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العلم إدراك لسبل النور ، واتجاه حنو نور احلقيقة املطلقة ، وابتعاد عـن ظلمـات   .. 
العلم حجةُ الباحثني عن احلقيقة ، املدركني حلقيقـة وجـودهم    ..اجلهل ومحاقة اهلوى 

، الصادقني مع اهللا تعاىل ومع أنفِسهم ، املؤمنني بإحاطة حكمـة  وامتحام يف هذه الدنيا 
  ..اهللا تعاىل املطلقة لكلِّ ما يف الكون 

وال يتوقّف العلم على معرفة اجلانب املادي الظاهري للتجارب احلسية علـى ظـواهر   
لتجربة يف عـاملِ  إنه استخالص احلقائق اردة اليت تكمن وراء احلس وا ،مادة عامل اخللق 

اخللق املادي ، وحماولةُ إدراك ما نستطيع إدراكه من عمق روح الرباهني واألحكام واملعاين 
فـالعلم احلقيقـي هـو    .. والدالالت الكامنة يف منهجِ اهللا تعاىل الذي ينتمي لعالَم األمر 

  ..اىل الوقوف على حقيقة األمر ، مما يؤدي بصاحبِه إىل خشية اهللا تع
) $ yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9   ] ٢٨: فاطر [  ) 3 #$

ينـتظم وفـق    –كما نراه  –) الذي حيوي املتناقضات ( وملّا كانَ عاملُ اخللق املادي 
   دقّـة وأكثـر ا قدرة اهللا تعاىل ، فإنَّ كُلَّ ما ينتمي إىل عامل األمر أكـرب ُحيطت نواميس 
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من هنا فإنَّ البحثَ يف القرآن الكرمي الذي ينتمي إىل عـامل األمـر واملتعلّـق    .. ة منهجي
بصفات اهللا تعاىل ، يتطلّب منهجيةً أكرب وأدق من منهجية البحث يف مسائل عامل اخللـق  

فكلُّ ما ندركُه يف القرآن الكرمي من مالحظة أو إشارة ، وما مل ندركه ، هـو  ... املادي 
إهليةٌ مقصودةٌ ، وليس مصادفة ، سواٌء يف رسمِ كلمات القـرآن الكـرمي ، أم يف   حكمةٌ 

  ..صياغة عباراته 
y7 ( : وأهم ما يميز القرآن الكرمي كونه روحاً من أمرِ اهللا تعاىل Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

% [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 (  ] ة اليت ال ] ٥٢: الشورىه وكلماتـه  ، هو الكليآيات أ ، فجميعتتجز 
وحروفه متكاملةٌ متعاضدةٌ يف وصف األحكام والرباهني واملعاين اليت حتملُها آياته الكرميـة  

وأي تصورٍ بوجود اختالف وتصادمٍ بني األحكام اليت حتملُها آيات القرآن الكرمي ، هو .. 
، حجةً ومعيـاراً  ) عامل اخللق ( املتناقضات نتيجةُ جعلِ تصورات البشر املُكتسبة من عامل 

  ..وإطاراً يحيطُ مبا ينتمي لعامل األمر الذي هو فوق التناقض واالختالف  ومنظاراً
صلُ فيها العلم عن القرآن الكـرمي ، هـي   إنَّ فلسفةَ أي حبث يف مسائلِ عامل األمر يفْ

املقدمات السـليمة يف   – باالتجاه السليم –فالعلم هو املنهج الذي يدفع .. فلسفةٌ عقيمة 
أي حبث صادقٍ هادف ، والقرآنُ الكرمي هو الضابط للنتيجة اليت يقرها الوجدان والفطرة 

فاحلقيقةُ هي هدف البحث العلمي املنهجي ونتيجته ، والقرآنُ الكرمي هو معيار .. السليمة 
  ..مي نور احلقيقة ، والقرآنُ الكرمي نور الربهان فالربهانُ العل.. وهكذا .. هذه احلقيقة 

فالفلسفةُ احلق اهلادفةُ للخري يف أي حبث هي اليت تنطلق من العلم ، ومبركب العلـم ،  
وبالتايل هي اليت تسمو باحلقيقة .. ودف احلقيقة العلمية ، لتصل إىل نتيجة مربهنة علمياً 

إنَّ أي نتيجة فلسـفية ألي  .. العلوم وتتطور ا  فَتطَّورالثابتة ، العلمية ، وتعطي الرباهني 
حبث تعارض الفطرةَ السليمة وجوهر العقل املُجرد ، هي نتيجةٌ اختلَّت فيها املقدمات ، أو 

  ..الرابط الذي يصلُ املقدمات بالنتائج 
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د يف فهم مالقرآين فهماً سليماً حمموالً والذين يزعمون أنَّ تفعيلَ العقل املُجر راد النص
.. زعمهـم باطـل   .. بثوابت العلم واملنطق سيؤدي إىل التفرقة واالبتعاد عن مراد النص 

نصاً بـديالً   ، حيث جعلوا هذا الفهمهو فهم بعضِ السابقني وقوهلم عندهم مراد النص ف
 مجرداً عن كلِّ األهواِء ، وهو القاسـم  إنَّ العقلَ السليم ال يكونُ إالَّ.. عن النص القرآين 

املُشترك بني مجيع البشر ، وهو القيمة اليت يتميز ا اإلنسان عن احليوان ، وهـو القيمـة   
فتعقّلُ معاين كالمِ اهللا تعاىل ودالالته ليس أقلَّ أمهية من .. الروحية اليت ا كُلِّف اإلنسان 

  ..وعيها ومساعها 
) (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9   ] ١٠: امللك [  )  #$

خالفالقرآين ، إمنّا ي راد النصم اخلوف من خمالفة ةالعقلَ حبج حارببذلك  – فمن ي
 تعـاىل آياتـه   فتبيني اهللا.. مراد النص القرآين الذي يأمر بتعقّلِ آيات كتابِ اهللا تعاىل  –

  ..وتفصيلها للناس هو من أجل تعقّلها 
) š� Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? (  ] ٢٤٢: البقرة [  

) ô‰ s) s9 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) $ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝ ä. ã� ø. ÏŒ ( Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? (  ] ١٠: األنبياء [    

) y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿ çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 šχθ è= É) ÷è tƒ (  ] ٢٨: الروم [      
وهذا ال يعين أننا نبالغ يف تقديس العقل إىل الدرجة اليت نعده ـا مصـدر االعتقـاد    

يف النهايـة   –ق العقل دون قيد أو شرط ، ليخرج لوالتشريع يف مسائل الدين ، أو أننا نطْ
إنَّ ما نعنيـه  .. أبداً .. عابدو أصنام التاريخ أعداُء العقل  عما حيملُه النص ، كما يزعم –

أنَّ العقل هو الوسيلة السليمة لفهم مراد النص القرآين ، عرب منهج البحث العلمي الـذي  
دالقرآين ، وأن ي ده النصحدرهانَ حقيقة ما رِيعنها ب ها ويدافعقرب ملسألة يك من يتعص

ارن بعقله املُجرد بني هذا الربهان من جهة وبني الرباهني اليت تنـاقض  يتعصب له ، وأن يق
ما يتعصب له ، وأن يكون منهج العقل املُجرد والبحث العلمي السليم هو املركب الـذي  
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فمن ال يسلك هذا السبيل جاهلٌ أمحق يسيُء إىل احلقيقـة  .. يبحر به على طريق احلقيقة 
  ..عنه وإىل ما يعتقد أنه يدافع 

ومن خيرج مييناً أو مشاالً عن هذا الصراط احملمول بثنائية العقل والقرآن ، يبتعد بنفسـه  
فمن جيحد احلد األول من هذه الثنائية ، يسري يف طريق أعداِء العلم .. حنو دياجري الظالم 

هم وتصوراتالقرآينَّ حمدوداً بتصو لون النصرات بعض السابقني والعقل واملنطق الذين يتخي
الذين متَّ حتويلُهم إىل أصنام تول بينهم وبني رؤية حقيقة دالالت كتـاب اهللا تعـاىل   ح ..

ومن جيحد احلد الثاين من هذه الثنائية ، إما عرب اجلحود بالنص القرآين ، أو عرب اإلميـان  
إنما يسـري يف  كنصوصٍ موازية له ،  –وغريها  rاملنسوبة للرسول  –بنصوص التاريخ 

طريقِ السفسطة واجلدل للوصول إىل نتائج نسجت على منوال أهوائه وأهـواء أصـنامه   
وقد حذّر اهللا تعاىل من رفعِ أي نص غري نصوص القرآن الكـرمي إىل درجـة   .. التارخيية 

ـ ) القرآن الكرمي ( اإلميان اليت نؤمن ا بنصوص كتابِ اهللا تعاىل  ك ، واصفاً من يفل ذل
  ..باألفّاك األثيم 
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فمن جينح عن سبيل املنهج العلمي العقلي املُحاط بإطار النص القرآين كضابط ودليل ، 
   ما جيعلُ من فكرِه ومذهبه ميزاناً للحقيقة ، وبالتايل يكفر باحلقيقة اليت حيملُهـا الـنصإن

صادماً بـني كتـابِ اهللا   أنَّ هناك ت –سواٌء علم بذلك أم مل يعلم  –القرآين ، ألنه يتوهم 
، ويتوهم أنَّ هناك اختالفاً ) الكون ( وبني كتابه املنشور ) القرآن الكرمي ( تعاىل املقروء 
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حىت بني دالالت كتابِ اهللا تعاىل ، كما حصل يف زعمِ مسألة الناسخ واملنسوخ ، كمـا  
  ..سنرى إن شاء اهللا تعاىل يف هذه النظرية 

ا توهمه بني القرآن الكرمي وقوانني الكون ، أو بني أحكام القـرآن  إنَّ أي تصادمٍ ميكنن
الكرمي ، هو نتيجةُ عدمِ فهم احلقيقة العلمية لقوانني الكون ، أو نتيجة عدم إدراك مـراد  

هو خطأٌ يف املعرفة اإلنسانية ، إما يف فهم الـنص   –املُتوهم  –فالتصادم .. النص القرآين 
فالقرآنُ الكرمي روح من أمر اهللا .. يف تفسري الظواهر الكونية يف عامل اخللق  القرآين ، وإما

  ..تعاىل ، والكونُ خملوق هللا تعاىل ، وكالمها يعودان هللا تعاىل 
) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9       ] ٥٤: األعراف [  ) #$

يف عمق النور الذي حتملُه كلمات اهللا  –إن شاء اهللا تعاىل  –ر ويف هذه النظرية سنبح
تعاىل ، لنرى كيف أنَّ املنهجية واالنتظام والدقّة يف كتاب اهللا تعاىل هي حقائق مطلقـة ،  
ولنرى كيف أنَّ علم أحكامِ كتابِ اهللا تعاىل ال يكونُ إالّ بالبحث العلمي املـبين علـى   

  ..بت الصياغة اللغوية للنص القرآين ، وارد عن كلّ تقليد وتعصب ثوا
وكنت أمتنى لو أنَّ احلقائق اليت خرجت ا من حبثي يف هذه النظرية ، كانت رؤيةَ أُمة 

فإنكار مسألة الناسخ واملنسوخ اليت أمجـع عليهـا   .. وقرار أُمة ، ال رؤيةَ فرد وقرار فرد 
اجلزم بأنَّ فهم مدلول أي كلمة قرآنية إنما يكون داخل إطار املعـىن الـذي   الكثريون ، و

حيملُه جذرها اللغوي ، واجلزم بأنَّ لغةَ القرآن الكرمي فطرية موحاة من اهللا تعاىل علّمهـا  
آلدم عليه السالم يف السماء قبل أن يهبط ا إىل األرض ، واجلزم بأنَّ اقتـران الكلمـات   

مع بعضها هو انعكاس القتران املسائل اليت تصفها وتسميها هذه الكلمـات ، و  القرآنية 
ومنـذ   –كنت أمتىن لو كان اجلزم بذلك قرار أمة .. وكلّ ما حتملُه هذه النظرية ....... 

  ..ال قرار أفراد  –قرون 
القـرآن  أليس قرار األمة يكون حكيماً حينما يكون نتيجةً للحجة اليت يقرها .. ولكن 
ومىت كانت قرارات األمم وإمجاعها على مسألة ما دون أحباث تسبقها يقـوم  .. الكرمي ؟ 
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هذه األحبـاث   األمةُ تضعا أفراد ، ودون أدلّة وبراهني تستنبطُ جبهد فردي ، وبعد ذلك 
  ..يف ميزان العقل واملنطق ؟ 

لرباهني احملمولة بالعقل اـرد  أليس من املنطق أن يكون اإلمجاع إمجاعاً على احلجج وا
يف تفعيله لدالالت كتاب اهللا تعاىل ؟ ، وأالّ يكون إمجاعاً على التقليد األعمـى احملمـول   

وهل األكثرية اليت أمجعت يف املاضـي  .. حبوامل تارخيية مبنية على الظن والقال والقيل ؟ 
عت عليه فيما لو ضت مـن  على مسألة ما ، هل من املمكن أن تبقى جممعةً على ما أمج
وهـل ينقـاد العلمـاء    !!! .. قبورها ورأت احلجج والرباهني اليت مل ترها يف املاضي ؟ 

إالَّ أن تسـمو   –حينما تكون سليمة  –وهل هلذه العقول .. احلقيقيون إالّ من عقولهم ؟ 
امل ما فوق املـادة  ع( عن املتناقضات اليت ال تنتمي أصالً إىل العالَم الذي ينتمي إليه العقل 

  ..؟ ) واملكان والزمان 
إنَّ هذه النظرية بكلِّ ما حتمله من حقائق وبراهني وأدلّة هي : من هنا أستطيع أن أقول 

 فكلُّ.. رؤيةُ أمة أصحاب العقول السليمة وقرارها  –يف ميزان العقل واملنطق والقرآن  –
ه إىل   داً عن التعلّق بأصنام التمن ميلك عقالً جمرـه ومنظـارة رؤيتاريخ سريى هذه النظري
فاإلميان والعلم والعقل ، هي أوجه حلقيقة واحدة حيملُها القرآن الكرمي .. كتاب اهللا تعاىل 

  ..والفؤاد  والبصر على حقيقته السمع مل يقفر اهللا تعاىل هو عدم اتباع ما إنَّ أم..  
) Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã 

Zωθ ä↔ ó¡ tΒ (  ] ٣٦: اإلسراء [  
فالنتائج البعيدة عن العقل والوجدان والفطرة السليمة ، هي نتائج ليست سليمة ، ..  

  ..وستؤدي يف النهاية إىل سقوط الفكر املرتكز عليها 
) $ ¨Β r' sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠ sù [ !$ xÿ ã_ ( $ ¨Β r& uρ $ tΒ ßì xÿΖ tƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# ß] ä3 ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9≡ x‹ x. 

Ü> Î� ôØ o„ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{   ] ١٧: الرعد [  ) #$
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يكون بوضـعِ   ، يف عرضِ أي مسألة من مسائل الفكر اإلسالميإنَّ التكلّف والتنطّع 
ها القرآن الكرمي ، للوصول إىل نتـائج ال  مقدمات هلا من خارج الدالالت احلق اليت حيمل

فالتقوقع الفكري ضمن إطارٍ مصطنعٍ بعيد عن منهج البحـث  .. يقرها كتاب اهللا تعاىل 
العلمي السليم احملمول بثنائية القرآن والعقل ، هو واد حيجز سجينه عن مشس احلقيقة اليت 

إالّ  –يف سجنه هذا  –قائق ، فال يسمع الكون ، وحيجزه عن مساع احل ها أرجاَءميأل نور
ه وصوتة صدى صوتاليت تصطدم جبدران ذلك الوادي الـذي سـجن    ، أصنامه التارخيي

  ..نفسه فيه 
هذا الذي سـجن نفسـه يف وادي التعصـب     –والطامةُ الكربى تكون حينما يعتقد 

غريه بعيد عـن احلقيقـة    أنه ميلك احلقيقة الكاملة ، وأنَّ –والتمذهب الفكري املتقوقع 
دم مسافةَ بعده الفكري عن مذهبه ، لدرجة ال يستجيب فيها حىت للربهان القرآين مهما قُ

فيه من احلجج والرباهني ، فيلوي معاين النصوص القرآنية ودالالا ليرتهلا إىل وادي سجنه 
 زعـم كـلٌّ   وهو بذلك ال خيتلف عن اليهود والنصارى حينما.. الذي سجن نفسه فيه 

منهما أنَّ اآلخر ليس على شيء ، وبالتايل هو بذلك من اجلاهلني الذين يصفهم اهللا تعاىل 
  ..بأنهم ال يعلمون 

) ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã & ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã 

& ó x« öΝ èδ uρ tβθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷� t/ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ s† (  ] ١١٣: البقرة [  
هذه هي أكرب املشاكل الفكرية اليت تثقل كاهل احلقيقة يف هذا العامل ، وهذه هـي    
ون مـا يـروون بـه     ينابيعمنها الظالمي ف واالقتتال والتكفري اليت يستمدالتطر  عطـش

حينما يسجن العقل واملنطق والفطـرة السـليمة يف واد ال   .. جحودهم وعصبيام النتنة 
 ؤطّر املعاين والدالالت اليت حيملُها كتابد فيه إالّ صدى التكلّف والتنطّع ، وحينما توجي
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 جبدران ذلك الوادي ، عندها ستكونُ التفرقةُ والتعصب واحلماقةُ والتقوقع داخل اهللا تعاىل
فاً واختالفاً وعصـبيات  إطار اجلهل مآلَ السائرين بذلك الطريق ، وعندها ال نرى إالَّ تكلُّ

يف واديه ، ال يسمع اآلخر ، وال يلتقي معه ، وال حيملُ لـه إالَّ السـوء ،    كلٌّ.. مقيتة 
  ..ايل وضع تلك العصبيات شريكاً ملنهج اهللا تعاىل وبالت
) Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( 

‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (  ] ٣٢ – ٣١: الروم [  

ربهان فيما أُقدم من حقائق ، وال أزعـم  أنا ال أزعم أنين الوحيد الذي ميلك احلجة وال
أنين أوجدت حقيقةً من العدم ، فالذي أقولُه إنَّ هذه النظرية أزاحت الستار عن حقـائق  

خـالل   –كم عليها ادةً ما ترموجود أصالً يف كتاب اهللا تعاىل ، وألقت الضوء عليها مبد
ه النظرية هي لبنةٌ يف بنـاء  فهذ..  وغبار العصبيات من سحب الدخان الداكن –التاريخ 

  ..وهذا الكتاب هو برهانٌ هلذه النظرية .. احلقيقة اليت حيملها القرآن الكرمي 
 

القرآن الكرمي ينتمي لعالَم األمر ، ويتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، وهـو كـالم اهللا    $
األمر فـوق عـامل املـادة    تعاىل وقوله ، قاله حبرفيته هذه اليت نسمعها ، وذلك يف عامل 

واملكان والزمان ، ولفظنا له حبروف خملوقة ، هو انعكاس يف هذا العامل املادي املخلوق 
  ..ملا قاله اهللا تعاىل 

فطرية موحاة من ) حصراً دون باقي مفردات اللغة العربية ( املفردات القرآنية  $ 
ـ  اهللا تعاىل ، علَّ ه إىل األرض ، وليسـت وضـعية   مها آلدم عليه السالم قبـل هبوط

  ..اصطالحية من صنع البشر كباقي اللغات األخرى 
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الكلمة القرآنية حتمل من املعاين والدالالت ما يدور يف إطار املعاين والـدالالت   $
وال توجد كلمة قرآنية رديفة ألخرى .. اليت حيملُها جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

  ..البشر  باملعىن الذي يتصوره بعض
اقتران الكلمات القرآنية مع بعضها يف النص القرآين ، هـو انعكـاس مطلـق     $

  ..الرتباط املسائل اليت تصفها وتسميها هذه الكلمات 
عن املعـىن   –رمساً أو لفظاً  –يف القرآن الكرمي ال يوجد حرف يزيد أو ينقص  $

  ..املطلق الذي يرده اهللا تعاىل 
$ ة متكاملة متعاضدة يف وصف املسائل وتصويرها ، وال اختالف األحكام القرآني

  ..ال يتجزأ  الكرمي كلٌّ وال تصادم بينها ، والقرآنُ
  ..ال ختصيص ألي نص قرآين مطلق ، وال إطالق ألي نص قرآين مخصص  $
لقرآين يتعارض مع ظاهر الصياغة اللغوية للنص ا) ألي نص قرآينٍّ ( كُلُّ تفسريٍ  $

م فيـه  على دالالت النص القرآينّ ، وتقد) مهما كانت ( ، أو تفرض فيها الروايات 
  ..نصوصاً موازيةً للنص القرآين ، هو حتريف للكلم عن مواضعه 

ال ناسخ وال منسوخ يف القرآن الكرمي ، فكتاب اهللا تعـاىل فـوق احلـدوث     $
  ..واالختالف والتصادم بني أحكامه 

ا يتجه اإلنسان باتجاه احلقيقة ، وجياهد يف سبيل اهللا تعاىل إلظهار هذه احلقيقة عندم.. 
ــا  ــاىل إليه ــه اهللا تع zƒ (.. ، يهدي Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 محاقة احلمقى ال و ، ، حني ذلك ال يهمه جهل اجلهالء ] ٦٩: العنكبوت [  ) #$
غوغاء املهرجني ، وما يعنيه هو رضا اهللا تعاىل ، وقبوله ، ووصـول احلقيقـة إىل   ال و، 

  ..الباحثني عنها ، أصحاب العقول السليمة ، أويل األلباب يف كلِّ جيل 
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ويف النهاية أقول ملن خيالفين الرأي ويتعصب لرأيه ، هل ختالفين الرأي نتيجة امتالكك 
أم أنك ختالفين الرأي ألنين أقول ما مل يقله بعض .. لقرآين على نقيض ما أقول ؟ الربهان ا

.. فالفارق بني املوقفني كبري .. السابقني الذين حتسبهم حجة حىت على كتاب اهللا تعاىل ؟ 
   وهو ذاته الفارق بني احلق والربهان من جهة ، وبني الباطل والتقليد األعمى مـن جهـة

  ..أخرى 
ة وتفضلوا اآلن إىل برهان هذه النظري..  
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يف البداية ال بد من الوقوف عند مفهومي الكالم والقول ، وال بد من تعريفهمـا   ..

تعريفاً سليماً ، مطابقاً ملا حيملُه القرآنُ الكرمي من معان ودالالت بالنسبة هلاتني املسألتني 
ك (  [: ت اجلذرين إذاً لنعد إىل القرآن الكرمي ونقرأ النصوص القرآنية احمليطة مبشتقّا... 

رسم اإلطار  –قدر استطاعتنا  –قراءةً عميقة ، حماولني  ]) ق ، و ، ل ( ، ) ، ل ، م 
  ..اخلاص لكلٍّ من هاتني املسألتني 

 ..  يف الـذات ها يف إطارٍ واسعٍ من املعىن ، يشملُ املعىن الكائندالالت الكلمةُ تدور
  :يقولُ تعاىل .. املتكلِّمة 
) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� óst6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ ÷∞Å_ Ï& Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (    ] ١٠٩: الكهف [   

≈àM (فالعبارة القرآنية ..  yϑ Î= x. ’ În1 u‘ ( ،  لْـمِ اهللا   تعين املعاين والدالالت الكائنـةيف ع
  ..تعاىل 

  ..رغبة الذات يف إجياد هذه املسألة  –أيضاً  –والكلمة املرتبطة مبسألة ما ، تعين 
) $yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡yϑø9 $#  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™u‘ «! $# ÿ…çµ çFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó�tΒ (   ]
  ] ١٧١: النساء 
 ..ا اليت تريد الذاتة املسألة وصورها  فالكلمة هي ماهيإجياد..  
) øŒÎ) ÏM s9$s% èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8ç� Åe³u; ãƒ 7π yϑÎ=s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™ $# ßxŠÅ¡ yϑø9$# |¤ŠÏã ßø⌠$# 

zΝ tƒ ö� tΒ  (   ] ٤٥: آل عمران [  

  ..الكلمة ترتبط مبعىن تريده الذات املتكلّمة .. إذاً ..  
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) çµø? yŠ$ oΨ sù èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# uθ èδ uρ ÖΝ Í←!$ s% ’ Ìj?|Á ãƒ ’ Îû É># t� ósÏϑø9 $# ¨βr& ©!$# x8ç� Åe³u; ãƒ 4z� ós u‹Î/ $P%Ïd‰ |Á ãΒ 

7π yϑÎ=s3Î/ zÏiΒ «!   ] ٣٩: آل عمران [   ) #$

 –عند البشر  –وملّا كانت الكلمةُ متعلّقةً مبعىن تريده الذات ، فإنَّ التعبري بالرمزِ ..  
  ..عىن الكائن يف الذات املتكلِّمة سبيلٌ للتعبري عن الكالم ، أي عن امل

) tΑ$ s% y7 çGtƒ# u �ωr& zΟ Ïk=x6è? }¨$̈Ψ9 $# sπsW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& �ω Î) #Y“øΒ u‘ 3 (   ] ٤١: آل عمران [  

 ..عبالذات عن الكلمة وت من خاللِ صياغتها بقالب ) املعىن الكائن يف الذات ( ر
  ..لغوي يفهمه السامع 

) ôN u� ã9x. ZπyϑÎ=Ÿ2 ßl ã� øƒrB ôÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθøù r& 4 βÎ) šχθä9θà) tƒ �ωÎ) $\/ É‹ x. (    ] ٥: الكهف [     

، داخل الذات ، عبر لغة ) املعىن الكائن يف الذات ( القول هو صياغةُ الكلمة .. إذاً 
 دة ، وبقالبٍ لغويحمد..  

) #sŒ Î) uρ 4‘ n=÷Gè? óΟÎγ ø‹ n=tæ $oΨ çF≈ tƒ# u (#θ ä9$s% ô‰ s% $ oΨ ÷èÏϑy™ öθ s9 â!$ t±nΣ $oΨ ù=à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈yδ   ïχÎ) !# x‹≈ yδ 

Hω Î) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{$# (  ] ٣١: األنفال [  

öθ (فالعبارةُ القرآنيةُ ..  s9 â !$ t± nΣ $ oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ (  لو نشاُء لصغنا قوالً مثـل  : تعين
  ..هذا القول 

  .. والقولُ قد يبقى داخلَ الذات .. 
) tβθä9θà) tƒ uρ þ’ Îû öΝÍκ Å¦àÿΡ r& Ÿωöθ s9 $ uΖ ç/Éj‹ yèãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 öΝ ßγç6 ó¡ym æΛ © yγy_ $pκ tΞöθ n=óÁ tƒ ( }§ø♥ Î7 sù 

ç�� ÅÁyϑø9    ] ٨: اادلة [   ) #$

) šZuθó™ uθ sù ÏµøŠ s9Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠyŠ$ t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9ßŠ r& 4’ n?tã Íο t� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n?ö7 tƒ 

  ]  ١٢٠: طـه  [ )
  ..وقد خيرج القولُ خارج الذات .. 



   ٢١                  

 

) öθs9 uρ â!$ t± nΣ óΟßγ s3≈ oΨ ÷ƒ u‘V{ Ο ßγ tGøùt� yè n=sù óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0 4 óΟ ßγ̈Ψ sùÌ� ÷è tGs9 uρ ’ Îû Çós s9 ÉΑ öθs) ø9 $# 4 ª!$# uρ ÞΟ n=÷ètƒ 

ö/ ä3n=≈ yϑôã r& (   ] ٣٠: حممد [  
  ..النفس وعن بقائه داخلَ النفس القولُ مسألةٌ جمردةٌ عن خروجِه من .. إذاً .. 

 ) Ö!# uθ y™ Ο ä3Ζ ÏiΒ ô ¨Β §� |  r& tΑ öθs) ø9$# tΒuρ t� yγ y_  ÏµÎ/ ô tΒuρ uθ èδ ¥# ÷‚ tGó¡ãΒ È≅ øŠ©9 $$ Î/ 7> Í‘$y™ uρ 

Í‘$pκ̈]9 $$Î/  (  ] ١٠: الرعد [  

) (#ρ•� Å r& uρ öΝ ä3s9 öθ s% Íρ r& (#ρã� yγô_ $# ÿÏµ Î/ ( … çµ̄Ρ Î) 7ΟŠÎ=tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰�Á9   ] ١٣: امللك [  ) #$
 .. يف قلبه نقيض من فمه ، يف الوقت الذي يضمر هخرِجيوقد يصوغُ اإلنسانُ قوالً و

ويف .. قد يخالف معتقَد القائل ، وقد يوافقه  –بالنسبة للبشر  –فالقول .. ...ما صاغَه 
  ..التالية ألكرب دليلٍ على ذلك  اآليات
) tβθä9θà) tƒ uρ ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ٧٨: آل عمران [   

) šχθä9θà)tƒ Ν Îγ Ïδ≡uθøù r'Î/ $ ¨Β }§øŠ s9 ’ Îû öΝ ÍκÍ5θè=è% 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷ær& $oÿ Ï3 tβθßϑçFõ3 tƒ (  ] آل عمران :
١٦٧ [  
) # sŒÎ) x8 u !%ỳ tβθà) Ïÿ≈uΖ ßϑø9 $# (#θä9$s% ß‰pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθß™t� s9 «!$# 3 ª! $# uρ ãΝ n=÷è tƒ y7 ¨ΡÎ) …ã& è!θß™t� s9 ª!$# uρ 

ß‰ pκ ô¶tƒ ¨β Î) tÉ) Ïÿ≈ uΖßϑø9 $# šχθç/É‹≈ s3s9 (   ] ١: املنافقون [  
  ..ويف النص التايل يتجلّى مفهوما الكالم والقول .. 
) #̈L ym # sŒÎ) u !%ỳ ãΝèδ y‰ tn r& ßNöθ yϑø9$# tΑ$s% Éb> u‘ ÈβθãèÅ_ ö‘$# ∩∪ þ’ Ìj?yè s9 ã≅ yϑôã r& $ [sÎ=≈ |¹ $ yϑŠÏù 

àM ø. t� s? 4 Hξ x. 4 $ yγ̄Ρ Î) îπ yϑÎ=x. uθèδ $ yγ è=Í←!$ s% ( ÏΒuρ Ν ÎγÍ←!# u‘uρ îˆ y— ö� t/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθèW yèö7 ãƒ  ( ] ٩٩: املؤمنون 
– ١٠٠ [  
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Hξ (نرى أنَّ العبارةَ القرآنية  x. 4 $ yγ ¯Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% ( (  تعين :  ها داللةٌ ومعانكالّ إن

îπ (يريدها القائلُ  yϑ Î= x. (  ا ها وناطقهو صائغ ،) $ yγ è= Í← !$ s% ( ( ..  
  ..واللفظ هو إخراج القول من داخل النفس إىل اخلارج .. 
) $̈Β àá Ïÿù=tƒ ÏΒ @Α öθs% �ωÎ) Ïµ÷ƒ y‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã (  ] ١٨: ق [    

 هذه الصورة القرآنية تبين أنَّ اللفظ هو الوسيلة إلخراج القول الكائن يف الذات إىل
وأكرب دليلٍ على انفصال مفهوم القول عن مفهوم اللفظ هو ما نقوله ... اخلارج 

ونسمعه يف منامنا ، حيث نسمع ونقول قوالً يف عامل بعيد عن وسط املادة والذبذبات 
الصوتية ، وعن قوانني املكان والزمان ، ومرد ذلك أنَّ القول يرتبط بالنفس اليت تنتمي 

ولذلك عندما نستيقظ وتعود أنفسنا إىل هذا اجلسد .. ن والزمان لعامل ما فوق املكا
عرب ) نلفظه ( املادي ونريد أن حنكي ما قلناه ومسعناه يف منامنا ، فإننا نخرج هذا القول 

فكلُّ هذه الظواهر احلادثة لقولنا يف .. ألسنتنا وعرب ذبذبات صوتية مادية يف وسط مادي 
ية القول ، إنما تعود إىل ماهية العامل املادي الذي نلفظ فيه قولنا اليقظة ، ال تعود إىل ماه

  ..  
هو صياغةُ : والقَولُ .. هو الداللةُ واملعىن الكائن يف الذات املتكلّمة : الكالم .. إذاً 

واللفظ هو إخراج القول من داخل النفس إىل .. هذا الكالمِ بقالبٍ لُغوي عرب لغة حمددة 
فكلُّ كلمة مقولة ، تكون قد مرت مبرحليت الكالم والقول ، ووصفُها يف ..... ا خارجه

  كتابِ اِهللا تعاىل ككلمة ، هو وصفها كمعىن ، ووصفها كقول ، هو وصفها كصـياغة
  ..بقالبٍ لغوي 

  :وهكذا نرى أنَّ للكلمة املقولة وامللفوظة ثالثة أعماق .. 
  )الكلمة (  عمق املعىن الكائن يف الذات – ١
  )القول ( عمق الصياغة اللغوية للمعىن الكائن يف الذات  – ٢
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  )اللفظ ( عمق إخراج القول من داخل النفس إىل خارجها  – ٣
وهو عمق الكلمة ، يتعلّق مباهية هذه ) املعىن الكائن يف الذات ( إنَّ العمق األول .. 

ولذلك فجميع الـذوات  .. ة ذا املعىن الذات ووعيها وإدراكها بالنسبة للمسائل املتعلّق
احلادثة املخلوقة يكون املعىن الكائن فيها بالنسبة ألي مسألة معىن حادثاً ، ويتبدل تبعـاً  

  ..إلدراك الذات وتغير درجات علمها مع الزمن 
يتعلّق بصفات الذات وقدرتها على صياغة املعىن الكائن فيها ) القول ( والعمق الثاين 

ما ارتقت صفات الذات يف قدرة تعبريها ، يكون قوهلا أقرب إىل فكلَّ.. لبٍ لغوي يف قا
  ..املعىن الكائن يف ذاا 

يتعلّق بكيفية إخراج الذات للقول الكائن فيها إىل اخلارج ، ) اللفظ ( والعمق الثالث 
  ..وبالوسط الذي ينتشر فيه هذا القول 

كالمٍ يصاغ  وغٌ بقالبٍ لغوي ، وأنه ليس كلُّوهكذا نرى أنَّ كلَّ قولٍ هو كالم مص
بقالبٍ لغوي ، فمن املمكن التعبري عن الكالم باإلشارة والرمز دون الصـياغة اللغويـة   

  ..والنطقِ ا 
ميكـن صـياغته   ) عمق الكلمة ( نرى أنَّ املعىن الواحد  –حنن البشر  –ويف عاملنا 

....... الفارسية ،  ، العربية ، الفرنسية( ات والتعبري عنه عرب عدة قوالب لغوية ، كاللغ
  ..، فعمق الكلمة يأخذ أشكاالً متنوعة يف عمق القول ) إخل 

   نع األخرس من اللفظ لعدم قدرته على النطق ، على الرغم من وجـود معـانلقد م
) كلمات ( كائنة يف ذاته يعبر عنها حبركات بديلة عن النطق ، ولو كان ال حيمل معاين 

إنه ينضح العبارةَ الكالمية املرتبطة مبعىن .. يف ذاته لَما قام حبركات تعبر عن هذه املعاين 
  ..كائنٍ يف ذاته عرب حركات بديلة عن اللغة والنطق 

، إنمـا  ) عمق املعىن ( واألخرس الذي ال يسمع ، والذي ميلك العمق األول للكالم 
( فهم ما يقال لعدمِ قدرته على التفاعل مع العمقني الثاين والثالث  منع عن الكالم وعن
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فعدم مساعه حيول بينه وبني إدراكه لعمق الصياغة اللغوية املعروف يف ) .. القول واللفظ 
  ..جمتمعه ، وعدم قدرته على النطق حيول بينه وبني إخراج ما بداخله 

الذي يعتقده يف قلبه ، دف ) مق الكلمة ع( وقد يقول اإلنسان كلمات تغاير املعىن 
  ..النفاق وخداع املستمع ، فهو بذلك يصوغُ املعاين اليت يريد ا خداع املستمع 

) ãΑθà) u‹y™ y7 s9 šχθàÿ ¯=y‚ ßϑø9$# zÏΒ É># {�ôã F{$# !$ uΖ÷F n=tó x© $uΖ ä9≡uθ øΒr& $ tΡθè=÷δ r& uρ ö� Ïÿ øótGó™ $$sù $uΖ s9 4 
tβθä9θà) tƒ Ο ÎγÏF oΨÅ¡ ø9 r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝ ÎγÎ/θè=è% 4 ö≅ è% yϑ sù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3Î/ # …� ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ $ Jèøÿ tΡ 4 ö≅ t/ tβ%x. ª! $# $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? # M��Î7 yz ∩⊇⊇∪ ö≅ t/ ÷ΛäΨ oΨ sß β r& ©9 

|= Î=s)Ζ tƒ ãΑθß™§�9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ #’ n<Î) öΝ ÎγŠÎ=÷δ r& # Y‰t/ r& š∅Îiƒ ã— uρ š� Ï9≡sŒ ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% óΟ çF⊥ oΨ sß uρ 

 ∅ sß Ïöθ ¡¡9 $# óΟ çFΖ à2uρ $ JΒöθ s% # Y‘θç/ (    ] ١٢ – ١١: الفتح [      
قالبه التعبريي اخلاص به ،  –من عوامل املخلوقات  –ولكلِّ خملوقٍ يف كلِّ عاملٍ .. 

أصواتاً ت صدرفاحليوانات تها عبمن خالهلا عن أشياء ال ندركها حنن البشر ، كما أن ر
( غات بعضهم بعضاً وحىت البشر أنفسهم ال يدركون ل.. هي ال تدرك تعابرينا اللغوية 

  ..إالّ بعد تعلّمها ) القوالب اللغوية للمعاين الكائنة بذام 
م اهللا تعاىل سليمان عليه السالم منطق الطري ، إنما أطلعه على ولذلك عندما علَّ

  ..القوالب اللغوية اليت تصوغُ من خالهلا هذه املخلوقات املعاين الكائنة يف ذواا 
) ŷ Í‘uρ uρ ß≈ yϑøŠn=ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$ s%uρ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑÏk=ãæ t,ÏÜΖ tΒ Î� ö� ©Ü9$# $ uΖ� Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ä. 

> óx« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθ çλm; ã≅ ôÒxÿ ø9 $# ßÎ7 ßϑø9 $# ∩⊇∉∪ u� Å³ãm uρ z≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 …çνßŠθãΖ ã_ z ÏΒ Çd Éfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ 

Î� ö� ©Ü9$# uρ ôΜ ßγsù tβθãã y—θãƒ ∩⊇∠∪ #̈L ym !# sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n?tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 $# ôM s9$s% ×' s# ôϑtΡ $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ¨Ψ9 $# 

(#θè=äz÷Š$# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡ tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑÏÜ øts† ß≈ yϑøŠn=ß™ … çνßŠθãΖ ã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãèô± o„ ∩⊇∇∪ zΟ ¡¡ t6tGsù 
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%Z3Ïm$ |Ê  ÏiΒ $ yγÏ9 öθs% tΑ$ s%uρ Éb> u‘ û Í_ôã Î— ÷ρr& ÷β r& t� ä3ô© r& š� tF yϑ÷èÏΡ ûÉL ©9$# |M ôϑyè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ 

�” t$Î!≡uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗùå r& $ [sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù=Åz ÷Šr&uρ y7 ÏGpΗôq t�Î/ ’ Îû x8 ÏŠ$t7 Ïã šÅs Î=≈¢Á9 $# ∩⊇∪ 

y‰ ¤) xÿs? uρ u� ö�©Ü9 $# tΑ$s) sù $ tΒ ~† Í< Iω “ u‘r& y‰ èδ ô‰ßγ ø9$# ÷Πr& tβ%Ÿ2 z ÏΒ šÎ7 Í←!$ tó ø9$# ∩⊄⊃∪  

… çµ̈Ψ t/ Éj‹ tã _{ $ \/#x‹ tã # ´‰ƒÏ‰ x© ÷ρ r& ÿ… çµ̈Ψ ptr2 øŒ(#V{ ÷ρ r& Íh_ u‹ Ï?ù' uŠs9 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &Î7•Β ∩⊄⊇∪ y] s3yϑ sù u� ö� xî 7‰‹ Ïèt/ 

tΑ$s) sù àMÜ ym r& $ yϑÎ/ öΝ s9 ñÝ ÏtéB ÏµÎ/ š� çGø⁄Å_ uρ ÏΒ ¥*t7 y™ :*t6 t⊥Î/ AÉ) tƒ (    ] ٢٢ – ١٦: النمل  [  

والسماوات واألرض ككائنات جامدة ، هلا أعماقها اخلاصة ا ، بالنسبة ملسألة .. 
  ..القول 
) §Ν èO #“uθ tGó™$# ’ n<Î) Ï!$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚ ö‘F|Ï9 uρ $ u‹ÏK ø�$# %·æ öθsÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tGs9$ s% 

$ oΨ ÷� s? r& tÏèÍ← !$sÛ (    ]١١:  فصلت [  

عمق الكلمة ( وخالصة األمر أنه جيب التمييز بني أعماق الكلمة املقالة امللفوظة 
، وأنْ نعلم أنَّ القول ) عمق اللفظ والنطق  –عمق القول والصياغة اللغوية  –واملعىن 

مسألةٌ مستقلّةٌ عن مسألة اللفظ ، وذلك خالفاً ملا ذهب إليه بعضهم حني ربطوا القول 
بناًء على عدم  –مما قادهم إىل نتائج غري سليمة ، ألنهم  ..أنَّ القول هو اللفظ باللفظ ب

أسقطوا مسألة اللفظ اليت ساحةُ تفاعلها وتأثريها خارج  –متييزهم بني القول واللفظ 
     ..الذات ، على مسألة القول املرتبطة بصفات الذات 

 ..للقو دغمِ من أنَّ املعىن املُجره   وعلى الرذلك بـاِهللا سـبحان سواٌء تعلَّق ، لِ واحد
علينا أنْ ندرك الفارق بـني قَـولِ اهللا   .. على الرغمِ من ذلك .. وتعاىل أم باملخلوقات 

تعاىل من جهة ، وبني قَولِ املخلوقات من جهة أُخرى ، ذلك الفارق الـذي يعـود إىل   
  .. يعود إىل القولِ كمعىن مجرد الفارق بني اهللا تعاىل وبني املخلوقات ، وال 
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 ..فاهللا سبحانه وتعاىل يعلم علماً مطلقاً حقيقةَ املعاين الكائنة يف ذوات املخلوقات .. 
   ـههـا ، وقدرتلْمِ تلك املخلوقات باملعاين الكائنة يف ذواتمن ع جلَّ وعال أكرب هلْموع

ة يف ذوات املخلوقات بقالبٍ لغوي ، هي سبحانه وتعاىل على صياغة هذه املعاين الكائن
 .. قدرةٌ مطلقةٌ ، أكرب من قدرة املخلوقات على صياغة املعاين الكائنة يف ذواتها 

فقولُ اهللا تعاىل قَولٌ مطلق يصور تصـويراً مطلقـاً حقيقـةَ املعـاين     .. من هنا .. 
والدالالت احملمولة يف قَوله جلَّ وعال ، سواٌء كانَ قَولُ اهللا تعاىل صياغةً ملعان يريد جلّ 

 لُ اهللا تعاىل تصويراً ألحـداثـصٍ   وعال نقلَها مباشرةً إىل املخلوقات ، أم كان قووقَص
  ..وقعت مع املخلوقات 

هـذه  .. لنتصور أنَّ شاعراً قـال قصـيدة   .. ولتقريب هذه احلقيقة إىل أذهاننا .. 
ولو نطق إنسـانٌ  .. القصيدةُ هي صياغةٌ لُغويةٌ بلغة ما ، للمعاين الكائنة يف ذات الشاعر 

قد نقلَ نقالً حرفياً الصـياغةَ   آخر ذه القصيدة حبرفيتها اللغوية اليت صيغت ا ، لكان
اللغويةَ اليت صاغَها الشاعر للمعاين الكائنة يف ذاته ، أي لكان قد قـالَ قَـولَ الشـاعر    

  ..حبرفيته ، بغض النظر عن حدود إدراكه للمعاين الكائنة يف ذات الشاعر 
ليت نطقها الشاعر ، إنمـا  ولو مل ينطق هذا اإلنسانُ هذه القصيدةَ باحلرفية ذاتها ا.. 

نطقَها باملعىن الذي أدركَه من هذه القصيدة ، لكان قد صاغ صياغةً لُغويةً ما أدركه هو 
 قولَ الشاعر ، وبالتايل فقولُه طابقال ي يف هذه احلالة من معاين تلك القصيدة ، فقولُه– 

قَولُ املعاين اليت أدركَها من قَولِ  ليس قولَ قَولِ الشاعر ذاته ، إنما هو –يف هذه احلالة 
كتعبريٍ عن تلك القصيدة ، أدىن من قَولِ الشاعر ،  –يف هذه احلالة  –وقولُه .. الشاعر 

  ..ألنَّ الشاعر أعلم من غريِه من املخلوقات مبا يف داخله من معان صاغَها بتلك القصيدة 
 ..صاغة يف لُغةما تكونُ هذه القصيدةُ منا ، حـني   وربنقلَها إىل لغت أُخرى ، ونريد

ذلك نكون قد صغنا قوالً يف لغتنا للمعاين اليت أدركناها من تلك القصيدة ، وبالتـايل ال  
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نكونُ قد قلنا قَولَ الشاعر ذاته ، فمهما كنا بارعني يف القول ال نستطيع أنْ نقولَ القَولَ 
  ..ذاته يف لغة أُخرى 

اهللا تعاىل يريد صياغةَ املعاين الكائنة يف ذات الشاعر يف قالبٍ لُغوي  أنَّ.. لنتخيل .. 
، حني ذلك سيكونُ قولُ اهللا تعاىل صياغةً مطلقةً تتناسب مع قـدرة اهللا تعـاىل علـى    
الصياغة ، وذلك للمعاين الكائنة يف ذات الشاعر واليت يعلمها اهللا تعاىل علمـاً مطلقـاً   

بكثريٍ من ع ه أعظمه لتلك املعاين الكائنة يف ذاتوبالتايل سيكونُ قولُ اهللا .. لْمِ الشاعر ذات
.. تعاىل تصويراً مطلقاً ال يزيد وال ينقص عن حقيقة املعاين الكائنـة يف ذات الشـاعر   

الشاعرِ ذات أعلى من صياغة القصيدة لِ اِهللا تعاىل لتلكبق نةُ املفترضةُ مه فالصياغةُ اللغوي
هلذه القصيدة ، بنسبة هي ذاتها الفارق بني علْمِ اهللا تعاىل وعلمِ الشاعر للمعىن الكائن يف 
ذات الشاعر ، وهي ذاتها النسبةُ بني قدرة اهللا تعاىل على الصياغة وبني قـدرة ذلـك   

  ..الشاعر 
ها مع األحداث فالنصوص القرآنيةُ اليت تصور لنا قَولَ املخلوقات وتفاعلَ.. لذلك .. 

إنما تصورها تصـويراً  .. تلك املخلوقات اليت هلا لغاتها املختلفة .. يف القَصصِ القرآنية 
مطلقاً ، مصاغاً صياغةً لغويةً مطلقةً للمعاين الكائنة يف ذوات تلك املخلوقات ، وبالتايل 

خلوقات ، فما ينقلُه اهللا تعاىل لنا ليس مهماً أن نعرف ماهيةَ اللغة اليت نطقت ا تلك امل
هو الصياغةُ املطلقةُ حلقيقة املعاين الكائنة يف ذوات تلك املخلوقات ، واليت يعلمهـا اهللا  

  ..تعاىل علماً مطلقاً أكرب بكثري من علمِ تلك املخلوقات ا 
ن أخوة أخٍ مويف قَولِ .. يف قصة يوسف عليه السالم .. فعلى سبيلِ املثال .. 
þθ#) (: ألخوته بأن ينقلوا ألبيهم قولَه  يوسف ãèÅ_ ö‘$# #’ n<Î) öΝ ä3‹ Î/r& (#θä9θà)sù !$ tΡ$ t/r' ¯≈ tƒ �χÎ) 

y7 uΖ ö/ $# s−t� y™ $ tΒuρ !$ tΡô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑÎ/ $ uΖôϑÎ= tæ $ tΒuρ $ ¨Ζà2 É= ø‹ tóù=Ï9 tÏà Ïÿ≈ ym (   ] ٨١: يوسف [ 
هو متاماً دون أي تغيريٍ أو تبديل ، يكونون قد  حينما ينقلونه ألبيهم كما.. قولُه هذا .. 
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/tΡ$t$! (.. قالوه باحليثية اليت نطق ا أخوهم ، أي يكونون قد قالوا قَولَ أخيهم  r'̄≈ tƒ �χÎ) 

y7 uΖ ö/ $# s−t� y™ $ tΒuρ !$ tΡô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑÎ/ $ uΖ ôϑÎ=tæ $ tΒuρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù=Ï9 tÏà Ïÿ≈ ym (  ..  
ا ألبيهم قَوالً من عندهم ينقلون به ما أدركوه من قولِ أخيهم إنْ صاغو.. ولكن .. 

، حينئذ يكونون قد قالوا ما أدركوه من قولِ أخيهم ، وال يكونون قد قالوا قَوله ، ألم 
  ..قالوا معاين نقلت إىل ذواتهم من قولِ أخيهم  –يف هذه احلالة  –

ا يف القرآن الكرمي باللغة العربية الفطريـة ،  اللغةُ والصياغةُ اللغويةُ اليت نراه.. إذاً .. 
 تها نطقها وحبرفيطُ أن تكونَ هي بِذاترشتةً من التاريخ ، ال يأحداثاً قصصي رصوواليت ت
ا أشخاص تلك القَصص ، فاُهللا تعاىل ينقلُ لنا عرب صياغة لُغوية مطلقة حقيقةَ املعـاين  

  ..ئلني ، تلك املعاين اليت يعلمها اهللا تعاىل علماً مطلقاً الكائنة يف ذوات القا
#) (: فصياغةُ اهللا تعاىل لآلية الكرمية ..  þθ ãè Å_ ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ ä9θ à) sù !$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ �χ Î) y7 uΖ ö/ $# 

s− t� y™ $ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t Ïà Ïÿ≈ ym (   ]هي  ] ٨١: سف يو ،
صياغةُ اهللا تعاىل املُطلقةُ املتعلّقةُ بعلمه املُطلقِ وذلك للمعاين الكائنة يف ذات القائل ، تلك 
الصياغة اليت ال يقدر عليها القائل ذاته ، فعلم القائل باملعاين الكائنة يف ذاته ، ليس كَعلْمِ 

  .. صياغة هذه املعاين ليست كقدرة اهللا تعاىل اهللا تعاىل ذه املعاين ، وقدرةُ القائل على 
يف كلِّ القَصصِ القرآنية يصور اُهللا تعاىل لنا تصويراً مطلقاً باللغة الفطريـة  .. إذاً .. 

 –ـا   –الكاملة التامة اخلالية من أي عيبٍ أو نقص واملوحاة من السماء ، يصور لنـا  
الكائنة يف ذوات أشخاصِ تلك القَصصِ ، تلـك األحـداث   حقيقةَ األحداث واملعاين 

ولـذلك  .. واملعاين الكائنة يف الذوات املخلوقة واليت يعلمها جلَّ وعال علمـاً مطلقـاً   
  ..فالتصوير القرآينُّ تصوير مطلق لتلك األحداث والقَصص 

’Î) þ“ (: لو أخذنا العبارةَ القرآنية ..  În1 u‘uρ … çµ̄Ρ Î) A, ys s9 ( (  الكرمية اآلية وذلك من ،    :

) * š� tΡθä↔Î6 .⊥ tFó¡ tƒuρ <,ym r& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) þ’ În1 u‘uρ … çµ̄Ρ Î) A,ys s9 ( !$ tΒuρ Ο çFΡ r& šÌ“Éf ÷èßϑÎ/ (  ] يونس
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ولكن .. ، لرأيناها قَولَ اهللا تعاىل ، كوا جزءاً من آية كرمية يف كتابِ اِهللا تعاىل  ] ٥٣: 
≅ (القرآنية كقولٍ هللا تعاىل ، نراها مسبوقةً بكلمة  هذه العبارة è% (  .. خاطبفعندما ي

“ (: املشككني بصدقِ نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل قائالً هلم  rالرسولُ  Î) 

þ’ În1 u‘uρ …çµ ¯ΡÎ) A, ys s9 ( (  ذا األمر ، أي لَ اهللا تعاىل اخلاصيكون بذلك قد نقلَ هلم قو ،
أي يكونُ قد قالَ هلم .. قد قال هلم هذا القول كما هو متاماً دون تغيريٍ أو تبديل  يكونُ

  ..قَولَ اِهللا تعاىل كما هو متاماً دون أي تبديلٍ أو تغيري 
وإنْ قال هلم قَوالً يصوغه هو للمعاين اليت يدركُها من هذه العبـارة القرآنيـة ،   .. 

قد  –يف هذه احلالة املفترضة  –اهللا تعاىل ، إنما يكون  فحينئذ ال يكون قد قالَ هلم قَولَ
  ..قالَ هلم قَولَه الذي صاغه مما أدركه من املعاين الكائنة يف قَولِ اهللا تعاىل 

Èβ (: يف رده على الكافرين  rوكذلك األمر بالنسبة لقولِ الرسول ..  Î) …çµ çG÷ƒ u� tIøù$# 

¥’ n? yèsù ’ ÍΓ# t�ô_ Î) O$tΡ r& uρ Ö ü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθãΒÌ� øgéB (  ] هذا ، هو نقلٌ حريفٌّ ]  ٣٥: هود فقولُه ،
ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية .. لقولِ اهللا تعاىل الذي يأمر رسولَه بنقله إىل البشر 

≅ (: مسبوقةً بكلمة  è% (  .. يقولُ تعاىل :) ôΘr& šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù $# ( ö≅ è% ÈβÎ) … çµçG÷ƒ u� tIøù $# 

¥’ n? yèsù ’ ÍΓ#t� ô_ Î) O$tΡ r& uρ Öü“Ì� t/ $ £ϑÏiΒ tβθãΒÌ� øgéB (  ] ٣٥: هود  [  

$! (: على مسألة اخلمر وامليسر  rوكذلك األمر يف إجابة الرسول ..  yϑÎγŠÏù ÖΝøO Î) 

×�� Î7Ÿ2 ßì Ïÿ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2r&  ÏΒ $ yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 ( ؤل الذي يفهذا القو ، رم
بقوله للبشر ، هو نقلٌ حريفٌّ دون أي تبديلٍ أو تغيريٍ لقولِ اهللا تعاىل ، حيث  rالرسولُ 

 اُهللا تعاىل رسولَه يأمرr  كلمة بنقلِ هذا القولِ عرب) ≅ è% (  .. يقولُ تعاىل:  
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) * y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏÿΖãƒ È≅ è% uθøÿ yè ø9$# 3 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# 

ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ à6̄=yè s9 tβρã� ©3xÿ tF s? (  ] ٢١٩: البقرة [  

أو تبديلٍ يف صياغته اللغوية ، هو  النطق بالقولِ كما هو متاماً دون أي تغيريٍ.. إذاً .. 
.. نقْلُ هذا القَولِ من ساحة إىل ساحة ، أي هو قَولُ هذا القول يف الساحة املنقولِ إليها 

والقرآنُ الكرمي الذي صاغَه اهللا تعاىل صياغةً مطلقةً حتدى ا اإلنس واجلن على أن 
  :يصوغوا نصاً من مثله 

) óΟ n=sùr& (#ρã� −/ £‰tƒ tΑ öθ s) ø9$# ôΘ r& Ο èδ u !%ỳ $̈Β óΟ s9 ÏNù' tƒ ãΝ èδ u !$t/# u t,Î!̈ρ F{$#  (  ] ٦٨: املؤمنون [   

) $ tΒ ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 (  ] ٢٩: ق [   

) $̄Ρ Î) ’ Å+ ù=ãΖ y™ š�ø‹ n=tã Zωöθ s% ¸ξ‹ É) rO (  ] ٥: املزمل [   

) …çµ ¯Ρ Î) ×Α öθs) s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑ ÷“oλù; $$ Î/ (  ] ١٤ – ١٣: الطارق [  
هذا القولُ الذي متّت صياغته من قبلِ الذات اإلهلية يف ساحة أعلى من عاملي األمـرِ  
واخللق ، قالَه كما هو متاماً دون أي تبديلٍ أو تغيري ، الروح األمني الذي ينتمي إىل عامل 

 rه كما هو متاماً ، من الذات اإلهلية ، إىل عامله ، إىل الرسـولِ حممـد   األمر ، أي نقلَ
  :يقولُ تعاىل .. كبشرٍ ينتمي إىل ساحة أدىن هي عاملُ اخللق 

) … çµ̄Ρ Î) ãΑ öθs) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä¸ ö� yèø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ •Β §ΝrO &ÏΒr& 

  ] ٢١ – ١٩: التكوير [  ) 
 .. دلُ الذي تلقّاه حمموهذا القوr  أعلى ، وهي الساحةُ اليت ينتمي إليها من ساحة

 األمني عليه السالم ، قالَه الروحr   أدىن ، هي ساحةُ عاملِ اخللْقِ الـيت للبشر يف ساحة
اهيـة  كما هو متاماً دون زيادة أو نقصان أو تغيريٍ يف م rينتمي إليها البشر ، أي قالَه 
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للقرآن الكرمي هو نقلٌ كاملٌ دون تغيريٍ أو تبديلٍ أو حتويل للقـولِ   rفقولُه .. صياغته 
  :يقولُ تعاىل .. املرتّل إليه من رب العاملني 

 ) …çµ ¯ΡÎ) ãΑ öθs) s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊆⊃∪ $tΒ uρ uθèδ ÉΑ öθs) Î/ 9� Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβθãΖ ÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿωuρ 

ÉΑ öθ s)Î/ 9Ïδ%x. 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρã� ©.x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗ s>≈ yèø9   ] ٤٣ – ٤٠: احلاقة [  ) #$
الكتـب السـماوية   ال يوجد نص يبين لنا أنَّ ) القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل 

اهللا  اهللا تعاىل ، يف الوقت الذي رأينا فيه أنَّ النص القرآين هـو قـولُ   اُألخرى هي قولُ
من هنا نرى سر حتدي اهللا تعاىل لإلنس واجلن على أن يأتوا بـنص كـالنص   .. تعاىل 

القرآين ، يف الوقت الذي مل يتحد به أحداً بأن يأيت بنص كنصوص الكتب السـماوية  
  ..السابقة 
) ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§Ρ M} $# �Éfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ%x. öΝåκ ÝÕ÷è t/ <Ù ÷èt7 Ï9 #Z�� Îγ sß (  ] ٨٨: اإلسراء [  

هي كالم اهللا تعاىل ،  –مجيعها مبا فيها القرآن الكرمي  –الكتب السماوية .. إذاً .. 
كرمي عنها بأنه مبعىن أنها دالالت ومعاين وأحكام من اهللا تعاىل ، بينما ينفرد القرآن ال

ولذلك فالقرآن الكرمي هو .. قولُ اهللا تعاىل ، مبعىن أنه صياغة لغوية من قبل اهللا تعاىل 
منهج ومعجزةٌ يف الوقت ذاته ، وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي تلتحم فيه املعجزة 

  ..باملنهج 
  

$         $         $  
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على سبيل  –فالذات اإلنسانية .. الذات املخلوقة هي احلدود دون األشياء اخلارجية 
هي داخل العامل الداخلي لقوى الذات وصفاا كالعقل والوجـدان واإلدراك   –املثال 

لها عن وهذا اإلطار يفص.. إخل ، وكلّ ما يتعلق باإلنسان نفساً وجسداً ....... واحلس 
من أمورٍ وظواهر وأشياء ميكن للذات أن تتفاعل معها ) خارج الذات ( العامل اخلارجي 

والذات اإلنسانية وكلّ ذات خملوقة تستمد حيثيات وجودها من اخلـالق سـبحانه   .. 
أما الذات اإلهلية فتتميز بأنَّ العامل املخلوق يستمد وجوده وحركته عرب أثـر  .. وتعاىل 
ا صفا..  

أنَّ املادة جمرد طاقة متحركة وحمبوسة يف إطـار  ) القدر ( لقد رأينا يف النظرية الثانية 
من املكان والزمان ، وأنّ هذه احلركة هي اليت جتعل املكونات األوىل للمادة حتتلُّ حيـز  

دعـة يف املـادة   ورأينا أنَّ هذه الطاقة املو.. املكان الذي يعطي هذه املادة هويتها املادية 
ليست من ذات املادة ، وأنها تتحرك بقوة فاعل وليس بقوة من ذاا ، وإالّ ملا وجـدت  
أصالً ، فلما كان وجودها نتيجةَ حركة الطاقة املودعة فيها ، فال بد ممن أعطاها احلركة 

ضمن حيز األوىل لتبدأ رحلة وجودها ، وبالتايل فهي تستمد حيثيات وجودها وحركتها 
فلوال إعطاء اخلالق سبحانه وتعاىل .. من اخلالق سبحانه وتعاىل  –يف كلِّ حلظة  –املادة 

املادة حباجة إىل اخلالق .. إذاً .. هلا حيثيات وجودها بكلِّ حلظة لزالت املادة من الوجود 
  ) ..عامل اخللق ( سبحانه وتعاىل يف كلّ حلظة لتبقى موجودة يف عاملها 

) * ¨β Î) ©! $# Û� Å¡ôϑãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡ s9 uρ !$tG s9#y— ÷β Î) $ yϑßγs3 |¡øΒr& ôÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θàÿ xî (  ] ٤١: فاطر [  
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يف كلِّ  –فاملوجودات يف هذا الكون ، ال تقوم إالّ بوجود الذات اإلهلية اليت تعطيها 

  ..حيثيات وجودها  –ظة حل
) ôÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà) s? â !$ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ ÍνÌ� øΒr' Î/ 4 (    ] ٢٥: الروم [  

.. والوجود الذي حنسه ليس مستقالً وأصيالً يف هذا الكون ، كما يتخيل املاديون 
ال نرى العلّة اليت  وإن كان الوجود ال يكون إالّ يف اإلطار الذي نشهده وحنسه ، فلماذا

إنَّ املادة كائن معلول لعلّة خفية .. تظهر املوجودات يف كلّ حلظة إىل عامل الوجود ؟ 
فهذا الوجود احملسوس ال بد أن يكون عن علّة ، ويتجه .. غري منظورة وغري حمسوسة 

حس  باتجاه غاية ، وبالتايل فهو يصدر عن ذات واحدة ليست متغيرة ، هي فوق كلِّ
  .. من املخلوقات وكلِّ موجود

إنّ وجود الذوات املخلوقة يكون بني عدمين ، وظاهرها احلسي املتشيء يرجع يف 
  ..صريورته إىل طاقة خفية تتعلّق بصفات الذات اإلهلية ذات الوجود املطلق القائم بذاته 

) uθ èδ ãΑ ¨ρF{$# ã� ÅzFψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9$# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« îΛÎ= tæ (  ] ٣: احلديد [  

ومبا أنَّ املوجودات مجيعها تبدو كوحدة مترابطة احللقات ، تتجه باتجاه غاية حمددة 
فلو تعدد املُوجِد .. ، فإنَّ ذلك حيتم أن يكون موجدها واحداً ، صفاته متوحدة بذاته 

  ..النتهى الكون إىل الفساد لتباينت الصفات ولتعددت الغايات ، وبالتايل 
) öθ s9 tβ%x. !$ yϑÍκ� Ïù îπ oλÎ;# u �ω Î) ª! $# $ s? y‰|¡ xÿ s9 4 (  ] ٢٢: األنبياء [  

ق نظامٍ واحد ، يف وحدة شاملة تنسإنَّ هذا العامل املخلوق الكبري الذي تسري ذراته ب
ألكرب دليل يف مشوهلا بني هذه املوجودات من الذرة إىل ارات ضمن قانون شامل ، 

إنَّ .. يف إطار الذات اإلهلية الواحدة  –جلّ وعال  –على وحدة املُوجِد وتوحد صفاته 
كلَّ ما يف الكون متوحد يف الغاية اليت يشاؤها اخلالق سبحانه وتعاىل ، فهذا الكون الذي 

  ..بدأ دفعةً واحدةً من العدم ، سيعود مجيعه إىل العدم 



   ٣٥                  
) tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 
# ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤: األنبياء [   

) Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. >ó x« î7 Ï9$yδ �ωÎ) … çµ yγô_ uρ 4 (    ] ٨٨: القصص [  

وضعه اهللا تعاىل ليحتوي احلركة الشمولية لكلِّ أجزاء الكون  إنَّ القانون الكلي الذي
صورة ) القرآن الكرمي ( ففي كتاب اهللا تعاىل .. الصور  –يف كتاب اهللا تعاىل  –، امسه 
  ..هي هيئته وشكلُه وناموسه الشيء 
) þ’ Îû Äd“ r& ;οu‘θß¹ $ ¨Β u !$ x© š�t7 ©. u‘ (   ] ٨: االنفطار [   

  ..و إعطاؤه شكلَه وماهيته وناموسه الذي يميزه وتصوير الشيء ه.. 
) uθ èδ “Ï%©!$# óΟ à2 â‘Èhθ|Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tn ö‘F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 (   ] ٦: آل عمران [   

Í‘θ�Á9 (وكلمة  ، مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالّ معرفةً بأل التعريف ، لتصور لنا  ) 4 #$
يف  وبالتايل فإنّ النفخ.. ون وماهيته وقوانينه املاهية والناموس الذي حيكم شكل الك

النفخ إىل اية ناموس الدنيا  االصور ، هو النفخ يف هذا الناموس ، وبالتايل سيؤدي هذ
  ..األرض والسماوات ، وإىل تبدل وقوانينها 
) y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ω Î) tΒ u !$x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (  ] ٦٨: الزمر [  

Í‘θ (ومفهوم  �Á9  ]) ص ، و ، ر ( من الذي هو من اجلذر  [يف القرآن الكرمي  ) 4 #$
والتفسـري  .. ، ومفهوم النفخ فيه ، حيمالن داللةَ تغيري النواميس من حـالٍ إىل حـال   

    ..لصور بأنه بوق وأداةٌ  للنفخ ، ليس سليماً التارخيي ل
Í‘θ (وحىت لو أغمضنا أعيننا عن كون كلمة  �Á9 ( من مشتقّات اجلذر اللغـوي   ) 4 #$

 (، وبالتايل تعلّقها بدالالت هذا اجلذر اللغوي ، فإنّ العبـارة القرآنيـة   ) ص ، و ، ر 



   ٣٦                  
y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 حيث تـرد هـذه    [[ها ذه الصيغة اليت ترد يف مجيع مرات ورود ) #$

’ (الصيغة  Îû Í‘θ �Á9 تؤكّد أنَّ الصور  ، ]])) بِالصورِ (( عشر مرات ، دون الصيغة  ) #$
 ما النفخـة   –ليس أداةً للنفخ يف شيٍء آخر ، إنيف هذه العبارة القرآني هـو يف   –املعين

‡y ( فساحةُ النفخ هي يف ذات الصور.. الصورِ ذاته  Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 فلـو كـان   ..  ) #$
  ) ..ونفخ بالصورِ : ( الصور بوقاً ينفَخ فيه ، لكانت العبارة القرآنية على الشكل 

  ..هذا الكون املخلوق سيعاد بناموسٍ آخر غري الناموس الذي هو عليه اآلن .. إذاً 
) tΠ öθtƒ ãΑ £‰ t7è? ÞÚö‘F{$# u� ö� xî ÇÚö‘F{$# ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uρ ( (#ρã— t� t/ uρ ¬! Ï‰ Ïn≡uθ ø9 $# Í‘$£γs) ø9 إبراهيم [  ) #$

 :٤٨ [  
ففي كلِّ حلظة .. وبالتايل فوجود هذا العامل املخلوق ليس وجوداً ذاتياً نابعاً من ذاته  

 ةُ الكون لقدرة اهللا تعاىل لكي تبقى موجودةً يف عاملها احلسيحتتاج ماد..  
هو وجود ذايت ، وصفاته ذاتية ومطلقة وغري أما وجود املُوجِد سبحانه وتعاىل ف

فاملقاييس اليت نقيس فيها موجودات .. مكتسبة وغري متحولة وال ختضع ألي مقياس 
عامل اخللق احلسي هي مقاييس خملوقة ونسبية ، ال تصلح إالّ لقياس األشياء املخلوقة ، 

احلقيقةَ املُطلقةَ واحدةٌ حتوي إنَّ .. وال ميكنها أبداً قياس صفات اخلالق سبحانه وتعاىل 
  ..مجيع احلقائق النسبية ، فاملطلق هو الذي يعين األشياء ، وليست األشياء هي اليت تعينه 

لذلك فالتحيز املكاين والزماين واحللول واالحتاد يف أي شيء ، هو سلب لصفة 
ة تة ، فهذه مقاييس نسبيا الذات اإلهلي صفقاس على املخلوقات ، وال اإلطالق اليت تت

إنَّ الذات اإلهلية مطلقة ليس كمثلها شيء ، ومجيع .. تقاس على اخلالق سبحانه وتعاىل 
  ..القوانني واملقاييس هي من خلقها 

.. ويف حديثنا عن الذات اإلهلية وصفاا جيب رفع الكيفية والظرفية املكانية والزمانية 
إخل ، إذا ارتبطت بالذات اإلهلية ، هو قولٌ ....... ع كيف ومىت وعند وم: فقولنا 



   ٣٧                  
يرتبط بصفات الذات وما نعنيه ذا القول هو تقريب الصورة إىل أذهاننا ، وال نعين به 
فرض مقاييسنا النسبية املكانية الزمانية على الذات اإلهلية ، من حتيز وجسمية وانسياب 

    ..يف نواميس الزمان 
بالنسبة للذات  –قياساً على تصوراتنا املخلوقة  –الذي نستخدمه  ولهذا القإنَّ 

اإلهلية ، هو ملساعدة تصورنا الذهين ، وليس لقياس الذات اإلهلية باملقاييس املخلوقة 
  ..فالذات اإلهلية فوق كلِّ املقاييس .. واخلاضعة لقوانني املكان والزمان 

  :ويف مسألة الوجود جيب أن نميز بني 
فوق املوجودات مجيعاً ، هو اهللا تعاىل ، وله صفاته املتعلّقة :  وجود مطلق – ١

  ..بذاته ، وهو خالق املكان والزمان ومسيرمها 
وهو وجود يتعلّق بصفات اهللا تعاىل من جهة ، وله آثار يف عامل :  عامل األمر – ٢

كان والزمان ، وهذا ال يعين أنه املادة املتغير من جهة أُخرى ، وهو غري حمكوم لقوانني امل
  ..موجِد املكان والزمان وحاكمهما 

وهو وجود يتعلّق بعامل املادة املُتغير وخاضع لقوانني املكان :  عامل اخللق – ٣
  ..والزمان ، ويستمد وجوده يف كلِّ حلظة من اخلالق سبحانه وتعاىل 

اهللا تعاىل ( جودمها إىل الوجود املطلق وسواٌء عامل اخللق أم عامل األمر ، يعودان يف و
(  ..) Ÿω r& ã&s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9              ] ٥٤: األعراف [      ) #$

                    
  
  

         +  
  

 



   ٣٨                  
إنَّ الصفات اإلهلية هي خصائص ونعوت تتصف ا الذات اإلهلية ، وهي قائمة 
بوجودها يف وجود الذات وترتبط بالذات ، وهي ليست بشيء وجوده زائد على وجود 

، وليست هي الذات ، فهي ليست أعياناً منفصلة عن الذات ، وليست خاضعةً للقوانني 
حنن  –إنها فاعليةٌ قائمةٌ بالذات اإلهلية ، كلُّ ما ندركه .. القوانني اليت ندركها بعلومنا 

فبتكامل الصفات اإلهلية وتضامنها ، .. هو آثارها اليت تقع حتت حواسنا  –املخلوقات 
  ..ومن آثارِها ، تتكون الكائنات املوجودة يف عاملي اخللق واألمر 

 لَما أتت ، عن الذات و منفصلة، أكانت صفات اهللا تعاىل هي عني الذات ولو .. 
  ..هلذه الذات معرفاً بأل التعريف مستقالً وصفاً  –يف كتاب اهللا تعاىل  –

صحيح أنه ال يوجد ترادف مطلق بني أمساء الصفات للذات اإلهلية يف القرآن الكرمي 
ه ، ولكنها من حيث التزامها مع بعضها بعضاً ، ، فلكلِّ اسم صفة خصوصيته اخلاصة ب

كانت  فلو.. ا أي استقاللٍ عن الذات هي متكاملة متعاضدة متوحدة ، وال يوجد هل
و أ،  بذوات أُخرى لكانت مرتبطةً )اهللا سبحانه وتعاىل ( اليت تصفها عن الذات  ةًمستقلَّ

  .. بذاا لكانت ذوات مستقلّةً
ال يوجد بينها فاصلٌ من املكان والزمان ، وما يتخيله البشر من فصفات اهللا تعاىل 

تفريقٍ بينها هو نتيجة انصياعهم لقوانني املكان والزمان ، وقياس ذلك على الذات اإلهلية 
  ..وصفاا 

!ª (إنَّ مجيع أمساء الصفات هللا تعاىل ترجع إىل امسه تعاىل  ،  صفةً له، وتكون  ) #$

!ª (واسم اجلاللة  ، فجميع أمساء الصفات هي  منها إىل أي اسم صفة صفةًمل يرد  ) #$
إنَّ مجيع األمساء احلسىن هي اسم اهللا تعاىل ، واهللا تعاىل ليس امساً ألي منها .. نعوت له 

..  



   ٣٩                  
ãΛ (ولذلك نرى أنَّ كلمة  ôœ !ª (يف القرآن الكرمي تأيت مضافةً لكلمة  ) #$ ولكلمة  ) #$

) Å_U u‘ ( اسم صفة ، ومل ت ضافةً أليلقد وردت كلمة .. أت م) ãΛ ôœ$# (  )ة )  ١٩مر

!ª (مرة مضافة لكلمة )  ١٨( ، منها  )  ٩( يف املرات ال ..  ) ‘Å_Uu (ولكلمة  ) #$

ãΛôœ (األوىل يف كتاب اهللا تعاىل أتت مضافة لكلمة اهللا  $# «! )  ٩( ، ويف املرات ال  ) #$

Å_U (أتت مضافة لكلمة  األخرية يف كتاب اهللا تعاىل u‘ (  :]] ) xãΛ ôœ$# y7 În/ u‘ (  ،) zΟ ó™$# 

Ïµ În/ u‘ ( [[ ..  
غري معطوفة  –بشكلٍ عام  –وأمساء الصفات للذات اإلهلية يف القرآن الكرمي نراها .. 

وقد .. على بعضها ، وهذا يدلُّ على تالزمها وتكاملها يف وصف الذات اإلهلية الواحدة 
  ..اآلية الكرمية  أتت معطوفة يف

) uθ èδ ãΑ ¨ρF{$# ã� ÅzFψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9$# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« îΛÎ= tæ (   ] ٣: احلديد  [  

هو الوقوف عند هذه الصفات اليت  –واهللا تعاىل أعلم  –واحلكمة من العطف هنا 
 متقابلةتعد مسائل  –هي بالنسبة لنا ومن املنظار الذي نرى به األشياء  –تصف مسائل 

Α (كصفة  ¨ρ F{$# (  قابلاليتصفة  ت) �Åz Fψ$# uρ (  وكصفة ،) � Îγ≈ ©à9 $#uρ (  قابلاليتت 

ßÏÛ$t7 (صفة  ø9$# uρ ( ( ..  
وملّا كانت الصفات متعلّقةً بالذات ، وكانت األفعالُ آثاراً للصفات ، واهللا تعاىل .. 

ليس كمثله شيء يف صفاته ، وليس كمثله  ليس كمثله شيء يف ذاته ، لذلك فاهللا تعاىل
  ..شيء يف أفعاله 

والصفات املشتركة بني اهللا تعاىل واإلنسان ، هي صفات يتبع كلٌّ منها الذات اليت 
فصفات اهللا تعاىل أزلية أبدية مطلقة ، ألنَّ الذات اإلهلية أزلية أبدية مطلقة ، .. ترتبط ا 



   ٤٠                  
فتماثل الكلمات .. نَّ الذات اإلنسانية حادثة ناقصة وصفات اإلنسان حادثة ناقصة أل

رة عن أمساء الصفات بني اخلالق جلّ وعال واملخلوق ، ال يعين متاثل صفات اخلالق املُعب
  ..واملخلوق 
) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �‘y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9   ] ٢: آل عمران [  ) #$

) ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9$# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹ yϑø9 $# zÏΒ Çc‘ y⇔ ø9$# (  ] ١٩: الروم [  
  ..فصفة احلي يف كلِّ عبارة قرآنية تتبع ماهية الذات اليت تصفها 

وقد تعلّقت بعض أمساء الصفات اإلهلية باإلنسان ، ولكن بصيغة خمتلفة عن تعلّقها 
تعين إطالق الصفة هللا  بالذات اإلهلية ، حيث تعلّقها بالذات اإلهلية هو صفات معرفة

  ..تعاىل 
) ô‰ s) s9 öΝ à2u !%ỳ Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6 Å¡àÿΡr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹ n= tã $ tΒ óΟšGÏΨ tã ëÈƒÌ� ym Ν à6ø‹ n=tæ 

šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $$Î/ Ô∃ρâ u‘ ÒΟŠÏm    ] ١٢٨: التوبة [  ) ‘§

) çµ≈ tΡ ö� ¤±t6 sù AΟ≈n=äó Î/ 5ΟŠÎ=ym (  ] ١٠١: الصافات [   

) š�Ï9≡ x‹x. ßì t7ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 É= ù=s% 9� Éi9s3 tFãΒ 9‘$¬6 y_ (   ]٣٥: غافر [  

) çνρã� ¤± o0uρ ?Ν≈ n=äóÎ/ 5ΟŠÎ= tæ (  ] ٢٨: الذاريات [  

) $ ¯ΡÎ) $ oΨø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÏΒ >π xÿôÜ œΡ 8l$t±øΒ r& Ïµ‹ Î=tGö6̄Ρ çµ≈ oΨ ù=yè yf sù $Jè‹ Ïϑy™ # ·��ÅÁ t/ (   ] اإلنسان :
٢ [  

ال يعين أنَّ اهللا تعاىل يشبه خملوقاته ، فتعدد الصفات ال إنَّ إثبات الصفات هللا تعاىل 
لذات اإلهلية وإنَّ نفي الصفات عن ا.. يقتضي تعدد الذوات املرتبطة ذه الصفات 

فال ذات دون صفات .. جيعلها فكرة جمردة ال صفة هلا وال فعل ، وبالتايل جيعلها عدماً 
  ..الصفات  تصفها ، وال صفات دون ذات ترتبط ا هذه



   ٤١                  
  ..وكيف لنا أن ننفي ما يقره اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 

) }§øŠ s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9   ] ١١: الشورى [     ) #$

تثبت صفيت السمع والبصر هللا تعاىل ، والعبارة  –كما نرى  –فهذه العبارة القرآنية 
øŠ§{ (القرآنية  s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( (  ا ليست كذواتة وصفاأنَّ الذات اإلهلي نبيت

  ..األشياء وصفاا 
<� (: ويف اآلية الكرمية ..  §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $ yϑåκs] ÷� t/ çνô‰ ç7 ôã $$sù ÷� É9sÜ ô¹$#uρ 

Ïµ Ï? y‰≈t6 ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟ n=÷è s? … çµ s9 $wŠÏϑy™ (    ] ة ، نرى أنَّ    ] ٦٥: مرميالعبارة القرآني) ö≅ yδ ÞΟ n=÷ès? 

… çµs9 $ wŠÏϑy™ (  صف بصفات اهللا تعاىله ال شبيه وال موصوف يشبه ويتن لنا أنبيت..  
الذي ينص ( وامليلَ ا عن احلق ) صفاته ( ولذلك فإنَّ اإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل .. 
  ..هو خروج على هذا املنهج ) اهللا تعاىل  منهجعليه 
) ¬! uρ â !$oÿ ôœF{ $# 4o_ ó¡çtø:$# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ tÏ%©!$# šχρß‰ Ås ù=ãƒ þ’ Îû Ïµ Í× ¯≈ yϑó™r& 4 tβ÷ρ t“ôf ã‹ y™ 

$ tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (   ] ١٨٠: األعراف [  

، وعالقة  موصوف بصفات تصفهاإنَّ عالقة الذات اإلهلية بصفاا هي عالقة 
فالصفات اإلهلية الزمة عن وجود .. ات هي عالقة املؤثِّر باألثر الصفات اإلهلية بالكائن

الذات اإلهلية ، والكائنات هي آثار ناجتةٌ عن فاعلية الصفات اإلهلية يف هذا العامل احلادث 
  :إذاً هناك .. 

  ..الذات اإلهلية وتصدر عنها الصفات اإلهلية  – ١
( توحدة فيها ، ويصدر عنها الفعل الصفات اإلهلية وتصدر عن الذات ، وم – ٢

  ) ..عامل األمر ( ، ويتعلّق ا ) عامل اخللق 
  .. عامل األمر ويتعلّق بالصفات اإلهلية  – ٣



   ٤٢                  
وهو ناتج عن تأثري الصفات اإلهلية يف هذا العامل احلادث ) الفعل ( عامل اخللق  – ٤

  ..املتشيء 
وجيب .. هي أثر للصفات اإلهلية  فكلّ طاقة وفعل وحركة موجودة يف الكائنات ،

إنَّ .. أالّ يفهم من عالقة الصفات اإلهلية باألثر أنَّ هذه الصفات تندرج يف الكائنات 
للكائنات خصوصيتها من التحيز ، وهي حمكومة لقوانني املكان والزمان ، أما الصفات 

  ..اإلهلية فمجردة عن ذلك 
هو ذاته الفاصل بني صفة اخلالق ) الفعل ( ثر الفاصل بني الصفات اإلهلية واألف

املطلقة هللا تعاىل وبني املخلوق ، ولذلك فاإلنسان ككائن خملوق نتيجة أثر الصفات 
جانب من صفات  –حسب إدراكه  –اإلهلية يف هذا العامل يستطيع إىل درجة ما تصور 

تصور أي  –أبداً  –ال يستطيع الذات اإلهلية اليت تنشئ األثر الذي يتفاعل معه ، ولكنه 
فاهللا تعاىل فوق املخلوقات ، وال .. جانب من الذات اإلهلية ، فال سبيل له إىل ذلك 

ميكن للخيال اإلحاطة به ، وال ميكن للعقول أن تعقل إالّ ما وصف اهللا تعاىل به نفسه 
  ..وأخربنا إياه 
) Ÿω uρ tβθ äÜŠÅs ãƒ & óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµÏϑù=Ïã �ωÎ) $ yϑÎ/ u !$ x© (    ] ٢٥٥: البقرة [  

) Ÿω uρ šχθäÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã (    ]١١٠:  طه [  

فكنه الذات اإلهلية ال يدركها .. إنَّ كلَّ ما ميكن إدراكه هو آثار صفات اهللا تعاىل 
العقل ، ألنها أبدعته وال يدرك املُبدع حقيقةَ املُبدع ، وألنها فوق احلس واملادة فال 

�ω çµà2 (يحيطُ ا احلس ، وال تدركُها البصرية ألنَّ البصريةَ فيض من نورها  Í‘ô‰ è? 

ã�≈ |Áö/ F{$# uθèδ uρ à8Í‘ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/F{$# (  (  ] طلقة وما ..  ] ١٠٣: األنعاما مة وصفافالذات اإلهلي
 عداها نسيب..  
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اكية ، وعلى حدود األشياء إنَّ إدراكنا حلقائق األشياء يتوقّف على قدراتنا اإلدر.. 

املُدركة ، ولذلك ال نستطيع إدراك الذات اإلهلية ، فال قدراتنا تتحملُ ذلك ، وال الذات 
على الذات اإلهلية عرب تفاعلنا مع آثار صفاا ، هذه  إننا نستدلُّ.. اإلهلية هلا حدود 

نها ، إنها نعوت للذات الصفات اليت ليست كينونةً للذات بنفسها ، وليست مستقلّةً ع
..  

وما تتيه يف بعض العقول هو الفصل بني الصفات اإلهلية وأثر هذه الصفات ، أي بني 
فال ميكن هلذه العقول إالّ .. الصفات اإلهلية واملخلوقات املتشيئة يف هذا العامل املخلوق 

  ) ..األشياء املتعلّقة مبسائل اخللق ( إدراك املسائل املتشيئة 
بالنسبة لنا  –ذلك عندما يخاطبنا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن األشياء فإنه يعين ول

.. مسائل اخللق احملكومة لقوانني املكان والزمان ، أي األشياء املتشيئة يف عامل اخللق  –
وال يعين جلّ وعال كلَّ املوجودات يف الكون كما يتخيل الكثريون وكما نراه يف الكثري 

ó< (فكلمة .. وثاتنا التفسريية من مور x« (  يف القرآن الكرمي تعين املوجودات احملسوسة
  ..احملكومة لقوانني املكان والزمان يف عامل اخللق 

هو استشهاد لـيس   ، على أنَّ اهللا تعاىل شيٌءبالصورة القرآنية التالية ،  واستشهادهم
ال حيملها كتاب اهللا تعاىل ال من قريـب  سليماً ، وهو تنطّع إلثبات أقوالٍ مسبقة الصنع 

  ..وال من بعيد 
) ö≅ è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 (   ] ١٩: األنعام [  

≅È ( العبارة القرآنية :قالوا  è% ª! ≅ö (هي جواب للسؤال  ) ) #$ è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( 
›‰7 (وبذلك أولوا العبارة  .. ) Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  بأنّ معناها )    بـيين وهـو شـهيد

≅È ( فقد فصلوا العبارة) .. وبينكم  è% ª! ›‰7 ( عن العبـارة  ) ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ..

!ª (فاملبتدأ وخربه  $# ( 7‰‹ Íκ y− (  وضعوا بينهما حاجزاً ، فوضعوا– للمبتدأ  –م من جيو
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وهـو  ( للخرب مبتدأً بتقدير     –من جيوم  –، ووضعوا ) قل اُهللا شيٌء ( خرباً بتقدير 

  ) ..شهيد بيين وبينكم 
!ª (الصورة القرآنية  إنَّ $# ( 7‰‹ Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ (  ، مكتملٌ بنفسه مستقلٌّ تام كالم

!ª (املبتدأ فيه هو كلمة  Íκ›‰7 ( ، وخربه ) ) #$ y−  Í_øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ... .. ّوقوهلم إن

≅ö (العبارة القرآنية  è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( (  ٍهلا من جوابٍ مرسوم ال بد ، ) غري

≅È (يف كتاب اهللا تعاىل ، وأنّ جواا هو العبارة ) مقدر  è% ª!$# ( 7‰‹ Íκ y− Í_ øŠt/ öΝ ä3oΨ ÷� t/ uρ 4 ( 
 فاجلواب الذي يريدونه مستقلٌّ..  األعني، وهو ذر للرماد يف ال دليل عليه  ذاقوهلم ه ..

كانوا يستغربون تقدير اجلواب ، نقول هلم أين  وإذا.. عن العبارة الثانية ، ويقدر تقديراً 
# ( ..اجلواب املرسوم يف القرآن الكرمي للصورة القرآنية التالية  sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θà) ®?$# $tΒ 

t÷ t/ öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& $ tΒuρ ÷/ ä3xÿ ù=yz ÷/ ä3ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? (   ] ؟  ] ٤٥: يس..   

≅ö ( تقدير جواب العبارة األوىلإىل دفَعنا  ما .. è% ‘“r& > óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( (  هو قوله ،

≅È ( تعاىل è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. &óx« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡uθ ø9 $# ã�≈ £γs) ø9 فلو كان اهللا ..  ]١٦: الرعد [  ) #$
خالقاً لذاته ، جلّ وعال ، لكان  يزعمونتعاىل شيئاً ، ويسمى باسم الشيء ، كما 

ولسنا مستعدين ألن نطلّق عقولنا  ..خملوقاً ، وهذا حمال  سبحانه وتعاىلوبالتايل لكان 
≅Èe (ونقبل قولَهم بأنَّ العبارة القرآنية  ä. & óx« (  عام لَه التخصيص ، مبعىن أنّ كالمخد

 –بالتفصيل  –وقد فندت ..  األشياء ما عدا شيئاً واحداً هو ذاته اهللا تعاىل خلق كلَّ
  ) ..قصة الوجود : ( كلّ هذه املزاعم يف كتاب 

Πr& (#θà)÷ (: وال ميكن االستشهاد بالعبارة القرآنية ..  Î=äz ô ÏΒ Î� ö� xî > óx« ÷Πr& ãΝ èδ 

šχθà)Î=≈ y‚ ø9 فاهللا .. على أنَّ اهللا تعاىل شيء ويسمى باسم الشيء  ] ٣٥: الطور [  ) #$
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�Πr& (#θà)Î=äz ôÏΒ Î÷ (: تعاىل يقول  ö� xî >ó x« (  ماخلّق من العدم ، إنناً أنَّ اإلنسان مل يمبي

 (فكلمة .. خلق من مادة خملوقة سبقت وجوده يف هذا العامل  óx« (  يف هذه العبارة
ية ال تتعلّق باخلالق سبحانه وتعاىل ، إنما تتعلّق باملادة اليت خلق منها اإلنسان ، القرآن

كمادة خملوقة خلقها اهللا تعاىل قبل وجود اإلنسان ، مبعىن أنَّ املادة اليت خلق منها 
) شيء  أَم خلَقَهم غَير: ( فاهللا تعاىل مل يقل .. اإلنسان هي مادة خملوقة خلقها اهللا تعاىل 

�Πr& (#θà)Î=äz ôÏΒ Î÷ (، إنما يقول  ö� xî > óx« (  ..  
وحىت ال يذهب خيالُ أحد إىل أنَّ عدم وصف اهللا تعاىل بالشيء يؤدي إىل العدم ، 
وأنَّ الذات اإلهلية ليست سوى فكرة جمردة ، فإنَّ اهللا تعاىل يصف ذاته بأنها ال يوجد 

øŠ§{ (يقول تعاىل . .مثلها وال حىت مثل مثلها شيء  s9 Ïµ Î=÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ç�� ÅÁt7 ø9 ÏµÎ=÷W (، فكلمة ]  ١١: الشورى [   ) #$ Ïϑx. (  تعين ) فاجتماع كلمة ) مثل مثله ،
مثل مع كاف التشبيه يعين مثل املثل ، مبعىن أنَّ الذات اإلهلية وصفاا ليس مثلها شيء 

..  
مثل مثلها شيء هلا صفات ترتبط ا نستطيع حنن التفاعل مع وهذه الذات اليت ليس 

uθ (: آثارها ، كصفيت السمع والبصر  èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9 $# ( ..  

�š (: إنَّ مسائل عامل األمر هي مسائل غري متشيئة كالروح  tΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç tã Çyρ”�9$# ( 
È≅ è% ßyρ”�9$# ô ÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ (   ]وكالقرآن ]  ٨٥:  اإلسراء: ) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) %[nρâ‘ 

ôÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (   ] وبالتايل فهي مسائل غري خاضعة لقوانني املكان ]  ٥٢: الشورى ،
إالّ آثارها املتشيئة يف هذا العامل  –يف هذا العامل املخلوق  –والزمان ، وال ندرك منها 

إخل ، تلك اآلثار املرتبطة بأفعال اهللا تعاىل عرب ... والفعل  املتشيء ، كالنطق والصوت
  ..صفاته العظيمة 
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) ôtΒuρ ãΝ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“ u� tIøù$# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ x. ÷ρr& tΑ$s% zÇrρé& ¥’ n<Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9Î) Ö óx« (  ]

              ] ٩٣: األنعام 
) # sŒÎ) uρ zΝÎ= tæ ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u $ º↔ø‹ x© $ yδ x‹ sƒªB$# # ·ρ â“èδ 4 (  ] ٩: اجلاثية [     

) (#θä9$s% 4’ n?t/ ô‰ s% $ tΡ u !%ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ $ uΖ ö/¤‹ s3 sù $ uΖ ù=è%uρ $ tΒ tΑ ¨“tΡ ª! $# ÏΒ > óx« (  ] ٩: امللك [  

ó (فكلمة  x« (  ل اهللا تعاىل ومبا أوحى اهللا تعاىل ، يف هذهاليت تأيت مرتبطة مبا نز
آثار مسائل األمر القرآنية يف عاملنا املتشيء كالنطق والصوت و اآليات الكرمية تعين 

إخل ، وال تعين ماهية مسائل األمر ، فمسائل األمر تنتمي لعامل غري متشيء ، ال ..... 
  ..ميكننا إدراكه عرب حواسنا املخلوقة 

≅Èe (ولذلك عندما يقول اهللا تعاىل ..  ä. & óx« ( :  

) È≅ è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. & óx« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡uθ ø9$# ã�≈ £γ s)ø9   ] ١٦: الرعد [    ) #$

) t, n=yzuρ ¨≅ à2 & óx« … çνu‘£‰ s) sù # \�ƒÏ‰ ø) s? (  ]٢:  الفرقان [  

) ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & óx« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ (   ]٦٢:  الزمر [  

عن آثار عامل األمر يف عاملنا املخلوق ،  املخلوقة الناجتة أيفهو يعين األشياء املتشيئة ، 
≅Èe (وال يعين ذه العبارة  ä. &óx« (  مسائل األمر اليت تنتمي لعامل ما فوق املكان والزمان

  ..، وال يعين الذات اإلهلية اليت ال تسمى باسم الشيء ، كما بينا 
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  الوجود                الذات اإلهلية               وجود حاكم                الوجود   

  املطلق                     وصفاا               للمكان والزمان                املطلق    
  
  
  

                    عامل األمر         وجود غري حاكم وغري      تعلّق بصفات    

                                                  حمكوم للمكان والزمان            اهللا تعاىل    
  

  املادة واملكان والزمان عامل ما فوق                                                                    
                                                                                                        

   عامل اخللق                                   إدراك للكليات
    

  وجود خملوق                 وجود قابل حلكم                  
  غري حمسوس                   املكان والزمان                    

  
  
  
  

   عامل املادة               لوقوجود خم  وجود حمكوم                          تفاعل مع    

                                            واملكان والزمان          حمسوس                   للمكان والزمان           اجلزئيات    
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ة ولتقريب الصورة بني الصفات اإلهلية وآثارها ، نأخذ مسألة اإلرادة واملشيئ.. 

  ..وآثارها يف هذا العامل املخلوق 
أنَّ اإلرادة هي القصد واهلدف والغاية اليت ) القدر ( لقد رأينا يف النظرية الثانية 

تتصورها الذات وتريد اتخاذ قرارٍ هلا ، وذلك دون األخذ باألسباب اليت تخرج مراد 
أيضاً أنَّ املشيئة هي قدرة الذات ورأينا ) .. عامل املشيئة ( الذات إىل عامل اخللق والتشيؤ 

إىل عامل ) مراد الذات ( على تسخري األسباب واألخذ ا ، وذلك إلخراج اإلرادة 
  ) ..عامل املشيئة ( احلس واخللق 

  
 

  
تمد حيثيات وجودها يف كلِّ وملّا كانت األسباب تعود يف خلقها إىل اهللا تعاىل ، وتس

 عامل اخللق والتشيؤ ، ما حلظة منه عز وجل ، فإنَّ مشيئة اإلنسان اليت تخرج مراده إىل
وهكذا فاملشيئة .. كانت لتكون لوال تسخري اهللا تعاىل لألسباب اليت تخرج هذه اإلرادة 

اإلنسانية ال تكونُ إالَّ ضمن إطار املشيئة اإلهلية اليت تسخر األسباب لإلنسان ، حىت 
  ..عامل اخللق والتشيؤ  ىليخرج مراده إ

) $ tΒuρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u!$ t± o„ ª! $# �> u‘ šÏϑn=≈ yè ø9   ] ٢٩: التكوير [    ) #$

ولو فرضنا جدالً أنَّ اإلنسان ميلك مشيئة خارج إطار مشيئة اهللا تعاىل ، القتضى 
ذلك أنَّ حيثيات وجود اإلنسان وحيثيات وجود األفعال اليت يقوم ا مستقلّة يف 

إخل ، وبالتايل ..... لق وقيومية و وجودها وخواصها عن صفات اهللا تعاىل من خ
أنه توجد لإلنسان صفات قدمية مستقلّة عن صفات  –هذا الفرض اجلديل  –القتضى 

اهللا تعاىل ، وبالتايل فإنَّ الذات اإلنسانية قدمية وغري خملوقة وتستمد وجودها من ذاا ، 
  ..لوقة يف هذا الكون وكلُّ ذلك ينايف حقيقةَ الذات اإلنسانية وكلّ ذات خم
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إذا كانت الذات اإلنسانية وصفاا خملوقة وحادثة وتستمد حيثيات وجودها يف كلِّ 
حلظة من اخلالق سبحانه وتعاىل ، فكيف يمكن ألفعال اإلنسان اليت هي آثار صفاته ، 

  !!! ..كيف ميكن هلا أن تكونَ مستقلّةً يف وجودها عن آثار الصفات اإلهلية ؟
اإلرادة اإلهلية هي صفةٌ للذات ، وال يفصلها عن الصفات اُألخرى أي فاصل ،  إنَّ

ومنها صفة العلم املُطلق ، فالشيُء قبل تشيئه تعلمه الذات علماً مطلقاً ، وما تشيؤه إالّ 
  ..نتيجة فعل صفة اإلرادة وباقي الصفات املتوحدة معها 

) ¨βÎ) y7 −/u‘ ×Α$̈è sù $ yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ (    ] ١٠٧: هود [   

) $ yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9 öθs% >ó ý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµs9  ä. ãβθä3 uŠsù (    ]٤٠:  النحل [    

لذلك فاخللق والتشيؤ يف هذا العامل املادي لكلِّ ما تريده الذات عرب صفة اإلرادة ، 
تشيؤ األشياء اليت تريد  أيشيئة ، هو تفاعل آثار صفة اإلرادة يف إجياد املادة املخلوقة املت

  ..الذات إجيادها 
) ¨βÎ) ©! $# ã≅ yè øÿ tƒ $tΒ â!$ t±o„ ) (    ] ١٨: احلج [  

) ß,è=øƒs† ª! $# $tΒ â!$ t± o„ 4 (    ]٤٥:  النور [  

فكلُّ ما حيدث من حركة وفعل يف هذا العامل املخلوق املتشيء هو آثار لصفات اهللا 
حىت الذي خيتاره اإلنسان بإرادته احلرة املستقلّة عما يريده .. العامل تعاىل العظيمة يف هذا 

اهللا تعاىل ، ال يترجم إىل فعل وحركة متشيئة إالّ عرب آثار صفات اهللا تعاىل ، ولذلك 
  ..رأينا كيف أنه ال توجد لإلنسان مشيئة إالّ ضمن إطار مشيئة اهللا تعاىل 

) $ tΒuρ tβρâ!$ t± n@ HωÎ) β r& u!$ t± o„ ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $̧ϑŠÎ=tã $Vϑ‹ Å3ym (   ] ٣٠: اإلنسان [   

وهكذا فاملشيئة اإلهلية اليت هي آثار صفة اإلرادة ومجيع الصفات اإلهلية اُألخرى يف 
  :هذا العامل املخلوق املتشيء ، تعين 

  ..العامل املتشيء  األشياء واآلثار الناجتة عن إرادة الذات اإلهلية وصفاا يف هذا – ١
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) $ yϑ¯ΡÎ) $ uΖ ä9 öθs% >ó ý Ï9 !#sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ¯Ρ … çµs9  ä. ãβθä3 uŠsù (  ] ٤٠: النحل [    

) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (  ] ٣٦: يس [  

هللا تعاىل إلخراج إرادة اإلنسان إىل ا األفعال واألشياء واألسباب اليت يسخرها – ٢ 
  ..آثارٍ متشيئة يف عامل احلس والوجود ، وهي املشيئة اإلهلية احمليطة باملشيئة اإلنسانية 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

  
مجيـع   –ما تعنيـه  في –فمشيئةُ اهللا تعاىل تعين هذين النوعني املذكورين ، أي تعين 

  ..اآلثار واألفعال املتشيئة اليت يقوم ا اإلنسان حبرية تامة يف العامل املتشيء 
وملّا كانت اإلرادة اإلهلية صفةً للذات كغريها من الصفات األخرى ، فهذا يعين أنها 

مـن   وملّا كانت املشيئة هي آثار صفة اإلرادة اإلهليـة وغريهـا  .. فوق الزمان واملكان 
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الصفات يف هذا العامل املخلوق املتشيء احملكوم لقوانني املكان والزمان ، فـإنَّ املشـيئة   

( اإلهلية تتحرك على حمور الزمن من املاضي باتجاه املسـتقبل ، مرافقـةً للحظـة اآلن    
بينما متتد اإلرادةُ اإلهليةُ على كامل .. على حمور الزمن ) حسب مفهومنا البشري لآلن 

  ..ور الزمن ، ألنها فوق الزمان واملكان ، وصفةٌ من صفات اهللا تعاىل حم
                  

  
  

         +  
 

  
ال ) سواء اإلهلية أم اإلنسانية ( كيف أنَّ اإلرادة ) القدر ( ية وقد رأينا يف النظرية الثان

تتعلّق يف الوقت ذاته مبسألتني متناقضتني ، حيث عبر القرآن الكرمي عن ذلك بعدم 
سواء اإلهلية أم ( ورأينا أنَّ املشيئة .. عطف مسألتني متناقضتني على إرادة واحدة 

ته مبسألتني متناقضتني ، حيث عبر القرآن الكرمي عن قد تتعلّق يف الوقت ذا) اإلنسانية 
  ..ذلك بعطف مسألتني متناقضتني على مشيئة واحدة 

ومرجع ذلك أنَّ اإلرادة اإلهلية صفةٌ للذات اإلهلية اليت هي فوق التناقض والتبدل 
إلرادة ، وكذلك ا) عامل األسباب املادية ( والتغير الذي يتصف به عامل اخللق املتشيء 

، تلك  احلسي اإلنسانية ترتبط مباشرة بنفس اإلنسان اردة عن عامل اخللق والتشيؤ
مباهيتها ) النفس ( النفس اليت تنتمي لعامل الوجود املخلوق غري احملسوس ، ولذلك فهي 

بينما ساحة ... اردة عن تعلّقها باجلسد تنتمي لعامل ما فوق املادة واملكان والزمان 
هي هذا العامل املادي احملسوس املخلوق ) سواء اإلهلية أم اإلنسانية ( تفاعل املشيئة 
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املتشيء الذي حيوي املتناقضات يف الوقت ذاته ، ولذلك فاملشيئة حتمل املتناقضات يف 

  ..جزءاً منها ) اليت حتمل املتناقضات ( الوقت ذاته ، كون األسباب املادية املخلوقة 
دون  –نسان الذي حيملُ إرادةً تتجه باتجاه حرث الدنيا ، ال ميكنه ولذلك فاإل

أن يتجه باتجاه اآلخرة ، كون االجتاه حنو اآلخرة نقيض  –التخلّي عن إرادته هذه 
االتجاه حنو الدنيا ، وبالتايل ما له يف اآلخرة من نصيب ، وبالتايل فإنَّ ارتباط اإلرادة 

اطها باآلخرة يف الوقت ذاته ، وبالتايل حرمان صاحب هذه بالدنيا يعين استحالة ارتب
  ..اإلرادة من نصيب اآلخرة 

)  tΒ šχ%x. ß‰ƒÌ�ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ $# ÷ŠÌ“ tΡ … çµs9 ’ Îû Ïµ ÏOö� ym ( tΒ uρ šχ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$#  ÏµÏ? ÷σçΡ $pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ … çµs9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ  (   ] ٢٠: الشورى [  

تريد الذات اإلهلية وجوده يف هذا ) من عناصر عامل اخللق املادي ( إنَّ كلَّ شيٍء 
العامل املخلوق املتشيء سيحصل وسيوجد ، وال ميكن أن حيصلَ نقيضه ، ألنَّ اإلرادة 

ال حتمل نقيضني يف الوقت ذاته للمسألة ذاا كما رأينا  –كصفة للذات اإلهلية  –اإلهلية 
..  
) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (  ] ٨٢: يس [   

  :بينما األشياء اليت ترتبط باملشيئة اإلهلية ، فقد رأينا أنها تتكون من قسمني 
، األشياء واآلثار الناجتة عن إرادة الذات اإلهلية وصفاا يف هذا العامل املتشيء  – ١

مبعىن إخراج مراد الذات اإلهلية إلجياد األشياء يف عامل اخللق ، وهذا القسم من املشيئة 
  ..  اإلهلية سيحصل ، وال حيصل نقيضه ، كون إرادة اهللا تعاىل ال حتمل النقائض 

اهللا تعاىل إلخراج إرادة اإلنسان إىل  األفعال واألشياء واألسباب اليت يسخرها – ٢
مبعىن تسخري األسباب إلخراج مراد اإلنسان يف .. ة يف عامل احلس والوجود آثارٍ متشيئ
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عامل اخللق والتشيؤ ، وهذا القسم من املشيئة من املمكن للبشر التأثري عليه ودفعه باتجاه 

  ) ..خيرة كانت أم شريرة ( إرادة البشر 
  ..لننظر إىل الصور القرآنية التالية .. 
) uθ èδ “Ï%©!$# óΟ à2 â‘Èhθ|Á ãƒ ’ Îû ÏΘ%tn ö‘F{$# y# ø‹ x. â!$ t±o„ 4 (  ] ٦: آل عمران [  

) ”� É)çΡ uρ ’ Îû ÏΘ%tnö‘F{$# $ tΒ â !$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β (   ] ٥: احلج [  

) ç�� ÏWçG sù $ \/$ys y™ …çµ äÜÝ¡ ö6u‹ sù ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# y# ø‹ x. â !$ t±o„  (    ] ٤٨: الروم [  

) Ü= pκ u‰ yϑÏ9 â!$ t± o„ $ZW≈ tΡ Î) Ü= yγ tƒ uρ yϑÏ9 â !$ t±o„ u‘θä. —%!$# ∩⊆∪ ÷ρ r& öΝßγ ã_Íiρ t“ãƒ $ ZΡ#t� ø.èŒ $ ZW≈tΡ Î) uρ ( 
ã≅ yè øgs† uρ tΒ â!$ t± o„ $ ¸ϑ‹ É)tã 4 (   ] ٥٠ - ٤٩: الشورى [  

) “Ï%©!$# y7 s) n=yz y71§θ |¡sù y7 s9 y‰ yèsù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“r& ;οu‘θß¹ $̈Β u !$ x© š� t7 ©.u‘ (   ] االنفطار :
٨ - ٧ [  

تصوير املواليد يف ( إنَّ املسائل اليت ترتبط باملشيئة اإلهلية يف هذه اآليات الكرمية . .
تركيب صورة اإلنسان  –حتديد جنس املولود  –بسط السحاب يف السماء  –األرحام 

واملشيئة اإلهلية احمليطة ذه .. ، هي مسائل حتدث يف هذا العامل املخلوق املتشيء ) 
خري اهللا تعاىل لألسباب اليت حتدث من خالهلا هذه املسائل ، سواء املسائل تعين تس

املسائل اليت يريدها اهللا تعاىل أن خترج إىل عامل احلس والوجود ، أم اليت يتفاعل معها 
 ؤ ( اإلنسان عرب إرادته املستقلّة إلخراجها إىل عامل احلسعامل اخللق والتشي.. (  

التدخل والتفاعل يف هذه املسائل اليت هي من عامل ولذلك نرى أنَّ اإلنسان يستطيع 
ؤ ، وهي آثارلصفات اهللا تعاىل يف هذا العامل ، وليست متعلّقةً بصفات اهللا  اخللق والتشي

فمسائل االستنساخ البشري ، .. تعاىل مباشرةً كما هو احلال يف مسائل عامل األمر 
ل ، وحتديد جنس املولود ، والتدخ وبسط السحاب يف السماء ، وإنزال املطر من السماء

بصورة املولود بعد اكتشاف اخلريطة اجلينية للبشر ، كلّها مسائل متشيئة يف هذا العامل 
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 –عرب أسبابٍ خملوقة ومسخرة بني يدي اإلنسان ، ويتفاعل اإلنسان مع هذه املسائل 

نتمي لعامل التشيؤ هذا ، ويؤثّر ويتأثّر ا ، كونه ي –ومجيع مسائل عامل اخللق والتشيؤ 
وكون األسباب الفاعلة يف هذه املسائل مسخرة بني يديه ، وكلّ ذلك ضمن إطار مشيئة 

فارتباط مشيئة اهللا تعاىل ذه املسائل يعين أنَّ أسباب حدوث هذه املسائل .. اهللا تعاىل 
  ..ق تعود إىل اهللا تعاىل ، وهي من آثار صفاته العظيمة يف هذا العامل املخلو

ولو أتت هذه املسائل متعلّقةً باإلرادة اإلهلية ، لكان من املستحيل على البشر أن 
ترتبط بالصفات اإلهلية اليت هي فوق  –يف هذه احلالة املفترضة  –يؤثّروا فيها ، ألنها 

فعلى سبيل املثال لو قال اهللا .. عامل املتناقضات ، كصفة اإلرادة وغريها من الصفات 
≅ã (بدالً من قوله جلّ وعال ) وجيعل من يريد عقيماً ( تعاىل  yèøgs† uρ tΒ â!$ t±o„ $ ¸ϑ‹ É)tã 4 ( 

  :، الستحال شفاء العقيم ، وذلك لسببني اثنني 
إذا ارتبطت إرادة اهللا تعاىل بشيء فهذا يعين أنَّ احتمال وقوع نقيضه مستحيل  – ١

س ، فهذا يعين أنه من املستحيل أن فإرادة اهللا تعاىل حينما ترتبط بعقم فالن من النا.. 
  ..ينجب 
دون األخذ باألسباب ، وبالتايل فال أسباب هلذه  –كما رأينا  –اإلرادة هي  – ٢

، وبالتايل كيف ميكن لألطباء أن يقوموا باستخدام ) يف هذه احلالة املفترضة ( املسألة 
  ..األسباب لشفاء العقيم ؟ 

≅ã (شيئة ولكن بورود هذه املسألة بصيغة امل yèøg s† uρ tΒ â !$t± o„ $ ¸ϑ‹É) tã 4 (  َّنرى كيف أن
يتم شفاؤه وإجنابه ، فارتباط مشيئة اهللا تعاىل ذه املسألة يعين أنَّ اهللا  –أحياناً  –العقيم 

تعاىل يسخر أسباب حصوهلا ، وبالتايل من املمكن وقوع نقيضها إذا استخدم اإلنسان 
  ..ؤدي إىل هذا النقيض هذه األسباب باالتجاه الذي ي
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ةُ االختيار اليت يقتضيها امتحان اإلنسان يف احلياة الدنيا تقتضي أن توحريتك للذات ر

تتعلّق مع الصفات األخرى  –حىت عن إرادة اهللا تعاىل  –مستقلّة  حرةٌ اإلنسانية إرادةٌ
  .. ولذلك قد يريد اإلنسان ما مل يرده اهللا تعاىل.. للذات اإلنسانية 

) šχρß‰ƒÌ�è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ]     ٦٧: األنفال [   )  3 #$

أنَّ  –كما يتوهم التائهون ، وكما يفتري عابدو أصنام التاريخ  –وهذا ال يعين 
اإلرادة اإلنسانية قد حلّت مكان اإلرادة اإلهلية ، أو أنَّ اإلرادة اإلهلية عاجزة عن ردع 

إنّ من يتخيل ذلك ينفي حرية االختيار اإلنسانية املرتبطة باالمتحان .. ادة اإلنسانية اإلر
العادل يف هذه الدنيا ، وينفي أن يكون فعل اإلنسان ناجتاً عن إرادته احلرة املستقلّة 

املعاين احملكمة الواضحة اليت حتملها كلمات اهللا تعاىل  –أيضاً  –النابعة من ذاته ، وينفي 
  ..بالنسبة هلذه املسألة 

خي صف اإلنسان بصفاترة توافق لقد أمرنا اهللا تعاىل بتنفيذ أحكام منهجه ، وأن يت
استجابة ة املُرادة من اهللا تعاىل ،  ما جاء به املنهج اإلهلي ، فهل عدمالعصاة لألوامر اإلهلي

ناتج عن عجز اهللا تعاىل  م بصفات سيئة تناقض ما يأمر اهللا تعاىل به ، هل هوهواتصافُ
إنَّ املسألة هي مسألة امتحان عادل حكيم ، وبالتايل فسح !!! .. وعدم قدرته عليهم ؟

اال لإلنسان بأن يطيع ويعصي حبرية كاملة ، وفسح اال له بأن يريد ما يريده حىت 
  ..وإن كان ما يريده خمالفاً ملا يريده اهللا تعاىل ويأمر به 

$! (بعضهم باآلية الكرمية  وإنّ استدالل yϑ¯Ρ Î) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ … çµs9 ä. 

ãβθä3uŠ sù (  ] على أنَّ كلَّ شيٍء حيصل يف هذا الكون يريده اهللا تعاىل ، هو  ] ٨٢: يس ،
 هذا إنَّ كلَّ شيٍء يريده اهللا تعاىل أن يكون يف [: استداللٌ باطل ، فاآليةُ الكرمية تقول 

  ..إنَّ كلَّ ما يكون يريده اهللا تعاىل : ، وال تقول  ]العامل املخلوق سيكون 
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يف حياتنا الدنيا هذه نرى أنَّ العسر مسألةٌ كائنةٌ بني البشر ، يف حني أنَّ اهللا تعاىل ال 

فالعسر مسألةٌ كائنةٌ بني البشر ، وال يريدها ) .. اليسر ( يريد العسر ، إنما يريد نقيضه 
  ..اهللا تعاىل 
) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9$# Ÿω uρ ß‰ƒÌ�ãƒ ãΝ à6Î/ u� ô£ãèø9   ] ١٨٥: البقرة [    )  #$

  ..ونرى أيضاً أنَّ الظلم مسالةٌ كائنةٌ بني البشر ، يف حني أنَّ اهللا تعاىل ال يريد الظلم 
) $ tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $ Vϑù=àß tÏΗs>≈ yè ù=Ïj9 (  ]١٠٨:  آل عمران [  

) $ tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $ Vϑù=àß ÏŠ$t7Ïè ù=Ïj9 (   ]٣١: غافر [  

ونرى أنَّ معظم البشر يركضون وراء عرض الدنيا الزائل ، مع أنَّ اهللا تعاىل يريد 
  ..منهم أن يتجهوا باتجاه األعمال اليت تنفعهم يف اآلخرة 

) šχρß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ�ãƒ nο t� ÅzFψ   ]     ٦٧: نفال األ[   ) 3 #$

فقولنا إنَّ اإلنسان العاصي الشرير تتجه إرادته بغري االتجاه الذي يريده اهللا تعاىل ، ال 
إنّ ما نعنيه هو أنَّ هذا اإلنسان .. يعين أنَّ اإلنسان قد خرج عن إطار قدرة اهللا تعاىل 

تعاىل أعطاه القدرة خالف يف حياته اليت يمتحن ا ما يريده اهللا تعاىل من خري ، فاهللا 
دار ( على خمالفة ما يريده اهللا تعاىل وما يأمر به بغية امتحانه امتحاناً عادالً يف هذه الدنيا 

  ) ..االمتحان 
حىت هذه اإلرادة اإلنسانية الضالّة املخالفة ألمر اهللا تعاىل وما يريده من خري .. ولكن 
 عامل املشيئة كعملٍ حسي دون هل يستطيع اإلنسان فعلها وإخراجها إىل.. لإلنسان 

هل يستطيع .. مبعىن آخر !!! .. األسباب اليت خلقها اهللا تعاىل وسخرها بني يديه ؟
إنَّ ذلك من املستحيل ، ألنَّ مجيع األسباب اليت .. القفز فوق مشيئة اهللا تعاىل ؟ 

هللا تعاىل ،  يستخدمها اإلنسان لتحقيق مراده وإخراجه إىل عامل املشيئة واحلس خملوقة
) نعين اإلنسان ( من اهللا تعاىل ، فهو  –يف كلّ حلظة  –وتستمد حيثيات وجودها 
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واألسباب اليت يتفاعل معها ، ينتمي لعامل اخللق والتشيؤ ، ويستمد حيثيات وجوده عرب 

  ..آثار صفات اهللا تعاىل 
يقتها ومن زاوية األمر اإلرادة اإلهلية ، وباقي الصفات األخرى ، هي يف حق.. إذاً .. 

  ..مل يرد إالّ الطاعة واخلري للبشر فاهللا تعاىل .. الشر أبداً  اإلهلي ال حتمل
أما بالنسبة للمسألة من زاوية عامل األفعال واملشيئة اليت نتفاعل معها حنن البشر ، 

للشر املرتبط ومن زاوية علم اهللا تعاىل املُسبق ملا سيكون ، فإنَّ اهللا تعاىل أراد السماح 
  ..بإرادة اإلنسان أن حيدث ، ليكون اإلنسان شاهداً على نفسه يوم القيامة 

 –هذه النقطة تاه فيها الكثريون ، فحسبوا أنَّ ارتباط اإلرادة اإلهلية مبسائل ظاهرها 
حامالً الشر لإلنسان ، يعين أنَّ الشر  –من منظار عامل اخللق الذي حيوي املتناقضات 

 ة وليس إىل إرادة اإلنسان الضالّة عائدمعن النظر يف ..... إىل اإلرادة اإلهليوكلّ إنسان ي
النصوص القرآنية اليت يتوهم ضعيفو اإلدراك أنها تعين تعلّق اإلرادة اإلهلية بالشر ، 
سيدرك أنَّ أثر إرادة اهللا تعاىل يف هذه املسائل هو السماح إلرادة اإلنسان الشريرة 

ء املتوحرها اهللا تعاىل يف هذا العامل احلادث املتشيأسبابٍ يسخ دة بذاته ، أن حتدث عرب
..  

إنَّ مجيع الصفات اإلهلية مبا فيها اإلرادة ، هي فوق عامل اخللق والتشيؤ الذي حيوي 
املتناقضات ، وقد رأينا كيف أنه يف القرآن الكرمي ال تعطف مسألتان متناقضتان على 

فاإلرادة اإلهلية اليت حتملُ .. دة ، بينما يمكن أن تعطفا على مشيئة واحدة إرادة واح
مرد ذلك أنَّ الصفات اإلهلية هي فوق عامل و.. اخلري لإلنسان ال حتمل له الشر أبداً 

  ..اخللق الذي حيوي املتناقضات 
ة ال حتمل الشرة التالية تؤكّد أنَّ اإلرادة اإلهليأبداً ، وبالتايل حتمل  والصورة القرآني

  ..اخلري والرشد 
) ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é&  yϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝÍκ Í5 öΝåκ ›5u‘ #Y‰ x© u‘ (   ] ١٠ – ٧٢: اجلن [    
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�; (إننا نرى أنَّ إرادة الشر تأيت بصيغة املبين للمجهول  Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# ( 

#ôΘr& yŠ (ية كما هو احلال يف إرادة الرشد اخليرة ومل تأت متعلّقةً بالذات اإلهل u‘r& öΝÍκ Í5 öΝ åκ›5 u‘ 

# Y‰x© u‘ (   ..أبداً  فاهللا تعاىل الذي يريد اخلري للبشر ال يريد هلم الشر..  
ولننظر بعمق يف النصوص القرآنية اليت يتوهم ضعيفو اإلدراك أنها تربط إرادة اهللا 

لشر ناتج عن إرادة اإلنسان الضالّة املتمردة على أمر اهللا تعاىل بالشر ، لنرى كيف أنَّ ا
تعاىل ، وكيف أنه يف كلِّ صورة من هذه الصور القرآنية نرى إرادةً شريرة لإلنسان 
يترمجها إىل عملٍ شرير ، وأنَّ الشر حيصل نتيجة تغيري يف نفوس البشر وإرادم باتجاه 

 –بالنسبة هلؤالء الذين ميلكون إرادةً شريرة  – تعاىل الشر ، ولنرى كيف أنَّ إرادة اهللا
ترتبط بترك اإلرادة اإلنسانية الشريرة حتدث عرب أسباب يسخرها اهللا تعاىل لذلك ، وال 

فما يغيره اهللا تعاىل يف قوم يكون نتيجة .. أنَّ اهللا تعاىل يريد هلم الشر  –أبداً  –تعين 
تيجة اتجاه إرادم حنو األسباب اليت تؤدي إىل هذا التغيري تغيري يف أنفسهم ، وبالتايل ن

..  
) Ÿωuρ y7Ρ â“øts† tÏ%©! $# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9$# 4 öΝßγ ¯ΡÎ) s9 (#ρ•� ÛØ tƒ ©!$# $ \↔øŠx© 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# �ω r& 

Ÿ≅ yè øgs† öΝ ßγ s9 $yà ym ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ( óΟ ßγ s9uρ ë># x‹ tã îΛÏà tã (  ] ١٧٦: آل عمران [      

) * $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# Ÿω y7Ρâ“øt s† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u 

óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r'Î/ óΟ s9 uρ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγç/θè=è% ¡ š∅ ÏΒuρ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑ y™ É> É‹ x6ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑ y™ 

BΘöθ s)Ï9 tÌ� yz# u óΟ s9 š‚θè? ù' tƒ ( tβθ èùÌh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏµÏè ÅÊ# uθ tΒ ( tβθä9θà) tƒ ÷βÎ) óΟ çF� Ï?ρé& # x‹≈ yδ 

çνρä‹ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çνöθs? ÷σ è? (#ρâ‘x‹ ÷n$$ sù 4 tΒ uρ ÏŠÌ� ãƒ ª! $# …çµ tFt⊥ ÷F Ïù n= sù y7 Î=ôϑs? …çµ s9 š∅ÏΒ «! $# $ º↔ø‹ x© 4 
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š� Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# óΟ s9 ÏŠÌ� ãƒ ª! $# β r& t� Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θè=è% 4 öΝçλ m; ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( óΟ ßγ s9 uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ $# 

ëU# x‹ tã ÒΟŠÏà tã (   ] ٤١: املائدة [   

) Èβr& uρ Ν ä3ôm $# Ν æηuΖ ÷� t/ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδ u!# uθ ÷δ r& öΝ èδ ö‘x‹ ÷n$# uρ βr& š‚θãΖ ÏFøÿ tƒ . tã 

ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( β Î*sù (#öθ ©9 uθs? öΝ n=÷æ$$ sù $uΚ¯Ρ r& ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& Ν åκz:� ÅÁãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝÍκ Í5θçΡèŒ 3 
¨βÎ) uρ # Z�� ÏWx. z ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# tβθà)Å¡≈ xÿ s9 (  ] ٤٩: املائدة [     

)  tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ β r& … ã&©# ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† …çνu‘ô‰ |¹ $ ¸)Íh‹ |Ê %[` t� ym $ yϑ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰̈è ¢Átƒ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# 4 
š� Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ yè øgs† ª!$# }§ ô_Íh�9 $# ’ n?tã šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ (   ]١٢٥:  األنعام [      

) $tΒ uρ óΟßγ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ ßγçG≈ s) xÿ tΡ Hω Î) óΟßγ ¯Ρ r& (#ρã� xÿŸ2 «! $$Î/  Ï&Î!θß™t� Î/ uρ Ÿωuρ tβθè? ù' tƒ 

nο4θ n=¢Á9 $# �ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$|¡à2 Ÿω uρ tβθà) ÏÿΖãƒ �ω Î) öΝ èδ uρ tβθèδ Ì�≈ x. ∩∈⊆∪ Ÿξ sù y7 ö7Éf ÷èè? óΟßγ ä9≡uθ øΒr& Iωuρ 

öΝ èδ ß‰≈s9 ÷ρ r& 4 $yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# Ν åκ u5Éj‹ yèã‹ Ï9 $pκ Í5 ’ Îû Íο4θ uŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝ åκ ß¦àÿΡr& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈ x. ( 

      ]  ٥٥ – ٥٤:  التوبة[ 

) Ÿω uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰tn r& Ν åκ÷] ÏiΒ |N$̈Β # Y‰ t/r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿÍνÎ� ö9s% ( öΝ åκ̈Ξ Î) (#ρã� xÿ x. «! $$ Î/ 

Ï& Î!θß™ u‘uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθà) Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ Ÿω uρ y7 ö7 Éf ÷èè? öΝçλ é;≡uθøΒr& öΝ èδ ß‰≈ s9÷ρ r&uρ 4 $ yϑ¯Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# 

β r& Ν åκ u5Éj‹ yèãƒ $ pκ Í5 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# t, yδ ÷“s? uρ öΝåκ ß¦àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿ≈Ÿ2 (  ]٨٥ – ٨٤:  التوبة  [      

) (#θä9$ s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ oΨ tFø9 y‰≈ y_ |N ÷� sYò2 r'sù $ oΨ s9≡y‰ Å_ $ oΨÏ? ù' sù $yϑÎ/ !$ tΡ ß‰Ïè s? βÎ) |MΨ à2 zÏΒ 

tÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% $yϑ¯Ρ Î) Νä3ŠÏ? ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# β Î) u !$ x© !$tΒ uρ Ο çFΡ r& tÌ“Éf÷è ßϑÎ/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ ä3ãèxÿΖ tƒ 

ûÅ∏ óÁçΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘r& ÷βr& yx |ÁΡ r& öΝ ä3s9 β Î) tβ%x. ª!$# ß‰ƒÌ� ãƒ β r& öΝ ä3tƒÈθ øóãƒ 4 uθèδ öΝ ä3š/ u‘ Ïµ ø‹ s9Î) uρ 

šχθãèy_ ö� è? (    ]٣٤ – ٣٢:  هود  [      
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) …çµ s9 ×M≈ t7 Ée) yèãΒ . ÏiΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô ÏΒuρ ÏµÏÿ ù=yz …çµ tΡθÝà xÿ øts† ôÏΒ Ì� øΒr& «!$# 3 �χÎ) ©! $# Ÿω ç� Éi� tóãƒ 

$ tΒ BΘöθ s) Î/ 4®L ym (#ρç� Éi� tóãƒ $ tΒ öΝÍκ Å¦àÿΡ r'Î/ 3 !# sŒÎ) uρ yŠ# u‘ r& ª! $# 5Θöθ s) Î/ # [þθ ß™ Ÿξ sù ¨Št� tΒ … çµ s9 4 $tΒ uρ Ο ßγs9 ÏiΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ  ÏΒ @Α# uρ (   ]١١:  الرعد  [        

) $tΒuρ $ ¨Ζä. tÎ/Éj‹ yè ãΒ 4®Lym y] yèö6 tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ !# sŒÎ) uρ !$ tΡ ÷Šu‘r& βr& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒö� s% $ tΡ ö� tΒr& $ pκ� Ïùu� øIãΒ 

(#θà) |¡xÿ sù $ pκ�Ïù ¨, y⇔ sù $ pκö� n= tæ ãΑöθ s) ø9$# $yγ≈ tΡ ö�̈Β y‰sù # Z�� ÏΒô‰s? ∩⊇∉∪ öΝ x. uρ $ uΖ õ3n=÷δ r& š∅ ÏΒ Èβρã� à) ø9$# .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ 8yθçΡ 3 4’ s∀ x. uρ y7 În/ t� Î/ É>θçΡ ä‹Î/ ÍνÏŠ$t6 Ïã # M��Î7 yz #Z�� ÅÁt/ (  ]١٧ – ١٥:  راءاإلس  [       

) ãβ É‹ø↔ tGó¡o„ uρ ×,ƒÌ� sù ãΝ åκ÷] ÏiΒ ¢É<̈Ζ9 $# tβθä9θà) tƒ ¨β Î) $ uΖ s?θã‹ ç/ ×ο u‘öθtã $ tΒuρ }‘ Ïδ >ο u‘öθyè Î/ ( β Î) tβρ ß‰ƒÌ�ãƒ 

�ω Î) #Y‘# t� Ïù ∩⊇⊂∪ öθs9 uρ ôM n=ÅzßŠ Ν Íκ ö� n=tã ôÏiΒ $yδ Í‘$sÜ ø%r& §Ν èO (#θè=Í×ß™ sπ uΖ ÷FÏÿ ø9$# $ yδ öθs? Uψ $ tΒuρ (#θèV¬7 n=s? !$ pκÍ5 �ωÎ) 

# Z��Å¡ o„ ∩⊇⊆∪ ô‰s) s9 uρ (#θçΡ%x. (#ρß‰ yγ≈ tã ©! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% Ÿω šχθ—9 uθãƒ t�≈ t/ ÷ŠF{$# 4 tβ%x. uρ ß‰ôγ tã «! $# 

Zωθä↔ó¡ tΒ ∩⊇∈∪ ≅ è% ©9 ãΝ ä3yè xÿΖ tƒ â‘# t� Ïÿø9 $# βÎ) Ο è?ö‘t� sù š∅ÏiΒ ÏN öθ yϑø9 $# Íρ r& È≅ ÷F s)ø9 $# #]ŒÎ) uρ �ω tβθãè −Fyϑè? 

�ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∉∪  ö≅è%  tΒ # sŒ “Ï%©!$# /ä3 ßϑÅÁ÷è tƒ z ÏiΒ «! $# ÷βÎ) yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ # ¹ þθß™ ÷ρr& yŠ# u‘r& ö/ ä3Î/ Zπ tΗôqy‘ 4 
Ÿω uρ tβρß‰Åg s† Μ çλm;  ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# $|‹ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁtΡ (   ]١٧ – ١٣:  األحزاب  [       

) ä‹ ÏƒªBr& u ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ºπ yγÏ9# u βÎ) Èβ ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ÷q§�9$# 9h� ÛØ Î/ �ω Çøóè? Íh_ tã öΝ ßγ çFyè≈ xÿx© $\↔ø‹ x© Ÿω uρ 

Èβρä‹ É)Ζãƒ (    ]٢٣:  يس  [        

) ö≅ è% Ο çF÷ƒ u t� sùr& $ ¨Β tβθãã ô‰ s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ÷β Î) u’ ÎΤ yŠ# u‘ r& ª!$# Ah� ÛØÎ/ ö≅ yδ £ èδ àM≈ xÿ Ï±≈ x. ÿÍνÎh� àÑ 

÷ρ r& ’ ÎΤ yŠ# u‘r& >πyϑôm t� Î/ ö≅ yδ  ∅ èδ àM≈ s3 Å¡ôϑãΒ Ïµ ÏGuΗ÷qu‘ 4 ö≅ è% zÉ<ó¡ ym ª! $# ( Ïµø‹ n= tã ã≅ �2uθ tGtƒ 

tβθè=Ïj. uθ tGßϑø9$# (    ]٣٨:  الزمر  [        
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) ãΑθà) u‹y™ y7 s9 šχθàÿ ¯=y‚ ßϑø9$# zÏΒ É># {�ôã F{$# !$ uΖ÷F n=tó x© $uΖ ä9≡uθ øΒr& $ tΡθè=÷δ r& uρ ö� Ïÿ øótGó™ $$sù $uΖ s9 4 

tβθä9θà) tƒ Ο ÎγÏF oΨÅ¡ ø9 r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝ ÎγÎ/θè=è% 4 ö≅ è% yϑ sù à7 Î=ôϑtƒ Ν ä3s9 š∅ÏiΒ «!$# $ º↔ø‹ x© ÷βÎ) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3Î/ #…� ŸÑ ÷ρr& yŠ# u‘r& öΝ ä3Î/ $Jè øÿtΡ 4 ö≅ t/ tβ%x. ª! $# $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? # M�� Î7yz (   ]١١:  الفتح  [        

هذه هي مجيع النصوص القرآنية اليت يتوهم ضعيفو اإلدراك بأنها تتعلّق فيها اإلرادة 
ولو نظرنا يف هذه النصوص إىل سياق احلديث السابق والالحق للعبارات .. اإلهلية بالشر 

القرآنية اليت حتوي اإلرادة اإلهلية ، لرأينا فيها معاصي ، وتغيرياً يف النفوس ، وكفراً 
وابتعاداً عن منهج اهللا تعاىل ، وآثاماً ، يرتكبها من تخاطبهم اإلرادة اإلهلية يف هذه 

ق اإلرادة اإلهلية ذه املسائل يعين ترك اإلرادة اإلنسانية الضالّة أن ختتار فتعلُّ.. نصوص ال
طريق الضالل ، وبالتايل وقوع اإلنسان الذي حيمل هذه اإلرادة الضالّة يف الشر الناتج 

  ..عن إرادته الشريرة 
  ..علينا أن ننظر إىل اإلرادة اإلهلية من منظارين .. وهكذا 

من منظار حقيقتها وهدفها وغايتها كصفة من صفات اهللا تعاىل ، اليت هي  – ١
فوق عامل اخللق والتشيؤ الذي حيوي املتناقضات ، هي خري مطلق ، فهي صفةٌ من 

  ..صفات اهللا تعاىل املطلقة اليت حتيطُ بكلِّ موجودات هذا الكون 
يف هذه الدنيا أن خيتار ما من منظار حكمة اهللا تعاىل يف ترك اإلنسان املمتحن  – ٢

يريد ، وتسخري اهللا تعاىل لألسباب اليت سيختارها اإلنسان ، ووصول اإلنسان إىل النتائج 
وهذا ما رأيناه يف النصوص القرآنية السابقة حيث يتوهم  [املترتبة على هذا االختيار 

فاعل البشر مع منهج ، وهذا هو منظار ت ]ضعيفو اإلدراك بارتباط اإلرادة اإلهلية بالشر 
من هذا املنظار قد ترتبط إرادة اهللا تعاىل بترك اإلرادة اإلنسانية الشريرة أن ... اهللا تعاىل 

ترججهت إليه تالذي ات يرة ، وبالتايل وقوع صاحب هذه اإلرادة بالشرم إىل أعمال شر
يريد عدم وقوع هذه  إنَّ اهللا تعاىل.. وهذا ال يصف اإلرادة اإلهلية بالشر .. إرادته 
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اإلرادة الشريرة ، ولكن حرية االختيار وعدالة االمتحان ، تقتضي ترك اإلنسان يفعل ما 

  ..يريد 
  ..وهكذا فصفات اهللا تعاىل املتوحدة بذاته ، هي مطلقة ، وهي خري وحق وعدل 
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  :لقد رأينا كيف أنَّ الوجود هو ثالث مراتب ، وبينا أنها .. 
  ..الذات اإلهلية وصفاا  – ١
وهو خارج إطار املكان والزمان ، وال جتتمع فيه املتناقضات ، .. عامل األمر   – ٢

  ..وينتمي إليه الروح والقرآن الكرمي 
 املادة ، وخاضع لقوانني املكان والزمـان ،  وهو عامل.. عامل اخللق والتشيؤ   – ٣

  ..وجتتمع فيه املتناقضات 
، فإنَّ اإلنسان مكونٌ من عنصرين متمايزين ) القدر ( وكما بينا يف النظرية الثانية 

الذي ينتمي للوجـود   اجلسداليت تنتمي للوجود املخلوق غري احملسوس ، و النفس، مها 
اهيتها املُجردة عن اجلسد ليست خاضعة لقوانني املكـان  املخلوق احملسوس ، والنفس مب

وبالتايل فـإنَّ  .. والزمان ، وال حتس بالزمان واملكان إالَّ بعد دخوهلا اجلسد أثناء اليقظة 
  :تفاعل العقل البشري وتصوراته تنقسم إىل قسمني اثنني 

يتصور النقيضـني   يف تفاعله مع العلوم اردة كالرياضيات ، ال يستطيع أن – ١
فالعقل الذي يتصور االثنني .. لألمر الواحد ، كون العامل ارد ال جتتمع فيه املتناقضات 

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

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

عامل املـادة   وكلُّ ذلك يعود إىل كون النفس اإلنسانية مجردة عن.. تفاحتني صغريتني 
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احلسي ، وإىل كون القضايا الرياضية اردة أموراً معنوية ال تتعلّق بعامل املادة احملسوسة 

..  
يف تفاعله مع العلوم املادية احلسية اليت تتعلّق بصفات املادة املوجودة بني أيدينا  – ٢

فالعقـل الـذي   .. واحد يف عامل اخللق والتشيؤ ، ميكنه أن يتصور الشيء ونقيضه بآن 
تصور أنّ  اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل تقلّص أقطار اجلسم ، ميكنه أن يتصـور أنّ  

كمـا   -فاملاء .. اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل نقيض ذلك وهو متدد أقطار اجلسم 
لك وكلُّ ذ.. مئوية يبدأ بالتمدد مع اخنفاض درجة احلرارة )  ٤( +يف الدرجة  -نعلم 

يعود إىل كون النفس اإلنسانية يف تفاعلها مع عامل املادة أثناء وجودها يف اجلسد تكون 
حمكومة لقوانني املكان والزمان ، وإىل كون املواد العلمية املتناولة يف العلوم احلسية تتعلّق 

  ..مباشرةً بعامل املادة احملسوسة 
ألمر ، وهو أعلى من عامل الوجود غري ينتمي لعامل ا –كما رأينا  –والقرآن الكرمي 

احملسوس الذي تنتمي إليه النفس ، وأعلى من عامل الوجود احملسوس الذي ينتمي إليـه  
ولذلك فنهايةُ ما حيملُ القرآن الكرمي من دالالت ومعجزات ال تصـل إليـه   .. اجلسد 

  ..النفس البشرية مهما ارتقت تصوراا اردة واحملسوسة 
  :يتعلّق بأمرين اثنني  وكلُّ ذلك

يتعلَّق كما رأينا بكون القرآن الكرمي صياغة لغوية من اهللا سبحانه وتعـاىل ،   – ١
فصياغة اجلمل القرآنية وربطها ببعضها .. أي يتعلّق بكون القرآن الكرمي قولَ اهللا تعاىل 

  ..بعضاً هو من عند اهللا تعاىل 
القرآنية من عند اهللا تعاىل ، وليست مصطلحاً  ق األمر أيضاً بكون الكلمةيتعلَّ – ٢

أي .. اصطلح البشر عليه واختاروه كما نرى من مصطلحات تظهر بني احلني واآلخر 
يتعلَّق األمر بكون املفردة القرآنية فطرية موحاة من اهللا تعاىل ، وليست اصطالحيةً مـن  

  ..صنع البشر 
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حلاملُ للدالالت اليت وضعت هذه املفـردةُ مـن   إنَّ املفردةَ اللغويةَ هي الوعاُء ا.. 

أجلها ، فنحن البشر حينما نصنع شيئاً أو نكتشف شيئاً أو نرى شيئاً جديداً ، نضع له 
ولذلك فجميـع املفـردات   .. مسمى ، وذلك بغية تعريفة حينما نتخاطب فيما بيننا 

فاملعـاين  ..  والدالالت اليت حتملُها عن املعاين –يف وضعها  –اللغوية الوضعية متأخرةٌ 
  ..واحلقائق واملشاعر تكونُ موجودةً ، وبعد ذلك يوضع اللفظُ هلا 
  : إنَّ تسميتنا حنن البشر ألمرٍ أو شيٍء ما تتعلّق باألمور التالية 

 ١ - ة املُسمهذه التسمية بدرجة إدراكنا ملاهي فالتسمية مبقـدار مـا   .. ى تتعلّق
حقيقة األمر أو الشيء ، مبقدار ما تكون قريبةً من وصفه الوصف احلق ، وبالتايل تصور 

لألمر أو الشيء واخلالية من كلّ عيب ونقص ، تقتضي إدراكاً كـامالً   فالتسمية احلق
ملاهية هذا املُسمى ، ومبقدار نقص إدراكنا حلقيقته ، تنقص تسميتنا له عـن مسـتوى   

  ..التسمية احلق 
ى ، وبالتايل ق هذه التسمية بقدرتنا على وصف ما أدركنا من ماهية املُسمتتعلّ - ٢

أكرب ، مبقدار مـا  ) عرب قالب لغوي ( مبقدار ما تكون قدرتنا على وصف ما أدركناه 
  ..تكون تسميتنا للمسمى أقرب إىل التسمية احلق 

املُسمى مع الزمن ، إن تتعلّق هذه التسمية بدرجة إدراكنا حليثيات تغير ماهية  - ٣
 ـات إدراك    –أيضاً  –كان من عامل الوجود احملسوس ، وتتعلّقبدرجة إدراكنـا حليثي

األجيال املتالحقة هلذا التغير ، وبالتايل تكون هذه التسميةُ أقرب إىل التسمية احلق وإىل 
لشيء مع الزمن وصف حقيقة الشيء لألجيال املتالحقة ، مبقدار علمنا بتغير ماهية هذا ا

  ..، ومبقدار علمنا بتغير إدراك األجيال املتالحقة هلذه املاهية 
ولو نظرنا يف املسميات البشرية لألشياء لرأينا أنَّ الكثري من األمساء اليت نطلقها على 
األشياء ال توافق حقيقتها وماهيتها إالَّ حبدود ضيقة هي ذاا حدود إدراكنـا وقـدرتنا   

إىل التسـمية   –أبـداً   –وبالتايل فتسميتنا ال ترتقي .. الصياغة اللغوية ملا أدركناه على 
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ولو كُنـا كاملالئكـة يف اتباعنـا للحـق ،     .. احلق اليت تصف املسمى وصفاً مطلقاً 

وسنحاسب على تسميتنا للمسميات ، إذا ابتعدت تسميتنا عن التسمية احلق ، ملا جترأنا 
هذه احلقيقة بينها اهللا تعاىل يف القرآن الكـرمي  .. واحد أو شيء واحد  على تسمية أمرٍ

بشكلٍ واضحٍ جلي حينما صور لنا طلبه من املالئكة بأن ينبئوه باألمساء احلق ، حينمـا  
  ..عرض أصحاب تلك األمساء على املالئكة 

) zΝ̄= tæuρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎz� tä ’ n? tã Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρ r& Ï !$yϑó™ r' Î/ 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ βÎ) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$uΖ s9 �ωÎ) $ tΒ !$ oΨ tFôϑ¯=tã ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& 

ãΛÎ=yè ø9$# ÞΟŠÅ3 ptø:$# (  ] ٣٢ – ٣١: البقرة  [    

y7 (: عندما أجابت املالئكة  oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$uΖ s9 �ω Î) $tΒ !$ oΨ tFôϑ¯=tã ( (  معلنةً عدم
ألنها مل تستطع أن تعلم العلم قدرا على اإلنباء عن األمساء احلق ، إنما قالت ذلك 

احلق ملاهية أصحاب هذه األمساء ، ولو كان األمر جمرد تسمية كما نسمي حنن دون 
م املالئكة ، ولسمتها كما نسمي االرتقاء إىل التسمية احلق ، ملا كانت هناك مشكلة أما

حنن األشياء ، ولكن التسمية املطلوبة هي التسمية احلق ، اليت تصف وصفاً تاماً حقائق 
  ..أصحاب تلك األمساء 

م آدم األمساء كلَّها ، يف عـامل  أنّ اهللا تعاىل علَّ) القدر ( وقد رأينا يف النظرية الثانية 
، قبل حلول نفسه يف جسده ، أي علّمها آلدم الـنفس ،   ما وراء املادة واملكان والزمان

وبالتايل علينا أالَّ نفرض تصوراتنا املكانية الزمانية على عملية التعليم هذه ، فـاألمر متَّ  
  ..بعلم اهللا تعاىل وقدرته ويف عامل مجرد عن الزمان واملكان 

سمية احلق ، بسـبب علمنـا   تسميتنا لألمور واألشياء ناقصةٌ عن الت وإضافة إىل أنَّ
الناقص عن العلم الكامل حبقيقة هذه األشياء ، وبسبب قدرتنا الناقصة عـن الصـياغة   
املطلقة ملا علمناه ، إضافة لذلك ، فإنّ هذه التسمية ذات خصوصية فردية وقومية ، فقد 
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لفـة  ختتلف تسمية الشيء ذاته من فرد آلخر ، ومن أمة ُألخرى ، حسب املناظري املخت

اليت تنظر منها األمم وأفرادها إىل هذا الشيء ، وحسب درجات علمهم مباهيتـه عـرب   
  ..األزمنة ، وحسب قدرام املختلفة على الصياغة 

وملّا كانت حقيقة األمور واألشياء فوق الرؤى املختلفة اليت تنظر منها املخلوقـات  
ألشياء ال يعلمها أحـد كعلـم   إىل هذه األمور واألشياء ، وملّا كانت حقيقة األمور وا

موجدها وخالقها جلّ وعال ، وال أحد غري اهللا تعاىل يستطيع ترمجة هذا العلم املطلـق  
التسمية احلق  إىل صياغة مطلقة تصور تصويراً مطلقاً حقيقة هذه األمور واألشياء ، فإنَّ

وإنَّ ارتبـاط   ى ال تكون إالّ مـن اهللا تعـاىل ،  واليت تصف وصفاً مطلقاً حقيقة املُسم
  ..الذوات املسماة من اهللا تعاىل بأمسائها ، مياثل متاماً ارتباط املادة بصورا 

  :النص املُطلق هو نص يتميز بالصفتني التاليتني .. إذاً 
كلماته من اهللا تعاىل ، مبعىن أنها تصف املسميات وصفاً مطلقاً يتعلّق بعلم اهللا  – ١

وبالتايل فهذه الكلمات فطرية موحاة .. بقدرته املُطلقة على الصياغة تعاىل املُطلق ، و
  ..من اهللا تعاىل ، وليست اصطالحية من صنع البشر 

صياغةُ هذه الكلمات الفطرية املوحاة من اهللا تعاىل يف اجلمل والعبارات  – ٢
من صياغة  فما الفائدة.. نة للنص املطلق ، هي أيضاً من اهللا سبحانه وتعاىل املكو

  ..مفردات فطرية موحاة من اهللا تعاىل يف مجلٍ يقوم بصياغتها البشر 
ويبين لنا القرآن الكرمي أنَّ األمساَء كلَّها علّمها آلدم النفس قبل حلول نفسه يف 

  .. جسده 
) zΝ̄= tæuρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎz� tä ’ n? tã Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔Î6 /Ρ r& Ï !$yϑó™ r' Î/ 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) öΝçFΖ ä. tÏ%Ï‰≈   ] ٣١: البقرة [    ) ¹|
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u (وعندما يقول اهللا تعاىل ..  !$oÿ ôœF{$# $yγ ¯=ä. ( َّمن هنا .. ها فهذا يعين األمساء كُل

  ..نرى كيف أنَّ العقل البشري حيمل إمكانية التفاعل مع أمساِء كلِّ املوجودات 
$ (.. الكرمي أنه نزلَه اهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء  ويبين لنا القرآن uΖø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã 

|=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] اهللا تعاىل كتابه الكرمي ..  ] ٨٩: النحل وعندما يصف

$ (بأنه نزلَه  YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ه تبيانٌ لكلِّ شيءفهذا يعين أن ،..  
.. إذاً .. القرآن الكرمي تبيانٌ لكلِّ شيء ، واهللا تعاىل علّم آدم األمساء كلّهـا  .. ذاً إ

املفردات (  اهللا تعاىل علّم آدم املفردات القرآنية اليت هي تبيانٌ لكلِّ شيء ، وبالتايل حتملُ
إىل األرض ،  هبط آدم عليه السالم باملفردات القرآنيـة .. إذاً .. األمساَء كلّها  )القرآنية 

لتكون هذه املفردات اللغةَ األوىل للبشرية واليت نطق ا أبو البشرية آدم عليـه السـالم   
ومع الزمن بدأت لغات البشر تتفرع وتتوسع باجتاهات خمتلفة ، فحافظت بعـض   .....

اللغات على بعض املفردات الفطرية ، وهذا ما يفسر وجود بعض املفردات القرآنيـة يف  
استعمال بعض هذه املفردات الفطرية عند قوم العـرب   ومع الزمن قلَّ.. لغات أُخرى 

فسة ، وهذا ما ية على مجيع املفردات الفطرير زعم بعـض  الذين احتوت لغتهم القومي
  ..أفراد األجيال اُألوىل بأنّ بعض الكلمات القرآنية ليست عربية 

هي لغات وضـعية تفرعـت   ) املفردات القرآنية ما عدا ( اللغات العاملية  إنّ كلَّ
وابتعدت عن اللغة الفطرية اليت نزل ا آدم عليه السالم ، وتقترب هذه اللغـات مـن   
الفطرة ، وتبتعد عنها ، مبقدار اقتراا وابتعادها عن اللغة الفطرية اليت علّمها اهللا تعـاىل  

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

الكون ، احنصرت داخل إطار لغة حافظت عليها أمة فطرية ، استمرت بفطرا منذ آدم 
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لقد وضعت هذه األمة الكثري من املسميات الوضعية داخل ..  rعليه السالم إىل حممد 

  ..زل ا آدم عليه السالم لغتها ، لكنها حافظت على املفردات اليت ن
استعماهلا عند العرب وانتقلت  وحِسب بعضهم أنّ بعض املفردات القرآنية اليت قلَّ

حِسبها ليسـت عربيـة بـاملعىن    .. إىل لغات أُخرى ، أو حافظت عليها لغات أخرى 
لقـومي ال  مع أنها عربية باملعىن الفطري املوحى من اهللا تعاىل ، واستعماهلا ا.. القومي 

  ..يلغي فطريتها ، ألنها أصالّ ليست وضعية من قبل البشر 
وحكمة اهللا تعاىل اقتضت أن يرتِّل منهجه املُعجِز للبشرية مجعاء ، واحلامل ملنهج 

، ) آدم عليه السالم ( اهلداية للبشرية مجعاء ، بلغة فطرية أوحاها أليب البشرية مجعاء 
لم اللغة الفطرية املوحاة من اهللا تعاىل ، وينتمي إىل جمتمع على رسول أُمي فطري ، يع

أُمي فطري يعلم هذه اللغة الفطرية ، حىت يكون هذا املنهج وهذه املعجزة للبشرية مجعاء 
  ..اليت تفرعت لُغاا عن لغة صياغة هذا املنهج 

ي املُبين بقوله وبإمكاننا أن نرى هذه احلقيقة مبنظارٍ آخر ، هو منظار الناموس اإلهل
tΒuρ $uΖ$! (: تعاىل  ù=y™ ö‘r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/ ÏµÏΒöθ s% šÎi t7ãŠÏ9 öΝ çλ m; (  (  ] ٤: إبراهيم  [ ..

 دفمحمr  ة مجعاءرسول البشري :) !$tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ö‘ r& �ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z�� Ï±o0 #\�ƒÉ‹ tΡ uρ 

£Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ (  ] ٢٨: سبأ  [..  ل بلسانرسأن ي دوبالتايل ال ب
ق إالَّ مبا نطق به أبو البشرية مجعاء آدم عليه جتتمع عنده البشرية مجعاء ، وهذا ال يتحقَّ

املفردات القرآنية هي ما نطق ا لسانُ أيب البشرية مجعاء آدم عليه .. إذاً .. السالم 
  ..السالم 

ملن يؤمن بالقرآن الكرمي ويرى كالمنا هذا ضرباً من اخليال ، لقد قدمنا من ونقول  
هل يعقل أنَّ اهللا تعاىل .. ومع ذلك .. النصوص القرآنية دليالً على صحة ما نذهب إليه 

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

  .. !!!تعاىل ؟
صف القرآن الكرمي بأنَّ كلماته فطرية موحاة من اهللا تعاىل ، وعباراته يت.. إذاً .. 

هذه الصفة بينها .. أسرار الكون  مصاغة صياغة مطلقة من اهللا تعاىل ، حبيث حتمل كلَّ
  : اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي بقوله جلّ وعال 

) !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& $ ºΡ≡uö� è% $wŠÎ/ t� tã öΝ ä3̄=yè ©9 šχθè=É) ÷ès? (  ] ٢: يوسف [    

ºΡ≡u$ (إنَّ الكلمتني  ö� è% $ wŠÎ/ t� tã (  اً شامالً ال عوج تعنيان بإطارمها العامقرآناً كامالً تام
 - فيه وخالياً من أي عيب أو نقص ، ومعنامها ليس حمصوراً بإطار التفسري املعروف 

عرفها قوم العرب ، ولكن هذا هو قرآنٌ بلغة ي... بأنه قرآن بلغة قوم العرب  -تقليدياً 
املعىن يأيت من كون قوم العرب حافظوا على اللغة الفطرية منذ آدم عليه السالم إىل 

ودليلنا يف هذا املذهب من .. نزول القرآن الكرمي مصاغاً من مفردات هذه اللغة الفطرية 
  :التفسري هو اآليت 

öΝ ( :العبارة  – ١ ä3̄=yè©9 šχθè=É)÷è s? (  ة يفاية اآلية الكرمية ، هو خطاب للبشري
مجعاء ، وليس خطاباً خاصاً بالعرب دون غريهم ، ألنَّ القرآن الكرمي أنزله اهللا تعاىل 

  ..جلميع البشر وليس للعرب وحدهم 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% Ν ä. u!% ỳ Ö≈ yδ ö� ç/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $YΨ� Î6 •Β (    ] النساء :
١٧٤ [  
) !$ tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï± o0 #\�ƒÉ‹ tΡuρ £Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθßϑn=ôètƒ (  ] ٢٨: سبأ [   
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$ (واجلزم بأنّ الكلمتني  ºΡ≡uö� è% $ wŠÎ/ t� tã (  ة لقوم العربال تعنيان إالّ قرآناً باللغة التارخيي

) öΝاية اآلية الكرمية ، يقتضي أنّ  ä3̄=yè ©9 šχθè=É)÷è s? (  حصراً لقوم العرب هموج خطاب
  ..وهذا يتعارض مع حقيقة القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء .. 

$ (ودليلٌ آخر على أنّ كلمة  -  ٢ wŠÎ/ t� tã (  تعين التمام والكمال واخللو من العيب

Ρ̄$! (والنقص ، هو قول اهللا تعاىل  Î) £ ßγ≈ tΡ ù' t±Σr& [ !$t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈ oΨ ù= yèpg mú # ·‘%s3ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ ã�ãã 

$ \/#t� ø? r& (    ] فكلمة  .. ]  ٣٧ - ٣٥: الواقعة) $¹/ ã� ãã (  عة من اجلذرتفرم ) ع ، ر ، ب (

$ (، وهو ذاته اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه كلمة  wŠÎ/ t� tã (  وبالتايل فكلمة ،) $¹/ ã� ãã 
$ (ونرى أنّ كلمة .. معناها عن إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر  ال خترج يف ) ¹/ã� ãã 
ال ميكنها أن تعين أنَّ أُولئك الاليت سينشئهن اهللا تعاىل يف اآلخرة ألصحاب اليمني  )

ينتمني لقومية محددة هي قوم العرب ، مبعىن أنهن من سوريا أو مصر أو اجلزائر أو 
ر القرآن الكرمي عقالً ومنطقاً والتزاماً مبنهجية البحث العلمي اليت فاَألوىل مبعيا....... 

