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 ةقدمملا
ــمعوا   ( وا ال تَســـر ــذِين كَفَـ ــالَ الـَّ وقَـ

ونتَغْلِب لَّكُما فِيهِ لَعالْغَوآنِ وذَا الْقُرلِه( 
 )٢٦:فصلت(

حني تعلو أصـوات أمتنـا الالغيـة فـوق صـوت القـرآن، صـوت احلـق، صـوت العلـم،                      
" لغلبةٍ هلا على األمم      "صوت ا قيامةٍ  . ، فال رجاء أي بعد اإلميان بأن   مـن  غالبـةٍ البـد

بالسمع له، وأنّها لن تكون إالّ مـع جتـرد الـداعي ، أي        " كتاب ا "تنطلق مِن بطْنِ    أن  
داعــي النزاهــة واإلخــالص، ذلــك أن ا قــد صــاغ كتابــه وضــمنه مجيــع أســباب القــوة   

شـياً   متكّن من العالَم، وحتا   ،والغلبة والتمكّن، فمن متكّن من هذا الكتاب وكشف علومه        
 يــدِ مــن لــيس أهلــه، صــاغه اُ مقفــال عــن القلــوبِ املريضــة  " علــم الكتــاب"أن يقــع 

ذِين ال        (ومفتوحـاً علـى القلـوب الواعيـة فقـط       دى وشِـفَاء والـَّ وا هـ نـآم ذِين و لِلـَّ قُـلْ هـ
      مىع هِملَيع وهو قْرو فِي آذَانِهِم ونمِنؤفيـه قـوانني       ، ملـاذا؟؛ أل   )٤٤:فصـلت )(ي نّـه كتـب

العلم وإكسري احلضارات وُنظم الكـون ومنـاهج احليـاة وأسـباب الغلبـة وتسـخري القـوى،                  
 فيكـون الـتمكني اإلهلـي       ،ليكون الصاحلون فقط قادرين على استنباطه واالنتفاع بذلك       

طّرت  ثنايـاه وحـ            فيـه وسـ ة وراثة األرض والتمكّن كُتبتوكيفي الرقي تِم هلم، فأسباب
ادِي               (التمكّن هلم فقـط      ا عِبـ رِثُهـي ضالْـأَر دِ الـذِّكْرِ أَن عـب ورِ مِـن بـا فِـي الز نـكَتَب لَقَـدو

ونالِح١٠٥:األنبياء)(الص(. 

أن يصـوغ قواعـده     ) واألمة الصاحلة (بعد هذا، فإن أهم ما ينطلق به املرء الصاحل          
القواعــد الــيت نرنــو . ا وخطأهــا أفــدح وأعظــمونظمــه فإنّهــا أهــم مــن النتــائج، وخطرهــ

ــا والتضــييق         ــرآن والعقــل وتثويرمهــا، ال إغالقهم ــا ينبغــي أن تنحــو جتــاه فــتح الق إليه
 .عليهما
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 منهجية مهها فتْح الفهم وضبطه ال التحكّم بالقرآن         ،إن املنهجية اليت نبحث عنها    
نُـدركُ  .   أنسـاق منسـجمة    وحبسه، جتعل فهمنا متّسقاً، وخارطة آيات ا منتظمـة          

حيكــم كتــاب ا قــد يقــود إىل يل آياتــه بتعســف،  ) نظــام(أن أي عجلــةٍ  إجيــاد نســق 
وأخـو  . ويولّد نظاماً منطيا قمعياً للفكر وللكتاب أكثر مِن كونه اطّراديـاً مقنعـاً وحمـرراً               

ذي يلتـوي بالباحـث عـن       العجلة اهلوى، ولـو لصـاحل العقيـدة والفكـرة املسـبقة، اهلـوى الـ               
اآلية إىل تصوره عنها، فبدالً من أن جيعل اآلية ناطقةً، يكون قد أخرسها ونطـق عنـها،         

 .بعضِهم الكثريون، ربما حبسن نية مِن -مع األسف-وهذا ما يفعله 

لذا، ليس لنا أن نُبحر  كتاب ا اخلالد مِن دون قواعد حنكم هبا أنفسـنا، هـي             
ة صـحيحة تَ   منائروابط أو   مبثابة ض  ليـد طريقـة تعاملنـا مـع       أو ثوابت قب شـنا، وتُررشـد

املصــباح املــنري، القــرآن املــبني، لنستضــيء بنــوره، ومصــدر هــذه القواعــد  " اجلهــاز"هــذا 
 :  والثوابت اثنان

مِــن جهــة، وباســتقراء آياتــه     )١(كتــاب ا نفســه، بــااللتزام مبحكماتــه    :أولّهــا
 .مِن جهةٍ أخرىالستكشاف نظامه 

الــذي نــزل القــرآن بــه ميســراً، " اللســان العربــي املــبني"االلتــزام بنظــام : ثانيهــا
 . لفهمهواسطةًوجعله مدخال و

 

                                                 
ــنبين  -)١( ــه   سـ ــه ومثالـ ــى حمكماتـ ــالم معنـ ــيء ( الكـ ــهِ شـ ــيس كَمِثْلِـ ــورى)(لَـ ــاسِ  (و، )١١:الشـ ــوا لِلنـ قُولُـ

 .)١٥١:األنعام)(أَلَّا تُشرِكُوا بِهِ شيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً(، )٨٣:البقرة)(حسناً
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ليسـت مكتملـة، بـل اسـتُلّت        -القابلـة للتطـوير والتهـذيب     -هذه القواعد واملعطيات    
كمـــدخل " عنـــدما نطـــق الســـراة"، وصـــيغت بإجيـــاز لتناســـب حبـــوث مـــن مبحـــث أكـــرب

لتطبيقاته، لفهم منـهجنا  التعامـل مـع آيـات القـرآن الكـريم وطريقـة فهمهـا، وهنـاك                     
 :قواعد إضافية مهمة وضرورية لن نضمنها هذا املوجز، لئال تثقل عليه

 

 معوقات فهم كتاب ا التخلي عن : القاعدة األوىل

ــرين    التخلّـــي عـــن م ــعها بعـــض املفسـ ــات فهـــم كتـــاب ا مـــن حتكّمـــات وضـ عوقـ
ــلٍ   كــلّ كتــاب  إن  . للــتفكري الســليم والفهــم املنفــتح  واملــتكلّمني، قبعــت  أذهاننــا كعراقي

علمي، تارخيي ، ى الدقّـة واحلقيقـة  مصـطلحاته،              ، سلوكييتـوخ ينبغـي أن ،اعتقادي 
اء، تستخدم مصطلحات الشـعراء واألدبـاء       فلو كانت كتب الفيزياء والرياضيات والكيمي     

ــوزاهتم  ــاالهتم وجتـ ــذه الكتـــب والختُ ،وخيـ ــقطت هـ ــ لسـ ــق  لِـ ــر تطبيـ ــا ولعسـ ف  فهمهـ
 القرآن أن يكون فيه عـوج،       لذلك رفض . قوانينها، كاختالفنا  القرآن واعتساره علينا     

لت هلـا   أو ريب، أو سحر، أو شعر، بل قد أُحكمـت آياتـه علـى مواضـيعها إحكامـاً، وفُصـ                   
لقد كان فريـق  .  واألذواقتفصيال بعناية تامة، فنزل الكتاب باحلق ال باألوهام احملتملة    

 سابقاً يلوون ألسنتهم بألفاظ الكتاب ليحسبه الناس من الكتاب، ولكنا لوينـا بقواعـدنا             
نا هو تفسري الكتاب، فـاألمر  احلـالتني سـواء،            ألفاظ الكتاب ليكون قولُ    واستعماالتنا

 .ضييع الكتاب وعدم االستماع له واإلنصاتت

ة               ومع أن القرآن غري معينٍّ     ة خلـق الكـون وال قصـ صلبه بسرد القصص، ال قصـ  
ــه معــين هبدايــ   وال قصــص النبــيني واألمــم،آدم، ة  وإالّ ألتــى هبــا كاملــة وبتفاصــيلها، لكن

 ــر    - اإلنســان وتأهيلــه لــدوره الكــوني ــومــن ضــمن تأهيلــه إثارتــه ليفكّ ع  إمتــام القطَ
 إالّ أنّـه حيثمـا أورد طرفـاً مـن تلـك القصـص فإنّمـا        - الناقصة هبدي من القـرآن نفسـه      

ــق وال أصــباغ وال         ــه وال خــداع وال تزوي ــلّ بســاطة احلــق والصــدق بــال متوي يوردهــا بك
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حمســنات، لكــن حيــث أنّهــا جمــرد أجــزاء واقتطاعــات مــن القصــة أو زوايــا منــها، فهنــا   
، حتتار  إمتـام الصـورة، أهـي عـني إنسـان،      نٍر، فإنّك حني ترى صورة عي   حيتار الناظ 

أم حيـوان، غـزال أم محـار، وإذا كانـت عـني إنسـان أهـو ضـاحك أم بـاكٍ؟ املصـور الـذي            
أتــاك بالصــورة مل يقصــد خــداعك والتمويــه عليــك، بــل وال تعجيــزك، بــل الــذي ناســب 

ضوعه هو هذا املقطع من الصـورة       استثارتك من جهة وحبثه من جهة أخرى وصلْب مو        
فقط، فإذا كُنت خبرياً مبا فيه الكفاية بالصور وبأحوال اإلنسان، قـد تقطـع  النهايـة           
         ر يدلّ على كذا، واتّسـاع البؤبـؤ علـى أنحجم العني املصو أنّها عني إنسانٍ ضاحكٍ، وأن

قواعد الـيت   المن  و .ة هو كذا، اخل   اإلضاءة كانت كذا، والظرف الذي أُخِذت فيها الصور       
  :تعرتك مع بساطة احلقيقة القرآنيةيراد تنحيتها جانباً ألنّها 

 كانت حملّ اشتباك وجدل بني علماء املسلمني،        : وأخواهتا قاعدة احلقيقة وااز  
حتّــى أن الــبعض ألّــف فيهــا كتبــاً قيمــة تأييــداً أو نقضــاً، مــا يهمنــا هــو ســحب قواعــد     

ساحات أخرى، على كتاب ا املبني، مع أنّهـا حمـلّ نـزاع بـني               أصولية لفظية خمرتعة مل   
              القوم، كأصالة الظهـور، والتبـادر، واحلقيقـة، وكأنّمـا كتـاب ا)   وإنّـه حلـق (    هـو كتـاب

ــة حــني الشــك لتــوفري       ــة بالعمــل بأحــد األصــول العملي علــى املكلّــف إبــراء الذم تكليفــي
 ال شك فيه، وال وهم، وال باطل، وال شـعر،  ففي حني يدعو القرآن أنّه ! احلكم الظاهر؟ 

وال كهانـة، بـل احلـق ولـيس إالّ احلـق، وحـني يـدعو إىل اكتشـاف نظامـه باإلنصـات لـه،            
وحني يدعو إىل تـدبره وفـتح أقفـال القلـوب واألفهـام، وحـني يقسـم سـبحانه أنّـه ينطـق               

رعي نبحث عـن أدنـى حـد       ش باحلق كما أنْطق اإلنسان، ذهبنا ناحيةً وحولناه إىل كتابٍ        
مــن التكليــف الظــاهر بــه الــذي نــربئ بــه ذممنــا، و عرفنــا أن مــا يوافــق قواعــدنا هــو   
املقدار الذي تعبدنا به منزلُ الكتاب سبحانه، وكأن األمر كلّه، وهم القرآن كلّه، وغايتـه               

