف ارِعسإِلَّا ي كبى رأَر    ـنةُ عـدبعرٍ وبِش نب دمحمو بدؤالْم يدعو سأَب اهور

  هشامٍ عن أَبِيه عن عائشةَ يزِيد بعضهم علَى بعضٍ
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٦٥٨( مسلم 

 أَبِيه نامٍ عشه نةَ عامو أُسا أَبثَندلَاِء حالْع نب دمحبٍ ميو كُرا أَبثَندـةَ حشائع نع 
و هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسرل نهفُسأَن نبهي ولَى اللَّاتع أَغَار تكُن أَقُـولُ   قَالَتو ـلَّمس

فَلَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ ترجِي من تشاُء منهن وتؤوِي إِلَيك مـن   وتهب الْمرأَةُ نفْسها
  هواكتشاُء ومن ابتغيت ممن عزلْت قَالَ قُلْت واللَّه ما أَرى ربك إِلَّا يسارِع لَك في 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٣٨٧٧( مسند أمحد 
قَالَ قَالَت أَبِيه نةَ عورع نب امشا هنربةَ قَالَ أَخلَمس نب ادما حثَندفَّانُ قَالَ حا عثَندح 

ؤتو نهناُء مشت نجِي مرةُ تالْآي هذه لَتزا نةُ لَمشائاُء قَالَ عشت نم كةُ وِي إِلَيشائع قَالَت
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اكوي هف لَك ارِعسلَّ إِلَّا يجو زع كبى را أَرم  

فاملطبلون واملزمرون لتقديس أفراد اجليل األول ، ال يسرهم النظر يف هذه .. 
أنها حتمل إساءة لشخص  ، ألنهم يعلمون يف قاع أنفسهموغريها الكثري الكثري الروايات 

 النيب  ، ار يف سوق السذاجة ا ليل ة اليت يتاجرونبل حتمل شكَّاً ال يليق بالقدسي
  .. وتغييب العقل 

واللَّه ما أَرى ربك إِلَّا  [[ : القول املنسوب لعائشة نوفِّق بني بنا أن كيفو.. 
اكوي هف لَك ارِعسي [[ ، ر حماربتهم ل سونه ويكفِّرون من ينكره ، وبنيوالذي يقدلتدب

 السذَّجأولئك ضده ، ذارين الرماد يف أعني  جالسذَّ وجتييشكتاب اهللا تعاىل السليم يف 
  ..!!!!!!! ؟ الشريفة وللسنة نه إساءة للنيب على أ

يكفِّرون من  من جهة هم،   الشريفة وحبب املسلمني للنيباملتاجرون بالسنة .. 
حياول فهم دالالت كتاب اهللا تعاىل بعيداً عن مستنقعام وروايام اليت ال حتمل إالَّ 

أخرى يتمس سونه ، ومن جهةهم يقدكون بالتاريخ الذي حيوي اإلساءة ملا يزعمون أن
  ..الكثري من اإلساءة لكلِّ ما يتعلَّق مبنهج اهللا تعاىل 

لتاريخ بأشخاصه ورواياته منهجاً بديالً عن منهج اهللا ومرد كلِّ ذلك هو جعل ا
، فالصنم يعتربه عابده قرىب إىل اهللا جحوداً تعاىل ، وهم بذلك يتجاوزون عابدي األصنام 

  ..تعاىل ، بينما هؤالء جيعلون روايام حجة على كتاب اهللا تعاىل 

 



 
 

 
                

                      
قبل جميء نور اإلسالم وانتصار احلق على ظلمات الكفر والطغيان ، كانت األصنام .. 

  .. س أنها قُرىب لعابديها إىل اهللا تعاىل سائدة يف اتمعات ، وكانت تعبد على أسا
                                     
    ]  ٣: الزمر [ 

وهذه األصنام كانت حمسوسة من احلجارة وغري ذلك من مواد األرض ، مبعىن أنها .. 
إىل اهللا ) كما يتخيلون ( نت خارج نفوس عابديها ، ويذهب إليها عابدوها ليتقربوا ا كا

  .. تعاىل زلفى 
لكن األصنام اآلن أخطر بكثري من تلك األصنام اليت كانت يف أيام اجلاهلية ، ألنها .. 

 والشرك موجودة داخل النفوس ، وألنها تأيت هي بعابديها إىل مستنقع اجلحود والفنت
  ..اعتقاداً بأنها من منهج اهللا تعاىل 

عابد األصنام يف السابق والذي يعتقد أنها واسطته إىل اهللا تعاىل ، كان يعلم أنها .. 
منحوتة من احلجارة ، أو مصنوعة من التمر ، ولذلك مل يكن يقدسها ملاهيتها ، فقد كان 
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بدو أصنام التاريخ اآلن يعتقدون أنَّ بينما عا.. يأكل صنمه من التمر حينما جيوع 

أصنامهم التارخيية مقدسة لذاا ، فأقواهلم وأفعاهلم تؤكِّد ذلك ، واستعدادهم لقتل من 
يقترب من هذه األصنام لذاا ، يف الوقت الذي يقرؤون فيه حرمة دم اإلنسان يف كتاب 

  ..اهللا تعاىل ، ألكرب دليلٍ على ذلك 
حة وجلية بأنها من احلجارة ، فمن املمكن لعابدها أن يفيق يف أصنام اجلاهلية واض

بينما األصنام احلالية غري مرئية ، .. حلظة تدبر وتأمل حقيقي جمرد وحيطِّم هذه األصنام 
ويلبس على عابدها بأنها تنتمي للمقدس الذي أنزله اهللا تعاىل ، وصنِعت هلا روايات 

 سبت للنيبن  ، ، الة من القداسة كثريةٌ يف املوروث أُحيطت ت هلا كُتبعضوو
وانربى الكثري ممن توىل كبره من عابدي أصنام التاريخ لتغييب عقول عابديها ، ملنعهم من 

ولذلك فإنَّ إمكانية أن يفيق عابدها ويعود لرشده أقلُّ بكثري ... أي إمكانية لرؤية احلقيقة 
من هنا كانت أخطر بكثري من أصنام ... عودة عابد أصنام اجلاهلية لرشده  من إمكانية

  ..اجلاهلية 
والصنم اآلن هنا هو إنسان له أقواله وأفعاله اليت وصلت إلينا عرب روايات تارخيية ، .. 

ومبا .. ثابت واحد يستند إىل كتاب اهللا تعاىل ) من املقدمات إىل النتائج ( ال يوجد فيها 
أنَّ هذه األقوال واألفعال أصبحت حجة على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، فإنها متثِّلُ ما هو 

فاألصنام يعتقد عابدها أنها تقربه إىل اهللا تعاىل زلفى ، بينما ... أسوأ حتى من األصنام 
  ..األصنام اآلن أصبحت حجة على منهج اهللا تعاىل ذاته 

الت وروايات يعتقد عابدوها أنها قاضية على أحكام األصنام اآلن أصبحت رجا.. 
كتاب اهللا تعاىل ، وأنَّ كتاب اهللا تعاىل حمتاج هلا ، وأنها ليست حمتاجة لكتاب اهللا تعاىل ، 

  ..وبالتايل ال جيوز النظر إىل دالالت كتاب اهللا تعاىل إالَّ من منظارها 
 ذلك  كتاب الكفاية يف علم الروايةالتايل من والنص يؤكِّد..  



     ٥٣٥                  
ة قاضـية  السن .......... ىل القرآنإة ة من السنىل السنإالقرآن أحوج  ....... [[

  .. ]] . ةعلى السن ليس الكتاب قاضياً ، على الكتاب
( حنن ال نصف السنة الشـريفة  : ونقول للمتاجرين بالسنة الشريفة املفلسني فكرياً 

باألصنام كما ستفترون علينا نتيجة إفالسـكم  ) تعاىل  احلق اليت ال ختتلف مع كتاب اهللا
لقد : الفكري وعدم قدرتكم على مواجهة األدلّة والرباهني ، معاذ اهللا تعاىل ، حنن نقول 

حولتم روايات تارخيية ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان إىل سنة ، يف الوقت الذي يعلم فيه 
واألهم من ذلك أنكم رفعتموها فوق .. كتاب اهللا تعاىل كلُّ عاقل أنها متناقضة ومناقضة ل

  ..كتاب اهللا تعاىل ، وجعلتموها قاضيةً على أحكام كتاب اهللا تعاىل 
]] ىل القـرآن  إة ة من السـن ىل السنإالقرآن أحوج  [[:  فمن يسمع قولكم .. 
،  ]] ةسـن على ال ليس الكتاب قاضياً ، ة قاضية على الكتابالسن [[ مكقولَ ويسمع

حقيقة  –أكثر من قبل  –ويف نفسه ولو ذرة تقديرٍ وتقديسٍ لكتاب اهللا تعاىل ، سيدرك 
  ..يف اآلخرة  شكوى الرسول 

                           ] ٣٠: الفرقان [  
الذي جعله اهللا تعاىل ) كان دينه ومذهبه وطائفته مهما ( فدم اإلنسان .. ولذلك .. 

حراماً ال جيوز االقتراب منه ، أصبح هدره قُرىب إىل هذه األصنام ، كما نرى بأم أعيننا من 
دماء تسيل يف سبيل املذاهب والطوائف ، ويف سبيل الغرق يف مستنقعات الفنت اليت 

راق املسلمني يف مستنقع هذه الفنت حاملها روايات تارخيية وضعت خصيصاً من أجل إغ
..  

والذي ال يريد عبادة ) وغري املؤمن ( كيف يكون قتل اإلنسان املؤمن باهللا تعاىل .. 
ال يكون ذلك إالَّ إذا !!! .. هذه األصنام التارخيية ، كيف يكون قتله يف سبيل اهللا تعاىل ؟

  ..وبالتايل فوق مراد اهللا تعاىل  فوق منهج اهللا تعاىل ،) عند القتلة ( كانت هذه األصنام 



     ٥٣٦                  
من ينظر يف واقع املسلمني .. ولكن .. قد يبدو هذا الكالم غريباً بالنسبة للكثريين .. 

اآلن من مشارق األرض إىل مغارا ، ومن ينظر إىل نريان الفتنة اليت تنفَخ يف نفوس 
دالرماد يف األعني ،  املسلمني منذ فترة ، ومن يقرأ التاريخ من منابعه وبشكلٍ جمر عن ذر

.. من يفعل ذلك .. ومن يدرك دالالت كتاب اهللا تعاىل بشكلٍ جمرد عن ضغط املوروث 
  ..يدرك صحة ما نقول 

.. والقضايا اليت تثبت ذلك كثرية ، يف املاضي واحلاضر ، يف التاريخ والواقع .. 
صلها ملفّقة ، تاجر ا متطرفو وسأتعرض بإذن اهللا تعاىل يف هذا املقال ملسألة هي يف أ

فهؤالء .. الشيعة أبشع متاجرة ، وتاجر ذه املتاجرة متطرفو السنة للنفخ يف نار الفتنة 
وهؤالء ال تعنيهم احلقيقة بشيء ، كلُّ ما يعنيهم هو االنتصار ألصنامهم اليت باتت عندهم 

  ..أهم من املنهج ، وحىت من مرتِّله جلّ وعال 
وذلك حسب روايات تارخيية  ألة اإلفك اليت رميت ا عائشة زوج النيب إنها مس

وال أريد الوقوف عند هذه الروايات املتناقضة واملناقضة .. متناقضة ، عند السنة والشيعة 
( فحرف من كتاب اهللا تعاىل أهم من كلِّ الروايات .. لكتاب اهللا تعاىل  –كما سنرى  –

  ..، عند السنة والشيعة على حد سواء )  الصحيحة قبل املوضوعة
 .. أزواج النيب  ةبالزوجي أنَّ اهللا تعاىل وصفهن يكفيهن من شهادة اهللا تعاىل هلن

 للنيب أزواج ناً، وهذا الوصف ال يكون إالَّ عند وجود تناظر يف العقيدة ، فكو  للنيب
 َّكل ن كتاب اهللا تعاىل ينفي عنهنساقط مهما كان  كما يبي يقوله أي كالمٍ ساقط..  

 وفوق ذلك هن أمهات للمؤمنني ..                 

          ] ه مبا ال  ] ٦: األحزابفكيف إذاً من املمكن ملؤمن أن يرمي أم ،
ا ، وكيف للنيب يليق   مبني كما تقول ه إفكذا اإلفك بأن أالَّ يقول فور مساعة

كلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ املسألة ملفّقة من !!! .. وكيف وكيف وكيف ؟!!! .. الروايات ؟ 
 أساسها لإلساءة ألزواج النيب  وبالتايل لإلساءة للنيب ،  وبالتايل اإلساءة للمنهج ،



     ٥٣٧                  
هذه الروايات إلرضاء األهواء املذهبية والطائفية عند  ومن جهة أُخرى وضعت.. كَكُل 

غالة الشيعة ، وليسقط يف مستنقعها مطَلِّقُو عقوهلم من السنة ، وبالتايل لتكون تربةً خصبة 
  ..إلشعال الفنت ، ولتمزيق جسد األمة 

إلفك يف سورة وما أريد أن أُبينه يف هذا املقال هو أنَّ النص القرآين اخلاص مبسألة ا.. 
وأنَّ صياغته اللغوية ال .. النور ، ليس خاصاً حبادثة معينة كما هو يف موروثنا التفسريي 
 ة بعائشة زوج النيبذه احلادثة اخلاص هسعف من يريد ختصيصت ..  

واسعة وليست خاصة حبادثة حمددة  –كما سنرى  –فمن جهة ، هذا النص دالالته 
ال يف هذا النص وال يف السياق السابق له وال  وال ذكر ألزواج النيب .. ول يف اجليل األ

  .. يف السياق الالحق له 
 أُخرى ، فإنَّ أزواج النيب ومن جهة  ، يف ساحة الشك أشرف وأطهر من أن يكن

 والنيب ه مليكن  أطهر وأكرب من أن يكون كما تصفه الروايات املتناقضة أصالً ، بأن
فمن يقرأ هذه الروايات ... كما يفترض ، وكما يصفه اهللا تعاىل بأنه على خلقٍ عظيم 

بكليتها ودون انتقاء ودون خضوعٍ لذر الرماد يف األعني من قبل عابدي أصنام التاريخ ، 
ا ومن يتيقّن أنَّ هذه الروايات فيها ما فيها من الكذب واالفتراء ، إن مل تكن ملفّقة بكليته

  ..أساسها 
أصبحت هذه القضية ساحة صراع بني غالة الشيعة الذين ال هم هلم .. ولألسف .. 