تعيد كلَّ الكلمات املتفرعة عن جذرٍ واحد إىل إطارٍ من املعىن ، اَألوىل أن يكون معىن 
/¹$ ( كلمة ã� ãã (  ات خالياتاهللا تعاىل يف اآلخرة ، كامالت تام هو أنّ الاليت سينشئهن

  ..من أي عيب أو نقص 
ومن متعلّقات القرآن الكرمي كونه عربياً ، أنه غري ذي عوج ، فالكمال  -  ٣

  ..والتمام واخللو من العيب والنقص يقتضي أنه غري ذي عوج 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# uö� à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ öΝßγ ¯=yè©9 tβρã� ©.x‹ tGtƒ ∩⊄∠∪  $ ºΡ#u ö� è% 

$ ‡ŠÎ/t� tã u� ö� xî “ÏŒ 8luθ Ïã öΝ ßγ̄=yè ©9 tβθà) −Gtƒ (    ] ٢٨-٢٧: الزمر [  
والقرآن الكرمي العريب مبعىن الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، من  - ٤

  ..املؤكّد أنَّ آياته فُصلت تفصيالً كامالً لكلِّ عاملٍ ومتعلّمٍ يريد أن ينهل من علومه 
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) Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Áèù …çµ çG≈ tƒ# u $ ºΡ#u ö� è% $ |‹ Î/t� tã 5Θöθ s)Ïj9 tβθßϑ n=ôètƒ (    ] لت٣: فص [  
: ومما يؤكِّد صحةَ تفسرينا للقرآن العريب بشكلٍ ال يقبل اجلدل هو قوله تعاىل  – ٥
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& $̧ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {� tã 4 (    ] فاحلكم الذي حيمله كتاب اهللا ..  ] ٣٧: الرعد

مبعىن تبيان الشريعة من صالة وصيام وحج وكلّ ما أتى به ) لكرمي القرآن ا( تعاىل 
جرة ، فليس القرآن الكرمي ، هو مسألة متها القوميدة متاماً عن اللغة من حيث خصوصي

من املعقول أنَّ هذه األحكام خاصةٌ بقوم العرب ، يف الوقت الذي أنزل اهللا تعاىل كتابه 
رضنا جدالً أنَّ األمر كذلك ، فلماذا يصلّي أهل الباكستان ولف.. الكرمي للبشرية مجعاء 

  !!! .. ، وملاذا يصوم أهل إيران ، وملاذا حيج أهل تركيا ؟
y7 (ويف هذه العبارة القرآنية ..  Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {� tã 4 (  نرى أنَّ اهللا تعاىل ،

و بأي صيغة تربط هذا احلكم بقومٍ حمددين أ) وكذلك أنزلناه باللغة العربية ( ال يقول 
/wŠÎ$ (كلمة .. إذاً .. هم قوم العرب  {� tã 4 (  اليت تصف حكم اهللا تعاىل الذي أنزله

للبشرية مجعاء ، تصف لنا وجه الكمال والتمام واخللو من أي عيب أو نقص يف احلكم 
$ (الذي أنزله اهللا تعاىل  ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {� tã 4 ( ..  

٦ -  اً خالياً من أياً مبعىن كامالً تامومن خصائص إنزال القرآن الكرمي كونه عربي
، حبيث ) لسان ( عيبٍ أو نقص ، من هذه اخلصائص ، أنه أُنزل بلغة و أسلوب وتبيان 

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

  ..علم ناقص  - اهللا تعاىل 
) ô‰ s)s9 uρ ãΝ n=÷è tΡ óΟ ßγ̄Ρ r& šχθä9θà) tƒ $yϑ¯Ρ Î) … çµßϑÏk= yèãƒ Ö� t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9 “Ï% ©!$# šχρß‰ Ås ù=ãƒ Ïµ øŠs9 Î) 

@‘Ïϑyf ôã r& # x‹≈yδ uρ îβ$|¡ Ï9 ?†Î1 t� tã êÎ7 •Β (    ] ١٠٣: النحل [  
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) tΑ t“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7 ù=s% tβθä3tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$|¡ Î=Î/ <c’ Î1t� tã 

&Î7 •Β (   ] ١٩٥ -١٩٣: الشعراء [  

) # x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tGÏ. ×−Ïd‰ |Á•Β $ ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/ t� tã u‘É‹Ζ ã‹ Ïj9 tÏ%©!$# (#θßϑ n=sß 3“ t�ô± ç0uρ tÏΖ Å¡ós ßϑù=Ï9 (  ]
  ]    ١٢: ألحقاف ا

†? îβ$|¡Ï9 ( [: إنَّ العبارات  Î1t� tã ( ، ) Aβ$|¡Î=Î/ <c’ Î1 t� tã (  ،) $ºΡ$ |¡Ïj9 $|‹ Î/ t� tã ( [  ،
ففي اآلية األخرية نرى .. تعين أسلوباً من البيان كامالً تاماً خالياً من أي عيبٍ أو نقص 

 (، والذين يبشرهم القرآن الكرمي  ) tÏ%©!$# (#θßϑn=sß (أنّ الذين ينذرهم القرآن الكرمي 

ÏΖ Å¡ós ßϑù=Ï9 (  دينحدموجودون يف كلِّ األمم ، وليسوا حصراً على قومٍ م ، ) قوم

$ºΡ$ (ولذلك فالكلمتان ) .. العرب  |¡Ïj9 $|‹ Î/ t� tã (  ًاتعنيان لغةً وأسلوباً وتبياتاً كامالّ تام
  .. خالياً من أي عيب أو نقص 

$ (.. اللغة وأسلوب املخاطبة ووسيلة التبيان  فاللسان هو آلية oΨö7 yδ uρ uρ Μçλ m; ÏiΒ $ uΖ ÏFuΗ÷q §‘ 

$ uΖ ù=yèy_ uρ öΝ çλm; tβ$ |¡Ï9 A−ô‰ Ï¹ $ wŠÎ=tã (   ] العبارة ف..  ] ٥٠: مرمي) tβ$|¡Ï9 A− ô‰Ï¹ $wŠÎ=tã ( 
  ..واضحةٌ وجليةٌ يف ذلك 

 ..قوم رسل كلَّ رسولٍ بلغةم وبطريقة وحكمة اهللا تعاىل تقتضي أن يوبأسلو ه
  ..تبيام ، حىت يبين هلم املنهج الذي حيمله 

) !$tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/  ÏµÏΒöθ s% š Îit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( (     ] ٤: إبراهيم [  
بلغات البشر الوضعية ، ألا ) صياغة ( ولذلك فجميع الرساالت السابقة نزلت 

امٍ محددين يف أزمنة محددة ، وبالتايل مل تكن قولَ اهللا تعاىل ، إنما حتمل مناهج ألقو
بينما .. كانت فقط كالم اهللا تعاىل الذي متّت صياغته بقوالب لغوية من قبل املخلوقات 
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نزل قوالً هللا تعاىل ، بلغة فطرية نطق ا ) القرآن الكرمي ( نرى أنَّ منهج البشرية مجعاء 

  ) ..آدم عليه السالم ( ية مجعاء أبو البشر
فمنهج البشرية مجعاء ال بد أن يكون بلسان فطري جيمع البشرية مجعاء ، وبلغة 

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

، وهي تصور لنا البشر ) ع ، ر ، ب ( من مشتقّات اجلذر ) األعراب ( وكلمة 
 –فهمزة التعدي تبين لنا  ..الذين يتظاهرون بالكمال والتمام وال يعترفون بعيوم 

أنهم يتعدون على صفة الكمال   –إضافة ملا يبينه لنا القرآن الكرمي من صفات األعراب 
  ..واخللو من العيب والنقص ، هذه الصفة اليت ال يتصفون ا أصالً  والتمام

يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ مهزة التعدي هذه نقلت املعىن إىل النقيض ما بني صفيت 
فالقاسطون الذين هم جلهنم حطبا ، هم نقيض املقسطني الذين .. القاسطني واملقسطني 

  ..حيبهم اهللا تعاىل 
) $̄Ρ r&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ßϑø9 $# $̈Ζ ÏΒuρ tβθäÜ Å¡≈ s)ø9 $# ( ô yϑsù zΝ n=ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù (# ÷ρ§� pt rB # Y‰ x©u‘ ∩⊇⊆∪   

$ ¨Βr&uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# (#θçΡ%s3 sù zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 $Y7 sÜ ym (  ] ١٥ – ١٤: اجلن [     

) ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ø) ßϑø9$# (   ] ٨: املمتحنة [     

فالذي يعرض .. عىن إىل النقيض ما بني كلميت عرض وأعرض وهذه اهلمزة تنقل امل
عليه أو يعرِض لغريه أمراً أو شيئاً ما ، إنما هو نقيض من أعرض مبعىن أنه ال يلتفت لما 

  ..يعرض عليه 
) øŒÎ) uÚ Ì�ãã Ïµø‹ n=tã ÄcÅ´ yèø9 $$Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈¢Á9 $# ßŠ$u‹ Ågø:$# (  ] ٣١: ص  [     

) ô tΒuρ uÚ t� ôã r&  tã “Ì� ò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥ uρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘yϑôã r& ( 
     ] ١٢٤: طه [ 
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حيملون الصفات النقيضة ) أعرب : ( األعراب من الفعل املتعدي .. إذاً .. 

  ) ..عرب ( للكلمات املتفرعة عن الفعل 
أن يصلوا إىل مرتبة الكمال والتمام واخللو  وملّا كان البشر يف احلياة الدنيا ال يمكن

† (  [من أي عيب أو نقص ، فإننا نرى أنّ الكلمات  Î1t� tã (   ،) $|‹ Î/ t� tã (  ،) $¹/ ã� ãã 

يف القرآن الكرمي ، تأيت يف القرآن ) ب ، ر ، ع ( وهي باقي مشتقات اجلذر  ، ] )
سينشئهن اهللا تعاىل يف اآلخرة الكرمي لتصور لنا صفات كتاب اهللا تعاىل ، والاليت 

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

صفةً للذين يتظاهرون ، تأيت ) أعرب ( معان ودالالت ، ومتفرعة عن الفعل املتعدي 
  ..بالكمال واخللو من العيوب والنواقص 

( واجلزم بتفسري كلمة األعراب يف مجيع كُتب التفسري ،  بأنها ال تعين إالّ البدو 
، يتعارض متاماً مع روح القرآن الكرمي ، الذي يصف البشر ويقيمهم ) سكان البادية 

ولو كانت ..... م اجلغرافية واإلقليمية حسب انتماءام العقيدية ، ال حسب انتماءا
 - يف كتاب اهللا تعاىل  - ، الستبدلت ) سكان البادية ( كلمة األعراب ال تعين إالّ البدو 

Íρ (بكلمة  ô‰ t7ø9 ‰Íρô (، فكلمة  ) #$ t7 ø9$# (  د كلمةوجة ، ويف القرآن الكرمي ال تكلمة قرآني
رادفة لكلمة أُخرى باملعىن الذي يتصوره بعض البشر م ..  

) ô‰ s%uρ z|¡ôm r& þ’ Î1 øŒÎ) Í_ y_ t�÷z r& z ÏΒ Çôf Åb¡9 $# u !%ỳ uρ Ν ä3Î/ z ÏiΒ Íρ ô‰ t7ø9    ] ١٠٠: يوسف[   ) #$
الكمال والتمام واخللو من العيب  -كما رأينا  - ومما يقابل كلمة عريب اليت تعين 

Ïϑyf‘@ (والنقص ، هو كلمة  ôã r& ( عدم التمام ، وتعين وجود ، اليت تعين عدم الكمال و
  ..يقول اهللا تعاىل .. العيب والنقص 



     ٧٨                  
) öθs9 uρ çµ≈ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n? tã ÇÙ÷è t/ tÏϑyf ôã F{$# ∩⊇∇∪ …çν r&t� s) sù Ν ÎγøŠ n=tæ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2  ÏµÎ/ šÏΖ ÏΒ÷σãΒ 

∩⊇∪ y7 Ï9≡x‹ x. çµ≈ oΨ õ3n= y™ ’ Îû É>θè=è% šÏΒÌ� ôfßϑø9 $# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ Ïµ Î/ 4®L ym (#ãρ t� tƒ z>#x‹ yè ø9$# 

zΟŠÏ9 F{$# (   ] ٢٠١  -  ١٩٨: الشعراء  [  

Ïϑyf ( من الواضح يف هذه الصورة القرآنية أنَّ كلمة ôã F{$# (  ، ةال تعين أبعاداً قومي
وال تعين غري البشر ، إنما تعين صفات سلبيةً يف نفوس بعض األعجمني ، حتمل من 

ق ما جيعلهم ال يؤمنون بالقرآن الكرمي ، وال يرون فيه العيب والنقص واالبتعاد عن احل
  ..احلق ودالئل اإلعجاز اليت تبين كماله ومتامه وخلوه من أي عيب أو نقص 

Ïϑyf ( ولو كانت كلمة ôã F{$# (  هاة ، من أنتعين ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخيي
رى ، لتناقض ذلك مع ما حيمله القرآن تعين غري قومِ العرب الذين يتحدثون بلغات أُخ

  ..الكرمي من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم أعيننا 
يتناقض هذا املذهب من التفسري مع كون القرآن الكرمي أُنزل للبشرية مجعاء ،  – ١

إن كانت كلمة األعجمني حتمل ( فبعض األعجمني .. وليس لقوم العرب وحدهم 
أُنزِل عليهم القرآن الكرمي ، ألنهم من مجلة الناس ) ب التفاسري معىن قومياً كما تذه

öθ ( وبالتايل فقولُه تعاىل.. الذين أُنزل إليهم القرآن الكرمي  s9 uρ çµ≈ uΖ ø9 ¨“tΡ 4’ n? tã ÇÙ÷è t/ 

tÏϑyfôã F{$# (  رمني الذينمكن أن يعين بعض ما هو ليس من قوم العرب ، ألنّ اال ي
ة التالية هلذه اآلية ، والذين ال يؤمنون بالقرآن الكرمي حىت يروا تصفهم اآليات الكرمي

  .. العذاب األليم ، موجودون يف قوم العرب ويف كلِّ األقوام 
ويتناقض هذا املذهب من التفسري مع الواقع ، فغري العرب الكثري منهم آمن  – ٢

Β (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ̈$ (بالقرآن الكرمي ، واهللا تعاىل يقول عن بعض األعجمني  Î/ šÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ( 
ولذلك فإنَّ اجلزم بأنَّ العبارة .. فال توجد أُمة إالّ وفيها من آمن بالقرآن الكرمي .. 
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ÇÙ ( القرآنية ÷è t/ tÏϑ yfôã F{$# (  ات األخرى ، يتناقض مع وجودتعين بعض القومي

الكرمي منهجاً لكلِّ  املؤمنني بالقرآن الكرمي يف كلِّ القوميات ، ويتناقض مع كون القرآن
  ..القوميات دون استثناء 

واآلية الكرمية التالية ، بتفسريها املنسجم مع روح القرآن الكرمي ككتاب مرتل 
واليت هي على امتداد البشرية مجعاء ،  rللبشرية مجعاء ، ومع ساحة رسالة حممد 

Ïϑ‘@ (تؤكّد صحة ما نذهب إليه يف تفسرينا لكلمة  yfôã r& ( ..  

) öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ $ºΡ# uö� è% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑygõƒ −# u @’ Î1t� tã uρ 3 ö≅ è% uθèδ 

šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ”W‰ èδ Ö!$ xÿ Ï©uρ ( š Ï%©!$# uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ uθèδ uρ óΟ ÎγøŠ n=tæ 

‘̧ϑtã 4 š� Í× ¯≈ s9'ρ é& šχ÷ρyŠ$uΖ ãƒ ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹Ïè t/ (   ] لت٤٤: فص [  

Ïϑygõƒ‘ (إىل أنّ كلمة  - تقليداً  -ذهبت تفاسرينا  −# u (  يف هذه اآلية الكرمية تعين

’@ (قرآناً بلغة غري قوم العرب ، وإىل أنّ كلمة  Î1 t� tã uρ 3 (  ًاً ، أو قوماتعين رسوالّ عربي
  :ارض مع القرآن الكرمي يف النقاط التالية وهذا املذهب من التفسري يتع.. عرباً 
Ïϑygõƒ‘@ (الكلمتان  - ١ −# u @’ Î1 t� tã uρ 3 (  تتاليتان بينهما حرف عطفتان مكلمتان قرآني

 عاد إليه الكلمة األخرى دون إيعن األمر الذي ت وإعادة كلٍّ منهما إىل أمرٍ خمتلف ،
فاَألوىل أن تعاد الكلمتان إىل أمرٍ .. ين دليلٍ ، أمر يتعارض مع انسجام روح النص القرآ

 واحد..  
öθs9 (بالعبارة القرآنية  - كما ذهبت التفاسري  - إن كان املقصود  - ٢ uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ 

$ ºΡ#u ö� è% $|‹ Ïϑyg õƒ r& (#θä9$s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ… çµçG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑ ygõƒ −# u @’ Î1t� tã uρ 3  ( ل القرآنزه لو نأن ،
كيف يكون القرآن بلغة خمالفة  -محتجني  - بلغة قومية أُخرى ، لقال العرب الكرمي 
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لو كان هذا املذهب من التفسري صحيحاً ، ألدى ..  rللغتهم القومية وللغة الرسول 

إىل أنَّ لغري العرب مربرات  - سواء علم من جيزم ذا التفسري أم مل يعلم  -ذلك 
الكرمي تتعارض مع لغام القومية ، وعلى كون لغة  االحتجاج على كون لغة القرآن

وبالتايل فهذا املذهب من التفسري .. تتعارض أيضاً مع لغام القومية  rالرسول 
يتعارض متاماً مع حقيقة القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء ، ومع حقيقة بعث حممد 

r  اات ولغاة مجعاء ، بعيداً عن القوميللبشري..  
≅) öاية اآلية الكرمية  - ٣ è% uθèδ šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u ”W‰ èδ Ö !$ xÿÏ© uρ ( šÏ%©!$# uρ Ÿω 

šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ uθ èδ uρ óΟ ÎγøŠ n=tæ ‘̧ϑtã 4 š� Í×̄≈ s9'ρ é& šχ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïèt/ (  ،
ليس العرب وحدهم ، فانقسام تبين حقيقة تفاعل البشرية مجعاء مع القرآن الكرمي ، و

  ..البشرية إىل قسم يؤمن به ، وقسم ال يؤمن به ، مسألة ال ميكن حصرها بقوم العرب 
إنَّ اهللا تعاىل يقول لنا من خالل هذه الصورة القرآنية ، ولو جعلنا هذا القرآن مباهية 

آياته ليست كاملة وليست تامة وليست خالية من أي عيب أو نقص ، ولو جعلنا 
ليست مفصلة وليست مبينة بتمام كامل من أي عيب أو نقص ، لكان القرآن الكرمي 
حاوياً على العيب والنقص ، ولرأوا فيه العيب والنقص ، وحلسبوا أنَّ فيه من الكمال 
والتمام حسب ما يناسب أهواءهم من هذا العيب ، وبالتايل لقالوا كيف يكون ذلك ، 

  ..متام أعيب ونقص ، وكمال و
إنَّ الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، وهذا ما يتصف به القرآن الكرمي ، 
كتاباً وحكماً ولساناً ، هو نتيجة لكون مفرداته فطرية موحاة من اهللا تعاىل بعيداً عن 
أي اختيارٍ بشري ، ونتيجة لربط هذه املفردات مع بعضها بعضاً يف العبارة القرآنية ، 

  ..فق حكمة مطلقة وعلمٍ مطلقٍ من اهللا تعاىل و
ولذلك فدالالت املفردات القرآنية يف العبارة القرآنية ، حتمل من األدلّة واملعاين أكرب 
بكثري مما تبينه لنا قواميس اللغة العربية ، ومن أن تحيط تصوراتنا ذه األدلّة واملعاين ، 
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 فوق قواعد اللغة العربية اليت متّ تقعيدها من قبل ونرى أيضاً أنَّ صياغة القرآن الكرمي

  ..البشر 
سمة تة األمور واألشياء تسمية مطلقة ، فإنَّ ذلك وملّا كانت املفردات القرآنيي ماهي

يقتضي أنّ األمساء القرآنية اليت تسمي تلك األمور واألشياء ،  تتقارب يف بنيتها اللغوية 
األشياء خبواصها وصفاا وىل ، تقارباً يوازي تقارب تلك األمور من منظار علم اهللا تعا

..  
ولذلك يدخل احلرف القرآين يف معادلة الوصف كواحدة معىن ، وليس كمجرد لبنة 

وأكرب دليلٍ على ذلك هو األحرف النورانية يف بداية بعض .. صوتية يف بناء الكلمة 
ارات قرآنية مستقلّة ، وال يمكن لعاقل أن السور ، اليت منها ما يأيت يف آيات كعب

  ..يتصور أنها جمرد واحدات صوتية دون معىن ، يقول تعاىل 
) �!9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym A�� Î7 yz  (      ] ١: هود [   

ين ، وتأيت الكلمة القرآنية فاللبنة األوىل للمعىن يف القرآن الكرمي هي احلرف القرآ
وصفاً مطلقاً ملاهية املوصوف ، من خالل اجتماع معاين احلروف املكونة هلذه الكلمة 

فالكلمات اليت تتكون من احلروف ذاا ، يعود االختالف يف ما حتمله .. بترتيب معين 
األخذ بعني من معان إىل االختالف يف ترتيب احلروف املكونة هلذه الكلمات ، مع 

االعتبار كون احلرف ينتمي للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، أو كونه ال 
وكلُّ ذلك ضمن قوانني ونظم مطلقة تنتظم ا واحدات املعىن .. ينتمي إىل هذا اجلذر 

)  ٢٨ (يف صياغة مطلقة صاغها اهللا تعاىل من اللبنات األوىل للمعىن وهي ) احلروف ( 
، حبيث يتم من خالهلا الوصف املطلق لألمور واألشياء ، وصفاً حيمل  حرفاً قرآنياً

  ..مفاتيح كلّ شيٍء يف هذا الكون 
صاحلة لتسمية كلِّ ) مبا فيها احلروف كواحدات معىن ( واملفردات القرآنية الفطرية 

.. ما يف الكون ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيتها ، ال من منظار ما نراه من ظاهرها 
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فاالختالف الذي نراه  يف ظاهر األمور واألشياء يف هذا الكون من منظارنا الظاهري ، 
خيتلف عن حقيقة هذه األمور واألشياء من منظار عامل األمر ارد عن املكان والزمان 

  ..والذي ال جتتمع فيه املتناقضات 
يقتضيه أن يكون  فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيء ، يقتضي من مجلة ما

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

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

عندها سنرى أنّ احلروف القرآنية واملفردات القرآنية واجلمل القرآنية .. هذا الكون 
ويف اآلخرة عندما يأيت .. ينطوي حتت ما تصفه وتصوره كلُّ شيٍء يف هذا الكون 

  ..تأويل القرآن الكرمي سنرى هذه احلقيقة بأم أعيننا 
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  آين وصياغته يف عامل األمردالالت النص القر             

            
  أسرار الكون وقوانينه ونظمه وحقيقة األمور وصور األشياء يف عامل األمر          

  
  )عامل األمر(                                  
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من منظارنا حنن احملكومني  –مفهوما األزل واألبد مها مفهومان نسبيان ، ختضع هلما 
  ..مجيع األشياء املخلوقة املتشيئة يف عامل اخللق  –لقوانني املكان والزمان 

لقد رأينا أنَّ هناك نوعني يف الوجود العائد هللا تعاىل ، مها عامل اخللق ، وعامل األمر ، 
  ..ولكلٍّ منهما خصائصه وصفاته اليت متيزه 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: األعراف [    ) #$
  ..ورأينا أنَّ عامل اخللق يتميز بكونه عاملَ األشياء .. 
) È≅ è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. & óx« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡uθ ø9$# ã�≈ £γ s)ø9    ] ١٦: الرعد [    ) #$

) t, n=yzuρ ¨≅ à2 & óx« … çνu‘£‰ s) sù # \�ƒÏ‰ ø) s? (    ] ٢: الفرقان [  

) ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ (   ] ٦٢: الزمر [  

≅¨ (إنَّ العبارة القرآنية  à2 & óx« (  ة ، هي مطلقة ، وتعينيف هذه الصور القرآني
  ..شياء ، وهذه األشياء هي كلُّ ما ينتمي إىل عامل اخللق مجيع األ

≅¨ (وكلُّ ما ينتمي إىل عامل اخللق  à2 & óx« (  آخر ز .. له زوجفعامل اخللق يتمي– 
  ..بكونه خملوقاً من أزواج  –أيضاً 
) ÏΒuρ Èe≅ à2 > óx« $ oΨ ø) n=yz È ÷ỳ ÷ρ y— ÷/ ä3ª=yè s9 tβρã� ©. x‹ s? (  ] ٤٩: الذاريات [  

ÏΒ (نرى أنَّ العبارة  –أيضاً  –وهنا  uρ Èe≅ à2 > óx« (  تعين مجيع  عبارةٌ مطلقةٌهي
فكلُّ شيٍء خملوقٍ مكونٌ من أزواج ، وبالتايل فكلّ ما ينتمي إىل .. األشياء دون استثناء 

  ..مل يكن شيئاً قبل خلقه ) عامل األشياء ( عامل اخللق 
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) Ÿω uρr& ã� à2õ‹ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $ ¯Ρ r& çµ≈ oΨø) n=yz ÏΒ ã≅ö6 s% óΟ s9uρ à7 tƒ $ \↔ø‹ x© (   ] ٦٧: مرمي [  
واإلنسان كمخلوق ينتمي إىل عامل التشيؤ ، ال بد أن ينطبق عليه ناموس الزوجية يف 

فبالنسبة ملسأليت اإلميان والكفر كمسألتني متقابلتني ، ال بد أن يكونَ البشر .. كلِّ شيء 
بالنسبة هلذه املسألة عبارة عن زوجني ، قسم كافر  –تشيء يف هذا العامل املخلوق امل –

  ..، وقسم مؤمن 
) uθ èδ “Ï%©!$# ö/ ä3s) n=s{ ö/ ä3Ζ Ïϑsù Ö�Ïù%Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒuρ ÖÏΒ÷σ •Β 4  (   ] ٢: التغابن [  

  ..ينتمي لعامل اخللق ) نقيض اخلري ( فالشر .. وهكذا 
) ö≅ è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n=xÿ ø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh�Ÿ° $ tΒ t, n=y{  (   ] ٢ – ١: الفلق [      

كيف أنَّ املشيئة اليت ساحة حركتها ) القدر ( وقد رأينا يف النظرية الثانية .. 
وتفاعلها عاملُ اخللق ، ميكنها أن ترتبط باملسائل املتناقضة يف الوقت ذاته ، ففي كتاب 

رجع ذلك أنَّ عامل وم... اهللا تعاىل ميكن عطف مسألتني متناقضتني على مشيئة واحدة 
  ..ن من أزواج وحيتوي املتناقضات مكو) ساحة املشيئة ( اخللق والتشيؤ 

  ..من هنا ندرك عمق الكفر الناتج عن ادعاء بعض البشر بأنَّ هللا تعاىل ولداً 
) ÏM s9$s% uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í� ÷ƒ t“ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s%uρ “t�≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/$# «! $# ( š�Ï9≡sŒ 

Ο ßγä9 öθ s% óΟ ÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& 

šχθà6sù÷σ ãƒ (    ] ٣٠: التوبة  [      
فذلك يقتضي الزوجية ، والزوجية تقتضي االنتماء إىل عامل اخللق والتشيؤ يف هذا 

  ..مرتّه عن كلّ ذلك العامل احلادث ، واهللا تعاىل 
) $ yϑ¯ΡÎ) ª! $# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ βr& šχθä3 tƒ …ã& s! Ó$ s!uρ ¢ (    ] ١٧١: النساء [  

) 4’ ¯Τ r& ãβθä3 tƒ …çµ s9 Ó$s! uρ óΟ s9 uρ ä3 s? … ã&©! ×πt6 Ås≈ |¹ ( t,n= yzuρ ¨≅ ä. &ó x« ( (   ] ١٠١: األنعام [  
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) $ tΒ tβ%x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −Gtƒ ÏΒ 7$ s!uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4 (  ] ٣٥: مرمي [  

أما عامل األمر فهو عاملٌ يتعلّق بالصفات اإلهلية مباشرة ، وهو فوق عامل اخللق 
ولذلك يف عامل األمر ال جتتمع .. والتشيؤ ، وبالتايل هو فوق الزوجية والتحيز 

يتعلّق بالصفات اإلهلية  فكون عامل األمر.. املتناقضات كما هو احلال بالنسبة لعامل اخللق 
  ..مباشرة ، فهو ال حيوي املتناقضات 

مل تأت كلمة اسم املضافة للذات اإلهلية  –يف كتاب اهللا تعاىل  –وقد رأينا كيف أنه 
، مل تأت مرتبطةً بأي اسم صفة من أمساء الصفات هللا تعاىل ، وأنها أتت مرتبطة بكلميت 

عامل األمر املرتبطة مباشرة بصفات الذات اإلهلية ، ويف مسائل ) ..... رب  –اهللا ( 
إالّ  –املتعلّقة باهللا تعاىل  –مل تأت كلمة أمر ومشتقّاا  –يف القرآن الكرمي  –نرى أنه 

، فلم تأت مرتبطةً بأي اسم صفة من أمساء الصفات هللا ) رب  –اهللا ( مرتبطة بكلميت 
صفات الذات اإلهلية ، وهي من مسائل الصفات تعاىل ، فمسائل األمر ترتبط مباشرةً ب

..  
ومشتقّاا واحدات وصف وتسمية ملسألةßyρ”�9$# (   (ويف القرآن الكرمي تعد كلمة 

  ..من مسائل األمر ، فهي مسألةٌ فوق عامل اخللق والتشيؤ 
) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (   ]٨٥: اء اإلسر [  

≅È (إنَّ العبارة القرآنية  è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (  ، تعين أنَّ الروح ينتمي لعامل األمر

�š (: وبالتايل ال ينتمي لعامل اخللق ، وهي إجابة للسؤال  tΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Çtã Çyρ”�9 ، وال  ) ) #$
  ..ا يتخيل الكثريون تعين أبداً أنه ال جيوز الكالم يف الروح والتحدث به ، كم

ßyρ”�9 (ولذلك مل تأت كلمة  وال مرة مرتبطة  –يف القرآن الكرمي  –ومشتقّاا  ) #$
  ..مبسائل اخللق والتشيؤ ، إنما تأيت مرتبطةً مبسائل األمر 
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) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# Çyρ”�9$$ Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n? tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6 Ïã (  ]٢: لنحل ا [  

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (  ] ٨٥: اإلسراء [  

) ’ Å+ù=ãƒ yyρ”�9$# ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n? tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ  ÍνÏŠ$ t7Ïã u‘É‹Ψ ã‹ Ï9 tΠöθ tƒ É−Ÿξ −G9 : غافر [   ) #$
١٥  [  
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 (   ] ٥٢: الشورى [  

) ãΑ ¨” t∴s? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$# uρ $ pκ�Ïù Èβ øŒÎ*Î/ Ν ÍκÍh5 u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9�ö∆ r&  (   ] ٤: القدر [  

، من كتاب اهللا تعاىل وليس من موروثاتنا التفسريية  هكما نفهم –لذلك فالروح 
سألةٌ فوق الزوجية ، وهو ال حيمل إالّ هو م –) القدر ( كما بينت يف النظرية الثانية 

اخلري ، ألنَّ أمر اهللا تعاىل الذي يرتبط به الروح والذي ال حيمل إالّ اخلري ، ال يرتبط 
ال جتتمع املتناقضات كما  –الذي ينتمي إليه الروح  –بنقيض ذلك ، ففي عامل األمر 

  ..رأينا 
) # sŒÎ) uρ (#θè=yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n=tæ $ tΡu !$ t/#u ª!$# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅è% �χÎ) ©!$# Ÿω 
â� ß∆ù' tƒ Ï !$t± ósxÿ ø9 $$Î/ ( tβθä9θà) s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? (   ] ٢٨: األعراف [  

) * ¨β Î) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ôm M} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ï !$ t±ós xÿø9 $# 

Ì� x6Ψßϑø9 $# uρ Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6̄=yè s9 šχρã�©. x‹ s? (    ] ٩٠: النحل [  

ويف هذه املسألة تاه الكثريون ، فخلطوا بني النفس املوجودة يف مجيع البشر واليت 
تقف وراء إرادام وأعماهلم وما خيتارون ، وبني الروح الذي هو الصلة واملدد والقرىب 

  ..اهللا تعاىل كما تصفه كلمة الروح ومشتقّاا يف القرآن الكرمي  من
إنَّ الروح ينتمي لعامل األمر ، ويتعلّق مباشرةً بصفات اهللا تعاىل ، فهو فيض من نور 

فساحته عامل األمر الذي هو فوق عامل اخللق والتشيؤ املتصف بالزوجية .. اهللا تعاىل 
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نسان بنسبة من الروح تتناسب مع درجة صلة هذه ومتتلئ نفس اإل.. وباملتناقضات 
فهذا الروح يؤيد اهللا تعاىل به املؤمنني الصادقني املقربني .. النفس وقرا من اهللا تعاىل 

  ..نتيجةً إلميام وصدقهم وعملهم مبا يقرم من اهللا تعاىل  –دون غريِهم  –منه 
) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Çyρ”�9 $$Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n?tã tΒ â !$t± o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6 Ïã ÷β r& (#ÿρ â‘É‹Ρr& … çµ̄Ρ r& Iω 

tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβθà) ¨? $$sù (   ] ٢: النحل [  

 ) �ω ß‰ ÅgrB $ YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ $# šχρ–Š !#uθ ãƒ ô tΒ ¨Š!$ ym ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ 

öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 öΝèδ u!$ t/#u ÷ρ r& öΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ÷ρr& óΟßγ tΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκ sEu�� Ï±tã 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝÍκ Í5θè=è% 

z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰−ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ( (    ] ادلة٢٢: ا [  

  ..فهذا الروح نور يصلُ ويقرب املؤمنني الصادقني إىل اهللا تعاىل 
) !$̈Βr' sù βÎ) tβ% x. z ÏΒ tÎ/ §� s) ßϑø9$# ∩∇∇∪ Óy ÷ρt� sù ×β$ ptø† u‘uρ àM ¨Ζ y_uρ 5ΟŠÏè tΡ (    ] ٨٨: الواقعة – 
٨٩ [  

، هو روح من أمر اهللا تعاىل املتعلّق بصفاته  rوالقرآن الكرمي املُوحى إىل الرسول 
  ..العظيمة 
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρ â‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒr& 4 (   ] ٥٢: الشورى [  

  ..الذات اإلهلية ، هو اسم صفة للقرآن الكرمي ب املتعلّقك فالنور ولذل
) * ª!$# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4  (   ] ٣٥: النور [  

) (#θãΖ ÏΒ$ t↔sù «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ Í‘θ‘Ζ9 $# uρ ü“ Ï%©!$# $uΖ ø9 t“Ρ r& 4 (    ] ٨: التغابن [  

 اخللق والتشيؤ وما فيه من نواميس ، وهكذا نرى أنَّ مسائلَ عامل األمر هي فوق عامل
وبالتايل فهي فوق كلِّ القوانني اليت تقاس ا مسائل عامل اخللق ومنها مقاييس الزمان 

لذلك فمفهوما األزل واألبد مها مفهومان نسبيان تقاس ما مسائلُ عامل . ..واملكان 
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ال ميكن إخضاع مسائل اخللق فقط ، كون مسائل عامل اخللق خاضعة لقانون الزمان ، و
عامل األمر وقياسها يف معايري الزمن ، ومن يتخيل أنَّ مسائل عامل األمر ميكن إخضاعها 

ويريد أن جيعل منه مكياالً يكيل فيه ما هو فوق ، ملفهوم الزمن ، فتصوره هذا ساقطٌ 
  ..علمه وإدراكه ، بل ما هو فوق عامله الذي ينتمي إليه 

  ..وسواء مسائل اخللق أم األمر ، ينظَر إليها من زاويتني خمتلفتني 
من زاوية العلم اإلهلي الذي هو فوق عامل املادة واملكان والزمان ومقاييسه ،  – ١

فإنَّ مجيع األمور املتعلّقة مبسائل األمر واألشياء املتعلّقة مبسائل اخللق ، موجودةٌ يف علم 
إنَّ مسألة قياس احلوادث زمنياً هي مسألةٌ .. تعاىل ا ليس حادثاً اهللا تعاىل ، وعلم اهللا 

موجودةٌ فقط يف عامل املادة واملكان والزمان ، واهللا تعاىل أمسى من أن يقاس علمه 
  ..مبقاييس خملوقة ، هي من خلقه سبحانه وتعاىل 

ادثة هلا بداية من الزاوية اليت ننظر منها حنن املخلوقني ، فإنَّ مسائل اخللق ح – ٢
واية ، ومسائل األمر نتفاعل مع آثارها يف هذا العامل احلادث ، وهذا ال يعين أنّ مسائل 

  ..األمر حادثة ، فما هو حادث هو آثارها املادية املتشيئة يف هذا العامل املخلوق املتشيء 
له نوح عليه السـالم  وهاتان الزاويتان نرامها بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل املصور ملا قا

  ..لقومه 
) tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ö/ ä3s9 Ö�ƒÉ‹ tΡ îÎ7 •Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρß‰ç6 ôã $# ©! $# çνθà)̈? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿøó tƒ / ä3s9 

ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ öΝä. ö� ½jzxσãƒ uρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡•Β 4 ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u !%ỳ Ÿω ã�̈z xσãƒ ( öθs9 óΟ çFΖ ä. 

šχθßϑn=÷ès? (  ] ٤ – ٢: نوح [   

‰ρß#) (إنَّ املقدمات اليت طلبها نوح من قومه  ç6ôã $# ©! $# çνθà)̈? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ (  وصل إىلت

�ö (النتيجة  Ïÿøó tƒ / ä3s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡèŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒuρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ|¡•Β 4 (  وبالتايل فإنَّ العمل ،
ت يوصلُ إىل نتيجة مناقضة وهي دخول النار يف اآلخرة والغرق يف بنقيض هذه املقدما
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ومن هذه الزاوية اليت ننظر حنن املخلوقني منها فإنَّ قوم نوحٍ كانوا سيغفَر هلم .. الدنيا 
وال يغرقون وبالتايل سيعيشون أكثر فيما لو عملوا ذه املقدمات فأطاعوا نوحاً وعبدوا 

هذه النتيجة املفترضة ، مع النتيجة املناقضة هلا وهي كفرهم وبالتايل اهللا تعاىل واتقوه ، ف
هاتان النتيجتان من الزاوية اليت ننظر منها حنن املخلوقني واردتان يف الوقت ... غرقهم 

  ..ذاته ، كوننا ال نعلم الغيب وما سيكون فيه 
قوم نوحٍ سوف  ولكن من زاوية العلم اإلهلي الكاشف ، أال يعلم اهللا تعاىل بأنَّ

بالتأكيد يعلم اهللا تعاىل ذلك .. يكفرون وبالتايل يغرقون ، ويدخلون النار يف اآلخرة ؟ 
ولذلك يقول تعاىل بعد تصويره للنتيجة املفترضة األوىل اليت مل يأخذ .. يف علمه األزيل 

β¨ (يقول مصوراً ما هو بعلم اهللا تعاىل الكاشف .. ا قوم نوح  Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u !% ỳ Ÿω 
ã� ¨zxσ ãƒ ( öθ s9 óΟçFΖ ä. šχθßϑn=÷ès? (  فاهللا تعاىل بعلمه الكاشف يعلم ما سيختار قوم نوح ،

  ..وما هي نتيجة اختيارهم 
  ..وهاتان الزاويتان نرامها أيضاً يف قوله تعاىل 

) uθ èδ “Ï%©!$# Ν ä3s) n=yz  ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO # |Ós% Wξ y_r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘‡Κ|¡ •Β … çνy‰Ψ Ïã ( ¢ΟèO óΟçFΡ r& 

tβρç� tIôϑ s? (  ] ٢: األنعام  [  

 (يف هذا العامل ، وذلك بدليل كلمة  أُوجدناإنَّ األجل األول قضاه اهللا تعاىل بعد أن 

Ο èO (  ةيف العبارة القرآني) uθ èδ “Ï%©!$# Νä3 s) n=yz ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO #|Ós% Wξy_ r& ( (  .. وهذا

‰ρß#) (ائجها ، كما رأينا يف قصة نوحٍ عليه السالم األجل هو عالقة املقدمات بنت ç6 ôã $# ©!$# 

çνθà)̈? $# uρ Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿøó tƒ /ä3s9 ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡèŒ öΝä. ö� ½jzxσãƒ uρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 (  ..ولكن 
هناك أجلٌ يتعلّق بعلم اهللا تعاىل الكاشف وهو ما سيكون وما سيختار اإلنسان من 

≅× (وما سيصل إليه من نتائج يف الدنيا واآلخرة  مقدمات y_r& uρ ‘‡Κ|¡•Β …çν y‰ΨÏã ( (  .. كما
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β¨ (رأينا يف قصة نوح عليه السالم   Î) Ÿ≅ y_ r& «!$# # sŒÎ) u!% ỳ Ÿω ã� ¨zxσ ãƒ ( öθ s9 óΟ çFΖ ä. šχθßϑ n=÷ès? 

( ..  
هناك الزاوية ..  مسائل اخللق ومسائلُ األمر ، ينظَر إليها من زاويتني خمتلفتني.. إذاً 

وهناك الزاوية .. اليت ننظر منها حنن املخلوقني ، وهي حمكومة بقوانني املكان والزمان 
  ..املتعلّقة بالعلم اإلهلي الذي هو فوق عامل املادة واملكان والزمان ، وفوق مقاييسه 

.. ة اخللود ويف القرآن الكرمي فإنَّ األبدية مبعىن السرمدية إىل الالاية ، توصف بصف
# (بينما كلمة  Y‰ t/ r& 4 (  ـات هـذه املسـألة    عندمامبسألة فهي تعين تأكيداً حليثي تتعلّق

وتفصيالً وتبياناً هلا ، وذلك يف سياق تفصيل هذه املسألة وتبيانِها ، وال تعين سـرمدية  
حيلُ عليها فقد تعلّقت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي مبسائلَ تست.. الزمان إىل ما ال اية 

  :مثالً يف قوله تعاىل .. سرمدية الزمان إىل ما ال اية 
) šÏ%©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# # Y‰Éf ó¡tΒ # Y‘#u� ÅÑ #\� øÿ à2 uρ $K)ƒÌ� øÿ s? uρ š÷ t/ šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

# YŠ$|¹ ö‘Î) uρ ô yϑÏj9 šUu‘%tn ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 £ àÿÎ=ós uŠs9 uρ ÷β Î) !$tΡ ÷Šu‘ r& �ω Î) 4o_ó¡ ßsø9 $# ( ª! $# uρ 

ß‰ pκ ô¶tƒ öΝ åκ̈Ξ Î) šχθç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟ à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4 (  ] ١٠٨ – ١٠٧: التوبة [ 

 .. النيبr  ايةٌ من الزمان ، وال رار هذا ، هلماالض يف حياته الدنيا ، واملسجد
‰Y# (لمة وبالتايل فك.. حيمالن وال بأي شكلٍ من األشكال سرمديةً ال اية هلا  t/ r& 4 (  يف

Ÿω óΟ (هذا النص القرآينّ  à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/r& 4 (  ، اية ة الزمان إىل ما الال تعين أبداً سرمدي
إنما تعين تأكيداً على األمر اإلهلي بعدم اإلقامة يف هذا املسجد الضرار ، وتفصيالً وتبياناً 

  ..يف ذلك 
# (وكذلك األمر نراه يف دالالت كلمة ..  Y‰ t/ r& 4 (  ة التاليةيف الصورة القرآني:  
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) $ tΒuρ šχ%x. öΝ à6s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™u‘ «! $# Iω uρ βr& (# þθßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρø— r& .ÏΒ ÿ ÍνÏ‰÷è t/ 

# ´‰t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $̧ϑŠÏà tã  (  ] ٥٣: األحزاب [  

.. ن ، كالمها له ايته يف عامل الـدنيا  ، أم املؤمنون املعنيو rفسواٌء أزواج النيب .. 
 ةُ نكحِ أزواجِ النيبوإمكانيr     ، نة ، فهي تنتـهي عنـد مـومن بعده ليست سرمدي

# (وبالتايل ال ميكن لكلمة  Y‰ t/ r& 4 (  اية هلا هـا تعـين تأكيـداً    .. أن تعين سرمديةً الإن
  ..من بعده  rيب وتفصيالً وتبياناً لألمر اإلهلي بعدم نكح أزواج الن

# (ويف ورود كلمة ..  Y‰ t/ r& 4 (   ة مـاة التالية ألكرب دليلٍ على صحيف الصور ة القرآني
  ..نذهب إليه 
) ö≅ è% β Î) ôM tΡ%x. ãΝ à6s9 â‘# £‰9 $# äοt� ÅzFψ $# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ |ÁÏ9%s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9$# (# âθ ¨Ζ yϑtFsù 

|N öθ yϑø9$# βÎ) ÷ΛäΨ à2 šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊆∪  s9uρ çνöθ̈Ψ yϑ tGtƒ # J‰t/ r& $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& 3 ª! $#uρ 7ΛÎ=tæ 

tÏΗÍ>≈ ©à9$$ Î/ (    ] ٩٥ – ٩٤: البقرة [  

فالظامل الذي يدخل النار من هؤالء ، سيتمنى املوت واخلالص مـن العـذاب يف   .. 
  :اآلخرة ، يقول تعاىل 

) (#÷ρ yŠ$tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $ uΖøŠ n=tã y7 •/ u‘ ( tΑ$s% / ä3̄Ρ Î) šχθèWÅ3≈ ¨Β  ( ]  ٧٧: الزخرف [  

# (وهذا ينفي متاماً تعلّق كلمة ..  Y‰ t/ r& 4 (  اية هلا ال فهي حتملُ دالالت .. بسرمدية
التأكيد والتفصيل والتبيان بأنّ هؤالء وبشكلٍ مطلق ال يتمنون املوت يف حياتهم الدنيا ، 

نَّ اخللود يعين الثبات على املاهيـة ، وبالتـايل   إ..... بسبب ظلمهم وما قدمت أيديهم 
# (يعين سرمديةً ال اية هلا ، سواٌء تعلّق بكلمة  Y‰ t/ r& 4 (  ا أم مل يتعلّق ...  

حينما أغوى إبليس آدم عليه السالم ، إنما كان ذلك من خالل وسوسته آلدم بـأنّ  
  ..منها ، بأنها هي شجرة اخللد الشجرة اليت أُمر آدم عليه السالم بعدم االقتراب 
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) šZuθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9ßŠ r& 4’ n? tã Íοt� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n?ö7 tƒ 

$ (: ويف قوله تعاىل ..... ]  ١٢٠: طـه [  ) tΒuρ $uΖ ù=yè y_ 9� |³t6 Ï9 ÏiΒ š�Î=ö6 s% t$ù# ã‚ ø9$# (  'Î*sù r& 

¨M ÏiΒ ãΝ ßγ sù tβρà$Î#≈ sƒø:$# (  ] دليلٍ على أنّ اخللد يعين ..  ] ٣٤: األنبياء يف هذا القول أكرب
فالنار كجزاٍء ألعداء اهللا تعاىل ، ال اية هلا ، ولذلك يصفها اهللا تعاىل ..... الالاية 

y7 (.. بدار اخللد  Ï9≡sŒ â!# t“y_ Ï !# y‰ôã r& «! $# â‘$̈Ψ9$# ( öΝ çλm; $pκ� Ïù â‘# yŠ Ï$ù# èƒø:$# ( L !#t“ y_ $oÿ Ï3 (#θçΡ%x. 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβρß‰ ysøg s† (   ] ٢٨: فصلت [  
وال يقتضي .. يعين سرمديةً ال اية هلا  –كما يصفه كتاب اهللا تعاىل  –فاخللود .. 

‰Y# (مفهوم السرمدية هذه حتميةَ التعلّق بكلمة  t/ r& 4 (  ..  
وملّا كـان  ..... مان نسبيان يتعلَّقان مبفهوم الزمن مفهوما األزل واألبد مفهو.. إذاً 

مفهوم الزمن ال وجود له إالَّ يف عامل اخللق ، وليس معياراً إالَّ لألشياء املخلوقة املوجودة 
يف عامل اخللق ، فإنَّ مفهوما األزل واألبد ال قيمة هلما إالَّ مبنظارنا الـدنيوي احملكـوم   

يسا معياراً لعامل األمر ، وليسا معياراً نتصور ما قدم الذات لقوانني الزمان واملكان ، ول
، ألنَّ الذات اإلهلية وعـامل  ) كالروح والقرآن ( اإلهلية ، أو قدم موجودات عامل األمر 

  ..األمر فوق مفهوم الزمان كما رأينا 
ج عـن  م ما هو فوق عامل املكان والزمان ، هو وهم ساقطٌ نـات دتصور ق.. إذاً .. 

حماولة وضعِ الذات اإلهلية وصفاا وما يتعلّق ا من عامل األمر يف معيارٍ ال تعلّق لـه إالَّ  
  ) ..عامل اخللق والتشيؤ ( بالعامل األدىن 

  
$         $         $  
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نرى حقيقةَ القرآن الكرمي وارتباطه بالذات اإلهلية وصفاا ، ننطلـق يف هـذا   كي ل

  ..البحث وفق منهجٍ علمي يعتمد على الرباهني الواردة يف القرآن الكرمي ذاته 
  :أعماق  لقد رأينا يف حبث الكالم والقول أنَّ للكلمة املقولة امللفوظة ثالثةَ

عمق الكالم ، وهو عمق املعىن والتصور الذايت بالنسبة للمسألة الـيت تصـفها    – ١
  ..وتسميها هذه الكلمة ، أي عمق صورة املسألة املوصوفة بالكلمة ، يف الذات املتكلّمة 

عمق القول ، وهو عمق الصياغة اللغوية هلذا املعىن ، أي اجلزم باختيار قالـبٍ   – ٢
 املعىن الكائن يف الذات يف هذا القالب اللغوي  ياغةلص، لغوي..  
  ..عمق اللفظ ، وهو عمق إخراج القول من الذات بغية إمساعه  – ٣

ففي املخلوقات تكون .. وهذه األعماق الثالثة ترتبط بالذات القائلة وصفاا 
هلية اليت هي األعماق الثالثة حادثة ، كون هذه املخلوقات حادثة ، أما بالنسبة للذات اإل

فوق عاملي األمر واخللق كما قلنا ، فإنَّ عمقا الكالم والقول غري حادثني ، وغري 
حمكومني للمكان والزمان ، بينما عمق اللفظ فهو عمق خاص باملخلوقات كونه يتعلّق 

لجذر ولذلك نرى أنَّ ل.. بالذبذبات الصوتية املخلوقة احلاملة للقول يف هذا العامل املادي 
$ (يف كتاب اهللا تعاىل مشتقّاً وحيداً يتعلّق باإلنسان ) ل ، ف ، ظ (  ¨Β àáÏÿ ù=tƒ ÏΒ @Α öθs% 

�ω Î) Ïµ÷ƒ y‰ s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã (  ] ١٨: ق  [..  
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وما تاه فيه بعضهم بالنسبة هلذه املسألة ، هو تفاعلهم يف هذا العامل املادي مع لفظ 
، ) عمق الصوت واللفظ ( عرب ذبذبات حادثة  حروف القرآن الكرمي يف وسط ماديٍ

وليس مباهية ) عامل اخللق ( دون أن يتطلّعوا إىل كون هذا العمق متعلّقاً بعاملنا املادي 
فمن أهم أسباب هذا التيه عدم التمييز بني حقيقة النص .. النص القرآين ككالم وكقول 

سبحانه وتعاىل هلذا املعىن من جهة ، وبني محل  القرآين كونه معىن ونصاً مصاغاً من اهللا
  ..ذلك كآثارٍ هلذا القول يف عاملنا املادي احلادث من جهة أُخرى 

ومن أسباب هذا التيه عدم التمييز الصحيح بني مفاهيم الكالم والقول واللفظ ، 
متعلّقاً مباهية فعرفوا القول بأنه لفظٌ مادي ، وخلطوا بينه وبني اللفظ ، فحسبوا القولَ 

ومن أسباب هذا التيه عدم إدراك .. الذبذبات الصوتية املادية احلاملة له يف عاملنا املادي 
الفارق بني مسائل عامل األمر ومسائل عامل اخللق ، وإسقاطُ تصورام ملسائل عامل اخللق 

  ..على مسائل عامل األمر 
يتعلّق ) القول ( هلية ، والعمق الثاين يتعلّق بالذات اإل) الكالم ( فالعمق األول 

الذي نتفاعل معه يف حياتنا الدنيا فيتعلّق بآثار ) اللفظ ( بالصفات اإلهلية ، بينما عمق 
أما مساع القرآن الكرمي أو إخراجه من الذات ... صفات اهللا تعاىل يف هذا العامل 

يف عاملنا عامل اخللق ، وهذا كحرف وصوت يف عامل األمر ، فيختلف متاماً عن مساعه 
االختالف يعود إىل االختالف بني هذين العاملني املتمايزين ، حيث لكلِّ عاملٍ ماهيته 

  ..اخلاصة به ، وصفاته اخلاصة به 
السماع ( ، ) القول ( ، ) الكالم : ( األعماق الثالثة يف عامل األمر هي .. إذاً 

عماق الثالثة يف عامل األمر الذي يتعلّق مباشرة وهذه األ) .. وإخراج القول من الذات 
وبالتايل فهذه األعماق الثالثة بالنسبة لكتاب .. بالذات اإلهلية وصفاا ، ليست حادثة 

ما هو حادث هو نطقنا املادي .. اهللا تعاىل الذي ينتمي لعامل األمر ، ليست حادثةً أبداً 
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عرب ذبذبات صوتية حادثة حاملة ، الكرمي حنن املخلوقني يف هذا العامل حلروف القرآن 
  ..لنطقنا ذه احلروف 

، ولنا ....... ) كالسمع والبصر و ( وكما أنَّ هللا تعاىل صفات قدمية غري حادثة 
، كذلك قول اهللا تعاىل ....... ) كالسمع والبصر و ( صفات حادثة حتمل االسم ذاته 

أنَّ لفظنا املادي هلذه احلروف يف عاملنا حلروف القرآن الكرمي قدمي غري حادث ، مع 
فاهللا تعاىل ليس كمثله شيء يف ذاته ويف صفاته اليت منها الكالم .. املادي هذا حادث 

  ..والقول 
) }§øŠ s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9   ] ١١: الشورى [    ) #$

 (فكلمة  ÏµÎ=÷W Ïϑx. ( ؤه من اجتماع كاف التشبيه مع كلمة تعين مثل مثله وهذا نقر
.. مثل يف هذه الكلمة ، وبالتايل فال ذاته جلّ وعال مثل ذواتنا ، وال صفاته مثل صفاتنا 

فال مسعه جلّ وعال مثل مسعنا ، وال بصره مثل بصرنا ، وال كالمه مثل كالمنا ، وال 
  ..قوله مثل قولنا ، وال حروف قوله مثل حروف قولنا 

تج من ينكر قدم احلرف القرآين وعدم حدوثه ، أنَّ احلروف القرآنية ولربما حي.. 
كما نقرؤها هي نظم مركَّب على التوايل والتعاقب ، وبالتايل فإنَّ ارتباطها بالذات 

  ..اإلهلية وصفاا يقتضي حدوث الذات وصفاا 
قول واحلرف املرتبط به إنَّ مثل هذه التصورات ناجتة عن إسقاط القوانني اليت حتكم ال

على صفات الذات اإلهلية ، وكأنَّ الذات ) عامل اخللق والتشيؤ ( يف عاملنا املخلوق 
اإلهلية وصفاا تحيطُ ا قوانني هذا العامل املخلوق ، وكأنه ال يكون القول إالّ عرب 

ه ونسمعه يف عاملنا إننا نقرأ القرآن الكرمي ونلفظ.. احلروف املخلوقة يف عاملنا احلادث 
املادي حروفاً مركّبةً على التوايل والتعاقب ، ألنَّ ذواتنا وأحاسيسنا وصفاتنا خملوقة 

  ..وحمكومة لقانون الزمن الذي يدفعنا من املاضي باتجاه املستقبل على التوايل والتعاقب 
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يا منامنا ولتقريب املسألة إىل أذهاننا ، لنقارن بني القول الذي نسمعه وحنكيه يف رؤ
ففي النوم نسمع وحنكي .. وأحالمنا ، وبني القول الذي نسمعه ونلفظه أثناء يقظتنا 

قوالً غري حمكوم لقوانني العامل املادي من ذبذبات صوتية وغريها واليت حتكم لفظنا يف 
خارج اجلسد املادي  –أثناء النوم  –عامل اليقظة ، وسبب ذلك أنّ أنفسنا كانت 

غري حمكوم لقوانني ( نني املكان والزمان ، ومع ذلك مسعت وحكت قوالً احملكوم لقوا
عرب حروف مادية  ه ونلفظه يف هذا العامل املاديهو ذاته الذي نسمع) املكان والزمان 

وعندما نستيقظ ونريد أن حنكي ما مسعناه وقلناه يف منامنا من قولٍ غري حمكوم .. حادثة 
نقوم بذلك عرب ذبذبات صوتية حمكومة  –يف اليقظة  –ننا لقوانني املكان والزمان ، فإ

  ..لقوانني عامل اخللق الذي تتفاعل معه أنفسنا عرب أجسادنا املادية 
ولربما حيتج من ينكر قدم عمقي القول واحلرف ، أنَّ القرآن الكرمي الذي نقرؤه 

، وهو ذاته ما مسعه  rحروفاً حادثةً على ألسنتنا ، هو ذاته ما مسعناه من الرسول 
من جربيل عليه السالم ، وهو ذاته ما مسعه جربيل عليه السالم من اهللا  rالرسول 

  ..سبحانه وتعاىل 
إنَّ علينا أن ندرك الفارق بني املسألة يف عاملها الذي تنتمي إليه ، وبني ارتسامها يف 

ور للمسألة ، مرسومة مبادة فهذا االرتسام هو ص.. عوامل أخرى هلا ماهياا اخلاصة ا 
كصور جمردة عن مادة تلك العوامل ( إنَّ صور املسألة يف العوامل األخرى .. تلك العوامل 

هي ذاا الصورة اردة للمسألة يف عاملها الذي تنتمي إليه ، فاالختالف بني ) وماهياا 
هو نتيجة اختالف ماهية الصورة احلقيقية للمسألة وبني ارتسامها يف عوامل أُخرى ، 

  ..عاملها الذي تنتمي إليه عن ماهيات تلك العوامل 
 –كما رأينا  –يرتبط ) كالماً وقوالً وحرفاً ( إنَّ القرآن الكرمي بأعماقه الثالثة 

بالذات اإلهلية وصفاا ، وعندما مسعه الروح األمني عليه السالم من اهللا تعاىل ، 
الثة يف ذات الروح األمني عليه السالم ، وعندما مسعه انعكست صورته بأعماقها الث
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من الروح األمني انعكست الصورة ذاا يف ذات الرسول احلادثة ، وعندما  rالرسول 
  ..نسمعه حنن تنعكس صورته ذاا يف ذواتنا احلادثة 

قة بالذات علينا أن نميز بني األعماق الثالثة غري احلادثة للقرآن الكرمي ، واملتعلّ.. إذاً 
) كالماً وقوالً وحرفاً ( اإلهلية وصفاا ، وبني تفاعل الكائنات مع هذه األعماق الثالثة 
  ..حيث يتعلّق ذلك مباهيات العوامل اليت تنتمي إليها تلك الكائنات 

وجي الذي تالقرآن ففي عاملنا املاد د فيه أنفسنا داخل أجسادنا ، نرى أنَّ روح
نفوس البشر وفق صورٍ متباينة وأعماقٍ متفاوتة ، تتعلّق بشفافية هذه  الكرمي يرتسم يف

النفوس ودرجات إمياا ، فتفاعلنا مع الروح القرآين خيتلف من إنسان آلخر ، حسب 
  .. يف نفس اإلنسان ) مبعىن الصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل ( كمية الروح 

…�ω ÿ (: من هنا ندرك عمق قوله تعاىل ..  çµ�¡ yϑtƒ �ω Î) tβρã� £γsÜ ßϑø9$# (  ] ٧٩: الواقعة  [ ،
.. مبعىن ال يدخل ملعانيه ودالالته وأحكامه إالَّ املُطهرون من الذنوب واملعاصي والشرك 

ومن هنا نرى أنَّ الذين ال ميلكون روح اإلميان ، وهم الذين غطّت املادةُ أبصارهم 
، نراهم ال يفقهون شيئاً من القرآن الكرمي ، فال  وعقوهلم من أن ينظروا إىل ما وراءها

  ..ينعكس الروح القرآين يف أنفسهم روحاً تقرم من اهللا تعاىل 
) # sŒÎ) uρ šVù&t� s% tβ# u ö� à)ø9 $# $ oΨ ù=yèy_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷t/ uρ tÏ%©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ $ \/$pgÉo #Y‘θçGó¡̈Β 

∩⊆∈∪ $ uΖ ù=yè y_ uρ 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè=è% ºπ̈Ζ Ï. r& βr& çνθßγ s)øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ ÍκÍΞ# sŒ# u #\� ø%uρ 4 # sŒÎ) uρ |N ö� x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# uö� à) ø9$# 

… çνy‰ ÷nuρ (# öθ©9 uρ #’ n?tã óΟÏδ Ì�≈ t/ ÷Šr& #Y‘θ àÿçΡ (   ] ٤٦ – ٤٥: اإلسراء  [    
اىل ذاته ، عندما نسمع القرآن الكرمي ونقرؤه ، فإننا نكرر ما قاله اهللا تع.. وهكذا 

وهذا الذي نقرؤه هو ذاته ما .. ولكن يف عاملنا املادي هذا وحسب قوانني هذا العامل 
من الروح األمني عليه السالم ،  r، وهو ذاته ما مسعه الرسول  rمسعناه من الرسول 
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مسعاً أدركه من الروح األمني مباهية ال نستطيع حنن يف هذا العامل املخلوق إدراكَها ، 
  ..اته ما مسعه الروح األمني من اهللا تعاىل مباهية ال ميكننا إدراكها وهو ذ

  ..لننظر إىل اآلية الكرمية 
) ÷βÎ) uρ Ó‰ tnr& zÏiΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9 $# x8u‘$yf tFó™ $# çν ö�Å_ r' sù 4®Lym yìyϑó¡ o„ zΝ≈n= x. «!$# ¢Ο èO çµøó Î=ö/ r& 

… çµuΖ tΒù' tΒ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ ¨Ξr' Î/ ×Πöθ s% �ω šχθßϑn=ôètƒ (  ] ٦: التوبة [  

4®L (إنَّ العبارة القرآنية  ym yì yϑó¡o„ zΝ≈n= x. «! $# (  ى يسمعواضحة صرحية ، وتعين حت
اهللا تعاىل ، أي املعىن  كالم –حسب ما يستطيع  –ويدرك املعين يف هذه اآلية الكرمية 

قة ولسان القائل من وما هذه الذبذبات الصوتية اليت تفصلُ بني أُذنه املخلو.. الكائن فيه 
البشر ، إالّ أشياء تتعلّق بالوسط املخلوق الذي تنتمي إليه ، فهذه احلروف املادية اليت 

  ..تنتقل إىل أذنه عرب وسط مادي ، هي ارتسام قول اهللا تعاىل يف هذا الوسط املادي 
) وتية الذبذبات الص( فنحن كمخلوقات حادثة ال بد لنا من هذه األشياء احلادثة 
) كالماً وقوالً وحرفاً ( لندرك ما نستطيع إدراكه من الصورة املطلقة للنصوص القرآنية 

، فال ميكننا إدراك كالم اهللا تعاىل بأعماقه الثالثة يف هذا العامل احلادث ، إالَّ حسب 
ولو كنا موجودين يف عاملٍ مالئكي له .. خواصه وحسب قوانني انتشار الصوت 

كالماً وقوالً وحرفاً ( صفاته اليت متيزه عن هذا العامل ، ألدركنا القرآن الكرمي خواصه و
  ..عرب خواص ذلك العامل وقوانينِه ) 
) ≅ è% öθ©9 šχ%x. ’ Îû ÇÚö‘F{$# ×π x6Í× ¯≈ n=tΒ šχθà±ôϑtƒ tÏiΨ Í≥ yϑôÜ ãΒ $ uΖø9 ¨” t∴ s9 Ο Îγ øŠn=tæ š∅ÏiΒ 

Ï !$yϑ¡¡9 $# $ Z6n=tΒ Zωθß™§‘ (  ] ٩٥: اإلسراء [    
  ..لننظر إىل الصورتني القرآنيتني 
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) $yϑßγ1 yŠ$tΡ uρ !$ yϑåκ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑä3pκ ÷Ξr& tã $ yϑä3ù=Ï? Íοt� yf ¤±9 $# ≅è% r&uρ !$ yϑä3©9 ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# $yϑä3 s9 

Aρ ß‰tã ×Î7 •Β (   ] ٢٢: األعراف [  

) øŒÎ) uρ 3“yŠ$tΡ y7 •/ u‘ # y›θãΒ Èβr& ÏM ø�$# tΠöθ s) ø9$# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ١٠: الشعراء [  

النداء هو صوت وحرف ، ومساع املخلوقات لكالم اهللا تعاىل ال ميكن قياسه على 
مساعنا لبعضنا بعضاً ، فالقول واحلرف يتعلّق بصفة القائل ، وبالتايل فحرفية قول اهللا 

ني عاملنا تعاىل ترتبط بصفاته غري احلادثة ، وعملية مساع قول اهللا تعاىل تتم بعيداً عن قوان
أنَّ مساع قولِ اهللا تعاىل ال يكون إالَّ عرب قوانيننا  –جدالً  –ولو فرضنا ... احلادث 

حني  –أحياناً  –املادية ، فلماذا مل يسمع رجاالت اجليل األول الذين كانوا موجودين 
  ..؟  rنزول الروح األمني ببعض نصوص القرآن الكرمي على النيب 

ما فاهللا تعاىل عندما حتدى عاملَي اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ، إن
حتداهم مبا يسمعونه يف عاملهم املادي هذا ، ومبا يتلونه ، وليس لعاقل أن يتصور أنَّ اهللا 

  ..تعاىل قد حتداهم اإلتيان مبا هو غري مسموع ، ومبا هو موجود فقط يف الذات اإلهلية 
) ÷Πr& tβθä9θà) tƒ çµ1u� tI øù$# ( ö≅ è% (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ ÇtΒ Ο çF÷è sÜ tGó™$# ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# β Î) 

÷Λ äΨ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (  ] ٣٨: يونس [   

) ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§Ρ M} $# �Éfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ%x. öΝåκ ÝÕ÷è t/ <Ù ÷èt7 Ï9 #Z�� Îγ sß (  ] ٨٨: اإلسراء [     

إنَّ اإلعجاز كائن بالنظم واملعىن الذي حيمله ، والتحدي هو يف هذا القول املسموع 
ولذلك عندما توعد اهللا تعاىل من يصف قوله بقول البشر بالعذاب الشديد ، .. املتلو 

ملسموعة اليت يسمعها الكافر الذي قال إنها من قول إنما عىن بقوله تعاىل هذه الكلمات ا
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البشر ، ومل يعنِ ما هو غري مسموع ، فما عناه اهللا تعاىل هو هذه احلروف ذاا اليت 
  ..نسمعها 
) tΑ$s) sù ÷βÎ) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� øt¾� ã� rO ÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) !# x‹≈yδ �ωÎ) ãΑ öθ s% Î� |³u; ø9$# ∩⊄∈∪ Ïµ‹ Î=ô¹é' y™ t� s) y™ (  ]

٢٦ – ٢٤: ثّر املد [    

  :ويف كالم اهللا تعاىل جيب أن منيز بني .. 
واملسائل املتعلّقة به تتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، ألنَّ .. كالم يتعلّق مبسائل األمر  – ١

  ..هو فوق هذا العامل املخلوق املتشيء  –كما رأينا  –عامل األمر 
علّقة به هي مسائل حادثة ، وخترج واملسائل املت.. كالم يتعلَّق مبسائل اخللق  – ٢

 (هذه املسائل إىل عامل اخللق والتشيؤ بكلمة  ä. (  من اهللا تعاىل :) $yϑ¯Ρ Î) $ uΖ ä9 öθs% > óý Ï9 

!# sŒÎ) çµ≈ tΡ÷Š u‘r& βr& tΑθà)̄Ρ … çµ s9 ä. ãβθä3uŠ sù (  ] ا ، ..   ] ٤٠: النحل بينما عمق املعىن املرتبط
  ..حادثاً  وعلم اهللا تعاىل بذلك ، ليس

من اهللا تعاىل ، كعيسى  ) .ä (إنَّ كلَّ ما يف هذا الكون خرج إىل الوجود بكلمة 

$ (: عليه السالم وغريه من املخلوقات  yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡ yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ Ú^θÞ™ u‘ «! $# 

ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( (  ] ١٧١: النساء [ ..  

…ÿ (: إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية  çµçFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó�tΒ (  تصف كلمةَ اهللا ،
تعاىل اليت أُلقيت إىل مرمي ليخرج ا عيسى ابن مرمي للوجود ، وهذا من كالم اهللا تعاىل 

Óyρâ‘uρ çµ (: ونرى أنَّ العبارة القرآنية .. املتعلّق مبسائل اخللق   ÷ΖÏiΒ ( (  الروح الذي تصف
مأل نفس عيسى عليه السالم ، وهذا من كالم اهللا تعاىل املتعلّق مبسائل األمر ، حيث 

  ..من مسائل عامل األمر  –كما رأينا  –الروح 
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إنَّ الكلمة كعلمٍ مبسائل عامل اخللق ، هي علم قدمي يرتبط بصفات اهللا تعاىل ، أما 
العامل احلادث ، فهو وجود حادثٌ خاضع لقوانني املكان وجود هذه املسائل يف هذا 

أما مسائل عامل األمر فإنَّ علم اهللا تعاىل ا هو قدمي أيضاً ، ولكن وجودها .. والزمان 
  ..غري خاضع لقوانني املكان والزمان كما هو احلال يف مسائل عامل اخللق 

 تعاىل لقوانني املكان والزمان ، أو فما يحدد خضوع املسألة اليت حتملها كلمة اهللا
فسواٌء .. عدم خضوعها هلذه القوانني ، هو ماهية العامل الذي تنتمي إليه هذه املسألة 

مسائل اخللق أم مسائل األمر ، مجيعها تعود إىل كلمات اهللا تعاىل غري احلادثة واملرتبطة 
  ..بصفاته العظيمة 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: األعراف [   ) #$

وهكذا فإنَّ الفارق الذي نتخيله بني كلمات اهللا تعاىل املتعلّقة مبسائل األمر ، وبني 
كلمات اهللا تعاىل املتعلّقة بإجياد مسائل اخللق ، ال يعود إىل كلمات اهللا تعاىل ، وإنما 

فكلمات اهللا تعاىل يف .. ل األمر وماهية مسائل اخللق يعود إىل الفارق بني ماهية مسائ
  ..احلالتني ترتبط بصفاته العظيمة املتوحدة بذاته 

وما جيب إدراكه هو أنَّ إضافة كالم اهللا تعاىل للذات اإلهلية ليست كإضافة األعيان 
الكالم معىن  إنَّ.. إخل ..... املنفصلة المسه الكرمي ، كبيت اهللا ، وناقة اهللا ، وأرض اهللا 

وإضافته للذات اإلهلية هو كإضافة صفاته .. وصفةٌ للمتكلّم ، وليس عيناً منفصلةً بذاا 
  ..إخل ..... الكرمية مثل علمه وحياته 

ومن مل يتصف بصفة الكالم والقول ليس إهلاً ، فعدم الكالم والقول هو نقص يف 
  ..على الذين اتخذوا العجل إهلاً  وهذه املسألة جعلها اهللا تعاىل حجةً.. الصفات 
) x‹ sƒªB $# uρ ãΠöθs% 4y›θãΒ . ÏΒ ÍνÏ‰ ÷è t/ ôÏΒ óΟÎγ ÍhŠÎ=ãm Wξôf Ïã #Y‰ |¡y_ …ã& ©! î‘# uθ äz 4 óΟ s9 r& (#÷ρ t� tƒ … çµ̄Ρ r& 

Ÿω öΝ ßγßϑÏk=s3ãƒ Ÿω uρ öΝ Íκ‰Ï‰öηtƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ¢  (  ] ١٤٨: األعراف [     
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) yl t� ÷zr' sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã #Y‰ |¡ y_ … ã&©! Ö‘# uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6ßγ≈ s9Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤ oΨ sù 

∩∇∇∪ Ÿξ sùr& tβ ÷ρ t� tƒ �ωr& ßìÅ_ ö� tƒ óΟ Îγø‹ s9 Î) Zω öθs% Ÿω uρ à7 Î=ôϑtƒ öΝçλ m; # u� ŸÑ Ÿω uρ $Yè øÿ tΡ (  ] ٨٩ – ٨٨: طه 
[   

 –اخلبري  –احلكيم ( وترتيل القرآن الكرمي وإنزاله ، يرتبط بصفات اهللا املتوحدة بذاته 
  ) ..الرحيم  –الرمحن  –العزيز  –العليم 
) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym A�� Î7yz  (  ] ١: هود [  

) y7 ¯Ρ Î) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ# uö� à) ø9 $# ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3 ym AΟŠÎ=tæ  (  ] ٦: النمل [    

) ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tGÅ3 ø9$# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9    ] ٢: غافر [  ) #$

) ×≅ƒÍ”∴s? zÏiΒ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm     ] ٢: فصلت [  )  �9$#§

فيكون من آثار صفات اهللا ) كاملاء واحلديد واألنعام ( أما إنزال األشياء املخلوقة 
لقوانني  العظيمة ، ألنَّ هذه األشياء هي أعيانٌ منفصلةٌ عن الذات اإلهلية ، وحمكومة

  ..التشيؤ واملكان والزمان 
ولذلك فالذوات .. ومبا أنَّ الكالم صفةٌ للذات ، فهو يقاس على هذه الذات 

  ..املخلوقة صفاا خملوقة ، وبالتايل كالمها خملوق أيضاً 
) tΠöθ u‹ø9 $# ÞΟ ÏFøƒwΥ #’ n?tã öΝ ÎγÏδ≡ uθøù r& !$ uΖ ßϑÏk=s3è? uρ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& ß‰ pκô¶ s? uρ Νßγ è=ã_ ö‘r& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθç6 Å¡õ3 tƒ ( 

     ] ٦٥: يس [ 
) §Ν èO #“uθ tGó™$# ’ n<Î) Ï!$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚ ö‘F|Ï9 uρ $ u‹ÏK ø�$# %·æ öθsÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tGs9$ s% 

$ oΨ ÷� s? r& tÏèÍ← !$sÛ (  ] لت١١: فص [    

،  rم ، وإىل قول الرسول وإضافة القرآن الكرمي إىل قول الروح األمني عليه السال
  ..ال يعين أنهما أحدثاه ، وال يعين أنهما صاغاه 
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) … çµ̄Ρ Î) ãΑöθ s) s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊆⊃∪ $ tΒuρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ 

ÉΑ öθ s)Î/ 9Ïδ%x. 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ©. x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒÍ”∴s?  ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊆⊂∪ öθs9 uρ tΑ §θ s)s? $ oΨ ø‹ n=tã uÙ ÷è t/ 

È≅ƒÍρ$ s%F{$# ∩⊆⊆∪ $tΡ õ‹ s{V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑ u‹ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ÷è sÜ s) s9 çµ÷Ζ ÏΒ tÏ? uθø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑsù Ο ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ 

>‰ tnr& çµ÷Ζ tã tÌ“Éf≈ ym (  ] ٤٧ – ٤٠: احلاقة [   

) … çµ̄Ρ Î) ãΑ öθs) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ÏŒ Ä¸ ö� yèø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ •Β §ΝrO &ÏΒr& 

  ] ٢١ – ١٩: التكوير [  )

والصورتان القرآنيتان .. تعين مبلِّغاً لرسالة حيملها عن مرسله  ) ‘Αθß™u (إنَّ كلمة 
فلم تأت هاتان الصورتان .. مها بصيغة الرسالة اليت تعين نقالً عن مرسل  –كما نرى  –

، إنما نرامها بصيغة ) إنه لقول حممد ( ، ) إنه لقول الروح األمني : (  لعلى الشك
… (: الرسالة حصراً  çµ̄Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. (  .. يف هاتني الصورتني  –فالتعلّق

بصيغة الرسالة ، هو بيانٌ بأنَّ الروح األمني تلقّى قولَ اهللا تعاىل من اهللا  –القرآنيتني 
بإبالغه كما  r، حيث قام الرسول  rلة ، وأبلغه كما هو متاماً للرسول تعاىل كرسا

  ..هو متاماً للبشر 
$ (: وقد ذهب بعضهم إىل أنَّ القرآن الكرمي خملوق ، استناداً إىل الصورة القرآنية  ¯ΡÎ) 

çµ≈ oΨù= yèy_ $ ºΡ≡uö� è% $|‹ Î/ t� tã öΝà6̄= yè©9 šχθè=É)÷è s? (  ] كلمة جعل : فقالوا  ..]  ٣: الزخرف
  ..مبعىن خلق ، حمتجني ببعض اآليات ، مثل 

) óΟ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©! $# (# ÿρã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $yϑßγ≈ oΨ ø) tFxÿ sù ( $ oΨ ù=yè y_uρ 

zÏΒ Ï!$ yϑø9 $# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( Ÿξsùr& tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ $uΖ ù=yè y_ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# z Å›≡uρ u‘ βr& y‰ŠÏϑs? öΝ ÎγÎ/ 
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$ uΖ ù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù %[`$y∨ Ïù Wξ ç7ß™ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρß‰ tGöκ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= yèy_ uρ u !$yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø) y™ $Wßθàÿ øt¤Χ ( öΝ èδ uρ ôtã 

$ pκÉJ≈ tƒ# u tβθàÊ Ì� ÷èãΒ (  ] ٣٢ – ٣٠: األنبياء [    
ليه املفعول به ، فكلمة لقد فام أنَّ ماهيةَ الفعل ترتبط مباهية العامل الذي ينتمي إ

جعل عندما ترتبط مبسائل هي فوق هذا العالَم املخلوق املتشيء ، تأيت مبعىن مسى 
  ..ووصف ، وال تأيت مبعىن خلق 

) Ÿω uρ (#θè=yèøg rB ©!$# Zπ |Ê ó�ãã öΝà6ÏΨ≈ yϑ÷ƒ X{  (   ] ٢٢٤: البقرة [  

) tÏ%©!$# (#θè=yè y_ tβ# u ö� à)ø9 $# tÅÒÏã (  ] ٩١: احلجر [   

) Ÿω uρ (#θàÒà)Ζ s? z≈ yϑ÷ƒ F{$# y‰ ÷è t/ $ yδ Ï‰‹Å2 öθs? ô‰ s%uρ ÞΟ çF ù=yèy_ ©! $# öΝ à6ø‹ n=tæ ¸ξŠÏÿ x. 4 (   ]
   ] ٩١: النحل 

) Ÿω uρ ö≅ yèøgrB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u  (  ] ٣٩: اإلسراء [     

(#θè=yè y_ uρ ) sπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ%©!$# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# $·W≈ tΡ Î) (    ] ١٩: الزخرف [  
وال أعتقد أنَّ عاقالً يستطيع أن يدعي بأنَّ مشتقّات كلمة جعل يف هذه اآليات 

  ..الكرمية تأيت مبعىن خلق 
ولو كان اهللا تعاىل خملوقاً الستطاع البشر اإلحاطة به ، وملّا حدد اهللا تعاىل طرق 

  ..تكليمه للبشر بثالثة طرق 
) * $ tΒuρ tβ%x. A� |³u; Ï9 βr& çµyϑÏk= s3ãƒ ª! $# �ω Î) $·‹ ôm uρ ÷ρr& ÏΒ Ç› !# u‘uρ A>$pgÉo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ Zωθß™ u‘ 

zÇrθã‹ sù ÏµÏΡ øŒÎ*Î/ $ tΒ â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym  (  ] ٥١: الشورى [    

ρ÷ (ولو نظرنا إىل العبارة القرآنية  r& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ Zωθß™u‘ zÇrθã‹ sù Ïµ ÏΡ øŒÎ*Î/ $ tΒ â !$ t±o„ 4 (  اليت

$!tΒ â$ (تأيت مرتبطةً باملشيئة  t±o„ 4 (  ألدركنا أنَّ وظيفة الرسول بني اهللا تعاىل وبني البشر ،
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والذي ال يستطيع البشر تلقيه مباشرةً ( ، هي نقل كالم اهللا تعاىل املتعلّق بصفاته العظيمة 
  ..إىل عامل املشيئة الذي يتفاعل فيه البشر ) من اهللا تعاىل 

د مبسألة الناسخ واملنسوخ على أنَّ القرآن الكرمي خملوق ، حيث يزعم أنَّ واالستشها
هذا االستشهاد ليس صحيحاً على اإلطالق ، ألنَّ .. أحكام القرآن  الكرمي تبدل وتغير 

مسألة الناسخ واملنسوخ هي كذبة كُربى متَّ افتراؤها على اهللا تعاىل وعلى كتابه الكرمي ، 
  ..يف الفصل األخري من هذا الكتاب  –اء اهللا تعاىل إن ش –كما سنرى 

والكتب السماوية مجيعها هي كالم اهللا تعاىل ، وليست هي فقط كلمات اهللا تعاىل 
إنَّ كالم اهللا تعاىل صفةٌ من .. فاهللا تعاىل يتكلّم مبا يريد ومىت يريد وكيف يريد .. 

  ..صفاته ، وبالتايل ال يحدد وال ينتهي 
) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� óst6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ ÷∞Å_ Ï& Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (  ] ١٠٩: الكهف [    

) öθ s9 uρ $yϑ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘F{$#  ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈ n=ø%r& ã�ós t7 ø9 $#uρ … çν‘‰ ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπyè ö7y™ 9� çtø2 r& $̈Β 

ôN y‰ ÏÿtΡ àM≈ yϑÎ=x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3 ym (  ] ٢٧: لقمان [    

يف ( وكيف تكون لكلمات اهللا تعاىل حدود ، وكلّ ما يف هذا الكون من وجود 
من حركة ومن معان ندركها وال ندركها ، هو آثار ) املاضي واحلاضر واملستقبل 

  ..لكلمات اهللا تعاىل 
بينا أنَّ القرآن الكرمي يتميز عن باقي الكتب السماوية بأنه قول اهللا تعاىل ، يف وقد 

فالكتب السماوية .. حني يشترك مع باقي الكتب السماوية بكونه كالم اهللا تعاىل 
األخرى هي كلمات اهللا تعاىل اليت قيلت من قبل رسل اهللا تعاىل ، مبعىن أنَّ املعاين 

ولكن اهللا .. يدها اهللا تعاىل صاغتها يف قوالب لغوية رسلُ اهللا تعاىل واألحكام اليت ير
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تعاىل هو من صاغ القرآن الكرمي ، وبالتايل فمعاين القرآن الكرمي ودالالته وأحكامه 
  ..تتناسب مع الصفات اإلهلية العظيمة ، فال يحيط ا إالَّ اهللا سبحانه وتعاىل 

 حتدى اإلنس واجلن على أن يأتوا بنص كالنص من هنا نرى كيف أنَّ اهللا تعاىل
وكيف م أن ميلكوا قدرةً على الصياغة اللغوية كقدرة اهللا تعاىل ليصوغوا ..... القرآين 

ويف الوقت ذاته مل يتحد اهللا تعاىل !!! .. كلمات اهللا تعاىل اليت حتمل تبياناً لكلِّ شيء ؟
السماوية اُألخرى ، فصياغة تلك الكتب  املخلوقات بأن تأيت بنص كنصوص الكتب

  ..ليست من قبل اهللا تعاىل ، أي ليست قوالً هللا تعاىل 
 ز بني املنهج الذي ينقل لنا ما يريده اهللا تعاىل من معانميويف كلِّ رسالة جيب أن ن

صدق وأحكامٍ وأوامر يريد اهللا تعاىل من البشر أن يتبعوها من جهة ، وبني املعجزة اليت ت
ففي رسالة موسى عليه السالم كان املنهج الذي عمل به .. هذا املنهج من جهة أُخرى 

هو التوارة ، وكانت املعجزة هي العصا وغريها من املعجزات احلسية اليت أُعطيت ملوسى 
ويف رسالة عيسى عليه السالم كان املنهج الذي آتاه اهللا تعاىل إياه هو .. عليه السالم 

وكانت املعجزة اليت أُيد ا هي إحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل وغريها من اإلجنيل ، 
  ..املعجزات احلسية اليت أُيد ا 

هي كالم اهللا تعاىل وليست قولَه ) الكتب السماوية السابقة ( ومبا أنَّ املناهج السابقة 
مل حتمل هذه الكتب ، أي ليست حروفاً مصاغة بقالبٍ لغوي من قبل اهللا تعاىل ، لذلك 

من ) القول ( من اهللا تعاىل ، والصياغة ) الكلمات ( السماوية معجزات ، حيث املعىن 
  ..الرسل 

أما القرآن الكرمي فباإلضافة إىل أنه كالم اهللا تعاىل شأنه بذلك شأن كل الكتب 
قوالً يتعلّق بصفاته السماوية ، فإنه يتميز بكونه قولَ اهللا تعاىل ، قاله حبرفيته أزالً ، 

 زبكون معجزته صفةً من صفات اهللا تعاىل ، يف حني أنَّ  –أيضاً  –العظيمة ، ويتمي
معجزات املناهج السماوية السابقة فعلٌ من أفعال اهللا تعاىل تنتمي لعامل اخللق ، وبالتايل 
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مي هو ذاته ولذلك فالقرآن الكر.. هي معجزات حمكومة بقوانني إلطار املكان والزمان 
منهج ألنه كالم اهللا تعاىل الذي حيمل معاين أحكامه وأدلّته ، وهو ذاته معجزةٌ مستمرةٌ 

  ..غري خاضعة للمكان والزمان ، ألنه قول اهللا تعاىل 
 –أيضاً  –أنَّ القرآن الكرمي يتميز ) سلّم اخلالص ( وقد بينت يف النظرية السادسة 

يد الذي يوصف بأنه نزل من عند اهللا تعاىل بصيغة الترتيل بكونه الكتاب السماوي الوح
، يف حني يشترك مع الكتب السماوية السابقة بكونه أُنزل من عند ) من الفعل نزل ( 

وكلُّ النصوص القرآنية تؤكّد هذه احلقيقة ) .. من الفعل أنزل ( اهللا تعاىل بصيغة اإلنزال 
..  
) tΑ ¨“tΡ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# Èd, ysø9 $$ Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 t÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ tΑ t“Ρ r&uρ sπ1 u‘öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ (  ]

  ] ٣: آل عمران 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (  ] ١٣٦: النساء  [           
وهناك نص واحد يصف التوراة بالترتيل ولكن ليس ترتيالً من عند اهللا تعاىل ، حيث 

  .. يرد الترتيل بصيغة املبين للمجهول 
) * ‘≅ ä. ÏΘ$yè©Ü9 $# tβ$Ÿ2 yξÏm ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) �ωÎ) $ tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏℜu�ó  Î) 4’ n?tã ÏµÅ¡ øÿtΡ  ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴è? èπ1 u‘öθ−G9   ] ٩٣: آل عمران [    ) 3 #$

وبينت أنَّ الترتيل هو دون أي حتولٍ أو تغيري ، وهذا يتعلّق بالقرآن املعجزة ، وأنَّ 
اإلنزال يتعلّق بالتيسري وجعل النص يف متناول الفهم واإلدراك ، وهذا يتعلّق بالقرآن 

منهجاً شأنه شأن كلّ الكتب السماوية ، ولكنه ينفرد  فالقرآن الكرمي أُنزل.. املنهج 
  ..بكون نزل معجزةً 
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وحنن عندما نقول ذلك ال نغلو وال نقول إالّ احلق ، فحىت احلروف املرسومة اليت بني 
  ..يف اللوح احملفوظ  –غري مادية  –أيدينا واليت جاء ا الوحي ، هلا صورة 

) ö≅ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹ Åg¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθàÿøt¤Χ (     ] ٢٢ – ٢١: الربوج [  

كيف أنَّ رسم القرآن الكرمي كان بوحي من ) املعجزة ( وبينت يف النظرية األوىل 
وبينت كيف أنه يستحيل تبديل حرف مرسومٍ حبرف آخر ، ويستحيل حذفه .. السماء 

  ..أو زيادته 
  :القرآن الكرمي هو .. إذاً 
هللا تعاىل املتعلّق بذاته ، ومعانيه نابعة من الذات اإلهلية ، حيث أنزله اهللا كالم ا – ١

  ..تعاىل ميسراً للذكر ملن يريد فهمه وإدراك دالالته 
قول اهللا تعاىل حبرفيته ، فصياغة معانيه وأحكامه يف حروف باللغة اليت صيغ ا  – ٢

 كما هو متاماً كمعجزة يتحدى ا ، تتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، حيث نزله اهللا تعاىل
  ..اإلنس واجلن يف كلِّ مكان وزمان 

وكنا ..... أما لفظه فريتبط بالذات اليت تقرؤه ، وبالعامل الذي تنتمي إليه هذه الذات 
قد بينا أنَّ كالم اهللا تعاىل وقوله ينقل لنا صور األحداث املخلوقة ، عرب صياغة اهللا تعاىل 

رتبطة بصفاته املطلقة ، وذلك ملعاين األحداث اليت تعلمها الذات اإلهلية علماً األزلية امل
وبينا أنَّ نقل اهللا تعاىل لقول املخلوقات هو صياغةٌ مطلقة للمعاين الكائنة يف .. مطلقاً 

، تلك املعاين اليت يعلمها اهللا تعاىل علماً مطلقاً أكرب ) اليت ينقل قولُها ( ذات املخلوقات 
ولذلك فقول اهللا تعاىل الذي ينقل به ما تقوله .. كثري من علم تلك املخلوقات ذاا ب

بعض املخلوقات ، هو قولٌ مطلق ، أعظم من قولِ املخلوقات القائلة بنسبة توازي 
  ..وبني تلك املخلوقات ) علماً وقدرةً على الصياغة ( الفارق بني اهللا تعاىل 
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السماء الدنيا ، أحدث مسائل كونية مل تكن قبل نزوله وإنَّ نزول القرآن الكرمي إىل 
فقبل نزوله كان للجن يف السماء مقاعد للسمع ، أما بعد نزوله فقد ملئت السماء .. 

  ..باحلرس والشهب 
) ö≅ è% z Çrρé& ¥’ n<Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑtGó™ $# Ö� xÿ tΡ zÏiΒ ÇdÅgø:$# (# þθä9$ s)sù $ ¯ΡÎ) $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ºΡ# u ö�è% $Y7 pgx” ∩⊇∪  ü“Ï‰ öκ u‰ 

’ n<Î) Ï‰ ô©”�9$# $ ¨Ζ tΒ$t↔ sù  ÏµÎ/ (  s9 uρ x8 Î�ô³ �Σ !$ uΖÎn/ t� Î/ #Y‰ tn r& ∩⊄∪ … çµ̄Ρ r&uρ 4’ n?≈ yès? ‘‰ ỳ $uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒªB $# 

Zπ t7Ås≈ |¹ Ÿωuρ # V$s!uρ ∩⊂∪ … çµ̄Ρ r&uρ šχ%x. ãΑθà)tƒ $ uΖ åκ� Ïÿy™ ’ n? tã «! $# $ VÜ sÜx© ∩⊆∪ $ ¯Ρ r&uρ !$ ¨Ψ uΖ sß β r&  ©9 

tΑθà)s? ß§Ρ M} $# �Åg ø:$#uρ ’ n?tã «! $# $ \/ É‹ x. ∩∈∪ …çµ ¯Ρ r&uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθãè tƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ 

zÏiΒ ÇdÅgø:$# öΝ èδρßŠ# t“sù $Z) yδ u‘ ∩∉∪ öΝ åκ ¨Ξr&uρ (#θ‘Ζ sß $ yϑx. ÷Λ äΨ oΨ sß β r& ©9 y] yèö7 tƒ ª! $# #Y‰ tnr& ∩∠∪ $ ¯Ρ r&uρ 

$ oΨ ó¡yϑs9 u !$ yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $ U™t� ym #Y‰ƒÏ‰ x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $ pκ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ 

Æìôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβ Fψ$# ô‰ Ågs† … çµ s9 $\/$pκ Å− # Y‰ |¹§‘ ∩∪ $̄Ρ r& uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é&  yϑÎ/ ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# ôΘ r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ›5 u‘ # Y‰ x©u‘ (   ] ١٠ – ١: اجلن [    

فما رأته اجلن من هذا التغيري يف السماء حني نزول القرآن الكرمي ، مل حيدث حني 
  ..نزول كتاب موسى عليه السالم ، والذي علمت به اجلن 

) øŒÎ) uρ !$ oΨ øùu� |À y7 ø‹ s9Î) #\� xÿ tΡ zÏiΒ ÇdÉf ø9$# šχθãèÏϑtGó¡ o„ tβ# u ö� à)ø9 $# $£ϑ n=sù çνρç� |Ø ym (# þθä9$ s% 

(#θçFÅÁΡ r& ( $£ϑn= sù zÅÓ è% (#öθ ©9 uρ 4’ n<Î) Ο ÎγÏΒöθ s% zƒÍ‘É‹Ψ •Β ∩⊄∪ (#θä9$ s% !$ oΨ tΒöθ s)≈tƒ $ ¯ΡÎ) $oΨ ÷è Ïϑy™ $·7≈ tFÅ2 

tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4 y›θãΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ü“Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) Èd, ysø9 $# 4’ n<Î) uρ 9,ƒÌ� sÛ 8ΛÉ) tGó¡•Β (      
  ] ٣٠ – ٢٩: األحقاف [ 
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ا نرى أنَّ نزول القرآن الكرمي ليس كرتول باقي الكتب السماوية ، ومرد ذلك وهكذ
تعلّقه بصفات اهللا تعاىل ، كونه ينفرد بأنه الكتاب السماوي الوحيد الذي هو قول اهللا 

  ..تعاىل ، وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي نزل من عند اهللا تعاىل 
كيف أنَّ جتلّي الذات اإلهلية ألي خملوق يعين ) القدر ( لقد رأينا يف النظرية الثانية 

  ..زوال هذا املخلوق ، فعندما جتلّى اهللا تعاىل للجبل جعله دكّاً 
) $ £ϑs9 uρ u !%ỳ 4 y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 … çµyϑ¯=x. uρ … çµš/ u‘ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9 Î) 4 tΑ$s% s9 Í_1t� s? 

ÇÅ3≈ s9uρ ö� ÝàΡ$# ’ n<Î) È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ*sù §� s) tGó™$# … çµtΡ$ x6tΒ t∃öθ |¡ sù Í_1 t� s? 4 $£ϑn= sù 4’ ©?pgrB … çµš/ u‘ È≅ t7 yfù=Ï9 

… ã&s# yè y_ $ y2yŠ §� yz uρ 4y›θãΒ $Z) Ïè|¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$sù r& tΑ$ s% š� oΨ≈ ys ö6ß™ àMö6 è? š�ø‹ s9 Î) O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& 

tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9     ] ١٤٣: األعراف [   ) #$
لكرمي املتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، لو أُنزل على جبلٍ خلشع هذا اجلبل والقرآن ا

  ..وتصدع ، ألنه أُنزلت عليه صفةٌ من صفات الذات اإلهلية 
) öθ s9 $ uΖø9 t“Ρ r& # x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ …çµ tF÷ƒ r&t� ©9 $ YèÏ±≈ yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ô ÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! $# 4 

š� ù=Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{$# $ pκ æ5Î� ôØ tΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟ ßγ̄= yès9 šχρã� ©3xÿ tGtƒ ∩⊄⊇∪ uθ èδ ª! $# “Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ ( 
ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Íο y‰≈yγ ¤±9 $# uρ ( uθèδ ß≈ oΗ÷q §�9$# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª! $# ” Ï%©!$# Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθ èδ à7Î= yϑø9$# 

â¨ρ‘‰ à)ø9 $# ãΝ≈ n=¡¡9$# ß ÏΒ÷σßϑø9 $# Ú∅ Ïϑø‹yγ ßϑø9 $# â“ƒÍ“yè ø9$# â‘$¬6 yfø9 $# ç� Éi9x6tGßϑø9 $# 4 z≈ ys ö6ß™ «! $# $ £ϑtã 

šχθà2Î� ô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª!$# ß,Î=≈ y‚ ø9$# ä—Í‘$t7 ø9$# â‘Èhθ|Á ßϑø9$# ( ã&s! â !$ yϑó™F{$# 4o_ó¡ßs ø9 $# 4 ßx Îm7 |¡ç„ … çµs9 

$ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3 ptø:$# (  ] ٢٤ – ٢١: احلشر [     

، جيعله خيشع ) اجلبل ( نزول القرآن الكرمي على هذا املخلوق املتشيء .. إذاً 
… () : القرآن الكرمي ( ويتصدع من خشية الذات اليت تتصف ذه الصفة  çµtF ÷ƒr& t� ©9 
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$ YèÏ±≈ yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! يضربه اهللا تعاىل لنا  ، وهذه املسألة عبارة عن مثَلٍ ) 4 #$
الناجتة عن عظمة الذات اليت تصدر عنها ) القرآن الكرمي ( لنتفكّر يف عظمة هذه الصفة 

  ..هذه الصفة 
أنَّ اآليات الثالث اليت تلي اآلية اليت يضرب اهللا تعاىل لنا من خالهلا  –أيضاً  –ونرى 

لَّ آية منها تبدأ بالعبارة ، نرى ك) القرآن الكرمي ( مثالً يبين عظمة صفته العظيمة 
!uθèδ ª (القرآنية  القرآن ( ، وهو سبحانه وتعاىل الذّات اليت تتعلّق ا هذه الصفة  ) #$
، ونرى أنَّ هذه اآليات تصور لنا العديد من الصفات اإلهلية اليت تتصف ا ) الكرمي 

  ..ترتبط بالذات اإلهلية فالقرآن الكرمي والصفات اإلهلية مجيعها ، .. الذات اإلهلية 
  

$         $         $  
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رأينا يف الفصل األول أنَّ القرآن الكرمي حبروفه هو قول اهللا تعاىل ، قوالً قدمياً ، فوق 
ورأينا أنَّ املفردات القرآنية هي مفردات فطرية علّمها اهللا تعاىل آلدم عليـه  .. احلدوث 

، وحافظت على هذه املفردات أمةٌ أمية حىت نـزول   السالم قبل حلول نفسه يف جسده
  ..القرآن الكرمي مصاغاً من هذه املفردات 

ة اخلامسة وقد بييف النظري ر ( نتحوار ( ، ويف كتاب املعجزة الكربى ) إحدى الكُب
، أنَّ احلرف القرآينَّ هو اللبنة األوىل للمعىن ، وذلك بإعطاء كلِّ ) أكثر من جريء 

قيمة عددية تتعلّق بترتيب جمموع وروده يف القرآن الكرمي ، وتبين أنَّ العبارات  حرف
القرآنية املتوازنة باملعىن والدالالت ، قيمها العددية متساوية ، وأنَّ العبارات القرآنية 

)  ١٩( املتكاملة يف إطار مسألة واحدة ، قيمها العددية من املضاعفات التامة للعدد 
$ (: يادة أو نقصان ، وذلك تعلّقاً بقوله تعاىل دون ز pκö� n= tæ sπ yèó¡ Î@ u� |³ tã (  ] ٣٠: املدثّر  [

  ..وذلك عرب عرض آالف األمثلة اليت تؤكّد هذه احلقيقة .. 
البناء الرقمي للنص القرآين يتعلّق ببناء املعىن والدالالت الذي حيمله هذا .. إذاً .. 

اللبنة األوىل يف هذا البناء ، فإنه اللبنة األوىل يف بناء املعىن النص ، وملّا كان احلرف هو 
وبإمكاننا أن نرى هذه احلقيقة من منظارٍ آخر هو ورود احلروف النورانية .. والدالالت 

يف بداية بعض السور القرآنية ، وهي تقرأ حروفاً مقطَّعة ، وقد أتى ) فواتح السور ( 
  .. وبالتأكيد حتملُ معاين ودالالت بعضها بآيات مستقلّة ، 
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.. احلرف النوراين ، أتى مستقالً بذاته ، ليحمل املعىن املستقل الذي حيمله .. إذاً 

#úX 4 Éβ (: فعلى سبيل املثال حينما يقول تعاىل  u ö�à) ø9 $#uρ Ï‰‹Éf yϑø9 ، فإنَّ   ] ١: ق [  ) #$

 (حرف القاف يف كلمة  حيمل ذات املعىن الذي حيمله ) úX 4 (احلرف النوراين 

β# u ö� à)ø9 $# uρ (  ه يف كلمةولكن ،) β# u ö� à)ø9 $# uρ (  يدخل مع باقي حروف هذه الكلمة يف

 úχ 4 (: وكذلك األمر يف قوله تعاىل .. بناء املعىن والدالالت احملمول ذه الكلمة 
ÉΟ n=s) ø9 $#uρ $ tΒuρ tβρã� äÜ ó¡o„ (  ] فإنَّ احلرف النوراين ] ١: القلم ، ) úχ 4 (  حيمل ذات املعىن

�tβρã (الذي حيمله حرف النون يف كلمة  äÜ ó¡o„ (  ،ه يف كلمةولكن ) tβρã� äÜó¡ o„ (  يدخل
  ..مع باقي حروف هذه الكلمة يف بناء املعىن والدالالت احملمول ذه الكلمة 

لكلمة القرآنية احلرف القرآينُّ ليس جمرد لبنة نطقٍ يف بناء الكلمات القرآنية ، وا.. إذاً 
إنَّ من .. ليست إفراغاً للمعىن الذي يريده اهللا تعاىل يف قالبٍ لغوي من صنع البشر 

أنَّ القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل فقط ، وليس قولَ  –سلفاً  –يتخيل ذلك ، إنما يفرض 
بعلم اهللا تعاىل  ى ا وصفاً مطلقاً يتعلّقالكلمة القرآنية تصف املُسم..... اهللا تعاىل 

املطلق ، وبقدرته املطلقة على صياغة ما علمه اهللا تعاىل ، لذلك فالكلمة القرآنية اليت 
ناسب علمه وحضارته عن تصف املُسمومكان ما ي عطي كلَّ جيلٍ يف كلِّ زمانى ، ت
ذه الكلمة حقيقة املُسم ى..  

عت عنه ، والصلةُ ما بني املعىن احملمول بالكلمة القرآنية وبني اجلذر اللغوي الذي تفر
هي صلةٌ مطلقة ، فجميع الكلمات القرآنية املتفرعة عن جذر لغوي واحد ، تدور 

وهذا أمر طبيعي ، كون احلرف .. معانيها يف إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر اللغوي 
ية موحاة من اهللا تعاىل ، القرآين هو اللبنة األوىل للمعىن ، وكون املفردات القرآنية فطر

وليست وضعية اصطالحية من صنع البشر ، وكون ما يتعلّق باهللا تعاىل ال حيمل شيئاً من 
  ..املصادفة والعبثية وعدم املنهجية 
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وإنَّ كلمات فطريةً من عند اهللا تعاىل .. إنَّ حروفاً قاهلا اهللا تعاىل ال تكون إالَّ مطلقة 

وتتعلّق تعلّقاً كامالً حبروفها املكونة هلا ، وباجلذر اللغوي الذي  ال تكون إالَّ مطلقة ،
كيف أنَّ رسم القرآن الكرمي ) املعجزة ( وقد بينت يف النظرية األوىل .. تفرعت عنه 

أكرب وأمشل وأوسع من قواعد الكتابة اليت نتداوهلا ، وأنَّ االختالف يف رسم الكلمة ذاا 
دة ، وأنَّ تغير احلروف املرسومة ما بني كلمة وكلمة ينتج عنه تغير هو حلكمة إهلية مرا

وكذلك األمر يف صياغة اجلمل القرآنية ، فصياغة هذه اجلمل .. يف املعىن والدالالت 
هي فوق قواعد اللغة العربية اليت استخلصها العلماء حتى من القرآن الكرمي ذاته ، فهم 

وكذلك األمر .. تامة بقواعد النحو احملمولة بالقرآن الكرمي مل ولن يستطيعوا اإلحاطة ال
فإنَّ امليزان الصريف الذي استنبطه العلماء حىت من القرآن الكرمي ، ال يحيط إحاطة تامة 
جبميع الكلمات القرآنية ، فلو متّت اإلحاطة بأي جانبٍ من جوانب صياغة النص القرآين 

  ..ت اهللا تعاىل ، لتمت اإلحاطة بصفة من صفا
يوجد للجذر اللغوي يف القرآن الكرمي معىن عند اهللا تعاىل ، نستطيع الوقوف على 
جزٍء منه حسب درجة تدبرنا لكتاب اهللا تعاىل ، وهذا املعىن هو وصف مطلق حلقيقة 

وإنَّ عدم إدراكنا حنن .. املسائل احملمولة بالكلمات املتفرعة عن هذا اجلذر اللغوي 
للرابط بني املسألة اليت يصفها اجلذر اللغوي ، وبني املسائل اليت  –أحياناً  –املخلوقات 

تصفها مشتقّاته اللغوية ، ناتج عن عدم إدراكنا ملاهية املسائل املوصوفة بالكلمات 
فنحن موجودون يف عاملٍ خملوق له ماهيته اخلاصة به ، .. املتفرعة عن هذا اجلذر اللغوي 

عل مع املسائل اليت تصفها الكلمات القرآنية وفق قوانني هذا العامل املخلوق ، بينما ونتفا
حتملُ الكلمات القرآنية وصفاً للمسائل يرتبط بصفات اهللا تعاىل املطلقة ، املُحيطة إحاطة 

  ..مطلقة مباهية املسائل املوصوفة بالكلمات القرآنية 
ل مشتقّات اجلذر اللغوي تأويالً خنرج به عن وهذا ال يعين أن نذهب بعيداً يف تأوي

من باقي مشتقّات اجلذر  –أثناء حبثنا  –إنَّ ما نعنيه هو االستفادة .. احلق والصواب 
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اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة اليت هي قيد البحث ، من أجل الوصول إىل إدراك 

  ..حقائق يقرها القرآن الكرمي 
قرآنية معىن جبذرها اللغوي هو ارتباط الفرع باألصل ، وهكذا فإنَّ ارتباط الكلمة ال

وإلدراك احلقيقة النهائية احمليطة بذلك إدراكاً تاماً ال بد من علمٍ مطلق مباهية وجود 
املسائل ، وال بد من صفات مطلقة حتيط بالقول الذي يصف هذه املسائل ، وهذا ال 

مل علماً مطلقاً مباهية املسائل اليت هي آثار صفاته فاهللا تعاىل العا.. يكون إالّ هللا تعاىل 
العظيمة يف هذا العامل ، هو ذاته قائل القرآن الكرمي ، وبالتايل هو وفقط هو من يستطيع 

  ..الوقوف على اية املعاين والدالالت احملمولة بالنصوص القرآنية 
ط املسميات القرآنية وكلّما تقدم علمنا كلّما ارتقينا يف إدراك الرابط الذي يرب

لألمور واألشياء مباهية هذه األمور واألشياء ، وبروح املعىن للجذر اللغوي الذي تفرعت 
  ..عنه هذه املسميات القرآنية 

وسنتعرض لبعض األمثلة القرآنية ، لنلقي الضوء على هذه احلقيقة ، ولنرى كيف أنَّ 
لذي حيمله جذرها اللغوي ، وأنَّ مجيع الكلمة القرآنية ال خترج عن روح املعىن ا

أيضاً  –مشتقّات اجلذر الواحد تدور ضمن إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر ، ولنرى 
كيف أنه ال ينوب جذر لغوي مكان جذرٍ آخر ، فال توجد كلمة قرآنية مرادفة  –

  ..لكلمة أُخرى تنتمي جلذر آخر ، باملعىن الذي يتخيله بعض البشر 
 (: فرعان مها ) ن ، س ، أ ( يف كتاب اهللا تعاىل ورد للجذر  ûÅ¤ ¨Ψ9$# (  ،) 

… çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( ( :  

) $ yϑ¯Ρ Î) â ûÅ¤ ¨Ψ9$# ×οyŠ$tƒÎ— ’ Îû Ì� øÿà6ø9 $# ( ‘≅ ŸÒ ãƒ ÏµÎ/ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. … çµtΡθ�=Ïtä† $ YΒ%tæ … çµtΡθãΒÌh� ptä† uρ 

$ YΒ%tæ (#θä↔ÏÛ# uθ ã‹Ïj9 nο£‰ Ïã $ tΒ tΠ§� ym ª! $# (#θ�=Åsã‹ sù $ tΒ tΠ§� ym ª! $# 4 š∅ Îiƒã— óΟ ßγs9 â þθß™ óΟ ÎγÎ=≈ yϑôã r& 3 ª! $# uρ 

Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠ öθs) ø9 $# šÍ�Ïÿ≈ x6ø9          ] ٣٧: التوبة [  ) #$



 ١٢١                  
) $£ϑ n=sù $uΖ øŠŸÒ s% Ïµ ø‹ n=tã |N öθ yϑø9 $# $tΒ öΝçλ°; yŠ 4’ n? tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ �ωÎ) èπ −/!# yŠ ÇÚö‘F{$# ã≅à2 ù' s? … çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( 
$ £ϑn=sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7 s? �Åg ø:$# βr& öθ©9 (#θ çΡ%x. tβθ ßϑn=ôètƒ |= ø‹ tó ø9$# $ tΒ (#θèVÎ6 s9 ’ Îû É># x‹ yèø9 $# ÈÎγ ßϑø9$# (  ] سبأ

 :١٤ [    
حنن نعلم أنَّ دالالت هذا اجلذر تعين التأخري ، فنقول نسأ الشيء مبعىن أخره ، وينسأ 

: وهذا املعىن نراه واضحاً يف الصورة القرآنية يؤخر ، وأنسأت عنه تأخرت وتباعدت ، 
) $ yϑ¯Ρ Î) â ûÅ¤ ¨Ψ9$# ×οyŠ$ tƒÎ— ’ Îû Ì�øÿ à6ø9 ن ، س ( وفق هذا املعىن الذي يرمسه لنا اجلذر ..  ) ) #$

… (، ما عالقةُ كلمة ) ، أ  çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( (  املُشتقّة منذ هذا اجلذر اللغوي ، وهي اليت تأيت
  ..السالم ؟ وصفاً لعصا سليمان عليه 

فاجلن مل يعلموا .. حنن نعلم أنَّ عصا سليمان عليه السالم أخرت من علم اجلن مبوته 
) .. عصاه ( مبوت سليمان عليه السالم إالّ عندما خر نتيجةَ أكل دابة األرض ملنسأته 

علم اجلن مبوته ، هي السبب يف مسألة التأخري هذه ) أخرت ( فهذه العصا اليت نسأت 
  ..وبالتايل فهي منسأته .. 

ووصف اهللا تعاىل هلذه العصا ذه الصفة ، هو وصف مطلق حلقيقة املسألة احملمولة 
… (يف السياق السابق والالحق هلذه الكلمة  çµs? r' |¡Ψ ÏΒ ( (  ة ترد يففالعصا كلمة قرآني ،

دراستها يلقي كتاب اهللا تعاىل ، ولكن السياق القرآين يف العبارات اليت حنن بصدد 
الضوء على مسألة تأخري علم اجلن مبوت سليمان عليه السالم ، ووفق هذا املنظار نرى 

… (أنَّ كلمة  çµ s?r' |¡Ψ ÏΒ ( (  كمشتق من اجلذر ) تأيت وصفاً مطلقاً حلقيقة ) ن ، س ، أ
  ..املوصوف 

مة القرآنية ارتباط الكلمة القرآنية جبذرها اللغوي هو ارتباطٌ مطلق ، والكل.. إذاً 
  ..حتمل معىن ال خيرج عن إطار معىن جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

$         $         $  



 ١٢٢                  
يف القرآن الكرمي سبعة فروع ، ستة منها تصف لنا الرجال ) ب ، ع ، ل ( للجذر 

  ..وفرع واحد يصف لنا صنماً يدعونه الكفّار .. أزواج النساء 
) ¨βÎ) uρ }̈ $ u‹ø9 Î) z Ïϑs9 šÎ=y™ ö�ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$ s% ÿÏµ ÏΒöθ s)Ï9 Ÿω r& tβθà) −Gs? ∩⊇⊄⊆∪ tβθãã ô‰ s? r& 

Wξ÷è t/ šχρâ‘x‹ s? uρ z |¡ôm r& tÉ) Î=≈ sƒø:$# (  ] ١٢٥ – ١٢٣: الصافات  [  

Wξ (فما عالقة الفرع  ÷èt/ (  باملعىن الذي حيمله جذره اللغوي وبباقي الفروع اليت
  !! ..!تفرعت عن هذا اجلذر اللغوي ؟

اليت تأيت وصفاً للرجال أزواج النساء ، مع ) ب ، ع ، ل ( مبقارنة مشتقّات اجلذر 
  :، نرى أنهما يتمايزان عن بعضهما يف مسألتني ) ز ، و ، ج ( مشتقّات اجلذر 

البعل هو صفة للرجل زوج املرأة ، وال يكون العكس ، أي ليست املرأة بعالً  – ١
  ..ة نرى أنَّ الرجل زوج للمرأة وأنَّ املرأة زوج للرجل بينما يف الزوجي.. للرجل 
) øŒ Î) uρ ãΑθà) s? ü“Ï%©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª!$# Ïµø‹ n= tã |M ôϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n=tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹ n=tã y7 y_ ÷ρy— È, ¨?$# uρ ©!$#  ( 

  ] ٣٣: األحزاب [ 
ز ( ذر ترتبط بالبشر فقط ، بينما مشتقّات اجل) ب ، ع ، ل ( مشتقّات اجلذر  – ٢

  ..ترتبط بالبشر وبغري البشر ) ، و ، ج 
) $ uΖø9 t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ oΨ ÷Gu; /Ρr' sù $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρy— AΟƒÍ� x. (   ] ١٠: لقمان [  

ãΑ%ỳ (: ولَما كان الرجال قوامون على النساء  Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’ n?tã Ï !$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑÎ/ 

Ÿ≅ �Ò sù ª! $# óΟßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑÎ/uρ (#θà) xÿΡr& ôÏΒ öΝ ÎγÏ9≡uθ øΒr& 4 (  ] وملّا  ]  ٣٤: النساء ،
) ب ، ع ، ل ( كانت صفة البعل هي للرجال دون النساء ، نستنبط أنَّ دالالت اجلذر 

وهذه الصفة هي ذاتها اليت يضع .. ، تلقي الضوء على صفة القوامة واالنقياد واالتباع 
دو األصنام أصنامهم ، فهم جيعلون أصنامهم قوامةً عليهم وجيعلون من أنفسهم ا عاب



 ١٢٣                  
tβθãã (: وهذا هو ما حتمله اآلية الكرمية .. منقادين وتابعني هلا  ô‰s? r& Wξ÷è t/ šχρâ‘x‹ s? uρ 

z |¡ôm r& tÉ) Î=≈ sƒø:$# (  ا ، كماامةً عليكم تنقادون هلا وتتبعومبعىن أجتعلون أصناماً قو ،
وهذا وصف مطلق ال تنوب فيه أي كلمة من أي جذرٍ .. قاد املرأة لزوجها وتتبعه تن

Wξ÷è (آخر عن كلمة  t/ (  من اجلذر ) ب ، ع ، ل.. (  

Wξ (وهكذا نرى أنَّ كلمة  ÷è t/ (  ، ا عن دالالت جذرها اللغويمل خترج دالال
  ..اللغوي وأنها وصف مطلق ال يكون إالَّ ا كفرع من فروع جذرها 

$         $         $  
الكلمـات   يف القرآن لرأينا أنَّ) س ، ح ، ر ( لو نظرنا يف مشتقّات اجلذر اللغوي 

  :إىل قسمني  –بالنسبة إلدراكنا الظاهري  –تنقسم  هاملتفرعة عن
  .. تغيري احلقيقة يف أعني الناظرينويعين  قسم يتعلَّق بالسحر ،  -
-  ر قسم يتعلّق بالسهي –يف كتاب اهللا تعاىل  –ومشتقّاته  .. ح :   
) tÎ� É9≈ ¢Á9 $# šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# uρ šÏFÏΖ≈ s) ø9 $#uρ šÉ)ÏÿΨ ßϑø9 $#uρ šÌ� Ïÿøó tGó¡ßϑø9 $# uρ 

Í‘$ysó™ F{$$Î/ (   ] ١٧: آل عمران [    
) Í‘$ ptô�F{$$ Î/ uρ öΛ èε tβρã� Ïÿ øótGó¡ o„ (   ] ١٨: الذاريات [  

) !$̄Ρ Î) $ uΖ ù=y™ö‘ r& öΝ Íκ ö� n=tã $ ·7Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ oΨø‹ ¯gªΥ 9� ys |¡Î0 (   ] ٣٤: القمر [  

  ..؟ ) س ، ح ، ر ( فما هو مشترك الداللة بني هذين الفرعني من اجلذر 
  ..السحر هو تغيري احلقيقة يف أعني الناظرين 

) tΑ$s% ö≅ t/ (#θà)ø9 r& ( # sŒÎ* sù öΝçλ é;$t7 Ïm öΝßγ –ŠÅÁÏã uρ ã≅ §‹sƒ ä† Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì� ósÅ™ $pκ ¨Ξr& 4 të ó¡n@ (  ] طه :
٦٦ [  

فاحلبال والعصي ، هي يف حقيقتها مل تكن تسعى ، ولكن موسى عليه السالم خيل 
  ..أنها تسعى  –نتيجةَ سحرِهم  –إليه 



 ١٢٤                  
  ..الساحر هو من يقوم بتغيري احلقيقة يف أعني الناظرين .. إذاً 
) (#þθ ç6Åg x”uρ β r& Μ èδ u !%ỳ Ö‘É‹Ζ•Β öΝ åκ÷] ÏiΒ ( tΑ$s%uρ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9$# # x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë>#¤‹ x. (  ] ٤: ص [  

�9 (وكلمة  ys|¡ Î0 (  ه تعاىليف قول:  

) ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθs% ¤Þθä9 Í‘ä‹‘Ζ9 $$Î/ ∩⊂⊂∪ !$̄Ρ Î) $uΖ ù=y™ ö‘r& öΝ Íκö� n= tã $ ·7Ï¹%tn Hω Î) tΑ# u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ oΨø‹ ¯gªΥ 

9� ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ Zπ yϑ÷èÏoΡ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ  tΒ t� s3 x© (  ] ٣٥ – ٣٣: القمر [  

�9 (هذه الكلمة  ys |¡Î0 (  ، ةَ جناةَ آل لوط وأهلهلنا آلي روصهي ضمن سياقٍ قرآينٍّ ي
ونراها تستثين امرأة لوط عليه السالم ، فاحلديثُ يف سياقِ تلك اآليات هو عن آلية 

  ..من جنّاهم من قومِ لوط  –بواسطتها  –اىل النجاة اليت جنّى اُهللا تع
يف كلمة ) باء الواسطة والوسيلة ( ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو حرف الباء 

) 9� ys |¡Î0 (  ر .. ، وكذلك ورود هذه الكلمة بصيغة النكرةحفالنجاة كانت بواسطة س
  ..، وليست مجرد جناة متّت خالل السحر 

يف  –ذا النصُّ القرآين هو عن آلية النجاة وواسطتها ، ولذلك مل يتم فما نراه يف ه
استثناء امرأة لوط عليه السالم ، كما هو احلال يف النصوص  –هذا النص القرآين 

  ..القرآنية األخرى ، اليت تصور لنا الناجني ، واليت تستثىن فيها امرأة لوط عليه السالم 
) (#þθ ä9$s% !$ ¯Ρ Î) !$oΨ ù=Å™ ö‘é& 4’ n<Î) 7Θöθ s% šÏΒÍ� ÷g’Χ ∩∈∇∪ Hω Î) tΑ#u >Þθä9 $ ¯ΡÎ) öΝ èδθ’f oΨ ßϑs9 šÏè yϑô_r& 

∩∈∪ �ω Î) …çµ s? r&t� øΒ$# !$ tΡö‘£‰ s%   $ pκ ¨ΞÎ) zÏϑs9 šÎ� É9≈ tó ø9$# (  ] ٦٠ – ٥٨: احلجر [   

) * $ yϑsù šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿÏµ ÏΒöθs% HωÎ) β r& (# þθä9$s% (# þθã_ Ì� ÷zr& tΑ# u 7Þθä9 ÏiΒ öΝä3ÏG tƒö� s% ( 
öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tGtƒ ∩∈∉∪ çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ �ω Î) … çµ s?r& t� øΒ$# $ yγ≈ tΡö‘£‰ s% zÏΒ šÎ� É9≈ tóø9 $# (   ]
     ] ٥٧ – ٥٦: النمل 



 ١٢٥                  
) $tΒ uρ šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿ ÏµÏΒöθ s% HωÎ) β r& (# þθä9$s% Ν èδθã_ Ì�÷z r& ÏiΒ öΝ à6ÏGtƒ ö� s% ( öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& 

tβρã� £γ sÜ tGtƒ ∩∇⊄∪ çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ �ωÎ) …çµ s? r&z� ö∆$# ôM tΡ%x. š∅ ÏΒ t Î�É9≈ tóø9  – ٨٢: األعراف [   ) #$
٨٣ [  
) çµ≈ uΖø‹ ¤f uΖ sù ÿ…ã& s#÷δ r&uρ tÏèuΗødr& ∩⊇∠⊃∪ �ωÎ) #Y—θègx” ’ Îû tÎ� É9≈ tó ø9$# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO $ tΡ ö� ¨ΒyŠ tÌ� yzFψ $# ∩⊇∠⊄∪ 

$ tΡö� sÜ øΒr& uρ ΛÏι ø‹ n=tæ # \� sÜ̈Β ( u !$ |¡sù ã� sÜ tΒ tÍ‘x‹Ζ ßϑø9      ] ١٧٣ – ١٧٠: الشعراء [   ) #$
) tΑ$ s% �χÎ) $ yγ‹ Ïù $ WÛθä9 4 (#θä9$ s% Ú∅ øtwΥ ÞΟ n=÷ær& yϑÎ/ $ pκ� Ïù ( … çµ̈Ψ uŠÉdf oΨ ãΨ s9 ÿ… ã&s# ÷δ r& uρ �ωÎ) … çµ s?r& t� øΒ$# 

ôM tΡ$Ÿ2 zÏΒ šÎ� É9≈ tó ø9$# ∩⊂⊄∪ !$£ϑ s9 uρ β r& ôN u !$y_ $ uΖè=ß™ â‘ $WÛθä9 u û_Å› öΝ ÍκÍ5 šX$|Ê uρ öΝ ÎγÎ/ 

%Yæö‘ sŒ (#θä9$s%uρ Ÿω ô# y‚ s? Ÿω uρ ÷β t“øtrB ( $ ¯ΡÎ) x8θ’fuΖ ãΒ y7 n=÷δ r& uρ �ω Î) y7 s? r& t�øΒ$# ôM tΡ$Ÿ2 š∅ ÏΒ 

šÎ� É9≈ tóø9     ] ٣٣ – ٣٢: العنكبوت [   ) #$
) ¨βÎ) uρ $WÛθä9 zÏϑ©9 tÎ=y™ ö�ßϑø9 $# ∩⊇⊂⊂∪ øŒ Î) çµ≈ oΨ ø‹ ¯gwΥ ÿ…ã& s# ÷δ r&uρ šÏè uΗødr& ∩⊇⊂⊆∪ �ωÎ) # Y—θèg x” ’ Îû 

tÎ� É9≈ tóø9 $# ∩⊇⊂∈∪  §ΝèO $ tΡ ö�̈Β yŠ tÌ� yzFψ     ] ١٣٦ – ١٣٣: الصافات [   ) #$
هذه النصوص القرآنية تتحدثُ عن النجاة ذاتها ، لذلك نرى استثناَء امرأة لوط فيها 

وال تتحدث هذه النصوص .. ألة النجاة ، فامرأةُ لوط مستثناة من آل لوط وأهله يف مس
عن واسطة النجاة وكيفيتها ، كما هو احلال يف الصورة القرآنية اليت حنن بصدد دراستها 

..  
تكون بعدم االلتفات إىل ما حيلُّ بقوم لوط حني نزول  –اليت متّت  –وكيفيةُ النجاة 

  ..العذاب فيهم 



 ١٢٦                  
) (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘  s9 (# þθ è=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó r' sù š� Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# Ÿω uρ 

ôM Ïÿ tGù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& �ω Î) y7 s? r&z� ö∆ $# ( …çµ ¯ΡÎ) $ pκâ:� ÅÁãΒ !$ tΒ öΝ åκ u5$|¹r& 4 ¨βÎ) ãΝèδ y‰Ïã öθ tΒ ßx ö6 �Á9 $# 4 
}§øŠ s9 r& ßx ö6 �Á9 $# 5=ƒÌ� s) Î/ (  ] ٨١: هود [   
) Î� ó r' sù y7 Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# ôìÎ7 ¨? $#uρ öΝ èδ t�≈ t/÷Š r& Ÿω uρ ôM Ïÿ tGù=tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰ tnr& (#θàÒøΒ$# uρ 

ß]ø‹ ym tβρã� tΒ÷σ è? ∩∉∈∪ !$ oΨ ø‹ ŸÒs%uρ Ïµ ø‹ s9 Î) y7 Ï9≡sŒ t� øΒF{$# �χr& t� Î/#yŠ Ï Iω àσ̄≈ yδ ×íθäÜ ø) tΒ tÅsÎ6 óÁ•Β (  ]
    ] ٦٦ – ٦٥: احلجر 

.. هي عدم االلتفات إىل العذاب الذي حيلّ يف قوم لوط  –كما نرى  –فآلية النجاة 
.. والذي سيلتفت ، وبالتايل ال يستفيد من واسطة النجاة ، هو امرأةُ لوط عليه السالم 

  ..فالتفاتها يخرجها من ساحة االستفادة من واسطة النجاة 
  ..ولذلك يف النص القرآينّ ، قيد الدراسة 

) ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθs% ¤Þθä9 Í‘ä‹‘Ζ9 $$Î/ ∩⊂⊂∪ !$̄Ρ Î) $uΖ ù=y™ ö‘r& öΝ Íκö� n= tã $ ·7Ï¹%tn Hω Î) tΑ# u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ oΨø‹ ¯gªΥ 

9� ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ Zπ yϑ÷èÏoΡ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ  tΒ t� s3 x© (   ] ٣٥ – ٣٣: القمر [  

العبارة القرآنية نرى عدم استثناء امرأة لوط ، وهذا يؤكِّد صحةَ ما ذهبنا إليه من أنَّ 
 :) Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 (   مـن ةَ النجاة وواسطتها ، حيث مل تستفد امرأةُ لوطكيفي تصف

 .. إذاً.. هذه الواسطة والكيفية ، وال تصف هذه العبارةُ القرآنيةُ مسألةَ النجـاة ذاـا   
واقعِ احلاصـبِ الـذي    النجاةُ كانت بواسطة تغيري الواقع احمليط بآلِ لوط واستثنائه من

لَ على قومِ لوط أُرس) !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ ·7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0  (  ..

Ν (وهذا عني ما تصفه العبارة القرآنية   ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 (  ..  
ال يلتفت إىل هذا السـحر   كما أنَّ السحر يغير الواقع يف أعنيِ املسحورين ، ومنو

ويستطيع حجب رؤيته عنه ال يتأثَّر به ، كذلك فإنّ واقع التغيري الذي هو االستثناُء من 



 ١٢٧                  
.. ...عدمِ االلتفات إىل هذا احلاصب احلاصبِ الذي أُرسلَ على قومِ لوط ال يكونُ إالَّ ب

التفتت ونظـرت إىل هـذا   لذلك نرى أنَّ امرأة لوط أصاا ما أصاب قوم لوط ، ألنها 
وبالتايل ملْ تستفد من أداة النجاة اليت هي حجب الواقعِ احلاصل يف قوم لوط  ،احلاصب 

  ..حني إرسال احلاصب عليهم 
وحنن .. حجب الواقع احمليط وعدم االلتفات إليه : تعين ) سحر ( إذاً كلمةُ .. 

ساحة الزمان اليت متّت فيها تلك  ، ال ننكر) سحر ( بإظهار هذه الدالالت لكلمة 
فهناك عبارات قرآنية تبين أن موعدهم الصبح ، وأنّ لوطاً عليه السالم .. أبداً .. النجاة 

  ..أُمر بأن يسري بأهله بِقطْعٍ من الليل  
) (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘  s9 (# þθ è=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó r' sù š� Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# Ÿω uρ 

ôM Ïÿ tGù=tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& �ω Î) y7 s? r&z� ö∆ $# ( …çµ ¯ΡÎ) $ pκâ:� ÅÁãΒ !$ tΒ öΝ åκ u5$|¹r& 4 ¨βÎ) ãΝèδ y‰Ïã öθ tΒ ßx ö6 �Á9 $# 4 
}§øŠ s9 r& ßx ö6 �Á9 $# 5=ƒÌ� s) Î/ (   ] ٨١: هود [   

تباطها فما نريد أن نبينه هو عمق الدالالت اليت حتملُها هذه الكلمة ، وعمق ار
  ..بالدالالت النابعة من اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه 

  ..يف النصني القرآنيني ) األسحار ( وكلمة .. 
) tÎ� É9≈ ¢Á9 $# šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# uρ šÏFÏΖ≈ s) ø9 $#uρ šÉ)ÏÿΨ ßϑø9 $#uρ šÌ� Ïÿøó tGó¡ßϑø9 $# uρ 

Í‘$ysó™ F{$$Î/ (  ] ١٧: آل عمران [    
) Í‘$ ptô�F{$$ Î/ uρ öΛ èε tβρã� Ïÿ øótGó¡ o„ (  ] ١٨: الذاريات [     

Í‘$ys ( :هذه الكلمة ترد بالصيغة  ó™F{$$ Î/ ( ، ) ‘$ptô� F{$$ Î/uρ (  وهذه الصيغة هي ،
، أي ) يف ( وليس حبرف اجلر  بباء الواسطة والوسيلة ، وجمرورة) سحر ( مجع كلمة 

 ارِ ( بواسطةحالْأَس ( استغفارهم هللا تعاىل بالصيغة  ومل ترد.. يتم ) رحوهذا ) .. يف الس



 ١٢٨                  
يدفعنا إىل إدراك دالالا بعمقٍ أبعد من مجرد حصرها يف وصف فترة زمنية حمددة 

  ..معروفة من الليل تتكرر كلَّ يوم 
$‘Í ( [ معىن كلمة ..إذاً  ys ó™ F{ $$ Î/ (  ،) ‘$ pt ô� F{ $$ Î/ uρ ( [  يف هاتني اآليتني الكرميتني

يطلبون من اهللا تعاىل غفراا  وعدم االلتفات إىل الذنوب واخلطايا اليت بطرقِ التغيري: هو 
 لِ جهدهم وعزمهِم يف ترك وحجـب من اِهللا تعاىل يكونُ من خال فطلبهم املغفرة..... 

أي بالتغيري واإلعراض عن .. ...ما يطلبون من اهللا تعاىل غفرانه ، ويف عدم االلتفات إليه 
ات إليها ، يطلبون املغفرةَ من اهللا تعاىل عن هذه اخلطايا ، كما أنَّ اخلطايا ، وعدم االلتف

آلَ لوط جنّاهم اهللا تعاىل من الواقع الذي نزلَ بقومهم من خاللِ عدمِ االلتفات إىل ذلك 
  ..الواقع 
تشترك مبعىن جمرد ال خيـرج يف  ) س ، ح ، ر ( مشتقّات اجلذر اللغوي مجيع .. إذاً 

  ..ن إطار املعىن والدالالت اليت حيملُها هذا اجلذر اللغوي إطاره العام ع
$         $         $  

تدور معانيها يف إطارِ خالف السعد وعـدم  ) ن ، ح ، س ( دالالت اجلذر اللغوي 
  ..التوفيق والتفاعل واالستجابة مع مراد غريِ الذات على حسابِ مراد الذات 

) !$̄Ρ Î) $ uΖ ù=y™ö‘ r& öΝ Íκ ö� n=tã $ \t† Í‘ # Z� |À÷� |À ’Îû ÏΘöθ tƒ <§øtwΥ 9h� ÏϑtGó¡•Β (  ] ١٩: القمر [   

) $ uΖù= y™ö‘r' sù öΝÍκ ö� n=tã $\t† Í‘ #Z� |À÷� |À þ’Îû 5Θ$−ƒr& ;N$|¡ ÏtªΥ öΝ ßγ s)ƒÉ‹ãΖ Ïj9 z># x‹ tã Ä“÷“Ïƒø:$# ’ Îû Íο4θ uŠptø:$# 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( Ü># x‹ yès9 uρ Íοt� ÅzFψ $# 3“t“÷zr& ( öΝèδ uρ Ÿω tβρç� |ÇΖ ãƒ (  ] ١٦: فصلت [  

≅ã (: يف قوله تعاىل  ودالالت كلمة النحاس y™ö� ãƒ $ yϑä3ø‹ n=tã Ôâ# uθ ä© ÏiΒ 9‘$̄Ρ Ó¨$ptéΥuρ 

Ÿξ sù Èβ# u� ÅÇ tG⊥ s? (  ] كمشتق من اجلذر  ] ٣٥: الرمحن ، ) ال خترج عن  ،) ن ، ح ، س

#Ôâ (هي من النارِ  ترسلُفالشواظُ اليت .. هذا اإلطار من املعىن  uθä© ÏiΒ 9‘$̄Ρ ( ،  وهذا



 ١٢٩                  
عدم مسألةٌ أخرى ال عالقة هلا باملادة ، هي أيضاً  وترسلُ يشمل كلَّ ما هو مادي ،

Ó¨$ptéΥ (التوفيق واهلداية إىل حتقيق املُراد  uρ (  فاإلرسالُ يشملُ اجلانبني ، :  

#Ôâ (املادي  – ١ uθä©  ÏiΒ 9‘$̄Ρ (  ..ة هلا عالقة بالنار ، سواٌء وهذا يشمل كلّ ماد
   .. كان ذلك املعدن املُصطلح عليه وضعياً بالنحاس أم غريه 

وهذا يشمل عدم حصول توفيق اهللا تعاىل وهدايته مع  .. ) Ó¨$ptéΥuρ (املعنوي  – ٢
  ..من تصفه هذه اآلية الكرمية 

قة املعدن املُصطلح عليه بكلمة النحاس يف لغتنا الوضعية االصطالحية ، ال عال.. إذاً 
Ó¨$ptéΥ (له بكلمة  uρ (  فما تعنيه هذه الكلمة هو وجه عدم.. يف هذه اآلية الكرمية 

#Ôâ (وهو الوجه املعنوي املكمل للوجه املادي  التوفيق واهلداية إىل حتقيق املُراد uθ ä©  ÏiΒ 

9‘$̄Ρ ( ..  
هو  جميع مشتقّات هذا اجلذر اللغوي تدور يف إطارٍ واحد من املعىن ،ف وهكذا،، 

  ..اإلطار الذي يرمسه هذا اجلذر اللغوي 
$         $         $  

تدور معانيها يف إطار عظمة االكتمالِ وحسنِه ) ج ، م ، ل ( دالالت اجلذر اللغوي 
'\ ( :ا ما نراه واضحاً جلياً يف كلمة وهذ.. وعدم التجزؤ  s# ÷Η äd (  ه تعاىليف قول:  

) tΑ$ s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ÿω öθs9 tΑ Ìh“çΡ Ïµ ø‹ n=tã ãβ# u ö� à)ø9 $# \' s# ÷Ηäd Zοy‰ Ïn≡ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ãΖ Ï9 Ïµ Î/ 

x8 yŠ# xσèù ( çµ≈ oΨ ù=¨? u‘uρ Wξ‹ Ï? ö� s? (  ] ٣٢: الفرقان [  

فما طلبه الذين كفروا هو ترتيلُ القرآن الكرمي دفعةً واحدةً مكتملـةً دون مرحليـة   
  ..واجتزاء 

عظمة االكتمالِ وحسنِها يف املاهية ، دون جتزؤ وتفرقٍ وتشتت هو ظهور : واجلَمالُ 
  ..يف هذه املاهية 



 ١٣٠                  
) öΝä3 s9 uρ $yγŠÏù îΑ$uΗsd šÏm tβθçt† Ì� è? tÏn uρ tβθãm u� ô£n@ (  ] ٦: النحل [   

  ..هو املُكتملُ يف حسنه وعظمته وماهيته : واجلميل 
) �χÎ) uρ sπ tã$¡¡9 $# ×π u‹Ï? Uψ ( Ëx xÿô¹$$ sù yx øÿ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpg ø:$# (   ] ٨٥: احلجر [  

) ÷� É9ô¹$# uρ 4’ n?tã $ tΒ tβθ ä9θà) tƒ öΝ èδ ö� àf÷δ $# uρ # \�ôf yδ WξŠÏΗsd (  ] ١٠: املزمل [   

  :ولذلك يف قوله تعاىل .. 
) $ pκ̈ΞÎ) ’ÍΓ ö� s? 9‘t� t± Î/ Î�óÇ s) ø9 $%x. ∩⊂⊄∪  … çµ̄Ρ r(x. ×M n=≈ uΗ¿d Ö� øÿß¹ (   ] ٣٣ – ٣٢: املرسالت [  

M× (ى أنَّ كلمةَ نر .. n=≈ uΗ¿d (  أَةزتجغريِ م كاملة عظيمة لنا بياناً لكتلة رصوت... ..

≅ (وهذا ما نتبينه من كلمة  yϑpgø:$# (  ه تعاىليف قول:  

) ¨βÎ) šÉ‹ ©9 $# (#θç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#ρç� y9õ3tF ó™$# uρ $pκ ÷] tã Ÿω ßx −Gxÿ è? öΝ çλm; Ü>≡ uθö/ r& Ï !$ uΚ¡¡9 $# Ÿωuρ 

tβθè=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# 4®L ym yk Î=tƒ ã≅ yϑpgø:$# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$u‹ Ïƒø:$# 4 š�Ï9≡x‹ Ÿ2uρ “Ì“øgwΥ tÏΒÌ� ôf ßϑø9 $# (  ]
    ] ٤٠: األعراف 

فالشرطُ اإلعجازي يف ولوجِ اجلَمل يف سم اخلياط ، هو ولوجه يف ذلك السمِ كتلـةً  
  ..دون اجتزاء  واحدةً حمافظةً على عظمتها واكتمالها

يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ج ، م ، ل ( وهكذا نرى أنَّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 
  ..تدور معانيها يف إطار عظمة االكتمال وحسنه وعدم جتزئه 

$         $         $  
يف القرآن الكرمي ، تدور داخل معىن ) ج ، د ، د ( دالالت مشتقّات اجلذر اللغوي 

فكلمةُ جديد يف كتاب اهللا تعاىل تجسد هذا املعىن املُجـرد  .. الالحق والطارئ  احلادث
  ..بشكلٍ واضحٍ جلي 



 ١٣١                  
) óΟ s9 r& t� s? �χr& ©!$# šY n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ Èd,ptø:$$ Î/ 4 β Î) ù't± o„ öΝ ä3ö7 Ïδ õ‹ãƒ ÏN ù' tƒ uρ 

9,ù= sƒ¿2 7‰ƒÏ‰ ỳ (   ] ١٩: إبراهيم [  
) (# þθä9$ s%uρ # sŒÏ r& $uΖ ù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘F{$# $ ¯Ρ Ïr& ’ Å∀ s9 9,ù=yz ¤‰ƒÏ‰ ỳ 4 ö≅ t/ Νèδ Ï!$ s) Î=Î/ öΝ ÍκÍh5 u‘ tβρã� Ïÿ≈ x. ( 

   ] ١٠: السجدة [ 
‰‘ ( وكلمةُ ỳ (  دة عن هذا اإلطار منرها املُجدالالت يف كتاب اهللا تعاىل ، ال خترج

  ..املعىن 
) …çµ ¯Ρ r&uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒªB $# Zπt7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ #V$ s!uρ (   ] ٣: اجلن [  

اجلن وموقفَهم من املنـهج   من سياقٍ قرآينّ ، يصور حالةفهذه اآليةُ الكرميةُ هي ض
  ..، حني علْمهِم برتوله من عند اهللا تعاىل ) القرآن الكرمي ( اجلديد 
… (: فالعبارة القرآنية ..  çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $ uΖ În/ u‘ (  تسامى وتعاظم وعال هـذا  : تعين

مل يتخذ صاحبةً وال ولداً  فربنا ينزه نفسه فيه ، كونهاملنهج اجلديد اآليت من عند ربنا ، 
 :) $ tΒ x‹ sƒ ªB $# Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s! uρ (  ..  

7Š ( : وكلمةُ y‰ ã` (    دة عـنـرا ومعانيها ايف كتاب اهللا تعاىل ، ال خترج دالال
ـ ف.. ت احلدوث الالحق الطارئ دالال ذه في اآلية الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل احلاملة هل

7Š ( املفردة القرآنية ، نرى أنَّ كلمة y‰ ã` (  ،   لنا احلادث الطارئ الالحـق مـن رصوت
  ..اجلبال 
) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©! $# tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ $ oΨ ô_ t� ÷zr' sù Ïµ Î/ ;N≡t� yϑ rO $̧ÿ Î=tF øƒ’Χ $pκ çΞ≡ uθø9 r& 4 z ÏΒuρ 

ÉΑ$ t6Éf ø9$# 7Š y‰ã` ÖÙ‹ Î/ Ö� ôϑãm uρ ì# Î=tFøƒ’Χ $ pκçΞ≡uθø9 r& Ü=ŠÎ/#{� xî uρ ×Šθß™  (  ] ٢٧: فاطر [   



 ١٣٢                  
 (وما جيب أن نشري إليه يف هذا السياق ، أنَّ اإلدراك األفضل هلذه املفردة القرآنية .. 

7Š y‰ ã` (  ،إدراكنا ملا تعنيه كلمة يف هذا السياق القرآين ، يت بدرجة علّق :) Α$ t6 Éf ø9 $# ( 
، سواٌء يف الصياغة اللغوية للقرآن الكرمي ، أم يف الواقع الكوين للمسألة املوصوفة ـذه  

  ) ..ج ، ب ، ل ( فكلمة اجلبال تستمد دالالا من جذرها اللغوي  ..املفردة القرآنية 
$         $         $  

تدور دالالته ضمن إطار وصف اجلمع الكثيف حيث ) ج ، ب ، ل (  اجلذر اللغوي
فاجلبل هو أصل الراسي الكثيـف  .. األصل الثابت ومركز الثقل ومركز األمر والدليل 

ولذلك فإنَّ اجلبال اليت أرسى اهللا تعاىل ا األرض ، تعطـف يف  .. الذي يتم به التثبيت 
  ..كتاب اهللا تعاىل على األرض 

) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπtΡ$tΒF{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éf ø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (  ] ٧٢: األحزاب [    

) ÏM n=ÏΗäquρ ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ $tG©. ß‰sù Zπ©. yŠ Zοy‰ Ïn≡uρ (  ] ١٤: احلاقة [    

) tΠöθ tƒ ß#ã_ ö� s? ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ ÏM tΡ%x. uρ ãΑ$t6Åg ø:$# $Y6� ÏVx. ¸ξŠÎγ ¨Β (  ] ١٤: املزمل [   

ففي األرض تعد اجلبال كياناً له هويته املستقلّة ، على الرغم من أنَّ مادة اجلبال من 
  : يقول تعاىل .. توصف باجلبال  لسماءكثافة البرد يف ا ومراكز... ذات مادة األرض 

) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©!$# Åe ÷“ãƒ $\/$pt x� §Ν èO ß# Ïj9 xσ ãƒ … çµ uΖ÷� t/ §Ν èO …ã& é# yèøg s† $YΒ% x. â‘ “u� tI sù šXôŠ tθø9 $# ßlã� øƒs† 

ôÏΒ  Ï&Î#≈ n=Åz ãΑ Íi” t∴ãƒ uρ zÏΒ Ï !$ uΚ¡¡9 $# ÏΒ 5Α$t7Å_ $ pκ�Ïù .ÏΒ 7Š t� t/ Ü=ŠÅÁãŠ sù Ïµ Î/ tΒ â !$ t±o„ …çµ èùÎ� óÇ tƒuρ 

tã ̈Β â !$ t±o„ ( ßŠ%s3tƒ $ uΖ y™ ÏµÏ%ö� t/ Ü= yδ õ‹ tƒ Ì�≈ |Áö/ F{$$Î/ (   ] ٤٣: النور [  

ãΑ (فالعبارة القرآنية  Íi” t∴ ãƒ uρ z ÏΒ Ï !$ uΚ ¡¡9 $#  ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $ pκ� Ïù . ÏΒ 7Š t� t/ (  ال تعين جباالً كجبال
اليت يف السماء ، و املوجودةثافة البرد ك مراكز األرض املكونة من الصخور ، إنما تعين 

  ..منها يرتَّلُ البرد مباهيته كَبرد 



 ١٣٣                  
  ..واجلبِل هو اجلمع الكثري والكثيف 

) ô‰ s)s9 uρ ¨≅ |Ê r& óΟ ä3Ζ ÏΒ yξÎ7 Å_ # ·�� ÏW x. ( öΝ n=sù r& (#θçΡθä3s? tβθè=É) ÷ès? (  ] ٦٢: يس [   
  ..  جتتمع إليه كلّ التفرعات واجلبِلَّة تعين األصل الثابت واملركز الذي 

) (#θà) ¨?$# uρ “Ï%©!$# öΝ ä3s) n=s{ s' ©#Î7 Éf ø9$# uρ t,Î! ¨ρF{$# (  ] ١٨٤: الشعراء [   

تستمد دالالا من املعىن ارد هلذا ) ج ، ب ، ل ( تفرعات مشتقّات اجلذر .. إذاً 
ركز الثقل ضمن إطار وصف اجلمع الكثيف حيث األصل الثابت وم: اجلذر ، وهو 

ومركز األمر والدليل ، وكلُّ كلمة من تفرعاته تأخذ من هذا اجلذر داللةً ترتسم مبادة 
  ..وهذا ما نراه جلياً يف اآلية التالية .. املسألة احملمولة يف السياق القرآين احمليط ا 

) ô‰ s%uρ (#ρã� s3tΒ öΝ èδ t� ò6tΒ y‰Ζ Ïã uρ «! $# öΝèδ ã� ò6tΒ βÎ) uρ šχ%x. öΝèδ ã� ò6tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$ t6Ågø:$# (  ] ٤٦: إبراهيم [   

ãΑ$t6Åg (إنَّ كلمةَ  ø:$# ( ع الدليل وثقلَهاهنا تعين مرجتم اليت  ةالثابت ةالراسي اهنيوالرب اكز

β (: والعبارة القرآنية .. الرسل عليهم السالم  ا جاء Î) uρ šχ%x. öΝ èδ ã� ò6tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$ t6Ågø:$# (  تعين وإن كان مكرهم الذي مكروه قد فعلوه من أجلِ أنْ تزولَ احلجج ،
ذه  –والرباهني الثابتة الراسية اليت أتى ا رسل اهللا تعاىل ، فهذه العبارة القرآنية 

تصور لنا هدف مكرهم من املنظار الذي فعله املاكرون ، وال تصور لنا  –الصياغة 
ولو نظرنا يف العبارات القرآنية السابقة والالحقة هلذه العبارة .. حقيقةَ فعل هذا املكر 

  ..القرآنية لرأينا صحةَ ما نذهب إليه 
) Í‘É‹Ρr& uρ }̈ $̈Ψ9$# tΠ öθtƒ ãΝ Íκ�Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yèø9 $# ãΑθà) uŠsù tÏ%©!$# (#θßϑn=sß !$ oΨ −/ u‘ !$ tΡö� ½jzr& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 

5=ƒÌ� s% ó= Åg�Υ y7 s? uθôã yŠ ÆìÎ7 ®KtΡ uρ Ÿ≅ ß™”�9 $# 3 öΝ s9 uρr& (#þθ çΡθà6s? Ν çFôϑ|¡ø%r& ÏiΒ ã≅ ö6 s% $tΒ Ν à6s9 ÏiΒ 

5Α# uρy— ∩⊆⊆∪ öΝ çGΨ s3y™ uρ ’ Îû ÇÅ6≈|¡ tΒ tÏ%©!$# (#þθ ßϑn=sß óΟßγ |¡àÿΡ r& š ¨t6 s? uρ öΝ à6s9 y#ø‹ x. $uΖ ù=yè sù 



 ١٣٤                  
óΟ ÎγÎ/ $ oΨ ö/u� ŸÑ uρ ãΝ ä3s9 tΑ$sVøΒF{$# ∩⊆∈∪ ô‰ s%uρ (#ρã� s3tΒ öΝ èδ t� ò6tΒ y‰Ζ Ïã uρ «! $# öΝ èδ ã� ò6tΒ β Î) uρ šχ%x. 

öΝ èδ ã�ò6 tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6 Ågø:$# ∩⊆∉∪ Ÿξsù ¨t|¡ øtrB ©!$# y# Î=øƒèΧ Íν Ï‰ ôã uρ ÿ… ã&s# ß™ â‘ 3 ¨βÎ) ©! $# Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ 

5Θ$s)ÏFΡ   ] ٤٧ – ٤٤: إبراهيم [    ) #$
وهكذا نرى كيف أنَّ فهم دالالت الكلمة القرآنية يف إطار معىن جذرها اللغوي ، 

  ..يضعنا يف مكان أقرب حلقيقة دالالا 
$         $         $  

فقول الزور هو القول املائـل  .. يعين املَيل واالحنراف ) ز ، و ، ر ( اجلذر اللغوي 
  .. وشهادة الزور هي الشهادة املائلة واملنحرفة عن احلق  واملنحرف عن احلق ،

) (#θç6Ï⊥ tFô_$$ sù š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO ÷ρF{$# (#θç6Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθs% Í‘ρ–“9    ] ٣٠: احلج [  ) #$

) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7 øùÎ) çµ1u� tI øù$# … çµ tΡ%tæ r&uρ Ïµø‹ n=tã îΠöθ s% šχρã� yz# u ( ô‰ s) sù 

ρ â!%ỳ $ Vϑù=àß #Y‘ρã— uρ (  ] ٤: الفرقان [  

) šÏ%©!$# uρ Ÿω šχρß‰ yγ ô±o„ u‘ρ–“9$# # sŒÎ) uρ (#ρ“� s∆ Èθøó ¯=9$$ Î/ (#ρ“� s∆ $YΒ# t� Å2 (  ] ٧٢: الفرقان [  

) tÏ%©! $# tβρã� Îγ≈sà ãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ÏiΒ Ο ÎγÍ← !$|¡ ÎpΣ $̈Β  ∅ èδ óΟÎγ ÏF≈ yγ ¨Βé& ( ÷β Î) óΟ ßγ çG≈ yγ̈Βé& �ωÎ) ‘Ï↔̄≈ ©9 $# 

óΟ ßγ tΡô‰ s9 uρ 4 öΝ åκ̈Ξ Î) uρ tβθä9θà)u‹ s9 # \� x6ΨãΒ z ÏiΒ ÉΑ öθs) ø9 $# #Y‘ρã— uρ 4 �χÎ) uρ ©! $# ;θ àÿ yès9 Ö‘θàÿ xî  (  ] ادلةا
 :٢ [  

 ?¨“â‘uρ≡t (مبعىن امليل واالحنراف نراه يف كلمة  )ز ، و ، ر ( وهذا املعىن للجذر اللغوي 

  ..املتفرعة عن هذا اجلذر اللغوي  )
) * “t� s? uρ }§ ôϑ¤±9 $# # sŒÎ) M yè n=sÛ â‘uρ≡t“¨?  tã óΟ Îγ Ïÿôγ x. šV# sŒ ÈÏϑu‹ ø9 $# # sŒÎ) uρ M t/ {� xî 

öΝ åκÝÎÌ� ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$yϑÏe±9 $# öΝèδ uρ ’ Îû ;ο uθôf sù çµ÷Ζ ÏiΒ 4 (   ] ١٧: الكهف [   
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â‘uρ≡t“¨? tã óΟ (إنَّ العبارة القرآنية  Îγ Ïÿôγ x. šV# sŒ ÈÏϑu‹ø9 ل عن كهفهم هي مبعىن متي ) #$

‘â (فدالالت كلمة .. ذات اليمني  uρ≡ t“¨? (  ال خترج عن دالالت جذرها اللغوي..  

Λän (وكلمة  ö‘ã— (  التايل تستمد ا من جذرها اللغوي  –أيضاً  –يف النصدالال..  