  !كلّها، تكليف وعبادة وطقوس وانقياد أعمى

ن من تلك القواعد اليت هتـرب بنـا بعيـداً عـن فهـم القـرآن        عموماً أن الذي يعنينا، أ    
ـاز           مه إىل تكليفٍ  وتقزة، هي قاعدة احلقيقـة واإلبراء الذم مـع أخواهتـا مـن    ( شرعي

 باطـل ،  احلـني أن القـرآن كلّـه حقيقـة، ال      )قواعد احلذف والتقدير واإلبـدال وغريهـا      
ــال، وال جمــاز   ــه، وال خي ــففي ــإذا أراد ســ  متكلّ ــول    ، ف ــه يق ــل فإنّ بحانه التشــبيه والتمثي

، ولو خلط لنا األمور ألومهنا ولسقط اإلحكـام         )كاف التشبيه  (،)كمثل (،)مثل(صرحياً  
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 علينــا، وهــذا ال ينفــي أن الكلمــة املُعجــزة  القــرآن فياضــةٌ تقصــد   والشــتبه كتابــه 
عوا   -   رمحهـم ا   -ولكـنهم   . معنى وتُومئ إىل معنى وتستبطن معنـى وتـثري معنـى           توسـ

فجعلوا ألفاظاً تروقهم هي احلقيقة، هبا قاسـوا األشـياء والكلمـات، ثـم دب النـزاع         جداً  
بينهم حول أصالة اللفظ وما وضِع له، وهذه النزاعات لن تُطوى، حتّـى حيسـموا أمـوراً           

القضــية التارخييــة الــيت لعبــت عقيــدة السياســة " كــالم ا"كــثرية، منــها مســألة معنــى 
  افتعاهلــا، وأزليتــه أو حادثيتــه، ومنــها أصــل اللغــة هــل هــو وحــي أم تواضــع،   دوراً

وأي املــداليل ســـبقت أخواهتــا  االســـتعمال   وهــل األلفـــاظ قصــدية أم اعتباطيـــة،   
مة، أهو واحـد أم جيـوز أن يكـون متعـدداً     للكظ املشرتك؟ وما هو اجلذر واألصل ل    للف

وكلّمــا ي ســبق اجلــذر املعجمــي، بتعــدد القبائــل واللــهجات؟ وهــل هنــاك جــذر صــوت  
 اخلـالف   "ماكينـة "وقـد دخلـت العقائـد  تسـيري          . أردنا أن خنرج من غـم نعـود فيـه         

م       فهـ سـابق از، فإنبني احلقيقة وا)    دِيهِم قَ أَيـهِ فَـو د اللـَّ كُـلُّ  ( و، )١٠: الفـتح ()يـ
ــههجإِلَّــا و الِــكءٍ هــيــ( و ،)٨٨:القصــص()ش ع ــفكْشي مــوــاقٍيس و ،)٤٢:القلــم()ن 

)    يــد ــــ بِيـ ــت ــا خلَقْـــــ ــــ لِمـ دــج ــــ تَسـ أَن ــك ــــ عـنــا م ــــ مـ()(و، )٧٥:ص  ــن ــالَ لَـــــ قَـــــ
ا نَـاظِرة    (و ،)١٤٣:ألعرافا()تَرانِي هـب(و،  )٢٣:القيامـة ()إِلَى ر      لَـكالْمو ك بـر اء جـو

ى تَكْلِيمـاً    (و ،)٢٢:الفجـر ()صفّاً صفّاً  وسـم ه م اللـَّ وغريهـا مـن    ،)١٦٤:النسـاء ()وكَلـَّ
آيــات اليــد واحلركــة واحلــدوث علــى ا، كانــت تُحكَــم  ذهــن املفســر أوالً، لينبثــق 

أن األمــر جــرى  علــى ضــوء اعتقــاده قواعــده، الــيت هبــا يلــوى كتــاب ا بعدئــذ، أي      
 :امعكوساً هكذ

 قراءة القرآن> --القواعد > --االعتقاد 

الكشـف عـن   "فكـان   .ألمر من اليسار إىل اليمني مقلوبـاً   بينما كان ينبغي أن يكون ا     
كناية عـن هـول الشـدة  عـرف مدرسـة اـاز، وكشـفاً لسـاق الـرمحن  فهـم                       " ساق

 .والقرآن يتفرج ال يقر ال هلذا وال لذاك! مدرسة احلقيقة

نصــر ا،  /معونــة ا / قــوة ا:"يــد ا" بقــدرتي، و:"خلقــت بيــدي "وصــارت 
وجرت                       ،ضـيف كلمتـه  كـالم ار آلخـر لي ر مـن مفسـ متغيـ ر حمـذوفقـدالعادة أن ي 

 وكّلمـا زاد التقـدير وتُفـنن فيـه زاد احلـذق             ،بني فراغات اآليات املتوهمة وبني سطورها     
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ة ربهـا       :صارت" إىل ربها " الصناعة؛ فـ     نقرتح إىل جنـ ها ناظرة، ولنا أنإىل رمحة رب  /
عــذاب : جــاء أمــر ربــك، ولعلّــه" جــاء ربــك"اخل، و...إىل عطــاء ربهــا / اإىل ثــواب ربهــ

ر حسـب اعتقـاده           /مبعوث ربك  /نائب ربك  /ربك فكّك املفسـك، وهكذا يرب حساب
بناء اآليات ويهتك احلدود اللغوية للنص ليضيف من لبناتـه مـا يشـاء ويعيـد نسـجه         

ــن أن يمــارس      ــدالً م ــديره، فب ــارس    " اكتشــاف"حســب تق ــنص م ــاوي  ال ــى الث املعن
معنى ليس فيه، ليخرج قرآناً نصفه كـالم ا ونصـفه كـالم البشـر، فينـتج        " اخرتاع"

الكتـاب  "أن ا الذي ملْ يفرط  الكتاب من شيء قد فـرط  نصـفه، سـبحانه، و                 
ــاب املشــطور،   "املســطور ــا  أضــحى الكت ــمِني( كحــالوبتْن ــذِين  *الْمقْتَسِ ــوا الَّ  جعلُ

عِضِني آن٩١، ٩٠: احلجر()الْقُر( !" 

                     ع أللفاظ القرآن، لِيقـرأ القـرآن كمـا هـو، ولِتكـون عقيدتـه مـن القـرآن، لـناملتتب إن
يهمه أن يثبت شـيئاً مسـبقاً إالّ مـا قالـه القـرآن، ومـا أيسـر احلكـم  اآليـات أعـاله لـو              

 ليـدركوا أن اسـتعمال اللفـظ  سـياقه           حكّموا اآليـة بـدالً مـن اللفـظ،        هداهم ا   أنّهم  
هو الظهور وهو احلقيقة، ولو كانت العقيدة الكونية مأخوذة من القرآن ملا أشكل معنى              

بـل ال    -اليت ال ميكـن أن تتعـارض         (،)٢٧٢:البقرة()وجهِ اللَّهِ (وال  ) ١٠:الفتح()يد اللَّهِ (
لَــــــيس كَمِثْلِــــــهِ (: مــــــع احملكمــــــات األصــــــولية مــــــن مثــــــل -ميكــــــن إالّ أن تنســــــجم

ءي١١:الشورى()ش(  ،)                 ابٍ أَو اءِ حِجـرو مِـن يـاً أَوحا و ه إِلـَّ ه اللـَّ كَلِّمـي رٍ أَنشلِب ا كَانمو
             كِـيمح لِـيع ه اء إِنـَّ شـا ي بِإِذْنِهِ مـ وحِيوالً فَيسسِلَ ررإِذَا     (،  )٥١:الشـورى ()ي هر ا أَمـ إِنَّمـ

ــ ش ادئاً أَأَري  ــون ــن فَيكُ ــه كُ ــولَ لَ ـــس()ن يقُ ٨٢:ي( ،)  ــد أَح ــه ــو اللَّ ــلْ ه ، )١:اإلخــالص()قُ
)        حِيمالر نمحالر وإِلَّا ه ال إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَهفلـو أنّهـم     ) ١٦٣:البقرة)(و  هم اأعـز

أنّهــم أســقطوا مدرســة فتّشــوا عــن احملكمــات أوالً واعتمــدوها خطوطــاً محــراء، ثــم لــو  
ة         " ا"وبني  " رب"الرتادف وفرقوا بني مفردات      زة  احلقيقـة العربيـ كما هـي متميـ

ــوا النظــر  كــلّ حــرف ولفظــة  تركيــب اآليــة وســبب        و القــرآن، لــو أنّهــم أعمل
ة، ملـا            يـة الداللـة   "قـالوا   وجودها وآمنوا هبندسة التعابري والفقـرات القرآنيـوملـا   "بظن ،

ــاهوا  حقيقــة أو جمــازات اــيء والرؤيــة والنظــر واليــد      أشــك لت تلــك اآليــات وت
ة والتقـديرات، ولـو     والساق، وملا أعملوا احلذف واإل     لتفتـوا إىل بنـاء   ا ضافات والبدليـ
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وساقوها عنـوة    )١("الساق"ملا توهموا   )" ٤٢:القلم() يكْشف عن ساقٍ   يوم ("اهول    
أو التجسـيم أو الكنايـة أو       ا مع آيات العقيدة اإلهلية بالتنزيـه        وحشروه االستدالل   

الذي يغاير ألسـنة    " اللسان العربي املبني  " وإذ أنّهم ملْ يعرتفوا بشيء امسه        .كغري ذل 
، وإذ أن قاعدة احلقيقة وااز على مستوى اللفـظ أضـاعت معنـى املفـردة                الشعراء

ــة للمــدى  لــ ) األصــل(العربي ــعت ــرت هلجــات القبائــل  الــذي وضِ كــت فيــه وعبه وحتر
ل، وجمـازاً     حقيقـةً  الرجـ    " السـاق "العربية  البقاع عن بعـض ظالهلـا، فصـار           

، لكـن بثبـات وحتكـم   وهـو اإلرسـال والتحريـك    " السـوق " مـن  أي شيء آخر، بينما هـو     
بشرط أن يكـون مبعـث السـوق والتوجيـه هـو املتـأخر، علـى خـالف القيـادة فالقائـد                      

هـو اآللـة الـيت يتّكـئ عليهـا املسـوق  حركتـه،            " سـاق "، والسائق متأخر، والــ      قدممت
الشــجرة هــي وراء تشــجرها، وهــي الــيت تُحــدد اتّجاههــا  األعلــى وتتّكــئ      " ســاق"

 .عليها وتتغير هبا

  مثل هذه اآليات ألطلنا، لكن بناء على هذا التفريـق، بإمكاننـا القـول              ولو أردنا حلّ  
بتوجيـه  بنـاء علـى مـا قـدمنا أن معنـاه اإلرسـال والتتـابع        " السـوق "باختصار؛ إن   وكمثالٍ  

وهو عكس القيادة، فالسوق من خلف، واإلنسان  الـدنيا قـابع ومتخلّـف فيهـا إالّ أنّـه                    
 كلّ حلظة نُسخةً من أعماله، من شخصيته للعـالَم          ) يبث(يسوق ويرسلُ على التتابع     

، فــإذا حــان أجلُــه وانتقــل إىل العــالَم اآلخــر فكمــا قــال تعــاىل  العــالَم املــوازي هلــذااآلخــر
وراً   (، هو نفسـه  )٤٩: الكهف()ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً   ( شـنم لْقَـاهسـراء اإل()كِتَابـاً ي :

حيـث  ) كتاب اليمني (ليسوقه حنو اليمن وأصحاب اليمني        ذلك الساق،  يلتف عليه  )١٣
ث الشـؤم وأصـحاب الشـمال ألن النـار تقـع مشـال الـداخل ملوقـف                  اجلنة، أو يسوقه حيـ    