 إالَّ الطعن بأزواج النيب  وبالصحابة انتصاراً ألوهامهم فيما متَّ حتويله من بعض أهل
بر البيت إىل أصنام بكلِّ ما حتمل الكلمة من معىن ، وبني بعض الذين ال يعنيهم أبداً تد

النص القرآين لرؤية دالالته احلق ، وال هم هلم إالَّ املزيد من الغرق يف مستنقعات الفعل 
  ..كردة فعل إىل مستوى األصنام أيضاً ) بكليتهم ( الطائفي ورد الفعل ، رافعني الصحابة 

تاب وتبقى الروايات املتناقضة واملناقضة لك.. وتبقى احلقيقة ضائعة بني هذين الطرفني 
سيدة املوقف فيما يضخ ليل ار فوق رؤوس العوام من شحن ) عند الطرفني ( اهللا تعاىل 



     ٥٣٨                  
مذهيب وطائفي مقيت ، ال ينتج إالَّ مزيداً من االبتعاد عن تدبر دالالت كتاب اهللا تعاىل ، 

  ..ومزيداً من الفنت اليت حترق األخضر واليابس 
د الروايات اخلاصة ذه املسألة ، املتناقضة ال أريد الوقوف عن.. ويف هذا املقال 

ما .. واملناقضة لكتاب اهللا تعاىل ، فباستطاعة أي إنسان العودة إىل ذلك والتيقّن مما نقول 
أريده هو الوقوف عند دالالت النصوص القرآنية احلاملة ملسألة اإلفك ، لتبيان حقيقة ما 

  ..  حتمل من دالالت وأحكام 
.. يف سورة النور )  ١١( تعاىل يصور مسألة اإلفك ابتداء من اآلية  كتاب اهللا.. 

وهذا النص تسبقة آيات كرمية تصور مسألة الزنا ومسألة رمي احملصنات ومسألة رمي 
  ..األزواج لزوجام 
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                                ]
  ]  ٢٠ – ١: النور 

لو نظرنا يف هذا النص الكرمي يف سورة النور ، لرأينا أنَّ اآليات الكرمية فيه تتدرج .. 
 من تصوير أحكام مسألة الزنا ، بشكل مباشر ، عرب ذكر املسألة بشكل مباشر    

                       ،          

                   .. ًر مسألةفهذه النصوص الكرمية تصو
  .. حمددة بعينها ، وهي مسألة الزنا املعروفة احملددة 



     ٥٤٠                  
خرى ليست مؤطَّرة حبيثية حمددة كما هو بعد ذلك ينتقل النص القرآين إىل مسألة أُ

 حال مسألة الزنا ، وذلك بصياغة جديدة ، حيث يبدأ تصوير املسألة بكلمة    

 ، ليصور لنا رمي احملصنات وما يتعلَّق به من أحكام             ،

 أحكام  ورمي األزواج ألزواجهم وما يتعلّق به من           

         ..  
ما نعنيه أنَّ رمي احملصنات ورمي األزواج لزوجام هو مسألة حيثياا يف الواقع .. 

وجه احملدد أوسع من حيثيات مسألة الزنا ، مبعىن أنَّ جتلّي هذه املسألة له وجوه أكثر من ال
فرمي احملصنات ورمي األزواج لزوجام يكون بعدة وجوه وحباالت خمتلفة .. ملسألة الزنا 

  ..، بينما مسألة الزنا معروفة وال تثبت إالَّ حبالة حمددة 
 دعت جاه تبيان أحكام املسائل اليت تتجلَّى بوجوهيسري بات من هنا نرى كيف أنَّ النص

وهذا يتبين لنا من خالل ابتداء .. ياا يف اتمع أكثر اتساعاً وأكثر عمومية حيثياا وجتلِّ
 النصوص القرآنية احلاملة هلذه املسائل األكثر اتساعا بالعبارة القرآنية    ..  

بعد ذلك ينتقل النص القرآين إىل مسألة أخرى تعد أكثر عمومية من املسألتني 
  ني ، وذلك بصياغة جديدة حيث يبدأ تصوير املسائل بالعبارة السابقت    ،

  ليصور لنا مسألة اإلفك                 ومسألة إشاعة ،

  الفاحشة يف الذين آمنوا                  
فمسألة اإلتيان باإلفك وإشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا هلا وجوه كثرية تتجلّى ا يف .. 

اتمع ، وهي أكرب اتساعاًً ، وهذا ما سنراه بإذن اهللا تعاىل حينما نتناول تفسري هذه 
  ..اآليات الكرمية 



     ٥٤١                  
 ..القرآين إىل مسألة أُخرى ت ة من كلِّ املسائل وبعد ذلك ينتقل النصأكثر عمومي عد

  : السابقة ، وذلك بصياغة جديدة           ر لنا األمر اإلهليليصو ،

  بعدم اتباع خطوات الشيطان                      

                            ..  
فاألمر اإلهلي بعدم اتباع خطوات الشيطان تتعلّق به وجوه واسعةٌ جداً ، لدرجة أنَّ .. 

ولذلك نرى كيف أنَّ النص القرآينَّ املصور هلذه املسألة .. معظم أعمال اإلنسان تتعلّق به 
  بارة القرآنية يبدأ بالع        ..  
وبعد ذلك يعود النص القرآين يف سورة النور إىل مسألة وجوهها يف اتمع أقل من .. 

هذه املسألة ، على الرغم من أنها واسعة ، ولكنها ليست باتساع الوجوه اليت تتعلّق باألمر 
:  ولذلك نرى النص املصور هلا مسبوقاً بالعبارة ... يطان اإلهلي بعدم اتباع خطوات الش

        :                          

         ..  
اإلفك تصور مسائل  فالنصوص السابقة والالحقة للنص احلامل ملسألة.. وهكذا .. 

ونراها تصور هذه .. متتابعة ، بإطارٍ عام دون أي ختصيص حبادثة أو جبيل أو بشخص 
  املسألة بعد العبارة     تمعا تتجلّى يف ا أنَّ املسألة املتعلّقة نواليت تبي

شأن مسألة الذين حيبون أن بوجوه واسعة ال ميكن حصرها حبيثية حمددة ، شأا بذلك 
  ..تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ، وشأن مسألة الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات 

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

                                   



     ٥٤٢                  
  ..ولنقف عند اآلية األوىل من النص احلامل ملسألة اإلفك .. 
                             

                                    

  ]  ١١: النور [ 

  :ما نراه يف هذه اآلية الكرمية .. 
  ..دد الصيغة عامة وليست خاصة بشخصٍ حمدد وال حبدث حم – ١
            ... ختصيص إىل أي إشارة يف النص د أيوجمبعىن ال ت

  ..لشخص أو جيل أو حادثة بعينها 
   ابتداء النص القرآين احلامل ألحكام مسألة اإلفك بالعبارة القرآنية  – ٢

 صوي د دليلٌ على أنَّ هذا النصوال جبيلٍ حمد دصةً بشخصٍ حمدة ليست خمصر مسألةً عام
 ولو تتبعنا النصوص القرآنية اليت بدايتها ..      يف كتاب اهللا تعاىل ، لرأيناها

  ..تصور لنا أحكاماً عامةً ، ليست خمصصةً بأشخاصٍ حمددين ، وال جبيلٍ حمدد 
  :  من التخصيص يف بعض النصوص كالنصني التاليني وإن ختيل بعضهم شيئاً 

                                  

                         ] ١٥٥: آل عمران  [  

                        

    ] ٢٠٦: األعراف  [  
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فإنَّ مرد توهم هذا التخصيص يف أذهام يتعلّق بعدم التفام إىل قرينة موجودة يف 

 بارة القرآنية ففي النص األول نرى قرينة حممولة بالع.. النص            

   ويف النص التايل نرى قرينة حممولة بالعبارة القرآنية   ..  

 ابتداء النص القرآين احلامل ألحكام مسألة اإلفك بالعبارة القرآنية .. إذاً ..   

    دون وجود عبارة–  ص هذه األحكام حامل –يف هذا النصقرينة ختص ة ألي
العامة ، هو دليلٌ على أنَّ مسألة اإلفك احملمولة ذا النص ليست خاصةً جبيلٍ حمدد وال 

  ..بأشخاص حمددين 
 نرى كلمة  – ٣      د والحمد فة بأل التعريف ، وليست مضافةً حلدثمعر

واسعة تشمل مسألة اإلفك بكينونتها اردة عن فاإلفك املعين هو مسألة .. لشخصٍ حمدد 
  ..التاريخ ، وليست حمددة بقضية حمددة أو جبيل حمدد أو بشخص حمدد 

 نرى كلمة  – ٤    وليس كلمة ) نيف إطالق هذه ) .. م ويف هذا بيانٌ يزيد
ساعاً ، وأكثر ابتعاداً عن اخلصوصية أكثر اتات املسألة بعمومي..  

 نرى كلمة  – ٥    متبوعة بكلمة ،      رورة بباءفة وااملعر

 : الواسطة والوسيلة          .. مبعىن أنَّ جوهر فعلهم وقوهلم الذي جاءوا به
لكذب مبعىن أنَّ حامل أقواهلم وأفعاهلم هو ا.. يف اتمع حممولٌ بواسطة الكذب واالفتراء 

ويف كلِّ ذلك إطالق ال حيمل أي خصوصية ألي جيلٍ ، أو حادثة بعينها ، أو .. واالفتراء 
  ..شخصٍ بعينه 

 ورود كلمة  – ٦    بصيغة املاضي وليس املضارع دليلٌ على إطالق مسألة
تتعلَّق فمسألة جميئهم باإلفك هي مسألة .. ايء باإلفك ، كمسألة جمردة عن األحداث 

مبعىن أنَّ هذه .. مبا يف نفوسهم ، بشكلٍ جمرد عن الزمان واملكان وما فيهما من أحداث 



     ٥٤٤                  
الصياغة ذه احليثية ترسم صورة ايء باإلفك بإطارٍ عام ، وبشكلٍ جمرد عن احليثيات 

سألة يؤكِّد ويف كلِّ ذلك إطالق هلذه امل.. الزمانية واملكانية حلوادث ايء ذا اإلفك 
  ..عدم ختصيصها حبادثة حمددة يف جيلٍ حمدد 

 ورود كلمة  – ٧    صياغة أُخرى فهذه الكلمة .. دون أي    
.. تبين مفهوم اجلماعة واموعة اليت يربطها رابط التعصب فيما بني أفرادها ملسألة ما 

  ..قه بأي حادثة جزئية حمددة وهذا الرابط يتعلّق بنفوسهم ، قبل تعلّ
 كلمة  – ٨     َّوأن ، ذا النص ة يف املسلمني املخاطبنيتؤكّد أنَّ املسألة عام

فالذين جييئون باإلفك يف .. اخلطاب موجه للمجتمع املسلم يف كلِّ زمان ومكان مبا فيه 
 كلِّ زمان ومكان من املسلمني     يء ، يفجاه اب جيمعهم باتنفوسهم تعص 

 ذا اإلفك     .. جبيل دون يء باإلفك خاصل أنَّ اوال ميكن لعاقل أن يتخي
كونه فوق ( وال ميكن ملن يعرف حقيقة كتاب اهللا تعاىل .. غريه وحبادثة دون غريها 

  ..حمدد من الزمان واملكان  أن يتخيلَ النص القرآينَّ داخل إطارٍ) الزمان واملكان 
   العبارة القرآنية  – ٩       ترسم صورة النفوس املريضة يف أي

 جمتمع واليت جتيء باإلفك يف كلِّ زمان ومكان ، وتأيت العبارة التالية هلا مباشرة   

    ن انتماء هؤالء يف كلِّ زمتمع اإلسالمي لتبيومكان جلسد ا ففي كلِّ .. ان
زمان ومكان ، الذين جاءوا باإلفك هم مجاعة من اجلسد اإلسالمي تتالقى نفوسهم عند 

  ..ذلك 
   فالعبارة القرآنية             عن اآليات ال تنفك

ماً عامةً يف الزنا ورومي احملصنات ورمي األزواج لزوجام السابقة هلا ، واليت حتملُ أحكا
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هؤالء الذين جاءوا باإلفك : فهذه العبارة القرآنية تقول .. واألحكام العامة املتعلّقة بذلك 

  ..املتعلِّق يف كلِّ هذه املسائل وغريها ، هم جمموعة منكم 
  العبارة القرآنية  – ١٠       صل اهلاء يفيعود الضمري املت ،

 كلمة     وليس شر أنَّ اإلفك يء باإلفك ، وليس إىل اإلفك ، فال شكإىل ا
  ..فمجيء هؤالء باإلفك ، علينا أال حنسبه شراً لنا .. خرياً 

زمان واملكان وكون األمر متعلِّقاً بايء باإلفك ، وكون هذا ايء مجرداً عن ال.. 
  كما بينا ، فإنَّ دالالت العبارة القرآنية        دةٌ عن الزمانجمر

  ..واملكان ، وختاطب اتمع املسلم يف كلِّ زمان ومكان 
 ورود كلمة  – ١١     َّي باإلفك علينا أالليس عبثاً وليس حشواً ، فهذا ا

فبالتأكيد إنَّ جميء .. نا ، وهذا ال يعين أنه ليس شراً بالنسبة للذين جاءوا به حنسبه شراً ل
ولكن كونه شراً هلم جيب أالَّ يدفعنا أن حنسبه شراً لنا حنن .. هؤالء باإلفك هو شر هلم 

  ..كبعيدين عن ايء به 
 العبارة التالية  – ١٢        ن حقييء بعيداً عن تأيت لتبيقة هذا ا

إنما جاءت لتبين حقيقته من ) بل احسبوه خرياً لكم ( فالعبارة ليست .. حسباننا له 
 منظار علم اهللا تعاىل          ..  

  ما بني أالَّ حنسب هذا ايء باإلفك شراً لنا  – ١٣        وبني

لنا حقيقته بأن ه خري          .. ن أنَّ الشرين مساحة تبيبني هذين احلد
الذي يأيت به هؤالء ألنفسهم يف اآلخرة ، ولبعض الذين يفترون عليهم بالكذب والبهتان 
يف الدنيا ، إنما هو يف النهاية خري للمجتمع كَكُل ، مما ينتجه من فرزٍ للكاذبني عن 

  ..فلوال هذا الفرز ملا علمنا الكاذبني األفّاكني يف اتمع ..  الصادقني



     ٥٤٦                  
 قوله تعاىل  – ١٤                  ن أنَّ هؤالءبيي ،

الذين جاءوا باإلفك على درجات ، فكلُّ واحد منهم يأخذ نصيبه من اإلمث مبقدار ما 
، فحسب درجة افترائه وكذبه وتدليسه ومشاركته باإلفك يكتسب ساهم به من اإلفك 

فهناك من افترى هذا اإلفك ، وهناك من ساهم بنقله ، وهناك من .. نصيبه من اإلمث 
  ..كلٌّ له ذنبه حسب درجة مسامهته ذا اإلفك .. أشاعه 

 قوله تعاىل  – ١٥                   ن لنا رأسيبي
هؤالء الذين شاركوا ذا ايء باإلفك بأعلى الدرجات ، فالذي تبع عظم هذا ايء 

ونرى .. باإلفك وكابر وكان رأساً من هؤالء الذين جاءوا باإلفك ، له عذاب عظيم 
 كلمة    ؤالء الذين جاءوا ة ختتصن أنَّ هذه العبارة القرآنيذا اإلفك  تبي ..  