) ãΝä39 yγø9 r& ã�èO%s3−G9 $# ∩⊇∪ 4®L ym ãΛänö‘ã— t� Î/$s) yϑø9   ]  ٢ – ١: التكاثر [  ) #$

Λ (ميل كلمة إنَّ حت änö‘ã— (  ٌمن مصطلحنا الوضعي ، حيث نقول زار فالن دالالت
فالناً مبعىن ذهب إليه ، هذا التحميل ال وجود له يف كتاب اهللا تعاىل ، وهو عبارة عن 
فرض مصطلحنا الوضعي على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، حبيث يكون معياراً لكتاب اهللا 

  ..دبر السليم هو اعتبار كتاب اهللا تعاىل معياراً ملا هو دونه تعاىل ، يف حني أنَّ منهج الت
Ν (اللهو ..  ä39 yγ ø9 r& (  هو االنصراف إىل ما يدعو إليه اهلوى ، وبالتايل اإلعراض عن

والتكاثر يف هذه اآلية الكرمية يشمل كلَّ تكاثرٍ من أموالٍ وأوالد وغري .. غريه ونسيانه 
�t (وكلمة .. فهو تفاعلٌ عن الكثرة ذلك من متاع الدنيا الزائل ،  Î/$s) yϑø9$# (  ذه

الصياغة على وزن مفاعل مل تأت يف كتاب اهللا تعاىل إالّ يف هذه السورة الكرمية ، وهي 
  ..تعين املواضع املكانية احلسية لدفن املوتى 

اً عن حقيقةخاطب األحياء خطاباً إخبارية هي مطلع سورة توهذه الصورة القرآني 
  .. عملهم الدنيوي وعن حقيقة مآهلم يف اآلخرة بعد أن خيرجوا من الدنيا 

) ãΝä39 yγ ø9 r& ã� èO%s3 −G9$# ∩⊇∪ 4 ®Lym ãΛ änö‘ã— t� Î/$s) yϑø9 $# ∩⊄∪ �ξx. š’ôθ y™ tβθßϑ n=÷ès? ∩⊂∪ §Ν èO �ξ x. 

t∃ ôθy™ tβθßϑn=÷ès? ∩⊆∪ �ξx. öθs9 tβθßϑn=÷è s? zΝ ù=Ïæ ÈÉ)u‹ ø9 $# ∩∈∪ �χãρ u� tIs9 zΟŠÅs pgø:$# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ ¨Ξãρ u� tIs9 

š ÷tã ÈÉ) u‹ø9 $# ∩∠∪ ¢Ο èO £è=t↔ ó¡çF s9 >‹Í≥ tΒöθ tƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9     ] ٨ – ١: التكاثر [   )  #$
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ãΝ (إذاً قوله تعاىل ..  ä39 yγ ø9r& ã� èO%s3−G9 $# ∩⊇∪ 4 ®Lym ãΛ änö‘ã— t� Î/$s) yϑø9 ، يخاطب األحياء  ) #$

�ξ (يل اآليتني التاليتني هلما مباشرة املوجودين يف احلياة الدنيا بدل x. š’ôθ y™ tβθßϑn=÷è s? ∩⊂∪ 

§Ν èO �ξx. t∃ ôθ y™ tβθßϑn=÷ès? (  .. وبالتايل يكون معىن اآليتني) ãΝ ä39 yγø9 r& ã� èO%s3 −G9$# ∩⊇∪ 4®L ym 

ãΛ änö‘ã— t� Î/$s) yϑø9$# (  أهلاكم حرصكم على التكاثر يف متاع الدنيا الزائل من أموال : هو
.. غري ذلك ، حتى ملتم واحنرفتم ونسيتم حقيقةَ ما ستؤولون إليه وهو املقابر وأوالد و

Λ (وال ميكن أن حتمل كلمة  änö‘ã— (  املعىن االصطالحي الوضعي الذي اعتدنا عليه ، فهذا
  ..مع السياق السابق والالحق هلذه الكلمة القرآنية  –أبداً  –املعىن ال يستقيم 

Λän (كلمة .. إذاً  ö‘ã— (  ال خترج عن ة حتمل دالالتكلمة قرآني ا شأن أيشأ
بل ال تدرك دالالتها احلق إالّ ضمن إطار .. دالالت جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 
  ..دالالت جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

 $         $         $  
ارى واملنفذ :  هو تدور دالالته ضمن إطارٍ من املعىن) و ، د ، ي ( اجلذر اللغوي 

  :وهذا املعىن نراه جلياً يف اآليتني التاليتني  ،املهيأ ألن حيصر شيئاً ما أو أمراً ما بني حديه 
) tΑ t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ ôM s9$ |¡sù 8πtƒ ÏŠ÷ρr& $ yδ Í‘y‰ s)Î/ (   ] ١٧: الرعد [  

) $£ϑ n=sù çν÷ρ r& u‘ $ZÊ Í‘%tæ Ÿ≅ Î6ø) tGó¡•Β öΝ Íκ ÉJtƒ ÏŠ÷ρ r& (#θä9$s% # x‹≈ yδ ÖÚÍ‘% tæ $ tΡ ã� ÏÜøÿ ’Ε 4 (]٢٤: األحقاف [  

̈L# ( ..ويف اآلية الكرمية  ym !# sŒÎ) (#öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 $# ôM s9$s% ×'s# ôϑtΡ $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ¨Ψ9$# 

(#θè=äz÷Š$# öΝ à6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω öΝ ä3̈Ζ yϑÏÜ øts† ß≈ yϑøŠ n=ß™ … çνßŠθãΖã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρã� ãè ô±o„ (  ] ١٨: النمل 

#Š (، نرى أنَّ كلمة   ] uρ (  يف العبارة) ÏŠ# uρ È≅ ôϑ¨Ψ9 ال خترج عن معىن جذرها  ) #$
  ..اللغوي الذي تفرعت عنه 
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يف هذه اآلية الكرمية نرى أنَّ سليمان عليه السالم وجنوده كان إتيام على واد النمل 

’ (، فلماذا وردت كلمة  n? tã ( وما هو هذا الوادي ؟ ،.. !  

’ (إنّ كلمة ..  n? tã (    تستخدم الستعالء الشيء ، وتستخدم لبلوغ الشـيء حـىت
سليمان عليه السالم وجنوده أتوا فوق هذا الوادي ، إتياناً يشمله حىت آخره  اًإذ.. آخره 

..  
#ÏŠ (والعبارة القرآنية ..  uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 يرتبط معناها ارتباطاً كامالً بـدالالت هـاتني    ) #$

ارى واملنفذ الذي حيصر شيئاً ما أو أمـراً  : كما قلنا  –فكلمة وادي تعين .. الكلمتني 
العبـارة   اًإذ .. ما بني حديه ، حبيث ال خيرج هذا الشيء أو هذا األمر عن هذين احلدين

#ÏŠ (القرآنية  uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 الذي يسري وفقه النمـل وال  احملصور بني خطّني وتعين الطريق  ) #$
ومعلوم أنّ النمل بغريزته اليت فطره اهللا تعاىل عليها ، يسري وفق خطـوط ال   ..حييد عنه 

  ..حييد عنها 
# (معىن الصورة القرآنية  ..إذاً  ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 أنّ سـليمان عليـه    ) #$

 ينجمرى بني حدأتوا على طابورٍ من النمل يسري يف  –وهم سائرون  –السالم وجنوده 
ال حييد عنه ، وفق غريزته اليت فطره اهللا تعاىل عليها ، وبالتايل سيمر سليمان وجنـوده  

#Š (وهذا التصوير املطلق ال يكون إالَّ بكلمة  ..فوق هذا اخلطّ إىل آخره  uρ (  ، ًحصرا
وال يستقيم فهمنا لآلية الكرمية إالّ بإدراك هذه الكلمة ضمن إطار املعىن والدالالت اليت 

  ..ملها جذرها اللغوي حي
#Š (يف كلمة  –أيضاً  –وهذا املعىن نراه  uρ (  يف اآليات الكرمية التالية..  

) â!# t� yè’±9 $# uρ ãΝßγ ãèÎ7 ®Ktƒ tβ… ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t� s? öΝ ßγ ¯Ρr& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝåκ ¨Ξr& uρ 

šχθä9θà) tƒ $ tΒ Ÿω šχθè= yèøÿ tƒ ∩⊄⊄∉∪ �ω Î) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#ρã� x. sŒuρ ©! $# 
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# Z��ÏV x. (#ρã� |Á tFΡ $# uρ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ (#θßϑÎ=àß 3 ÞΟ n=÷èu‹ y™ uρ tÏ%©! $# (# þθßϑ n=sß £“r& 5= n=s)Ζ ãΒ tβθç7Î= s)Ζtƒ (  ]

    ] ٢٢٧ – ٢٢٤: الشعراء 
óΟ ( إنَّ اآلية الكرمية s9 r& t� s? öΝ ßγ̄Ρ r& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθßϑ‹ Îγ tƒ ( اليت تصف الشعراء  ،

فاآلية الكرمية .. تصفهم كشعراء وليس كأشخاص ، مبعىن أنها تصفهم وصفاً معنوياً 
مبادة ، لتزيني قوهلم  أمل تر أنهم يف كلِّ مرتلقٍ نفسي وومهي غري واقعي يهيمون: تقول 

#Š (فالدالالت اردة لكلمة ..  اخليال واملبالغة uρ (  ا يفيف هذه اآلية الكرمية هي ذا
أي عبارة قرآنية أُخرى ، ولكن السياق القرآينّ احمليط ذه الكلمة يف النص الذي بني 
أيدينا يتعلّق مبسألة نفسية معنوية ، وبالتايل ترتسم دالالت هذه الكلمة بذلك ، دون أن 

  ..الذي تفرعت عنه  تتغير دالالا اردة املستمدة من جذرها اللغوي
π ( [يف كتاب اهللا تعاىل ، كلمة ) و ، د ، ي ( ومن مشتقّات اجلذر اللغوي  tƒ ÏŠuρ ( 

 ،) π tƒ Ï‰sù ( [  يف اآلية الكرمية التالية..  

) $tΒ uρ šχ%x. ?ÏΒ÷σ ßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ �ωÎ) $ \↔sÜ yz 4 tΒuρ Ÿ≅ tF s% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ã�ƒÌ� ós tGsù 

7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×πtƒ ÏŠuρ îπyϑ¯= |¡•Β #’ n<Î) ÿ Ï&Î# ÷δ r& HωÎ) β r& (#θè%£‰¢Á tƒ 4 β Î*sù šχ%x. ÏΒ BΘ öθs% 5iρß‰ tã öΝ ä3©9 

uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ ã�ƒÌ� ós tGsù 7πt6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ%Ÿ2  ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷� t/ Ο ßγ oΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ 

×π tƒÏ‰ sù îπyϑ¯=|¡ •Β #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& ã�ƒÌ� øtrB uρ 7πt6 s%u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ •Β ( yϑsù öΝ ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È øt� ôγ x© È ÷yèÎ/$tFtF ãΒ 

Zπ t/öθ s? zÏiΒ «! $# 3 šχ%x. uρ ª! $# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6 ym (  ] ٩٢: النساء [  

π (نرى أنَّ هذه الكلمة ) .. فاعل ( على وزن ) وادي ( يف حني أنَّ كلمة  tƒ ÏŠ uρ (  ،

) π tƒ Ï‰ sù (  هي من مشتقّات هذا اجلذر اللغوي على وزن ، ) لَةكما هو احلال يف ) ع ،



 ١٣٩                  
 )صفَة ( ، وكما هو احلال يف كلمة ) و ، هـ ، ب ( من اجلذر اللغوي ) هبة ( كلمة 

  ) .. و ، ص ، ف ( من اجلذر اللغوي 
الدية هي حالةٌ تكون منفذاً مهيأً لكي جيري به من يقْتل نفسـاً يف احلـالتني   .. إذاً 

املذكورتني يف هذه اآلية الكرمية ، فتنفذ نفسه من بني حـدي القصـاص يف الـدنيا ،    
الً ينفذ به القاتل املعـين يف  فما بني هذين احلدين تكون الديةُ سبي.. والعقاب يف اآلخرة 

هذه اآلية ، كما أنّ السيل جيري يف الوادي بني حدين ، وكما أنَّ النمل يسري يف خطّـه  
الغريزي بني حدين ، وكما أنَّ الشعراء املوصوفني يف اآلية الكرمية اليت رأيناها يهيمـون  

  .. مرتلقني بني حدي كلِّ مرتلقٍ نفسي ومهي 
لسليم ألي كلمة قرآنية ال يكون إالّ بإدراك دالالت جـذرها اللغـوي   إنَّ اإلدراك ا

وإنَّ إدراك دالالت اجلذر اللغوي يكون من خالل إدراك الكلمات .. الذي تفرعت عنه 
  ) ..  القرآن الكرمي ( املتفرعة عنه يف كتاب اهللا تعاىل 

$         $         $  
  ..مخسة فروع  –ن الكرمي يف القرآ –له ) أ ، س ، ف ( اجلذر 
) $£ϑs9 uρ yìy_ u‘ # y›θãΒ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒ xî $Zÿ Å™r& tΑ$s% $yϑ |¡ø⁄Î/ ’ ÎΤθãΚçF øÿn= yz .ÏΒ ü“Ï‰ ÷è t/ ( 

óΟ çFù=Éf tã r& z� ö∆r& öΝä3 În/u‘ ( (  ] ١٥٠: األعراف [     
) 4’ ¯<uθs? uρ öΝ åκ÷] tã tΑ$s%uρ 4’ s∀ y™ r' ¯≈ tƒ 4’ n? tã y#ß™θãƒ ôM �Ò u‹ö/ $# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ ÏΒ Èβ÷“ßs ø9$# uθ ßγ sù ÒΟŠÏà x. 

    ] ٨٤: يوسف [  )
) y7 ¯=yèn= sù ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡øÿ̄Ρ #’ n? tã öΝ Ïδ Ì�≈rO# u β Î) óΟ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ # x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒÏ‰ y⇔ ø9$# $̧ÿ y™ r& (   ]

    ] ٦: الكهف 
) yìy_ t� sù #y›θãΒ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒxî $Zÿ Å™r& 4 (   ] ٨٦: طه [  
) !$£ϑ n=sù $ tΡθàÿ y™# u $ oΨ ôϑs) tGΡ $# óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨø% t�øî r'sù šÏèuΗød r& (   ] ٥٥: الزخرف [    



 ١٤٠                  
$ (إنَّ تصوراتنا األوىل لكلمة  ¸ÿy™ r& (  تتنقّل بني معاين احلزن والغضب واألسى والندم

$ (فكيف نفهم دالالت كلمة ..  tΡθàÿ y™# u ( املتعلّقة باهللا تعاىل يف اآلية األخرية ؟! .. !!
  !!! ..وهل يعقَل أن خترج هذه الكلمة عن إطار املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي ؟

يف القرآن الكرمي تأيت متعلّقةً بالبشر فقط ، ) ح ، ز ، ن ( إنَّ مجيع مشتقّات اجلذر 
واحلزن كما يصوره القرآن الكرمي يكون نتيجة عملٍ .. ومل تأت متعلّقةً بالذات اإلهلية 

أما األسف فإنه مسألةٌ ترتبط بالذات اإلهلية وترتبط بالبشر ، .. احلزين أو غريه  قام به
فاحلزن مسألةٌ خمتلفةٌ عن مسألة األسف ، .. ويكون نتيجةَ عملٍ قام به غري اآلسف 

ولكلِّ جذرٍ من اجلذرين إطاره اخلاص به من املعىن ، وال ميكن لكلمة احلزن أن تنوب 
  ..عن كلمة األسف 

يف القرآن الكرمي نراها تتعلّق بالبشر فقط ، ومل تأت ) أ ، س ، ي ( وتفرعات اجلذر 
واألسى كما يصوره القرآن الكرمي يكون نتيجة عملٍ قام به .. متعلّقةً بالذات اإلهلية 

لذلك فاألسى ال ميكن أن يكون هو األسف ، وال ميكن أن ينوب عنه .. اآلسي أو غريه 
ذرين لغويني خمتلفني لكلٍّ منهما إطاره اخلاص به من املعىن ينتميان جل ، فاألسى واألسف

..  
يف القرآن الكرمي تتعلّق بالبشر فقط ، وال ترتبط ) ن ، د ، م ( ومشتقّات اجلذر 

لذلك فالندم .. بالذات اإلهلية ، والندم مسألةٌ ال تكون إالّ نتيجة عملٍ قام به النادم ذاته 
األسف ، فلكلِّ جذرٍ من هذين اجلذرين حدوده اخلاصة به من  ال ميكن أن يكون هو

  ..املعىن 
يف القرآن الكرمي ترتبط بالذات اإلهلية ، وترتبط ) غ ، ض ، ب ( ومشتقّات اجلذر 

بالبشر ، ويكون الغضب نتيجة عملٍ قام به غري الغاضب ، وهو بذلك يكون أقرب 
ال ميكن أن يكون هو الغضب ، وإالّ ملا التصورات إىل مسألة األسف ، ولكن األسف 



 ١٤١                  
وردت كلمتان متمايزتان تنتميان جلذرين خمتلفني يف وصف مسألة واحدة يف صورة 

  ..قرآنية واحدة 
) $£ϑ s9uρ yì y_ u‘ #y›θãΒ 4’ n<Î) ÏµÏΒöθ s% z≈ t7ôÒ xî $ ZÿÅ™ r& (   ] ١٥٠: األعراف [     
) yìy_ t� sù #y›θãΒ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒxî $Zÿ Å™r& 4 (   ] ٨٦: طه [  

ومن .. فاألسف مسألةٌ مستقلّة ال ميكن ألي فرعٍ من أي جذرٍ لغوي أن ينوب عنه 
أ ، س ( النظر يف الفوارق بني مشتقّات اجلذور اُألخرى اليت تصورناها مرادفات للجذر 

م حتقيق ، نرى أنَّ األسف يكون نتيجة عد) أ ، س ، ف ( وبني مشتقّات اجلذر ) ، ف 
  ..املُراد الذي يريده اآلسف من املأسوف عليه ، ونتيجة انقطاع األمل منه 

تدور دالالا ضمن هذا اإلطار مـن املعـىن   ) أ ، س ، ف ( ومجيع مشتقّات اجلذر 
$ (والدالالت ، وكلمة  tΡθ àÿ y™# u (  وبالنظر يف السياق احمليط .. ال خترج عن هذا اإلطار
  ..يط جبميع مشتقّات هذا اجلذر اللغوي ، تتأكّد معنا هذه احلقيقة ا ، ويف السياق احمل

$         $         $  
  ..يوجد له يف القرآن الكرمي أربعة فروع ) ج ، د ، ر ( اجلذر 
) Ü>#{� ôã F{$# ‘‰ x©r& #\� øÿ à2 $ ]%$xÿÏΡ uρ â‘y‰ ô_ r&uρ �ωr& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρ ß‰ãn !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n?tã 

Ï& Î!θß™ u‘ 3 ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ ×ΛÅ3ym (   ] ٩٧: التوبة [    
) # y‰ỳ uθ sù $ pκ� Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ùs)Ζ tƒ …çµ tΒ$s%r' sù ( (   ] ٧٧: الكهف [  
) $̈Β r&uρ â‘# y‰Ågø:$# tβ%s3 sù È÷ yϑ≈ n=äóÏ9 È÷ yϑŠÏKtƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9   ] ٨٢: الكهف [   ) #$
) Ÿω öΝà6 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ $·èŠÏΗsd �ω Î) ’ Îû “ \�è% >πoΨ ¢Á pt’Χ ÷ρ r& ÏΒ Ï !# u‘uρ ¤‘ß‰ ã` 4 (   ] ١٤: احلشر [  

‰y‘ ( فما عالقة الفرع ô_ r&uρ (  يف اآلية األوىل باجلدار الذي يعين احلائط واحلاجز
  !!! ..الذي حيول بني األشياء ؟



 ١٤٢                  
‘ (إنَّ ورود هذا الوصف  y‰ ô_ r& uρ (  مشتقّاً من اجلذر ) يصـف لنـا   ) ج ، د ، ر

لقٍ حقيقةَ الكفر والنفاق الشديدين اللذين يتصف ما األعـراب ، بأنهمـا   وبشكلٍ مط
حيول بينهم وبني أن يعلموا حدود ما أنزل اهللا تعـاىل علـى   ) حائط ( عبارة عن جدار 

  .. rرسوله 
وال ميكن ألي كلمة أُخرى تنتمي جلذرٍ آخر أن تعطي هذا الوصف املطلق الذي 

_y‰ô‘ (تصفه كلمة  r& uρ (  ةفكلمة .. يف هذه الصورة القرآني) ’ n<÷ρr& ( –  ًمثال– 
تعين القرب واملواالة واألحقية ، وهذا بعيد عن املعىن ) و ، ل ، ي ( املتفرعة من اجلذر 
‰y‘ (الذي حتمله كلمة  ô_ r&uρ (  ةمن .. يف هذه الصورة القرآني مشتق وال ميكن ألي

‰y‘ (لمة أن ينوب عن ك) ح ، ج ، ز ( اجلذر  ô_ r&uρ (  ةلقد .. يف هذه الصورة القرآني
  ..يف القرآن الكرمي مرتني ) ح ، ج ، ز ( وردت مشتقّات اجلذر 

) Ÿ≅ yè y_uρ š ÷t/ Ç ÷ƒt� ós t7ø9 $# # ¹“Å_%tn 3 (  ] ٦١: النمل [  

) $ yϑsù Ο ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“Éf≈ ym (  ] ٤٧: احلاقة [  
ما نرى يعين منع طرفني من الوصول إىل بعضهما ، أو منع ك) ح ، ج ، ز ( فاجلذر 

طرف من الوصول إىل اآلخر ، فال يكون احلاجز إالّ بني طرفني ، وال ميكن للطرف 
ج ، د ، ( بينما اجلذر .. احملجوز أن يتجاوز هذا احلاجز ، وإالّ ملا كان احلاجز حاجزاً 

مكن االحتماء خلفه ومن املمكن جتاوزه كما نرى يصف لنا كياناً قائماً بذاته من امل) ر 
..  

‘â (فالصورة القرآنية  y‰ ô_ r& uρ �ω r& (#θ ßϑ n= ÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ 3  ( َّتعين أن
الكفر والنفاق بالنسبة لألعراب مها جدار حيول بينهم وبني علْمِ ما أنزل اهللا تعاىل علـى  

  ..وز هذا اجلدار بتركهم للكفر والنفاق ، ومن املمكن جتا rرسوله 
$         $         $  



 ١٤٣                  
  ..يف كتاب اهللا تعاىل مخسة فروع ) ص ، د ، ع ( للجذر .. 
) ÷í y‰ô¹$$ sù $yϑÎ/ ã� tΒ÷σ è? óÚÌ� ôã r& uρ Ç tã tÏ.Î� ô³ßϑø9    ] ٩٤: احلجر [  ) #$
) óΟ Ï%r' sù y7 yγô_ uρ ÈÏe$# Ï9 ÉΟ ÍhŠs) ø9 $# ÏΒ È≅ ö6 s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ¨Št� tΒ … çµs9 zÏΒ «! $# ( 7‹ Í× tΒöθ tƒ 

tβθãã £‰ ¢Átƒ (  ] ٤٣: الروم [    
) �ω tβθãã £‰ |Áãƒ $ pκ÷] tã Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ (  ] ١٩: الواقعة [     
) öθ s9 $ uΖø9 t“Ρ r& # x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ … çµtF ÷ƒr& t� ©9 $Yè Ï±≈ yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ô ÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! $# 4 (   ]

      ] ٢١: احلشر 
) ÇÚö‘F{$# uρ ÏN# sŒ Æí ô‰¢Á9 $# ∩⊇⊄∪ …çµ ¯ΡÎ) ×Αöθ s) s9 ×≅ óÁsù (   ] ١٣ – ١٢: الطارق  [      

وما هو إطار املعىن والدالالت الـذي حيملـه   .. فما عالقة هذه املشتقّات ببعضها ؟ 
 ( وهل خيرج عن هذا اإلطار املشـتق .. يف كتاب اهللا تعاىل ؟ ) ص ، د ، ع ( اجلذر 

÷í y‰ ô¹ $$ sù (  يف اآلية) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 والذي جاَء أمـراً   ) #$
  ..؟  rللرسول 

بالشيء أو األمر يعين شق املتعلّق به وتفرقه ، ) ص ، د ، ع ( إنَّ تعلّق اجلذر 
çµ… (فالصدع املتعلّق باجلبل  tF÷ƒ r&t� ©9 $Yè Ï±≈ yz %YæÏd‰ |ÁtF •Β ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz «! يعين شقّه  ) 4 #$

#$}ÇÚö‘F (، وكذلك الصدع املرتبط باألرض وتصدعه  uρ ÏN# sŒ Æí ô‰¢Á9 ، وكذلك  ) #$

×Í›7 (الصدع املرتبط بالبشر يف اآلخرة  tΒöθ tƒ tβθãã £‰ ¢Átƒ (  قهموالذي يعين تفر ..  

�ω tβθãã (وكذلك األمر فإنَّ قولَه تعاىل  £‰ |Áãƒ $ pκ ÷] tã Ÿωuρ tβθèùÍ”∴ãƒ (  ِقتفر يعين عدم
 (الذات وذهابِ العقل ، فخمر اآلخرة ال يشتت النفس وال يشق العقل كخمر الدنيا 



 ١٤٤                  
ß∃θäÜ tƒ öΝ Íκö� n=tã ×β≡t$ø! Íρ tβρà$©# sƒ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθø. r' Î/ t,ƒÍ‘$t/ r&uρ < ù̈(x. uρ ÏiΒ &Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ �ω tβθãã £‰ |Á ãƒ 

$ pκ÷] tã Ÿωuρ tβθèù Í”∴ãƒ (  ] ١٩ – ١٧: الواقعة [    

í÷ (والفرع  y‰ ô¹ $$ sù (  يف اآلية الكرمية) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# 

í÷ (فهذا األمر .. ال خترج دالالته عن هذا اإلطار  ) y‰ ô¹ $$ sù (  للرسولr  ) ومن بعده
ني احلق والباطل ، متمثِّالً مـا  متيز بذاتك مفرقاً ب: هو مبعىن ) لكلِّ حامل للواء الدعوة 

أي .. يأمر اهللا تعاىل به ، معرضاً بذلك عن املشركني الذين ال يريدون هـذا التفريـق   
اُقصد بذاتك ما تؤمر به متمثّالً دين اهللا تعاىل مفرقاً به بني احلق والباطل ، معرضاً بذلك 

هذا هو اإلطـار  ... التفريقِ بينهما  عما يريده املشركون من خلط احلق بالباطل وعدمِ
í÷ (الذي نفهم به معىن كلمة  y‰ ô¹ $$ sù (  يف اآلية الكرمية) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ 

Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ( ..  

í÷ (وأقرب الكلمات اليت ميكننا تصورها مرادفةً لكلمة  y‰ ô¹ $$ sù (  أؤمر ، بلّغ ، : هي
املتفرعة عن جذورٍ أُخرى لكلٍّ منها إطاره اخلاص به من املعىن ، وهذه الكلمات ..... 

í÷ (ال ميكنها أن تنوب عن كلمة  y‰ ô¹ $$ sù (    عطـي املعـىنيف هذه اآلية الكرمية ، وال ت
فاألمر والتبليغ هو نقـل  ) .. ص ، د ، ع ( الذي تعطيه هذه الكلمة املتفرعة من اجلذر 

، أما الصدع بأمر اهللا تعاىل فهو التفريق بأمر اهللا تعاىل بني  املُراد إىل البشر وإعالمهم به
  ..احلق والباطل إظهاراً للحق وبالتايل لدين اهللا تعاىل 

$         $         $  
  ..له يف القرآن الكرمي ثالثة حماور ) ن ، هـ ، ر ( اجلذر .. 
  ..حمور يأيت متعلّقاً باألار  – ١
  ..بالنهار  حمور يأيت متعلّقاً – ٢
  ) ..مبعىن الزجر ( حمور يأيت متعلّقاً بالنهر  – ٣



 ١٤٥                  
  !!! ..فما هو إطار املعىن الذي يربط هذه احملاور ببعضها وجبذرها اللغوي ؟

فحتى يف اللغة .. حفَر : هو مبعىن ) ن ، هـ ، ر ( إنَّ روح املعىن الذي حيمله اجلذر 
أي حفرته ، واستنهر النهر إذا أخذ راه موضعاً  رت النهر: العربية االصطالحية يقال 

  ..مكيناً ، واملَنهر خرق يف احلصن نافذٌ يدخل فيه املاء 
ينعكس يف ماهية املسألة اليت ) ن ، هـ ، ر ( وهذا املعىن املُجرد الذي حيمله اجلذر 
حفـر يف جسـم   هي شقوق و –كما نعلم  –يصفها أي مشتق من مشتقّاته ، فاألار 

( األرض مبثابة جماري جتري ا املياه ، وهي بذلك ال خترج عن املعىن الذي حيمله اجلذر 
  ) ..ن ، هـ ، ر 

، ) ن ، هـ ، ر ( جبذره اللغوي  –الذي حيمل معىن الضياء  –وملعرفة عالقة النهار 
  ..ا الكون ال بد من معرفة حقيقة النهار ، وكيف يكون النهار كحقيقة كونية يف هذ

إنَّ النهار جزٌء من الليل الكوين ، فالفراغ الكـوين املُحـيط بـاألرض وبـاألجرام     
إالَّ بوضع ) النهار ( السماوية والذي يفصل بينها هو أسود اللون ، وال يظهر فيه الضياء 

جسمٍ مادي ضمنه ، فيتحلَّل عنصرا الليل الكوين إىل ار يكون على الوجـه املُقابـل   
فهذا الليل الكوين هو عبارةٌ عـن جممـوع   .. مس ، وإىل ظالمٍ على الوجه اآلخر للش

وبسلخ الظالم من هذا الليل الكوين يكون النـهار ،  .. النهار ، الظالم : عنصرين مها 
  ..وهذا ما نراه جلياً واضحاً يف قوله تعاىل .. وبسلخ النهار منه يكون الظالم 

) ×πtƒ# u uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹©9 $# ã‡ n=ó¡nΣ çµ÷Ζ ÏΒ u‘$pκ̈]9 $# # sŒÎ*sù Νèδ tβθßϑÎ=ôà•Β (  ] ٣٧: يس [     
çµ (فكلمة  ÷Ζ ÏΒ u(  ة ، وال ميكن أن تكون مبعىنواضحة جلي ) فاآلية تقول ) .. عنه

  ..إنَّ الليل إذا طُرِح منه النهار كان الناتج هو الظالم : بصريح البيان 
رة األرضية املُقابل للشمس ، أما خارج الكنصف وما النهار سوى طبقة تحيطُ بوجه 

، اللذين ال ) الظالم + النهار ( هذه الطبقة فيوجد ليلٌ أسود يشمل عنصريه األساسيني 
  ..ينفصالن عن بعضهما إالَّ بوجود جسمٍ مادي يتحلّالن عليه 



 ١٤٦                  
، كما أنَّ ح منها الظالم فامتألت ضياًء فالنهار كُوةٌ يف جسم الليل ، نض.. وهكذا 

وهذه احلقيقة .. النهر حفرةٌ يف جسم األرض نضح منها التراب واحلجارة وامتألت ماًء 
ما كُنا لندركها لوال تطور العلوم الفلكية ، وما كنا لنراها لوال الرحالت الفضائية ، 

ن ما كا) ن ، هـ ، ر ( جبذره اللغوي ) النهار ( ولذلك فإدراكنا لعالقة هذا املشتق 
  ..ليكون لوال إدراكنا حلقيقة املسألة اليت يصفها هذا املُشتق 

من هنا فإنَّ عدم إدراكنا الرتباط بعض املشتقّات جبذورها اللغوية ناتج عن عدم 
 يها هذه املشتقّات ، وناتجة املسائل اليت تصفها وتسمعن عدم  –أيضاً  –إدراكنا ملاهي

وكلما ارتقينا يف إدراك ماهية املسائل املوصوفة . .تدبرنا السليم لكتاب اهللا تعاىل 
بالكلمات القرآنية ويف تدبرنا لكتاب اهللا تعاىل ، كلّما ارتقينا يف إدراك ارتباط الكلمات 

ولذلك فعدم إدراكنا الرتباط بعض الكلمات جبذورها .. اليت تصفها جبذورها اللغوية 
  ..جبذورها اللغوية  اللغوية ، ليس حجةً إلنكار ارتباط الفروع

الذي رأيناه حني يرتبط باألرض فيعين شقّاً ) ن ، هـ ، ر ( وروح املعىن للجذر 
فيها جتري به املياه ، وحني يرتبط بالليل الكوين فيعين كُوةً فيه نضح منها الظالم 

هر النفس فن.. هذا املعىن املُجرد هو ذاته حني يرتبط بالنفس البشرية .. فامتألت ضياًء 
  ..يعين إحداث شق فيها ينضح منه األمل والرجاء فيمتأل باألسى وعدم الرجاء 

) * 4|Ó s%uρ y7 •/ u‘ �ωr& (# ÿρß‰ ç7 ÷ès? Hω Î) çν$−ƒÎ) Èø t$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 $ ¨ΒÎ) £tó è=ö7 tƒ x8y‰Ψ Ïã u� y9Å6ø9 $# 

!$ yϑèδ ß‰tn r& ÷ρ r& $ yϑèδ Ÿξ Ï. Ÿξ sù ≅ à) s? !$yϑçλ °; 7e∃é& Ÿωuρ $ yϑèδ ö� pκ÷] s? ≅ è%uρ $ yϑßγ©9 Zω öθs% $VϑƒÌ�Ÿ2 (  ]
   ] ٢٣: اإلسراء 
) $̈Β r&uρ Ÿ≅ Í←!$ ¡¡9 $# Ÿξsù ö� pκ ÷] s? (  ] ١٠: الضحى [   

 فسواٌء أمل الوالدين بولدمها ، أم أمل السائل مبن يسأله ، هو رجاٌء يف النفس ، وحق
يف ) نهر ( عرب الزجر ، هو شق وخرق لذلك فرد هذا األمل والرجاء .. ممزوج باحلياء 

هذا هو ... النفس ، ينضح منه األمل والرجاء ليمتلئ باخليبة واألسى وانقطاع الرجاء 



 ١٤٧                  
) ن ، هـ ، ر ( للجذر ) نهر  –النهار  –األار ( العمق الذي يربط احملاور الثالثة 

جبذرها وتتغذّى منه ،  فمشتقّات اجلذر الواحد هي فروع ترتبط.. ببعضها وجبذرها 
  ..وتدور يف إطار املعىن الذي حيمله هذا اجلذر 

 $         $         $  

tÈθ (إنَّ كلمة  ø) ßϑù=Ïj9 (  ةيف الصورة القرآني :) ÞΟ çF÷ƒ ut� sù r& u‘$̈Ζ9$# ÉL©9 $# tβρâ‘θè? ∩∠⊇∪ 

óΟ çFΡ r&u öΝè? ù' t±Σr& !$ pκ sEt� yf x© ôΘr& ßøt wΥ šχθä↔ Ï±Ψ ßϑø9$# ∩∠⊄∪ ßøt wΥ $yγ≈ oΨ ù=yè y_ Zοt� Ï. õ‹ s? $Yè≈ tGtΒuρ tÈθ ø) ßϑù=Ïj9 

كما  –والقوة ) .. ق ، و ، ي ( هي من مشتقّات اجلذر  ، ] ٧٣ – ٧١: الواقعة [  )
وفق اإلطار الذي تصوره مشتقّات هذا اجلذر ، كيف . ..هي نقيض الضعف  –نعلم 

(tÈθø (نفهم كلمة  ßϑù=Ïj9 ( ة ؟يف هذه الصورة القرآني.. !!!  
إنَّ القوي هو الذي ميلك قوةً يف ذاته ، واملُقْوِي هو الذي ميلك أدوات القوة  

tÈθ (فكلمة .. ويسخرها ليصبح قوياً  ø)ßϑù=Ïj9 (  ال خترج عن إطار املعىن الذي حيمله
  ..جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

(tÈθø (وفق هذه احلدود من الدالالت نفهم معىن كلمة  ßϑù=Ïj9 (  .. ريدونفالذين ي
امتالك أسباب القوة ال بد هلم من تسخري النار مبا تعنيه من طاقة بشتى صورها يف 

سبب ووسيلةٌ للذين يريدون التمتع بالقوة يف هذه ) الطاقة ( أعماهلم وصناعام ، فالنار 
tÈθ (ق الذي حتمله كلمة هذا هو العم.. الدنيا ، وبالتايل فالنار متاع للمقْوِين  ø)ßϑù=Ïj9 ( 

يف الصورة القرآنية اليت رأيناها ، وهو عمق ينبع من دالالت جذرها اللغوي الذي 
  ..تفرعت عنه 

$         $         $  
يف كتاب اهللا تعاىل تصف لنا ) ح ، ي ، ي ( حنن نعلم أنَّ مشتقّات اجلذر اللغوي 

واء كان ذلك يف جانب احلياة اجلسدية أم يف جانب احلياة اليت هي نقيض املوت ، س
  ..احلياة الروحية اليت تعين القرىب من اهللا سبحانه وتعاىل 



 ١٤٨                  
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ zƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θç7ŠÉf tGó™ $# ¬! ÉΑθß™§�=Ï9 uρ #sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $yϑÏ9 öΝ à6‹ÍŠøt ä† ( (  ] األنفال

 :٢٤ [    
) šÏ%©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθ à)è=øƒs† $ \↔ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà)n=øƒä† ∩⊄⊃∪ ìN≡uθøΒ r& ç� ö� xî 

& !$uŠ ômr& ( $tΒuρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒ r& šχθèWyè ö7ãƒ (  ] ٢١ – ٢٠: النحل [    
حيث ( فاالستحياء .. واالستحياء يتعلّق باجلانب املعنوي الروحي من مسألة احلياة 

هو طلب احلياة املعنوية نتيجةَ خوف مما يعاب به  )اجتماع سني الطلب مع احلياء 
إنه خجلٌ يتملّك اإلنسان .. ويذَم ، وذلك انطالقاً من تغيريٍ وانكسارٍ يعتري اإلنسان 

  ..نتيجةً هلذا االنكسار ، فيطلب احلياة املعنوية اليت خيرج ا من انكساره هذا 
) çµ ø?u !$ mgmú $ yϑßγ1y‰ ÷nÎ) Å ốϑs? ’ n? tã & !$uŠ ósÏFó™ $# ôM s9$s% �χÎ) ’ Î1 r& x8θããô‰ tƒ š� tƒ Ì“ôf u‹Ï9 t� ô_r& 

$ tΒ |M ø‹ s) y™ $ oΨ s9 4 (  ] ٢٥: القصص [     
) ôÅ3≈ s9 uρ #sŒ Î) ÷Λ äŠÏã ßŠ (#θè=äz÷Š$$ sù # sŒÎ*sù óΟ çFôϑÏè sÛ (#ρç� Å³ tFΡ $$sù Ÿω uρ tÅ¡Ï⊥ ø↔tGó¡ãΒ B]ƒÏ‰ ptÎ: 4 ¨β Î) 

öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 “ÏŒ÷σ ãƒ ¢É<̈Ζ9$#  Ä÷∏ tFó¡ uŠsù öΝà6Ζ ÏΒ ( (  ] ٥٣: األحزاب [  
فاهللا تعاىل ال .. ال ميكن أن يأيت وصفاً للذات اإلهلية  –ذا املعىن  –فاالستحياء 

  ..ينكسر كربياؤه ، وال تنقص صفاته العظيمة ، وال ون ذاته 
) * ¨β Î) ©! $# Ÿω ÿÄ÷∏ tGó¡tƒ β r& z> Î� ôØ o„ Wξ sVtΒ $̈Β Zπ|Êθãè t/ $ yϑsù $ yγ s%öθsù 4 (  ] ٢٦: البقرة [  

) ª! $#uρ Ÿω  Ä÷∏ tFó¡o„ zÏΒ Èd,ys ø9   ] ٥٣: األحزاب [   ) 4 #$
.. وهكذا .. فضرب األمثال وقول احلق ، ال يصف الذات اإلهلية بصفة االستحياء 

ضمن هذا اإلطار من الدالالت ، نستطيع إدراك استحياء النساء يف اآلية الكرمية التالية 
  ..ت وغريها من اآليا



 ١٤٩                  
) øŒÎ) uρ Νà6≈ oΨøŠ ¯gwΥ ôÏiΒ ÉΑ# u tβöθ tã ö� Ïù öΝ ä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθ ß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθçt¿o2 x‹ãƒ öΝ ä. u!$ oΨ ö/ r& 

tβθãŠós tFó¡ tƒuρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν ä3Ï9≡sŒ ÖIξ t/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ ×ΛÏà tã (  ] ٤٩: البقرة [    
كسار كربيائهن ، واالنتقاص من إنّ استحياء النساء هنا يعين النيل من عرضهن ، وان

tβθãŠós (فكلمة .. كرامتهن  tFó¡tƒ uρ (  ال خترج عن إطار املعىن احمليط جبذرها اللغوي ، مع
  ..ا  الذي تعلّقاألخذ بعني االعتبار سني الطلب 

وقد ذهب بعض املفسرين إىل أنَّ استحياء النساء هنا هو إبقاء البنات املولودات على 
وبذلك نراهم يخرجون معىن .. الوقت الذي يذبح فيه الذكور املولودون  قيد احلياة يف

tβθãŠós (كلمة  tFó¡tƒ uρ (  هنا عن معاين االستحياء يف كتاب اهللا تعاىل..  
ومما يثبت أنَّ استحياء النساء يف هذه اآلية الكرمية وغريها ال ميكن أن يعين ما ذهبوا 

عظيم جنّا اهللا تعاىل منه بين إسرائيل ، وهذا يتناىف مع  إليه ، هو أنَّ استحياء النساء بالٌء
  ..إبقاء البنات على قيد احلياة ، فعدم ذحبهن هو خري وال ميكن أن يكون شراً 

) tβθãŠós tFó¡ tƒuρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 ’ Îûuρ Ν ä3Ï9≡sŒ Ö Iξt/ ÏiΒ öΝä3 În/§‘ ×ΛÏà tã (  
ليت مين اهللا تعاىل ا على بين إسرائيل ، واستحياء النساء مسألةٌ مستقلّةٌ من املسائل ا 

بأنّ جنّاهم من آل فرعون الذين كانوا يستحيون نساءهم ، ودليل ذلك هو واو العطف 
›tβθçt¿o2x (: بني مسأليت ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم  ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& tβθãŠ óstF ó¡tƒ uρ öΝä. u !$|¡ ÎΣ 4 ( 

الشر ناتج عن إبقاء البنات على قيد احلياة دون ذبح ، فال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ .. 
أن يتصور أنَّ اخلري هو يف ذحبهن ، وأنَّ اهللا تعاىل جنّاهم ) نعين العاقل ( وبالتايل ال ميكنه 

استحياء .. إذاً ... من ذلك ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل جنّاهم من حالة كانت بنام فيها تذبح 
  ..و مسألة مستقلّة ببالئها وشرها ه –كما نرى  –النساء 



 ١٥٠                  
tβθãŠós (ولو كان املقصود بالعبارة القرآنية  tFó¡ tƒuρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 (  هو إبقاء البنات

فكلمة البنات ) .. ويبقون بناتكم ( املولودات على قيد احلياة ، ألتت العبارة القرآنية 
  ..تقابل كلمة البنني  هي اليت تقابل كلمة البنني ، وليست كلمة النساء هي من

) óΟ ÎγÏFøÿ tGó™ $$sù y7 În/ t� Ï9 r& ßN$uΖ t6ø9 $# ÞΟ ßγ s9uρ šχθãΖ t6ø9      ] ١٤٩: الصافات [    ) #$
) ’ s∀ sÜ ô¹r& ÏN$oΨ t7 ø9 $# ’ n?tã tÏΖ t6 ø9$# (   ] ١٥٣: الصافات [     

) ÷Πr& ã&s! àM≈ oΨ t7 ø9$# ãΝ ä3s9 uρ tβθãΖ t6 ø9       ] ٣٩: الطور [   ) #$
tβθãŠós (بارة القرآنية وإن كانت الع tFó¡tƒ uρ öΝä. u !$ |¡ÎΣ 4 (  تعين إبقاء البنات املولودات

أنها حشو ال فائدة منه  –بناء على زعمهم  –على قيد احلياة كما زعموا ، فهذا يعين 
›tβθçt¿o2x (فالعبارة القرآنية ..  ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& ( اليت تعين ذبح البنني ، تعين أنَّ البنات بقني 

، حيث األوالد تشمل ) حون أوالدكم يذب: ( فاهللا تعاىل ال يقول .. على قيد احلياة 
›tβθçt¿o2x (البنني والبنات ، إنما يقول جلّ وعال  ãƒ öΝ ä. u !$oΨ ö/ r& (  اً بذلك األوالدخاص

  .. الذكور 
öΝ (: ويف كلمة  ä. u!$ |¡ÎΣ 4 (  ةيف العبارة القرآني :) tβθçt¿o2 x‹ãƒ öΝä. u !$ oΨ ö/r& tβθãŠós tFó¡tƒ uρ 

öΝ ä.u !$ |¡ÎΣ 4 (  دليلٌ آخر على أنَّ املسألة ليس كما زعموا ، فكلمة) öΝ ä.u !$ |¡ÎΣ 4 (  تشمل
  ..ساحةً أوسع تضم كلَّ اإلناث وليس فقط املولودات كما يف زعم 

وهكذا نرى أنَّ عدم إدراك املعىن الذي حتمله الكلمة ضمن إطار املعىن الذي حيمله 
  ..ذرها اللغوي ، يؤدي إىل االبتعاد عن الدالالت احلق اليت حتملها الكلمة القرآنية ج

$         $         $  
النفَق ، : يف القرآن الكرمي ثالثة حماور رئيسة هي ) ن ، ف ، ق ( يوجد للجذر 
وا تعود فما هو رابط الدالالت واملعاين الذي يربطها مع بعضها ، ك..اإلنفاق ، النفاق 

  ..؟ ) ن ، ف ، ق ( جلذرٍ واحد هو اجلذر 



 ١٥١                  
داخل إطار اخلرق واإلنقاص والنفاد ) ن ، ف ، ق ( يدور املعىن الذي حيمله اجلذر 

فنفق الشيء يعين خرقه وبالتايل إنقاصه وإذهاب جزء منه ، وعندما تتصف مسألة .. 
ها تتمن مشتقّات هذا اجلذر ، فإنَّ ذلك يعين أن ذه الصفات مبشتق صف..  

  ..إنَّ النفق هو خرق يف األرض له خملص إىل مكان آخر 
) Èβ Î*sù |M ÷è sÜ tGó™$# βr& z ÈötGö; s? $Z) xÿ tΡ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ÷ρ r& $Vϑ¯=ß™ ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Ν åκ u�Ï? ù' tF sù 7πtƒ$t↔ Î/ 4 (  ]

     ] ٣٥: األنعام 
  ..عليها من جانبٍ آخر وهذه احلقيقة تلقي اآلية الكرمية التالية الضوء 

) y7 ¨Ρ Î) s9 s− Ì� øƒrB uÚö‘F{ $# ∅ s9 uρ x÷è=ö6 s? tΑ$t6 Ågø:$# ZωθèÛ (   ] ٣٧: اإلسراء [    
واإلنفاق ال خيرج عن هذا اإلطار من املعىن ، فهو يعين تقليل الشيء وإذهابه ، وكأنَّ 

  ..خرقاً قد حصل فيه ينقصه وينفده 
) ≅ è% öθ©9 öΝ çFΡ r& tβθä3 Î=ôϑs? tÉ !#t“yz Ïπ yϑôm u‘ þ’ În1 u‘ #]Œ Î) ÷Λä õ3|¡øΒ`{ sπ u‹ ô±yz É−$xÿΡ M}$# 4 tβ%x. uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# # Y‘θçGs% (  ] ١٠٠: اإلسراء [  

عن هذا اإلطار من املعىن ، فهو خرق يف العقيدة يذهبها  –أيضاً  –والنفاق ال خيرج 
فهو بذلك يخفي كُفْره يف هذا النفق ليظهر خارجه إمياناً كاذباً ، ، ويلوذ به كُفْر املنافق 

فهذا النفق الكائن يف عقيدته هو خرق وخملص بني وجهي .. ويظهر إمياناً كاذباً خارجه 
الكفر واإلميان ، فعقيدة املنافق كائنة يف ساحة الكفر ، ويظهر أمام الناس إمياناً كاذباً ، 

  ..بني هاتني الساحتني مىت شاء  ويوجِد بني هذين الوجهني نفقاً يتنقّل من خالله
) * öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï%©!$# (#θà) sù$tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z\} tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

÷È⌡ s9 óΟ çFô_ Ì� ÷zé&  ∅ y_ã� ÷‚ uΖ s9 öΝ ä3yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3ŠÏù # ´‰ tnr& # Y‰t/ r& β Î) uρ óΟ çFù=Ï?θè% ö/ ä3̄Ρ u� ÝÇΨ uΖ s9 

ª! $# uρ ß‰pκ ô¶ tƒ öΝåκ ¨ΞÎ) tβθç/ É‹≈ s3s9 (   ] ١١: احلشر [  



 ١٥٢                  
جبميع فروعها ، إذا ارتبطت بشيء ) ن ، ف ، ق ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات اجلذر 

فعندما ترتبط باألرض تصف لنا نفقاً مادياً ، وعندما .. فإنها تعين خرقاً يف هذا الشيء 
نفده ، وعندما ترتبط بعقيدة اإلنسان ترتبط باملال تصف لنا نفقاً يف هذا املال ينقصه وي

        ..تصف نفقاً بني وجهني متناقضني مها الكفر واإلميان 
$         $         $  

يف القرآن الكرمي ترتبط باحلمل الثقيل والذنب واإلمث ) و ، ز ، ر ( مشتقّات اجلذر 
..  
) (# þθè=Ïϑós u‹ Ï9 öΝ èδ u‘# y— ÷ρr& \' s# ÏΒ$x. tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $#   ôÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρr& šÏ%©!$# Οßγ tΡθ�=ÅÒ ãƒ Î� ö� tóÎ/ AΟ ù=Ïã 3 

Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ šχρâ‘Ì“ tƒ (   ] ٢٥: النحل [    
والوزير حيمل الثقل والعبء عن الذي هو وزير له ، فهو يزر عنه أثقال ما أُسند إليه 

  ..من تدبري ، ويلتجأ إليه عن طريق حتميله جزءاً من احلمل 
) ≅ yèô_ $#uρ ’ Ík< #\�ƒÎ— uρ ôÏiΒ ’ Í?÷δ r& ∩⊄∪ tβρã�≈ yδ  Å�r& ∩⊂⊃∪ ÷Šß‰ ô©$# ÿÏµ Î/ “Í‘ø— r& (  ] ٢٩: طه – 
٣١ [     

يف القرآن ) و ، ز ، ر ( هذا هو اإلطار الذي تدور داخله معاين مشتقّات اجلذر 
  ..لذلك يف اآلية الكرمية .. الكرمي 
) ãΑθà) tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í× tΒöθ tƒ tø r& ”� xÿ pRùQ $# ∩⊇⊃∪ �ξ x. Ÿω u‘y— uρ ∩⊇⊇∪ 4’ n<Î) y7 În/ u‘ >‹ Í× tΒöθ tƒ ”� s)tGó¡ çRùQ$# ∩⊇⊄∪ 

(# àσ¬6 t⊥ ãƒ ß≈ |¡Ρ M} $# ¥‹Í× tΒöθ tƒ $ yϑÎ/ tΠ£‰ s% t� ¨z r&uρ (  ] ١٣ – ١٠: القيامة [    
‘u (نرى أنَّ منهجية البحث السليم جتعلنا نتصور كلمة  y— uρ (  ضمن إطار املعىن الذي

tø (اللغوي ، ففي ذلك الوقت الذي يقول فيه اإلنسان  حيمله جذرها r& ”� xÿpRùQ ، أي  ) #$
فاآلثام والذنوب اليت يرتكبها .. عند انقضاء الدنيا ، ال أمحال وال آثام ترتكب آنذاك 

اإلنسان يف حياته الدنيا ، فاراً ا ومبتعداً عن أوامر اهللا تعاىل ومنهجه ، مل تعد ترتكب ، 



 ١٥٣                  
تكون قد انقضت ، وكذلك األمر بالنسبة لكلِّ األمحال  –دار االمتحان  –نيا ألنَّ الد

  ..واألعباء اليت كانت تتحملها البشرية يف حياا الدنيا نتيجة امتحاا يف هذه الدار 
—u‘y (وال توجد كلمة ميكنها أن تنوب عن كلمة  uρ (  القرآين ضمن سياق هذا النص

↔·$ (كن تصورها بأنها تنوب عنها هي كلمة إنّ أقرب كلمة من املم..  yfù= tΒ (  .. لقد
  ..يف القرآن الكرمي ثالثة فروع ) ل ، ج ، أ ( ورد للجذر اللغوي 

) öθ s9 šχρß‰ Ågs† $·↔yf ù=tΒ ÷ρr& BN≡t�≈ tó tΒ ÷ρ r& Wξ yz£‰ ãΒ (# öθ©9 uθ©9 Ïµø‹ s9 Î) (   ] ٥٧: التوبة [    
) (#þθ ‘Ζ sß uρ βr& �ω r' yf ù=tΒ z ÏΒ «! $# Hω Î) Ïµø‹ s9 Î) (   ] ١١٨: التوبة [     
) $ tΒ Ν ä3s9 ÏiΒ :*yf ù=¨Β 7‹ Í≥ tΒöθtƒ $ tΒuρ Ν ä3s9 ÏiΒ 9��Å6 ¯Ρ (  ] ٤٧: الشورى [    

yf↔·$ (أتت مجيعها امساً هو كلمة  –كما نرى  –) ل ، ج ، أ ( فمشتقّات اجلذر  ù=tΒ 

املُحتمي قد أُحيط به  ، ويدور هذا املشتق ضمن إطار االحتماء بشيء بعد اليقني أنَّ )
تعين محل الثقل والعبء واإلقبال  –كما رأينا  –) و ، ز ، ر ( بينما مشتقّات اجلذر .. 

ل ، ( على محل اإلمث ، وال تعين اهلروب من شيء ، كما هو احلال يف مشتقّات اجلذر 
  ) ..ج ، أ 

—u‘y (وهكذا نرى أنَّ كلمة  uρ (  يف السياق القرآين) ãΑθà) tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í× tΒöθ tƒ tø r& ”� xÿ pRùQ $# 

∩⊇⊃∪ �ξ x. Ÿω u‘y— uρ ∩⊇⊇∪ 4’ n<Î) y7 În/ u‘ >‹Í× tΒöθ tƒ ”� s) tGó¡çRùQ $# ∩⊇⊄∪ (# àσ ¬6t⊥ ãƒ ß≈ |¡Ρ M} $# ¥‹ Í× tΒöθtƒ $yϑÎ/ tΠ£‰ s% t� ¨zr&uρ 

  ..، ال خترج عن إطار املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه  )
$         $         $  

يف القرآن الكرمي تدور يف إطار اهلبوط والرتول ) د ، ل ، و ( دالالت اجلذر اللغوي 
Ν§ (وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل .. من حالٍ إىل حال  èO $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù ∩∇∪ tβ% s3 sù z>$ s% 

È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& ∩∪ # yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î)  Íν Ï‰ ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& (  ] ١٠ – ٨: النجم [ ..  



 ١٥٤                  
إىل أُفـق   ونـزل جربيل عليه السـالم   ، دنا rفي املعراج الروحي بالنسبة للنيب ف

’4 ( املالئكية األقرب إىل البشرية ¯< y‰ tF sù (  ،نفـس الرسـول    ومستr   إىل املسـتوى
بينهما  مل يفصلمما جعل بينهما حالةً من القرب الروحي ،  الروحي املوازي للمالئكية ،

يقتيهما ، بل أصبحا أقرب إىل بعضهما حىت من هذا القرب ، لتـداخل الـروح   إالّ حق
%tβ ( :، وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل  بينهما s3 sù z>$ s% È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& ( ..  

r  ) #ويف تلك احلالة حصل الوحي املباشر من اهللا تعاىل إىل رسـوله   yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î) 

 Íν Ï‰ ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& (  فالرسول ،r  هذا مسى إىل درجة استقبال الوحي بعروجه الروحي
  ) ..دون جربيل عليه السالم ( املباشر من اهللا تعاىل دون رسولٍ وسيط 

  ..نراه جليا يف اآلية الكرمية ) د ، ل ، و ( وهذا املعىن للجذر 
) ôN u !%ỳ uρ ×ο u‘$§‹ y™ (#θè=y™ö‘ r' sù öΝèδ yŠÍ‘# uρ 4’ n<÷Šr' sù … çνuθø9 yŠ ( tΑ$s% 3“ u�ô³ç6≈ tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈n=äî 4 çνρ•� |  r&uρ 

Zπ yè≈ ŸÒÎ/ 4 ª! $# uρ 7ΟŠÎ= tæ $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷ètƒ (  ] ١٩: يوسف [    
  ..ونراه أيضاً يف الصورة القرآنية التالية 

) Ÿωuρ (# þθè=ä. ù' s? Νä3 s9≡uθøΒr& Νä3 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰ è? uρ !$ yγÎ/ ’ n<Î) ÏΘ$¤6çtø:$# (#θè=à2 ù' tGÏ9 $ Z)ƒÌ� sù ô ÏiΒ 

ÉΑ≡uθ øΒr& Ä¨$̈Ψ9 $# ÉΟ øOM} $$ Î/ óΟçFΡ r&uρ tβθßϑn=÷è s? (  ] ١٨٨: البقرة [     
$ (بناًء على هذا اإلطار من الدالالت نفهم داللة الكلمـة   ..  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù (   يف قولـه

$ (: تعاىل  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u öθ y™ $ s) Ïÿ sÛ uρ Èβ$ xÿ ÅÁ øƒ s† 

$ yϑ Íκ ö� n= tã  ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø:   .. ] ٢٢: األعراف [   ) ) #$



 ١٥٥                  
�ρá‘9 (بواسطة الغرور  :يكون معىن هذه الصورة القرآنية هو  وهكذا äóÎ/ 4 (  هبط ،

$ (املعصية مستوى الشيطانُ بآدم عليه السالم وزوجه إىل  yϑßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρá� äóÎ/ 4 ( ،  وبالتايل
  .. ، كما بينا يف كتاب قصة الوجود ذاقا الشجرة وهبطا كقيمة جسدية

$ (وهذه الدالالت لكلمة  yϑßγ9 ©9 y‰ sù (  عة من اجلذراملتفر ) ختتلف ) د ، ل ، و ،

y7 (، كما يف كلمة ) د ، ل ، ل ( كثرياً عن الدالالت اليت حيملها اجلذر  —9ßŠ r& (  يف

šZuθ (: ذات القصة  ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠr& 4’ n? tã Íοt� yf x© Ï$ù# èƒø:$# 

77 ù=ãΒuρ �ω 4’ n? ö7tƒ ( .. فالفارق بني التعريف بالشيء كما يف دالالت كلمة ) y7 —9 ßŠr& (  ،

$ ( دالالت كلمةوبني اهلبوط والرتول كما يف  yϑßγ9 ©9 y‰ sù (  ما كان ، كبري هو فارق ،
  ..نا أن ندركه لوال ربط الكلمات جبذورها اللغوية املتفرعة عنها ل

    $         $         $  

(šÏÜÅ¡ø ( [: يف القرآن الكرمي كلمتا ) ق ، س ، ط ( من مشتقّات اجلذر  ßϑø9 $# 

(  ،) tβθ äÜÅ¡≈ s)ø9   ..، وقد وصفت هاتان الكلمتان مسألتني متناقضتني متاماً  ] ) #$

) ÷βÎ) uρ |M ôϑs3 ym Ν ä3÷n$$ sù Ν æηuΖ ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† tÏÜÅ¡ø) ßϑø9    ] ٤٢: املائدة [  ) #$

) (#θßsÎ=ô¹ r' sù $ yϑåκ s]÷� t/ ÉΑ ô‰ yèø9 $$ Î/ (# þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# �= Ïtä† šÏÜ Å¡ø) ßϑø9$# (  ] ٩: احلجرات 
[   

) �ω â/ä38 yγ÷Ψ tƒ ª! $# Çtã tÏ%©!$# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû ÈÏd‰9$# óΟ s9 uρ / ä.θã_ Ì� øƒä† ÏiΒ öΝä. Ì�≈ tƒÏŠ βr& 

óΟ èδρ•� y9s? (#þθ äÜÅ¡ ø)è? uρ öΝ Íκö� s9 Î) 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜÅ¡ ø)ßϑø9     ] ٨: املمتحنة [  ) #$
) $̄Ρ r&uρ $̈Ζ ÏΒ tβθßϑÎ=ó¡ ßϑø9$# $̈Ζ ÏΒ uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# ( ô yϑsù zΝ n=ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù (#÷ρ §� ptrB #Y‰ x©u‘ ∩⊇⊆∪ $̈Βr& uρ 

tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# (#θçΡ%s3 sù zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 $Y7 sÜ ym (  ] ١٥ – ١٤: اجلن [    



 ١٥٦                  
šχθä9 (واملسألة نفسها جندها يف كلمة  Ï‰÷è tƒ (  من اجلذر اللغوي ) ع ، د ، ل ( ،

  .. حيث تأيت يف القرآن الكرمي متعلّقةً حبال املؤمنني والكافرين 
) ¢Ο èO tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. öΝÍκ Íh5t� Î/ šχθ ä9Ï‰ ÷ètƒ (  ] ١: األنعام [     

) šÏ%©!$# uρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ Íο t�ÅzFψ $$Î/ Ν èδ uρ óΟ ÎγÎn/ t� Î/ šχθä9 Ï‰ ÷ètƒ (  ] ١٥٠: األنعام [   

) ÏΒuρ ÏΘöθ s% # y›θãΒ ×π̈Βé& šχρß‰ öκ u‰ Èd, ptø:$$Î/  ÏµÎ/ uρ tβθä9 Ï‰÷è tƒ (  ] ١٥٩: األعراف [     
) ô£ϑÏΒuρ !$ oΨ ø) n=yz ×π ¨Βé& tβρß‰ öκ u‰ Èd,ys ø9$$ Î/ Ïµ Î/uρ šχθä9Ï‰ ÷è tƒ (  ] ١٨١: األعراف [     
) ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθ s% tβθä9 Ï‰÷è tƒ (  ] ٦٠: النمل [     

  !!! ..فكيف يكون ذلك ؟.. 
يف إطار معىن إعطاء الشيء حقّه ، وقياس ) ق ، س ، ط ( تدور دالالت اجلذر .. 

  ..واحد ال مييل على طرف من الطرفني  األمور يف ميزان
) (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# tβ# u”� Ïϑø9 $#uρ ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ ( (   ] ١٥٢: األنعام [  
) š†ÅÓ è%uρ Οßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ (   ] ٥٤: يونس [   
) ßìŸÒ tΡ uρ tÎ—≡ uθyϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθ u‹Ï9 Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ÿξsù ãΝ n=ôàè? Ó§øÿ tΡ $ \↔ø‹ x© ( (  ] ٤٧: األنبياء [  

 حقَّه ، فال يأخذ طرف عطي لكلِّ ذي حقوالقسطاس املستقيم هو أقوم امليازين اليت ت
  ..من حق طرف آخر 

) (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# # sŒÎ) ÷Λ äù=Ï. (#θçΡ Î— uρ Ä¨$sÜ ó¡É) ø9$$ Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑø9   ] ٣٥: اإلسراء [   ) 4 #$
  ..اس الذي يأمرنا اهللا تعاىل أن نزن به ، هو تعادل كفيت امليزان تعادالً تاماً فالقسط
tβθäÜ (وكلمة  Å¡≈ s) ø9 وهي تعين الذين ال يزنون ) .. قسطَ ( ، هي من الفعل  ) #$

األمور بينهم وبني اآلخرين بالقسطاس وال يريدون ذلك ، فحينما يزنون األمور بينهم 



 ١٥٧                  
رجغريهم ظلماً وعدواناً  –دائماً  –حون وبني اآلخرين ي وهم .. كفّتهم على كفّة

ƒ÷≅× (: فني بذلك يتصفون بصفة املُطفِّ uρ tÏÿÏeÿ sÜ ßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ tÏ%©!$# # sŒÎ) (#θä9$tGø.$# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 

tβθèùöθ tGó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ) uρ öΝ èδθä9$x. ρr& öΝ èδθçΡ y— ¨ρ tβρç� Å£øƒä† (   ] ٣ – ١: املطففني [    

šÏÜ (كلمة  أما Å¡ø)ßϑø9 ، حيث التعدي ) أقسطَ ( ، فهي من الفعل املتعدي  ) #$

�}#<Ü (وهذا بين يف كتاب اهللا تعاىل ، فكلمة .. يقلب املعىن إىل النقيض  ôã F{$# (  هي من
الذي يقلب املعىن إىل ) أعرب ( ولكنها من الفعل املتعدي ) ع ، ر ، ب ( اجلذر 

uÚ (ملعىن للنقيض نتيجة التعدي نراه جلياً بني الفعل ا بلْقَو.. النقيض  t� tã (  والفعل ،

) uÚ t� ôã r& (  ..) ô tΒuρ uÚ t�ôã r&  tã “Ì� ò2 ÏŒ ¨βÎ*sù … ã& s! Zπt±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥ uρ uΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘ yϑôã r& (    ] ١٢٤: طه [    
هم وبني اآلخرين حبيث تكون كفّتهم املُقِسطُون هم الذين يزنون األمور بين.. إذاً .. 

إما متعادلة مع كفّة غريهم ، وإما يرجحون كفّة غريهم على حساب كفّتهم ، خمافة من 
  ..ذي حق حقَّه  وإذا حكموا بني الناس حيكمون بالقسط حبيث يأخذ كلّ.. اهللا تعاىل 

šÏÜ (هذا التقابل بني كلمة  Å¡ø)ßϑø9 tβθäÜ (من جهة ، وبني كلمة  ) #$ Å¡≈ s)ø9 $# ( 

tÏÿÏeÿ (وكلمة  sÜ ßϑù=Ïj9 ( أُخرى ه يف جمموع ورودمها يف كتاب اهللا تعاىل نرا  ، من جهة

šÏÜ (فكلمة ..  Å¡ø) ßϑø9 ≈¡tβθäÜÅ ( [[ترد ثالث مرات ، وكلمتا  ) #$ s)ø9 مرتني (  ) #$

 ( ،) tÏÿÏeÿ sÜ ßϑù=Ïj9 (  ) ة واحدةات أيضاً   ]] )مرتردان ثالث مر..  

šÏÜ (: إذاً هاتان الكلمتان  Å¡ø) ßϑø9$# (  ،) tβθäÜÅ¡≈ s)ø9 مل خترجا عن إطار معىن  ) #$
 جذرمها اللغوي ، الذي يعين قياس الشيء على القسطاس الذي يعطي لكلّ ذي حق

فاملقسطون يكون قياسهم حبيث تكون األمور إما عدالً تاماً وإما لصاحل غريهم .. حقَّه 



 ١٥٨                  
 تعاىل ، والقاسطون يقيسوا حبيث تكون دائماً لصاحلهم على حساب خشيةً من اهللا

  ..غريهم ظلماً وعدواناً 
فتدور مشتقّاته ضمن إطار تسوية األمور وموازنتها ) ع ، د ، ل ( اجلذر أما 

  ..وتقوميها على هيئة متوازنة 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ß≈ |¡ΡM} $# $ tΒ x8¡� xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒÌ� x6ø9$# ∩∉∪ “ Ï%©!$# y7 s) n=yz y71§θ |¡sù y7 s9 y‰ yèsù ∩∠∪ 

þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θß¹ $̈Β u!$ x© š�t7 ©. u‘ (   ] ٨ – ٦: االنفطار [   
لذلك فالفدية هي عدل ، ألنها حماولة إلعادة .. والعدل هو إعادة األمور إىل سويتها 

  ..األمور إىل سويتها 
) βÎ) uρ öΑ Ï‰ ÷ès? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã �ω õ‹ s{ ÷σãƒ !$ pκ÷] ÏΒ 3 (  ] ٧٠: األنعام [    

والعدل بني الزوجات هو إقامةُ .. واالعتدال هو التوسط بني حالني يف كم أو كيف 
توازن يف العالقة بينهن ، حبيث ال يتم امليلُ باتجاه دون اآلخر ، لذلك نرى أنَّ عظمة 

وملّا  ..البيان اإلهلي تصف عالقة الرجل مع زوجاته بصيغة العدل وليس بصيغة القسط 
كانت عاطفة الرجل ال يستطيع توزيعها بشكلٍ متوازن بني زوجاته ، كوا ليست 

  ..مسألةً مادية تقاس مبوازيني املادة ، فإنه ال يستطيع العدلَ التام بينهن مهما حرص 
) s9 uρ (# þθãè‹ ÏÜ tFó¡ n@ β r& (#θä9 Ï‰ ÷ès? t÷ t/ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# öθ s9uρ öΝ çFô¹ t� ym (  (   ]١٢٩: نساء ال [    

ويلّ أمر اليتيم مع اليتيم ، يصفها اهللا تعاىل بصيغة القسط ، ألنها ليست  ةأما عالق
عالقة موازنة شيء على شيء آخر ، إنما هي عملية قياس يف ميزان واحد ال عالقة لغري 

  ..اليتيم به 
) χr&uρ (#θãΒθà) s? 4’ yϑ≈ tF u‹ù=Ï9 ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 (   ] ١٢٧: النساء [  

وهكذا نرى أنَّ التعديل بالشيء يعين القياس عليه وإرجاع األمور إليه ، فنحن عندما 
نعدل باخلري فهذا يعين أننا عملنا خرياً ، ألننا نكون قد قسنا األمور على اخلري وأرجعناها 



 ١٥٩                  
ى وعندما نعدل بالشر فهذا يعين أننا عملنا شراً ، ألننا نكون قد قسنا األمور عل.. إليه 

  ..الشر وأرجعناها إليه 
šχθ (لذلك نرى أنَّ كلمة  ä9 Ï‰ ÷è tƒ (   قـاسيف اآليات الكرمية ترتبط باملسألة اليت ت

≈µ× (فقوله تعاىل .. عليها األمور  s9 Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ]  ٦٠: النمـل [  ،
وقوله تعاىل .. وا إىل هذه املقاييس يعين أنهم يقيسون الذات اإلهلية مبقاييسهم ، ويرجع

) ô £ϑ ÏΒ uρ !$ oΨ ø) n= yz ×π ¨Β é& tβρ ß‰ öκ u‰ Èd, ys ø9 $$ Î/  Ïµ Î/ uρ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] هم  ] ١٨١: األعرافيعين أن ،
  ..يقيسون األمور على منهج احلق الذي يأمر اهللا تعاىل به ، ويرجعوا إىل هذا املنهج 

،  )ع ، د ، ل ( ومشتقّات اجلذر ) ، س ، ط ق ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات اجلذر 
كلٌّ منها تدور يف إطار املعىن والدالالت للجذر اللغوي الذي تنتمي إليه ، ونرى أنَّ 
لكلٍّ من اجلذرين ماهيته اليت متيزه ، فال ميكن ألحدمها أن يلغي اآلخر أو أن ينوب عنه 

θßs#) (: ية وتتجلّى هذه احلقيقة يف الصورة القرآنية التال..  Î=ô¹r' sù $ yϑåκs] ÷� t/ ÉΑô‰ yè ø9$$ Î/ 

(# þθäÜ Å¡ø%r& uρ ( ¨β Î) ©! $# �= Ïtä† šÏÜ Å¡ø) ßϑø9 فاإلصالح بالعدل يعين ..  ] ٩: احلجرات [  ) #$
والقسط هو امليزان احلق .. قياس األمور بينهما حبيث ال مييل طرف على آخر فيظلمه 

  ..اإلصالح ارد عنهما ، والذي جيب اتباعه يف هذا 
    $         $         $  

لة أهـل  أويف مس، ويف قصة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل  ، يف سورة الكهف
يف بداية النص القرآين املصور هلذه القصة القرية اليت بىن العبد الصاحل فيها جداراً ، نرى 

π< (، نرى كلمة  tƒ ö� s% ( ..  

) $ s) n=sÜΡ $$sù #̈Lym !# sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö� s% !$ yϑyè ôÜ tGó™$# $yγ n=÷δ r& (#öθ t/ r' sù β r& $ yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ # y‰ ỳ uθ sù 

$ pκ�Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ù s)Ζtƒ … çµtΒ$s%r' sù ( tΑ$ s% öθ s9 |M ø⁄Ï© |N õ‹ y‚ −Gs9 Ïµ ø‹ n=tã # \� ô_ r& (  ] الكهف :
٧٧ [    



 ٦٠١                  
Ïπ (مة ويف سياق النص املُصور هلذه القصة نرى ورود كل uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ( ..  

) $ ¨Βr& uρ â‘# y‰Åg ø:$# tβ%s3sù È÷yϑ≈ n=äó Ï9 È÷yϑŠÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# šχ%x. uρ … çµtF øtrB Ö”∴x. $ yϑßγ ©9 tβ%x. uρ 

$ yϑèδθç/ r& $[s Î=≈ |¹ yŠ# u‘r' sù y7 •/ u‘ β r& !$ tóè=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä© r& % ỳ Ì� ÷‚ tGó¡tƒ uρ $yϑèδ u”∴x. Zπyϑôm u‘ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ 4 
$ tΒuρ …çµ çGù=yè sù ô tã “Ì� øΒr& 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρ ù' s? $ tΒ óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ Ïµ øŠn=¨æ #Z� ö9|¹ (  ] ٨٢: الكهف [      

  !!! ..فما احلكمة من ذلك ؟
يف القرآن الكرمي وكذلك مشتقّات اجلذر ) م ، د ، ن ( بالعودة إىل مشتقّات اجلذر 

  :، نرى ما يلي ) ق ، ر ، ي ( 
‰ÏπuΖƒÏ (وردت كلمة  – ١ yϑø9 مرة ، جاءت فيها مجيعاً )  ١٤( يف القرآن الكرمي  ) #$

مرة ، جاءت فيها معرفة بأل )  ٣٣( معرفةً بأل التعريف ، ووردت كلمة القرية 
sπ (التعريف  tƒ ó� s)ø9 π< (وغري معرفة  ) #$ tƒö� s% ( ..  

‰ÏπuΖƒÏ (مل تأت كلمة  – ٢ yϑø9 بينما . .مضافة وال مرة يف كتاب اهللا تعاىل  ) #$

�š (: وردت القرية مضافة  ÏGtƒö� s% (  ،) öΝ à6ÏGtƒ ö� s% ( (  ،) !$ oΨ ÏKtƒ ö� s% ( ..  

خوطبت القرية يف القرآن الكرمي كذات تؤمن وتسأل ومتلك القوة ولك  – ٣
ها ، وبالتايل خخاطب املدينة .. طبت خطاب العقالء ووتفسد وتعتو عن أمر ربومل ت

  ..بذلك اخلطاب 
) Ÿωöθ n=sù ôM tΡ%x. îπtƒ ö� s% ôM uΖ tΒ#u !$ yγ yèxÿ uΖ sù !$pκ ß]≈ yϑƒÎ) �ωÎ) tΠ öθs% }§çΡθãƒ (  ] ٩٨: يونس [     
) È≅ t↔ó™ uρ sπtƒ ö� s) ø9$# ÉL ©9 $# $̈Ζ à2 $ pκ� Ïù u�� Ïèø9 $# uρ ûÉL©9 $# $ uΖ ù=t6ø% r& $ pκ�Ïù ( (  ] ٨٢: يوسف [  
) !$ tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγn=ö6 s%  ÏiΒ >π tƒö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n=÷δ r& ( öΝ ßγsù r& šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ (  ] ٦: األنبياء [    
) Éi r(Ÿ2uρ  ÏiΒ >π tƒö� s% àMø‹ n=øΒ r& $ oλm; š† Éφ uρ ×πyϑÏ9$ sß (  ] ٤٨: احلج [  



 ١٦١                  
) ôM s9$s% ¨βÎ) x8θè=ßϑø9 $# # sŒÎ) (#θè=yz yŠ ºπtƒ ö� s% $ yδρß‰ |¡øù r& (  ] ٣٤: النمل [  
) Éi r' x.uρ  ÏiΒ >π tƒö� s% }‘Ïδ ‘‰ x©r& Zο§θ è% ÏiΒ š�ÏGtƒ ö� s% ûÉL ©9 $# y7 ÷Fy_ t� ÷zr& (  ] ١٣: حممد [    

) Éi r' x.uρ  ÏiΒ >π tƒö� s% ôM tGtã ô tã Í� ö∆ r& $ pκ Íh5u‘  Ï&Î# ß™â‘ uρ (  ] ٨: الطالق [  
≅ã (كلمة  – ٤ ÷δ r& (  تأيت مضافة للقرية ، وتأيت مضافة للمدينة..  

) u !%ỳ uρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9 $# tβρç�Å³ ö;tGó¡o„ (  ] ٦٧ :احلجر [    
) (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) (# þθä3Î=ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈ yδ Ïπ tƒö� s) ø9    ] ٣١: العنكبوت [   ) ) #$

مما سبق نرى أنَّ املدينة ترد صفةً للجانب املادي احلضاري للتجمعات البشرية ، 
‰ÏπuΖƒÏ (فهذه الصفة ظاهرة ومشاهدة وبالتايل معروفة ، لذلك رأينا أنّ  yϑø9$# ( اً تأيت دائم

sπ (أما .. معرفة بأل التعريف ، ومل تأت نكرة وال مرة  tƒ ó� s)ø9 فترد صفةً جلميع  ) #$
النشاطات البشرية الفكرية والعقائدية ، تلك النشاطات اليت منها الظاهر ومنها املخفي ، 

sπtƒ (ولذلك رأينا أنها تأيت معرفة  ó� s)ø9 πtƒ< (وتأيت غري معرفة  ) #$ ö� s% ( ضاف ، ، ورأيناها ت
 خاطَب كذات عاقلة تؤمن وتظلم ووت.......  

وهكذا نرى أنَّ ورود كلميت القرية واملدينة يف قصة موسى عليه السالم مع العبد 
فطلب .. الصاحل يأيت بشكلٍ مطلقٍ يوافق موافقةً مطلقة املوقف املناسب يف كلّ حالة 

، وهذا تناسبه كلمة قرية ، بينما بناء الطعام يتعلّق باجلانب البشري من كرمٍ وغريه 
  .. اجلدار يتعلّق باجلانب املادي احلضاري ، وهذا تناسبه كلمة املدينة 

ومن جهة أخرى فإنَّ هذين الغالمني صاحيب اجلدار ينتميان إىل هذا التجمع البشري 
ي ، فهما انتماًء مادياً فقط ، مبعىن يأكلون ويشربون ويعيشون يف هذا التجمع البشر

 (ينتميان إىل هذا التجمع انتماًء يتعلّق بصفة املدينة اليت تصفه ، ولذلك نرى الوصف 



 ١٦٢                  
$ ¨Βr&uρ â‘# y‰ Ågø:$# tβ%s3sù È÷ yϑ≈ n=äóÏ9 È÷ yϑŠÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰yϑø9 وهذان الغالمان ال ينتميان إىل هذا ..  ) #$

قا ذا التجمع تعلقاً من زاوية لذلك مل يتعلّ.. التجمع انتماَء معتقد وفكر وأخالق وقيم 
  ..وصفه بصفة القرية 

    $         $         $  
( يف القرآن الكرمي ترد بصيغٍ تدلّ على السرعة ) ع ، ج ، ل ( مشتقّات اجلذر 

، فاالستعجال هو االستحثاث وطلب العجلة ، والعاجل والعاجلة نقيض ) نقيض البطء 
  ..ذا استبقته اآلجل واآلجلة ، وعجلت الشيء إ

يف القرآن الكرمي ، ) ع ، ج ، ل ( ضمن هذا اإلطار الذي تدور فيه مشتقّات اجلذر 
≅Ÿ (ما عالقة املعين بكلمة  ôf Ïèø9 بإطار ) ع ، ج ، ل ( الذي هو من مشتقّات اجلذر  ) #$

  !!! ..املعىن الذي حيمله هذا اجلذر اللغوي ؟
≅Ÿ (ة هذه هي الصور القرآنية اليت ترد فيها كلم ôfÏè ø9 $# ( ..  

) §ΝèO ãΝ è? õ‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß (  ] ٥١: البقرة [    
) ÉΘöθ s)≈tƒ öΝ ä3̄Ρ Î) öΝ çFôϑn=sß Ν à6|¡àÿΡ r& ãΝ ä. ÏŒ$sƒÏkB $$ Î/ Ÿ≅ôf Ïèø9      ] ٥٤: البقرة [  ) #$
) §ΝèO ãΝ è? õ‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ öΝ çFΡ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß (  ] ٩٢: البقرة [       
) (#θä9$s% $uΖ ÷è Ïÿxœ $ uΖ øŠ|Á tã uρ (#θç/Ì� ô©é& uρ ’ Îû ãΝÎγ Î/θè=è% Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# öΝ Ïδ Ì�øÿ à6Î/ 4 (   ] ٩٣: البقرة [       
) ¢Ο èO (#ρä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγø? u !%ỳ àM≈ oΨ Éi� t6ø9    ] ١٥٣:  النساء[   ) #$
) x‹ sƒªB$# uρ ãΠ öθs% 4 y›θãΒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷è t/ ôÏΒ óΟ Îγ ÍhŠÎ=ãm Wξ ôfÏã # Y‰|¡ y_ … ã&©! î‘# uθäz 4 (   ]األعراف  :
١٤٨ [            
) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# öΝ çλé;$uΖ t� y™ Ò= ŸÒxî ÏiΒ öΝ ÎγÎn/    ] ١٥٢:  األعراف[   ) ‘§
) yl t� ÷zr' sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã # Y‰ |¡y_ … ã&©! Ö‘# uθäz (   ]٨٨:  طه [            



 ١٦٣                  
) ô‰ s) s9uρ ôN u !%ỳ !$ uΖ è=ß™â‘ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 2” u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 β r& u !%ỳ 

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym (   ]٦٩:  هود [         
) sø#t� sù #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& u!$ y∨ sù 9≅ ôfÏèÎ/ &Ïϑy™ (   ]٢٦:  الذاريات [           

Ÿ≅ôf (إنَّ ارتباط هذه الكلمة  Ïèø9 ) ع ، ج ، ل ( كمشتق من مشتقّات اجلذر  ) #$
ما  –بدالالت هذا اجلذر وبباقي الفروع املتفرعة عنه ، هو ارتباطٌ مطلَق ، وإلدراك 

من هذه احلقيقة ال بد من النظر يف مجيع النصوص القرآنية اليت ترد  –نستطيع إدراكه 
≅Ÿ (ة فيها كلم ôfÏè ø9$# (  وبذلك سنرى أنَّ هذه الكلمة ترتبط حبدثني فقط ،:  
  ..العجل الذي جاء به إبراهيم عليه السالم كطعامٍ لضيوفه املالئكة  – ١
العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إهلاً ، وهو العجل الذي أخرجه السامري هلم  – ٢

..  
.. ب العجلة والسرعة قد حصل ويف هذين احلدثني نرى أنَّ استباق األمر ، وطل

yϑ$ ( على وجه من السرعةفإبراهيم عليه السالم جاء بالعجل كطعامٍ لضيوفه  sù y] Î7 s9 β r& 

u !%ỳ @≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym (  والقرآن الكرمي .. ، وقبل أن يسأهلم إن كانوا يريدون طعاماً أم ال
 ن ذلك بشكلٍ جليبيي..  

) ô‰ s) s9uρ ôN u !%ỳ !$ uΖ è=ß™â‘ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 2” u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 β r& u !%ỳ 

@≅ ôf ÏèÎ/ 7‹ŠÏΨ ym (   ]٦٩:  هود [         
) øŒ Î) (#θè= yzyŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈n=y™ ×Πöθ s% tβρã� s3Ψ •Β ∩⊄∈∪ sø#t� sù #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& u !$ y∨ sù 

9≅ ôf ÏèÎ/ &Ïϑy™ ∩⊄∉∪ ÿ… çµ t/§� s) sù öΝ Íκö� s9 Î) tΑ$s% Ÿω r& šχθè=ä.ù' s? ∩⊄∠∪ }§y_ ÷ρ r' sù öΝåκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹Åz ( (#θä9$s% Ÿω 
ô# y‚ s? ( çνρã� ¤±o0 uρ ?Ν≈ n=äóÎ/ 5ΟŠÎ=tæ (   ] ٢٨ – ٢٥: الذاريات [   



 ١٦٤                  
$ (فسواٌء العبارة القرآنية  yϑsù y] Î7 s9 ( ت يف يف الصورة األوىل ، أم الفاءات اليت تتال

#sø ( [الصورة الثانية  t� sù #(  ،) u !$y∨ sù  ( ،) ÿ…çµ t/ §� s)sù ö( ، ) §y_ ÷ρ r' sù ( [  ، مجيعها
وكلُّ ذلك يؤكّد أنَّ العجل الذي جاء به إبراهيم عليه  ..تشري إىل السرعة وعدم التمهل 

  ..السالم لضيوفه هو طعام أعده بسرعة ودون متهل وقبل أن يسأل ضيوفه 
قوم موسى عليه السالم اتخذوا العجل الذي أخرجه السامري هلم ، نتيجة  وكذلك

  ..استعجاهلم ألمر ربهم ، وقد عرفوا أنهم استعجلوا أمر ربهم وأنهم قد ضلّوا 
) $ ®RmQ uρ xÝ É) ß™ þ_ Îû öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒ r& (#÷ρ r&u‘uρ öΝßγ ¯Ρ r& ô‰s% (#θ�= |Ê (#θä9$s% È⌡ s9 öΝ©9 $oΨ ôϑym ö� tƒ $ oΨ š/ z’ ö� Ïÿøó tƒ uρ 

$ uΖ s9 ¨sðθà6 uΖ s9 š∅ ÏΒ šÎ� Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊇⊆∪ $ £ϑs9 uρ yì y_u‘ #y›θ ãΒ 4’ n<Î) ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ ZÿÅ™ r& 

tΑ$s% $ yϑ|¡ø⁄ Î/ ’ ÎΤθãΚçFøÿ n=yz .ÏΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( óΟ çFù=Éf tã r& z� ö∆ r& öΝä3În/ u‘ ( (   ] ١٥٠ – ١٤٩: األعراف [  
ذه املسألة على درجة من العجلة وحىت موسى عليه السالم تفاعل مع ما حييط 

  ..والسرعة 
) * !$tΒ uρ š� n=yf ôã r& tã y7 ÏΒöθ s% 4y›θßϑ≈ tƒ ∩∇⊂∪ tΑ$ s% öΝèδ Ï Iω'ρ é& #’ n?tã “Ì� rO r& àM ù=Éf tã uρ 

y7 ø‹ s9 Î) Éb> u‘ 4yÌ ÷� tIÏ9 ∩∇⊆∪ tΑ$s% $ ¯Ρ Î*sù ô‰ s% $̈Ζ tF sù y7 tΒöθ s% .ÏΒ x8 Ï‰÷è t/ ãΛàι ¯=|Ê r&uρ ‘“Ì� ÏΒ$¡¡9 : طه [  ) #$
٨٥ – ٨٣ [    

  ..وحىت مسألة إخراج العجل من حليهم ، متّت على درجة كبرية من العجلة 
) (#θä9$s% !$tΒ $ oΨ øÿ n=÷zr& x8 y‰Ïã öθ tΒ $ uΖ Å3ù=yϑÎ/ $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖ ù=ÏiΗäq #Y‘# y— ÷ρ r& ÏiΒ Ïπ uΖƒÎ— ÏΘöθ s)ø9 $# $ yγ≈ oΨøù x‹ s) sù 

y7 Ï9≡x‹ s3 sù ’ s+ ø9 r& ‘“Í�É∆$¡¡9 $# ∩∇∠∪ ylt� ÷z r'sù öΝ ßγ s9 Wξôf Ïã # Y‰ |¡y_ …ã& ©! Ö‘# uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈ yδ 

öΝ à6ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9Î) uρ 4 y›θãΒ z Å¤ oΨ sù (  ] ٨٨ – ٨٧: طه [    



 ١٦٥                  
$ ( [إنَّ تتابع الفاءات يف هذه الصورة القرآنية  yγ≈ oΨøù x‹ s) sù (  ،) 7 Ï9≡x‹ s3 sù (  ،) 

yl t� ÷zr' sù ö(  ،) #θä9$s) sù (  ،) z Å¤oΨ sù ( [ السر نبيعة وعدم التريث واالستعجال يف ي
  ..هذا األمر 

( وهكذا نرى أنَّ وصف العجل الوارد يف القرآن الكرمي بكلمة من مشتقّات اجلذر 
هو وصف مطلق ، يرتبط ارتباطاً مطلقاً حبيثيات املواقف اليت حتيط ذه ) ع ، ج ، ل 

عن املعىن الذي حيمله  فكلمة العجل كوصف للمسألتني املذكورتني مل خترج.. املسألة 
  ..جذرها اللغوي 

    $         $         $  
  ..يف القرآن الكرمي ستة فروع ) م ، هـ ، ل ( ورد للجذر 

) βÎ) uρ (#θèVŠÉó tGó¡o„ (#θèO$ tóãƒ & !$yϑÎ/ È≅ ôγßϑø9 $%x. “Èθ ô±o„ oνθã_ âθø9   ] ٢٩: الكهف [  ) 4 #$
) �χÎ) |N t� yfx© ÏΘθ—%¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yèsÛ ÉΟŠÏOF{$# ∩⊆⊆∪ È≅ ôγßϑø9 $%x. ’ Í?øó tƒ ’ Îû ÈβθäÜ ç7 ø9$# (  ]

   ] ٤٥ – ٤٣: الدخلن 
) tΠöθ tƒ ãβθä3s? â !$ yϑ¡¡9 $# È≅ôγ çRùQ $$x. (  ] ٨: املعارج [    
) ’ ÎΤ ö‘sŒuρ tÎ/Éj‹ s3çRùQ $# uρ ’ Í<'ρé& Ïπyϑ÷è ¨Ζ9 $# ö/àS ù=Îdγ tΒuρ ¸ξ‹ Î=s% (  ] ١١: املزمل [   
) È≅ Îdγyϑ sù tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# öΝßγ ù=ÎγøΒr& # J‰ ÷ƒuρ â‘ (  ] ١٧: الطارق [    

  ..فما عالقة هذه املشتقّات ببعضها بعضاً ، وجبذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ؟ 
يف القرآن الكرمي ترتبط بالكافرين ) م ، هـ ، ل ( إننا نرى أنَّ مشتقّات اجلذر 

وتأيت وصفاً للسماء  واآلمثني واملكذّبني ، وتأيت وصفاً لشرام وطعامهم يوم القيامة ،
ويف ذلك كلّه ابتعاد عن منهج اهللا تعاىل ، وعن القوانني الطبيعية اليت .. عند قيام الساعة 

  ..حتكم الكون يف عامل الدنيا إىل نقيض ذلك 



 ١٦٦                  
بالكافرين واملكذّبني واآلمثني نراه يرسم ) م ، هـ ، ل ( إنَّ ارتباط مشتقّات اجلذر 

تعدون عن منهج احلق ، وصورة يب –يغهم منهج اهللا تعاىل بعد تبل –لنا صورة تركهم 
فإمهاهلم .. هم يف ظلمات الضالل دون معيار ، وصورة فقدام لطريق السالمة ختبط

يعين إنظارهم وتركهم يفقدون الثواب املرتبط باتباعهم ملنهج اهللا تعاىل ، وينالون العقاب 
  ..املرتبط بترك هذا املنهج 
هذا اجلذر بشراب هؤالء وطعامهم يف اآلخرة ، يعين فقدان  وارتباط مشتقّات

الشراب والطعام للصفات احلسنة السليمة ، وابتعادمها عن كلِّ الصفات اليت نعرفها عن 
الطعام ، فقيح أهل النار وصديدهم ، وشجرة الزقّوم ، اللذان يشويان الوجوه ويغليان 

  ..ات الطعام والشراب احلسنة اليت نعرفها يف البطون ، ليسا طعاماً وشراباً يتصفان بصف
وارتباط مشتق من مشتقّات هذا اجلذر اللغوي بالسماء عند قيام الساعة ، يعين 
فقدان السماء للقوانني الكونية الناظمة حلركة مكوناا واليت كانت حتكمها قبل ذلك ، 

  ..ة واليت كانت سبباً يف عدم فسادها ، ويف بقائها متوازنة غري خمتل
يف القرآن ) م ، هـ ، ل ( وهكذا نرى أنَّ اإلطار احمليط جبميع مشتقّات اجلذر 

الكرمي ، يعين أنَّ املسألة املوصوفة مبشتق من هذه املشتقّات ، قد تركت القوانني الطبيعية 
  ..اخليرة احلسنة ، واتجهت باتجاه نقيض ذلك ، وما يترتب على ذلك من سوء 

    $         $         $  
وال بد أنَّ مجيع هذه .. مشتقّاً )  ١١( يف القرآن الكرمي ) و ، ر ، د ( يرد للجذر 

  ..املشتقّات حتمل دالالت من داخل إطار الدالالت اليت حيملها هذا اجلذر اللغوي 
  ..ورد الشيء يعين أتاه وحضر إليه 

) $£ϑ s9uρ yŠ u‘uρ u !$ tΒ š tô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµ ø‹ n=tã Zπ ¨Βé& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà)ó¡ o„ (  ] القصص :
٢٣ [      

  ..وأورده الشيء أذهبه إليه وأحضره 
) ãΠß‰ ø)tƒ … çµtΒöθ s% tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãΝ èδ yŠu‘÷ρ r' sù u‘$̈Ζ9$# ( }§ø♥ Î/ uρ ßŠö‘Èθ ø9$# ßŠρâ‘öθyϑø9     ] ٩٨: هود [  ) #$



 ١٦٧                  
وبالتايل فالوارد هو .. يؤتى إليه ومورد املاء هو منهل املاء الذي .. واملورد هو املنهل 
 ..الذي يرد املاء جللبه 

) ôN u !%ỳ uρ ×οu‘$§‹ y™ (#θè=y™ ö‘r' sù öΝ èδ yŠÍ‘# uρ 4’ n<÷Šr' sù …çν uθø9 yŠ ( (  ] ١٩: يوسف [  

القرآن الكرمي  يف) و ، ر ، د ( من خالل هذا اإلطار الذي ترمسه لنا مشتقّات اجلذر 
 –هذا املشتق  –يف اآلية الكرمية ، وهل خيرج  ) ZοyŠö‘uρ (، كيف نتصور معىن املشتق 
  ..عن دالالت جذره اللغوي ؟ 

) # sŒÎ*sù ÏM¤) t±Σ$# â !$ yϑ¡¡9 $# ôM tΡ%s3sù ZοyŠö‘ uρ Èβ$ yδ Ïd‰9$$ x. (   ] ٣٧: الرمحن [    
لقد رأينا أنَّ تشبيه السماء باملهل هو وصف للسماء عند الساعة ، يبين حاهلا عندما 

..  اتزاا املسخرة هلا من اهللا تعاىل ، وبالتايل اتجاهها باتجاه الفساد والزوال تفقد قوانني
ZοyŠ (وهذه الصفة  ö‘uρ (  ن حقيقتهابيآخر ي هي وصف من  –آنذاك  –للسماء وقتئذ

  ..زاوية بنيتها وايار بنائها املُحكم وتغير حاهلا 
!©%Ï“ (إنَّ هذه السماء اليت ال نرى فيها فطوراً  $# t, n=y{ yì ö7y™ ;N≡uθ≈ yϑy™ $]%$t7ÏÛ ( $̈Β 3“ t� s? 

† Îû È,ù= yz Ç≈ uΗ÷q§�9$#  ÏΒ ;N âθ≈ xÿ s? ( ÆìÅ_ ö‘$$sù u� |Ç t7 ø9$# ö≅ yδ 3“t� s? ÏΒ 9‘θäÜ èù (  ] ٣: امللك [  ،

≅Ï%©!$# Ÿ“ (واليت نراها مبنية بناء حمكماً  yè y_ ãΝä3 s9 uÚö‘F{$# $ V©≡t� Ïù u !$ yϑ¡¡9 $# uρ [ !$ oΨ Î/ (  ] البقرة

 :٢٢  [ ،) óΟ n= sùr& (# ÿρã� ÝàΖ tƒ ’ n<Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y# ø‹ x. $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ (  ] وبالتايل ال  ، ]  ٦: ق

�u (ميكن شق بنائها وخرقه وورودها  |³÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅg ø:$# Ä§Ρ M} $# uρ Èβ Î) öΝçF ÷èsÜ tGó™ $# β r& (#ρä‹àÿΖ s? ôÏΒ 

Í‘$sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ (#ρä‹ àÿΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹ àÿΖs? �ωÎ) 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ Äd“r' Î7 sù Ï Iω# u 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3è? ∩⊂⊆∪ ã≅ y™ö� ãƒ $yϑä3ø‹ n=tã Ôâ# uθä©  ÏiΒ 9‘$̄Ρ Ó¨$ptéΥ uρ Ÿξsù Èβ# u� ÅÇ tG⊥ s? (  ] الرمحن :

 هذه السماء اليت ال نستطيع ورودها والنفاذ من أقطارها ، بسبب.. ... ]  ٣٥ – ٣٣



 ١٦٨                  
بنائها احملكم الذي ال فطور فيه وال أبواب لكي نردها وننفذ من أقطارها ، ستطوى عند 

  ..الساعة كطي السجل للكتب ، لتعود إىل خلقها األول 
) tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 
# ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (  ] ١٠٤: األنبياء [    

ÏM (وستكون أبواباً وسبالً وطرقاً مل تكن من قبل  ysÏGèù uρ â !$ yϑ¡¡9 $# ôM tΡ%s3 sù $\/≡uθ ö/ r& (  ]

# (، فهي وقتئذ يف طريقها إىل الزوال ]  ١٩: النبأ  sŒÎ) uρ â !$ uΚ¡¡9 $# ôM sÜ Ï±ä. (  ] ١١: التكوير 

ء احملكم الذي ال شق فيه وال باب ، وبالتايل ال ميكن وروده والنفاذ منه هذا البنا...  ] 
. ....، سينهار عند الساعة ويزول ، وبالتايل ستكون السماء أبواباً ترد من كلِّ صوب 

، ) و ، ر ، د ( مشتقّةً من اجلذر  ) ZοyŠö‘uρ (هذا هو اإلطار الذي حتمله لنا كلمة 
  ..كصفة للسماء عند الساعة 

Zο (وكلمة  yŠö‘uρ (  يف اآلية الكرمية نراها مسبوقةً بكلمة فكانت) ôM tΡ%s3sù ZοyŠö‘uρ 

Èβ$yδ Ïd‰9$$ x. (  وليست وصفاً ملسألة ، لكينونة السماء وقتئذ مطلق وبالتايل هي وصف ،

$Èβ (أما كلمة .. أُخرى يشبه اهللا تعاىل ا السماء  yδ Ïd‰9$$ x. (  ًحبرف ، فنراها مسبوقة
) د ، هـ ، ن ( التشبيه الكاف ، ولذلك فهي تصف مسألةً أُخرى من مشتقّات اجلذر 

شبا السماء ي ه اهللا تعاىل..  
إنَّ القرآن الكرمي حبرفيته هو قول اهللا تعاىل ، وبالتايل فاحلروف والكلمات هي من 

للغوي هي عالقة الفرع اهللا تعاىل ، وبالتايل فإنَّ الوصف مطلق ، وعالقة الكلمة جبذرها ا
   .. بأصله 

    $         $         $  
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رأينا يف القسم السابق من هذا الفصل كيف أنَّ الكلمة القرآنية تـرتبط ارتباطـاً    ..

كامالً جبذرها اللغوي ، وحتمل معىن ال خيرج عن إطار املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي 
اهللا تعاىل ، وليسـت   ، وكنا قد رأينا أنَّ الكلمات القرآنية فطرية موحاة اقتضتها حكمة

وضعية من اختيار البشر أُفرغَت فيها املعاين القرآنية ، إنما هي كلمات قاهلا اهللا تعـاىل  
حبرفيتها كما هي متاماً يف عامل ما فوق املادة واملكان والزمان ، وإنَّ ما ننطق بـه عـرب   

  ..اىل ألسنتنا يف هذا العامل املادي هو االرتسام املادي لقول اهللا تع
والكلمة القرآنية هي واحدة وصف وتسمية ، فتأيت امساً ، وتأيت صفةً ، وتأيت امسـاً   

وهي دائماً تستمد معناها من إطار املعىن الذي حيمله جـذرها  .. وصفةً يف الوقت ذاته 
  ..اللغوي الذي تفرعت عنه 

ددة ، وبينـها  مح وعدم التمييز بني دالالت الكلمة القرآنية كاسم ذات تسمي ذواتاً
من صفات ذات ما ، ناتج عـن عـدم إدراك دالالت    كاسم صفة تصف صفةً خاصةً

  ..العبارات القرآنية احمليطة بالكلمات ، سواء كانت أمساء ذات أم أمساء صفات 
  ع عن جذر لغوي ليحمل معىنمن دالالت هذا اجلذر اللغوي  –اسم الذات يتفر– 

أما أمسـاء الصـفات   .. ات اليت متيزها عن غريها من الذوات اُألخرى يتعلّق مباهية الذ
 لتحمل معىن ع عن جذرٍ لغويمن دالالت هذا اجلذر اللغوي  –فتتفر–   بصـفة يتعلّق

  ..من صفات هذه الذات ، قد تشترك يف هذه الصفة مع ذوات أُخرى 
يعين جتزئة هذه الـذات أو   فوصف الذات بعدة صفات تتفرع عن جذورٍ خمتلفة ، ال

وإنَّ اشتراك الذات يف صفة من صفاا مع ذوات أُخرى عرب اسـم صـفة   .. تعدادها 



   ١٧٠                  
متفرع عن جذرٍ لغوي ما ، ال يعين إلغاء هذه الذات وذوباا يف الذوات اليت تشـترك  

  ..معها ذه الصفة 
تصورات املادية يف عامل اخللق إنَّ عدم إدراك هذه احلقيقة القرآنية ، واالندفاع وراء ال

، واالستسالم هلوى النفس واألفكار املُقولبة مسبقاً ، كلّ ذلك ، جيعل بعضهم يف موقعٍ 
ختتلط عنده األمور لدرجة ال يدرك فيها اخلطَّ الفاصل بني كون الكلمة اسم ذات وبني 

  ..كوا اسم صفة 
..... ) الكتاب ، الفرقان ( رمي ذهب بعضهم إىل ربط صفات القرآن الك.. ولذلك 

وذهـب  .. بأقسامٍ خاصة متميزة من القرآن الكرمي ، وكأنَّ هذه الصفات أمساء ذوات 
..... ) كاجلن ، النمل ، اهلدهـد  ( بعضهم إىل إنكار ذوات ذُكرت يف القرآن الكرمي 

قرآنيـة  فزعموا أنَّ هذه الكلمات هي أمساء صفات لبعض البشر ، متجاهلني الصـور ال 
أنّ هذه الكلمات هي أمسـاء   –بشكلٍ ال لبس فيه  –احمليطة ذه الكلمات واليت تثبت 

  ..ذات وليست أمساء صفات 
كوا اسم ذات ، ولنقف عند بعض األمثلة لنرى كيف أنَّ إدراك حقيقة الكلمة .. 

رآنيـة  وللصـورة الق  ، أو اسم صفة ، هو أمر ضروري إلدراك الدالالت احلق للكلمة
  ..احمليطة ا 
#ãβ (كلمة  u ö�à) ø9 يف كتاب اهللا تعاىل ال تعين إالّ الكتاب الذي نزله اهللا تعاىل على  ) #$

sπ1 (وكلمة .. ، وال تعين أي كتابٍ آخر  rالرسول حممد  u‘öθ−G9 ال تعين إالّ الكتاب   ) #$
 تعين أي كتابٍ مساوي السماوي املعروف الذي أنزله اهللا تعاىل على بين إسرائيل ، وال

{È≅ŠÅgΥM (وكلمة .. آخر  ال تعين إالّ الكتاب الذي آتاه اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم   ) #$
ولذلك عندما يريد اهللا تعاىل أن يبين لنا مسألة ترتبط بالكتب السماوية الثالثة ، يأيت .. 

  .. بأمسائها الثالثة ، وال يأيت بصفاا اليت تتداخل بينها



   ١٧١                  
) #́‰ ôã uρ Ïµø‹ n= tã $y) ym † Îû Ïπ1u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM} $# uρ Éβ# u ö� à)ø9 $# uρ 4 (  ] ١١١: التوبة [  

فهي أمساء صفات هلذه الكتب ..... ) الكتاب ، الفرقان ، ( أما أمساء الصفات 
≈=Ü (فكلمة .. السماوية ، كلّ اسم صفة منها يصف أكثر من كتاب  tGÅ6ø9$# (  وردت

  ..لكرمي اسم صفة للقرآن الكرمي يف القرآن ا
) y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 (  ] ٢: البقرة [   

  ..اسم صفة للكتاب الذي آتاه اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم  –أيضاً  –وأتت 
) øŒÎ) uρ $ oΨ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# tβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ öΝ ä3ª=yè s9 tβρß‰ tGöκsE (  ] ٥٣: البقرة [   

الذي آتاه اهللا تعاىل لعيسى عليه ) اإلجنيل ( اسم صفة للكتاب  –أيضاً  –وأتت 
  ..السالم 
) tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ (   ] ٣٠: مرمي [   

  ..والكتاب جعل يف ذرية نوحٍ وإبراهيم عليهما السالم 
) ô‰ s)s9 uρ $ uΖù= y™ö‘r& %[nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/ Î) uρ $oΨ ù= yèy_ uρ ’ Îû $ yϑÎγÏG−ƒ Íh‘èŒ nο§θ ç7–Ψ9 $# |=≈ tGÅ6ø9 $# uρ ( Νåκ ÷] Ïϑsù 7‰ tF ôγ•Β ( 

×�� ÏWŸ2 uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ tβθ à)Å¡≈ sù (  ] ٢٦: احلديد [  

والفرقان آتاه اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم كما أنه آتاه الكتاب كما رأينا ، وكذلك 
   ..هلارون عليه السالم  –أعين الفرقان  –اهللا تعاىل آتاه 
) øŒÎ) uρ $ oΨ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9$# tβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ öΝ ä3ª=yè s9 tβρß‰ tGöκsE (  ] ٥٣: البقرة [   

) ô‰ s)s9 uρ$oΨ ÷� s?# u4 y›θãΒtβρã�≈ yδ uρtβ$s%ö� àÿ ø9$#[!$ u‹ ÅÊuρ#[� ø. ÏŒuρšÉ) −FãΚù=Ïj9( ]٤٨:  األنبياء [  
  .. rوالفرقان نزله اهللا تعاىل على الرسول حممد 

) x8u‘$t6 s?“Ï%©! $#tΑ ¨“tΡtβ$s%ö� àÿ ø9$#4’ n? tã ÍνÏ‰ö6 tãtβθä3u‹ Ï9šÏϑn=≈ yèù=Ï9# ·�ƒÉ‹ tΡ( ] ١: الفرقان [  



   ١٧٢                  
θ‘ ( وصفة..  ‘Ζ9 $#(  ) ة) بأل التعريفللقرآن  مل ترد إالّ  بالنسبة للرساالت السماوي
  ..الكرمي 
)š Ï%©!$$sù(#θãΖ tΒ# u ÏµÎ/çνρâ‘¨“tã uρçνρã� |Á tΡ uρ(#θãè t7 ¨?$# uρu‘θ‘Ζ9 $#ü“Ï%©!$#tΑ Ì“Ρé&ÿ…çµ yètΒ y7 Í×̄≈ s9'ρ é&ãΝ èδ

šχθßsÎ=øÿ ßϑø9$#(   ] ١٥٧: األعراف [    
) (#θãΖÏΒ$t↔sù«! $$Î/Ï& Î!θß™ u‘uρÍ‘θ‘Ζ9 $# uρü“Ï%©!$#$uΖ ø9 t“Ρ r&4ª! $#uρ$ yϑÎ/tβθè=yϑ÷è s?×��Î7 yz(  ]  التغابن :

٨  [  
θ‘ (أما ورود كلمة ..  çΡ(  ) فقد وردت للرساالت السابقة وللرسالة ) بصيغة نكرة
  ..اخلامتة 
) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒÉ=≈ tGÅ6ø9 $#ô‰s%öΝ à2 u!$ y_$oΨ ä9θß™u‘Ú Îit7 ãƒöΝ ä3s9# Z��ÏW Ÿ2$ £ϑÏiΒöΝ çFΨ à2

šχθàÿøƒéBz ÏΒÉ=≈ tGÅ6ø9 $#(#θàÿ ÷è tƒuρ∅ tã9�� ÏVŸ24ô‰s%Νà2 u !%ỳš∅ÏiΒ«!$#Ö‘θçΡÒ=≈ tGÅ2 uρ

ÑÎ7•Β(   ] ١٥: املائدة [   
) !$̄Ρ Î)$uΖ ø9 t“Ρ r&sπ1u‘öθ −G9$#$ pκ�Ïù“W‰ èδÖ‘θçΡ uρ4( ] ٤٤: املائدة [     
) çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρŸ≅ŠÅgΥM}$#ÏµŠÏù“W‰ èδÖ‘θçΡ uρ(  ] ٤٦: املائدة [     
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#ô‰ s%Ν ä. u!% ỳÖ≈ yδ ö� ç/ÏiΒöΝä3În/ §‘!$uΖ ø9 t“Ρ r&uρöΝ ä3ö‹ s9 Î)#Y‘θçΡ$YΨ� Î6 •Β( ] النساء :
١٧٤ [   

  ..الروح مل ترد إالّ لكتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي من بني الكتب السماوية  وصفة
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ!$uΖ ø‹ ym ÷ρr&y7 ø‹ s9Î)%[nρ â‘ôÏiΒ$ tΡÌ� øΒr&4$ tΒ|MΖ ä.“Í‘ô‰ s?$tΒÜ=≈tGÅ3 ø9$#Ÿω uρß≈ yϑƒM} $#

Å3≈ s9uρçµ≈ oΨ ù=yè y_#Y‘θçΡ“Ï‰ öκ ¨ΞÏµÎ/tΒâ !$t±®Σô ÏΒ$tΡ ÏŠ$t6Ïã4y7 ¯Ρ Î) uρü“Ï‰ öκ tJs94’ n<Î):Þ≡ u�ÅÀ5ΟŠÉ) tGó¡•Β(  
  ] ٥٢: الشورى [ 



   ١٧٣                  
وقد وصف القرآن الكرمي والروح صفةٌ تعين الصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل ، 

�š (بأل التعريف يف قوله تعاىل  )Çyρ”�9$# (بصفة  tΡθè=t↔ó¡o„ uρÇtãÇyρ”�9$#(È≅ è%ßyρ”�9 $#ô ÏΒ
Ì� øΒr&’ În1 u‘( .. ة لرأيناه يتمحور أولو عدنا إىل السياق القرآين التايل هلذه العبارة القرآنين

  ) ..القرآن الكرمي ( حول كتاب اهللا تعاىل 
) š�tΡθè=t↔ó¡o„ uρÇtãÇyρ”�9$#(È≅ è%ßyρ”�9$#ôÏΒÌ� øΒr&’În1 u‘!$tΒ uρΟçF� Ï?ρ é&z ÏiΒÉΟ ù=Ïèø9 $#�ω Î)WξŠÎ= s%∩∇∈∪

È⌡ s9 uρ$ oΨ ø⁄Ï©¨tyδ õ‹ uΖ s9ü“Ï%©!$$ Î/!$uΖ øŠym ÷ρr&y7 ø‹ s9 Î)§ΝèOŸωß‰Åg rBy7 s9 ÏµÎ/$uΖ øŠ n=tã¸ξ‹ Å2 uρ∩∇∉∪�ω Î)

Zπ yϑômu‘ÏiΒš�Îi/ ¢‘4¨β Î)… ã&s# ôÒ sùšχ%x.y7 ø‹ n=tã#Z�� Î7 Ÿ2∩∇∠∪≅ è%ÈÈ⌡ ©9ÏM yè yϑtGô_$#ß§ΡM} $#

�Éf ø9 $#uρ#’ n?tãβ r&(#θè? ù' tƒÈ≅ ÷VÏϑÎ/# x‹≈ yδÈβ# u ö� à)ø9 $#Ÿωtβθè? ù' tƒ Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/öθs9 uρšχ%x.öΝåκ ÝÕ÷è t/<Ù÷è t7Ï9

# Z��Îγ sß∩∇∇∪ô‰ s) s9uρ$ oΨøù §� |ÀÄ¨$ ¨Ζ=Ï9’ Îû#x‹≈ yδÈβ# u ö� à)ø9 $# ÏΒÈe≅ ä.9≅ sWtΒ#’ n1 r' sùç� sYø. r&Ä¨$̈Ζ9 $#�ω Î)

# Y‘θàÿ à2(  ] ٨٩ – ٨٥: اإلسراء [   
ن ختتص أن تصف أكثر من كتابٍ مساوي ، وميكن أيمكن للصفة الواحدة .. إذاً 

وال ميكن .. اليت تصف كتاب اهللا تعاىل  )Çyρ”�9$# (بكتابٍ مساوي واحد كما هي صفة 
كيف يكون ذلك وقد عطفت على بعضها يف ..  هلذه الصفات أن تكونَ أمساَء ذات

الكتاب والفرقان يف وصف املنهج الذي فقد عطفت صفتا  ،وصف الكتب السماوية 
(øŒÎ(اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم  آتاه uρ$oΨ ÷� s?# uy›θãΒ|=≈ tGÅ3ø9 $#tβ$s%ö� àÿ ø9$# uρöΝ ä3ª=yè s9tβρß‰tGöκ sE(  
‰ô (ا النور والكتاب يف وصف القرآن الكرمي وعطفت صفت..   ] ٥٣: البقرة [  s% 

Ν à2u !%ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ ÑÎ7 •Β (   ] ١٥: املائدة [ ..  
وعطْف هذه الصفات على بعضها يف وصف ذات واحدة نراه يف اآلية الكرمية التالية 

  ..، اليت تعطف أربع صفات يف وصف الذات اإلهلية 



   ١٧٤                  
) uθ èδãΑ ¨ρ F{$#ã� ÅzFψ $# uρã� Îγ≈ ©à9 $#uρßÏÛ$t7 ø9$# uρ(uθèδ uρÈe≅ ä3Î/> óx«îΛÎ=tæ(  ] ٣: احلديد [  

ومبناسبة سياق حديثنا عن أمساء الذات وأمساء الصفات ، ال بد من اإلشارة إىل أنَّ 
ال بد أن تكون موجودةً يف كتاب اهللا تعاىل ، وبأل التعريف ، أمساء الصفات هللا تعاىل 

يتم إعراض بعضهم عن بعض أمساء الصفات هللا تعاىل ، بسبب غفلة بعض أما أن 
‰ã�ƒÏ ( [: السابقني عنها ، مثل الصفات  s)ø9 $#( ،) ã� Ïδ$ s)ø9 $# ( ،) ’ n<öθ yϑø9$# (  ،) 

ç�� ÅÁ̈Ζ9 $#(  ،) β$yè tGó¡ßϑø9 $#( ، ) Πt� ø. F{$# ( [ .. عن كتاب اهللا تعاىل ف هذا ابتعاد ..  

) *ª! $#“Ï%©!$#Νä3 s)n= s{ÏiΒ7#÷è |Ê¢Ο èOŸ≅ yè y_.ÏΒÏ‰ ÷èt/7#÷è |ÊZο§θ è%¢Ο èOŸ≅ yèy_.ÏΒÏ‰÷è t/;ο§θ è%

$ Zÿ÷è |ÊZπ t7øŠ x©uρ4ß,è=øƒ s†$ tΒâ !$t± o„(uθ èδ uρÞΟŠÎ= yèø9 $#ã�ƒÏ‰ s) ø9$#( ] ٥٤: الروم [ 
) uθ èδ uρã� Ïδ$s) ø9 $#s−öθ sù ÍνÏŠ$t6 Ïã4uθèδ uρãΛÅ3ptø:$#ç�� Î7 sƒø:$#( ] ١٨: األنعام [ 
) βÎ) uρ(#öθ ©9 uθs?(#þθ ßϑn=÷æ$$ sù¨β r&©! $#öΝ ä39 s9 öθ tΒ4zΝ ÷è ÏΡ4’ n<öθ yϑø9 $#zΝ ÷èÏΡ uρç�� ÅÁ̈Ζ9 $#( ] ٤٠: األنفال [  

) ª! $#uρãβ$yètGó¡ ßϑø9$#4’ n?tã$ tΒtβθàÿ ÅÁs?(  ] ١٨: يوسف [  
) ù& t�ø%$#y7 š/ u‘uρãΠt� ø.F{$#∩⊂∪“Ï%©!$#zΟ ¯=tæÉΟ n=s) ø9 $$Î/∩⊆∪zΟ ¯=tæz≈ |¡ΣM} $#$tΒóΟ s9÷Λ s>÷è tƒ( ] ٣: العلق 

– ٥ [  
وباملقابل فقد وضعت كلمات على أنها صفات هللا تعاىل ، وهي ال وجود هلا يف .. 

  .......الضار ، اجلليل ، العدل ، الرشيد ، املنتقم ، : كتاب اهللا تعاىل ، مثل 
.. د من الوقوف عند حيثيات تصريف الكلمات القرآنية وإلدراك هذه احلقائق ال ب

#í (فعلى سبيل املثال علينا أن نميز بني كلمة  §‘–“9 اليت تتعلّق يف كتاب اهللا تعاىل  ) #$
فتصف لنا اجلهد البشري يف يئة ) فُعال ( بالبشر ، حيث هذه الكلمة على وزن 

y7 (: مبسألة اإلنبات  –أبداً  –ق األرض والبذور من أجل اإلنبات ، وال تتعلّ Ï9≡sŒöΝßγ è=sVtΒ



   ١٧٥                  
’ ÎûÏπ1u‘öθ −G9$#4ö/ àSè= sVtΒuρ’ÎûÈ≅ŠÅgΥM} $#?í ö‘t“x.yl t� ÷zr&… çµt↔ôÜ x©… çνu‘y—$ t↔sùxá n=øó tGó™$$ sù3“ uθtF ó™$$ sù4’ n?tã

Ïµ Ï%θß™Ü=Éf ÷èãƒtí# §‘–“9 $#xáŠÉó u‹ Ï9ãΝÍκ Í5u‘$¤ÿ ä3ø9$#3(    ] ز بني هذه ..  ] ٢٩: الفتحعلينا أنَّ مني

#í (الكلمة  tβθãã (وبني كلمة  ) 9$#“–‘§ Í‘≡̈“9$#(  اليت هي على وزن ) وال تتعلّق ) فاعلون
 (: إالّ بالذات اإلهلية ، كوا تصف لنا فعل اإلنبات الذي ال يقدر عليه إالّ اهللا تعاىل 

Λ ä÷ƒ u t� sùr&$ ¨ΒšχθèOã� øt rB∩∉⊂∪óΟ çFΡ r&uÿ… çµtΡθãã u‘÷“ s?÷Πr&ß øtwΥtβθãã Í‘≡̈“9 $#(  ] ٦٤ – ٦٣: الواقعة [..  
مسألةً شبيهةً هلا ، ولكنها خمتلفةٌ عنها من  –يف كتاب اهللا تعاىل  –وهذه املسألة جند 

#−ä (فكلمة .. زاوية تصريف الكلمات  ¨— §�9 $#(  اليت هي على وزن ) الإالّ، ال تأيت ) فع 

!©βÎ)¨ (.. صفةً هللا تعاىل  $#uθèδä−#̈— §�9 $#ρ èŒÍο §θà) ø9$#ßÏGyϑø9 $#(  ] ٥٨: الذاريات [ .. فهذه

—̈#−ä (الكلمة  §�9 $#(  اليت هي على وزن ) التصف لنا األسباب املنتجة للرزق ) فع ،
واليت تعمل بقدرة اهللا تعاىل ، وهذا ال يكون إالّ هللا تعاىل ، فكلُّ أسباب الرزق تعود إىل 

#í (بينما يف كلمة .. مل بقدرته اهللا تعاىل وتع اليت هي على وزن مشابه ،  ) 9$#“–‘§
رأيناها تتعلّق بالبشر ، حيث هذه الكلمة تصف لنا األسباب اليت يبذهلا اإلنسان يف يئة 

  ..األرض من أجل اإلنبات ، فهذه الصفة هي للبشر 
#í (كلمتا .. إذاً  §‘–“9 $# (  ،) ä−# ¨— §�9$#(  متشابه ، على الرغم من هما على تصريفأن

#í (إالَّ أنَّ كلمة  §‘–“9 #−ä (تتعلّق بالبشر ، وكلمة  ) #$ ¨— §�9$#(  تتعلّق باهللا تعاىل..  

، تأيت صفةً هللا تعاىل ) فاعلني ( اليت هي على وزن  )šÏ%Î—≡§�9$# (بينما صفة .. 
  .. وللبشر 
) $ oΨ ø%ã— ö‘$#uρ|MΡ r&uρç� ö� yztÏ%Î—≡§�9$#(] ١١٤:  املائدة [  



   ١٧٦                  
) �χÎ) uρ©! $#uθßγ s9ç� ö� yzšÏ%Î—≡§�9 $#( ]٥٨:  احلج [  
) ôΘr&öΝ ßγè= t↔ó¡n@%[ ö̀� yzßl# t� y‚ sùš� În/u‘×� ö� yz(uθ èδ uρç� ö� yztÏ%Î—≡§�9 $#( ]٧٢:  املؤمنون [ 
) !$ tΒuρΟ çFø) xÿΡ r&ÏiΒ&ó x«uθ ßγ sù…çµàÿ Î=øƒä†(uθ èδ uρç� ö� yzšÏ%Î—≡§�9$#(  ]٣٩:  سبأ [ 
) ö≅ è%$tΒy‰Ζ Ïã«!$#×� ö� yzz ÏiΒÈθôγ ¯=9 $#z ÏΒuρÍοt�≈ yf ÏnF9 $#4ª! $# uρç� ö� yztÏ%Î—≡§�9 $#(   ]١١:  اجلمعة [ 

šÏ%Î—≡§�9 (فكلمة  $#(  اليت هي على وزن ) تصف لنا صورةَ تداول ) فاعلني ،
.. زٌء يف ذلك عرب إعطاء اآلخرين من رزقه الرزق بني البشر ، وهنا يكون لإلنسان ج

tβθãã (بينما صفة  Í‘≡̈“9 $#(  اليت هي على وزن ) ها ال تتعلّق إالّ بالذات ) فاعلونرأينا أن
( اإلهلية ، كوا تصف لنا صورةَ فعل اإلنبات بعد يئة األسباب هلذا اإلنبات ، وهذا 

  ..ال يقدر عليه إالّ اهللا تعاىل ) اإلنبات 
tβθãã (كلمتا .. اً إذ Í‘≡̈“9$#(  ،) šÏ%Î—≡§�9 $#(  هما على تصريفعلى الرغم من أن ،

tβθ (متشابه ، إالَّ أنَّ كلمة  ãã Í‘≡̈“9 $#(   تتعلّق باهللا تعاىل ، وكلمة) šÏ%Î—≡§�9 $#(  تتعلّق
  ..باهللا تعاىل وبالبشر 

ى تصريفها ، إنما تتعلّق مباهية فعودة الصفة املعنية هللا تعاىل أو للبشر ، ال تتوقّف عل
واملرجع األول .. املسألة ، ومبوقعها من قدرة اهللا تعاىل وتسخري األسباب يف إجيادها 

   ) ..القرآن الكرمي ( واألخري يف كلّ ذلك هو كتاب اهللا تعاىل 
ومسألة إدراك الفارق بني كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفة ، هي مسألةٌ ندرك 

  .. مسألة األمر اإلهلي بسجود املالئكة آلدم عليه السالم أمهيتها يف
π (كلمة  إنّ..  s3Í× ¯≈ n=yϑø9   :يف كتاب اهللا تعاىل تصف مسألتني اثنتني  ) #$
، وهلا عاملها اخلاص ا  ال تعصي اهللا تعاىل أبداً كائناتتصف املالئكة ك – ١

$ ( ..اجلن ومهامها اخلاصة ا ، وهي ليست مكلّفة كعاملي اإلنس و pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 



   ١٧٧                  
(# þθè% ö/ä3 |¡àÿΡr& ö/ ä3‹ Î=÷δ r&uρ # Y‘$tΡ $yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9$# äοu‘$yf Ïtø:$# uρ $pκ ö� n=tæ îπ s3Í×̄≈ n=tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š#y‰ Ï© �ω 

tβθÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t� tΒr& tβθ è=yèøÿ tƒ uρ $tΒ tβρâ� s∆÷σ ãƒ (   ] ٦: التحرمي [    
 –ب اهللا تعاىل كاسم صفة للملتزمني بأمر اهللا تعاىل الذي مل خيرجوا ترد يف كتا – ٢
عن أمره جلّ وعال ، من املكلّفني الذين ميلكون القدرة على الطاعة واملعصية بآن  –أبداً 

وذلك إضافةً للمالئكة ككائنات هلا ماهيتها اخلاصة ا واردة عن عامل .. واحد 
(øŒÎ (.. راها جليةً يف قوله تعاىل وهذه احلالة ن.. التكليف  uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠ yŠKψ 

(# ÿρß‰ yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3 tFó™ $#uρ tβ%x. uρ zÏΒ šÍ�Ïÿ≈ s3ø9   .. ] ٣٤: البقرة [  ) #$

 ، من أفراد عامل اجلن إنَّ إبليس هو فرد) øŒÎ) uρ $ uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# tΠyŠKψ 

(# ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. z ÏΒ ÇdÉf ø9 $# t, |¡xÿ sù ô tã Ì� øΒr& ÿÏµ În/ u‘ 3 (   ] فقوله ..  ] ٥٠: الكهف

tβ%x. zÏΒ ÇdÉf (تعاىل  ø9 واضح وصريح وبين يف انتماء إبليس إىل عامل اجلن املُكلَّف ، )  #$

#) (ويف الوقت ذاته فإنَّ قوله تعاىل  ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/Î) (  يف استثناء إبليس جلي واضح
  ..من املالئكة املأمورين بالسجود آلدم 

(øŒÎ (إذاً العبارة القرآنية  uρ $ oΨ ù=è% Ïπs3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰àf ó™ $# tΠyŠKψ (  للمالئكة إهلي هي أمر
ذاته هي أمر ألفراد عامل اجلن ككائنات هلا ماهيتها املالئكية اخلاصة ا ، ويف الوقت 

الذين مل يكونوا قد عصوا اهللا تعاىل أبداً حىت ذلك احلني ، وهنا يدخل إبليس حتت األمر 
 tβ%x. zÏΒ (والعبارة القرآنية .. اإلهلي كونه حىت ذلك احلني مل يعص اهللا تعاىل أبداً 

ÇdÉf ø9 $# t, |¡ xÿsù ôtã Ì� øΒr& ÿÏµ În/u‘ 3 ( ن لنا أبيه قبل ذلك احلني مل يكن إبليس قد فسق عن تن
أمر ربه ، وبالتايل كان يتصف بصفة املالئكة ، وبالتايل يناله األمر اإلهلي بالسجود آلدم 

فقبل املعصية .. ومبعصيته هذه انتقل من صفة املالئكة إىل صفة الشيطان .. عليه السالم 
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ولربما .. بح يتصف بصفة الشيطان كان يتصف بصفة املالئكة ، وبعد هذه املعصية أص

الكثري من عامل اجلن الذين كانوا يتصفون بصفة املالئكة  –يف عامل اجلن آنذاك  –وجد 
  ..وسجدوا شأم شأن املالئكة ككائنات هلا ماهيتها اخلاصة ا 

/ŠÎ=ö§ (كلمة .. إذاً  Î) (  هي اسم الذات هلذا الفرد من عامل اجلن) HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ%x. 

zÏΒ ÇdÉf ø9 ، بينما صفة املالئكة اليت كان يتصف ا قبل معصيته ، وصفة الشيطان  ) #$
ئة ، مها صفتان ناجتتان عن طاعته ائة باملااليت اتصف ا بعد معصيته حيث متثّلها م

ومعصيته هللا تعاىل ، ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل حينما يخاطب هذا الكائن املعين بأداة 
  .. ) (ŠÎ=ö/Î§ (النداء ، إنما يخاطبة باسم الذات 

) tΑ$ s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 �ω r& tβθ ä3s? yì tΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9   ] ٣٢: احلجر [  ) #$

) tΑ$s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $ yϑÏ9 àM ø)n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9õ3 tGó™ r& ÷Πr& |MΖ ä. zÏΒ 

t,Î!$yè ø9$# (  ] ٧٥: ص [     

وضرورة التمييز بني كون الكلمة القرآنية تصف ذاتاً أو أنها اسم صفة لذات ما ، 
çµ (نراها يف تفاعل إدراكنا مع دالالت النص القرآين  ø? yŠuρ≡u‘ uρ ÉL©9 $# uθ èδ † Îû $yγ ÏF÷� t/ tã 

Ïµ Å¡øÿ ¯Ρ ÏM s) ¯=yñ uρ šU≡ uθö/ F{$# ôM s9$s% uρ |M ø‹ yδ š� s9 4 tΑ$s% sŒ$yè tΒ «! $# ( … çµ̄Ρ Î) þ’În1 u‘ z |¡ôm r& y“# uθ ÷W tΒ ( 
… çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î=øÿãƒ šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊄⊂∪ ô‰s) s9 uρ ôM £ϑyδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $ pκÍ5 Iωöθ s9 β r& # u §‘ z≈ yδ ö� ç/  ÏµÎn/ u‘ 4 

y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ �¡9 $# u !$t± ósxÿ ø9 $#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) ô ÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã šÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# ∩⊄⊆∪ 

$ s) t6tGó™ $# uρ z>$t7ø9 $# ôN£‰ s%uρ …çµ |ÁŠÏϑs% ÏΒ 9� ç/ ßŠ $uŠ xÿø9 r& uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ # t$s! É>$t7ø9 $# 4 ôM s9$s% $ tΒ â!# t“y_ ôtΒ 

yŠ# u‘r& y7 Ï=÷δ r' Î/ #¹ þθ ß™ HωÎ) β r& z yf ó¡ç„ ÷ρ r& ëU# x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&  (   ] ٢٥ – ٢٣: يوسف [    
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ÏM (العبارة القرآنية  s)̄=yñ uρ šU≡ uθö/ F{$# (  ها أغلقت كلَّ النوافذ اليت يطلُّ منهاتعين أن

املكان الذي مها فيه على اخلارج ، سواٌء كان ذلك نافذةً ال مير منها البشر وهي النافذة 
كالذي نعرفه ، والذي  املعروفة اليت تكون لدخول الشمس واهلواء ، أم كان ذلك باباً

šU≡uθ (فكلمة .. يعرب منه البشر بأجسادهم إىل الغرف  ö/F{$# (  تعين هذين النوعني من
  ..منافذ املكان على اخلارج 

z>$t7 (ولكن كلمة  ø9$#  ( ه تعاىليف قول) $ s)t6 tGó™ $#uρ z>$t7 ø9 تعين باباً حمدداً ال ثاين له )  #$
، وبالتايل تعين الباب املعروف الذي ) النوافذ ( اقي األبواب ، له ميزته اليت متيزه عن ب

uŠ$ (وهذا الباب هو ذاته املعين بقوله تعاىل .. ندخل عربه إىل الغرف  xÿø9 r&uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ #t$ s! 

É>$ t7ø9 z>$t7ø9 (، فكلمة )  4 #$ $ (يف قوله تعاىل )  #$ s) t6tGó™ $# uρ z>$ t7ø9 ، تصف الشيَء ذاته )  #$

É>$t7ø9 (فه كلمة الذي تص $ (يف قوله تعاىل )  4 #$ uŠxÿ ø9 r&uρ $ yδ y‰Íh‹ y™ # t$s! É>$t7 ø9$# 4  (..  

وبني كلمة  ) π̈Šym× (ولننظر إىل النصوص التالية حماولني إدراك الفارق بني كلمة .. 

) ×β$t7 ÷èèO ( ..  

) 4† s+ø9 r' sù çν$|Á tã # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7 •Β (  ]١٠٧ : ألعرافا [   

) $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒÎ*sù }‘Ïδ ×π̈Šym 4 të ó¡n@ ( ] ٢٠ : طـه [   

) 4’ s+ ø9r' sù çν$|Átã #sŒ Î*sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7•Β (  ]٣٢ : الشعراء [   

×π(إنَّ كلمة  ¨Šym (  تصف عصا موسى عليه السالم حينما عادت هلا احلياة ، مبعىن
حي ةتة إىل مادة يابسة ميلت من مادر حواراً ة ، فحينما حتوهي ضمن سياقٍ قرآينٍّ يصو

$ ( : بني اهللا تعاىل وبني موسى عليه السالم tΒuρ š� ù=Ï? y7 ÎΨŠ ÏϑuŠÎ/ 4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$s% }‘Ïδ 

y“$|Á tã (# àσ�2 uθ s? r& $pκ ö� n=tæ �·èδ r&uρ $pκ Í5 4’ n?tã ‘ÏϑuΖ xî u’ Í<uρ $ pκ� Ïù Ü> Í‘$ t↔tΒ 3“t� ÷zé& ∩⊇∇∪ tΑ$s% $ yγÉ) ø9 r& 
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4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∪ $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒÎ* sù }‘Ïδ ×π̈Š ym 4të ó¡n@ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% $ yδ õ‹ è{ Ÿωuρ ô# y‚ s? ( $ yδ ß‰‹Ïè ãΨ y™ 

$ yγs? u�� Å™ 4’ n<ρW{$# (  ] لنا كلمة ..  ] ٢١ – ١٧: طه ة تصفففي هذه الصورة القرآني)
×π̈Š ym ( فيها احلياة وتسع تدب ت إىل حالةل العصا ككائن جامد ميى مرحلةَ حتو

×π(فهذه الكلمة .. متحركة  ¨Šym (  للثعبان صفة للثعبان ، وليست اسم ذات ليست اسم
ا من حالتها امليتة لتصور لنا مرحلةَ حتوهل، إنها تصف احلياةَ اليت دبت يف العصا امليتة ، 

  ..إىل حالة تدب فيها احلياة فتسعى متحركة 
ون اسم ذات للحيوان الزاحف املعروف ، فهذا أن تك ) ×π̈Šym(وال ميكن لكلمة 

احليوان ميوت واملوت نقيض احلياة ، وبالتايل حسب التصوير القرآين املُطلق ال ميكن أن 
×π(تكون كلمة  ¨Šym (  ذات لذلك احليوان الزاحف اسم..  

†4 (بينما يف اآليتني الكرميتني  s+ø9 r' sù çν$ |Átã #sŒ Î*sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7 •Β (  ]ألعرافا : 

١٠٧ [  ،) 4’ s+ ø9 r' sù çν$ |Átã # sŒÎ*sù }‘ Ïδ ×β$ t7÷è èO ×Î7 •Β (  ]نرى أنَّ السياق  ] ٣٢ : الشعراء ،
القرآين يصور حواراً بني موسى عليه السالم وبني فرعون ، وبإمكان القارئ أن يعود إىل 

ر لنا القرآنُ الكرمي ويف هذا السياق يصو ،سوريت األعراف والشعراء لريى هذه احلقيقة 
β$t7÷è× (، فكلمة مرحلةَ حتول تلك العصا إىل ثعبان مبني  èO (  هي اسم ذات للحيوان

  ..الزاحف املعروف 
وإنَّ عدم إدراك احلدود الفاصلة بني أمساء الذات وأمساء الصفات يف كتاب اهللا تعاىل 

يف فهم مرجعية املنهج ذاته  ، وكذلك بني أمساء الصفات فيما بينها ، قاد إىل خلط حىت
، قاد إىل  rفعدم إدراك الفاصل بني صفة الرسالة وبني صفة النبوة يف شخص حممد .. 

  ..جزءاً من املنهج ) يف اجليل األول ( اعتبار الكثري من جزئيات التاريخ 
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‰î(له يف القرآن الكرمي امسا ذات ، مها  rالنيب حممد  £ϑptèΧ( ، ) ß‰ uΗ÷qr&((  ..

‰ß (فكلمة   uΗ÷qr&((  هي امسهr  ة واحدة يفث ، فقد ورد هذا االسم مربعقبل أن ي

 سياقٍ قرآينٍّ يصف لنا تبشري عيسى عليه السالم بالنيبr )#M� Åe³t6 ãΒuρ5Αθß™ t� Î/’ ÎAù' tƒ.ÏΒ
“Ï‰ ÷èt/ÿ… çµèÿ ôœ$#ß‰uΗ÷q r&((  ] وكلمة ..  ] ٦: الصف)î‰ £ϑptèΧ( هي امسهr  ، عثبعد أن ب

>�É (وكلمة ) .. مفَعل ( فهي على وزن  ¨Ζ9$# (  تصف جانب النقاء والطهارة واخلالص

ãΑθß™§�9 (وكلمة ..  rهللا تعاىل يف شخصه  ) القرآن الكرمي ( تصف جانب الرسالة  ) #$

  ... rوما يتعلّق ا يف شخصه 
&Zοr (: ولو نظرنا يف العبارة القرآنية . . z�ö∆ $# uρ ºπoΨ ÏΒ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦øÿ tΡ ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘r& 

�É<̈Ζ9 $# βr& $uη ysÅ3Ζ tF ó¡o„ Zπ|Á Ï9%s{ y7 ©9  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 ، لرأينا  ] ٥٠: األحزاب [  ) #$
بشرٍ وبني حممد كشخصٍ  صفة النبوة كطهارة ونقاء وخالص هللا تعاىل ، الفارق بني

βÎ) ôM (:  العبارةي فف.. حاملٍ هلذه الصفة  t7 yδ uρ $ pκ |¦øÿ tΡ ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘r& �É<̈Ζ9 $# βr& 

$ uηys Å3Ζ tFó¡o„ (  ، ة ، وليس باجلانب الشخصيبصفة النبو ةً تتعلّقنرى صياغةً قرآني ،
  .. بصيغة الغائب  وهي كما نرى

Zπ (: بينما يف العبارة القرآنية ..  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 نرى صياغةً قرآنيةً  ) #$
خالصةً للنيب : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. ونراها بصيغة املخاطَب تتعلّق باجلانب الشخصي ، 

 نِنيمؤالْم وند نةً ( : ومل يقل  ،) مصاللَهخ  نِنيمؤالْم وند نم( ،    وذلـك بصـياغة
β (السابقة هلا مشاة لصياغة العبارات القرآنية  Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (  .. ُما يقولإن :) Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ( ..  
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فلو كان اخلطاب القرآينّ متعلّقاً جبانبٍ واحد موجه جلانب النبوة ومقامها فقط .. 

إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكحها : ( جلانب الشخصي ، لكان على الشكل دون التعلّقِ با
 نِنيمؤالْم وند نم ةً لَهصالد ) .. خحملم هاً للجانب الشخصيموج ولو كان اخلطابr 

خالصةً لَك  إِنْ أَردت أَنْ تستنكحها: ( فقط دون التعلّقِ مبقام النبوة لكان على الشكل 
 نِنيمؤالْم وند نم.. (  
Zο (إنَّ قوله تعاىل  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ 

شـرف   ، يصور لنا أي امرأة تهب نفسها لمقامِ النبوة ، مبعىن أنها تريد االرتقاَء إىل )
الدخولِ يف ساحة أزواجِ النيب ، عرب تطبيقها لألحكامِ اخلاصة بدخولِ هذه الساحة ، من 

 النيب موت عدمٍ زواجٍ من اآلخرين بعدr  بأزواج النيب ةوغري ذلك من األحكام اخلاص
َهللا تعاىل ورسـولَه  وهذه املرأةُ بعد أنْ تنصاع لألحكامِ اخلاصة ذا املقام ، خمتارةً ا..... 

والدار اآلخرة ، مبتعدةً عن زينة احلياة الدنيا من شهوة للرجال وغريِ ذلك ، داخلةً هذا 
تكونُ كأُنثى خالصـةً  .. بعد ذلك .. املقام عرب حصولها على شرف الزوجية مع النيب 

Zπ (: كرجل  rلشخصه  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  أنها تكونُ كعالقة مبعىن..  ) #$
زوجية بني ذكرٍ وأُنثى مرتبطةً مع حممد الشخص ، حيثُ حممد الشخص الـذكر هـو   

  ..املقابل هلا كأنثى يف هذه العالقة الزوجية 
، بني اجلانب الشخصي ، وبني جانب النبـوة ،   rإذاً علينا أن نميز يف شخصه .. 

ندرك دالالت الكثري من آيات كتابِ  روري كيوهذا التمييز ض.. وبني جانب الرسالة 
  : آمن مبا أُنزلَ إليه من ربه ، يقول تعاىل  rالرسول . ....اهللا تعاىل 
) ztΒ# u ãΑθß™ §�9$# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÏµÎn/ §‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 4 <≅ ä. ztΒ# u «! $$ Î/  ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒuρ 

Ïµ Î7çF ä.uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿω ä−Ìh� xÿ çΡ š ÷t/ 7‰ ym r& ÏiΒ Ï&Î# ß™ •‘ 4 (#θä9$ s%uρ $ uΖ ÷èÏϑy™ $oΨ ÷è sÛr& uρ ( y7 tΡ# t�øÿ äî $ oΨ −/u‘ 

š� ø‹ s9Î) uρ ç�� ÅÁyϑø9   ] ٢٨٥: البقرة [   ) #$



   ١٨٣                  
هل اآليـات  .. ولكن ..  rفهذه العبارات القرآنيةُ تصف صفةَ الرسالة يف ذاته .. 

  !!! ..كرسول ؟ rالتالية ختاطبه 
) βÎ* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9Î) È≅ t↔ó¡sù šÏ%©!$# tβρâ t� ø) tƒ |=≈ tFÅ6ø9 $# ÏΒ 

y7 Î=ö6 s% 4 ô‰ s)s9 š‚ u !%ỳ ‘, ysø9 $# ÏΒ š� Îi/¢‘ Ÿξ sù £tΡθä3 s? z ÏΒ t Î� tIôϑßϑø9 $# ∩⊆∪ Ÿωuρ £tΡθä3 s? z ÏΒ 

šÏ%©!$# (#θç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# šχθä3tGsù zÏΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ ø9   ]  ٩٥ – ٩٤: يونس [  ) #$

) βÎ) uρ (#ρßŠ%Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFøÿ u‹ s9 Çtã ü“ Ï%©!$# !$uΖ øŠym ÷ρ r& š� ø‹ s9Î) y“Î� tIøÿ tF Ï9 $ uΖ øŠn=tã … çνu� ö� xî ( #]ŒÎ) uρ 

x8ρä‹ sƒªB ^ω WξŠÎ=yz ∩∠⊂∪ Iω öθs9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G¬; rO ô‰ s) s9 £N‰Ï. ßŸ2 ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $ \↔ø‹ x© ¸ξŠÎ= s% ∩∠⊆∪ #]ŒÎ) 

š�≈ oΨ ø%sŒ̀{ y# ÷èÅÊ Íο4θuŠ ysø9 $# y# ÷èÅÊ uρ ÏN$yϑyϑø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 $ uΖ øŠn=tã # Z��ÅÁ tΡ (                
  ] ٧٥ – ٧٣: اإلسراء [ 

، له هواجِسـه النفسـية    بشرإنما ختاطبه كشخص .. بالتأكيد ال تخاطبه كرسول 
هو  بشرية كغريه من البشر ، والنيبه الهو فرد بشر له طبيعت إنَّ الشخص.. كأي إنسان 

النقي الطاهر اخلالص هللا تعاىل ، والرسول هو ذلك النيب احلامل ملنهج اهللا تعاىل ، والذي 
  .. يطلب اهللا تعاىل منه إيصالَ املنهج للناس 
 بصفة الرسالةولذلك فصفةُ التشريع تتعلّق    الـنيب بصـفة وال حصراً ، وال تتعلّق ،

  ..واآليةُ الكرمية التالية تبين هذه احلقيقة .. ب الشخصي باجلان
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótGö; s? |N$ |Êö� tΒ y7 Å_≡uρø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm §‘ 
    ] ١: التحرمي [  )

$ (: كنيب وليس كرسول  rتعاىل هنا يخاطب نبيه  اهللا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 ويطلب منه  ، ) #$
  د أن يلتـزمحمم من النيب ما أحلّه اهللا تعاىل له ، مبعىن أنَّ اهللا تعاىل يطلب مأالّ حير كنيب

  ..م اليت حيملُها الرسولُ حممد باألحكا



   ١٨٤                  
  :أيضاً يف قوله تعاىل  نقرؤها،  rوصفةُ النبوة دون الرسالة يف شخصه .. 
) $ xÿtã ª! $# š�Ζ tã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 4®Lym ẗt6 tGtƒ š� s9 šÏ%©!$# (#θè% y‰|¹ zΜ n=÷è s?uρ 

šÎ/É‹≈ s3ø9   ] ٤٣: التوبة [   ) #$

،  اًفالذي أذن للمعنيني ذه اآلية الكرمية هو النيب حممد ، وليس الرسـولَ حممـد  .. 
 لَههنا فَع فاإلذْنُ املعينr ٍمنه ، وليس كتفسري القرآين املوحى من السماء  باجتهاد للنص

بأنْ يأذنَ ألولئك ، مثّ بعد ذلك يلومه  rفليس من املعقول أن يأمر اهللا تعاىل رسولَه .. 
  ..على التزامه مبا أمره به ؟ 

  :املُخاطب يف قوله تعاىل .. إذاً .. 
) Ÿξ sù y7 În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγ oΨ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑÏk=|¡ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ (   ] ٦٥: النساء [  
املُخاطَب هنا هو الرسولُ ، وليس النيب أو محمداً كبشر مجرد عن صفة الرسالة .. 

..  دركحكمة اهللا تعاىلمن هنا ن رِ الطاعةالرسـالة   )القرآن الكرمي  يف(  بِتعلُّق أَم بصفة
  .. فأَمر الطاعة يف كتابِ اهللا تعاىل ، يأيت دائماً وأبداً متعلّقاً بصفة الرسالة .. حصراً 
) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# š^θß™§�9 $# uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران  [  

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# tΑθß™ §�9$# uρ  (  ] ١٣٢: آل عمران [   

) (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9   ]  ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™    ] ٩٢: املائدة [  ) �9$#§

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# ÿ…ã& s!θß™u‘ uρ  (  ] ١: األنفال [   

) (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ (  ] ٢٠: األنفال [   
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) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ (  ]٤٦:  األنفال [  

) ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9    ] ٥٤: النور [  ) ) #$

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™    ] ٥٦: النور [  ) �9$#§

) (#θãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9   ] ٣٣: حممد [  ) #$

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ 4 (  ]ادلة١٣: ا  [  

) (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# (#θãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™   ] ١٢: التغابن [  ) 4 �9$#§

من هنا ... فليس من العبث أن يتعلَّق أمر الطاعة دائماً بصفة الرسالة دون غريها .. 
ندرك عظمة الصياغة القرآنية يف النص التايل الذي ترد فيه صيغة الرسالة دون أي صيغة 

  ..أُخرى 
) y# ø‹x. uρ tβρã� àÿõ3 s? öΝçFΡ r&uρ 4‘n=÷Fè? öΝ ä3ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6ŠÏù uρ … ã&è!θß™u‘ 3 (   ] آل عمران :
١٠١ [  

öΝ (إنَّ العبارة القرآنية  à6ŠÏùuρ …ã& è!θß™ u‘ 3 (  تعين–  ا الصاحلة لكلِّ زمانبدالال
فمحمد الشخص مات ، ولكن منهج الرسالة الذي أنزله .. وفيكم منهجه  –ومكان 

  ..قى إىل قيام الساعة اهللا تعاىل عليه مازال وسيب
  ..ولننظر إىل النص التايل 

) ö≅ t↔ó™ uρ ô tΒ $ oΨ ù=y™ö‘ r& ÏΒ y7 Î=ö6s% ÏΒ !$uΖ Î=ß™ •‘ $ uΖ ù=yèy_ r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q §�9$# Zπyγ Ï9# u tβρ ß‰t7 ÷èãƒ ( 
    ] ٤٥: الزخرف [ 

≅ö (بناًء على العبارة القرآنية  t↔ó™ uρ ôtΒ $ oΨ ù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ !$uΖ Î=ß™ كيف سيسأل  ) ‘•
r لَه من الرسل ؟قَب نأال تعين هذه العبارة النظر يف مناهج الرسل السابقني !!! .. م

مع الرسل  rأما القول بأنها خاصة باإلسراء واملعراج وبلقاء النيب .. عليهم السالم ؟ 
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ق السابق والالحق السابقني ، فهو قولٌ ال يوجد أي دليلٍ عليه ، ال يف حيثيات السيا

  ..هلذه العبارات القرآنية ، وال يف غريها من آيات كتاب اهللا تعاىل 
وهكذا نرى أنَّ إدراك احلدود الفاصلة بني أمساء الذات وأمساء الصفات يف القرآن 

مرجعيته الصور القرآنية احمليطة بالكلمة وجبميع مشتقّاا يف  ، إدراكاً سليماًالكرمي 
اىل ، هو ضرورة لفهم القرآن الكرمي فهماً صحيحاً بعيداً عن ضالالت كتاب اهللا تع

  ..الضالني 
والزعم بأنَّ الكلمة القرآنية ميكنها أن حتملَ دالالت كلمة أُخرى هو زعم باطل ، 

Οù=Ýà (ومثل هذا الزعم نراه يف تفسريهم لكلمة  Î/ (  يف اآلية الكرمية :) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u 

óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρß‰ tGôγ •Β (   ] ٨٢: األنعام [    

Ο (لقد استشهدوا بروايات موضوعة كالرواية التالية على أنّ كلمة  ù=Ýà Î/ (  يف هذه
  ) ..بشرك ( اآلية الكرمية تعين 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٣١٧٥( البخاري 





 
Ο (، فإنَّ كلمة   rغري الصحيح واملُفترى على الرسول بناًء على قولهم  ù=Ýà Î/ (  يف

) .. بِشرك ( هذه اآلية الكرمية وضعت بغري مكاا ، واألفضل أن تستبدل بكلمة 
وقولُهم هذا هو قمةُ اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ، الذي تكمن معجزته يف صياغته اللغوية 

كلمةً بكلمة  –يف تفسريِها  –ة كرمية إالَّ بعد أن نستبدلَ ، فكيف ال يستقيم فهمنا آلي
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يف هذه اآلية الكرمية بدل كلمة ) بشرك ( وملاذا مل يضع اهللا تعاىل كلمة !!! .. أُخرى ؟
) Ο ù=ÝàÎ/ ( إن كان زعمهم صحيحاً ؟.. !!!  

هم يتبأن ، نعطيهم اُهللا تعاىل األمحالَ الذين ي ن بصفتني صفواآليةُ الكرميةُ تصف :
.. األوىل هي أنهم آمنوا ، والصفةُ الثانيةُ أنهم مل يلبِسوا إميانهم هذا بظلم  الصفة

وإلدراك دالالت هذه اآلية الكرمية ال بد من العودة إىل كتاب اهللا تعاىل ، إلدراك 
# ( :دالالت كلمة  þθÝ¡Î6 ù=tƒ ( ..  

يف إطارِ ) ل ، ب ، س ( اللغوي يف كتابِ اهللا تعاىل تدور دالالت اجلذر .. 
واللباس  ..اإلحاطة والتغطية والستر ، فاللباس هو ما يحيطُ بالالبس وما يغطّيه ويستره 

الذي يوارِي سوآتنا يحيطُ ا ، ويغطّيها ويسترها ، ولباس التقوى هو إحاطةُ أنفِسنا 
≈ûÍ_t6 ( :اىل يقولُ تع.. وسترها بالورع وتقوى اهللا سبحانه وتعاىل  tƒ tΠ yŠ#u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& 

ö/ ä3ø‹ n=tæ $U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝ ä3Ï?≡u öθ y™ $ W±„Í‘uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 3“uθ ø)−G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×�ö� yz 4 š�Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u 

«! $# óΟ ßγ̄=yè s9 tβρã� ©. ¤‹tƒ (   ] ٢٦: األعراف [  
للحقِ وحميطاً به وساتراً له ، يقولُ تعاىل وإلباس احلق بالباطلِ هو جعلُ الباطلِ مغطِّياً 

:  
) Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 šχθÝ¡Î6 ù=s? ¨, ysø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ tβθßϑçGõ3s? uρ ¨, ysø9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβθßϑn=÷è s? ( 

  ] ٧١: آل عمران [ 
يف كتاب اهللا ) ل ، ب ، س ( هذه هي حدود دالالت مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
(øŒÎ (: ولُه تعاىل وق... تعاىل  uρ tΑ$s% ß≈ yϑø)ä9 Ïµ ÏΖ ö/eω uθèδ uρ … çµÝà Ïètƒ ¢o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î�ô³ è@ «! $$ Î/ ( 
�χÎ) x8÷� Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠÏà tã (  ] عظيم  ] ١٣: لقمان ظلم ركلنا أنَّ الش نبيلُ يهذا القو ،

م ، وليس كُلُّ ظلمٍ فكلُّ شرك هو ظل.. ، وال يقتضي ذلك أنَّ الظلم هو عني الشرك 
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ظ ، ل ، م ( هذا ما ندركُه يف تدبرنا السليم لدالالت اجلذرين اللغويني .. يكون شركاً 

 ( و ، ) يف كتاب اهللا تعاىل ) ش ، ر ، ك..  
 الَّذين آمنوا ولَم يأتوا بِشيٍء من ظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم[ : واُهللا تعاىل مل يقل .. 

، حىت يشق ذلك على الناس ويقولوا يا رسولَ اِهللا أينا ال يظلم نفسه ، كما  ]مهتدونَ 
إنما يقول .. يزعم واضعو هذه الرواية ، وكما يسوق من بعدهم عابدو أصنام التاريخ 

tÏ%©!$# (#θãΖ (: جلّ وعال  tΒ# u óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ ßγs9 ß øΒF{$# Ν èδ uρ 

tβρß‰ tGôγ•Β ( .....  بني قولِ اهللا تعاىل فالفارق كبري) óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=ÝàÎ/ (  ،
  .. ]ولَم يأتوا بِشيٍء من ظُلْمٍ [ وبني العبارة املفترضة املناسبة لزعمِ واضعي هذه الرواية 

óΟ ( :العبارة القرآنية .. إذاً ..  s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ (  غطّواتعين الذين مل ي ،
فإلباس اإلميان بظلم يعىن أنَّ اإلميان .. إميانهم بظلم ، أي مل جيعلوه حماطاً ومستوراً بظلم 

هذا ما تعنيه العبارةُ القرآنية اليت تكمن معجزةُ .. أصبح مغطى وحماطاً ومستوراً بظلم 
ا اللغوية يف هذه الصياغة املطلقة ، دون أن نستبدلَ فيها كلمةً بكلمة ، ودونَ أنْْ صياغته

  ..نفهم معناها من خالل دالالت كلمات ال وجود هلا يف ظاهر صياغتها اللغوية 
كلُّ كلمة قرآنية وضعت مبكاا باختيار اهللا تعاىل املطلق حبيث ال تنوب عنها .. إذاً 

  ..، وهذا ما مييز النص اإلهلي املُطلق عن النصوص البشرية الوضعية  أي كلمة أُخرى
  

    $         $         $  
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إنَّ كون القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل ، وبالتايل صياغة لغوية مطلقة يف اللغة الفطرية 

 زائد أو ناقص ( للمعاين اليت يعلمها اهللا تعاىل علماً مطلقاً ، يقتضي عدم وجود حرف (
وقد رأينا يف عرضنا للمعجزات العددية كيف ..  على املعىن الذي حتمله الصورة القرآنية

أنّ احلروف املرسومة يف النص القرآينِّ ، وويتها كحروف لكلٍّ منها دالالته اليت متيـزه  
عن غريه ، رأينا أنه ال ميكن حذف حرف من كتاب اهللا تعاىل ، أو زيـادة حـرف إىل   

  ..اهللا تعاىل  كتاب اهللا تعاىل ، أو تبديل حرف حبرف يف كتاب
ويته اليت ( وسنتعرض اآلن إىل جمموعة من األمثلة ، لنرى كيف أنَّ احلرف القرآين  

يدخلُ يف معادلة التصوير املطلق للمعىن الذي حتمله العبارة ) متيزه عن غريه من احلروف 
يعلمه  والذي القرآنية ، وأنه ال يزيد وال ينقص عن املعىن الذي حتمله الصورة القرآنية ،

  ..صاغه يف عبارات لغوية صياغةً مطلقة  اهللا تعاىل علماً مطلقاً
يف مسألة أمر اهللا تعاىل للمالئكة بالسجود آلدم عليه السالم وعصيان إبليس ، وردت 

  ..الصورتان القرآنيتان التاليتان 
) tΑ$s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( tΑ$s% O$ tΡ r& ×� ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_ tFø) n=yz ÏΒ 9‘$̄Ρ … çµ tGø)n= yzuρ 

ÏΒ &ÏÛ (  ] ١٢: األعراف [       

) tΑ$s% ß§ŠÎ=ö/ Î*¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $ yϑÏ9 àM ø)n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9õ3 tGó™ r& ÷Πr& |MΖ ä. zÏΒ 

t,Î!$yè ø9$# (   ] ٧٥: ص [   



  ١٩٠                  
$ (ولنقارن بني العبارة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (   وبـني  يف الصـورة األوىل ،

$ ( العبارة القرآنية tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@  ( يف الصورة الثانية..  