ــة  احلســاب، ســاقه األخروي ــه( فتلتــف وهــو أول ) الــيت هــي هــو  (بســاقه الدنيويــة) مثيلُ
ـــت(تطبيقــــات  جـزُو فُــــوسإِذَا الن(فيومئــــذٍ وهلــــذا، )٧:التكــــوير()و  ثَاقَــــهو وثِــــقال يو

ده األ   ) ٢٦:الفجر()أَحهـا   اليت بثّتلك، خرى اليت ساقها، هي اليت تُوثقهبل نسخته، نفس
                                                 

)١(-          از، قادت إىل مثل هذا، فلمة، وقواعد احلقيقة واالـربط بـني هـذه اآليـة وآيـة            النظرة التجزيئي يتم 
يضحى ظـاهرة، حـني يـتم       هذا  واالجتزاء  . ، لينفتح األفق على املعنى    )٢٩:القيامة)(والْتَفَّتِ الساقُ بِالساقِ  (

ــةالتعــاطي مــع اآليــات ذات اإلشــكاالت الفكريــة   ــراد اســتنطاقها    العقدي اً، أو تلــك الــيت يصــريلتــواطئ قي 
 !ديثةاالكتشافات احلمقوالت 
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عند املمـات مباشـرة، متامـاً كنسـخة الــ      يتجلّى  صورته اليت هي هو، وهذا      ا ختَم مِن    مب
RNA    من الـ DNA   ة، ساقانجان   يقرتنـان هنـاك     متشـاهبان،  )شريطان (  اخلليدم ويـ  ،

ا          )٢٣: قّ()هذَا ما لَدي عتِيد   ( ويقول ذاك القرين   ال   ليس لديه إالّ ما بعثنـاه نُسـخةً منـ 
، )٢٩: اجلاثــية ()إِنَّا كُنا نَستَنسِخ ما كُنتُم تَعملُون     ( لذلك يقول سبحانه     ،أكثر وال أقلّ  

ــتَطِيعون     (فـــ ســال ي ــجودِ فَ ــى الس ــدعون إِلَ يــاقٍ و س ــن ع ــف كْشي مــو ــم()ي ، ألن )٤٢:القل
ــا  از التوجيــه،، جهــالســائق" الســاق" وكمــا  "  احليــاة األخــرى هــي النســخة الثانيــة من

ــيكم   ــولّى علــ ــوا يــ ــو ، "تكونــ ــاني  هــ ــزوج الثــ ــائِق    (الــ ـ ــا سـ ـ هـعــسٍ م ــلُّ نَفْــ ــاءت كُــ ـ جـو
هِيدشكشف عن هذه النسخة )٢١:قّ()والقـرين ،السائق /الساق اليت تسوقنا /، فيوم ي ، 
 إالّ أحصتها، تكون هي اليت تسوقنا إىل اجلنة أو           وال كبرية  ، واليت ال تُغادر صغرية    الزوج

ــار، فــإن ملْ نكــن مــن الســاجدين   نســتطيع  ) أي الطــائعني(الن الــدنيا، فمحــالٌ أن  
 -الـذي بعثنـاه حنـن وبثثنـاه طـوال الـدنيا           -الثاني" ساقنا"  اآلخرة، ألن     السجود له 

ــى عــدم الســجود      ــوم عل ــربمج وخمت ــبس وم ــه وعــدم معرفمتي ــيس الســجود   ت ، ول
ــة    بــاب اجلن ــم أن ــمي لــدى األوائــل  (قاموســه، مــع العل مــنخفض ال )"بــاب مــك "وس 

ـاب ( متثــيال بـــ يجتــاز إالّ ســجودا  لُــوا الْبـخداًادـج لــذلك يقــول  )١٥٤:النســاء() سـ ،
ـــــــا كَــــــــانُوا  (ســــــــبحانه بعــــــــدها  مـو ـــــــم هـاجأَزْوــــــــوا وظَلَم ـــــــذِين ـــــــروا الـَّ شـاح

وندبعفالساق السائق هـو الـزوج الـذي نُحشـر معـه إىل أصـحاب              )٢٢:الصافات)(ي ،
) ص(وهناك رواية مروية عن ابن مسعود عن الـنيب  . اليمني أو إىل أصحاب الشمال    

 كـل مـن كـان       فيكشـف عنـد ذلـك عـن سـاق فيخـر           (تُؤكّد متثّل األعمال واملعبـودات      
ــدنيا- ايســجد طائعــ  ــورها ويبقــى قــوم ســاجد -أي  ال  البقــر م كصياصــي ظه

يــوم يكشــف عــن ("، وأخــرى عــن أهــل بيتــه  )١()نيريــدون الســجود فــال يســتطيعو
 قال"دعون إىل السجودساق وي  :حجابمن نور ي     دا و كشـف فيقـع املؤمنـون سـج

 فكالمهـا يشـريان إىل هـذا         )٢()دمج أصـالب املنـافقني فـال يسـتطيعون السـجود          تُ
 . هذا بشكلٍ موجز..املعنى

                                                 
  .٣٤٦ صالتوحيد، الصدوق، -)١(
  .٢٥، صاإليضاح الفضل بن شاذان، -)٢(
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تنـزع  ) كمعظـم ألفـاظ القـرآن    (  كما يسـموهنا   )١(يبات ذات األلفاظ املشرتكة   إن الرتك 
ــال، لكنهــا مــن جهــةٍ أخــرى    د الوجــوه  املعنــى حبكــم دورهــا الفضــفاض احلمإىل تعــد

فهــي ال حمالــة تتــيح  ) البنــاء والســياق(حبكــم ارتصــافها  قبضــة نســيجها النظــامي   
ر الواقـع             كشف قصدِ املُلْقي، سواء كان مـن قصـدِ         الوجـوه املـؤطّرة املناسِـبة لتغيـ ه تكـثري

كمــا هــو احلــال  اآليــات املفتوحــة، أو قصــده حمــدد املعنــى كمــا  اآليــات املتشــاهبة   
 دون ذلــك، أي إن كــان الــنص مراوِغــاً مفتوحــاً علــى   أم. ة تــأويال واحــداً فقــط حملتاجــا

وال يمكن أن يصبح قنطـرة لإلرشـاد     مصراعيه على الدوام، فال حاجة لوجوده أساساً،        
 .ظني الداللةما دام يسمى ، وداللةً على اإلفهام أو التواصل

   ا كتاب-     باأللفـاظ    - ولزخارةِ اللّسان العربي املشـرتكة محّالـة    (  ذات املـدى    يعـج
 فالزعم بـأن احلقيقـة فيهـا هـو مـا يتبـادر جيعـل معظـم اسـتخدامات             ،)املعاني املتعددة 

ة موغلـة   ) التقعيد والتأصيل( حني أن هذا   القرآن جمازاً،    على افرتاضات ومهيـ قائم
للــهيكل النبــاتي مــثال " شــجرة" القــدم، غيبيــة، ظنيــة، بــأن الواضــع األول عــين لفــظ 

كحقيقة، واللبـاس للـرداء والثـوب، والـذوق حلاسـة اللسـان، والسـوءة للعـورة اجلسـمية،                 
 ا واســتعماله حجــة بــأن حجتــهم ســاقطة؟ فمــن الــذي أخــربهم هبــذا؟ ألــيس  كــالم

أليس  املعاجم اللغويـة نقـض و اسـتخدامات البلغـاء بيـان؟ ألـيس السـياق القرآنـي                    
ن         " ه بعضاً القرآن يفسر بعضُ  "هو الذي حيدد وحيكم إذْ       هـذا الـبعض؟ مـ والسياق أحـد

نــى واملعقــول هــو  الــذي حكــم بــأن احملســوس هــو األصــل وهــو احلقيقــة، وأن عــامل املع   

                                                 
ــت ": (مـــدى اللفـــظ" مثـــال علـــى تركيـــب حيـــوي ألفاظـــاً مشـــرتكة، ونُســـميها   -)١( ــماء فَكَانَـ ــتِ السـ فُتِحـو

قــال تعــاىل ، فــالفتح لــه معــانٍ أو مــدى، وللســماء معــانٍ، فهــلْ الســماء هــي الســحاب كمــا )١٩:النبــأ)(أَبوابـاً 
)    اء اءِ مـم السـ ا مِـن لْنـنَز٩: قّ)(و(       سـة كقولـه تعـاىلأم هـي قمـم اجلبـال املقد )    ٍــاءاءِ بِمم السـ ابو ا أَبـ نـفَفَتَح

لُ ا   (، و )٥٩:البقرة)(فَأَنْزلْنا علَى الَّذِين ظَلَموا رِجزاً مِن السماءِ      (، و )١١:القمر)(منهمِرٍ أَهـ أَلُكسي   لْكِتَـابِ أَن
ـماءِ     السـ كِتَابــاً مِــن هِملَــيلَ عـز ١٥٣:النســاء)(تُنـ(     هــو الغــالف الغــازي لــألرض كقولــه أم ،)  ِاءِ ذَاتـم السـو

هبا لنـزول املالئكـة باحلسـاب، كلّهـا حمـتمالت، لكـن             أم هي مساء معنوية فتحت أبوا     ،  )١١:الطارق)(الرجعِ
لكـن كـل هـذه املسـميات للموجـودات هـي             ،السياق حيتّم حقيقة علمية متجانسـة واحـدة معـه علـى األقـلّ             

  .تعين كلّ ما عال وشرف" مساء"حبكم أن " مساء"
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) أوصـاف احلركـة   (أن األفعـال    بـ  إن املتأمل جلذور الكلمات العربية يكـاد يقطـع           ااز؟
 !يتّكئ عليه، افتح معاجم اللغة وسرتى) فعل(هي األصل، وكلّ اسم له جذر حركي 

 أمــر متســاوٍ ، علــى مســتوى جنومــه أو فقراتــه، القــرآنســياقات عبــارات لــيس  
إىل احلــد الــذي تصــوروه، ليضــطرهم إىل وضــع هــذه القاعــدة الــيت  متكــافئ االحتمــال 

         ة بتغليب الظـنة ليس تكليفاً لتربأ الذمة القرآنيتطبيقها، والقضايا املعرفي نسجوها ثُم
وإجراء قاعدة اخلالص، بل البد أن الرتكيب والسياق يكشفان تلـك املعرفـة واحلقيقـة،                

ــلّ    ــان ك ــه تبي ــيس في ــالقرآن ل ــا      وإالّ ف ــي عم ــيهم التخلّ ــاس، فعل ــان للن  شــيء، وال هــو بي
 عكفــوا عليهــا، ويعيــدوا اكتشــاف كــالم ربهــم وفهمــه، أو "ذهبيــة"اصــطنعوه مــن قواعــد 

          اسخني  العلم القرآني والكونينتوقّف مجيعاً لنحيل علم ذلك إىل الر .    عمومـاً، كـثرية
وعومــت حقائقــه بــني   هــي القواعــد الــيت أخرســت ألفــاظ القــرآن أو أزالــت إحكامــه        

إالّ واإلبــدال احلــذف والتقــدير عــادة  ومــااشــتباهات، ولــيس قواعــد احلقيقــة واــاز، 
 :مثال، أحدها أيضاً

ذْكُوراً               (  ئاً مـي شـ كُـني رِ لَـمهالـد مِـن انِ حِـني لَـى الْأِنْسـلْ أَتَـى ع١:اإلنسـان ( )ه (
واحلال أنّه مـا مـن عربـي    ". قد"عنى هنا هي مب" هل: " وما أكثر ما يقولون البعض يقولُ