واآلية الثانية يف هذا النص الكرمي احلامل ألحكام مسألة اإلفك يف سورة النور هي .. 
:  
                                  

     ] ١٢: النور [   
ة الكرمية يتوجه اخلطاب ليس إىل الذين جاءوا ذا اإلفك ، وإنما إىل يف هذه اآلي.. 

الذين مسعوه ، وهم عموم اتمع اإلسالمي السامع ذا اإلفك ، وهم ذام الذين 
  [[: خاطبهم اهللا تعاىل يف اآلية السابقة      ،،          ،، 

        [[  .. ه اللوم يف هذه اآلية الكرمية إىل املؤمنني واملؤمنات الذينويتوج
ونرى يف هذه اآلية .. كان من املفترض م أن يكون هلم موقف جلي يف نبذ هذا اإلفك 

  ..الكرمية 



     ٥٤٧                  
 كلمة  – ١    ةيف العبارة القرآني         َّوهي  هي مبعىن هال ،

  ..للتحضيض ، أي كان من املفترض عليكم حينما مسعتموه 
 فهذه الكلمة     ها تفيد التحضيض كما هو حاهلا يف اآلية اليت بني أيديناا أنإم

           ها تفيد امتناع األمر لوجود غريه ، كما هو يف آية أُخرى يفأو أن ،

 : الدراسة  هذا النص قيد                             

              ] هم بالعذاب العظيم  ]  ١٤: النورمبعىن امتناع مس ،
  ..لوجود فضل اهللا تعاىل عليهم ورمحته يف الدنيا واآلخرة 

.. يحيط ما إطار واحد من املعىن والدالالت    ان املعنيان لكلمة هذ – ٢
فمعىن التحضيض الذي يتجلّى يف بعض نصوص كتاب اهللا تعاىل ، وهو مبعىن املفترض 

مبعنى هال كان األمر .. الذي كان ال بد له أن يكون والذي كونه ضرورة يقتضيها احلال 
املعىن يتقاطع مع املعىن اآلخر هلذه الكلمة وهو امتناع األمر هذا .. الذي يقتضيه احلال 

  ..لوجود غريه 
فمعىن التحضيض يوصل يف النتيجة إىل امتناع حتقيق هذا املفترض أن يكون ، لوجود 

ولننظر يف النصوص القرآنية التالية اليت يتجلّى فيها .. مانعٍ يف من يعنيهم هذا التحضيض 
ف أنَّ األمر املعين ذا التحضيض والذي كان من املفترض أن معىن التحضيض ، لنرى كي

  ..يكون ، مل يتحق ، وامتنع حتقّقه لوجود مانعٍ يف من يعنيهم هذا التحضيض 
                                

         ] ٦٣: املائدة  [  

                                   

       ] ٤٣: األنعام  [  
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                               ] التوبة :
١٢٢  [   

                                

                              ] ٩٨: يونس  [  

                                

                                    ]
  ]  ١١٦: هود 

                                

                   ] ١٥: الكهف  [  

                                    

        ] ٣٩: الكهف  [   

                                  

                                     

       ] ١٣ – ١٢: النور  [    

                                  

      ] ١٦: النور  [   
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         ] ٤٦: النمل  [   

                            ] ٣١: الزخرف  [  

                                          

  ]  ٥٣: الزخرف [ 

                                 

            ] ٢٨: األحقاف  [  

                           

                                      

         ] ٢٠: حممد  [  

             ] ٥٧: الواقعة  [  

                   ] ٦٢: الواقعة [  

                  ] ٧٠: الواقعة [  

                               

                          ] ١٠: املنافقون  [   

                      ] ٢٨: القلم  [    

  ..وهذا أمر طبيعي ، فلو مل ميتنع ما هو مفترض أن يكون ملا كان للتحضيض معىن .. 



     ٥٥٠                  
 ...التحضيضية هو كنتيجة مل يتحقّق    وهكذا فاألمر املتعلِّق ذه الكلمة  ..

  املفترض والواجب عمله واحملمول بالعبارة وبالتايل ف         

                 مل يتحقَّق بشكلٍ عام..  
ويف هذا بيانٌ حلال اتمع املسلم يف إطاره العام يف كلِّ زمان ومكان ، بعيداً عن  ..

  ..أي خصوصية جبيلٍ حمدد وحادثة حمددة ، كما يذهب تفسرينا املوروث 
 العبارة القرآنية  – ٣         نراها ختاطب مجلة السامعني بشكلٍ عام

فاخلطاب املباشر يف هذا النص موجه للمجتمع .. من مسع ذا اإلفك  وهذا يشمل كلَّ.. 
  ..املسلم السامع ذا اإلفك بشكلٍ عام 

 العبارة القرآنية  – ٤                       

   ؤمنني واملؤمنات من مجلة السامعني هلذا اإلفك نراها تنقلنا إىل جمموعة امل ..
لوال إذ مسعتموه ظننتم بأنفسكم خرياً وقلتم هذا إفك ( فالعبارة القرآنية مل تأت بالشكل 

لتشمل مجلة السامعني ، إنما نراها تتعلّق جبماعة املؤمنني فقط من مجلة السامعني ) مبني 
ا بأنفسهم خرياً ومل يقولوا هذا إفك مبني ، فكيف فإذا كان املؤمنون واملؤمنات مل يظنو.. 

من هنا نستشف انغماس جمتمع السامعني ذا اإلفك ! .. إذاً حال بقية السامعني ؟
  ..وتفاعلهم معه بسلبية كبرية ، كان من املفترض أالَّ تكون 

، عدم خماطبة املؤمنني بشكلٍ مباشر ، وتصوير موقفهم السليب بصيغة الغائب  – ٥
  وجميء العبارة القرآنية املصورة لذلك                 

        ةمتوسطة ، قبل العبارة القرآني               
وا باإلفك ، وبعد العبارة القرآنية املخاطبة جلملة السامعني اليت تتعلّق دالالا بالذين جاء

 بشكلٍ مباشر          له داللته يف كتاب اهللا تعاىل ..  
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.. فضحايا اإلفك هم من املؤمنني الصادقني املظلومني ، وإالّ ملا كان اإلفك إفكاً .. 

 رميهم باإلفك أبرياء وليسوا كما متّ الكذب فاإلفك هو افتراء الكذب ، وبالتايل الذين متّ
عليهم ، ولذلك كان من املفترض على مجلة املؤمنني أالّ يظنوا ؤالء الضحايا إالَّ خرياً ، 

  ..وكان عليهم أن يكون هلم موقف بأن يقولوا هذا إفك مبني 
 من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة     ة يف العبارة القرآني 

                            .. فهؤالء
املظلومون هم من مجلة املؤمنني ، وأي من املؤمنني كان من املمكن أن يكون ضحيةً 

يا جمموعة واحدة ، وهذا يقتضي إلفك هؤالء الذين جاءوا به ، وبالتايل هو وهؤالء الضحا
  ..أن يظن ؤالء الضحايا خرياً وأن يكون له موقف واضح يف ذلك 

 نرى يف هذه اآلية الكرمية عطفاً للمؤمنات على املؤمنني  – ٦      

              وحنن نعلم أنَّ كلمة ،        يف كتاب اهللا تعاىل
فما الفائدة من هذا التفصيل .. وحدها تكفي لتشمل اإلناث مع الذكور يف مسألة اإلميان 

 والفصل بني       ) كذكور ( و         ) ؟ ) كإناث..  
يف هذا الفصل نستشف تفصيالً يف األمر ، فهناك خصوصية للرجال يف التفاعل مع 

 هذا اإلفك       ة لإلناث يف التفاعل مع هذا اإلفكوهناك خصوصي ، 

            ..  
وبالتايل فظن اخلري الذي كان من املفترض أن يكون يف هذه احلالة ، هو يف كلِّ .. 

 زمان ومكان مل يتحقَّق يف نفوس مجلة املؤمنني كذكور       ومجلة املؤمنات

 كإناث         يف كلِّ جيل وذلك كأفراد ،..  
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.. نرى أنه هناك مسألتان كان من املفترض أن يقوم ما املؤمنون واملؤمنات  – ٧

  املسألة األوىل هي                   واملسألة الثانية هي ،

           .. مة للمسألة الثانيةفالقول .. واملسألة األوىل هي مقد
  ..الصادق تسبقة إرادةٌ صادقةٌ وظن يؤدي إليه 

مما سبق نرى أنَّ حصر دالالت هذا النص الكرمي احلامل ملسألة اإلفك حبادثة  – ٨
املؤمنني عائشة زوج النيب حصلت مع أم   سيء جلملةكما هو شائع يف تفاسرينا ، ي

 إشارة له يف النص ه ال وجود ألياملؤمنني آنذاك ، هذا إضافة إىل أن ..  
 .. فالنيب  ا يصفهم اهللا تعاىل بقولهومن معه مم              

                                    

                 ] بشكلٍ عام ،  [[، سيدخلون ]  ٢٩: الفتح

   .. يف ساحة املعنيني باآلية الكرمية  ]]ويف حال اعتماد التفسري املوروث 

                                ] النور :

١٢ [  فبالتأكيد أنَّ النيب ،  ومن معه مؤمنون ، وال ميكن ملسلم أن يقول غري ذلك ..  
باحلادثة التارخيية اليت متَّ تلبيسها  يف حال حصر دالالت هذه اآلية الكرمية.. إذاً .. 

على النص القرآين ، ووفق ما تأيت به الروايات ، فإنَّ هذا احلصر يتناقض مع وصف حممد 
  هموالذين معه ، بأن         ..  

وإصرار عابدي أصنام التاريخ على إسقاط دالالت هذا النص الكرمي على ما وصلنا .. 
، سيؤدي  روايات متناقضة للحادثة التارخيية بالشك بأم املؤمنني عائشة زوج النيب  من

) وبالتايل ا ( يف النهاية إىل اتهامٍ ملعظم املؤمنني يف ذلك اجليل بأنهم مل يظنوا بأنفسهم 
  ..خرياً 
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  ..ه املسألة وتتابع اآلية الثالثة يف هذا النص الكرمي تصوير األحكام اخلاصة ذ

                                   

      ] ١٣: النور  [    

  ..نرى يف هذه اآلية الكرمية .. 
علِّقة بالذين جاءوا ذا تنتقل الصياغة إىل صيغة الغائب ، واصفةً األحكام املت – ١
  : اإلفك       ......... ،                 ........ 

فكما أنَّ وصف املؤمنني الذين كان من املفترض م االَّ يكون موقفهم سلبياً كان .. 
  ..جاءوا ذا اإلفك هو أيضاً بصيغة الغائب  بصيغة الغائب ، أيضاً فإن وصف الذين

             

                   

                     

                               

          .........  

                 ........  
بينما اخلطاب املوجه موع السامعني ، وهم مجلة اتمع املسلم الواسع الذي .. 

 وانغمس فيه ، نراه بصيغة املخاطب  تفاعل مع هذا اإلفك          .. ويف
  ..  كلِّ ذلك إشارة إىل أنَّ اتمع بغالبيته انغمس يف مسألة اإلفك كما بينا 

، مبعىن هالّ ، وكان من املفترض لو    هذه اآلية الكرمية تبدأ بكلمة  – ٢

  شهداء إلثبات مصداقية ما يذهبون إليه كانوا صادقني أن جييئوا بأربعة      
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         .. وهذا أمر طبيعي فلو جاءوا بالشهداء ملا كان إفكهم إفكاً ولكانوا

  ..وهكذا امتنع جميئهم بالشهداء لكوم كاذبني .. صادقني 
 كلمة  – ٣     ذه الصيغة ، وليس بصيغة تؤكِّد ) فإنْ ( الشك واالحتمال

وبالتايل هم بالتأكيد عند اهللا تعاىل من الكاذبني .. أنهم لن جييئوا بالشهداء      

                   ..  
  نرى ورود كلمة – ٤     عين حسم األمر حىت ، وهذا ي) فإذا ( وليس كلمة
    ..فهم مل ولن يأتوا بالشهداء ألنَّ األمر من أساسه كذب وافتراء .. ايته 
  نرى يف العبارة القرآنية  – ٥             ورود كلمة 

     ..بعة شهداء إلثبات فهؤالء الذين جاءوا باإلفك كان من املفترض أن جييئوا بأر
فالشهداء الذين كان من املفترض أن جييئوا م ، هذا .. صدقهم فيما جاءوا به من اإلفك 

 ايء م هو بعد جميئهم باإلفك ، من هنا نرى داللة ورود كلمة     ..  
نرى أنَّ املفترض الذي جيب أن يقوموا به لكي ال يكونوا كاذبني هو ايء  – ٦

 اء بالشهد                 .. فكلمة     نة يف وصف ذلكبي

بينما ما ال يستطيعون عمله إلثبات صدقهم هو اإلتيان بالشهداء ..        

     وكلمة ،      نة يف وصف ذلكبي..  
فمن املفترض عليهم أن جييئوا بأربعة ..  تعاىل ، اإلتيان يسبق ايء ويف كتاب اهللا

فوقوع اإلفك يسبق الشهادة عليه ، من هنا رأينا .. شهداء على اإلفك الذي يزعمونه 
 حكمة ورود كلمة     .. يء علىبينما ما ال يستطيعون عمله هو ليس فقط ا
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أيضاً ال يستطيعون اإلتيان بشهداء شاهدوا هذا اإلفك هذا اإلفك بأربعة شهداء ، وإنما 

  .. أصالً ، ألنه إفك ، وألنه كذب وافتراء وتلبيس وإشاعة للفاحشة ، ليس إالّ 
وما ال يستطيعون .. فاإلتيان بالشهداء مرحلة تسبق ايء م على هذا اإلفك .. 

.. الء الذين جاءوا ذا اإلفك فعله هو اإلتيان ألنه ال يوجد يف الواقع ما يثبت كذب هؤ
 وبالتايل فهم عند اهللا تعاىل من الكاذبني                  

     ..  
  نرى أنَّ ايء بالشهداء والذي كان من املفترض أنهم جاءوا به  – ٧  

             هو بصيغة املاضي     ويف هذا دليلٌ آخر على إطالق ،
املسألة بشكلٍ جمرد عن حيثيات الزمان واملكان ، ففي كلِّ زمان ومكان كان من املفترض 
على الذين جاءوا باإلفك أنهم قد جاءوا عليه بأربعة شهداء ، وهي مسألة جمردة عن 

  .. أي حدث تارخيي حيثيات 
مبعىن ال جيوز الكالم بذلك إالَّ بعد وجود أربعة شهداء ، فوجود الشهداء األربعة .. 