$ (إنَّ قراءة العبارة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  ةً دون الوقوف علىقراءةً سطحي
يسأل إبليس عما منعـه مـن تـرك    حقيقة دالالا ، جتعل القارئ يتوهم بأنَّ اهللا تعاىل 

السجود ، وكأنَّ املطلوب هو عدم السجود ، وهذا يناقض حقيقة األمـر ، وينـاقض   
$ (العبارة الثانية  tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ (  ..  َّرين إىل القـول إنولذلك ذهب بعض املفس

�ω (املضمرة يف كلمة ) ال ( كلمة  r& ( ة هي كلمة زائدة ، وبذلك تكون العبارة القرآني

) $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  موافقة متاماً للعبارة) $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ ( ..  
وقال بعض املفسرين إنّ هذا التكرار عرب ورود هاتني العبارتني هو لتصوير حقيقـة    

منعه ( امتناع إبليس عن السجود ، فلم مينعه شيٌء خارج عن ذاته ، ال بالتأثري اخلارجي 
، وال باالمتناع عن السجود نتيجـة  ) من السجود بالقوة مع وجود استعداد للسجود 

$ (فالعبارة .. إقناع شيٍء خارجٍ عن ذاته بعدم السجود  tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ (  جاءت
لتنفي أنه كان عنده االستعداد للسجود ، ولكن قوة أقوى منه منعته عن ذلك ، فهـو  

$ (والعبـارة  .. عن السجود بسبب قوة خارجية أقوى منـه   ليس ممنوعاً tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& 

y‰ àf ó¡ n@ (  جاءت لتنفي أنَّ إبليس امتنع عن السجود نتيجة أنَّ أحداً أقنعه بعدم السجود
فالعبارتان متكاملتـان يف تصـوير   .. ، فهو ليس ممتنعاً عن السجود إلقناعه من اخلارج 

املنع اخلـارجي  ( وأنه اختار عدم السجود بعيداً عن تأثريي  حقيقة عدم سجود إبليس ،
، فهو ليس ممنوعاً وليس ممتنعاً ) بالقوة ، واالمتناع بإقناع ذات أُخرى له بعدم السجود 

  ..عن السجود بغري اختيار إرادته املتعلّقة بذاته 



  ١٩١                  
�ω (املضمرة يف كلمة ) ال ( إنّ القول بأنَّ كلمة ..  r& ( ائدة ، هو قولٌ هي كلمة ز

مردود ، فقول اهللا تعاىل مطلق ، وبالتايل ال حيوي حشواً وال لغواً كقول البشر ، فقول 
اهللا تعاىل هو صياغةٌ مطلقةٌ لكالم اهللا تعاىل ، وعدم إدراكهم لعمق هذه الصورة القرآنية 

  ..ال يعطيهم احلق بزعم وجود حروف زائدة عن املعىن احملمول فيها 
ظر إىل هذه العبارة القرآنية من منظار تعداد احلروف الذي بينـاه يف النظريـة   وسنن
لنرى كيف أنَّ احلرف القرآينَّ املرسوم يرتبط ارتباطاً مطلقاً باملعـاين  ) املعجزة ( األوىل 

والصور اليت حتملها عباراته القرآنية اليت ينتمي إليها ، ولنرى كيف أنه ال ميكن للبشـر  
  ..بارتباطات العبارة القرآنية مع غريها من العبارات القرآنية األخرى  اإلحاطة

$ (إنَّ الصورة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è? ó� s∆ r& (  ( ناظرها صورةٌ أُخرىت

$ (للمسألة ذاا تصور هذه املسألة من جانبٍ آخر يف سورة أُخرى  tΒ y7 s9 �ω r& tβθä3s? yìtΒ 

tÏ‰ Éf≈ ¡¡9 وهذا التناظر ينعكس تناظراً بينهما يف جمموعي حروفهما املرسومة ، ..  ) #$
  ..حرفاً )  ٢٠( فكلٌّ منهما مكونٌ من 
) Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٠  

) Βt$ 9s7y &rω� ?s3äθβt Βtìy #$9¡¡≈fÉ‰Ït (   =حرفاً ٢٠  

�ω (والصورة القرآنية    r& y‰àf ó¡n@ øŒÎ) y7 è? ó�s∆ r& (  (  هي جزٌء من قولِ اهللا تعاىل وخطابِه

óΟ (إلبليس ، وهي تناظر بشكلٍ تام الصورة القرآنية  s9 ä3 tƒ zÏiΒ šÏ‰ Éf≈ ¡¡9 يف  ) #$

$ ΝèO§ (اآلية اليت تسبق مباشرة اآليةَ الكرمية احلاملة للصورة األوىل  uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ àf ó™$# 

tΠ yŠKψ (#ÿρ ß‰ yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/Î) óΟ s9  ä3tƒ zÏiΒ šÏ‰Éf≈ ¡¡9   ..  ] ١١: األعراف [  ) #$

) 9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (  =حرفاً ١٤  



  ١٩٢                  
) &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (   =حرفاً ١٤  

‰�ωr& y (فالعبارة  àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è? ó� s∆ r& (   (على الواقع الذي ره العبارة  هي ردتصو) óΟ s9 

ä3 tƒ zÏiΒ šÏ‰ Éf≈ ¡¡9 ‰�ωr& y (والصورة القرآنية .....  ) #$ àfó¡ n@ øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( (  اهي ذا
  ..حروف )  ٧( مكونة من صورتني متناظرتني متاماً ، كلٌّ منهما مكونٌ من 

) &rω� @n¡ófà‰y (  =حروف ٧   ،،،) )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حروف ٧  

 &�ωr ( كيف ال تسجد: فهذه الصورة القرآنية بركنيها املتناظرين تنطق فتقول   

y‰ àfó¡ n@  (وأنا الذي أمرك بالسجود ) øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( (  مبعىن كيف ال تستجيب ألمر .. ؟
  ..اهللا تعاىل وأمر اهللا تعاىل تنبغي االستجابة له ؟ 

�ω (وهكذا فالصورة القرآنية  r& y‰ àfó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (  على الرغم من ارتباطها بسياق
ة عن العبارة اليت الكالم السابق والالحق هلا ، فإنَّ هلا إطارمن االستقاللي ها اخلاص

$ %tΑ$s (تسبقها مباشرة  tΒ y7 yèuΖ tΒ  ( .. ةاية العبارة القرآني مبعىن أنَّ املعىن مكتمل عند) 

tΑ$s% $ tΒ y7 yèuΖ tΒ  (منعك من السجود ، وتأيت العبارة التالية هلا قال ما  أي) �ω r& y‰àf ó¡n@ 

øŒÎ) y7 è? ó�s∆ r& ( (  دالالت جديدة مفادها ل وتضيفن وتفصكيف ال تسجد وأنا : لتبي
  ..الذي يأمرك بالسجود 

 (ومما يقوي مذهبنا يف تفسري هذه العبارات القرآنية هو التناظر بني الصورة القرآنية  

tΑ$s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ  ( ةاليت يكتمل عندها املعىن ، وبني الصورة القرآني) tΑ$s% O$tΡ r& ×� ö� yz  ( يف
  ..اآلية ذاا 
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y (  =حروف ،،،  ٩) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�×  (  =حروف ٩  



  ١٩٣                  
�ω (كلمة  يف املضمرة) ال ( وهكذا نرى أنَّ كلمة  r& ( ونرى  ليست كلمةً زائدة ،

سوبة بشكلٍ مطلق ، وأنها ال تزيد وال تنقص عن املعىن الذي يريده اهللا تعاىل ، أنها حم
ولو نظرنا يف املعادالت .. وأنها تستمد مطلقها من صفات اهللا تعاىل املنعكسة يف قوله 

�ω (التالية اليت هي جزٌء من ارتباطات كلمة  r& (  ًا املطلقة مع ، لرأينا جزءامن ارتباطا
  ..ن الصور القرآنية غريها م
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í ΒÏ Ρ¯$‘9 (  =حرفاً ٢٣  
.......................................  

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) ρu%è=ùΖu$ #$δ÷7ÎÜäθ#( /tè÷Òà3ä/ö 9Ï7tè÷ÙC ãt‰ßρA ( (  ] حرفاً ٢٣=  ] ٣٦: البقرة  

.......................................  
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) %s$Αt #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (   ] حرفاً ٢٣=  ]  ١٨: األعراف  

.......................................  
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ٢٣  

) Βt$ ΒtΖuèy7y &rβ @n¡ófà‰y 9Ïϑy$ zy=n)øMà /Î‹u‰y“£ ( (  ] حرفاً ٢٣= ]  ٧٥: ص  

ره الركن األول يف كلّ وهذا ما يصو( فعدم السجود وعدم االستجابة ألمر اهللا تعاىل 
تكبر إبليس واهلبوط من اجلنة ومن رمحة اهللا تعاىل  –كما نرى  –، يقابله ) معادلة 

  ..وماً مدحوراً ؤمذ
$         $         $ 

  ..ظر إىل الصورة القرآنية التالية لنن



  ١٩٤                  
) $tΒ uρ “ÈθtGó¡ o„ 4‘ yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ 

â‘ρã� ptø:$# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ “Èθ tGó¡o„ â !$u‹ ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒF{$# 4 ¨β Î) ©! $# ßìÏϑó¡ ç„ tΒ â !$t± o„ ( !$tΒuρ |MΡ r& 

8ìÏϑó¡ßϑÎ/  ¨Β ’ Îû Í‘θç7 à)ø9     ] ٢٢ – ١٩: فاطر [  ) #$

  :إننا نرى املالحظات التالية 
ω (تكررت كلمة  – ١ uρ ( ظلمات والنور ، وبني الظلّ واحلرور ، وبني بني ال

  ! ..األحياء واألموات ، ومل ترد بني األعمى والبصري 
$ (تكررت العبارة القرآنية  – ٢ tΒuρ “ÈθtGó¡ o„ (  تنيمر.. !  
يف املقارنة بني الظلّ واحلرور واألحياء واألموات تقدم األشرف على غريه ،  – ٣

  ! ..بني األعمى والبصري والظلمات والنور  وعكست املسألة يف املقارنة
متّ مقابلة األعمى بالبصري والظلّ باحلرور بلفظ املفرد ، ومتّ مقابلة األحياء  – ٤

) الظلمات ( باألموات بلفظ اجلمع ، ومتّ مقابلة الظلمات بالنور بلفظ اجلمع يف إحداها 
  ) ..النور ( واملفرد يف اآلخر 

إىل عظمة التصوير القرآين املطلق ، لنرى  –حظات من خالل هذه املال –لننظر 
كيف أنَّ ورود احلروف والكلمات وترتيبها يف العبارة القرآنية ، هو مطلق يتعلّق بقول 

  ..اهللا تعاىل املتعلّق بصفاته املطلقة 
حنن نعرف أنَّ النور ينايف الظلمات وينقضها ، مبعىن أنَّ وجود النور يعين عدم وجود 

املنافاة بني .. إذاً .. فالظلمات ليست أكثر من دليلٍ على عدم وجود النور . .الظلمات 
 ة هاتني املسألتني ، حيث ال تشتركان بأية ترتبط مباهيالنور والظلمات هي منافاة ذاتي

ω (ولذلك نرى كلمة .. ساحة بينهما  uρ (  بينهما :) Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9$# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 $# (  ..
وال الظلمات : ( مقارنةً بني الظلمات والنور ، فلم يقل  –هنا  –مل يضع  فاهللا تعاىل

Ÿω (: ، إنما يقول ) والنور  uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 ما نعنيه أنَّ املقارنة هنا ال تضع ...  ) #$



  ١٩٥                  
 (: الظلمات يف مقابل النور ، أي ليست بني الظلمات والنور ، كاملقارنة يف قوله تعاىل 

÷Πr& ö≅ yδ “Èθ tGó¡n@ àM≈ uΗä> —à9$# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 (   ] ه ..   ] ١٦: الرعدعدم االستواء واملقارنة يف قول

Ÿω (تعاىل  uρ àM≈ yϑè=—à9$# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9$# (  ، هي بني درجات الظلمات املتفاوتة فيما بينها ،
  .. وبني درجات النور املتفاوتة فيما بينها
ظلّ واحلرور ، هي منافاة يف اهلُوية والذاتية بينها ، وكذلك األمر فإنَّ املنافاة بني ال

ω (حيث ال تشتركان بأي شيٍء بينهما ، ولذلك نرى كلمة  uρ (  بينهما ..) Ÿω uρ 

‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (   .. مقارنةً بني الظلّ واحلرور ، فلم يقل  –هنا  –فاهللا تعاىل مل يضع

Ÿω (: يقول ، إنما ) وال الظلّ واحلرور : (  uρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (  .. عدم االستواء
واملقارنة هنا هي بني درجات الظلّ املتفاوتة فيما بينها ، وبني درجات احلرور املتفاوتة 

  .. فيما بينها
تكمن يف ذاتية هاتني املسألتني ،  –أيضاً  –وكذلك األحياء واألموات ، فإنَّ املنافاة 

باحلياة اإلميانية ، واألموات تتعلّق باملوت اإلمياين كون  –هنا  –ق فصفة األحياء تتعلّ
ÝV≡uθ (الكلمة هي  øΒF{$# 4  (  وليس ) فهاتان املسألتان املتقابلتان ال تشتركان ) املوتى ،

مقارنةً بني األحياء واألموات ،  –هنا  –ولذلك فاهللا تعاىل مل يضع .. بأي أمرٍ بينهما 
$ (: إنما يقول ) يستوي األحياء واألموات وما : ( فلم يقل  tΒuρ “ÈθtGó¡ o„ â !$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ 

ÝV≡ uθøΒF{$# 4  ( ..  عدم االستواء واملقارنة هنا هي بني درجات األحياء املتفاوتة فيما بينها
  .. ، وبني درجات األموات املتفاوتة فيما بينها

 جمردتني عن تعلّقهما وكذلك األمر بالنسبة ملسأليت العمى والبصر كمسألتني
أما كلميت األعمى والبصري فقد ترتبطان .. باألشخاص ، مها مسألتان متنافيتان متاماً 

.. بالشخص ذاته ، أي قد يكون الشخص أعمى فيصبح بصرياً ، وقد تنعكس املسألة 
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إنما  ليست ذاتية ترتبط مباهية الشخص املوصوف ،) بني األعمى والبصري ( فاملنافاة هنا 

بني األعمى  ) ωuρ (هي منافاة من حيث الوصف ، ولذلك نرى عدم ورود كلمة 

$ (.. والبصري  tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9 $# uρ (  .. فعدم االستواء واملقارنة هنا بني
  .. األعمى من جهة والبصري من جهة أُخرى 

جات ال تستوي فيما بينها ، إذاً الظلمات درجات ال تستوي فيما بينها ، والنور در
والظلّ درجات ال تستوي فيما بينها ، واحلرور درجات ال تستوي فيما بينها ، واألحياء 

ولذلك نرى .. درجات ال تستوي فيما بينها ، واألموات درجات ال تستوي فيما بينها 
ل احلرور صحيح أنَّ الظلمات تقابل النور والظلّ يقاب.. فيما بينها  ) ωuρ (ورود كلمة 

ω (واألحياء يقابلون األموات ، ولكن ورود كلمة  uρ (  بني هذه املسائل املتقابلة ، يضع
املقارنة وعدم االستواء بني درجات كلِّ مسألة منها ، بغض النظر عن تقابلها مع املسألة 

  ..املقابلة هلا 
ما ، فال بينما صفتا األعمى والبصري ، كصفتني ترتبطان بالشخص ذاته يف حلظة 

يوجد درجات هلاتني الصفتني ، فالشخص املوصوف يف حلظة ما ، له درجة حمددة من 
فاملقابلة هنا هي فقط بني هاتني الكلمتني ، وليست بني العمى والبصر .. العمى والبصر 

ω (كمسألتني جمردتني ، لذلك ال نرى ورود كلمة  uρ (  بني كلميت األعمى والبصري..  

$ (رآنية والصورة الق tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘ yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9$# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿωuρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ 

Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (  قابل مثلَ املؤمن والكافر ، وحاهلما ، ومآهلما ، فجميع املسائلت

$ (املتقابلة يف املثل واحلال واملآل معطوفة على العبارة القرآنية  tΒuρ “Èθ tGó¡o„  ( .. فال شيء
  ..يستوي بني مثل املؤمن والكافر ، وال حاهلما ، وال مآهلما 
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  األعمىاملثل                 البصري                         
  الظلمات احلال              النور                       
  احلرور             املآل     الظل                      

  
بعد ذلك تأيت مقابلة جديدة بني صفتني جديدتني ، كلّ صفة منهما تقابل مجيع 

فمسائل البصري والنور والظلّ ترتبط بصفة .. املسائل املناظرة هلا يف املقابالت السابقة 
فالصورة القرآنية .. األحياء ، ومسائل األعمى والظلمات واحلرور ترتبط بصفة األموات 

) $ tΒuρ “Èθ tGó¡o„ â !$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡ uθøΒF{$# 4  ( ةقابل الصورة القرآنيت) $tΒuρ “ ÈθtGó¡ o„ 

4‘yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9 $#uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# (  .. وتكرار

$ (العبارة  tΒuρ “Èθ tGó¡o„  ( هو إلظهار هذه املقابلة..  
، ) األعمى والبصري ( املقابلة األوىل هي بني الكافر واملؤمن كمثل  ففي حني أنَّ

، نرى أنَّ املقابلة الثانية هي ) الظلّ واحلرور ( ، وكمآل ) الظلمات والنور ( وكحال 
يف حقيقة املؤمنني والكفّار ، من زاوية علم اهللا تعاىل املطلق الستجابة الذات البشرية 

مائها إما لعامل األحياء املستجيبني لنداء احلق ، وهذا ما تعبر عنه لنور احلق ، وحلقيقة انت
، وإما لعامل األموات وهذا ما ) الظل  –النور  –البصري ( يف املقابلة األوىل الكلمات 

  ) ..احلرور  –الظلمات  –األعمى ( تعبر عنه يف املقابلة األوىل الكلمات 
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  األعمى                              البصري                 
  الظلمات                    النور                         
  احلرور                      الظل                        

  

  األموات                    األحياء            
  

هللا تعاىل املطلق والكاشف بناًء على هذه املقابلة املرتبطة بعلم ا [لذلك نرى .. 
أنَّ املنتمني لساحة األحياء يسمعونه  ]حلقيقة انتماء اإلنسان لساحة األحياء أو األموات 

!© (βÎ¨ (نداء احلق  $# ßìÏϑó¡ ç„ tΒ â !$t± o„ ( (  وأنَّ املنتمني لساحة األموات لن يسمعوا نداء ،

tΒ$! (حلياة احلق ، ولن يستجيبوا له ، كسكان القبور املنقطعني عن ا uρ |MΡ r& 8ìÏϑó¡ßϑÎ/ ̈Β 

’ Îû Í‘θç7à) ø9 $# (  .......) $tΒ uρ “Èθ tGó¡o„ â !$u‹ ôm F{$# Ÿωuρ ÝV≡uθøΒF{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑó¡ç„  tΒ â !$t± o„ ( 
!$ tΒuρ |MΡ r& 8ì Ïϑó¡ßϑÎ/ ̈Β ’ Îû Í‘θç7 à) ø9$# (  ..  

يس يف جمرد اللفظ ، إنَّ إعجاز القرآن الكرمي هو يف املعىن املطلق الذي حيمله ، ول
لذلك فتقدمي األشرف .. فالتقدمي والتأخري ال يكون إالَّ حلكمة مطلقة يريدها اهللا تعاىل 

يف مقابلة الظلّ واحلرور ، ويف مقابلة األحياء واألموات ، وتأخريه يف مقابلة األعمى 
غم أواخر والبصري ، ويف مقابلة الظلمات والنور ، هو حلكمة مرادة ، وليس رد تنا

  ..اآليات وتآخيها كما يتوهم الكثريون 
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$ (يف املقابلتني األوىل والثانية  tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7 ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9 $# Ÿω uρ 

â‘θ‘Ζ9$# (  متَّ التقدمي بناًء على الترتيب الزمين ملسأليت الكفر واإلميان بالنسبة لرسالة اإلسالم
والظلمات سبق ظهور نور اإلسالم الذي حوله إىل طريق البصرية والنور  ، فطريق العمى

، فالصورة القرآنية اليت تبينها هاتان اآليتان تقابل بني طريق الظالم الذي كان يتخبطُ به 
الناس كالعميان قبل جميء اإلسالم ، وبني طريق النور الذي سلكه الناس على بصرية بعد 

د الكفّار الضالّني السائرين يف طريق الظالم ، هو قبل املؤمنني فوجو.. جميء اإلسالم 
  ..املهتدين بنور اهلداية 

فبعد جميء نور اإلسالم ، تصور .. وتتابع اآليات الكرمية ترتيب وقوع هذه املسائل 
لنا هذه اآليات الكرمية مآل البشر وماهيةَ انتماءام يف تفاعلهم مع هذا النور العظيم ، 

فما يتعلّق برمحة اهللا تعاىل يسبق ما .. ال تعلّقهم برمحة اهللا تعاىل اليت تسبق غضبه وح
Ÿω (.. يتعلّق بغضبه  uρ ‘≅Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρã� ptø:$# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ “ÈθtGó¡ o„ â!$ u‹ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒF{$# 4  (..  

ولو متّت هاتان إنَّ مقابلة األعمى بالبصري والظلّ باحلرور هي مقابلة اجلنس باجلنس ، 
بصيغ مجاعة أفراد جبماعة أفراد ، لَما متّ  –يف هذا النص الذي بني أيدينا  –املقابلتان 

هذا اإلطالق يف الصياغة ، ألنه يف هذه احلالة سيكون هناك شيٌء من النسبية ، فلرمبا 
عمى إىل يوجد فرد من أفراد أحد اجلنسني مساوٍ لفرد من اجلنس اآلخر ، فقد يصل األ

.. حقيقة ال يصل إليها البصري ، وقد يضلُّ البصري عن حقيقة مل يضلّ عنها األعمى 
وهكذا نرى أنَّ مطلق املقابلة يقتضي مقابلة اجلنس باجلنس ، وليس مقابلة أفراد بأفراد 

..  
ومقابلة األحياء باألموات هي أيضاً مقابلة مطلقة ، فاألحياء ال يساوون األموات 

ت املقابلة مقابلة اجلنس باجلنس أم مقابلة أفراد بأفراد ، فال يوجد حي إميانياً سواٌء كان
من املمكن أن يساوي ميتاً إميانياً ، وال يوجد ميت إميانياً من املمكن أن يساوي حياً 

≡ÝV (وقد بينت يف كتيب األخرى كيف أنَّ كلمة .. إميانياً  uθøΒF{$# 4  (اين تعين املوت اإلمي
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فالذين غادروا الدنيا يصفهم اهللا .. ، سواء ملن هم على قيد احلياة ، أم ملن غادروا الدنيا 

’4 (تعاىل يف كتابه العزيز بكلمة  tAöθ yϑø9$# (  كافرينسواء كانوا مؤمنني أم كانوا ..  
فمردها أن طرق البشر ) بصيغة املفرد ( بالنور ) بصيغة اجلمع ( أما مقابلة الظلمات 

≈àM (لوضعية البعيدة عن منهج اهللا تعاىل كثرية ومتعددة ، لذلك تصفها كلمة ا yϑè=—à9 $#  

أما طريق احلق ونور اهلداية الذي .. اليت تأيت دائماً يف كتاب اهللا تعاىل بصيغة اجلمع  )
 (يأمر اهللا تعاىل باتباعه ، فهو سبيلٌ واحد ال يتجزأ وال يتعدد ، لذلك تصفه كلمة 

â‘θ‘Ζ9$# (  اليت تأيت دائماً يف كتاب اهللا تعاىل بصيغة املفرد..  
وهكذا نرى أنَّ التصوير القرآين مطلق ، فال حرف يزيد أو ينقص عن املعىن املطلق 
الذي يريده اهللا تعاىل ، وال صيغة من صيغ تصريف الكلمات يف العبارة القرآنية ختتلف 

ية ، ونرى أيضاً أنَّ تقدمي الكلمات وتأخريها يف عن الصياغة املطلقة هلذه العبارة القرآن
العبارة القرآنية هو حلكمة مطلقة يريدها اهللا تعاىل ، وليس مصادفةً ، وليس من أجل 

  .. تآخي أواخر الكلمات ، وليس ألي سببٍ آخر كما هو حال كالم البشر 
$         $         $ 

  ..ني ولننظر يف اآليتني الكرميتني التاليت.. 
) »ωθß™ u‘uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3çGø⁄ Å_ 7πtƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß, è=÷zr& Νà6 s9 

š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγ x. Î� ö� ©Ü9$# ã‡ àÿΡr' sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3 u‹ sù #M� ö� sÛ Èβ øŒÎ*Î/ «!$# ( Û˜ Ì� ö/é& uρ tµ yϑò2 F{$# 

š⇑ t�ö/ F{$# uρ Äóré& uρ 4’ tAöθuΚø9 $# ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( Ν ä3ã⁄ Îm;tΡ é&uρ $ yϑÎ/ tβθè=ä. ù' s? $ tΒuρ tβρã� Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6Ï?θã‹ ç/ 4 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝ ä3©9 βÎ) ΟçFΖ ä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β (   ] ٤٩: آل عمران [   

) øŒÎ) tΑ$s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ö� à2øŒ$#  ÉLyϑ÷è ÏΡ y7 ø‹ n=tã 4’ n?tã uρ y7 Ï? t$Î!≡uρ øŒÎ) š�›?‰−ƒ r& 

Çyρã� Î/ Ä¨ ß‰ à)ø9 $# ÞΟÏk= s3è? }̈ $̈Ψ9$# ’ Îû Ï‰ ôγyϑø9 $# Wξôγ Ÿ2 uρ ( øŒÎ) uρ š� çFôϑ¯=tæ |=≈ tFÅ6ø9 $# sπ yϑõ3Ït ø:$#uρ 
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sπ1u‘öθ −G9 $#uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ ( øŒÎ) uρ ß,è=øƒ rB z ÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡ àÿΖtF sù $pκ� Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ 

’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( ä—Î� ö9è? uρ tµ yϑò2 F{$# š⇑ t�ö/ F{$# uρ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( øŒÎ) uρ ßlÌ� øƒéB 4’ tAöθyϑø9 $# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( øŒÎ) uρ àM øÿ xÿ Ÿ2 ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) š�Ζ tã øŒÎ) Ο ßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $$Î/ tΑ$s) sù tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. öΝ åκ÷] ÏΒ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� ós Å™ 

ÑÎ7•Β (   ] ١١٠: املائدة [     
  :إننا نرى ما يلي .. 
’þ (: يف اآلية األوىل نرى النفخ يف الطني   – ١ ÎoΤ r& ß, è=÷zr& Ν à6s9 š∅ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠyγ x. 

Î� ö� ©Ü9$# ã‡ àÿΡ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù # M�ö� sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «! ›Ïµ (، فكلمة  ) ) #$ Ïù  ( ةٌ يف تعلّقواضحةٌ جلي

(øŒÎ (: بينما يف اآلية الثانية نرى النفخ يف اهليئة  ..النفخ بالطني  uρ ß, è=øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔ øŠyγ x. 

Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡àÿΖ tFsù $ pκ� Ïù ãβθä3 tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (  فكلمة ،) $ pκ�Ïù (  ةٌ يف تعلّقواضحةٌ جلي
     ..النفخ باهليئة 

الطري اليت تخلَق من الطني ال تتبع باإلذن من اهللا يف اآلية األوىل نرى أنَّ هيئة  – ٢
’þ (: تعاىل  ÎoΤ r& ß,è=÷z r& Ν à6s9 š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 $# ã‡ àÿΡ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù #M� ö� sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «! $# ( 
(øŒÎ (: بينما يف اآلية الثانية نراها تتبع باإلذن من اهللا تعاىل ..  ) uρ ß, è=øƒrB z ÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. 

Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤøŒ Î*Î/ ã‡ àÿΖtF sù $ pκ� Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (  فكلمة ،) ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( (  ة يفواضحة جلي
  ..ذلك 
 (: نرى أنَّ إبراء األكمه واألبرص ال يتبع باإلذن من اهللا تعاىل يف اآلية األوىل   – ٣

Û˜ Ì� ö/é& uρ tµ yϑò2F{ $# š⇑ t� ö/F{$# uρ  ( .. ع باإلذنبتبينما يف اآلية الثانية نرى هذه املسألة ت

�ä—Î (: من اهللا تعاىل  ö9è? uρ tµ yϑò2 F{$# š⇑t� ö/ F{$#uρ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ (  (..  
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&Äóré (: يف اآلية األوىل نرى إحياء املوتى  – ٤ uρ 4’ tAöθ uΚø9$# ÈβøŒÎ*Î/ «! بينما يف ..  ) ) #$

(øŒÎ (: وتى اآلية الثانية نرى إخراج امل uρ ßl Ì�øƒéB 4’ tAöθyϑø9 $# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( ( ..  
  !!! ..فما احلكمة من كلِّ ذلك ؟.. 

فاآلية .. هاتان اآليتان الكرميتان تصوران املسائل احملمولة ما من زاويتني خمتلفتني 
آلية األوىل تصور هذه املسائل من الزاوية اليت يخاطب ا عيسى بين إسرائيل ، فمطلع ا

™ωθß« (: الكرمية يبين ذلك  u‘uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Νä3çGø⁄ Å_ 7π tƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ( (  ،
، فإنَّ املوتى الذين  ومن هذا املنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السالم وبنو إسرائيل

لة احلياة ، وهذا ما تصوره أحياهم عيسى عليه السالم ، قد انتقلوا من حالة املوت إىل حا
’Äóré&uρ 4 (العبارة القرآنية يف هذه اآلية  tAöθ uΚø9 $# Èβ øŒÎ*Î/ «! فما رآه عيسى عليه السالم ..  ) ) #$

  ..وبنو إسرائيل هو أنَّ هناك موتى متّ إحياؤهم 
ومن هذه الزاوية املتعلّقة باملنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السالم وبنو .. ولذلك 

Ν (: رائيل ، نرى تصويراً ملسائل ال تصور يف اآلية الثانية ، فالعبارة القرآنية إس ä3ã⁄ Îm;tΡ é&uρ 

$ yϑÎ/ tβθè=ä.ù' s? $ tΒuρ tβρã� Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6Ï?θã‹ ç/ 4 (  .. خار يف البيوت مسائلفاألكل واالد
ي تلقي اآلية يعلمها بنو إسرائيل ويشاهدوا حسياً ، وهي بذلك تتناسب مع املنظار الذ

β¨ (: ولذلك تختم اآلية الكرمية بالعبارة .. من خالله الضوء على املسائل احملمولة ا  Î) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β ( ..     
بينما اآليةُ الثانية تصور املسائل احملمولة فيها من زاوية علم اهللا تعاىل املطلق حبقيقة 

ئل ، وليس من الزاوية اليت ينظر منها عيسى عليه السالم وبنو إسرائيل ، كما هذه املسا
فمن زاوية حقيقة املسائل املُصورة ذه اآلية الكرمية فإنَّ إحياء .. هو حال اآلية األوىل 
إخراج األنفس من عاملها عامل الربزخ وعودا إىل  –يف حقيقته  –املوتى من البشر هو 
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ية ، فهذه األنفس هي موجودة ، وما حصل أنها أُخرجِت من عاملها إىل األجساد الدنيو

(øŒÎ (وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية .. عامل الدنيا لتدخل يف أجساد دنيوية  uρ ßlÌ� øƒéB 

4’ tAöθ yϑø9 $# ’ ÎΤøŒÎ*Î/ ( ( ..  
ألوىل ، فالعبارة ولذلك نرى يف هذه اآلية الكرمية تصويراً ملسائل ال تصور يف اآلية ا

(øŒÎ (:  القرآنية uρ àM øÿxÿ Ÿ2 ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) š�Ζ tã øŒÎ) Οßγ tGø⁄Å_ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$ Î/ tΑ$s) sù tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. 

öΝ åκ÷] ÏΒ ÷βÎ) !# x‹≈yδ �ω Î) Ö� ós Å™ ÑÎ7•Β (  رى إالّ من منظار علم اهللا تعاىلمسائل ال ت نبيت ،
.. املسائل يف اآلية الثانية ، وال تصور يف اآلية األوىل  الكاشف ، ولذلك تصور هذه

‰?‹�øŒÎ) š (: وكذلك األمر يف العبارات القرآنية  −ƒr& Çyρã� Î/ Ä ß̈‰ à) ø9$# ÞΟÏk= s3è? }̈ $̈Ψ9 $# ’ Îû 

Ï‰ ôγyϑø9 $# Wξôγ Ÿ2uρ ( øŒÎ) uρ š� çFôϑ¯=tæ |=≈ tFÅ6ø9 $# sπyϑõ3 Ïtø:$# uρ sπ1u‘öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ ( ( تأييد اهللا ، ف
تعاىل لعيسى عليه السالم بروح القدس ، وتكليمه للناس يف املهد وكهالً ، وتعليمه له 
الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل ، كُلُّ ذلك مسائل تتعلّق بعلم اهللا تعاىل املُطلق وليس 

تذكر يف  ولذلك تذكر هذه املسائل يف اآلية الثانية ، وال.. باملنظار الذي ينظر منه البشر 
  ..اآلية األوىل 

والقضية ذاا يف مسألة إبراء األكمه واألبرص ، فمن الزاوية اليت ينظر منها عيسى 
عليه السالم وبنو إسرائيل فإنَّ إبراء األكمه واألبرص مسألة حسية مشاهدة تتشابه 

Û (: اىل ظاهرياً مع إبراء الكثري من األمراض ، ولذلك مل تتبع باإلذن من اهللا تع Ì̃� ö/ é&uρ 

tµ yϑò2F{$# š⇑ t� ö/F{$# uρ  ( .. ا من املنظار الذي يعلم اهللا تعاىل بهبينما هذه املسألة ذا
هذه األشياء علماً مطلقاً ، فإنَّ إبراء األكمه واألبرص ال يكون إالّ بإذن من اهللا تعاىل ، 

—ä (: اىل ولذلك تتبع هذه املسألة قي اآلية الثانية باإلذن من اهللا تع Î� ö9è? uρ tµyϑò2 F{$# 

š⇑ t�ö/ F{$# uρ ’ ÎΤøŒ Î*Î/ (  (..  
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ومسألة الطري الذي كان عيسى عليه السالم خيلقه من الطني ، فهي مسألةٌ تصور يف 

.. هاتني اآليتني الكرميتني تصويراً مطلقاً يبين مراحل هذه املسألة من بدايتها إىل ايتها 
  :احل التالية فهذه املسألة متّت وفق املر

املرحلة األوىل هي خلْق هيئة للطري من الطني ، وهي مرحلة شبيهة مبا يصنعه  – ١
البشر من متاثيل ، وهذه مرحلة يستطيع البشر فعلها ، ولذلك نراها يف اآلية األوىل 

ولذلك نرى عظمةَ الصياغة .. متعلّقة بالطني ، فهي مرحلة ما زال الطني فيها طيناً 
بأنْ ترد هذه املرحلة يف اآلية األوىل ، وال تتبع هذه املرحلة باإلذن من اهللا تعاىل القرآنية 

 :) þ’ ÎoΤ r& ß,è=÷zr& Νà6s9 š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 فهذه مرحلة مشاهدة من البشر ، ..  ) #$
األوىل ،  ويستطيع البشر فعلها ، ولذلك يناسب العبارات املصورة هلا أن ترد يف اآلية

والدليل على أنَّ هذه املرحلة ال تتجاوز احلالة الطينية .. وأالّ تتبع باإلذن من اهللا تعاىل 
›µ (إىل احلالة احلية هو كلمة  Ïù (  اليت تتعلّق بالطني ال باهليئة  :) þ’ ÎoΤ r& ß,è=÷zr& Νà6 s9 

š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔øŠ yγx. Î� ö� ©Ü9$# ã‡ àÿΡ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù #M� ö� sÛ ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( ( ..  
املرحلة الثانية هي حتويل اهليئة الطينية اليت هي املرحلة األوىل ، إىل هيئة حية ،  – ٢

مبعىن حتول مادة الطني إىل مادة حية ، وهذا يتعلّق بعلم اهللا تعاىل ومبنظاره الذي ال يرى 
ولذلك نرى هذه املرحلة مصورةً يف منه البشر ذلك ، وهذا ما ال يستطيع البشر فعله ، 

(øŒÎ (: اآلية الثانية ومتبوعةً باإلذن من اهللا تعاىل  uρ ß,è=øƒrB z ÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö� ©Ü9$# ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ (  ،
والدليل على أنَّ املسألة تتعلّق باملرحلة الثانية اليت تتحول فيها اهليئة الطينية إىل هيئة حية 

$ ( هو كلمة pκ� Ïù (  اليت تعود للهيئة ، ال للطني :) øŒÎ) uρ ß,è=øƒrB zÏΒ ÈÏeÜ9$# Ïπt↔øŠ yγx. Î� ö�©Ü9 $# 

’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡àÿΖ tF sù $ pκ�Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤøŒÎ*Î/ ( ( ..  
املرحلة الثالثة هي حتويل اهليئة احلية من مادة حية إىل طريٍ يطري ويتحرك ، وهذه  – ٣

  : هان مرحلة هلا وج
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معه ، حيث يرون طيناً حتول إىل طريٍ يطري ،  نهناك وجه حسي يراه البشر ويتفاعلو

يف اآلية األوىل متبوعةً باإلذن من اهللا تعاىل ، ولكن ) الثالثة ( ولذلك تذكَر هذه املرحلة 
þ’ÎoΤ (: بعد املرحلة األوىل مباشرةً  r& ß,è=÷zr& Νà6 s9 š∅ ÏiΒ ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 $# ã‡àÿΡ r' sù Ïµ‹ Ïù 

ãβθä3u‹ sù #M� ö� sÛ ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( ( ..  
هو وجه ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، ويتعلّق بالسر ) الثالثة ( والوجه الثاين هلذه املرحلة 

الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، والذي حتولت به اهليئة احلية إىل طريٍ يطري ويتحرك ، حيث 
يف اآلية ) الثالثة ( لبشر وال يعلمون هذا السر ، ولذلك تذكَر هذه املرحلة ال يرى ا

(øŒÎ (: الثانية متبوعةً باإلذن من اهللا تعاىل ، ولكن بعد املرحلة الثانية مباشرةً  uρ ß, è=øƒrB z ÏΒ 

ÈÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠyγ x. Î�ö� ©Ü9 $# ’ÎΤ øŒÎ*Î/ ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ�Ïù ãβθä3tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒÎ*Î/ ( ( ..  
حقيقةَ مطلق الصياغة القرآنية ، وكيف أنَّ  –أكثر  –أعتقد أننا أصبحنا نرى 

احلروف والكلمات يف اجلملة القرآنية مرتبة ترتيباً مطلقاً ، يتعلّق بعلم اهللا تعاىل املُطلَق 
  ..وبقدرته املطلقة على الصياغة 

$         $         $ 

  ..خري يف مسأليت الشفاعة والعدل يف اآليتني التاليتني ولننظر إىل التقدمي والتأ
) (#θà) ¨?$# uρ $YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§ øÿ tΡ tã <§øÿ̄Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿx© Ÿωuρ ä‹ s{÷σ ãƒ 

$ pκ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (   ] ٤٨: البقرة [    

) (#θà) ¨?$# uρ $YΒöθ tƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§ øÿ̄Ρ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $yγ ãè xÿΖs? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة [    

وملاذا !!! .. الشفاعة على العدل يف اآلية األوىل وأُخرت يف الثانية ؟فلماذا قُدمت 
وملاذا ارتبط !!! .. يف الثانية ؟ارتبطت الشفاعة بعدم القبول يف اآلية األوىل وبعدم النفع 

وملاذا اُستخدمت !!! .. العدل بعدم األخذ يف اآلية األوىل وبعدم القبول يف الثانية ؟
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Α× (كلمة  ô‰ tã (  دون كلمة) ×π tƒ ô‰Ïù (  كما هو يف اآلية الكرمية :) tΠöθ u‹ ø9$$ sù Ÿω ä‹ s{÷σãƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒô‰ Ïù Ÿωuρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#ρ ã� xÿx. 4 ãΝ ä31 uρù' tΒ â‘$̈Ψ9 $# ( }‘Ïδ öΝ ä39 s9 öθ tΒ ( }§ø♥ Î/ uρ ç��ÅÁ yϑø9 $#  (  ]

  !!! ..؟]  ١٥: احلديد 
ρ÷ (.. تسوية األمور وإعادا إىل سويتها  هو –كما رأينا  –العدل  r& ×οt�≈ ¤ÿx. ßΘ$yè sÛ 

tÅ3≈ |¡tΒ ÷ρ r& ãΑô‰ tã y7 Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹ s−ρä‹ u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ ÍνÍ� ö∆ r& 3 (  ..ن قبل فوات األوان وهذا يكو
ولذلك فالعدل الذي هو مبعىن .. ، أي يكون يف املرحلة اليت متكن فيها تسوية األمور 

الفداء نراه يف كتاب اهللا تعاىل يتعلّق بالشفاعة ، أي مبرحلة ما قبل الدخول يف العذاب 
ل وباستثناء الصورتني القرآنيتني موضوع البحث ، هناك صورة أخرى يرد فيها العد.. 

  ..الذي هو مبعىن الفداء 
) Í‘sŒ uρ šÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB $# öΝ åκs]ƒÏŠ $Y6 Ïès9 #Yθ ôγs9 uρ ÞΟ ßγ ø?§� sïuρ äο4θu‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 ö� Åe2 sŒuρ ÿ ÏµÎ/ β r& 

Ÿ≅ |¡ö6 è? 6§ øÿtΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. }§ øŠs9 $oλ m; ÏΒ ÂχρßŠ «! $# @’ Í<uρ Ÿω uρ Óì‹ Ïÿ x© βÎ) uρ öΑ Ï‰ ÷ès? ¨≅ à2 

5Α ô‰ tã �ω õ‹s{ ÷σãƒ !$ pκ÷] ÏΒ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# (#θè=Å¡ ÷0é& $yϑÎ/ (#θç7 |¡ x. ( óΟ ßγ s9 Ò>#u� Ÿ° ô ÏiΒ 5ΟŠÏΗxq ë>#x‹ tã uρ 

7ΟŠÏ9 r& $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. šχρã�àÿ õ3tƒ (   ] ٧٠: األنعام [  

§{ (فالعبارة القرآنية  øŠs9 $ oλ m; ÏΒ ÂχρßŠ «! $# @’ Í<uρ Ÿω uρ Óì‹ Ïÿx© βÎ) uρ öΑ Ï‰÷è s? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã 

�ω õ‹ s{÷σ ãƒ !$pκ ÷] ÏΒ 3 (  لنا مرحلة الشفاعة اليت هي قبل الدخول إىل النار رصوت..  
بينما الفدية نراها يف كتاب اهللا تعاىل تصور مرحلةَ ما بعد الشفاعة ، أي تكونُ يف 

تسوية األمور ، حيث الدخول يف العذاب أمر واقع ال مفر  هواملرحلة اليت ال متكن فيها 
  ..وهذه هي اآليات الكرمية املصورة لذلك .. نه م
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) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. (#θè?$tΒuρ öΝ èδ uρ Ö‘$¤ÿä.  n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ ô ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ym r& â ö≅ ÏiΒ Ä⇓ ö‘F{$# $Y6 yδ sŒ 

Èθ s9 uρ 3“y‰ tGøù$# ÿÏµ Î/ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγs9 ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& $tΒ uρ Νßγ s9 ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈ ¯Ρ (  ]٩١: ن آل عمرا [  
) ¨β Î) zƒÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 öθ s9 �χr& Ο ßγ s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ YèŠÏΗsd …ã& s# ÷WÏΒ uρ …çµ yè tΒ (#ρß‰ tGøÿ u‹ Ï9 Ïµ Î/ 

ôÏΒ É>#x‹ tã ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# $ tΒ Ÿ≅ Îm6à) è? óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ( öΝ çλm; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& (   ]٣٦:  املائدة [  

) öθ s9 uρ ¨β r& Èe≅ ä3Ï9 <§øÿ tΡ ôM yϑn=sß $tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôN y‰ tFøù]ω  ÏµÎ/ 3 (#ρ•� | r& uρ sπ tΒ# y‰̈Ψ9 $# $ £ϑs9 (# ãρ r&u‘ 

z># x‹ yèø9 $# ( š†ÅÓè%uρ Ο ßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ (  ] ٥٤: يونس [    
) tÏ%©# Ï9 (#θç/$yf tGó™ $# ãΝ Íκ Íh5t� Ï9 4o_ó¡ßs ø9 $# 4 š Ï%©!$# uρ öΝ s9 (#θç7ŠÉf tF ó¡o„ …çµ s9 öθ s9 �χr& Νßγ s9 $̈Β ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd …ã& s#÷W ÏΒuρ …çµ yètΒ (# ÷ρ y‰ tFøù]ω ÿÏµ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝ çλm; âþθ ß™ É>$|¡Ïtø:$# öΝ ßγ1uρ ù' tΒuρ æΛ ©yγ y_ ( 
}§ø♥ Î/ uρ ßŠ$yγÎRùQ      ] ١٨: الرعد [   ) #$
) öθs9 uρ ¨βr& šÏ%©#Ï9 (#θßϑ n=sß $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# $ YèŠÏΗsd …ã& s#÷W ÏΒuρ … çµ yètΒ (# ÷ρ y‰tGøù ]ω Ïµ Î/ ÏΒ Ï þθß™ 

É># x‹ yèø9 $# tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 # y‰ t/ uρ Μ çλm; š∅ ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝ s9 (#θçΡθä3 tƒ tβθç7 Å¡tFøt s† (   ] ٤٧: الزمر [   
) tΠöθ tƒ ãΑθà) tƒ tβθà) Ïÿ≈ uΖ ßϑø9$# àM≈ s) Ïÿ≈oΨ ßϑø9 $# uρ šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u $ tΡρ ã�ÝàΡ $# ó§Î6 tGø) tΡ ÏΒ öΝä. Í‘θœΡ 

Ÿ≅ŠÏ% (#θãèÅ_ ö‘$# öΝä. u !#u‘ uρ (#θÝ¡ÏϑtFø9 $$sù # Y‘θçΡ z> Î� ÛØ sù Νæη uΖ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$ t/ …çµ ãΖ ÏÛ$t/ ÏµŠÏù èπuΗ÷q§�9 $# 

… çνã� Îγ≈ sß uρ ÏΒ Ï&Î# t6 Ï% Ü># x‹ yèø9 $# ∩⊇⊂∪ öΝ åκ tΞρßŠ$uΖ ãƒ öΝ s9r& ä3tΡ öΝ ä3yè ¨Β ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ö/ä3̈Ζ Å3≈ s9uρ óΟ çG⊥ tGsù 

öΝ ä3|¡àÿΡ r& ÷Λ ä óÁ−/ t� s? uρ óΟ çGö;s? ö‘$# uρ ãΝä3ø? §� xî uρ �’ ÎΤ$tΒF{ $# 4®L ym u !%ỳ â�ö∆ r& «!$# Νä. §� xî uρ «! $$Î/ â‘ρã� tóø9 $# ∩⊇⊆∪ 

tΠöθ u‹ ø9$$ sù Ÿω ä‹ s{÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×πtƒ ô‰Ïù Ÿω uρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 4 ãΝ ä31 uρù' tΒ â‘$̈Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝ ä39 s9 öθtΒ ( }§ø♥ Î/ uρ 

ç�� ÅÁyϑø9    ] ١٥ – ١٣: احلديد [   ) #$



  ٢٠٨                  
) öΝ åκ tΞρç�¢Ç t7 ãƒ 4 –Šuθ tƒ ãΠÌ� ôf ßϑø9$# öθ s9 “Ï‰ tF øÿtƒ ôÏΒ É># x‹ tã ¥‹Í× ÏΒöθ tƒ ÏµŠÏ⊥ t6Î/ ∩⊇⊇∪  ÏµÏGt6 Ås≈ |¹uρ 

ÏµŠÅzr&uρ ∩⊇⊄∪ ÏµÏGn=ŠÅÁ sùuρ ÉL ©9$# ÏµƒÈθø↔è? ∩⊇⊂∪ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ Yè‹ ÏΗsd §Ν èO ÏµŠÉfΖ ãƒ (   ] ١١: املعارج 
– ١٤ [    

تتعلّقان مبرحلة ال تتجاوز الشفاعة ، ) موضوع حبثنا ( ومبا أنَّ الصورتني القرآنيتني 
  ..فمن مقتضيات التصوير القرآين املطلق أن ترد صيغة العدل دون صيغة الفدية 

ولو نظرنا إىل هذه املسألة من زاوية ترتيب وقوعها من املقدمات باتجاه النتائج ، 
يف القرآن الكرمي تصويراً مطلقاً مطابقاً متاماً هلذا الترتيب لرأيناها ت رصو..  

إنَّ نفي الشفاعة أهم من نفي قبوهلا ، فنفي انتفاع النفس من الشفاعة يستلزم نفي 
ولذلك .. قبوهلا ، أما نفي قبول الشفاعة من النفس فال ينفي انتفاعها من طرق أخرى 

Ÿω (نرى أنَّ الصورة القرآنية  uρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© (  يف اآلية األوىل ، تنفي قبول الشفاعة
من النفس ، وال تنفي انتفاع النفس من شفيعٍ آخر غري هذه النفس ، ونراها ترد قبل 

Ÿω (نفي أخذ العدل من النفس  uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿωuρ ä‹ s{÷σ ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã (  ..  

$ Ÿωuρ (نية بينما الصورة القرآ yγãè xÿΖs? ×π yè≈ xÿ x©  (  يف اآلية الثانية ، نراها تنفي انتفاع
النفس من أي طريقٍ من طرق الشفاعة ، فهذه الصورة تنقل لنا مسألةً أعظم وأعم من 
املسألة اليت تنقلها لنا الصورة األوىل ، ولذلك نراها ترد بعد نفي قبول العدل من النفس 

) Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $yγ ãèxÿΖ s? ×πyè≈ xÿ x© ( ..  
فاملسألة مكونة من ثالث .. إنَّ قبول الشيء يسبق أخذه ، وأخذه يسبق االنتفاع به 

، ولو عدنا إىل أي من اآليتني الكرميتني ، لرأينا أنَّ ) نفع  –أخذ  –قبول ( مراحل 
نفع هو ترتيب مطلق يتبع ترتيب ورود املسائل وترتيب اقتراا بالقبول واألخذ وال

  ..للتصوير القرآين املطلق 



  ٢٠٩                  
ففي اآلية األوىل نرى أنَّ عدم القبول يسبق عدم األخذ ، فعدم قبول الشفاعة من 
النفس أسهل عليها من عدم أخذ الفدية منها ، لذلك نرى أنَّ الترتيب الوارد يف اآلية 

Ÿω (: الكرمية مطابق متاماً لذلك  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{÷σ ãƒ $ pκ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã (  .. ويف
اآلية الثانية نرى أنَّ عدم القبول يسبق عدم النفع ، فعدم قبول الفدية من النفس أسهل 

لذلك نرى أنَّ .. عليها من عدم انتفاعها من أي طريقٍ من طرق الشفاعة واخلالص 
Ÿω (: لذلك  الترتيب الوارد يف اآلية الكرمية مطابق متاماً uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿωuρ $ yγãè xÿΖs? 

×π yè≈ xÿ x© ( ..  
ولو نظرنا إىل املسألة من زاوية ارتباط مسائل الشفاعة والعدل بالنفس الشافعة اليت 

  ..لرأينا عمقاً آخر ) صاحبة الذنوب ( تقوم بعملية الشفع للنفس طالبة الشفاعة 
Ÿω (يف الصورة األوىل  uρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿx© Ÿω uρ ä‹ s{÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã (  .. يعود الضمري

$ (يف كلمة  pκ ÷] ÏΒ (  مة الفدية ، وال يعود إىل النفس املشفوع هلاإىل النفس الشافعة ومقد
فارتباط النفس الشافعة يف مسأليت الشفاعة والعدل هو القبول ) .. صاحبة الذنوب ( 

، ) إنْ قُبِلَت هذه الشفاعة ( عود إىل النفس املشفوع هلا واألخذ وليس النفع ، فالنفع ي
ولذلك نرى يف هذه الصورة القرآنية ورود صيغ عدم القبول وعدم األخذ ، ونرى أنَّ 
الشفاعة فيها مقدمة على إعطاء الفدية ، فاملسألةُ تقوم ا نفس من أجلِ نفسٍ أُخرى ، 

  ..أوالً  ولذلك تبدأ الصورة القرآنية بالشفاعة
Ÿω (بينما يف الصورة القرآنية  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×Αô‰ tã Ÿω uρ $yγ ãèxÿΖ s? ×πyè≈ xÿ x© (  يعود ،

$ ( [: الضمري يف كلميت  pκ ÷]ÏΒ (  ،) $ yγ ãèxÿΖ s? ( [  إىل النفس املشفوع هلا ) صاحبة
هو  –إن قُبِال  –، فارتباط مسأليت العدل والشفاعة بالنفس املشفوع هلا ) الذنوب 

مقَدمة على الشفاعة ،  –يف هذه الصورة القرآنية  –القبول والنفع ، ونرى أنَّ الفدية 
  ..فاملسألة تقوم ا النفس من أجل ذاا ، ولذلك تبدأ الصورة القرآنية بالفدية أوالً 



  ٢١٠                  
 $         $         $ 

≅× (لننظر إىل تقدمي كلمة ..  ã_ u‘ ( ة وتأخريِها عن العبارة القرآني) ôÏiΒ $ |Áø%r& 

Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# (  تني التاليتنييف الصورتني القرآني ،..  

) u !%ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ô ÏiΒ $ |Áø% r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4 të ó¡o„ tΑ$s% # y›θßϑ≈ tƒ �χÎ) V|yϑø9 $# tβρã� Ïϑs? ù' tƒ y7 Î/ 

x8θè=çFø) u‹ Ï9 ólã� ÷z$$ sù ’ÎoΤ Î) y7 s9 zÏΒ šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9     ] ٢٠: القصص [   ) #$

) u !%ỳ uρ ô ÏΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# ×≅ ã_ u‘ 4të ó¡ o„ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ (#θãè Î7®? $# šÎ=y™ö� ßϑø9 : يس [   ) #$

٢٠ [  
لإلجابة على ذلك ال بد من إدراك .. فما احلكمة من هذا التقدمي والتأخري ؟ 

  .. القرآنيتني اخلصوصية اليت متيز كلَّ قصة من القصتني احمليطتني اتني الصورتني
القصة األوىل قصةٌ فرديةٌ حدثت مع موسى عليه السالم بعد أن وكز رجالً فقضى 

وورود .. عليه ، أما القصة الثانية فهي قصة رسالة إميانية من اهللا تعاىل ألهل املدينة كافّة 
$ ôÏiΒ (العبارة القرآنية  |Á ø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# ( إىل انتشار األ فبالنسبة .. مر يف املدينة يشري

|�χÎ) V (لقصة موسى عليه السالم فقد وصل األمر إىل مأل فرعون  yϑø9 $# tβρ ã�Ïϑ s?ù' tƒ y7 Î/ 

x8θè=çFø) u‹ Ï9  ( .. ة الثانية فإنَّ األمر قد انتشر يف كلِّ املدينة ، ولذلكوبالنسبة للقص

ÉΘöθ (خاطبهم الرجل مجيعهم بصيغة عامة  s)≈ tƒ (#θãèÎ7 ®?$# šÎ=y™ ö� ßϑø9$# ( ..  
يف القصة الثانية نرى أنَّ األمر يهم مجيع أفراد املدينة ، وهو أهم من املوقف الفردي 

هذه احلقيقة يصورها لنا القرآن الكرمي عرب تقدمي العبارة .. الشخصي للرجل واملرسلني 
ô (القرآنية  ÏiΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# (  ةعلى العبارة القرآني) ×≅ ã_ u‘ 4të ó¡ o„ (  .. بينما مل يتم

ذلك يف القصة األوىل ألنَّ املسألة فردية م موسى عليه السالم والرجل الذي أخربه 
ô (وهكذا نرى أنَّ تقدمي العبارة القرآنية ... أكثر مما م أهل املدينة  ÏiΒ $ |Á ø%r& ÏπuΖƒÏ‰yϑ ø9$# 



  ٢١١                  
األمر جلميع أفراد املدينة مبا فيهم الرجل الذي جاء يف القصة الثانية هو إلظهار أمهية  )

بينما تأخريها يف القصة األوىل هو إلظهار أمهية األمر للرجل وملوسى عليه .. يسعى 
  ..السالم 

ôÏiΒ $|Á (وورود العبارة القرآنية  ø%r& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9 ≅× (بني كلمة  ) #$ ã_ u‘ (  وكلمة) 

4të ó¡ o„ (  يف الصورة األوىل :) u !%ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ôÏiΒ $ |Áø% r& ÏπuΖƒ Ï‰yϑø9 $# 4të ó¡o„ (  هو للداللة ،
على أنَّ السعي مكاين ، امتد من أقصى املدينة إىل املكان الذي يوجد فيه موسى عليه 
السالم ، فاملسألة فردية امتدت من أقصى املدينة ، مبعىن أنَّ هذا الرجل كان موجوداً يف 

ناك جاء يسعى ليخرب موسى عليه السالم بأنَّ املأل يأمترون به أقصى املدينة ، ومن ه
  .. ليقتلوه 

≅× (أما ورود العبارة القرآنية  ã_u‘ 4 tëó¡ o„ (  ةخلف العبارة القرآني) ô ÏiΒ $ |Á ø%r& 

Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# (  يف الصورة الثانية :) u !%ỳ uρ ôÏΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4 tëó¡ o„ (  فهو ،
لداللة على السعي اإلمياين إضافة لسعيه املكاين ، فهو أثناء سعيه املكاين كان يسعى ل

≅× (إميانياً عرب دعوته التباع املُرسلني الذي أُرسلوا إىل أهل املدينة ، فاملسألة املكانية  ã_ u‘ 

4të ó¡ o„ (  ى إىل هذا السعي املكاينإمياينٍّ أد سبقتها مسألة سعي..  
أنّ تقدمي الكلمات القرآنية وتأخريها هو حلكمة مطلقة ، ترتبط بصفات  وهكذا نرى

  .. اهللا تعاىل املطلقة 
     $         $         $ 

ولننظر إىل تقدمي املخاطب والغائب وتأخريمها بالنسبة ملسألة الرزق يف الصورتني 
  ..القرآنيتني التاليتني 

) Ÿω uρ (# þθ è=çFø) s? Νà2 y‰≈ s9 ÷ρr& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ßós ¯Ρ öΝ à6è%ã— ö� tΡ öΝ èδ$−ƒ Î) uρ ( (  ] ١٥١: األنعام [  

) Ÿω uρ (# þθ è=çGø)s? öΝ ä. y‰≈ s9÷ρ r& sπu‹ ô± yz 9,≈ n=øΒÎ) ( ßøtªΥ öΝßγ è%ã— ö� tΡ ö/ä.$−ƒÎ) uρ 4 (   ] ٣١: اإلسراء [  



  ٢١٢                  
 Ÿωuρ (يف الصورة األوىل نرى أنَّ اإلمالق مسألةٌ واقعة ، ويعاين منها اآلباء واألبناء 

(# þθè=çFø) s? Ν à2y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( (  ًماخاطب اآلباء مقدولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل ي ،

ßós̄Ρ öΝ (رزقهم على رزق أوالدهم ، فهم حباجة للرزق كأوالدهم  à6è%ã— ö� tΡ öΝèδ$−ƒÎ) uρ ( ( 
إنما خيشى اآلباء وقوعها أما يف الصورة الثانية فنرى أنَّ اإلمالق مسألةٌ مل تقع بعد ، و.. 

Ÿω (بسبب أوالدهم  uρ (#þθ è=çGø) s? öΝ ä.y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô±yz 9,≈ n=øΒÎ) ( (  ولذلك خياطبهم اهللا تعاىل ،

ßøt (مقدماً رزق أوالدهم على رزقهم  ªΥ öΝßγ è%ã— ö� tΡ ö/ ä.$−ƒ Î) uρ 4 (  ألنَّ ما خيشونه هو رزق ،
  ..أوالدهم يف املستقبل قبل رزقهم هم 

     $         $         $ 

يف كتاب اهللا تعاىل ثالث مرات ،  ) #$}ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW (لقد وردت العبارة القرآنية 
ولو نظرنا يف هذه الصور القرآنية ضمن سياقها احمليط ا ، .. واحدة منها مؤكَّدة بالالم 

الصرب الوارد يف  لرأينا أنَّ إضافةَ حرف الالم التوكيدي هو حلكمة إهلية من أجل متييز
  ..الصورة املُؤكَّدة حبرف الالم 

الصورتان القرآنيتان غري املؤكَّدتني حبرف الالم نرامها تنقالن لنا صور التقوى والصرب 
  ..على ابتالء اهللا تعاىل وعلى املصائب اليت تصيب اإلنسان 

) * �χâθn=ö7 çFs9 þ’ Îû öΝ à6Ï9≡uθ øΒr& öΝà6Å¡ àÿΡr& uρ  ∅ãè yϑó¡tF s9 uρ zÏΒ zƒÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% zÏΒ uρ šÏ%©! $# (#þθ ä.u� õ°r& ”]Œ r& # Z��ÏW x. 4 β Î) uρ (#ρç�É9óÁ s? (#θà)−Gs? uρ ¨βÎ* sù š� Ï9≡sŒ ôÏΒ 

ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW{$# (   ] ١٨٦: آل عمران [    
) ¢ o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# ö� ãΒù&uρ Å∃ρ ã�÷è yϑø9 $$Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑø9 $# ÷� É9ô¹$# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$|¹ r& ( ¨β Î) 

y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒW{     ] ١٧:  لقمان[   ) #$



  ٢١٣                  
املُرادة من اهللا تعاىل المتحان اإلنسان ، وكذلك الصرب على  فاالبتالء واملصائب

زم تقوى اهللا تعاىل وعبادته ، حباجة إىل صرب الجتياز االمتحان ، وهذا الصرب هو من ع
  ..األمور 
أما الصورة املؤكَّدة حبرف الالم ، نراها تنقل لنا صورة الصرب املرتبط بالغفران .. 

  ..على ظلم الناس وبغيهم 
) (#äτℜ t“y_ uρ 7πy∞ ÍhŠy™ ×π y∞ÍhŠ y™ $ yγ è=÷WÏiΒ ( ôyϑ sù $ xÿ tã yx n=ô¹ r&uρ … çνã� ô_r' sù ’ n?tã «! $# 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω �=Ïtä† 

tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊃∪ Çyϑ s9 uρ t� |Á tGΡ $# y‰ ÷èt/ Ïµ Ïϑù=àß y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù $tΒ ΝÍκ ö� n=tã ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $yϑ¯Ρ Î) ã≅ŠÎ6¡¡9 $# 

’ n? tã tÏ%©!$# tβθßϑÎ=ôà tƒ }̈ $̈Ζ9 $# tβθäóö7 tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# Î�ö� tó Î/ Èd,ys ø9 $# 4 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& óΟ ßγs9 ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& 

∩⊆⊄∪ yϑ s9 uρ u� y9|¹ t� xÿxî uρ ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ôÏϑs9 ÏΘ÷“tã Í‘θãΒW{$# (   ]٤٣ - ٤٠:  الشورى [         
فالصرب على ظلم الناس وبغيهم ، وغفران ذلك هلم ، حباجة إىل قدرٍ أكرب من التحمل 
والصرب ، وإىل طاقة إميانية أكرب ، وذلك مقارنةً مع الصرب على املصائب الواردة يف 

  .. واليت ال يطلب فيهما الغفران  الصورتني السابقتني غري املؤكّدتني بالالم
     $         $         $ 

يف اقتراا  –أيضاً  –ومسألة الالم التوكيدية هذه ، وعمق التصوير املرتبط ا ، نراه 
#?îπuŠÏ (لقد وردت كلمة .. بإتيان الساعة  u (  ات ، أتت فيهايف القرآن الكرمي أربع مر

وقد أتت مرتني مؤكّدةً بالالم ، ومرتني .. لصياغة حصراً مقترنة بكلمة الساعة وذه ا
ولو نظرنا يف الصورتني القرآنيتني احمليطتني بالعبارة القرآنية غري .. غري مؤكّدة ذه الالم 

βÎ) sπ¨ (املؤكَّدة بالالم  tã$¡¡9 $# îπuŠÏ?# u (  ، لرأينامها إخباراً من اهللا تعاىل بإتيان الساعة ،
  ..ذلك ، فاملُراد هو العلم بإتيان الساعة  ليعلم البشر



  ٢١٤                  
) $tΡ r& uρ y7 è? ÷� tI÷z$# ôìÏϑ tGó™$$ sù $ yϑÏ9 #yrθãƒ ∩⊇⊂∪ ûÍ_̄Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6ôã $$ sù ÉΟ Ï%r& uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# ü“Ì� ò2 Ï%Î! ∩⊇⊆∪ ¨β Î) sπ tã$¡¡9 $# îπ uŠÏ?# u ßŠ%x. r& $ pκ�Ïÿ ÷zé& 3“t“ôf çGÏ9 ‘≅ ä. ¤§øÿ tΡ $ yϑÎ/ 4të ó¡ n@ ∩⊇∈∪ 

Ÿξ sù y7 ¯Ρ £‰ ÝÁtƒ $ pκ ÷] tã tΒ �ω ßÏΒ÷σ ãƒ $pκ Í5 yìt7 ¨?$# uρ çµ1uθ yδ 3“ yŠ÷� tIsù (   ] ١٦ – ١٣: طه [    

) y7 Ï9≡ sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘, ptø:$# … çµ̄Ρ r& uρ Ç‘øtä† 4’ tAöθ uΚø9 $# … çµ̄Ρ r& uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩∉∪ ¨βr& uρ 

sπ tã$¡¡9 $# ×π uŠÏ?#u �ω |= ÷ƒ u‘ $ pκ� Ïù �χr& uρ ©!$# ß] yèö7 tƒ tΒ ’ Îû Í‘θç7à) ø9$# (   ] ٧ – ٦: احلج [      
βÎ) sπ¨ (ولو نظرنا يف الصورتني القرآنيتني احمليطتني بالعبارة املؤكَّدة بالالم  tã$¡¡9 $# 

×π uŠÏ?Uψ (  رانالصفح اجلميل ، –إضافة إىل اإلخبار بإتيان الساعة  –لرأينامها تصو طلب 
.. والتذكّر بعدم استواء األعمى والبصري والصاحلات والسيئات ، والعلم والعمل بذلك 

فاليقني الكامل بإتيان الساعة ، وما يعنيه من ثواب وعقاب ، هو مقدمة وحافز للصفح 
  ..اجلميل ولعمل الصاحلات ولالبتعاد عن السيئات 

) $ tΒuρ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ !$yϑåκ s] øŠt/ �ωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ 3 �χÎ) uρ sπ tã$¡¡9 $# ×π u‹ Ï?Uψ ( 
Ëx xÿ ô¹$$ sù yx øÿ ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpgø:$# ∩∇∈∪ ¨βÎ) š� −/ u‘ uθ èδ ß,≈ ¯=sƒ ø:$# ãΛÎ=yèø9     ] ٨٦ – ٨٥: احلجر [   ) #$
) $ tΒuρ “ÈθtGó¡ o„ 4‘yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9$# uρ tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿωuρ â û_ Å¤ßϑø9 $# 4 
WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρã�©. x‹ tGs? ∩∈∇∪ ¨βÎ) sπtã$¡¡9 $# ×πuŠÏ? Uψ �ω |= ÷ƒ u‘ $ yγŠÏù £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθãΨÏΒ÷σ ãƒ (   ] ٥٩ – ٥٨: غافر [    
نتيجة  –ملن يؤمن ا  –إنَّ اإلخبار بإتيان الساعة هنا هو مقدمة مؤكَّدة تقتضي 

فاليقني ذه املقدمة .. من صفحٍ وابتعاد عن السيئات وعن الضاللة  مرادة هي عمل اخلري
املؤكَّدة ، يدفع اإلنسان إىل النتيجة اخليرة املُرادة ، لذلك نرى أنَّ العبارة القرآنية تأيت 

  ..مرتبطة بالالم املؤكِّدة 
     $         $         $ 



  ٢١٥                  
  ..لواو فاًء ، بني الصورتني التاليتني ما احلكمة من استبدال ا.. ولنأخذ مثاالً آخر 

) ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ̈Ψ pgø:$# Ÿξä. uρ (   ] ٣٥: البقرة [    

) ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ̈Ψ yfø9 $# Ÿξä3 sù (  ] ١٩: األعراف [    
  ..لإلجابة على هذا السؤال ال بد من النظر يف الصور القرآنية احمليطة اتني العبارتني 

الصورة الثانية هي خطاب من اهللا تعاىل آلدم عليه السالم من أجل دخول اجلنة ، 
  ..فآدم أثناء خطابه ذه الصورة القرآنية مل يكن داخالً اجلنة بعد 

) tΑ$s% ólã� ÷z$# $pκ ÷] ÏΒ $YΒρâ õ‹tΒ # Y‘θ ãmô‰ ¨Β ( yϑ©9 y7 yèÎ7 s? öΝåκ ÷] ÏΒ ¨βV| øΒV{ tΛ © yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ tÏè uΗødr& 

∩⊇∇∪ ãΠ yŠ$ t↔̄≈ tƒuρ ôä3 ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ yfø9 $# Ÿξä3 sù ôÏΒ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄Ï© Ÿωuρ $ t/ t�ø) s? ÍνÉ‹≈ yδ 

nοt� yf¤±9 $# $ tΡθä3tF sù z ÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9    ] ١٩ – ١٨: األعراف [   ) #$
ãΠ (ودليل ذلك أنَّ العبارة القرآنية  yŠ$t↔ ¯≈ tƒuρ ô ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿξ ä3sù ôÏΒ 

ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄ Ï© (  ةمعطوفة على العبارة القرآني) ól ã� ÷z$# $ pκ÷] ÏΒ $YΒρâ õ‹tΒ # Y‘θãm ô‰̈Β ( (  ..
فاألمر اإلهلي بإخراج إبليس مذؤوماً مدحوراً وبدخول آدم وزوجه اجلنة ، مها أمران 

  ..يف بداية هذه الصورة القرآنية )  %tΑ$s (مرتبطان بكلمة 

تدور  ) #$™ôä3ó (مل يدخل اجلنة بعد ، فكلمة ) يف هذه الصورة القرآنية ( آدم ..  إذاً
يف إطار معىن الدخول من أجل السكن ، والدخول يسبق األكل من اجلنة ، فاألكل 

ôä3ó™$# |MΡ (ولذلك نرى أنَّ الصورة القرآنية هي .. يكون بعد االنتهاء من الدخول  r& 

y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3sù (  ًفاألكل يكون بعد الفراغ من الدخول ، ولذلك يأيت مقترنا ،

Ÿξä3 (بالفاء كما نرى  sù (  .. ونرى يف هذه الصورة أنَّ األكل هو) ô ÏΒ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄ Ï© 
  ..، فاجلنةُ مل يدخلها آدم وزوجه بعد  )



  ٢١٦                  
ه السالم بعد دخوله أما الصورة القرآنية األوىل فهي خطاب من اهللا تعاىل آلدم علي

$ (.. اجلنة  uΖ ù=è%uρ ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ ôä3ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pgø:$# Ÿξä. uρ $ yγ÷Ζ ÏΒ # ´‰xî u‘ ß]ø‹ ym $ yϑçFø⁄ Ï© Ÿω uρ 

$ t/ t�ø) s? ÍνÉ‹≈yδ nο t� yf¤±9 $# $ tΡθä3 tFsù zÏΒ tÏΗÍ>≈ ©à9$# (   ] فكلمة ..   ] ٣٥: البقرة) ôä3ó™ هنا  ) #$
 إطار معىن اإلقامة ، ولذلك نرى أنَّ مسألة األكل تعطف على اإلقامة ، تدور دالالا يف

ôä3 (.. وليست متأخرة عنها كما هو احلال يف الصورة السابقة  ó™$# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρy— uρ sπ̈Ψ pgø:$# 

Ÿξä. uρ (   .. ونرى أيضاً أنَّ األكل هو) $ yγ ÷ΖÏΒ (  ة  –هنا  –فآدم وزوجه مهايف اجلن..  
     $         $         $ 

وهذه احلكمة الكامنة وراء استبدال حرف الفاء بالواو ، حيث يدلُّ حرف الفاء على 
هذه احلكمة نراها جليةً يف .. خطاب الدخول ، ويدلّ حرف الواو على خطاب اإلقامة 

  ..استبدال الواو فاًء ما بني الصورتني القرآنيتني التاليتني 
) øŒÎ) uρ $oΨ ù=è% (#θè=äz÷Š$# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒ ó� s) ø9$# (#θè=à6sù $ yγ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä ÷∞Ï© # Y‰xî u‘ (#θè=äz÷Š $#uρ šU$ t6ø9 $# 

# Y‰¤f ß™ (#θä9θè%uρ ×π ©ÜÏm ö� Ïÿ øó̄Ρ ö/ ä3s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 ß‰ƒÍ” t∴y™ uρ tÏΖÅ¡ ósßϑø9      ] ٥٨: البقرة [   ) #$
) øŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãΖ ä3ó™ $# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒ ö� s)ø9 $# (#θè=à2 uρ $ yγ ÷ΨÏΒ ß]ø‹ ym óΟçGø⁄ Ï© (#θä9θè%uρ ×π ©ÜÏm 

(#θè=äz÷Š$# uρ z>$ t7ø9 $# #Y‰ ¤f ß™ ö� Ïÿ øó̄Ρ öΝ ä3s9 öΝ à6ÏG≈ t↔ÿŠÏÜ yz 4 ß‰ƒÍ” t∴y™ šÏΖ Å¡ósßϑø9 : األعراف [   ) #$
١٦١ [   

(øŒÎ (من الواضح أنَّ اخلطاب يف الصورة األوىل متَّ قبل الدخول ..  uρ $ oΨ ù=è% (#θè=äz÷Š$# 

ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒó� s) ø9 ، ولذلك جاء األكل متأخراً عن الدخول ، ولذلك نرى اقتران األكل )  #$

θè=à6sù $yγ#) (بالفاء  ÷Ζ ÏΒ ß]ø‹ ym ÷Λä ÷∞Ï© #Y‰ xî u‘ (#θè=äz÷Š $#uρ šU$t6ø9 $# #Y‰ ¤f ß™ (  .. بينما يف

θãΖ#) (الصورة الثانية نرى أنَّ اخلطاب هو خطاب لإلقامة والسكن  ä3ó™ $# ÍνÉ‹≈ yδ sπ tƒö� s) ø9$# ( 



  ٢١٧                  
، ولذلك نرى أنَّ األكل مقترنٌ بالواو ، فاألكل معطوف على اإلقامة والسكن وليس 

  ..متأخراً عنه 
حيث تصور املسألة من اخلارج ،  [أنه يف خطاب الدخول  –أيضاً  –ونرى 

متّ تقدمي دخول الباب سجداً على قوهلم حطّة ، فمن هذا املنظار  ]والدخول مل يتم بعد 
اخلارجي للمسألة يكون دخول الباب سجداً أقرب إليهم من قوهلم حطّة ، فهذا الدخول 

#$θè=äz÷Š#) (: يتقدم على قوهلم حطّة  uρ šU$t6ø9 $# # Y‰¤f ß™ (#θä9θè%uρ ×π©Ü Ïm  (  ..  
حيث تصور املسألة من الداخل ، وبعد الدخول  [بينما يف خطاب اإلقامة والسكن 

ة على دخوهلم الباب سجداً ، فمن هذا املنظار الداخلي للمسألة تقدمي قوهلم حطّمتّ  ]
%θä9θè#) (يكون قوهلم حطّة أقرب إليهم من دخوهلم الباب سجداً  uρ ×π©Ü Ïm (#θè=äz÷Š$# uρ z>$t7 ø9$# 

# Y‰¤f ß™ ( ..  
     $         $         $ 

Ο¢ (ما احلكمة من استبدال الفاء بكلمة .. ولنأخذ مثاالً آخر  èO (  يف الصورتني
  ..التاليتني 
) ôtΒuρ ÞΟ n=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ Ïµ În/ u‘ uÚ t� ôã r' sù $ pκ ÷] tã (  ] ٥٧: الكهف [    

) ôtΒuρ ãΝ n=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ Ïµ În/ u‘ ¢Ο èO uÚ{� ôã r& !$yγ ÷Ψ tã 4 (  ] ٢٢: السجدة [  
اهللا تعاىل يتبع مباشرةً التذكري ا ،  يف الصورة األوىل نرى أنَّ اإلعراض عن آيات.. 

ال يفقه حكم هذه اآليات ومرادها ، وال يعي  –هنا  –فاملُعرِض عن آيات اهللا تعاىل 
نداء احلق الذي حتمله هذه اآليات ، وبالتايل لن يهتدي إىل نور هذه اآليات ، وهذا ما 

  ..يبينه حرف الفاء ، وبقية اآلية الكرمية 



  ٢١٨                  
) ô tΒuρ ÞΟ n=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/  ÏµÎn/ u‘ uÚt� ôã r' sù $ pκ÷] tã zÅ¤ tΡ uρ $ tΒ ôM tΒ£‰ s% çν# y‰ tƒ 4 $̄Ρ Î) $ oΨ ù=yè y_ 

4’ n? tã öΝ Îγ Î/θè=è% ºπ̈Ζ Å2 r& βr& çνθßγ s) øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ ÍκÍΞ# sŒ# u # \�ø% uρ ( β Î) uρ óΟ ßγ ãã ô‰ s? ’ n<Î) 3“ y‰ßγ ø9 $#  n=sù (# ÿρß‰ tFöκ u‰ 

# ¸ŒÎ) # Y‰t/ r& (   ]٥٧: كهف ال [    
يات اهللا تعاىل ال يتبع التذكري ا مباشرة ة الثانية فنرى فيها اإلعراض عن آأما الصور

Ο¢ (، إنما هو إعراض عن تريث ومساع هلذه اآليات ، وهذا ما تبينه كلمة  èO (  ةوبقي
   ..اآلية الكرمية 
) ôtΒ uρ ãΝn=øß r& £ϑÏΒ t� Ïj.èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ ¢ΟèO uÚ {� ôã r& !$yγ ÷Ψ tã 4 $ ¯ΡÎ) zÏΒ šÏΒÌ�ôf ßϑø9 $# 

tβθßϑÉ) tFΖ ãΒ (   ] ٢٢: السجدة [   
ولذلك يصفهم اهللا تعاىل بارمني ، ألنهم يعرضون عن آيات اهللا تعاىل عن سابق 

  ..إصرار وعلم حبقيقة ما يعرضون عنه 
شر املُعرضني عن كلُّ صورة من هاتني الصورتني تصور لنا صنفاً من الب.. إذاً .. 

Ο¢ (آيات اهللا تعاىل ، واستبدال حرف الفاء بكلمة  èO (  بني هاتني الصورتني هو دليل
  ..ذلك كما بينا 

، أو زيادا  وهكذا نرى أنَّ حذف حرف ، أو زيادته ، أو تبديله ، أو حذف كلمة
بصفات اهللا تعاىل ، أو تبديلها ، ما بني الصور القرآنية ، هو حلكمة إهلية مطلقة تتعلّق 

أنَّ القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل  –كما رأينا يف الفصل األول  –ومرد ذلك .. املطلقة 
..  

  
    $         $         $  
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رأينا فيما سبق أنَّ الكلمة القرآنية تستقي روح معناها من جذرها اللغـوي الـذي   
تفرعت عنه ، وأنَّ مجيع مشتقّات اجلذر الواحد يحيط ا إطار من املعـىن نـابع مـن    

الت الكلمة ضمن جذرها اللغوي ، ورأينا كيف أننا نستفيد من هذه احلقيقة فندرك دال
 –أيضـاً   –ورأينا .. إطار معاين باقي مشتقّاا اليت تشترك معها يف جذر لغوي واحد 

كيف أنه ال بد من التمييز بني كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفة ، ليتم إدراك احلقائق 
كرمي مطلـق ،  ما يف القرآن ال ورأينا أنَّ كلَّ.. اليت حتملها الصور القرآنية إدراكاً سليماً 

فال يوجد حرف يزيد أو ينقص عن املعىن املطلق الذي يريده اهللا تعـاىل ، وأنَّ ترتيـب   
  ..كلمات القرآن الكرمي وحروفه هو ترتيب مطلق يتعلّق بصفات اهللا تعاىل املطلقة 

سنبحث اآلن مسألة اقتران الكلمات يف الصور القرآنية ، وعالقـة ذلـك بـاقتران    
صفها وتسميها هذه الكلمات ، لنرى كيف أنّ هذا االقتران هو انعكـاس  احلقائق اليت ت

فالقرآن الكرمي وصف مطلق .. مطلق القتران املسائل املسماة واملوصوفة ذه الكلمات 
حلقائق األمور واألشياء يتعلّق بصفات اهللا تعاىل املطلقة ، وهو تصوير مطلـق الرتبـاط   

  ..هذه املسائل مع بعضها بعضاً 
وهذه األمثلة ليست من باب احلصر .. ولنختر بعض األمثلة القرآنية اليت تثبت ذلك 
  ..، إنما من باب الربهنة على هذه احلقيقة القرآنية 

π× (كيف أنَّ كلمة ) القدر ( رأينا يف النظرية الثانية  t7ŠÅÁ •Β (  ترد يف القرآن الكرمي )

Νßγ ( [ة أصاب أو إحدى مشتقّاا مرات تأيت فيها مجيعها مقترنة بكلم)  ١٠ ÷Fu;≈ |¹r& ( 



  ٢٢٠                  
 ،) Ν ä3÷Gu;≈ |¹r& (  ،) š�ö7 ÅÁè? (  ،) Νßγ t6ŠÅÁè? (  ،) öΝ ä3t7≈ |¹r& (  ،) >$ |¹r& ( [  ،

انعكاس حلقيقة املصيبة اليت تصيب اإلنسان خارج إطار  وقد رأينا أنَّ هذا االقتران هو
كما يصورها لنا القرآن الكرمي  –ان املصيبة اختياره املباشر ، فهذا االقتران هو نتيجة اقتر

فهذا .. بالقضاء الكوين اجلربي الذي يصيب اإلنسان خارج إطار علمه واختياره  –
πt7ŠÅÁ× (االقتران بني كلمة  •Β (  ومشتقّات كلمة) >$|¹r& (  ًليس مصادفةً وليس عبثا

  ..، إنما هو تصوير مطلق حلقيقة املصيبة اليت تصيب اإلنسان 

tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7π$! (بينا أنَّ ما يعنيه قول اهللا تعاىل و t6ŠÅÁ •Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡àÿΡ r& 

�ω Î) ’Îû 5=≈ tGÅ2 ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& !$ yδ r& u�ö9¯Ρ 4 ¨βÎ) š� Ï9≡sŒ ’ n? tã «! $# ×��Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠ s3Ïj9 (#öθ y™ ù' s? 4’ n?tã $ tΒ 

öΝ ä3s?$sù Ÿω uρ (#θãmt� øÿ s? !$ yϑÎ öΝ à69 s?#u 3 ª! $# uρ Ÿω �= Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒèΧ A‘θã‚ sù (  ] ٢٣ – ٢٢: احلديد 

وكان دليلنا يف ذلك هو .. ، هو املصائب اليت تصيب اإلنسان دون اختيار ودون علم   ]
π× (كلمة اقتران  t7ŠÅÁ•Β (  يف القرآن الكرمي ) ات ورودها(بكلمة ) يف مجيع مر >$ |¹r& 

  ..ومشتقّاا  )
$         $         $  

كيف أنه يف احلياة الدنيا يقترن اللعب ) القدر ( يف النظرية الثانية  –أيضاً  –ورأينا 
باللهو ، فال ينفك أحدمها عن اآلخر ، وكيف أنَّ القرآن الكرمي يصور هذه احلقيقة عرب 

  ..اقتران اللعب باللهو مع بعضهما حينما يقترنان باحلياة الدنيا 
) $ tΒuρ äο4θu‹ ys ø9 $# !$uŠ÷Ρ ‘$!$# �ω Î) Ò= Ïè s9 ×θ ôγs9 uρ ( (  ] ٣٢: األنعام [  

) $ tΒuρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ ysø9 $# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# �ω Î) ×θôγ s9 Ò= Ïès9 uρ 4 (  ] ٦٤: العنكبوت [  

) $ yϑ¯ΡÎ) äο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïè s9 ×θôγ s9 uρ 4 (   ] ٣٦: حممد [  

) (#þθ ßϑn=ôã $# $ yϑ¯Ρ r& äο4θ u‹ ys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ò= Ïès9 ×θøλ m; uρ (   ] ٢٠: احلديد [  



  ٢٢١                  
ىل اللهو ، سعي دون هدف نبيل ، وهذا يؤدي إفاللعب يف هذه الدنيا هو احلركة وال

  ..واللهو هو السعي واحلركة دف املتعة بعيداً عن األهداف النبيلة 
$         $         $  

ãΝÍhŠ (أنَّ كلمة ) القدر ( ورأينا أيضاً يف النظرية الثانية  s)ø9 ( ترد يف القرآن الكرمي  ) 4 #$

، وهذا االقتران هو تصوير مطلق  ) #$!$ßÏe (مرات تأيت فيها مجيعها مرتبطة بكلمة )  ٤
حلقيقة دين اهللا تعاىل الذي يأمرنا باتباعه ، فال قيم يف عمل اإلنسان إالّ التزامه ذا الدين 

..  
) š�Ï9≡ sŒ ßÏe$!$# ãΝ ÍhŠs) ø9$# 4 Ÿξsù (#θ ßϑÎ=ôà s? £Íκ�Ïù öΝ à6|¡àÿΡ r& 4 (   ] ٣٦: التوبة [  

) y7 Ï9≡sŒ ßÏe$!$# ãΝ Íh‹ s) ø9$# £ Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n=ôètƒ (   ] ٤٠: يوسف [  

) š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠ s)ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ (   ] ٣٠: الروم [  

) óΟÏ% r' sù y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$# Ï9 ÉΟÍhŠ s)ø9 $# ÏΒ È≅ ö6s% β r& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθ tƒ �ω ¨Št� tΒ … çµs9 z ÏΒ «! : الروم [  ) ) #$
٤٣ [  

$         $         $  

ãΠθ (أنَّ اسم الصفة ) القدر ( ورأينا أيضاً يف النظرية الثانية  •‹s) ø9 هللا تعاىل يقتضي  ) 4 #$
ته وجزائه ووجوده عن كلِّ ما جيري يف هذا أالّ يغيب اهللا تعاىل بعلمه وقدرته وحكم

وهذه القيومية تقتضي صفة احلياة الدائمة غري املخلوقة ، وهذا ما يعبر عنه .. الكون 
∏�y (اسم الصفة  ø9 ›•ãΠθ (فصفة .. للذات اإلهلية  ) #$ s) ø9$# 4 (  تقتضي صفة) � y∏ø9 $# ( ..  

احلياة يصوره اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي  هذا االقتران الذي يربط صفة القيومية بصفة
›•ãΠθ (تصويراً مطلقاً عرب اقتران كلمة  s)ø9 ∏�y (بكلمة  ) 4 #$ ø9$# (  .. ففي القرآن الكرمي

›•ãΠθ (ترد كلمة  s) ø9 � (مرات تأيت فيها مقترنة بكلمة )  ٣(  ) 4 #$ y∏ø9 $# ( ..  

) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �y∏ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9$# 4 (   ] ٢٥٥: البقرة [  



  ٢٢٢                  
) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �‘y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹s) ø9   ] ٢: آل عمران [   ) #$

) * ÏM uΖ tã uρ çνθã_ âθø9 $# Äcy∏ ù=Ï9 ÏΘθ–Šs) ø9 $# ( ô‰ s%uρ šU% s{ ô tΒ Ÿ≅ uΗxq $Vϑù=àß (  ] ١١١: طه [  

$         $         $  

≈ (ترد كلمة  |¡ΣM} مرة ، تصف فيها أحواله ، )  ٦٥( يف القرآن الكرمي  ) #$
ويف .. وحقيقة خلقه ، وحقيقة عمله وكسبه ، وعقيدته اإلميانية والتزامه مبنهج اهللا تعاىل 

≈ (مجيع الصور القرآنية اليت تأيت فيها كلمة  |¡ΣM} لتصف عقيدته والتزامه مبنهج اهللا  ) #$

≈ (تعاىل ، ال توجد صورة تبين اقتران  |¡ΣM} ما يكون جمرداً عن منهج اهللا حين - ) #$
  ..باخلري ، وما نراه يف هذه الصور القرآنية هو نقيض ذلك متاماً  –تعاىل 

≈ (فكلمة  |¡ΣM} يف القرآن الكرمي اليت تأيت وصفاً جمرداً عن منهج اهللا تعاىل ،  ) #$
  ..تأيت يف صور يقترن فيها اإلنسان بالظلم والكفر 

) �χÎ) z≈ |¡ΣM} $# ×Πθè=sà s9 Ö‘$¤ÿ Ÿ2 (   ] ٣٤: إبراهيم [  

) Ÿ≅ ÏGè% ß≈ |¡Ρ M} $# !$ tΒ … çνt� xÿ ø. r& (   ] ١٧: عبس [   

وال يستثىن من هذه الصور القرآنية اليت تصف اإلنسان بالكفر والظلم واخلسران إالّ 
من يلتزم مبنهج اهللا تعاىل الذي حيمله إىل نقيض ذلك ، ليضعه يف ساحة اإلميان والعدل 

  ..واخلري 
) ô‰ s) s9 $uΖ ø) n=y{ z≈ |¡ΣM} $# þ’ Îû Ç|¡ ômr& 5ΟƒÈθø) s? ∩⊆∪ ¢Ο èO çµ≈ tΡ ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ xÿ ó™ r& t,Î# Ïÿ≈ y™ ∩∈∪ �ωÎ) 

tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ n=sù í� ô_ r& ç�ö� xî 5βθãΨ øÿxΕ (   ] ٦ – ٤: التني [  

القرآنية هو تصوير مطلق  فارتباط الكلمة القرآنية بغريها من الكلمات يف الصورة
حلقيقة املسائل اليت تصفها وتسميها هذه الكلمات ، وهو انعكاس مطلق حلقيقة ارتباطها 

  ..مع بعضها بعضاً 
$         $         $  



  ٢٢٣                  
اإلميان باليوم اآلخر ال يكون إالّ بعد اإلميان باهللا تعاىل ، فال يكون هناك إميانٌ باليوم 

هذه احلقيقة نراها يف كتاب اهللا تعاىل .. سبوقاً باإلميان باهللا تعاىل اآلخر دون أن يكون م
›ÏΘöθu ([ عرب ورود العبارة  ø9 $$Î/ uρ Ì� ÅzFψ $# (   ،) ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ حينما تتعلّق مبسألة ]  ) ) #$

  .. اإلميان ، مسبوقةً باإلميان باهللا تعاىل 
) zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ uρ Ì� ÅzFψ      ] ٨: البقرة [  ) #$

) ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ      ] ٦٢: البقرة [  ) #$

) ôtΒ ztΒ# u Ν åκ÷] ÏΒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ١٢٦: البقرة [     ) ) #$

) £Å3≈ s9 uρ §� É9ø9 $# ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ١٧٧: البقرة  [  ) #$

) βÎ) £ ä. £ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ      ] ٢٢٨: البقرة [   ) 4 #$

) y7 Ï9≡sŒ àá tãθãƒ Ïµ Î/ tΒ tβ%x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ßÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ٢٣٢: البقرة [   ) 3 #$

) “É‹ ©9$% x. ß,ÏÿΨãƒ … ã& s!$tΒ u !$s� Í‘ Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω uρ ßÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ٢٦٤: البقرة [  ) ) #$

) šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ      ] ١١٤: آل عمران [   ) #$

) Ÿω uρ šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿωuρ ÏΘöθ u‹ø9 $$ Î/ Ì�Åz Fψ$# 3 (   ] ٣٨: النساء [     

) # sŒ$tΒ uρ öΝÍκ ö� n=tã öθ s9 (#θãΖ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٣٩: النساء [   ) #$

) βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# 4 (    ] ٥٩: النساء [  

) tβθãΖ ÏΒ÷σçRùQ $# uρ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ١٦٢: النساء [     ) #$

) ôtΒ š∅tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ   ] ٦٩: املائدة [   ) #$

) ôtΒ š∅tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ   ] ١٨: التوبة [      ) #$



  ٢٢٤                  
) ôyϑx. z tΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ   ] ١٩: التوبة [   ) #$

) (#θè=ÏG≈ s% š Ï%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ   ] ٢٩: التوبة [   ) #$

) Ÿω š�çΡ É‹ ø↔tFó¡ o„ tÏ%©!$# šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٤٤: التوبة [   ) #$

) $ yϑ¯ΡÎ) š� çΡ É‹ø↔ tFó¡ o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٤٥: التوبة [   ) #$

) š∅ÏΒ uρ É># t� ôã F{$# tΒ Ú∅ÏΒ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# (   ] ٩٩: التوبة [  

) βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# ( (    ] ٢: النور [  

) šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٢٢: اادلة [    ) #$

) öΝà6 Ï9≡sŒ àá tãθãƒ ÏµÎ/  tΒ tβ%x. Ú∅ ÏΒ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ   ] ٢: الطالق [   ) 4 #$

بعبارة تصور الكفر باهللا  نراها مسبوقة، وحىت حينما تتعلّق بالكفر باليوم اآلخر .. 
  ..تعاىل 
) tΒuρ ö� àÿ õ3tƒ «! $$Î/  ÏµÏF s3Í× ¯≈ n=tΒuρ Ïµ Î7çF ä.uρ  Ï&Î# ß™â‘uρ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ   ] ١٣٦: النساء [   ) #$

tΠöθ (وحىت حينما تتعلّق هذه العبارة  u‹ ø9$# t� ÅzFψ برجاء اليوم اآلخر ، فإنها ترد  ) #$
  .. وإما برجائه مسبوقة إما بعبادة اهللا تعاىل

) (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θã_ ö‘$#uρ tΠ öθu‹ ø9 $# t� ÅzFψ   ] ٣٦: العنكبوت [   ) #$

) yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ ö� tƒ ©! $# tΠöθ u‹ø9 $# uρ t� ÅzFψ   ] ٢١: األحزاب [   ) #$

) yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ ö� tƒ ©! $# tΠöθ u‹ø9 $# uρ t� ÅzFψ   ] ٦: املمتحنة [   ) 4 #$

ن القرآن الكرمي قولَ اهللا تعاىل املطلق الذي يصور احلقائق وكلُّ ذلك يتعلّق بكو
تصويراً مطلقاً ، فال إميان باليوم اآلخر قبل اإلميان باهللا تعاىل ، وال رجاء لليوم اآلخر قبل 

  ..عبادة اهللا تعاىل ورجائه 



  ٢٢٥                  
$         $         $  

# ( [: يف القرآن الكرمي نرى أنَّ مجيع مشتقّات كلمة بدا  y‰ t/ (  ،) ôN y‰ t/ (   ،) 

(#ρß‰ ö6è? (  ،) tβρß‰ ö7è? ( ، ) $ pκ tΞρß‰ ö6è? (  ،) çνρß‰ö6 è? (  ،) $ yδ Ï‰ö6 ãƒ (  ،) tβρ ß‰ö6 ãƒ (  ،) 

y“Ï‰ ö7 ãŠÏ9 (   ،) šÏ‰ö7 ãƒ (  ،) y‰ ö6è? ( [ ة مرتبطةً  مرتبطةباإلنسان ، ومل تأت وال مر
  .. تعاىل الذي هو فوق البداء وهذا تصوير مطلق حلقيقة علم اهللا.. باهللا تعاىل 

فاهللا تعاىل يعلم األمور واألشياء علماً مطلقاً ، قبل ظهورها ، وأثناء ذلك ، وبعده ، 
وال يوجد أمر أو شيٌء يبدو لعلم اهللا تعاىل مل يكن اهللا تعاىل عاملاً به ، فالبداء مسألةٌ 

ا نرى كيف أنَّ اقتران الكلمات وهكذ.. ترتبط باإلنسان احملكوم لقوانني املكان والزمان 
القرآنية مع بعضها ، هو انعكاس مطلق الرتباط املسائل اليت تصفها وتسميها هذه 

  ..الكلمات مع بعضها بعضاً 
  $         $         $  

إنَّ التدبر مسألةٌ ترتبط بالعقل املتعلّق بالنفس اردة اليت تنتمي لعامل ما فوق املكان 
تتبع مسائل  –يف حقيقته  –، وهذا التدبر هو ) العامل املخلوق غري احملسوس ( والزمان 

جمردة غري حمسوسة ، أي هو تتبع مسائل األمر حصراً دون املسائل اخلاضعة إلدراكنا 
هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي .. احلسي ، فالتدبر ال يكون إالَّ ملسائل األمر 

�βρã ( [تران صيغ التدبر تصويراً مطلقاً عرب اق −/ y‰ tFtƒ (  ،) � În/ y‰ ãƒ (  ،) #ρã� −/ £‰tƒ (  ،) 

N≡t� În/ y‰ßϑø9 $$ sù ( [  مبسائل عامل األمر] ) tβ# uö� à) ø9$# 4 (   ،) t� øΒF{$# ( (   ،) Αöθ s) ø9$# ( [ :  

) Ÿξsù r& tβρ ã�−/ y‰ tFtƒ tβ# u ö�à) ø9   ] ٨٢: النساء [   ) 4 #$

) §ΝèO 3“ uθtGó™ $# ’ n?tã Ä ö̧� yè ø9$# ( ã� În/ y‰ãƒ t� øΒF{$# ( (   ] ٣: يونس [  

) tΒuρ ã� În/ y‰ ãƒ z� ö∆ F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sùr& tβθà) −Gs? (   ] ٣١: يونس [  



  ٢٢٦                  
) ã� În/y‰ ãƒ t� øΒF{$# ã≅ Å_Á xÿãƒ ÏM≈ tƒ Fψ$# Ν ä3̄=yè s9 Ï !$ s)Î=Î/ öΝ ä3În/ u‘ tβθãΖ Ï%θè? (    ] ٢: الرعد [  

) óΟ n=sùr& (#ρã� −/ £‰tƒ tΑ öθ s) ø9$# ôΘ r& Ο èδ u !%ỳ $̈Β óΟ s9 ÏNù' tƒ ãΝ èδ u !$t/# u t,Î!̈ρ F{$# (   ] ٦٨: املؤمنون [  

) ã� În/y‰ ãƒ t� øΒF{$# š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘F{$# (   ] ٥: السجدة [  

) ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) Ô8t�≈ t6ãΒ (# ÿρã� −/ £‰u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u (    ] ٢٩: ص [    

) Ÿξsù r& tβρ ã�−/ y‰ tGtƒ šχ# u ö�à) ø9 $# ôΘr& 4’ n?tã A>θè=è% !$yγ ä9$xÿ ø%r& (   ] ٢٤: حممد [  

) ÏM≈ ys Î7≈¡¡9 $# uρ $[s ö7 y™ ∩⊂∪ ÏM≈ s) Î7≈¡¡9 $$ sù $Z) ö7y™ ∩⊆∪ ÏN≡t� În/ y‰ßϑø9 $$ sù # X� ö∆r& (   ] ٣: النازعات 
– ٥ [  

  $         $         $  
هو ) دار اخللود ( ة احلقيقية اليت تشمل اآلخرة إنَّ الفوز احلقيقي من منظار احليا

طاعة اهللا تعاىل ، عرب االبتعاد عن السيئات واملعاصي ، ونول رضوانه وفضله ، وبالتايل 
فالفوز يف حقيقته هو عدم دخول اإلنسان نار جهنم ، وصرف عذاا عنه ، ودخوله 

عليه اإلنسان نتيجة اختباره هذه هي حقيقة الفوز الذي حيصل .. اجلنة حيث خيلد فيها 
وال يعد  ، يف هذه الدنيا ، وما عدا ذلك مما يكسبه اإلنسان من متاعٍ دنيوي هو زائل

  ..فوزاً 
) ف ، و ، ز ( هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي عرب ارتباط مجيع مشتقّات اجلذر 

عاد عن السيئات واملعاصي ، بطاعة اهللا تعاىل ونوله رضوانه اهللا تعاىل وفضله ، وباالبت
فهذا االقتران يعكس بشكلٍ مطلقٍ اقتران .. وبالتايل بصرف جهنم عنه ودخوله اجلنة 

  ..الفوز بعدم دخول النار ، وبدخوله اجلنة 
   $         $         $  

األساطري كما يصفها القرآن الكرمي ، مسألة تتعلّق باألولني ، فال أساطري إالّ عرب 
رها كتاب اهللا تعاىل عرب اقتران كلمة .. لني األوهذه احلقيقة يصو) ç��ÏÜ≈ y™ r& (  مع كلمة



  ٢٢٧                  
) t,Î!̈ρ F{$# (  .. فقد وردت كلمة) ç�� ÏÜ≈y™ r& (  )ات يف كتاب اهللا تعاىل ، أتت )  ٩مر

t,Î!̈ρ (يف مجيعها مقترنة بكلمة  F{$# ( ..  

) ãΑθà) tƒ tÏ%©!$# (# ÿρã� xÿ x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈y™ r& t,Î!̈ρ F{$# (   ] ٢٥: األنعام [  

) ïχÎ) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρ F{$# (   ] ٣١: األنفال [  

) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% Μ çλm; !# sŒ$̈Β tΑ t“Ρ r& ö/ ä3š/ u‘   (# þθ ä9$s% ç�� ÏÜ≈ y™r& šÏ9 ¨ρF{$# (   ] ٢٤: النحل [  

) ÷βÎ) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™r& šÏ9 ¨ρF{$# (    ] ٨٣: املؤمنون [  

) (#þθ ä9$s% uρ ç�� ÏÜ≈ y™ r& šÏ9 ¨ρF{$# $ yγ t7 oKtGò2$# (   ] ٥: الفرقان [  

) ÷βÎ) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™r& tÏ9 ¨ρ F{$# (   ] ٦٨: النمل [     

) $ tΒ !# x‹≈ yδ HωÎ) ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{$# (    ] ١٧: األحقاف [     

) # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã $ uΖ çF≈ tƒ# u š^$s% ç�� ÏÜ≈ y™ r& šÏ9 ¨ρF{$# (   ] ١٥: القلم [   

) # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã $ uΖ çF≈ tƒ# u tΑ$s% ç�� ÏÜ≈ y™r& tÏ9̈ρ F{$# (   ] ١٣: املطففني [   

   $         $         $  
مسألتا الغدو واآلصال مها مسألتان متناظرتان متاماً ، ولذلك نرى أنَّ كلميت الغدو 

)  ٣( تني تردان يف القرآن الكرمي بشكلٍ متناظرٍ متاماً ، فكلٌّ منهما ترد واآلصال املعرف
وذكْر اهللا تعاىل والسجود له وتسبيحه مسألةٌ ترتبط اتني املسألتني معاً ، .. مرات 

وارتباطها بإحدامها يقتضي ارتباطها باألخرى ، فعندما ترتبط بالغدو ترتبط باآلصال ، 
  ..ل ترتبط بالغدو وعندما ترتبط باآلصا

هذه احلقيقة نراها مصورةً تصويراً مطلقاً يف كتاب اهللا تعاىل عرب اقتران كلميت الغدو 
  ..واآلصال املعرفتني ، واقتراما بذكر اهللا تعاىل وسجود املخلوقات وتسبيحها له 



  ٢٢٨                  
) � ä.øŒ $#uρ š� −/ §‘ ’ Îû š�Å¡ øÿ tΡ %Yæ•� |Ø n@ Zπ xÿ‹Åz uρ tβρßŠuρ Ì� ôγ yfø9 $# z ÏΒ ÉΑ öθ s)ø9 $# Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ 

ÉΑ$ |¹Fψ$# uρ Ÿω uρ ä3s? z ÏiΒ t,Î#Ïÿ≈ tóø9    ] ٢٠٥: األعراف [   ) #$

) ¬! uρ ß‰àf ó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö� x. uρ Ν ßγè=≈ n=Ïß uρ Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ 

   ] ١٥: الرعد [   ) (

) ’ Îû BNθã‹ç/ tβÏŒ r& ª! $# β r& yìsù ö�è? t� Ÿ2õ‹ ãƒ uρ $ pκ�Ïù …çµ ßϑó™$# ßxÎm7 |¡ç„ …çµ s9 $ pκ� Ïù Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ 

∩⊂∉∪ ×Α%ỳ Í‘ �ω öΝÍκ� Îγù=è? ×οt�≈ pgÏB Ÿω uρ ììø‹ t/ tã Ì� ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$s%Î) uρ Íο4θ n=¢Á9 $# Ï !$tGƒÎ) uρ Íο4θx. ¨“9 $#   tβθèù$sƒs† 

$ YΒöθtƒ Ü= ¯=s) tGs? ÏµŠÏù ÛUθè=à) ø9$# ã�≈ |Áö/ F{$# uρ (   ] ٣٧ – ٣٦: النور [    

   $         $         $  
املأوى الذي يصفه اهللا تعاىل بقوله املطلق هو املآل الذي ال مآل بعده والذي ال يتغير 

.. إما يف اجلنة وإما يف اجلحيم  –بالنسبة لإلنسان  –وال يتبدل ، وبالتايل البد أن يكون 
uρ“3 (هذه احلقيقة نراها عرب اقتران كلمة  ù' yϑø9 يف مجيع مرات ورودها يف القرآن  ) #$

≈M ([ الكرمي بالكلمات  ¨Ζ y_ (  ،) π̈Ζ y_ (  ،) ΛÅs pgø:$# (  ،) π ¨Ψ pgø:$# ( [ ..  

) öΝßγ n=sù àM≈ ¨Ζ y_ 3“uρ ù' yϑø9$# Kω â“çΡ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷è tƒ (   ] ١٩: السجدة [   

) $ yδ y‰ΨÏã èπ ¨Ζ y_ #“uρ ù' pRùQ$# (   ] ١٥ :النجم [   

) ¨βÎ*sù tΛÅs pgø:$# }‘ Ïδ 3“uρ ù' yϑø9    ] ٣٩: النازعات [   ) #$

) ¨βÎ*sù sπ ¨Ψ pgø:$# }‘Ïδ 3“uρ ù'yϑø9   ] ٤١: النازعات [   ) #$

'ãΝä31uρù ( [: ولو أخذنا الكلمات  tΒ (  ،) çµ1uρ ù' tΒuρ (  ،) öΝ ßγ1uρù' tΒ ( [  هالرأينا أن ،

â‘$̈Ψ9 (: رمي متعلّقةً مقترنة إما بكلمة ترد يف مجيع مرات ورودها يف القرآن الك $# ( (  ،



  ٢٢٩                  
ãΜ (: وإما بكلمة  ¨Ζ yγy_ 4 (  .. وبإمكان القارئ أن يعود إىل كتاب اهللا تعاىل ليتأكّد من

  ..هذه احلقيقة القرآنية 
   $         $         $  

zΟŠÏ9 (األمل مسألةٌ ترتبط بالعذاب ، وكلمة  F{$# (  فال هي صفة للعذاب الشديد ،
هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي تصويراً مطلقاً عرب اقتران .. أليم إالّ العذاب الشديد 

7ΟŠÏ9 ([ كلميت  r& (  ،) $ ¸ϑŠÏ9 r& ( [  بكلمة) Ü>#x‹ yè ø9$# (  .. لقد وردت الكلمتان )٧٢ 
 (مرة ، جاءتا يف مجيعها صفة للعذاب ، ما عدا صورتني قرآنيتني تأيت فيهما كلمة ) 

5ΟŠÏ9 r& (   مقترنة بيوم العذاب..  

) þ’ ÎoΤ Î) ß∃%s{ r& öΝ ä3ø‹ n=tæ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠÏ9 r& (  ] ٢٦: هود [  

) ×≅ ÷ƒuθ sù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑn=sß ôÏΒ É># x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠÏ9r& (   ] ٦٥: الزخرف [  

5ΟŠÏ9 (وما عدا صورتني أتت فيهما كلمة  r& ( ملة ، مقترنة بأخذ اهللا تعاىل للقرى الظا
  ..ولعقاب اهللا تعاىل 

) š� Ï9≡x‹ x. uρ ä‹÷{ r& y7 În/ u‘ !# sŒÎ) x‹ s{r& 3“ t�à) ø9 $# }‘Éδ uρ îπuΗÍ>≈ sß 4 ¨βÎ) ÿ…çν x‹÷{ r& ÒΟŠÏ9r& î‰ƒÏ‰ x© (   ]
  ] ١٠٢: هود 

) ¨βÎ) y7 −/u‘ ρä%s! ;οt� Ïÿ øótΒ ρèŒ uρ A>$ s)Ïã 5ΟŠÏ9r& (   ] لت٤٣: فص [  

5ΟŠÏ9 (ل املقترنة بكلمة ويف هذه الصور األربع نرى أنَّ املسائ r& (  ال خترج عن إطار
وهكذا نرى أنَّ ارتباط صفة األليم بالعذاب يصورها القرآن الكرمي ... مسألة العذاب 

7ΟŠÏ9 ([ عرب اقتران كلميت  r& (  ،) $̧ϑŠÏ9 r& ( [  بكلمة) Ü># x‹ yèø9 .. وما ينوب عنها  ) #$



  ٢٣٠                  
تران املسائل اليت تصفها وتسميها هذه فاقتران الكلمات القرآنية هو تصوير مطلق الق

  ..الكلمات 
   $         $         $  

اآلالء ال تكون إالّ هللا تعاىل ، فهي من عطاء اهللا تعاىل ، عطاء ألوهية وعطاء ربوبية ، 
هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي تصويراً مطلقاً عرب .. وال ترتبط اآلالء بغري اهللا تعاىل 

#Iω (لمة اقتران ك u (  بالكلمات] ) ! $# (  ،) 7 În/ u‘ (  ،) $yϑä3În/ u‘ ( [  .. لقد

#Iω (وردت كلمة  u (  يف القرآن الكرمي )تني مضافة هللا )  ٣٤ة ، أتت فيها مرمر

#) (: تعاىل  ÿρ ã�à2 øŒ$$ sù u Iω# u «! $# ÷/ ä3ª=yè s9 tβθßsÎ=øÿ è? (   ] ٦٩: األعراف   [ ،،،) (# ÿρã� à2 øŒ$$sù 

u Iω# u «!$# Ÿωuρ (#öθ sW ÷ès? ’Îû ÇÚ ö‘F{$# š Ï‰Å¡øÿ ãΒ (    ] ة ...   ] ٧٤: األعرافوأتت فيها مر

“Äd (: واحدة مضافة لكلمة ربك  r'Î6 sù Ï Iω# u y7 În/ u‘ 3“u‘$ yϑtFs? (  ] وأتت ...   ] ٥٥: النجم

“Äd (: مرة يف سورة الرمحن مضافة لكلمة ربكما )  ٣١( فيها  r'Î6 sù Ï Iω# u $ yϑä3În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹ s3è? (   ] ١٣: الرمحن [  ..  
   $         $         $  

8u‘$t6 (كلمة  s? (  ترد يف القرآن الكرمي )ات ، تأيت فيها متعلّقةً باهللا تعاىل )  ٩مر..  

) Ÿω r& ã& s! ß, ù=sƒø:$# â� ö∆F{$# uρ 3 x8u‘$t6 s? ª! $# �> u‘ tÏΗs>≈ yèø9   ] ٥٤: األعراف [   ) #$

) x8u‘$t7 tFsù ª! $# ß|¡ôm r& tÉ)Î=≈ sƒø:$# (   ] ١٤: املؤمنون [  

) x8u‘$t6 s? “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ tβ$s%ö� àÿø9 $# 4’ n? tã ÍνÏ‰ ö6 tã (   ] ١: الفرقان [     

) x8 u‘$t6 s? ü“Ï%©! $# βÎ) u !$ x© Ÿ≅ yèy_ y7 s9 #Z� ö� yz ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# 

≅ yè øgs† uρ y7 ©9 # I‘θÝÁ è% (   ] ١٠: الفرقان [  

) x8u‘$t6 s? “Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# %[`ρã� ç/ (   ] ٦١: الفرقان [     



  ٢٣١                  
) š‚ u‘$ t6tG sù ª! $# �Uu‘ šÏϑn=≈ yè ø9$# (     ] ٦٤: غافر [     

) x8u‘$t7 s? uρ “Ï%©!$# … çµs9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ $tΒ uρ $ yϑßγ uΖ ÷� t/ (   ]٨٥: زخرف ال [  

) x8t�≈ t6 s? ãΛ ôœ$# y7 În/ u‘ “ÏŒ È≅≈ n=pg ø:$# ÇΠ# t� ø. M} $#uρ (   ] ٧٨: الرمحن [  

) x8t�≈ t6 s? “Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ à7 ù=ßϑø9 $# uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% (   ] ١: امللك [   

   $         $         $  

..  تعاىل ال تكون إالّ لألجل يف كتاب اهللا  ) wΚ|¡•Β‘ (الدالالت اليت حتملها كلمة 

مرة ، تأيت يف مجيعها )  ٢١( ترد يف كتاب اهللا تعاىل  ) wΚ|¡•Β‘ (ولذلك نرى أنَّ كلمة 

≅× (مقترنةً بكلمة  y_r& ( ..  

) # sŒÎ) Λ äΖ tƒ# y‰ s? Aø y‰ Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β çνθç7 çFò2$$ sù 4 (    ] ٢٨٢: البقرة [   

) ¢Ο èO #|Ós% Wξy_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘‡Κ|¡•Β …çν y‰ΨÏã ( (       ] ٢: األنعام [  

) §ΝèO öΝ à6èW yèö7 tƒ ÏµŠÏù # |Óø)ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β ( (    ] ٦٠: األنعام [  

) Νä3 ÷èÏnGyϑãƒ $ ·è≈ tG¨Β $·Ζ |¡ ym #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β (    ] ٣: هود [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ ( @≅ ä. “Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘wΚ|¡•Β 4 (    ] ٢: الرعد [  

) öΝà2 t� ½jzxσ ãƒ uρ #†n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ|¡ •Β 4 (    ] ١٠: إبراهيم [  

) Å3≈ s9 uρ öΝ èδ ã�½jz xσãƒ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β ( (   ] ٦١: النحل [  

) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ tβ%s3s9 $ YΒ# t“Ï9 ×≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡ •Β (   ] ١٢٩: طه [  

) ”� É)çΡ uρ ’ Îû ÏΘ%tnö‘F{$# $ tΒ â !$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β (    ] ٥: احلج [  

) ö/ ä3s9 $ pκ�Ïù ßìÏÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β ¢Ο èO !$yγ �=ÏtxΧ ’ n<Î) ÏM ø� t7 ø9$# È,ŠÏF yèø9    ] ٣٣: احلج [   ) #$



  ٢٣٢                  
) Iωöθ s9 uρ ×≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β ÞΟ èδ u !$ pg°: Ü># x‹ yèø9   ] ٥٣: العنكبوت [       ) #$

) $ ¨Β t,n= y{ ª!$# ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ !$ yϑåκ s] øŠt/ �ωÎ) Èd,ys ø9 $$Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡•Β (   ] الروم :
٨ [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ @≅ ä. ü“Ì� øgs† #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β (    ] ٢٩: لقمان [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ @≅ à2 “Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘wΚ|¡•Β 4 (     ] ١٣: فاطر [  

) Å6≈s9 uρ öΝ èδ ã�½jz xσãƒ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ|¡•Β ( (      ] ٤٥: فاطر [  

) t� ¤‚ y™uρ }§ ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ ( @≅ à2 “Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘‡Κ|¡•Β 3 (    ] ٥: الزمر [  

) ã≅ Å™ö� ãƒ uρ #“t� ÷zW{$# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡ •Β 4 (     ] ٤٢: الزمر [  

) (#þθ äóè=ö7 tFÏ9 uρ Wξ y_ r& ‘ wΚ|¡•Β öΝ à6̄=yè s9 uρ šχθè=É) ÷ès? (    ] ٦٧: غافر [  

) Ÿωöθ s9 uρ ×πyϑÎ= x. ôM s) t7y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β zÅÓà) ©9 öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 (   ] ١٤: الشورى [  

) $tΒ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $tΒuρ !$ yϑßγoΨ øŠ t/ �ω Î) Èd,ys ø9 $$Î/ 9≅ y_ r&uρ ‘wΚ|¡•Β 4 (   ]
  ] ٣: األحقاف 

) ö� Ïÿøó tƒ /ä3 s9 ÏiΒ ö/ä3 Î/θçΡèŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒ uρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ|¡•Β 4 (   ] ٤: نوح [  

   $         $         $  
اإلخالص احلق الذي يصفه اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي هو هللا تعاىل ، ولذلك نرى أنَّ 

TÁÎ=øƒ$ (كلمة  èΧ ( آن الكرمي ترد يف القر )ات ، ترد فيها ضمن سياقٍ يصف )  ٣مر
  ..إخالص الدين هللا تعاىل 

) Ï‰ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 šÏe$!$# (   ] ٢: الزمر [  

) ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßN ö� ÏΒé& ÷β r& y‰ç7 ôã r& ©!$# $ TÁÎ=øƒèΧ çµ©9 tÏe$!$# (   ] ١١: الزمر [   



  ٢٣٣                  
) È≅ è% ©! $# ß‰ ç7ôã r& $TÁ Î=øƒèΧ … ã&©! Í_ƒ ÏŠ (   ] ١٤: الزمر [  

مرة واحدة ، نراها أيضاً ضمن سياقٍ قرآينٍّ يصف  ) tβθÝÁÎ=øƒèΧ (وترد كلمة 
  ..اإلخالص هللا تعاىل 

) ö≅ è% $oΨ tΡθ•_!$ ys è? r& ’ Îû «! $# uθèδ uρ $uΖ š/ u‘ öΝ à6š/ u‘uρ !$oΨ s9 uρ $ oΨ è=≈ yϑôã r& öΝ ä3s9 uρ öΝä3 è=≈ yϑôã r& ßøt wΥuρ …çµ s9 

tβθÝÁ Î=øƒèΧ (   ]١٣٩: لبقرة ا [   

مرات ، ضمن سياقٍ قرآينٍّ )  ٧( يف القرآن الكرمي  ) ÅÁÎ=øƒèΧ (وترد كلمة 
  ..يصف إخالص الدين هللا تعاىل 

) çνθãã ÷Š$# uρ šÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! tÏe$!$# 4 $ yϑx. öΝä. r& y‰t/ tβρßŠθãè s? (    ] ٢٩: األعراف [  

) (#âθ tã yŠ ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# (   ] ٢٢: يونس [  

) (#âθ tã yŠ ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ çµ s9 tÏe$!$# (    ]  ٦٥: العنكبوت [  

) (#âθ tã yŠ ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# (   ]  ٣٢: لقمان [  

) (#θãã ÷Š$$ sù ©! $# šÅÁÎ=÷‚ ãΒ çµ s9 tÏe$!$# öθ s9 uρ oνÌ� x. tβρã� Ïÿ≈ s3ø9   ] ١٤: غافر [   ) #$

) uθ èδ �† ysø9 $# Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθ èδ çνθãã ÷Š$$sù tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! šÏe$!$# 3 (   ] ٦٥: غافر [  

) !$ tΒuρ (#ÿρ â�É∆ é& �ω Î) (#ρß‰ ç6÷è u‹ Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! tÏe$!$# (   ] نة٥: البي [  

TÁ$ (وترد كلمة  n=øƒèΧ (  خلَصاً هللاة واحدة لتصف موسى عليه السالم كونه ممر
  ..تعاىل 
) ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# # y›θãΒ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. $ TÁn=øƒèΧ tβ% x.uρ Zωθß™ u‘ $ |‹ Î;̄Ρ (   ] ٥١: مرمي [   



  ٢٣٤                  
šÅÁ (وترد كلمة  n=ø⇐ ßϑø9 مرات ، تكون فيها )  ٨( يف كتاب اهللا تعاىل  ) #$

  ..مجيعها مقترنةً بصفة العبودية هللا تعاىل 
) …çµ ¯Ρ Î) ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6Ïã šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9   ] ٢٤: يوسف [    ) #$

) �ωÎ) š‚ yŠ$t6 Ïã ãΝ åκ ÷]ÏΒ šÅÁ n=ø⇐ßϑø9    ] ٤٠: احلجر [   ) #$

) �ωÎ) yŠ$ t7Ïã «! $# tÅÁ n=ø⇐ßϑø9   ] ٤٠: الصافات [   ) #$

) �ωÎ) yŠ$ t6Ïã «! $# šÅÁ n=ø⇐ßϑø9    ] ٧٤: الصافات [   ) #$

) �ωÎ) yŠ$ t7Ïã «! $# šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9$# (   ] ١٢٨: الصافات [  

) �ωÎ) yŠ$ t7Ïã «! $# tÅÁ n=ø⇐ßϑø9   ] ١٦٠: الصافات [   ) #$

) $̈Ψ ä3 s9 yŠ$t7Ïã «!$# tÅÁ n=ø⇐ ßϑø9$# (    ] ١٦٩: الصافات [  

) �ωÎ) x8yŠ$t7 Ïã ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9   ] ٨٣: ص [   ) #$

كلُّ ذلك يتبع التصوير املطلق للقرآن الكرمي والذي يتعلّق بصفات اهللا تعاىل املطلقة 
..  

   $         $         $  
هذه .. الرضوان احلق الذي يصفه القرآن الكرمي ال يكون إالّ من اهللا سبحانه وتعاىل 

≡β (احلقيقة نراها عرب اقتران كلمة  uθôÊ Í‘ (  باهللا تعاىل ، يف مجيع مرات ورودها يف
  ..القرآن الكرمي 

) tÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù Ól≡uρø— r&uρ ×οt� £γ sÜ•Β Òχ≡uθôÊ Í‘uρ š∅ÏiΒ «!   ] ١٥: آل عمران [   ) 3 #$

) Çyϑsù r& yì t6 ©?$# tβ≡uθ ôÊÍ‘ «! $# .yϑx. u !$ t/ 7Ý y‚|¡ Î0 zÏiΒ «!   ] ١٦٢: آل عمران [   ) #$

) (#θãè t7̈? $# uρ tβ≡ uθôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $# uρ ρèŒ @≅ôÒ sù AΟŠÏà tã (    ] ١٧٤: آل عمران [  



  ٢٣٥                  
) öΝèδ ç� Åe³t6 ãƒ Ο ßγš/ u‘ 7π yϑôm t� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ 5β≡uθ ôÊÍ‘uρ (   ] ٢١: التوبة [     

) ×β≡ uθôÊ Í‘uρ š∅ÏiΒ «! $# ç� t9ò2r& 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθxÿ ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9      ] ٧٢: التوبة [   ) #$

) ôyϑsù r& š[ ¢™ r& …çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n? tã 3“ uθø) s? š∅ ÏΒ «! $# Aβ≡ uθôÊ Í‘uρ (   ] ١٠٩: التوبة [     

) ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# Ò># x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ×ο t� Ïÿøó tΒuρ zÏiΒ «!$# ×β≡uθ ôÊÍ‘uρ 4 (    ] ٢٠: احلديد [     

) $ tΒ $ yγ≈ uΖ ö; tGx. óΟ ÎγøŠ n=tæ �ω Î) u !$ tóÏGö/ $# Èβ≡uθ ôÊÍ‘ «!      ] ٢٧: احلديد [    ) #$

ZΡ≡uθ$ (وكلمة  ôÊÍ‘ uρ 4 (  وكذلك كلمة ،) … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ (  نرامها تردان يف كتاب اهللا ،
  ..تعاىل دائماً متعلّقتني باهللا تعاىل 

) tβθäó tGö6tƒ Wξ ôÒsù ÏiΒ öΝ Íκ Íh5§‘ $ ZΡ≡uθ ôÊÍ‘uρ 4 (   ] ٢: املائدة [  

) “Ï‰ ôγtƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7 ©?$# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈n=¡¡9      ] ١٦: املائدة [   ) #$

) š�Ï9≡ sŒ ÞΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θãè t7̈? $# !$ tΒ xÝ y‚ ó™r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2uρ … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ (   ] ٢٨: حممد [  

) tβθäó tGö6tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘uρ ( (    ] ٢٩: الفتح [  

) tβθäó tGö6tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘uρ (  ] ٨: احلشر [  

   $         $         $  

È,ŠÏF (يف القرآن الكرمي مشتق وحيد هو كلمة ) ع ، ت ، ق ( للجذر  yèø9 اليت  ) #$
وهذه الصفة .. ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل ، وهذه الكلمة تعين العتق ، مبعىن األمان 

βÎ) tΑ¨ (: إالَّ لبيت اهللا احلرام ، يقول تعاىل  –يف الدنيا  –ال تكون  ¨ρ r& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

“Ï%©# s9 sπ©3 t6Î/ %Z.u‘$t7 ãΒ “Y‰èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù=Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠÏù 7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖÉi� t/ ãΠ$s) ¨Β zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) (  tΒuρ … ã& s# yzyŠ 

tβ%x. $ YΨ ÏΒ#u 3 (   ] هذه احلقيقة نراها يف اقتران كلمة ...  ] ٩٧ – ٩٦: آل عمران) È,ŠÏFyè ø9$# 

M (بكلمة  ) ø� t7ø9   ..يف املرتني اللتني ترد ما يف كتاب اهللا تعاىل  ) #$



  ٢٣٦                  
) ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝßγ sW xÿ s? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ ©Ü u‹ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9 $$Î/ È,ŠÏF yèø9    ] ٢٩: احلج [   ) #$

) ö/ ä3s9 $ pκ�Ïù ßìÏÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡ •Β ¢Ο èO !$yγ �=ÏtxΧ ’ n<Î) ÏM ø� t7 ø9$# È,ŠÏF yèø9   ] ٣٣: احلج [   ) #$

   $         $         $  
  ..خرياً لإلنسان ، وبالتايل هي شر له البخل مسألة ال يريدها اهللا تعاىل ، فهي ليست 

) Ÿω uρ ¨t|¡ øts† tÏ%©!$# tβθè= y‚ö7 tƒ !$ yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù uθ èδ # Z� ö� yz Νçλ °; ( ö≅ t/ uθ èδ @� Ÿ° 

öΝ çλ°; ( tβθè%§θ sÜ ã‹y™ $ tΒ (#θè=Ïƒr2  ÏµÎ/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 3 ¬! uρ ß^≡u�� ÏΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 3 ª! $# uρ $ oÿ Ï3 

tβθè=yϑ÷è s? ×�� Î6yz (   ] ١٨٠: آل عمران [  

هذه احلقيقة يصورها .. فالبخل مسألة ترتبط بأمر الناس وال ترتبط بأمر اهللا تعاىل 
≅È (القرآن الكرمي عرب اقتران كلمة  ÷‚ ç7 ø9$$ Î/ (  لقد وردت كلمة .. بأمر الناس) 

È≅ ÷‚ ç7ø9 $$Î/ (  تني أتتفيهما مقترنة بأمر الناس يف القرآن الكرمي مر..  

) tÏ%©!$# tβθè=y‚ö7 tƒ tβρâ� ß∆ù' tƒ uρ šZ$̈Ψ9$# È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ šχθßϑçFò6tƒ uρ !$tΒ ãΝßγ9 s?#u ª! $# ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù 3 $ tΡ ô‰tF ôã r&uρ tÌ� Ïÿ≈ x6ù=Ï9 $ \/#x‹ tã $YΨ‹ Îγ•Β (   ] ٣٧: النساء [  

) tÏ%©!$# šχθè= y‚ö7 tƒ tβρâ� ß∆ù' tƒ uρ }̈ $̈Ζ9$# È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ 3 tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ¨βÎ* sù ©!$# uθ èδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# 

   ] ٢٤: احلديد [   )
   $         $         $  

βθãΖ¥ (الصفة  øg¤Χ (  ما إىل رها القرآن الكرمي ، ال تعين أبداً انتساب إنسانكما يصو
اهللا تعاىل عرب ورود  هذه احلقيقة نراها يف كتاب.. عامل اجلن ، وال عيشه يف عامل اجلن 

βθãΖ¥ (كلمة  øg¤Χ (  ، من البشر يف القرآن الكرمي دون أن تكون وصفاً من اهللا تعاىل ألي
مرة ، جاءت فيها إما ضمن سياقٍ )  ١١( فقد وردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي 



  ٢٣٧                  
βθãΖ¥ (قرآينٍّ يصور اتهام الكافرين لرسل اهللا تعاىل ذه الصفة  øg¤Χ ( ،  ٍا ضمن سياقوإم

  ..قرآينٍّ يصور نفي اهللا تعاىل هلذه الصفة عن رسله 
) (#θä9$s% uρ $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ “Ï%©! $# tΑ Ìh“çΡ Ïµø‹ n=tã ã� ø. Ïe%!$# y7 ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 (   ] ٦: احلجر [   

) tΑ$ s% ¨βÎ) ãΝä3 s9θß™ u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ ö‘é& óΟ ä3ö‹ s9 Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9 (   ] ٢٧: الشعراء [  

) tβθä9θà) tƒ uρ $̈Ζ Í←r& (# þθä. Í‘$ tGs9 $ oΨÏG yγÏ9# u 9�Ïã$t±Ï9 ¥βθãΖ øg¤Χ (   ] ٣٦: الصافات [  

) §ΝèO (# öθ©9 uθ s? çµ ÷Ζ tã (#θä9$s% uρ ÒΟ̄= yèãΒ îβθãΖ øg¤Χ (   ] ١٤: الدخان [  

) 4’ ¯<uθ tGsù  ÏµÏΖ ø. ã�Î/ tΑ$s%uρ í� Ås≈ y™ ÷ρ r& ×βθãΖ øgxΧ (   ] ٣٩: الذاريات [   

) y7 Ï9≡x‹ x. !$ tΒ ’ tA r& tÏ%©!$#  ÏΒ Ν Îγ Î=ö7s% ÏiΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) (#θä9$s% í� Ïm$ y™ ÷ρr& îβθãΖ øgxΧ (  ] الذاريات
 :٥٢ [  

) ö� Åe2x‹ sù !$ yϑsù |MΡ r& ÏM yϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 9Ïδ%s3 Î/ Ÿωuρ AβθãΖ øgxΧ (   ] ٢٩: الطور [   

) * ôM t/ ¤‹ x. öΝ ßγn=ö6 s% ãΠ öθs% 8yθçΡ (#θ ç/¤‹ s3sù $ tΡ y‰ö6 tã (#θä9$s%uρ ×βθãΖ øgxΧ t� Å_ßŠ ø—$# uρ (   ] ٩: القمر [  

) !$ tΒ |MΡ r& Ïπyϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/u‘ 5βθãΖôf yϑÎ/ (   ] ٢: القلم [  

) β Î) uρ ßŠ%s3 tƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. y7 tΡθà) Ï9 ÷”ã� s9 óΟ Ïδ Ì�≈ |Áö/ r'Î/ $£ϑ s9 (#θ ãèÏÿ xœ t� ø.Ïe%!$# tβθä9θà) tƒ uρ … çµ̄Ρ Î) 

×βθãΖ ôf pRmQ (   ] ٥١: القلم [   

) $ tΒuρ /ä3 ç6Ïm$|¹ 5βθãΖ ôfyϑÎ/ (   ] ٢٢: التكوير [  

   $         $         $  

�ã (ولننظر إىل اقتران كلمة  ÏÛ$sù (  ، ات ورودها يف القرآن الكرمييف مجيع مر

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9 (بالعبارة القرآنية  $# ÇÚ ö‘F{$#uρ 4 (  مطلق وكيف أنَّ هذا االقتران هو تصوير ،
  ..فة ذه العبارات القرآنية للحقيقة الكونية املوصو



  ٢٣٨                  
) ö≅ è% u� ö� xî r& «! $# ä‹Ïƒ ªBr& $|‹ Ï9 uρ Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ (   ] ١٤: األنعام [     

) t� ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{ $#uρ |MΡ r&  Çc’ Í<uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ $#uρ ( (   ] ١٠١: يوسف [     

) * ôM s9$s% óΟ ßγ è=ß™â‘ ’Îû r& «! $# A7 x© Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ( (   ] ١٠: إبراهيم [  

) ß‰ôϑ ptø:$# ¬! Ì� ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ (   ] ١: فاطر [     

) È≅ è% §Ν ßγ̄=9 $# t� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ (   ] ٤٦: الزمر [  

) ã� ÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 (   ] ١١: الشورى [     

   $         $         $  

‰5βô (ولننظر إىل اقتران كلمة  tã 4 (  ات ورودها يف القرآن الكرميوهي  [يف مجيع مر

≈M (، بالكلمة  ]يف القرآن الكرمي ) ع ، د ، ن ( املشتق الوحيد للجذر  ¨Ζ y_ (  .. فهذا
  ..االقتران هو تصوير مطلق للحقائق املتعلّقة ذه العبارات القرآنية 

) zÅ3≈ |¡tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ † Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã 4 (   ] ٧٢: التوبة [  

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ (   ] ٢٣: الرعد [     

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( (    ] ٣١: النحل [  

) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝçλ m; àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã “Ì� øgrB  ÏΒ ãΝ ÍκÉJ øtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (   ] ٣١: الكهف [  

) ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβô‰ tã ÉL ©9 $# y‰ tã uρ ß≈ oΗ÷q§�9 $# …çν yŠ$t7 Ïã Í= ø‹ tóø9 $$ Î/ 4 (   ] ٦١: مرمي [  

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã “Ì� øg rB ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (   ] ٧٦: طه [  

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äz ô‰tƒ (   ] ٣٣: فاطر [  

) ÏM≈ ¨Ψ y_ 5βô‰ tã Zπ ys −Gxÿ•Β ãΝçλ °; Ü>≡uθ ö/F{   ] ٥٠: ص [   ) #$



  ٢٣٩                  
) $ uΖ−/ u‘ óΟßγ ù=Åz÷Šr& uρ ÏM≈̈Ζ y_ Aβ ô‰ tã ÉL ©9 $# öΝßγ ¨?‰tã uρ (   ]٨: غافر [  

) zÅ3≈ |¡tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ ’ Îû ÏM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθxÿ ø9 $# ãΛÏà yèø9   ] ١٢: الصف [    ) #$

) ôΜèδ äτ!# t“y_ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã (      ] نة٨: البي [  

   $         $         $  

�ö< ( [ولننظر إىل اقتران كلمة  x. (  ،) > ö� s3 ø9$# ( [  ات ورودها يفيف مجيع مر
،  ]يف القرآن الكرمي ) ك ، ر ، ب ( وهي املشتق الوحيد للجذر  [القرآن الكرمي 
Ν ( [مبسألة النجاة  ä3‹ Édf uΖãƒ (  ،) µ≈ uΖ ø‹¤f uΖ sù (  ،) µ≈ uΖ øŠ¤f tΡ uρ (  ،) $ yϑßγ≈ uΖøŠ̄g wΥuρ ( [  ..

  ..فهذا االقتران هو تصوير مطلق للحقائق املتعلّقة ذه العبارات القرآنية 
) È≅ è% ª! $# Ν ä3‹ ÉdfuΖ ãƒ $ pκ÷] ÏiΒ ÏΒuρ Èe≅ ä. 5> ö� x. §ΝèO öΝ çFΡ r& tβθä.Î� ô³è? (   ] ٦٤: األنعام [  

) $ uΖö6 yf tGó™$$ sù …çµ s9 çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù … ã& s# ÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ö� x6ø9 $# ÉΟŠÏà yèø9   ] ٧٦: األنبياء [   ) #$

) çµ≈ uΖ øŠ¤f tΡ uρ …ã& s# ÷δ r&uρ š∅ ÏΒ É> ö� s3ø9 $# ËΛÏà yèø9   ] ٧٦: الصافات [   ) #$

) $ yϑßγ≈ uΖ øŠ̄gwΥ uρ $ yϑßγtΒöθ s%uρ z ÏΒ É> ö� x6ø9 $# ÉΟŠÏà yèø9   ] ١١٥: الصافات [   ) #$

   $         $         $  
البغضاء بني طرفني فإنَّ ذلك يؤدي إىل العداوة بني هذين الطرفني ، ومن  عندما تقع

هذه احلقيقة يصورها .. جهة ثانية عندما تقع العداوة بينهما ال بد أن تؤدي إىل البغضاء 
#οuρ ([ القرآن الكرمي عرب اقتران الكلمتني  y‰ yèø9 $# (  ،) â!$ ŸÒøó t7ø9 مع بعضهما ،  ] ) #$

Νßγ ( [وقتان بإحدى الكلمات ومها مسب oΨ ÷� t/ (  ،) Ν ä3uΖ ÷� t/ (  ،) $ uΖ oΨ ÷� t/ ( [ ..  

â (لقد وردت كلمة  !$ ŸÒøó t7ø9 مرات ، منها واحدة فقط )  ٥( يف القرآن الكرمي  ) #$

Νßγ ( [تصور البغضاء من طرف واحد ، أي غري مقترنة بإحدى الكلمات  oΨ ÷� t/ (  ،) 

Ν ä3uΖ ÷� t/ (  ،) $ uΖ oΨ ÷� t/ ( [  .. ولذلك ال نراها تقترن بالعداوة ..) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω 



  ٢٤٠                  
(#ρä‹ Ï‚−G s? Zπ tΡ$sÜ Î/ ÏiΒ öΝ ä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝä3 tΡθä9ù' tƒ Zω$t6 yz (#ρ–Šuρ $ tΒ ÷Λ —ÏΨ tã ô‰ s% ÏN y‰ t/ â !$ ŸÒøó t7ø9 $# ôÏΒ 

öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr& $ tΒuρ ‘Ïÿ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρß‰ ß¹ ç� t9ø. r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨� t/ ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# ( β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ è=É)÷è s? (   ] آل
  ] ١١٨: عمران 

â (أما الصور األربع احمليطة بكلمة  !$ ŸÒøó t7ø9  ( [، نراها تقترن بإحدى الكلمات  ) #$
Ν ßγoΨ ÷� t/ (  ،) Ν ä3uΖ ÷� t/ (  ،) $uΖ oΨ ÷� t/ ( [  وبالتايل تقترن بكلمة ،) οuρ# y‰ yèø9 ، وهي  ) #$

ο (ترد فيها كلمة  الصور ذاا اليت uρ# y‰ yèø9   ..املعرفة  ) #$

) $ oΨ÷ƒ t� øî r' sù ãΝßγ oΨ ÷� t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9   ] ١٤: املائدة [   ) 4 #$

) $ uΖøŠ s)ø9 r& uρ ãΝ æηuΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰yè ø9 $# u!$ ŸÒøó t7 ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9    ] ٦٤: املائدة [    ) 4 #$

) $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ nο uρ≡y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ (   ] ٩١: املائدة [  

) # y‰t/ uρ $ uΖ oΨ ÷� t/ ãΝä3 uΖ ÷� t/ uρ äο uρ≡y‰ yèø9 $# â !$ ŸÒøó t7ø9 $# uρ #́‰ t/ r& (   ] ٤: املمتحنة [  

   $         $         $  
ىل العذاب ، فال حريق دون عذاب ، فاحلريق يقترن حنن نعلم أنَّ احلريق يؤدي إ

�È,ƒÍ (هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي عرب اقتران كلمة .. بالعذاب ويقتضيه  ptø:$# (   

#U (بكلمة  x‹ tã (  .. لقد وردت كلمة) È,ƒÍ� ptø:$# (  يف القرآن الكرمي )ات ، )  ٥مر
  ..أتت فيها مضافة للعذاب ومقترنة به 

) Ü= çGõ3oΨ y™ $tΒ (#θä9$ s% ãΝ ßγ n=÷Fs%uρ u !$uŠ Î;/Ρ F{$# Î� ö� tóÎ/ 9d,ym ãΑθà) tΡ uρ (#θè%ρ èŒ šU# x‹ tã È,ƒÍ� y⇔ø9 $# (   ]
  ] ١٨١: آل عمران 
) šχθç/Î� ôØ o„ öΝßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/ ÷Šr&uρ (#θè%ρèŒuρ šU# x‹ tã È,ƒÍ� y⇔ ø9   ] ٥٠: األنفال [   )  #$

) … çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( … çµà)ƒÉ‹ çΡ uρ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# z>#x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (  ] ٩: احلج [  



  ٢٤١                  
) !$ yϑ¯=à2 (# ÿρßŠ# u‘r& β r& (#θã_ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ�Ïù (#θè%ρèŒuρ z># x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ]
  ] ٢٢: احلج 

) �χÎ) tÏ%©!$# (#θãΨ tG sù tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ §Ν èO óΟ s9 (#θç/θçGtƒ óΟ ßγ n=sù Ü># x‹ tã tΛ © yγy_ öΝçλ m; uρ 

Ü># x‹ tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ] ١٠: الربوج [   

   $         $         $  

uΖ$ (: القرآن الكرمي نزله اهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء  ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3 Ïj9 

& óx« (   ] القرآين ، بعمقيه  ، فاملنهج كلُّ]  ٨٩: النحل املنهج حمتوى يف أعماق النص
الظاهر والباطن ، فال منهج خارج النص القرآين ، والسنة الشريفة ال تضيف أحكاماً إىل 

هذه احلقيقة نستطيع رؤيتها يف .. النص القرآين ، إنما تفسر كليات النص القرآين 
  ..  النصوص القرآنية كتاب اهللا تعاىل من عدة مناظري وبالكثري من 

خلف النصوص  ) %è≅ (من هذه املناظري ومن هذه النصوص ، هو اقتران كلمة 

7 (القرآنية احلاملة لكلمة  tΡθ çFøÿ tGó¡o„ (  أو لكلمة ،) � tΡθè=t↔ó¡ o„ (   ةأو للعبارة القرآني

) y7 è=t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# (  هعلى أن ه، وذلك تأكيدحىت يف طلب الفتوى املُوج ة لشخص النيب
r  هة لشخص النيبمن قبل الناس ، وحىت يف األسئلة املوجr  ُحىت يف ذلك ، يأخذ ،
r  القرآين اإلجابةَ من النص..  

 هة لشخص النيبففي طلب الفتوى املُوجr  ُمن قبل الناس ، حىت يف ذلك ، يأخذ
r  القرآين 7 (: فكلمة .. اإلجابةَ من النص tΡθçFøÿ tGó¡o„ (  تني يف كتاب اهللا تعاىلترد مر

y7 (: يف قوله تعاىل  ، tΡθçGøÿ tGó¡o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝà6‹ ÏGøÿ ãƒ £ÎγŠÏù $ tΒuρ 4‘n=÷F ãƒ 

öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’ Îû ‘yϑ≈ tGtƒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# ....... (  ] ويف قوله تعاىل ]  ١٢٧: النساء ، :) 

y7 tΡθçFøÿ tGó¡o„ È≅è% ª!$# öΝ à6‹ ÏFøÿ ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n=s3ø9 ويف هذين ..  ] ١٧٦: النساء [  ).......  4 #$



  ٢٤٢                  
 القرآين حىت لفتوى النيب ة الفتوى هي النصني نرى أنَّ مرجعيالنصr  يف تفاعله مع

y7 ( [[: فخلف العبارتني ..... الناس  tΡθçGøÿtGó¡ o„uρ ’Îû Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ( (  ،) 7 tΡθçF øÿtGó¡ o„ ( [[ 

≅È (ى العبارة القرآنية ، نر è% ª! $# öΝ à6‹ ÏGøÿãƒ (  ..... فهذه العبارة :) È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ÏGøÿ ãƒ (  يف سياقها القرآين التايل الستفتاء الناس وطلبهم الفتوى من النيبr  ،
 ة الوحيدة لإلفتاء ، حىت وإن كان املُفيت هو النيبالقرآينَّ هو املرجعي أنَّ النص تؤكّدr 

وكلُّ ذلك يتعلّق حبكمة اهللا تعاىل يف تدرج رساالته السماوية وصوالً إىل منهجٍ فوق  ..
التاريخ ومعجزة فوق التاريخ ، ليكون املنهج وتكونَ املعجزةُ صاحلني لكلِّ زمان ومكان 

..  
 ه يف إجابة النيبويف كتاب اهللا تعاىل نرى أنr  على األسئلة املطروحة عليه ، ال

يف كتاب اهللا تعاىل ، وكذلك  ) „�tΡθè=t↔ó¡o (: فكلمة .. ن النص القرآين خيرج ع

y7 (: العبارة  è= t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# (  عطي النيبة ال تنرى خلفهما عبارات قرآني ،r  َصالحية

≅ (فكلمة .. اإلجابة خارج النص القرآين  è% (  خلف كلمة) � tΡθè=t↔ ó¡o„ (  وخلف ،

y7 (العبارة  è=t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9 يف إجابته على أسئلة الناس اليت تطرح عليه ،  r، تؤكّد أنه  ) #$
  ..ال يتجاوز النص القرآين 

) y7 è=t↔ó¡ o„ â¨$̈Ζ9$# Çtã Ïπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ¯ΡÎ) $yγ ßϑù=Ïæ y‰Ζ Ïã «!   ] ٦٣: األحزاب [  ) 4 #$

) * š� tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ï'©# Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡uθ tΒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Ædk ys ø9$# uρ 3  (  ] ١٨٩: البقرة [      

) š�tΡθè=t↔ó¡o„ #sŒ$tΒ tβθà) ÏÿΖãƒ ( ö≅ è% !$tΒ Ο çFø) xÿΡ r& ôÏiΒ 9� ö� yz Èø y‰Ï9≡uθ ù=Î=sù tÎ/t� ø%F{$# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ 

ÈÅ3≈ |¡pRùQ $# uρ Èø⌠$# uρ È≅‹ Î6         ] ٢١٥: البقرة [  ) 3 9$#¡¡

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Çtã Ì� öκ¤¶9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 5Α$tF Ï% ÏµŠÏù ( ö≅ è% ×Α$tF Ï% ÏµŠÏù ×�� Î6 x. ( (  ] ٢١٧: البقرة [        



  ٢٤٣                  
) * y7 tΡθè=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì�ôϑ y‚ ø9$# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 š� tΡθè= t↔ó¡o„ uρ #sŒ$tΒ tβθà)ÏÿΖ ãƒ È≅ è% uθ øÿ yèø9           ] ٢١٩: البقرة [  ) 3 #$

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝçλ °; ×� ö� yz ( (  ] ٢٢٠: البقرة [            

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Ç tã ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “]Œr& (   ] ٢٢٢: البقرة [              

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ !# sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝ çλm; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3s9 àM≈ t6ÍhŠ©Ü9               ] ٤: املائدة [   )   #$

) y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Çtã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $ yγ8 y™ó� ß∆ ( ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγãΚù=Ïæ y‰ΖÏã ’ În1u‘ ( Ÿω $ pκ� Ïk=pgä† !$ pκ ÉJø%uθ Ï9 

�ω Î) uθ èδ 4 ôM n=à) rO ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 Ÿω ö/ä3‹ Ï? ù' s? �ω Î) Zπ tGøó t/ 3 y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ y7 ¯Ρ r(x. ;’ Å∀ ym $ pκ÷] tã ( 
ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) $ yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «! $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ١٨٧: األعراف [              

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Çtã ÉΑ$xÿΡ F{$# ( È≅ è% ãΑ$xÿΡF{$# ¬! ÉΑθß™§�9 $# uρ ( (   ]١: نفال األ [               

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Ç tã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì�øΒ r& ’ În1 u‘ (  ] ٨٥: اإلسراء [                 

) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ  tã “ÏŒ È÷tΡ ö� s) ø9$# ( ö≅ è% (#θè=ø? r' y™ Ν ä3øŠn=tæ çµ÷Ζ ÏiΒ #·� ò2 ÏŒ (  ] ٨٣: الكهف [                   

) y7 tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Çtã ÉΑ$t7 Ågø:$# ö≅ à)sù $yγ àÿÅ¡Ψ tƒ ’ În1u‘ $Zÿ ó¡nΣ  (   ] ١٠٥: طه [                    

أما إن كان األمر يتعلّق بالذات اإلهلية والتقرب إىل اهللا تعاىل والدعاء ، فإننا نرى أنَّ 
ما يريد العبد ، فال واسطة بني اهللا تعاىل وبني العبد حين ) %è≅ (اإلجابة مل تقترن بكلمة 

وكلّ ذلك يتعلّق حبقيقة الدين اإلسالمي الذي أتى .. عبادة اهللا تعاىل والتقرب إليه 
هذه احلقيقة .. إلخالص العبادة هللا تعاىل وحده ، ولترتيه الذات اإلهلية عن أي شرك 

عن حني السؤال  ) %è≅ (يصورها القرآن الكرمي عرب عدم اقتران إجابة اهللا تعاىل بكلمة 
  ..اهللا تعاىل 



  ٢٤٤                  
) #sŒ Î) uρ y7 s9r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_tã ’ ÎoΤ Î*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹ Å_é& nοuθ ôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ Éf tGó¡uŠù= sù 

’ Í< (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ ø9uρ ’ Î1 öΝ ßγ̄= yès9 šχρß‰ ä©ö� tƒ (   ] ١٨٦: البقرة [   

ة إهلية تتعلّق بالتصوير وهكذا نرى أنَّ اقتران الكلمات القرآنية مع بعضها هو حلكم
القرآين املطلق الذي يصور األمور واألشياء تصويراً مطلقاً يتعلّق بعلم اهللا تعاىل املطلق 

  ..وبقدرته املطلقة على الصياغة 
   $         $         $  

صفة الرجيم تعين الطرد النهائي من رمحة اهللا تعاىل ، وهذه الصفة ال ترتبط إالَّ 
طرود طرداً ائياً من رمحة اهللا تعاىل ، فالشيطان هو املخلوق الوحيد الذي بالشيطان امل

هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي تصويراً مطلقاً عرب .. متثّل هذه الصفة مائة باملائة 
ÉΟŠÅ_§�9 (اقتران كلمة  ≈Ç (بكلمة   ) #$ sÜ ø‹¤±9 _ÉΟŠÅ  (، فقد وردت كلمة ) #$ يف  ) �9$#§

≈Ç (مرات أتت يف مجيعها مقترنةً بكلمة )  ٦(  القرآن الكرمي sÜø‹ ¤±9 $# ( ..  

) þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹ŠÏã é& š� Î/ $ yγtG−ƒ Íh‘èŒuρ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_   ] ٣٦: آل عمران [   ) �9$#§

) $ yγ≈ uΖ ôà Ïÿ ymuρ ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© AΟŠÅ_    ] ١٧: احلجر [   ) ‘§

) tΑ$ s% ólã� ÷z$$ sù $pκ ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î*sù ÒΟŠÅ_ u‘ (   ] ٣٤: احلجر [  

) # sŒÎ*sù |N ù&t� s% tβ# uö� à) ø9 $# õ‹Ïè tGó™$$ sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_    ] ٩٨: النحل [   ) �9$#§

) tΑ$ s% ólã� ÷z$$ sù $pκ ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î*sù ×ΛÅ_ u‘ (   ] ٧٧: ص [   

) $ tΒuρ uθèδ ÉΑöθ s) Î/ 9≈ sÜ ø‹ x© 5ΟŠÅ_    ] ٢٥: التكوير [   ) ‘§

   $         $         $  
هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي .. الرعب مسألةٌ معنوية ساحة فعلها القلوب 

=| (: لقد وردت كلمة .. تصويراً مطلقاً عرب اقتران الرعب بالقلوب  ôã ”�9 يف القرآن  ) #$



  ٢٤٥                  
θè=è% (  ،) Ν< ( [ : تت فيها مقترنةً بإحدى الكلمتنيأ،  مرات)  ٤( الكرمي  ÎγÎ/θè=è% ( 

[ ..  
) ‘É) ù=ãΖ y™ ’Îû É>θè=è% šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. |= ôã      ] ١٥٥: آل عمران [   ) �9$#”

) ’ Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θè=è% šÏ%©!$# (#ρ ã� xÿx. |= ôã ”�9   ] ١٢: األنفال [    ) #$

) t∃ x‹s% uρ ’Îû ãΝ ÎγÎ/θè=è% |= ôã   ]  ٢٦: األحزاب [  ) �9$#”

) t∃ x‹s% uρ ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% |= ôã ”�9   ] ٢: احلشر [   ) 4 #$

   $         $         $  
االبتعاد عن منهج اهللا تعاىل وبالتايل عن احلق مرجعه وسوسة الشـيطان وهـوى   

مسأليت التسويل هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي تصويراً مطلقاً عرب اقتران .. النفس 
نفس البشرية ، فكالمها  بالشيطان وبال –كمسألتني معنويتني غري ماديتني  –والوسوسة 

ال ينتميان إىل عامل املادة الكثيف الذي تنتمي إليه أجسادنا ) الشيطان والنفس البشرية ( 
  ..وها هي مجيع مشتقّات هاتني املسألتني يف القرآن الكرمي .. 

) }̈ uθó™ uθ sù $ yϑçλm; ß≈ sÜ ø‹   ] ٢٠: األعراف [  ) ¤±9$#

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # \� øΒr& ( (  ] ١٨: يوسف [  

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝä3 s9 öΝä3 Ý¡àÿΡ r& # X�ö∆ r& ( (  ] ٨٣: يوسف [  

) š�Ï9≡ x‹Ÿ2 uρ ôM s9 §θy™ ’ Í< Å¤ øÿtΡ (   ] ٩٦: طـه [  

) šZuθ ó™uθ sù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9   ] ١٢٠: طـه [   ) #$

) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θy™ öΝ ßγ s9 4’ n?øΒr& uρ óΟ ßγ s9 (  ]  ٢٥: حممد [  

) ô‰ s) s9uρ $ uΖ ø) n=yz z≈ |¡ΣM} $# ÞΟ n=÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθè?  ÏµÎ/ … çµÝ¡øÿ tΡ ( (    ] ١٦: ق [  



  ٢٤٦                  
) ........... ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™uθ ø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒ ø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â¨ Èθó™ uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# 

∩∈∪ z ÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9 $# Ä¨$̈Ψ9$# uρ (    ] ٦  – ٤: الناس [   

   $         $         $  
( امليمنة واملشأمة مرتبتان من مراتب البشر يوم القيامة ، وقد رأينا يف النظرية األوىل 

التناظر التام بينهما عرب تساوي عدد مرات ورود كلٍّ منهما يف القرآن الكرمي ) املعجزة 
فات املرتبة اليت ولكلٍّ منهما أصحاب تنطبق عليهم ص.. مرات )  ٣( ، فكلٌّ منهما ترد 

هذه احلقيقة يصورها .. ينتمون إليها ، فلوال هؤالء األصحاب ملا كانت هاتان املرتبتان 
πuΖ ([ القرآن الكرمي عرب اقتران كلٍّ من كلميت  yϑø‹ yϑø9 $# (  ،) π yϑt↔ô±pR ùQ$# ( [  بكلمة) 

=≈ ptõ¾ r& ( ..  