 مئـات   " قـد "، وا سـبحانه قـد اسـتعمل احلـرف           "قد"مبعنى  " هل"يستعمل أو يفهم    
 إن جمــرد الظــن باإلبــدال يلغــي فكــرة إحكــام !املواضــع، فمــا كــان أيســر اســتخدامه هنــا

، وجيعـل  القرآن، وجيعل كالم النـاس فـوق كـالم ا، وجيعـل القـرآن حمكومـاً ال حاكمـا           
فكرة اإلتيان مبثله بل بأحسن منه أمراً مستساغاً ووارداً جداً، وجيعل القرآن احتماليـاً          

 رهنــاء   - بعــد أن كنــا ســلَماً للقــرآن فقــط -ومبــهماً بــل وتعميــةً ال بيانــاً، ويصــيرنا 
 القـرآن   " هـلْ "نـا أي    نأمس احلاجة لطبقةٍ من املفسرين املتنازعني املتشاكسـني يعلّمو        

درك             " قد"هي مبعنى    ها مبعنى شيءٍ آخر، وبالنهاية حتويل آيات القرآن إىل لغزٍ ال يـوأي
حلّه أحد املتدبرين بل هنباً لـآلراء، و األخـري يفضـي بعـدم قابليتـه لالسـتخدام بـاملرة                    

، "قـد "قد تنفجر  وجهنـا بــ        " هلْ" على أرض ملغومة ال ندري أي        إذ ذاك ألنّنا سنسري   
ذر بعـض    ). قـد ( إىل إثبـات وحتقيـق اسـتهلّ بــ    ) هـل ( لينقلب السؤال املُصـدر بــ    مـا عـرب

ه بـدالً مـن التفكّـر  احلقيقـة                       الكرام املفسرين أنّه ركن إىل روايـة  هـذا الشـأن، لكنـ 
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و السر و مغزى الرواية، مسح حرفني من كتاب ا وأخلّ بنظامه الصـارم احملكـم      
 .)١(جبرة قلم

الحظ أثر اإلكثار من شـواهد احلقيقـة واـاز  التفسـريات،              ف :  اازات  أما
جمــازات، بــل لــو اســتطردت لــديهم أن أكثــر اســتعماالت القــرآن حتــى أنــك لســوف تــرى 

عنــها، بــدالً لكانــت كلّهــا، والحــظ كيــف جنحــت باملفســر عــن اســتنطاق اآليــات بــالنطق 
 ألن مقصـدنا     أمسائهـا  كـر  ُنعـرض عـن ذ     وإليك هذه الشواهد من كتـب تفسـري مشـهورة         

 :مما يقولونف، النظام كلّه ال األشخاص

ــةٍ( - ــةٍ خاطِئَ ةٍ كَاذِبــي الكــاذب هــو اللســان علــى احلقيقــة ونســبة   )١٦:العلــق()نَاصِ
الكذب إىل اإلنسان من جماز وصفِه بصفةِ بعضِه، وتُجوز عن هـذا اـاز بـأن وصـفت                

 .الناصية فيكون جمازًا من جماز

واحلقيقة العلمية اليوم أثبتت أنّـه حقيقـة    !  جمازاً  جمازر األمر صا :التعليق
 !حقيقة، وأن منطقة الكذب هي  النواصي حتديداً،  القشرة األمامية من الدماغ

ــاً  ( - ــأَرضِ نَبات ــن الْ ــتَكُم مِ أَنْب ــه ــها،   أي،هــي اســتعارة  )١٧:نــوح()واللَّ  أنشــأكم من
 ! اءلإلنش  اإلنباتفاستعري

، حشر هذه االستعارات هو الذي حجب حقيقة خلق البشـر عـن أذهاننـا             : التعليق
 !فاألصول البشرية كما قال القرآن فعال نبتوا من األرض نباتا

ــو( - ــم يجعلُ ــي آذَانِهِ ــابِعهم فِ أَص جمــاز، وإمنــا هــم جعلــوا بعــض   )١٩: البقــرة()ن 
 ! أناملهم

تكلّمت ببعض لسـاني،  : قبلها" بعض" وحتتاج كلمة هبذا ال تبقى لفظة إالّ   :التعليق
مضــغت بــبعض أســناني، ركلــت بــبعض قــدمي، صــافحت بــبعض يــدي، مشــيت بــبعض   

                                                 
لٍ دقيـق وتـدبر خـاص باآليـة، هـو         " هل" حماولتنا كشف بعض سر هذه اآلية، وهذه الـ          -)١( حيتـاج إىل تأمـ

ــمن  حبــث     يقــة دون قنــاع، مجعيــة التجديــد   ، احلقوعصــى آدم: خــارج موضــوعنا، ولــه حبــث آخــر ضُ
  .الثقافية االجتماعية
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رى بـه     (رجلي، نظرت بـبعض عـيين        هـذا هـو الواقـع، واآلالف غريهـا،     )إذْ البيـاض ال يـ ،
 !حاول أن ختتربه فتتأكّد بنفسك

يتعـاطَ  ل األصـابع  اآلذان مـرتني ومل         عـن جعـ   " احلقيقـة "الغريب أن القرآن كـرر      
، ألن اآلذان وعمقهــا ٧-، ونــوح١٩-ملْ يلتفتــوا،  البقــرةمــع ذلــك  اقرتاحهــم أبــداً، ومــع

الطبيعي هي اليت حدت األصابع، ال أنّهم خميرون  جعل بعض األصابع أو أكثر، فهم        
تـهت حيـث ينتـهي عمـق        وان" جعلـوا أصـابعهم   "ملْ خيتاروا أن جيعلوا بعض أصابعهم، بل        

وا علَـيكُم الْأَنَا  (وحـني ذكـر القـرآن العـض قـال        األذن ليصمها عن السمع،    آل ()مِـلَ عضـُّ
وملْ يقل األصابع ألن املرء باخليار أن يعض أين شاء، لكـن الغـيظ جيعـل           ) ١١٩: عمران

يصـيب مقـداراً    مـا دام العـض      " بعـض أناملـهم   "ملاذا ملْ يقل    : املرء يعض أنامله، والسؤال   
 كممن األمنلة أيضاً؟ للسبب اآلنف نفسه، هو حمدودية مسك السن أو الضـرس، فـاحل              

 لإلذن وعمق صـيواهنا ال لإلصـبع، ولـو قـال     كمللضرس ال لألنامل، كما كان هناك احل   
القرآن كما اقرتحوا الحتمل السامع العربي أن آذاهنم ملْ تُسد، فتأمل الدقّـة واحلقيقـة،            

 ! من اازات املتطشرة باان؟يه وأين

- )رلُوا مِصخهم مل يستوعبوها جماز، فمعلوم أنّ)٩٩: يوسف()اد ! 

" ادخلـوا "اآليـة بنفسـها قالـت       ال يدري القارئ العربي أيبكـي أم يضـحك،           :التعليق
هـذا اـاز سـيحكمنا حتّـى        ! ، فمتى كان الـدخول اسـتيعاباً وملئـاً؟        "استوعبوا"وملْ تقل   

 والسـروال،  دخول احلمام فما من أحد يستوعب احلمام فيمأله كما ميـأل القمـيص       مع  
 ! ينتفخ ليمأل الظروفبالوناًصاحبه إالّ إذا كان 

اً         ( - يـح ثعبي مويو وتمي مويو لِدو موهِ يلَيع المسزٌ،    )١٥:مـريم ()ويـوم  "فــ    جتـو
أي " كـن فيكـون   "رع موضـع املاضـي، كقولـه تعـاىل           وضـع املضـا    نأي يوم مـات، مـِ     " ميوت
 ! فكان

ــل اللّســان    ! مــا أعجــب هــذا  :التعليــق ــالٍ واحــد، فاختّ هكــذا حطّمــت آيتــان  مث
يقـول  سـبحانه    ا   العربي، والنظام القرآني، والنظام الرباني، مجيعـاً، برشـقةٍ واحـدةٍ،          

) ع(حييى  ريد أن يخربهم أن     هو ي   !، فيصلّحون قوله  "مات"وكان يستطيع قول    " ميوت"
، )١٦٩: آل عمــران()وال تَحســبن الَّــذِين قُتِلُــوا فِــي ســبِيلِ اللَّــهِ أَمواتــاً(قُتِــل وملْ ميــت 
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     ألن ه سيموت مستقبالتِ    (ولكنو ( و )١٨٥: آل عمـران  ()كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمـ   ذُوقُون ال يـ
" فيكون"أما  ،  "مات"ال  " ميوت" لذلك قيل    )٥٦: الدخان()ةَ الْأُولَى فِيها الْموت إِلَّا الْموتَ   

ملْ  و واحـداً لكان األمر واخللق" كانكُن ف"ألن نظام اخللق مازال يكون ويتطور، ولو قال     
ع      انبعاثـه جلمد الكون على ما كـان منـذ          و  اخللْق يتدرج ر وأُلغـي      إىل اآلن بـال توسـوتطـو 

 طريق هـذا التكـوين الـذي ميضـي بــ         متأخراً  جاء خلق اإلنسان    وملا  بل   مفهوم الزمن 
، فــأين مــا يقولــه القــرآن مــن حقيقــة ومــا  "يكــون ويكــون ويكــون"األوىل ومــا يــزال " كــن"

وعلـى العمـوم فاألفعـال وأزمنتـها وعالقتـها بـزمن اخلطـاب، هلـا قواعـد             !؟زعموه جتوزاً 
 تطال القرآن كلـه وختـالف أكثـر مـا     منطقية تنسجم مع اللسان املبني، وتطبيقات هائلة 
 .جاءت به التفاسري، لكن شرحها خارج هذا البحث

- )و  مالَهوى أَمتَامبعـد       )٢: النساء()آتُوا الْي تْم الذين كانوا يتامى، فـال يـ جماز، أي 
 . البلوغ

يتـامى، واألمـر باإليتـاء مسـتقبلي،     مـا يزالـون   ظـرف اخلطـاب اآلن وهـم     :التعليـق 
وال تَأْكُلُوها إِسرافاً وبِـداراً     (  اليت تليها وضّحت ذلك جلياً     ٦-وآية النساء ! از؟فأين ا 

 !)أَن يكْبروا

 جمـاز ويعـين القصـاص فـيمن سـيؤولون           )١٧٨: البقـرة ()الْقِصاص فِي الْقَتْلَى  ( -
 !قتلى، أي يقتل من القتلى

 ة لدى املفسرين، وهذا أحد  تفسري آية القصاص هي حبد ذاهتا معضل       إن   :التعليق
، أو ملــن  اآلنهــل القصــاص للقتيــل: ، لكــن الســؤال البــديهي جــداً جــداً وبلوائهــاأســباهبا

ــلْ مجيــع   ! ســيؤول قتــيال؟ غستــاً، إذن فلْنــت أو فــيمن ســيؤول ميالغُســل للمي ــب وهــل كُتِ
 !الناس ألنّهم سيموتون يوماً

 ! ر عنباً، فاخلمر جماز أي أعص)٣٦: يوسف()أَعصِر خمراً( -

 لـرأوا أنّـه    عربية نزل القرآن هبـا        هلجات " مخر"لفظة  " مدى" لو تتبعوا    :التعليق
، فـال داعـي للمجـاز مـن أصـل إالّ بنكـران وجـود                 فاقـت نضـجه      مرحلـةٍ   العنب نفسـه  

 !، والظن بأن القرآن كلّه بلهجة قريش خاصةهلجات عربية  القرآن
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 !  أي سيؤول كافراً)٢٧: نوح() إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراًوال يلِدوا( -