  ..من املفروض ايء م يف أي كالمٍ عن أي فاحشة يف أي زمان ومكان 
ن بينما يف كلِّ زمان ومكان وألي حادثة تارخيية حاملها اإلفك لن يستطيعوا اإلتيا.. 

من هنا .. بالشهداء مهما فعلوا ومهما عملوا من عمل حسي ، ألنَّ إفكهم كذب وافتراء 
نرى حكمة ورود اإلتيان بالشهداء بصيغة املضارع        ةيف العبارة القرآني ،    

                      .. هم لنفهم كاذبون ألن
   .. يستطيعوا اإلتيان بالشهداء مهما عملوا ومهما حاولوا 

يف العبارة القرآنية  – ٨                          

  نرى الكلمتني ،      امل علماً مطلقاً حقيقة ، فهم كاذبون عند اهللا تعاىل الع
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األمر ، بينما عند الناس هناك من يصدقهم وهناك من يسري معهم يف إفكهم ، فحىت الذين 
يفترض م أن يظنوا خرياً بأنفسهم من مجاعة املؤمنني واملؤمنات ، حىت هؤالء موقفهم ال 

ظمة الصياغة من هنا نرى ع..... يوازي ما يفترض م يف حال إشاعة اإلفك كما رأينا 
القرآنية يف ورود الكلمتني         يف قوله تعاىل             

                ..  
وتأيت اآلية الرابعة يف هذا النص الكرمي املصور ملسألة اإلفك حاملةً املزيد من أحكام .. 

  ..ه املسألة هذ
                                      

     ] ١٤: النور  [    

يف هذه اآلية الكرمية ، اخلطاب موجه للذين مسعوا ذا اإلفك ، فهؤالء هم ذام .. 
 اهللا تعاىل بقوله  الذين خاطبهم         ونرى يف .. ، وهم مجلة املسلمني

  ..هذه اآلية الكرمية 
أنَّ فضل اهللا تعاىل ورمحته على مجلة املسلمني الذين مسعوا ذا اإلفك هو سبب  – ١

 فما أفاضوا فيه كمجتمع جزاؤه عذاب.. عدم مسهم بعذاب عظيم نتيجة ما أفاضوا فيه 
  ..عظيم ، ولكن فضل اهللا تعاىل ورمحته حالت دون ذلك 

 فكلمة ..      يف بداية هذه اآلية الكرمية يتجلّى فيها معىن امتناع األمر ،
لوجود غريه ، مبعىن امتناع مسهم بالعذاب العظيم لوجود فضل اهللا تعاىل عليهم ورمحته يف 

  ..الدنيا واآلخرة 
ورمحته ذا اتمع واليت محته مما يستحقّه من عذاب عظيم ،  فضل اهللا تعاىل – ٢

 هذا الفضل وهذه الرمحة مها يف الدنيا واآلخرة                
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                         ة فوجود العبارة القرآني   

          ًفرفع العذاب العظيم عنهم هو يف الدنيا .. ليس عبثاً وليس حشوا
  ..واآلخرة 
إنَّ ما أفضتم فيه يف مسألة اإلفك جزاؤه عذاب عظيم ، ولكن : اآلية الكرمية تقول .. 

معني كَكُل وهذا هو خطاب جلملة السا.. فضل اهللا تعاىل عليكم ورمحته حال دون ذلك 
  .. ، أي للمجتمع املسلم السامع هلذا اإلفك واملنغمس فيه 

فاآلية الكرمية تبدأ .. أبداً .. وهذا ال يعين أنَّ من جاء ذا اإلفك مشمولٌ بذلك .. 
 : كما نرى بصيغة املخاطب              كما هو حال اخلطاب ، 

         ذا اإلفك واملنغمس فيه تمع املسلم السامعبينما ... ، ليشمل ا
  .. الذين جاءوا باإلفك هلم عقوبتهم واليت رأيناها يف آية سابقة 

                                 

    ]١١: ور الن  [  

ويف كلِّ ذلك أدلّة على أنَّ النص يخاطب اتمع املسلم كَكُلٍّ ، بشكلٍ جمرد عن .. 
  ..حيثيات الزمان واملكان ، وعن أي خصوصية ألي حادثة أو جيل 

 نرى ورود كلمة  – ٣     تمع املسلمواليت ترسم حركة اندفاع ا ،
ففيض الشيء هو انسيابه .. سياب النفوس واأللسنة يف إشاعته السامع ذا اإلفك وان

  ..    واندفاعه 
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        ] ١٩٩ – ١٩٨: البقرة [  

                                    

                       ] ٨٣: املائدة  [         

                               

                         ] ٥٠: األعراف  [   

                                 

                          ] ٩٢: التوبة [    

  ..والفيض يف الشيء هو االندفاع فيهه والتفاعل معه واالنشغال به .. 
                                 

                                 

                            ] ٦١: يونس  [   

                                    

                                ] ٨: األحقاف  [  

 العبارة القرآنية .. إذاً ..  – ٤                مع ،
سلمني السامعني ذا اإلفك كما بينا ، تؤكّد انغماس الكثريين كون اآلية موجهة جلملة امل

  ..يف مسألة اإلفك بإطارها العام ، يف كلِّ زمان ومكان 
  ..وهذا دليلٌ آخر على استبعاد احلادثة التارحيية باحليثية اليت ترد ا يف الروايات .. 
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مجلة  –أيضاً  –طب بعد ذلك تأيت اآلية اخلامسة يف هذا النص الكرمي لتخا.. 

   بقوله تعاىل  –كما بينا  –املسلمني املخاطبني يف اآلية السابقة واملخاطبني   

      ..  

                              

         ] ١٥: النور  [  

  ..ونرى يف هذه اآلية الكرمية .. 
 تبدأ اآلية الكرمية بكلمة  – ١    ن السبب يف ما محلتهل ويبيويف هذا بيانٌ يفص ،

 : اية اآلية السابقة مباشرة                      

                     فالعذاب العظيم الذي كان ،
من املمكن أنَّ ميس اتمع املسلم كَكُلٍّ بسبب ما أفاض فيه أبناؤه يف مسألة اإلفك ، هذا 

  رمية اخلامسة العذاب سببه تفاعلهم مع هذا اإلفك ، والذي تبينه اآلية الك    

                              

   .. ذا اإلفك تمع املسلم السامعات انغماس ان حيثيفهذه اآلية الكرمية تبي  ..  

 كلمة  – ٢      ا الكبرية يف تبيان هذه املسألةففي كتاب اهللا .. ، هلا دالال
  ..تعاىل ، لقي شيء مبعىن واجهه وقابله 

                ] ١٤: البقرة  [     

              ]  ٧٦: البقرة  [  

            ] ١١٩: آل عمران  [  
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                    ] ١٥: األنفال  [  

                        ] ٧٤: الكهف  [  

                     ] ٤: حممد  [    

استقبله وواجهه وقابله ، بانتظار وتفاعل مع هذا األمر ، وتاء : وتلقَّى األمر مبعىن .. 
  ..اجلهد والتفاعل يف التلقّي تفيد يف إظهار هذا املعىن 

                             ] البقرة :
٣٧  [   

                                

    ] ١٠٣: األنبياء  [   

                              ] ١٧: ق  [  

 كلمة .. إذاً ..        ن استقباهلم هلذا اإلفك وتفاعلهم الكبري معهتبي..  

 العبارة القرآنية  – ٣           هم يستقبلون هذا اإلفكن لنا أنبيت
لسنتهم ، وبالتايل ال يفعلون عقوهلم وال ب ضمائرهم وال ويتفاعلون معه بواسطة أ

فتنقّل هذا اإلفك بينهم هو .. يستنفَر روح اإلميان عندهم يف احلد من تلقِّي هذا اإلفك 
  ..عرب األلسنة دون أي مالمسة للعقل والضمري ، ويف هذا بيانٌ إضايف يف االنغماس فيه 

 العبارة القرآنية  – ٤               معطوفة على

 العبارة            فما يتلقّوه بألسنتهم من هذا اإلفك يتناقلونه بأفواههم ،
ويف هذا بيانٌ آخر يف انغماس اتمع السامع فيه ، .. دون أن يكون هلم علم حبقيقته 

  ..لونه ويرونه ويشيعونه دون أي علمٍ حبقيقته فيتناق
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إذا كنتم تسقطون دالالت هذا النص على : وهنا أود أن أسأل عابدي أصنام التاريخ 

 ة برمي عائشة زوج النيباحلادثة التارخيي  وقعت يف  –كما تقولون  –، وهي حادثة
كيف انغمس اتمع املسلم السامع  اجليل األول ، وها هي دالالت كتاب اهللا تعاىل تبين

.. باإلفك بإشاعته ، وكيف يتم تناقله دون علم حبقيقته ودون تفعيل للعقول والضمائر 
كيف إذاً ميكننا أن نفهم قولكم بأنَّ الروايات اليت جمعت .. فبناء على ما تذهبون إليه 

 بعد موت النيب معت بدقّة وبأمانة دون زيادما جها وصلت بقرون إنة أو نقصان وأن
كيف يستقيم قولكم !!! .. إلينا باحلرفية ذاا اليت كانت عليها وبعلم كامل من ناقليها ؟

بذلك مع ما تذهبون إليه من روايات مسألة اإلفك ومع الدالالت الواضحة الصرحية 
قيقة أفضل ال جند ما نقوله للباحثني عن احل!!! ..... لكتاب اهللا تعاىل يف هذه املسألة ؟

 : من قول اهللا تعاىل                           

     ] ٣٧: ق  [..  

 العبارة القرآنية  – ٥         ن لنا أنَّ كلَّ هذه األعمالتبي   

                         َّتتعلَّق باعتقادهم أن
  ..القيام ا هو أمر هين وأنَّ عقوبته عند اهللا تعاىل قليلة وال تؤثِّر عليهم 

 العبارة القرآنية  – ٦        ن لنا حقيقة تلقّي هذا اإلفكتبي
فعند اهللا تعاىل هو .. شاعته والتفاعل مع هذا الكذب واالفتراء ، وذلك عند اهللا تعاىل وإ

  ..أمر عظيم 
 .. ولنقف عند اآلية السادسة يف هذا النص..  
                                  

      ] ١٦: النور  [   
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  ..ونرى يف هذه اآلية الكرمية .. 
 تبدأ بكلمة  – ١    اليت تفيد التحضيض ، مبعىن هالّ ، أو كان من املفترض

  عليكم ، فاتمع السامع ذا اإلفك امتنع عن القول               

             .. للمجتمع ويف هذا دليلٌ آخر على تصوير هذا النص
اإلسالمي السامع ذا اإلفك بشكلٍ عام دون أي خصوصية يف جيلٍ حمدد أو حادثة حمددة 

  ..أو شخص حمدد 
 هذه اآلية الكرمية تحاكي آية سابقة يف هذا النص تبدأ بالعبارة ذاا  – ٢    

     ..  

                                  

     ] ١٢: النور [   
فاآليتان تخاطبان اتمع اإلسالمي السامع هلذا اإلفك كَكُل ، بشكلٍ مباشر ، .. 

 ليشمل اخلطاب األول                           

           اللوم يف هذه اآلية يقع على ذا اإلفك ، ولكن كُلَّ من مسع
ت أن يظنوا فاملفترض باملؤمنني واملؤمنا.. املؤمنني واملؤمنات ، وليس على كلِّ من مسع 

بأنفسهم خرياً وأن يقولوا هذا إفك مبني ، هذا املفترض باملؤمنني واملؤمنات من هذا 
فاالنتقال يف هذه اآلية الكرمية من صيغة .. اتمع السامع ذا اإلفك واملنغمس فيه 

عبثاً  املخاطب املتعلّقة بكلِّ السامعني ، إىل صيغة الغائب املتعلّقة باملؤمنني واملؤمنات ليس
..  
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 بينما يف اآلية قيد البحث                         

                ايتها لتشمل كلَّ من ة حىتنرى صيغة املخاطب مستمر

 مسع ذا اإلفك ، والذي من املفترض عليه أن يقول                

             ..  
ويف هذا دليلٌ آخر على انغماس اتمع السامع كَكُل يف هذا اإلفك وتكلّمهم .. 
  ..بذلك 
 : العبارة  – ٣                            

   ] ذا اإلفك  ]  ١٦: النور خاطب كُلَّ من مسعكما قلنا ت ،         

     رها اآلية الكرميةر ساحةً أكرب من الساحة اليت تصووهي تصو ،     

                                ] النور :

١٢ [    ..  
يف هذه السورة واليت تخاطب كلَّ من مسع ذا اإلفك ، ينتقل )  ١٢( فاآلية .. 

ولكن بصيغة الغائب ، لتصور ) وهم جزء ممن مسع ذا اإلفك ( اخلطاب فيها إىل املؤمنني 
وهذا .. و أن يظنوا بأنفسهم خرياً وأن يقولوا هذا إفك مبني املُفترض يف املؤمنني وه

حينما صور النص القرآينُّ ) صيغة الغائب ( االنتقال إىل صيغة الغائب رأينا صياغةً مماثلةً له 
لنا الذين جاءوا ذا اإلفك ، وهم ذام الذين كان من املفترض م أن جييئوا بالشهداء 

  :عليه 
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          .........  

                ........   
فئة الذين جاءوا ذا ... وكلُّ ذلك يبين لنا أنه هناك فئتان قليلتان يف هذا اتمع .. 

اإلفك والذين خوطبوا بصيغة الغائب ، وفئة املؤمنني والذين خوطبوا أيضاً بصيغة الغائب 
مل يكن هلم موقف ) نعين املؤمنني واملؤمنات يف اتمع السامع باإلفك ( ، وحىت هؤالء 

  موازٍ ملا يفترض أن يقوموا به                     

     ..   
وتبقى األكثرية السامعة واملنغمسة ذا اإلفك ، هي السائدة اليت تلّقت هذا اإلفك .. 