) ÷ΛäΨ ä.uρ %[`≡ uρø— r& Zπ sW≈ n=rO ∩∠∪ Ü=≈ ys ô¹r' sù Ïπ uΖ yϑø‹yϑø9 $# !$ tΒ Ü=≈pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑø‹ yϑø9$# ∩∇∪ Ü=≈ ptõ¾ r& uρ 

Ïπ yϑt↔ô±pRùQ $# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπyϑ t↔ô±pRùQ   ]  ٩ – ٧: الواقعة [  ) #$

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ uΖ yϑø‹ pRùQ $# ∩⊇∇∪ tÏ%©!$# uρ (#ρã� xÿ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ öΝèδ Ü=≈ ys ô¹r& Ïπyϑ t↔ô±yϑø9 $# (   ]
    ] ١٩ – ١٨: البلد 

   $         $         $  

≈=É (كلمة  t6ø9 F{$# (  نةً كاألذن والعني واألنفيف كتاب اهللا تعاىل ال تصف مسألةً معي
.. ، إنما تصف مسألةً معنويةً تتعلّق مبركز قرار اإلنسان كتعقّل وتفكّر وتدبر ....... 

≈=É (هذه احلقيقة نراها يف كتاب اهللا تعاىل عرب ورود كلمة  t6ø9 F{$# ( ]  وهي املشتق
يف مجيع مرات ورودها  –، مقترنة  ]يف القرآن الكرمي ) ل ، ب ، ب ( الوحيد للجذر 

θä9'ρ# ([ بإحدى الكلمات  – é& (  ،) ’Í<'ρ T{ (  ،) ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ ( [ ..  

) öΝä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|Á É)ø9 $# ×ο4θ uŠym ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝ à6̄=yè s9 tβθà) −Gs? (   ] ١٧٩: البقرة [   



  ٢٤٧                  
) (#ρßŠ̈ρ t“s? uρ  χÎ* sù u� ö� yz ÏŠ#̈“9 $# 3“uθ ø)−G9 $# 4 Èβθà)̈? $# uρ ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{$# (  ] ١٩٧: البقرة [  

) $ tΒuρ ã��2 ¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{$# (    ] ٢٦٩: البقرة [  

) $ tΒuρ ã�©. ¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9'ρ é& É=≈t6 ø9 F{$# (    ] ٧: آل عمران [  

) ;M≈ tƒUψ ’Í<'ρ T[{ É=≈t6 ø9 F{$# (    ] ١٩٠: آل عمران [  

) (#θà) ¨?$$ sù ©!$# ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{$# öΝ ä3ª=yè s9 šχθßs Î=øÿè? (   ] ١٠٠: املائدة [  

) ô‰ s)s9 šχ%x. ’ Îû öΝ ÎηÅÁ|Á s% ×ο u� ö9Ïã ’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{$# 3 (   ] ١١١: يوسف [  

) $ oÿ©ς Î) ã� ©.x‹ tG tƒ (#θä9'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{$# (   ] ١٩: الرعد [  

) (#þθ ßϑn=÷è u‹Ï9 uρ $ yϑ¯Ρ r& uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ t� ©. ¤‹ uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# (  ] ٥٢: إبراهيم [  

) (#ÿρ ã� −/£‰ u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tFuŠ Ï9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{   ] ٢٩: ص [    ) #$

) ZπtΗôq y‘ $ ¨Ζ ÏiΒ 3“t� ø. ÏŒuρ ’ Í<'ρT{ É=≈ t7 ø9F{   ] ٤٣: ص [    ) #$

) $ yϑ¯ΡÎ) ã� ©. x‹ tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9F{$# (     ] ٩: الزمر [  

) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©! $# ãΝßγ1 y‰yδ ª!$# ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ öΝ èδ (#θä9 'ρé& É=≈ t7 ø9F{$# (    ] ١٨: الزمر [  

) ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡ sŒ 3“t� ø. Ï%s! ’ Í<'ρT{ É=≈t7 ø9 F{$# (    ] ٢١: الزمر [  

) “W‰ èδ 3“t� ò2 ÏŒuρ ’ Í<'ρT{ É=≈ t6 ø9F{$# (   ]٥٤: غافر [   

) (#θà) ¨?$$ sù ©!$# ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈t7 ø9 F{$# tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 4 (    ] ١٠: الطالق [  

يف القرآن الكرمي ، فجميع ) ع ، ق ، ل ( وهذه القضية نراها يف مشتقّات اجلذر 
(çνθè=s ( [مشتقّات هذا اجلذر تأيت بالصيغ الفعلية  tã (  ،) tβθè=É)÷è s? (  ،) ã≅ É) ÷ètΡ (  ،



  ٢٤٨                  
) !$ yγ è=É)÷è tƒ (  ،) tβθè=É) ÷ètƒ ( [  ومل ترد كلمة ، ) ة يف ) العقلة وال مربالصيغة االمسي

القرآن الكرمي ، فالعقل ليس جزءاً حمدداً بعينه ، إنما هو تفعيل قدرات الذات الستنباط 
  ..حقائق األشياء 

   $         $         $  
 ( [إنَّ تفكّر اإلنسان بآيات اهللا تعاىل ، وإميانه مبوجد هذه اآليات ، هو نتاج صفيت 

‘$¬7|¹ (  ،) ‘θä3x© ( [  من امتالك اإلنسان هلاتني الصفتني يف ذات اإلنسان ، فال بد
هذه احلقيقة يصورها القرآن الكرمي عرب اقتران ..... حىت يتفكّر بآيات اهللا تعاىل 

≈M ([ مات الكل tƒUψ (  ،) ‘$¬7|¹ (  ،) ‘θä3x© ( [ ..  

7¬$‘ (لقد وردت كلمة  : مرات ، اقترنت فيها بكلميت )  ٤( يف القرآن الكرمي  ) ¹|

] ) M≈ tƒ Uψ (  ،) ‘θä3 x© ( [  .. وكلمة) ‘θä3 x© (  عندما تصف اإلنسان وتقترن

7¬$‘ (باآليات ، تقترن بكلمة  |¹ ( ..  

) �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x© (   ] ٥: إبراهيم [   

) ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x© (   ] ٣١: لقمان [  

) ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x© (    ] ١٩: سبأ [  

) ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬6 |¹ A‘θä3x© (   ] ٣٣: الشورى [  
   $         $         $  

لة حتكم املخلوقات فقط ، وال غيب على اهللا تعاىل ، فاهللا تعاىل يعلم أالغيب مس
وهكذا فارتباط العلم املطلق بالغيوب ال يكون إالّ هللا تعاىل ، ومن .. الغيب علماً مطلقاً 

هذه احلقيقة يصورها .. جهة أُخرى فإنَّ الغيوب ال يعلمها علماً مطلقاً إالّ اهللا تعاىل 
=̄≈Ν (القرآن الكرمي تصويراً مطلقاً عرب اقتران كلمة  tã (  املرتبطة باهللا تعاىل بكلمة) 



  ٢٤٩                  
É>θã‹ äó ø9$# (    .. فقد وردت كلمة) Ν≈̄= tã (  يف القرآن الكرمي )ات ، ووردت )  ٤مر

›É>θã (كلمة  äóø9   ..بعضهما  مرات أيضاً ، وقد جاءتا دائماً مقترنتني مع)  ٤(   ) #$

) (#θä9$s% Ÿω zΟ ù=Ïã !$ uΖ s9 ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ÞΟ≈̄= tã É>θã‹ äóø9   ] ١٠٩: املائدة [    ) #$

) ãΝ n=÷ès? $ tΒ ’ Îû Å¤øÿ tΡ Iω uρ ÞΟ n=ôã r& $tΒ ’ Îû y7 Å¡øÿ tΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹ äóø9 : املائدة [   ) #$
١١٦ [  

) óΟ s9 r& (# þθçΗs> ÷ètƒ �χ r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ óΟ èδ §� Å  óΟ ßγ1uθôf tΡ uρ �χr& uρ ©! $# ÞΟ≈ ¯=tã É>θã‹ äóø9 : التوبة [   ) #$
٧٨ [  

) ö≅ è% ¨β Î) ’ În1u‘ ß∃É‹ ø) tƒ Èd,ptø:$$ Î/ ãΝ≈ ¯=tæ É>θã‹ äóø9   ] ٤٨: سبأ [   ) #$

   $         $         $  

óΟ ([ كلمتا  çFôϑ|¡ø% r& (  ،) (#θ ãΚ|¡ø%r& ( [ ذه الصيغة ، ترداناملتعلّقتان بالبشر ، و  )

مرات )  ٨( العائدة إىل اهللا تعاىل ترد أيضاً  ) &ãΝÅ¡ø%é (مرات ، وباملقابل فإنَّ كلمة )  ٨

ãΝ (ولو نظرنا إىل كلمة .. ، وهذا دليلٌ للتناظر بينهما  Å¡ø%é& (  العائدة إىل اهللا تعاىل لرأينا

من اقتران كلمة  فما احلكمة..  ) Iω (أنها تأيت يف القرآن الكرمي مسبوقةً دائماً بكلمة 

) ãΝÅ¡ ø%é& (  املرتبطة باهللا تعاىل بكلمة) Iω ( اليت تفيد النفي ؟.. !!!  
  ..يتكون من عنصرين  –بالنسبة لنا حنن البشر  –إنَّ القسم 

املُقسم به ، وهو ما نقر بأنه أعظم منا ، ونريد جعله شاهداً علينا ومعاقباً لنا  – ١
  ..نكن صادقني بصحة املُقسم عليه الذي نريد إثباته ومنقصاً من قيمتنا ، إن مل 

  ..املُقسم عليه ، وهو ما نريد إثباته عرب القسم  – ٢



  ٢٥٠                  
هذه هي حقيقة القسم بالنسبة لنا حنن البشر ، ولذلك نرى أنَّ القرآن الكرمي يأيت 

óΟ ([ بكلميت  çFôϑ|¡ø%r& (  ،) (#θãΚ|¡ ø%r& ( [ سبقا بكلمة املتعلّقتني بالبشر دون أن ت) Iω 
  ..فالقسم هنا قَسم كامل ..   )

  ..أما بالنسبة هللا تعاىل فاملسألة خمتلفة 
  ..من زاوية املُقسم عليه ، فإنَّ اهللا تعاىل يريد أن يثبت لنا صحة املُقسم عليه  – ١
إنَّ .. من زاوية املُقسم به ، فإنَّ املسألة تخالف مسألة القسم بالنسبة للبشر  – ٢

ملُقسم به لنا البشر هو أعظم من صاحب القسم ، أما بالنسبة هللا تعاىل فال وجود للقسم ا
املتعلّق ( وهكذا نرى أنَّ القسم .. من هذه الزاوية ، ألنه ال شيء أعظم من اهللا تعاىل 

من هذه الزاوية ليس قسماً كقسمنا الذي نقسم به ، بينما من زاوية املُقسم ) باهللا تعاىل 
  ..فهو قسم  عليه

فمسألة القسم عندما ترتبط باهللا تعاىل تعين أنه ال يوجد ما هو أعظم من اهللا تعاىل 
ليقسم به من أجل إثبات صحة املقسم عليه ، وأنَّ املقسم عليه ثابت دون احلاجة للقسم 

ات ولذلك فالقسم املرتبط باهللا تعاىل هو من زاوية إثب.. ، كون القائل هو اهللا تعاىل 
هذا هو عمق .. صحة املقسم عليه يفيد معىن القسم ، ومن زاوية املقسم به ليس قسماً 

¡ãΝÅ (احلقيقة اليت يصورها لنا القرآن الكرمي عرب اقتران كلمة  ø%é& (  املرتبطة باهللا تعاىل

  .. ) Iω (بكلمة 

) * Iξ sù ÞΟÅ¡ ø%é& ÆìÏ%≡uθ yϑÎ/ ÏΘθàf ‘Ζ9    ] ٧٥: الواقعة [  ) #$

) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& $ yϑÎ/ tβρç� ÅÇ ö6è? ∩⊂∇∪ $tΒ uρ Ÿω tβρç� ÅÇ ö6è? (   ] ٣٩ – ٣٨: احلاقّة [   

) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& Éb> t�Î/ É− Ì�≈ t±pRùQ $# É> Ì�≈ tó pRùQ$# uρ $ ¯ΡÎ) tβρ â‘Ï‰≈s) s9 (   ] ٤٠: املعارج [   

) Iω ãΝÅ¡ ø%é& ÏΘöθ u‹ Î/ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ∩⊇∪ Iω uρ ãΝÅ¡ø%é& Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ ÏπtΒ# §θ   ] ٢ – ١: القيامة  [  ) 9$#=¯



  ٢٥١                  
) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& Ä§ ¨Ζ èƒø:$$Î/ ∩⊇∈∪ Í‘#uθ pgø:$# Ä§̈Ψ ä3 ø9$# (   ] ١٦ – ١٥: التكوير [  

) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& È, xÿ ¤±9 $$Î/ (   ] ١٦: االنشقاق [   

) Iω ãΝÅ¡ ø%é& # x‹≈ pκÍ5 Ï$s# t7 ø9    ] ٩٠: البلد [   ) #$

ات يف الصورة القرآنية هو من خالل األمثلة اليت رأيناها ، نرى أنَّ اقتران الكلم
فهذه العبارات .. تصوير مطلق القتران املسائل اليت تصفها وتسميها هذه الكلمات 

القرآنية هي حبرفيتها قول اهللا تعاىل املتعلّق بصفاته العظيمة والذي نزله جلّ وعال من 
  ..عنده 
  

    $         $         $  
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Zπ (كلمة ..  tƒ# u 4 (    إطارها الـدليل واملعجـزة يف القرآن الكرمي تصف لنا دالالت
   .. والربهان
) ¨βÎ) sπ tƒ# u ÿÏµÅ6 ù=ãΒ β r& ãΝ à6u‹ Ï?ù' tƒ ßNθç/$−G9$# (   ] ٢٤٨: البقرة [  

) ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$yϑÏm š� n=yèôf uΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( (    ] ٢٥٩: البقرة [  

) tΠöθ u‹ ø9$$ sù y7ŠÉdf uΖçΡ y7 ÏΡ y‰t7 Î/ šχθä3tGÏ9 ôyϑÏ9 y7 xÿù= yz Zπ tƒ# u 4 (   ] ٩٢: يونس [  

فاآلية تشري إىل الدليل والربهان اإلعجازي ، الذي يدركه أصحاب العقول يف .. 
  ..موجودات هذا الكون ، سواء عامل اخللق أم عامل األمر 

) ª! $# uρ tΑ t“Ρ r& zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# [!$ tΒ $u‹ ôm r' sù ÏµÎ/ uÚ ö‘F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκÌE öθtΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãè yϑó¡o„ (  ] ٦٥: النحل [    

) $ yδρã� s) yè sù (#θßs t7ô¹ r' sù tÏΒÏ‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝ èδ x‹ s{r' sù Ü># x‹ yèø9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒuρ 

šχ%x. Ν èδ ç� sYò2 r& tÏΖ ÏΒ÷σ•Β (   ] ١٥٨ – ١٥٧: الشعراء [  

إنّ كلمة آية يف القرآن الكرمي عندما تقترن مبسألة ما فإنها تصف لنا ما حتمله هذه 
املسألة من برهان ودليلٍ معجز يدلّ على قدرة اهللا تعاىل ، وال تعين جمرد املسألة بعيداً 

تدلّ على عظمة املُوجد فكلُّ ما يف الوجود حيمل آية .. عن إعجازها وبرهاا وأدلتها 
  ..سبحانه وتعاىل 

Zπ (وكلمة  tƒ# u 4 (  يف القرآن الكرمي تأيت أيضاً لتصف برهاناً وحكماً ودليالً حتمله
  ..كلمات اهللا تعاىل 



          ٢٥٦                  
) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 (   ] ١٠٦: البقرة [  

) # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ Zπ tƒ# u šχ%x6̈Β 7πtƒ# u   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθä9$ s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ (   ] ١٠١: النحل [  

π (فكلمة  tƒ# u (  هنا تعين برهاناً ودليالً وحكماً حتمله كلمات اهللا تعاىل يف القرآن
يبدل حكماً وبرهاناً ودليالً سابقاً كان معروفاً قبل نزول القرآن الكرمي الكرمي ، ينسخ و

، وسنرى إن شاء اهللا تعاىل هذه املسألة بشكلٍ واضح يف الفصل الرابع الذي متّ ختصيصه 
  ..ملسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة 

#πtƒ (ولو محلنا كلمة  u (  ) ًعة الكلمات على جممو) برهاناً ودليالً ومعجزةً وحكما
فكلمات اهللا .. القرآنية بني فاصلتني ، نكون بذلك قد حجمنا وأطّرنا كالم اهللا تعاىل 

ما ال يستطيع خملوق اإلحاطة به ) اآليات ( تعاىل حتمل من الرباهني واألدلّة واملعجزات 
..  
) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� óst6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ ÷∞Å_ Ï& Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (   ] ١٠٩: الكهف [  

) öθ s9 uρ $yϑ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘F{$#  ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈ n=ø%r& ã�ós t7 ø9 $#uρ … çν‘‰ ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπyè ö7y™ 9� çtø2 r& $̈Β 

ôN y‰ ÏÿtΡ àM≈ yϑÎ=x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3 ym (   ] ٢٧: لقمان [  

آية هو طلبهم برهاناً حسياً معجزاً ، وليس جمموعة  rوطَلَب الكفّار من الرسول 
  ..كلمات قرآنية كاليت ترتل عليه 

) šχθä9θà)tƒ uρ Iω öθs9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×πtƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ à)sù $ yϑ¯ΡÎ) Ü= ø‹ tóø9 $# ¬! (# ÿρã� Ïà tGΡ $$ sù ’ ÎoΤ Î) 

Ν ä3yè tΒ š∅ ÏiΒ tÌ� Ïà tFΨ ßϑø9    ] ٢٠: يونس [   ) #$



          ٢٥٧                  
) ãΑθà) tƒuρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×π tƒ# u ÏiΒ ÿ ÏµÎn/ §‘ 3 !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö‘É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3Ï9 uρ BΘöθ s% 

>Š$yδ (   ] ٧: الرعد [  

) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈ n=ômr& È≅ t/ çµ1u� tI øù$# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$x© $uΖ Ï? ù' uŠù=sù 7π tƒ$t↔Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ö‘é& 

tβθä9 ¨ρF{$# (   ] ٥: األنبياء [   

≈M (وكلمة  tƒ# u (  ) ها تأيت وصفاً للرباهني واملعجزات ) مجع آيةباإلضافة إىل أن
واألدلّة الكونية الدالّة على عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل ، فإنها تأيت أيضاً وصفاً ملا حتمله 

  ..اىل من براهني وأدلّة ومعجزات ومعان وأحكام كلمات اهللا تع
) $̈Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ �ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™ ”�9$# … çµ•Βé& uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( 

$ tΡ%Ÿ2 Èβ Ÿξà2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 ÚÎi t6çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& 

šχθä3sù÷σ ãƒ (   ] ٧٥: املائدة [   

) ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& ÷βÎ) x‹ s{ r& ª! $# öΝ ä3yèøÿ xœ öΝ ä.t�≈ |Á ö/ r&uρ tΛ syz uρ 4’ n?tã Ν ä3Î/θè=è% ô̈Β îµ≈ s9Î) ç�ö� xî «! $# 

Ν ä3‹ Ï?ù' tƒ ÏµÎ/ 3 ö� ÝàΡ$# y# ø‹ Ÿ2 ß∃Îh� |Ç çΡ ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO öΝèδ tβθèùÏ‰ óÁtƒ (   ] ٤٦: األنعام [   

) îοu‘θß™ $yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r&uρ !$ pκ�Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3̄=yè ©9 tβρã� ©. x‹ s? ( ] ١: النور [  

≈M (ولو نظرنا إىل الصورة القرآنية األخرية لرأينا أنَّ كلمة  tƒ# u (  فيها تعين الرباهني
يداً عن هذه واألدلّة واألحكام اليت حتملها كلمات اهللا تعاىل ، وال تعين جمرد الكلمات بع

≈M (ولو كان املقصود بكلمة .. األحكام واألدلة  tƒ# u (  ة ملا أتتالكلمات القرآني

$ (ضمن العبارة القرآنية بالصيغة  uΖ ø9 t“Ρr& uρ !$ pκ�Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ (  ةفالعبارة القرآني ،) 

$ uΖ ø9t“Ρ r& uρ !$pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u (  دون الصياغة ) ة ما نذهب إليه تؤكّ) وأنزلناها آياتد صح..  



          ٢٥٨                  
≈M (كلمة و..  tƒ# u (  اليت تصف املعاين والدالالت والرباهني واألحكام اليت حتملها

  ..كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ، نراها يف قوله تعاىل 
) !$ yϑx. $uΖ ù=y™ ö‘r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θè=÷G tƒ öΝä3ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u (   ] ١٥١: البقرة [  

) û§Û 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö� à)ø9 $# 5>$tGÅ2 uρ AÎ7 •Β (   ] ١: النمل [   

موجودة يف كلِّ شيء من ) براهينه وأدلّته اإلعجازية ( وملّا كانت آيات اهللا تعاىل 
هذا الكون ، وملّا كانت كلمات اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي تصف وصفاً مطلقاً هذه 

فإنَّ رؤية آيات اهللا تعاىل يف هذا الكون كما تصفها كلمات اهللا الدالالت والرباهني ، 
هي برهان يتبين البشر من خالله أنَّ القرآن الكرمي حق من عند ، تعاىل يف القرآن الكرمي 

  ..اهللا تعاىل 
) ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& β Î) tβ%Ÿ2 ôÏΒ Ï‰ΖÏã «! $# §ΝèO Λän ö� xÿŸ2 ÏµÎ/ ôtΒ ‘≅ |Ê r& ô£ϑÏΒ uθ èδ ’Îû ¥−$s) Ï© 

7‰‹Ïè t/ ∩∈⊄∪ óΟ ÎγƒÎ� ã∴y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$sù Fψ $# þ’ Îûuρ öΝ ÍκÅ¦àÿΡ r& 4®L ym ẗ t7 oKtƒ öΝ ßγ s9 çµ̄Ρ r& ‘,pt ø:$# 3 öΝ s9 uρ r& É#õ3 tƒ 

y7 În/ t� Î/ …çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹ Íκy− (   ] لت٥٣ – ٥٢: فص [   

فُصلت وعبر ) ومعجزاته ومعانيه براهينه وأحكامه وأدلّته ( فآيات كتاب اهللا تعاىل 
عنها عرب كلمات اهللا تعاىل باللغة الفطرية اليت علّمها آلدم عليه السالم يف السماء ، 

ناتج عن  –بالنسبة لنا  –وبالتايل فإنّ تفصيل اآليات اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 
  ..إدراكنا لدالالت هذه اللغة الفطرية 

) Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Áèù … çµçG≈ tƒ# u $ ºΡ#u ö� è% $ |‹ Î/t� tã 5Θöθ s)Ïj9 tβθßϑ n=ôètƒ (   ] لت٣: فص [  

) öθ s9uρ çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ºΡ# uö� è% $|‹ Ïϑygõƒ r& (#θä9$ s)©9 Ÿω öθs9 ôM n=Å_Áèù ÿ…çµ çG≈ tƒ# u ( (  ] لت٤٤: فص [  

#πtƒ ( [فكلمة .. وهكذا  u (  ،) M≈ tƒ# u ( [  عندما تأيت مرتبطةً بكلمات اهللا ،
 يف القرآن الكرمي ، فإنها تعين جمموعة الرباهني واألدلّة واألحكام اليت حتملها تعاىل



          ٢٥٩                  
كلمات اهللا تعاىل ، وال ميكن تأطريها مبجرد الكلمات القرآنية بعيداً عما حتمله من معان 

π (ولو كانت كلمة ..  tƒ# u (  ة بني فاصلتني ، ملا طلبال تعين إالّ جمموعة كلمات قرآني
أن يرتّل عليهم آيات من السماء ، يف الوقت الذي يرتل فيه  rون من الرسول الكافر

  ..القرآن الكرمي 
) $ tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ … çµ’Ü èƒrB š�ÎΨŠ Ïϑ u‹Î/ ( #]ŒÎ) z>$ s?ö‘^ω 

šχθè=ÏÜö6 ßϑø9$# ∩⊆∇∪ ö≅ t/ uθ èδ 7M≈ tƒ# u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’ Îû Í‘ρß‰ ß¹ šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# 4 $ tΒuρ ß‰ ysøg s† 

!$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ω Î) šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∪ (#θä9$s%uρ Iω öθs9 š Ì̂“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×M≈ tƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $ yϑ¯ΡÎ) 

àM≈ tƒ Fψ$# y‰Ψ Ïã «! $# !$ yϑ¯Ρ Î) uρ O$tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟ s9uρ r& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρ r& $ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 

4‘n=÷F ãƒ óΟ Îγ øŠn=tæ 4 �χÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπ yϑôm t� s9 3“ t�ò2 ÏŒuρ 5Θöθ s)Ï9 šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ (   ] ٤٨: العنكبوت 
– ٥١ [    

&ÏΒ Ï (العبارة القرآنية  Î#ö7 s% (  ال ترد عبثاً ، فقبل نزول القرآن الكرمي كانr  ال
يتلو أي كتاب وال خيطّه بيمينه ، أما بعد نزول القرآن الكرمي فقد انقلبت املسألة ، 

 ÏΒ (ورود العبارة ، وهذا ما يؤكّده ) املفردات القرآنية ( يقرأ لغة السماء  rوأصبح 

Ï& Î#ö7 s% (  القرآين يف هذا النص) $tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ÏΒ Ï& Î#ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿω uρ …çµ ’Üèƒ rB 

š� ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]ŒÎ) z>$s? ö‘^ω šχθ è=ÏÜö6 ßϑø9$# ( ..  

≅ (والعبارة القرآنية ..  t/ uθèδ 7M≈ tƒ# u ×M≈ oΨÉi� t/ ’ Îû Í‘ρß‰ ß¹ šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 تعين  ) 4 #$
الدالئل اإلعجازية والرباهني واألحكام املوجودة يف صدور الذين أوتوا العلم مما حيمله 

  ..القرآن الكرمي من هذه الرباهني واألحكام 



          ٢٦٠                  
óΟ (والعبارة القرآنية  s9 uρr& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$ ¯Ρr& $ uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n=÷F ãƒ óΟÎγ øŠn=tæ 4 (  تؤكّد

معجزة الرسالة اخلامتة ال تتجاوز ما حيمل النص القرآين ذاته من دالئل إعجازية تثبت  أنَّ
مصداقية نزوله من عند اهللا تعاىل ، وهي معجزة تكفي عن  –يف كلّ زمان ومكان  –

tΒ$ (وهذا ما نراه أيضاً يف العبارة القرآنية .. كلّ املعجزات اليت يتم طَلَبها  uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ βr& 

Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ Hω Î) βr& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκÍ5 tβθä9 ¨ρF{$# 4 (  ] ٥٩: اإلسراء [  ..  
وكون القرآن الكرمي يتعلّق بصفات اهللا تعاىل فإنّ ذلك يقتضي أنّ له عمقاً من 

.. التأويل ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، فال سبيل ملخلوق أن حييط بصفة من صفات اهللا تعاىل 
كرمي حيمل منهج اهللا تعاىل فإنّ ذلك يقتضي أنَّ له معاين ظاهرة يستطيع وكون القرآن ال

  ..البشر إدراكها والتفاعل معها 
من جهة تأويله وإدراك اية معانيه  –يرتبط له وجه فالقرآن الكرمي .. وهكذا 

ن من جهة محله للمعاين واألحكام اليت تبي –يرتبط له وجه باهللا تعاىل ، و –واإلحاطة به 
  ..بالبشر وإدراكهم  –املنهج املطلوب من البشر اتباعه 
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  معان وأحكام وبراهني ال يعلمها إالّ اهللا تعاىل                    

  
  
 

 
  عامل األمر                                                                                                                          

  
  

 
  معان وأحكام وبراهني ظاهرة تستطيع املخلوقات إدراكها

  
  
 
 

 
  عامل اخللق                                                             
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إنَّ انتماءنا لعامل اخللق وخضوعنا لقوانني املكان والزمان ، عرب أسر أنفسـنا داخـل   
اجلسد املادي ، إضافةً إىل ماهية عامل الدنيا الذي حنيا فيه ، كلُّ ذلك حيول بيننا وبـني  

  ..آلخرة فال يأيت تأويل القرآن الكرمي إالّ يف ا.. إدراك تأويل القرآن الكرمي 
) ô‰ s) s9 uρ Νßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨù=¢Á sù 4’ n?tã AΟù=Ïæ “W‰ èδ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) …ã& s#ƒÍρ ù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©! $# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u!%ỳ ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/u‘ Èd, ysø9 $$Î/ ≅ yγ sù $uΖ ©9 ÏΒ u !$yè xÿ ä© (#θãèxÿ ô±uŠ sù !$uΖ s9 ÷ρr& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ÷è uΖ sù u� ö� xî “Ï%©!$# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡ r& ¨≅ |Êuρ Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (   ] ٥٣ – ٥٢: األعراف [  

رباهني واألحكـام  على عمقي ال –بشكلٍ جلي  –واآلية الكرمية التالية تلقي الضوء 
  .. واألدلّة القرآنية 

  .. العمق الظاهر الذي تدركه املخلوقات  – ١
  ..وعمق التأويل الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل  – ٢
) uθ èδ ü“Ï%©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3 ø9$# ã� yz é&uρ 

×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ ( $ ¨Βr' sù tÏ%©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô÷÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷Ζ ÏΒ u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ÷GÏÿ ø9 $# u !$ tóÏGö/ $#uρ 

Ï& Î#ƒÍρù' s? 3 $ tΒuρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒÍρù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚Å™≡§�9$# uρ ’ Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ 

Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3 $ tΒuρ ã� ©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# (   ] ٧: آل عمران [ 

ذهبت معظم التفاسريِ املوروثة ، يف تفسريِ هذه اآلية الكرمية ، إىل أنَّ آيات كتابِ .. 
واختلفوا يف حتديد ماهية .. قسم محكم ، وقسم متشابه .. اِهللا تعاىل تنقسم إىل قسمني 

واجترعت .. تشاة املُحكَم وماهية املتشابه ، ويف حتديد اآليات املُحكمة واآليات املُ
كُلُّ ذلك حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا .. األمةُ هذا التفسري املوروثَ قروناً كثريةً من الزمن 

: يقول تعاىل .. هي محكمة  –دون أي استثناء  –تعاىل يبين لنا أنَّ كلَّ آيات اهللا تعاىل 
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) �!9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3 ym A�� Î7yz (  ] وكُلُّ ..  ] ١: هود

يقول .. ذلك حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا تعاىل يبين لنا أنَّ كلَّ كتابِ اهللا تعاىل متشابه 
  :تعاىل 

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ”� Ïè t±ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθè=ã_ tÏ%©!$# šχöθ t±øƒs† 

öΝ åκ®5 u‘ §Ν èO ß,Î# s? öΝèδ ßŠθè=ã_ öΝßγ ç/θ è=è%uρ 4’ n<Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡sŒ “ y‰ èδ «! $# “Ï‰öκ u‰ Ïµ Î/  tΒ â !$ t±o„ 4 
tΒ uρ È≅Î=ôÒ ãƒ ª! $# $yϑsù … çµs9 ô ÏΒ >Š$ yδ (  ] ٢٣: الزمر [  

الكرمية  كيف نوفِّق بني هذه اآليات.. والسؤالُ الذي يطرح نفسه يف هذا السياق .. 
القرآنُ الكرمي منه آيات حمكمات وأُخر متشاات ، وكلُّ آياته أُحكمـت ،  !!! ... ؟

  !!! .. كيف يكونُ ذلك يف الوقت ذاته ؟.. وهو كلّه متشابه مثاين 
≈M (جوهر القضية يتمحور يف معىن كلمة ..  tƒ# u (   يف قوله تعـاىل) çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ... ُفكلمة) M≈ tƒ# u (   يف كتـابِ اِهللا
 ةقرآني كلمات وأحكاماً ، وليست مقصورةً على جمموعة ومعجزات تعاىل تعين دالالت

إنَّ العبارةَ القرآنيةَ حتملُ اآليات يف ظاهرِها وباطنها ، وليسـت  .. كما يتخيلُ الكثريون 
جرة ميف اجلملة القرآني مصفوفة كلمات جمموعة ة ... دلُ يف العبارة القرآنيمحاآليات ت

واآليـةُ الكرميـةُ   .. ، وال يستطيع خملوق أن يحيطَ باآليات اليت حتملُها العبارةُ القرآنية 
  ..التالية تؤكّد هذا املفهوم كما رأينا 

) îοu‘θß™ $yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r&uρ !$ pκ�Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3̄=yè ©9 tβρã� ©. x‹ s? (  ] ١: النور[  

$ (: ، إنما يقول ) وأَنزلْناها آيات بينات ( فاُهللا تعاىل مل يقل ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u 

;M≈ oΨ Éi� t/ (  ّنة لعلها حتملُ أحكاماً ومعاين ودالالت بيا ، مبعىن أن إذاً .. البشر يتذكّرون
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العبارات القرآنيةُ هي قَولُ اِهللا تعاىل الذي حيملُ اآليات بظاهر صياغته اللغوية وبباطنِهـا  

..  
uθ (.. من هنا نرى أنَّ قولَـه تعـاىل   ..  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (   مـن ةنكَوم ةقرآني عبارة يعين أنَّ أي ،
جمموعة كلمات ، نستنبطُ منها أحكاماً ودالالت واضحةً بينةً من ظاهر صياغتها اللغوية 

هذا ما نفهمـه مـن   .. ، وهذه األحكام الظاهرةُ البينةُ هي األصل واملرجع يف األحكام 
çµ (:  قَوله تعاىل ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ..  

وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها حتملُ بأعماقها دالالت باطنةً حيتـاج اسـتنباطُها إىل   .. 
�ã (الغوص يف أعماقِ النص القرآين ، وهذا ما نفهمه من قَوله تعاىل  yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( 

çµ (: تان فالعبار...  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ،) ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ،
  .. تصف كُلٌّ منهما كتاب اهللا تعاىل كامالً دون أي جتزئة لنصوصه 

وهذا أمر طبيعي ، فلو كانت دالالت كتابِ اهللا تعاىل ال تتجاوز املعاين الظاهرة .. 
$ (:  غته اللغوية ، لَما كان تبياناً لكلِّ شيء ، كما يقولُ اهللا تعاىل يف ظاهر صيا uΖ ø9 ¨“tΡ uρ 

š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] ٨٩: النحل [   
 .. ا كانَ هناكه ، لَميف أعماق باطنة كتابِ اهللا تعاىل دونَ معان ولو كانت دالالت

%tΒ tβ$ (: معىن لقوله تعاىل  x. $ ZVƒÏ‰ tn 2” u� tIøÿ ãƒ Å6≈ s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁ s? “Ï%©! $# t÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁøÿ s? uρ Èe≅ à2 & óx« (  ] لَه تعاىل  ] ١١١: يوسفقَو درِكنا لا كُنلَمو ، :) ≅ è% öθ©9 tβ%x. 

ã� ós t7ø9 $# #YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3 Ïj9 ’ În1u‘ y‰ ÏÿuΖ s9 ã� ós t6 ø9$# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_  Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ 

# YŠy‰ tΒ (  ] ١٠٩: الكهف [ ..  
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≈M (ولو كان املقصود بكلمة  tƒ# u (  يف قوله تعاىل) çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yz é&uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( (  ة الواقعة بني  [هو مجع آيةجمموعة الكلمات القرآني
كما ذهب إىل ذلك معظم املفسرين ، القتضى ذلك انتفاء التكامل والتعاضد  ]تني فاصل

بني كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ، والقتضى ذلك التفريق والتمييز بني كلمات اهللا 
استقاللية  ]حسب ما ذهبوا إليه  [تعاىل ، وبالتايل تكون لكلِّ آية من اآليات احملكمة 

ن غريها ، وبالتايل تكون أُماً دون غريها ، وبالتايل يكون جمموع اآليات خاصة متيزها ع
، ) أم ( هو مجع كلمة  ]حسب تعريفهم لآلية بأنها جمموعة كلمات بني فاصلتني  [

èδ ‘Π£ (وهذا ينايف العبارة القرآنية  é& É=≈ tGÅ3ø9  &èδ ‘Πé£ (، فورود العبارة القرآنية  ) #$

É=≈ tGÅ3ø9  ( ، دليلٌ آخر على أنَّ كلمة بصيغة املفرد ) &Πé‘ (ه الصيغة حيث كلمة ذ ) #$

M≈ tƒ# u (  يف قوله تعاىل) çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yz é&uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( ( 
رمي ، تعين الرباهني واألدلّة واألحكام واملعاين اليت حتملُها كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الك

  ..بكليتها دون متييز وتفريق 
� (وكما رأينا فإنَّ قوله تعاىل  !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3ym 

A�� Î7yz (  ] حمكم ، ومتشابه : ينفي جتزئة كلمات القرآن الكرمي إىل قسمني  ] ١: هود ..

!ª (وقوله تعاىل .. ي حمكمة فآيات اهللا تعاىل كلُّها ودون جتزئة ه $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& 

Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] جتزئة كلمات القرآن  –أيضاً  –ينفي ]  ٢٣: الزمر
فآيات اهللا تعاىل كلُّها ودون جتزئة هي متشاة .. حمكم ، ومتشابه : الكرمي إىل قسمني 

..  



          ٢٦٦                  
إىل ييز بني كلمات اهللا تعاىل وجتزئة كتابه الكرمي فنحن ال نستطيع التفريق والتم

ومن يتصور هذه التجزئة يكون إما .. ما هو متشابه  أجزاء ، منها ما هو حمكم ومنها
  .. جاهالً وإما متجاهالً حلقيقة القرآن الكرمي وتعلّقه بصفات اهللا تعاىل املطلقة 

دالالته وبراهينه وأحكامه ومعانيه (  إنَّ ما نستطيع متييزه هو أنَّ آيات القرآن الكرمي
عمق : بكليتها هي بالنسبة إلدراكنا هلا وتصورنا ملعانيها وبراهينها تكون وفق عمقني ) 

حمكم ظاهر واضح ، وعمق متشابه خفي خيتلط علينا ال نستطيع إدراكه بشكلٍ كامل 
  ..يف حياتنا الدنيا 

çµ (العبارة القرآنية  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ (  َّل ، وتعين أنَّ كلر لنا العمق األوتصو
كلمات القرآن الكرمي بكليتها ودون أي جتزئة ، حتمل براهني ودالالت وأحكاماً ظاهرةً 

ال يتسرب إليها خللٌ وال فساد يف الفهم ، وال ختتلف فيها العقول ) حمكمة ( واضحةً 
ين صرحية ال حتتمل سواها ، وهي األحكام وهذه الرباهني واألحكام واملعا.. واملدارك 

، ولذلك فهذه األحكام هي حجة اليت يطلب اهللا تعاىل من اخللق أن يعلموها ويعملوا ا 
الكتاب  على املكلّفني يوم القيامة ، ولذلك فهي أمه ومرجعرجع إليها مجيع ، حيث ت

çµ÷Ζ (العبارة املسائل واألحكام املطلوبة من اخللق ، وهذا ما نقرؤه يف  ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ 

£èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9 $# ( ..  

�ã (والعبارة القرآنية  yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  يف القرآن  –تعين أنَّ لكلمات اهللا تعاىل
دالالت وبراهني ومعاين عميقة مما استأثر اهللا تعاىل به علمه ، ال نستطيع  –الكرمي 

دنيا ، وهي ال تتعلّق باملسائل التعبدية اليت يطلَب من اخللق علمها إدراكها يف حياتنا ال
دالالت وبراهني ها نوم .....، وهذه الدالالت ال يراها البشر إالّ يف اآلخرة والعمل ا 

 حيث ترى األجيال، لألجيال الالحقة نتيجة تطور العلوم احلضارية  ومعاين ستظهر
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، وفور إدراكها ها من أجيال لمل تكن معلومة ملا قب ين لدالالتالقرآ النص محلَ الالحقة

  ..تصبح حمكمةً ألنها تصبح واضحةً جليةً ال يتسرب إليها اخللل يف الفهم واإلدراك 
≈M× (فكلمة ..  yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  مشتقّة من اجلذر ) الذي يعين عدم ) ش ، ب ، هـ

فالصورة .. نسبة هلا ، مع أنَّ هلا وجهاً ظاهراً إدراك حقيقة املسألة ، واختالط األمر بال
θä9$#) (: القرآنية  s% äí ÷Š$# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ Îit7 ãƒ $ uΖ ©9 $ tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t� s) t6ø9 $# tµ t7≈t± s? $ uΖ øŠn=tã (   ] ٧٠: البقرة 

تعين أنَّ األمر قد اختلط عليهم فلم يعودوا يدركوا حقيقة البقرة املطلوبة ، مع أنَّ ، ] 
—yϑ¯=à2 (#θè%Î$ (: والصورة القرآنية .. ر ظاهر أمامهم البق â‘ $ pκ÷] ÏΒ ÏΒ ;ο t� yϑrO $]%ø— Íh‘   (#θä9$s% 

# x‹≈ yδ “Ï%©!$# $oΨ ø%Î— â‘ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θ è?é& uρ Ïµ Î/ $Yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  ] تعين أنَّ ظاهر ذلك ، ]  ٢٥: البقرة

$ (: الصورة القرآنية  وكذلك.. الرزق متماثلٌ مع أنَّ حقيقةَ طعمه خمتلفة  tΒuρ çνθè=tFs% $ tΒuρ 

çνθç7n= |¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© öΝ çλm; 4 (  ] ه هلم ، مبعىن ]  ١٥٧: النساءبتعين أنَّ الصلب والقتل ش ،
  ..أنهم رأوا ظاهراً يوهم بالصلب مع أنَّ حقيقة األمر وباطنه غري ذلك 

�ã (  وهكذا فالعبارة القرآنية yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ ( (  اتعين أنَّ لكلمات اهللا تعاىل ودالال
واية ما حيمل من  وبراهينها الظاهرة عمقاً ال سبيل لنا يف إدراك اية حقيقته وتأويله

� (لذلك نرى أنَّ كلمة ..  أدلّة ومعاين yzé& uρ (  َّالنكرة ، وهذا دليلٌ على أن ترد بصيغة
عن ةخمفي بدالالت بنصوصٍ من كتابِ اهللا تعاىل املسألةَ تتعلّق ا ، وأنَّ املسألةَ ال تتعلّق

فلو كان األمر كما ذهبت تفاسرينا التارخيية ، من أنَّ نصوص .. محددة دون غريِها 
لو كان األمر كذلك .. القرآن الكرمي تنقسم إىل قسمني ، قسم محكم ، وقسم متشابه 

�ã (لكانت العبارةُ القرآنيةُ ..  yzé& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tFãΒ ( (  ها بصيغة املعرفةلكانت صياغت ، ) :
 اتابِهشتم رواُألخ ( ذلك ةُ معلومة ، ولتناقضاملتشا مع  –أيضاً  –، حيثُ النصوص

$ (: حيثيات صياغة النص القرآين  ¨Βr' sù tÏ%©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θè=è% Ô÷÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ ( 
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$ (فالعبارةُ القرآنيةُ ..  tΒ tµ t7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ (  دحداً جبزٍء ماملتشابه ليس خاص لنا أنَّ العمق نبيت

فوجود قسمٍ معلومٍ من آيات كتابِ اهللا تعاىل .. من نصوصِ القرآن الكرمي دون غريِها 
ضاملُفتر ات ، هذا الوجودصف بصفة املتشاه الصياغة  دون غريِها تتناسبا : ( تفَأَم

 هنات مونَ املُتشابِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينات ( ولكن ما نراه أنَّ كلمة ) .. الَّذاملُتشا (
tΒ tµ$ (ال وجود هلا ، وما هو موجود هو العبارةُ القرآنية  t7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ (  .. هذا باإلضافة

ني قرآنينص ه كُلَّه إىل وجودذات ه يف الوقتكُلَّه حمكم ، وأن ؤكدان أنَّ القرآنَ الكرميني ي
  .. متشابه 
) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u (  ] ١: هود [   

) ª! $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر [  

  ..ا نذهب إليه يف تفسريِنا هلذه املسألة وكُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ م.. 
األعماق الباطنةُ للنص القرآينِّ ليست ظاهرةً أمـام أعيننـا ، كاألعمـاق    .. إذاً .. 

ومن جهة أُخرى فإنَّ كُلَّ نصوصِ القرآن الكرمي ودون أي استثناء .. الظاهرة املُحكمة 
�ã (النكـرة يف قولـه تعـاىل    لذلك فإننا نرى صـيغةَ  .. حتملُ هذا العمق الباطن  yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ةونرى الصياغة القرآني ،) $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ (  .. هذا ما حتملُه صياغةُ هذه
العبارات القرآنية ، وهذا ما يدركُه كلُّ باحث عن احلقيقة ، ينظر إىل دالالت كتابِ اهللا 

  .. لتاريخ تعاىل بتجرد عقلي بعيداً عن برزخ ا
وهذا العمق الباطن املتشابه لدالالت النص القرآين ، ايته عمق التأويل الـذي ال  .. 

  :يقولُ تعاىل .. يعلمه إال اُهللا تعاىل ، وال يأيت إالّ يف اآلخرة 
) ô‰ s) s9 uρ Νßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨù=¢Á sù 4’ n?tã AΟù=Ïæ “W‰ èδ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) …ã& s#ƒÍρ ù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©! $# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u!%ỳ ã≅ ß™ â‘ 



          ٢٦٩                  
$ uΖ În/u‘ Èd, ysø9 $$Î/ ≅ yγ sù $uΖ ©9 ÏΒ u !$yè xÿ ä© (#θãèxÿ ô±uŠ sù !$uΖ s9 ÷ρr& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ÷è uΖ sù u� ö� xî “Ï%©!$# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡ r& ¨≅ |Êuρ Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (  ] ٥٣ – ٥٢: األعراف [  

وليس  [إذاً تأويلُ القرآن الكرمي ، هو مبعىن اية ما حيمل من معاين باطنة متشاة .. 
 ال يأيت إال يف اآلخرة ،.. هذا التأويل ..  ]مبعىن التفسري والتبيان كما يذهب الكثريون 

بينما تفسري القرآن .. فال ميكن ملخلوقٍ أن يحيطَ بالدالالت اليت حيملُها كتاب اهللا تعاىل 
  ..الكرمي وتبيني أحكامه هو مسألة أُخرى غري التأويل ، وهي مسألة يأمرنا اهللا تعاىل ا 

tΒ$ (ويف العبارة القرآنية ..  uρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã& s#ƒÍρù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 (  الواو يف كلمة نرى أنَّ حرف) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ (  ليس
فلو .. حرف عطف ، وال يمكن أن يكونَ حرف عطف وال بأي شكلٍ من األشكال 

لَ القرآن الكرمي ، لو كان حرف عطْف مبعىن لو كان الراسخون يف العلم يعلمون تأوي
(tβθä9θà (كان ذلك ، لكانت العبارة القرآنية  tƒ $̈Ζ tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3 (  تتعلّق

$ (إذاً العبارة .. بالذات اإلهلية كتعلّقها بالراسخني يف العلم ، وهذا محال  tΒuρ ãΝ n=÷è tƒ 

ÿ… ã&s#ƒÍρ ù' s? �ωÎ) ª!$# 3 ( ستقلّةٌ متاماً عن العبارة هي عبارةٌ م :) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/u‘ 3 (  .. وحرف الواو يف كلمة) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ (  هو
استئناف جلملة جديدة ، حتملُ دالالت جديدةً مستقلَّةً متاماً عن دالالت العبارات 

‚tβθã (بقة هلذه الكلمة القرآنية السا Å™≡§�9 $# uρ ( ..  
والتأويلُ املعين يف كتاب اهللا تعاىل ، ليس التفسري وليس التبيان ، إنما هو ايةُ ما .. 

ويف رحلة موسى عليه السالم مع العبد الصاحل ، نرى أنَّ ... تؤولُ إليه األعماق الباطنةُ 
، وأنَّ العبد الصاحلَ تفاعلَ مع باطنِ أحداثها موسى عليه السالم تفاعلَ مع ظاهر أحداثها 
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بعد ذلك ونتيجةً الستغراب موسى عليه السالم لتفاعل العبد الصاحل مع باطن .. 

$tΑ (األحداث ، بعد ذلك قال العبد الصاحلُ ملوسى عليه السالم  s% # x‹≈ yδ ä−# t�Ïù Í_øŠt/ 

y7 ÏΖ ÷� t/ uρ 4 y7 ã⁄ Îm;tΡ é' y™ È≅ƒÍρ ù' tGÎ/ $tΒ óΟ s9 ìÏÜ tGó¡ n@ Ïµ øŠn=¨æ #·� ö9|¹ (  ] ٧٨: الكهف [  ئكمبعىن سأنب ،
  .. حبقيقة اية املعىن الباطن لألحداث اليت رأيتها 

'Ï&Î#ƒÍρù (يف كلمة ) اهلاء ( وعلينا أن نقف عند الضمري املتصل  s? 3 (  يف قوله تعاىل ،

)  u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ÷GÏÿ ø9 $# u !$ tóÏGö/ $# uρ Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 (  .. ، ة القرآن الكرميإنَّ الضمري هنا يعود إىل كلي

çµ÷Ζ (شأنه بذلك شأن اهلاء يف كلمة  ÏΒ (  يف العبارة السابقة مباشرة) $ ¨Βr' sù tÏ%©! $# ’ Îû 

óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷÷ƒ y— tβθãè Î6®KuŠ sù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ ( ىل بعض كلمات اهللا ، وال يعود هذا الضمري إ
كما ذهب الكثري من  ]القسم املتشابه دون احملكم  [ه الكرمي دون غريها تعاىل يف كتاب

ومما يؤكّد أنَّ هذا الضمري يعود إىل كلية القرآن الكرمي هو النص الذي .. املفسرين 
‰ô (: رأيناه  s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ÷∞ Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ “W‰ èδ ZπuΗ÷q u‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ 

ö≅ yδ tβρã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) … ã& s#ƒÍρù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# çνθÝ¡nΣ  ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !%ỳ 

ã≅ ß™â‘ $ uΖ În/ u‘ Èd, ysø9 $$ Î/ (  ] فتأويل القرآن الكرمي  ]  ٥٣ – ٥٢: األعراف ، ) كلّه ودون
أيت إالّ يف اآلخرة ، ولذلك يقول اهللا مسألة ال ميكننا إدراكها وعلمها ، وال ت) اجتزاء 
$ (تعاىل  tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒÍρù' s? �ω Î) ª! يف كلمة ) اهلاء ( ، وهنا أيضاً يعود الضمري املتصل  ) 3 #$

) ÿ…ã& s#ƒÍρ ù' s? (  ة القرآن الكرمي وليس إىل جزٍء منه كما يذهبونإىل كلي..  

Ï&Î#ƒÍρ (يف كلمة ) اهلاء ( وكما رأينا أنَّ  ù' s? 3 (  يف قوله تعاىل ،) u !$ tóÏGö/ $# Ïπ uΖ ÷GÏÿø9 $# 

u !$ tóÏGö/ $#uρ Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 ( ة القرآن الكرمي ، وأنَّ تعود إىل كلي ) (يف كلمة ) اهلاء ÿ…ã& s#ƒÍρ ù' s? ( 
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$ (يف قوله تعاىل  tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù' s? �ωÎ) ª!$# 3 ( ة القرآن الكرمي وليس إجزٍء ىل تعود إىل كلي

Ïµ (منه ، فإنَّ اهلاء يف كلمة  Î/ (  ةيف العبارة القرآني) tβθã‚ Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$# tβθ ä9θà) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖ În/ u‘ 3 (  ة القرآن الكرميولذلك فإنَّ  ...تعود أيضاً إىل كلي

≅@ (الضمري املضاف إليه يف كلمة  ä. ( ة يف العبارة القرآني) @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/ u‘ 3 (  قد ،
كما رأينا إىل كلية القرآن الكرمي ، ولو كان هذا الضمري ) اهلاء ( حذف لوضوح عودة 
≅@ (املضاف إليه يف كلمة  ä. (  يعود إىل جزٍء من كلمات اهللا تعاىل دون األخرى ، للزم

≅@ (عدم حذف املضاف إليه يف كلمة  ä. ( اجلزء  [املضاف إليه  ، وللزم إضافة هذا

≅@ (إىل كلمة  ]املفترض الذي يعود إليه الضمري  ä. ( ..  

ä. ôÏiΒ Ï‰Ζ≅@ (والعبارة القرآنية  Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 (  مسألة ة يف اإلميان والبحث بأيتفيد الكلي
قرآنية ، وعدم التفريق بني كلمات اهللا تعاىل اليت حتمل األحكام والرباهني واألدلّة 

فكلُّ صورة قرآنية تصور جانباً من جوانب املسألة تحقِّق يف .. هذه املسألة جلوانب 
الوقت ذاته مجيع الصور واملعاين واألحكام والرباهني اليت حتملها العبارات القرآنية اليت 

  ..تصور جوانبها األخرى 
$ (فالعبارة القرآنية  ¨Ζ tΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. (  بحث يف أحكام القرآن لنا منهجاً سليماً للترسم

الكرمي ومسائله ، واتباع هذا املنهج الكلي أثناء دراسة القرآن الكرمي وتفسريه هو امليزان 
 م لكتاب اهللا تعاىل ، وهو احلدم وتفسرياالذي يزن به أولوا األلباب حقيقةَ استنتاجا

$ (الذي مييزهم عن غريهم  tΒuρ ã� ©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# ( ..  

!ª (: ويف هذا السياق من البحث ال بد أن نقف عند قوله تعاىل  $# tΑ ¨“ tΡ z|¡ ômr& 

Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t± tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] فهذه اآلية الكرمية تصف لنا العمق ..  ] ٢٣: الزمر



          ٢٧٢                  
لعمق إضافة حلمله ل (املتشابه الذي حيمله النص القرآينّ يف كلِّ حرف من حروفه 

  ..) املُحكَم كما بينا 
فماذا تعين .. املتشابه واملثاين صفتان متالزمتان للعمق الباطن لكتاب اهللا تعاىل .. إذاً 

  !!! ..كلمة مثاين ؟

!ª (: يف هذه اآلية الكرمية .. كلمةُ مثاين ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل ..  $# tΑ ¨“tΡ 

z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $ Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t± tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ه تعاىلويف قول ، :) ô‰ s)s9 uρ y7≈ oΨ÷� s?#u $ Yèö7 y™ z ÏiΒ 

’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ# u ö�à) ø9 $#uρ tΛÏà yèø9   ..فماذا تعين كلمة مثاين ؟ ..  ] ٨٧: احلجر [  )  #$

Iω ( :يقولُ تعاىل .. املثاين بِمعىن الباطنِ املَخفي املطوي ..  r& öΝ åκ̈ΞÎ) tβθ ãΖø[ tƒ óΟ èδ u‘ρß‰ß¹ 

(#θàÿ ÷‚ tFó¡u‹ Ï9 çµ÷Ζ ÏΒ 4 Ÿω r& tÏm tβθà±øó tGó¡o„ óΟ ßγt/$ uŠÏO ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ šχρ •�Å£ãƒ $ tΒuρ tβθãΨ Î=÷èãƒ 4 … çµ̄Ρ Î) 7ΟŠÎ=tæ 

ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰�Á9 العمق املُتشابِه الباطن للقرآن الكرمي ، هو .. إذاً ..  ] ٥: هود [  ) #$
الالت مخفيةٌ يف باطنِ النص القرآين ، وال بد من رفْعِ األغطية حمتوى مبثَان ، مبعىن أنه د

فاملثىن هو غطاٌء حتته عمق .. اليت تكمن تحتها هذه الدالالت ، ملعرفة تلك الدالالت 
  ..من هذه الدالالت الباطنة الكامنة يف أعماقِ النص القرآين 

لنتصور أننا نريد الغوص يف أعماقِ البحر ، وذلك  ..ولفَهمِ حقيقة هذه املسألة .. 
فتجاوز الدرجة األوىل منه باتجاه قاعه ، وما يرافقه .. من خاللِ درجٍ يتجِه حنو قاعه 

 أغطية نلِ مالغطاِء األو قابِلُ رفعالكامنة عند تلك الدرجة ، ي احلقيقة من اكتشاف
وجتاوز الدرجة الثانية .. ن الكرمي ، أي يقابِلُ جتاوز املثىن األول األعماقِ الباطنة للقرآ

 قابِلُ رفعالكامنة عند تلك الدرجة ، ي احلقيقة رافقه من اكتشافه ، وما يجاه قاعمنه بات
..  الغطاِء الثاين من أغطية األعماقِ الباطنة للقرآن الكرمي ، أي يقابِلُ جتاوز املثىن الثاين

وصوالً إىل الدرجة السابعة يف أعماق ذلك البحر ، حيثُ يقابلُ ذلك الغوص .. وهكذا 
  ..يف أعماق القرآن العظيم وصوالً إىل املثىن السابِع 
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‰ô ( إذاً قولُه تعاىل..  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $Yè ö7y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ# uö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yèø9 : احلجر [  ) #$

٨٧ [ لنا ما أعطاه اُهللا تعاىل لرسوله ، ي رصوr  من  –بشكلٍ عام  –، وللعقل البشري
القدرة على الغوصِ يف أعماقِ النص القرآين سبع درجات ، الستنباط الدالالت 

وهذا خيتلف عن عمق التأويل الذي ال يأيت إالّ يف .. واألحكام يف تلك األعماقِ الباطنة 
اية العمق املتشابه واية ما تؤول إليه دالالت كتاب اهللا  اآلخرة ، فعمق التأويل هو

  ..تعاىل وأحكامه وأدلّته 
أما القول بأنَّ السبع املثاين هي سورةُ فاحتة الكتاب ، بناًء على القول املنسوب إىل .. 

  :يف الروايات  rالرسول 
  : ) ٤١١٤( البخاري .. 

 





             


 
  : ) ٤٣٣٥( ي البخار


 

، ال يخالف النصr  ، ألنه  rهذا القول ال يمكن أن خيرج عن الرسول .. 
مبعىن أنها .. ففاحتةُ الكتاب سورةٌ معروفةٌ .. والنص القرآينُّ يقولُ غري ذلك .. القرآين 
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ىل يصف واهللا تعا.. ليست نكرة ، ويف الوقت ذاته فاحتةُ الكتابِ جزٌء من القرآن العظيم 

.. ما آتاه يف هذه املسألة بصيغة النكرة ، وبصياغة نرى فيها عطفاً على القرآن العظيم 
(ô‰s ( :يقول تعاىل  s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ# u ö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yèø9 فاهللا تعاىل مل ..  ) #$

ولقد آتيناك املثاين : ( ، ومل يقل )  ولقد آتيناك السبع املثاين يف القرآن العظيم: ( يقل 
‰ô ( :، كي يتم اجلزم بِأنَ قولَه تعاىل ) السبع يف القرآن العظيم  s) s9uρ y7≈ oΨ÷� s?#u $ Yèö7 y™ zÏiΒ 

’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ# u ö�à) ø9 $#uρ tΛÏà yèø9   ..، يعين فاتحةَ الكتاب ، أو بعضاً من سورِه  ) #$
القرآن الكرمي ، وليست خارج نصوصه ، وهي معلومة  ففاحتةُ الكتاب جزٌء من.. 

ه مثاين ، وليس فقط سورة الفاحتة ، وإالّ كيف بنا أن وليست نكرة ، والقرآنُ الكرمي كُلُّ
!ª ( :نفهم قولَ اهللا تعاىل  $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر  [

يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، وينفي أن تكونَ فاحتةُ الكتاب هي املعنية  كُلُّ ذلك.. 
  ..حصراً ذه اآلية الكرمية 

وحىت يف صياغة هذه الروايات ، نرى أنَّ واضعها يصف فاحتةَ الكتاب بصيغة .. 
[[ : املعرفة وليس بصيغة النكرة ، ففي احلديث األول نرى العبارة 

 [[  ويف احلديث الثاين نرى ،
[[ : العبارة 

 [[  .. ها نكرةيف كتابِ اهللا تعاىل بأنَّ آيات سورة أشهر فوصعقَل أنْ تفهل ي
وبالتايل هل واضع !!! .. وأنها تعطف على كتابِ اهللا تعاىل وحنن نعلم أنها جزٌء منه ؟

اً هذه الرواية أكرب قدرةً على الصياغة اللغوية من اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبري
   !!! ..؟

ومن جهة أُخرى نرى أيضاً أنَّ واضع هذه الروايات يصف فاحتةَ الكتاب بأنها .. 
 ؤكِّداملثاين ، وكلُّ ذلك ي ها هي السبعهي القرآنُ العظيم ، يف الوقت الذي يصفُها بأن
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‰ô (: اهللا تعاىل يقول ... عدم صحة مثل هذه الروايات  s) s9uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yèö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# 

tβ# u ö� à) ø9$# uρ tΛÏà yèø9 #tβ (: ، وحرف العطف يف قوله تعاىل  ) #$ u ö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yèø9 $# (  متييز يفيد

$ (: القرآن العظيم عن املسألة احملمولة بقوله تعاىل  Yèö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑø9$# (  .. وكلُّ ذلك
فلماذا تجعل مثل هذه الروايات معياراً لفهم .. ت يؤكّد عدم صحة مثل هذه الروايا

  !!! .. دالالت كتاب اهللا تعاىل ، يف الوقت الذي نرى فيه خمالفتها لكتابِ اِهللا تعاىل ؟
Yè$  (:العبارة القرآنية .. إذاً ..  ö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 تصف مسألةً هلا خصوصيتها عما  ) #$

#tβ (تصفه العبارة القرآنية  u ö�à) ø9$# uρ tΛÏà yèø9 ، وال تصف نصوصاً معينةً دون غريِها من  ) #$
هذا ما ندركُه حينما حنترم قواعد اللغة العربية ، وحينما جنعلُ .. نصوصِ الْقُرآن الْعظيم  

  .. كتاب اِهللا تعاىل معياراً للروايات ال العكس 
والعقلَ البشري القدرةَ على الغوصِ يف  r وهكذا نرى أنَّ اَهللا تعاىل أعطى رسولَه.. 

هذا ما .. أعماق النص القرآين سبع درجات ، الستنباط السنة من أعماقِ القرآن الكرمي 
‰ô (نقرؤه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل  s) s9uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u $ Yèö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ# u ö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yè ø9$# ( 

ئيات الكُليات اليت يحملُها القُرآنُ الكرمي ، تكمن يف العمقِ املُتشابِه الباطنِ جز.. إذاً .. 
للقرآن الكرمي كشعائر العبادات وغريها ، حيثُ مهمةُ السنة استخراجها من أعماقِ 

الباطنة القدرةَ على الغوصِ يف األعماقِ  rفاُهللا تعاىل أعطى رسولَه .. النص القرآين 
للقرآن الكرمي سبع درجات ، يرفع ا سبعةَ أغطية من أغطية األعماقِ الباطنة فيه ، لريى 

  ..األحكام الكامنةَ يف تلك األعماقِ ويستخرجها سنةً للناس 
وهكذا نرى أنَّ كلمات اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي كلّها مطلقة ومتكاملة ومتعاضدة 

لرباهني واألدلّة واملعاين اليت حتملها ، ويف تصويرها ، وذلك كون يف وصف األحكام وا
  ..القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل وقوله املطلق الذي نزله اهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء 



          ٢٧٦                  
) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« “Y‰ èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“u� ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (  

  ] ٨٩: النحل [ 
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رأينا يف القسم السابق من هذا الفصل كيف أنَّ الدالالت والرباهني واألحكام 
واملعاين القرآنية اليت حتملها كلمات اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، متكاملة متعاضدة يف 

رآنية يقتضي ورأينا أنَّ إمياننا وتصورنا ألي مسألة ق.. تصوير حقيقة املسائل اليت حتملها 
العودة إىل كلية القرآن الكرمي ، أي حتقيق مجيع الصور القرآنية املُصورة جلوانب هذه 

$ (وهذا كما رأينا حتمله العبارة القرآنية .. املسألة يف الوقت ذاته  ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ( ..  
حىت يكون  –فأي حكمٍ أو تصورٍ ميكننا استنتاجه من أي صورة قرآنية ال بد له 

.. من عدم خمالفة أي صورة قرآنية من الصور اليت تصور جوانب هذا احلكم  –سليماً 
فالقرآن الكرمي روح من أمر اهللا تعاىل ، وبالتايل ينتمي لعامل األمر الذي ال جتتمع فيه 

د فيه أيوجاختالف ما بني حكمني أو معنيني  النقائض ، وبالتايل ال ي..  
) Ÿξsù r& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à) ø9$# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈n=ÏF ÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 

  ] ٨٢: النساء [   )

Ζ̈$ (وسننطلق اآلن من مبدأ  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  ة لنرىيف تفسري بعض املسائل القرآني
يريده اهللا تعاىل ال بد له من  كيف أنّ فهم القرآن الكرمي فهماً صحيحاً سليماً كما

العودة إىل كلية القرآن الكرمي ، ولنرى كيف أنَّ الصورة القرآنية ينظَر إليها من مناظري 
الصور األخرى اليت تصور جوانب هذه املسألة ، ولنرى كيف تاه بعضهم حينما حاولوا 

  ..فساد تصورام اخلاطئة جتاهل الصور األخرى اليت تبين 
نقف عند مسألة خلق السماوات واألرض يف القرآن الكرمي كنموذج نبحثه وفق ل.. 

Ζ̈$ (منهج الكلية يف البحث القرآين  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  لنرى من خالله كيف أنَّ البحث
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السليم يف القرآن الكرمي يقتضي حتقيق مجيع الصور القرآنية اليت تصور جوانب املسألة 

  ..املدروسة 
ا جيب إدراكه هو أنَّ الوقوف على حقيقة خلق السماوات واألرض هو إنَّ أول م

  ..مسألة مستحيلة ، فال يقني يف هذه املسألة إالّ ما خيربنا اهللا تعاىل عنه 
) * !$̈Β öΝåκ –E‰ uηô©r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκ Å¦àÿΡr& $ tΒuρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −GãΒ 

t,Íj# ÅÒ ßϑø9$# # Y‰àÒ tã (   ] ٥١: الكهف [  

وما جيب إدراكه أيضاً هو أنَّ الزمن خملوق من خملوقات اهللا تعاىل ، حيكم املادة وفق 
انسيابٍ يتعلّق حبركتها ، وأنّ اهللا تعاىل فوق الزمن ومعايريه ، وأنَّ إجياد اهللا تعاىل 

  ..وال حيتاج ألي زمن  ) .ä (لألشياء إنما يكون بكلمة 

) !$ yϑ¯ΡÎ) ÿ… çνã� øΒr& !# sŒÎ) yŠ# u‘r& $º↔ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3 uŠsù (   ] ٨٢: يس [   

من اهللا  ) .ä (فاملادة األوىل اليت خلقَت منها السماوات واألرض ، وجدت بكلمة 
تستمد حيثيات وجودها من ) املكونة جلسم هذا الكون ( تعاىل ، وما زالت هذه املادة 

كما رأينا يف  –ه وتعاىل ، فهي موجودة داخل إطار من املكان والزمان اخلالق سبحان
نتيجة حركة الطاقة اليت يودعها اهللا تعاىل وحيركها ضمن  –) القدر ( النظرية الثانية 

إطار املكان الذي متلؤه هذه املادة ، فلوال قيومية اهللا تعاىل وأمره يف كلِّ حلظة ببقاء هذه 
ôÏΒuρ ÿÏµ (املكان والزمان لزالت هذه املادة  املادة يف عامل ÏG≈ tƒ# u β r& tΠθà)s? â!$ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚö‘F{$# uρ Íν Ì�øΒ r'Î/ 4 (   ] ٢٥: الروم [   ..  
فاهللا تعاىل يمسك السماوات واألرض يف كلِّ حلظة من الزوال ، عن طريق إعطائها 

  ..حيثيات وجودها 
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) * ¨β Î) ©! $# Û� Å¡ôϑãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡ s9 uρ !$tG s9#y— ÷β Î) $ yϑßγs3 |¡øΒr& ôÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θàÿ xî (   ] ٤١: فاطر [  

هو أنَّ ورود العبارات القرآنية اليت تصور خلق اهللا تعاىل  –أيضاً  –وما جيب إدراكه 
املادية احملكومة لقوانني  –، ال يحق لنا سحب تصوراتنا  للسماوات واألرض عرب األيام

على اهللا سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً  –املكان والزمان أثناء تفاعلنا مع األشياء 
..  

إنَّ اليوم هو مقياس زماين مكاين حيكم األجسام املادية يف مكان ما ، فاليوم عندنا 
يقابل دوران األرض حول نفسها دورة كاملة  ]ساعة  ) ٢٤( الذي هو  [على األرض 

، واليوم يف كوكب آخر يعين الزمن املرافق لدوران ذلك الكوكب حول نفسه دورة 
5Θ$−ƒ (فكلمة .. وهكذا .. كاملة  r& (  واليت تتعلّق خبلق السماوات واألرض ، تعين

هذه ، تلك املادة اليت  اليت أوجدها اهللا تعاىل قبل مرحلة اخللق [خضوع املادة األوىل 
ست  [تعين خضوعها لدورات مكانية حول نفسها  ]خلقت منها السماوات واألرض 

  ..، متايزت من خالهلا إىل اهليئة اليت نراها اآلن  ]دورات 

) �χÎ) ãΝ ä3−/ u‘ ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& §ΝèO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ó̧� yê ø9      ] ٥٤: األعراف [   ) #$

) ¨βÎ) ÞΟä3 −/u‘ ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& §Ν èO 3“uθ tGó™$# ’ n? tã 

Ä ö̧� yè ø9   ] ٣: يونس [   ) ) #$

) uθèδ uρ “Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒ r& šχ%Ÿ2 uρ … çµä©ö� tã ’ n? tã Ï!$ yϑø9 $# 

     ] ٧: هود [   )
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) “Ï%©! $# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& ¢ΟèO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ö̧� yè ø9 $# 4 ß≈ yϑôm §�9 $# ö≅ t↔ó¡sù ÏµÎ/ # Z�� Î6yz (   ] ٥٩: الرمحن [  

) ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& ¢Ο èO 3“uθ tGó™$# ’ n?tã 

Ä ö̧� yè ø9      ] ٤: السجدة [  ) ) #$

) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& $ tΒuρ $ uΖ¡¡ tΒ ÏΒ 5>θäó—9 

  ] ٣٨: ق [   )

) uθèδ “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒr& §ΝèO 3“uθ tGó™ $# ’ n? tã Ä ó̧� yê ø9$# 4 (    ]
    ] ٤: احلديد 

يف القرآن  ) &5Θ$−ƒr (وال ميكن سحب مفهومنا عن اليوم على مسألة ارتباط كلمة 
الكرمي خبلق السماوات واألرض ، فاليوم مبفهومنا هو تعاقب الليل والنهار حتت ضوء 

بينما يف ذلك الوقت الذي خلقَت فيه . .الشمس نتيجة دوران األرض حول نفسها 
  ..السماوات واألرض ، مل تكن هناك مشس ، وبالتايل مل يكن هناك ليل وال ار 

جيب علينا أن خنلع تصوراتنا املادية املكانية الزمانية أثناء احلديث عن الذات اإلهلية ، 
5Θ$−ƒ (كلمة  –يف تصوراتنا  –وجيب علينا أن نسحب  r& ( يت ترتبط خبلق السماوات ال

يف هيئتها املكانية ،  ]اليت أوجدها اهللا تعاىل سابقاً  [واألرض على دورات املادة األوىل 
  ..دورات كاملة أدت إىل تشكّل الكون احلايل 

وما حيدده علماء الفلك من زمنٍ مر على وجود مكونات هذا الكون ، هو مسألة 
ادة مع الزمن ، وفق معايري مادية حبتة ، ووفق نواميس أُخرى ، تتعلّق بتغير صفات امل

وهذا التغير .. ندركها كجزئيات من الناموس الكلّي الذي حيكم حركة هذا الكون 
يف األيام الستة اليت يبينها ( لصفات املادة مع الزمن ، إنما بدأ بعد انتهاء خلق الكون 
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وىل حول نفسها ومتايزها حىت أخذ الكون شكله ، وبعد دوران املادة األ) القرآن الكرمي 

  ..احلايل 
ست دورات ( فهذا الدوران للمادة األوىل حول نفسها ، والذي متّ خالل ستة أيام 

، ال ميكن إخضاعه ملقاييسنا الزمنية ، كإخضاع املادة املوجودة حتت ) كاملة متمايزة 
هد حقيقة خلق السماوات واألرض فنحن مل نش.. حواسنا ومشاهدتنا هلذه املقاييس 

عرب األيام الستة اليت يخربنا اهللا تعاىل عنها يف القرآن الكرمي ، وال توجد بني أيدينا 
وبالتايل ستبقى هذه املسألة خارج ..... مقدمات عن هذه املسألة ميكننا دراستها 

ر صفات املادة لتغية ، وخارج املعايري اجلزئية اليت بني أيدينا مقاييسنا الزمني..  
هو أنَّ توضع األرض احلايل ومكاا يف جسم الكون  –أيضاً  –وما جيب أنْ ندركَه 

، مسألة ال ميكن سحبها على توضعها ومكاا يف بداية اخللق ، فنحن نعلم أنَّ مكونات 
  ..تتحرك ، وأنَّ كالً منها يسبح يف فلكه ) مبا فيها األرض ( هذا الكون 
) Ÿω ß§ ôϑ¤±9 $#  Èöt7 .⊥ tƒ !$ oλm; β r& x8 Í‘ô‰è? t� yϑs)ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹ ©9 $# ß,Î/$ y™ Í‘$pκ ¨]9$# 4 @≅ ä.uρ ’ Îû ;7 n=sù 

šχθßst7 ó¡o„ (   ] ٤٠: يس [  

وبالتايل ال ميكن االنطالق من توضع األرض احلايل ومن مكاا يف جسم الكون ، 
، كما هو حال بعض كمقدمة يقينية لرسم صورة مراحل خلق السماوات واألرض 

فهذه املسألة ستبقى خارج مقاييسنا .. الفرضيات الغربية اليت تتغير من وقت آلخر 
  ..املكانية ، وخارج كلّ املعايري اجلزئية اليت نشاهدها وخنضعها حلواسنا 

) زماناً ومكاناً ( ال ميكننا االنطالق من املادة احلالية املوجودة بني أيدينا .. إذاً .. 
وهذا هو .. كمقدمات نعتربها يقينية لرسم صورة مراحل تكون السماوات واألرض 

  ..عني ما ينطق به قول اهللا تعاىل 
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) * !$̈Β öΝåκ –E‰ uηô©r& t, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκ Å¦àÿΡr& $ tΒuρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −GãΒ 

t,Íj# ÅÒ ßϑø9$# # Y‰àÒ tã (   ] ٥١/ الكهف [  

قول للمتاجرين باسم الدين ، الذين يقدمون أنفسهم علماء جيمعون بني العلم كما ن 
عليكم أالَّ تقفزوا فوق صياغة : والقرآن الكرمي ، نقول هلم ) الفرضيات الغربية ( 

النصوص القرآنية الواضحة واجللية يف ذلك ، من أجل موافقة ختيالت وأهواء ينقضها 
واضح  –يف هذه املسألة وغريها  –فالقرآن الكرمي ...  كتاب اهللا تعاىل مجلة وتفصيالً

كلَّ حماوالت يل األعناق اليت تقومون ا ، من أجل  –أبداً  –جلي ، ونصوصه ال تقبل 
  ..موافقة فرضيات وختيالت متعددة ومتناقضة ، سيثبت بطالا الحقاً 

فاملؤمن .. مل تعلموا  إنكم بذلك تسيئون للنص القرآين ، سواء علمتم بذلك أم. .
من االلتزام بالصياغة اللغوية لنصوصه ،  –يف تفسري آياته  –بكتاب اهللا تعاىل ينطلق 

وما .. وفق منهجية ثابتة ال خترج عما حيمله كتاب اهللا تعاىل من دالالت وأحكام 
تقومون به هو خمالفة واضحة لصريح صياغة كتاب اهللا تعاىل من أجل موافقة فرضيات 

  .. سيثبت بطالا يف يومٍ من األيام 
ولنبدأ برسم مراحل مسألة خلْق السماوات واألرض ، كما تصورها لنا الصور 
القرآنية اليت تصور جوانب هذه املسألة ومراحلها ، فنأخذ كلّ صورة قرآنية لوحدها 

ل مجيع ضمن سياقها القرآين وضمن املرحلة اليت تصورها ، ومن مثّ نقوم بدمج مراح
 –إن شاء اهللا تعاىل  –جلوانب هذه املسألة ومراحلها ، لنحصل  املصورةالصور القرآنية 

حسب إدراكنا ملدلول اآليات ( على حقيقة املسألة كما ترمسها كلمات اهللا تعاىل 
، بعيداً عن تناقضات التفاسري املوروثة ، وبعيداً عن الفرضيات الغربية اليت ) الكرمية 

$ (وفق مبدأ الكلية يف البحث القرآين  نعملوبذلك .. من حنيٍ آلخر  تتغير ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ 

@≅ ä.  ( ..  



   ٢٨٣                  
  ..لننظر إىل الصورة القرآنية التالية .. 
) * ö≅ è% öΝä3§Ψ Î← r& tβρã�àÿ õ3tG s9 “Ï%©!$$ Î/ t,n= y{ uÚ ö‘F{$# ’ Îû È÷ tΒöθtƒ tβθè=yè øgrB uρ ÿ…ã& s! # YŠ# y‰Ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ 

�> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩∪ Ÿ≅ yè y_uρ $ pκ� Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγ Ï%öθsù x8 t�≈ t/uρ $pκ� Ïù u‘£‰ s%uρ !$ pκ�Ïù $ pκ sE≡ uθø%r& þ’ Îû Ïπyè t/ö‘ r& 

5Θ$−ƒr& [!# uθ y™ t,Î#Í← !$¡¡=Ïj9 ∩⊇⊃∪ §Ν èO #“uθ tGó™ $# ’ n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9$# }‘ Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚ ö‘F|Ï9 uρ $u‹ ÏKø�$# 

%·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tGs9$ s% $oΨ ÷� s? r& tÏèÍ← !$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ ßγ9 ŸÒs) sù yì ö7 y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È÷ tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρ r&uρ ’ Îû 

Èe≅ ä. >!$ yϑy™ $ yδ t� øΒr& 4 $̈Ζ −ƒ y— uρ u!$ yϑ¡¡9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ $ Zàøÿ Ïm uρ 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ ø)s? Í“ƒÍ“yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9 $# 

  ] ١٢ – ٩: فصلت [   )

  ..هذه الصورة القرآنية ترسم لنا املراحل املتتابعة التالية 
≅ö * (: متّ خلْق األرض يف يومني  – ١ è% öΝä3 §Ψ Î←r& tβρã�àÿ õ3tGs9 “Ï%©!$$ Î/ t,n= y{ uÚö‘F{ $# ’ Îû 

È÷ tΒöθtƒ ( ..  
  
   
  

 
  

 
  
  
  

إجياد الرواسي دون إرسائها يف جسم  أيمتّ جعل الرواسي من فوق األرض ،  – ٢
$ ÏΒ (األرض ، ودليل ذلك الكلمتان  yγÏ%öθ sù (  يف العبارة) Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ�Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ 

$ yγÏ%öθ sù (  .. جِدتيف هذه وسنرى إن شاء اهللا تعاىل كيف أنَّ إرساء هذه الرواسي اليت و
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املرحلة من خلق األرض ، سيكون يف املراحل املتأخرة من خلق السماوات واألرض ، 

  ..وبعد خلق السماوات السبع 
  

  
   

  الرواسي من فوق األرض
 

  

 
  
  

≈�x8t (.. بارك اهللا تعاىل فيها   – ٣ t/ uρ $ pκ�Ïù (  ..  

‘u (.. قدر اهللا تعاىل فيها أقواا  – ٤ £‰s% uρ !$pκ� Ïù $ pκ sE≡ uθø%r& (  ..  
وقد متّت اية هذه املرحلة يف أربعة أيام ، يدخل ضمنها اليومان اللذان خلقَت فيهما 

’þ (نية األرض ، فالصورة القرآ Îû Ïπ yèt/ ö‘r& 5Θ$−ƒ r& [!# uθ y™ t,Î# Í←!$¡¡=Ïj9 (  ن لنا أنَّ كلَّ ما حصلبيت
خلق األرض من املرحلة األوىل ، وجعل الرواسي يف األرض  [حىت اية تلك املرحلة 

  ..هو يف أربعة أيام  ]من فوقها ومباركتها وتقدير أقواا 
احملطة األوىل إىل الثانية يف يومني ، وإىل الثالثة فعندما يقول أحدنا إنه قطع زمناً من 

.. يف أربعة أيام ، إنما يعين أنَّ األيام األربعة هي من بداية احملطّة األوىل حىت الثالثة 
يومني للمرحلة الثانية كما  –يف قوله  –ولرب قائل يقول ملاذا مل يخصص اهللا تعاىل 

عندما قال اهللا تعاىل إنه خلق األرض يف يومني  :نقول !!! .. خصص للمرحلة األوىل ؟
متّت يف يومني ، وال يعين أنَّ هذين ) خلق األرض ( ، فإنّ ذلك يعين أنَّ هذه املرحلة 
’þ (أما الصورة القرآنية .. اليومني مل يخلَق ما إالّ األرض  Îû Ïπyè t/ö‘ r& 5Θ$−ƒ r& [ !# uθ y™ t,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9 
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ام األربعة دون زيادة أو نقصان صارت مستغرقة يف تلك األعمال حىت فتعين أنَّ األي )

اية املرحلة الثانية ، فهذه العبارات القرآنية تبين تداخل املرحلة الثانية مع املرحلة األوىل 
هذا ما نقرؤه من .. يف األيام األربعة ، يف حني أنَّ خلق األرض متّ خالل اليومني األولني 

  ..بارات القرآنية صياغة هذه الع
االستواء إىل السماء وهي دخان ، وختيريها واألرض اإلتيان طوعاً أو كرهاً ،  – ٥

Ν§ (.. واختيارمها اإلتيان طوعاً  èO #“ uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘F| Ï9 uρ 

$ u‹ÏK ø�$# %·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. !$ tGs9$s% $oΨ ÷� s? r& tÏè Í←!$ sÛ ( ..  
  ..قضاء اهللا تعاىل السماوات السبع يف يومني ، وأوحى يف كلِّ مساء أمرها  – ٦
) £ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7y™ ;N# uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρr& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$yϑ y™ $ yδ t� øΒr& 4 ( ..  
  
  
  

  
   
  الرواسي من   
فوق األرض  

  
  السماوات السبع 

 
  
  

  
  ..ولننظر إىل الصورة القرآنية التالية .. 



   ٢٨٦                  
) ÷Λ äΡ r& u ‘‰x© r& $̧) ù=yz ÏΘ r& â !$uΚ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yìsù u‘ $yγ s3ôϑy™ $ yγ1 §θ|¡ sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 

yl t� ÷zr&uρ $ yγ9 ptéÏ ∩⊄∪ uÚö‘F{$# uρ y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ ∩⊂⊃∪ yl t� ÷zr& $pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$tΒ $ yγ8 tã ö� tΒuρ ∩⊂⊇∪ 

tΑ$t7Åg ø:$#uρ $ yγ9 y™ ö‘r& ∩⊂⊄∪ $Yè≈ tGtΒ ö/ ä3©9 ö/ ä3Ïϑ≈ yè ÷ΡL{ uρ  (    ] ٣٣ – ٢٧: النازعات [  

 ..نا نرى أنَّ هذه الصورة القرآنيحسب املراحل لسماء ، ة تبدأ من مرحلة بناء اإن
  :التالية 
â (:   بناء السماء – ١ !$ uΚ¡¡9$# 4 $ yγ8 oΨ t/ ( ..  

yìsù (: رفع مسكها وتسويتها  – ٢ u‘ $ yγ s3ôϑy™ $ yγ1§θ|¡ sù ( ..  

·| (: غطش ليلها وإخراج ضحاها  – ٣ sÜ øî r&uρ $ yγn=ø‹ s9 yl t� ÷zr& uρ $yγ9 ptéÏ ( ..  

#$}uÚö‘F (: دحي األرض  – ٤ uρ y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ ( ..  

�ylt (: إخراج ماء األرض منها وكذلك املرعى  – ٥ ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $yγ8 tã ö� tΒuρ (  ..  

tΑ$t7Åg (إرساء اجلبال  – ٦ ø:$#uρ $ yγ9 y™ ö‘r& (  تلك اجلبال املخلوقة يف مرحلة سابقة ، ..
ألرض رواسي من فوقها فكما رأينا يف الصورة القرآنية األوىل أنَّ اهللا تعاىل جعلَ يف ا

هذه .. دون إرسائها يف جسم األرض ، وذلك قبل االستواء إىل السماء وتسويتها 
 (اجلبال اليت جعلت من فوق األرض متّ إرساؤها يف هذه املرحلة ، فالعبارة القرآنية 

tΑ$t7Åg ø:$#uρ $ yγ9 y™ ö‘r& ( رة عن املرحلةن مرحلةً متأخبية تنها  يف هذه الصورة القرآنياليت تبي

≅Ÿ (العبارة القرآنية يف الصورة السابقة  yè y_uρ $ pκ� Ïù z Å›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγ Ï%öθsù ( ..  
والصورة القرآنية التالية تؤكّد أنَّ خلْق السماوات مرحلة تسبق إرساء رواسي يف 

 ]دون إرساء يف جسم األرض  [تلك الرواسي اليت جعلَت من فوق األرض .. األرض 
  ..ية السماء كما رأينا قبل تسو



   ٢٨٧                  
) t,n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Î�ö� tó Î/ 7‰ uΗxå $ pκ tΞ÷ρ t� s? ( 4’ s+ ø9 r&uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# zÅ›≡uρ u‘ β r& y‰‹ Ïϑs? öΝ ä3Î/ £]t/ uρ 

$ pκ�Ïù  ÏΒ Èe≅ä. 7π−/ !# yŠ 4 $ uΖø9 t“Ρ r& uρ zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ oΨ ÷Gu;/Ρ r' sù $ pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒÍ� x. (   ]ن لقما
 :١٠ [   

ة أنَّ إنزال املاء من السماء على األرض لوما نراه يف هذه الصورة القرآنييبِناُهللا ت 
تعاىل فيها من كلِّ زوجٍ كرمي ، كان بعد إلقاء الرواسي يف األرض ، بينما يف الصورة 

اجلبال القرآنية السابقة رأينا أنَّ إخراج ماء األرض منها ومرعاها منها ، كان قبل إرساء 
وهنا علينا أن نميز بني ماء األرض الذي أخرجه اهللا تعاىل منها ومرعى األرض .. فيها 

الذي أخرجه اهللا تعاىل منها ، من جهة ، وبني املاء الذي أنزله اهللا تعاىل من السماء 
  ..لينبت يف األرض من كلِّ زوج كرمي ، من جهة أُخرى 

ا أنَّ خلْق مجيع مواد األرض ومكوناا إنما كان قبل والصورة القرآنية التالية تؤكّد لن
تسوية السماء إىل سبع مساوات ، وبالتايل فاجلبال كرواسي لألرض خلقَت قبل تسوية 

  ..هو إرساؤها يف جسم األرض  ]كما رأينا  [السماء سبع مساوات ، فما تأخر 
) uθ èδ “Ï%©!$# šY n=y{ Νä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# $ YèŠÏϑ y_ §ΝèO #“uθ tGó™ $# ’ n<Î) Ï !$yϑ¡¡9 $# £ßγ1§θ |¡ sù 

yìö7 y™ ;N≡uθ≈ yϑy™ 4 uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« ×ΛÎ= tæ (   ] ٢٩: البقرة [    

  ..ولننظر إىل الصورة القرآنية التالية 
) óΟ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©! $# (# ÿρã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ $ tFtΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $yϑßγ≈ oΨ ø) tFxÿ sù ( $ oΨ ù=yè y_uρ 

zÏΒ Ï!$ yϑø9 $# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( Ÿξsùr& tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ $uΖ ù=yè y_ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# z Å›≡uρ u‘ βr& y‰ŠÏϑs? öΝ ÎγÎ/ 

$ uΖ ù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù %[`$y∨ Ïù Wξ ç7ß™ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρß‰ tGöκ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖù= yèy_ uρ u !$yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø) y™ $Wßθàÿ øt¤Χ ( öΝ èδ uρ ôtã 

$ pκÉJ≈ tƒ# u tβθàÊ Ì� ÷èãΒ (   ] ٣٢ – ٣٠: األنبياء [   



   ٢٨٨                  
هذه الصورة القرآنية ترسم لنا مراحل اخللق بعد فتق السماوات واألرض ، وذلك 

  ..حسب الترتيب التايل 
óΟ (: كانت السماوات واألرض رتقاً  – ١ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚ ö‘F{$#uρ $ tF tΡ%Ÿ2 $ Z)ø? u‘ ( ..  

≈yϑßγ$ (:  تعاىل فتقهما اهللا – ٢ oΨ ø)tF xÿ sù ( ( ..  

oΨ$ (: جعل اهللا تعاىل كلَّ شيٍء حي من املاء  – ٣ ù= yèy_ uρ z ÏΒ Ï !$ yϑø9$# ¨≅ ä. > óx« @c yr ( 
Ÿξ sùr& ( ..  

$ (: جعلَ اهللا تعاىل رواسي يف األرض  – ٤ uΖù= yèy_ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# zÅ›≡uρ u‘ βr& y‰ŠÏϑs? 

öΝ ÎγÎ/ ( ..  

$ (: فجاجاً سبالً جعل فيها  – ٥ uΖ ù=yè y_ uρ $ pκ� Ïù %[`$y∨ Ïù Wξç7 ß™ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρß‰ tGöκ u‰ ( ..  

uΖ$ (: جعل اهللا تعاىل السماء سقفاً حمفوظاً  – ٦ ù=yè y_ uρ u!$ yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø) y™ $Wßθàÿ øt¤Χ ( ( ..  
فتسوية .. وهكذا نرى أنَّ السماوات السبع كانت رتقاً مع األرض قبل فتقهما 

ونرى .. سبع مساوات هي مرحلة سابقة ملرحلة فتق السماوات عن األرض  السماء إىل
  ..أيضاً أنَّ جعلَ الرواسي يف األرض هي مرحلة الحقة لفتق السماوات عن األرض 

  ..ومسألة اتساع السماء اليت بدأت بفتقها عن األرض ، ما زالت مستمرة 
) u !$uΚ¡¡9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒr' Î/ $ ¯ΡÎ) uρ tβθ ãèÅ™θßϑs9 (   ] ٤٧: الذاريات [    

إذاً بفتق السماوات عن األرض تشكّلت قوتان متعاكستان متاماً ، القوة األوىل هي 
اليت جعلَها اهللا تعاىل يف  [إىل إرساء اجلبال ) وما زالت تؤدي ( القوة اجلاذبة واليت أدت 

ة واملوازنة هلا هي القوة النابذة يف جسم األرض ، والقوة الثانية املعاكس ]مرحلة سابقة 
  ..إىل اتساع السماء ) وما زالت تؤدي ( واليت أدت 
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هذا الناموس الذي حيكم حركة الكون اآلن ، والذي مساه اهللا تعاىل يف القرآن .. 
θ�Á9‘ (: الكرمي بـ    ..كما بينا ، سينفَخ فيه لتنعكس قوانينه رأساً على عقب  ) #$

) y‡ ÏÿçΡ uρ ’ Îû Í‘θ�Á9 $# t,Ïè |Á sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ω Î) tΒ u !$x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ ÏÿçΡ ÏµŠÏù 3“t� ÷zé& # sŒÎ* sù öΝ èδ ×Π$uŠÏ% tβρ ã�ÝàΖ tƒ (   ] ٦٨: الزمر [  
مبعىن أنَّ  ..تتسع اآلن ، ستطوى ليعود اخللق إىل النقطة اليت بدأ منها فالسماء اليت 

تطوى إىل اتساع السماء ، ستنعكس إىل قوة جاذبة  –اآلن  –القوة النابذة اليت تؤدي 
  ..فيها السماء كطي السجل للكتب ، لتعود إىل أول اخللق 



   ٢٩٠                  
) tΠ öθtƒ “ÈθôÜ tΡ u !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜŸ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çGà6ù=Ï9 4 $ yϑx. !$tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρr& 9, ù=yz …çνß‰‹ ÏèœΡ 4 
# ´‰ôã uρ !$ oΨ øŠn=tã 4 $ ¯ΡÎ) $̈Ζ ä. šÎ=Ïè≈ sù (   ] ١٠٤: األنبياء [   

اجلبال يف جسم األرض ، ستنعكس ) ما زالت ترسي و( ست والقوة اجلاذبة اليت أر
إىل قوة نابذة ، تخرِج اجلبال من جسم األرض ، لتعود كثيباً مهيالً من فوق األرض 
كالعهن املنفوش ، واإلنسان الذي يسري فوق األرض حمكوماً بقانون اجلاذبية سيكون 

  ..ية ستتحول إىل قوة نابذة عند بداية الساعة كالفراش املبثوث ، حيث قوة اجلاذب
) tΠöθ tƒ â‘θßϑs? â!$ yϑ¡¡9 $# # Y‘öθtΒ ∩∪ ç��Å¡ n@uρ ãΑ$t6Éf ø9 $# #Z� ö� y™ (   ] ١٠ – ٩: الطور [   

) tΠöθ tƒ ß#ã_ ö� s? ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ ÏM tΡ%x. uρ ãΑ$t6Åg ø:$# $Y6� ÏVx. ¸ξŠÎγ ¨Β (   ] ل١٤: املزم [   

) ÏM ys ÏGèùuρ â!$ yϑ¡¡9 $# ôM tΡ%s3 sù $\/≡uθ ö/r& ∩⊇∪ ÏN u� Éi� ß™uρ ãΑ$t7 Ågø:$# ôM tΡ%s3 sù $¹/#u�  ١٩: النبأ [   )  |
– ٢٠ [  

) tΠöθ tƒ ãβθä3tƒ â¨$̈Ψ9 $# Ä¸# t� xÿ ø9$$ Ÿ2 Ï^θèZ ÷6 yϑø9 $# ∩⊆∪ ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Éf ø9 $# Çôγ Ïèø9 $$Ÿ2 

Â\θàÿΖyϑø9   ] ٥ – ٤: القارعة [   ) #$
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ومسألة استقاللية خلق اجلبال عن خلق األرض مسألة تتأكَّد لنا من خالل عطف 
صحيح أنَّ اجلبال جزٌء من األرض ، ومادا من مواد .. ى األرض القرآن الكرمي هلا عل

  ..األرض ، ولكن اهللا تعاىل يصفها خبصوصية مستقلّة عن األرض 
) $ ¯ΡÎ) $oΨ ôÊ t� tã sπtΡ$tΒF{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éf ø9 $# uρ š÷ t/r' sù β r& $pκ s] ù=Ïϑøts† 

zø) xÿ ô©r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $ YΒθè= sß Zωθßγy_ (   ] ٧٢: األحزاب [   

) ÏM n=ÏΗäquρ ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ $tG©. ß‰sù Zπ©. yŠ Zοy‰ Ïn≡uρ (   ] ١٤: احلاقّة [   

) tΠöθ tƒ ß#ã_ ö� s? ÞÚ ö‘F{$# ãΑ$t7 Ågø:$# uρ ÏM tΡ%x. uρ ãΑ$t6Åg ø:$# $Y6� ÏVx. ¸ξŠÎγ ¨Β (   ] ل٧٣: املزم [   



   ٢٩٢                  
وبدمج مجيع الصور القرآنية املصورة جلوانب هذه املسألة ، أي بالنظر إليها من منظار 

Ζ̈$ (منهج البحث القرآين  tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. (  حسب إدراكنا  –، نرى مراحل هذه املسألة
  ..على الشكل التايل  –لدالالت اآليات الكرمية 

 (املادة األوىل أُوجدت بكلمة  – ١ ä. (  تعاىل ، وهي موجودة قبل املراحل من اهللا

‰ßìƒÏ ( ..اليت حنن بصدد دراستها  t/ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( #sŒÎ) uρ # |Ós% #X� ö∆ r& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ 

… ã&s! ä. ãβθä3uŠ sù (   ] ١١٧: البقرة [   

,t (.. خلَق اهللا تعاىل األرض يف يومني  – ٢ n=y{ uÚö‘F{$# ’ Îû È ÷tΒöθ tƒ ( ..  

≅Ÿ (.. جعلَ فيها رواسي من فوقها ، دون إرسائها يف جسم األرض  – ٣ yè y_ uρ $pκ� Ïù 

zÅ›≡ uρu‘ ÏΒ $ yγ Ï%öθsù ( ..  

x8 (.. بارك فيها  – ٤ t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù ( ..  

‰£‘u (.. قدر فيها أقواا  – ٥ s%uρ !$ pκ�Ïù $ pκsE≡uθ ø%r& ( ..  
تيان طوعاً أو كَرهاً ، االستواء إىل وهي دخان وختيريها هي واألرض باإل – ٦

Ν§ (.. واختيارمها اإلتيان طوعاً  èO #“ uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï !$ uΚ¡¡9 $# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$s) sù $ oλm; ÇÚö‘F| Ï9 uρ 

$ u‹ÏK ø�$# %·æöθ sÛ ÷ρ r& $\δ ö� x. !$ tGs9$s% $oΨ ÷� s? r& tÏè Í←!$ sÛ ( ..  
 (.. وإخراج ضحاها بناء السماء ورفْع سمكَها وتسويتها ، وإغطاش ليلها  – ٧

â !$uΚ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sùu‘ $ yγs3ôϑy™ $ yγ1§θ |¡sù ∩⊄∇∪ |·sÜ øî r&uρ $ yγ n=ø‹ s9 yl t�÷z r&uρ $ yγ9 ptéÏ ( ..  



   ٢٩٣                  
ßγ9£ (.. تسويتها سبع مساوات يف يومني ، وأوحى يف كلٍّ مساٍء أمرها  – ٨ ŸÒ s)sù 

yìö7 y™ ;N# uθ≈ yϑy™ ’ Îû È÷ tΒöθ tƒ 4‘ym ÷ρr& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$ yϑy™ $ yδ t� øΒr& 4 (  .. لْقويف هذه املرحلة متَّ خ

,t (.. السماوات بغري عمد نراها  n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Î�ö� tó Î/ 7‰ uΗxå $ pκ tΞ÷ρ t� s? ( ( ..  

Ζ̈$ (.. تزيني السماء الدنيا مبصابيح  – ٩ −ƒ y— uρ u !$yϑ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# yxŠÎ6≈ |ÁyϑÎ/ ( ..  
مبعىن مل حيدث .. لسماوات واألرض كانتا رتقاً مل تفتقا بعد وحتى هذه املرحلة فإنَّ ا

  ..كما رأينا ) جاذبة ونابذة ( االنفجار الذي كون قوتني متعاكستني 
) اجلاذبة والنابذة ( فتق السماوات عن األرض ، وتكون القوتني املتعاكستني  – ١٠

 ..) óΟ s9 uρ r& t� tƒ tÏ%©!$# (# ÿρã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $tF tΡ%Ÿ2 $Z) ø? u‘ $ yϑßγ≈ oΨ ø) tF xÿsù ( (  ..
  ..ونتيجة لذلك بدأت املرحلة التالية 

u (.. اتساع السماء الذي ما زال حىت اآلن  – ١١ !$ uΚ¡¡9 $# uρ $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰&‹ ÷ƒ r'Î/ $ ¯Ρ Î) uρ 

tβθãè Å™θßϑs9 (  ..  

#$}uÚö‘F (.. ونتيجةً للفتق متّ دحي األرض  – ١٢ uρ y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ !$yγ8 ym yŠ ( ..  

yl (.. ونتيجةً للفتق متَّ إخراج ماء األرض ومرعاها منها  – ١٣ t� ÷zr& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u!$ tΒ 

$ yγ8 tã ö� tΒuρ ( ..  

$ (.. ومع هذا متَّ جعل كلّ شيٍء حي من املاء  – ١٤ oΨ ù=yè y_ uρ zÏΒ Ï !$ yϑø9 $# ¨≅ ä. >ó x« 

@cyr ( ( ..  



   ٢٩٤                  
يف األرض ، ) اليت كانت من فوق األرض ( إرساء اجلبال ونتيجةً للفتق متَّ  – ١٥

uΖ$ (.. حىت ال متيد باملخلوقات  ù=yè y_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# z Å›≡uρ u‘ β r& y‰ŠÏϑs? öΝÎγ Î/ (  ..) 4’ s+ ø9 r&uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘F{$# zÅ›≡uρ u‘ βr& y‰‹Ïϑs? öΝ ä3Î/ (  ..) tΑ$t7 Ågø:$# uρ $yγ9 y™ö‘r& ( ..  

١٦ – بجاجاً سالً جعل فيها ف ..) $ uΖ ù=yèy_ uρ $ pκ�Ïù %[`$y∨ Ïù Wξç7 ß™ ( ..  

$ (.. جعل السماء سقفاً حمفوظاً  – ١٧ uΖ ù=yè y_uρ u !$ yϑ¡¡9 $# $Zÿ ø)y™ $ Wßθàÿ øt¤Χ ( ( ..  

/t[£ (.. بثَّ يف األرض من كلِّ دابة  – ١٨ uρ $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ ä. 7π−/ !# yŠ 4 ( ..  

uΖ$ (.. من كلِّ زوجٍ كرمي أنزل من السماء ماًء لينبِت يف األرض  – ١٩ ø9 t“Ρ r&uρ zÏΒ 

Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ÷Gu;/Ρ r' sù $ pκ�Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l÷ρ y— AΟƒÍ� x. ( ..  
ومجيع املراحل ابتداًء من تسوية السماء سبع مساوات ، حىت إرساء اجلبال يف األرض 

  ..ستة أيام ، متّت يف اليومني األخريين من أيام خلق السماوات واألرض اليت استغرقت 
) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& $ tΒuρ $ uΖ¡¡ tΒ ÏΒ 5>θäó—9 

   ] ٣٨: ق [   )

وكما قلنا فإنَّ هذه املراحل ال يمكن إخضاعها ملقاييسنا الزمانية واملكانية اليت نقيس 
يف  –ت حواسنا ، وذلك وفق معايري جزئية ال خترج ا تغير صفات املادة الواقعة حت

عن تصوراتنا احلسية احملكومة بقوانني الزمان واملكان ، وصفات املادة املوجودة  –النهاية 
بني أيدينا هي نتائج لتلك املراحل من اخللق ، وبالتايل فإنّ االنطالق من هذه النتائج 

صفات ال خيلو من تأثري تصوراتنا املُسبقة الصنع اليت باتجاه املقدمات اليت أدت إىل هذه ال
فنحن مل نشهد هذه املراحل ، وال .. نفرضها يف حماولتنا للوصول إىل تلك املقدمات 

توجد بني أيدينا مقدمات هلا ميكننا دراستها وإخضاعها للتجارب ، وال نعلم عن هذه 
  ..املسألة سوى ما خيربنا اهللا تعاىل عنها 



   ٢٩٥                  
جيب عدم اخللط بني ما يبينه لنا كتاب اهللا تعاىل من مراحل خلق السماوات  ولذلك

واألرض من منظار علم اهللا تعاىل الذي هو فوق مقاييسنا اتزأة ، وبني ما يقوله علماء 
الفلك من زمنٍ مر على مكونات هذا الكون ، انطالقاً من النظر إىل صفات املادة اليت 

كلّ الكون (  ال ميكن اعتبارها ناموساً كامالً يشمل حركة الكون بني أيدينا من مناظري
  ..حىت وقتنا احلاضر ) 

من خالل حبثنا هلذه املسألة نرى أنَّ القرآن الكرمي تفهم دالالته وأحكامه ومعانيه 
فلو اتبعنا منهج .. بكليته ، وال ميكن جتزئة آياته بشكلٍ مستقلٍّ عن بعضها بعضاً 

ذه املسألة ، وفهم اآليات القرآنية بشكلٍ مستقلٍّ عن بعضها بعضاً ، ألوهم البعضية يف ه
 (ففي مسألة اجلبال رأينا أنَّ الصورة القرآنية .. ذلك بوجود تناقض بني اآليات الكرمية 

Ÿ≅ yè y_ uρ $pκ� Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ $yγ Ï%öθsù (  تسبق مرحلة تسوية السماوات ، ويف الصور األخرى
ويف مسألة املاء رأينا كيف أنه علينا .. للجبال بعد مرحلة تسوية السماوات رأينا وصفاً 

uÚ (.. أن نميز بني ماء األرض الذي أُخرج منها نتيجة دحيها بعد الفتق  ö‘F{$#uρ y‰ ÷èt/ 

y7 Ï9≡sŒ !$ yγ8 ym yŠ ∩⊂⊃∪ yl t� ÷zr& $ pκ ÷]ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $ yγ8 tã ö� tΒuρ ∩⊂⊇∪ tΑ$t7 Ågø:$# uρ $ yγ9 y™ ö‘r& (  ..ضاف حيث ي

�ylt (هذا املاء لألرض ويأيت بصيغة اإلخراج منها  ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$tΒ (  .. ز بنيميعلينا أنّ ن

uΖ$ (هذا املاء وبني املاء الذي أُنزل من السماء بعد هذه املرحلة مبراحل كما رأينا  ø9 t“Ρ r&uρ 

zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ÷Gu;/Ρ r' sù $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒÍ� x. (  ..  
وقد رأينا كيف أنَّ منهج الكلية يف البحث القرآين قادنا إىل إدراك حقيقة مهمة جداً 
، هي أنَّ اجلبال مرت مبرحلتني ، األوىل خلْقُها وقد متّت قبل تسوية السماء إىل سبع 

. .مساوات ، والثانية إرساؤها يف جسم األرض ، وقد متّت بعد تسوية السماوات السبع 
ورأينا أيضاً أنَّ منهج الكلية يف البحث القرآين قادنا إىل إدراك حقيقة أُخرى هي أنَّ خلق 
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األرض سبق تسوية السماوات السبع ، بينما دحي األرض وإخراج مائها ومرعاها منها 

  ..تأخر عن تسوية هذه السماوات 
$         $         $  

بني دالالت  –يف كتاب اهللا تعاىل  –ولنقف عن مسألة أُخرى ، هي التمييز .. 
β≡uθ (: كلمة  ÷zÎ) (  ودالالت كلمة ، :) οuθ ÷zÎ) ( ..  
إىل  االنتمـاء هو ، ) أ ، خ ، و ( : القاسم املشترك بني مشتقّات اجلذر اللغوي .. 
مشترواحد ك ، أعلى كاملنتمني إىل ذلك املُشتر إليه مجيع دون أن يقتضي ذلـك   يعود ،

  ..ثلة األخ ألخيه كقيمة شخصية حتمية مما
، مبعىن االنتماء إىل ذات هو الشريك يف الوالدة من أبٍ وأم  كنسبٍ دمويفاألخ .. 

ولذلك فاألخ من األب هو شريك فقط .. األب واألم اللذين ينتمي إليهما األخ اآلخر 
  :يف العودة إىل أبٍ واحد 

$ £ϑs9 uρ )   Νèδ t“£γ y_ öΝÏδ Î—$yγ pg¿2 tΑ$ s% ’ ÎΤθçGø�$# 8ˆ r'Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& 4 Ÿω r& šχ÷ρt� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& 

Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# O$ tΡ r&uρ ç� ö� yz t,Î!Í”∴ßϑø9$# (   ] ٥٩: يوسف [     

يرجع إىل مسألة واحدة كقضية  يعودمشترك  االنتماِء إىلواألخوةُ تكونُ نتيجةَ .. 
نرى أنَّ كلمةَ أخ تعين االشتراك يف قضية العفو  ففي قضية القصاص .. إليها األخ وأخوه

  .. ما بني من أعفى ومن عفي له 
 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷F s)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6 yèø9 $# uρ 

Ï‰ ö7yè ø9 $$Î/ 4 s\ΡW{ $#uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 ôyϑsù u’ Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öó x« 7í$t6 Ïo?$$ sù Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ í !#yŠ r&uρ Ïµ ø‹ s9Î) 

9≈ |¡ ômÎ*Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ ×#‹Ïÿ øƒrB ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ ×πyϑôm u‘uρ 3 Çyϑ sù 3“ y‰tGôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ …ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& 

   ] ١٧٨: البقرة [   )
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نار ، جيعلُ من األمة الداخلة يف النار واالنتماء إىل مشترك واحد هو الدخولُ يف ال.. 

   ..أختاً لكلِّ أمة تدخلُ النار 

) (#θè=äz÷Š $# þ’ Îû 5Ο tΒé& ô‰s% ôM n=yz ÏΒ Ν à6Î=ö6 s% zÏiΒ Çd Éfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# ( $ yϑ¯=ä. ôM n=yzyŠ 

×π̈Βé& ôM uΖ yè©9 $ pκ tJ÷z é& ( (   ] ٣٨: األعراف [   

تعاىل اليت يريها جلَّ وعال للبشر إىل مشترك واحد هو رؤيةُ  وانتماُء آيات اهللا.. 
    ..البشر هلا ، جيعلُ من كلٍّ منها أختاً لغريها من اآليات 

$ tΒuρ ) Ο ÎγƒÌ� çΡ ôÏiΒ >πtƒ# u �ωÎ) }‘Ïδ ç� t9ò2 r& ôÏΒ $ yγÏF ÷zé& ( Νßγ≈ tΡ õ‹ s{r& uρ É># x‹ yèø9 $$ Î/ öΝ ßγ ¯=yès9 

tβθãè Å_ö� tƒ (  ] ٤٨: الزخرف [  

واالنتماء إىل مشترك واحد هو الوقوع يف ساحة الغيبة ، جيعلُ ممن اغتاب أخاً .. 
  .. لمن اُغتيب 

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# # Z��ÏW x. zÏiΒ Çd ©à9$# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿωuρ 

(#θÝ¡¡¡ pgrB Ÿω uρ = tGøó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 �= Ïtä† r& óΟ à2 ß‰tn r& β r& Ÿ≅ à2ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠÅzr& $\GøŠ tΒ 

çνθßϑçF÷δ Ì� s3sù 4 (#θà) ¨? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ò># §θs? ×ΛÏm         ] ١٢: احلجرات [  )  ‘§
وهذا االنتماُء املُشترك الذي بسببه يوصف األخ أخاً ألخيه ، مجرد عن التوافق .. 

ذلك املُشت ك والتعارض يف ساحةكقد يكونُ ف.. ررحنو ذلك املُشت دواح جاهاالنتماُء بات 
  :حنو حقيقة املُشترك ، مبعىن التوافق 
| M ÷zé' ¯≈ tƒ )  tβρã�≈ yδ $ tΒ tβ%x. Ï8θ ç/r& r& t� øΒ$# & öθ y™ $ tΒuρ ôM tΡ%x. Å7 •Βé& $|‹ Éó t/ (   ] ٢٨: مرمي [    

حنو  التعارض، مبعىن  لك املُشتركاالنتماُء باتجاهني متناقضني حنو ذقد يكونُ و.. 
 ك أعلىإىل مشتر تعود يف إطار عالقةفهود عليه السالم وضع مع عاد .. حقيقة املُشترك 

وعلى الرغم من التعارض .. ، هو االمتحانُ يف عبادة اهللا تعاىل والدعوة لذلك 



   ٢٩٨                  
جعلَ هوداً أخاً لعاد ،  ن االنتماءواالختالف بينه وبني عاد ، فإنَّ هذا املشترك األعلى م

   ..دون أن جيعلَ عاداً يف مكان األخ هلود عليه السالم 
4’ n<Î) uρ )  >Š%tæ ôΜèδ%s{ r& #YŠθèδ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çνç� ö� xî 4 Ÿξsù r& 

tβθà) −Gs? (   ] ٦٥: األعراف [  

واالختالف بني صاحلٍ عليه السالم وبني مثود ، فإنَّ هذا  وعلى الرغم من التعارض.. 
المتحان يف عبادة اهللا تعاىل والدعوة لذلك ، جعلَ صاحلاً  املشترك األعلى من االنتماء

  ..أخاً لثمود ، دون أن جيعلَ مثود يف مكان األخ لصاحل عليه السالم 
4’ n<Î) uρ ) yŠθßϑrO öΝèδ%s{ r& $[s Î=≈ |¹ 3 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) …çν ç�ö� xî ( ô‰ s% 

Ν à6ø? u!$ y_ ×π uΖ Íh‹t/ ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ ( ÍνÉ‹≈ yδ èπs%$tΡ «! $# öΝ à6s9 Zπ tƒ# u ( $ yδρâ‘ x‹sù ö≅ à2 ù's? þ’ Îû ÇÚ ö‘r& 

«! $# ( Ÿω uρ $ yδθ�¡ yϑs? & þθ Ý¡Î0 öΝ ä. x‹äzù' u‹ sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&(  ] ٧٣: األعراف [  

وعلى الرغم من التعارض واالختالف بني شعيبٍ عليه السالم وبني مدين ، فإنَّ .. 
المتحان يف عبادة اهللا تعاىل والدعوة لذلك ، جعلَ  هذا املشترك األعلى من االنتماء

  ..شعيباً أخاً ملدين ، دون أن جيعلَ مدين يف مكان األخ لشعيب عليه السالم 
4’ n<Î) uρ )   š t ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $ Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) …çν ç�ö� xî ( 

ô‰ s% Ν à6ø? u!$ y_ ×πoΨ Éi� t/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( (#θèù÷ρ r' sù Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# šχ# u”�Ïϑø9 $# uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ ö7 s? }̈ $̈Ψ9 $# 

öΝ èδ u!$ u‹ ô©r& Ÿωuρ (#ρß‰ Å¡øÿ è? †Îû ÇÚ ö‘F{$# y‰÷è t/ $ yγÅs≈ n=ô¹Î) 4 öΝ à6Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3 ©9 βÎ) Ο çFΖ à2 

šÏΖ ÏΒ÷σ•Β (   ] ٨٥: األعراف [  

  ..وكذلك األمر بالنسبة لنوحٍ عليه السالم .. 
øŒÎ) ) tΑ$ s% öΝ çλ m; óΟ èδθäz r& îyθçΡ Ÿω r& tβθà)−G s? (    ] ١٠٦: الشعراء [  



   ٢٩٩                  
øŒÎ) tΑ$s% öΝçλ (: أما لوطٌ عليه السالم فكان أخاً لقومه ..  m; öΝ èδθäzr& îÞθä9 Ÿω r& tβθà)−Gs?  

  ] ١٦١: الشعراء [  )
بسبب تفاعلهم احلسي السليب يف  –كما سنرى الحقاً  –انوا إخواناً له وك.. 

  ..املُشترك الذي بعث لوطٌ عليه السالم من أجله 
والعالقة بني األخ وأخيه يف إطار ذلك املُشترك الذي ينتمي إليه كلٌّ من األخ .. 

لة يف إطار ذلك املُشتفَعم ا أن تكونَ جامدةً غَريوأخيه ، إم دجرم ك ، أي ال تتجاوزر
( على وزن  –يف هذه احلالة  –االنتماِء إىل ذلك املُشترك ، وهنا يكون مجع كلمة أخ 

خوةَ يعودون وهذا اجلمع يعين أنَّ اإل) .. وة إخ( ، أي يكون اجلمع هو كلمة ) فعلة 
ك يف ذلك إىل انتماٍء واحد ، دون أن يقتضي ذلك تفاعالً بينهم ضمن إطارِ املشتر

  ..االنتماء الذي  وصفوا بسببها باإلخوة 
ففي اإلخوة كنسبٍ دموي يعين العودةَ إىل انتماٍء واحد هو الوالدة من أب وأم ، .. 

هي اليت تستخدم يف القرآن الكرمي ملسألة ) فعلة ( على وزن ) إخوة ( نرى أنَّ كلمة 
ناك تفاعلٌ وتواصلٌ بني اإلخوة ، أم فسواٌء كان ه) .. إخوان ( املرياث ، وليس كلمة 

  :مل يكن ، فإنَّ ذلك ال يؤثّر يف مسألة املرياث 
Ïµ÷ƒ uθ t/L{ uρ ) Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# $ £ϑÏΒ x8t� s? βÎ) tβ%x. … çµs9 Ó$s!uρ 4 βÎ*sù óΟ©9 ä3tƒ …ã& ©! 

Ó$s! uρ ÿ… çµrO Í‘uρ uρ çν#uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT|sù ß]è=›W9$# 4 βÎ*sù tβ%x. ÿ… ã&s! ×οuθ ÷zÎ) ÏµÏiΒT| sù â¨ ß‰�¡9 $# 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 

Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& Aø yŠ 3  (  ] ١١: النساء [  

βÎ) uρ ) (# þθçΡ%x. Zο uθ÷zÎ) Zω% ỳ Íh‘ [!$ |¡ÎΣuρ Ì� x.©%# Î=sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È÷ u‹ s[Ρ W{$# 3  (  ] ١٧٦: النساء [  
ينهم وبني يوسف تفاعلٌ وتواصلٌ يف إطار وإخوةُ يوسف عليه السالم مل يكن ب.. 

األخوة ، فلم يعطوا األخوةَ بينهم حقَّها من التواصل ، ولذلك وصفوا باإلخوة ، ومل 
  :يوصفوا باإلخوان 



   ٣٠٠                  
tΑ$s% ) ¢o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁø) s? x8$ tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï? uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3 uŠsù y7 s9 # ´‰ øŠx. ( ¨β Î) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 Aρ ß‰tã ÑÎ7•Β (  ] ٥: يوسف [     

* ) ô‰ s) ©9 tβ%x. ’ Îû y# ß™θãƒ ÿ ÏµÏ? uθ ÷zÎ) uρ ×M≈ tƒ# u t,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9 (  ] ٧: يوسف [     

u !$ y_uρ ) äοuθ ÷zÎ) y# ß™θãƒ (#θè=yzy‰ sù Ïµø‹ n=tã óΟ ßγ sùt� yè sù öΝèδ uρ …çµ s9 tβρ ã�Å3Ζ ãΒ (  ] ٥٨: يوسف [  

) ô‰ s%uρ z|¡ ôm r& þ’ Î1 øŒÎ)  Í_y_ t� ÷zr& zÏΒ Çôf Åb¡9 $# u!% ỳ uρ Ν ä3Î/ zÏiΒ Íρô‰ t7 ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ β r& sø t“¯Ρ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Í_ø‹ t/ t ÷t/ uρ þ†ÎA uθ÷zÎ) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ ×#‹ÏÜ s9 $ yϑÏj9 â !$ t±o„ 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ ÞΟŠÎ=yèø9 $# ãΛÅ3pt ø:$# (  ]
      ] ١٠٠: يوسف 
انتماٍء واحد هو االطمئنان  ىلالصفة إواملؤمنون يف كُلِّ العامل يعودون ذه .. 

كمؤمنني موزعني يف كلِّ أحناء العالَم  –والتسليم الغييب بوجود اهللا تعاىل ، ولكنهم 
ولذلك يجمعون .. ال يوجد بينهم تفاعلٌ وتواصلٌ يف ذلك  –وينتمون ألديان خمتلفة 
  :، وليس بكلمة إخوان ) فعلة ( بكلمة إخوة على وزن 

$ yϑ¯ΡÎ) ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßs Î=ô¹r' sù t ÷t/ ö/ ä3÷ƒ uθyz r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# ÷/ä3 ª=yès9 tβθ çΗxqö� è? (  ]
  ] ١٠: احلجرات 

أما إنْ كان هناك تواصلٌ وتفاعلٌ بني األخ وأخيه وإعطاُء احلق الكامل ملفهوم .. 
يف هذه احلالة تجمع إخوان على االنتماء الذي يعود إليه األخ وأخوه ، فإنَّ كلمة أخ 

فباالنتقال من مجرد االنتماء إىل مشترك واحد يوصف من خالله ) .. فعالن ( وزن 
األخ بأنه أخ ألخيه ، إىل التفاعل بني األخ وأخيه من تواصلٍ وإعطاِء احلق الكامل لذلك 

  ..املُشترك ، يتم االنتقالُ من اإلخوة إىل اإلخوان 
ف اهللا تعاىل بني قلوم ، أصبحوا إخواناً بواسطة نعمة اهللا فاملؤمنون بعد أن ألَّ.. 

  ..تعاىل يف تفاعلهم ضمن إطار هذا التأليف 



   ٣٠١                  
(#θßϑÅÁ tGôã $#uρ ) È≅ö7 pt¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑy_ Ÿω uρ (#θè%§� xÿ s? 4 (#ρã� ä. øŒ$# uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷Λ äΖ ä. 

[ !# y‰ôã r& y# ©9 r' sù t÷ t/ öΝ ä3Î/θè=è% Λ äós t7ô¹ r' sù ÿÏµÏF uΚ÷èÏΖ Î/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) (   ] ١٠٣: آل عمران [  

وطَلَب املغفرة للمؤمنني هو تفاعلٌ معهم يف صفة اإلميان ، ولذلك نرى صيغة .. 
  ..اإلخوان وليس اإلخوة 

) šÏ%©!$# uρ ρ â!% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ïÿøî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\} uρ šÏ%©!$# 

$ tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yè øgrB ’ Îû $ uΖ Î/θè=è% yξÏî tÏ%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘ (  ]
     ] ١٠: احلشر 

  ..والتفاعلُ بني أصحاب اجلنة وتقابلُهم على السرر ، جيعلهم إخوانا 
$ oΨ ôã t“tΡ uρ ) $ tΒ ’ Îû ΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ @e≅ Ïî $ ºΡ≡uθ ÷zÎ) 4’ n? tã 9‘ã� ß™ t,Î# Î7≈s) tG•Β (   ] ٤٧: احلجر [     

رون بكينونتهم هذه يشتركون مع الشياطني بصفة يتفاعلون معهم يف إطارها واملبذِّ.. 
  ..، ولذلك يوصفون بأنهم ذه الكينونة هم إخوانٌ للشياطني 

¨βÎ) ) tÍ‘Éj‹ t6 ßϑø9$# (# þθçΡ%x. tβ≡uθ ÷zÎ) ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $# ( tβ%x. uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ïµ În/ t�Ï9 # Y‘θàÿ x. (  ] اإلسراء :
٢٧ [  

  ..واليتامى يوصفون باإلخوان بعد التفاعل معهم وبعد خمالطتهم .. 
y7 tΡθè=t↔ó¡o„ uρ ) Ç tã 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝ çλ°; ×� ö� yz ( βÎ) uρ öΝèδθäÜ Ï9$ sƒéB öΝ ä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù 4 ª! $#uρ 

ãΝ n=÷ètƒ y‰ Å¡øÿ ßϑø9 $# zÏΒ Ëx Î=óÁ ßϑø9 $# 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª! $# öΝä3 tFuΖ ôã V{ 4 ¨β Î) ©! $# î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym  (  ] البقرة :
٢٢٠ [  
واإلخوان يف الدين يكونون نتيجةَ تفاعلهم مع إخوام يف إطار التوبة وإقامة  .. 

  ..الصالة وإيتاِء الزكاة 



   ٣٠٢                  
βÎ* sù ) (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# (# âθs?# u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# öΝ ä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù ’ Îû ÇƒÏe$!$# 3 ã≅ Å_Á xÿçΡ uρ 

ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβθßϑn=ôè tƒ (  ] ١١: التوبة [       
وقوم لوط كانوا يف تفاعلٍ حسي سليب مع لوط عليه السالم يف مسألة إتيان .. 

السالم ، وأُهلكوا بسببها ، ولذلك الذكران ، تلك املسألة اليت حذّرهم منها لوطٌ عليه 
فتفاعلهم .. هم القوم الوحيدون الذين وصفوا بأنهم إخوانٌ للرسول الذي بعثَ فيهم 

  ..احلسي السليب مع ما بعث به لوطٌ عليه السالم ، جعلهم إخواناً له 
×Š%tæ uρ ) ãβ öθtã ö� Ïù uρ ãβ≡ uθ÷zÎ) uρ 7Þθä9 (  ] ١٣: ق [     

  ..جرد لإلخوان ، نستشفّه أيضاً من النصوص القرآنية التالية وهذا املعىن املُ.. 
$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θçΡθä3 s? tÏ%©!$%x. (#ρã� xÿ x. (#θä9$s% uρ öΝ ÎγÏΡ≡uθ ÷z\} # sŒÎ) (#θç/ u�ŸÑ ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# ÷ρ r& (#θçΡ%x. “x“äî öθ©9 (#θçΡ%x. $tΡ y‰Ψ Ïã $ tΒ (#θè?$tΒ $ tΒuρ (#θè=ÏFè% (  ] ١٥٦: آل عمران [    

tÏ%©!$# ) (#θä9$s% öΝÍκ ÍΞ≡ uθ÷z\} (#ρß‰ yè s%uρ öθs9 $ tΡθãã$sÛr& $ tΒ (#θè=ÏFè% 3 ö≅ è% (#ρâ u‘÷Š$$ sù ôtã ãΝ à6Å¡àÿΡ r& 

|N öθ yϑø9$# βÎ) ÷Λ äΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (  ] ١٦٨: آل عمران [   

öΝ ßγçΡ≡uθ ÷zÎ) uρ ) öΝ åκ tΞρ‘‰ ßϑtƒ ’Îû Äc xöø9 $# ¢Ο èO Ÿω tβρç�ÅÇ ø) ãƒ (   ] ٢٠٢: األعراف [  

}§øŠ ©9 ) ’ n?tã 4‘yϑôã F{$# Ólt� ym Ÿω uρ ’ n?tã Æl t� ôã F{$# Ól t� ym Ÿω uρ ’ n?tã ÇÙƒÌ� yϑø9 $# Ól t� ym Ÿωuρ 

#’ n? tã öΝ à6Å¡àÿΡr& β r& (#θè=ä.ù' s? .ÏΒ öΝà6Ï?θã‹ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Í← !$t/# u ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρr& 

ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Ï?≡uθ yzr& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 Ïϑ≈ uΗùå r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ ¬Ηxå ÷ρ r& 

ÏNθã‹ ç/ öΝ ä3Ï9≡uθ ÷zr& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ n=≈ yz (   ] ٦١: النور [      



   ٣٠٣                  
öΝ èδθãã ÷Š$# ) öΝÎγ Í←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø%r& y‰ΖÏã «!$# 4 βÎ*sù öΝ©9 (# þθ ßϑn=÷ès? öΝ èδ u!$ t/#u öΝ à6çΡ≡uθ ÷zÎ*sù ’Îû 

ÈÏe$!$# öΝ ä3‹ Ï9≡uθ tΒuρ 4 (   ] ٥: األحزاب [       

* ) ô‰ s% ÞΟ n=÷è tƒ ª! $# tÏ%Èhθyè ßϑø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t,Î# Í←!$ s) ø9$# uρ öΝ ÎγÏΡ≡uθ ÷z\} §Ν è=yδ $ uΖøŠ s9Î) ( Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ 

}̈ ù' t7ø9 $# �ω Î) ¸ξ‹ Î= s% (  ] ١٨: األحزاب [     

* ) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï%©!$# (#θà) sù$tΡ tβθä9θà) tƒ ÞΟÎγ ÏΡ≡uθ ÷z\} tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# 

÷È⌡ s9 óΟ çFô_ Ì� ÷zé&  ∅ y_ã� ÷‚ uΖ s9 öΝ ä3yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3ŠÏù # ´‰ tnr& # Y‰t/ r& β Î) uρ óΟ çFù=Ï?θè% ö/ ä3̄Ρ u� ÝÇΨ uΖ s9 

ª! $# uρ ß‰ pκô¶ tƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθ ç/É‹≈ s3s9 (  ] ١١: احلشر [     
لوصف التفاعل بني األخوة  –يف القرآن الكرمي  –اُستخدمت كلمة إخوان ولذلك 

فاملرأةُ تبدي .. الذين يعودون ألب وأم ، وذلك نتيجة تفاعلهِم يف إطار مسألة مشتركة 
لو مل .. مبعىن آخر .. زينتها إلخواا ولبين إخواا يف حال علمِ إخواا وبين إخواا ا 

وا أو بعض بين أخوا أنها أختهم أو عمتهم لسببٍ من البعد ، يكن يعلم بعض أخ
أخوا وليسوا إخواا ،  –يف هذه احلالة  –حلرم عليها أن تبدي زينتها هلم ، ألنهم 

هذا من جهة .. هلا ال ختتلف عن نظرم ألي امرأة أجنبية  –يف هذه احلالة  –ونظرم 
ةُ أن أخاً هلا أو ابن أخ ال يعترب قيمةً لألخوة ، مبعىن ومن جهة أخرى إن علمت املرأ.. 

أنه إنسانٌ شاذ ينظر إليها كنظرة أي غريب ، فإنه يحرم عليها أن تبدي زينتها له ، ألنه 
يف هذه احلالة املفترضة يعد من إخوا أو من بين إخوا ، وليس من إخواا أو من بين 

ة الصياغة القرآنية تصور لنا هذه احلالة بصيغة اإلخوان ولذلك نرى عظم.. إخواا 
  ..وليس بصيغة األخوة 



   ٣٠٤                  
Ÿω uρ ) šÏ‰ ö7 ãƒ £ ßγtF t⊥ƒÎ— �ω Î)  ∅ ÎγÏF s9θãèç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ ÎγÍ← !$t/# u ÷ρ r& Ï!$ t/#u  ∅ ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρ r& 

 ∅ ÎγÍ←!$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï !$oΨ ö/ r&  ∅ ÎγÏGs9θ ãèç/ ÷ρr& £ ÎγÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_t/  ∅ ÎγÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& û Í_t/ £ÎγÏ?≡ uθyz r& ÷ρ r& 

£Îγ Í←!$ |¡ÎΣ (     ] ٣١: النور [     

�ω ) yy$ uΖã_ £Íκ ö� n=tã þ’Îû £Íκ É″ !$ t/#u Iωuρ £ÎγÍ← !$uΖ ö/ r& Iω uρ £Íκ ÍΞ≡uθ ÷zÎ) Iωuρ Ï !$ uΖ ö/r& £ ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) Iωuρ 

Ï !$oΨ ö/ r& £Îγ Ï?≡uθ yzr& Ÿω uρ £Îγ Í←!$ |¡ÎΣ Ÿω uρ $ tΒ ôM x6n=tΒ £åκ ß]≈ yϑ÷ƒr& 3 (   ] ٥٥: األحزاب [  

$ßN (:  أما يف مسألة التحرمي ، فنرى أنَّ الصياغة تأيت..  oΨ t/uρ Ë F̂{$# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$# ( 
  .. ومل تأت جبمع اإلخوة وال جبمع اإلخوان ، وذلك بإعادة املسألة إىل جذرها األول 

 ôM tΒÌh�ãm ) öΝà6ø‹ n= tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3è?$ oΨ t/uρ öΝ à6è?≡uθ yzr&uρ öΝä3 çG≈ £ϑtã uρ öΝä3 çG≈ n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{$# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{$#  (   ] ٢٣: النساء [     
يف كتاب اهللا تعاىل تستخدم كلمةُ اإلخوان دون كلمة اإلخوة ، حتى بني .. إذاً .. 

بينهم يف مشترك ما ،  املولودين من أبٍ وأم ، إللقاء الضوء على حالة التفاعل والتواصل
  ..ولتمييزهم عن اإلخوة الذين ال جيمعهم ذلك املشترك 

tÏ%©!$# ) (#θãΖ tΒ#u óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝßγ s9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρ ß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ 

y7 ù=Ï? uρ !$ uΖ çF¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠs?# u zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθs% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â !$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š� −/ u‘ 

íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6yδ uρ uρ ÿ… ã&s! t,≈ ys ó™Î) z>θà) ÷ètƒ uρ 4 ˆξà2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $·mθçΡ uρ $ oΨ ÷ƒy‰ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% 

(  ÏΒuρ  ÏµÏG−ƒ Íh‘èŒ yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑø‹ n=ß™ uρ šUθ•ƒ r&uρ y# ß™θãƒuρ 4y›θãΒuρ tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “ Ì“øgwΥ 

tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩∇⊆∪ $ −ƒÌ� x. y— uρ 4z�øt s† uρ 4 |¤ŠÏã uρ }̈ $u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. zÏiΒ šÅs Î=≈¢Á9 $# ∩∇∈∪ 



   ٣٠٥                  
Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ yì |¡uŠø9 $# uρ }§ çΡθãƒ uρ $ WÛθä9 uρ 4 yξà2 uρ $oΨ ù=�Ò sù ’ n? tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩∇∉∪ ôÏΒ uρ óΟ Îγ Í←!$ t/#u 

öΝ ÍκÉJ≈ −ƒÍh‘èŒuρ öΝÍκ ÍΞ≡ uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λ àι≈ uΖ ÷� t7 tGô_$# uρ óΟ ßγ≈ oΨ÷ƒ y‰ yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β (     ] ٨٧ – ٨٢: األنعام [     

�ω ) ß‰ ÅgrB $YΒöθ s% šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì�Åz Fψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ô tΒ ¨Š!$ym ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ 

öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 öΝ èδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u !$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& öΝåκ sE u��Ï± tã 4 (  ] ادلة٢٢: ا [    

 –مبعىن ممارسة الفعل وتواصلَه ، وسنختار ) فعالن : ( وزن  يأيتويف القرآن الكرمي 
  ..لنرى هذه احلقيقة ) فعالن ( بعض النصوص القرآنية احلاملة هلذا الوزن  –دون تعليق 

$ tΒuρ ) ÍνÉ‹≈ yδ äο 4θu‹ ys ø9$# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# �ω Î) ×θ ôγs9 Ò= Ïès9 uρ 4 �χÎ) uρ u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ $# }‘Îγ s9 ãβ# uθu‹ ptø:$# 4 öθ s9 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑn=ôè tƒ (  ] ٦٤: العنكبوت [     

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ) � É<̈Ζ9$# # sŒÎ) x8 u !%ỳ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# y7 uΖ ÷èÎƒ$t7 ãƒ #’ n? tã βr& �ω š∅ø. Î� ô³ç„ «! $$Î/ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ 

zø%Î� ô£ tƒ Ÿωuρ tÏΡ ÷“tƒ Ÿω uρ zù=çF ø) tƒ £èδ y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿω uρ tÏ?ù' tƒ 9≈tFôγ ç6Î/ …çµ uΖƒÎ� tIøÿ tƒ t ÷t/ £ Íκ‰Ï‰÷ƒ r& 

 ∅ ÎγÎ=ã_ ö‘r&uρ Ÿω uρ š�oΨŠÅÁ ÷ètƒ ’ Îû 7∃ρâ� ÷ê tΒ   £ßγ ÷èÎƒ$t6 sù ö� Ïÿ øótGó™ $#uρ £çλ m; ©! $# ( ¨β Î) ©!$# Ö‘θàÿ xî 

×ΛÏm      ] ٦٠: املمتحنة [  )  ‘§

ß§ôϑ¤±9 $# ) ã� yϑs)ø9 $# uρ 5β$t7 ó¡çt¿2  (  ] ٥: الرمحن [     

(#ρß‰ ç7ôã $$ sù ) $ tΒ Λä ø⁄Ï© ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ 3 ö≅ è% ¨βÎ) zƒÎ� Å£≈ sƒø:$# tÏ%©! $# (# ÿρç� Å£yz öΝ åκ |¦àÿΡr& öΝÍκ� Î=÷δ r&uρ tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Ÿωr& y7 Ï9≡sŒ uθèδ ãβ# u� ô£ã‚ ø9$# ßÎ7ßϑø9   ] ١٥: الزمر [  )  #$

tβθè? ù' s? r& ) tβ# t� ø.—%!$# zÏΒ tÏϑn=≈ yèø9      ] ١٦٥: الشعراء [  ) #$



   ٣٠٦                  
) * $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u ¨βÎ) # Z�� ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Í‘$t6 ôm F{$# Èβ$t7 ÷δ ”�9 $# uρ tβθè=ä. ù' u‹ s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ψ9$# 

È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ šχρ‘‰ ÝÁtƒ uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# 3 šÏ%©!$# uρ šχρ ã”É∴ õ3tƒ |= yδ ©%!$# sπ �ÒÏÿ ø9 $#uρ Ÿωuρ 

$ pκ tΞθà) ÏÿΖãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Νèδ ÷� Åe³t7 sù A># x‹ yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r& (  ] ٣٤: التوبة [  

tÏ%©!$# uρ ) (# ÿρã� xÿ Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùå r& ¥># u� y£x. 7πyè‹ É) Î/ çµ ç7 |¡øts† ãβ$t↔ôϑ©à9 $# ¹ !$tΒ # ¨Lym # sŒÎ) … çνu !$ y_ óΟ s9 

çνô‰ Ågs† $ \↔ø‹ x© y‰ ỳ uρ uρ ©!$# … çνy‰Ζ Ïã çµ9 ©ùuθ sù … çµt/$|¡Ïm 3 ª!$# uρ ßìƒÎ� |  É>$ |¡Ïtø:$# (  ] ٣٩: النور [  

) yì y_ t� sù #y›θãΒ 4’ n<Î) ÏµÏΒöθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™r& 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ öΝ s9 r& öΝ ä.ô‰ Ïètƒ öΝä3 š/u‘ #́‰ ôã uρ 

$ ·Ζ |¡ym 4 tΑ$sÜ sùr& ãΝà6ø‹ n=tæ ß‰ ôγyèø9 $# ÷Πr& öΝ›?Šu‘r& βr& ¨≅ Ïts† öΝ ä3ø‹ n=tæ Ò=ŸÒ xî ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ Λ äøÿ n=÷zr' sù 

“Ï‰ Ïã öθ̈Β (  ] ٨٦: طه [  

yϑ sù ) ö≅ yϑ÷ètƒ š∅ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù tβ# t� øÿà2 ÏµÍŠ÷è |¡Ï9 $̄Ρ Î) uρ … çµs9 

šχθç6ÏF≈ Ÿ2  (     ] ٩٤: األنبياء [  
$         $         $  

كلمات اهللا تعاىل عرب منهج وإنَّ عدم إدراك األحكام واملعاين والدالالت اليت حتملها 
$ (الكلية يف البحث القرآين  ¨Ζ tΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. (  وهم أحياناً بأنَّ بعض العباراتقد ي ،

  ..القرآنية حتمل معىن متناقضاً متاماً للمعىن الذي حتمله عبارات أُخرى 
sŒ#! (ففي الصورة القرآنية  Î) uρ !$ tΡ÷Š u‘r& β r& y7 Î=öκ –Ξ ºπtƒ ö� s% $ tΡö� tΒ r& $ pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà) |¡xÿ sù $ pκ� Ïù ¨,y⇔ sù 

$ pκö� n=tæ ãΑ öθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Βy‰ sù # Z�� ÏΒô‰s? (   ] ا من ، ]  ١٦: اإلسراءأن ننظر إىل دالال ال بد
منظار باقي الصور القرآنية األخرى اليت تصور جوانبها األخرى ، حني ذلك نضبط 

  ..تصوراتنا جتاهها باالتجاه السليم 



   ٣٠٧                  
$ (العبارة القرآنية  tΡ ö� tΒr& $ pκ�Ïù u�øI ãΒ (  رى من مناظري اآلياتر أمر اهللا تعاىل ، تاليت تصو

الكرمية املبينة حلقيقة أمر اهللا تعاىل ، فأمر اهللا تعاىل هو بالطاعة والعدل واإلحسان ، 
  ..وليس بالفسق والعصيان 

) # sŒÎ) uρ (#θè=yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θä9$s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n=tæ $ tΡu !$ t/#u ª!$# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅è% �χÎ) ©!$# Ÿω 
â� ß∆ù' tƒ Ï !$t± ósxÿ ø9 $$Î/ ( tβθä9θà) s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? (   ] ٢٨: األعراف [   

) * ¨β Î) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ôm M} $#uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒ uρ Çtã Ï !$ t±ós xÿø9 $# 

Ì� x6Ψßϑø9 $# uρ Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝ à6̄=yè s9 šχρã�©. x‹ s? (   ] ٩٠: النحل [    

وسنة اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتغير يف هالك القرى ال تكون إالَّ بعد أن يبعث اهللا 
صي القرى أمر اهللا تعاىل يف أمها رسوالً حامالً أمر اهللا تعاىل باحلق واتباعه ، وبعد أن تع

  ..تعاىل وتظلم فيه 
) $tΒ uρ tβ%x. y7 •/ u‘ y7 Î=ôγãΒ 3“t� à)ø9 $# 4 ®Lym y] yèö7 tƒ þ’Îû $yγ ÏiΒé& Zωθß™ u‘ (#θè=÷Gtƒ öΝ ÎγøŠ n=tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $tΒuρ 

$ ¨Ζà2 ’ Å5 Î=ôγãΒ #” t� à) ø9$# �ω Î) $ yγ è=÷δ r&uρ šχθßϑÎ=≈ sß (   ] ٥٩: القصص [    

#! ( العبارة القرآنية أمر اهللا تعاىل يف.. إذاً  sŒÎ) uρ !$ tΡ÷Š u‘r& β r& y7 Î=öκ –Ξ ºπ tƒö� s% $tΡ ö� tΒr& $pκ� Ïùu� øI ãΒ (  هو

(θà#) (أمره تعاىل بالطاعة واتباع الرسل ، والعبارة القرآنية  |¡xÿ sù $ pκ� Ïù (  هم خرجواتعين أن
طاعة واتباع على أمر الطاعة الذي أمرهم به رسل اهللا تعاىل ، فأمر اهللا تعاىل هو بال

(θà#) (والعبارة القرآنية ... املنهج ، وليس بالفسق والعصيان  |¡xÿ sù $ pκ�Ïù (  ة ماتؤكّد صح
نذهب إليه ، فهي تعين اخلروج عن األمر الذي طُلب منهم ، وبالتايل طُلبت منهم 

,¨ (.. الطاعة فخرجوا عن األمر ، وبالتايل حق عليها القول فدمرت تدمريا  y⇔ sù $ pκ ö� n=tæ 

ãΑ öθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Βy‰ sù # Z��ÏΒô‰ s? ( ..  
$         $         $  



   ٣٠٨                  
  ..ولننظر إىل الصورتني القرآنيتني التاليتني .. 
) sπ−ƒ Íh‘èŒ ô tΒ $ oΨ ù=yϑym yì tΒ ?yθçΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ%x. # Y‰ö6 tã # Y‘θä3 x© (   ] ٣: اإلسراء [   

) $ uΖù= yèy_ uρ …çµ tG−ƒ Íh‘èŒ ç/ èφ tÏ%$t7 ø9    ] ٧٧: الصافات [   ) #$

الصورة األوىل ال ميكن إدراك معانيها إالّ من منظار الصورة الثانية ، وإالّ قد يتوهم 
  ..بعضهم بوجود تناقض بني هاتني الصورتني القرآنيتني 

الصورة األوىل تبين لنا أنَّ بعض الذين حملوا مع نوحٍ عليه السالم هلم ذرية ، 
وبدمج الصورتني مع .. لنا أنه مل يبق إالَّ ذرية نوحٍ عليه السالم  والصورة الثانية تبين

بعضهما نرى أنَّ الصورة األوىل تبين لنا أوالد نوح قبل الطوفان ، الذين حملوا معه يف 
السفينة ، فهؤالء أجنبوا بعد الطوفان شأم شأن أبيهم نوح عليه السالم ، ولذلك 

 (ذرية نوح ، وهذا ال يتعارض أبداً مع الصورة الثانية فذريتهم بعد الطوفان هي من 

$ uΖ ù=yèy_ uρ … çµ tG−ƒÍh‘èŒ ç/ èφ tÏ%$t7 ø9 فالباقون هم ذرية نوح عليه السالم ، ويف ذلك ال ..  ) #$
  ..فارق بني ذرية أبنائه الذين حملوا معه يف السفينة وبني ذريته 

أ ، فجميع صوره متكاملة  وهكذا نرى أنَّ القرآن الكرمي روحكاملةٌ ال تتجز
متعاضدة يف وصف املسائل اليت حيملها ، ومنهج البحث القرآين السليم هو املنهج 

Ζ̈$ (احملمول بقوله تعاىل  tΒ# u ÏµÎ/ @≅ ä.  ( ..  
  $         $         $  

ـ ..  اب ولنأخذ مسألةً أُخرى لنرى كيف أنّ عدم اتباع منهج البحث الكلّي يف كت
$ (اهللا تعاىل  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ل على دالالتوفرض بعض األفعال اليت متّت يف اجليل األو

  ..النصوص القرآنية ، يصل بنا إىل نتائج ال حيملها النص القرآين 



   ٣٠٩                  
 (هذه املسألة هي مسألة قطع يد السارق ، وقد وردت يف اآلية الكرمية .. 

ä−Í‘$¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (# þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& L !#t“ y_ $ yϑÎ/ $t7 |¡ x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym 

   ] ٣٨: املائدة [  )
القطع ال جيب إالّ عند : ذهب مجهور العلماء إىل وضع شروط القطع ، فقالوا 

س مثل ابن عبا( وقال آخرون .. قدر النصاب ، وأن تكون السرقة من احلرز : شرطني 
القدر غري معترب ، فالقطع واجب يف سرقة القليل ) : وابن الزبري واحلسن البصري 

  ..والكثري ، واحلرز أيضاً غري معترب ، ومتسكوا بعموم هذه اآلية الكرمية 
والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب ، اختلفوا يف قدر هذا النصاب ، فقال .. 

جيب القطع يف ربع دينار ، وقال أبو حنيفة :  ]ي نقالً عن تفسري الفخر الراز [الشافعي 
إنه مقـدر  : ال جيوز القطع إالّ يف عشرة دراهم مضروبة ، وقال مالك وأمحد وإسحق : 

إنه مقدر خبمسة دراهم ، وكلّ واحد : بثالثة دراهم ، أو ربع دينار ، وقال ابن أيب ليلى 
  ..آلخر من هؤالء اتهدين يطعن يف اخلرب الذي يرويه ا

أُغرم السـارق مـا   : واختلفوا أيضاً ، هل يجمع بني القطع والغرم ، قال الشافعي 
ال جيمع بني القطع والغرم ، فإن غرم : سرق ، وقال أبو حنيفة والثوري وأمحد وإسحق 

يقطع بكلّ حال ، وأما الغرم فيلزمـه إن  : فال قطع ، وإن قطع فال غرم ، وقال مالك 
وأباح بعضهم إيقاف هذا احلكـم يف ظـروف   .. يلزمه إن كان فقرياً  كان غنياً ، وال

  ..كما فعل عمر بن اخلطّاب .. حمددة 
وكلّ ذلك تتناقله األمة وكأنه نصوص قرآنية ال جيوز جتاوزهـا ، دون أي تفعيـلٍ   
للعقل يف  تدبر كلمات اآلية الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل ، اليت حتمل حكم قطع أيـدي  

  ..السارق 
  :لننظر يف الصياغة اللغوية هلذه اآلية الكرمية 



   ٣١٠                  
هذه اآلية الكرمية جمملة ، فال يذكَر بظاهر صـياغتها اللغويـة  القـدر     –]  ١[ 

املسروق الذي يبدأ عنده القطع ، وال يذكر فيها أي اليدين تقطـع ، هـل الـيمىن أم    
د ، هل إىل األصابع ، أم إىل الكف ، أم اليسرى ، وال يحدد فيها مقدار ما يقطع من الي
−ä (فقوله تعـاىل  .. إىل الساعدين ، أم إىل املرفقني ، أم إىل املنكبني  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  جملحيمل كلَّ االحتماالت اليت تدور داخـل إطـار   هو قولٌ م
ة هلذه العبارة القرآنية الصياغة اللغوي..  

þθ#) (العبارة القرآنية  –]  ٢[  ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r& (  ا بالقطعحصر دالالال ميكن أن ت

$ (احلسي دون غريه ، فذلك سيؤدي إىل قطع األيادي من املنكبني ، فقوله تعاىل  pκ š‰r' ¯≈ tƒ 

šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# (  ]

، يؤكّد أنّ األيادي متتد إىل ما بعد املرافق ، فاهللا يريد منا أن نغسل أيدينا  ] ٦: املائدة 
  .. إىل املرافق ، أي أن نغسل جزءاً من أيدينا ، الذي هو إىل املرافق 

ä−Í‘$¡¡9 (ويف املسألة اليت بني أيدينا ، نرى أنَّ النص هو  $# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù 

$ yϑßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& (  فاهللا تعاىل مل يقل ، ) فاقطعوا يديهما إىل كذا .. ( ةإذاً العبارة القرآني) 

(# þθãè sÜø%$$ sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& (  ا متّت قراءته منها خالل التاريخحتمل دالالت أوسع مم  ..  

#) (العبارة القرآنية  –]  ٣[  þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ثىن اجلمع ، فكلمة  نراهابصيغة م
( يبين لنا املثىن ، فاهللا تعـاىل مل يقـل   ) مها ( فيها تبين لنا اجلمع ، والضمري ) أيدي ( 

بصيغة اجلمع فقط ، إنمـا  ) فاقطعوا أيديهم ( بصيغة املثىن فقط ، أو ) فاقطعوا يديهما 
#) (يقول جلّ وعال  þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  ..   ر مـاويف هذا دليلٌ آخر على ضرورة تـدب

  ..حتمله هذه العبارة من دالالت 



   ٣١١                  
L (العبارة القرآنية  –]  ٤[  !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (    ضمن إطـار السـياق) (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. ( ن التوافق بني درجة عقوبة القطع من جهوبني درجة تبي ، ة
السرقة والطريقة اليت متّت ا من جهة أُخرى ، فالقطع جيب أن يكون جـزاًء موافقـاً   
للسرقة ، أي جيب أن منيز يف عقوبة القطع بني سرقة وسرقة ، فليس من املعقول أنّ من 
سرق احلد األدىن من القدر املوجب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق املبالغ الطائلـة  

ال بد من الوقوف عند دالالت هذه اآلية الكرمية ، وفق منهج البحث القرآين .. إذاً .. 
) $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ..  

−ä (الصيغة االمسية  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (    ف بأل التعريـف ، لـهكاسم فاعل معر
هذه الصـفة ،   فالذي جيب إقامة احلد عليه هو من لبسته.. دالالته يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..وال يوجد أدىن شك برباءته منها ، حىت ال يقع الظلم 
# (وكلمة  þθãè sÜ ø%$$sù (  هي من مشتقّات اجلذر اللغوي ) ودالالت ) ق ، ط ، ع ،

هذا اجلذر اللغوي تعين الفصل ، وهذا يكون ما بني احلالة املادية واملعنوية حسب السياق 
$ (: فهناك القطع احلسي املادي .. تقّاا القرآين احمليط مبشتق من مش yϑ¯ΡÎ) (#äτℜt“ y_ tÏ%©!$# 

tβθç/ Í‘$pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘uρ tβöθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# # ·Š$ |¡sù β r& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (#þθ ç6̄=|Á ãƒ ÷ρr& yì©Ü s)è? 

óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& Ν ßγè=ã_ ö‘r&uρ ô ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (#öθ xÿΨãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 (  ] وهناك القطع  ] ٣٣: املائدة ،

Η¬$ (مبعىن اجلرح  s>sù ôM yèÏϑy™ £Ïδ Ì� õ3yϑÎ/ ôM n= y™ö‘r& £Íκ ö� s9 Î) ôN y‰ tGôã r& uρ £ çλm; $ \↔s3−GãΒ ôM s?#u uρ ¨≅ ä. 

;οy‰ Ïn≡ uρ £ åκ÷] ÏiΒ $ YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s%uρ ól ã�÷z$# £Íκ ö� n=tã ( $¬Η s>sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒr& u‘ …çµ tΡ÷� y9ø. r& z ÷è©Ü s%uρ £åκ u‰ Ï‰÷ƒ r& z ù=è%uρ 

|·≈ ym ¬! $ tΒ # x‹≈ yδ #·� |³ o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ �ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒÌ� x. (  ] وهناك القطع مبعىن  ] ٣١: يوسف ،

þθ#) (الفصل املعنوي والتجزئة للمسألة اليت يراد تقطيعها  ãè©Ü s) tGsù Ο èδ t� øΒr& öΝ æηuΖ ÷� t/ #\� ç/ ã— ( ‘≅ ä. 