انفصـال الولـد جنينـاً أي الوضْـع، القـرآن ملْ       الـوالدة أنّهـا     فكأنه نظـر إىل      :التعليق
بل يلدوا اليت تعين بروز اجليل اآلخر، بـدليل أننـا نسـأل الكـبري مـن                 " ايضعوا كافر "يقل  

 بـل أن القضـية أعمـق بكـثري فـإن اجليـل              ،"ولوالـدي "الذي ولـدك؟ وقـال نـوح مسـتغفراً          
ة الفجـور                    قبـل الرتبـوي قابليـ ث وعلـى املسـتوى اجلـيينورالفاجر الذي عاصر نوحاً سي

 .، وهذا أمر ميدانه الكشف العلمي القابع  ختوم هذا اللفظ اجليل التايل

- ) ونــلِم سم ــتُم ــا وأَنْ ــوتُن إِلَّ ال تَمجمــاز، فالنــهي عــن املــوت  ) ١٠٢ :آل عمــران()و
وال "رٍ، فكأنـه قـال      ز به عما يقارنه مـن كفـْ       وجِنفسه ال يصح ألنه خارج التكليف، لكنه تُ       

 "!تكفروا عند موتكم

أربـع  " اراملـوت وهـم كفـّ     "، فقـد ذكـر حالـة        ا قادر أن يقـول هـذا لـو أراد          :التعليق
التبـديل  خـالل باآليـات مبثـل هـذا     دري، إن كان القارئ يالحـظ اإل نال مرات  كتابه، و  

، فـاحرز أالّ متـوت إالّ   عـش مسـلماً لتضـمن موتـك مسـلماً     : الكالم أم ال، اآليـة تقـول       
، اآليــة تــتكلّم عــن احليــاة كلّهــا، صــيروها "!ال تكفــر عنــد موتــك"، وملْ تقــل وأنــت مســلم

 ! فشتّانحلظة هناية احلياة،

 :اً من آية واحدة فسنضرب مثاالً واحد:أما التقدير واحلذف

لْ                     ( - تَى بـو بِـهِ الْمـ م ت بِـهِ األَرض أَو كُلـِّ قُطِّعـ الُ أَو بِهِ الْجِبـ تريآناً سقُر أَن لَوو
ــم يـــ  ــاً أَفَلَـ ــر جمِيعـ ــهِ األَمـ ــاس   يئَسِالِلَّـ ى النـــد لَهـ ــه ــاء اللَّـ ــو يشـ ــوا أَن لَـ نـآم ــذِين  الـَّ

 .)٣١ :الرعد(). .جمِيعاً

مـا كـان   :  احملذوف هو حنو مـن قولنـا  "لو"فجزاء   :)١(ففي تفسري الطباطبائي جند   
       هلم أن يهتدوا به إال أن يشاء ا، ه تسري به اجلبال ن شأنه أنّ قرآنا مِ واملعنى ولو فرض أن

                بـل            أو تقطع به األرض أو حييا به املوتى فـتكلم مـا كـان هلـم أن يهتـدوا بـه إال أن يشـاء ا 
م أنـه لـو أنزلـت آيـة عظيمـة هائلـة             مر كله  لـيس شـيء منـه لغـريه حتـى يتـوهم متـوه                األ

وعلى هـذا   . بل األمر  مجيعا و اهلداية راجعة إىل مشيته، ال ،مدهشة أمكنها أن هتديهم   

                                                 
  .٣٥٩، ص١١، مجتفسري امليزان الطباطبائي، -)١(
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هــم الْمــوتَى ولَــو أَنَّنــا نَزلْنــا إِلَــيهِم الْمالئِكَــةَ وكَلَّم(: فاآليــة قريبــة املعنــى مــن قولــه تعــاىل
اللَّه اءشي وا إِلَّا أَنمِنؤا كَانُوا لِيم الءٍ قُبيكُلَّ ش هِملَينَا عرشح١١١: األنعام()و(. 

لكان ذلـك هـذا القـرآن، واملـراد بيـان           :  احملذوف حنو من قولنا    "لو" جزاء   إن: وقيل
نفـوذ األمـر وجهالـة الكفـار        عظم شأن القـرآن وبلوغـه الغايـة القصـوى  قـوة البيـان و               

 .حيث أعرضوا عنه واقرتحوا آية غريه

 القرآن  رفعة القدر وعظمة الشأن حبيث لو فـرض أن قرآنـا سـريت                أن: واملعنى
 لكــن ا مل ،م بــه املــوتى لكــان ذلــك هــذا القــرآنبــه اجلبــال أو قطعــت بــه األرض أو كلّــ

لنـا هــذا القـرآن علــى جبـل لرأيتــه    لــو أنز":  قولـه  فاآليــة بوجـه نظــري ،ينـزل قرآنــا كـذلك  
٢١:  احلشر-"خاشعا متصدعا من خشية ا. 

 ولكن مل  ، لفعل، عل به ذلك  فُ) أي القرآن وتنكريه للتعظيم   ( قرآنا   إن املعنى لو أن   : وقيل
 .بل فعل ما عليه الشأن اآلن ألن األمر كله له وحدهبه ذلك، يفعل ا سبحانه 

هـو حمـذوف،    : واب لـو مـاذا هـو؟ فقـال الفـراء          وقـد اختلـف  جـ       :وقال الشوكاني 
أي لــو : إن اجلــواب لكفــروا بــالرمحن: لكــان هــذا القــرآن، وروي عنــه أنــه قــال: وتقــديره

مــا كــانوا " فعــل هبــم هــذا لكفــروا بــالرمحن، وقيــل جوابــه ملــا آمنــوا كمــا ســبق  قولــه   
 أي وهــم : أخريوقيــل اجلــواب متقــدم، و الكــالم تقــديم وتــ " ليؤمنــوا إال أن يشــاء ا

يكفرون بالرمحن لو أن قرآناً إىل آخره، وكثرياً ما حتذف العرب جـواب لـو إذا دل عليـه                   
 .)١(سياق الكالم

قـد قـدرناه    اختلف املعربون واملفسـرون  تقـديره و       :حميي الدين الدرويش  ويقول  
در ، واختـار الزخمشـري هـذا التقـدير ولكنـه جعلـه مرجوحـاً وقـ                "ملا آمنوا : " األعراب 

ملـا  "اآليـة، أي  ) ولـو أن قرآنـا   : (، وابـن هشـام قـال بعـد        "لكان هـذا القـرآن    "األرجح بقوله   
، "لكان هـذا القـرآن    : "، والنحويون يقدرون  "وهم يكفرون بالرمحن  "بدليل قوله   " آمنوا به 

  . )٢(!ثم يزينون كالمهم بأن هذا احلذف من البالغة

                                                 
  .، سورة الرعد٤، جفتح القدير الشوكاني، -)١(
  .١٢٤، ص٥، جإعراب القرآن الكريم وبيانه حمي الدين الدرويش، -)٢(
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ن التقديرين على األقل، فمشـكلةٌ حقيقيـة،         كانت اآلية تسمح هبذي    ن يرى إ  املتدبرو
ألن التقدير األول يفرتض أن القـرآن ال تُسـير بـه اجلبـال، والتقـدير الثـاني يفـرتض أنّـه                      

فهـل مـن البالغـة    . تُسري به، فما بينهما من افرتاق عقائدي كالذي بـني الشـرق والغـرب         
دمها اآلخـر، وخيتلـف   كما زعموا أن حيذف القـرآن مجلـًة حتتمـل تقـديرين يعـاكس أحـ       

ــرون" تقــديرمها أئمــة العربيــة وأســاطينها و   ــه   !"املُفس ــب بقول ــلّ واحــد يعقّ ومــا "، وك
هــم أنفســهم املعنــى املــراد مــن بــني      " يــبلغهم"إذا مل " البالغــة"فــأين ! ؟"قدرتُــه أظهــر 
 وإذا كانت البالغة إيصال املعنى بأدلّ عبارة وأوجزهـا، فهـل تعقيـد األمـور      ! النقيضني؟

 !وتشويشها بالغة؟

ــه كالبنيــان يقطــر بعضــه بعضــاً، وألن القــرآن نظــام واإلخــالل بأحــده إخــالل     وألنّ
، وهــذا طبيعــي ألنّــه نظــام "سئَياَأَفَلَــم يــ"هــم تــواىل ليقــع أيضــاً  بكلّــه، فــإن ســوء الف

 أخـرى، وأتـوا بشـاهد    ليحشرونا  الرتادف مـرة " أفلم يعلم "مرتبط، فقالوا هي مبعنى     
 :من بيت شعر

" يـئس " وقـالوا    " أمل تيأسوا أني ابـن فـارس زهـدم         أقول هلم بالشعب إذ يأسرونين     "
 . لغة النخع" علم"أيضاً مبعنى 

ــر جمِيعــاً ":  األحســن أن يكــون قولــه إن( :وواصــلوا ــهِ األَم ــلْ لِلَّ ــ، " ب ا علــى معطوفً
 ، فهنـاك تقـديرات إذاً     )اليس لك من األمر شيء بل األمر  مجيعـ         : حمذوف والتقدير 

 !!تتفاوت باحلسن، واألحسن هنا تقدير مجلةٍ هذا طوهلا

أن ا مـع هـذا قـادر    : أصحاب التقدير األول فسروها ) بلْ لِلَّهِ األَمر جمِيعاً   : (فـ
  ســلّمي هــذا رأي ــتني، وتعليقنــا أن الكــافرين اقرتحــوا علــى اإلتيــان مبــا اقرتحــوه متعن أن 

ــة الــيت تــنص علــى هــذا االقــرتاح، وهــي بــني       أشــياء بت ــت، لكــنهم ال يشــريون إىل اآلي عن
 !أيديهم

ومع أن هذا القرآن هـو هـذا شـأنه، لكـن إميـان              : وأصحاب التقدير الثاني، يقولون   
الكافرين مسألةٌ راجعة ، ال لآليات مهما بلغت إعجازاً، فالقرآن لـن يـنفعهم إذا كـان                 

 !ا أغواهم
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 تقديرٍ يرى القرآن هذا شأنه لكن لن ينفـع          ؛ترى االنشعاب بني التقديرين   فها أنت   
، ولكـن ا قـادر علــى    واخلصيصـة الكـافر، وتقـديرٍ يـرى خلـو القـرآن مـن هـذه القـدرة        

ومع تضارب هاتين الوجهتين فاآلية اليت تذهب بالبلغاء شـرقاً وغربـاً              . جعله كذلك 
  إذاً؟لّاحلفما هو  !!هي بليغة.. نفس احلني 

 يكمن أوالً  التخلّي عن معوقات الفهـم، وأوهلـا هـذا النظـام السـائد املُصـر                   لّاحل
 ئنـا على وجود حمذوفات  النص القرآني يراد تقـديرها، ويتنـازع أذكـى فطاحـل علما               

واملُصر على وجود تـرادف بـني كلمـات القـرآن،            از التقدير املناسب، وال يتّفقون؛     إحر 
) لـو أن قرآنـاً  (واملصر علـى مسـاواة آيـات ا، فصـارت آيـة            س مبعنى علم؛  ئ ي فصارت
ــا تعــين آيــةإم )  آنــر ــذَا الْقُ ــا ه لْنأَنْز ــو نــا نزلنــا إلــيهم ولــو أنّ(أو تعــين ) ٢١: احلشــر()لَ
 جه؛واملصـر علـى جتزئـة كـالم ا، وتفريقـه عـن نسـي               ؛)!! ما كانوا ليؤمنوا   . . .املالئكة