 علم  بألسنتها وتكلّمت به  وغرقت يف مستنقعه دون            

               ..  
وكلُّ ذلك .. ويف كلِّ ذلك دليلٌ آخر على أنَّ اتمع السامع ذا اإلفك خاض به 

وهذه الدالالت اجللية هلذه اآليات .. بشكلٍ جمرد عن أي حدث أو جيل أو شخص 
الكرمية تبين استبعاد الروايات التارخيية اخلاصة ذا األمر ، وذلك باحليثية اليت وصلت إلينا 

  ..  ا 
 كلمة  – ٤      ن ترتيه اهللام أن يقولوها ، تبي اليت كان من املُفترض

بالعقيدة سبحانه وتعاىل ، ويف هذا بيانٌ أنَّ هذا اإلفك يشمل فيما يشمل مسائل تتعلّق 
أنَّ مسألة اإلفك املعنية يف هذا النص  –كما بينا  –ويف هذا بيانٌ .. وبترتيه اهللا تعاىل 

الكرمية عامة وواسعة وليست خاصةً جبيلٍ حمدد أو شخصٍ حمدد أو حادثة حمددة أو 
  ..موضوعٍ حمدد 
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 قوله تعاىل  – ٥         فترض أن يقوله كلُّ من مسع والذي من امل

ذا اإلفك من املسلمني ، هذا القول دليلٌ آخر على أنَّ ما قالوه وما مسعوه هو كذب وال 
مرات ، وكلمة )  ٨( فكلمة برهان ومشتقاا ترد يف كتاب اهللا تعاىل .. برهان عليه 

ال ميلكون برهان  فكوم.. مرات أيضاً )  ٨( تان ومشتقّاا ترد يف كتاب اهللا تعاىل 
  .. على ما مسعوه وقالوه يقتضي أنهم منغمسون يف تان عظيم 

وتأيت اآلية السابعة يف هذا النص بصيغة املخاطب لتخاطب مجلة اتمع املسلم ، .. 
  ..الذين مسعوا ذا اإلفك وتناقلوه بألسنتهم وانغمسوا يف مستنقعه 

                        ] ١٧: النور  [   

  ..ونرى يف هذه اآلية الكرمية .. 
 تبدأ هذه اآلية الكرمية بالعبارة  – ١       ليتواصل اخلطاب اإلهلي جلملة ،

ع فاخلطاب هو للمجتم.. اتمع اإلسالمي الذي مسع ذا اإلفك وتناقله وانغمس فيه 
  ..اإلسالمي يف كلِّ زمان ومكان 

هو تبيان احلقيقة اليت جيب اتباعها ، ) كما يبينه كتاب اهللا تعاىل ( الوعظ  – ٢
  ..وطلب اتباعها 
                                    
   ]٢٣١: ة البقر  [  
                                    

                                   ] ٥٨: النساء  [   

بيان األمر الذي جيب اتباعه ، ولذلك من الطبيعي أن يشمل النهي عن فالوعظ يتعلَّق بت
  ..اتباع نقيضه 



     ٥٦٦                  
                                

      ] ١٣: لقمان  [  

                                

                     ] ٤٦: هود  [  

 قوله تعاىل .. إذاً ..               يعين ينهاكم اهللا تعاىل عن ،
  ..هذا اإلفك وأي سبيلٍ مثله  اتباع

 العبارة القرآنية  – ٣        تمع السامع باإلفكال تنفي خروج هذا ا
لكان األمر متعلِّقاً بأمرٍ وحدث له ) تعودوا إليه ( فلو جاء النص .. من حالة انغماسه فيه 

 ايته ، بينما ورود العبارة القرآنية         ذه الصيغة يعين العودة ألمرٍ آخر
فهذا األمر اإلهلي ينهى اتمع املسلم عن االنغماس بكلِّ ما مياثل مسألة .. مثل هذا اإلفك 

  ..اإلفك 
ويف ذلك دليلٌ على أنَّ هذه اآليات الكرمية ليست خاصةً حبادثة حمددة أو جيلٍ حمدد 

فلو كان األمر كما يقولون وأنَّ .. ذهب موروثنا التفسريي أو شخصٍ حمدد ، كما ي
( التفاعل مع احلادثة التارخيية قد انتهى برتول هذه اآليات الكرمية ، لكانت العبارة القرآنية 

 ، وليس ) تعودوا إليه        ..  

 قوله تعاىل احلادثة بعينها وأشخاصها انتهت ، واملقصود ب: وإن قال قائل   

      هام شخصٍ آخرد : نقول .. هو تعودوا التوجال ت نا مبا فيه الكفاية أنَّ النصبي

 فيه ولو إشارة لتخصيص حادثة حمددة بعينها ، والضمري املتصل اهلاء يف كلمة     

  ف بأل التعريفيعود إىل اإلفك املعر        نا كيف أنَّ دالالتا قد بيوكن ،



     ٥٦٧                  
فالتخصيص الذي يرد إىل .. النص ال تخصص بأي جيل أو شخص أوحادثة حمددة 

 ة على النصعلت حجة اليت جما الروايات التارخييوإن ه ليس دالالت النصم مردأذها   ..  

 كلمة  – ٤    ةيف العبارة القرآني ،                  
فنهي اهللا تعاىل عن العودة لإلفك وألي سبيلٍ مثله .. تعين تفصيالً وتبياناً وتأكيداً وإطالقاً 

  ..، هو ي مطلق 
 كلمةُ ..     اتمبسألة ، فهي تعين تأكيداً حليثي يف القرآن الكرمي ، عندما تتعلّق
سألة وتفصيالً وتبياناً هلا ، وذلك يف سياق تفصيل هذه املسألة وتبيانِها ، وال تعين هذه امل

فقد تعلّقت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي مبسائلَ .. سرمدية الزمان إىل ما ال اية 
  :مثالً يف قوله تعاىل .. تستحيلُ عليها سرمدية الزمان إىل ما ال اية 

                      

                                    

                              

                                   

   ]  ١٠٨ – ١٠٧: التوبة [ 
 عقَل أنَّ النيبال ي  اية ، فكلمة وأنَّ املسجد الضرار سيبقيان إىل ما ال     

يف هذا النص الكرمي تعين تأكيداً على األمر اإلهلي بعدم اإلقامة يف هذا املسجد الضرار ، 
  ..وتبياناً بأنَّ هذا األمر مطلق 

  ..واآلية الكرمية التالية تؤكِّد هذه احلقيقة .. 
                             

                ] ٥٣: األحزاب  [    
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 فكلمة      الكرمي تعين تفصيالً وتبياناً وتأكيداً على األمر اإلهلي يف هذا النص

 بعدم بعدم نكح أزواج النيب  ة .. من بعدهالزمن إىل ما ال وال ميكن هلا أن تعين سرمدي
  ..تنتهي مبون  اية ، فإمكانية نكح أزواجه 

 كلمة .. إذاً ..     يف قوله تعاىل                
  ..تصور لنا بياناً وتفصيالً وتأكيداً للنهي اإلهلي بعدم العودة هلذا اإلفك وأي سبيلٍ مثله 

 كلمة  – ٥     يف قوله تعاىل        خاطب مجلةوالذي ي ،
السامعني ذا اإلفك ، مبعىن يخاطب اتمع املسلم ، دليلٌ آخر على كون النص الذي 

 اً مبا وردنا يف روايات التاريخ من رمي عائشة زوج النيبحنن بصدد دراسته ليس خاص 
..  

هذه الكلمة تفيد الشك ، مبعىن أنَّ اإلميان يف اتمع املُخاطب قد يكون  فنحن نعلم أنَّ
  ) ..إذا ( موجوداً وقد ال يكون ، وهذا خيتلف عن ورود كلمة 

فاتمع املسلم يف أي زمان ومكان تحتمل فيه صفة اإلميان وال توجد حتمية لوصفه 
  ذه الصفة ، وهذا ما تبينه كلمة –كمجتمع  –    وحصر ) .. إذا ( دون كلمة

 باحلادثة اليت وصلتنا خالل التاريخ من رمي عائشة زوج النيب دالالت هذا النص  ال ،
يتناسب مع ما خيطبه على املنابر من يصرون على حصر دالالت هذا النص القرآين مبا 

  ..وصلنا من روايات متناقضة هلذه احلادثة التارخيية 
  ..اىل وقوله تع
                    ] ١٨: النور  [   

يبين لنا اهللا تعاىل فيه أنَّ اهللا تعاىل يبين لنا األحكام يف كتابه الكرمي ، ويف هذه .. 
ألة اإلفك املسألة فإنَّ اآليات السابقة محلت لنا األحكام اليت يريدها اهللا تعاىل بالنسبة ملس

           ..  



     ٥٦٩                  
 وقوله تعاىل            ن لنا اهللا تعاىل فيه أنَّ علم اهللا تعاىل وحكمتهيبي ،

  .. حييطان بكلِّ هذه األحكام اليت بينها اهللا تعاىل لنا 
  والنص التايل يبدأ بالعبارة القرآنية     ، ًة أيضالترسم أحكام مسألة عام

 كما هي مسألة اإلفك واليت تبدأ بالعبارة ذاا     ..  

                           

                                      

             ] ٢٠ - ١٩: النور  [    

  
وإطالق هذا النص الكرمي واضح ، فال ميكن ختصيصه حبادثة أو جبيل أو بشخص .. 

 ..  
  بعد ذلك نرى نصاً كرميا يبدأ بالعبارة ..         ًر لنا مسألةليصو

  ..حصرها بشخصٍ حمدد وال حبادثة حمددة وال جبيلٍ حمدد  –أيضاً   –أُخرى ال ميكن 
                                

                                     

                           ] ٢١: النور  [  
حكام مسألة اإلفك ، نرى بأم أعيننا وبعد االنتهاء من شرح النص الكرمي املصور أل.. 

ما وصلنا من روايات حتمل قصصاً كيف أنَّ هذا النص ليس خمصصاً حبادثة حمددة هي 
 ة برمي عائشة زوج النيبتارخيي  ا زوج النيبهامها مبا ال يليق بكووات  ًاا أموبكو

واتهامهن مبا ليس فيهن ال خيدم إالَّ فوق كلِّ االتهامات ،  فأزواج النيب .. للمؤمنني 
 املشكّكني والكافرين بالرسالة اليت أنزهلا اهللا تعاىل على النيب  ..  



     ٥٧٠                  
واجلزم حبصر دالت هذا النص املصور ملسألة اإلفك ، وفق الروايات اليت بني أيدينا ، 

ه ، ويتناىف مع ما مع ما حيمل من دالالت تبين انغماس اتمع في –كما رأينا  –يتناىف 
 لق النيبره كتاب اهللا تعاىل عن خيصو  واملؤمنني الذين معه..  

                                   

                                   ]

     ]  ٢٩: الفتح 

 فما نقرؤه يف الروايات اليت بني أيدينا هلذه احلادثة وموقف النيب  ، من هذا اإلفك
والذي تصوره بعض الروايات بأنه أقرب لتصديق هذا اإلفك ، ومل يقف موقفاً يتناسب 

 ه يف كتابه الكرمي مع ما يصفه اهللا تعاىل ب            ] ٤: القلم  [ ،
جيعلنا نشك ذه الروايات ونتهم واضعيها بزرع ما ييبىن عليه الحقاً للتشكيك باملنهج 

  ..ولزرع الفتنة بني أبناء األمة 
هي يف أساسها  ، النيب فحادثة اإلفك كحادثة تارخيية متَّ ا رمي عائشة زوج .. 

   ..تستحيل صحتها وفق ما تنقله روايات التاريخ إلينا 
 ة اليت وصلتنا ، كما يصرباحلادثة التارخيي خاص ى لو فرضنا جدالً أنَّ هذا النصوحت
عابدو أصنام التاريخ الذين ال يستطيعون النظر إىل كتاب اهللا تعاىل إالَّ من خالل روايام 

ن الذين حولوهم إىل أصنام ، لو فرضنا ذلك ، فإنَّ ما حيمل هذا النص وأقوال فالن وعالّ
من دالالت ووصف النغماس اتمع ذا اإلفك ، حيتلف كثرياً مع ما خيطبه هؤالء ذام 

  .. على املنابر من رفع ألفراد اجليل األول إىل العدالة اليت جتعلهم فوق اجلرح 
إلطالة ، مل أقف عند الروايات اليت بني أيدينا هلذه ويف هذا املقال وخوفاً من ا.. 
ولو عاد القارئ إليها وقرأها بتجرد ، لرأى بعينيه حجم التناقض الذي حتمله ، .. املسألة 



     ٥٧١                  
 وحجم اإلساءة للنيب  ة اليت حتكموألزواجه ، ولرأى حجم التناقض يف املنظومة الثقافي

  .. السمت الفكري الذي يفرضه املوروث علينا
وهنا خناطب املتاجرين بالعصبيات املذهبية والطائفية من السنة والشيعة على حد سواء  

، الذين ال هم هلم إالَّ الفنت والدعوة لعبادة أصنامهم على حساب منهج اهللا تعاىل ، فنقول 
تعاىل ا  هالّ عدمت إىل احلق جبعل كتاب اهللا تعاىل فوق عصبياتكم اليت ما أنزل اهللا: هلم 

قامساً مشتركاً جلميع املسلمني ؟ ) القرآن الكرمي ( أليس كتاب اهللا تعاىل .. من سلطان ؟ 
 أليس قوله تعاىل ..                      ] ٨٩: النحل  [ 

فلماذا إذاً تعرضون عن .. واضحاً جلياً بأنَّ كتاب اهللا تعاىل حيمل تبياناً لكلِّ شيء ؟ 
الدالالت احلق لكتاب اهللا تعاىل ، وتصرون على النظر إليها من مناظري عصبياتكم الضيقة 

    .. ؟ 
وهنا نسأل الصادقني الذين يعنيهم منهج اهللا تعاىل أكثر مما تعنيهم عصبيام املذهبية 

ه والذين معه حتت شبهة االنغماس وأزواج هل يخدم املنهج بوضع النيب : والطائفية 
وهذا ما يتوافق مع ( أليس القول بإنكار هذه احلادثة من أصلها !!! .. ذا اإلفك ؟ 

هو خدمة ملنهج اهللا تعاىل ، وهو حق ينسجم مع دالالت كتاب ) دالت كتاب اهللا تعاىل 
  ..اهللا تعاىل ؟ 

من أنفسكم باإلساءة ألمهاتكم ؟ أال ختجلون من اهللا تعاىل و: ونقول لغالة الشيعة .. 
 وإن كنتم مؤمنني فأزواج النيب أمهاتكم ..                  