   ٣١٢                  
¥> ÷“Ïm $ yϑÎ/ öΝ Íκö‰ y‰ s9 tβθãm Ì� sù (  ] ا من ..  ] ٥٣: املؤمنوندالال كلُّ هذه املعاين تستمد

يف كتاب اهللا تعاىل ، وهذا املعىن ارد ) ق ، ط ، ع ( إطار املعىن الذي حيمله اجلذر 
هو ذاته جلميع هذه احلاالت ، ولكن الفارق بني حالة وأخرى يعود إىل السياق القرآين 

  ..ذر اللغوي احمليط باملشتق املتفرع عن هذا اجل
$ (وكلمة ..  yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒr& (  ةيف الصورة القرآني) ä−Í‘$¡¡9 $# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθ ãèsÜ ø%$$ sù 

$ yϑßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& (  ة املعروفة ، فهذه الكلمة املشتقّةيد اليد احلسا مبجرال ميكن حصر دالال ،
ركة ، فإنْ كانت وفق تعين وسيلة القوة والسيطرة وآلية احل) ي ، د ، ي ( من اجلذر 

  .. سياقٍ قرآينٍّ يتحدث عن مسائل مادية ، فهي حني ذلك تعين اليد احلسية املعروفة 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$ sù öΝä3 yδθã_ ãρ öΝä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ ’ n<Î) 

È,Ïù# t� yϑø9   ] ٦: املائدة [   ) #$
كانت ضمن سياقٍ يتحدث عن األمور املعنوية اليت تقف خلف األمور املادية ، وإن 

  ..فهي تعين وسائل القوة والسيطرة 
) ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ t ÷t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& $ tΒuρ öΝßγ xÿù= yz Ÿω uρ šχθäÜ‹ Ïtä† Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã (  ] ١١١٠: طه [   
) ö� ä.øŒ$# uρ !$ tΡ y‰≈t7 Ïã tΛÏδ≡ t�ö/ Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà)÷è tƒ uρ ’ Í<'ρ é& “Ï‰ ÷ƒ F{$# Ì�≈|Á ö/F{ $#uρ ∩⊆∈∪ !$ ¯ΡÎ) 

Ν ßγ≈ oΨ óÁ n=÷zr& 7π |ÁÏ9$sƒ¿2 “ t�ò2 ÏŒ Í‘#¤$!$# ∩⊆∉∪ öΝ åκ̈Ξ Î) uρ $tΡ y‰Ζ Ïã z Ïϑs9 t÷xÿ sÜ óÁßϑø9 $# Í‘$uŠ÷zF{$# (  ]
  ] ٤٧ – ٤٥: ص 
) ¨βÎ) šÏ% ©!$# y7 tΡθãè Îƒ$t6ãƒ $ yϑ¯Ρ Î) šχθãè Îƒ$t7 ãƒ ©! $# ß‰ tƒ «! $# s−öθ sù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& 4 (   ] الفتح :

١٠ [     
$ (يف ورود كلمة .. إذاً  yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  بصيغة اجلمع) ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  دة لليد ، منة على مجيع املعاين املتعددليلٌ على احتواء هذه العبارة القرآني ،



   ٣١٣                  
عنوي ، فاملطلوب هو قطع أيدي السـارق ، وأيـدي   املعىن احلسي وصوالً إىل املعىن امل

السارقة ، وما يحدد ماهية القطع ، ودرجته ، هو أن يكون جزاًء موافقاً للسرقة احلاصلة 
L (، وملاهية حدوثها  !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (    دوكلُّ ذلك تركه اهللا تعاىل مفتوحـاً ليحـد ،

هذا احلكم ، بناًء على دالالت هذه العبـارة   القاضي يف كلِّ زمان ومكان حقيقة تطبيق
  .. القرآنية الواسعة كما رأينا 

فقدر املبلغ املسروق ، وطريقة السرقة ، وعالقة السـارق باملسـروق ، وكـلُّ    .. 
الظروف احمليطة ذه املسألة ، تحدد ماهية العقوبة ، هل ترقى إىل القطع احلسـي ، وإن  

يـد السـارق    كانت ترقى إىل ذلك من أي القطع ، أم أنّ اجلزاء يكون بكف نقطة يتم
على اُألمور ، أم أنها تشمل احلالتني ، أم أنَّ قطع ) أيديه ( وجتريده من وسائل سيطرته 

يكون بتأمني عمل شريف له يكفيه احلاجة للسرقة ،  –يف بعض احلاالت  –يد السارق 
الة السرقة يف الزمان واملكان والظروف كلُّ ذلك يتحدد من خالل دراسة ح....... أم 

اليت حصلت فيها ، ومن خالل تفعيل العقل يف استنباط أحكام هذه املسألة من الدالالت 
  ..اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل بكليته 

دالالت هذه العبارة القرآنية أكرب بكثري مما تقوله تفاسرينا املوروثـة ، ومـا   .. إذاً 
كما رأينا يف حتديد قدر السرقة اليت يتم عندها القطع احلسي ، ومـا   اختلف فيه الفقهاء

اختلفوا فيه من حتديد مكان القطع ، وهل يجمع القطع مع التغرمي أم ال ، كـلّ ذلـك   
مرده عدم الوقوف عند دالالت هذه العبارة القرآنية ، وفرض بعض الروايات التارخييـة  

  .. على دالالا 
سالمي احلق ، الذي يستنبط من كتابِ اهللا تعاىل ، ال ختتلف فيه اُألمة ، إنَّ الفقه اإل

يف استنباط دالالت آيات كتـاب   –يف كلِّ زمان ومكان  –ألنه يأيت عرب تفعيل العقل 
ملاذا ال يكون إيقاف عمر بن اخلطّاب حلكم قطع يد : اهللا تعاىل ، ومن هذا املنظار نقول 

 –نتيجة إدراكه لدالالت هذه اآلية الكرمية ، اليت حتمل  ]واية إن صحت الر [السارق 



   ٣١٤                  
فعمـر بـن   .. مساحةً أوسع من العقوبة ليست حمصورة بالقطع احلسـي   –كما رأينا 

  .. اخلطاب وغريه من البشر ال ميلكون حق إيقاف أحكام كتاب اهللا تعاىل 
  $         $         $  

zΝ (لنقف عند الفارق بني دالالت كلمة  Î= tæ ( بصيغة املاضـي ،   يف كتاب اهللا تعاىل

Ο (وبني دالالت كلمة  n= ÷è tƒ (  بصيغة املضارع ، لنرى كيف أنَّ حركة الصورة املرسومة
  ..يف كلٍّ من هاتني الكلمتني ختتلف عنها يف الصورة األخرى 

zΝ (إلدراك دالالت كلمة  Î=tæ ( يف كتاب اهللا تعاىل أن واملتعلّقة بالذات اإلهلي ة ال بد
.. ندرك دالالا يف إطار ما ندركه من كون الذات اإلهلية فوق قوانني املكان والزمان 

فعلم اهللا تعاىل الذي هو الوقوف على احلقائق واألمور ، هو علم كاشف جمرد عن 
=zΝÎ (قوانني املكان والزمان ، وهذا ما نقرؤه بدالالت كلمة  tæ (  حينما تتعلّق بالذات

على حقيقة ما يكون من أمور  –أزالً  –فاهللا تعاىل وقف بعلمه الكاشف .. ية اإلهل
  ..وأشياء 
) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟçGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝà6|¡ àÿΡr& z>$ tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ (    ] ١٨٧: البقرة [  

) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ ä3̄Ρ r& £ßγ tΡρã� ä.õ‹ tGy™ (  ] ٢٣٥: البقرة [  

) öθ s9uρ zΝ Î=tæ ª! $# öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz öΝßγ yè yϑó™̀{ ( (   ] ٢٣: األنفال [  

) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 (   ] ٦٦: األنفال [  

) zΝ Î=yèsù $ tΒ ’ Îû öΝÍκ Í5θè=è% tΑ t“Ρ r' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκö� n= tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ� s% (   ] ١٨: الفتح [   

) zΝ Î=yèsù $ tΒ öΝ s9 (#θßϑn=÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š� Ï9≡sŒ $ [s÷G sù $ ·6ƒÌ� s% (   ] ٢٧: الفتح [  

) zΟ Î= tæ βr& ©9 çνθÝÁøtéB z>$tG sù ö/ ä3ø‹ n=tæ ( (#ρâ t� ø%$$ sù $tΒ u� œ£ uŠs? z ÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# 4 zΝ Î=tæ βr& ãβθä3 u‹y™ 

Ο ä3Ζ ÏΒ 4 yÌó�   ] ٢٠: املزمل [   )   ∆£



   ٣١٥                  
Ο (ة الداللة اليت ترمسها كلمة أما صور n=÷ètƒ (  بصيغة املضارع فهي تتعلّق بعلم اهللا

تعاىل املُشاهد للحادثة حني وقوعها يف عامل املكان والزمان ، فاحلادثة اليت علمها اهللا 
تعاىل أزالً بعلمه الكاشف قبل حدوثها ، يراها جلّ وعال أثناء حدوثها يف عاملها املكاين 

Ο (ذا ما تصوره لنا كلمة والزماين ، وه n=÷ètƒ (  ويف اآليات .. يف كتاب اهللا تعاىل
  .. مع وهو شهِيدلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السالكرمية التالية ألكرب دليلٍ 

) $ tΒuρ $ oΨ ù=yè y_ s' s# ö7É) ø9 $# ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü=Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 (    ] ١٤٣: البقرة [  

) β Î) öΝä3ó¡ |¡ôϑtƒ Óyö� s% ô‰ s) sù ¡§tΒ tΠ öθs) ø9 $# Óy ö� s% …ã& é# ÷VÏiΒ 4 y7 ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒF{$# $yγ ä9 Íρ# y‰ çΡ t ÷t/ Ä¨$̈Ψ9$# 

zΝ n=÷è u‹Ï9 uρ ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u x‹ Ï‚−G tƒuρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰ pκà− 3 (   ]١٤٠: ران آل عم [  

) ôΘr& ÷Λ äö7 Å¡ym β r& (#θè=äzô‰ s? sπ̈Ψ yfø9 $# $£ϑ s9 uρ ÉΟ n=÷ètƒ ª! $# tÏ%©!$# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝä3Ζ ÏΒ zΝ n=÷è tƒuρ 

tÎ� É9≈ ¢Á9    ] ١٤٢: آل عمران [   ) #$

) !$ tΒuρ öΝ ä3t7≈ |¹r& tΠ öθtƒ ‘ s) tGø9$# Èβ$yè ôϑpgø:$# Èβ øŒÎ*Î6sù «! $# zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 : آل عمران [   ) #$
١٦٦ [   

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝä3 ¯Ρ uθè=ö7 uŠs9 ª! $# & óý Î/ z ÏiΒ Ï‰øŠ¢Á9 $# ÿ… ã&è!$oΨ s? öΝä3ƒÏ‰ ÷ƒr& öΝ ä3ãm$ tΒÍ‘uρ 

zΟ n=÷è u‹ Ï9 ª!$#  tΒ … çµèù$sƒs† Í= ø‹tó ø9 $$Î/ 4 (   ] ٩٤: املائدة [  

) ôΘr& óΟ çFö6Å¡ ym βr& (#θä. u� øIè? $ £ϑs9 uρ ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# tÏ%©! $# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ (   ] ١٦: التوبة [     

) ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ ÷Vyèt/ zΟ n=÷èuΖ Ï9 ‘“ r& È÷ t/÷“Ïtø:$# 4|Â ômr& $ yϑÏ9 (#þθ èW Î6s9 # Y‰ tΒr& (   ] ١٢: الكهف [  



   ٣١٦                  
) $ tΒuρ tβ%Ÿ2 … çµs9 Ν Íκ ö� n=tã ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖ Ï9 tΒ ßÏΒ÷σãƒ Íο t� ÅzFψ $$Î/ ô£ϑÏΒ uθèδ $yγ ÷Ψ ÏΒ ’ Îû 

7e7 x© 3 y7 š/ u‘uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. > óx« Ôá‹ Ïÿ ym (   ] ٢١: سبأ [   

) öΝä3̄Ρ uθ è=ö7 uΖ s9 uρ 4®L ym zΟ n=÷è tΡ tÏ‰ Îγ≈ yfßϑø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθè=ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6÷zr&  (   ] دحمم :
٣١ [    

ة احمليطة بكلمة إذاً يف كتاب اهللا تعاىل ختتلف دالالت الصورة القرآني) zΝ Î=tæ (  بصيغة

Ο (املاضي ، عن دالالت الصورة القرآنية احمليطة بكلمة  n=÷ètƒ (  بصيغة املضارع ..
تصور علم اهللا تعاىل الكاشف أزالً ، وصيغة املضارع  –كما رأينا  –فصيغة املاضي 

وعها يف عاملها املكاين أقرب إىل داللة علم اهللا تعاىل املتعلّق باملشاهدة للحادثة أثناء وق
والزماين ، تلك احلادثة اليت علمها اهللا تعاىل أزالً قبل حدوثها ووجودها يف عاملها 

  ..احلادث 
$ (ومنهج البحث القرآين  ¨Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  يفرض علينا حني حبثنا يف كتاب اهللا تعاىل

جذرٍ أتت ، وبأي ة ، من أية الكلمة القرآنيترد  أن نقف عند ماهي صيغة..  
  $         $         $  

$ ( ولنأخذ مسألةً أُخرى ندرسها وفق منهج البحث القرآين ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  معتربين
 (كلمة لننظر إىل .. ال العكس  –حنن البشر  –دالالت النص القرآين معياراً لتصوراتنا 

z≈ t↔ ø9   ..يف كتاب اهللا تعاىل  ) #$

≈z (الت كلمة حنن البشر نرى دال t↔ ø9 من مناظرينا البشرية احملكومة لقوانني الزمان  ) #$
بينما دالالت هذه الكلمة يف كتاب اهللا تعاىل نراها فـوق حـدود الزمـان    .. واملكان 

واملكان ، فهي تعين املوقف الذي عنده يتم تصوير احلكم احملمول بالسياق القرآين احمليط 
≈z (بكلمة  t↔ ø9 $# ( ..  



   ٣١٧                  
≈z ( كلمة  t↔ø9 جمردة عن  مجيعها تأيت فيها يف كتاب اهللا تعاىل ، مرات)  ٨( ترد  ) #$

  ..والنص القرآين التايل يؤكّد هذه احلقيقة  ..الزمن 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ÇÚÌh� ym šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$ tFÉ)ø9 $# 4 βÎ) ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρç� ô³Ïã tβρç� É9≈ |¹ 

(#θç7 Î=øótƒ È ÷tGs�($ ÏΒ 4 β Î) uρ ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×πs�($ ÏiΒ (# þθç7 Î=øó tƒ $Zÿ ø9 r& zÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ ×Πöθ s% �ω 
šχθßγs) øÿ tƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 βÎ*sù ä3tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ 

×π s�($ÏiΒ ×οt� Î/$|¹ (#θç7 Î=øó tƒ È÷tG s�($ÏΒ 4 βÎ) uρ  ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×#ø9 r& (# þθç7 Î=øó tƒ È÷ xÿø9 r& Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ 

tÎ� É9≈ ¢Á9   ] ٦٦ – ٦٥: األنفال [   ) #$

≈ (إنَّ كلمة  t↔ø9 ≈z (يف العبارة القرآنية  ) #$ t↔ø9 $# y#¤ÿ yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã (  تعين عند املوقف
هناك ضعفاً عند بعض املؤمنني الذين ال  الذي علم اهللا تعاىل فيه بعلمه الكاشف أزالً أنَّ

يستطيع أحدهم مواجهة عشرة من الكافرين ، عند هذا احلد خفّف اهللا تعاىل نسبة 
املواجهة من واحد إىل عشرة للمؤمنني األقوياء يف اآلية األوىل ، إىل واحد إىل اثنني 

  .. للمؤمنني الضعاف يف اآلية الثانية 
zΝ (وكلمة  Î=tæuρ ( ة  بصيغةاملاضي دون املضارع يف العبارة القرآني) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# 

öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ �χr& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 (  ة تفسرينا هلذه اآليات الكرمية ، فالكلمةتؤكِّد صح

) zΝ Î=tæ uρ (  ا قد رأينا كيف أنَّ هذه الصيغةهي بصيغة املاضي وليس املضارع ، وكن
  .. الكاشف أزالً ملا سيكون تصور علم اهللا تعاىل

  ..وهذه املسألة نراها ذاا يف النص القرآين التايل 
) ¨≅ Ïmé& öΝà6 s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9$# 4’ n<Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r&uρ Ó¨$t6 Ï9 £ßγ ©9 3 

zΝ Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6|¡àÿΡ r& z>$tGsù öΝä3ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ø9 $$ sù 



   ٣١٨                  
£èδρç�Å³≈ t/ (#θäótF ö/$# uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ (#θç/u� õ°$# uρ 4®L ym ẗ t7 oKtƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹sƒ ø:$# âÙu‹ ö/ F{$# 

zÏΒ ÅÝø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{ $# z ÏΒ Ì� ôfxÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρç� Å³≈ t7 è? óΟçFΡ r&uρ 

tβθàÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑø9 $# 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθç/ t� ø)s? 3 y7 Ï9≡x‹ x. ÚÎi t6ãƒ ª! $#  ÏµÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄=yè s9 šχθà)−Gtƒ (   ] ١٨٧: البقرة [  

zΝ (إنّ ورود كلمة  Î=tæ ( ة بصيغة املاضي دون املضارع يف هذه اآلية الكرمي) zΝÎ= tæ 

ª! $# öΝ à6̄Ρ r& óΟçGΨ ä. šχθçΡ$ tFøƒrB öΝ à6|¡àÿΡ r& (  ، ًيدلّ على علم اهللا تعاىل الكاشف أزال
 (أحداثاً حدثت ومتّ بعدها حصول علم اهللا تعاىل ، وبالتايل فكلمة  –أبداً  –وال يعين 

z≈ t↔ø9$$ sù (  يف هذه اآلية الكرمية) z≈ t↔ø9 $$sù £èδρç� Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª!$# öΝ ä3s9 4 (#θè=ä. uρ 

(#θç/ u� õ°$# uρ 4®L ym ẗ t7oK tƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙ u‹ö/ F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™ F{$# z ÏΒ Ì� ôf xÿø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑÏ? r& 

tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅øŠ ©9$# 4 Ÿω uρ  ∅èδρ ç�Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθàÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡yϑø9  (لكلمة ، هذه ا ) 3 #$

z≈ t↔ø9$$ sù (  تتعلّق بعلم اهللا تعاىل الكاشف أزالً ، وتعين عند احلد الذي علم اهللا تعاىل فيه
أزالً أنكم بكينونتكم البشرية ختتانون أنفسكم ، عند هذا احلد تتعلّق األحكام الواردة يف 

  ....... هذه اآلية الكرمية من مباشرة وأكل وشرب 
≈z (لمة وكذلك األمر بالنسبة لك t↔ø9 $# y(   يف اآلية الكرمية ..  

) tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ãΑθà) tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×οt� s) t/ �ω ×Αθä9 sŒ ç�� ÏVè? uÚ ö‘F{$# Ÿω uρ ’ Å+ó¡s? ŷ ö� ptø:$# ×π yϑ¯=|¡ãΒ �ω sπ u‹ Ï© 

$ yγ‹ Ïù 4 (#θä9$ s% z≈ t↔ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd, ysø9 $$ Î/ 4 $ yδθçt r2x‹ sù $ tΒuρ (#ρßŠ% x. šχθè=yè øÿtƒ (   ] ٧١: البقرة [    

فبنو إسرائيل عندما طلبوا من موسى عليه السالم أن يبين هلم صفات البقرة اليت أُمروا 
بذحبها ، وصل م البيان إىل حد فاصلٍ وقفوا عنده وكفّوا عن أسئلتهم وذحبوا هذه 

≈z (هذا احلد تصوره لنا كلمة .. البقرة  t↔ø9 $# y(   يف هذه اآلية الكرمية..  



   ٣١٩                  
≈z (اه يف بقية الصور القرآنية احلاملة لكلمة وهذا ما نر t↔ø9 $# y(  ،  ة منذه اخلصوصي

  ..يف كتاب اهللا تعاىل  الرسم
) ÏM |¡øŠ s9uρ èπ t/ öθ−G9 $# šÏ%©# Ï9 tβθè=yϑ÷è tƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# #̈L ym # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ èδ y‰tn r& ÝVöθ yϑø9$# 

tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) àM ö6 è? z≈ t↔ø9$# Ÿω uρ tÏ%©!$# šχθè?θßϑ tƒ öΝ èδ uρ î‘$¤ÿà2 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $ tΡ ô‰tF ôã r& öΝ çλm; $¹/# x‹ tã 

$ VϑŠÏ9 r& (   ] ١٨: النساء [  

) ¢Ο èOr& # sŒÎ) $ tΒ yì s%uρ Λ äΖ tΒ# u ÿÏµ Î/ 4 z≈ t↔ø9 !# u ô‰s% uρ ΛäΨ ä. ÏµÎ/ tβθè=É∨ ÷è tGó¡n@ (   ] ٥١: يونس [   

) z≈ t↔ø9 !# u ô‰ s%uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6 s% |MΖ ä. uρ z ÏΒ tÏ‰ Å¡øÿ ßϑø9$# (   ] ٩١: يونس [  

) tΑ$s% $ tΒ £ä3ç7 ôÜ yz øŒÎ) ¨—∫Šuρ≡u‘ y# ß™θãƒ tã Ïµ Å¡øÿ̄Ρ 4 š∅ ù=è% |·≈ ym ¬! $ tΒ $uΖ ôϑÎ=tæ Ïµø‹ n=tã 

ÏΒ &þθ ß™ 4 ÏM s9$s% ßN r& t� øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ø9 $# }È ys óÁym ‘, ysø9 $# O$ tΡ r& …çµ ›?Šuρ≡ u‘ tã ÏµÅ¡ øÿ̄Ρ … çµ̄Ρ Î) uρ 

zÏϑ s9 šÏ%Ï‰≈¢Á9   ] ٥١: يوسف [   ) #$

≈z (الداللة املتعلّقة ذه الكلمة .. إذاً  t↔ø9 جمردة عن مفهوم الزمان ، ومتعلّقة  ) #$
  .. باحلد الذي عنده تعلّق احلكم واخلرب احملمول بالسياق القرآين احمليط 

  ..بينما يف اآلية الكرمية التالية .. 
) $ ¯Ρ r&uρ $̈Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑtGó¡ o„ tβFψ $# ô‰Ågs† … çµs9 $\/$pκÅ− # Y‰ |¹§‘ (   ]
   ] ٩: اجلن 

tβ (نرى أنَّ رسم كلمة  Fψ ففي .. فيها خيتلف عنه يف كلِّ احلاالت السابقة  ) #$

≈z (احلاالت السابقة رمست بالشكل  t↔ø9 دون حرف األلف بني حريف الالم والنون ،  ) #$

tβ (ذه اآلية الكرمية نرى وجود حرف األلف بني حريف الالم والنون ويف ه Fψ$# (  ،



   ٢٠٣                  
وبالتايل فالداللة احملمولة ذه الكلمة املميزة رمساً حتمل خصوصيةً متيزها عن الداللة 

≈z (احملمولة بكلمة  t↔ø9   ..يف اآليات السبع األوىل  ) #$

tβ (ولو نظرنا يف السياق القرآين احمليط بكلمة  Fψ ذا الرسم املختلف ، لرأينا أنه  ) #$
على الرغم من أنَّ الصورة املرسومة ذا السياق متعلّقة باحلد الذي عنده تغير احلكم من 
عدم وجود شهاب رصد إىل وجود شهاب رصد ملن يقعد من اجلن مقاعد للسمع ، 

  ..على الرغم من ذلك فإنَّ حالة استرقاق السمع مل تنته 
) $ ¯Ρ r&uρ $oΨ ó¡ yϑs9 u !$ yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰ x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãèø) tΡ 

$ pκ÷] ÏΒ y‰Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑtGó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰Åg s† …çµ s9 $ \/$pκ Å− #Y‰ |¹§‘ ∩∪ $ ¯Ρ r&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& 

y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôΘr& yŠ# u‘r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5u‘ # Y‰ x©u‘ (   ] ١٠ – ٨: اجلن [  
الذي تغير هو وجود الشهاب الرصد ... فالذي تغير ليس حماولة استرقاق السمع .. 

  ..ملن حياول استرقاق السمع 
) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=yèy_ ’ Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# %[`ρã� ç/ $ yγ≈ ¨Ψ −ƒ y— uρ š Ì�Ïà≈ ¨Ψ= Ï9 ∩⊇∉∪ $yγ≈ uΖ ôà Ïÿym uρ ÏΒ Èe≅ä. 

9≈ sÜ ø‹ x© AΟŠÅ_ §‘ ∩⊇∠∪ �ωÎ) ÇtΒ s− u� tIó™ $# yìôϑ¡¡9 $# … çµyè t7 ø?r' sù Ò>$ pκÅ− ×Î7 •Β (  ] ١٨ – ١٦: احلجر [   

) $Zà øÿ Ïm uρ ÏiΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© 7ŠÍ‘$̈Β ∩∠∪ �ω tβθãè £ϑ¡¡o„ ’ n<Î) Z∼ yϑø9 $# 4’ n?ôã F{$# tβθèù x‹ø) ãƒ uρ ÏΒ 

Èe≅ ä. 5=ÏΡ%ỳ ∩∇∪ #Y‘θãmßŠ ( öΝçλ m; uρ Ò># x‹ tã ë=Ï¹# uρ ∩∪ �ωÎ) ô tΒ y# ÏÜ yz sπ xÿôÜ sƒø:$# …çµ yè t7ø? r' sù Ò>$pκ Å− 

Ò= Ï%$ rO  (   ] ١٠ – ٧: الصافات [  

فاسترقاق السمع كان قبل هذا األمر وبقي بعده ، واجلديد يف األمر أنه هناك شهاب 
  .. رصد ثاقب مبني يتبع من حياول استرقاق السمع ، فاسترقاق السمع مل ينته 



   ٣٢١                  
tβFψ (كلمة وما نراه يف  أنها ال تتعلّق ذا األمر اجلديد الذي هو احلد الفاصل  ) #$

$ (بني أمرين وهو وجود الشهاب الرصد ، إنما تتعلّق مبسألة حماولة السمع  ¯Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. 

ß‰ ãèø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 ( yϑ sù ÆìÏϑtGó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰Åg s† …çµ s9 $\/$pκ Å− # Y‰|¹ ملسألة ، تلك ا ) ‘§

tβ (ولذلك فكلمة .. اليت مل تنته كمحاولة  Fψ$# (  يف هذا السياق والتعلّق مبسألة ليست

≈z (حداً فاصالً بني أمرين ، نراها ختتلف يف دالالا عن كلمة  t↔ø9 يف اآليات السبع  ) #$
ا ولذلك نرى أنَّ عظمة الرسم القرآين املطلق يأيت ا برسمٍ خيتلف عن قرينا.. األوىل 

  ..يف اآليات األخرى 
  $         $         $  

ولندرس مسائل اإلميان واإلسالم واإلحسان يف كتاب اهللا تعاىل ، حسب منهج 
$ (البحث القرآين السليم  ¨Ζ tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. (  ةلنرى كيف أنَّ املصطلحات الشرعي ،

احلاملة هلا يف كتاب  الصحيحة هي تلك املستنبطة من الصياغة اللغوية للكلمات واجلمل
  ..اهللا تعاىل 

يف كتاب اهللا تعاىل تدور داخل إطار االنقياد ) س ، ل ، م ( مشتقّات اجلذر 
اخلالص من العيب والنقص  –مع ذلك  –واخلضوع واخلالص للمنقاد له ، وتعين 

  ..خضع وانقاد له  لألمرفأسلم .. واألذى 
) $ tΡó� É∆é& uρ zΝÎ=ó¡ ä⊥ Ï9 Éb> t� Ï9 šÏϑn=≈ yè ø9$# (   ] ٧١: األنعام [  

) àM ôϑn=ó™ r&uρ yì tΒ z≈ yϑøŠn=ß™ ¬! Éb> u‘ tÏϑn=≈ yè ø9   ] ٤٤: النمل [    ) #$

  ..خلص له يف انقياده وخضوعه  لألمروأسلم 
) ôtΒuρ ß |¡ôm r& $ YΨƒÏŠ ô£ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øtèΧ (   ] ١٢٥: النساء [  



   ٣٢٢                  
) *  tΒuρ öΝÎ=ó¡ç„ ÿ…çµ yγô_ uρ ’ n<Î) «! $# uθ èδ uρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰ s) sù y7 |¡ôϑ tGó™ $# Íοuρ ö� ãèø9 $$Î/ 4’ s+ øOâθ ø9$# 3 ’ n<Î) uρ «!$# 

èπ t7É)≈ tã Í‘θãΒW{$# (   ] ٢٢: لقمان [   

  ..فالشيء عندما يكون سلَماً لشيء ، فهو خالص له يف انقياده وخضوعه 
) z> u� ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠÏù â !%x. u�à° tβθÝ¡ Å3≈ t±tF ãΒ Wξã_ u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_ t�Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ ÈθtF ó¡o„ 

¸ξ sW tΒ 4 (   ] ٢٩: الزمر [     

  ..وسلَّم الشيء يعين خلّصه ، وبالتايل جنّاه 
) öθ s9 uρ öΝßγ s31u‘r& # Z��ÏW Ÿ2 óΟ çFù=Ï±xÿ ©9 óΟ çFôã t“≈ uΖ tGs9 uρ †Îû Ì� øΒF{$# £Å6≈s9 uρ ©! $# zΝ ¯=y™ 3 (   ]

     ] ٤٣: األنفال 

  ..هو نقيض العيب والنقص والسالم 
) “Ï‰ ôγtƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7 ©?$# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈n=¡¡9   ] ١٦: املائدة [   ) #$

) ª! $#uρ (# þθãã ô‰ tƒ 4’ n<Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n=¡¡9      ] ٢٥: يونس [  ) #$

فالسالم اسم من أمساء اهللا تعاىل احلسىن ، لسالمته جلّ وعال من النقص .. لذلك 
  ..الفناء والعيب و
) uθ èδ ª! $# ”Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ à7 Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n=¡¡9      ] ٢٣: احلشر [   ) #$

≈ß (واسم  yϑøŠn=ß™ (  هإضافة  –عليه السالم نراه مشتقّاً من هذا اجلذر اللغوي ألن
لبشر ، انقاد وخضع له ما مل خيضع لغريه من ا –النقياده وخضوعه وخالصه هللا تعاىل 

  .....فقد انقاد له وخضع اجلن واإلنس والطري والريح 
) u� Å³ãm uρ z≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 … çνßŠθãΖ ã_ zÏΒ ÇdÉfø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ Î�ö� ©Ü9 $#uρ  (   ] ١٧: النمل [     
) z≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 uρ yxƒÌh�9$# $ yδ –ρ ß‰äî Ö� öκ y− $ yγãm# uρ u‘uρ Ö�öκ y− ( (    ] ١٢: سبأ [  



   ٣٢٣                  
  ..، االستسالم واخلضوع واملهادنة ) س ، ل ، م  (ومن مشتقّات اجلذر 

) Èβ Î*sù öΝ ä.θä9 u” tIôã $# öΝ n=sù öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ (# öθ s)ø9 r& uρ ãΝä3 øŠs9 Î) zΝ n=¡¡9 $# $yϑ sù Ÿ≅ yè y_ ª! $# ö/ ä3s9 öΝ Íκö� n= tã Wξ‹ Î6 y™ 

  ] ٩٠: النساء [   )

) (#âθ s) ø9 r' sù zΟ n=¡¡9 $# $ tΒ $ ¨Ζ à2 ã≅ yϑ÷è tΡ ÏΒ ¥ þθ ß™ 4 (   ]٢٨: ل النح [  

ولذلك يأمرنا اهللا تعاىل .. والسلْم هو اخلالص من احلرب واالنقياد واخلضوع لألمر 
  ..أن جننح للسلْم إن جنح األعداء له ، منقادين وخاضعني ألمر اهللا تعاىل 

) * β Î) uρ (#θßs uΖ y_ ÄΝù=¡¡=Ï9 ôx uΖô_ $$sù $ oλm; ö≅ ©. uθ s? uρ ’ n?tã «!   ] ٦١: األنفال [   ) 4 #$

قابل يأمرنا اهللا تعاىل أالَّ ندعو إىل السلْم إن كان يف ذلك هوانٌ لألمة ومل حيقّق وبامل
  ..انقياد األعداء وخضوعهم ألمر اهللا تعاىل 

) Ÿξsù (#θãΖ Îγ s? (#þθ ãã ô‰ s? uρ ’ n<Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# ÞΟ çFΡ r&uρ tβ öθ n=ôãF{   ] ٣٥: حممد [   ) #$

  ) ..س ، ل ، م ( واالستسالم هو من مشتقّات اجلذر 
) $ tΒ ö/ ä3s9 Ÿω tβρç� |À$uΖ s? ∩⊄∈∪ ö≅ t/ ç/ èφ tΠöθ u‹ ø9$# tβθßϑÎ=ó¡ tFó¡ãΒ (   ] ٢٦ – ٢٥: الصافات [   

، فهو السبب الذي يرتقى به ) س ، ل ، م ( والسلَّم هو من مشتقّات اجلذر 
  ..للوصول إىل الشيء بغية إخضاعه للوصول إىل املُراد 

) βÎ) uρ tβ%x. u� ã9x. y7 ø‹ n=tã öΝ åκÝÎ# {� ôã Î) ÈβÎ*sù |M ÷èsÜ tGó™ $# β r& zÈö tGö; s? $ Z)xÿ tΡ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# ÷ρ r& $ Vϑ¯=ß™ 

’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# Νåκ u� Ï? ù' tFsù 7πtƒ$ t↔Î/ 4 (   ] ٣٥: األنعام [  

ترد يف القرآن الكرمي مرتني تأيت فيهما صفة للقلب اخلالص من  ) ™ΟŠÎ=y (وكلمة 
  ..اهللا تعاىل الشرك والذنوب ، املنقاد اخلاضع ألمر 

) tΠ öθtƒ Ÿω ßì xÿΖtƒ ×Α$tΒ Ÿω uρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ �ω Î) ô tΒ ’ tAr& ©! $# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠÎ=y™ (   ] ٨٨: الشعراء – 
٨٩ [  



   ٣٢٤                  
) * �χÎ) uρ ÏΒ  ÏµÏGyè‹ Ï© zΝŠÏδ≡t� ö/ Z} ∩∇⊂∪ øŒÎ) u !% ỳ … çµ−/ u‘ 5= ù=s)Î/ AΟŠÎ=y™ (   ] ٨٣: الصافات 

– ٨٤ [   

¡ÏϑÎ=ó (وهكذا نرى أنَّ كلمة  ãΒ (  طلق على املنقادين اخلاضعنيصفةٌ ت..  

) �ω r& (#θè=÷è s? ¥’ n?tã ’ ÎΤθè? ù&uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٣١: النمل [  

) tΑ$s% $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ (# àσ n=yϑø9 $# öΝ ä3•ƒ r& Í_‹ Ï? ù' tƒ $pκ Å− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6s% β r& ’ ÎΤθè?ù' tƒ šÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٣٨: النمل 
[   

تطلق على املنقادين اخلاضعني جبوارحهم  ) χθßϑÎ=ó¡•Β (ولذلك فهذه الكلمة 
  ..وأعماهلم ملنهج اهللا تعاىل وشعائره 

) βÎ) ßì Ïϑó¡è@ �ωÎ) tΒ ß ÏΒ÷σãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγ sù šχθßϑÎ=ó¡•Β (   ] ٨١: النمل [  

) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u $ uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#θçΡ%Ÿ2 uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٦٩: الزخرف [  

Ν (ية فالعبارة القرآن ßγ sù šχθ ßϑÎ=ó¡•Β (   م بآيات اهللانراها تصف لنا حاهلم بعد إميا
تعاىل ، وبالتايل تصف لنا خضوعهم وانقيادهم وتطبيقهم للشعائر اليت حتملها آيات اهللا 

θçΡ%Ÿ2#) (وكذلك العبارة القرآنية .. تعاىل  uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (  تصف  –أيضاً  –نراها
  ..والعمل بأحكام اآليات اليت عملوا ا خضوعهم لشعائر اهللا تعاىل 

  ..وهذه احلقيقة تظهر واضحةً جليةً يف الصورة القرآنية التالية 
) βÎ) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ#u «!$$ Î/ Ïµø‹ n=yè sù (#þθ è=©.uθ s? β Î) ΛäΨ ä. tÏϑÎ=ó¡ •Β (   ] ٨٤: يونس [   

β (فالذي اطمأنَّ وصدق بقلبه منهج اهللا تعاىل  Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$Î/ (   فإنَّ التوكّل
على اهللا تعاىل هو من مقتضيات االنقياد واخلضوع ألوامر اهللا تعاىل وشعائره اليت حيملها 

›Ïµø (منهجه  n=yè sù (#þθ è=©. uθs? β Î) Λ äΨ ä. tÏϑÎ=ó¡•Β ( ..  



   ٣٢٥                  
وبالتايل يستطيع البشر الشهادة على إسالم املرء ، وعلى عدم إسالمه ، ألنَّ الشعائر 
واألعمال احلسية ، اليت ينقاد ا وخيضع ملنهج اهللا تعاىل ، هي مسائل مشاهدة يف عـامل  

ولذلك نرى أنَّ القرآن الكرمي يصور لنا طلب الشهادة على مسألة .. احلس الذي نعيشه 
  ..فتطبيق الشعائر ، واالنقياد باجلوارح ، هي أعمالٌ حسيةٌ يراها البشر اإلسالم ، 
) š^$s% šχθ•ƒ Í‘#uθ ys ø9$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «!$# $̈Ψ tΒ# u «!$$ Î/ ô‰ yγ ô©$# uρ $ ¯Ρr' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ]

  ] ٥٢: آل عمران 

) βÎ*sù (# öθ©9 uθ s? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγô©$# $ ¯Ρr' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ٦٤: آل عمران [   

) øŒ Î) uρ àM ø‹ ym÷ρ r& ’ n<Î) z↵ÎiƒÍ‘# uθ ys ø9$# ÷βr& (#θãΨ ÏΒ#u † Î1 ’ Í<θß™t� Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u ô‰ pκ ô−$# uρ $oΨ ¯Ρ r' Î/ 

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١١١: املائدة [  
والدين الذي يرضاه اهللا تعاىل ويقبله ، هو االنقياد واخلضوع لشعائر اهللا تعاىل 
وأوامره ، فمن مل يترجِم إميانه إىل عملٍ حسي خيضع به لشعائر اهللا تعاىل وأوامره فلن 

  ..أي دين  يقبل منه
) ¨βÎ) š Ïe$!$# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n=ó™ M}$# 3 (    ] ١٩: آل عمران [  

) tΒ uρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 آل [   ) #$
  ] ٨٥: عمران 

الشعائر قد ضيعت بعد موت الرسل ويف الرساالت السابقة يبين لنا القرآن الكرمي أنَّ 
  ..عليهم السالم 

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& zƒÏ%©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö� n=tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# ÏΒ Ïπ −ƒÍh‘èŒ tΠyŠ# u ô£ϑÏΒ uρ $oΨ ù=yϑ ym yìtΒ 8yθçΡ 

ÏΒuρ Ïπ −ƒÍh‘èŒ tΛÏδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) uρ ô £ϑÏΒuρ $uΖ ÷ƒ y‰ yδ !$oΨ ø‹ u; tGô_ $#uρ 4 # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? ÷Λ Ïι ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u Ç≈ uΗ÷q §�9$# 



   ٣٢٦                  
(#ρ”� yz # Y‰£∨ ß™ $ |‹ Å3ç/ uρ ) ∩∈∇∪ * y# n=sƒmú . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷èt/ ì#ù=yz (#θãã$ |Êr& nο 4θn=¢Á9 $# (#θãè t7̈? $# uρ 

ÏN≡uθ pκ ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡sù tβöθ s) ù=tƒ $†‹ xî (   ] ٥٩ – ٥٨: مرمي [  

هللا تعاىل عرب العمل احلسي مبا حيمله وملّا كان اإلسالم هو االنقياد واخلضوع ملنهج ا
هذا املنهج من شعائر وعبادات ، وملّا كانت الشعائر قد ضيعت بالنسبة للرساالت 

<tÏΗÍ (أنَّ كلمة  –يف القرآن الكرمي  –السابقة  ، لذلك نرى  ó¡çRùQ بالنسبة  –مل تطلق )  #$
عاصرهم وانقاد معهم لشعائر  إالَّ على الرسل عليهم السالم ، ومن –للرساالت السابقة 

  ..اهللا تعاىل 
) øŒÎ) uρ ßìsùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) y‰ Ïã# uθs) ø9$# z ÏΒ ÏM ø� t7 ø9$# ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ $ uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ $uΖ −/ u‘ $uΖ ù=yèô_ $# uρ È÷yϑÎ=ó¡ ãΒ y7 s9  ÏΒuρ !$uΖ ÏF−ƒ Íh‘èŒ Zπ ¨Βé& Zπ yϑÎ=ó¡•Β y7 ©9 $tΡ Í‘r& uρ 

$ oΨ s3Å™$uΖ tΒ ó=è? uρ !$ oΨ ø‹ n=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm   ] ١٢٨ – ١٢٧: البقرة [   ) �9$#§

) ÷Π r& öΝ çGΨä. u !# y‰ pκà− øŒÎ) u� |Ø ym z>θà) ÷è tƒ ßN öθ yϑø9$# øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7Ï9 $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? .ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ 

(#θä9$ s% ß‰ ç7÷è tΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$ t/#u zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïn≡uρ ß øtwΥuρ …ã& s! 

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١٣٣: البقرة [   

) * !$ £ϑn=sù ¡§ym r& 4† |¤ŠÏã ãΝåκ ÷] ÏΒ t� øÿä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n<Î) «! $# ( š^$ s% 

šχθ•ƒÍ‘# uθ ysø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $̈Ψ tΒ#u «!$$ Î/ ô‰ yγô©$# uρ $ ¯Ρ r'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ (    ] آل عمران :
٥٢ [   

) $ tΒ tβ%x. ãΝŠÏδ≡t� ö/ Î) $ wƒÏŠθåκ u‰ Ÿωuρ $ |‹ÏΡ# u� óÇ nΣ Å3≈ s9 uρ šχ%x. $ Zÿ‹ ÏΖ ym $VϑÎ=ó¡ •Β $ tΒuρ tβ%x. z ÏΒ 

tÏ.Î� ô³ßϑø9   ] ٦٧: آل عمران [   ) #$



   ٣٢٧                  
) øŒ Î) uρ àM ø‹ ym÷ρ r& ’ n<Î) z↵ÎiƒÍ‘# uθ ys ø9$# ÷βr& (#θãΨ ÏΒ#u † Î1 ’ Í<θß™t� Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ#u ô‰ pκ ô−$# uρ $oΨ ¯Ρ r' Î/ 

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١١١: املائدة [  

) * ã≅ ø? $# uρ öΝÍκ ö� n=tã r' t6 tΡ ?yθçΡ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθs) Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ βÎ) tβ%x. u� ã9x. / ä3ø‹ n=tæ ’ ÍΓ$s) ¨Β “Î�� Ï.õ‹ s? uρ 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «!$# ’ n?yè sù «!$# àM ù=�2 uθs? (#þθ ãèÏΗød r'sù öΝ ä. {�øΒ r& öΝ ä. u !%x. u� à°uρ ¢Ο èO Ÿω ôä3 tƒ öΝ ä.á� øΒr& ö/ ä3ø‹ n=tæ 

Zπ£ϑäî ¢Ο èO (#þθ àÒø%$# ¥’ n<Î) Ÿω uρ Èβρã�ÏàΖ è? ∩∠⊇∪ βÎ*sù öΝ çFøŠ©9 uθ s? $ yϑsù /ä3 çGø9 r' y™ ôÏiΒ @�ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_ r& �ω Î) 

’ n? tã «! $# ( ßN ö� ÏΒé&uρ ÷β r& tβθä. r& š∅ ÏΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑø9     ] ٧٢ – ٧١: يونس [   ) #$

أما يف الرسالة اخلامتة ، اليت تكفّل اهللا تعاىل حبفظ كتاا ، فإنَّ شعائر العبادات 
 (، وال ميكن تضييعها ، ولذلك فإنَّ صفة ) القرآن الكرمي ( موجودة يف النص احملفوظ 

tÏΗÍ>ó¡çRùQ أتباع منهج الرسالة اخلامتة ، تطلق على املنقادين اخلاضعني جبوارحهم من  ) #$
  ..فهذه الصفة أصبحت حمصورةً يف متبعي منهج الرسالة اخلامتة 

) tΠöθ u‹ ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øCr& uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉL yϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒÏŠ (   ]

  ] ٥: املائدة 
طب الذين أوتوا الكتاب والذين مل يؤتـوا  بأن يخا rولذلك يأمر اهللا تعاىل رسوله 

بأن يدعوهم إىل املنهج الذي يستطيعون من خالله إقامة شـعائر اهللا  ) األميني ( الكتاب 
  ..تعاىل ، والعمل بأحكامه ، للوصول م إىل طريق اهلدى 

) ≅è% uρ tÏ%©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# z↵Íh‹ÏiΒW{$# uρ óΟ çFôϑn=ó™ r&u 4 ÷β Î*sù (#θßϑn=ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρy‰ tF ÷δ$# ( χÎ) ¨ρ 

(# öθ©9 uθ s? $ yϑ¯ΡÎ*sù š� ø‹ n=tã à÷≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $# uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$ t6Ïèø9 $$ Î/ (   ] ٢٠: آل عمران [    
يف كتاب اهللا تعاىل ، فتدور دالالا داخل إطار ) أ ، م ، ن ( أما مشتقّات اجلذر 

  ..ه ، وسكن القلب جتاهه الثقة بالشيء ، واالطمئنان إليه ، والتصديق ب



   ٣٢٨                  
، وثق به ، واطمأن إليه بأنه سيعيد هذه ) األمانة ( فأمن فالنٌ فالناً على الوديعة 

يثق ) اآلمن ( األمانة ، دون احلاجة إلقامة برهان ودليل حسي عليه ، فالذي أمن 
  ) ..املوثوق به ( ويطمئن غيباً باملُؤمتن 

) ÷βÎ*sù zÏΒ r& Ν ä3àÒ ÷èt/ $ VÒ÷è t/ ÏjŠxσ ã‹ù= sù “Ï%©!$# z Ïϑè? øτ$# …çµ tFuΖ≈ tΒr& (  ] ٢٨٣: البقرة [    
) * ôÏΒuρ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ô tΒ βÎ) çµ ÷Ζ tΒù' s? 9‘$sÜΖÉ) Î/ ÿÍνÏjŠ xσãƒ y7 ø‹ s9 Î) Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ ô ¨Β β Î) çµ÷Ζ tΒù' s? 

9‘$oΨƒÏ‰ Î/ �ω ÿÍνÏjŠxσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) �ωÎ) $ tΒ |M øΒßŠ Ïµø‹ n= tã $VϑÍ← !$s% 3 (   ]٧٥: ل عمران آ [  
  ..وأمن فالنٌ ، سكن قلبه وطمأنّ ومل خيف 

) (#þθ ãΖ ÏΒr' sùr& βr& öΝ åκ u�Ï? ù' s? ×π u‹ Ï±≈ xî ôÏiΒ É>#x‹ tã «!$# (   ] ١٠٧: يوسف [    
) zÏΒr' sù r& tÏ%©!$# (#ρã� s3tΒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒs† ª!$# ãΝ Íκ Í5 uÚ ö‘F{$# (   ] ٤٥: النحل [    

ينة وسكن القلب وعدم اخلوف ن هو الطمأنفاألم..  
) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈yϑƒÎ) AΟ ù=Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ s9 ßøΒF{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tGôγ •Β (  ]

    ] ٨٢: األنعام 
ÏΒ÷σ (ولذلك فكلمة  ßϑø9  (هي اسم صفة هللا تعاىل ، وهذه الكلمة بأل التعريف  ) #$

ÏΒ÷σ ßϑø9   ..إالّ مرة واحدة كصفة هللا تعاىل  –يف كتاب اهللا تعاىل  –رد مل ت ) #$

) uθ èδ ª! $# ”Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ à7 Î=yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9$# ãΝ≈ n=¡¡9 $# ßÏΒ÷σ ßϑø9     ] ٢٣: احلشر [ ) #$

وهكذا نرى أنَّ اإلميان هو االطمئنان والوثوق والتصديق مبسائل غيبية ، ليست 
شاهدة تة مكمسائل اإلسالم حسي ة واحلسا احلواس يف عامل املاد ولذلك .. حيط

الغيب عن هذه املسائل ، يصبح اإلميان ا ال معىن له ، فال ينفع  ع غطاُءعندما يرفَ
  ..اإلميان مبسائل رفع عنا غطاء الغيب 



   ٣٢٩                  
) ö≅ yδ tβρã�ÝàΖ tƒ HωÎ) β r& ÞΟ ßγ u‹Ï? ù' s? èπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# ÷ρ r& u’ ÎAù' tƒ y7 •/u‘ ÷ρ r& š† ÎAù' tƒ âÙ ÷èt/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ 3 

tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ Ÿω ßì xÿΖtƒ $²¡øÿ tΡ $pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟ s9 ôä3s? ôM uΖ tΒ# u  ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷ρr& ôM t6|¡ x. 

þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒÎ) # Z� ö� yz 3 È≅ è% (# ÿρã� Ïà tGΡ $# $̄Ρ Î) tβρã� Ïà tFΨ ãΒ (   ] ١٥٨: األنعام [    
ان اإلميان هو التصديق مبسائل غيبية فإنَّ ساحته هي القلب ، فالقلب هو ساحة وملّا ك

ولذلك نرى أنَّ القلب يرتبط .. هي ساحة اإلسالم  –كما رأينا  –اإلميان ، واجلوارح 
  ..به اإلميان ، وال يرتبط به اإلسالم 

) * $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# Ÿω y7Ρâ“øt s† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3 ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u 

óΟ ÎγÏδ≡ uθøù r'Î/ óΟ s9 uρ ÏΒ÷σ è? öΝ ßγç/θè=è% ¡  (   ] ٤١: املائدة [  
) yx t7ô¹ r&uρ ßŠ# xσ èù ÏdΘé& 4† y›θãΒ %¸ñ Ì�≈ sù ( βÎ) ôN yŠ$Ÿ2 ”Ï‰ ö7çF s9 ÏµÎ/ Iωöθ s9 β r& $ oΨ ôÜ t/§‘ 4’ n?tã 

$ yγÎ6 ù=s% šχθä3tGÏ9 z ÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (   ] ١٠: القصص [    
) * ÏM s9$s% Ü># {� ôã F{$# $̈Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑn=ó™ r& $£ϑ s9uρ È≅ äzô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒM} $# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( (   ] ١٤: احلجرات [     
) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& |= tFŸ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θè=è% z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ (  (  ] ادلة٢٢: ا [       

وبالتايل فاإلميان ال يطّلع عليه إالّ اهللا تعاىل ، وهو بذلك خيتلف عن اإلسالم الذي 
) الذي يطّلع على حقيقة إميام ( يشهده البشر ، ولذلك يطلب املؤمنون من اهللا تعاىل 

ما هو أن يكتبهم مع الشاهدين ، وال يطلبون من البشر أن يشهدوا على إميام ، ك
احلال عندما طلبوا الشهادة على إسالمهم ، فاإلميان مسألة ال يطّلع عليها إالّ اهللا تعاىل 

..  



   ٣٣٠                  
) !$ oΨ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u !$ yϑÎ/ |M ø9 t“Ρ r& $ oΨ ÷èt7 ¨? $# uρ tΑθß™ §�9$# $oΨ ö; çFò2 $$sù yì tΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 آل عمران [   ) #$

 :٥٣ [  
) tβθä9θà) tƒ !$ uΖ−/ u‘ $̈Ψ tΒ# u $ uΖ ö;çGø. $$sù yì tΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9    ] ٨٣: املائدة [   ) #$

 أحد لقي علينا السالم ( من هنا نرى احلكمة من أمر اهللا تعاىل بأن ال نقول عن أيي
فنحن كبشر ال نستطيع أن جنزم .. بأنه ليس مؤمناً مبتغني بذلك عرض احلياة الدنيا ) 

  ..بإميان إنسان ، أو بعدم إميانه 
) Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝà6øŠs9 Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ÷σãΒ šχθäótGö; s? š⇓ t� tã Íο4θ uŠysø9 $# 

$ u‹÷Ρ   ] ٩٤: النساء [  ) ‰9$#‘

ال بد من اختبار اإلنسان ، حتى ) عامل املادة واألسباب ( يف هذه احلياة الدنيا .. إذاً 
  ..تكون شاهداً عليه يوم القيامة يترجم حقيقة إميانه الكامنة يف قلبه إىل أعمالٍ حسية ، 

) |= Å¡ym r& â¨$̈Ζ9$# β r& (# þθä. u� øIãƒ β r& (# þθä9θà)tƒ $ ¨Ψ tΒ# u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖ tFøÿ ãƒ (   ] ٢: العنكبوت [    
وملّا كان القلب ساحةَ اإلميان ، وملّا كانت أركان اإلميان غيبية غري حسية ، فإنَّ 

كانقياد موعة شعائر حمددة مشاهدة ثابتة ، فهو  بينما اإلسالم.. اإلميان يزيد وينقص 
ز ، ( هذه احلقيقة نراها يف كتاب اهللا تعاىل عرب اقتران مشتقّات اجلذر ..  مسألة أُخرى

  ..باإلميان ، وعدم ارتباطها باإلسالم دون اإلميان ) ي ، د 
) tÏ%©!$# tΑ$s% ãΝ ßγs9 â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9$# ô‰ s% (#θãè uΚy_ öΝä3 s9 öΝ èδ öθt±÷z$$ sù öΝ èδ yŠ# t“sù $YΖ≈ yϑƒÎ) (  ]

    ] ١٧٣: آل عمران 
) $yϑ¯Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# tÏ%©!$# # sŒÎ) t� Ï.èŒ ª!$# ôM n=Å_ uρ öΝåκ æ5θè=è% # sŒÎ) uρ ôM u‹Î=è? öΝ Íκö� n= tã …çµ çG≈ tƒ# u 

öΝ åκøE yŠ# y— $YΖ≈ yϑƒÎ) (   ] ٢: األنفال [     



   ٣٣١                  
) #sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρ é& ×οu‘θß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑsù ̈Β ãΑθà) tƒ öΝà6 •ƒr& çµø? yŠ# y— ÿÍνÉ‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒÎ) 4 (   ] التوبة :
١٢٤ [      
) $ £ϑs9 uρ # u u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# z># t“ôm F{$# (#θä9$ s% # x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ ª! $# … ã&è!θß™ u‘uρ s− y‰ |¹uρ ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ 4 $ tΒuρ öΝ èδ yŠ# y— HωÎ) $YΖ≈ yϑƒÎ) $VϑŠÎ=ó¡ n@ uρ (   ] ٢٢: األحزاب [    

) uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹Å3¡¡9 $# ’ Îû É>θè=è% tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# (# ÿρßŠ# yŠ÷” z� Ï9 $ YΖ≈yϑƒÎ) yì̈Β öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) 3 (   ]
   ] ٤: الفتح 
) zÉ) øŠtFó¡ uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ÷“tƒ uρ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u $ YΖ≈uΚƒ Î)   (   ] ٣١: املدثر [  

وملّا كان القلب ساحةَ اإلميان ، وملّا كانت أركان اإلميان مسائل غيبية ، لذلك 
وعظمة البيان اإلهلي تصور هذه احلقيقة عرب .. فاإلميان حباجة إىل تثبيت من اهللا تعاىل 

باإلميان وعدم ارتباطها باإلسالم ، فالشعائر ) ث ، ب ، ت ( اقتران مشتقّات اجلذر 
  ..وواضحة وثابتة ، وبالتايل ال حتتاج إىل تثبيت  حمددة وحسية

) øŒÎ) Çrθãƒ y7 •/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# ’ ÎoΤ r& öΝä3 yètΒ (#θçGÎm;sW sù šÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u 4 ( ] ١٢: األنفال [  
) àM Îm6sVãƒ ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Íο4θ uŠptø:$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ Íο t�Åz Fψ$# ( (   ]

     ] ٢٧: إبراهيم 
) ö≅è% …çµ s9̈“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰à) ø9 $#  ÏΒ š� Îi/¢‘ Èd, ptø:$$Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (   ] النحل :
١٠٢ [     

وملّا كان التوكّل على اهللا تعاىل يرتبط باإلميان ، وال يرتبط باإلسالم كشعائر حمددة 
كتاب اهللا تعاىل أنَّ التوكّل على اهللا تعاىل يرتبط باملؤمنني وحمسوسة ، لذلك نرى يف 

  ..دون غريهم 



   ٣٣٢                  
) ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθtG uŠù=sù tβθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 [ ، ]  ١٦٠: آل عمران [ ، ]  ١٢٢: آل عمران [  ) #$

  ..]  ١٣: التغابن [ ، ]  ١٠: اادلة [ ، ]  ١١: إبراهيم [ ، ]  ٥١: التوبة [ ، ]  ١١: املائدة 
) ’ n?tã uρ «! $# (# þθè=©. uθ tGsù βÎ) Ο çGΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ•Β (  ] ٢٣: املائدة  [    

β (ويف الصورة القرآنية  Î) ÷Λ äΨä. Λ äΨtΒ# u «!$$ Î/ Ïµ ø‹ n=yèsù (# þθè=©. uθ s? β Î) Λ äΨä. tÏϑÎ=ó¡ •Β (   ] يونس

ل على اهللا تعاىل فالتوكّ.. ، نرى أنَّ التوكّل يرتبط باإلميان وال يرتبط باإلسالم ]  ٨٤: 
β (يأيت جواب شرط لإلميان باهللا تعاىل  Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$Î/ Ïµø‹ n=yè sù (# þθè=©. uθ s? (  والعبارة ،

βÎ) Λ (القرآنية  äΨ ä. tÏϑÎ=ó¡•Β (  ّكم إن كنتم منقادين خاضعني ألمر اهللا تعاىل ، فإنتعين أن
  ..إميانكم باهللا تعاىل يقتضي توكّلكم عليه 

وملّا كانت أركان اإلميان غيبية وليست حسية مشاهدة ، وساحة اإلميان القلب ، وال 
يطّلع على حقيقة اإلميان إالّ اهللا تعاىل ، فإنَّ حقيقة إميان الناس ال يشهد عليها إالّ اهللا 

  ..سبحانه وتعاىل 
) !$ tΒuρ ç� sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθ s9uρ |M ô¹t� ym tÏΨ ÏΒ÷σßϑÎ/ (   ] ١٠٣ :يوسف [   

قد يوجد مسلم خاضع لشعائر اهللا تعاىل احلسية املُشاهدة ، ولكن دون أن .. إذاً 
  ..يطمئن قلبه ودون أن يسكن ويثق بأمور اإلميان الغيبية 

) * ÏM s9$s% Ü># {� ôã F{$# $̈Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑn=ó™ r& $£ϑ s9uρ È≅ äzô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒM} $# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( (   ] ١٤: احلجرات [     
وملّا كان اإلسالم هو االنقياد واخلضوع الظاهر املُشاهد للشعائر ، نرى أنَّ امرأة لوط 
عليه السالم اليت مل تؤمن بقلبها على الرغم من انقيادها الظاهري أمام الناس ، كانت 

  ..ميان السبب يف وصف بيت لوط عليه السالم بصفة اإلسالم دون اإل



   ٣٣٣                  
) $ oΨ ô_t� ÷zr' sù tΒ tβ%x. $ pκ�Ïù zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊂∈∪ $ yϑsù $ tΡ ô‰ ỳ uρ $ pκ� Ïù u� ö� xî ;M øŠt/ z ÏiΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑø9 $# 

    ] ٣٦ – ٣٥: الذاريات [   )
لوط عليه السالم ( فالذين أُخرجوا من القرية اهلالكة هم املؤمنون ، وهؤالء املؤمنون 

، ) امرأة لوط ( وجودون يف بيت حيوي على عنصرٍ غري مؤمن م) وأهله عدا امرأته 
ولذلك فهذا البيت مبجموع أفراده تنطبق عليه صفة اإلسالم ، وال تنطبق عليه صفة 

منقادون خاضعون للشعائر ، ولكن عدم ) مبا فيهم امرأة لوط ( اإلميان ، فجميع أفراده 
  .. صفة اإلميان) كبيت ( إميان امرأة لوط رفع عنه 

وما جيب أن نعلمه أنّ اإلميان مسألةٌ جمردة ، يؤخذ تعلّقها من السياق القرآين احمليط 
فهناك فارق بني ورود الكلمات املعبرة عن مسألة اإلميان دون .. بالكلمات املعبرة عنها 

و تلك تعلّق باهللا تعاىل ، وبني الكلمات املعبرة عن مسألة اإلميان املتعلّقة باهللا تعاىل ، أ
  ..ففي قوله تعاىل .. املتعلّقة مبا هو دون اهللا تعاىل 

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tΒuρ ö� àÿõ3 tƒ «! $$Î/ Ïµ ÏFs3Í× ¯≈ n=tΒ uρ Ïµ Î7çF ä.uρ Ï& Î#ß™ â‘uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ $# ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê #́‰‹Ïè t/ (   ] ١٣٦: النساء [    
$ (نرى أنَّ العبارة  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (  للذين آمنوا ، وهؤالء الذين هي خطاب

θãΨ#) (آمنوا يطلب اهللا تعاىل منهم أن يؤمنوا  ÏΒ# u ( ١:  باألمور التالية – ) «! $$Î/ (  ،،،

٢ – ) Ï& Î!θß™ u‘uρ (  ،،،٣ – ) É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©! $# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ (  ،،،٤  - ) 
É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (  .. ًهؤالء الذين خياطبهم اهللا تعاىل بصفة .. إذا) 

tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (   نها اآلية الكرمية مل يؤمنوا باملسائل اليتتبي) «! $$Î/  Ï&Î!θß™u‘ uρ É=≈ tFÅ3 ø9$# uρ 



   ٣٣٤                  
“Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï& Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (   بقت هذهوإالّ ملا س ،

#θãΨÏΒ#) (املسائل باألمر اإلهلي  u ( ..  

$ (العبارة القرآنية .. إذاً  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (  ه الوا بأناً للذين اطمئنحتمل خطاباً إهلي
بد هلذا الكون من إله ، وهم يتجهون بفطرم النقية حبثاً عن حقيقة ما يريده اإلله منهم 

ما : ، ولكنهم مل يتعرفوا على حقيقة املنهج اإلهلي وما يريده اإلله منهم ، فيقول هلم 
θãΨ#) (قون األمور التالية تبحثون عنه ستصلون إليه حينما حتقّ ÏΒ# u «! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tF Å3ø9 $#uρ 

“Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’ n?tã  Ï&Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ( ..  
  ..واملسألة ذاا نراها يف النص التايل 

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠr& 4’ n? tã ;ο t�≈ pgÏB / ä3ŠÉfΖ è? ôÏiΒ A>#x‹ tã 8ΛÏ9 r& ∩⊇⊃∪ tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 

«! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ tβρß‰ Îγ≈ pg éBuρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# óΟä3 Ï9≡uθøΒr' Î/ öΝ ä3Å¡àÿΡ r&uρ 4 ö/ ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz ö/ä3 ©9 β Î) ÷ΛäΖ ä. 

tβθçΗs> ÷ès? (   ] ١١ – ١٠: الصف [    
≈Ç (أما ..  |¡ôm M} ، ودالالت هذه ) س ، ن  ح ،( فهو من مشتقّات اجلذر  ) #$

  ..املسألة تنبع من املعاين اليت حيملها جذرها اللغوي 
¡zÝ (حسن الشيء ، سلم من السوء والنقص والعيب  ym uρ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& $Z)ŠÏùu‘ (   ] النساء

‰ô (وأحسن به سلّمه من السوء وجزاه اخلري  ..]  ٦٩:  s%uρ z |¡ôm r& þ’ Î1 øŒÎ) Í_y_ t� ÷zr& z ÏΒ 

Çôf Åb¡9 $# u !%ỳ uρ Ν ä3Î/ z ÏiΒ Íρ ô‰t7 ø9 وأحسن الشيء ، جعله بأفضل ..  ] ١٠٠: يوسف [   ) #$

ü“Ï%©!$# z|¡ôm (حالٍ ، ساملاً من العيب والنقص  r& ¨≅ ä. >ó x« …çµ s) n=yz ( (   ] ٧: السجدة [  ،

) öΝ à2 u‘§θ|¹ uρ z |¡ôm r' sù öΝà2 u‘uθß¹ Λ äls% y— u‘uρ z ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 وحسن ..  ] ٦٤: افر غ[  ) 4 #$



   ٣٣٥                  
ãΝßγ9 (الشيء خريه  s?$t↔ sù ª! $# z># uθrO $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# z ó¡ãm uρ É>#uθ rO Íοt� ÅzFψ  ] ١٤٨: آل عمران [  ) 3 #$

 ،) ª! $# uρ … çνy‰ΨÏã ßó¡ãm É># uθ̈W9   .. ] ١٩٥: آل عمران [   ) #$
  ..ويكون الشيء حسناً إذا كان خرياً وساملاً من السوء والنقص والعيوب 

) $ yγ n=¬6s) tF sù $yγ š/ u‘ @Αθç7 s)Î/ 9|¡ym $ yγ tFt7 /Ρ r&uρ $ ·?$t6 tΡ $YΖ |¡ym (   ] ٣٧: آل عمران [  ،) ô‰s) ©9 

tβ%x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym (  ] وأحسن تعين أسلم ، مبعىن  .. ] ٢١: األحزاب

ô (أفضل  tΒuρ ß |¡ôm r& zÏΒ «! $# $Vϑõ3 ãm 5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖÏ%θãƒ (  ] ٥٠: املائدة [  ،) x8 u‘$ t7tF sù ª! $# 

ß|¡ ômr& tÉ)Î=≈ sƒø:$# (  ] واإلحسان هو أفضل العمل اخلالص من السوء ..  ] ١٤: املؤمنون

ô (والعيب والنقص  yϑsù u’ Å∀ ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Ö óx« 7í$t6 Ïo?$$ sù Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ í!# yŠr& uρ Ïµø‹ s9 Î) 9≈ |¡ôm Î*Î/ 

%!ΝèO x8ρâ§ (،  ] ١٧٨ :البقرة [  ) 3 ỳ tβθàÿÎ=øt s† «!$$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ ÷Šu‘r& Hω Î) $ YΖ≈ |¡ôm Î) $ ¸)‹Ïùöθ s? uρ (  ]

 * (واملُحسن هو املُخلص بال سوء وال نقص ..   ] ٦٢: النساء  tΒuρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çµ yγô_ uρ ’ n<Î) 

«! $# uθ èδ uρ ÖÅ¡ øtèΧ Ï‰s) sù y7 |¡ ôϑtGó™ $# Íοuρ ö�ãè ø9 $$Î/ 4’ s+ øO âθø9 فاملُحسن الذي ..   ] ٢٢: لقمان [   ) 3 #$
يعمل بإخالص بعيداً عن السوء ، إنما يدفعه ذلك إىل استحضاره ملراقبة اهللا تعاىل له ، 
فهو ينفق يف السراء والضراء ، ويكظم الغيظ ، ويعفو عن الناس الذين ظلموه ، ويصفح 

قاته ، وجياهد يف سبيل اهللا عنهم ، ويصرب عليهم وعلى ما يصيبه ، ويتق اهللا تعاىل حق ت
وكلّ ذلك ألنه يستحضر يف كلِّ حلظة من حركات حياته رؤيةَ اهللا .. تعاىل حق جهاده 

  ..تعاىل له 
) tÏ%©!$# tβθà)ÏÿΖ ãƒ ’ Îû Ï !#§� œ£9 $# Ï !# §�œØ9 $# uρ tÏϑÏà≈ x6ø9 $# uρ xá ø‹ tóø9 $# tÏù$ yèø9 $#uρ Ç tã Ä¨$̈Ψ9$# 3 
ª! $# uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ ósßϑø9           ] ١٣٤: آل عمران [   ) #$

) ß# ôã$$ sù öΝåκ ÷] tã ôx xÿô¹$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† šÏΖ Å¡ósßϑø9     ] ١٣: املائدة [   ) #$



   ٣٣٦                  
) …çµ ¯Ρ Î) tΒ È,−Gtƒ ÷� É9óÁtƒ uρ  χÎ*sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_r& šÏΖ Å¡ós ßϑø9$# (  ] ٩٠: يوسف [  
) zƒÏ%©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝ åκ ¨] tƒÏ‰ öκ s] s9 $ uΖ n=ç7ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ós ßϑø9$# (   ] العنكبوت :

٦٩ [  
( وهكذا نرى أنَّ عبادة املُحِسن هللا تعاىل وانقياده جبوارحه لشعائر اهللا تعاىل وأحكامه 

( ، واطمئنانه وإميانه بالغيب الذي ينتظره والذي يريد اهللا تعاىل اإلميان به ) اإلسالم 
كلُّ ذلك يتفاعل معه املُحِسن من منظار استحضاره ملراقبة اهللا تعاىل له ، ) .. ن اإلميا

  ..كأنه يرى اهللا تعاىل ، ويرى جزاَء كلِّ عملٍ يعمله 
إنَّ علينا أن نتفاعل يف فكرنا اإلسالمي مع هذه املصطلحات القرآنية وغريها ، وفق 

فقد رأينا كيف أنَّ .. ات والقال والقيل ما حيمله كتاب اهللا تعاىل هلا ، وليس وفق الرواي
صفة اإلسالم مبعىن اخلضوع احلسي واتباع الشعائر هي صفة احنصرت يف متبعي الرسالة 

قد توجد عند أي إنسان مهما كان دينه ) اردة ( اخلامتة ، ورأينا أنّ صفة اإلميان 
وفق .......  بد من إله هلذا الكون ومذهبه ، حينما يتجه بفطرته النقية مطمئناً بأنه ال

∅š ( [هذه املصطلحات القرآنية احلق ندرك معىن العبارات القرآنية  tΒ#u «! $$Î/ (  ،) 

(#θãΨ ÏΒ# u «! $$Î/ ( ، ) šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ( [ ....... ..  

∅š (فالصيغة  tΒ#u «! $$ Î/ (  عرب تعلّق باء الواسطة والوسيلة باالسم ،) «!$# ( ،  تعين
سار يف حياته الدنيا مطمئناً واثقاً مصدقاً باحلق ، بواسطة استحضار عظمة اهللا تعاىل يف 

فبواسطة استحضار هيبة اهللا تعاىل وثوابه ، يسري يف حياته الدنيا مطمئناً متجهاً .. نفسه 
  .. حنو ما يريده اهللا تعاىل منه 

           
    $         $         $  
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القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل وقوله الذي نزله وأنزله إلينا لنتدبر آياته ، وهو كتاب 

uΖ$ (اهللا تعاىل الذي حيمل تبياناً لكلِّ شيء  ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & ó x« ( ] 
كن أنْ يخصص مطلقَه أو أنْ يطلق خمصصه أي ، وهذا يقتضي أنه ال مي]  ٨٩: النحل 

، وحىت داخل دفيت كتاب اهللا تعاىل فإنه ال يمكن أنْ يخصص لفظٌ  نص خارج نصوصه
فااللتزام حبرفية صياغته اللغوية .. ظاهره العموم ، أو أنَّ يعمم نص ظاهره اخلصوص 

  ..وأحكامه  ضرورة ال بد منها لفهم دالالته
ونتيجة فرض فهم بعض السابقني لبعض النصوص على دالالت هـذه النصـوص ،   
واعتبار هذا الفهم معياراً لكتاب اهللا تعاىل ، ونتيجة فرض بعض الروايـات املنسـوبة   

على كتاب اهللا تعاىل ورفعها إىل نصوصٍ موازية للنص القرآين ، بل واعتبار  rللرسول 
وص القرآن الكرمي ، كما زعم الكثريون ، نتيجة كـلّ ذلـك   بعضها ناسخاً لبعض نص

  ..فُسرت بعض آيات كتاب اهللا تعاىل تفسرياً يتناقض مع ظاهر صياغتها اللغوية 
لبعض اآليات الكرمية اليت فُسرت تفسرياً مناقضـاً   –إن شاء اهللا تعاىل  –وسنتعرض 

القرآن الكرمي املرجع األول واألخـري  لظاهر صياغتها اللغوية لنرى كيف أنَّ عدم اعتبار 
  ..يف فهمنا لدالالته سيؤدي إىل مفاهيم مغلوطة مل يرتل اهللا تعاىل ا من سلطان 

≈àM (يف مسألة الطالق ، فسروا قول اهللا تعاىل  s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u� tItƒ £ ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ sπ sW≈n= rO 

& ÿρã� è% 4 (  ] ه،  ] ٢٢٨: البقرةراد به اخلصوص ، فكلمة كالم ع بأنموم ولكن ي) 

àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ (  استثناء ، جعلوها خمص صة باملرأة اليت تعين مجيع املطلّقات ودون أي
مبعىن أنهم استثنوا منها املرأة .. ة املدخول ا اليت ميكنها احليض وغري احلامل قة احلراملطلَّ



   ٣٣٨                  
≈àM (احلامل مستشهدين بقوله تعاىل  s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷qF{$# £ ßγè=y_ r& β r& z÷è ŸÒtƒ £ßγn=÷Η xq 4 (  ]

نوا املرأة الصغرية اليت مل تبلغ احليض ، واملرأة الكبري اآليسة من ث، واست ] ٤: الطالق 
≈̄↔Ï‘ (احمليض ، مستشهدين بقوله تعاىل  ©9 $#uρ z ó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $# ÏΒ ö/ä3 Í←!$ |¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çF ö;s? ö‘$# 

£åκ èE£‰ Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9�ßγ ô©r& ‘ Ï↔̄≈ ©9$# uρ óΟ s9 zôÒÏt s† 4 (  ] واستثنوا املرأة غري املدخول  ] ٤: الطالق ،

$ (ا ، مستشهدين بقوله تعاىل  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# ¢Ο èO 

£èδθßϑçGø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr&  ∅ èδθ�¡yϑ s? $yϑ sù öΝ ä3s9 £ ÎγøŠn= tæ ô ÏΒ ;ο£‰ Ïã $ pκ tΞρ‘‰ tF÷è s? ( (  ] األحزاب

حسب مفهوم الرق الذي فرضوه على األمة وما ( ، واستثنوا منها املرأة الرقيقة ]  ٤٩: 
معتربين عدة املرأة حيضتني ، مستشهدين بكالمٍ موضوعٍ ) أنزل اهللا تعاىل به من سلطان 

، بأنه ) ، حسب ترقيم العاملية  ٠٢١١: يف سنن الترمذي حديث (  rعلى الرسول 
يف سنن أيب ( ، ويف رواية أُخرى  ] طالق األمة تطليقتان وعدا حيضتان [: قال 

طالق األمة  [: ، أنه قال ) ، حسب ترقيم العاملية  ١٨٧٢: داود حديث رقم 
  .. ] تطليقتان وقرؤها حيضتان

≈àM (خصصوا كلمة .. إذاً   s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ (   مستثنني فيها عدة حاالت من ةخاص حبالة

≈àM ( احلاالت اليت تشملها هذه الكلمة s)̄=sÜ ßϑø9 $# uρ ( اعتبارٍ وتدب رٍ ، وذلك دون أي
  ..لدالالت النصوص القرآنية احلاملة ملسألة الطالق يف كتاب اهللا تعاىل 

≈àM (إنَّ احتجاجهم بأنَّ قوله تعاىل ..  s9'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ÷q F{$# £ ßγè=y_ r& β r& z÷è ŸÒtƒ £ßγ n=÷Ηxq 4 (  ]

≈àM (يصور لنا عدةَ املرأة ، وبالتايل فالعبارة القرآنية  ] ٤: الطالق  s) ¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/u� tI tƒ 

£Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπsW≈ n=rO &ÿρ ã� è% 4 (  ال عالقة هلا باملرأة احلامل ، على الرغم من أنَّ كلمة) 

àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ ( ل مجيع املطلقات دون استثناء ، هذا االحتجاج ليس سليماً على تشم
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=ßγè£ (اإلطالق ، فهم مل يقفوا عند كلمة  y_r& (  يف قوله تعاىل) àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# 

£ßγ è=y_ r& β r& z÷èŸÒ tƒ £ßγ n=÷Ηxq 4 (  فكلمة ،) £ßγ è=y_ r& (  تصف لنا األجل الذي هو موضوع
  ..ته اليت متيزه عن العدة آخر ، له حدوده ودالال

يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ األجل هو حلظة حسم العالقة الزوجية إما باإلمساك وإما 
# (بالفراق  sŒÎ*sù z øón= t/ £ßγ n=y_ r& £èδθä3Å¡øΒr' sù >∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθ è%Í‘$sù 7∃ρã� ÷èyϑÎ/ (  ] الطالق :

امتناع عن املعاشرة الزوجية ، وهاتان املسألتان مها بينما العدة هي فترة تربص و.. ]  ٢
مسألتان خمتلفتان ، ولكنهما تتطابقان بالنسبة للمرأة غري احلامل ، حيث عدة املرأة غري 
احلامل تساوي أجلها ، فبنهاية العدة يأيت األجل الذي هو حسم العالقة الزوجية إما 

  .. باإلمساك وإما بالفراق 
) فترة تربصها وامتناعها عن املعاشرة الزوجية ( ا دللمرأة احلامل فإنَّ عأما بالنسبة 
ا أجلُثابتة ال تتغيآخر هو حلظة حسم العالقة ر وهي ثالثة قروء ، أم ها فهو موضوع

≈àM (الزوجية ، وهذا ال يكون إالّ بعد أن تضع محلها  s9 'ρ é&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ ßγè=y_ r& βr& z÷è ŸÒtƒ 

£ßγ n=÷Ηxq 4 (  ة  –بالنسبة للمرأة احلامل  –، وهناة عن األجل ، فقد تسبق العدختتلف العد
من سورة البقرة حتمل أحكاماً حلالة )  ٢٢٨( األجل ، وقد يسبق األجل العدة ، واآلية 

حوار ( املعجزة الكربى : املرأة املطلّقة احلامل ، وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب 
  ..، تبياناً مؤيداً باملعجزة العددية اليت ال تعرف الكذب واخلداع ) جريء أكثر من 

≈àM (إذاً قوله تعاىل  s) ¯=sÜßϑø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u� tI tƒ £Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπsW≈ n=rO & ÿρ ã�è% 4 (  يشمل املرأة
 ..احلامل ، فاملرأة احلامل املطلقة جيب أن تتربص ثالثة قروء مهما كان زمن محلها 

األمر فإنَّ املرأة اليت يئست من احمليض واليت مل حتض بين اهللا تعاىل عدا بثالثة  وكذلك
≈̄↔Ï‘ (شهور  ©9 $#uρ z ó¡Í≥ tƒ zÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ÏΒ ö/ ä3Í← !$|¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘$# £åκ èE£‰ Ïè sù èπsW≈ n= rO 9� ßγô© r& ‘Ï↔̄≈ ©9 $# uρ 



   ٣٤٠                  
óΟ s9 z ôÒÏt s† 4 (  ] نة من احلاالت اليت حتملها العبارة وهذا تبيني حلال ] ٤: الطالقة معي) 

àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ š∅óÁ −/ u� tItƒ £Îγ Å¡àÿΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO & ÿρã� è% 4 (  .. وكذلك األمر بالنسبة للمرأة غري

$ (املدخول ا  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) ÞΟçF óss3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø)̄= sÛ ÏΒ È≅ ö6s% β r& 

 ∅èδθ�¡yϑs? $ yϑsù öΝ ä3s9 £Îγ øŠn=tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $pκ tΞρ‘‰ tF÷è s? ( (  ] أيضاً  –وهذا  ]  ٤٩: األحزاب

≈àM (تبيني حلالة معينة من احلاالت اليت حتملها العبارة   – s)̄= sÜßϑø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u� tItƒ 

£Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπ sW≈ n=rO & ÿρã� è% 4 (  ..َص العبارةةَ  وكلُّ ذلك ال خيصالقرآني) àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ 

š∅ óÁ−/ u� tItƒ £Îγ Å¡àÿΡ r'Î/ sπ sW≈ n=rO & ÿρ ã�è% 4 (  ما هو تبينية ، إنه هذه العبارةُ القرآنيصوال ختص ،
  .. من احلاالت اليت حتملها هذه العبارة القرآنية  جلوانبوتفصيل 

& (وتتجلّى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة  ÿρ ã� è% 4 (  ذه الصيغة من مشتقّات
  .. لتشمل مجيع احلاالت ) ق ، ر ، أ ( اجلذر 
القراءةُ يف أصلها تعين إدراك حقيقة املقروِء واستنباطَ دالالته الكامنة فيه ، على .. 

’ôyϑsù u (: يقولُ تعاىل .. قدرِ املستطاع  ÎAρé& …çµ t7≈ tFÅ2 ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ š� Í× ¯≈ s9'ρ é' sù tβρâ t�ø) tƒ 

óΟ ßγ t7≈tGÅ2 (  ] ه  ] ٧١: اإلسراءويستنبطونَ دالالت ، هدركون حقيقتمبعىن ي ، .. وذات

ρâ# (املعىن حتملُه كلمة  t�ø%$# (  ه تعاىليف قول :) $̈Βr' sù ôtΒ š† ÎAρé& …çµ t7≈ tGÏ. Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ ãΑθà) u‹ sù 

ãΠäτ!$ yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µ u‹Î6≈ tFÏ. (  ] ١٩: احلاقة [  ..  
 ..ه وعدوحدات هي .. ةُ الشيِء جمموع ةُ املُطَلَّقةوعد :  الـدورات وحدات جمموع

 حركةَ إخصابِها اجلنسي اليت حتكم ةموع الذي تتربص فيه بنفِسها عن .. الزمنيذلك ا
  ..زوجِها 



   ٣٤١                  
≈àM (: من هنا نرى أنَّ القرَء املعين يف قوله تعاىل ..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (  هو ، :   درِكُـهاملُطَلَّقة ، والـذي ت لمرأةل اإلخصابِ اجلنسي دورة زمن
  دورة من زمـن درِكُهها إنْ كانت حامالً ، وما تلمما اعتادت عليه قبلَ حم وتستنبطُه

دورات احليض ، وهو الشـهر   إخصابِها اجلنسي الذي حيكم حياتها إنْ كانت يف طورِ
  ..الذي حدده اُهللا تعاىل لآليسات من احمليض والاليت مل حيضن 

 ..  كلمة من هنا نرى أنَّ ورود) & ÿρ ã� è% 4 (   من مشتقّات اجلـذر ) يف ) ق ، ر ، أ

≈àM (: العبارة القرآنية  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (                 َعطي كلمـةي ،

) M≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (  ُة إطالقاً يشملاملرأةَ احلامل ، واملرأةَ داخلَ : ، يف هذه العبارة القرآني
  ..طورِ احليض ، واملرأةَ اليت يئست من احمليض ، واملرأةَ اليت مل حتض 

 ..ها حسب حالتصأُ فترةُ تربقْرستوبالتـايل  .. ها بني هذه احلاالت فاملرأةُ املُطلَّقةُ ت
& (فمجيُء كلمةُ  ÿρ ã� è% 4 (  من مشتقّات اجلذر اللغوي ) ق ، ر ، أ (  إطـالق ناسبي ،

 كلمة :) M≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (   ـةيف العبارة القرآني :) àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 ( استثناء ، لتشمل مجيع حاالت ا لطالق دون أي..  
طالق األمة تطليقتان [ : بأنه قال  rأما بالنسبة للقول املوضوع على الرسول 

 ]طالق األمة تطليقتان وقرؤها حيضتان [ : ، ويف رواية أُخرى  ]وعدا حيضتان 
ال يخالف القرآن الكرمي ،  rألنه  rهذا القول ال ميكن أن خيرج عن الرسول . ..
≈àM (رآن الكرمي يقول والق s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ š∅ óÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈n= rO & ÿρã� è% 4 ( ،  وذلك

  ..بصيغة عمومٍ تشمل مجيع املطلقات دون استثناء 



   ٣٤٢                  
≈àM (وهكذا نرى أنَّ التخصيص الذي فرضوه على العبارة القرآنية  s)̄= sÜßϑø9 $# uρ 

š∅ óÁ−/ u� tItƒ £ ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ sπ sW≈n= rO & ÿρã� è% 4 (  صحيح على اإلطالق ، وهو نتيجة عدم غري
العبارات القرآنية ، ونتيجة فرض بعض الروايات وبعض املفاهيم الوقوف عند دالالت 

  ..على دالالت كتاب اهللا تعاىل 
$         $         $  

ولنأخذ مسألةً أُخرى ، متَّ فيها إطالق املخصص ، على نقيض من املسألة السابقة ،  
ذلك جرياً خلف الروايات املوضوعة ، وخلف أهواء بعض املفسرين السابقني و

  ..فقد أطلقوا قولَ اهللا تعاىل ليشمل كلَّ الناس .. والالحقني 
) tΒ uρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 آل [   ) #$

  ] ٨٥: عمران 
بناًء على تفسريهم فإنه ال يقبل من أي إنسان أي دينٍ آخر ، غري دين الرسالة اخلامتة 

وقبل .. دالالت هذه اآلية الكرمية لتشمل كلَّ الناس ودون استثناء ، أي أنهم أطلقوا 
 الدخول يف تفسري هذه اآلية الكرمية فإنَّ ما ذهبوا به يف تفسريهم هلا يشابه متاماً افتراء

≅θä9$s%uρ s9 Ÿ#) (: أهل الكتاب على اهللا تعاىل ، وذلك بقوهلم  äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# �ωÎ) tΒ tβ%x. 

# ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š� ù=Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ öΝ à6uΖ≈yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹ (   ]

اآلخرين ، وتفسري ، فقد زعم أهل الكتاب احتكار اخلالص هلم دون  ] ١١١: البقرة 
اآلية اليت بني أيدينا كما زعموا هو احتكار للخالص ال خيتلف أبداً عن احتكار أهل 

  ..الكتاب 
ولذلك نرى الرد اإلهلي على زعم الكثريين من املسلمني باحتكار اخلالص وعلى 

  ..أعمى  زعم أهل الكتاب ، واضحاً جلياً ال حييد عنه إالّ كلُّ



   ٣٤٣                  
) }§ øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3 tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [ þθß™ t“ øgä† ÏµÎ/ Ÿωuρ ô‰Åg s† … çµ s9 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿω uρ # Z��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& uθ èδ uρ 

ÖÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9$# Ÿω uρ tβθßϑn=ôà ãƒ # Z��É) tΡ (   ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء [   

§{ (فالعبارة القرآنية  øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ (  مرالوحدها تكفي أويل األلباب ليعيدوا تصو

uθèδ (والعبارة القرآنية .. على معيار كتاب اهللا تعاىل  uρ ÖÏΒ÷σ ãΒ (  بصيغة مطلقة غري نراها
صة بدينٍ أو مذهبٍ دون غريه ، ولو فرضنا جدالً أنصة باإلميان عرب الرسالة خمصها خمص
øŠ©9 öΝ§{ (اخلامتة دون غريها ، عندها ال يبقى أي معىن لقوله تعاىل  ä3Íh‹ ÏΡ$tΒ r'Î/ ( ..  

ولو عدنا إىل اآلية الكرمية اليت حنن بصدد دراستها لرأينا أنها تصور حالةً خاصةً 
 (: انطالقاً من كونه مسلماً تتعلّق باملسلم الذي يريد أن يبتغي غري اإلسالم ديناً ،  tΒuρ 

Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ (   وهذا ما ترمسه لنا كلمة ،) Æ÷tGö; tƒ (  بصيغة املضارع .....

�u (ففي قوله تعاىل  ö� tósù r& «! $# Èö tGö/ r& $Vϑs3 ym uθ èδ uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6øŠs9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# Wξ¢Á xÿãΒ 4 (  
Èö (نرى أنَّ كلمة  ]  ١١٤: األنعام [  tGö/ r& (  ًالذي أنا عليه وأريد بدال تعين أدع احلق

  ..منه حكَماً آخر 
واآلية الكرمية التالية مباشرة لآلية اليت حنن بصدد دراستها تؤكّد صحة تفسرينا .. 

  ..هذا 
) tΒuρ Æ÷ tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n=ó™ M} $# $YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ�Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “Ï‰ ôγtƒ ª!$# $YΒöθ s% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨β r& tΑθß™ §�9$# A, ym ãΝ èδ u !%ỳ uρ 

àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ ôγ tƒ uΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9    ] ٨٦ – ٨٥: آل عمران [   ) #$



   ٣٤٤                  
 الذين يبتغون ديناً آخر غري الدين اإلسالمي ، يكونون فهؤالء املرتدون من املسلمني

  ..بارتدادهم هذا قد عملوا ثالثة أعمال ، ال يستطيع عملها إالّ املسلم املرتد 
١ – ) (#ρ ã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) ( .. 
٢ – ) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §�9 $# A, ym  (..  

٣ – ) ãΝ èδ u !% ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $# 4 (  ..  
حق ، وبعد أن تأتيه البينات rفالذي يكفر بعد إميانه ، وبعد أن يشهد أنَّ الرسول 

، هو مسلم ارتد عن اإلسالم إىل دينٍ آخر ، لذلك ال يقبل منه أي دينٍ آخر ، كونـه  
علم حقيقة اإلسالم ، ورأى أحقيته ، وهو بذلك خيتلف كثرياً عن اآلخـرين الـذين مل   

  ..حق ، ومل تأم البينات  rالم ، ومل يشهدوا أنّ الرسول يعلموا حقيقة اإلس
جماراة للراويات امللفّقة ، وألقوال بعض السابقني ، ولألهواء والعصبيات ، متَّ .. إذاً 

  ة مجعاء ، وهذا هو حتريـفين من املسلمني ، ليشمل البشريباملرتد خاص إطالق نص
  ..للكلم عن مواضعه 

$         $         $  
لقد أطلق الكثريون دالالت اآلية الكرمية التالية لشمل مجيع .. ولنأخذ مسألةً أُخرى 

 من صاحب النيبr لهـا   ، مبعىن من عاش معه من أفراد اجليل األوصوها بأنوخص ،
  ..تعين أفراد ذلك اجليل دون األجيال اُألخرى 

) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# 

ãΛÏàyèø9$# (  ] ١٠٠: التوبة [  

 ( إنَّ كلمة ÏΒ (   ـة  يف العبـارةالقرآني :) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ (   ص جزءاً من املهاجرين واألنصار ، فاإلطالق الذي حتمله الكلمتـانخصت 



   ٣٤٥                  
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (  صه كلمةختص) ÏΒ (   ليكونوا جزءاً مـن ،) tÌ�Éf≈yγßϑø9$# 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ  (  .. فكلمة)  ÏΒ ( -  فيـد   –وفق هذا احململ التارخييتفيد التبعيض وال ت
  .. التبيني 

 مثَّ كيف تفيد التبيني لتشملَ كلَّ الصحابة مبعىن من عاصر النيبr   وشاهده وعـاش
من مـردوا علـى   ) أي ممن تشملهم تعاريفهم للصحابة ( وهناك من أهل املدينة  معه ،

روا ومل يتوبوا ، مبعىن أنهم أصبحوا أساتذةً يف النفاق فبلغـوا  النفاق ، وثبتوا عليه واستم
 اً ال يعلم النيبفيه حدr  ًهم منافقون ، وهذا ما تؤكّده اآلية الكرمية التالية مباشرةذاته أن

  .. هلذه اآلية 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( 
(#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 

8ΛÏàtã  (   ] ١٠١ – ١٠٠: التوبة  [     

 &ôÏΒuρ È≅÷δr (أليست العبارة .. أليس أهلُ املدينة هم من املهاجرين واألنصار ؟ 

ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# ( بعضاً من أهل املدينة ؟ رإذاً  –فكيف !!! .... تصو–  
يف يكونون مشمولني مع يكون هؤالء الذين مردوا على النفاق من أهل املدينة ، ك

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ (الذين رضي اُهللا تعاىل عنهم ، واملعنيني بالعبارة القرآنية 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( األوىل ؟ أال يقدح ذلك يف إطالق دالالت !!! .. من اآلية
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مجيع  إطالقاً يشمل)  šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (العبارة القرآنية 

  .. !!!من تنطبق عليه تعاريفهم للصحابة ؟
 إذاً هذا اإلطالق لدالالت هذه اآلية الكرمية لشمل كلَّ من ثبتت صحبته للنيبr 

ليس صحيحاً على اإلطالق ، فمن غري املعقول أن يعلم رجاالت التاريخ ومصنفو 
كيف يعلمون أنَّ مجيع من تنطبق عليه .. ذاته معرفته  rاألحاديث ما مل يستطع 

ذاته بعض من مرد على النفاق من  rتعاريفهم للصحبة عدالً ، يف الوقت الذي مل يعلم 
 ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω (هؤالء الذين عاش معهم يف مدينة واحدة 

ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4  ( ؟.. !!!  
ويف الوقت ذاته الذي حتمل فيه هذه اآلية الكرمية إطالقاً ليس خاصاً جبيلٍ دون غريه 

 (ففي العبارة القرآنية .. ، نراهم خيصصون دالالت هذه اآلية باجليل األول دون غريه 

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ (  َّنرى أن ،

ترد بصيغة املاضي ، وبذلك حتملُ دالالت تتجاوز اجلانب التارخييΝèδθãèt7̈?$# (   (كلمة 
فلو كانت دالالت هذه اآلية الكرمية ال تتجاوز .. الذي فُسرت به هذه اآلية الكرمية 

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من : ( نت على الشكل اإلطار التارخيي الذي فُسرت به ، لكا
 انسهم بِإِحبِعونتي ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينههم ( ، أي بورود كلمة ) الْمبعونتبصيغة ) ي

ففرض الداللة التارخيية على العبارة .. بصيغة املاضي  ) #$?Νèδθãèt7̈ (املضارع بدلَ كلمةَ 

، حبيث ال تعين إالَّ اجليلَ األولَ ، يقتضي وصفšχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (   (ية القرآن
من يتبعهم الحقاً بصيغة املضارع وليس املاضي ، فهذه اآليةُ الكرميةُ نزلت زمن اجليل 

بعد األول ، ومتبعو اجليل األول هم الحقون هلم وليسوا سابقني ، وبالتايل سيتبعونهم 
  ..نزول هذه اآلية الكرمية ، وكلُّ ذلك تناسبه صيغةُ املضارع وليس املاضي 
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حتملُ دالالت تتجاوز اإلطارšχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (   (العبارة القرآنية .. إذاً 

فالسبق املعين هو سبق إمياينٌّ ، وهو سبق .. التارخيي لتشملَ صفةً جمردةً عن التاريخ 
خالصٍ ونقاء وقرىب من اهللا سبحانه وتعاىل ، من املمكن أن يدخلَ ساحته أي إنسان يف 

  .. كلِّ زمان ومكان حينما يحقِّق متطلبات هذا السبق 
وذلك بكوا مجعاً السم فاعل  –ذه احليثية من الصياغة  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (وكلمة 

بق املعين هو عملٌ يقوم به فاعلٌ له ، من فالس... تقوي هذا املذهب من التفسري  –
وكلُّ ذلك مسألةٌ ليست مؤطَّرةً يف إطارٍ .. خالصٍ ونقاء وقرىب من اهللا سبحانه وتعاىل 

  ..تارخيي خاص جبيلٍ حمدد دون غريه 
ترد يف كتاب اهللا تعاىل بدالالت جمردة عن السبق  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (فهذه الكلمة 

  ..يقول تعاىل .. ي ، حاملةً معىن السبقِ اإلمياينِّ والقرىب من اهللا سبحانه وتعاىل التارخي
) tβθà)Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθà) Î7≈¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθç/§� s) ßϑø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# ∩⊇⊄∪ ×' ©#èO zÏiΒ 

t,Î! ¨ρF{$# ∩⊇⊂∪ ×≅‹Î= s%uρ zÏiΒ tÌ� ÅzFψ    ] ١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$

(tβθà (ولو كان املعنيون بالصفة اليت حيملُها قوله تعاىل  Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθà) Î7≈¡¡9 ، حكراً  ) #$

#©'× (: أن نفهم قوله تعاىل  –على جيلٍ دون غريه ، فكيف بنا إذاً  èO z ÏiΒ t,Î!̈ρ F{$# ∩⊇⊂∪ 

×≅‹ Î=s%uρ zÏiΒ tÌ�Åz Fψ$# ( ؟.. !!!  

حتملُ دالالت مطلقةً جمردةً عن  ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (والعبارة القرآنية .. 

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (أحداث التاريخ ، لتبين لنا ماهيةَ السبق املعين بالعبارة السابقة هلا 

tβθä9̈ρF{$# (  ه اهللاوذلك من هجرٍ لكلِّ ما ينهى اُهللا تعاىل عنه ومن نصرٍ لكلِّ ما يريد ،

 zÏΒ (يف العبارة  ) ÏΒ (حتملُ كلمةُ  –ارد عن التاريخ  –ذا اإلطالق تعاىل ، فعلى ه
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tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  مقارنةَ معىن التبيني معىن التبيني ، وعلى هذا اإلطالق نستطيع ،

لتبيني يف ، مع معىن ا ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (، من العبارة القرآنية  ) ÏΒ (يف كلمة 

  ..  ] ٣٠: احلج θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (    ]#) (من العبارة القرآنية  ) ÏΒ (كلمة 
ق بإطالق دالالت العبارة القرآنية وعدمِ حصرِها يف إطارٍ تارخيي إنَّ معىن التبيني يتعلَّ

،  ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (ارة يف العب ) ÏΒ (محدد ، وبالتايل فالقولُ بأنَّ كلمة 
 ال يتجاوز حتملُ معىن التبيني دون التبعيض ، مع محل اآلية الكرمية على حمملٍ تارخيي

  θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ#) (أفراد اجليل األول كما يذهبون ، مقارنةً مع العبارة القرآنية 

Ç≈rO÷ρF{$# (   ] من األوجه ، ألنَّ العبارةَ  ] ٣٠: احلج وجه هذا القولُ ليس سليماً وال بأي ،

حتملُ دالالت فوق التاريخ والزمان  ) #$}θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF#) (القرآنية 
  ..واملكان 
أطلقوا ما هو خمصص ، وخصصوا ما هو مطلق ، وكلُّ ذلك اندفاعاً خلف .. إذاً 

  ..املذهبية والطائفية اليت ال تعترب النص القرآينَّ معياراً ألي رواية أو أي تصور العصبيات 
$         $         $  

  :يف قوله تعاىل  ) Ζ=Ï9̈$¨ (ولننظر إىل كلمة .. 

) zÎiƒ ã—Ä¨$̈Ζ=Ï9�=ãmÏN≡uθ yγ¤±9 $#š∅ ÏΒÏ!$ |¡ÏiΨ9 $#tÏΖ t6ø9 $# uρÎ�� ÏÜ≈ oΨ s)ø9 $# uρÍοt� sÜΖ s) ßϑø9$#š∅ÏΒ

É= yδ ©%!$#Ïπ�Ò Ïÿø9 $# uρÈ≅ ø‹ y‚ ø9$# uρÏπtΒ§θ |¡ßϑø9 $#ÉΟ≈yè ÷Ρ F{$#uρÏ ö̂� ys ø9$# uρ3š� Ï9≡sŒßì≈ tFtΒÍο4θ u‹ ysø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#(ª! $# uρ

… çνy‰ΨÏãÚ∅ ó¡ãmÉ>$t↔yϑø9 $#( ] ١٤: آل عمران [ 

يست يف هذه اآلية الكرمية تعين الناس ، رجاالً ونساًء ، ول ) Ζ=Ï9̈$¨ ( كلمة
 حمصورة بالرجال ، كما ذهب الكثريون ، وختصيصها بالرجال دون النساء هو خروج

  .. على حقيقة الصياغة اللغوية هلذه اآلية الكرمية 
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خاصةً بالرجال دون النساء ، مل يقفوا عند  ) Ζ=Ï9̈$¨ (وهؤالء الذين حيسبون كلمة 

=� (العبارة القرآنية  ãm ÏN≡uθ yγ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 =� (فالذي زين هو ..  ) #$ ãm ÏN≡ uθyγ ¤±9 $# 

š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 مبعىن أنَّ حب شهوة النساء .. ، وليس شهوة النساء كما يتخيلون  ) #$
مبعىن أنه زين للرجل أن يشتهي املرأة ، وزين .. زينت للرجال ، وزينت للنساء أيضاً 

  .. تعين الناس رجاالً ونساًء  ) Ζ=Ï9̈$¨ (لمة وبالتايل فك.. للمرأة أن يشتهيها الرجل 
من هنا نرى كيف توضع املفاهيم املسبقةُ الصنع اليت ال تقف عن دالالت .. 

ونرى أنه .. الكلمات القرآنية احلق ، توضع معياراً للصياغة احلرفية لكتاب اهللا تعاىل 
لغوية ، وأن ندرك دالالت الكلمة علينا أن نفهم كتاب اهللا تعاىل كما هي صياغته ال

ة ضمن سياقها القرآين ، فال خنصص ما هو مطلق يف صياغته اللغوي..  
$         $         $  

  :يف اآلية الكرمية التالية  ) Ζ9$#̈$¨ (والقضية ذاا نراها يف كلمة 

) tÏ%©!$# tΑ$s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãèuΚy_ öΝä3 s9 öΝ èδ öθ t±÷z$$ sù öΝ èδ yŠ# t“sù $YΖ≈ yϑƒÎ) 

(#θä9$ s%uρ $uΖ ç6 ó¡ym ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθø9   ] ١٧٣: آل عمران [    ) #$

Ζ9̈$¨ (هنا أيضاً زعموا أنَّ كلمة ..  tÏ%©!$# tΑ$s% ãΝ (يف العبارة القرآنية  ) #$ ßγ s9 

â¨$̈Ζ9$# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰s% (#θãèuΚy_ öΝä3 s9 öΝ èδ öθ t±÷z$$ sù (  ةها خاصال تعين كُلَّ الناس ، وأن
وقد ورد يف تفسري الفخر الرازي ، .. وليست عامةً كما هي يف صياغة النص القرآين 

يب ، لإلمام حممد الرازي فخر الدين ، ورد النص شتهر بالتفسري الكبري ومفاتح الغامل
)tΑ$s%ãΝ[ : التايل يف تفسري هذه اآلية الكرمية  ßγs9â¨$̈Ζ9 $#(
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)¨βÎ)}̈ $̈Ζ9$#ô‰ s%(#θãè uΚy_öΝä3 s9(
 [ ..  

ولو نظرنا يف هذه اآلية الكرمية لرأينا أنها تصور لنا هواجس النفسِ البشرية يف . .
  ..وسوستها للخشية مما جيمع له الناس ، حني املواجهة مع أولئك الناس 

tΒ$! * (ويف قوله تعاىل الذي يصف قولَ امرأة العزيز ..   uρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤ øÿtΡ 4 ¨βÎ) }§øÿ ¨Ζ9$# 

8οu‘$̈ΒV{ Ïþθ �¡9 $$Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm ، نرى أنَّ اهللا  ] ٥٣: يوسف [  )  ‘§

βÎ) }§øÿ¨ (تعاىل يصف ذلك بقوله  ¨Ζ9$# 8ο u‘$̈ΒV{ Ï þθ�¡9 $$ Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’În1 u‘ 4 (  وليس ،

$ (فبورود كلمة ) .. إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء إِلَّا من رحم ربي ( غة بالصيا tΒ (  وليس
ولو كانت العبارة .. نرى أنَّ كُلَّ نفسٍ فيها نسبةٌ من األمر بالسوء ) من ( كلمة 

، لكانت هناك ) م ربي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء إِلَّا من رح( القرآنية على الشكل 
 (ولكن بورود الصيغة .. نفوس ال تأمر أبداً بالسوء ، وهناك نفوس أخرى تأمر بالسوء 

¨βÎ) }§ øÿ̈Ζ9 $# 8οu‘$̈ΒV{ Ïþθ �¡9 $$Î �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 (  نرى أنَّ كُلَّ نفسٍ فيها نسبةٌ ما من األمر
  ..بالسوء 

$tÏ%©!$# tΑ (إذاً العبارة القرآنية  s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9 $# ô‰ s% (#θãè uΚy_ öΝ ä3s9 öΝ èδ öθt±÷z $$sù 

تبين لنا هواجس النفسِ البشرية ، عند كُلِّ الناس ودون أي استثناء ، وذلك يف  )
 (إذاً كلمة .. وسوستها للخشية مما جيمع له الناس ، حني املواجهة مع أولئك الناس 

¨$̈Ζ9$# ( صةًتعل  ين الناس ، وليست خمصدين من رجاالت اجليل األوبأشخاصٍ حمد ..



   ٣٥١                  
نفهم دالالته كما  اب اهللا تعاىل ، فاألوىل بنا أنْوهذا هو احلق يف فهمنا لدالالت كت

  ..هي صياغة عباراته القرآنية احلاملة هلذه الدالالت 
$         $         $  

  ..ولننظر إىل قوله تعاىل .. 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω ö� y‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθs% #|¤ tã β r& (#θçΡθä3 tƒ # Z� ö� yz öΝ åκ÷] ÏiΒ Ÿωuρ Ö !$|¡ ÎΣ 

ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ #|¤ tã β r& £ä3tƒ # Z� ö� yz £åκ ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (# ÿρâ“Ïϑù= s? ö/ä3 |¡àÿΡ r& Ÿω uρ (#ρâ“ t/$uΖ s? É=≈ s) ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ 

ãΛ ôœeω $# ä−θÝ¡ àÿø9 $# y‰ ÷èt/ Ç≈ yϑƒM} $# 4 tΒ uρ öΝ©9 ó= çGtƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ çΗÍ>≈ ©à9$# (  ] ١١: احلجرات [  

يب ، شتهر بالتفسري الكبري ومفاتح الغوهذا نقلٌ حريفٌّ من تفسري الفخر الرازي ، امل
 [: لإلمام حممد الرازي فخر الدين ، ورد النص التايل يف تفسري هذه اآلية الكرمية 

)Ÿωö� y‚ó¡ o„×Πöθ s%ÏiΒBΘöθs%(


[ ..  
Πöθ× (العبارة .. إذاً  s%ÏiΒBΘöθ s%( رت على أنها رجال من رجال ، وبذلك متّ فُس

حتميلها دالالت ختتلف مع ظاهر صياغتها اللغوية ، دفعاً هلا لتكون يف مقابل العبارة 
$!Ö(القرآنية  |¡ÎΣÏiΒ> !$|¡ ÎpΣ( .. ا الرجال حصراً لقال ولو أراد اهللا تعاىل ) : رجالٌ من

Πöθs%ÏiΒBΘöθ× (هي  –كما نرى  –، ولكن العبارة ) رجالٍ  s%( ..  

يف كتاب اهللا تعاىل ويف سياقها العام تعين الرجال والنساء على حدΠöθs%( × (إنّ كلمة 
وإالَّ كيف بنا أن ندرك دالالت سواء ، وليست مقصورة على الرجال دون النساء ، 

̈L# (.. قوله تعاىل  ym#sŒÎ)x÷n=t/yì Î=ôÜ tΒÄ§ôϑ¤±9 $#$ yδ y‰ ỳ uρßìè=ôÜ s?4’ n? tã7Θöθ s%óΟ ©9≅ yè øgwΥΟßγ ©9ÏiΒ

$ pκÍΞρßŠ# Z� øIÅ™(  ] فهل هؤالء القوم الذين أتاهم ذو القرنني عبارة عن ، ]  ٩٠: الكهف



   ٣٥٢                  
وهل زينة القوم اليت هي حليهم هل هي خاصة بالرجال !!! .. رجال وال نساء بينهم ؟

›x (.. وال عالقة للنساء ا  sƒªB $#uρãΠöθ s%4 y›θãΒ.ÏΒÍν Ï‰÷è t/ô ÏΒóΟ ÎγÍhŠÎ=ãmWξ ôfÏã#Y‰ |¡y_… ã&©!

î‘# uθäz4( ] وهل الناموس اإلهلي احملمول بقوله تعاىل .. ]  ١٤٨: األعراف) �χÎ)©!$#Ÿω
ç� Éi� tóãƒ$ tΒBΘöθ s)Î/4®Lym(#ρç� Éi� tóãƒ$ tΒöΝ ÍκÅ¦àÿΡ r' Î/3( ] هل هو للرجال وال عالقة ]  ١١: الرعد ،

يف كتاب اهللا تعاىل ويف سياقها Πöθs%(× (وال أريد اإلطالة ، فكلمة . ...!!! .للنساء به ؟
  ..العام تعين الرجال والنساء على حد سواء 

$(ولو نظرنا يف اآلية الكرمية اليت بني أيدينا لرأينا أنها تبدأ بالعبارة ..  pκ š‰r' ¯≈ tƒtÏ%©!$#

(#θãΖ tΒ# u( وبالتايل فالعبارة التالية هلا .. اء وهي ختاطب مجلة املؤمنني رجاالً ونس) Ÿω
ö� y‚ ó¡o„×Πöθ s%ÏiΒBΘöθ s%#|¤ tãβr&(#θ çΡθä3tƒ#Z� ö� yzöΝ åκ÷] ÏiΒ ( ، ختاطب مجلة املؤمنني رجاالً ونساء ،

Πöθ× (كوا حتمل العبارة  s% ÏiΒBΘöθ s%(  .. وهنا نرى أنَّ موضوع السخرية الذي ينهانا اهللا
ق باألفراد داخل القوم ، وإنما يتعلّق بالسخرية من األقوام اآلخرين ، تعاىل عنه ال يتعلّ

فالسخرية من أي قومٍ آخرين غري قومنا ، ينهانا اهللا تعاىل عنها ، أي خياطبنا اهللا تعاىل 
رجاالً ونساء ( بأن ال نسخر من أي قومٍ آخرين ) رجاالً ونساء على حد سواء ( كقوم 

ألن يسخروا ) رجاالً ونساء ( بية القومية ألي قوم جيب أال تدفعهم ، مبعىن أنَّ العص) 
  ..من األقوام اآلخرين 

Ÿω (: بعد ذلك ينطلق البيان اإلهلي إىل داخل ساحة القوم ، لريسم لنا حكماً آخر  uρ

Ö !$|¡ ÎΣÏiΒ> !$ |¡ÎpΣ# |¤ tãβ r&£ä3tƒ# Z� ö� yz£åκ÷] ÏiΒ((اهللا تعاىل ، فالنساء داخل ساحة القو م ينهاهن
من أنْ يسخرن من بعضهن ، وقد متّ اختيار النساء دون الرجال يف هذه اآلية الكرمية 

  :لسببني 



   ٣٥٣                  
ألنَّ سخرية املرأة من املرأة كوا امرأة ، هي يف الذات ويف القيمة الشخصية  – ١

  : ىل اإلنسانية للمرأة ، وهذا خيتلف متاماً عن السخرية احملمولة بقوله تعا
) óΟ èδ r&tβθßϑÅ¡ø) tƒ|M uΗ÷qu‘y7 În/ u‘4ßøtwΥ$ oΨôϑ |¡s%Ν æηuΖ ÷� t/öΝ åκtJ t±ŠÏè ¨Β’ ÎûÍο4θ uŠys ø9 $#$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#4$ uΖ ÷èsù u‘uρ

öΝ åκ |Õ÷èt/s−öθ sù<Ù ÷èt/;M≈ y_ u‘yŠx‹ Ï‚ −Gu‹Ïj9Ν åκÝÕ ÷èt/$VÒ ÷èt/$wƒ Ì� ÷‚ ß™3àM uΗ÷q u‘uρy7 În/u‘×� ö� yz$ £ϑÏiΒ

tβθãè yϑøgs†(  ] ٣٢: الزخرف [           
فالتسخري مبعىن العمل عند اآلخرين ضمن إطار حركة اتمع ، هو ضرورة كي 

uΖ$ (تستمر احلياة ، وهذا التسخري اإلجيايب نراه بصيغة عامة تشمل الرجال والنساء  ÷è sùu‘uρ

öΝ åκ |Õ÷èt/s−öθ sù<Ù÷è t/;M≈ y_ u‘yŠx‹ Ï‚ −Gu‹ Ïj9Ν åκÝÕ ÷èt/$VÒ÷è t/$ wƒÌ� ÷‚ ß™3(..  
مسألة وردت يف كتاب اهللا ) ومن املرأة ( ألنّ ذم سخرية الرجل من الرجل  – ٢
  ..تعاىل 
) t Éiã—tÏ%©# Ï9(#ρã� xÿ x.äο4θuŠ ysø9 $#$ u‹÷Ρ ‘‰9$#tβρã� y‚ ó¡o„ uρz ÏΒzƒÏ%©!$#(#θãΖ tΒ# u¢zƒÉ‹ ©9$# uρ(# öθs) ¨? $#óΟ ßγ s%öθ sù

tΠöθ tƒÏπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$#3ª! $#uρä−ã— ö� tƒ tΒâ !$ t±o„Î�ö� tó Î/5>$|¡Ïm(  ] ٢١٢: البقرة [ 
) šÏ%©!$#šχρâ“Ïϑù=tƒšÏã Èhθ ©Üßϑø9 $#z ÏΒtÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#†ÎûÏM≈ s%y‰ ¢Á9 $#šÏ%©!$# uρŸω

tβρß‰ Ågs†�ωÎ)óΟ èδ y‰ôγ ã_tβρã� y‚ ó¡t� sùöΝ åκ÷] ÏΒ t� Ï‚ y™ª!$#öΝåκ ÷] ÏΒöΝçλ m; uρë># x‹ tãîΛÏ9 r&(  ]٧٩: وبة الت [ 
$pκ(ال ميكن لنا أنَّ خنصص قول اهللا تعاىل  .. إذاً  š‰ r'̄≈ tƒtÏ%©! $#(#θãΖ tΒ# uŸωö� y‚ ó¡o„×Πöθ s%ÏiΒ

BΘöθ s%(  بالرجال دون النساء ، يف الوقت الذي نرى فيه إطالقاً يشمل ه خاصعلى أن ،
  ..الرجال والنساء على حد سواء 

$         $         $  
  ..ولننظر إىل اآلية الكرمية 

) z> ¤‹ x. uρÏµ Î/y7 ãΒöθ s%uθèδ uρ‘,ys ø9 $#4≅ è%àM ó¡©9Ν ä3ø‹ n=tæ9≅‹ Ï. uθÎ/(  ] ٦٦: األنعام [ 



   ٣٥٤                  
y7 (إننا نرى ورود كلمة  ãΒ öθ s%(   بصيغة مطلقة تشمل كلَّ القوم املضافني للـنيبr 

  ..يف اآلخرة  rالرسول وهذا ما نراه يف اآلية التالية اليت تصور شكوى .. 
) tΑ$ s%uρãΑθß™ §�9$#Éb> t�≈ tƒ¨β Î)’ ÍΓ öθs%(#ρä‹ sƒªB $## x‹≈ yδtβ# uö� à) ø9$##Y‘θàf ôγ tΒ(  ] ٣٠: الفرقان [     

’ (فكلمة  ÍΓöθ s% ( كلَّ القوم ، صة كما نرى هي بصيغة غري خمص تشمل القوم ..
  !!! ..فكيف يكون ذلك ؟

اهللا تعاىل علينا أن نتجرد عن أي عصبية ذاتية أو حينما نبحر يف دالالت كتاب 
من دالالت  –ما نستطيع إدراكه  –مذهبية أو طائفية ، حني ذلك نستطيع إدراك 

كتاب اهللا تعاىل ، شريطة أن نتبع منهج حبث سليمٍ ال خيرج من مقدماته إىل نتائجه عن 
  ..كتاب اهللا تعاىل 
y7  ([: إنَّ الكلمتني  ãΒöθ s%(  ،) ’ ÍΓöθ s% ( [  يف هاتني اآليتني ال نستطيع ختصيصهما

 فكلمة قوم حينما تضاف لضمريٍ يتعلّق بالنيب ،r  ه ، وهذا ما نراهها تعين قومفإن
  ..بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل 

) …çµ ¯Ρ Î) uρÖ� ø.Ï%s!y7 ©9y7 ÏΒöθ s) Ï9uρ(t∃ôθ y™ uρtβθè=t↔ó¡ è?( ] ٤٤: الزخرف [ 
y7 (فكلمة  ÏΒöθ s)Ï9 uρ((  أيضاً  –هنا نراها–  تعين القوم كلّ القوم ، فالقرآن الكرمي عز

وشأنٌ وقيمةٌ إميانية لكلِّ القوم ، واهللا سبحانه وتعاىل سيسأل القوم كلَّ القوم عما عملوه 
  ..يف إيصال القرآن الكرمي لألقوام اآلخرين 

<z (: إذاً قوله تعاىل  ¤‹ x. uρ ÏµÎ/y7 ãΒöθ s%uθ èδ uρ‘,ys ø9 $#4≅ è%àM ó¡©9Ν ä3ø‹ n=tæ9≅‹ Ï.uθ Î/(  َّيعين أن
القوم كلَّ القوم كذّبوا بالقرآن الكرمي ، وال يعين أنهم كذّبوه ، أبداً ، فاآلية الكرمية 

<z (، إنما هي ) وكذَّبه قومك ( ليست على الشكل  ¤‹ x. uρ ÏµÎ/y7 ãΒöθ s%( والفارق ،
  .. كبري بني هاتني الصياغتني



   ٣٥٥                  
لكان القوم كلّ القوم قد كذّبوا القرآن  ،) وكذَّبه قومك ( لو كانت الصياغة .. 

<z (بينما يف الصياغة .. الكرمي كلّه  ¤‹ x.uρÏµÎ/y7 ãΒöθ s%(َّبوا نرى أنَّ القوم كلَّ القوم كذ
 وبالتايل حتت اسم اتباع النص القرآين متَّ ببعض ما حيمل القرآن الكرمي من دالالت ،

فهناك  ..بواسطة شعارات اتباع القرآن الكرمي متّ التكذيب به : مبعىن  حكامه ،أتكذيب 
أحكام من كتاب اهللا تعاىل متَّ اإلعراض عنها من كلِّ القوم ، هكذا يدرك من يضع 

أما أن نضع روايات التاريخ ، وأقوال بعض .. النص القرآينّ معياراً لكلِّ ما هو دونه 
، وعصبياتنا املذهبية والطائفية ، معياراً لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، فهذا يعين  السابقني

  ..أننا سنعرض عن حقيقة الصياغة اللغوية آلياته الكرمية 
يف الفصل القادم  –إن شاء اهللا تعاىل  –ونقول ملن يستغرب كالمنا هذا ، سترى 
إىل كتاب اهللا كيف متّ تلفيق مسألة الناسخ واملنسوخ ، اليت ت ضاف من خالهلا أحكام

ف من خالهلا أحكام واضحةٌ جلية تعاىل ، ال حيملها ال من قريب وال من بعيد ، وتحذَ
وقد بينت يف بعض كتيب األخرى كيف أنَّ اخلروج من النار بعد .. من كتاب اهللا تعاىل 

اها أهل الكتاب على منهج الدخول إليها هو أُكذوبة متاثل متاماً ذات األكذوبة اليت افتر
أنَّ مسألة العبيد وملك اليمني كما متَّ اإلمجاع عليها ،  –أيضاً  –اهللا تعاىل ، وبينت 

ينقضها القرآن الكرمي من أساسها ، وأنها ال تليق أبداً مبنهجٍ أنزله اهللا تعاىل رمحةً للعاملني 
تعاىل ختتلف كثرياً عما متّ  كيف أنَّ أحكام الطالق يف كتاب اهللا –أيضاً  –وبينت .. 

وبينت الكثري من ... تأطريه فقهياً ، جرياً وراء الروايات التارخيية ومقوالت السابقني 
  ..املسائل اليت حيملها القرآن الكرمي ، واليت متّ تغييبها واستبداهلا بأحكامٍ أُخرى 

<z (قوله تعاىل .. إذاً  ¤‹x. uρ ÏµÎ/y7 ãΒöθ s%(قوم كلَّ القوم كذّبوا ببعض يعين أنَّ ال
األحكام اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، هكذا تنطق الصياغة اللغوية هلذه العبارة القرآنية ، 
وهكذا يدرك كلُّ من يبحر يف أعماق النص القرآين بتجرد ومنهجية علمية ال يطلّق فيها 

  ..عقله 



   ٣٥٦                  
tΑ$s%uρãΑθ (ويف اآلية الكرمية  ß™§�9 $#Éb> t�≈ tƒ¨βÎ)’ ÍΓ öθs%(#ρä‹ sƒªB $## x‹≈ yδtβ# uö� à) ø9$##Y‘θàfôγ tΒ( 

يا رب إنَّ ( يف اآلخرة ، نرى أنَّ النص ليس على الشكل  rاليت حتمل شكوى الرسول 
<Éb (، إنما هي ) قومي هجروا القرآن  t�≈ tƒ¨βÎ)’ ÍΓöθ s%(#ρä‹ sƒªB $##x‹≈ yδtβ# uö� à) ø9$## Y‘θàf ôγ tΒ(  ،

  .. هجر القرآن الكرمي ، وبني اتخاذه مهجوراً ، هو فارق كبري فالفارق بني
›ρä# (فكلمة  sƒªB $#(  هي من اجلذر اللغوي ) الذي تدور دالالته يف ) أ ، خ ، ذ ،

لترسم لنا صورة  –يف هذه الكلمة  –إطار معىن التناول ، ودخلت تاء اجلهد والعمل 
القرآن مهجوراً ، هو تركه واإلعراض عنه اتخاذ .. إذاً .. التفاعل مع معىن التناول 

وهذا خيتلف عن اهلجر مبعىن الترك ، .. حينما يتم تناول األحكام واستنباطها والعمل ا 
فهم حيفظون القرآن عن ظهر قلب وجيودونه بأعذب األصوات ، ومستعدون للموت 

ا ، نراهم يتركونه  دفاعاً عنه ، ولكنهم حينما يتناولون األحكام ويستنبطوا ويعملون
  ..جرياً وراء الروايات اليت خيالف الكثري منها دالالت كتاب اهللا تعاىل 

يف اآلخرة  rوهكذا نرى أنَّ ظاهر الصياغة اللغوية للنص املصور لشكوى الرسول 
غري ) كما نرى ( فالنص .. ، ال يتعارض مع حقيقة األدلّة واألحكام اليت حيملها 

’ (يص كلمة مخصص ، وختص ÍΓ öθs% (  وأحكام على ما حيمل من معان فيه هو خروج
..  

$         $         $  

ρ÷ ( ولننظر إىل العبارة القرآنية r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9   ..يف اآلية الكرمية التالية  ) #$

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ t� ø) s? nο 4θn=¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷ès? $ tΒ tβθä9θà) s? Ÿω uρ 

$ ·7ãΨ ã_ �ωÎ) “Ì� Î/$tã @≅‹ Î6y™ 4®Lym (#θè=Å¡tFøó s? 4 βÎ) uρ ΛäΨ ä. # yÌó� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @� xÿy™ ÷ρ r& u !$y_ Ó‰ tnr& 



   ٣٥٧                  
Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$ tóø9 $# ÷ρr& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 $# öΝn= sù (#ρß‰ ÅgrB [ !$tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tF sù # Y‰‹Ïè |¹ $Y7 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ$$ sù 

öΝ ä3Ïδθã_ âθÎ/ öΝ ä3ƒÏ‰÷ƒ r&uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. #‚θ àÿ tã #·‘θàÿ xî (   ] ٤٣: النساء [  

ρ÷ (فيما خيص تفسري العبارة  –وهذا نص حريفٌّ  r& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9$# ( –  نأخذه من
لإلمام حممد الرازي فخر يب ، شتهر بالتفسري الكبري ومفاتح الغالفخر الرازي ، املتفسري 
 [: الدين 

 
      

              
 [ ..  

الرأي األول من هذين الرأيني ليس صحيحاً على اإلطالق ، فالقول بأنَّ اللمس يف 
ρ÷ (هذه العبارة  r& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 ، القول بأنه ) ل ، م ، س ( جلذر والذي هو من ا ) #$

يعين اجلماع ، ينقضه القرآن الكرمي ، فاجلماع صور يف كتاب اهللا تعاىل بكلمات مشتقّة 
  ) ..م ، س ، س ( من اجلذر 
) �ω yy$uΖ ã_ ö/ä3ø‹ n= tæ βÎ) ãΛ äø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# $ tΒ öΝ s9 £èδθ�¡yϑs? ÷ρr& (#θ àÊÌ� øÿ s? £ßγ s9 ZπŸÒƒÌ� sù 4 (  ] 
     ] ٢٣٦: البقرة 

) β Î) uρ £èδθßϑçFø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £èδθ�¡ yϑs? ô‰ s%uρ óΟ çFôÊ t� sù £çλ m; Zπ ŸÒƒÌ� sù ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ 

÷Λ äôÊ t� sù Hω Î) β r& šχθàÿ÷è tƒ ÷ρ r& (# uθ àÿ ÷ètƒ “Ï%©!$#  ÍνÏ‰ u‹Î/ äο y‰ø) ãã Çy%s3ÏiΖ9      ] ٢٣٧: البقرة [   ) 4 #$

) ôM s9$s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ’ Í< Ó$ s!uρ óΟ s9 uρ Í_ó¡ |¡ôϑtƒ ×� |³o0 ( (   ] ٤٧: آل عمران [  



   ٣٥٨                  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u # sŒÎ) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø)̄=sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% βr& 

 ∅èδθ�¡yϑs? $ yϑsù öΝä3 s9 £Îγ øŠn=tæ ôÏΒ ;ο£‰ Ïã $ pκ tΞρ‘‰tF ÷ès? ( (   ] ٤٩: األحزاب [  

) tÏ%©!$# uρ tβρã�Îγ≈sà ãƒ ÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρßŠθãètƒ $ yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒ Ì�ós tGsù 7πt7 s%u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™!$ yϑtFtƒ 4 ö/ ä3Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè? Ïµ Î/ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î7 yz (   ] ادلة٣: ا [  

ãΛ (بينما كلمة  äó¡ yϑ≈ s9 (  ةيف العبارة القرآني) ÷ρr& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 ( نراها من اجلذر  ) #$
يف كتاب اهللا تعاىل تعين التحسس من ) ل ، م ، س ( ومشتقّات اجلذر ) .. ل ، م ، س 

  ..اخلارج دون الدخول يف الشيء امللموس 
) öθ s9 uρ $ uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹n= tã $Y7≈ tFÏ. ’Îû <¨$sÛö� Ï% çνθÝ¡yϑn=sù öΝÍκ‰Ï‰ ÷ƒ r'Î/ tΑ$ s) s9 tÏ%©! $# (# ÿρã� xÿ x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ 

�ω Î) Ö� ósÅ™ ×Î7 •Β (   ] ٧: األنعام [    

) $̄Ρ r& uρ $oΨ ó¡ yϑs9 u !$yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡô‰ ỳ uθsù ôM y∞ Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰ x© $ Y7åκ à− uρ (   ] ٨: اجلن [   

ρ÷ (القول األول بأنَّ العبارة القرآنية .. إذاً  r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u!$ |¡ÏiΨ9 ماع ليس تعين اجل ) #$
  ..صحيحاً وال بأي وجه من األوجه 

ρr& ãΛä÷ (أما القول الثاين بأنَّ العبارة القرآنية  ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 التقاء البشرتني سواء كان  ) #$
  ..ليس صحيحاً  –أيضاً  –جبماع أو غريه ، أي جمرد االلتقاء ، فهو 

ãΛä (إنَّ كلمة  ó¡yϑ≈ s9 ( د اللمس ، نراها بصيغة تفيد املفاعلة من اللمس ، وليس جمر
 (، ولكن ما نراه أنَّ هذه الكلمة هي ) لَمستم ( فلو كان األمر جمرد اللمس لكانت 

ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 (  .. ةإذاً العبارة القرآني) ÷ρ r& ãΛä ó¡yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 حيصل معه مفاعلة  ملساًتعين  ) #$
  .. اللمستتحرك به النفس ، وال يعين جمرد 
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u (ومما يؤكّد صحة ما نذهب إليه أنَّ كلمة  !$ |¡ÏiΨ9$# (  ةيف العبارة القرآني) ÷ρ r& ãΛ äó¡yϑ≈ s9 

u !$ |¡ÏiΨ9$# ( صة ، فهي تشمل املرأة الغريبة ، وتشمل الزوجة تأيت بصيغة مطلقة غري خمص
، ب أهوائنا وتشمل احملرمات ، وبالتايل فدالالا مطلقة ، وال جيوز لنا أن خنصصها حس

  .. وهذا ال يستقيم إالَّ مع كون اللمس هنا هو املصافحة 
ãΛ (ورود كلمة ف..  äó¡yϑ≈ s9 (  مطلق ينسجم مع إطالق كلمة بصيغة املفاعلة ، تصوير

) u !$ |¡ÏiΨ9 ρr& ãΛä÷ (يف العبارة القرآنية  ) #$ ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ ÏiΨ9$# (  ةَ ماصح وكلّ ذلك يؤكّد ،
  ..تفسري هذه العبارة القرآنية  نذهب إليه يف

ويف هذا املثال نرى كيف أن صياغة النص القرآين هي الفيصل األول واألخري يف 
من يجعل  –من البشر  –استنباط األحكام من كتاب اهللا تعاىل ، ونرى أنه ال يوجد 

  ..قوله حجة على كتاب اهللا تعاىل 
  

    $         $         $  
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بعد ما رأيناه من قفز فوق حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل ، عرب ختصيص ما ال ميكن 
ختصيصه ، وعرب إطالق ما ال ميكن إطالقه كونه يرد خمصصاً حبالة خاصة ، وعرب 

راً قة متَّ فرضها على املنهج لدرجة أصبحت فيها معياالركض خلف روايات تارخيية ملفَّ
إلدراك دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وعرب عدم اتباع منهج البحث الكلي يف كتاب اهللا 

Ζ̈$ (تعاىل  tΒ# uÏµÎ/@≅ ä.(  باع األعمى لتفسري بعض السابقنيعرب كلِّ ... ، وعرب االت
يح ة لدرجةد فيها القرآن الكرمي ذلك ، متّ التحريف يف تفسري بعض النصوص القرآني

  ..وأصبحت فيها الروايات وأقوال السابقني منهجاً بديالً عن منهج اهللا تعاىل  متاماً
z (.. وهذا عني ما فعله من حرفوا املناهج السماوية السابقة  ÏiΒtÏ%©!$#(#ρßŠ$ yδtβθèùÌh� ptä†

zΝ Î=s3ø9 $#tã ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β( ] ٤٦: النساء [  ..) $yϑÎ6 sùΝ Íκ ÅÕø) tΡöΝ ßγs)≈ sV‹ ÏiΒöΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9$oΨ ù=yè y_ uρ

öΝ ßγt/θè=è%Zπ u‹Å¡≈ s%(šχθèùÌh� ptä†zΟ Î=x6ø9 $# tã ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β (#θÝ¡ nΣuρ$ yà ym$£ϑ ÏiΒ(#ρã� Ïj. èŒ ÏµÎ/4(  ]

] ١٣: املائدة   ..) šχθãè≈ £ϑ y™BΘöθ s) Ï9tÌ� yz# uóΟ s9š‚θ è?ù' tƒ(tβθèùÌh� ptä†zΟ Î= s3ø9 $#.ÏΒÏ‰÷è t/

Ïµ ÏèÅÊ# uθ tΒ(( ] ٤١: املائدة  [ ..  

�tβθèùÌh ([ : فالعبارتان  ptä†zΝ Î=s3ø9 $#tãÏµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β(  ،) tβθèùÌh� ptä†zΟ Î=s3ø9 $#.ÏΒÏ‰÷è t/

Ïµ ÏèÅÊ# uθ tΒ(( [  ، اتبيا تعنيان حتريف املعىن والداللة عن الكلمة وعن اجلملة اليت يتم ،
مبعىن إخراج دالالت الكلمات واجلمل عن  ومن بعد الكلمة واجلملة اليت يتم تبياا ،

وهذا عني ما رأيناه يف .. معانيها احلقيقية ، واإلتيان مبعاين ال وجود هلا يف النص املفسر 
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 –زعمهم لتخصيص مطلق كتاب اهللا تعاىل ، وإلطالق خمصصه ، وهذا عني ما سنراه 

ألة الناسخ واملنسوخ املزعومة يف الفصل القادم ، عندما نتعرض ملس –إن شاء اهللا تعاىل 
..  

د أنَّ قولنا هذا يستنكره كلُّ من مل يتجرد يف إدراكه لدالالت كتاب اهللا من املؤكَّ
تعاىل ، معتقداً أنَّ السابقني أحاطوا بكتاب اهللا تعاىل ، وأنه ما علينا إالّ اجترار املوروث 

ولكن .. تعاىل ودون تفكّر وحفظه عن ظهر قلب دون تدبرٍ حقيقي آليات كتاب اهللا 
y7 (من يصغي بقلبه وروحه وعقله مدركاً حقيقة قول اهللا تعاىل ..  ù=Ï?àM≈ tƒ# u«! $#$ yδθè=÷GtΡ

y7 ø‹ n=tãÈd, ys ø9$$ Î/(Äd“ r'Î7 sù¤]ƒÏ‰tny‰ ÷èt/«! $#Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρtβθãΖ ÏΒ÷σãƒ( ] الذي يأمرنا ]  ٦: اجلاثية ،
بأي نص دون كتاب اهللا  ]مياناً موازياً إلمياننا بالنص القرآين إ [اهللا تعاىل به أن ال نؤمن 

تعاىل ، مبعىن أنه علينا أن نتعامل مع ما هو دون كتاب اهللا تعاىل باملقاربة ، اليت تتم فيها 
من يصغي هلذا األمر اإلهلي بقلبه وروحه وعقله سيعلم .. املعايرة على كتاب اهللا تعاىل 

سابقة متّ فرضها  كتاب اهللا تعاىل ، لتوافق أهواًء سري الكثري من آياتأنه متَّ حتريف تف
  ..حتت مضلّة العصبيات املختلفة اليت عصفت ذه األمة 

 وسنقف عند بعض األمثلة لنرى حقيقة هذا األمر ، وكيف أنَّ االلتزام بصياغة النص
، وهذا عني ما أمر اهللا  القرآين هو امللجأ واملرجع األول واألخري للباحث عن احلقيقة

≅r:)ãتعاىل به نبيه  ø?$# uρ!$ tΒzÇrρé&y7 ø‹ s9 Î) ÏΒÉ>$tGÅ2š� În/u‘(ŸωtΑ Ïd‰t7 ãΒÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9s9 uρ

y‰ ÅgrB ÏΒÏµ ÏΡρßŠ#Y‰ ys tGù=ãΒ(  ] ة ]  ٢٧: الكهففالعبارة القرآني ،) s9 uρy‰ ÅgrB ÏΒÏµ ÏΡρßŠ

# Y‰ys tGù=ãΒ( واضحة وصرحي ة يف أنَّ النيبr  رجع له إالّ كتاب اهللا مذاته ال ملجأ وال
  ) ..القرآن الكرمي ( تعاىل 

لننظر يف اآلية الكرمية التالية اليت حتمل نصاً مطلقاً واضحاً جلياً يف حرية االعتقاد ، 
  ..دون أي جربٍ أو قسر 
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) Iωoν# t�ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(‰ s%t ¨t6 ¨?ß‰ ô©”�9 $#zÏΒÄc xöø9 $#4yϑsùö� àÿõ3 tƒÏNθäó≈ ©Ü9$$ Î/-∅ÏΒ÷σ ãƒuρ«! $$ Î/

Ï‰ s) sùy7 |¡ôϑtGó™ $#Íο uρó� ãèø9 $$Î/4’ s+øO âθø9 $#ŸωtΠ$|Á ÏÿΡ$#$oλ m;3ª! $# uρìì‹ Ïÿ xœîΛÎ=tæ(  ] ٢٥٦: البقرة [  
#Iωoν (قوله تعاىل  t� ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#((صاً حباليس خمص صريح نبي دة دون كالم عامحمد لة

≅È (غريها ، وهذا نراه أيضاً يف قوله تعاىل  è%uρ‘, ys ø9$#ÏΒóΟä3 În/ §‘( yϑsùu !$x© ÏΒ÷σã‹ ù=sù∅ tΒuρ

u !$ x©ö� àÿ õ3u‹ ù=sù4(   ] فقوله تعاىل  ] ٢٩: الكهف ،) yϑsùu !$ x©ÏΒ÷σ ã‹ù=sù∅ tΒuρu !$ x©ö�àÿ õ3u‹ ù=sù

4(يف أنَّ أمر نوبي اً  صريحعلى االختيار احلر ، وليس مبني أبداً  –اإلميان والكفر مبين– 

öθ (يف قوله تعاىل  –أيضاً  –وهذا ما نراه .. على القسر واجلرب  s9 uρu !$x©y7 •/ u‘z tΒUψtΒ’Îû

ÇÚö‘F{$#öΝ ßγ�=à2$ ·èŠÏΗ sd4|MΡ r' sùr&çνÌ� õ3è?}̈ $̈Ζ9$#4®L ym(#θçΡθä3 tƒšÏΖ ÏΒ÷σãΒ( ]٩٩: س يون  [ ،

|MΡ(فقوله تعاىل  r'sù r&çνÌ� õ3è?}̈ $ ¨Ζ9$#4®L ym(#θçΡθä3tƒšÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ( ه ال جيوزيف أن نوبي صريح

#Iωoν (اإلكراه حىت على اإلميان ، وهذا عني ما نقرؤه من العبارة القرآنية  t� ø.Î)’ ÎûÈÏe$!$#((
..  

م أعرض عن هذه الدالالت البينة ، متحايالً بعد هذا البيان اجللي ، نرى أنَّ معظمه
عليها ، ناظراً إليها من منظار بعض الروايات اليت تتناقض متاماً مع هذه النصوص القرآنية 

حسب  ٢٧٩٤: صحيح البخاري حديث ( يف  rق على الرسول فقد لُفِّ.. املطلقة 
 [: بأنه قال ) ترقيم العاملية     [  .. ولفّق عليهr  صحيح  ( يف

 [: أنه قال ) حسب ترقيم العاملية  ٣١٧٥مسلم حديث 


 [  .. ولُفِّق عليهr  حسب  ٣٩٥٣ائي حديث سنن النس( يف
 [: أنه قال ) ترقيم العاملية           
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         [  .. ولُفِّق عليهr  مسند ( يف

 [: أنه قال ) حسب ترقيم العاملية  ٤٢٣أمحد حديث      


[ ..  
#Iωoν (إنَّ العبارة القرآنية ..  t� ø.Î)’ ÎûÈÏe$!$#(( اجلرب وال ه ال حيقواضحة وصرحية بأن ،

حأم بعد اخلروج منه القسر يف مسألة الدين ، سواٌء كان ذلك قبل الدخول بدينٍ م دد..  
’ (وكلمة  Îû (  ة ال تعطيهم الدليل على أنَّ عدم اإلكراه يفيف هذه العبارة القرآني

الدين ساحته قبل الدخول يف الدين اإلسالمي ، فتخصيص هذه العبارة القرآنية بناًء على 
الصنع على  ذلك ليس صحيحاً ، وهو حماولة لفرض الروايات املوضوعة واألهواء املسبقة

يف هذه العبارة القرآنية تعين جنس الدين  )ÈÏe$!$#( (فكلمة .. دالالت كتاب اهللا تعاىل 
دون غريه ، والصورة القرآنية ) الرسالة اخلامتة ( ، وليست خاصةً بالدين اإلسالمي 

  ..التالية تظهر هذه احلقيقة 
) *tíu� Ÿ°Νä3 s9z ÏiΒÈÏe$!$#$tΒ4œ» uρÏµÎ/%[nθçΡü“Ï%©!$# uρ!$uΖ øŠ ym ÷ρr&y7 ø‹ s9Î)$ tΒuρ$ uΖ øŠ¢¹uρÿÏµÎ/

tΛÏδ≡ t�ö/ Î)4y›θãΒ uρ#|¤ŠÏã uρ(÷β r&(#θãΚŠÏ%r&tÏe$!$#Ÿω uρ(#θè%§� xÿ tGs?ÏµŠÏù4( ] ١٣: الشورى [       
إنّ ما وصى اهللا تعاىل به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم هو من الدين 

β÷ (هو من الدين ، والعبارة القرآنية r، كما أنَّ ما أوحاه إىل حممد  r&(#θ ãΚŠ Ï% r&t Ïe$! $#Ÿω uρ

(#θ è% §� xÿ tG s?ÏµŠ Ïù4( ه إىل كلّ أولئك الرسلاليت هي جوهر ما شرعه اهللا تعاىل من الدين موج

È (عليهم السالم ، وهذا يؤكّد أنَّ كلمة  Ïe$! $#(( ة بالدين الذي أنزلـه اهللا  ليست خاص
  ..والصورة القرآنية التالية تؤكّد هذه احلقيقة .. تعاىل عرب الرسالة اخلامتة 
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) uθ èδü” Ï%©!$#Ÿ≅ y™ ö‘r&… ã& s!θß™ u‘3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ÈÏŠuρÈd,ys ø9 $#…çνt� Îγ ôà ã‹ Ï9’ n?tãÇƒÏe$!$# Ï&Íj# à2öθs9 uρ

oνÌ� Ÿ2šχθä. Î�ô³ßϑø9 $#( ] ٣٣: التوبة  [..  

çν… (نَّ العبارة القرآنية إ t� Îγôà ã‹ Ï9’ n?tãÇƒÏe$!$# Ï&Íj# à2(  صرحية يف أنَّ ما تعنيه كلمة) 

ÈÏe$!$#((  ة بالدين الذي أنزله اهللا تعاىل عرب الرسالة اخلامتةولذلك فمن .. ليست خاص

ãΠöθ (أمساء يوم اآلخرة هو  tƒÈ Ïd‰9$# ( ..  

 ) $ pκ tΞöθn=óÁ tƒtΠöθ tƒÈÏd‰9 $#∩⊇∈∪$ tΒuρöΝèδ$pκ ÷] tãtÎ6Í← !$ tóÎ/∩⊇∉∪!$ tΒuρy71 u‘÷Šr&$tΒãΠöθtƒÈÏd‰9$#∩⊇∠∪§ΝèO

!$ tΒy71u‘÷Šr&$ tΒãΠöθ tƒÉÏe$!$#∩⊇∇∪tΠ öθtƒŸωà7 Î=ôϑs?Ó§øÿ tΡ<§øÿ uΖ Ïj9$ \↔ø‹ x©(ã� øΒF{$# uρ7‹ Í×tΒöθ tƒ°!(  ]
  ] ١٩ – ١٥: االنفطار 
#Iωoν (قوله تعاىل  ..إذاً  t� ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(( ال جرب وال قسر يف مسألة الدين ، : يعين

yϑ (سواٌء كان ذلك دخوالً أو خروجاً من أي دين ، والعبارة القرآنية  sùu !$ x©ÏΒ÷σ ã‹ù= sù

∅ tΒuρu !$x©ö� àÿõ3 u‹ ù=sù4( ] وكذلك اآلية .. ، صرحية يف تبيان هذه احلقيقة  ] ٢٩: الكهف

öθ (مية الكر s9uρu !$ x©y7 •/ u‘z tΒUψtΒ’ÎûÇÚö‘F{$#öΝ ßγ�=à2$·èŠÏΗsd4|MΡ r' sùr&çνÌ�õ3 è?}̈ $̈Ζ9$#4®L ym

(#θçΡθä3 tƒšÏΖ ÏΒ÷σãΒ( ] ٩٩: يونس  [..  

#Iωoν (والصورة القرآنية  t�ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(‰ s%ẗt6 ¨?ß‰ô©”�9 $#z ÏΒÄcxö ø9 $#4(  َّن لنا أنالرشد تبي

‰ (يتبين من الغي حينما ال يكون هناك إكراه يف الدين ، فورود العبارة  s%ẗ t6̈?ß‰ ô©”�9$#

zÏΒÄcxö ø9 $#4(  خلف العبارة) Iωoν# t� ø. Î)’ ÎûÈÏe$!$#(( منه أنَّ تبيان الرشد من الغي نستشف
دين خيلط األمور لدرجة ال يكون بعدم اإلكراه يف الدين ، وبالتايل فإنَّ اإلكراه يف ال

  ..نتبين ا الرشد من الغي ، فنرى الرشد غياً والغي رشداً 
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وحتى لو طلّقنا عقولنا وصدقنا أنَّ عدم اإلكراه ساحته قبل دخول الدين ، وليس بعد 

تنقضه الرواية املوضوعة التالية اليت يقدسها  –غري السليم  –دخوله ، فإنَّ هذا التصور 
  ..و هذا التصور معتنق

  : ) ٣٧٩( البخاري 



 

  : ) ٣١( مسلم 



 

) كلّ الناس ( مبقاتلة الناس  r أُمر الرسول: هاتان الروايتان املوضوعتان تقوالن    
حىت يؤمنوا بالدين اإلسالمي الذي أنزله اهللا تعاىل عليه ، وحىت يصلوا صالتنا ويستقبلوا 

هذا ما يقرؤه كـلّ  .. قبلتنا ويذحبوا ذبيحتنا وإالّ فدماؤهم مهدورة وأمواهلم مستباحة 
  ..عاقل يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية 

 (بني حتريف الكلم عن مواضعه يف تفسريهم لقول اهللا تعاىل  –إذاً  –ق كيف نوفّ.. 

Iωoν# t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#(( ذلك التحريف الذي بنوه على بعض الروايات اليت رأيناها مثل ،] 
 [  كيف نوفّق بني ذلك وبني الروايات املوضوعة اليت تأمر مبقاتلة ،

أليس كلّ ذلك حتريفاً للكلم عن مواضعه ، ومـن  .. الناس إلجبارهم على دخول ديننا 
نترك اإلجابة لمن كَانَ لَه قَلْـب أَو  .. بعد مواضعه ، يف تفسري آيات كتاب اهللا تعاىل ؟ 

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس..  
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املسلمني يتفلّتـون مـن    هم يتخيلون حرية املعتقد ليست يف صاحل اإلسالم ، وكأنَّ

اإلسالم وينتهزون الفرصة املناسبة للخروج منه ، ولذلك حياربون حرية املعتقد بناًء على 
إنّ تصورهم هذا دليلٌ على أنهم ال يرون اإلسالم إالّ عصبية مبنية على العاطفة ... ذلك 

تراثي اجلمعي الـذي  دون احلجة والدليل والربهان ، فتصورهم هذا هو نتيجة منهجهم ال
  ..حيارب العقل حىت يف تعقّله آليات كتاب اهللا تعاىل 

$         $         $  
لننظر إىل صياغة اآلية الكرمية التالية ، وكيف متَّ يف تفسريها .. ولنأخذ مسألةً أُخرى 

  ..حتريف الكلم عن مواضعه 
) $ tΒuρ î‰£ϑptèΧ �ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4  'Î*sù r& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6 n=s)Ρ$# #’ n?tã 

öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î=s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6 É) tã  n=sù §� ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹ x© 3 “Ì“ôf u‹ y™ uρ ª! $# tÌ� Å6≈ ¤±9$# (    
  ] ١٤٤: آل عمران [ 

$ (العبارة القرآنية  tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 تعين أنَّ حممداً  ) 4 #$
سيخلو وميضي كما خلت ومضت من قبله الرسل السابقون ، وأنَّ تفاعـل   rالرسول 

قومه مع املنهج الذي حيمله سيكون كتفاعل األقوام السابقني مع رسلهم الذين خلـو ،  
اغة مماثلة متاماً وهناك عبارة قرآنية أُخرى أتت بصي.. ليس استثناًء يف ذلك  rفمحمد  

  .. لصياغة هذه العبارة ، ولكن خبصوص املسيح عليه السالم 
)$̈ΒßxŠÅ¡yϑø9 $#Ú∅ö/ $#zΟ tƒö� tΒ�ω Î)×Αθß™ u‘ô‰ s%ôM n=yzÏΒÏ& Î#ö7 s%ã≅ ß™ ”�9$#… çµ•Βé& uρ×π s)ƒÏd‰ Ï¹(

$ tΡ%Ÿ2ÈβŸξà2 ù' tƒtΠ$yè ©Ü9$#3ö� ÝàΡ $#y# ø‹ Ÿ2ÚÎi t6çΡÞΟ ßγs9ÏM≈ tƒFψ $#¢Ο èOö� ÝàΡ $#4†̄Τ r&šχθä3sù÷σ ãƒ

( ] ٧٥: املائدة [ 
فاملسيح ابن مرمي عليهما السالم يف طبيعته البشرية من أكلٍ للطعام ، ليس استثناًء .. 

من الرسل الذين خلوا من قبله ، فكما أنَّ الرسل الذين خلوا من قبله كـانوا يـأكلون   
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‰ô (العبارة القرآنية ف.. كان يأكل الطعام ) وأمه ( الطعام ، كذلك هو  s%ôM n= yz ÏΒÏ& Î# ö7 s%

ã≅ ß™ ”�9 $#(   ة من أكلٍ للطعام ، واليت يتماثل فيها عيسى عليه السـالمة الكونيتتعلّق بالسن

�ö (مع من خلو من قبله من الرسل ، ولذلك تأيت اية اآلية الكرمية  ÝàΡ $#y# ø‹ Ÿ2Ú Îi t6 çΡ

ÞΟ ßγ s9ÏM≈ tƒ Fψ $#¢Ο èOö� ÝàΡ $#4† ¯Τ r&šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ(..  
وهذا الربط بني الذين خلوا والذين يتماثلون معهم بذات السنة من الالحقني ، نـراه  

  ..أيضاً يف اآلية الكرمية 
) ô‰ s%ôM n=yz ÏΒöΝä3 Î=ö6s%×sß™(#ρç�� Å¡sù’ÎûÇÚö‘F{$#(#ρã� ÝàΡ $$sùy# ø‹ x.tβ%x.èπt6 É)≈ tãtÎ/ Éj‹ s3ßϑø9 $#(

] ١٣٧: آل عمران [  
وهذا ما نراه أيضـاً  .. فالسنن اليت خلت من قبلنا هي ذاا السنن اليت ستنطبق علينا 

  ..يف النص التايل 
)ô‰ s) s9 uρ$ uΖ ù=y™ö‘ r&ÏΒy7 Î=ö6s%’ ÎûÆìu‹ Ï©t,Î!̈ρ F{$#∩⊇⊃∪$ tΒuρΝ Íκ�Ï? ù' tƒÏiΒ@Αθß™ §‘�ωÎ)(#θçΡ%x.Ïµ Î/

tβρâ Ì“öκ tJó¡ o„∩⊇⊇∪y7 Ï9≡x‹ x.… çµä3 è=ó¡nΣ’ ÎûÉ>θè=è%tÏΒÌ� ôf ßϑø9$#∩⊇⊄∪ŸωtβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ÏµÎ/(ô‰ s%uρôM n= yzèπ ¨Ζß™

t,Î! ¨ρF{$#( ] ١٣ – ١٠: احلجر [ 
‰tΒuρ î$ (العبارة القرآنية .. إذاً  £ϑptèΧ �ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™ تصور لنا  ) 4 �9$#”

بقني الذين خلو مع رسلهم ، وبني سنة تفاعل قوم متاثالً بني سنة تفاعل األقوام السا
  ..مع الرسالة اليت أنزلت عليهم  rالرسول حممد 

'Î*sù (ويف العبارة القرآنية  r&|N$̈Β÷ρ r&Ÿ≅ ÏF è%÷Λ äö6 n=s)Ρ$##’ n?tãöΝ ä3Î6≈ s)ôã r&4 ( نرى أنَّ حرف

'Î*sù (االستفهام دخل على الشرط r&|N$̈Β÷ρr&Ÿ≅ ÏFè%( اجلزاء، ول ملةيس على ج)÷Λ ä ö6n=s)Ρ $#

#’ n? tãöΝä3Î6≈ s) ôã r&4( وهذا يرسم داللةً خمتلفة فيما لو متّ دخوله على مجلة اجلزاء ، حيث ،
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أما ) .. أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قُتل ( دخوله على اجلزاء تناسبه العبارة 

ى اجلزاء دون الشرط ، فهذا خروج تفسري اآلية على اعتبار حرف االستفهام داخالً عل
  .. على صياغة النص القرآين ، وبالتايل حتريف للكلم عن مواضعه 

فيما  –إنَّ دخول االستفهام على الشرط دون اجلزاء هو إشارةٌ إىل أنَّ املسألةَ حتملُ 
من الدنيا ، سواٌء كان ذلك  rتقريراً بانقالبٍ على األعقاب بعد خروجِ حممد  –حتمل 

ويف هذا متاثلٌ مع تفاعل األقوام الذين خلوا مع الرساالت اليت .. باملوت أو كان بالقتل 
  ..أُنزلت عليهم 

' (ومن جهة أُخرى ملاذا يقولُ اهللا تعاىل ..  Î*sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% (  مع أنَّ اهللا تعاىل

y7 (: يقولُ تعاىل !!! .. من القتل ؟ rيستثين حممداً  ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β (  ] الزمر :

y7 (: فقولُه تعاىل ..  ] ٣٠ ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ (  إنَّ يف ذلك دليلٌ على أنَّ اآلية .. يستثين القَتل
.. الكرمية ليست جمرد سرد تارخيي حلادثة متّت يف اجليل كما ذهبت تفاسرينا املوروثة 

، وأنَّ املنهجr  نَّ املنهج ال يتعلّق بشخصِ حممد املسألةُ يراد منها تبيانُ مبدأ عقائدي بأ
 دحمم ل ، فخروجستقلٌ حىت عن تاريخ األحداث يف اجليل األومr  من الدنيا سواٌء

باملوت أم بالقتل ال يغير شيئاً من املنهج املُحتوى يف النص القرآين احملفوظ من قبلِ اهللا 
  ..  تعاىل 

بصيغة الغائب ، ) انقلبوا على أعقام : ( اُهللا تعاىل مل يقل . .ومن جهة أخرى .. 
Λä÷ (: إنما يقول  ö6 n=s)Ρ$# #’ n? tã öΝ ä3Î6≈ s)ôã r& 4 (  بصيغة املُخاطَب ، واهللا تعاىل مل يقل ) : انقلب

Λä÷ (: ، إنما يقول ) بعضكم على أعقام  ö6n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 (  ،بل إنَّ كلمة         

) Λ äö6 n=s)Ρ$# (  دكاً به قبل خروجِ حمممتمس تعين رجوعاً عن أمرٍ كان املُنقلبr  من
املسألةُ .. إذاً املسألةُ ليست كما يصورها بعضهم على أنها تعين بعض املُرتدين .. الدنيا 

ا وأالَّ جنعلَ روايات تعين حتذيراً لنا من اهللا سبحانه وتعاىل أالَّ جنعلَ الرجالَ مهما كانو
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التاريخ مهما كانت ، أالَّ جنعلَ كُلَّ ذلك يف درجة املُقدس اليت نرى ا كتاب اهللا تعاىل 

 ..  
اآلية الكرمية حتمل تقريراً مفاده أنَّ سنةَ تفاعل األقوام السابقني مـع رسـلهم   .. إذاً 

،  rزلت على الرسـول حممـد   عليهم السالم ، مل تتغير يف تفاعلنا مع الرسالة اليت أن
 موازية س ، بدرجةفتحويل األقوام السابقني للتاريخ ورجاالته ورواياته إىل جزٍء من املقد
لنصوص الكتب اليت أنزلت على رسلهم عليهم السالم ، لدرجة يرى فيها أتباع تلـك  

دهم بـذلك متـام   الرسل هذه النصوص التارخيية منهجاً موازياً ملنهج اهللا تعاىل ، واعتقا
،  rاالعتقاد ، هذا التفاعل سيتكرر مع أتباع الرسالة اخلامتة بعد موت الـنيب حممـد   

لتصبح حجةً على القرآن الكـرمي ، بـل    rفستضاف الروايات املفتراة على الرسول 
وسيزعم الكثريون أنّ بعضها ناسخ لبعض أحكام القرآن الكرمي ، وأنها مقيدة ملطلقـه ،  

طْومصه كما رأينا لقة ملخص..  
ومن الطبيعي أن يحرفوا الكلم عن مواضعه يف هذه اآلية الكرمية ، فدالالا واضحة 
جلية ، وتفسريها حسب صياغتها اللغوية سيقذف يف مهب الريح بآالف الروايات 

فراقة ختطف أبصار العوام املوضوعة اليت تبر ة ، حتت شعاراتوكلُّ.. ض على األم 
ذلك ختتزلُه اآليةُ الكرمية التالية اليت حيذّرنا اهللا تعاىل ا من أن نرفع أي نص خارج دفّيت 

  .. كتاب اهللا تعاىل إىل درجة اإلميان الكامل اليت نؤمن ا بكتاب اهللا تعاىل 
)y7 ù= Ï?àM≈ tƒ# u«! $#$ yδθ è= ÷G tΡy7 ø‹ n= tãÈd, ys ø9 $$ Î/(Äd“ r' Î7 sù¤]ƒ Ï‰ tny‰ ÷è t/«! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρtβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ(  

  ] ٦: اجلاثـية [ 
$         $         $  

  ..ولنقف عند دالالت اآلية الكرمية 
) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξsW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ (   ] ٥٧: الزخرف [  
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سري الكبري ومفاتح الغيب وفيما يلي نقلٌ حريفٌّ من تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتف

[ : هـ )  ٦٠٤ – ٥٤٤( ، لإلمام حممد الرازي فخر الدين  
)öΝ à6̄Ρ Î)$ tΒuρšχρß‰ç7 ÷ès? ÏΒÂχρßŠ«! $#Ü= |Á ymzΟ ¨Ψ yγ y_( 

           r


            


 r         )¨β Î)šÏ%©! $#

ôM s) t7 y™Νßγ s9$ ¨Ψ ÏiΒ# o_ó¡ßs ø9$#y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&$pκ ÷] tãtβρß‰ yèö6ãΒ(   


           )šχρ‘‰ÅÁ tƒ(
             
 

[ ..  
اآلية الكرمية حبادثة تارخيية حمددة حدثت زمن اجليل األول  إذاً خصصت دالالت هذه

ولو تدبرنا دالالت هذه اآلية .. ، وكأنَّ دالالا منتهية عند حدود تلك احلادثة التارخيية 
موقفاً جمر ها تصورر ما الكرمية لرأينا أنها تصوثون عنه ، وأنداً عن احلدث الذي يتحد

  ..لثاين لعيسى عليه السالم سيحدث حني الرتول ا
 .. كلمة نا نرى ورودإن) $tΒuρ (  الكرمية يف اآلية :) öΝà6̄Ρ Î) $ tΒuρ šχρß‰ ç7÷è s? ÏΒ 

ÂχρßŠ «!$# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρßŠÍ‘≡uρ (  دونَ كلمة ) ( أو كلمة ) والذين
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مثل عيسى عليه السالم ، وهذا ينفي التفسري املوروث من أساسه ، فالعقالء ) ومن 

$ (، وليس كلمة ) ومن ( وكلمة ) والذين ( والعزير تشري إليهما كلمة  tΒuρ (  ... فلو
كان هناك احتمالٌ لدخولِ عيسى عليه السالم وغريِه من الذين عبدم أقوامهم يف ساحة 

$ (دالالت هذه اآلية الكرمية ، ملا وردت كلمة  tΒuρ (  ًةُ وهذه احلق.. أصاليقةُ اللغوي
 النيب عن إدراك ةٌ ال تغيبواضحةٌ جليr  لاجليلِ األو وال حىت عن إدراك أفراد ..  