لى تسليم النحاة واللّغويني والكالميني مقاليد أمور القرآن ليفكّكوا اآليـة كمـا             واملصر ع 
ــية     ــا حســـب مذاهبـــهم االعتقاديـــة والسياسـ ــا لنـ ــياغتها وإعراهبـ يشـــاءون ويعيـــدوا صـ

ــة فهــم إالّ باخلضــوع لــه، نظــام     .والنحويكنظــام ال ي بعــد ذلــك النظــر إىل آيــات ا ثــم
اً،          حيوي متفاعل، بلسان عربي م     اً كـان أو اجتماعيـبني، واكتشاف السياق القرآني علمي
 . لوضع اآلية  إطار خطاهبا

 ، فما هو موضوع سورة الرعد؟ اآلنحسناً

)                      اء شـي ن ضِـلُّ مـي ه هِ قُـلْ إِن اللـَّ بـر ةٌ مِـنهِ آيلَيال أُنزِلَ عوا لَوكَفَر قُولُ الَّذِينيو
ــن ــهِ م ــدِي إَِليهيو ــاب ــهِ  * أَنَ ــذِكْرِ اللَّ ــهِ أَال بِ ــذِكْرِ اللَّ ــوبهم بِ ــئِن قُلُ تَطْمــوا و نآم ــذِين  الَّ
   الْقُلُوب ئِنتَطْم* ..                 هِملَـيع لِتَتْلُـو م ا أُمـ لِهـقَب مِـن لَتخ ةٍ قَداكَ فِي أُملْنسأَر كَذَلِك 

    كْفُري مهو كا إِلَينيحالَّذِي أَو                   كَّلْـتهِ تَو لَيـع و إِالَّ هـ ي ال إِلَـه بـر و نِ قُـلْ هـمحبِـالر ون
ــابِ   ــهِ متَ إِلَيــهِ        *و ــم بِ ــهِ األَرض أَو كُلِّ ــت بِ قُطِّع ــالُ أَو ــهِ الْجِب ــيرت بِ ــاً س ــو أَن قُرآن  ولَ

ــم يــ   ــر جمِيعــاً أَفَلَ ــهِ األَم ــلْ لِلَّ تَى بــو االْم ئَسى  يــد لَه ــه ــاء اللَّ شي ــو ــوا أَن لَ نآم ــذِين الَّ
                 لُّ قَرِيبـاً مِـن تَحـ ةٌ أَووا قَارِععنا صبِم مهوا تُصِيبكَفَر الُ الَّذِينزال يمِيعاً وج اسالن

        ـادالْمِيع خْلِـفال ي ه لٍ مِـن     ولَقَـد  *دارِهِم حتَّى يأْتِي وعد اللَّهِ إِن اللـَّ سـبِر زِئتُه اسـ
ف كَـان عِقَـابِ               فَكَيـ مذْتُه أَخـ وا ثُمكَفَر لِلَّذِين تلَيفَأَم لِكلَـى         *قَبع قَـائِم و هـ ن أَفَمـ
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ا ال يعلَـم فِـي                           بِمـ ئُونَـهبتُن أَم موهم قُـلْ سـ كَاءر هِ شـ بت وجعلُـوا لِلـَّ ا كَسـ كُلِّ نَفْسٍ بِمـ
ن            ا مـبِيلِ و نِ السـ وا عـدصو مهكْروا مكَفَر لِلَّذِين نلْ زُيلِ بالْقَو بِظَاهِرٍ مِن ضِ أَملْأَر

والَّذِين آتَيناهم الْكِتَاب يفْرحون بِما أُنزِلَ إِلَيك ومِن      ...* اللَّه فَما لَه مِن هادٍ     يضْلِلِ
  ي نابِ مزهِ                األَح إِلَيـو و عـهِ أَدرِكَ بِهِ إِلَيال أُشو اللَّه دبأَع أَن تا أُمِرقُلْ إِنَّم ضَهعب نكِر

اءكَ مِـن الْعِلْـمِ                 *مآبِ   ا جـمد عـب مهاءو أَهـ تعاتَّب لَئِناً وبِيركْماً عح اهلْنأَنز كَذَلِكو 
ــن ولــِ  ــهِ مِ ــن اللَّ ــا لَــك مِ اقٍ مال ويٍّ و*  ــم ــا لَه لْنعجو لِــكقَب ــن ــال مِ سا رــلْن سأَر ــد  ولَقَ

        لٍ كِتَـاب هِ لِكُـلِّ أَجـ وا  *أَزْواجاً وذُريةً وما كَان لِرسولٍ أَن يأْتِي بِآيةٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللـَّ حـمي 
ده أُم الْ        عِنـو ثْبِـتيو اءشا يم قُـولُ  ( :وسـبق  السـورة   )٣٩-٢٧: الرعـد ()كِتَـابِ اللَّهيو

  )٧:الرعد()الَّذِين كَفَروا لَوال أُنْزِلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ إِنَّما أَنْت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ
فما هو اهلادي هنا؟ هـو الوسـيلة املناسـبة هلدايتـهم، أو قـلْ الوسـيلة املقـدرة هلدايتـهم،                     

أتتــها   األمــم الســابقةفــبعضعــل هلــم اهلــادي معجــزاتضــخمة، والــبعض ال، وهــؤالء ج 
لْناه علَـى عِلْـمٍ            (الكتاب ال غري كما بـين ذاك قولـه           /القرآن بِكِتَـابٍ فَصـ ماه جِئْنـ لَقَـدو
ــدى ــ ــرافا)(هـ ــاً    (، و)٥٢:ألعـــ ــدِيثِ كِتَابـــ ــ الْحـ ــن ــ سـلَ أَحــز ــه نَـــ ــ ــدى  . . اللـَّ ــ هـ ــك ذَلِـــ

، فــال هــادي هلــم إالّ هــذا الكتــاب ومحيــت املعجــزات املاديــة لقولــه  )٢٣:الزمــر)(للَّــهِا
 معقبا على عدم إمكانيـة إتيـان     "يمحو اللَّه ما يشاء ويثْبِت وعِنده أُم الْكِتَابِ       "السياق  

ــإذن ا وأن لكــل أجــل كتــاب     ــة إال ب ــل طرا .الرســول البشــري بآي ئــق  وقــد انقضــى أج
، ألن "االستئصـال "اهلداية السابقة وأُغلق ذلك الكتاب بكلّ مـا فيـه مـن توابـعٍ مبـا فيهـا        

 ، وجـاء أوان كتـابٍ     مع حتقّق شروطه  املعجزة املادية احلسية قرينة العذاب االستئصايل       
 آخر بتخطيطٍ آخر، ولـيس هلـذه اآليـة ارتبـاط بالنسـخ املتـوهم  كتـاب ا،          )برنامج(

تؤكّد أن املشـيئة مـا زالـت تعمـل بـني البـدائل               " ميحو، ويثبت "ة املضارعة   ألن الصيغ 
لـو كـان كـذلك السـتدعى تـوارد عمليـة       ) الذي هو من عالَم األمر(عالَم اخللق، والقرآن    

 . ليوم، وال معنى إليقاف النسخ فيه بزمن دون آخرإىل ااحملو واإلثبات فيه 

ية، وحتكـي أن هـذا           فهذه السورة تتكلم عن آيات ودالئل عقل       ية بدل املعـاجز احلسـ
ك              ا(القرآن جاء هبذه األدلة من أوهلـا         /الكتاب ذِي أُنْـزِلَ إِلَيـ ات الْكِتَـابِ والـَّ آيـ ملـر تِلْـك

       ونمِنؤاسِ ال يالن أَكْثَر لَكِنو قالْح كبر ( إىل آخر آيـة    )١:الرعد)(مِن :    ذِين ويقُـولُ الـَّ
ــده عِلْـــم           كَفَـــروا  عِنـ ــن مـو كُمــن يـبنِـــي ويــهِيداً ب ــهِ شـ ــال قُـــلْ كَفَـــى بِاللـَّ سـرم ــت لَسـ
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، كلّها أدلّة عقلية إلثبات هدى الكتاب وأنّه رسالةٌ من ا، بشـهادة             )٤٣:الرعد)(الْكِتَابِ
لكنهم أصـروا علـى احلسـيات، فطلبـوا شـهادة املـوتى بـدالً مـن               .تارخييةأخرى  علمية و 

، )٣اآليــة(، وحتريــك اجلبــال ونســفها بــدالً مــن رســوها   )٣٩، ٣٦اآليــات (أهــل الكتــاب 
وهـذا يبـين تـأثّر تلـك      ).٤اآليـة (طَع األرض املتجـاورات   وتقطيع األرض بدالً من آيات ِق     

ــذين     ــاب ال ــياً مــع  اموعــات بأســالفهم مــن أهــل الكت ــاملوا حس ــاء، ال  تع ســيما األنبي
) قَــالُوا إِن ـذِين ـانٍ تَأْكُلُــه           الـَّ بــا بِقُر نـأْتِيـى ي ـا نُــؤمِن لِرســولٍ حتـَّ ـا أَلـَّ نـإِلَي هِــدع ـه  اللـَّ

ار١٨٣:آل عمران)(الن(. 

 :لنقرب الصورة مبثال. احملذوفات والتقديرات، ملسح فكرة احللّ

للجنــدي ك: " غاضــباًلــو قــال امللــككــذِب نالفــذّ " لــو تبــي وســكت، فمــن ذا العبقــري
، "سـأخفض راتبـك   "، أو   "سأضرب عنقك "فلعلّها  ! الذي يستطيع أن يقدر بقية اجلملة؟     

.. اخل " .. تُنفــى" "فســوف تُســجن"، أو "فلــن أســاحمك"، أو "ســأطردك مــن اجلنديــة"أو 
وأي ادعــاء بـــأن التقــدير هـــو هــذا دون ذاك هـــو افــرتاء علـــى امللِــك وتقـــولٌ، وإن تلـــك      

 فيها املفسرون فتباينت وتضاربت، واليت تفرتض وجود مثـل هـذه            التقديرات اليت تنازَع  
فال حيسن إذاً    ".افرتاء على ا  "احلالة  الصياغة القرآنية، بإمكاننا أن نعدها أيضاً         

القـرآن  .. ترك اجلملة فضفاضة قابلةً للتقديرات املتغايرة أو املتعاكسـة، فهـذا إضـاللٌ      
قــرآن "، "الكتــاب املُــبني"،"الــبالغ املــبني"لــيت هــي ثابتــة لـــ نزيــه عنــه، للبالغــة نفســها، وا

 ".مبني

ــك للجنــدي    ــو قــال املل ــه، ل ــك   : "فعلي ــذبك، سأضــرب عنقَ ــين ك ــو تب ــه  "ل ، فــرد علي
ــو: "اجلنــدي ــين كــذبي  ..ل ــو" بتفخــيم " تب ــة    "ل ، فهــل حنــن حباجــة لتقــدير جــواب مجل

ةُ هنـا واضـحة،      : ربمـا يجـاب    احملـذوف؟ " لـو "اجلندي هـذه؟ أعـين جـواب         نعـم، إذْ التتمـ
 .والقرآن إنّما حيذف الواضح مثل هذا". فاضرب عنقي"وواحدة، وهي 

 ه مع ذلك     هذا رأينا ويكفينا، لكنناسبه بالصواب، ففي مثل هذا املثال  يمـا  :  يتشب
، "جيوز لـك أن تضـرب عنقـي       "، أو   "فافعلْ ما شئت  "أدرانا أن اجلندي ملْ يقدر  ذهنه        