          ] ه  ] ٦: األحزابسوء فال جدوى من حض ه بأيومن يرمي أم ،
  ..إىل أي قيمة أخالقية 

ويل أهل البيت إىل أصنام تارخيية والتعصب األعمى ملا جاء يف روايات وضعت هل حت
الذي ) القرآن الكرمي ( أصالً من أجل متزيق جسد األمة ، هل هذا خيدم منهج اهللا تعاىل 

  .. أم أنَّ العصبيات عندكم أكرب من منهج اهللا تعاىل ؟ .. تقولون بأنكم حاملون له ؟ 



     ٥٧٢                  
مستنقع الروايات كما وقع من قبلكم غالة : ة ونقول لغالة السن لقد وقعتم يف فخ

وأزواجه إالَّ  فجوهر املشكلة يكمن يف هذه الروايات اليت ال حتمل للنيب .. الشيعة 
اإلساءة ، وأي تفلسف لذر الرماد يف األعني من أجل التحايل على نصوصها هو مزيد من 

ن تنكروا كلَّ رواية تتناقض مع كتاب اهللا تعاىل ومع كان عليكم أ.. الغرق يف مستنقعها 
 لق النيبخ  هن أزواج النيبومع كون أزواجه يصفهن اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي بأن  ،

  ..مبا يعين ذلك من نقاء وخالص وتناظر يف العقيدة 
يؤمنون ال  وأقول للباحثني عن احلقيقة املخلصني الذين خيلصون العبادة هللا تعاىل ، وال

القرآن ( متسكوا بكتاب اهللا تعاىل : بأصنام غالة الشيعة وال بأصنام غالة السنة ، أقول 
واعلموا أنَّ حرفاً فيه أهم من التاريخ برجاالته ورواياته ، واعلموا أنَّ الصراعات ) الكرمي 

هج اهللا النتنة اآلن بني جتّار املذاهب والطوائف هي من أجل أصنامهم وليس من أجل من
  ..تعاىل 

األصنام هنا ختتلف عنها هناك ، وروايات التاريخ حتمل الكثري من الصراعات بني .. 
هذه األصنام ، وكلٌّ يدافع عن أصنامه يف مواجهة أصنام الطرف اآلخر ، وبالنتيجة 

عن حقيقة العبادة احلق هللا تعاىل ، والتمسك باألصنام ، وقتل  –مع الزمن  –االبتعاد 
  ..رين وتكفريهم يف سبيلها اآلخ

انظروا كيف أنَّ الفنت املذهبية والطائفية تزداد يوماً بعد يوم ، وكيف يغرق .. 
انظروا كيف يتمزق املمزق يوماً بعد يوم ، متمثّلني من .. الكثريون فيها يوماً بعد يوم 

 يصفهم اهللا تعاىل بقوله                            

               ] انظروا كيف تسيل الدماء من ..  ]  ١٩: سبأ
انظروا كيف أنه ال قيمة لدم اإلنسان عند عابدي أصنام التاريخ ، .. أجل أصنام التاريخ 

  ..  ةً ألصنامهم اليت يعتقدوا جزءاً من منهج اهللا تعاىل وكيف أنَّ دم اإلنسان يهدر قُرب
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مىت ندرك إدراكاً حقيقياً معىن اآلية الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل واليت يبين اهللا تعاىل .. 

  ..يف اآلخرة  لنا فيها ماذا سيقول 
                           ] ٣٠: الفرقان  [         

مىت ندرك أنَّ .. مىت ندرك أنَّ كلَّ الرساالت السماوية جاءت من أجل اإلنسان 
تكفري اآلخرين وقتلهم بسبب االختالف الديين واملذهيب والطائفي هو خروج فاضح على 

  ..أهم األحكام واملبادئ اليت حتملها كلُّ األديان السماوية 
                                  

                       ] ٣٢: املائدة   [     

  

 



 



    

       

 
                 

                      

 من يدرك حقيقةَ كتاب اهللا تعاىل ، بأنه ينتمي لعامل األمر ..           

                                   

                           ] ٥٢: الشورى [  نوم ،
، وبأنه يتميز بذلك عن عامل اخللق  يدرك حقيقةَ عامل األمر بأنه فوق الزمان واملكان

   اخلاضع للزمان واملكان                      ] األعراف :

يدرك أنَّ دالالت كتاب اهللا تعاىل ال ميكن أن تكون حممولةً .. من يدرك ذلك ..  ]  ٥٤
لكلِّ زمان ومكان ، ويدرك أنَّ األحداث  رك أنها حتمل أحكاماًخيية ، ويدباألحداث التار

نَّ الناسخ واملنسوخ أكذوبة أ، ويدرك  لهوليست حاملة بالنص القرآين التارخيية حممولة 
.. وعلى كون النص القرآين خاضعاً للزمان واملكان ، ألنه ينطوي على تناقضات  ، كربى

  .....ويدرك ويدرك ويدرك 
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دراكنا لدالالت كتاب ا جيب أن نعلمه أنَّ املنظومة الثقافية احلاملة لسمت توجه إوم

حاملها  متَّ تأطريها بدالالت تارخيية ، ودالالت الكلمات والعبارات القرآنية اهللا تعاىل
كلُّ ذلك أدى إىل عدم رؤية  ..ال خترج عن املفاهيم التارخيية لألجيال األوىل  املوروث ،

  ..ت اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، واردة عن الزمان واملكان واألحداث التارخيية الدالال
ومن يقرأ التفسري املوروث يرى ذلك بعينيه ، ويرى كيف أنَّ الكثري من آيات كتاب 

إالّ من مناظري أحداث تارخيية حمددة  –يف التفسري املوروث  –اهللا تعاىل ال ترى دالالتها 
  ..يف اجليل األول  – يقولونكما  –وقعت 

من ( واألمثلة يف التفسري املوروث كثرية ، لدرجة باتت فيها دالالت كتاب اهللا تعاىل 
  ..خاصة باجليل األول ، وبرجاالته ، وبأحداثه اخلاصة ) منظار التفسري املوروث 

يف التفسري املوروث  –عند آيات كرمية متَّ حصر دالالا  –بإذن اهللا تعاىل  –وسنقف 
  ..    يقول تعاىل .. بقصة قيل إنها حصلت يف اجليل األول 

                              

                               

                                  

                                

                        

                             

                               

                           

                                   



     ٥٧٧                  
                       

                  ] ١٢١ – ١١٧: التوبة  [  

هذه اآليات الكرمية متَّ تفسريها يف املوروث على أنها خاصة حبادثة .. كما قلنا .. 
والثالثة الذين خلِّفوا حددهم التفسري املوروث بأنهم الذين .. تارخيية ، هي غزوة تبوك 

بيعة ، وكلّهم من كعب بن مالك وهالل بن أمية ومرارة بن ر: ختلَّفوا يف غزوة تبوك 
..األنصار  
رجئوا يف سورة الذين أُ: ، الثالثة الذين خلِّفوا هم ) يف التفسري املوروث ( وقيل .. 

 : التوبة ، وذلك يف قوله تعاىل                     

              ] هالل بن أمية ومرارة بن ربعي وكعب بن  ] ١٠٦: التوبة ،
  .. مالك

عند الصياغة اللغوية هلذه اآليات الكرمية بشكلٍ   –إن شاء اهللا تعاىل  –وسنقف .. 
 تفسريٍ موروث ، لنرى حقيقة ما حتمل من أحكام لكلِّ جيلٍ يف كلِّ زمان عن أي درجم

  ..ومكان 
  ..وىل لنقف عند اآلية األ.. 
                              

                               

      ] ١١٧: التوبة [  
  ..نرى يف هذه اآلية الكرمية .. 
  :عليه  اهللا تعاىل ما تاب – ١                

     ثالثة أمور مستقلّة  ، تتعلَّق به..  
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  توبة اهللا تعاىل على النيب  –أ      ..  

 توبة اهللا تعاىل على املهاجرين  –ب       ..  

 توبة اهللا تعاىل على األنصار  –ج         ..  

 إذاً هناك توبة واحدة ..           مشلت هذه األمور الثالثة    

           .. فهذه األمور الثالثة جاءت جمتمعةً حتت إطار توبة

لتتعلَّق ا ) يف هذه العبارة القرآنية ( وردت مرة واحدة     لمة واحدة ، فك
  ..هذه األمور الثالثة كجملة واحدة 

٢ –               ، والذين جاءوا حتت إطار توبة واحدة 

 هو هناك إطار واحد جيمعهم أيضاً                   

         ..  

 والضمري يف كلمة ..      يتعلَّق باهللا تعاىل            

                          .. واخلطأ األكرب يف
 م هلذا الضمري إىل النيبالتفسري املوروث يكمن يف إعاد ..  

الصياغة اللغوية هلذه العبارات القرآنية تؤكِّد استحالة تعلّق الضمري بغري اهللا تعاىل ، .. 
  ..وذلك لسببني 

 الذي تاب على  –أ             تعاىل هو اهللا   

                                 
فكما أنه ال ميكن إعادة الضمري إىل املهاجرين أو األنصار ، كذلك ال ميكن إعادة .. 
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 الضمري إىل النيب  فكلمة ،    َّق بالعبارة تتعل         

      كجملة واحدة ..  

 وعودة الضمري إىل النيب  تقتضي صياغة أُخرى ، مبعىن جيب إخراج      من

 العبارة                     ..  وابتداء عبارة
  ) ..الذين اتبعوا النيب ( ، مثالً  تفيد تعلّق االتباع بالنيب جديدة 
 كلمة  –ب      ليست أقرب املذكورين إىل كلمة      .. وحىت لو

 فرضنا جدالً انَّ كلمة      أقرب املذكورين إىل كلمة       فإنَّ صياغة
إنَّ الضمري املتصل : فعلى أي أساس يقولون .. عفهم فيما يذهبون إليه النص القرآين ال تس

 اهلاء يف كلمة       يعود إىل كلمة     ؟.. !!!  

 ورود كلمة  – ٣     ةيف هذه العبارة القرآني             

           َّيؤكِّد أن      من هذه العناصر الثالثة عنصر ..
أقرب إىل صفة اجلانب الشخصي ، وهي تعين  –كما بينت يف كتيب  –فصفة النبوة 

  .. اخلالص والنقاء والطهارة 
 .. والتوبة على النيب             هي توبة من اهللا تعاىل على ،
 تتعلَّق باجلانب الشخصي ، كما هو احلال يف توبة اهللا تعاىل على صفيت صفة 

           .. وكلُّ ذلك خيتلف عن صفة الرسول املتعلّقة بالرسالة
  ..كمنهج يطلَب من اجلميع اتباعه سواء النيب أم املهاجرون أم األنصار 

 ما نريد قوله هو أنَّ كلمة      ال ختتلف عن كلميت      

      هال يف مسألة توبة اهللا تعاىل على هذه العناصر الثالثة ، وأنميكن إعادة أي 



     ٥٨٠                  
 املُتبع املعين بقوله تعاىل  إىلمن هذه العناصر الثالثة               

  ..  
 ملُتبع املعين بكلمة ا – ٤      ةيف العبارة القرآني          

       هلدى اهللا تعاىل .. هو اهللا تعاىل باعوقد ورد يف كتاب اهللا تعاىل ات..  

                       ] ٣٨: البقرة  [  

  ..وهناك اتباع ملا أنزله اهللا تعاىل .. 
                  ] ٣: األعراف  [   

  ..وهناك اتباع لرضوان اهللا تعاىل .. 
                        ] ١٦٢: آل عمران [    

  ..وهناك اتباع لكتابه الكرمي .. 
                            ] ١٥٥: األنعام  [   

  ..وهناك اتباع آليات اهللا تعاىل .. 
                                      

                   ] ١٣٤: طه  [   

  .. وهناك اتباع لسبيل اهللا تعاىل .. 
                         ] ٧: غافر  [    
. .باع احلقمنه جلَّ وعال  وهناك ات..  
                     ] ٣: حممد  [   

 .. والنيب  وحى إليهباع ما يهو ذاته هو مطالب بات..  
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                           ] ١٠٦: األنعام  [   

                           ] ٥٠: األنعام  [   

                        ] ٢٠٣: األعراف  [   
 .. النيب باعوات باعه لكتاب اهللاوحى إليه هو اتتعاىل  ملا ي..  
                                

                              

      ] ٤٩ – ٤٨:  القصص  [  

 والصياغة اللغوية للنص التايل تبين أنَّ كلمة        فيه تتعلَّق باهللا تعاىل :  

                                      

                                 

                            ] الزخرف :
٦٢ – ٥٩  [  

 فالعبارة القرآنية                 نرى أنَّ الضمري يف كلمة  

       يعود إىل اهللا تعاىل ، وكذلك يف العبارة التالية هلا           

    يف كلمة  الفاعل نرى أنَّ الضمري       وكذلك .. يعود إىل اهللا تعاىل

  هلا مباشرة يف اآلية التالية                      نرى

 أنَّ الضمري املستتر يف كلمة     صل يف كلمةوأنَّ الضمري املت       كالمها ،
  ..يعود إىل اهللا تعاىل 
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 آلية التالية مباشرة ومن الطبيعي يف هذا السياق أن يكون اخلطاب يف ا      

                        من اهللا تعاىل ، مباشرة ..

 وبالتايل فاالتباع املعين بكلمة        هللا تعاىل باعوتأيت اآلية التالية .. هو ات

 مباشرة                    ن خطاباً من اهللا تعاىللتبي
  ..مباشرةً 
 االتباع يكون هللا تعاىل .. إذاً ..        وذلك عرب السري يف صراط اهللا تعاىل

 املستقيم              ..  

 نرى أنَّ عودة الضمري يف كلمة  من هنا..      ةيف العبارة القرآني  

               له باع منهج اهللا تعاىل ، هو أمرإىل اهللا تعاىل ، من خالل ات
  ..قرينة يف كتاب اهللا تعاىل 

ان ذلك سبب توبة اهللا تعاىل عليها ، إذاً هناك ثالثة عناصر اتبعت اهللا تعاىل ، وك – ٥
 : وهذه العناصر هي             ..  