واليت بيناها يف كتاب املعجزة الكربى ، وننقلها ( ولنقف عند النقاط التالية .. 
هو ، لنرى كيف أنَّ تفسريهم التارخيي ) من كتاب املعجزة الكربى  –تقريباً  –حبرفيتها 

  ..حتريف للكلم عن مواضعه 
، بينما يف الصياغةr  الصد يف التفسريِ التارخيي هو جلزٍء من قومِ الرسول   –)  ١( 

 يشملُ كُلَّ القوم ، بدليلِ كلمة القرآينّ ، نرى أنّ الصد للنص ة7 (اللغوي ãΒöθs% (  َدون

# (: ختصيصِ جزٍء منهم  sŒÎ) y7 ãΒöθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ (  .. فعندما يقول اهللا تعاىل) 

7 ãΒöθ s% (  فهذا يعين القوم كلّ القوم ، وهذا يتعارض مع التفسري التارخيي الذي رأيناه..  
التفسري التارخيي يعرض الصد من القرآن الكرمي ، ومسألةُ عيسى عليه  –)  ٢( 

لِ املشركني يف سبيل هذا الصدباستثمارٍ من ق دجرالسالم م  .. بعبادة االحتجاج فيتم
 طالنا من أجلِ إثبات ب دستشهي مةه ، كمقدلِ قَومبمِ عيسى عليه السالم له من ققَو

öΝà6̄Ρ (: قوله تعاىل  Î) $ tΒuρ šχρß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγy_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 

šχρßŠÍ‘≡uρ (  ..  
 ..هو من عيسى عليه ولو نظرنا يف الصياغة اللغوي ة هلذه اآلية الكرمية لرأينا أنّ الصد

çµ (السالم ، ومن ضربِه مثالً ، بدليل قوله تعاىل  ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ (  كما نرى فالضمري ،
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إذا بعض قومك : ( فاهللا تعاىل مل يقل .. يعود إىل ابن مرمي عليه السالم كمثلٍ يتم ضربه 

sŒÎ) y7# (: نما يقولُ جلّ وعال ، إ) من آياتنا يصدون  ãΒöθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ ( ..  
ال يتعدى ابن مرمي عليه السالم  –يف الصياغة القرآنية  –املثل املضروب   –)  ٣(  

كيف   –يف ظاهر صياغته اللغوية  –فالقرآنُ الكرمي مل يبين لنا .. وذاته وما يأيت به 
$ * (ان كان املثل ، ويف أي شيٍء ك £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ (  .. بضرفالذي ي

 (مثالً هو ابن مرمي ذاته ، وضارب املثلِ ليس القرآنَ الكرمي ، فصيغةُ املبين للمجهول 

> Î� àÑ (  إىل .. حتملُ بياناً يف ذلك الذي يذهب التارخيي وكلُّ ذلك ينفي التفسري
كحج ه استعمالِ ابنِ مرميللجدال ، وليس كمثلٍ مضروبٍ بذات ة..  

�tΒ çνθç/u$ (: قولُه تعاىل  –)  ٤(   ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 (  ًيف اآلية التالية مباشرة ،) * 
$ £ϑs9 uρ z> Î�àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (#þθ ä9$s%uρ $ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz ôΘr& uθ èδ 4 

$ tΒ çνθç/ u�ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθ s% tβθßϑÅÁ yz ( ،  هذا القول) $ tΒ çνθç/ u� ŸÑ y7 s9 �ω Î) 

Kω y‰ ỳ 4 (  به  –يتعلّق ه تعاىل  –فيما يتعلّقبقول :) (#þθ ä9$s%uρ $ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz ôΘ r& uθ èδ 4 (  ،

/tΒ çνθç$ (وال يمكن اجلزم بأنَّ العبارةَ القرآنيةَ  u� ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 (  إالّ إىل ما ال تعود ،
  .. ضرِب مثَالً 

7 (فكلمة ..  s9 (  تعين يف هذه العبارة ةم: القرآنيلَهأنّ قَو ) ($ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz ôΘr& uθ èδ 4 
ن يف مواجهة بني آهلتهِم من جهة ، وبني ابنِ مرمي م –من أجلِ اجلَدل  –، يضعونه  )

 (جهة أُخرى ، وليس بني ابنِ مرمي وأصنامهم من جهة ، وبني دالالت اآلية الكرمية 

öΝ à6̄ΡÎ) $ tΒuρ šχρß‰ç7 ÷è s? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Áym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρßŠÍ‘≡uρ (  من جهة
  .. أُخرى 
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ينقض التفسري  وكلُّ ذلك.. فآهلتهم توضع يف مقابلة مع ابنِ مرمي ونقيضٍ له .. 

التارخيي هلذا النص الكرمي ، حيثُ التفسري التارخيي يضع ابن مرمي وأصنام املشركني يف 
 دالالت بطالن كتابِ اهللا تعاىل ، من أجلِ اجلدلِ وإثبات لدالالت معاد خندقٍ واحد

  ..كتابِ اِهللا تعاىل 
çµ÷Ζ (ية الصد الذي حتملُه العبارةُ القرآن  –)  ٥(  ÏΒ šχρ ‘‰ÅÁ tƒ (  املعرفة يعين منع

ومنع إيصالِ احلقيقة ويعين اإلعراض وعدم االتباعِ واحملاربةَ ألمرٍ مراد يكونُ جوهره ما 
  .. يأيت به ابن مرمي عليه السالم ، دون أي أمرٍ آخر 

) أصنامهم التارخيية ( هلتهِم فالصد يكونُ مما يأيت به ابن مرمي ، نتيجةَ تمسكهِم بآ.. 
≅ö (: واخلصومةُ الواقعةُ .. واختيارِهم لَها كبديلٍ عما يدعو إليه ابن مرمي عليه السالم  t/ 

ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁyz (  مرمي عليه السالم ا يأيت به ابناملقارنةُ .. إذاً .. طرفُها اآلخر م
م موروثة ، وبني آهلة عليه السالم ، وليست بني واخلصومةُ هي بني مرمي ا يأيت به ابن
، وهذا ينقض التفسري التارخيي من أساسه  rتلك اآلهلة وبني ما جاَء به الرسول حممد 

 ..  
ومما يقَوي صحةَ ما نذهب إليه ، من أنَّ جوهر الصد يتعلّق بعدم التخلّي عن .. 

 املُفتراة ةالتارخيي د املوروثاتعلى الرسولِ حممr  وعلى كتابِ اِهللا تعاىل ، حيثُ يدعو
 الصد ة ، وليس جوهرتلك األصنامِ الفكري عليه السالم يف نزوله الثاين إىل ترك مرمي ابن
من عيسى عليه السالم كنيب ورسول بعيداً عن دعوته لترك تلك األهواِء اليت حولَت إىل 

çµ (هو الصياغة اللغوية ما يقوي ذلك ، .. آهلة  ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ (  ةدون الصياغة اللغوي
فالصد يكونُ مما يأيت به ابن مرمي ويدعو إليه ، وليس عنه كرسول ) .. عنه يصدونَ ( 

تكون حني  –بالنسبة هلم  –، فهم يعلمون أنه سيرتل كعالمة للساعة ، ولكن املفاجأةَ 
  ..الفكرية اليت حيسبوا من جوهرِ املنهج  يدعو لترك األصنامِ



   ٣٧٥                  
βÎ) uθ÷ (: قولُه تعاىل  –)  ٦(  èδ �ωÎ) î‰ ö7tã $ uΖ ôϑyè ÷Ρr& Ïµø‹ n=tã çµ≈ oΨ ù=yè y_ uρ Wξ sW tΒ ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜt� ó™ Î) 

، يف ذات السياقِ القرآينِّ التايل ، حيملُ بياناً على أنّ املثلَ  ] ٥٩: الزخرف [   )
ذلك قولُه  املضروب يتعلّق ؤكِّدا ، وما ي زه اليت يتميعيسى عليه السالم وبكينونت بذات

öθ (: تعاىل  s9 uρ â !$t± nΣ $ oΨ ù=yè pgm: Οä3Ζ ÏΒ Zπs3Í× ¯≈ n=¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{ $# tβθàÿè=øƒs† (   ] بعد  ] ٦٠: الزخرف
  .. هذه اآلية مباشرة 

خيلفونكم يف األرض كما خيلفُكُم لو نشاء جلعلنا منكم مالئكةً : فاُهللا تعاىل يقول .. 
أوالدكُم ، وذلك كما متّت والدةُ جسد عيسى عليه السالم من التراب مباشرةً دون 

فاملثلُ املضروب هو جسد عيسى عليه السالم ، كمثلٍ له .. اجتماعِ نطفة مع بويضة 
ثبتت باقي البشر ، وكنموذجٍ ومعجزة ه عن أجسادزه اليت متيته هو عيسى  خصوصيأن

  ..عليه السالم 
ßø⌠$# zΟ (إضافةً إىل كُلِّ ما سبق ، فإننا نرى يف تقدمي كلميت  –)  ٧(  tƒ ö� tΒ (  على

 كلمة) ξ sW tΒ ( ه تعاىليف قول ) * $£ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ (  ويف اختيار االسم ،

) ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ (  ه تعاىليف قول :) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ (  دون األمساء األخرى
نرى يف ذلك أنَّ ابن مرمي عليه السالم ، بذاته وبكينونته اليت يتميز ا ، واليت تتعلّق به .. 

 بضرمثالً ، وليس هناك مثلٌ ي برضالذي ي عليهما السالم ، هو النموذج ومبرمي
لسالم كذريعة هلدف آخر ، كما يفهم من التفسريِ املوروث فيستخدم فيه عيسى عليه ا

 ..  
فالذي يضرب مثالً كنموذجٍ معجزٍ ، هو جسد ابنِ مرمي عليه السالم ، الذي هو .. 

دونَ اجتماعِ النطفة مع البويضة كباقي أجساد البشر ، ويكون ذلك عندما تتوفّر السويةُ 
اسبةُ إلدراك متيزِ جسد عيسى عليه السالم ، كمعجزة ال تكونُ إالّ احلضاريةُ والعلميةُ املن

  ..من عند اهللا تعاىل 



   ٣٧٦                  
فعند نزولِ عيسى عليه السالم سيتم اختبار جسده يف املخابرِ العلمية ، اليت .. 

ألول بينما يف نزوله ا.. ستثبت أنه بالفعل عيسى ابن مرمي ، من خاللِ متيزِ ماهية جسده 
بدأَ معجزاته عليه السالم من خاللِ تكليمه للناس وهو يف املهد صبياً ، وال جمالَ آنذاك ، 

 –آنذاك  –الختبارِ متيزِ جسده عن أجساد غريِه من البشر ، فالسويةُ العلميةُ واحلضاريةُ 
  ..ال تسمح بذلك 

$ * (: إذاً العبارةُ القرآنيةُ ..  £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξsW tΒ (  ٍّسياقٍ قُرآين هي ضمن ،
يف املستقبل ، ولكنه من منظارِ علمِ اِهللا  –بالنسبة لنا اآلن  –يصور حدثاً سيحدثُ 

تعاىل الكاشف ، ومن املنظارِ املُجرد عن مادة التاريخ والزمان ، هو حدثٌ واقع كوقوع 
وبعد نزول عيسى عليه السالم ، ... بأعيننا  – حنن البشر –األحداث اليت شاهدناها 

... سيبقى هذا النص ذه الصياغة اللغوية ذاتها ، اليت هي فوق التاريخ والزمان واملكان 
من هنا ندرك عظمةَ الصياغة القرآنية املتعلّقة بعلمِ اهللا تعاىل املُجرد عن الزمان واملكان ، 

  ..رمي حامالً للتاريخ وليس حمموالً به واملتعلّقة بكون القرآن الك
املسألةُ تكمن يف كَون النص القرآينِّ فوق النص البشري ، بنسبة هي ذاتها النسبةُ .. 

لقد رأينا كيف أنَّ الكلمات القرآنيةَ فطريةٌ .. اليت يتعاىل فيها اُهللا تعاىل عن البشر 
بالنسبة لصياغة جمله وعباراته ، ورأينا كيف وليست من صناعة البشر ، وكذلك األمر 

ويف كُلِّ ذلك إعجاز ال يستطيع البشر .. أنّ احلرف القرآينَّ هو اللبنةُ األوىل للمعىن 
  ..وهذا مكْمن معجزة القرآن الكرمي .. الوقوف على اية حقيقته 

واملضارع ، يتعلَّق مباهية املسائلِ  وورود صيغِ األفعال يف القرآن الكرمي باملاضي.. 
احملمولة ذه الصيغ ، وباحلكمة اإلهلية املُرادة من تصويِرِها ، إما من منظارِ عامل األمر 
حيثُ الفكْر واألحكام بشكلها املُجرد عن حيثيات الزمان واملكان ، وبالتايل فَلتحولِ 

وإما من منظارِ عالم .. ر تعلّق مجرد عن الزمان واملكان الصيغة ما بني املاضي واحلاض
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اخلَلق حيثُ تتعلَّق تلك املسائلُ حبيثيات الزمان واملكان ، الذي له سياقُه الترتييب من 

  ..املاضي إىل احلاضر إىل املُستقبل 
  –أيضاً  –لّق وصيغُ األفعالِ يف القرآن الكرمي ما بني املاضي واحلاضر ، تتع..  

بالزاوية اليت يلقي اُهللا تعاىل من خاللها الضوَء على هذه املسائل ، وبالسياقِ القرآينِّ 
 دجرومكان ، بشكلٍ م طْلَقةً صاحلةً لكلِّ زمانالقرآينِّ صياغةً م النص ناملُحيط ، وبِكَو

رأُ النص ذاته قبل وقوعِ عن زمنِ حدوث األحداث احملمولة ذا النص ، حيثُ يق
  .. األحداث وبعدها 

ويف القرآن الكرمي ، هناك نصوص كثريةٌ متّت صياغَتها باملاضي ، مع أنّ أحداثَها .. 
  : من ذلك ، قولُه تعاىل .. مستقبليةٌ بالنسبة لنا حنن البشر 

) ö≅ è% uθ èδ “ Ï%©!$# öΝä. r& u‘sŒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ïµ ø‹ s9Î) uρ tβρ ç� |³øtéB ∩⊄⊆∪ tβθ ä9θà) tƒuρ 4tL tΒ #x‹≈ yδ ß‰ôã uθ ø9 $# βÎ) 

÷Λ äΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊄∈∪ ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) ÞΟ ù=Ïèø9 $# y‰Ζ Ïã «! $# !$ yϑ¯ΡÎ) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7 •Β ∩⊄∉∪ $£ϑn= sù çν÷ρ r&u‘ Zπ xÿø9 ã— 

ôM t↔ÿ‹ Å™ çνθã_ ãρ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ÿ≅ŠÏ%uρ # x‹≈ yδ “Ï%©!$# Λ äΨ ä. ÏµÎ/ šχθãã£‰ s? (  ] ٢٤: امللك –  

$ (: نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ] ٢٧ £ϑn=sù çν÷ρ r&u‘ Zπ xÿø9 ã— ôM t↔ÿ‹ Å™ çνθã_ãρ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 

Ÿ≅ŠÏ%uρ # x‹≈ yδ “Ï%©!$# Λ äΨ ä. ÏµÎ/ šχθãã£‰ s? (  ، فاألفعال ، تأيت بصيغة املاضي :) ν÷ρ r&u‘ (  ،

) M t↔ ÿ‹Å™ (   ،) ≅ŠÏ%uρ ( ةٌ اضي ، نراها بصيغة املا مستقبلي َةمع أنّ األحداثَ املعني ،
  ..بالنسبة لنا البشر وحنن يف احلياة الدنيا 

$ * (:  ولذلك ، فإنّ الذهاب إىل أنّ دالالت النص القرآينِّ ..  £ϑ s9 uρ z> Î� àÑ ß ø⌠ $# zΟ tƒ ö� tΒ 

¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u î� ö� yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u� ŸÑ y7 s9 �ω Î) 

Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz (   ] ٥٨  – ٥٧: الزخرف  [  لِ أحداثميف ح تنحصر ،
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   مكـنال ي ، رهـانإىل ب غ املاضي ، حيتاجيل ، بناًء على صاجليل األو أفراد ال تتجاوز

  .. تفسريِ هذا النص إجياده كما سنرى حني التعرضِ إىل
7 (: واالحتجاج بكاف املُخاطبِ يف كلمـيت  ..  ãΒ öθ s% (  ،) 7 s9 (   َّعلـى أن ،

، بكينونته التارخيية اليت ال تتجاوز زمـن اجليـلِ    rاملُخاطَب هو شخص النيب محمد 
ة خماطبـة اِهللا  هذا االحتجاج ناتج عن جهلٍ بِحكمة الصياغة القرآنية ، وحبكم.. األول 

فصفةُ الرسالة مسـتمرةٌ  .. تعاىل للرسولِ كقيمة منهجية ال تقتصر على الناحية التارخيية 
كَحملٍ ملنهجِ اهللا تعاىل يف كُلِّ زمان ومكان ، ومستمرةٌ من خاللِ اسـتنباط دالالتـه   

محوإيصالِ ذلك إىل البشر ، ومن خاللِ ت هيف أعماق الكامنة احلق يف إدراك ةلِ املسؤولي
  ..وإبالغه 
 .. دمحه مائة باملائة مدسوكُلُّ ذلك جr  َلقَب احلياة حينما كان على قيد هبكينونت

بِنِسبٍ مختلفـة ال يمكنهـا    –أعين صفةَ الرسالة  –موته ، ويتمثَّلُ البشر  هذه الصفةَ 
اليت جس الوصول إىل الدرجة دحمم دها شخصr    موجـودةٌ تتعلّـق ها نسبولكن ،

 هإبالغِ ذلك وإيصال اِهللا تعاىل ، وبدرجة منهج الذي حيملُه للحق اإلنسان بدرجة إدراك
  ..إىل الناس 

والقرآنُ الكرمي حيملُ الكثري من اآليات الكرمية اليت تصور وجود صفة الرسالة يف .. 
  .. واآليةُ الكرميةُ التالية تبين لنا هذه احلقيقة .. كان كُلِّ زمان وم
) Ÿξ sù y7 În/ u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγ oΨ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& %[ t̀� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑÏk=|¡ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@ (  ] ٦٥: النساء [  

8θ (ب يف كلمة فكاف املُخاطَ..  ßϑ Åj3 ys ãƒ (    ِبأحكـام أي ، الرسـالة بصفة تتعلّق
وال يمكن سجن دالالت هـذه  .. كتابِ اهللا تعاىل املُستنبطة منه يف كلِّ زمان ومكان 

  ..اآلية الكرمية يف إطارِ اجليلِ األول ، حبيث تستثىن األجيالُ الالحقةُ إىل قيامِ الساعة 



   ٣٧٩                  
 ..القرآينّ  ويف النص:  
) $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/ Éj‹yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ�Ïù 4 $ tΒuρ šχ%x. ª! $# öΝ ßγt/ Éj‹ yèãΒ öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿøó tGó¡o„ 

  ] ٣٣: األنفال [  )
MΡ (ال يمكن اقتصار دالالت الكلمة القرآنية ..  r& uρ (  على شخصِ النيبr  حبيث

فهذه اآليةُ الكرميـةُ حتمـلُ   .. د اجليلِ األول مع أفرا rال تتجاوز السنني اليت قضاها 
دالالت ونواميس لكلِّ زمان ومكان ، واملخاطَب هو صفةُ الرسالة املسـتمرة يف كـلِّ   

  ..زمان ومكان 
  :وما نذهب إليه ، نستطيع قراءته من اآلية الكرمية .. 
) y# ø‹ x. uρ tβρã� àÿ õ3s? öΝçFΡ r&uρ 4‘ n=÷Fè? öΝä3 ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6ŠÏùuρ …ã& è!θß™ u‘ 3 tΒ uρ Ν ÅÁtF ÷ètƒ 

«! $$Î/ ô‰ s) sù y“Ï‰èδ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tFó¡•Β (   ] ١٠١: آل عمران [  

#y (فالعبارةُ القرآنيةُ ..  ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? (  ، ومكان ا يف كُلِّ زمان نياملعني خاطبت ،
وكـذلك األمـر   .. تجاوز أفراد اجليـلِ األول  ومن اجلحود حتجيم دالالتها حبيث ال ت

öΝ (بالنسبة لدالالت العبارة القرآنية  çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! ، فآيات اِهللا تعـاىل   ) #$

 (: وكذلك األمر بالنسبة لدالالت العبارة القرآنيـة  .. تتلى يف كُلِّ زمان ومكان  tΒ uρ 

Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (  .. ربالنسـبة   –أيضاً  –وكذلك األم

öΝ (: لدالالت العبارة  à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 (  .. موجودةٌ يف كُلِّ زمان ةاملعني فصفةُ الرسالة
  ..ومكان ، ومن اجلحود مبنهجِ اِهللا تعاىل حصرها بزمنِ اجليلِ األول 

  :من اآلية الكرمية  –أيضاً  –، نستطيع قراءته وما نذهب إليه .. 
ö≅ t↔ó™ uρ ) ôtΒ $ oΨù= y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î=ß™•‘ $ uΖù= yèy_ r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# Zπ yγÏ9# u tβρß‰ t7 ÷èãƒ  

  .. ] ٤٥: الزخرف [  )
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≅ö: خطاب اهللا تعاىل ..  t↔ó™ uρ ) ôtΒ $ oΨ ù=y™ ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ !$ uΖ Î=ß™ •‘ (  لكلِّ إنسان هموج

منهجيةَ التفاسري املوروثة ، بأنَّ  –جدالً  –وحىت لو فرضنا ..... يف كلِّ زمان ومكان 
 دفقط لشخصِ حمم هموج هذا اخلطابr  لو فرضنا .. يف إطار التاريخ الذي عاشه

ÏΒ y7 (: كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ القرآنية .. هذه املنهجيةَ جدالً  Î=ö6s% ÏΒ !$ uΖ Î=ß™•‘ ( 
أليست املسألةُ !!! .. ؟ rفهل سيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسأهلم !!! .. ؟

يف كلِّ زمان  –مسألةَ رساالت موجودة من خاللِ أحكامها اليت يستطيع اإلنسانُ 
  ..النظر إليها والتعرف على حقيقتها ؟  –ومكان 
اآلية الكرمية تتعلّق حبادثة اإلسراء واملعراج ، ومبقابلة الرسول  أما القول بأنَّ هذه.. 
r  وهو .. للرسل السابقني ، دليلٍ يف سياقِ هذا النص عليه أي دوجفهذا القولُ ال ي

لسجنِ دالالت هذا النص يف إطار التاريخ ، من أجل عدم  –غري موفّقة  –حماولةٌ 
 الرسالة صفة طلقةً تتجاوز أحداثَ التاريخ  –يف كتاب اهللا تعاىل  –االعتراف بكونم ..  

ال يمكن االحتجاج بصيغِ املاضي وبكاف املخاطب ، للربهنة على حصـرِ  .. إذاً .. 
 أفراد تفسريِه ، يف إطارِ املاضي حبيث ال تتجاوز بصدد القرآينّ الذي حنن النص دالالت

  ..اسرينا التارخيية اجليلِ األول ، كما ذَهبت تف
 ..  ـدال ب ، للتفسري التارخيي يف هذا النص ةالقرآني العبارات لِ دالالتمح فإلثبات

من برهان ينطلق من الصياغة اللغوية هلذا النص ، وحبيث ال يتجاوز الدالالت الواضحةَ 
  ..يف السياقِ التايل له 

يف أنَّ هذا النص من سورة الزخرف ، والذي يبـدأ  ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه 
  ..باآلية الكرمية اليت حنن بصدد دراستها 

) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$ s%uρ $uΖ çF yγÏ9≡r& u 

î� ö� yz ôΘr& uθèδ 4 $ tΒ çνθç/ u� ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kωy‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) î‰ ö7tã 
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$ uΖ ôϑyè÷Ρ r& Ïµ ø‹ n=tã çµ≈ oΨ ù= yèy_ uρ WξsW tΒ ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜt�ó™ Î) ∩∈∪ öθs9 uρ â !$t±nΣ $oΨ ù=yè pgm: Οä3Ζ ÏΒ Zπs3Í× ¯≈ n=¨Β ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# tβθàÿ è=øƒs† ∩∉⊃∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝ ù=Ïès9 Ïπ tã$¡¡=Ïj9 Ÿξ sù �χç� tIôϑ s? $ pκ Í5 ÈβθãèÎ7 ¨?$# uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ 

×ΛÉ) tGó¡•Β ∩∉⊇∪ Ÿω uρ ãΝ ä3̄Ρ£‰ ÝÁ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ( … çµ̄Ρ Î) ö/ ä3s9 Aρ ß‰tã ×Î7 •Β ∩∉⊄∪ $ £ϑs9 uρ u !%ỳ 4|¤ŠÏã 

ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9$$ Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3Ås ø9 $$Î/ tÎit/ T{uρ Νä3 s9 uÙ ÷è t/ “Ï%©!$# tβθàÿ Î=tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θà)̈? $$ sù ©! $# 

Èβθãè‹ ÏÛr& uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟä3 š/u‘ uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∉⊆∪ y# n=tG÷z$$ sù 

Ü># t“ômF{$# .ÏΒ öΝÎηÏΖ ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒuθ sù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑ n=sß ôÏΒ É># x‹ tã BΘöθ tƒ AΟŠÏ9 r& ∩∉∈∪ ö≅ yδ šχρã� ÝàΖtƒ 

�ω Î) sπ tã$¡¡9 $# βr& Ο ßγ uŠÏ?ù' s? Zπ tFøó t/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãèô± o„ (   ] ٦٦ – ٥٧: الزخرف [    
  ..مما يؤكّد أنه يتعلّق بالرتول الثاين لعيسى عليه السالم ، هو النقاط التالية .. 
ال تذْكَر فيه التوراةُ وال اإلجنيل ، وأنَّ الذي يذكَر هو البينات واحلكمة نرى أنه  – ١

عيسى عليه السالم يف نزوله  وهذا أمر طبيعي كونَ.. ، وتبيني بعضِ ما يختلَف فيه 
الثاين سيحكم بالقرآن الكرمي ، بواسطة احلكمة اليت تستنبطُ من خاللها الدالالت اليت 

وهو بذلك يبطلُ كُلَّ االفتراءات اليت .. حيملُها كتاب اِهللا تعاىل ، واليت متّ تغييبها 
  ..روايات تارخيية ينقضها القرآنُ الكرمي  حِسبت على كتاب اهللا تعاىل نتيجةَ ما لُفِّق من

نرى .. للرتولِ الثاين لعيسى عليه السالم  –كما نرى  –يف هذا النص املصور  – ٢
β¨ (: أنَّ قَولَ عيسى عليه السالم  Î) ©! $# uθèδ ’ În1 u‘ óΟä3 š/u‘ uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β 

θ (، يحوي كَلمةَ  ) èδ (  هته وربوبيتألوهي اِهللا تعاىل وإثبات زِيهنتل وهذا .. كتأكيد
طبيعي كَونَ أهلِ الكتاب افتروا عليه بعد وفاته وقَبلَ نزوله الثاين ، وذلك فيما افتروا من 

  .. جعله ابناً ِهللا تعاىل ، ومن إعطائه صفةَ األلوهية 
يه السالم يف نزوله األول مرتني بصيغة قريبة جداً ، وهذه العبارةُ القرآنيةُ قالَها عل.. 

  .. مرة وهو يف املهد 
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) ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u� ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β (  ] ٣٦: مرمي [  
  ..ومرة وهو كبري ..  
) ¨βÎ) ©! $# † În1 u‘ öΝ à6š/ u‘uρ çνρß‰ ç6ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] ٥١: آل عمران [   

، كما يضعها يف ) هو ( ويف قَوله يف هاتني املرتني ، مل يضع عليه السالم كلمةَ .. 
قد وقع  –آنذاك  –عبارته اليت يقولُها يف نزوله الثاين ، فافتراُء أهلِ الكتاب عليه مل يكن 

ه يف الرتول الثاين لعيسى عليه السالم بينما نرى أن.. ، وبالتايل ال داعي هلذا التأكيد 
يضع هذا التأكيد ، إلاء االفتراء الذي وقَع عليه قَبلَ نزوله الثاين من قبلِ أهل الكتاب 

..  
$ * (بعد اآلية الكرمية  – ٣ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ 

çµ… (العبارة القرآنية ويف السياق التايل هلا نرى  ) ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù=Ïè s9 Ïπ tã$¡¡=Ïj9 (  ونرى أيضاً اآلية

≅ö (الكرمية  yδ šχρã�ÝàΖ tƒ �ω Î) sπ tã$¡¡9 $# βr& Ο ßγ uŠÏ?ù' s? ZπtF øót/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãèô±o„ ( ..  وهذا
يتعلّق بكون األحداث احملمولة يف هذا النص القرآين هي علْم للساعة اليت تأيت بعد هذه 

  ..حداث األ
حوار أكثر من ( وقد بينت هذه احلقيقة بشكلٍ مفصل يف كتاب املعجزة الكربى 

  ..، وعرب معجزة عددية ال تعرف الكذب واخلداع ) جريء 
$         $         $  

$ (ولننظر إىل العبارة القرآنية  tΒuρ ã� £ϑyèãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿ ÍνÌ�ßϑãã �ωÎ) ’ Îû 

A=≈ tFÏ. 4  (  يف قوله تعاىل..  
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) ª!$# uρ /ä3 s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §ΝèO ÏΒ 7π xÿ õÜœΡ ¢Ο èO ö/ä3 n=yèy_ %[`≡uρø— r& 4 $ tΒuρ ã≅ ÏϑøtrB ôÏΒ 4s\Ρ é& Ÿω uρ 

ßìŸÒ s? �ωÎ) ÏµÏϑù=Ïè Î/ 4 $tΒ uρ ã�£ϑ yèãƒ  ÏΒ 9� £ϑyè •Β Ÿω uρ ßÈs)Ζ ãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã �ω Î) ’ Îû A=≈tF Ï. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ 

’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„  (   ] ١١: فاطر [   
أو أنَّ هذه ( إنَّ الذهاب بدالالت هذه العبارة القرآنية على أنَّ العمر يزيد وينقص 

ليس صحيحاً ، وهو أمر ناتج عن عدم تدبر دالالت ) الدالالت تتعلّق بالربكة يف العمر 
�ã ([[ فما نراه أنَّ الكلمتني .. هذه العبارة القرآنية  £ϑyèãƒ (  ،) ßÈ s)Ζãƒ (  [[ تردان

بصيغة املضارع ، فالداللتان املرسومتان اتني الكلمتني تصوران أمرين حيدثان بشكلٍ 
  ..مستمر ، ويف الوقت ذاته 

ÿ (يف كلمة ) اهلاء ( أنَّ الضمري املتصل  –أيضاً  –وما نراه  ÍνÌ�ßϑãã (  يف العبارة

tΒ$ (القرآنية  uρ ã�£ϑ yèãƒ ÏΒ 9� £ϑyè•Β Ÿωuρ ßÈ s)Ζ ãƒ ôÏΒ ÿ ÍνÌ� ßϑãã �ω Î) ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 (  رميعود إىل املُع

�9 (ذاته  £ϑyè•Β (  أنَّ العبارة  –أيضاً  –وما نراه ... ، وال يعود إىل شخصٍ آخر غريه

$ (القرآنية  tΒuρ ã� £ϑyè ãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β (  تبدأ بكلمة) $ tΒuρ (  ر ، فكلمةمعلتشملَ كلَّ م ،) 

$ tΒuρ (  رمعة التالية هلا مباشرة .. حتمل إطالقاً لكلِّ مبينما العبارة القرآني) Ÿω uρ ßÈs)Ζ ãƒ 

ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã (  نراها تبدأ بكلمة ،) Ÿω uρ (  هر ذاتالذي ، فهذه العبارة تعود على املعم

�9 (تصفه كلمة  £ϑyè•Β (  ة بكلمةولذلك تبدأ هذه العبارة القرآني ،) Ÿω uρ ( ..  
فأي إنسان عمره حمدد ومعلوم عند اهللا تعاىل ، ومن زاوية علم اهللا تعاىل ال يزيد هذا 

وهذا العمر له بداية هي ميالد اإلنسان ، وله اية هي موت هذا .. العمر وال ينقص 
) ] ن ( النقطة [ ولو نظرنا إىل هذا اإلنسان يف حلظة زمنية ما من حياته .. اإلنسان 

  :نا مرحلتني على حمور حياته لرأي
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وبني ) ن ( ، وهو الزمن الفاصل بني النقطة ) بالنسبة هلذه اللحظة ( املاضي  – ١

ميالده ، وهذه املرحلة اليت مضت من عمره ، تزداد يف كلّ حلظة على حساب ما بقي 
نسان فهذه املرحلة اليت عاشها اإل) .. موته ( من عمره ، حيث يتجه اإلنسان حنو ايته 

 (، وهي ماضي حياته حىت تلك اللحظة ، تصورها العبارة القرآنية ) ن ( حىت اللحظة 

$ tΒuρ ã� £ϑyèãƒ ÏΒ 9� £ϑyè•Β ( ..  
وبني ) ن ( ، وهو الزمن الفاصل بني النقطة ) بالنسبة هلذه اللحظة ( املستقبل  – ٢

املرحلة األوىل اليت  موته ، وهذه املرحلة اليت بقيت من عمره ، تنقص كلّ حلظة حلساب
مضت من عمره ، فهذه املرحلة اليت بقيت من عمر اإلنسان ، واليت تنقص باستمرار ، 

Ÿω (تصورها العبارة القرآنية  uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã ( ..  
  

)        Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ ôÏΒ ÿ ÍνÌ� ßϑãã (         ) $ tΒuρ ã� £ϑyè ãƒ ÏΒ 9� £ϑyè •Β (  
  امليالد                ن                                   املوت  

 
 

$ (فالصورة القرآنية  tΒ uρ ã� £ϑ yè ãƒ  ÏΒ 9� £ϑ yè •Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζ ãƒ ô ÏΒ ÿ Íν Ì� ßϑ ãã �ω Î) ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 (  ال ،
اإلنسان وزيادته كما ذهب بعضهم ، فما تعنيه هو أنَّ علم اهللا تعـاىل   تعين نقصان عمر

حتى تلك اللحظة ، ) ما عمره ( الكاشف يرى يف كلِّ حلظة من حياة اإلنسان ما عاشه 
، ويرى جلّ وعال يف كلّ حلظـة مـن حيـاة     تلك اللحظةوهي ماضيه من ميالده إىل 

لة اليت تنقص من حلظة ألخـرى حلسـاب   اإلنسان ، ما بقي له من عمره ، تلك املرح
، وكلّ ذلك على اهللا يسري ، فاهللا تعاىل فوق الزمـان  ) ماضي اإلنسان ( املرحلة األوىل 

  ..واملكان فهو خالق الزمان واملكان ، ويرى املستقبل واملاضي كما يرى اآلن 
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يؤكّد صحة ما  وسياق اآلية الكرمية احمليط بالعبارة القرآنية اليت حنن بصدد دراستها ،

$ (نذهب إليه يف تفسرينا هذا ، فالعبـارة السـابقة    tΒ uρ ã≅ Ïϑ øt rB ô ÏΒ 4 s\Ρ é& Ÿω uρ ßì ŸÒ s? �ω Î) 

 Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ 4 (   ث عن علم اهللا تعاىل الذي ال حييط به زمانٌ وال مكاننراها تتحد..  
هو حتريـف   الذهاب بدالالت هذه اآلية الكرمية على أنَّ العمر يزيد وينقص ،.. إذاً 

  ..للكلم عن مواضعه ، ناتج عن عدم التدبر املنهجي العلمي آليات كتاب اهللا تعاىل 
$         $         $  

  ..ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
β (: يف تفسريهم للصورة القرآنية  Î) uρ šχ%x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θãƒ »'s#≈ n=Ÿ2 Íρr& ×ο r&t� øΒ$# ÿ… ã& s!uρ îˆ r& 

÷ρ r& ×M ÷zé& Èe≅ ä3Î=sù 7‰ Ïn≡uρ $ yϑßγ ÷ΨÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# 4 βÎ*sù (# þθçΡ%Ÿ2 u� sYò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγsù â !%Ÿ2u� à° ’ Îû 

Ï]è=›W9 $# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 4|»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& Aø yŠ u� ö� xî 9h‘!$ŸÒãΒ 4 Zπ§‹ Ï¹uρ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÎ= ym  

وهذا .. واألخت املذكورين هم أخ وأخت من األم  ، قالوا بأنَّ األخ]  ١٢: النساء [    )
&ÿ…ã (فيما خيص هذه الصورة القرآنية  –نقلٌ حريفٌّ  s!uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷zé& ( –  الفخر من تفسري
  : يب ، لإلمام حممد الرازي فخر الدين شتهر بالتفسري الكبري ومفاتح الغالرازي ، امل

] 


)È≅ è%ª!$#öΝ à6‹ÏF øÿãƒ’ ÎûÏ's#≈ n=s3 ø9$#4(


 
  [..  



   ٣٨٦                  
 (قبل الدخول يف تفسري هذه الصورة القرآنية ، نرى أنَّ تلبيس العبارة القرآنية .. 

ÿ… ã&s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷zé& (  ها تعين أخاً أو أُخت من األم ، وذلك كون اآليةبأن )من )  ١٢
، )  ١٧٦( سورة النساء حتمل أحكاماً للكاللة ختتلف عن األحكام اليت حتملها اآلية 

هذا التلبيس ال يحملُ على أي برهان منطقي ، وهو دليلٌ يضاف إىل مئات األدلّة اليت 
ثبت أنَّ املنهج التراثيحقيقة ميكن استنباطها  ت اجلمعي ال ميكنه أن يصل بأصحابه إىل أي

  ..من كتاب اهللا تعاىل 
مـن   –ا  –مسألةُ الكاللة كما يصورها كتاب اهللا تعاىل واضحة وجلية ملن ينطلق 

مقدمات قرآنية مبركب العقل واملنطق ، وتؤخذُ دالالتها من كتابِ اِهللا تعاىل ، واحلجـةُ  
  .. هي تقدمي برهان من كتابِ اِهللا تعاىل  –ويف غريِها  – فيها

: يف سنن الـدارمي حـديث رقـم     –وحىت يف الروايات التارخيية ذاتها ، نرى .. 
 [[: أنَّ أبا بكرٍ حينما سئل عن الكاللة قال  –حسب ترقيم العاملية  ٢٨٤٥

 [[  ونرى ،
أنَّ عمر بن اخلطّاب  –حسب ترقيم العاملية  ٥١٦٠يف صحيح البخاري حديث رقم  –

 [[: يقول 
 [[  .....  ـة ، والإذاً املسألةُ اجتهادي

  ..تؤخذ دالالا إالّ من كتاب اهللا تعاىل 
ر من حوار أكث( املعجزة الكربى : وقد بينت وبالتفصيل هذه املسألة يف كتاب 

، وعرب برهان رياضي رقمي مبين على املعجزة العددية يف القرآن الكرمي ، ) جريء 
  ..وسأتعرض هنا هلذه املسألة باختصار 

فَكُلُّ احلاالت اليت يوجد فيهـا  .. الكاللةُ تعين عدم وجود أي من األوالد واألبوين 
فشرطا الكاللة مها عدم وجود أي .. اللة أحد األوالد أو أحد األبوين ، ال تسمى بالك
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ومعلوم أنَّ األوالد والوالدين والزوج يقعون يف مركـز  .. من األبوين وأي من األوالد 

  ..ساحة املرياث ، فال حيجبهم أحد عن املرياث 
β (: والعبارةُ القرآنيةُ ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ  ] ١٢: لنساء ا[  ) #$

 إىل أنْ يصلَ السياق ، نصيبِ الزوجِ من زوجِه تبدأُ بتحديد كرمية نراها جزءاً من آية ،
   الكاللـة املرافقـة مرياث األخوة يف حالةكباقي ل ةَ الزوجِ من زوجِهحص نبيتإليها ، ل

öΝ * ( ..لوجود الزوج  à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t� s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& ............ β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ 

ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ فالثلثان مها نصيب الزوجِ ، إن كان للمتـوفّى  ..  )............  #$
، ومخسةُ أسداسِ املرياث نصيب الزوجِ ) كون األخوة نصيبهم الثلث ( أخوان أو أكثر 

أخ واحد ، أو أُخت واحدة  إن كان له) كون نصيب األخ أو األخت حدد بالسدس ( 
..  

^ß (والعبارةُ القرآنيةُ ..  u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 (   مـا ةة ، دليلٌ على صحاللغوي الصيغة بِهذه
فاملرياثُ يذهب جزٌء .. من سورة النساء )  ١٢( نذهب إليه يف تفسرينا للكاللة يف اآلية 

، ) الوالدان واألوالد والزوج ( ساسية خارج ساحة املرياث األ –وال يذهب كُلُّه  –منه 
إما الثلث وإما  –كما تبني اآليةُ الكرميةُ  –وهذا اجلزُء ليس محدداً بقيمة واحدة ، فهو 

 –فاملرياثُ .. السدس ، ويبقى الباقي داخلَ ساحة املرياث األساسية ، وهو حصةُ الزوج 
أي أنَّ الزوج املُتـوفَّى يـورثُ   .. الة حالةَ كاللة يوزع بني الساحتني ، كونَ احل –هنا 

^ß (: وهذا ما نقرؤه من العبارة القرآنية .. كاللةً  u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 ( ..  
من سورة النساء ، حبيث ال تتجاوز الثلث )  ١٢( خوة يف اآلية وحتديد حصة اإل.. 

واألقرب من .. األخوة يف مسألة املرياث  ، يعين أنَّ الثلثني سيذهبان إىل ما هو أقرب من
 املرياث  –األخوة وملّا كانـت املسـألةُ   ... هو الوالدان واألوالد والزوج  –يف مسألة

مسألةَ كاللة ، وال وجود ألي من األبوين واألوالد ، فهذا يعين أنَّ الثلثني من نصـيبِ  
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من املرياث من سـاحة إىل سـاحة    فليس من املعقولِ أن يذهب القسم األكرب.. الزوج 

  ..أبعد عن املتوفَّى 
إىل دالالت العبارة ) من أُمه ( وحتى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافة داللة كلميت .. 

 ةالقرآني) ÿ…ã& s!uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷zé& (  ه فقط إ، وكان للمتوفّىفبناًء على ذلك .. خوةٌ من أم
خوة ، وهذا يناقض العقلَ ىل ساحة أبعد من ساحة أولئك اإلرياث إسيذهب ثلثا امل

  .. واملنطق ، فضالً عن كونِه مناقضاً لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل 
من سورة النساء تعين عدم وجود الوالدين واألوالد ، ) ١٢( الكاللةُ يف اآلية .. إذاً 

، إىل أن  تصور مرياثَ الزوجِ من زوجِه فاآليةُ من بدايتها.. ولكن مع وجود الزوج 
 من ساحة هذه كباقي ملا خيرج الكاللة الزوجِ يف حالة ةصح فيها إىل حتديد يصلَ السياق

  ..املرياث األساسية إىل األخوة 
من سورة النساء ، نرى أحكاماً للكاللة الكاملة ، حيثُ ) ١٧٦( بينما يف اآلية ..  

'Ï (أل التعريف تصور ب s#≈ n= s3 ø9 كاملـة ، والوالـدان واألوالد    –هنا  –فالكاللةُ ..  ) 4 #$
  جانبٍ من احلجب ، وبالتايل خيـرج أي وجدموجود ، وبالتايل ال ي كُلُّهم غري والزوج

ولـذلك  ) .. الوالدان واألوالد والـزوج  ( كُلُّ املرياث خارج ساحة املرياث األساسية 
β (.. خوة رجاالً ونساًء ، يتقامسون اإلرثَ اإل دحني وجو Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% ỳ Íh‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ 

Ì� x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ s[Ρ W{ $# 3 ( ..  

 .. ١٧٦( ويف اآلية  (   بـاهلالك وصـفي تنرى أنَّ املي ..) Èβ Î) (# îτ â� ö∆ $# y7 n= yδ (  ..
، الذين ال حيجبهم أحـد ،  ) الوالدين واألوالد والزوج  (فجميع الوارثني األساسيـني 

 ساحة كلُّ املرياث خارج الوالدين واألوالد والزوج ( ليسوا موجودين ، وبالتايل خيرج (
..  بينما يف اآلية األوىل ملْ يوصف امليت فيها باهلالك ، إنما يوصف بأنه يورثُ كاللة .. 
) β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# (  .. تيف اآلية  –فاملي )ثُ   –)  ١٢وري
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كاللةً ، أي خيرج جزٌء من مرياثه إىل الكاللة ، ولكنها كاللةٌ جزئيةٌ ، ألنه يبقى جـزٌء  

، وهو حصةُ الزوج ) ساحة الوالدين واألوالد والزوج ( من املرياث يف ساحته األصلية 
..  

من سورة النساء تصور حالةَ الكاللة الكاملـة الـيت   ) ١٧٦( ومما يؤكِّد أنَّ اآليةَ .. 
، أي حالةَ عـدمِ  ) الوالدين واألوالد والزوج ( خيرج فيها املرياثُ كامالً خارج ساحة 

uθ (وجود الزوج ، هو العبارةُ القرآنيةُ  èδ uρ !$ yγ èO Ì� tƒ β Î) öΝ ©9  ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 (  يف هذه اآلية ،
الوالـدين واألوالد  ( فاملرياثُ كامالً يف هذه احلالة يذهب خـارج سـاحة   .. الكرمية 
فلو وجد الزوج حلجب جزءاً مـن هـذا   .. ، وهذا ينفي متاماً وجود الزوج ) والزوج 

  ..يف سورة النساء )  ١٢( املرياث ، كما هو احلال يف احلالة اليت تصورها اآليةُ 
أي أنَّ العبارة القرآنية  .. أما القولُ بأنَّ اآليةَ األوىل تصور األخ واألخت من األم . .
) ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& (  ه تعاىليف قول) β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ 

îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& (  ] كلميت  ، تعين أخاً وأختاً ] ١٢: النساء داللة ه ، وذلك بإضافةمن أُم )
أنَّ عبارات  –يف النهاية  –فهذا القولُ يعين .. إىل دالالت هذه العبارة القرآنية ) من أُمه 

وهذا يتناىف متاماً مـع مطلـقِ   .. القرآن الكرمي ناقصةٌ ، ونكَملُها بِكلمات من جيوبِنا 
تابِ اِهللا تعاىل كامالً تاماً نزله اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء الصياغة القرآنية ، ومع كون ك

  ..، وهذا هو عني حتريف الكلم عن مواضعه ، ومن بعد مواضعه 
β (: واالحتجاج بالعبارة القرآنية ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß û‘θãƒ »' s#≈n=Ÿ2 Íρ r& ×οr&t� øΒ$# ÿ…ã& s!uρ 

îˆ r& ÷ρr& ×M ÷zé& Èe≅ ä3Î= sù 7‰ Ïn≡uρ $ yϑßγ÷Ψ ÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# 4 βÎ*sù (# þθçΡ%Ÿ2 u� sY ò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜßγ sù â!%Ÿ2 u� à° 

’ Îû Ï]è=›W9$# 4 ( الذكورِ واإلناث ، على أنّ اإل، اليت يتساوى فيها نصي م بخوةَ املعنيني ، ه
فتماثلُ حصة ..  اًسليم ليسهذا االحتجاج .. أخوة من األم ، بناًء على هذا التساوي 
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ˆî (خوة ذكوراً وإناثاً ، ليس دليالً على تغيريِ دالالت كلميت األ r& ÷ρr& ×M ÷zé& (  يف هذه

  ..خوة من األم القرآنية ، لتصبح متعلّقةً باإلالعبارة 
Ïµ (: أمل تتماثل حصتا األبوين حني وجود ولـد للمـوروث   ..  ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡ uρ 

$ yϑ åκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t� s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ 4 (  ] يف الوقت الذي مل تتماثل  ] ١١: النساء ،

β (: به حصتامها يف حالة عدمِ وجود الولـد   Î* sù óΟ ©9  ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù 

ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ  Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ 3 (  ] النساء

 :١١ [ ..  
فهل تغيري حصص مرياث األبوين بني هاتني احلالتني ، يـدفعنا إىل القـول بِـأنَّ    .. 

  ..هذا غري معقولٍ أبداً !!! .. األبوين خيتلفان من حالة إىل أُخرى ؟ 
األخ واألخت من األم   –اء من سورة النس)  ١٢( يف اآلية  –ولو أراد اُهللا تعاىل .. 
ففي سورة يوسف عليه السالم ، نرى أنَّ ) ..  من أُمهولَه أَخ أَو أُخت : ( لقال 

احلديثَ عن األخِ من األب ، يأيت بصياغة قرآنية فيها كلمات مرسومةٌ تبين أنَّ هذا 
ϑs9£$ (: األخ هو من األب  uρ Ν èδ t“£γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγpg¿2 tΑ$s% ’ ÎΤθ çGø�$# 8ˆ r' Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& 4 Ÿωr& 

šχ÷ρ t� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρé& Ÿ≅ ø‹ s3ø9 $# O$ tΡ r&uρ ç� ö� yz t,Î!Í”∴ßϑø9   .. ] ٥٩: يوسف [   ) #$

β (: وهكذا فقولُه تعـاىل  ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& 

×M ÷z é& ( متييز ، سواٌء كانا من األب واألم ، أم من األب ، ، يعين أخ اً أو أُختاً دون أي
  .. أم من األم 

اآليةُ اُألوىل تصور لنا حالةَ الكاللة اجلزئية ، حني عـدمِ وجـود الوالـدين    .. إذاً 
ة حني واآليةُ الثانيةُ تصور لنا حالةَ الكاللة الكامل.. واألوالد ، ولكن مع وجود الزوج 

  ..عدمِ وجود أي من الوالدين واألوالد والزوج 
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$ (وهكذا نرى كيف أنَّ عدم اتباع منهج البحث القرآين  ¨Ζ tΒ#u  ÏµÎ/ @≅ ä. (  ، وجعل

أقوال السابقني وروايام معياراً لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، سيؤدي إىل حتريف الكلم 
ألحكام النص القرآينّ الذي تكفّل اهللا تعاىل  عن مواضعه ، ومن بعد مواضعه ، يف تناولنا

  ..حبفظه 
   $         $         $  

ولنأخذ مسألة أُخرى لنرى كيف أنَّ التدبر احلق لكتاب اهللا تعاىل ال بد أن .. 
Ζ̈$ (يكون منطلقاً من مبدأ  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ä. (  ..... يف النصني التاليني ، نرى أن املعنيني ال

  .. تعاىل يوم القيامة يكلمهم اهللا
) ¨β Î) šÏ%©!$# tβθßϑçFõ3tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# z ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# šχρç� tIô±o„ uρ  ÏµÎ/ $YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î=s%   

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $ tΒ šχθè=ä.ù' tƒ ’ Îû óΟÎγ ÏΡθäÜç/ �ωÎ) u‘$̈Ζ9 $# Ÿωuρ ÞΟ ßγ ßϑÏk=x6ãƒ ª! $# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿω uρ 

÷Λ Ïι‹Åe2 t“ãƒ óΟ ßγs9 uρ ë># x‹ tã íΟŠÏ9 r& (   ] ١٧٤: البقرة [   

) ¨βÎ) tÏ%©! $# tβρç� tIô± o„ Ï‰ ôγ yèÎ/ «! $# öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r&uρ $ YΨ yϑrO ¸ξ‹ Î=s% š� Í×̄≈ s9 'ρ é& Ÿω t,≈ n=yz öΝßγ s9 ’ Îû 

Íοt� ÅzFψ $# Ÿω uρ ãΝ ßγßϑÏk=x6 ãƒ ª! $# Ÿω uρ ã� ÝàΖtƒ öΝÍκ ö� s9 Î) tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ÿω uρ óΟ Îγ‹ Åe2 t“ãƒ óΟ ßγs9 uρ ëU# x‹ tã 

ÒΟŠÏ9 r& ∩∠∠∪ ¨β Î) uρ óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ $Z)ƒÌ� xÿ s9 tβ… âθ ù=tƒ Ο ßγtF t⊥ Å¡ø9 r& É=≈ tFÅ3ø9 $$ Î/ çνθç7|¡ós tGÏ9 z ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9$# $tΒ uρ uθ èδ 

š∅ ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# šχθä9θà) tƒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒuρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# tβθä9θà) tƒuρ ’ n? tã «! $# 

z> É‹ s3ø9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٧٨ – ٧٧: آل عمران  [   

tβθ ( :ويف هذين النصني نرى أنَّ املعنيني يصفهم اهللا تعاىل بأنهم ..  ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# šχρ ç� tI ô± o„ uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î= s%   y(  هموبـــأن ،،: ) tβρ ç� tI ô± o„ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# 

öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% (  همــأن …tβ ( :،، وبــ âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ çνθ ç7 |¡ ós tG Ï9 z ÏΒ 



   ٣٩٢                  
É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 

tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ (  ..زهم حىت عن غريهـم  وهذه الصفات متي
.. فهؤالء يتاجرون بآيات اهللا تعاىل ويفترون الكذب على اهللا تعـاىل  .. من أهل النار 

  ..فليس كلُّ أهل النار دخلوا النار التصافهم ذه الصفات 
عن املعنـيني يف النصـني    بينما املعنيون يف النصني التاليني هم آخرون خيتلفون.. 

  ..السابقني 
) (# þθä9$ s%uρ ÷βÎ) }‘Ïδ �ω Î) $ oΨ è?$uŠ ym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ tΒuρ ßøtwΥ tÏOθãèö7 yϑÎ/ ∩⊄∪ öθs9 uρ #“ t� s? øŒÎ) (#θàÿ Ï%ãρ 4’ n? tã 

öΝ ÍκÍh5 u‘ 4 tΑ$s% }§øŠ s9 r& # x‹≈yδ Èd, ys ø9$$ Î/ 4 (#θä9$s% 4’ n?t/ $uΖ În/ u‘uρ 4 tΑ$s% (#θè%ρä‹ sù z># x‹ yè ø9$# $yϑÎ/ öΝçFΖ ä. 

tβρã� àÿ õ3s? (   ] ٣٠ – ٢٩: األنعام [   

 ) tΒuρ �ω ó= Ågä† zÅç# yŠ «!$# }§øŠ n=sù 9“Éf÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# }§øŠ s9uρ …çµ s9 ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ â!$ u‹ Ï9÷ρ r& 4 
š� Í×̄≈ s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê AÎ7•Β ∩⊂⊄∪ óΟ s9 uρ r& (#÷ρ t� tƒ ¨β r& ©! $# “Ï%©! $# t, n=y{ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ öΝs9 uρ 

z÷ë tƒ £ÎγÉ) ù=sƒ¿2 A‘Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã βr& }‘Å↵øtä† 4’ tAöθ yϑø9 $# 4 #’ n?t/ …çµ ¯ΡÎ) 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰s% ∩⊂⊂∪ tΠöθ tƒuρ 

ÞÚ t�÷è ãƒ tÏ%©! $# (#ρã� xÿx. ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# }§ øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd, ysø9 $$ Î/ ( (#θä9$s% 4’ n?t/ $ oΨ În/ u‘uρ 4 tΑ$s% (#θè%ρä‹ sù 

z># x‹ yèø9 $# $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβρã�àÿ õ3s? (   ]  ٣٤ – ٣٢األحقاف [     

فهذان النصان كما نرى يصوران نوعية أُخرى من أهل النـار ، ختتلـف عـن    .. 
ولذلك ال جيوز االنطالق من هذا التمايز بني هذين النوعني من أهـل  .. النوعية السابقة 

 آخـر  النار وذلك حنو حتريف الكلم عن مواضعه ، كالقول مثالً بأنَّ الكالم هنا له معىن
خيتلف عنه يف أماكن أُخرى ، كما يريد أن يلبس بعضهم علـى كتـاب اهللا تعـاىل ،    

  ..انتصاراً ألقوال تارخيية أرادوا جعلها حجة حىت على كتاب اهللا تعاىل 



   ٣٩٣                  
يتخيل بعضهم أنَّ النص التايل مخصـص يف حادثـة   .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 

  ..تارخيية حمددة 
) * ¨β Î) $ xÿ ¢Á9 $# nο uρ ö� yϑ ø9 $# uρ  ÏΒ Ì� Í← !$ yè x© «! $# ( ô yϑ sù ¢k ym |M øŠ t7 ø9 $# Íρ r& t� yϑ tF ôã $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4  tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz ¨β Î* sù ©! $# í� Ï.$ x© íΟŠ Î= tã (   ] ١٥٨: البقرة  [  

تـرار املـوروث ال   أصحاب املنهج التراثي اجلمعي املبين على تغييب العقل واج.. 
’š ( يقفون عند التشديد يف كلمة §θ ©Ü tƒ (  وال يقفون عند حقيقة هي أنَّ زيادة املبىن ،

 فالذي ال جناح عليه هو التطوف.. تقتضي زيادة املعىن ، ألنَّ منهجهم مينعهم من ذلك 

) š’ §θ ©Ü tƒ ( فاهللا تعاىل يقول ، ) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 (   ومل يقـل ، )

’š ( وهذه الكلمة بزيادة املبىن بالتشديد..  )أن يطُوف ما  §θ ©Ü tƒ (  ا شأن كلمـةشأ 

) (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ (  ــاىل ــه تع Ο¢ ( :يف قول èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW xÿ s? (#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ 

ÏM øŠ t7 ø9 $$ Î/ È,Š ÏF yè ø9   .. ] ٢٩: احلج [   ) #$

’š ( [[ الكلمتني ولو عدنا إىل السياق احمليط اتني..  §θ ©Ü tƒ ( ،، ) (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ( 
  ..يف كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ املعين هو الطواف الزائد عن الفريضة تطوعاً  ]]

 ( ففي اآلية األوىل نرى أنَّ العبارة القرآنية فيها..  tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz ¨β Î* sù ©! $# í� Ï.$ x© 

íΟŠ Î= tã (  ة ، وفيها إشارة إىل أنَّ املعين بكلمةواضحة وجلي) š’ §θ ©Ü tƒ (   عهو التطـو ،
   ..الزائد على الفريضة 

θ#) ( ويف اآلية الثانية نرى أنَّ دالالت كلمة..  èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ (  ع بعد انقضاءتتعلّق بالتطو
  ..مناسك احلج 
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) β ÏiŒr& uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9$# Ædk ptø:$$ Î/ š‚θè? ù' tƒ Zω%ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê šÏ?ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 

9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ïÿ≈oΨ tΒ öΝ ßγs9 (#ρã� à2õ‹ tƒ uρ zΝ ó™$# «! $# þ’ Îû 5Θ$−ƒr& BM≈ tΒθè=÷è̈Β 4’ n? tã $ tΒ Νßγ s%y— u‘ 

.ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# ( (#θè=ä3 sù $ pκ÷] ÏΒ (#θßϑÏèôÛr& uρ }§Í←!$ t6 ø9$# u�� É) xÿ ø9 $# ∩⊄∇∪ ¢ΟèO (#θàÒ ø) u‹ø9 öΝ ßγ sW xÿs? 

(#θèùθã‹ ø9uρ öΝ èδ u‘ρä‹çΡ (#θèù §θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9 $$Î/ È,ŠÏF yèø9   .. ] ٢٩ – ٢٧: احلج [   ) #$

دالالت كتاب اهللا تعاىل تؤخذ من التدبر احلق لكتاب اهللا تعاىل وليس من .. إذاً .. 
  .. روايات التاريخ وأقوال القائلني 

   $         $         $ 

$ (وخروج بعضهم على منهج البحث القـرآين السـليم    ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ( ،   لـيس
مقتصراً على التقليد األعمى للموروثات ، فهناك خروج على هذا املنهج عـرب توليـف    

  ..دالالت بعض الكلمات واجلمل القرآنية وفق أهواء مسبقة الصنع 
�tø⌠Î (هم يف تفسري العبارة القرآنية فعلى سبيل املثال ذهب بعض ôØ u‹ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n?tã 

£Íκ Í5θãŠã_ ( (   ] طلَب تغطيتها هي : فقالوا  ..مذاهب تائهة ]  ٣١: النورإنَّ اجليوب اليت ت
ما بني الثديني ، وحتت الثديني ، وحتت اإلبطني ، والفرج ، واإلليتني : ( املواضع التالية 

إنَّ الزينة هي جسد املرأة كلّه ، وهذه الزينة منها ما هو ظاهر باخللق : وقالوا ) .. 
كالرأس والبطن والظهر والرجلني واليدين ، وقسم غري ظاهر باخللق ، وهو اجليوب اليت 

  ..متّ ذكرها 
$ (أما بالنسبة للصورة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï!$ |¡ÎΣuρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# 

šÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö� n=tã ÏΒ £Îγ Î6� Î6≈ n=y_ 4 (   ] ة : فقد قالوا  ،]  ٥٩: األحزابها ليست تشريعيإن
ليس  –كما يقولون  –، إنما هي تعليمية ، فاخلطاب جاء يف مقام النبوة ، الذي هو 

  ..حراماً وال حالالً وإنما تعليمات لدفع األذى 



   ٣٩٥                  
يف هذا املنهج البحثي غري السليم أنه متّ إبعاد دالالت اآلية الكرمية  إنّ أول ما نراه.. 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ÎΣuρ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# šÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö� n=tã ÏΒ £Îγ Î6� Î6≈ n=y_ 4 

y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& β r& zøù t�÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ÷σ ãƒ 3 šχ%x. uρ ª! $# # Y‘θàÿ xî $VϑŠÏm ، ]  ٥٩: األحزاب [   ) ‘§

pκ$ (وذلك حبجة أنها تبدأ باخلطاب  š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 yγ$ * (، دون الصياغة  ) #$ •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# (  

، معتربين أنّ خطاب النبوة عبارة عن تعليمات لدفع األذى ، وأنه ال عالقة له باألحكام 
  ..التشريعية 

، ويف كتيب اُألخرى ، ) مبحث أمساء الذات وأمساء الصفات (  بينت يف الفصل الثاين

ãΑθ ([ أنَّ هناك فارقاً بني صفيت  ß™ §�9 $# (  ،) � É< ¨Ζ9 ، وبينـت أنّ   rيف شخصه  ] ) #$

يتعلّق دائماً بصيغة الرسالة ،  –يف كتاب اهللا تعاىل  –الرسول هو املشرع ، فأمر الطاعة 
$(وبينت أنَّ اخلطاب  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#(،  ة حيث هويتعلّق جبانب النبوr   بـاعبات طالبم

ولكن هذا ال يعين أنَّ النصوص .. الرسول ، أي باتباع املنهج الذي نزله اهللا تعاىل عليه 
$(القرآنية املسبوقة بالعبارة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#( ها ال تتعلّق بالرسالةة وأنليست نصوصاً تشريعي

إنَّ كلّ ما بني دفّيت كتاب اهللا تعاىل هو نصوص تنتمي للرسالة مهما كانـت  .. داً أب.. 
الصيغ اليت ترد فيها ، فالرسالة هي النص النازل من السماء ، وهذه اآليـات املسـبوقة   

$(بالعبارة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#(   ، نازلةٌ من السماء ، وبالتايل هي مـن الرسـالة هي نصوص
  ..تبع الرسالة اليت يطلب منا اتباعها وأحكامها ت

ويف صـالحيته يف   rما عنيناه يف التفريق بني صفيت الرسالة والنبوة هو يف شخصه 
أليست اآلية التالية اليت حتمـل  .. التشريع ، وليس يف جتزئة نصوص الرسالة كما ذهبوا 

$(أحكاماً يف مسألة الطالق ، أليست بدايتها العبارة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#( ؟..  



   ٣٩٦                  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ�É<̈Ζ9 $## sŒÎ)ÞΟ çFø) ¯=sÛu!$ |¡ÏiΨ9 $#£èδθà) Ïk=sÜ sù ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9(#θ ÝÁôm r&uρnο£‰ Ïèø9 $#((#θà) ¨?$# uρ©! $#

öΝ à6−/ u‘(Ÿω ∅èδθã_Ì� øƒéB. ÏΒ£ÎγÏ?θã‹ç/Ÿω uρš∅ ô_ã� øƒ s†Hω Î)β r&tÏ? ù' tƒ7π t±Ås≈ xÿÎ/7πuΖ Éi� t7 •Β4y7 ù=Ï? uρ

ßŠρß‰ãn«!$#4 tΒuρ£‰yè tGtƒyŠρß‰ãn«! $#ô‰s) sùzΝ n= sß… çµ |¡øÿ tΡ4Ÿω“Í‘ô‰ s?¨≅ yès9©! $#ß Ï̂‰øtä†y‰ ÷è t/y7 Ï9≡sŒ

# \�øΒ r&( ] ١: الطالق [      

�É<̈Ζ9 (أمل يقل اهللا تعاىل  $#4’ n<÷ρr&šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$$ Î/ôÏΒöΝ ÍκÅ¦ àÿΡr&((   ] ٦: األحزاب [ ؟ ..
طاب النبوة يف كتاب اهللا تعاىل هو جزٌء من نص الرسالة ، يصور جانب النقاء أليس خ

فكيف إذاً تكون النصوص .. والطهارة واخلالص الذي يطلب منا متثّله قدر استطاعتنا ؟ 
$pκ(القرآنية املسبوقة بالعبارة  š‰ r'̄≈ tƒ�É<̈Ζ9 $#( ليست من التشريع ، وهي جزٌء من نصوص

θãèÎ7#) (يت يطلب اهللا تعاىل منا اتباع مجيع نصوصها دون استثناء الرسالة ال ®? $#!$ tΒtΑ Ì“Ρ é&

Ν ä3øŠs9 Î) ÏiΒóΟ ä3În/ §‘Ÿω uρ(#θãèÎ7 −Fs?ÏΒÿÏµ ÏΡρßŠu !$u‹ Ï9 ÷ρr&3Wξ‹ Î= s%$ ¨Βtβρã� ©.x‹ s?( ] ٣: األعراف  [..   
اليت ختيلوها هي من الزينة ،  أما قوهلم إنَّ جسد املرأة كلّه زينة ، وبالتايل فاجليوب

  ..هذا القول هو خيالٌ ال عالقة له إالّ بالنتيجة املوضوعة سلفاً 
تعين إظهار الشيء مبظهر مفنت ،  –كما يصورها لنا القرآن الكرمي  –إنَّ الزينة 

  ..وليست ماهيةَ الشيء ذاته 
) «! $$s?ô‰ s)s9!$ oΨ ù=y™ö‘r&#’ n<Î)5Ο tΒé&ÏiΒy7 Î=ö6 s%z −ƒ t“sùãΝßγ s9ß≈ sÜ ø‹¤±9 $#óΟßγ n=≈ uΗùå r&( ] ٦٣: النحل [ 

  .....وال وأوالد وحلي مفالزينة بالنسبة للبشر هي امتالكهم ألسباب الفتنة من أ
) ãΑ$yϑø9 $#tβθ ãΖ t6ø9 $# uρèπ uΖƒÎ—Íο4θuŠ ysø9 $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9$#(( ] ٤٦: الكهف [ 
) $̈Ζ Å3≈ s9 uρ!$uΖ ù=ÏiΗäq# Y‘# y—÷ρ r&ÏiΒÏπ uΖƒÎ—ÏΘöθ s)ø9 $#$ yγ≈ oΨøù x‹ s) sù( ] ٨٧: طه [  



   ٣٩٧                  
كانت الزينة كما يعرضون ، فكيف بنا أن نفهم الصورة القرآنية التالية اليت  ولو.. 

  ..تفند قوهلم واضعة النقاط على احلروف 
) yl t� y‚ sù4’ n?tãÏµ ÏΒöθs%’ ÎûÏµ ÏFt⊥ƒÎ—(tΑ$s%šÏ%©!$#šχρß‰ƒÌ� ãƒnο4θ uŠys ø9$#$ u‹÷Ρ ‘‰9$#|M ø‹ n=≈ tƒ$ oΨ s9

Ÿ≅ ÷W ÏΒ!$ tΒš†ÎAρé&ãβρã�≈ s%…çµ ¯ΡÎ)ρä% s!>eá ym5ΟŠÏà tã( ] ٧٩: القصص [ 
  ..وكيف تكون عورة املرأة زينة ، واهللا تعاىل يصفها بأنها سوءة ؟ 

) $£ϑn=sù$ s%# sŒnο t� yf¤±9 $#ôN y‰ t/$ yϑçλ m;$ yϑåκèE≡u öθy™$ s) ÏÿsÛ uρÈβ$xÿ ÅÁøƒs†$ yϑÍκ ö� n=tãÏΒÉ− u‘uρÏπ̈Ψ pg ø:$#((
  ] ٢٢: األعراف [ 

  :وإن كانت الزينة كما يقولون ، فكيف إذاً بإمكاننا أن نفهم الصورة القرآنية .. 
) *ûÍ_t6≈ tƒtΠ yŠ# u(#ρä‹ è{ö/ ä3tGt⊥ƒÎ—y‰ΖÏãÈe≅ ä.7‰ Éf ó¡tΒ( ] ٣١: األعراف [ 

�tø⌠Î(ويف تعريفهم للجيب الوارد يف الصورة القرآنية  ôØ u‹ø9 uρ£ Ïδ Ì�ßϑèƒ¿24’ n?tã£Íκ Í5θãŠã_((   
ما بني الثديني ،  –حسب قوهلم  –، ختيلوا اجليوب عبارة عن خرق بني طبقتني ، وهي 

  ..وحتت الثديني ، وحتت اإلبط ، والفرج ، واإلليتني 
فإن كان األمر كما يتخيلون ، ملاذا استثنوا جيوب الرأس ، من أنف وفم وعينني 

ذنيني ، حبجة أنها جيوب ظاهرة ، يف الوقت الذي نرى فيه الصورة القرآنية حتمل أمراً وأ
فمن أين أتوا ذا االستثناء !!! .. غري مخصص بنوعٍ من جيون دون النوع اآلخر ؟

  !!! ..؟
وإن كانت اجليوب كما ختيلوها ، فهذا يعين أنَّ هناك مخاراً لكلِّ جيب ، كون هذه 

مفَرقة يف جسد املرأة ، وبالتايل حتتاج املرأة إىل أكثر من مخار  –كما ختيلوها  –ب اجليو
ليس شرطاً مخار الرأس إنما  –كما يقولون  –وملّا كان اخلمار .. لتغطية هذه اجليوب 

بالنسبة للجيوب اليت ختيلوها ( هو للرأس ولغري الرأس ، فهذا يعين أنَّ اخلمار غري مضاف 
ة حمددة ، وهذا تناسبه صيغةٌ قرآنية تخاطب املرأة ، كفرد ، بصيغة حتمل اجليوب ملسأل) 
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(بينما ورود الصيغة القرآنية ) .. ولتضرب خبمرٍ على جيوا .. ( كجمع ، وكنكرة 

tø⌠Î� ôØ u‹ ø9 uρ£Ïδ Ì� ßϑèƒ¿24’ n?tã£Íκ Í5θãŠã_((  م من أساسهاالفتعريف اخلمار.. ، ينسف كلَّ ختي 

Ïδ (بإضافته  Ì� ßϑèƒ¿2 ( ًليس عبثاً ، وهذا التعريف يعين أنَّ للمرأة مخاراً معروفاً مضافا
إليها ، يطلب منها أن تضربه على جيبها ، وبالتايل موع النساء خمر معروفة حمددة 

 نأن يضربنه على جيو طلب منهني)tø⌠Î� ôØ u‹ ø9 uρ£Ïδ Ì� ßϑèƒ¿24’ n? tã£Íκ Í5θãŠã_(( ..  

كونه مسألة  [ولو نظرنا إىل اآلية الكرمية وتطبيقها يف سياقها التارخيي ، فإنَّ اخلمار 
فة مضافة للمرأة معر) Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 ([  ًوتلبسه املرأة قبل نزول ، كان موجوداً ومعروفا

�tø⌠Î(اآلية الكرمية ، واملطلوب يف األمر اإلهلي  ôØ u‹ ø9 uρ£Ïδ Ì� ßϑèƒ¿24’ n?tã£ÍκÍ5θãŠã_((  هو أن
  .. تضرب املرأة خبمارها على جيبها 

مثَّ أليس طلب التغطية الوارد يف هذه الصورة القرآنية ، هو طلب وضع غطاء على 
ى ، وإن كانت اجليوب اليت يطلب اهللا تعاىل تغطيتها ، هي جيوب كما شيٍء غري مغطَّ

نَّ املرأة العربية قبل نزول اآلية أ –بناء على تعريفهم للجيوب  –ختيلوها ، فهذا يعىن 
فهل !!! .. غري مغطّاة ) كما ختيلوها ( الكرمية كانت تسري عارية لدرجة أنّ جيوا 

أال ينسف ذلك ما ختيلوه من !!! .. يوجد يف التاريخ ما يشري ولو جمرد إشارة إىل ذلك ؟
  ..أساسه ؟ 

عدة جيوب ،  –أيضاً  –للرجل  وإن كانت اجليوب كما ختيلوها ، فهذا يقتضي أنَّ
بناء على تعريفهم  –وموسى عليه السالم كرجل له .. حبكم التشابه يف اخللق مع املرأة 

فهل خيربنا هؤالء يف أي جيب من جيوم اليت ختيلوها وضع .. عدة جيوب  –للجيوب 
≅ö (موسى عليه السالم يده ، عندما أمره اهللا تعاىل بقوله  Åz÷Šr& uρx8y‰ tƒ’ Îûy7 Î6ø‹ y_ól ã�øƒ rB
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u !$ŸÒ ø‹ t/ô ÏΒÎ�ö� xî& þθ ß™((  ] ١٢: النمل  [ ،) ô7 è=ó™$#x8 y‰tƒ’ Îûy7 Î6 øŠy_ólã� øƒrBu !$ŸÒ ø‹ t/ôÏΒÎ� ö� xî

& þθß™( ] ؟ ] ٣٢: القصص!!! ..  

y7 (أليست إضافة اجليب ..  Î6ø‹ y_(  د واحد معروفتعين تعريفه وحتديده جبيب حمد
له ، وأنَّ هذا اجليب املعروف احملدد يأمر اهللا تعاىل موسى عليه السالم أن يدخل  ال ثاين

أنّ موسى عليه السالم  –بناء على تعريفهم للجيوب  –ولو فرضنا جدالً .. يده فيه ؟ 
  !!! ..له عدة جيوب ، فكيف يأمره اهللا تعاىل بإدخال يده يف جيبٍ حمدد ؟

ة ويف تفسريهم للعبارة القرآني) Ÿωuρt ø⌠Î� ôØo„£ ÎγÎ=ã_ ö‘r' Î/zΝ n=÷èã‹ Ï9$tΒtÏÿøƒä†ÏΒ£ÎγÏF t⊥ƒÎ—4( 
) كالرقص مثالً ( م احلركة والسعي قالوا إنَّ هذه العبارة القرآنية ال تحر ] ٣١: النور [ 

zΝ (ولو نظروا يف كلمة ... بشكلٍ مطلق ، وإنما تحرم إظهار اجليوب أثناء ذلك  n=÷èã‹ Ï9

لعلموا كم هي املسافة اليت ابتعد ا تفسريهم هلذه العبارة القرآنية عن حقيقة دالالا  )
..  

فلو كانت الزينة املخفية الواردة يف العبارة القرآنية هي اجليوب اليت ختيلوها ، 
 (واملطلوب من املرأة املؤمنة عدم إظهارها أثناء حركتها أمام الناس ، لَما أصبح لكلمة 

zΝ n=÷èã‹ Ï9(  معىن ، وللزم ورود كلمة أي ) ىريبدالً منها ) ل..  

$ (فالزينة املخفية يف هذه العبارة  tΒtÏÿ øƒä†ÏΒ£Îγ ÏFt⊥ƒÎ—4(  وهي ما ختفيه املرأة حتت ،
لباسها من حلي وغري ذلك ، هي زينة غري معلومة ، أي غري معروفة بالنسبة للناس ، 

ظارهم ، وما يمنع على املرأة هو الضرب باألرجل من أجل حصول ألنها خمفية عن أن
فلو كانت هذه الزينة املخفية هي اجليوب اليت .. بتلك الزينة ) وليس الرؤية ( العلم 

ختيلوها لكانت معروفة ، ولكان املطلوب هو عدم رؤية الناس هلا وليس عدم علمهم ا 
zΝ (بدالً من كلمة )  ليرى( ، وبالتايل لوجب أن تأيت كلمة  n=÷èã‹ Ï9( ..  
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$̈Ζ(إننا نرى من خالل هذا النموذج ، كيف أنَّ مبدأَ البحث القرآين  tΒ# uÏµÎ/@≅ ä.(

أمر ال بد منه للوصول إىل نتائج سليمة ، ونرى أنَّ هذا األمر يقتضي أن ننطلق  ،
وأن يكون القرآن الكرمي هو  مبقدمات قرآنية ، للوصول إىل نتائج حيملها القرآن الكرمي ،

حني ذلك ال نرى .. إدراك دالالت كلماته ، ويف إدراك قواعد صياغة مجله املرجع يف 
  ..التيه الذي رأينا جانباً منه 

فقد ذهب بعضهم إىل أنَّ املرأة ال بد أن .. وباملقابل نرى تيهاً آخر يف اجلانب اآلخر 
šÏΡ (: لقرآنيةَ العبارة ا تغطّي وجهها ، وقالوا إنَّ ô‰ ãƒ £Íκ ö� n=tã  ÏΒ £ ÎγÎ6� Î6≈ n=y_ 4 y7 Ï9≡sŒ 

#’ oΤ ÷Šr& β r& z øùt� ÷èãƒ Ÿξ sù tø sŒ÷σ ãƒ 3 (  ] ٥٩: األحزاب [ معن ، تعين تغطيةَ الوجه كي ت احلرائر زي
مل  –كما يفترى على منهجِ اهللا تعاىل  –اإلماء ، فال يؤذين كاإلماء ، حيثُ اإلماء 

فهن الشرع بالتستر ، وأنّ عوراتهن ال تشملُ الكثري من مفاتنِهن ، وبالتايل فإنّ يكلِّ
 نمسألةٌ ليست كبريةً ، كو نفترى على منهجِ اهللا تعاىل  –إيذاَءهيف  –من منظار ما ي

  ..درجة أقلّ كرامةً وحصانة 
حمذهبهم التفسريي هذا ال ييف هذه الصورة ال –أبداً  –ل م ة ، وال يف أيقرآني

 صياغةُ هذا النص هداللة له يف كتابِ اِهللا تعاىل ، وتدحض ألي ة ، وال وجودعبارة قرآني
يف هذا  –دحضاً كامالً ، فال وجود لكلميت احلرائر واإلماء يف هذا النص ، وال حتديد 

 يف خما –النص واضح من اإليذاء ، بل إنّ النص دحدطبة مجيع نساء املؤمنني إلطارٍ م
  ..دون أي متييز 

 .. هقَدبأمراضه وع هذا التفسريِ التارخيي انطلقوا من واقعٍ اجتماعي أصحاب
لقد تصوروا املرأةَ مجرد .. وعصبياته كمعيارٍ يعايرون عليه دالالت كتابِ اِهللا تعاىل 

احلياة الدنيا ال يتجاوز هذه املهمة ، ومل وعاٍء يفرِغُ فيه الرجلُ شهوته ، وأنّ دورها يف 
يتصوروا املرأةَ لبنةً فعالةً يف بناء املُجتمع اإلنساينّ السليم املتحضر ، حيث املرأةُ فيه 
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لقد أرادوها حيواناً ال هويةَ له ، وبالتايل ال .. إنسانٌ أراده اهللا تعاىل خليفةً له يف األرض 

  ..ه ، وهذا يتطلّب تغطيةَ وجهِهِا إللغاِء هويتها االجتماعية يعرفُها اتمع ، وال تعرفُ
مل يهتموا ا ، كيف ستتزوج من إنسان مل ير وجهها ؟ ، وكيف ستعملُ يف .. 

جمالِ احلياة اإلنسانية كإنسان فعالٍ ينتج الفكْر واحلضارةَ ، دون أن تعرف هويتها ، ومل 
طيةَ وجه املرأة قد يتحولُ إىل سبيلٍ ملمارسة الفاحشة ذاتها ، حيثُ يتستر يدركُوا أنّ تغ

حتت ذلك الغطاِء بعض الرجالِ والنساِء على حد سواء يف ممارستهم لتلك الفاحشة ، 
ولدرجة قد يشك فيها الرجلُ بنسائه ، حينما تقع الفاحشةُ مع امرأة تغطّي وجهها يف 

  ..نساَءه اتمع الذي حيوي 
وغريه الكثري من االحتماالت ، أوجه من اإليذاء تنالُ املرأةَ حينما .. كُلُّ ذلك .. 

تفقد هويتها يف اتمع ، وحينما تتحولُ إىل رقمٍ ليس له أي صفة اجتماعية ، أي حينما 
 (لعبارة القرآنية وكلُّ ذلك نراه حمموالً با.. يغطَّى وجهها وتفقد هويتها اإلنسانية 

y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøù t�÷è ãƒ Ÿξsù tø sŒ÷σ ãƒ 3 ( ..  

�ω (ولو نظرنا يف االستثناء  Î) $tΒ t� yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( (  ةمن العبارة القرآني) Ÿω uρ šÏ‰ ö7ãƒ 

£ßγ tFt⊥ƒÎ— �ωÎ) $tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  ] من ] ٣١: النور رظهلنا ما ي رصوزينة املرأة  ، لرأيناه ي
ونتيجةُ هذه .. كهوية تميزها عن غريها ، أي يشمل وجهها الذي تعرف من خالله 

  .... املعرفة يدفَع عنها األذى 
�ω (: ولذلك نرى العبارةَ القرآنيةَ ..  Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  استثناًء من الزينة اليت جيب

Ÿω (على املرأة أالّ تبديها  uρ š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— �ω Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  ونرى أنّ اهللا تعاىل ،

�ω (: يقول  Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (  ذه الصيغة ،) � yγ sß (  أُخرى ةلُغوي صياغة دون أي ..
ه دون أيبطبيعت اُهللا تعاىل الظاهر لْقخ عطي اإلنسـانَ  تكلُّ فهذه الزينةُ هيف ، والذي ي
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ـةُ  هره العبارة القرآنيصور ، وهذا ما تف به عن غريه من البشعروي ، هزيميو ، هتوي) 

#’ oΤ ÷Š r& β r& z øù t� ÷è ãƒ ( ..  
من الزينة اليت جيب على املرأة أنْ تخفيهـا ،   ة الظاهرةُ بطبيعتها واملستثناةفهذه الزين

العبـارةُ  .. إذاً ..... ميز ا عن غريها من البشـر  هي اهلُويةُ اليت تعرف ا املرأةُ ، وتت
$ (: القرآنيةُ  tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( ( ها خارجودين املرأةُ عليهـا   اليت تشملُ الوجه ، ساحتما ت

$ (: فالعبارةُ القرآنيـةُ  .. من جالبيبها ، وذلك لتعرف املرأةُ ويمنع عنها األذى  tΒ t� yγ sß 

$ yγ ÷Ψ ÏΒ ( ( املشمول باللباس الذي أنزلَه اهللا تعاىل ليواري اإلنسـانُ  ، تص غري املرأة وجه ف
  ..بِه سوءته 

�ß∃t (: إنَّ آلية معرفة البشر تكون بسيماهم ..  ÷èãƒ tβθãΒÌ� ôfãΚø9 $# öΝ ßγ≈ uΚŠÅ¡Î0 ä‹ s{÷σ ãŠsù 

Å»≡uθ ¨Ζ9$$ Î/ ÇΠ# y‰ø% F{$#uρ (   ] [فتعلُّق الكلمتني ..  ] ٤١: الرمحن] ) ß∃t� ÷èãƒ (  ،،) 

öΝ ßγ≈ uΚŠÅ¡ Î0 ( [[  ببعضهما يف هذه اآلية الكرمية حيمل إشارة إىل أنَّ معرفة البشر تكون

›öΝèδ$yϑ (: والبشر سيماهم يف وجوههم ... بسيماهم  Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì� rO r& ÏŠθàf �¡9$# 

›öΝèδ$yϑ (فالعبارة القرآنية ..  ] ٢٩: الفتح [   ) 4 Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ ãρ (  ةواضحة وجلي ...
وبالتايل فغطاء الوجه .. فاإلنسان يعرف بوجهه .. الوجه هو آلية معرفة اإلنسان .. إذاً 

y7 (ينقضه قوله تعاىل  Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøù t�÷è ãƒ Ÿξsù tø sŒ÷σ ãƒ 3 ( ..  
له زينتها ، اللباس الذي أنزلَه اهللا تعاىل ، يكون فاعالً عندما ال تبدي املرأةُ من خال.. 

 –مادياً ومعنوياً  –إالَ ما ظهر منها كهوية تميزها عن غريها ، ومن خالل عدم حتركها 
  ..حبركات دف إىل اإلعالم بالزينة املخفية اليت يحرم اُهللا تعاىل إظهارها 
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Ÿω (: فالعبارة القرآنية  uρ tø⌠Î� ôØ o„ £Îγ Î=ã_ö‘r' Î/ zΝ n=÷è ã‹Ï9 $tΒ tÏÿ øƒä†  ÏΒ £Îγ ÏFt⊥ƒÎ— 4 (  رصوت ،

حكماً إهلياً عاماً مينع املرأةَ من حتركها املادي  –كما هو واضح من صياغتها اللغوية  –
واليت يحرم عليها أن ) مادياً ومعنوياً ( واملعنوي حتركاً يؤدي إىل علْمِ زينتها املخفية 

ا ليست حمصورةً حبيثية تارخيية تتقزم فيها حبيثُ ال تتجاوز ودالالته.. تعلمها للناس 
وكلّ ذلك دونَ مغاالة تلغي هويتها وشخصيتها اليت .. اخللخال كما فُسر تارخيياً 

  ..تميزها عن غريِها من النساء احملتشمات 
tβ (واستشهاد بعضهم بقوله تعاىل  ö� s%uρ ’ Îû £ ä3Ï?θã‹ ç/ ( خروج املرأة للعمل ،  على عدم

# (واستشهادهم بالعبارة القرآينّ  sŒÎ) uρ £èδθßϑçGø9 r'y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθè=t↔ó¡ sù  ÏΒ Ï !# u‘uρ 5>$ pgÉo 4 ( 
فهاتان العبارتان القرآنيتان .. ، هو حتريف للكلم عن مواضعه  ] ٥٣: األحزاب [ 

 تان بنساء النيبخاصr خاطب نساء النيبواهللا تعاىل ي ، r  بقوله :) u !$|¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9 $# 

¨äó¡ s9 7‰ tn r'Ÿ2 zÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# 4 (   ] ٣٢: األحزاب [   ة بنساء النيبواألحكام اخلاص ،r  ال
فهل حيق لنا أن نفرض على نسائنا عدم الزواج بعد .. حيق لنا فرضها على باقي النساء 
 متثّالً بأزواج النيب موت أزواجهنr  :) $tΒuρ šχ%x. öΝ à6s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™ u‘ «! $# Iω uρ 

β r& (# þθßs Å3Ζ s? … çµy_≡uρ ø— r& .ÏΒ ÿ ÍνÏ‰÷è t/ #́‰ t/ r& 4 (   ] ؟ ] ٥٣: األحزاب   .. !!!  
 –ويف غريِها من املسائل القرآنية  –إنَّ اَهللا تعاىل يصور أحكامه يف هذه املسألة 

داً عن احليثيجرطلقاً مة ، تصويراً مة واإلقليميات القومية ، وعن اخلصوصيات التارخيي
 يف كلِّ زمان هبهذه األحكام قد نزلت عليه هو ، وختاط راإلنسانُ تصو حبيث يستطيع

وإن كانت هناك .. ومكان ، وتفي لإلجابة على كُلِّ متطلباته احلضارية إىل قيام الساعة 
اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي بشكلٍ صريح ، يدركه كلُّ  خصوصية من األحكام ، يبينها لنا

  .. من يتجرد يف إدراكه لدالالت آيات اهللا تعاىل 



   ٠٤٤                  
اللباس الذي يأمر اهللا تعاىل به املرأةَ املؤمنة ، ال بد أن يحقِّق شرطني .. إذاً .. 

  :أساسيني 
يلغي هويتها ، وبالتايل أن يشملَ جسد املرأة ، ويغطّي رأسها ، ولكن دون أن  – ١

ضها يعر) بتغطية وجهها ( دونَ أن يعرضها لألذى ، إذ أنّ طمس هوية املرأة يف اتمع 
وهذا الشرط .. لألذى ، وجيعلُ منها رقماً ال هويةَ له ، وكائناً غري فاعلٍ يف ذلك اتمع 

  ..نراه يف اآلية الكرمية التالية 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ÎΣuρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# šÏΡô‰ ãƒ £Íκ ö� n=tã ÏΒ 

£Îγ Î6� Î6≈ n=y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù t øsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x.uρ ª! $# # Y‘θàÿxî $ VϑŠÏm§‘ (   ] األحزاب :
٥٩ [   

غرض السترِ منه ، وخصوصاً أماكن أن ال يكونَ اللباس شفافاً حبيث ال يؤدي  – ٢
العورة والفتن اليت حباجة إىل تغطيتها بسماكة وثبات تسترها ، وهذا ما تصوره العبارةُ 

�tø⌠Î (القرآنيةُ  ôØ u‹ ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n? tã £Íκ Í5θãŠã_ ( (  ] املرأةُ  ] ٣١: النور رؤميف  –، حيثُ ت
أنْ تسعى لسترِ مناطق الفتن والعورات ، وذلك بواسطة األغطية  – هذه العبارة القرآنية

 رةاملُصو السابقة الكاملة يف املسألة املعين غريِ الشفافة ، وحبيث يكونُ اللباس املُناسبة
  ..للشرط األول فاعالً مؤدياً ملهمته بشكلٍ سليم 

من الدالالت واملعاين ما هو أكرب بكثريٍ وهكذا نرى أنّ النصوص القرآنيةَ حتملُ .. 
.. مما متّ حتميلُه خالل التاريخ ، وأنّ هناك ما متّ حتميلُه للقرآن الكرمي والقرآنُ منه براء 

فسواٌء اإلفراط يف التطرف أم التفريط يف األحكام ، كالمها وجهان لعملة واحدة ، هي 
  .. خمالفةُ أحكامِ كتابِ اِهللا تعاىل 

مهم بأنّ لباس احلرائرِ يكون بتغطية وجوههن كتمييزٍ هلن عن اإلماء ، يف الوقت وزع
الذي زعم فيه أنّ عورةَ اإلماء ال تشملُ بعض مفاتنها ، وكأنها خملوق غـري إنسـاينّ ،   

كُلّ ذلك ليس أكثر من .. وكأنّ جسدها من مادة أخرى ختتلف عن مادة جسد اإلناث 



   ٤٠٥                  
ها علـى   إسقاطاتالصنع ، متّ فرض سبقةم اتة وأهواٍء وعصبيألمراضٍ اجتماعي ةتارخيي

  ..دالالت كتاب اهللا تعاىل ، يف الوقت الذي ينقُضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 
( املعجزة الكـربى  : ، ويف كتاب ) احلكمة املطلقة ( وقد بينت يف النظرية الرابعة 

رت ا فقهياً ، ، أنَّ مسائل العبيد وملك اليمني باحليثية اليت أُطِّ) ريء حوار أكثر من ج
يف كتاب اهللا تعاىل ، وأنها من مجلة ما متّ افتراؤه على منـهج اهللا   –أبداً  –ال وجود هلا 

  .. تعاىل ، وكلُّ ذلك هو يف النهاية حتريف للكلم عن مواضعه 
  

    $         $         $  
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رأينا يف الفصل األول أنَّ القرآن الكرمي يرتبط بصفات اهللا تعاىل ، فهو أمسى مـن أن  
خيضع للحدوث ، ومن أن حييط به املكان والزمان ، فما حيمله القرآن الكرمي من تشريع 

تعاىل وقولـه ،  ورأينا أنَّ القرآن الكرمي هو كالم اهللا .. هو فوق احلدوث مكاناً وزماناً 
مه مة واملكان والزمان ، وأنّ ما توهته يف عامل ال حتكمه قوانني املادقاله اهللا تعاىل حبرفين 

قالوا حبدوث القرآن الكرمي ، ومقالوا بقدم كالم اهللا تعاىل وحدوث قوله ، مرجعـه   ن
اهللا تعـاىل وقولـه ،   أنهم جعلوا من تصورام املادية عن النطق واللفظ قيداً على كالم 

وكأنَّ اهللا تعاىل ال يستطيع القول إالّ عرب حروف خملوقة حمكومة لقوانني املكان والزمان 
هذا باإلضافة إىل عدم إدراكهم للفارق بني الكالم والقول إدراكـاً  .. كقوهلم احلادث 

  ..سليماً كما يصوره القرآن الكرمي 
لقرآن الكرمي فطرية موحاة من اهللا تعاىل ، ينـتج  ورأينا يف الفصل الثاين أنَّ كونَ لغة ا

عنها أنَّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي الواحد ال خترج عن إطار جذرها اللغوي الـذي  
ورأينا أنَّ .. تفرعت عنه ، وهي ليست وضعية من اصطالح البشر كباقي لغات البشرية 

ذفهما ، أو زيادما ، إنما هـو  تقدمي كلمة قرآنية أو حرف قرآين ، أو تأخريمها ، أو ح
حلكمة مطلقة ترتبط بصفات اهللا تعاىل املطلقة ، ورأينا كيف أنَّ اقتران الكلمات القرآنية 
مع بعضها ، إنما هو انعكاس مطلق الرتباط املسائل اليت تصفها وتسميها هذه الكلمات 

..  
حكاماً وبراهني ودالالت ورأينا يف الفصل الثالث كيف أنَّ العبارة القرآنية حتمل أ

، ال يتسرب إليه أي خلل ، ومنها ما هو ) حمكم ( ومعاين ، منها ما هو ظاهر وواضح 
متشابه ال سبيل لنا يف إدراك اية معانيه ، فهناك عمق يف القرآن الكرمي ال يعلمه إالّ اهللا 



   ٤١٠                  
مي ال ميكن جتزئته ، ألنه ورأينا أنَّ القرآن الكر.. تعاىل ، وهو اية تأويل النص القرآين 

متعلّق بصفات اهللا تعاىل اليت ال تتجزأ ، وال ميكن النظر إىل أحكامه بعيداً عن منهج كلية 
ورأينا كيف أنه ال جيوز ختصيص ما يرد يف كتاب اهللا تعاىل بعبارات .. البحث القرآين 

ىل بعبارات ظاهرها ظاهرها اإلطالق ، وأنه ال جيوز إطالق ما يرد يف كتاب اهللا تعا
$ (ورأينا أنَّ عدم اتباع منهج الكلية يف البحث القرآين .. التخصيص  ¨Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ä. (  ،

وأنَّ الركض خلف روايات التاريخ وأقوال السابقني ، دون تفعيل العقل ارد يف إدراك 
  ..دالالت العبارات القرآنية ، سيؤدي إىل حتريف الكلم عن مواضعه 

سنتعرض إن شاء اهللا تعاىل يف هذا الفصل ملسألة الناسخ واملنسوخ ، الين كثر فيهـا  و
اهلرج ، واتسعت فيها دائرة اخلالف حىت بني الذين يدافعون عنها ، لنرى موقـع هـذه   
املسألة من حقيقة القرآن الكرمي املتعلّق بصفات اهللا تعاىل ، والذي حيمل أحكاماً ومعاين 

  ..لقوانني املكان والزمان هي فوق االنصياع 
يف البداية وقبل حترير النسخ بشكله احلايل وجعله حبثاً مستقالً من أحباث علوم القرآن 
الكرمي ، كان النسخ يطلق عليه ختصيص العام ، وتقييد املطلـق ، وتفصـيل امـل ،    

  ..وإيضاح املبهم ، حىت كان هناك من جعل االستثناء نسخاً 
 [شافعي الذي يعد أول من ميز النسخ عن غريه فابتداء من عهد ال


 [    زه عن غـريه ، كلفـظة متيحيث أطلق عليه معاين عد ،

وعلى امتداد القرن الثالث اهلجري ..  )الرسالة ( التبديل واإلزالة واحملو وذلك يف كتابه 
وأوائل القرن الرابع وما تبعه من قرون ، نرى يف كلِّ قرن من العلماء من يعرف الناسخ 

  ..واملنسوخ تعريفاً جديداً 
معرفة الناسخ ( وأقدم ما وصلنا من تعاريف للناسخ واملنسوخ هو ما ذُكر يف كتاب 

[ : مد بن حزم عمن سبقه من العلماء حيث قال أليب عبد اهللا حم) واملنسوخ 



   ٤١١                  


 [ ..  
[ : هجري بأنـه  )  ٣٧٠( وعرفه أبو بكر اجلصاص املتوفّى سنة 

  [ ..فه اه )  ٤٠٣( لباقالين املتوفّى سنة وعرهجري بأن : ]
 

[ : هجري بأنه )  ٤٥٦( وعرفه ابن حزم الظاهري املتوفّى سنة ..  ]
 [  ..    اءد بـن احلسـني الفـرفه القاضي أبو يعلى حمموعر

[ : هجري بأنه )  ٤٥٨( البغدادي احلنبلي املتوفّى سنة 
 [  ..  فه اآلمدي املتوفّى سـنة٦٣١( وعر  (

[ : هجري بأنه 
 [  .. فه ابن احلاجب املتوفّى سنةـه   )  ٦٤٦( وعرهجـري بأن : ]

 [  ..  فه القاضي البيضاوي املتوفّى سـنةوعر )
  .. ] [ : هجري بأنه )  ٦٧٥

تعاريف هي على سبيل املثال ال على سبيل احلصر ، فكلّ من وضع تعريفـاً  وهذه ال
ملسألة الناسخ واملنسوخ يظنه كامالً ساملاً من النقص ، ينتقد فيه التعاريف اليت سـبقت  

  ..تعريفه ، يأيت بعده من ينتقد تعريفه هذا ليضع تعريفاً يظنه كامالً ساملاً من النقص 
ألدلّة اليت تثبت أنَّ مسألة الناسخ واملنسوخ صناعة بشـرية  وهذا دليلٌ من جمموعة ا 

حمضة ، توضع فيها التصورات املسبقة الصنع واألهواء معياراً لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، 
ليست نتاجاً تدبرياً لكتاب اهللا تعاىل ، إنما هي  –كما سنرى  –فهذه املسألة املزعومة 

  ..نتيجة تقليد أعمى يتم فيه التعامي عن دالالت كتاب اهللا تعاىل 



   ٤١٢                  
إزالة حكمٍ أمر اهللا تعاىل به يف كتابه : النسخ كما زعموه هو باختصارٍ شديد .. إذاً 

( حبكمٍ جديـد  ) نسوخ امل( الكرمي ، حبكمٍ آخر بدالً منه ، أي هو إلغاء احلكم األول 
  ) ..الناسخ 

  ..وصنفوا الناسخ واملنسوخ على ثالثة أضرب 
أُنزلت سـورة تعـدل    –على سبيل املثال  –ما نسخ خطّه وحكمه ، فقالوا  – ١

  ..سورة التوبة مثّ نسخت كلّها 
أُنزلت آية الرجم مثَّ  –على سبيل املثال  –، فقالوا  ما نسخ خطّه وبقي حكمه – ٢

أ مالك أنّ عمـر بـن   نسخ خطّها وبقي حكمها ، واحتجوا على ذلك مبا ورد يف موطَّ
[ : اخلطّاب قال 

–– [  ،
r[ : دارمي عن زيد بن ثابت قال ومبا ورد يف سنن ال

[  ومبا ورد يف سنن ابن ماجة أنّ عمر بن ،
[ : اخلطّاب قال 

r [  أمحد عن زيد بن ثابت ، ومبا ورد يف مسند : ]
r [ ..  
ما نسخ حكمه وبقي خطّه ، وهو آيات كثرية نتلوها يف كتـاب اهللا تعـاىل ،    – ٣

فوجودها .. أرادوا جعلَها جمرد كلمات تتلى ، ال عالقة لنا باألحكام واألدلّة اليت حتملها 
هو ألجر التالوة والتربيك وتذكّر  –بناء على ما يؤدي إليه كالمهم  –القرآن الكرمي يف 

  .. الفاعليةصاحلة  –حسب زعمهم  –املاضي الذي كانت فيه 
) ما نسخ حكمه وبقـي خطّـه   ( وحتى الذين أمجعوا على هذا الضرب من النسخ 

عوا نسخها ، وال يتفقون عليها ، فاآلية املنسوخة جندهم ال جيمعون على اآليات اليت اد



   ٤١٣                  
إن شـاء اهللا   –وسـنتعرض  .. عند اآلخر  –أو ناسخة  –عند أحدهم ، غري منسوخة 

  ..يف هذا الفصل هلذا الضرب من الناسخ واملنسوخ املزعوم بالتفصيل  –تعاىل 
 [الناسخ واملنسوخ بأنواعه هذه يعين أنه باستطاعتهم أن يضيفوا إىل كتاب اهللا تعاىل 

ما يشاؤون من أحكام ، فما زعموه من آيات نسخ خطُّهـا وبقـي    ]لذي بني أيدينا ا
وباستطاعتهم أن حيذفوا مـن  .. حكمها يعطيهم التربير إلضافة ما يشاؤون من أحكام 

كتاب اهللا تعاىل ما يشاؤون من أحكام ، فما زعموه من آيات نسخ حكمهـا وبقـي   
هذا باإلضافة إىل قول الكـثريين  .. ون من أحكام خطّها يعطيهم التربير حلذف ما يشاؤ

منهم بأنَّ احلديث ينسخ القرآن ، وباإلضافة إىل ما يسمونه بتخصيص املطلق وإطـالق  
املخصص وكلّ ما متّ ويتم افتراؤه على كتاب اهللا تعاىل من مفـاهيم متّ وضـعها مـن    

  ..جيوم ، ال دف إالّ إىل اإلساءة ملنهج اهللا تعاىل 
  ..النسخ الذي زعموه يقتضي األمور التالية .. إذاً  ..
ما نسخ خطّه وبقي ( والضرب الثاين ) ما نسخ خطّه وحكمه ( الضرب األول  – ١

يقتضيان أنَّ القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا تعاىل دفعةً واحدةً من اللوح احملفوظ ) حكمه 
$! (إىل السماء الدنيا  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ô‰ s)ø9 نزل من السماء ، والذي ]  ١: القدر [   ) #$

$ (عاماً )  ٢٣( على مدار  rالدنيا على الرسول  ¯ΡÎ) ß øtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã tβ# u ö� à)ø9 $# WξƒÍ”∴s? 

حسب ما يقتضي إليه هذان الضربان من النسخ  –هذا القرآن ، ]  ٢٣: اإلنسان [  )
  ..وأكثر آيات من القرآن املوجود بني أيدينا هو أكرب حجماً  –املزعوم 
ما نسخ حكمه وبقي ( الضرب الثالث من أضرب الناسخ واملنسوخ املزعوم  – ٢
، يقتضي أنَّ هناك تعارضاً بني النصوص القرآنية ، لدرجة يستحيل فيها التوفيق ) خطّه 

  ..بني هذه النصوص 
صالحية كأحكام يطلبها اهللا تعاىل الضرب الثالث يقتضي وجود آيات فاقدة لل – ٣

، فحسب زعمهم حتمل رد التالوة والتربيك  –بناء على زعمهم  –منا ، فهي 



   ٤١٤                  
دالالت وأحكاماً ختتلف عن األحكام املُرادة اليت حتملها اآليات الناسخة ، وبالتايل 

ة ، ولفظها معزول عن مضموفرغة من حكم استمرار الصالحيا فاآليات املنسوخة م..  
الضرب الثالث يقتضي أنَّ اآليات املنسوخة خاضعة لقوانني الزمان واملكان ،  – ٤

حادث ، كون هذه اآليات ال  –حسب زعمهم  –أي حادثة ، وبالتايل فالقرآن الكرمي 
 –حسب زعمهم  –فاآليات املنسوخة محلت .. ختتلف عن اآليات املوجودة بني أيدينا 

جليل األول ، مثّ أتت بعد ذلك اآليات ارحلة معينة من أحكاماً وتشريعات مؤقّتة مل
  ..الناسخة ، لتبدأ مرحلة جديدة بالنسبة هلذه األحكام والتشريعات 

  
       

                                  
  

  الرسالة                    نزول بداية   نزول احلكم املنسوخ    ول احلكم الناسخ          نز   الرسالة    نزولاية              

  
         

حيدد اآليات املنسوخة واآليات ) وال حىت حديث ( مبا أنه ال يوجد نص قرآينٌّ  – ٥
اجتهادية ، ومبا أنَّ االجتهاد ليس مقصوراً على جيلٍ اليت نسختها ، لذلك فهذه املسألة 

بناء على ما يقتضيه هذا الضرب الثالث  –دون غريه ، لذلك فمسألة الناسخ واملنسوخ 
  ..ال ميكن إاؤها وال وضع حد هلا  –

٦ – آيات دوجه تيف  مبا أن دوجه تكرمية حتمل أحكاماً منسوخة ، فهذا يعين أن
حنن مطالبون  –بناء على زعمهم  –بل .. الكرمي أحكام لسنا مطالبني باتباعها القرآن 

  .. باتباع ما خيالفها ، مما حتمله اآليات اليت زعموا أنها ناسخة هلا 
  

$         $         $  
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إنَّ مسألة الناسخ واملنسوخ حسب الضربين األول والثاين هي مسألة مستحيلة ، 
ما قال اهللا تعاىل ) ودون زيادة أو نقصان ( فالقرآن الكرمي املوجود بني أيدينا هو ذاته 

Ρ̄$! (اء الدنيا عنه أنه أنزله دفعةً واحدة من اللوح احملفوظ إىل السم Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s# ø‹s9 

Í‘ô‰ s)ø9 على  rنزل من السماء الدنيا على الرسول ، وهو ذاته الذي ]  ١: القدر [  ) #$

Ρ̄$ (عاماً )  ٢٣( مدار  Î) ßøt wΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n= tã tβ# u ö� à)ø9 $# WξƒÍ”∴s? (  ] وهو ]  ٢٣: اإلنسان ،

$ (أنه تبيانٌ لكلِّ شيء ذاته الذي وصفه اهللا تعاىل ب uΖ ø9̈“ tΡuρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 ( 

≅ö (، وهو ذاته دون زيادة أو نقصان الذي قال اهللا تعاىل عنه  ] ٨٩: النحل [  t/ uθèδ 

×β# u ö� è% Ó‰‹Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθs9 ¤âθàÿ øt¤Χ (   ] ٢٢ – ٢١: الربوج  [.. 

وجود بني أيدينا تبياناً لكلِّ شيء إنْ كانت هناك كيف يكون القرآن الكرمي امل
فعت  نصوصسخ خطُّ( منه قد رفزعمهم يقتضي أحد !!! .. كما يزعمون ؟) ها ن

  .. أمرين مستحيلني 
إما أنَّ النصوص املرفوعة ال حتمل أحكاماً ذات قيمة تؤثّر على كون القرآن  – ١

ستحيل ، فال يوجد نص من قول اهللا تعاىل إالّ الذي بني أيدينا تبياناً لكلّ شيء ، وهذا م
وحيمل قيمةً متيزه ، وبالتايل فتلك النصوص اليت يزعمون رفع خطّها ليست من كتاب 

  ..اهللا تعاىل ، وال وجود هلا إالّ يف خميالم 
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أو أنَّ النصوص املرفوعة حتمل قيمةً متيزها عن غريها من النصوص ، وهذا  – ٢

رآن الذي بني أيدينا ينقص تلك النصوص حىت يكون تبياناً لكلِّ شيء ، يقتضي أنَّ الق
uΖ$ (: فاهللا تعاىل عندما يقول .. وهذا مستحيل  ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 ( 

ذه  –فهو جلّ وعال يعين القرآن الذي بني أيدينا دون زيادة أو نقصان ، ويعين أنه 
  ..  انٌ لكلِّ شيء تبي –احليثية 

ها هي مسألة مستحيلة ، ألنّ جمموع ورود ومسألة وجود نصوصٍ قرآنية نسخ خطُّ
 –) املعجزة ( كما بينا يف النظرية األوىل  –أي كلمة يف القرآن الكرمي تصف مسألة ما 

هذه يتعلّق حبقيقة املسألة اليت تصفها وتسميها هذه الكلمة ، ويعكس متاماً حقيقة وجود 
ولو أُضيفت كلمة إىل القرآن الكرمي ، أو حذفت ، أو بدلت بغريها .. املسألة يف الكون 

.. ، الختلَّ هذا التوازن املُطلق الذي يتعلّق مبجموع ورود الكلمة يف القرآن الكرمي 
  !!! ..فكيف إذاً من املمكن أن تكون هناك كلمات نسخ خطّها كما يزعمون ؟

( [كيف أنّ كلمة ) املعجزة ( ة األوىل لقد رأينا يف النظري ÅÏΘöθ tƒ (  ،) $YΒöθ tƒ ( [ 
مرة ، مبا يطابق عدد الدورات املتمايزة )  ٣٦٥( ذه الصيغة املفردة بالذات ترد 

�Îh ( [: ورأينا كيف أنَّ ورود الكلمات .. لألرض حول الشمس  y9ø9 $# (  ،) $T¡ t6tƒ (  ،

) t� ós t7ø9 $# ( [ ذه احليثي ، ة من الصياغة ، ترد يف القرآن الكرمي وروداً يعكس نسبة

Ïπ (ورأينا كيف أنَّ كلمة .. اليابسة واملاء على سطح الكرة األرضية  s3Í× ¯≈ n=yϑø9 ( ترد  ) #$

≈ß (مرة وهو ذاته عدد مرات ورود كلمة )  ٦٨ sÜ ø‹ ¤±9 املناظرة هلا متاماً ، ورأينا  ) #$

Ïπ (كيف أنَّ كلمة  s3Í× ¯≈ n=yϑø9 مرة وهو ذاته عدد مرات ورود )  ٨٨( ومشتقّاا ترد  ) #$

≈ß (كلمة  sÜ ø‹ ورأينا ورأينا الكثري الكثري من األمثلة اليت تثبت .. ومشتقّاا  ) ¤±9$#
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استحالة حذف كلمة من كتاب اهللا تعاىل ، أو زيادة كلمة إىل كتاب اهللا تعاىل ، أو 

  ..تبديل كلمة بكلمة يف كتاب اهللا تعاىل 
( كيف أنَّ عدد احلروف املرسومة يف سورة نوح عليه السالم هو  –أيضاً  –ورأينا 

ورأينا يف .. حرفاً مرسوماً ، وهذا ما يوافق املدة اليت لبثها عليه السالم يف قومه )  ٩٥٠
) حوار أكثر من جريء ( ويف كتاب املعجزة الكربى ) إحدى الكُبر ( النظرية اخلامسة 

ية قرآنية مكتشفة ألول مرة يف العامل ، رأينا أنه يستحيل حذف حرف من ، وعرب أجبد
كتاب اهللا تعاىل أو زيادة حرف إىل كتاب اهللا تعاىل ، أو تبديل حرف حبرف يف كتاب 

  ..اهللا تعاىل 
منسوخة خطّاً من القرآن الكرمي ، ) أو حىت حرف ( إنَّ زعمهم بوجود كلمة 

  :االت املستحيلة التالية يقتضي احتماالً من االحتم
يقتضي نسخهم املزعوم تغيراً يف ماهية املسألة املوصوفة ذه الكلمة بعد النسخ  – ١

املزعوم ، فعلى سبيل املثال لو وجدت يف النصوص اليت زعموا نسخها إحدى الكلمتني 
] ) ÅÏΘöθtƒ (  ،) $ YΒöθtƒ (  [كثر من القتضى ذلك أنَّ األرض كانت تدور حول نفسها أ
  ..دورة متمايزة ، وهذا مستحيل )  ٣٦٥( 

يقتضي نسخهم املزعوم أنَّ النصوص القرآنية اليت نسخت ليست مطلقة ، وال  – ٢
  ..عالقة هلا بالنصوص القرآنية ، وهذا يفند زعمهم من أساسه يف مسألة النسخ 

املقروء الذي  يقتضي نسخهم املزعوم أنَّ القرآن الكرمي ليس كتاب اهللا تعاىل – ٣
، فخلط األمور عرب إيهام ) الكون ( خيتزل بعمقيه الظاهر والباطن نواميس كتابه املنشور 

الناس بأنَّ نصوصاً كانت من القرآن مثّ رفعت هو زعم ال خيتلف عن زعم الكافرين بأنَّ 
  ..القرآن الكرمي ليس من عند اهللا تعاىل 

ال تكون صحيحةً إالّ مبوافقتها لكتاب  روايات –يف النهاية  –وأحاديث الرجم هي 
اهللا تعاىل ، وحنكم على وضعها من خمالفتها لكتاب اهللا تعاىل ، وهي ليست حجة على 
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سوقوها على فالنصوص اليت لفَّ.. ق عابدو أصنام التاريخ كتاب اهللا تعاىل ، كما ي

ها ، هي وجه بقي حكمكتاب اهللا تعاىل وبأنها تأمر بالرجم وزعموا أنها رفعت خطّاً و
  ..من أوجه التحريف ألحكام منهج اهللا تعاىل ، وذلك لألسباب التالية 

èπ (: عندما يقول اهللا تعاىل  – ١ u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (#ρà$Î# ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ sπs� ($ÏΒ 

;οt$ù# y_ ( Ÿω uρ /ä. õ‹ è{ù' s? $ yϑÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «! ، فإنَّ ذلك يعين الزانية والزاين ]  ٢: ور الن[   ) #$
من  دون أي ختصيصٍ لكوما حمصنني أم ال ، هكذا يدرك من هذا النص القرآين كلُّ

èπ (صون الكلمتني فكيف إذاً خيص.. ميلك حداً أدىن من إدراك قواعد اللغة العربية  u‹ÏΡ# ¨“9$# 

’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (  وجد فيه إشارة إىل كتاب اهللا تعاىل هلذا بغري احملصن يف الوقت الذي الت
  ..التخصيص ؟ 

لو فرضنا جدالً أنَّ احملصن حكمه الرجم ، فكيف إذاً سنفهم دالالت العبارة  – ٢
#! (: القرآنية  sŒÎ*sù £ÅÁ ômé& ÷β Î*sù š ÷s? r& 7π t±Ås≈ xÿÎ/ £Íκö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# 

š∅ ÏΒ É># x‹ yèø9 ، إن كان حكم احملصنات من العذاب هو الرجم ]  ٢٥: النساء [   ) 4 #$
أما حماوالت اهلروب من هذه احلقيقة القرآنية  !!! ..حىت املوت ، فما هو نصف املوت ؟

هنا هو العذاب الذي هو اجللد دون الرجم ، فهو حماولة من حماوالت ذر بأنَّ املعين 
ن نطلّق عقولنا لنسمع مثل هذا الكالم الذي ، ولسنا مستعدين أل األعنيالرماد يف 

 تنقضه الكثري من احلقائق اليت منها أنَّ الرجم هو بذاته عذاب ..  
 [النص املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً  – ٣  

  [ ه نصاً ، ألناً إهليال ميكن أن يكون نص اً  ، هذا النصلغوي ركيك
  [فكلمة .. خيجل من صياغته حىت من ميلك احلد األدىن من إدراك حقيقة اللغة العربية 

 [  ، سواء ستعمل للرجل واملرأة على حدستعمل أصالً ، فكلمة الشيخ تال ت



   ٤١٩                  
إذاً ورود .. رجل عجوز ، وامرأة عجوز : ، نقول ) عجوز ( كما هو احلال يف كلمة 

  .. rيف النص امللفّق يؤكّد أنه موضوع ومل يسمع به  ]  [كلمة 
يف كتاب اهللا تعاىل ال عالقة هلا باإلحصان كما يريد زاعمو [ [مثَّ إنَّ كلمة 

  ..هذه الرواية املوضوعة ، فهذه الكلمة تعين مرحلةً متقدمةً من العمر 
) ôM s9$s% #tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ à$Î!r&u O$ tΡ r&uρ ×—θàf tã #x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷èt/ $ ¸‚ø‹ x© ( �χÎ) # x‹≈yδ í óý s9 Ò=‹Éf tã ( 

  ] ٧٢: هود [ 

) uθ èδ “Ï%©!$# Ν à6s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §Ν èO ÏΒ 7πxÿ õÜ œΡ §Ν èO ôÏΒ 7πs) n=tæ §Ν èO öΝä3 ã_Ì� øƒä† Wξøÿ ÏÛ §ΝèO 

(# þθäó è=ö7tF Ï9 öΝà2 £‰ä© r& ¢Ο èO (#θçΡθä3 tFÏ9 %Y{θãŠä© 4 (   ] ٦٧: غافر [  

  [يف إذاً يزعمون أنَّ القول املوضوع فك
  !!! ..هو نص إهلي يصور احملصن الزاين ؟ ]

كانتا من كتاب اهللا تعاىل مثّ  ]  [مثَّ كيف تكون هناك كلمتان مها 
تعاىل هو سر عظيم يرتبط حذفتا ، وحنن نعلم أنَّ جمموع ورود أي كلمة يف كتاب اهللا 

حبكمة مطلقة تقتضي عدم إضافة كلمة إىل كتاب اهللا تعاىل ، وتقتضي عدم حذف 
!!! كلمة من كتاب اهللا تعاىل ، وتقتضي عدم تبديل كلمة بكلمة يف كتاب اهللا تعاىل ؟

‡Ó ( [) ش ، ي ، خ ( إنَّ مشتقّات اجلذر اللغوي ..  ø‹ x© (  ،) $̧‚ ø‹ x© ( (  ،) 

%Y{θãŠä© 4 (  [  ترد يف كتاب اهللا تعاىل )ات ورود )  ٤ات ، وهذا يقابل عدد مرمر

≅È ([ ) ط ، ف ، ل ( مشتقّات اجلذر اللغوي  øÿÏeÜ9 $# (  ،) Wξøÿ ÏÛ (  ،) ã≅≈ xÿ ôÛF{$# ( 
  ..مرات )  ٤( يف كتاب اهللا تعاىل ، حيث ترد أيضاً  ]

 ا يؤكّد أنَّ هذا النصومم]  [  موضوع هو
حتمل معىن حتمية الوقوع ، وهذا ينايف الواقع  ]  [فيه ، فكلمة  ]  [ورود كلمة 
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، حيث كلمة  ]  [دون كلمة  ] إن [، فعلى األقل كان من املفروض أن ترد كلمة 

وهذا يناسب حتمل إمكانية حدوث األمر وإمكانية عدم حدوثه يف الوقت ذاته ،  ] إن [
يف هذا النص فال  ]  [احلكم الذي يريدون فرضه على منهج اهللا تعاىل ، بينما كلمة 

  ..تتناسب إطالقاً مع ما يريده واضعو ها احلديث 
[ : مثّ كيف نفهم القول املوضوع على لسان عمر بن اخلطّاب 


 [  .. فهل امتنع عمر بن اخلطّاب عن كتابة هذا

 ه لوال هذه اخلشية ألضاف هذا النصيف كتاب اهللا تعاىل خشيةً من الناس ، وأن النص
ا أنَّ النص ليس من هذا الكالم يحمل على وجهني ، إم!!! .. إىل كتاب اهللا تعاىل ؟

كتاب اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد ، وعمر بن اخلطاب يعلم ذلك وبالتايل امتنع 
 من كتاب اهللا تعاىل ولكن ا أنَّ النصعن إضافته لكتاب اهللا تعاىل بناء على ذلك ، وإم

ب اهللا عمر بن اخلطّاب خشي الناس أكثر من خشيته هللا تعاىل فامتنع عن إضافته لكتا
Ρ̄$ (وكال االحتمالني مستحيل فقوله تعاىل .. تعاىل  Î) ß øtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ïÿ≈ ptm: 

  ..، صريح وبين ويسقط هذه الروايات املوضوعة من أساسها ]  ٩: احلجر [  )
من  ليس حكماً –إن صح  –ويف روايات األحاديث ذاا ما يؤكّد أنَّ فعل الرجم 

كموافقة ألهل الكتاب قبل  –حسب هذه الروايات  -  rالسماء ، إنما هو فعل فعله 
نزول النص ) èπu‹ ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρà$Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s�($ ÏΒ ;οt$ù# y_ ( Ÿω uρ /ä. õ‹ è{ù' s? $yϑÍκ Í5 

×π sùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «!   .. حيمل استفساراً يؤكّد ذلك ، فاحلديث التايل]  ٢: النور [   ) #$

  :حسب ترقيم العاملية  ) ٦٣٣٥( صحيح البخاري 
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  : حسب ترقيم العاملية)  ٣٢١٤( صحيح مسلم 


 

 كان يقوم ببعض األعمال اليت مل يرتل ا نصr وهناك بعض الروايات اليت تبين أنه 
  ..قرآين كموافقة ألهل الكتاب ، ريثما يرتل النص القرآين املناسب هلا 

  : حسب ترقيم العاملية ) ٥٤٦٢( البخاري 

 

  : حسب ترقيم العاملية )٤٣٠٧(مسلم 

 

م من كتاب اهللا تعاىل كما يفترون على منهج اهللا أنَّ الرجم حكْ جدالً ولو فرضنا.. 
اليت يرميها زوجها بالزنا أنَّ املرأة املتزوجة  –حسب هذا الزعم  –تعاىل ، فمن املؤكَّد 

رجأن ت دبناء عل. ....م حىت املوت ال برون لنا ورود كلمة فَى ذلك ، كيف يس) 
z># x‹ yèø9 يف العبارة ..... ) و الرجم أو أملوت اك( دون أي صيغة أُخرى ذه الصيغة  ) #$

  .. اليت تصور حكم هذه الزوجة يف كتاب اهللا تعاىل 
) tÏ%©!$# uρ tβθãΒö� tƒ öΝ ßγy_≡uρ ø— r& óΟ s9 uρ ä3tƒ öΝçλ °; â !#y‰ pκ à− HωÎ) öΝ ßγ Ý¡àÿΡ r& äοy‰≈ yγ t±sù óΟ Ïδ Ï‰ tnr& ßìt/ ö‘r& 

¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   …çµ ¯ΡÎ) zÏϑs9 šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∉∪ èπ |¡Ïϑ≈ sƒø:$# uρ ¨βr& |M uΖ÷è s9 «! $# Ïµø‹ n=tã βÎ) tβ%x. zÏΒ 

tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩∠∪ (#äτu‘ô‰ tƒ uρ $ pκ÷] tã z>#x‹ yè ø9$# βr& y‰ pκ ô¶s? yìt/ ö‘r& ¤N≡y‰≈pκ y− «! $$Î/   … çµ̄Ρ Î) zÏϑ s9 

šÎ/É‹≈ s3ø9    ]  ٨ – ٦: النور [   ) #$



   ٤٢٢                  
z(#äτ (فقوله تعاىل  u‘ô‰ tƒuρ $ pκ÷] tã z># x‹ yèø9 نَّ العقوبة هي العذاب الذي بينه أصريح يف )  #$

  .. اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
هو ) نسخ حكم بعض آيات القرآن الكرمي ( والضرب الثالث من النسخ املزعوم 

فكون القرآن .. قرآن الكرمي ، كونه يتعلّق بصفات اهللا تعاىل مسألة تناقض حقيقة ال
لعامل األمر الذي ال حيوي املتناقضات ، وال ينتمي لعامل  –كما رأينا  –الكرمي ينتمي 

اخللق الذي حيوي املتناقضات ، ينفي أن توجد فيه آيات حتمل أحكاماً تخالف وتناقض 
دة  أُخرى ، وينفي أن أحكاماً حتملها آياتحمد ةزمني حتمل أحكاماً لفترة د فيه آياتوجت

فاألحكام والتشريعات القرآنية هي روح من أمر اهللا تعاىل ، ال ختضع لقوانني الزمان .. 
  ..واملكان ، وال حتتوي املتناقضات كما هو احلال يف عامل اخللق 

  
                           

  
  بداية نزول الرسالة                        اية نزول الرسالة                                                   

  
         

ب ال يطلَ –كما زعموا  -لةوإنَّ وجود آيات قرآنية حتمل أحكاماً منسوخة معطَّ
 رها والعملا دون تدب ر آيات القرآن الكرمي والعملا ، يتعارض مع األمر اإلهلي بتدب

  ..استثناء 
) ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8t�≈ t6ãΒ (# ÿρã� −/ £‰u‹ Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9 'ρ é& É=≈ t6ø9 F{$# (   ] ٢٩: ص 

[  

، وال يأتيه الباطل من  مع كون القرآن الكرمي كتاباً ال ريب فيه –أيضاً  –ويتعارض 
لة بل ومناقضة ألحكام أُخرى فيه ، فاحتواؤه على أحكام معطَّ.. بني يديه ومن خلفه 



   ٤٢٣                  
هو وجه من أوجه الريب وباطلٌ  –كما يزعمون  –لدرجة ال ميكن التوفيق بينهما 

  ..كائن فيه 
) y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 (   ]٢: لبقرة ا [  

) …çµ ¯ΡÎ) uρ ë=≈ tGÅ3s9 Ö“ƒÌ“tã ∩⊆⊇∪ �ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# . ÏΒ È÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿω uρ ô ÏΒ Ïµ Ïÿù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ 

AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq (   ] لت٤٢ – ٤١: فص [  

كما يزعمون  –وإنَّ وجود أحكام قرآنية حتملها كلمات اهللا تعاىل لسنا مطالبني ا 
  ..أيضاً مع األمر اإلهلي باتباع كلِّ ما أُنزل إلينا من ربنا دون أي استثناء  يتعارض –
) (#θãèÎ7 ®? $# !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ Ÿω uρ (#θãèÎ7 −Fs?  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρ ã�©. x‹ s? (  

   ] ٣: األعراف [ 

ووجود أحكام قرآنية ناسخة للمسألة ذاا وإنَّ وجود أحكام قرآنية منسوخة ، 
خنتلف عن األحكام املنسوخة ، يتعارض مع كون القرآن الكرمي ال يوجد فيه اختالف 

..  
) Ÿξsù r& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à) ø9$# 4 öθs9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθs9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈n=ÏF ÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 

    ] ٨٢: النساء [   )
öθ (يف هذه اآلية الكرمية اهللا تعاىل يقول . . s9 uρ tβ%x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù 

$ Zÿ≈n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏWŸ2 (  ومل يقل ) ًفكلمة ) ولو كان من عند غري اهللا لوجدوه خمتلفاً كثريا ،

) ÏµŠÏù ( يف العبارة ) (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF÷z$# # Z��ÏW Ÿ2 ( ات ا تنفيالختالف حىت بني جزئي
األحكام داخل النص القرآين ، مبعىن أنه ال يوجد اختالف بني أي حكمني من أحكام 
كتاب اهللا تعاىل ، مبعىن ال ميكن لعبارة قرآنية أن حتمل حكماً خمتلفاً مع حكمٍ آخر 



   ٤٢٤                  
ذلك ينفي  وكلُّ.. حممولٍ بعبارة قرآنية أُخرى ، وذلك داخل دفيت كتاب اهللا تعاىل 

    ..مسألة الناسخ واملنسوخ من أساسها 
د لنا اآليات املنسوخة واآليات ) أو حىت حديث ( قرآين  وإنَّ عدم وجود نصحدي

الناسخة هلا ، وترك املسألة الجتهادات البشر ، ليختلفوا فيها اختالفاً ال ميكن إاؤه ، 
فمسألة كهذه املسألة لو .. ا يتعارض مع إقرار مسألة الناسخ واملنسوخ من أساسه

  .. rكانت حقيقة حيملها كتاب اهللا تعاىل ، حلمل هلا القرآن الكرمي تبياناً ، ولبينها 
إنَّ ما دفعهم إلقرار مسألة الناسخ واملنسوخ هو توهمهم بوجود تعارض .. 

 واختالف بني األحكام اليت حتملها بعض كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ، وهذا
ناتج عن عدم إدراك حقيقة األحكام القرآنية إدراكاً سليماً كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل 

Ζ̈$ (فعدم اتباعهم ملنهج الكلية يف البحث القرآين ..  tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ä. (  هو ما جعلهم
  ..يتوهمون ويزعمون النسخ يف كتاب اهللا تعاىل 

  
$         $         $  
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  ..يف زعمهم إلقرار مسألة الناسخ واملنسوخ حيتجون باآليات التالية 
) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷è s? ¨βr& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 

& óx« í�ƒÏ‰s% (   ] ١٠٦: البقرة [     

) (#θßs ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9    ] ٣٩: الرعد [   ) #$

) # sŒÎ) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθ ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ (   ] ١٠١: النحل [   

ولنقف عند دالالت هذه اآليات الكرمية لنرى أنهم يذهبون بدالالا مذاهب تائهة ، 
  ..ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 

$ * (: اآلية الكرمية  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝn=÷è s? ¨βr& 

©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰s% (   ] أنَّ القرآن الكرمي تنسخ  –أبداً  –تعين  ال ،  ] ١٠٦: البقرة
  ..نصوصه بعضها كما يزعمون 

يف القرآن الكرمي لرأيناها تدور مجيعها ) ن ، س ، خ ( لو نظرنا إىل مشتقّات اجلذر 
فالشيء حني نسخه .. شيٍء آخر داخل إطارٍ واحد من املعىن ، هو حلول الشيء مكان 

يكون قد حلَّ مبكان آخر مل يكن حاالً فيه ، وبالتايل زوال طبيعة املكان الذي حلّ فيه 
  ..الناسخ ، ألنه أصبح نسخةً عن هذا الناسخ 



 ٤٢٦                  
فاملسألة إذا نظر إليها من زاوية الناسخ ، هي حلول الشيء مكان شيء آخر ، أي 

 زوال هذه الطبيعة من مكاا ، حيث تغيرت هذه الطبيعة تغير طبيعة هذا اآلخر ، مبعىن
  ..نتيجة حلول الناسخ فيها 

) $£ϑs9 uρ |M s3 y™  tã y›θ•Β Ü= ŸÒtó ø9 $# x‹ s{ r& yy# uθø9 F{$# ( ’ Îûuρ $ pκ ÉJy‚ ó¡èΣ “W‰ èδ ×π uΗ÷qu‘uρ tÏ%©#Ïj9 

öΝ èδ öΝ ÍκÍh5 t�Ï9 tβθç7yδ ö� tƒ (   ] ١٥٤: األعراف [   

) #x‹≈ yδ $ oΨ ç6≈ tFÏ. ß,ÏÜΖ tƒ Ν ä3ø‹ n=tæ Èd, ysø9 $$Î/ 4 $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä. ã‡Å¡Ψ tGó¡nΣ $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ] اجلاثية :
٢٩ [   

فأحكام اهلدى املنسوخة يف األلواح ، وأعمال البشر املستنسخة يف الكتاب ، هي يف 
  ..احلقيقة حلول اخلط يف األلواح ، واألعمال اليت يعملها البشر يف الكتاب 

رنا إىل املسألة ذاا من زاوية املنسوخ ، فهي زوال املنسوخ من مكانه ، ألنَّ وإذا نظ
  ..قد حلّ مكانه ) الناسخ ( أمراً آخر 
) !$ tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6s% ÏΒ 5Αθß™ §‘ Ÿωuρ @cÉ<tΡ Hω Î) # sŒÎ) #©_ yϑs? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# þ’ Îû Ïµ ÏG¨�ÏΖ øΒé& 

ã‡ |¡Ψ u‹ sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ ù=ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ¢Ο èO ãΝ Å6øtä† ª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym (   ] احلج :
٥٢ [  

 –هذه هي .. فما يلقيه الشيطان يزول من مكانه حيث حتلّ آيات اهللا تعاىل 
ن ، س ( مجيع اآليات الكرمية اليت حتمل مشتقّات اجلذر  –باإلضافة لآلية اليت ندرسها 

  ) ..، خ 
هو حلول الناسخ مكان املنسوخ ، وبالتايل زوال  –كما نرى  –فالنسخ  ..وهكذا 

 اولو فرضنا وجود االثنني معاً لَم.. املنسوخ من مكانه ، وال يعين أبداً وجود االثنني معاً 
  ..كان الناسخ ناسخاً ، ولَما كان املنسوخ منسوخاً 



 ٤٢٧                  
سخ نرى استحالة حصول وفق هذا املفهوم الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل ملسألة الن

مسألة الناسخ واملنسوخ بالشكل الذي يعرضونه ، فاآليات اليت زعموا نسخها ما زالت 
قرأ ويتعبا تها ناسخة هلا ، فلو يف مكاا بذلك شأن اآليات اليت زعموا أنا ، شا د

وهذا مل كانت منسوخةً لزالت من مكاا حيث حتلّ يف هذا املكان اآليات الناسخة هلا ، 
حيدث ، وبالتايل فزعمهم لنسخ هذه اآليات زعم باطل حسب مفهوم النسخ يف كتاب 

  ..اهللا تعاىل 
 ل على أيمحسخت حكماً ، هو قولٌ ال يما ننسخ خطّاً وإنوقوهلم بأنَّ اآليات مل ت

ل اهللا تعاىل نزأبغية مترير هذه املسألة اليت ما  األعنيقيمة من املعىن ، وهو ذر للرماد يف 
  ..ا من سلطان 

الفصل بني النص وما هي !!! .. القرآين وبني الدالالت اليت حيملها ؟ كيف يتم
حتى يف كالمنا البشري ما . ...!!! .الفائدة من نصوصٍ ال تعترب دالالا ومعانيها ؟

زعمهم بأنَّ  أليس!!! .. الذي حيمله ؟) الكالم ( الفائدة من قولٍ ال عالقة له باملعىن 
مع وجودها يف كتاب اهللا ) بل ويأخذون بنقيضها ( دالالت النصوص وأحكامها ملغية 

أليس زعمهم !!! .. تعاىل ، أليس زعمهم هذا هو فصلٌ بني قولِ اهللا تعاىل وكالمه ؟
أال خيجل من اهللا !!! .. هذا هو وضع كالم اهللا تعاىل يف خندقٍ مناقضٍ لقولِ اهللا تعاىل ؟

  ..نترك اإلجابة لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد . .. من يقول ذا ؟ تعاىل
$ * (وملعرفة ما تعنيه العبارة ..  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ (  ، يف اآلية اليت ندرسها

π< (ال بد من إدراك معىن كلمة  tƒ# u ( ة يف هذه العبارة القرآني..  

#πtƒ< (رأينا يف الفصل الثالث أنَّ كلمة  u (  ًيف القرآن الكرمي تعين معجزةً وبرهانا

π< (ودليالً وحكماً ، فلو كانت كلمة  tƒ# u (  ةيف العبارة القرآني) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u 

÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ( اً يتة بني فاصلتني ، لكانت تعين نصعلّق بصفات تعين جمموعة كلمات قرآني



 ٤٢٨                  
اهللا تعاىل ، وينتمي لعامل األمر ، وبالتايل ألتت اية اآلية الكرمية مرتبطةً بصفة العلم أو 

öΝ (احلكمة هللا تعاىل ، وملا أتت متعلّقةً بصفة القدرة اليت ساحتها عامل اخللق والتشيؤ  s9 r& 

öΝ n=÷ès? ¨β r& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% (  ..اي ساحتها إنّ ورود ة اآلية الكرمية متعلّقةً بصفة
عامل اخللق والتشيؤ ينفي نسخ أي آية كرمية من القرآن الكرمي ، وينفي نسخ أي حكمٍ 

  ..من األحكام اليت حيملها القرآن الكرمي 
وإلدراك جانب مهم مما تعنيه اآلية اليت حنن بصدد دراستها ، ال بد من النظر إليها 

) معجزاته وبراهينه ( لصورة القرآنية التالية ، اليت تصف لنا آيات اهللا تعاىل من منظار ا
  ..املتتابعة على قوم فرعون 

) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î=÷WÏΒ 3 (  
) $ tΒuρ ΟÎγƒÌ� çΡ ô ÏiΒ >π tƒ# u �ω Î) }‘Ïδ ç� t9ò2 r& ôÏΒ $ yγÏF ÷zé& ( (  ] ٤٨: الزخرف [  

‰n=sù y (فمن سنة اهللا تعاىل اليت ال تتبدل وال تتحول  Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ ö7s? (  s9uρ y‰ ÅgrB 

ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# ¸ξƒÈθøt rB (  ] أنّ آيات اهللا تعاىل ]  ٤٣: فاطر ، ) للبشر هي ) معجزاته وبراهينه
، وبالتايل فاآلية الناسخة ال تكون  فكلّ آية هي أكرب من سابقتها.. بشكلٍ تصاعدي 

‡tΒ ô$ * (أقلّ من اآلية املنسوخة ، فهي إما مثلها وإما خري منها ، والصورة القرآنية  |¡Ψ tΡ 

ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρr& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 (  مطلق هلذه احلقيقة هي تصوير..  
ندرسها من منظار اآلية الكرمية اليت تسبقها أليقنا صحة ما ولو نظرنا إىل اآلية اليت 

  ..نذهب إليه 
) $̈Β –Šuθ tƒ šÏ%©! $# (#ρã� xÿx. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ tÏ.Î� ô³çRùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ãƒ Ν à6ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 9� ö� yz 

ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 3 ª! $# uρ �⇒tGøƒ s†  ÏµÏGyϑôm t� Î/ tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xÿø9 $# ÉΟŠÏà yèø9 $# ∩⊇⊃∈∪ * $tΒ 



 ٤٢٩                  
ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρr& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$yγ Î=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷ès? ¨β r& ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% 

    ] ١٠٦ – ١٠٥: البقرة [   )

زل على الرسول فالذين كفروا من أهل الكتاب ومن املشركني أيقنوا أنَّ ما نr  خري
صاحلٌ لكلِّ زمان ومكان ، بينما ما أُنزل قبله  rمما أُنزل من قبله ، فما نزل على حممد 

) معجزة وبرهان ودليل ( فكلُّ رسول جديد يأيت بآية .. صاحلٌ ألزمنة وأمكنة حمددة 
لرساالت ، خامت النبيني أُنزلت عليه خري ا rهي مثل أو خري من سابقتها ، والنيب 

  ..وبالتايل فأحكامها إما مثل أو خري مما أنزل على الرسل من قبله 
هذا هو ما مل يرده الذين كفروا من أهل الكتاب ومن املشركني ، وهذا ما عناه اهللا 

!ª (تعاىل بالصورة القرآنية  $# uρ �⇒ tGøƒs† ÏµÏG yϑômt� Î/  tΒ â !$t±o„ 4 (  يف اآلية السابقة مباشرة

$ * (اليت حنن بصدد دراستها ، وهذا ما عناه اهللا تعاىل يف الصورة القرآنية  لآلية tΒ 

ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 (  اً على حسدهم بإنزال خريرد
  ..وعلى املؤمنني من أتباع الرسالة اخلامتة  rالرساالت على الرسول 

ما دامت الرسالة اخلامتة آخر : عاىل يريد أن يقول عرب هذه الصورة القرآنية فاهللا ت
رسالة هي أكرب من أختها ، فاحلق أن تكون  الرساالت ، وما دامت سنيت هي أنَّ كلَّ

هو إما خري أو مثل ) آية ( الرسالة اخلامتة خري الرساالت وناسخة هلا ، فكلُّ حكمٍ فيها 
  ..ساالت السابقة هلا الر) آيات ( أحكام 

#πtƒ (أنَّ كلمة  –جدالً  –ولو فرضنا  u (  ةيف العبارة القرآني) * $ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u 

÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ (  ناً ، فما احلكمةة حتمل حكماً معيمن  –إذاً  –تعين جمموعة كلمات قرآني
ألوىل يف ذات النص نسخ هذا احلكم حبكم مثله عرب كلمات أُخرى مع بقاء الكلمات ا

ÏN (القرآين  ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$yγ Î=÷W ÏΒ 3 ( وهل هناك تفضيل بني قولٍ وقولٍ هللا تعاىل !!! .. ؟
  !!! ..يف كتابه الكرمي ؟



 ٤٣٠                  
وبالتايل فهذا الشيء هو فعلٌ من أفعال اهللا  –كما رأينا  –إنَّ نسخ الشيء يعين إزالته 
) آيات ( املكان والزمان ، وهذا ما ينطبق على معجزات  تعاىل اليت ساحتها ضمن إطار

الرسل السابقني عليهم السالم ، اليت هي فعلٌ من أفعال اهللا تعاىل حصلت يف أزمنة 
وهذا املفهوم للنسخ ال ينطبق على ) .. نسخت ، أو أُنسيت ( وأمكنة حمددة ، مثّ زالت 

تعاىل ، وبالتايل هي فوق احلدوث  معجزة القرآن الكرمي اليت هي تتعلّق بصفات اهللا
  ) ..النسخ ( والزوال 

‡tΒ ô$ * (وهكذا نرى أنَّ الصورة القرآنية  |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ÷] ÏiΒ ÷ρ r& 

!$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 (  املعجزات والشرائع السابقة بالرسالة اخلامتة ، وال تعين لنا نسخ ركما  –تصو
فاستدالهلم .. بعضها لبعض  –يف القرآن الكرمي  –نسخ كلمات اهللا تعاىل  – زعموا

ذه اآلية الكرمية على وقوع مسألة الناسخ واملنسوخ ليس صحيحاً ، وال بأي وجه من 
  ..األوجه 

  ..ولنقف عند اآلية الثانية اليت احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ واملنسوخ 
) (#θßs ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒuρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6ø9      ] ٣٩: الرعد [   ) #$

إنَّ احملو واإلثبات ال عالقة هلما بالقرآن الكرمي ، وال بأم الكتاب ، فجميع مشتقّات 
يف القرآن الكرمي نراها ال عالقة هلا ) ث ، ب ، ت ( ، ) م ، ح ، و ( اجلذرين 

  ..مجيع هذه املشتقّات ما عدا اآلية اليت هي قيد الدراسة  وهذه هي.. بالكتاب والكتابة 
) (#θä9$s% !$oΨ −/ u‘ ùøÌ� øùr& $ uΖøŠ n=tã # Z� ö9|¹ ôM Îm7 rO uρ $oΨ tΒ#y‰ ø%r& (   ] ٢٥٠: البقرة [  

) ã≅ sW tΒuρ tÏ%©!$# šχθà) ÏÿΨãƒ ãΝ ßγs9≡uθ øΒr& u !$tó ÏGö/$# ÅV$ |Êö� tΒ «! $# $\G� Î7 ø[s? uρ ô ÏiΒ öΝ ÎγÅ¡ àÿΡr& 

È≅ sVyϑ x. ¥π̈Ψ y_ >οuθ ö/ t� Î/ (    ] ٢٦٥: البقرة [    

) ($ uΖ−/ u‘ ö�Ïÿ øî $# $ uΖ s9 $oΨ t/θçΡèŒ $ oΨ sù# u�ó Î) uρ þ’ Îû $ tΡ Ì� øΒr& ôM Îm6 rO uρ $oΨ tΒ# y‰ ø%r& (   ] ١٤٧: آل عمران  [  



 ٤٣١                  
) öθ s9uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θè=yèsù $ tΒ tβθÝà tãθãƒ  ÏµÎ/ tβ%s3s9 # Z� ö� yz öΝ çλ°; £‰x© r&uρ $\G� Î7 ÷Vs? (  ]٦٦: نساء ال [    

) ãΑ Íi” t∴ãƒ uρ Ν ä3ø‹ n=tæ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ Ν ä. t�Îdγ sÜ ã‹ Ïj9 Ïµ Î/ |= Ïδ õ‹ ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã t“ô_Í‘ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

xÝ Î/ ÷� z�Ï9 uρ 4’ n? tã öΝ à6Î/θè=è% |M Îm7 sW ãƒ uρ ÏµÎ/ tΠ# y‰ ø%F{$# (   ] ١١: األنفال [    

) øŒÎ) Çrθãƒ y7 •/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑø9$# ’ ÎoΤ r& öΝä3 yètΒ (#θçGÎm;sW sù šÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u 4 (  ]١٢: األنفال [    

) øŒÎ) uρ ã� ä3ôϑtƒ y7 Î/ zƒÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. x8θçGÎ6 ø[ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θè=çGø)tƒ ÷ρ r& x8θã_ Ì� øƒä† 4 (  ] ٣٠: األنفال [     

) $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çGŠÉ) s9 Zπt⁄ Ïù (#θçFç6øO $$ sù (   ] ٤٥: األنفال [     

) yξä. uρ �Èà) ¯Ρ y7 ø‹ n=tã ôÏΒ Ï !$ t6/Ρ r& È≅ ß™”�9 $# $tΒ àM Îm7sVçΡ ÏµÎ/ x8 yŠ# xσèù 4 (  ] ١٢٠: هود [     

) ;οt� yf t±x. Bπ t7 Íh‹sÛ $ yγè=ô¹ r& ×M Î/$rO $ yγ ãã ö� sùuρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9      ] ٢٤: إبراهيم [   ) #$

) àM Îm6sV ãƒ ª! $# šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u ÉΑ öθ s)ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Íο4θuŠ ptø:$# $u‹ ÷Ρ      ] ٢٧: إبراهيم [   ) ‰9$#‘

) Ÿω uρ (# ÿρ ä‹Ï‚ −Gs? öΝ ä3uΖ≈ yϑ÷ƒ r& Kξ yzyŠ öΝà6oΨ ÷� t/ ¤Α Í” tI sù 7Π y‰s% y‰ ÷èt/ $ pκ ÌEθ ç6èO (   ] ٩٤: النحل [     

) |M Îm7 s[ã‹ Ï9 šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u “Y‰ èδ uρ 2”t� ô±ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (   ]١٠٢: لنحل ا [     

) !$ tΡöθ ys yϑsù sπtƒ# u È≅ ø‹©9 $# !$ uΖ ù=yèy_ uρ sπ tƒ# u Í‘$pκ ¨]9 $# Zοu� ÅÇö7 ãΒ (  ] ١٢: اإلسراء [     

) Iωöθ s9 uρ βr& y7≈ oΨ ÷G¬; rO ô‰ s)s9 £N‰Ï. ßŸ2 ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $ \↔ø‹ x© ¸ξŠÎ=s% (   ] ٧٤: اإلسراء [     

) y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ãΖ Ï9 Ïµ Î/ x8yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù=¨? u‘uρ Wξ‹ Ï? ö� s? (    ] ٣٢: الفرقان [     

) ßx ôϑtƒ uρ ª!$# Ÿ≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# ‘, Ïtä† uρ ¨,ptø:$# ÿÏµ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/ 4 (    ] ٢٤: الشورى [     

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ zƒÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u βÎ) (#ρç� ÝÇΖ s? ©! $# öΝä. ÷� ÝÇΖtƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ä3 tΒ# y‰ø% r& (   ] د٧: حمم [     

مها مسألة زمانية مكانية ، ساحتها عامل اخللق وليس  –كما نرى  –إلثبات فاحملو وا
عامل األمر ، فثبات املؤمنني يف القتال ، وتثبيت األقدام ، وتثبيت الفؤاد ، والقول الثابت 



 ٤٣٢                  
كلّ ذلك ساحته عامل اخللق احملكوم لألسباب ... ، وحمو آية الليل ، وحمو الباطل 

، وما يؤكّد ذلك هو أنّ احملو واإلثبات يف اآلية الكرمية  ولقوانني املكان والزمان
!θßsôϑtƒ ª#) (: املدروسة يرتبطان باملشيئة وال يرتبطان باإلرادة  $# $tΒ â!$ t±o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( (  ..

فكلّ حركة من حركات هذا الكون تتنقّل بني احملو واإلثبات ، ال خترج عن إطار مشيئة 
زق وزيادته ، واملوت واحلياة ، والشقاء والسعادة ، وممارسة فنقصان الر.. اهللا تعاىل 

الكفر واإلميان ، وكلّ ما يمحى ويثبت بني هذه املسائل املتقابلة ، ال خيرج عن إطار 
   ..مشيئة اهللا تعاىل اليت تسخر أسباب كلِّ شيٍء يف هذا الكون 

 نم بِلَرداً على طَ –ل فيما حيم –وهذه اآلية الكرمية تأيت ضمن سياقٍ قرآينّ حيمل 
 r، واهللا تعاىل يرد على ذلك بأنَّ النيبr  من النيب ) آية ( معجزةً وبرهاناً حسياً  بلَطَ

كغريه ممن أرسلهم اهللا تعاىل هو بشر له ذرية وأزواج ، وإنّ املعجزة والربهان والدليل 
خللق الذي يشاهدونه ، هو ما طلبوه من شواهد حسية تنتمي لعامل ا والعذاب وكلَّ

حدث له وقته احملدد بعلم اهللا تعاىل ، وال يستطيع أي رسولٍ أن يأيت بآية من تلقاء نفسه 
..  
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù=y™ö‘r& Wξ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $ uΖ ù=yè y_ uρ öΝçλ m; %[`≡uρ ø— r& Zπ−ƒ Íh‘èŒuρ 4 $tΒ uρ tβ% x. @Αθß™ t� Ï9 β r& u’ ÎAù' tƒ 

>π tƒ$t↔Î/ �ω Î) ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tGÅ2 ∩⊂∇∪ (#θßs ôϑtƒ ª! $# $tΒ â !$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& 

É=≈ tGÅ6ø9   ] ٣٩ – ٣٨: الرعد [   ) #$

، إنما هي ) جمموعة كلمات بني فاصلتني ( فاآلية اليت طلبوها ليست آية قرآنية 
  ..معجزة حسية تنتمي لعامل اخللق 

أنّ احملو واإلثبات مها يف ساحة املشيئة وينتميان لعامل اخللق ، وليس يف ومما يؤكّد 
θßs#) (ساحة القرآن الكرمي كما توهموا ، هو ورودمها بصيغة االستمرارية  ôϑtƒ ª! $# $ tΒ 

â !$t± o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ ( (  فلو فرضنا جدالً أنّ احملو واإلثبات مها يف القرآن الكرمي ألتيا بصيغة ،



 ٤٣٣                  
ولكن احملو واإلثبات ..  rألنّ نزول القرآن الكرمي انتهى قبل موت النيب  املاضي ،

يعنيان احلركة املستمرة لألشياء بني هذين النقيضني يف عامل اخللق ، لذلك نرامها بصيغة 
يمحى من ساحة األحياء ويثبت يف ساحة املوتى  –مثالً  –االستمرارية ، فالذي ميوت 
ساحة الكفّار واألموات ويثبت يف ساحة اإلميان ، والذي  ، والذي يؤمن يمحى من

  .....يكفر بعد إميانه يمحى من ساحة اإلميان ويثبت يف ساحة الكفر واألموات 
الكتاب  وأم) ÿ… çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9 ترتبط بعلم اهللا تعاىل الكاشف املطلق ملا  ) #$

) اللوح احملفوظ ( الكتاب  لتايل فإنّ أمسيكون ، علماً مسجالً يف اللوح احملفوظ ، وبا
عند اهللا تعاىل هي يف عامل ما فوق املادة واملكان والزمان ، وبالتايل ال تناسبها صيغة 

θßs#) (املشيئة اليت نراها ترتبط باحملو واإلثبات كمسألتني متقابلتني  ôϑtƒ ª! $# $ tΒ â !$ t±o„ 

àM Î6÷V ãƒuρ ( ( ، ما تناسبها صيغة اإلراة الثانية إندة ، كما رأينا يف النظري ) القدر.. (  
ومما يؤكّد أنَّ احملو واإلثبات مسألة ال عالقة هلا بأم الكتاب هو حرف الواو 

…ÿ (االستئنافية يف العبارة القرآنية  çνy‰Ψ Ïã uρ ‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9 فاحملو واإلثبات مسألة ترتبط ..  ) #$
اىل ، ولذلك نرى كيف أنَّ املسألتني املتناقضتني بعامل اخللق ضمن إطار مشيئة اهللا تع

وال ) .. ورود كلمة يشاء مرة واحدة لكلميت ميحو ويثبت ( تتعلّقان مبشيئة واحدة 
تنتمي لعامل األمر الذي حيوي ميكن ملسألة احملو واإلثبات أن تتعلّق باآليات القرآنية اليت 

أن تتعلّق بعلم اهللا الكاشف ملا سيكون ) مسألة احملو واإلثبات ( املتناقضات ، وال ميكنها 
  ) ..القَدر ( 

جماراة لزعم من  [ولو فرضنا جدالً أنَّ احملو واإلثبات يتعلّقان بآيات القرآن الكرمي 
، لكانت اآلية الكرمية على  ]وخ احتج ذه اآلية على وقوع مسألة الناسخ واملنس

، فالقرآن الكرمي نزل وانتهى  )حما اهللا ما أراد وأثبت ما أراد يف أم الكتاب  (الشكل 
 نزوله قبل موت النيبr  وهو موجود أزالً يف اللوح احملفوظ ، وبالتايل بناء على ،



 ٤٣٤                  
رار احملو واإلثبات زعمهم تناسبه صيغة املاضي ، بدالً من صيغة املضارع اليت تصور استم

، والقرآن الكرمي ينتمي لعامل األمر ، وبالتايل تناسبه صيغة اإلرادة ، ومبا أنّ احملو 
كما رأينا يف ( واإلثبات مسألتان متناقضتان ، فال بد أن تتعلّق كلٌّ منهما بإرادة مستقلّة 

مرة للمحو ومرة  ولذلك ال بد من ورود كلمة أراد مرتني) القَدر : النظرية الثانية 
يف القرآن الكرمي أو يف أم الكتاب ، ) حسب زعمهم ( لإلثبات ، ومبا أنّ احملو واإلثبات 

( بدالً من الواو االستئنافية ، وبالتايل ستكون اآلية الكرمية ) يف ( فال بد من ورود كلمة 
  .. )أم الكتاب حما اهللا ما أراد وأثبت ما أراد يف  (على الشكل التايل ) حسب زعمهم 

وهكذا نرى أنَّ اآلية الكرمية اليت احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ واملنسوخ ، ال 
عالقة هلا بآيات القرآن الكرمي ، وأنّ ما تعنيه هو أنّ كلّ ما جيري من حموٍ وإثبات يف 

θßs#) (عامل اخللق ضمن مشيئة اهللا تعاىل  ôϑtƒ ª!$# $ tΒ â !$t± o„ àM Î6÷Vãƒ uρ ( (  ًوافق موافقةي ،

ÿ…çνy‰Ψ (مطلقةً ما علمه اهللا تعاىل بعلمه الكاشف ، علماً مسجالً عنده يف أم الكتاب  Ïã uρ 

‘Πé& É=≈ tGÅ6ø9$# ( ..  
  ..ولنقف عند اآلية الثالثة اليت احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ واملنسوخ .. 
) # sŒÎ) uρ !$oΨ ø9 £‰ t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθ ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ (   ] ١٠١: النحل [   

يف القرآن الكرمي تدور داخل إطار حلول ) ب ، د ، ل ( إنّ مجيع مشتقّات اجلذر 
  ..الشيء مكان شيٍء آخر ، فالشيء املُبدل حلَّ مكانه املُبدل به 

) §ΝèO $ uΖ ø9 £‰t/ tβ%s3 tΒ Ïπ y∞ÍhŠ¡¡9 $# sπ oΨ |¡pt ø:$# (   ] ٩٥: األعراف [     

) 4|¤ tã ÿ… çµš/ u‘ β Î) £ä3 s)̄= sÛ β r& ÿ… ã&s!Ï‰ ö7 ãƒ %¹`≡uρ ø— r& # Z� ö� yz £ ä3Ψ ÏiΒ (   ] ٥: التحرمي [     



 ٤٣٥                  
لة مل تعد ، والزوجة املُبد) املُبدلة ا ( فالسيئة املُبدلة ذهبت وحلّت مكاا احلسنة 

وهكذا فاملُبدل به حلّ مكان املُبدل ، .. زوجة ، وحلّت مكاا الزوجة املُبدلة ا 
  ..وبالتايل زوال هذا املُبدل من مكانه 

Zπ (وكلمة  tƒ# u (  ةيف العبارة القرآني) # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ Zπtƒ# u (  ، ًرتالاً متعين حكماً قرآني

šχ%x6̈Β 7π (للمسألة ذاا )  قرآين غري( حيلّ مكان حكمٍ سابقٍ  tƒ# u   (  .....
حيث اآليات احلاملة له واليت  [يف القرآن الكرمي ) املُبدل ( ووجود احلكم السابق 

 –مع احلكم الناسخ له  ]زعموا نسخها ، ما زالت موجودة بني دفيت كتاب اهللا تعاىل 
ناقض ما حتمله اآلية الكرمية اليت ، ي) املُبدل به ( يف القرآن الكرمي  –حسب زعمهم 

  ..حيتجون ا على مسألة الناسخ واملنسوخ 
(sŒÎ# (فالعبارة القرآنية .. وهكذا  uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ Zπtƒ# u šχ% x6̈Β 7π tƒ# u   ( َّتعين إذا حل 

، أي إذا أزال احلكم القرآين حكماً غري ) غري قرآين ( حكم قرآينٌّ مكان حكمٍ سابقٍ 
  ..مكانه  قرآين وحلّ

وليس ( ومما يشري إىل أنَّ هذه اآلية الكرمية تصور نسخ احلكم القرآين كحكمٍ ناسخٍ 
لغريه من األحكام ، سواٌء بعض أحكام أهل الكتاب أم بعض األعراف اليت ) منسوخاً 

ãΑ (تعارف عليها الناس ، مما يؤكّد ذلك هو ورود كلمة  Íi” t∴ãƒ (  من الفعل ) ليف ) نز

#$!ª (آلية الكرمية هذه ا uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑÍi” t∴ ãƒ (  .. ة السادسةنت يف النظريفقد بي ) سلّم
ومن عند اهللا تعاىل ، ال يتعلّق يف كتاب اهللا ) من الفعل نزل ( أنّ الترتيل ) اخلالص 

  ..تعاىل إالّ بالقرآن الكرمي ، دون الكتب السماوية اُألخرى 
!ª (إنَّ هذا الترتيل الناسخ  $# uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (  ة هوملا سبق من األحكام غري القرآني

þθ#) (ما جعل اجلاحدين حيتجون قائلني  ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿãΒ 4 ( ِّقاً ، ولو كان األمر متعل



 ٤٣٦                  
 وا أصالً ، فهم ال يعنيهم أصالً أن ينسخ حكمبنسخ حكمٍ قرآينٍّ حلكم قرآينٍّ ملا احتج

$! (إنَّ قوهلم ...  حكماً قرآنياً آخر قرآينٌّ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 (  هو قولٌ يدافعون به عن
ة اليت نسختها أحكامالقرآن الكرمي  األحكام غري القرآني..  