أو غريه؟ ال شيء مينعنا من العـودة إىل       " عندها أنا الذي سأقدم لك عنقي لتضرهبا       "أو
 ! إلصابة احلقيقة الواقعةدائرة احتمال التقديرات وختمينها
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نـا  حلظـةِ أمثـال هـذا اخلطـاب، ال نقـدر جوابـاً وال                 احلقيقة، أن اجلنـدي، كحالِ    
 الشرط هبذا األسـلوب فقـط، وال يهمنـا مـا     نتخيل جواباً باملرة، ألن مهنا هو نفي مجلة 

.. لـو   "بعده وال الوقوف للتفكري فيه ألن الوصول إىل حمطّته مستحيل، فعبارة اجلندي             
ميتنع أن يتبين هذا الكذب، ألنّي      "دالّة لوحدها أن اجلندي إنّما يقول بثقة        " تبين كذبي 

 . جلملتـه تلـك لنـأتي ونقـدره    ، ولـيس  ذهنـه جـواب     "لست بكاذب، فال داعي للتهديـد     
 .اآلية هنا هي من هذا الصنف

 : ؟ن الفئات املفسرو ير ملْ ال ندري ملَففي اآلية،

مــا زالــوا مــتعلّقني بالكــافرين، ويتمنــون هلــم املعجــزات، بــدليل        " الــذين آمنــوا " -
 ."يئَس الَّذِين آمنواا أَفَلَم ي" بـ   اآلية نفسهاخماطبة ا إياهم

، ويطـالبون باآليـات، وينفـون الرسـالة ويسـخرون      "يكفـرون بـالرمحن  "الكافرون   -
كراً، ن، فأعـاد ا سـبحانه قـوهلم أو أمنيـة الـبعض بعينـه، مسـت        اهلـادي هلـم   من الكتـاب  
 .، ففرقٌ بينهما"املؤمنون"وليس " الذين آمنوا"، الذي متناه أيضاً "لو"الذي بعد 

ا مِثْـلَ       لَـو (؟   ومعجزات هذه آيات أ: رآن يقولون عن آيات الق    الكافرونف لَقُلْنـ اء نَشـ 
إذا قُرئ سيرت به اجلبـال، أو       ) مقروءاً(هال كان هذا القرآن قرآناً      ! )٣١: ألنفالا()هذَا

لـو أن   /هال كان قرآناً"ومل يضع سبحانه تكملةً بعد  !قُطّعت به األرض أو كُلّم به املوتى 
رمبـا نبـدأ جبـد عنـدها        : "، والـبعض  "ومع ذلك لن نـؤمن    : "فكّرألن بعضهم رمبا ي   " قرآناً

، ال يهـم كـلّ تلـك التفرعـات     "عنـدها فعـال سـنؤمن   : "، والـبعض  " التفكري باإلميان بـك    
واالحتماالت واألجوبة احملتملة ذهنياً بعددهم وبتنـوع نفسـياهتم، فلـذلك حـذفت ألهنـا               

 مبعجـزة إال إذا صـنع   هـو لـيس  اً لوحـده، و أن القـرآن هـذا لـيس هاديـ    : متّفقـة  القـول  
ية، هـم متّفقـون              ونُعاينه نلمسهخارقاً  شيئاً   أنّنـا نريـد قرآنـاً      "، ال حججاً عقلية بـل حسـ

، وهــذا بالتمــام مــا تقــوم الســورة كلــها بنفيــه مِــن أوهلــا إىل   "غــري هــذا يفعــل األعاجيــب 
 ومــا دام.  أم الكتــابضــمن قــانون احملــو واإلثبــات " اهلــادي"آخرهــا، الرتباطــه بتغيــر 

، والقـرآن هـو فقـط اهلـادي اآلن، وهـؤالء أعـداء الـرمحن يقولـون علـى                     "لِكُلِّ قَومٍ هـادٍ   "
ــ" هــاديهم" ــ"، فـــ  اهلــازئه هــذا الكــالمكتابِ ي ــم ــوااأَفَلَ نآم ــذِين مِــن وهــم هدايــة " يئَس الَّ

     محن "الناس مجيعاً، فهناك أناسما كان اهلادي املسـتعمل،      كلّ زمن مه   " يكفرون بالر
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ولـن  . ار بـالرمحن  ة هكذا اقتضت  كل زمان وجود كفـ        ولن يؤمنوا مهما حصل، املشيئ    
 .ن حتّى  آخر الزمانييكون زمان فيه الناس مجيعاً مهتد

تُضرب عـن مقلوهبـا بالتمـام،         عن ماذا؟  ب، تُضرِ "بل  األمر مجيعاً   "فعلى هذا،   
للرسول الذي هو جمـرد  )  اهلادية اآلية( ليس أمر القرآن     لالختصاص، أي " ا"وتقديم  
ــذير ــه ،ن ــرح علي ــة   ليقتَ ــة اآلي ــديل نوعي ــروا     تب ــذين كف ــوه، وال لل ــوا ليتمن ــذين آمن ، وال لل

فهـي  . دلّتنا على نفي تلك األطراف كلّها     " ًمجيعا"، و "بل  األمر مجيعاً   "ليطالبوا به،   
الـذين  "، إذ "الـذين آمنـوا   "لذي تسرب لنفـوس     إضراب عن قول الذين كفروا واقرتاحهم ا      

ــداً  " كفــروا ( احلقيقــة بتبــديل القــرآن  ) ص(يــأمرون حمم   ــذَا أَو ــرِ ه آنٍ غَيــر ــتِ بِقُ ائْ
لْــهدتلــى فيخــرق النــواميس )١٥:يــونس)(بمبواصــفات هــم يطلبوهنــا، قــرآن غــري هــذا ي ،

ه سـاحر، كمـا     بنكايـةٍ أخـرى أنـّ     وحيرك الطبيعة كالسحر، ورمبا ليتبجحوا بعدها أيضاً        
ا      (قالوا له وملن قبله حني حدوث املعجزات         نَا بِهـرح ةٍ لِتَسـآي ا بِهِ مِنا تَأْتِنمهقَالُوا مو

مِنِنيؤبِم لَك نا نَح١٣٢:ألعرافا)(فَم(. 

ـــ " األمــر"فـــ    حتديــد نــوع اهلــادي املناســب، واآليــات   " الــذين كفــروا"لــيس ل
ف ألنّـه                 املناسبة، " إنّمـا أنـت منـذر   " كما أنّه لـيس للرسـول أيضـاً أن جيـيء بغـري مـا كُلـِّ

بــل  األمــر "، "الــذين آمنــوا " بعــضفقــط، ولــيس األمــر حســب التمنــي الســاذج مــن
ــا موقــع      " مجيعــاً ــح لن ، الرافضــة "بــل"بــال مشــاركة مــن أحــد وال اقــرتاح، وهــذا يوضّ

     لفظـة   لتقـديم   -القرتاحهم، واختصاص األمر با""-       اهلـادي "  حتديـد نوعيـة" ،
وقَالُوا لَوال أُنْزِلَ   (حدوده  ومهامه و " املنذر"كما كان هو وحده ا سبحانه الذي حدد         

                 بِني مـ ا أَنَـا نَـذِير إِنَّمـهِ و  )٥٠:العنكبـوت )(علَيهِ آيات مِن ربهِ قُلْ إِنَّما الْآيات عِند اللـَّ
أي املعجـزات يـأتي   " مـا اآليـات عنـد ا     إنّ"نوا أن املقصود بعبـارة      فبعض املفسرين ظ  

هبــا ا، ليســاووا هبــذه اآليــة مــع أشــباهها كمــا يظنــون، بــل العبــارة تــرد علــى طلــب       
املعاندين، وال يمكن أن تـرد بـأن املعجـزات عنـد ا، فهـم يعرفـون هـذا والكـل يعـرف                  

ه   ية من ربـاآليـات       هذا وهم سألوا اآلية احلس ال منـه، فأجـاب كمـا هـو موضـوعنا، أن 
ونوعيتها املناسبة لكـم مـن اختصـاص ا وحـده، ال مـن اقرتاحكـم وال مـن اشـتهائي،                 

" عنـد ا  "بـل   " مـن عنـد ا    "وشاء هو سبحانه أن تكون هكـذا متلـوة، وهلـذا ملْ يقـل               
 فمصـدر القـرار     ،"وعنـده أم الكتـاب    "فهي مسألة علم وقرار ال إنزال وجمئ، وحتـاكي          
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  . املناسب هناك عنده، ال هنا عندكم وعندي
هي عبـارة الكفـر   على خالف ما تنازع فيها املفسرون وقلبوها،  "  قرآناً ولو أن "فجملة  

ــدونالــيت قاهلــا  ــتالوة    املعان ــم     " بعــد مســاع ال هو ــك ــا إِلَي نيحــذِي أَو ــيهِم الَّ ــو علَ لِتَتْلُ
ــالرحمنِ ــرون بِ ا منزوعــة   ســياق اآليــة الســابقة، أعادهــا ا بــال جــواب ألنّهــ  "يكْفُ

،مكــن تقــديره ل اجلــواب أصــالعــوال يه  األذهــانتنو الً منــهم ثــممضــموهنا أو وألن ،
 .نفيها ثانياً منه سبحانه حبد ذاته هو املقصود

لَـوال أَن  و( : بنفسـه، فقولـه سـبحانه      امسـه ت يل أمثلةً أخـرى  ولو أردنا أن ندع للقارئ      
ــةٍ      ــن فِضَّ ــقُفاً مِ س ــوتِهِم ينِ لِبمحــالر ــر بِ ــن يكْفُ ــا لِم لْنعلَج ةــد ــةً واحِ أُم ــاس الن ــون يكُ

 ونرظْها يهلَيع ارِجعمـرين قلبوهـا   ، )٣٣:الزخرف()ووقرأوهـا بـاملعكوس  فكـلّ املفس   ثـم 
عـوزه بسـط الصـفحات، تركناهـا للبحـث      تنازعوا  معناها، والتوسع  شـرحها هنـا ي     

 ". اهلجرة إىل القرآن املهجور"األوسع 

وقَاَل ما نَهاكُما ربكُما عن هذِهِ الشجرةِ إِلَّا أَن تَكُونَا ملَكَينِ أَو            : (وقوله سبحانه 
    الْخَالِـدِين وأردفوهـا  ،"و"مبعنـى  " أو"، قلبوهـا أيضـاً وجعلـوا        )٢٠:ألعـراف ا)(تَكُونَا مِـن 

، وقدروا فيها   )١٢٠:طه)(هلْ أَدلُّك علَى شجرةِ الْخُلْدِ وملْكٍ ال يبلَى       (بقوله  مساوين  
 .)١(!عبارات غري موجودة

سـواء املـأخوذة بـدون    (إذن، بتخلية العبارة القرآنية من اإلسقاطات الذهنية عليها      
   ــارخيي ــوراتي، أو الثقــا الت ــى   شــعورنا مــن املــأثور الت  النســيب الصــحيح واخلــاطئ عل

 معناهـا بـدون اغتصـاب أو مصـادرة أو انتـزاع قيصـري،               بزغ، قد نسنح هلا أن ي     )السواء
 نُضـفي عليهـا إسـباغاتنا العجولـة، نـاظرين إليهـا                       ألنّا دأب نا دائماً متـى مـا قرأنـا آيـة أن

دِهِ       :(بأعيننا القدمية، فلو قرأنـا     بـى بِعر ذِي أَسـ بحان الـَّ امِ         سـر جِدِ الْحـ سـالْم مِـن اللَـي 
ــجِدِ الْأَقْصــى سلــذهب بالُنــا بالتســليم الــذي ال رجعــة فيــه، إىل  )١:اإلســراء)(إِلَــى الْم ،