 العنصر األول هو      ًدال حمموبالتأكيد يعين يف اجليل األو ،  كإسقاط
لالحقة فإنَّ كإسقاط دالالت يف األجيال ا.. ولكن .. دالالت هلذا النص يف ذلك اجليل 

 هذه الكلمة      ة اليت لنة اهلرم من النقاء واخلالص والطهارة ، تلك القممتثِّلُ قم
كلُّ إنسان له درجته على سلّم هذا اهلرم ، .. ولكن ..  يصلَها شخص بعد حممد 

  ..واليت تتعلّق مبدى خالصه ونقائه وطهارته 
  العنصر الثاين هو         وبالتأكيد فإنَّ هذا العنصر يعين يف اجليل ،

 األول الذين هاجروا إىل املدينة اعتقاداً بأنَّ العنصر األول       على حق ، وذلك



     ٥٨٣                  
كإسقاط دالالت يف األجيال .. ولكن .. كإسقاط لدالالت هذا النص يف ذلك اجليل 

  الالحقة فإنَّ هذه الكلمة         ومكان من يهجر متثِّلُ يف كلِّ زمان
  ..الباطل هارباً خبالصه ونقائه وطهارته من ظلمات الضالل 

العنصر الثالث هو        لوبالتأكيد فإنَّ هذا العنصر يعين يف اجليل األو ،

 الذين نصروا العنصرين السابقني اعتقاداً منهم بأنَّ العنصر األول      ، على حق
كإسقاط دالالت يف .. ولكن .. وذلك كإسقاط لدالالت هذا النص يف ذلك اجليل 

  األجيال الالحقة فإنَّ هذه الكلمة      ومكان من ينصر احلق متثِّلُ يف كلِّ زمان
  ..نتيجة خالصه ونقائه وطهارته 

  
 إنَّ ورود كلمة      د ( مة دون كلومكان ، ) حمم حيمل إطالقاً لكلِّ زمان ،

 ويتجلّى هذا اإلطالق يف قوله تعاىل                    

     ] فقوله تعاىل ]  ١: الطالق ،          كإطالق فوق التاريخ ( يعين
فاألحكام احملمولة بالعبارات التالية بعد هذه العبارة .. يها النقي اخلالص الطاهر يا أ) : 

هي أحكام صارمة وحيتاج تطبيقها إىل هذا اخلالص والنقاء ) أحكام الطالق ( القرآنية 
  ..   بشكل جلي  –يف كتيب  –والطهارة ، وقد بينت ذلك 

  [[: حنن أمام ثالثة عناصر هي  إذاً      ،،          ،، 

     [[ ،  دل هو إسقاطٌ معلوم مبحمإسقاطها التارخيي يف اجليل األو 
أما الدالالت املطلقة .. وبالرجال املهاجرين إىل املدينة وباملناصرين هلم من أهل املدينة 

سعة لتشمل مبدأ اخلالص والنقاء هلذه العبارة القرآنية يف كلِّ زمان ومكان فهي وا
  ..يف سبيله ومن ينصره معنوياً ومادياً ) معنوياً ومادياً ( والطهارة ومن يهاجر 



     ٥٨٤                  
  العبارة القرآنية  – ٦                  

       اتن حيثيالعمل الذي قام به من يتمثّل املبدأ  ، تبي      بنسبة
 خالصه ونقائه وطهارته ، وذلك يف اتباعه هللا تعاىل ، وكذلك من يتمثّل الصفتني 

           ومكان باعه هللا تعاىل ، يف كلِّ زمانيف ات..  

 العبارة القرآنية  – ٧          باع هذه العناصر الثالثةد دائرة اتحدت ،

 هللا تعاىل ، فاتباع هذه العناصر الثالثة هللا تعاىل         ى إىل توبةوالذي أد

 اهللا تعاىل عليهم ، هو           .. فما هي        ؟..  
  ..الصعب الذي تسد فيه األبواب أمام خمرجٍ هلذا األمر العسري  العسر هو األمر.. 
                       ] ٢٨٠: البقرة  [       

                                ] الفرقان: 
٢٦  [  

                    ] ٦: الطالق  [   

  

  فالعبارة القرآنية..           ، تعين يف الساعة اليت ضاقت فيها األمور

 وسدت ا أبواب اخلروج من املوقف العسري الذي كانت به هذه العناصر الثالثة    

           .. ن املوقف الذي كانتبيهذه العناصر  فيهفهذه العبارة ت
  ..الثالثة 
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 العبارة القرآنية  – ٨                 ن ما وصلتبي ،

تبين أنَّ هؤالء قاربت قلوم  ،   وكلمة .. إليه بعض أفراد هذه العناصر الثالثة 
  ..الزيغ ، ولكنها مل تزغ 

 العبارة القرآنية  – ٩                  ًن لنا توبةتبي ،

  أخرى ، بعد التوبة األوىل                    .. 

 لتوبة األوىل كانت نتيجة أنهم فا                    

       .. والتوبة الثانية كانت نتيجة أنَّ اهللا تعاىل         
..  

  ..وتأيت اآلية الثانية 
                               

                                

             ] ١١٨: التوبة  [  
  ..هذه اآلية الكرمية نرى األمور التالية  ويف.. 
 العبارة  – ١          معطوفة على العبارة ،     

                   وتاب اهللا تعاىل على الثالثة الذين : ، مبعىن
  ..خلِّفوا 
 كلمة  – ٢     فة بأل التعريف ، وهذا له داللته يف كتاب اهللا تعاىلنراها معر

، فورود هذه الكلمة معرفةً بأل التعريف يعين أنَّ هؤالء الثالثة ورد يف كتاب اهللا تعاىل ما 
  ..ولتقريب املسألة إىل أذهاننا لنأخذ املثال التايل .. يتعلَّقون به 
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وهو عمه وليس والده كما ( إبراهيم عليه السالم  اعاىل أنَّ أبذكر لنا كتاب اهللا تي.. 

 هو ) بينت يف كتيب     ذكر فيه كلمةيف كتاب اهللا تعاىل ت ل نصوذلك يف أو ، 

     هو يف سورة األنعام املتعلّقة بإبراهيم عليه السالم ، وهذا النص..  

                                       

     ] ٧٤: األنعام  [   
هو ) عمه ( إبراهيم عليه السالم  اورة األنعام والذي يبين أنَّ أببعد هذا النص يف س.. 
    رة ملا قة املصواله إبراهيم عليه السالم ، تأيت النصوص القرآني      دون

 ذكر اسم     فكلمة ،     يف هذه النصوص تعين     ا تأيت بعدكو
 إبراهيم عليه السالم املعين هو  ااألنعام والذي يبين لنا أنَّ أبالنص القرآين يف سورة   

 ..  
                                

                       ] ١١٤: التوبة  [  

                                  

                       ] ٤٢ – ٤١: مرمي  [   

                             

                         ] ٥٢ – ٥١: األنبياء  [   

                               ] ٦٩: الشعراء 
– ٧٠  [   
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           ] ٨٥ – ٨٣: الصافات  [  

                          ] ٢٦: الزخرف  [  

                                   

                                 

                                      

                                   ] ٤: املمتحنة  [    

فالقرآن الكرمي يفسر بعضه بعضاً ، ودالالت عباراته متكاملة يف تصوير الدالالت .. 
  .. واألحكام اليت حيملها 

  ..ولنأخذ مثاالً آخر هو مسألة حوت موسى عليه السالم وفتاه يف كتاب اهللا تعاىل 

                                   

                                              

                                         

                                      

         ] ٦٣ – ٦٠: الكهف  [  

فالقرآن الكرمي يف أول ذكر للحوت الذي كان مع موسى عليه السالم وفتاه أورده 
 بتعريف اإلضافة      ه أصبحفاً بأل التعريف ، ألنوبعد ذلك أورده معر ،

 معروفاً يف كتاب اهللا تعاىل     ..  
  ..عرفاً بأل التعريف ولذلك فحوت يونس عليه السالم جاء م.. 



     ٥٨٨                  
                ] ١٤٢: الصافات  [  

                           ] القلم :
٤٨ [  

أن حوت يونس ) قة احلكمة املطل( وقد بينت يف الفصل األول من النظرية الرابعة 
  .. عن حوت موسى عليه السالم ) من حيث املهمة على األقل ( عليه السالم ال خيتلف 

 ورود كلمة .. إذاً ..      ني يففة بأل التعريف دليلٌ على أنَّ الثالثة املعنيمعر
  ..هذا النص الكرمي جرى هلم تعلُّق يف كتاب اهللا تعاىل 

 هؤالء  – ٣      صفتهم هي       .. ونرى أمرين يف كلمة

    :  

 ترد بصيغة املبين للمجهول  –أ      ..  

  ..   ال يوجد يف ظاهر صياغتها ما يبين عن ماذا  –ب 

 إنَّ ورود كلمة ..    ما بصيغة املبين للمجهول يفيد أنَّ هؤالء الثالثة إن
خلِّفوا ليس باختيارهم من جهة ، دون أن يعين ذلك براءم يف التخلّف عن األمر املعين 

نَّ اإلرادة أفصيغة املبين للمجهول مع دالالت العبارات التالية تبين .. من جهة أُخرى 
ل خارجية أوصلتهم إىل عندهم مل تكن كما جيب يف عدم التخلّف املعين ، مع وجود عوام

 احلالة    ..  

 وعدم ورود ما يدلّ يف صياغة كلمة ..     لِّفوامع  عنهعلى األمر الذي خ ،

 ورود هذه الكلمة ذه الصيغة ، مع ورود كلمة      ُّفةً بأل التعريف ، كلمعر
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هلذه العبارة القرآنية ، لنقرأ منه األمر املتعلِّق مبا ذلك يدفعنا إىل العودة إىل السياق السابق 

  .. عنهخلّفوا 
رأينا يف السياق السابق هلذه العبارة القرآنية ، يف اآلية السابقة ، أننا أمام ثالثة  – ٤

 : هي .. عناصر               ..  

 وكنا قد بينا أنَّ كلمة ..      وأنَّ كلمة .. تعين مبدأ اخلالص والنقاء والطهارة

          اً ( تعين من يهاجراً وماديوأنَّ كلمة .. يف سبيل هذا املبدأ ) معنوي

     اً ( تعين من ينصراً وماديهذا املبدأ ) معنوي ..  
 ..ا اما وهذه العناصر الثالثة بإسقاطاومكان ، إن دة عن التاريخ يف كلِّ زمانر

 اختار متبعو اهللا تعاىل عربها اتباعهم هذا بإرادم واختيارهم            

                        ..  
ن ال ينتمي إىل أي منها مع كونه مؤمناً وجيب عليه هذه العناصر الثالثة ، هناك م

االنتماء إىل عنصرٍ من عناصرها ، وذلك الجتماع ضعف يف إرادته مع عوامل خارجية ، 
  ..مما أدى إىل جعله متخلِّفاً عن االنتماء إىل أي عنصرٍ منها 

 من هنا ندرك الرابط الذي يربط العبارة القرآنية             
فهؤالء الثالثة الذين خلّفوا هم جمموعة املؤمنني الذين .. مع اآلية السابقة هلا مباشرة 

يتوجب عليهم االنتماء إىل العناصر الثالثة السابقة ، ولكنهم مل ينتموا ألي منها نتيجة 
وهذا ما رأيناه بورود كلمة ن ذلك ، دم وبني عوامل خارجية منعتهم عمزاوجة بني إرا

     بصيغة املبين للمجهول..   
لذلك استيقظ .. هؤالء الذين خلِّفوا هم من مجلة املؤمنني ، وضمريهم حي  – ٥

هذه ضمريهم احلي وأدركوا ضعف إرادم وتقصريهم يف االلتحاق بأي عنصر من 



     ٥٩٠                  
هذه احلالة حىت وصل م األمر إىل حالة  يتفاعل مع احلي العناصر الثالثة ، وبدأ ضمريهم

 :                                   

            ..  

 كلمة  – ٦     ةواليت تربط بني العبارة القرآني         

   ةمع العبارة القرآني                     

                     ًن تفاعل توبة اهللا تعاىل عليهم تفاعالتبي ،
  ..ندمهم مبا قصروا به من عدم انتمائهم إىل هذه العناصر الثالثة موازياً لتفاعل أنفسهم و

  .....يف هذا السياق ال بد من الوقوف عند مفهوم التوبة يف كتاب اهللا تعاىل  – ٧
  ..التوبة يف كتاب اهللا تعاىل تعين العودة عن األمر موضوع التوبة 

                                

                              

         ] ٥٤: البقرة  [  

                            

               ] ٢٧٩: البقرة  [  

                                 

                                     

                                      

            ] ٧٤: التوبة  [  



     ٥٩١                  
                          

       ] ١٢٦: التوبة [  

                                 

                                

                         ] ١١: احلجرات  [   

  ..والتوبة مبعىن العودة عن السوء ، ال بد أن تكون مسبوقةً بعمل السيئات .. 
                             

                             ] ١٧: النساء  [   

                                

   ] ٣٩: املائدة  [  

                                

                                 

      ] ٥٤: األنعام  [  

                                

      ] ١٥٣: األعراف [  

                            

               ] ١١٩: النحل  [    



     ٥٩٢                  
                                

                                  

               ] ٥ – ٤: النور  [  

                             

       ] ١٠: الربوج  [  

  ..ولذلك فإنَّ التوبة تسبق باستغفار اهللا تعاىل .. 
                                   

                                   ] ٣: هود [  

                               

                      ] ٥٢: هود [  

                                      

                                         

  ] ٦١: هود [ 

                             ] ٩٠: هود [  

  ..والتوبة تتبع بالعمل الصاحل .. 
                               

   ] ١٦٠: البقرة [  
                        ] آل عمران :

٨٩  [  
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            ] ١٦: النساء  [   

                             

                        ] ١٤٦: النساء  [     

                                

   ]٣٩:  املائدة [   

                                

                                

               ] ٥: التوبة  [    

                              

         ] ١١: التوبة  [    

                                  

   ]  ٦٠: مرمي [ 

                          ] ٨٢: طه  [   

                                 

                                      

       ] ٧١ – ٧٠: الفرقان [  



     ٥٩٤                  
                                   

  ]  ٦٧: القصص [ 
 ..والتوبة تكون مسبوقةً ببيان اهللا تعاىل لصراطها .. 

                                   

                 ] ١٢٨: البقرة  [    

                            

        ] ٢٦: النساء  [  

  .. قوله تعاىل  مننستشفّه  ، تسبق ببيان اهللا تعاىل لصراطهاوهذا املعىن للتوبة بأنها 
                             ] البقرة :

٣٧  [  

والتمادي يف الكفر والعصيان والتردد بني الكفر واإلميان والذي ينتهي بالكفر ، .. 
  ..يؤدي إىل عدم املغفرة وإىل عدم نيل هداية اهللا تعاىل 

                           

                 ] ١٣٧: النساء  [   

وبالتايل ،  متعلِّق بعدم اإلميانصراطه املستقيم وداية اهللا تعاىل  االلتزاموعدم .. 
كما  –يؤدي إىل عدم قبول التوبة ، كون التوبة  وهذا ، والضالل لكفريف ا باالنغماس

إمياناً ، وتعين العودة عن موضوع التوبة  ببيان اهللا تعاىل لصراطها تكون مسبوقةً –رأينا 
  .. بيانه هلابو التزاماً دى اهللا تعاىلو
                                 

       ] ٩٠: آل عمران  [  
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وهكذا فالتوبة هي عملٌ يعود به اإلنسان إىل اهللا تعاىل ، وهذا العمل يكون عرب .. 