ومن األمثلة على نسخ أحكام القرآن الكرمي لألحكام غري القرآنية هو نسخ احلكم 
املسجد احلرام ، للحكم الذي كان قبل ذلك وهو  حنو –يف الصالة  –القرآين للتوجه 

حنو بيت املقدس قبل نزول احلكم القرآين  rالتوجه حنو بيت املقدس ، حيث توجه 
بالتوجه حنو املسجد احلرام ، وذلك موافقة ألهل الكتاب ، ريثما يرتل النص القرآين 

أهل الكتاب فيما مل يرتل فيه كان حيب موافقة  r فالنيب.. بالتوجه حنو املسجد احلرام 
قرآين ، ريثما يرتل النص املناسب  القرآينُّ نص..  

  : ) ٥٤٦٢( البخاري 





 
إنّ االتجاه حنو بيت املقدس ليس حكماً قرآنياً ، فلم يذْكَر يف كتاب اهللا تعاىل ، وهو 

  ..كقبلة للمسلمني  rليس وحياً من السماء ، فلو كان وحياً من السماء لرضيه 
) ô‰s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7 Îγô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγ ô_uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ysø9 y7 (فالعبارة القرآنية ..  ] ١٤٤: البقرة [   ) 4 #$ ¨Ψ uŠÏj9 uθ ãΨ n=sù \' s#ö7 Ï% $yγ9 |Êö� s? 4 ( 
 صرحية يف عدم رضا النيبr  ه حنو بيت املقدسه من عن التوجولو كان هذا التوج ،

، فتوجهه حنو بيت املقدس كان نتيجة موافقة أهل الكتاب ،  rعند اهللا تعاىل لرضيه 
  ..انتظاراً لرتول النص القرآين املناسب يف ذلك 



 ٤٣٧                  
وحكمة اهللا تعاىل جبعل القبلة األوىل للمسلمني حنو بيت املقدس فترةً قبل نزول حكم 

هي الختبارهم ، ولإلشارة إىل أمهية بيت املقدس يف حياة اهللا تعاىل بتحديد القبلة ، 
املسلمني ، وبأنه من مقدسام اليت جيب عليهم احملافظة عليها ، وذلك مع كون املسجد 

 األقصى مسرى النيبr ..  
) * ãΑθà) u‹ y™ â!$ yγ xÿ�¡9 $# z ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# $tΒ öΝßγ9 ©9 uρ tã ãΝ Íκ ÉJn=ö6 Ï% ÉL ©9$# (#θçΡ%x. $yγ ø‹ n=tæ 4 ≅ è% °! ä−
Î� ô³pRùQ $# Ü> Ì� øóyϑø9 $# uρ 4 “Ï‰ öκ u‰ tΒ â !$ t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β (   ] ١٤٢: البقرة [  

) $ tΒuρ $ oΨ ù=yè y_ s' s# ö7É) ø9 $# ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü=Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 (  ]   ١٤٣: البقرة [  

$ (إننا نرى أنَّ اهللا تعاىل يقول  tΒuρ $oΨ ù=yè y_ s' s# ö7É) ø9$#  ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö� n=tæ (  ه مل يقلوأن ، )
، ) وما جعلنا لك القبلة اليت كنت عليها ( ، ومل يقل ) وما جعلنا القبلة اليت أمرناك ا 

$! .MΖä| (فالعبارة القرآنية  pκ ö� n=tæ ( جاه حنو بيت يف سياقها القرآيندليلٌ على أنَّ االت 
نسخه اهللا تعاىل حبكمٍ قرآينّ هو االتجاه حنو املسجد احلرام واملقدس حكم ليس قرآنياً ، 

..  
$ (ومما نعتمد عليه يف تفسرينا هذا ، هو الصياغة اللغوية للنص القرآين  tΒuρ $oΨ ù= yèy_ 

s' s# ö7É) ø9$# ÉL©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9 tΒ ßìÎ6®K tƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t7 É)tã 4 (  ]   البقرة

MΖ| (، فالضمري يف كلمت  ] ١٤٣:  ä. (  يف العبارة) s's# ö7É) ø9 $# ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö� n=tæ (  يتعلَّق
 النيب دمبحمr  الرسول ، فاهللا تعاىل مل يقل داليت كان  وما جعلنا القبلة( وليس مبحم

$ (إنما يقول ) الرسول عليها  tΒuρ $ oΨ ù=yè y_ s' s#ö7 É)ø9 $#  ÉL©9 $# |MΖ ä. !$ pκö� n= tæ (  .. باع القبلةفات
كموافقة ألهل الكتاب ، ريثما يرتل النص القرآين  rاألوىل كان باجتهاد شخصي منه 

  ..املناسب هلذه املسألة ) نص الرسالة ( 



 ٤٣٨                  
zΝ (نية بينما يف العبارة القرآ n=÷è uΖÏ9  tΒ ßìÎ6®K tƒ tΑθß™§�9 tΑθß™§�9 (نرى ورود كلمة  ) #$ $# ( 

، وهذا يتبع صفة الرسالة ، أي يتبع التعلّق بالنص القرآين املتعلّق ذه املسألة ، أي يتبع 
قياساً على العبارة ) لنعلم من يتبعك ( فاهللا تعاىل مل يقل .. االتجاه حنو املسجد احلرام 

's (وىل األ s# ö7É) ø9 $#  ÉL©9 $# |MΖä. !$ pκ ö� n=tæ ( ،  ما يقولإن) zΝ n=÷èuΖ Ï9 tΒ ßì Î6®Ktƒ tΑθß™§�9 تعلّقاً  ) #$
  ..وكلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسرينا هلذه املسألة .. بصفة الرسالة 

وما يريده  ليس راضياً عن التوجه حنو بيت املقدس rما دام النيب : وإن قال قائل .. 
هو التوجه حنو املسجد احلرام ، وما دام التوجه حنو بيت املقدس ليس بأمرٍ من اهللا تعاىل 

: نقول !!! .. حنو بيت املقدس ومل يتوجه حنو املسجد احلرام ؟ r، فلماذا توجه 
يتعلَّق بصفة الرسالة أكثر من تعلّقه مبراده كنيب وكشخص ، والتوجه حنو  rالرسول 

ملقدس هو أمر جعله اهللا تعاىل للرسالة السابقة للرسالة اخلامتة ، وبالتايل فالرسول بيت ا
r  ح ما جعله اهللا تعاىل للرسالة السابقة على مراده ، ريثمارجوفق تعلّقه مبنهج الرسالة ي

[[ : يرتل النص القرآين املناسب ، وهذا ما تنطق به العبارة 
 [[  ه .. يف احلديث الذي رأيناهفالتوج

ألهل الكتاب  rحنو بيت املقدس ليس بأمرٍ من السماء ، إنما هو نتيجة موافقة الرسول 
 (ملناسب ، وملّا نزل قوله تعاىل ، وذلك ريثما يرتل احلكم القرآين ا rفيما مل يؤمر فيه 

ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# 4 (   ] جه ]  ١٤٤: البقرةات ،r  واملؤمنون شطر
  ..املسجد احلرام 

رأة ومن األحكام اليت تعارف عليها الناس كأعراف اجتماعية حكم الزواج بام.. 
Ÿω (اىل األب ، حيث نسخه القرآن الكرمي بقوله تع uρ (#θ ßsÅ3Ζ s? $ tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ!$ t/#u 

š∅ ÏiΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™ 4 (  ] وحكم اجلمع بني األختني حيث ، ]  ٢٢: النساء



 ٤٣٩                  
ôM (نسخه قول اهللا تعاىل  tΒÌh� ãm öΝ à6ø‹ n=tã  .................β r&uρ (#θãè yϑôf s? š ÷t/ È÷ tG÷zW{$# 

�ω Î) $ tΒ ô‰s% y# n= y™ 3 (  ] وحكم الزواج بأكثر من أربع نساء حيث نسخه   ] ٢٣: النساء ،

(βÎ÷ (قول اهللا تعاىل  uρ ÷Λ äøÿ Åz �ω r& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tGu‹ ø9$# (#θßsÅ3Ρ $$ sù $ tΒ z>$sÛ Νä3 s9 zÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# 

4o_ ÷W tΒ y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( (  ] ٣: النساء [   ..ما هي كلّ هذه األحكام ليست قرآنية ، إن
  ..أعراف تعارف عليها اتمع ، وقد نسخها القرآن الكرمي بأحكام جديدة كما رأينا 

# (وكيف يكون التبديل يف العبارة القرآنية  sŒÎ) uρ !$ oΨø9 £‰ t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7π tƒ# u   (  بني
  !!! ..واهللا تعاىل ينفي ذلك نفياً قاطعاً ؟) كلماته القرآنية ( آيات اهللا تعاىل 

) ã≅ ø?$# uρ !$ tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î)  ÏΒ É>$tGÅ2 š�În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰t7 ãΒ  ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB ÏΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ # Y‰ ys tGù=ãΒ (  ] ٢٧: الكهف [    

) $ tΒ ãΑ £‰ t7ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“t$s! !$ tΒuρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 (  ] ٢٩: ق [  

وهذه الكلمات فوق  –كما يزعمون  –ت اهللا تعاىل وكيف يكون املُبدل هو كلما
احلدوث والتغيري ، وهي اليت تنتمي لعامل األمر الذي ال حيوي املتناقضات ، وهي اليت 

فال بد من انتماء املُبدل !!! .. تتعلّق بصفات اهللا تعاىل اليت هي فوق احلدوث والتغيري ؟
  ..لعامل اخللق الذي يتصف باحلدوث والتغيري 

نّ معجزات الرسل السابقني عليهم السالم كمعجزات حسية تنتمي لعامل اخللق ، إ
وكفعل من أفعال اهللا تعاىل ساحته عامل املادة واملكان والزمان ، تقبل النسخ والتبديل ، 

القرآن ( وكذلك أحكام املناهج السابقة ، ولذلك جاء منهج الرسالة اخلامتة ومعجزا 
  .. يالً هلا ناسخاً وبد) الكرمي 
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# (ومما يؤكّد أنّ دالالت اآلية الكرمية ..  sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9 £‰t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7πtƒ# u   ª! $# uρ 

ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ óΟèδ ç� sY ø.r& Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (   ] حتمل   ] ١٠١: النحل
نتيجة ترتيل بعض أحكام القرآن الكرمي ناسخةً  rول ذلك ، هو ادعاؤهم بافتراء الرس

ألحكامهم اليت اعتادوا عليها ، فنسخ القرآن الكرمي لألحكام السابقة لترتيله هو من 
وجهة نظر الذين ال يعلمون ابتداع جديد ، حيمل أحكاماً جديدة غري تلك اليت اعتادوا 

واج من امرأة األب ، وكنسخ عليها ، كنسخ االتجاه حنو بيت املقدس ، وكنسخ الز
  .....اجلمع بني األختني 

) $ tΒuρ tβ% x. # x‹≈ yδ ãβ# u ö�à) ø9 $# β r& 3“u� tIøÿ ãƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Å3≈ s9uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “Ï%©!$# t÷ t/ 

Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅ŠÅÁøÿ s? uρ É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yè ø9$# (   ] ٣٧: يونس [   

ابتداع شيٍء جديد غري معهود ، وال يعين أبداً التكذيب بالشيء أو االفتراء هو .. 
  ..حتويله إىل شيٍء آخر عرب تدرج مرحلي 

) ô yϑsù ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 2”u� tI øù$# ’ n?tã «! $# $ ¹/É‹ Ÿ2 ÷ρ r& šU¤‹ x. ÿ ÏµÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßxÎ=øÿ ãƒ 

šχθãΒÌ�ôf ßϑø9   ] ١٧: يونس [   ) #$

) Ÿωuρ (#θä9θà) s? $ yϑÏ9 ß# ÅÁ s? ãΝ à6çGoΨ Å¡ø9 r& z> É‹ s3ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈ n=ym # x‹≈yδ uρ ×Π# t� ym (#ρç� tIøÿ tGÏj9 ’ n?tã 

«! $# z> É‹ s3ø9 $# 4 ¨β Î) tÏ%©!$# tβρç� tIøÿ tƒ ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9$# Ÿω tβθßs Î=øÿ ãƒ (   ] ١١٦: النحل [    

دة من عنده ، غري البتداع أحكامٍ جدي rولذلك فاملنافقون حاولوا فتنة الرسول .. 
  ..تلك املوحاة إليه من اهللا تعاىل 

) βÎ) uρ (#ρßŠ%Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFøÿ u‹ s9 Çtã ü“ Ï%©!$# !$uΖ øŠym ÷ρ r& š� ø‹ s9Î) y“Î� tIøÿ tF Ï9 $ uΖ øŠn=tã … çνu� ö� xî ( #]ŒÎ) uρ 

x8ρä‹ sƒªB ^ω WξŠÎ=yz (   ] ٧٣: اإلسراء [    



 ٤٤١                  
�y“Î (فالعبارة القرآنية  tIøÿ tF Ï9 $ uΖ øŠn=tã …çν u� ö� xî ( (   تعين لتبتدع علينا أحكاماً جديدة ، غري

  ..تلك الواردة يف القرآن الكرمي 
#) (فالعبارة القرآنية .. وهكذا  þθä9$ s% !$yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿãΒ 4 (   يف اآلية الكرمية) # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ 

Zπ tƒ# u šχ%x6̈Β 7πtƒ# u   ª!$# uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑÍi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδç� sY ø. r& Ÿω 
tβθßϑn=ôè tƒ (  ا ، ختالف ما اعتدنا عليه ما أنت مبتدع ألحكامٍ جديدة مل نسمعتعين إن

باتجاه احتجاجهم  –هذه العبارة القرآنية  –وما محلته الرساالت السابقة ، وال تسحب 
بالتغيري  rكان ذلك التهموا الرسول  على تبديل األحكام القرآنية لبعضها بعضاً ، فلو

  ..باالفتراء  –كما نرى  –، وملا اتهموه 
ولو نظرنا إىل اآليات الثالث اليت احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ واملنسوخ .. 

، ومن أي زاوية نريد ، لَما رأينا فيها وجهاً يؤكّد احتجاجهم ا على زعمهم هلذه 
  ..املسألة 

بأنَّ مسألة الناسخ واملنسوخ هي نتيجة التدرج واملرحلية يف ترتيل  واحتجاجهم
الذي عاصر ( صحيح أنَّ اجليل األول .. األحكام والتشريعات ، هو احتجاج باطل 

عاماً )  ٢٣( تفاعل مع أحكام القرآن الكرمي وتشريعاته على مدار ) نزول القرآن الكرمي 
أنَّ املرحلية هي يف ماهية  –أبداً  –كن هذا ال يعين ، وبالتايل تلقّاه على مراحل ، ول

القرآن الكرمي وما حيمل من أحكام ، ومن يتصور ذلك يكون قد افترض أنَّ القرآن 
الكرمي ينتمي لعامل اخللق احلادث ، وأنه خاص باجليل األول دون األجيال الالحقة ، 

  ..وهاتان الفرضيتان ينقضهما القرآن الكرمي 
لقد استقبل اجليل األول تشريعات القرآن الكرمي على مراحل حسب نزوهلا ، والتزم 
ا وفق هذه املراحل ، وهذا يعين أنَّ املرحلية كائنة يف استقباهلم آليات كتاب اهللا تعاىل 



 ٤٤٢                  
، وليست كائنة يف ماهية النص القرآين ، وكلّ ذلك ال يتعلّق بأي تناقضٍ وتعارضٍ بني 

  .. ب اهللا تعاىل على اإلطالق أحكام كتا
أما املرحلية اليت يعرضها أصحاب الناسخ واملنسوخ فهي اختالف وتعارض بني .. 

أحكام القرآن الكرمي وتشريعاته ، لدرجة يستحيل فيها التوفيق بني هذه األحكام 
يري املتعارضة ، وهذا يناقض متاماً حقيقة القرآن الكرمي ، الذي هو فوق احلدوث والتغ

  ..وكلّ ما يتصف به عامل اخللق 
  

    $         $         $  
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سنقف اآلن عند أهم اآليات اليت زعموا نسخها ، لنرى حقيقة دالالا ، وكيف أنَّ 
األحكام اليت حتملها ال تتعارض مع األحكام اليت حتملها اآليات اليت زعموا أنها ناسخة 
 هلا ، ولنرى كيف أنَّ اآليات اليت زعموا نسخها متكاملة ومتعاضدة مع اآليـات الـيت  

قون بني قولِ اهللا تعاىل وبني كيف أنهم يفر –أيضاً  –ولنرى .. زعموا أنها ناسخة هلا 
الدالالت اليت حيملها ، أي يفرقون بني قولِ اهللا تعاىل وبني كالمه ، وكأنَّ قول اهللا تعاىل 

 املعـاين ( ال عالقة له بالدالالت الـيت حيملـها   ) العبارات واجلمل يف النص القرآين ( 
  ..) واألحكام 

tΒ ãΑ$ (اهللا تعاىل يقول : فحينما نقول هلم  £‰ t7 ãƒ ãΑ öθ s)ø9 $# £“ t$s! (  ] وهذا ]  ٢٩: ق ،
ينفي النسخ من أساسه ، ألنَّ النسخ هو تبديلٌ لبعض قولِ اهللا تعاىل ، واهللا تعاىل ينفي 

( والنصوص  حنن ال ننسخ العبارات: أي تبديلٍ يف قوله ، حينما نقول هلم ذلك يقولون 
، ولكننا ننسخ األحكام اليت حتملها الكلمات واجلمل يف هذه النصوص ، وكأنه ) القول 

  .. ال عالقة للقول باملعىن الذي حيمله 
، لتربير ما ال يربر إالّ بإلغاء العقل من أساسه ،  األعنيوكلُّ ذلك ذر للرماد يف 

≅ã (ر ل وال تغيال تبد) وأحكامه  معانيه( فكلمات اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  ø? $# uρ !$ tΒ 

zÇrρé& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ É>$ tGÅ2 š� În/u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7ãΒ  ÏµÏG≈ yϑÎ=s3 Ï9 s9 uρ y‰ ÅgrB ÏΒ ÏµÏΡρßŠ #Y‰ ys tGù=ãΒ (  

ونتلوه حنن من بعد  rيقول لنا اهللا تعاىل إنَّ كتابه الذي تاله .. إذاً ..  ] ٢٧: الكهف [ 
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ É>$ tGÅ2 š�În/ u‘ ( (  ال تبديل يف كلماته ، ) معانيه وأحكامه

Ÿω tΑ (اليت حيملها بصياغته اللغوية )  Ïd‰ t7ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 ( بدلون بعض هذه ، فكيف إذاً ي
  ..!!! األحكام عرب ما يزعمونه يف مسألة الناسخ واملنسوخ ؟



      ٤٤٤                  
فعلى !!! .. ول واملعاين واألحكام اليت حيملها هذا القول ؟مثّ كيف يفرقون بني الق

، فهل نستطيع أن نفصل الداللة ) اذهب إىل املدرسة : ( سبيل املثال ، إن قال أب البنه 
أنا : اليت حيملها هذت القول عن حقيقته كقول ، مبعىن هل من املمكن أن يقول االبن 

اذهب ( املدرسة ، فما سأخالفه ليس قول أيب ملتزم بقولِ أيب ، ولكنين لن أذهب إىل 
) اذهب إىل املدرسة ( ، إنما األحكام اليت حيملها هذا القول ، فقول أيب ) إىل املدرسة 

وحني ذلك وبناًء !!! ... أنا ملتزم به ، ولكن ما سأخالفه هو الذهاب إىل املدرسة ؟
وبني أي قولٍ )  ىل املدرسة اذهب إ( على هذا اهلراء ، ما هو الفارق بني هذا القول 

  ) .. اشرب الشاي ( آخر مثل 
 أليس هذا استهزاًء!!! .. لماته ؟أليس هذا هراًء وتلبيساً على قول اهللا تعاىل وك

أليس قوهلم بأنهم ال ينسخون عبارات القرآن الكرمي !!! .. بكتاب اهللا تعاىل ومنهجه ؟
أليس قوهلم هذا يضعهم يف حالٍ ال  ونصوصه ، إنما ينسخون األحكام اليت حتملها ،

 (: خيتلف عن حال املوصوفني بقوله تعاىل  È⌡s9 uρ óΟ ßγtF ø9 r' y™  ∅ä9θà) u‹ s9 $yϑ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 

ÞÚθèƒwΥ Ü= yè ù=tΡ uρ 4 ö≅ è% «! $$ Î/ r&  ÏµÏG≈ tƒ# u uρ Ï&Î!θß™ u‘uρ óΟ çFΨ ä. šχρâ Ì“öκ tJó¡n@ (   ] ٦٥: التوبة  [ ..
كَانَ لَه نمنترك اإلجابة ل  هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ..  

ومبا أنَّ مقري مسألة الناسخ واملنسوخ خمتلفون يف حتديد اآليات املنسوخة ، فما هو 
لذلك سنختار أهم اآليات اليت حيتجون ا .. منسوخ عند أحدهم غري ذلك عند اآلخر 

  ..ح بين واض –كما يزعمون  –على مسألة النسخ وبأنَّ نسخها 
  ..زعموا أنّ اآلية الكرمية التالية منسوخة 

) ¬! uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $# uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµô_ uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ (  ] البقرة
 :١١٥ [  

حسب  –ىل أي جهة يريدها املصلّي ، وبالتايل نها حتدد القبلة أثناء الصالة إفقالوا إ
  ..فهي منسوخة باآلية اليت حتدد قبلة املسلمني إىل قيام الساعة  –تصورهم هذا 



      ٤٤٥                  
) ô‰s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7 Îγô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n= sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγ ô_uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ys ø9 $# 4 ß]øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθ sù öΝä3 yδθã_ ãρ …çνt� ôÜ x© 3 (   ] ١٤٤: البقرة [     

ا ناسخةً رِوحسب تصوهم هذا ، فإنَّ اآلية الكرمية اليت زعموا نسخها تكون هي ذا
للتوجه إىل بيت املقدس بالتوجه إىل أي جهة يريدها املصلّي ، وذلك قبل نسخها باآلية 

حكماً انتقالياً بني االتجاه إىل بيت  اليت حتدد قبلة املسلمني ، وكأنَّ هذه اآلية حتمل
  ..املقدس واالتجاه إىل املسجد احلرام 

!¬ (إنّ العبارة القرآنية  uρ ä−Ì� ô±pR ùQ$# Ü>Ì� øó pRùQ $#uρ 4 (  َّها خملوقة هللا تعاىل ، األماكن كلَّتعين أن
فهي تنفي عن الذات اإلهلية التجسيم واحللول يف األماكن ووجودها يف مكان دون 
اآلخر ، فهي ترتّه الذات اإلهلية عن املكان ، وتبين أنَّ اهللا تعاىل قيوم على كلّ مكان 

  ..وعلى كلّ جهة 
θ—9#) (وكلمة  uθè? (  ةيف العبارة القرآني) $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sVsù çµ ô_ uρ «! تتعلّق  ) 4 #$

يف القرآن الكرمي ، فهذا ) و ، ل ، ي ( بدالالت تنبع من إطار املعىن الذي حيمله اجلذر 
  ..اجلذر يفيد العالقة واحلركة واالتجاه حنو الشيء 

) tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ t Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ¨β Î*sù z> ÷“Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθç7 Î=≈ tóø9 : املائدة [   ) #$
٥٦ [  

  ..ويفيد احلركة واالتجاه عكس الشيء 
) Èθ s9 |M ÷èn=©Û $# öΝÍκ ö� n=tã |M ø‹©9 uθ s9 óΟ ßγ ÷ΨÏΒ #Y‘# t� Ïù |M ø⁄Î=ßϑs9 uρ öΝ åκ÷] ÏΒ $Y6 ôã â‘ (    ] ١٨: الكهف [  

$ (والعبارة القرآنية  yϑuΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθ è? (  هوا يف طلب املغفرة والذكرتعين أينما تتج
وهكذا يكون معىن اآلية .. سبل اهللا تعاىل اليت يريد اإلنسان االتجاه إليها  والدعاء وكلِّ

!¬ (رمية الك uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $# uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? §ΝsV sù çµ ô_uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ ( َّأن 



      ٤٤٦                  
جهوا يف دعائكم وسعيكم وسبل كلَّ اجلهات خملوقة هللا تعاىل ومملوكة له ، فأينما تت

محته ووسع عطاؤه كلَّ عملكم فأنتم يف جهة من جهات اهللا تعاىل ، فاهللا تعاىل وسعت ر
�χÎ) ©!$# ìì (جهة ميكنكم أنّ تتجهوا ا  Å™≡ uρ ÒΟŠÎ= tæ ( ..  

مى لو حجاه  –اليت زعموا نسخها  –لَت هذه اآلية الكرمية وحتعلى القبلة يف ات
مع آية حتديد املسجد احلرام كقبلة للمسلمني كما  –أبداً  –، فهي ال تتعارض الصالة 

  ..د هذه القبلة وتصورها لنا من زاوية أُخرى توهموا ، بل تؤكِّ
!¬ (فالعبارة القرآنية   uρ ä−Ì� ô±pR ùQ$# Ü> Ì� øópR ùQ$# uρ 4 (  تؤكّد عودة كلّ اجلهات هللا تعاىل

أينما كنتم شرقاً أو غرباً أو بأي مكان : وقيومية اهللا تعاىل عليها ، وبالتايل فاآلية تقول 
yϑ$ (كم للصالة وجهة ، وتريدون أن تولّوا وجوه uΖ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? (  جهواعليكم أن تت

باتجاه القبلة اليت حددها اهللا تعاىل لكم يف كتابه الكرمية ، واليت هي وجه اهللا تعاىل الذي 
ΝsV§ (تريدون االتجاه حنوه  sù çµ ô_ uρ «! $# 4 ( ..  

االتجاه حنو القبلة أينما كنتم وبأي مكان وجهة وتريدون : اآلية الكرمية تقول .. إذاً 
اليت هي وجه اهللا تعاىل لكم يف ذلك ، فثم وجه اهللا تعاىل الذي يأمر باستقباله وهو 

_çµô (املسجد احلرام ، فهو قصد اهللا تعاىل وقبلته  uρ «! $# 4 ( جهون اليت رضيها لكم قبلةً تت
  ..إليها يف صالتكم 

ية السابقة هلا ، لرأينا فيها عمقاً ولو نظرنا إىل هذه اآلية الكرمية من خالل سياق اآل
  ..آخر من املعىن 

) ôtΒ uρ ãΝ n=øßr& £ϑÏΒ yìoΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡tΒ «!$# βr& t� x. õ‹ ãƒ $pκ� Ïù …çµßϑó™ $# 4të y™ uρ ’ Îû !$ yγÎ/#t� yz 4 
š� Í×̄≈ s9 'ρ é& $tΒ tβ%x. öΝ ßγs9 βr& !$ yδθè=äz ô‰tƒ �ωÎ) šÏÿ Í←!% s{ 4 öΝ ßγ s9 ’ Îû $ uŠ÷Ρ‘$!$# Ó“÷“Åz óΟ ßγs9 uρ ’Îû 



      ٤٤٧                  
Íοt� ÅzFψ $# ë># x‹ tã ×ΛÏà tã ∩⊇⊇⊆∪ ¬! uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $# uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sV sù çµô_ uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# 

ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ  (   ] ١١٥ – ١١٤: البقرة [  

إنّ املشرق واملغرب كلّه : فاآلية الكرمية اليت زعموا نسخها ، وفق هذا املنظار تقول 
 تعاىل ، فال يكون ختريب مساجد اهللا تعاىل ومنع املؤمنني من دخوهلا وذكر اسم اهللا هللا

تعاىل فيها ، ال يكون مانعاً للمؤمنني من إقامة الصالة واالتجاه باتجاه القبلة اليت حددها 
فتخريب مساجد اهللا تعاىل ال مينع املؤمنني من أن يؤدوا صالم .. اهللا تعاىل هلم 

  ..م واتجاههم حنو قبلة اهللا تعاىل اليت حددها هلم وعبادا
ووفق منظار اآلية السابقة لآلية اليت زعموا نسخها ، نرى عمقاً آخر من الدالالت ، 

$ (فالعبارة القرآنية  yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? (  ألولئك الذين سعوا يف خراب مساجد هي خطاب
كر اسم اهللا تعاىل فيها ، وهي تعين اهلروب من اهللا تعاىل ومنعوا املؤمنني من دخوهلا وذ

ر فيها فهؤالء الذين منعوا مساجد اهللا تعاىل أن يذكَ.. اهللا تعاىل وسلطانه وقدرته وعقابه 
إنكم أينما  –عرب اآلية اليت زعموا نسخها  –امسه وسعوا يف خراا يقول اهللا تعاىل هلم 

نّ عقايب يلحقكم ويسبقكم ، فحيثما تولّوا تولّوا عني وعن عقايب وسلطاين وقدريت ، فإ
!¬ ( ا موجود ، وكلّ اجلهات أُحيط اأن uρ ä− Ì�ô± pRùQ $# Ü> Ì� øópR ùQ$# uρ 4 $yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? §Ν sV sù çµô_ uρ «!$# 

4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ( ..  
ها ، ال من أي زاوية ننظر من خالهلا إىل اآلية الكرمية اليت زعموا نسخ... وهكذا  

 ومعان ة ما ذهبوا إليه ، فكلُّ ما حتمله هذه اآلية الكرمية من دالالتنرى وجهاً لصح
كمتعارض بينها ميكننا إدراكها ، ت د أيوجل املعاين اليت حتملها اآليات اُألخرى ، فال ي

آية يف كتاب اهللا تعاىل  وبني أي..  
$         $         $  



      ٤٤٨                  
$ (ية الكرمية وقالوا إنَّ اآل..  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9$# ( 

”� çtø:$# Ìh�çt ø:$$Î/ ß‰ö6 yè ø9$# uρ Ï‰ö7 yè ø9$$ Î/ 4s\Ρ W{$# uρ 4 s\ΡW{ $$Î/ 4 (   ] نزلت يف قومٍ تقاتلوا   ] ١٧٨: البقرة
الّ احلر ، وال باألنثى منا إالّ الذكر ، فيقول فكان بينهم قتلى ، فقالوا ال نقبل بالعبد منا إ

إنَّ احلر املقتول من أي طرف يقتلُ بدالً منه حر  –عرب هذه الصورة القرآنية  –اهللا تعاىل 
من الطرف الثاين ، وكذلك العبد املقتول يقتل بدالً منه عبد من الطرف الثاين ، 

  ..وكذلك األنثى 
ا التصور ملعىن اآلية الكرمية ظلماً ، وذلك إذا قتل إنسانٌ إنساناً من وملّا رأوا أنَّ يف هذ

ترك القاتل  –حسب ما ذهبوا إليه  –غري نوعه من الطرف الثاين ، حيث يقتضي ذلك 
  ..، وأن يقتل بدالً منه إنسانٌ آخر ، ملّا رأوا ذلك قالوا هذه اآلية نسختها اآلية التالية 

) $ oΨ ö; tFx. uρ öΝ Íκ ö� n=tã !$ pκ�Ïù ¨β r& }§øÿ ¨Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ š ÷yè ø9$# uρ È÷ yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$ Î/ yyρã� àf ø9 $#uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 yϑ sù šX£‰ |Ás? Ïµ Î/ uθ ßγ sù 

×οu‘$¤ÿŸ2 … ã&©! 4 tΒuρ óΟ ©9 Ν à6øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# (   ] ٤٥: املائدة [   
وهذا التفسري الذي أدى بالذين ذهبوا إليه إىل تصور اختالف وحتى تناقض بني اآلية 

اآلية حمكمة : ض املفسرين ، حيث قالوا اآلية املنسوخة ، مل يذهب إليه بعالناسخة و
عبداً جاءت حلكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم احلر إذا قتل حراً ، والعبد إذا قتل 

، واألنثى إذا قتلت أُنثى ، ومل تتعرض هذه اآلية الكرمية ملن يقتل إنساناً ليس من نوعه ، 
فاآلية الكرمية حمكمة وفيها إمجال تبينه وتفصله لنا اآلية الكرمية الثانية اليت زعم بأنها 

  ..ناسخة هلا 
=| (فالعبارة القرآنية  ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9 مجلة تامة مستقلّة ، والعبارة  ) ) #$

�” (القرآنية  çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6yè ø9$# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ 4s\Ρ W{$# uρ 4s\Ρ W{$$ Î/ 4 (  اتهي ختصيص لبعض جزئي



      ٤٤٩                  
تلك اجلملة وال تفيد احلصر ، فهي شرع القصاص بني املذكورين ، من غري أن تشري إىل 

ن فيها القاتل واملقتول من نوعني خمتلفني ، ودليل ذلك حاالت القتل األخرى اليت يكو
4s\Ρ (أنَّ العبارة القرآنية  W{$# uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 (  ة بالرقيقة واملرأةلقصاص املرأة احلر هي شرع

�” (فلو كانت العبارة القرآنية .. الرقيقة باحلرة  çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ (  متنع هذا
لوقع تناقض بني العبارتني ،  –وهو ما ذهب إليه مقرو الناسخ واملنسوخ  –القصاص 

  ..وهذا حمال 
وهكذا فاآليتان الناسخة واملنسوخة متكاملتان يف تصوير أحكام هذه املسألة ، وال 

ويف هذا كفاية للقول بأنّ اآليتني ال يوجد بينهما .. يوجد بينهما أي تناقض أو اختالف 
  ..نسخ 

$ (عرب منهج البحث القرآين  –املزعوم نسخها  –ولنبدأ بدراسة اآلية الكرمية  ¨Ζ tΒ#u 

Ïµ Î/ @≅ ä. (  لنرى حقيقة األحكام اليت حتملها هذه اآلية الكرمية ، من األحكام اليت ،
  ..حتملها اآلية اليت زعموا أنها ناسخة هلا 

$ (العبارة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u ( ني باهللا تعاىل  هي نداٌء جلميع املؤمننياملطمأن
، امللتزمني مبنهجه ، يف كلّ زمان وكان ، ولذلك فهذه العبارة ال تخاطب قبيلة حمددة 
وال قوماً حمددين ، وال جيالً حمدداً دون غريه ، إنها خطاب من اهللا تعاىل لكلّ مؤمنٍ 

  ..زمان ومكان  ومؤمنة يف كلِّ
الء املؤمنون الذين خيتارون االنصياع لتكليف اهللا تعاىل هلم ، والذين خياطبهم اهللا وهؤ

تعاىل بصيغة اإلميان لتنفيذ تكليفه ، حصل بينهم وبني اهللا تعاىل عقد بالنسبة هلذا 
التكليف من اهللا تعاىل ، والتنفيذ منهم ، فهذا العقد كُتب بينهم وبني اهللا .. التكليف 

واهللا تعاىل  –هذا هو العمق وهذه هي احلكمة .. ذون تعاىل يكلّفهم وهم ينفِّتعاىل ، اهللا 
=| (من ورود كلمة  –أعلم  ÏGä. (  يف اآلية الكرمية بصيغة املبين للمجهول ، ولذلك نرى



      ٤٥٠                  
=| (يف القرآن الكرمي أنَّ ما يأيت بعد هذه الكلمة  ÏGä. (  ، للمؤمنني فيه مشقّة هو تكليف

للملتزمني به  وبالتايل فيه أجر وثواب..  
) |= ÏGä. öΝä3 ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑø9 $# β Î) x8t� s? # ·� ö� yz (  ] ١٨٠: البقرة [    

) $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9   ] ١٨٣: البقرة [   ) #$

) |= ÏGä. ãΝà6 ø‹n= tæ ãΑ$tFÉ) ø9 $# uθèδ uρ ×νö� ä. öΝä3   ] ٢١٦: البقرة [   ) ) 9©

هو القصاص يف  –يف هذه اآلية الكرمية  –والعقد الذي كُتب بني اهللا تعاىل واملؤمنني 
=| (القتلى  ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É) ø9$# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9   ..فما هو القصاص ؟ ..  ) ) #$

  ..القصاص هو تتبع أثر الشيء 
) ôM s9$s%uρ ÏµÏG÷zT{ Ïµ‹ Å_Áè% ( ôN u� ÝÇ t7 sù ÏµÎ/ tã 5= ãΖ ã_ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ (   ] القصص

 :١١ [   
  ..والقاص هو الذي يتتبع اآلثار شيئاً فشيئاً 

) tΑ$ s% y7 Ï9≡sŒ $tΒ $̈Ζ ä. Æ÷ö7 tΡ 4 #£‰ s? ö‘$$ sù #’ n? tã $ yϑÏδ Í‘$rO# u $TÁ |Á s% (   ] ٦٤: الكهف [  

وهكذا فالقصاص من  ..والقصاص من املُقتص منه هو السري على سبيله الذي سلكه 
  ..اإلنسان هو تتبع أثر فعله ليتم اجلزاء منه 

وملّا كان القصاص من املقتص منه يعين تتبع أثره هو ذاته ألخذ اجلزاء منه ، وال يعين 
فة ، يعين أبداً وقوع القصاص على غريه ، لذلك فإنَّ اقتران صيغة القصاص بكلمة معر

فة ، وال يقع أبداً على مسألة ليت تصفها هذه الكلمة املعرأنَّ القصاص يقع على املسألة ا
هذه  –ضمن العبارة الواقعة حتت ساحة القصاص  –رت أُخرى ، وبالتايل فإذا تكر

الكلمة ، فهذا يعين أنَّ الكلمتني املعررتني ضمن ساحة القصاص ، تصفان فتني املتكر
  ..حد والقصاص هو من هذا الفاعل فالفاعل وا.. الشخص ذاته الذي سيقتص منه 



      ٤٥١                  
ا إذا مل تقترن صيغة القصاص بالكلمة املعرفة ، واملراد هو أخذ اجلزاء ، فإنّ ذلك أم

يعين أن تؤخذ املسألة اليت تصفها هذه الكلمة ، باملسألة ذاا اليت ميلكها شخص آخر ، 
رت الكلمة املعرا لوصف هذه املسألة اليت تحيث تكرعود هلذين الشخصني فة ذا

، كلّ كلمة من الكلمتني املتكررتني ) املأخوذ منه اجلزاء واملأخوذ له اجلزاء ( املختلفني 
  ..تعود لشخص 

) $ oΨ ö; tFx. uρ öΝ Íκ ö� n=tã !$ pκ�Ïù ¨β r& }§øÿ ¨Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ š ÷yè ø9$# uρ È÷ yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{ $$Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρ ã�àf ø9 $# uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 (   ] ٤٥: املائدة [     

، وبالتايل فإنّ ) ما عدا قصاص اجلروح ( مل ترد صيغة القصاص  –كما نرى  –هنا 
( كلميت النفس املعرفتني تعودان لشخصني خمتلفني ، فاجلزاء يكون بأخذ النفس األوىل 

، وكذلك كلمتا العني املعرفتني تعودان ) ة املقتول( بدالً من النفس الثانية ) القاتلة 
بدالً من ) للمأخوذ منه اجلزاء ( لشخصني خمتلفني ، ويكون اجلزاء بأخذ العني األوىل 

، وكذلك األمر بالنسبة لكلميت األنف املعرفتني ، ) للمأخوذ له اجلزاء ( العني الثانية 
املعر فتني ، وكلميت السنفعدم اقتران صيغة القصاص .. فتني وكذلك كلميت األذن املعر

يف هذه املسائل املوصوفة بكلمات معرفة مكررة مع كون املطلوب هو أخذ اجلزاء ، 
كلمة تعود لشخص خيتلف  أنَّ كلَّ –رة مرتني بالنسبة لكلّ كلمة معرفة مكر –يعين 

رة األخرى عن الشخص الذي تعود إليه الكلمة املكر..  
ح نسبية ، وال بد من تتبع أثر هذه اجلروح من أجل جزاء الفاعل ، وملّا كانت اجلرو

وملّا كانت اجلروح ليس هلا وجود مستقلٌّ مميز كما هو احلال يف النفس والعني واألذن 
واجلروح ( واألنف والسن ، فإننا نرى أنَّ مسألة اجلروح مل تأت على منط باقي املسائل 

وح يف الشخص األول تؤخذ بدالً من اجلروح يف الشخص ، مبعىن أنّ اجلر) باجلروح 
وما نراه أنَّ مسألة اجلروح .. الثاين ، كون اجلروح ليس هلا وجود مسبق ليتم أخذها 

yyρ (تأيت    ã�àf ø9 $#uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 (  َّكلمة اجلروح مهما ، فورود صيغة القصاص يعين أن



      ٤٥٢                  
ا تكرع أثر اجلروح ذاها تعين تتبأخذ اجلزاء من الفاعل رت فإن يف الشخص ذاته ، ليتم
 ..ر هذه الكلمة كما هو احلال يف مسائل النفس والعني واألذن واألنف ولذلك مل تتكر

  ..والسن 
  ..واضحةً جليةً يف الصورة القرآنية التالية  –أيضاً  –وهذه احلقيقة نراها 

) ã� öκ¤¶9 $# ãΠ#t� pt ø:$# Ì�öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t� ptø:$# àM≈ tΒã� çtø:$# uρ ÒÉ$|ÁÏ% 4 (   ] ١٩٤: البقرة [  

�ã (فعبارة  öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� ptø:$# (  رت دون أن تقترن بصيغة القصاصا بذلك  –اليت تكرشأ
ليس شرطاً أن تشري إىل  –شأن النفس والعني واألذن واألنف والسن يف الصورة السابقة 

ولو أتت هذه العبارة على .. رام الشهر احلرام ذاته ، فالشهر احلرام يؤخذ بالشهر احل
للزم تتبع أثر الشهر احلرام ذاته ، وحني ذلك ال يغين ) الشهر احلرام قصاص ( الشكل 
شهر حرام آخر  عنه أي..  

≈àM (بينما مسألة احلرمات اليت تقترن بصيغة القصاص  tΒã� çtø:$# uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 (  -  اشأ
رت بالشكل ر ، ولو تكرنراها ال تتكر –قة بذلك شأن مسألة اجلروح يف الصورة الساب

لوصفت الشيء ذاته ، أي أنّ احلرمات األوىل هي ذاا  )واحلرمات باحلرمات قصاص ( 
) واحلرمات باحلرمات ( ولو تكررت دون االقتران بصيغة القصاص .. احلرمات الثانية 

لمة احلرمات الثانية ، لكانت كلمة احلرمات األوىل تعود لشخص غري الذي تعود إليه ك
 –فاحلرمات واجلروح مسائل تقتضي .. وهذا يتعارض مع طبيعة القصاص يف احلرمات 

تتبع أثر الشيء ذاته ، وال تقتضي أخذ الشيء بالشيء كما هو احلال يف  –ألخذ اجلزاء 
فليس من العدل أن يتم .. مسائل النفس والعني واألذن واألنف والسن والشهر احلرام 

  ..عتداء على عرض املعتدي حينما يعتدي على أعراض اآلخرين اال
=| (وهكذا نرى يف الصورة القرآنية  ÏGä. ãΝä3ø‹ n= tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9$# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ 

ß‰ ö6yè ø9$# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ 4s\Ρ W{$# uρ 4s\Ρ W{$$ Î/ 4 (  أنّ كلميت احلر تصفان الشخص ذاته )هو القاتل و



      ٤٥٣                  
وبذلك يكون معىن .. ، وكذلك كلميت العبد ، وكذلك كلميت األنثى ) املقتص منه 

كُتب عليكم تتبع األثر يف : على الشكل  –اليت زعموا نسخها  –هذه الصورة القرآنية 
القتلى ، وأن يفعل يف القاتل ذاته ما فعل ، وأن يكون أخذ اجلزاء منه ذاته ، فإن كان 

صاص يكون من هذا احلر ذاته ، وإن كان القاتل هو العبد فإنّ القاتل هو احلر فالق
القصاص يكون من هذا العبد ذاته ، وإن كانت القاتلة هي األنثى فإن القصاص يكون 

فمهما كان القاتل ومها كان املقتول فالقصاص يكون من الفاعل .. من هذه األنثى ذاا 
  ..ذاته 

الذي تعنيه كلمة احلر الثانية ، وكذلك كلميت  ولو كانت كلمة احلر األوىل تعين غري
فالقصاص  [العبد ، وكلميت األنثى ، ملا وردت صيغة القصاص يف هذه العبارة القرآنية 

، ولكان احلر األول يؤخذ باحلر  ]ثر الشيء ذاته ألخذ اجلزاء منه أكما رأينا هو تتبع 
كُتب عليكم يف القتلى احلر باحلر ( شكل الثاين ، وبالتايل ألتت الصورة القرآنية على ال

$ (، كما هو احلال يف الصورة القرآنية ) والعبد بالعبد واألنثى باألنثى  oΨ ö;tF x. uρ öΝ Íκö� n=tã !$ pκ�Ïù 

¨β r& }§ øÿ̈Ζ9 $# Ä§øÿ̈Ζ9 $$Î/ š ÷yèø9 $# uρ È÷yè ø9$$ Î/ y#ΡF{ $#uρ É#Ρ F{$$Î/ šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £Åb¡9 $# uρ 

ÇdÅb¡9 $$ Î/ ( ..  

=| (إنّ الصورة القرآنية  ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9$# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6yè ø9 $#uρ Ï‰ ö7yè ø9 $$Î/ 

4s\Ρ W{$# uρ 4 s\ΡW{ $$Î/ 4 (  ر لنا ساحةالقصاص من الذين وقع عليهم هذا القصاص ، وال تصو
يف هذه الصورة  –وانتهت ، واملطلوب  عالقة للمقتول ذه الساحة ، فحادثة القتل متّت

  ..هو القصاص  –القرآنية 
بني الصورتني ) بالنسبة موع احلروف املرسومة ( ومما يؤكّد ذلك هو التناظر 

  ) ..املعجزة ( القرآنيتني التاليتني ، كما رأينا يف النظرية األوىل 



      ٤٥٤                  
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( .äGÏ=| æt=n‹ø3äΝã #$9ø)ÉÁ|$ÉÞ ûÎ’ #$9ø)sF÷=n‘ ( (   ] ٣٧] =  ١٧٨: البقرة 

  ..حرفاً مرسوماً 
) öΝ ä3s9 uρ ’ Îû ÄÉ$|ÁÉ) ø9$# ×ο4θuŠ ym ’ Í<'ρé' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{ $# öΝà6̄= yès9 tβθà) −Gs? (  ] ١٧٩: البقرة  = [

    .. حرفاً مرسوماً ٣٧

ة األوىل فالقصاص من الفاعل والذي تصوهو ) زعوم نسخها امل( ره الصورة القرآني
ومن جهة .. حياة إميانية تؤدي إىل التقوى ، وهذا ما تصوره الصورة القرآنية الثانية 

احلياة اإلميانية اليت يبحث عنها أولو األلباب إذا وقع القتل واليت تؤدي إىل  أُخرى فإنَّ
يأمر اهللا تعاىل تكون بالقصاص العادل الذي ) وهذا ما تصوره الصورة الثانية ( التقوى 

 –كما نرى  –هذا التناظر يف املعىن ينعكس ) .. وهذا ما تصوره الصورة األوىل ( به 
( فكلّ صورة مكونة من .. تناظراً يف جمموع احلروف املرسومة اليت تصور كلّ صورة 

  ..حرفاً مرسوماً )  ٣٧
��çtø:$# Ìh” (ة القرآنية ولو كان صحيحاً ما ذهبوا إليه بأنّ كلمة احلر األوىل يف العبار çtø:$$Î/  

ختص املقتص منه ، وكلمة احلر الثانية ختص املقتول ، أي يقتلُ حر ما من طرف   )
القاتل بدالً من احلر املقتول ، أي أنّ املقتص منه نكرة واملقتول معرفة ، وكذلك األمر 

كُتب : ( آنية على الشكل لو كان ذلك صحيحاً لكانت العبارة القر.. للعبد واألنثى 
  ) ..حر باحلر وعبد بالعبد وأنثى باألنثى عليكم يف القتلى 

ولو كانت كلمة احلر األوىل تعين املقتول وكلمة احلر الثانية تعين املقتص منه ، أي 
احلر املقتول يقتص له حبر من طرف القاتل ، وكذلك بالنسبة ملسأليت العبد واألنثى ، أي 

لو كان ذلك صحيحاً ألتت الصور القرآنية على .. قتول معرفة واملقتص منه نكرة امل
  ) ..احلر حبر والعبد بعبد واألنثى بأنثى كُتب عليكم يف القتلى : ( الشكل 

ولو كانت املسألة تعين قصاصاً بني طرفني بغض النظر عن األشخاص ، وليست 
د حرم ، أي جمرما من  قصاصاً من األشخاص ذا ل يقابله حرما من الطرف األو



      ٤٥٥                  
الطرف الثاين ، وكذلك العبد واألنثى ، لو كان ذلك صحيحاً ألتت الصور القرآنية 

  ) ..حر حبر وعبد بعبد وأنثى بأنثى كُتب عليكم يف القتلى : ( على الشكل 
ر إليها نراها ، من أي زاوية ننظ) اليت زعموا نسخها ( وهكذا فإنّ هذه اآلية الكرمية 

( تعين القصاص من القاتل ذاته ، وهذا ال يتعارض مع اآلية اليت زعموا أنها ناسخة هلا 
آية يف كتاب اهللا تعاىل  وال مع أي (الن بعضهما وتتعاضدان يف تصوير أحكام ، بل تكم

تناقض م بوجود همفما دفعهم إىل زعم النسخ بني هاتني اآليتني هو توه.. هذه املسألة 
بينهما ، وهذا الوهم هو السبب األول يف زعم مسألة الناسخ واملنسوخ بني مجيع اآليات 

  ..اليت زعموا نسخها 
$         $         $  

  ..ولنقف عند اآلية الكرمية التالية اليت زعموا نسخها 
) |= ÏGä. öΝä3 ø‹n= tæ # sŒÎ) u� |Øym ãΝ ä.y‰ tnr& ßN öθ yϑø9 $# βÎ) x8 t� s? # ·� ö� yz èπ§‹ Ï¹uθ ø9 $# Ç÷ƒ y‰Ï9≡ uθù=Ï9 tÎ/ t� ø%F{$# uρ 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ ( $ ˆ)ym ’ n? tã tÉ)−F ßϑø9    ] ١٨٠: البقرة [   ) #$

قالوا هذه اآلية تشمل األمر بالوصية للوالدين واألقربني ، قبل نزول آيات املواريث 
نسخت هذه اآلية  وقالوا أيضاً.. يف القرآن الكرمي ، فنِسخت هذه اآلية بآيات املواريث 

إنَّ اهللا قد أعطى لكلِّ [  : حسب ترقيم العاملية )  ٢٠٤٦( باحلديث يف سنن الترمذي 
تقرر احلكم ا  –حسب قولهم  –، فاآلية الكرمية  ]ذي حق حقّه فال وصية لوارث 

حسب زعمهم  –ها سواء ملن يرث وملن ال يرث ، فاآلية خ حكمبرهة من الدهر ونِس
  ..ندباً  ها منسوخة وبقيت الوصيةُلُّك –

وقال بعضهم نسخت الوصية للوالدين بالفرض يف سورة النساء ، وثبتت لألقربني   
  ..منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن ال يرث  –على قوهلم هذا  –الذين ال يرثون ، فهي 



      ٤٥٦                  
ظاهرها العموم ، ومعناها ) ليست منسوخة ( اآلية حمكمة  وقال بعضهم إنَّ

 –، فاآلية الكرمية .. ) يف حالة الكفر والقتل ( خلصوص يف الوالدين اللذين ال يرثان ا
  ..هي ختصيص للوالدين واألقربني يف حال عدم إرثهم  –بناء على ذلك 

وقال بعضهم ال منافاة بني هذه اآلية وآيات املواريث ، ومعناها كُتب عليكم تنفيذ 
لدين واألقربني ، حبيث ال ينقَص من حصصهم ما أوصى اهللا تعاىل به من توريث الوا

  ..شيء 
وقال بعضهم إنّ الواجب أالّ يقال إنها منسوخة ، ألنّ حكمها ليس بناف حكم ما 

=| (فرضه اهللا تعاىل من الفرائض ، فوجب أن يكون حكم  ÏGä. öΝä3 ø‹n= tæ # sŒÎ) u� |Ø ym 

ãΝ ä.y‰ tn r& ßN öθ yϑø9 =| (كحكم  ) #$ ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# (  ..  
فاآلراء اليت قيلت يف تفسري هذه اآلية الكرمية كثرية ، لكنها مجيعها تدور حول املعاين 
اليت رأيناها ، ويف هذه اآلراء املختلفة املستمدة من تصورات قائليها دون أي برهان من 

شرية ناجتة كتاب اهللا تعاىل ، دليلٌ على أنَّ مسألة الناسخ واملنسوخ من أساسها صناعة ب
  ..عن فرض تصورات البشر على دالالت كتاب اهللا تعاىل 

Ζ̈$ (ولنبدأ بدراسة هذه اآلية الكرمية وفق منهج  tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. (  لنرى حقيقة ما حتمل
من دالالت ومعان متّ تغييبها قروناً كثرية ، ولنرى كيف أنَّ زعمهم بنسخها هو افتراٌء 

  .. على دالالت كتاب اهللا تعاىل
=| (إنَّ ورود التكليف اإلهلي بصيغة املبين للمجهول  ÏGä. öΝä3ø‹ n=tæ (  كما رأينا  –يعين

أنَّ الكتابة أمر مشترك بني املكلَّف واملُكلِّف ، فهذا التكليف أمر مشترك بني اهللا تعاىل  –
  .. واملؤمنني ، اهللا تعاىل يكلّفهم وهم ينفّذون 

هللا تعاىل جلميع املؤمنني يف كلّ زمان ومكان ، وال ختص وهذه اآلية هي خطاب من ا
جيالً دون آخر ، وإنّ قوهلم بأنّ حكم هذه اآلية هو لربهة من الزمن ، هو قولٌ مردود ، 



      ٤٥٧                  
فكلمات اهللا تعاىل تتعلّق بصفاته العظيمة ، وتنتمي لعامل األمر الذي هو فوق الزمان 

  ..ليست خاضعةً لقوانني الزمان واملكان  واملكان ، وبالتايل فاألحكام اليت حتملها
ولو كانت اآلية الكرمية خطاباً ملن حيضره املوت بأن يوصي وصية ، لكانت واجبة 

  ..ولكن ذلك ينايف ما حتمله اآلية الكرمية من عدة وجوه .. 
لو كانت خاصة باإلرث لبين اهللا تعاىل املقدار الواجب يف هذه الوصية اليت  – ١
  ..نسخها  زعموا
لوجب  –كما ذهبوا  –لو كانت هذه الوصية منسوخة بالنسبة ملن يرث  – ٢

استثناء من يرث من الوصية الواردة يف باقي اآليات الكرمية ، اليت تصور لنا األخذ 
وهذا االستثناء ال نراه يف كتاب اهللا تعاىل .. بوصية امليت قبل توزيع اإلرث على الورثة 

..  
) ÏµÏiΒT| sù â ß̈‰ �¡9 $# 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ Å»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A øyŠ 3 (   ] ١١: النساء [  

) ãΝ à6n=sù ßìç/”�9 $# $ £ϑÏΒ zò2 t� s? 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π §‹ Ï¹uρ šÏ¹θãƒ !$ yγÎ/ ÷ρr& & ø yŠ 4 (  ] النساء
 :١٢ [  
)  £ ßγ n=sù ßßϑ›V9 $# $£ϑÏΒ Λ äò2 t� s? 4 .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹uρ šχθß¹θè? !$ yγÎ/ ÷ρr& &øyŠ 3 (   ] النساء :
١٢ [  
) ôΜßγ sù â!%Ÿ2 u� à° ’ Îû Ï]è=›W9$# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 4|»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& Aø yŠ (   ] ١٢: النساء [  

  ..فكما نرى ال يوجد استثناٌء يف الوصية .. 
حصراً ،  لو كانت الوصية خاصة باإلرث ، واخلطاب موجه ملن حيضره املوت – ٣

القتضى ذلك عدم سقوط حق الوالدين واألقربني ، حىت ولو مل يوص املُوصي بذلك ، 
ولكن ما نراه يف هذه .. كالدين يأخذه صاحبه سواء أوصى امليت بذلك أم مل يوص 



      ٤٥٨                  
وأنَّ اهللا تعاىل اختص ، ة هي ندبقني وجعلها حقّاً عليهم  اآلية الكرمية أنَّ الوصيا املت

) Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ ( $̂) ym ’ n? tã tÉ)−Fßϑø9 $# ( ..  

=| (لو كان اخلطاب  – ٤ ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ ( كما  –هاً ملن حيضره املوت دون غريه موج
الختلفت هذه اآلية الكرمية مع سياق املعىن واخلطاب يف اآليتني التاليتني مباشرة  –قالوا 

تخاطب الشاهدين على قول املُوصي ووالة  هلذه اآلية ، فهاتان اآليتان حتمالن أحكاماً
  ..األمور والقضاة ومن بيده تنفيذ قول املُوصي 

) . yϑsù …ã& s!£‰ t/ $ tΒy‰ ÷èt/ …çµ yèÏÿ xœ !$uΚ¯Ρ Î*sù … çµßϑøO Î) ’ n? tã tÏ%©!$# ÿ…çµ tΡθ ä9Ïd‰ t7 ãƒ 4 ¨βÎ) ©!$# ìì‹ Ïÿxœ ×ΛÎ=tæ 

∩⊇∇⊇∪ ôyϑ sù t∃%s{ ÏΒ <Éθ•Β $̧ÿ uΖ y_ ÷ρ r& $ VϑøOÎ) yx n=ô¹r' sù öΝ æηuΖ ÷� t/ Iξ sù zΟ øO Î) Ïµ ø‹n= tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θàÿ xî 

ÒΟŠÏm   ] ١٨٢ – ١٨١: البقرة [   ) ‘§
تخاطب كلّ من حيضره املوت ،  –املزعوم نسخها  –لو كانت اآلية الكرمية  – ٥

لَما أتت حمصورةً يف اللحظة اليت حيضر فيها املوت ، فلماذا ال تكون الوصية قبل حضور 
فورود هذه الوصية يف حلظات حضور .. ملوت ، حيث اإلنسان يف سعة من الوقت هذا ا

املوت يؤكّد أنَّ األحكام اليت حتملها هذه اآلية الكرمية تتعلّق باحمليطني مبن حيضره املوت 
  ..  ، وليس مبن حيضره املوت 

ت ، من حيضره املو تخاطب كلَّ –املزعوم نسخها  –لو كانت اآلية الكرمية  – ٦
ولو ..... ) .. كُتب عليكم إذا حضركم املوت إن تركتم خرياً : ( ألتت على الشكل 

كانت ال تخاطب منفّذي الوصية والشاهدين عليها وأولياء األمور ، ألتت على الشكل 
ولكن ما نراه أنَّ اآلية الكرمية ..... ) .. كُتب على أحدكم إذا حضره املوت : ( 

ود وأولياء وحكّام مكلّفني بتنفيذ الوصية اليت يوصيها من تخاطب املؤمنني من شه
=| (حيضره املوت  ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# ( ..  



      ٤٥٩                  
pκ$ (: واآلية الكرمية التالية تلقي الضوء على هذه احلقيقة من جانبٍ آخر  š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u äοy‰≈ pκ y− öΝä3ÏΖ ÷� t/ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰tn r& ßNöθ yϑø9 $# tÏm Ïπ§‹ Ï¹uθ ø9 $# Èβ$uΖ øO$# # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ (  

# (ال يقوم ا من حيضره املوت  –كما نرى  –، فالشهادة  ] ١٠٦: املائدة [  sŒÎ) u� |Ø ym 

ãΝ ä.y‰ tn r& ßNöθ yϑø9 $# tÏm Ïπ§‹ Ï¹uθ ø9 Èβ$uΖ (، إنما تقع على املعنيني بقوله تعاىل  ) #$ øO $# # uρsŒ 5Α ô‰ tã 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ ( ..  

=| (العبارة القرآنية .. إذاً  ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tn r& ßN öθ yϑø9$# (  يف اآلية اليت ،
 تكليفي ما هي خطابهاً ملن حيضره املوت ، إنوجحنن بصدد دراستها ، ليست خطاباً م

ملوت من شهود ، وللقضاة ووالة األمور من اهللا تعاىل للمؤمنني املُحيطني مبن حيضره ا
هو مساع ما ) ما يطلب منهم ( وما كُتب عليهم .. وحكّام بيدهم تنفيذ تلك الوصية 

.. يوصي به من حيضره املوت ، والشهادة به عند احلاجة ، واحلكم به كما أمر اهللا تعاىل 
ه الذين يخاطبهم اهللا تعاىل أما الوصية فترتبط مبن حيضره املوت ، وال ترتبط باحمليطني ب

=| (بالعبارة القرآنية  ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ ( ..  

=| (وما يؤكّد ذلك هو تذكري الفعل  ÏGä. (  يف حني أنّ الوصية ترد يف القرآن ،

‰ÏΒ Ï. (: الكرمي مؤنثة  ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& Aø yŠ 3 (   .. فما كُتب على املؤمنني ليس
ؤنثة ، إنما مساع قول من حيضره املوت ووصيته ، وإدالء الشهادة ا حني الوصية امل

=| (ولو كان نائب الفاعل للفعل .. احلاجة ، واحلكم مبضموا  ÏGä. (  ةهو الوصي– 

=| (ُألنث الفعل  –حسب ما ذهب إليه معظمهم  ÏGä. (  ) .. ةكُتبت عليكم الوصي.. (  



      ٤٦٠                  
ة من قال إنّ كلمة الوصية يف اآلية الكرمية هي نائب الفاعل للفعل وحج) |= ÏGä. ( 

ناجتة عن الفصل بني ) يف مسألة التذكري والتأنيث ( أنَّ مخالفة الفعل لنائب الفاعل 
  :وهذه احلجة مردودة لسببني .. الفعل ونائب الفاعل 

=| (إنّ نائب الفاعل للفعل  – ١ ÏGä. (  باحمليطني مبن حيضره –كما نرى  –يرتبط 

=| (املوت  ÏGä. öΝä3 ø‹ n=tæ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝä. y‰ tnr& ßN öθyϑø9 .. ، وال ترتبط مبن حيضره املوت  ) #$
  ..يف حني أنَّ الوصية ترتبط مبن حيضره املوت ، وال ترتبط باحمليطني به 

خمالفة الفعل للفاعل ، إذا  –بالنسبة ملسألة التذكري والتأنيث  –صحيح أنه جيوز  – ٢
ال بد أن يكون نائب  –املزعوم نسخها  –بينهما ، ولكن هذه اآلية الكرمية متّ الفصل 

=| (الفاعل للفعل  ÏGä. (  ذكّراً ، ودليل ذلك هو اآلية الكرمية اليت تليها مباشرةم..  

) .yϑsù … ã& s!£‰ t/ $ tΒy‰ ÷èt/ … çµyè Ïÿ xœ !$ uΚ¯ΡÎ* sù … çµßϑøOÎ) ’ n? tã tÏ%©!$# ÿ…çµ tΡθä9 Ïd‰ t7ãƒ 4 ¨β Î) ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ (  
      ] ١٨١: البقرة [ 

… ( [يف الكلمات ) اهلاء ( فالضمري املتصل  ã&s!£‰ t/ (  ،) … çµyèÏÿ xœ (  ،) …çµ ßϑøOÎ) (  ،) 

ÿ… çµtΡθä9 Ïd‰ t7 ãƒ 4 ( [  يعود إىل نائب الفاعل) |= ÏGä. (  ّيف اآلية املزعوم نسخها ، وهذا يدل

 أن يكون نائب الفاعل للفعل  –إذاً  –على التذكري دون التأنيث ، فال بد) |= ÏGä. (  يف

èπ (راً ، وبالتايل فإنّ كلمة اآلية الكرمية مذكَّ §‹ Ï¹uθø9   ..هنا ليست هي نائب الفاعل  ) #$

=| (فنائب الفاعل للفعل  ÏGä. (  هو كلمة) öΝ ä3ø‹ n=tæ (  املتعلّقة بسماع القول واحلكم
يكم مساع قول أحدكم إذا حضره املوت إن كُتب عل: وهكذا يكون تقدير الكالم .. 

  ..ترك خرياً ، وإدالء الشهادة به حني احلاجة ، واحلكم به 



      ٤٦١                  
›§èπ (وبذلك فالوصية يف اآلية الكرمية  Ï¹uθ ø9$# Ç÷ƒy‰ Ï9≡uθ ù=Ï9 tÎ/ t� ø%F{$# uρ Å∃ρã� ÷è yϑø9 $$Î/ ( $ ˆ)ym 

’ n? tã tÉ) −Fßϑø9 ، وتكون باملعروف ، وحتق هي للوالدين واألقربني ملن حيضره املوت  ) #$
  ..حقّاً على املتقني 

وما ذهبوا إليه من أنّ املكتوب هو الوصية ، وأنَّ اخلطاب موجه ملن حيضره املوت ، 
هذا الفهم اخلاطئ الذي ال حتمله صياغة اآلية الكرمية كما رأينا ، أدى إىل توهمهم 

فاآلية املزعوم نسخها كما رأينا ..  بوجود تناقض بني هذه اآلية الكرمية وآيات املواريث
تصور لنا مسألة الوصية اليت يديل ا من حيضره املوت ، وأنه مطلوب من املؤمنني 
مساعها والشهادة واحلكم ا ، وأن تكون هذه الوصية باملعروف فال حتمل إمثاً ، وحبيث 

تابه الكرمي ، وهي يف ذلك دها اهللا تعاىل يف كال حتصل خمالفة حلصص املواريث اليت حيد
 (فلو كان هناك ذرة اعتبارٍ لقولِ اهللا تعاىل .. ال تتعارض مع أي آية يف كتاب اهللا تعاىل 

Ÿξ sùr& tβρã� −/ y‰ tFtƒ tβ# u ö� à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î� ö� xî «! $# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Zÿ≈ n=ÏF÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 (   ]

ا االعتبار موجوداً ملا زعمت مسألة الناسخ واملنسوخ من ، لو كان هذ ] ٨٢: النساء 
    ..أساسها 

وفوق كلّ ذلك ، كيف يتجرؤون على اهللا تعاىل وكتابِه الكرمي ، زاعمني أنَّ حديثاً 
أو سنن النسائي ، أو سنن أيب داود ، أو سنن ابن ماجة ، أو سنن ( يف سنن الترمذي 

، وبآلية تارخيية ال ختلو  rد قرون من موت النيب ، جمع بع) الدارمي ، أو مسند أمحد 
كيف ...  ]حمطّات يف سبيل احلكمة : كما بينت يف كتاب  [من األهواء والعصبيات 

يتجرؤون على القول بأنه ينسخ قولَ اهللا تعاىل املُطلق الذي تعهد جلّ وعال حبفظه ، 
من كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو نترك اإلجابة ل!!! .. ونزله تبياناً لكلِّ شيء ؟

 هِيدش ..  
$         $         $  

 ..القرآين التايل  ولننظر إىل النص..  



      ٤٦٢                  
) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã šÏ%©!$# ÏΒ öΝ à6Î=ö7 s% 

öΝ ä3ª=yè s9 tβθ à)−Gs? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$−ƒ r& ;N≡ yŠρß‰÷è ¨Β 4 yϑ sù šχ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ 

BΘ$−ƒr& t� yzé& 4 ’ n?tã uρ šÏ%©!$# …çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ ×πtƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ÏΒ (  yϑsù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγsù ×�ö� yz 

… ã&©! 4 βr& uρ (#θãΒθÝÁs? ×�ö� yz öΝ à6©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇∇⊆∪ ã� öκ y− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù 

ãβ# u ö� à)ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ zÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$s%ö� àÿ ø9 $# uρ 4 yϑsù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# 

çµôϑÝÁ uŠù=sù (  tΒuρ tβ$ Ÿ2 $ ³ÒƒÍ� s∆ ÷ρr& 4’ n?tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yz é& 3 ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# 

Ÿω uρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6Î/ u� ô£ãèø9 $# (#θè=Ïϑò6çGÏ9 uρ nο£‰Ïè ø9 $# (#ρç� Éi9x6çGÏ9 uρ ©! $# 4† n?tã $ tΒ öΝä31y‰ yδ öΝà6 ¯=yès9 uρ 

šχρã�ä3 ô±n@ ∩⊇∇∈∪ # sŒÎ) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$t6Ïã Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹ Å_é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$!$# # sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( 
(#θç6‹ Éf tGó¡ uŠù=sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ÷σã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ̄=yè s9 šχρß‰ä©ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ ¨≅ Ïm é& öΝà6 s9 s's# ø‹ s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9$# 

4’ n<Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ÎΣ 4 £èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝä3 ©9 öΝ çFΡ r&uρ Ó¨$t6Ï9 £ ßγ©9 3 zΝ Î=tæ ª! $# öΝà6 ¯Ρr& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tF øƒrB 

öΝ à6|¡àÿΡ r& z>$tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ $ xÿtã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ø9 $$sù £èδρç�Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $#uρ $ tΒ |= tFŸ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 
(#θè=ä. uρ (#θç/u� õ°$# uρ 4®Lym ẗ t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙu‹ ö/ F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{$# zÏΒ Ì� ôf xÿ ø9$# ( ¢Ο èO 

(#θ‘ϑÏ? r& tΠ$u‹ Å_Á9 $# ’ n<Î) È≅ øŠ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅èδρç�Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθ àÿÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰Éf≈ |¡yϑø9 $# 3 y7 ù=Ï? ßŠρß‰ãn 

«! $# Ÿξ sù $ yδθç/ t� ø)s? 3 y7 Ï9≡x‹ x. Ú Îit6 ãƒ ª! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟ ßγ̄= yès9 šχθà) −Gtƒ (   ] البقرة :
١٨٧ – ١٨٣ [    

 و الناسخ واملنسوخ إنَّ اآلية األوىل يف هذا النصقال مقر) $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. 

ãΝ à6ø‹ n=tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã šÏ%©!$# ÏΒ öΝà6 Î=ö7s% öΝä3ª=yè s9 tβθà) −Gs? (  ناسخة لصوم



      ٤٦٣                  
كُتب عليكم صيام ثالثة أيام من كلِّ شهر ،  –م حسب قوهل –يوم عاشوراء ، ومعناها 

 (مثّ نسخت هذه اآلية بصوم رمضان  yϑsù y‰Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁuŠù= sù ( ( ..  
وقالوا أيضاً إنَّ اآلية األوىل يف هذا النص كتبت على اجليل األول ما كُتب على األمم 

مل يأكل ومل يقرب النساء ، مثّ نسخ ذلك  السابقة ، وهو إذا نام الرجل بعد املغرب
Ïm≅¨ (بقوله  é& öΝ à6s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9 $# ß] sù§�9 $# 4’ n<Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 (  وكذلك بقوله ،) (#θè=ä. uρ 

(#θç/ u� õ°$# uρ 4 ®Lym t ¨t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒø:$# âÙ u‹ö/ F{$# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø:$# ÏŠuθ ó™F{$# z ÏΒ Ì� ôf xÿø9 $# ( ( ..  

’ (الوا أيضاً إنَّ الصورة القرآنية وق n?tã uρ šÏ%©!$# … çµtΡθà)‹ ÏÜãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &Å3 ó¡ÏΒ ( 
yϑ sù tí§θ sÜ s? #Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz …ã&©! 4 βr& uρ (#θãΒθÝÁs? ×� ö� yz öΝ à6©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθßϑn=÷è s? (  عندما

 yϑsù (تها اآلية اليت بعدها نزلت كان من شاء صام ومن شاء أن يفتدي فعل ، مثّ نسخ

y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµôϑÝÁ uŠù=sù ( ( ..  
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 

$ (التشبيه يف العبارة القرآنية إنّ  yϑx. |= ÏGä. ’ n?tã šÏ%©!$#  ÏΒ öΝà6 Î=ö7s% (  يعود إىل
أصل إجياب الصوم ، وأنّ اإلسالم مل يبتدع مسألة الصوم وإن اختلفت شكلية الصوم 

وإنّ قوهلم بأنَّ اآلية .. واختلف وقته وقدره ، فالصوم كفريضة كُتب على األمم السابقة 
ذا النص هي أمر للمؤمنني يف اجليل األول بأن يصوموا ثالثة أيام من كلّ األوىل يف ه

شهر ، هو قولٌ ال برهان عليه ، والقرآن الكرمي ينفي هذا التصور نفياً قاطعاً ، فالعبارة 
$ (القرآنية  yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n=tæ (  لكلِّ مؤمن ملتزم بتكليف هي خطاب

  ..هللا يف كلِّ مكان وزمان ، وال ختص جيالً دون اآلخر ا



      ٤٦٤                  
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 
 نرى أحكاماً على سبيل  –م نسخهما املزعو –ففي اآليتني األوىل والثانية .. ومعان

العسر ، بينما نرى يف اآلية الثالثة أنَّ  مالتخير ، وهذا حيمل اليسر للمؤمنني ويرفع عنه
مقارنة مع أحكام الصوم يف اآلية  –اهللا تعاىل يوجب فيها الصوم ، وبالتايل يكون ذلك 

ولكن ما نراه يف .. له بالعسر على سبيل التضييق ، وبالتايل رفعاً لليسر واستبدا –الثانية 
�ß‰ƒÌ (اآلية الثالثة هو نقيض هذا التصور  ãƒ ª! $# ãΝ à6Î/ t� ó¡ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ u� ô£ ãèø9 $# (  ،

لكانت احلقيقة  –كما زعموا  –فلو كانت اآلية الثالثة ناسخة لآليتني األوىل والثانية 
  ..احلاصلة نقيض ما حتمله اآلية الناسخة ذاا 

’ (وإن كانت الصورة القرآنية  n?tã uρ šÏ%©!$# …çµ tΡθà)‹ ÏÜãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yèsÛ &Å3ó¡ ÏΒ ( yϑ sù 

tí §θsÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz …ã& ©! 4 β r&uρ (#θãΒθÝÁ s? ×�ö� yz öΝ à6©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθßϑn=÷è s? (  ال تعين– 
كما  –ؤمنني ، والذي اُستبدل إالّ الصيام املفروض على مجيع امل –حسب ما ذهبوا إليه 

 (ن ملن يطيق الصوم بالفدية ، بدالً من الصوم بصيام رمضان ، فكيف يؤذَ –يزعمون 

’ n? tã uρ šÏ%©! $# … çµ tΡθà)‹ÏÜ ãƒ ×πtƒ ô‰ Ïù (  يف حني يقول اهللا تعاىل للمريض واملسافر يف اآلية ،

 (ذاا  yϑsù šχ%x. Ν ä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ� £∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� xÿy™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yzé& 4 (  ًويقول أيضا ،

&βr (يف اآلية ذاا  uρ (#θãΒθÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6©9 ( ( ..  
فمن أين  –كما يزعمون  –ولو كانت اآلية الثانية اليت حتمل رخصة الفداء منسوخة 

كيف يزعمون !!! .. هلم أن يرخصوا ملن ال يستطيع الصوم مدى حياته بالفدية ؟
  !!! ..يستشهدون ا على رخصة الفدية ؟ نسخها مثّ



      ٤٦٥                  
’ (ولو متّ سحب الضمري يف قوله تعاىل  n? tã uρ šÏ%©! $# … çµtΡθà)‹ ÏÜãƒ (  ، على الفداء

الذي اُستبدل حسب قوهلم بصوم رمضان ( مة على الصوم املفروض لكانت الفدية مقد
β (اآلية ذاا  مع العبارة القرآنية يف –بناًء على تصورهم  –، ولتعارض ذلك )  r&uρ 

(#θãΒθÝÁs? ×� ö� yz öΝà6©9 ( (  من أركان اإلسالم ومع فريضة الصوم اليت هي ركن ،..  
أنَّ هناك  –إضافة إىل التخيري بني الفدية والصوم  –ولو نظرنا إىل اآلية الثانية لرأينا 

yϑ (خرياً ميكن أن يتطوع به املؤمن يف ساحة هذا التكليف  sù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×�ö� yz … ã&©! 4 
، وهذا اخلري إما أن يكون تطوعاً يف الصيام فوق ما هو مفروض ، أو الصيام مع  )

اإلطعام ، أو إطعام أكثر من مسكني عن اليوم الواحد ، أو إطعام املسكني الواحد أكثر 
  ..من يوم 

هللا تعاىل ليس ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنّ تكليف الصوم كحكم من ا
حمصوراً فقط يف رمضان ، فهناك حاالت يقع فيها الصوم على بعض املؤمنني ، وأحياناً 

مة على الصيام ، وبالتايل يكونون خميرين بني الصيام والفدية ، وأحياناً تكون الفدية مقد
نذره  فالصيام يقع على من مل يستطع دفع هذه الفدية ، وأحياناً يكون الصيام وفاًء لنذرٍ

  ..املؤمن ، وأحياناً يكون صيام النفل قُربة من اهللا تعاىل 
) ã� öκ y− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# u ö� à)ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈ oΨÉi� t/uρ z ÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# 

Èβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ 4 yϑsù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑÝÁuŠù= sù ( (  ] ١٨٥: البقرة [         

) (#θ‘ϑÏ? r&uρ ¢k ptø:$# nοt� ÷Κãèø9 $# uρ ¬! 4 ÷β Î*sù öΝ è?÷� ÅÇ ôm é& $ yϑsù u� y£øŠ tGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰ oλù; $# ( Ÿω uρ (#θà) Î=øtrB 

óΟ ä3y™ρâ â‘ 4®L ym x÷ è=ö7tƒ ß“ô‰ oλ ù;$# … ã&©# ÏtxΧ 4 uΚsù tβ% x. Νä3Ζ ÏΒ $³Òƒ Í�£∆ ÷ρ r& ÿ ÏµÎ/ “]Œr& ÏiΒ ÏµÅ™ ù&§‘ 

×π tƒô‰ Ïÿ sù ÏiΒ BΘ$uŠÏ¹ ÷ρr& >πs% y‰|¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ 4 !# sŒÎ*sù ÷ΛäΨ ÏΒr&  yϑsù yì−Gyϑ s? Íοt� ÷Κãèø9 $$Î/ ’ n<Î) Ædk ptø:$# $ yϑsù 

u� y£øŠ tGó™$# z ÏΒ Ä“ô‰ oλù; $# 4 yϑ sù öΝ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& ’Îû Ædk ptø:$# >π yèö7 y™ uρ # sŒÎ) öΝçF ÷èy_ u‘ 3 y7 ù=Ï? 



      ٤٦٦                  
×οu� |³ tã ×' s# ÏΒ%x. 3 y7 Ï9≡sŒ yϑÏ9 öΝ©9 ôä3 tƒ … ã&é# ÷δ r& “Î� ÅÑ$ ym Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t� ptø:$# 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# (#þθ ßϑn=ôã $# uρ 

¨β r& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9   ] ١٩٦: البقرة [   ) #$

) $tΒ uρ šχ%x. ?ÏΒ÷σ ßϑÏ9 β r& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ÷σ ãΒ �ωÎ) $ \↔sÜ yz 4 tΒuρ Ÿ≅ tF s% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ã�ƒÌ� ós tGsù 

7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ×πtƒ ÏŠuρ îπyϑ¯= |¡•Β #’ n<Î) ÿ Ï&Î# ÷δ r& HωÎ) β r& (#θè%£‰¢Á tƒ 4 β Î*sù šχ%x. ÏΒ BΘ öθs% 5iρß‰ tã öΝ ä3©9 

uθ èδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ ã�ƒÌ� ós tGsù 7πt6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ%Ÿ2  ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷� t/ Ο ßγ oΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ 

×π tƒÏ‰ sù îπyϑ¯=|¡ •Β #’ n<Î)  Ï&Î# ÷δ r& ã�ƒÌ� øtrB uρ 7πt6 s%u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ •Β ( yϑsù öΝ ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁ sù È øt� ôγ x© È ÷yèÎ/$tFtF ãΒ 

Zπ t/öθ s? zÏiΒ «! $# 3 šχ%x. uρ ª! $# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6 ym (   ] ٩٢: النساء [   

) Ÿω ãΝä. ä‹ Ï{# xσãƒ ª! $# Èθ øó̄=9 $$Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9 uρ Νà2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈ yϑ÷ƒF{$# ( 
ÿ… çµè? t�≈ ¤ÿs3 sù ãΠ$yèôÛ Î) Íο u� |³tã tÅ3≈ |¡tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθßϑÏè ôÜè? öΝ ä3ŠÎ=÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ã�ƒÌ� øtrB 

7π t6s% u‘ ( yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁsù Ïπ sW≈n= rO 5Θ$−ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ äοt�≈ ¤ÿ x. öΝä3 ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& # sŒÎ) óΟçF øÿ n=ym 4 (# þθ Ýà xÿôm $# uρ 

öΝ ä3oΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎi t7ãƒ ª! $# öΝ ä3s9 ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ä3 ª=yès9 tβρã�ä3 ô±n@ (   ] ٨٩: املائدة [  

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θè=çGø) s? y‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r& uρ ×Π ã�ãm 4 tΒuρ … ã&s# tF s% Νä3Ζ ÏΒ #Y‰ Ïdϑyè tG•Β 

Ö !# t“yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tF s% z ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# ãΝ ä3øts† ÏµÎ/ # uρsŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $Nƒ ô‰ yδ x÷ Î=≈ t/ Ïπ t7÷è s3ø9 $# ÷ρ r& ×οt�≈ ¤ÿx. 

ßΘ$yèsÛ tÅ3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰tã y7 Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹ s−ρä‹ u‹ Ïj9 tΑ$t/ uρ ÍνÍ� ö∆ r& 3 $xÿ tã ª!$# $£ϑtã y# n=y™ 4 ô tΒuρ 

yŠ$tã ãΝ É) tFΖ uŠsù ª! $# çµ÷Ζ ÏΒ 3 ª! $# uρ Ö“ƒÍ• tã ρ èŒ BΘ$s) ÏGΡ$# (   ] ٩٥: املائدة [   

) tÏ%©!$# uρ tβρã�Îγ≈sà ãƒ ÏΒ öΝ ÍκÉ″ !$ |¡ÎpΣ §ΝèO tβρßŠθãètƒ $ yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒ Ì�ós tGsù 7πt7 s%u‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™!$ yϑtFtƒ 4 ö/ä3 Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè?  ÏµÎ/ 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ×�� Î7 yz ∩⊂∪ yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$ u‹ÅÁ sù 



      ٤٦٧                  
Èø t� öηx© È÷ yèÎ/$tG tFãΒ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& $ ¢™!$ yϑtFtƒ (  yϑsù óΟ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ ãΠ$ yèôÛÎ* sù tÏnGÅ™ $YΖŠÅ3 ó¡ÏΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

(#θãΖ ÏΒ÷σ çGÏ9 «!$$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ 4 š�ù=Ï? uρ ßŠρß‰ ãn «! $# 3 zƒÌ� Ïÿ≈ s3ù=Ï9 uρ ë>#x‹ tã îΛÏ9 r& ( ] ادلة٤ – ٣: ا [  

تصوران لنا الصيام  –املزعوم نسخهما  –ية وهكذا نرى أنَّ اآليتني األوىل والثان
فالعبارة .. بإطاره العام ، الذي يشمل كلَّ ما أمر اهللا تعاىل به بالنسبة ملسألة الصوم 

$ (القرآنية  yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 ال نستطيع حصرها بصيام  ) #$
أوسع من إطار صيام رمضان املفروض  –أينا كما ر –رمضان ، فإطار حكم الصيام 

  ..على مجيع املسلمني 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 
  ..لتالية ، إضافة ملا بيناه من دالئل تثبت ما نذهب إليه ذلك هو النقاط ا

ابتداء اآلية الثالثة بعبارة قرآنية متعلّقة بشهر رمضان ، ومن مثّ أمر صيام هذا  – ١
�ã (الشهر  öκy− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠÏù ãβ# u ö�à) ø9 $# ” W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ z ÏiΒ 3“y‰ßγ ø9 $# 

Èβ$s%ö� àÿ ø9$# uρ 4 yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµôϑÝÁ uŠù=sù ( (  .. ذه الصياغة فمطلع هذه اآلية الكرمية
ة املصوه متّ االنتقال إىل مسألة اإلخباريه أُنزل فيه القرآن ، يؤكّد أنرة لشهر رمضان وبأن

  ..جديدة ، جوهرها شهر رمضان وصيامه 
تكرار العبارة القرآنية اليت تصور حكم املريض واملسافر ، ما بني اآليتني الثانية  – ٢

yϑ (ففي اآلية الثانية املصورة للصوم بإطاره العام نرى العبارة القرآنية .. والثالثة  sù 

šχ%x. Νä3Ζ ÏΒ $³ÒƒÍ� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 4 (  ويف اآلية ،رة الثالثة املصو
لصيام رمضان حصراً نرى العبارة ذاا ، ولكن مع استبدال حرف الفاء حبرف الواو ، 

Ν (وحذف كلمة  ä3Ζ ÏΒ (  :) tΒuρ tβ$Ÿ2 $ ³ÒƒÍ� s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 3 ( 
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سألتني احملمولتني اتني فتكرار هذه الصورة القرآنية يف اآليتني يؤكّد متايز أحكام امل.. 

  ..اآليتني 
 .yϑsù šχ%x (يف العبارة القرآنية من اآلية الثانية املُصورة للصوم بإطاره العام   – ٣

Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ�£∆ ÷ρr& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& t� yzé& 4 (  نرى يف ابتدائها بالفاء ، ) وليس

Ν (ويف ورود كلمة ) حبرف الواو  ä3Ζ ÏΒ (  ةحتملُ أحكاماً أكثر خصوصي نرى دالالت ،
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 
tΒ (بصيام شهر رمضان بينما يف العبارة القرآنية اخلاصة ) .. ذلك  uρ tβ$ Ÿ2 $³ÒƒÍ� s∆ ÷ρ r& 

4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$−ƒ r& t� yzé& 3 (  ال نرى هذه الفاء ، وال نرى كلمة ،) Νä3Ζ ÏΒ (  ،
فما نراه هو واو العطف يف بدايتها ، وهذا يتعلّق بكون صيام رمضان حكماً عاماً 

  .. أو غري ذلك  مفروضاً على اجلميع دون أي تعلّق بكفارات
≈z (وبالنسبة لربط بعضهم دالالت العبارة القرآنية  t↔ ø9 $$sù £èδρç� Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $tΒ 

|= tF Ÿ2 ª! $# öΝä3 s9 4 (  لوها حممولة بالعبارة السابقة هلذه العبارة مباشرةدة ختية حمدبتارخيي ،

) zΝÎ= tæ ª! $# öΝà6̄Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝ à6|¡àÿΡ r& z>$tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ $xÿ tã uρ öΝä3Ψ tã ( (  هذا ،

zΝ (الربط ناتج عن عدم إدراك دالالت كلمة  Î=tæ (  يف كتاب اهللا تعاىل ، فقد رأينا

=zΝÎ (كيف أنَّ كلمة  tæ (  ً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 



      ٤٦٩                  
كْكتابه الكرمي حه م :) z≈ t↔ø9 $$sù £èδρç� Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (  ..... فهذا

≈z (بالعبارة القرآنية  احلكم الذي شرعه اهللا تعاىل t↔ø9$$ sù £èδρç�Å³≈ t/ (  بعلم اهللا يتعلّق ،
تعاىل الكاشف ، وال يتعلّق حبادثة حدثت زمن اجليل األول ، كما يتخيل من حيسبون 

  ..كتاب اهللا تعاىل مثل أشعارهم وأحاديثهم 
وهكذا نرى أنَّ اآليات الناسخة واملنسوخة على زعمهم ، هي آيات متكاملة 
متعاضدة 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 

..  
$         $         $  

y7 * (وقالوا أيضاً عندما نزلت اآلية الكرمية  tΡθè=t↔ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9$# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ ( ö≅è% 

!$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2 r&  ÏΒ $ yϑÎγÏè øÿ̄Ρ 3 (  ] ٢١٩: البقرة  [ ،

$ (مثّ نزلت اآلية .. قالوا شرب اخلمر قوم وتركه قوم آخرون  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω 
(#θç/ t� ø) s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“ t�≈s3 ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà) s? (   ] فكانوا ]  ٤٣: النساء ،

يشربون اخلمر حبيث ال يكونون وقت الصالة يف حالة سكارى ، وبقوا على ذلك إىل 
$ (أن نزلت اآلية  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθ ãΨ tΒ#u $yϑ¯Ρ Î) ã� ôϑsƒø:$# ç� Å£øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ Ó§ô_Í‘ 

ôÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_$$ sù öΝ ä3ª=yè s9 tβθßs Î=øÿ è? ............ ö≅ yγ sù Λ äΡ r& tβθåκ tJΖ •Β (  ] املائدة :

 –عندها حرم اخلمر حترمياً كامالً ، وبذلك تكون هذه اآلية الكرمية  ،]  ٩١ – ٩٠
إضافة  –قة مبسألة اخلمر ، واليت منها ناسخة لآليات السابقة املتعلّ –حسب تصورهم 

ÏΒ (اآلية  –ملا رأينا  uρ ÏN≡t� yϑrO È≅‹ Ï‚̈Ζ9 $# É=≈ uΖ ôãF{ $#uρ tβρä‹ Ï‚ −Gs? çµ ÷Ζ ÏΒ # \� x6y™ $ »%ø—Í‘ uρ $·Ζ |¡ ym 3 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè=É)÷è tƒ (   ] ٦٧: النحل  [..  
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ملبسني على حقيقة كتاب اهللا تعاىل  ويطبلون ويزمرون مبسألة تدرج األحكام ،.. 

وأحكامه ، معيدين املرحلية وحدوث التدرج إىل كتاب اهللا تعاىل وإىل أحكامه ، اليت 
  ..هي يف حقيقتها فوق الزمان واملكان واحلدوث 

( إنَّ علينا أن نميز بني استقبال اجليل األول لألحكام النازلة من السماء على مدار 
وبني حقيقة هذه األحكام كوا جمردة عن هذه املرحلية ، فهذه األحكام  عاماً ،)  ٢٣

الواقع أنَّ أفراد اجليل األول تفاعلوا مع أحكام املسألة .. ال حتمل مرحليةً يف ماهيتها 
الواحدة حسب أزمان نزول هذه األحكام ، وهذا ال يعين أي مرحلية بني هذه األحكام 

ض بينها ، فهذه األحكام متكاملة متعاضدة يف تصوير حقيقة املسألة ، وال يعين أي تعار
  ..الواحدة 

وبالتايل فما يدندنون به من مرحلية حياولون فرضها على منهج اهللا تعاىل ، ال وجود 
لعامل  –كما رأينا  –هلا يف على اإلطالق يف ماهية أحكام كتاب اهللا تعاىل الذي ينتمي 

.. ي ال جتتمع فيه املتناقضات ، وهو فوق املرحلية واحلدوث األمر ، ذلك العامل الذ
فاملرحلية واحلدوث واخلضوع لقوانني الزمان واملكان ، كلّ ذلك من صفات عامل اخللق 

  ..، الذي نعيش فيه حنن البشر 
ولنقف عند اآلية التالية اليت زعموا نسخها ، متوهمني أنها حتمل حكماً بإباحة .. 

  ..شرب اخلمر 
) * y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ # sŒ$tΒ tβθà) ÏÿΖãƒ È≅ è% uθøÿ yè ø9$# 3 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# 

ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# öΝ à6̄=yè s9 tβρã� ©3xÿ tF s? (   ] ٢١٩: البقرة [  

 * (هذه اآلية الكرمية تبدأ بسؤال عام ال حيمل بياناً يخصص موضوع السؤال 
y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ì�ôϑ y‚ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9 $# uρ ( (  ة ، تتناولأن تكون عام وبالتايل فاإلجابة ال بد ،



      ٤٧١                  
≅ö (جانيب الدنيا واآلخرة ، فقوله تعاىل  è% !$ yϑÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×��Î7 Ÿ2 (  يتناول جانب احلالل

≈ßìÏÿ (وقوله تعاىل واحلرام ، وهو جانب التعلّق باآلخرة ،  oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 (  يتناول اجلانب
املادي من جتارة باخلمر ، وما حيتويه من مواد قد يتغذّى عليها جسم اإلنسان ، وهو 

$! (والعبارة القرآنية .. جانب التعلّق بالدنيا  yϑßγ ßϑøOÎ) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $ yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 (  ن لنابيت
احلكم اإلهلي وما يريده اهللا تعاىل منا يف ترجيح جانب اآلخرة على جانب الدنيا ، فاإلمث 
الذي يترتب على شرب اخلمر ، وجزاؤه يف اآلخرة ، هو أكرب من املنافع الدنيوية الزائلة 

ال تبيح  –كما نرى  –كرمية ، وهي أحكام هذه هي األحكام احملمولة ذه اآلية ال... 
  !!! ..شرب اخلمر ، فلماذا إذاً تنسخ ؟ –أبداً  –

Ζ̈$ (ولو نظرنا يف هذه اآلية الكرمية نظرة تدبرٍ وفق منهج البحث القرآين  tΒ# u Ïµ Î/ 

@≅ ä. (   ملن يريد فهم احلقيقة م اخلمر بشكلٍ جليحرها ترة ففي هذه الصو.. لرأينا أن

$! (القرآنية يقول تعاىل عن اخلمر وامليسر  yϑÎγŠÏù ÖΝøO Î) ×��Î7 Ÿ2 (  ويقول يف صورة أُخرى ،

) ö≅è% $yϑ¯Ρ Î) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |· Ïm≡ uθ xÿø9 $# $tΒ t� yγsß $ pκ ÷]ÏΒ $ tΒuρ z sÜt/ zΝ øOM} $# uρ (  ] ٣٣: األعراف [  ،

ρâ‘sŒ#) (ويقول يف صورة أُخرى  uρ t� Îγ≈ sß ÉΟ øOM} $# ÿ… çµoΨ ÏÛ$t/ uρ 4 (   ] إذاً ..  ] ١٢٠: األنعام ..
اخلمر وامليسر فيهما إمثٌ كبري ، واإلمث حرمه اهللا تعاىل ، وأمرنا أن نبتعد عن ظاهره 

  ..إذاً اخلمر محرم يف كتاب اهللا تعاىل بصيغة التحرمي القطعية .. وباطنه 
وملاذا مل يقل اهللا ! .. !!ملاذا هذا السؤال واإلجابة ذه الصيغة ؟: ولقائلٍ أن يقول 

  !!! ..تعاىل حرم عليكم اخلمر وامليسر ، مباشرة ؟
 –إضافة إىل أنها حترم اخلمر وامليسر  –املزعوم نسخها  –إنَّ هذه الصورة القرآنية 

حتمل حكماً شرعياً قياسياً ألي مادة نريد وضعها يف ميزان احلالل واحلرام  –كما رأينا 
$! (فقوله تعاىل .. ن ومكان ، يف كلِّ زما yϑßγ ßϑøOÎ) uρ ç� t9ò2 r& ÏΒ $yϑÎγ Ïèøÿ ¯Ρ 3 (  مع حترميهما ،
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.. كلَّ مادة يغلب فيها جانب اإلمث على جانب املنفعة املادية ، هي حمرمة  ، يعين أنَّ

فلوضع أي مادة يف ميزان احلالل واحلرام ، ننظر إىل نسبة اخلبيث والطيب فيها ، وبناء 
املزعوم نسخها  –فهذه الصورة القرآنية .. لى ذلك تصنف يف ميزان احلرام واحلالل ع
إضافة إىل أنها حترم اخلمر ، فإنها تعطينا قاعدة شرعية قياسية ، لقياس أي مادة يف  –

  ..ميزان احلالل واحلرام 
�ÏΒuρ ÏN≡t (أما اآلية الكرمية  yϑrO È≅‹ Ï‚̈Ζ9 $# É=≈ uΖôã F{$# uρ tβρä‹ Ï‚ −Gs? çµ÷Ζ ÏΒ # \� x6y™ $ »%ø—Í‘ uρ 

$ ·Ζ |¡ym 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ (   ] للناس مجيعاً  ..]  ٦٧: النحل فهي خطاب
فثمرات النخيل واألعناب يستطيع اإلنسان أن يتخذ منها .. للتفكّر يف خلق اهللا تعاىل 

السكَر ، والرزق : مها ) احلالل واحلرام  بل ومتناقضتني يف ميزان( مادتني خمتلفتني 
›tβρä (فاهللا تعاىل يقول .. احلسن  Ï‚ −Gs? çµ÷Ζ ÏΒ #\� x6 y™ $ »%ø— Í‘uρ $·Ζ |¡ ym 3 (  ويف كلِّ زمان ،

نرى أنَّ الناس ينقسمون بالنسبة ملسألة السكر إىل قسمني ، قسم غري ملتزم مبنهج اهللا 
قسم ملتزم مبنهج اهللا تعاىل ال يتخذ منها إالّ تعاىل يتخذ من تلك الثمرات سكَراً ، و

  ..الرزق احلسن 
حىت يقولوا إنَّ اآلية تبيح ) اتخذُوا منها سكَراً ورزقاً حسناً ( واهللا تعاىل مل يقل 

 شرب اخلمر ، وبالتايل منسوخة ، بل العكس هو الصحيح ، ففي هذه اآلية نرى أنَّ
خذه بعض الناس من تلك الثمرات هو وصف الرزق احلسن يدلّ على أنَّ السكر الذي يت

خروج على الرزق احلسن ، وبالتايل هو نقيض للحسن ، وبالتايل هو سيء وغري مباح 
..  

إىل هذه اآلية الكرمية ال نرى فيها وجهاً يبيح شرب  من خالهلا ومن أي زاوية ننظر
وهذه اآلية .. الرزق احلسن  اخلمر ، بل نرى أنها تشري إىل حترميه عرب وضعه يف مقابل

’ (βÎ¨ (هي دعوة للقوم الذين يعقلون كما تدلّ ايتها  Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθè=É) ÷è tƒ ( 
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للتفكّر يف خلق اهللا تعاىل ، شاا شأن اآليات اليت تسبقها ، واليت تدعوا مجيعها للتفكّر 

  ..يف خلق اهللا تعاىل 
) ª!$# uρ tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ u‹ ômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘F{$# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθãè yϑó¡o„ ∩∉∈∪ ¨β Î) uρ ö/ä3 s9 ’Îû ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# Zοu� ö9Ïè s9 ( / ä3‹ É)ó¡�Σ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû  ÏµÏΡθäÜç/ .ÏΒ È ÷t/ 7 ö̂� sù 5Θ yŠuρ $·Ψ t7 ©9 

$ TÁÏ9%s{ $ ZóÍ← !$y™ tÎ/ Ì�≈¤±=Ïj9 ∩∉∉∪  ÏΒuρ ÏN≡t� yϑrO È≅‹ Ï‚̈Ζ9 $# É=≈ uΖ ôã F{$# uρ tβρä‹ Ï‚−Gs? çµ÷Ζ ÏΒ # \� x6y™ 

$ »%ø—Í‘ uρ $·Ζ |¡ym 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 tβθè=É)÷è tƒ (   ] ٦٧ – ٦٥: النحل [     

$ (والصورة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#θç/ t� ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3ß™ 4®L ym 

(#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà)s? (   ] فكلمة .. ال عالقة هلا باخلمر  ،]  ٤٣: النساء) 3“t�≈ s3ß™ (  يف
منافذ  ، الذي يعين سد) س ، ك ، ر ( هذه اآلية الكرمية هي من مشتقّات اجلذر 

مر اإلدراك والوعي بالنسبة لإلنسان ، وليس شرطاً أن يكون السكر ناجتاً عن شرب اخل
..  
) öθ s9 uρ $ oΨ ós tFsù Ν Íκö� n=tã $ \/$t/ zÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# (#θ�=sà sù ÏµŠÏù tβθ ã_ã� ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (#þθ ä9$s) s9 $yϑ¯Ρ Î) ôN t�Åj3 ß™ 

$ tΡã�≈ |Á ö/ r& ö≅ t/ ßøt wΥ ×Π öθs% tβρâ‘θßs ó¡̈Β (   ] ١٥ – ١٤: احلجر [  

) x8ã� ôϑyè s9 öΝ åκ̈ΞÎ) ’ Å∀ s9 öΝÍκ ÌEt� õ3 y™ tβθßγ yϑ÷ètƒ (   ] ٧٢ :احلجر [  

) tΠ öθtƒ $ yγtΡ ÷ρ t� s? ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yèÅÊ ö�ãΒ !$ £ϑtã ôM yè |Êö‘r& ßì ŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑym $yγ n=÷Ηxq 

“t� s? uρ }̈ $̈Ζ9 $# 3“t�≈ s3ß™ $ tΒuρ Νèδ 3“ t�≈ s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒÏ‰ x© (   ] ٢: احلج [  

) ôN u !%ỳ uρ äοt� õ3 y™ ÏNöθ yϑø9 $# Èd,ptø:$$ Î/ ( y7 Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨ ä. çµ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ÏtrB (   ] ١٩: ق [   

$ (إنَّ اآلية الكرمية املزعوم نسخها تبدأ بالعبارة القرآنية ..  pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u (  ،
وهذا خطاب للمؤمنني يف كلِّ زمان ومكان ، وليس خطاباً جليلٍ دون غريه ، وهذا 



      ٤٧٤                  
≈�t“3 (وكلمة ... نية التالية هلا ينفي نفياً قاطعاً النسخ للعبارات القرآ s3ß™ (  يف هذه اآلية

الكرمية ، تعين أنَّ منافذ الوعي واإلدراك والعلم بالقول مسدودة ، حبيث ال يعلم اإلنسان 
4®L (ما يقول ، وتنتهي حالة السكارى هذه عندما يعلم اإلنسان ما يقول  ym (#θßϑn=÷è s? $tΒ 

tβθä9θà) s? ( لوه وحصروا دالالت هذه اآلية الكرمية به ، فمن  ، وهذا ينفي املعىنالذي ختي

“3 (يفصل كلمة  t�≈ s3ß™ (  يف هذه اآلية الكرمية عن جذرها اللغوي ، وحيصرها يف إطار
سكر اخلمر ، يكون قد فصل فرعاً عن جذره اللغوي ، وابتعد عن منهج البحث السليم 

) $̈Ζ tΒ# u  ÏµÎ/ @≅ ä.  ( ..  
الذي هو سد منافذ اإلدراك ، لدرجة ال يعلم اإلنسانُ فيها ما يقول  السكْر.. إذاً .. 

، يكونُ من خاللِ تفاعلِ نفس اإلنسان مع كلِّ القضايا اليت تؤدي به إىل تلك احلالة ، 
 والفزع ة اليت زعموا نسخها ... ومن تلك القضايا اخلوفوالصورة القرآني) Ÿω (#θç/ t� ø) s? 

nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà)s? (  أن يذهب ر لنا أنَّ اإلنسان بعدتصو
الفزع واخلوف الشديد الذي أدى به إىل حالة سكارى ، ال يعلم فيها ما يقول ، حيث 

  ..بعد ذلك يكون قادراً على إقامة الصالة .. سدت منافذُ إدراكه 
الذي حتملُه العبارةُ القرآنيةُ اليت زعموا نسخها ، نراه مصوراً بعبارة  هذا املعىن.. 

  ..قرآنية أُخرى تتكامل دالالا مع هذه الصورة القرآنية 
) # sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. 

$ Y?θ è% öθ ¨Β (  ] ١٠٣: النساء [   
إذاً إقامة الصالة تكون بعد ذهاب الفزع واخلوف الشديد الذي أدى بصـاحبه إىل  

“3(احلالة اليت تصورها كلمة  t�≈ s3 ß™(  ـةيف الصورة القرآني)Ÿω(#θ ç/ t� ø) s?nο 4θ n= ¢Á9 $#óΟ çFΡ r& uρ
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3“ t�≈ s3 ß™4 ®L ym(#θ ßϑ n= ÷è s?$ tΒtβθ ä9θ à) s?( فالصـالة  ... ينة إىل نفسه ، أي بعد دخول الطمأن

متعلّقة بعلم اإلنسان ملا يقول ، فمن ال يعلم ما يقول هو يف حالة سكارى ، وقد ـى  
r  حسـب  )  ٢٠٦( عن الصالة حني ال يعلم املُصلّي ما يقرأ ، ففي البخاري حديث

 ة ، ورد عن أنس أنَّ النيبترقيم العامليr  قال : ]
 [  ..  

   لكلِّ املؤمنني يف كلِّ زمان وهكذا نرى أنَّ اآلية اليت زعموا نسخها هي خطاب
ومكان ، وأمر هلم بعدم االقتراب من الصالة حينما ال يعلمون ما يقولون ، وتنتهي حالة 

سخ واملنسوخ بأنَّ السكارى هذه عندما يعلمون ما يقولون ، وإنَّ توهم مقري مسألة النا
≈�t“3 (كلمة  s3ß™ ( ةيف الصورة القرآني ) Ÿω (#θç/ t� ø)s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym 

(#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà) s? (  ال تعين إالّ شرب اخلمر ، هو ما دفعهم إىل زعم نسخها ،..  
$ (أما بالنسبة لآلية الكرمية  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u $ yϑ¯Ρ Î) ã� ôϑsƒø:$# ç� Å£øŠyϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{$# uρ 

ãΝ≈ s9ø— F{$# uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_ $$sù öΝ ä3ª=yè s9 tβθßs Î=øÿè? (  ] ٩٠: املائدة  [ ،
فدالالا تتعاضد مع دالالت اآليات الكرمية اليت رأيناها ، وحتمل حكماً باجتناب اخلمر 

عن صيغة حترمي اخلمر ، فاجتناب الشيء هو حترميه وحترمي التعامل   يقلُّ، وهذا احلكم ال
⊥θç7Ï#) (فقد وردت كلمة .. مع كلِّ ما يتعلّق به  tGô_ وإضافاا يف القرآن الكرمي مخس  ) #$

  ..مرات ، أتت يف مجيعها ياً عن الشيء ، وعن كلِّ ما يرتبط به 
) $ yϑ¯Ρ Î) ã� ôϑsƒø:$# ç�Å£ øŠyϑø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{$# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑtã Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# çνθç7 Ï⊥ tGô_ $$sù 

öΝ ä3ª=yè s9 tβθßsÎ=øÿ è? (  ] ٩٠: املائدة  [    

) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θ ç7Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( (   ]

  ] ٣٦: النحل 
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) (#θç6Ï⊥ tFô_$$ sù š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO ÷ρF{$# (#θç6Ï⊥ tFô_ $# uρ š^ öθs% Í‘ρ–“9    ] ٣٠: احلج [   ) #$

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θç7 Ï⊥ tGô_$# # Z��ÏW x. z ÏiΒ Çd©à9 $# �χÎ) uÙ ÷èt/ Çd ©à9$# ÒΟ øOÎ) ( (   ] احلجرات
 :١٢ [  

على ( ال بالنسبة للدم ولو أتى حترمي اخلمر مقتصراً على صيغة التحرمي ، كما هو احل
لكان التحرمي مقتصراً على شربه فقط ، بينما مسموح التجارة به ، كما ) سبيل املثال 

فتحرمي ....... هو احلال يف الدم حيث يحرم شربه وحيلّل نقله وفحصه والتربع به 
  ..اخلمر بصيغة االجتناب يعين حترمي شربه وكلّ ما يتعلّق به من جتارة وغري ذلك 

هكذا نرى أنّ مجيع اآليات الكرمية اليت تصور مسألة اخلمر تحرمه ، وأنها متعاضدة و
متكاملة يف ذلك ، وأنَّ املرحلية اليت يدندنون ا ليست يف أحكام كتاب اهللا تعاىل ، بل 

من تفاعل اجليل األول مع نزول النص القرآين الذي مل يرتل دفعة واحدة  عن هي ناجتة
، فتوهمهم لنسخ بعض آيات هذه املسألة ناتج عن عدم الوقوف على حقيقة  السماء

  .. الدالالت اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل يف تلك اآليات 
   $         $         $  

#$!©%tÏ (وقالوا أيضاً إنَّ اآلية الكرمية  uρ šχöθ ©ùuθ tGãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡ uρø— r& Zπ §‹Ï¹ uρ 

Ο ÎγÅ_≡uρ ø— X{ $ ·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9 $# u� ö� xî 8l# t� ÷zÎ) 4 ÷β Î*sù zô_ t� yz Ÿξsù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ 

š∅ ù=yèsù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡr& ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ×ΛÅ6ym (   ] ٢٤٠: البقرة [   دحدت ،
من مال الزوج حوالً  عدةَ املتوفّى عنها زوجها حبول كامل ، وتوجب هلا النفقة والسكىن

الوصية للزوجة بالنفقة والسكىن بآيات  –حسب زعمهم  –كامالً ، مثّ نسخت 
إنَّ اهللا قد أعطى لكلِّ ذي حق حقّه فال وصية لوارث [ : املواريث وحبديث الرسول 

#$!©%tÏ (العدة يف احلول بآية كرمية تسبق هذه اآلية  –حسب زعمهم  –، ونِسخت  ] uρ 

tβ öθ©ù uθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& zóÁ −/u� tI tƒ £Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπ yèt/ ö‘r& 9� åκô− r& #Z� ô³ tã uρ ( # sŒÎ*sù zøó n=t/ £ ßγn=y_ r& 
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Ÿξ sù yy$ oΨã_ ö/ ä3øŠ n=tæ $ yϑŠÏù zù=yè sù þ’ Îû £ ÎγÅ¡àÿΡ r& Å∃ρâ� ÷ê yϑø9$$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? ×��Î6 yz (   ] البقرة

  !!! ..فاآلية الناسخة تسبق اآلية املنسوخة  ..]  ٢٣٤: 
ورد يف تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ، لإلمام حممد .. 

من سورة البقرة ، وهي اآلية اليت )  ٢٤٠( الرازي فخر الدين ، وفيما خيص تفسري اآلية 
: به املفسر قول أيب مسلم األصفهاين زعموا أنها منسوخة ، ورد النص التايل الذي ينقل 

]      




 

           )زعوم نسخها امل(
 ) ها ناسخة هلااملزعوم أن(
[ ..  

لقد أخطأوا يف فهم دالالت اآلية اليت زعموا نسخها ، فحسبوها آية عدة ، وهي يف 
ينما اآلية اليت زعموا أنها ب.. حقيقتها ال عالقة هلا بالعدة على اإلطالق ، إنها آية وصية 

  ..ناسخة هلا هي آية العدة ، وهي اليت ترد فيها صيغة التربص اليت تشري إىل العدة 
) tÏ%©!$# uρ šχöθ©ù uθtGãƒ öΝ à6ΨÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& Zπ §‹Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡uρ ø— X{ (  

) tÏ%©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& z óÁ−/ u� tI tƒ £ ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ (  
فكلُّ آية تصور موضوعاً يضيء جانباً من أحكام املرأة املتوفّى عنها زوجها ، وبالتايل 
ال اختالف وال تصادم بني حكمي هاتني اآليتني ، بل مها آيتان متكاملتان متعاضدتان 

  ..يف تصوير أحكام املرأة املتوفّى عنها زوجها 



      ٤٧٨                  
  .. ها تكون بني حكمني إنَّ املتوفّى عنها زوج.. 
حكم حتمله اآلية اليت زعموا أنها ناسخة ، وهو حكم مفروض عليها ، بأن  – ١

 (تتربص بنفسها أربعة أشهرٍ وعشراً ، ولو نظرنا يف هذه اآلية لرأينا أنَّ العبارة القرآنية 

# sŒÎ*sù zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& Ÿξsù yy$oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $ yϑŠÏù zù=yè sù þ’ Îû £Îγ Å¡àÿΡr& Å∃ρâ� ÷ê yϑø9 $$Î/ 3 (  تبدأ بكلمة) 

# sŒÎ*sù (  ة الوقوع والتنفيذأن .. اليت تفيد حتمي ال بد أزواجهن فكلّ النساء املتوفّى عنهن
ولو كان األمر اختيارياً  ..يتربصن بأنفسهن هذه الفترة الواردة يف هذه اآلية الكرمية 

# (دون كلمة ) فإن ( كلمة لوردت  sŒÎ*sù ( ..  
حكم حتمله اآلية اليت زعموا أنها منسوخة ، وهو حكم اختياري هلا احلق يف  – ٢

*βÎ÷ (ولو نظرنا يف هذه اآلية لرأينا أنَّ العبارة القرآنية .. األخذ به ، ويف عدم األخذ به  sù 

zô_ t� yz Ÿξ sù yy$ oΨã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû $ tΒ š∅ù=yè sù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡ r& ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 (  تبدأ بكلمة

) ÷βÎ*sù (  أزواجهن ة الوقوع والتنفيذ ، مبعىن أنَّ النساء املُتوفّى عنهناليت ال تفيد حتمي
يوصي اهللا تعاىل وصية هلن يف حق النفقة والسكىن حوالً كامالً دون أن يتركن بيوت 

ه ، وقسم ال أزواجهن ، وهذا احلكم ليس جربياً عليهن ، فهناك قسم منهن يأخذ ب
يأخذ به ، ولذلك يخاطبنا اهللا تعاىل يف القسم الذي اختار اخلروج وعدم االستفادة من 

_βÎ*sù zô÷ (هذه الوصية بالعبارة  t� yz Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû $ tΒ š∅ù=yè sù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡr& 

ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 ( واليت تبدأ بكلمة ، ) ÷β Î*sù (  ..اً ولو كان هذا األمر جربي ) كما هو

sŒ# (لوردت كلمة ) حال أمر التربص يف اآلية اُألخرى  Î*sù (  اليت تعين مجيع النساء ،
  ..املتوفّى عنهن أزواجهن دون استثناء 



      ٤٧٩                  
اآليتان متكاملتان متعاضدتان يف تصوير أحكام النساء املتوفّى عنهن أزواجهن .. إذاً 

تعارض ، وإنّ زعمهم بنسخ إحدامها لألخرى ناتج  وال –أبداً  –، وال اختالف بينهما 
  ..عن عدم إدراك الدالالت احلق احملمولة ما 

     $         $         $  
  ..ويف اآليتني التاليتني 

) ÉL≈ ©9$# uρ šÏ? ù' tƒ sπ t±Ås≈ xÿ ø9 $# ÏΒ öΝà6 Í←!$ |¡ÎpΣ (#ρß‰Îηô± tFó™$$ sù £Îγ øŠn=tã Zπyè t/ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î*sù 

(#ρß‰ Íκ y−  ∅èδθä3Å¡ øΒr' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ç6 ø9$# 4®L ym £ßγ8 ©ù uθtF tƒ ßNöθ yϑø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øgs† ª! $# £çλm; Wξ‹ Î6y™ ∩⊇∈∪ 

Èβ# s%©!$# uρ $ yγÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ $ yϑèδρèŒ$t↔ sù ( χÎ* sù $ t/$s? $ ys n=ô¹r&uρ (#θàÊÌ� ôã r' sù !$yϑßγ ÷Ψ tã 3 ¨βÎ) ©! $# 

tβ$Ÿ2 $ \/#§θs? $̧ϑ‹ Ïm§‘ (   ]١٦ – ١٥: نساء ال [  

اآلية األوىل حتمل حكماً للمحصن وغري احملصن إذا زنيا ، وهو أن يحبس  قالوا إنَّ
كلُّ واحد منهما حىت املوت ، مثّ نسخ هذا احلكم باآلية الثانية فصار حكمهما أن يؤذيا 

نفي ، مثَّ نسخ ذلك ، فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنيا هو مائة جلدة و
  ..عام ، وحكم احملصن من النساء والرجال إذا زنيا هو مائة جلدة والرجم حىت املوت 

، ) السحاق ( وقال آخرون إنَّ املُراد باآلية األوىل هو العالقة الشاذّة بني املرأة واملرأة 
قة ، وأنه ال عال) اللواط ( واملُراد باآلية الثانية هو العالقة الشاذّة بني الرجل والرجل 

 (هلاتني اآليتني بالزنا ، واحتجوا على ذلك بكلمة  ÉL≈ ©9 $#uρ (  -  يف اآلية  –مجع اليت

#Èβ (األوىل كوا خمصوصةً بالنساء ، وبكلمة  s%©!$# uρ (  هايف اآلية الثانية حيث قالوا إن

#Èβ (وقالوا لو كان املراد بكلمة خمصوصة بالذكور ،  s%©!$# uρ ( الذكر واألنثى مع تغليب 
أنَّ  –حسب قوهلم  –الذكر ، لَما أُفردت اآلية األوىل للنساء ، فإفرادها للنساء يدلّ 

#Èβ (كلمة  s%©! $#uρ (  ما تعينيف اآلية الثانية ال تعين الذكر واألنثى مع تغليب الذكر ، إن



      ٤٨٠                  
وحسب قولهم هذا ال نسخ بني هاتني اآليتني ، ألنهما ) .. مثىن الذَّكَر ( الذكرين 

  ..ن مسألتني هلما إطارمها الذي مييزمها عن مسألة الزنا تصفا
 (واحتجوا أيضاً على رأيهم هذا بأنَّ العبارة القرآنية يف اآلية األوىل اليت ختص النساء 

÷ρ r& Ÿ≅ yè øgs† ª! $# £çλ m; Wξ‹ Î6 y™ (  تعين أنَّ السبيل الذي جيعله اهللا تعاىل هلؤالء النساء هو هلن

çλ£ (لدليل كلمة وليس عليهن ، وا m; (  ة ، وقالوا إنَّ هذا السبيليف هذه العبارة القرآني
هو أن يسهل اهللا تعاىل لتلك النساء الاليت أتني الفاحشة املذكورة قضاَء شهون عن 
طريق النكاح الشرعي ، وبأن جيعل اهللا تعاىل هلن خمرجاً من اإلمساك يف البيوت ، وهذا 

ولو كان هذا السبيل هو الرجم واجللد والتغريب وذلك .. شرعي املخرج هو الزواج ال
 ي الناسخ واملنسوخ ، لكان ذلك أشدملَت هذه اآلية على الزنا حسب قول مقرإن ح
من اإلمساك يف البيوت ، وبالتايل لكان هذا السبيل عليهن وليس هلن ، وهذا ما يناقض 

ρ÷ (نص العبارة القرآنية  r& Ÿ≅ yèøg s† ª! $# £çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ( ..  

sπ (ومع أنَّ كلمة ..  t±Ås≈ xÿ ø9 هنا ليست حمصورةً بالزنا كما سنرى الحقاً ، إالّ  ) #$
أنين لست مع وضع مقابلة بني اآليتني األوىل والثانية ، حبيث تحصر اآلية األوىل 

  ..بالسحاق ، والثانية باللواط ، وذلك لألسباب التالية 
≈ÉL (نرى كلمة  يف اآلية األوىل – ١ ©9$# uρ (  فلو .. مع أنَّ السحاق يكون بني امرأتني

، أو ) واللتان ( كانت اآلية األوىل مناظرة للثانية الستبدلَت هذه الكلمة بكلمة 
#Èβ (الستبدلت كلمة  s%©!$# uρ (  يف اآلية الثانية بكلمة ) والذين.. (  

عم أنَّ اآلية الثانية حتمل حكماً له ، وما حد اللواط يف اإلسالم أشد بكثري مما يز – ٢
#Èβ (نراه يف اآلية الثانية هو  s%©!$# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠÏ?ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ $ yϑèδρ èŒ$t↔ sù ( χÎ*sù $ t/$s? $ ys n=ô¹r&uρ 

(#θàÊ Ì�ôã r'sù !$ yϑßγ÷Ψ tã 3 (  ا حيمله كتاب اهللا تعاىلوهذا فيه من األمر ما هو أقل بكثري مم ،



      ٤٨١                  
في كتاب اهللا تعاىل نرى كيف أنّ قوم لوط أهلكهم اهللا تعاىل نتيجة لفاحشة اللواط ، ف

  ..قيامهم ذه الفاحشة 
يف القرآن الكرمي ، احلدود اليت تطبق على املرأة ال ختتلف عن احلدود اليت تطبق  – ٣

 (على الرجل ، ولو محلنا اآليتني على قوهلما ، لرأينا أنَّ احلدود اليت تطبق على املرأة 

 ∅èδθä3Å¡øΒr' sù ’ Îû ÏNθã‹ ç6ø9 $# 4®L ym £ßγ8 ©ùuθ tFtƒ ßNöθ yϑø9 أشد بكثري من احلدود اليت تطبق  ) #$

$ (على الرجل  yϑèδρèŒ$t↔sù ( χÎ*sù $ t/$s? $ ys n=ô¹r&uρ (#θàÊÌ� ôã r' sù !$ yϑßγ÷Ψ tã 3 (  .. وهذا خمالف
  ..لروح التشريع الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل 

يف كتاب اهللا تعاىل إطاراً أوسع من إطار الزنا ، ) ف ، ح ، ش ( جلذر إنَّ ملشتقّات ا
فالفاحشة هي الفعلة الشنيعة الفظيعة اليت يفعلها اإلنسان لتحقيق رغبة نفسه وشهوا 
القبيحة ، ولذلك نرى أنَّ القرآن الكرمي يعطي للفاحشة خصوصية مستقلّة عن ظلم 

  ..النفس والسوء واإلمث 
) šÏ%©!$# uρ # sŒÎ) (#θè=yè sù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (# þθßϑn=sß öΝ æη|¡àÿΡ r& (#ρã� x.sŒ ©!   ] ١٣٥: آل عمران [  ) #$

) y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 t∃Î� óÇ uΖ Ï9 çµ÷Ζ tã u þθ �¡9 $# u !$ t±ós xÿø9 $# uρ 4  (   ] ٢٤: يوسف [  

) tÏ%©!$# uρ tβθç7Ï⊥ tGøg s† u� È∝¯≈ t6 x. ÄΝ øOM} $# |·Ïm≡uθ xÿ ø9$# uρ (   ] ٣٧: الشورى [     

، وهذا  ) &ρr÷ (ففي اآلية األوىل نرى أنه متَّ العطف بني الفاحشة وظلم النفس بـ 
يدلّ على أنّ للفاحشة خصوصيتها اليت متيزها عن ظلم النفس ، فاإلنسان يفعل الفاحشة 
ليحقَّق لنفسه شهوا الفظيعة ومتعتها القبيحة ، أي أنَّ النفس تأخذ متعتها الشنيعة يف 

ق متعة يف الدنيا مع جلب اجلزاء من مثَّ تنال جزاء ذلك يف اآلخرة ، فهي تحقِّالدنيا ، و
أما ظلم النفس فهو فعل الذنب الذي يحقّق ظلم هذه النفس يف اآلخرة .. يف اآلخرة 

  ..نتيجة اجلزاء على هذا الذنب ، ولكن دون حتقيق متعة عاجلة يف الدنيا 



      ٤٨٢                  
فظيعٍ يفعله اإلنسان نزوالً عند شهوات  فالفاحشة هي كلُّ عملٍ قبيحٍ.. وهكذا 

احنراف للنفس عن السلوك السليم السوي إىل  نفسه القبيحة الشنيعة ، وبالتايل هي كلُّ
  ..السلوك الشاذ القبيح 

Ÿω (فالزنا الذي يفعله العاصي نزوالً عند قبح شهوة نفسه ، هو فاحشة  uρ (#θç/ t� ø) s? 

#’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ̄Ρ Î) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u!$ y™ uρ Wξ‹ Î6y™ (  ] الفاحشة ليست ، ]  ٣٢: اإلسراء ولكن
حمصورةً بالزنا ، فللنفس شهوات قبيحة شنيعة أُخرى ، ولو كانت كلمة الفاحشة ال 

بديلة لكلمة  –يف اآليتني املزعوم نسخهما  –تعين إالّ الزنا ، لوردت كلمة الزنا 
ة أن تنوب عن كلمة أُخرى الفاحشة ، فكما رأينا ال ميكن لكلمة قرآني..  

Ÿω (ويف اآلية الكرمية  uρ (#θç/t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ̄Ρ Î) tβ%x. Zπ t±Ås≈ sù u !$ y™uρ Wξ‹ Î6 y™ (  ّنرى أن

çµ… (الضمري يف كلمة  ¯ΡÎ) (  يعود إىل الزنا ، ويعود أيضاً إىل االقتراب من الزنا ) كالقبلة
  ..هو فاحشة ) الذي يعين اجلماع ( زنا ، ومن هنا فكلّ ما يسبق فعل ال) وغري ذلك 

وروح املعىن يف اآليتني الكرميتني املزعوم نسخهما يدلّ على أنَّ الفاحشة املعنية ما 
  ..هي ما دون الزنا ، وهذا نستطيع إدراكه من النظر يف النقاط التالية 

?šÏ (كلمة  – ١ ù' tƒ ( أنّ هناك  يف اآلية األوىل ترد بصيغة املضارع ، وهذا يعين
فاحشةً تؤتى بشكلٍ مستمر ، مثل قيام برنامج رقص يف مكان مشبوه ، ومثل نزول 
بعض النساء إىل الشارع بلباسٍ سافرٍ مثريٍ للفاحشة يف اتمع ، وكلُّ ذلك وفق فعلٍ 

 (ولذلك نرى يف سني الطلب الداخل على كلمة .. مستمر مشاهد يشاهده الناس 

(#ρß‰ Îηô±tFó™ $$ sù (  ةيف العبارة القرآني) (#ρß‰Îηô± tFó™$$ sù £Îγ øŠn=tã Zπyè t/ö‘r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( βÎ* sù (#ρß‰ Íκ y− ( 
 ه يتملدرجة أن فعله بشكلٍ مستمر نرى أنَّ األمر يتعلّق مبا هو دون الزنا ، والذي يتم ،

 (فالكلمة .. تشكيل جلنة من أربعة أشخاص يذهبون للشهادة على هذه الفاحشة 



      ٤٨٣                  
(#ρß‰ Îηô±tFó™ $$ sù (  حتمل معىن طلب الشهادة ، وهذا يعين تشكيل جلنة من أربعة أشخاص

للشهادة على هذه الفاحشة اليت من املعلوم أنها ستحدث ، كوا حتدث باستمرار كما 
±ρß‰Îηô#) (رأينا  tFó™ $$sù £Îγ øŠn=tã Zπyè t/ö‘r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( (  .. وبعد ذلك تذهب هذه اللجنة للتأكّد

من صحة األمر ، فقد يكون األمر صحيحاً ، وقد ال يكون ، ولذلك نرى العبارة 
رة لذلك تأيت بالصيغة املصو) βÎ* sù (#ρß‰Íκ y− (  وذلك بورود كلمة ،) βÎ*sù (  وليس
  ..وكلّ ذلك ينفي كون اآلية الكرمية تتحدث عن فعل الزنا ) .. فإذَا ( كلمة 
$ (كلمة  – ٢ yγÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ ( اآلية الثانية نراها أيضاً بصيغة املضارع ، وهذا يعين  يف– 
فعل فاحشة مستمرة مشاهدة أمام الناس ، وبالتايل فاملسألة ليست مسألة زنا ،  –أيضاً 

  ..فالزنا له أحكامه الواضحة اجللية يف كتاب اهللا تعاىل 
هن من نساء املؤمنني  نرى يف اآلية األوىل أنَّ الاليت يأتني الفاحشة املعنيات فيها – ٣

ÏΒ öΝ (بكتاب اهللا تعاىل ، املُخاطبني به ، وذلك بدليل العبارة  à6Í← !$|¡ÎpΣ  ( يف الصورة ،

≈ÉL (القرآنية  ©9 $# uρ šÏ? ù' tƒ sπt±Ås≈ xÿ ø9$# ÏΒ öΝ à6Í←!$ |¡ÎpΣ   ( .. وكذلك األمر يف اآلية الثانية
نني بكتاب اهللا تعاىل ، املُخاطبني به ، فاللذان يأتيان هذه الفاحشة مها أيضاً من املؤم

öΝ (وذلك بدليل كلمة  à6Ζ ÏΒ (  ةيف الصورة القرآني) Èβ# s%©!$# uρ $ yγÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ ( ..  
 (: نراها يف كتاب اهللا تعاىل دون أي ختصيص ) اجلماع ( بينما عقوبة فعل الزنا 

èπ u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ# ¨“9$# uρ (#ρà$Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡uρ $ yϑåκ ÷]ÏiΒ sπ s�($ÏΒ ;οt$ù# y_ ( (   ] فالزاين والزانية  ،]  ٢: النور
  ..عقوبته مائة جلدة ) سواء كان مسلماً أو غري مسلم ( يف اتمع اإلسالمي 

ولذلك فالنساء غري املسلمات الاليت يرتبطن مع املسلمني بعقد نكاح ، ويفعلن هذه 
و نصف حكم نساء املسلمني حني يفعلن ، حكمهن ه) اليت هي دون الزنا ( الفاحشة 

#! (الفاحشة ذاا ، وهذا ما نراه يف قوله تعاىل  sŒÎ*sù £ÅÁôm é& ÷βÎ* sù š ÷s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £ Íκö� n= yèsù 



      ٤٨٤                  
ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹ yèø9 وكلُّ ذلك ينفي  ..]  ٢٥: النساء [   ) 4 #$

فحكم فعل الزنا واضح يف كتاب اهللا تعاىل ، وهو حكم كون املسألة متعلّقة بالزنا ، 
وقد بينت ذلك بالتفصيل يف .. واحد للجميع دون استثناء سواٌء للمسلمني أم لغريهم 

حوار أكثر من ( املعجزة الكُربى : ، ويف كتاب ) احلكمة املطلقة ( النظرية الرابعة 
ني كما متّ تأطريها فقهياً ينقضها فقد بينت أنَّ أحكام العبيد وملك اليم) .. جريء 

  ..كتاب اهللا تعاىل ، وهي من مجلة ما متّ افتراؤه على منهج اهللا تعاىل 
#Èβ (إنَّ العقوبة املفتوحة يف اآلية الثانية  – ٤ s%©! $#uρ $yγ ÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ $ yϑèδρèŒ$t↔sù ( (  ،

نه كالزنا الذي هو اجلماع ، والذي تدلُّ على أنَّ الفاحشة املعنية ليست أمراً حمدداً بعي
$ (فكلمة .. حده واضح وبين يف كتاب اهللا تعاىل  yϑèδρèŒ$ t↔sù ( (  كةحتمل أحكاماً متحر

.. حالة متناسبة مع درجة الفاحشة املرتكبة ا  حلاالت عديدة ، حبيث تكون عقوبة كلِّ
زنا كما ذهب مقرو مسألة وهذا يدلّ أيضاً على أنَّ املسألة واسعة وليست حمصورة بال

  ..الناسخ واملنسوخ 
≈ÉL (حيث تبدأ بكلمة  [واآلية األوىل اليت ختص النساء  ©9$# uρ (  اليت هي مجع لكلمة )

هو ) الذي هو اإليذاء ( فاحلد هنا .. ، ال حتملُ حكماً باحلد  ]اخلاصة باإلناث ) اليت 
فاآلية .. شة ، وهو ما حتمله اآلية الثانية ذاته للرجل واملرأة اللذين يأتيان هذه الفاح

يف اتمع ) اليت هي ما دون الزنا ( األوىل تبين وضع املرأة اليت تأيت هذه الفاحشة 
اإلسالمي ، وكيف أنَّ عزهلا عن هذا اتمع وحد حركتها عن طريق إمساكها يف البيت 

السبيل هلا للخروج من عزلتها  هو خري هلا وللمجتمع ، حتى ال تشيع الفاحشة ، وإنَّ
هذه هو الزواج الشرعي أو أن تصبح سليمة السلوك صاحلة لبناء اتمع اإلسالمي 

  ..السليم 



      ٤٨٥                  
) اليت هي ما دون الزنا ( واآلية الثانية حتمل حكماً باحلد ملن يأيت هذه الفاحشة 

#Èβ (سواء للرجل أو للمرأة ، فكلمة  s%©!$# uρ ( ثى ، وقد غلب لفظ تعين الذكر واألن
وإنَّ إفراد اآلية األوىل للنساء فقط ال يعين أنَّ اآلية الثانية للرجال فقط ، فاآلية .. املذكَّر 

األوىل ال حتمل حكماً مقابالً للحكم الذي حتمله اآلية الثانية ، فقد رأينا أنها حتمل أمراً 
.. تشيع الفاحشة يف هذا اتمع حبد حركة الاليت يأتني الفاحشة يف اتمع ، حتى ال 

 سواء ، فاحلد والعقوبة بالنسبة للرجل واملرأة على حد بينما اآلية الثانية حتمل حكم احلد
هو احلد سواء للرجل أم للمرأة ، فللمرأة من احلقوق مثل ما عليها ، والدرجة اليت يتميز 

ما يف القوا الرجل ليست يف احلقوق واحلدود ، وإن ة واإلنفاق ، وهذاامة واملسؤولي
  ..ليس عطاًء للرجل ، إنما هو تكليف ومسؤولية 

) £çλ m; uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï%©!$# £Íκ ö� n=tã Å∃ρ á�÷è pRùQ $$Î/ 4 ÉΑ$y_ Ìh�=Ï9 uρ £ Íκö� n= tã ×π y_u‘ yŠ 3 (  ] ٢٢٨: البقرة [  

) ãΑ%ỳ Ìh�9 $# šχθãΒ≡§θ s% ’ n? tã Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# $ yϑÎ/ Ÿ≅ �Ò sù ª! $# óΟ ßγŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ !$yϑÎ/ uρ (#θà) xÿΡr& 

ôÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθøΒ r& 4 (   ] ٣٤: النساء [     

ة لزمنٍ حمدوهكذا نرى أنَّ اآليتني الكرميتني ال حتمالن أحكاماً مرحليسختا  دمثّ ن
بل مها آيتان متعاضدتان متكاملتان مع باقي آيات كتاب اهللا تعاىل ، .. كما زعموا 

  ..ة لكلّ زمان ومكان وأحكامهما صاحل
   $         $         $  

  ..ويف اآليتني التاليتني .. 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u #sŒÎ) ãΛä ø‹ yf≈ tΡ tΑθß™ §�9$# (#θãΒÏd‰ s) sù t÷t/ ô“ y‰ tƒ óΟä31uθ øgwΥ Zπ s%y‰ |¹ 4 y7 Ï9≡sŒ 

×� ö� yz ö/ ä3©9 ã� yγ ôÛr& uρ 4 β Î*sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàÿ xî îΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ äø) xÿô© r&u βr& (#θãΒÏd‰s) è? t÷ t/ 

ô“y‰ tƒ óΟ ä31uθøg wΥ ;M≈ s% y‰|¹ 4 øŒÎ*sù óΟ s9 (#θè=yè øÿ s? z>$s? uρ ª! $# öΝ ä3ø‹ n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?# u uρ 

nο4θ x. ¨“9$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? (   ] ادلة١٣ – ١٢: ا [  



      ٨٦٤                  
.. تقدمي صدقة بني يدي جنـواه   rقالوا إنَّ اآلية األوىل أوجبت ملن يناجي الرسول 

وملّا شق ذلك على املؤمنني أنزل اهللا تعاىل اآلية الثانية اليت تعفيهم من هـذه الصـدقة ،   
صـدقة  ومنهم من قال إنَّ هـذه ال .. ناسخة لآلية األوىل  –حسب زعمهم  –فكانت 

  ..منسوخة بفريضة الزكاة 
إنَّ اآليتني الناسخة واملنسوخة على زعمهم متصلتان يف التالوة ويف رسـم صـورة   
األحكام احملمولة ما ، ومها متعاضدتان يف تصوير تلك األحكام ، وال اختالف بينهما 

  ..كما توهموا 
لـو  .. لى اإلطالق وفضالً عن كون مسألة النسخ ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل ع

y7 (نظرنا إىل العبارة  Ï9≡ sŒ×� ö� yzö/ ä3 ©9ã� yγ ôÛ r& uρ4 (   يف هذه اآلية مـن ها تنفي النسخلرأينا أن
  ..أساسه ، فاهللا تعاىل ال ينسخ ما هو خري وأطهر للمؤمنني 

ولو نظرنا يف اآلية األوىل لرأينا أنها تخاطب املؤمنني الصادقني الذين ال يشفقون من 
  : قدمي الصدقة ، والذين يريدون التطوع ا ، وهؤالء على نوعني ت

نوع يستطيع تقدميها ، وهؤالء يقول اهللا تعاىل هلم إنَّ هذا التطوع هو خري لكم  – ١
y7 (وأطهر  Ï9≡ sŒ×� ö� yzö/ ä3 ©9ã� yγ ôÛ r& uρ4 ( ..  
طبهم اهللا تعـاىل  ونوع يريد التطوع ذه الصدقة ولكنه ال جيدها ، وهؤالء يخا – ٢

β (بأنهم غري مكلّفني ا ، وأنه سيغفر هلم ويرمحهم  Î* sùóΟ ©9(#ρ ß‰ Åg rB¨β Î* sù©! $#Ö‘θ àÿ xîîΛ Ïm §‘(

 ..  
إذاً املعنيون يف هذه اآلية الكرمية بنوعيهم يريدون تقدمي هذه الصدقة ، ولكن منهم .. 

الصياغةَ القرآنيةَ اية اآلية الكرمية من جيد ما يقدمه ومنهم من ال جيد ، ولذلك نرى 
β () : فإذا ( وليس كلمة  ) βÎ*sù (تأيت بكلمة  Î*sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θàÿ xî îΛÏm§‘ (  ،

وهم جزء مما يريدون ( مبعىن أنَّ من ال جيدون ما يقدمونه مع وجود إرادة التقدمي عندهم 



      ٤٨٧                  
ولو كانوا مجيعاً يف صف .. اىل يغفر هلم ويرمحهم ، فإنَّ اهللا تع) تقدمي هذه الصدقة 

..  ) βÎ*sù (بدل كلمة ) فإذا ( واحد بالنسبة لفعل تقدمي هذه الصدقة لوردت كلمة 
الذين ال ) وهم جزء ممن يريدون تقدمي هذه الصدقة ( فكلمة فإن تخاطب النوع الثاين 

  ..جيدون ما يقدمونه يف ذلك 
الً لآلية األوىل ، وال حتمل موا أنها ناسخة هلا حتمل حكماً مكمواآلية الثانية اليت زع

ال تقدموا بني يدي جنواكم ( فهذه اآلية ال تقول  ..حكماً يناقضه وينسخه كما زعموا 
، ولكنها تخاطب الذين يشفقونَ خبالً وخوفاً من تقدميِ هذه الصدقة ، ) صدقات 

øŒÎ*sù óΟ (العبارة ف s9 (#θè=yè øÿs? (  د إشارة للنهي عن تقدمي هذه الصدقة ، بل فيهاشري جمرال ت
إشارة إىل أنَّ هناك من يقوم بفعل هذه الصدقة ، وهم املؤمنون الذين قال هلم اهللا تعاىل  

  .. بأنَّ ذلك هو خري هلم وأطهر 
لصدقة ،  اآلية الثانية تخاطب اجلماعة الذين ال توجد عندهم إرادة لتقدمي هذه ا.. إذاً 

والذين ال يفعلون هذه القُرىب ، وهؤالء مجيعهم يتصفونَ بِهذه الصفة ، وال يوجد بينهم 
من يفعلُ ما يفعلُه الذين تعنيهم اآليةُ السابقة ، بل ال توجد عندهم إرادةٌ لتقدميِ هذه 

ياغةَ الصدقة ، فهم بالنسبة لفعل تقدمي هذه الصدقة نوع واحد ، لذلك نرى أنَّ الص
øŒÎ*sù óΟ ( ) ..فإنْ ( وليس بكلمة  ) øŒÎ*sù (القرآنية تأيت بكلمة  s9 (#θè=yè øÿ s? z>$s? uρ ª!$# 

öΝ ä3ø‹ n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θ x.̈“9 $# (#θãè‹ ÏÛ r&uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ( 
øŒ ( فكلمة..  Î*sù (  للجميع وليس جلزٍء منهم هي خطاب..  

 ..ر للمسألة اليت بني أيدينا نرى أنَّ األمر يتعلّق بالرسالة ، وليس  ويف النصاملُصو
 للنيب باجلانب الشخصيr  ةوليس جبانب النبو ،) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u # sŒÎ) ãΛ äø‹ yf≈ tΡ 

tΑθß™§�9 $# (#θãΒÏd‰s) sù t÷ t/ ô“y‰ tƒ óΟ ä31uθøg wΥ Zπ s%y‰ ™tΑθß (كلمة ، ف ) 4 ¹| واضحة جلية يف  ) �9$#§



      ٤٨٨                  
وهذا يعطي هذه املسألة إطالقاً يتجاوز اإلطار .. كون املسألة تتعلّق بالرسالة كمنهج 

 ا يؤكّد ذلك هو مطلع هذا النصالتارخيي الذي حصروا دالالت هذه اآلية به ، ومم) 

$ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u ( ومكان الذ للمؤمنني يف كلِّ زمان وهذا .. ي هو خطاب– 
يؤكّد أنَّ تفسري مقري الناسخ واملنسوخ هلذا النص  –إضافة ملا بينا يف تفسري هذا النص 

ليس صحيحاً ، وأنَّ عدم إدراكهم لدالالت هذا النص إدراكاً سليماً كان دافعاً للزعم 
  ..بتوهم النسخ الذي زعموه 

   $         $         $  
أهم ما حيتجون به يف وقوع مسألة الناسخ واملنسوخ  –حسب ما أرى  –هذه هي 

ناسخة ومنسوخة على زعمهم  –آيتني  يف القرآن الكرمي ، وكما رأينا فإنَّ أي– 
يتصورون أنهما حتمالن أحكاماً متصادمة يف مسألة ما ، مها يف احلقيقة إما متكاملتان 

صوير أحكام هذه املسألة ، وإما أنَّ كالً منهما تصور مسألة هلا إطارها متعاضدتان يف ت
  ..الذي مييزها عن املسألة اليت تصورها اآلية اُألخرى 

وهناك الكثري من اآليات الكرمية اليت زعموا نسخها ، فعلى سبيل املثال ال احلصر ، 
ام أيب القاسم هبة اهللا بن لإلم) الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي ( كتاب وعن 
هجري ، ضبط موفق فوزي اجلرب ، تقدمي الشيخ عبد )  ٤١٠( ، املتوفّى سنة  سالمة

آية يف كتاب اهللا تعاىل ، نسختها اآلية التالية )  ١٢٤( القادر األرناؤوط ، زعموا أنَّ 
  ..اليت مسوها آية السيف 

) # sŒÎ*sù y‡ n=|¡Σ$# ã� åκ ô− F{$# ãΠ ã�çtø:$# (#θè=çGø%$$sù tÏ. Î�ô³ ßϑø9$# ß]ø‹ ym óΟ èδθßϑ›?‰ ỳ uρ óΟèδρä‹äz uρ 

öΝ èδρç� ÝÇ ôm$# uρ (#ρß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ó� s∆ 4 βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$ s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#âθ s?# uuρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# 

(#θ�=y⇐ sù öΝ ßγn=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ (   ] ٥: التوبة [    



      ٤٨٩                  
إىل اآليات الكرمية اليت زعموا نسخها باآلية اخلامسة من سورة التوبة ، ولو نظرنا 

لرأيناها تصور مسائل وأحكاماً مستقلّةً متاماً عن هذه اآلية الكرمية ، وفيما يلي بعض 
  ..الصور القرآنية اليت زعموا أنها منسوخة ذه اآلية 

) (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ãm (   ] ٨٣: البقرة [     

) $̈Β ’ n?tã ÉΑθß™§�9 $# �ωÎ) à÷≈ n=t6 ø9$# 3 (   ] ٩٩: املائدة [       
) ô yϑsù u� |Ç ö/r&  ÏµÅ¡øÿ uΖ Î=sù ( ôtΒ uρ }‘Ïϑtã $ yγøŠ n=yèsù 4 !$ tΒuρ O$ tΡ r& Ν ä3ø‹ n=tæ 7á‹ Ïÿpt¿2 (  ] ١٠٤: األنعام 

[   
) ÷� É9ô¹$# uρ 4 ®Lym zΝ ä3øt s† ª!      ] ١٠٩: يونس [   ) 4 #$

) $ yϑ¯ΡÎ*sù š� ø‹ n=tã à÷≈ n= t6ø9      ] ٤٠: الرعد [   ) #$
) Ëx xÿ ô¹$$sù yx øÿ ¢Á9 $# Ÿ≅ŠÏϑpgø:$# (   ] ٨٥: احلجر [  

) ö≅ è%uρ þ†ÎoΤ Î) $ tΡ r& ã�ƒÉ‹ ¨Ζ9$# ÚÎ6 ßϑø9   ] ٨٩: احلجر [  ) #$
) äí ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπyϑõ3Ïtø:$$ Î/ Ïπsà Ïã öθ yϑø9$# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 
     ] ١٢٥: النحل [   )
) ö≅ è%  tΒ tβ%x. ’ Îû Ï' s#≈ n=�Ò9 $# ÷Šß‰ôϑu‹ ù=sù ã&s! ß≈ oΗ÷q§�9 $# # ƒ‰tΒ 4 (   ] ٧٥: مرمي [  

) ÷� É9ô¹$$sù 4† n?tã $tΒ tβθä9θà) tƒ (   ] ١٣٠: طه [     
) βÎ) uρ x8θä9 y‰≈ y_ È≅ à)sù ª! $# ãΝ n=÷æ r& $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? (   ] ٦٨ :احلج [   
) ôìsù÷Š $# ÉL©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß |¡ôm r& sπ y∞ ÍhŠ¡¡9      ] ٩٦: املؤمنون [   ) 4 #$
) ÷�É9ô¹ $$sù ¨βÎ) y‰ ôã uρ «!$# ?Y ym ( Ÿω uρ š�̈Ζ ¤ÿ Ï‚tGó¡ o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ (   ] الروم :
٦٠ [  



      ٤٩٠                  
) Ÿω uρ Æì ÏÜè? tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# tÉ) Ïÿ≈ uΖ ßϑø9 $# uρ ÷í yŠuρ öΝ ßγ1sŒr& (   ]٤٨: ب األحزا [  

) ≅ è% �ω šχθè=t↔ó¡è? !$ £ϑtã $ oΨ øΒt� ô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ó¡çΡ $ £ϑtã tβθè= yϑ÷ès? (   ] ٢٥: سبأ [   
) Ÿξsù š�Ρ â“øt s† óΟ ßγä9 öθ s% ¢  (   ] ٧٦: يس [     
) ¨βÎ) ©! $# ãΝ ä3øts† óΟ ßγoΨ ÷� t/ ’ Îû $tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθàÿ Î=tGøƒs† 3 (   ] ٣: الزمر [     
) ãΝõ3 çtø:$$sù ¬! Çc’ Í? yèø9 $# Î��Î6 s3ø9   ] ١٢: غافر [  ) #$

) Ÿω uρ “ ÈθtGó¡ n@ èπoΨ |¡ ptø:$# Ÿω uρ èπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ôìsù÷Š$# ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß|¡ôm r& (   ] لت٣٤: فص [  

) ó= É)s? ö‘$$ sù Ο ßγ ¯ΡÎ) tβθç7É) s? ö� •Β (   ] ٥٩: الدخان [   
) ÷� É9ô¹$$sù È/ õ3ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ Ÿω uρ ôìÏÜ è? öΝ åκ÷] ÏΒ $̧ϑÏO# u ÷ρr& #Y‘θàÿ x. (   ] ٢٤: الدهر [  

) }§øŠ s9r& ª! $# È/ s3ôm r' Î/ tÉΚÅ3≈ pt ø:$# (   ] ٨: التني [     
إنَّ كلَّ إنسان سليم الفطرة ميلك بأعماقه ذرة احترام لكتاب اهللا تعاىل ، ويطّلع على 
هذه اآليات اليت زعموا نسخها ، يعلم كم هو حجم الضالل الذي مأل نفوس مقري 

ألة ، فكلّ عبارة قرآنية حتمل رمحةً وصفحاً وحمبة لآلخرين ، إما أنهم نسخوها هذه املس
 وكلُّ ذلك هوإىل ما يريدون ،  –يف النهاية  –، أو أنهم التفوا على دالالا ، ليصلوا 

ومن بعد مواضعه ، يف كتاب اهللا تعاىل  للكلم عن مواضعه حتريف..  
أعمى بوجود  نسوخ من أساسها وهم ، وتصوروهكذا نرى أنَّ مسألة الناسخ وامل

ومرد ذلك هو فرض تصورات .. تصادم بني األحكام اليت حتملها كلمات اهللا تعاىل 
  ..البشر وأهوائهم على كلمات اهللا تعاىل املتعلّقة بصفاته العظيمة 

  
    $         $         $  



 
  
  

ة م   الخات
  

رأينا عرب برهان هذه النظرية كيف يلتقي املنهج العلمي السليم يف البحث القرآين عرب 
$ (إطار منهج الكلية  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  مع الوجدان الصايف والفطرة السليمة ، اللذين ،

وال  ،) قسم حمكم وقسم متشابه ( ال يقبالن جتزئة كتاب اهللا تعاىل إىل قسمني خمتلفني 
  ..يقبالن تصور وجود أحكام متصادمة بالنسبة ألي مسألة قرآنية 

فاملقدقرق القرآن الكرمي بصـفات اهللا تعـاىل ،   ها العقل السليم ، وهي تعلُّمة اليت ي
عقالً ووجداناً وفطرة ، أن يكون كلّ ما  –إضافة للربهان العقلي الذي رأيناه  –تقتضي 

  ..عن احلدوث وتصادم األحكام اليت حيملها  يف القرآن الكرمي مرتَّه
وابتداء من الفصل األول ومن القول بأنَّ القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل وقوله املتعلّـق  
بصفاته العظيمة ، وانتهاء بالفصل األخري الذي حيمل تبياناً لترتيه القرآن الكرمي عن أوهام 

هذه النظرية يربطها روح واحد ال يتجزأ ،  الناسخ واملنسوخ املزعومة ، فإنَّ مجيع عناصر
ينعكس انسجاماً تاماً ما بني الربهان القرآين من جهة ، وبني العقل واملنطق والوجـدان  

  ..والفطرة النقية من جهة أُخرى 
إنَّ هذه النظرية لبنةٌ يف بناء احلقيقة اليت حيملها القرآن الكرمي ، وأنا ال أدعـي أنـين   

بفضـل اهللا   –ما أُريد قوله هو أنَّ هذه النظريـة   مل تكن موجودة ، إنَّةً أوجدت حقيق
أزاحت الستار عن حقائق موجودة أصالً يف كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل  –تعاىل وهدايته 

  ..أسقطت نقيض هذه احلقائق مما لُبس على كتاب اهللا تعاىل 



     ٤٩٢                  
وأرجو اهللا تعاىل أن تكون هذه النظرية مع ما هداين اهللا تعاىل إليه يف كتيب اُألخرى ، 
داخل رضا اهللا تعاىل وقبوله ، ومقدمة لتفسري كامل القرآن الكرمي تفسرياً منهجياً معتمداً 

  ..على فهم النص القرآينّ فهماً عقلياً صحيحاً 
خالفين الرأي متعصهل ختُالفين الرأي نتيجة امتالكـك  .. باً لرأيه وأخرياً أقول ملن ي

الربهان على نقيض األدلّة املُقدمة يف هذه النظرية وغريها من كتيب اُألخرى ، أم ختالفين 
الرأي ألنّ هذه األدلة تخالف ما قاله بعض السابقني ، الذين متّ حتويلهم إىل أصنامٍ حتول 

اهللا تعاىل وبني حقيقة األدلّة اليت حيملها كتـاب   الباحثة عن احلقيقة يف كتاب األعنيبني 
فالفارق .. هل تخالفين الرأي رد أنين أقول ما ال تقول ؟ .. مبعىن آخر .. اهللا تعاىل ؟ 

يا أخي بني الربهان من جهة وبني التقليد األعمى من جهة أُخرى هو فارق كبري ، وهو 
  ..ذاته الفارق بني احلق والباطل 

  
 

  هجري ١٤١٧متّ بعونه تعاىل عام 
  ميالدي ١٩٩٧املوافق 
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