  ..اتباع أحكام اهللا تعاىل اليت يبينها من أجل تلك العودة 
                                   

                                

                                

                                       

                 ] ٩٢: النساء  [   

 القرآنية فالعبارة ..       ن لنا أنَّ حكم اهللا تعاىلن يف هذه اآل تبيية املبي
  ..اليت يعود فيها التائب إىل اهللا تعاىل  هو تبيانه لسلوك التوبة،  ملن يقتل مؤمناًالكرمية 

أحكام ، وملّا كانت ) كما نرى ( وملَّا كانت التوبةُ مسبوقةً بتبيان اهللا تعاىل لصراطها  
 اهللا تعاىل حتمل مراده جلَّ وعال ، فإنَّ التائب هو سالك ملراد اهللا تعاىل        

         ] وبالتايل فقبول اهللا تعاىل لتوبة التائب هو قبولٌ منه ،  ] ٢٧: النساء ،
اهللا تعاىل إنما وضع نفسه  وهو يف الوقت ذاته قبولٌ عنه ، ألنَّ التائب بسلوكه للتوبة إىل

يف ساحة العاملني مبراد اهللا تعاىل ، وأصبح حمسوباً على امللتزمني مبنهج اهللا تعاىل ، ووليه 
  ..يف ذلك هو اهللا تعاىل 

فبسلوكه منهج اهللا تعاىل أصبح من عباد اهللا تعاىل ، ووليه اهللا تعاىل ، ولذلك يقبل اهللا 
  ..  ل يف عباد اهللا تعاىل ، ووليه بذلك هو اهللا تعاىل تعاىل هذه التوبة عنه كونه دخ

                                  

         ] ١٠٤: التوبة  [  



     ٥٩٦                  
                                

   ] ٢٥: الشورى [  

 ولذلك ليس من املصادفة أنْ نرى كلمة ..      تنيخلف العبارتني القرآني

  [[املصورتني لقبول اهللا تعاىل التوبة عن التائب                  

 ،،                 [[ ..  

 مما سبق نرى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة ..      اليت تربط العبارة ،

 القرآنية              ةمع العبارة القرآني        

                                   ... 
فتوبة اهللا تعاىل على هذه العناصر الثالثة اليت خلِّفَت مبا تعنيه من تدرج قبول اهللا تعاىل 

 لندمهم واستيقاظ ضمائرهم                        

                     هذه التوبة هي يف الوقت ذاته سبب ،
  .. إحياء هذه الضمائر وإشعال الندم يف نفوسهم 

 فمراد اهللا تعاىل لتوبة اإلنسان ..               ] ٢٧: النساء [ 
هو ما تركهم دون عقاب فسحاً لما أحىي ضمائرهم ولما تدرج ا ، حىت وصلوا للحالة 

                                    

       ..  
غ ، يقلوم وتداركها حىت ال تز اهللا تعاىل فاكتمال هذه التوبة عليهم هو أن وفَّق.. 

فالعبارة  ..فاسحاً هلم إمكانية الرجوع ، عرب إحياء ضمائرهم وإشعال الندم يف نفوسهم 
 القرآنية                 َّن إدراكَهم لتقصريهم فيما ختلعنهفوا تبي 



     ٥٩٧                  
 ، وكلُّ ذلك يدخل ضمن إطار التوبة األوىل عليهم             .. 

  ..فهذه التوبة األوىل ساحتها اخلروج من حالة التقصري اليت خلِّفوا ا 
 يف العبارة القرآنية  – ٨             نرى أنَّ كلمة    ًن تراخياتبي

 : يف األمر بني التوبة األوىل            والتوبة الثانية ، :   

           ..  

 فاكتمال توبة اهللا تعاىل األوىل عليهم            واليت ،
، جاءت بعدها توبةٌ منه جلَّ وعال ، حاملها البيان  فيهارجتهم من احلالة اليت هم أخ

وأن يكون حاهلم بعد التوبة ، والتوفيق لسبيل عودم إىل أن يسموا بالقرب من اهللا تعاىل 
 الثانية مشااً حلال العناصر الثالثة يف اآلية السابقة              

  ..  بعد التوبة األوىل
  :   والعبارة القرآنية..           ن سبب التوبة الثانية عليهمتبي

           ..  
  .. ما بني اآليتني السابقتني نرى تقابالً  – ٩
  ..ب اهللا تعاىل عليها توبتني العناصر الثالثة يف اآلية األوىل  تا –أ  
                              

                               

    ..  
توبة ناجتة عن صربهم واتباعهم هللا تعاىل يف ساعة العسرة ، وتوبة لرفعهم درجات 

  .. على سلّم القرىب من اهللا تعاىل 
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والعناصر الثالثة الذين خلِّفوا عن االلتحاق ذه العناصر أيضاً تاب اهللا تعاىل عليهم .. 
  ..توبتني 
                               

                                

             
حياة ، تزيل عنهم اإلمث الذي وقعوا به ، توبة ناجتة عن ندمهم وما يف ضمائرهم من 

وتوبة تقرم إىل اهللا تعاىل إىل درجة ليعودوا فيكونوا فيها مبستوى العناصر الثالثة يف اآلية 
  ..األوىل بعد التوبة األوىل عليهم 

ففي اآلية األوىل نرى أنَّ توبة اهللا تعاىل على العناصر الثالثة كانت نتيجة اتباعهم له .. 
ساعة العسرة ، أي نتيجة عمل وليست مسبوقة بتقصري أو عمل سوء ، وتوبته الثانية يف 

عليهم ليس ليتوبوا كحال الذين خلِّفوا يف اآلية الثانية ، ألنهم يف األصل مل يقصروا وقاموا 
  .. بواجبهم يف اتباع اهللا تعاىل 

ن خلِّفوا من العناصر الثالثة يف اآلية بينما يف اآلية الثانية رأينا أنَّ التوبة األوىل على الذي
األوىل كانت إيقاظاً لضمائرهم وإشعاالً للندم يف نفوسهم ، بعد تقصريهم وعدم قيامهم 
مبا جيب أن يقوموا به ، وتوبته الثانية عليهم كانت مناً من اهللا تعاىل عليهم ليعودوا إىل اهللا 

  ..توبة اهللا تعاىل األوىل عليهم  تعاىل كحال العناصر الثالثة يف اآلية األوىل يف
  يف احلالتني ، نرى تراخياً بني التوبة األوىل والتوبة الثانية ، فورود كلمة  –ب 

  من اهللا تعاىل ، .. بني التوبتني نراه يف احلالتني نويف احلالتني نرى أنَّ التوبة الثانية هي م
 ففي اآلية األوىل سبب هذا املن هو             .. ويف اآلية الثانية سبب

 هذا املن هو             ..  



     ٥٩٩                  
  [[ وما بني دالالت هاتني العبارتني..             ،،     

        [[  سالفارق  –اتني اآليتني الكرميتني إضافة لدالالت ه –نتلم

 : بني العناصر الثالثة يف اآلية األوىل                وبني ،

 : العناصر الثالثة الذين خلّفوا عنهم يف اآلية الثانية             ..  

 ففي العبارة القرآنية           ةنرى أنَّ رمحة اهللا تعاىل هنا خاص

وهذا يدلّ على رفعة هذه .. جلية يف ذلك    هللا تعاىل ، وكلمة متبعني م كوم 
  ..العناصر وقرا من اهللا تعاىل 
 أما يف العبارة القرآنية             ة اهللا تعاىل ورمحته فنرى توب

عامة وليست خاصة م ، فهؤالء الذين خلِّفوا استفادوا يف توبة اهللا تعاىل الثانية عليهم من 
 صفيت اهللا تعاىل        م تنيومها صفتان للجميع وليستا خاص..  

 من كلِّ ما سبق ندرك أنَّ العناصر الثالثة ..              

 أعلى من العناصر الثالثة الذين خلِّفوا              .. َّونرى أن
لعناصر الثالثة أصبحوا حبال ا، العناصر الثالثة الذين خلِّفوا بعد توبة اهللا تعاىل الثانية عليهم 

  .. عليهماألوىل  بعد توبة اهللا تعاىل يف اآلية األوىل
 العناصر الثالثة .. حنن أمام ستة عناصر .. إذاً ..  – ١٠         

      .. ا لِّفوا عن اللحاقوالعناصر الثالثة الذين خ          

   ..  
وجتريدها عن اإلسقاط التارخيي يف اجليل وهذه العناصر الستة بإطالق دالالا .. 

عنصر اخلالص والنقاء والطهارة يف كلِّ زمان ومكان ، : ثالثة عناصر : تمثِّل  ، األول



     ٦٠٠                  
، وعنصر يف كلِّ زمان ومكان وعنصر اهلجرة عن الباطل إمياناً باخلالص والنقاء والطهارة 

ثالثة عناصر : ومتثّل أيضاً ..... مكان يف كلِّ زمان ونصرة هذا النقاء واخلالص والطهارة 
  ..كما بينا يف كلِّ زمان ومكان ، أُخرى ، خلِّفت عن االلتحاق ذه العناصر الثالثة 

 .. ر أحكاماً مطلقة ال ميكن حصرها يف جيلٍ أو مكانوتأيت اآلية التالية مباشرة لتصو
  ..أو زمان 
                   

 وهذه الدعوة العامة             مباشر من هي خطاب
اهللا تعاىل لكي يتقيه املؤمنون بصدق ، وبالتايل لكي يتبعوه ، وبالتايل ليكونوا من العناصر 

  ..الثالثة األوىل 
اليتان مباشرة يف بيان حيض املؤمنني لكي يكونوا من العناصر الثالثة وتأيت اآليتان الت.. 
  ..األوىل 
                                

                            

                          

                             

                         

               ] ١٢١ – ١٢٠: التوبة  [  
  :ونرى يف هاتني اآليتني ..   



     ٦٠١                  
 يف العبارات القرآنية  – ١                  

                           من تعريف ال بد ،

 كلمة       وكلمة     ..  

 بينت يف كتيب أنَّ كلمة ..       ييف كتاب اهللا تعاىل تعين اجلانب املاد

 ي للتجمعات البشرية ، وأنَّ كلمة احلضار     يف كتاب اهللا تعاىل تعين اجلانب
  ..ات العقائدي واالجتماعي هلذه التجمعالفكري و

 وبينت أنَّ كلمة      يف كتاب اهللا تعاىل تعين الذين يزعمون الكمال

 بينت أنَّ كلمة والتمام واخللو من العيب والنقص مع أنهم نقيض ذلك ، و    
  ..ال تعين سكان البادية كما تذهب تفاسرينا املوروثة 

 والتفسري التارخيي حبصر عبارة         اماً أيرة تارخييبأهل املدينة املنو
 النيب ل دون غريهة باجليل األوة اخلاصمن  ، هو تفسري ال يتجاوز األحداث التارخيي

األجيال الالحقة ، وحنن ال ننكر أنَّ املدينة املنورة كتفسري تارخيي معنية ذه العبارة 
هذا تفسري تارخيي ، واألوىل بتفسري كتاب اهللا تعاىل هو التفسري ارد  .. ولكن ..القرآنية 

  ..عن التاريخ واملبين على الصياغة اللغوية لكتاب اهللا تعاىل 
 رخيي حبصر دالالت كلمة والتفسري التا     ًبسكان البادية ، هو أيضا

يف أصلها ليست سليمة هي  ، تفسري مبين على تصورات تارخيية ال تتجاوز مفاهيم تارخيية
 : ، فليس من املعقول أن يصف اهللا تعاىل جمتمعاً ما بأنه أشد كفراً ونفاقاً    

                                    

    ] ة بسبب وذلك ، ]  ٩٧: التوبةة والوظيفيحالته اإلقليمي..  
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وفق النظر إىل كتاب اهللا تعاىل على أنه فوق التاريخ والزمان واملكان ، فإنَّ  – ٢

 لقرآنية العبارة ا                        

                  ه الجيوز ملن ميلكون األدوات تعين أن
، ومن حوهلم من الذين يزعمون ة واحلضارية واليت متكّنهم من نصرة املنهج واتباعه املادي

، وال جيوز ونصرته فوا عن منهج اهللا تعاىل اإلميان والكمال والتمام ، ال جيوز هلم أن يتخلَّ
  ..لدنيوية فوق منهج اهللا تعاىل هلم أن يضعوا مصاحلهم ا

 ولذلك ترد العبارة القرآنية ..       ر ، س ، ل ( بصيغة الرسالة من اجلذر
  ..تتعلّق مبنهج اهللا تعاىل  –كما نعلم  –فهذه الصيغة .. دون أي صياغة أُخرى  ،) 

 فاتباع اهللا تعاىل يف العبارة                      

              العبارة ، تنوب عنه يف هذه اآلية الكرمية   

    .. فهذه الصيغة      دة عن التاريخ ، تعين منهج اهللا تعاىلرا ابدالال
كان حامالً ومبلِّغاً ملنهج اهللا  ، كونه  صحيح أنها تعين يف اجليل األول حممداً .. 

واآلية .. يخ تعين منهج اهللا تعاىل تعاىل يف اجليل األول ، ولكنها كداللة جمردة عن التار
الكرمية التالية بدالالا اردة عن التاريخ واليت تخاطب السامع يف كلِّ زمان ومكان 

  ..تؤكِّد ذلك 
                             

                  ] ١٠١: آل عمران  [  

  ..واآلية الكرمية التالية بدالالا اردة عن التاريخ تؤكِّد ذلك .. 
                                

   ] ٤٥: الزخرف [  



     ٦٠٣                  
 بقية العبارات القرآنية  – ٣               

                          

                             

                         

             بعوا منهجهن عطاء اهللا تعاىل هلم يف حال اتتبي :  

     نة  ،فوا عنه مل يتخلَّوا واضحة وبيلقي . ....ودالالوحنن يف هذا السياق ن
  ..الضوء على الدالالت املطلقة هلذا النص الكرمي فوق التاريخ والزمان واملكان 

املشكلة يف املوروث التفسريي ، وحىت يف الفكر احملسوب على اإلسالم ، أنه ال .. 
عت على ضفُصلت وواب اهللا تعاىل إالَّ من منظار روايات ينظر وال يستطيع النظر إىل كت

قدر ثقافة بعض السابقني وفكرهم ، وكأنَّ كتاب اهللا تعاىل ال حيمل من الدالالت إالَّ 
إالَّ إسقاط الدالالت اخلاصة باجليل األول  –كأجيال الحقة  –للجيل األول ، وما علينا 

كما  –أنَّ منهج اهللا تعاىل الذي يريده لعباده  على حياتنا ، مبعىن –حسب زعمهم  –
  ..ال يتجاوز جزئيات األحداث التارخيية للجيل األول  –يتخيلون 
هذه الثقافة اليت تعترب دالالت كتاب اهللا تعاىل حتت عباءات بعض السابقني ، واليت .. 

، تتناقض مع الكثري ) يف اجلانبني السني والشيعي على حد سواء ( تتاجر مبفهوم السلف 
من آيات كتاب اهللا تعاىل اليت تدعو لتدبر آياته الكرمية ولتعقّلها ، وبالتايل فهذه الثقافة 

لكتاب اهللا تعاىل ، وهي  هي سبب ابتعاد األجيال املتالحقة عن إدراك الدالالت احلق
أنزل اهللا  سبب ختلّف األمة ، وهي سبب بقائها غارقة يف مستنقعات العصبيات اليت ما

  ..تعاىل ا من سلطان 
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