وكـذا   ! ولكان دليلُنا أن هذا أمـر يعرفُـه كـلُّ أحـد       فلسطني، فما أدرانا؟ ومن الذي حكم؟     
ــرائيلَ فــِ (: قولــه تعــاىل نِــي إِسا إِلَــى بنــي ــرتَينِ  وقَضَ ضِ مــأَر ــدن فِــي الْ ــابِ لَتُفْسِ ي الْكِتَ

                                                 
 ،احلقيقـة دون قنـاع    وعصـى آدم،    : حبـث  قراءة هذه اآليات صـحيحة، علـى عكـس مـا تنـازعوا، أنظـر                 -)١(

  .مجعية التجديد الثقافية االجتماعية
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ــبِرياً ــواً كَ ــتَعلُن علُ ــا  )٤:اإلســراء)(ولَ ، لقضــينا أن إفســادهم األول كــان  فلســطني، ألنّ
 اآلني املتأثّر بأحداث املنطقة        منذ قـرنٍ، ومـا ملْلمنـاه مـن           سياسياً حكّمنا إطارنا املعر

هبـذا املعنـى   ) ص(اتية، فما أدرانا؟ وهل كانت على عصر النيب        تفسريات وانتحاالت تور  
وكـذا    ! حني ال وجود  الذاكرة اإلسالمية آنذاك لـبين إسـرائيل  فلسـطني بتاتـاً؟               

ا مِـن                 (: قوله تعاىل  هِمـلَيخْصِـفَانِ عطَفِقَـا يا ومآتُهو ا سـ مـلَه تد بـ ةرجا ذَاقَا الشفَلَم
شــجرة التفــاح، احلنطــة، الــتني، :  بغــري رجــوعٍ للقــرآن، نقــول)٢٢:ألعــرافا)(جنــةِورقِ الْ

تَراه مِـن   (: و قوله تعاىلفما أدرانا؟ ".. الكيوي"العنب، الكافور، ولعلّه   قَالَ الَّذِي اشـو
      اهثْـوأَتِـهِ أَكْرِمِـي مرلِام رهـي مصـر الـيت عاصـمتها القـاهرة،         : ، قلنـا  )٢١:يوسـف )(مِص 

 ة؟ علَــم كاســمِ"مصــر"فمــا أدرانــا، وهــي ملْ تُســمو ! إالّ  عهــد الفتوحــات اإلســالمي 
ــا   (: قولــه تعــاىل همِن ــلَخ ــا فَانْس اتِنآي ــاه نــذِي آتَي ــأَ الَّ نَب هِمــي ــلُ علَ ، )١٧٥:ألعــرافا)(واتْ

ة تُـدعى            ة توراتيـومـن الـذي     ، فمـا أدرانـا    "بلعـام بـن بـاعورا     "نُسارع بالقول أنّـه شخصـي ،
وفَـديناه  (: و قولـه تعـاىل   ! أقال كتاب ا هذا؟ هـل السـياق يسـاعده؟ ملْ هنـتَم             حكم؟

أَ    (: وأيضاًكبش عظيم، فما أدرانا؟     :  قلنا )١٠٧:الصافات()بِذِبحٍ عظِيمٍ  نَبـ هِملَياْتلُ عو
ـا قُربانــاً    بـإِذْ قَر قبِــالْح مآد ـي نـاألول أبنــاء آدمقابيــل وهابيــل : قلنــا )٢٧:املائــدة)(اب ، 

ــا؟       ــاً، فمــا أدران ــاً واآلخــر زرعــاً رديئ ــاً مسين ــي  (: وأيضــاًأحــدمها قــرب خروف ــالَ إِنِّ فَقَ
ـابِ         بِالْحِجـ تارـى تَــو ـي حتـَّ بـِذكْــرِ ر ـن ـرِ عـ الْخَيـ ـب حـ ـت بـبأَح*  لَــيـا ع وهـدص(). .ر :

سليمان خياطب من بضمري اجلمـع    :  فنتساءل ، قلنا الشمس ردت لسليمان،    )٣٢،٣٣
ه         (: وكذا قولـه تعـاىل   ! ؟"ردوها"قوله   ةَ الَّتِـي كَتَـب اللـَّ سـقَدالْم ضلُـوا الْـَأرخمِ ادا قَـو يـ
لليهود وهي  هي فلسطني   :  أجبنا ببداهة  )٢١:املائدة)(لَكُم ُإذن ! مهـد األنبيـاء  كتبها ا

 !فنحن من باع فلسطني

إن          تنا وتسليمنا االعتقادية املستعجلة املنعكسة من عبوديهذه اإلسباغات الذهني 
ــة      ـ ــة اإلهليـ ــن احلقيقــ ــدنا عــ ــيت تصــ ــي الــ ــن دونِ    (هــ ــد مِــ ـ بـتَع ــت ــا كَانَــ ـ ا مـهــد ـ صـو

، وهـي الـيت جتعـل القـرآن لـدينا عصـياً عـن احلـلّ، فـإن جمـرد تثبيـت               )٤٣:النمـل )(اللَّهِ
ـر قيمــةٍ معينــة خاطئــة    ـة معادالتــه مســتحيلة احلــلّ،      ) جمهــول(ملتغيـ ر بقيـفيــه، تُصــي

فنجرجر القرآن ليتناقض مع نفسه ومع التاريخ ومع العلم، ألنّنـا بتغيرينـا بعـض لبناتـه                
 ولتقريـب   .يشـهد بعضُـه علـى بعـض       نسفنا بنائية القرآن كلّها، ألنّه منسـجم كمعزوفـة،          
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 )ال أنـه  ( السـطر السـابق لتصـبح        ) ألنـه (  " ال"الصورة حاول أن جتعل حرف الـالم        
 مبجرد أن نسلِّم أن األرض - كما  السؤال أعاله -يف خيتلّ البناء، بل الحظ أنّنا لرتى ك

ــا حســب هــذه          ــاء كلّه ــات األنبي ــرأ آي ــاً أن نق ــا تبع املقدســة هــي فلســطني ال غريهــا، فعلين
ســطرة، فينــتج أرث ديــين ومنظــور  اجلغرافيــا املفرتضــة، ونقــيس التــوراة ومعاملهــا هبــذه امل  

تارخيي وحبوث علمية وتنقيبات آثارية وصراع جيوسياسي يتناسب مع هـذا الفهـم، كلمـةٌ               
 ــد الــنيبد تفســري كلمــة، لــذلك توعأ ) ص(واحــدة تقلــب األمــر رأســاً علــى عقــب، جمــربتبــو

مات القرآنية مبعنـى    املقاعد من النار على مستوى التفسري قبل التأويل، خلطر تفسري الكل          
 .حمدد خاطئ، فإنّها كاخللية السرطانية تسري إىل النظام احليوي كلّه

م مع ربهـا، مـع كالمـه، مـع          إن الغاية من هذا التطهر الفكري، أن تعود األمة  سلْ          
تصـطلح مـع   . الكون، مع التاريخ، ومع نفسها،  سلمٍ مع احلقائق واملفاهيم الصحيحة      

لصحيح وتُقاطع الفاسـد منـه، فـإن أمتنـا صـارت شـيعاً وأحزابـاً حينمـا حكّمنـا                    تراثها ا 
غري القرآن، حينما نطّق الرجالُ القرآن بغري صوته، فوجـد كـلّ فريـق بغيتـه مـن القـرآن             

ةً واحِـدة وأَ   (أنّه الفرقة الناجية، والقرآن ال يقر بالفرقة أساساً لـ         أُمـ تُكُم ذِهِ ُأمـه نَـا  إِن
ــم فَاعبــدونِ مجيعــاً، ونعــود .. لكننــا حــني نســكت ! فكيــف بالناجيــة، )٩٢:األنبيــاء()ربكُ

           أ لنا فتْحهيي فقد ،ـوا   (لنصغي، ننصت، نكتشف، ما يقوله كتاب انآم ذِين يا أَيها الـَّ
 . هلراء وافيسكت الصراع والتشرذم )٢٠٨:البقرة()ادخلُوا ِفي السلْمِ كَافَّةً
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بعد تنحية املعوقات جانباً، والتجرد لكتاب ا من الرسوم، فأول ما على الباحث             
ره ومعــاني كلماتــه  أنه، ويعــرف ســومبضــمون القــرآن العظــيم ومالحمــه، ويتــنفّس جــو يلــم

 ونعـين بعمـوم علـوم القـرآن، أن         ن،وأحكامه األصلية، ويكون مطّلعاً علـى عمـوم علـوم القـرآ           
ــرب        ــات العـ ــتخداماهتا  هلجـ ــرآن، واسـ ــاظ القـ ــاني ألفـ ــة معـ ــث  معرفـ ــد الباحـ جيتهـ

درك منطـق    ، و  لـئال يتجاوزهـا جهـال      الصحيحة واملعاجم، ومعرفة أحكام ا الثابتة فيـه        يـ
وعملـه فيهـا   سـخ واملنسـوخ   ا اخلاص والعام واملطلق واملقيد، ومفهـوم الن  الكالم الذي حيوي  

ة لـري    وِفق ما يقوله القرآن ال وفق مـا اختلفـوا فيـه، ويلـم مبناسـبات نـزول اآليـات                    ى العمليـ 
، ويعـرف مكّيهـا ومـدنيها،        واجلدل اتمعـي   تفاعلها الواقعي األول السيما آيات األحداث     
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 أُمجــل وعلــم القــراءات  الرســم، وعلــم الســرية واألحاديــث الصــحيحة املفيــدة املبينــة ملــا   
واملختصــرة ملــا كتبــه علمــاء املســلمني " الصــحيحة"والزبــدة النافعــة  .وغمــض إن اســتُدعي

  أجواء القرآن و فلَكه ال غريبـاً عنـه           ليكون  ال للتسليم به بل لالنتفاع بنافعه،      األجالء،
 .وال دخيال عنيفاً عليه، فهذا مدخله األول لتناول القرآن التناول الصحيح

ل بـال مسـوم وقيـود           على أن ه   تتحصـ وإصـر علـى العقـول، بـل         ذه املعرفة ينبغي أن 
املقــدمات، لنعتــق   بعــض هــذه املــوجزةونُثبــت هنــا قناعتُنــا  .بقناعــة حــرة، ال بــاهلوى

 :النص القرآني من أغالهلا
 

  :علم احلديث والرجال - ١

ة، ومـع حفظنـا     فمع تسليمنا بأثره اجلبار  تصفية الروايات املكذوبـة واملدسوسـ          
ملقام أصـحابه وجهـودهم املباركـة واملثابـة، إالّ أنّـه لـيس أكفـأ جهـاز، ولـيس هـو النظـام                        

ات، ألنّـه مهمـا                   صـبح كجهـاز      ف دقّالوحيد لتمييـز الصـحيح مـن السـقيم مـن املرويـلـن ي
ة   الـذي مـع كفاءتـه      ، ذاك املناعة لـدى اإلنسـان     فإنّـه أحيانـاً يسـمح للفريوسـات          الطبيعيـ 

ويهـاجم اخلاليـا السـليمة أيضـاً،     بـل   وأحياناً أخرى يدرأ ما يصلح من الـدخول     ،نفاذبال
  وعلـوم الروايـة  علـم الرجـال  صـفاة   الكثري من الروايات الفاسـدة مب  درأنا عنا  دقفقطعاً  

ــا قــد درأنــا   ــا مل نــدرأ الكــلّ، ومــن جهــةٍ أخــرى فإنّ وأســقطنا هبمــالكن أيضــاً مــن  الكــثري 
   هـذه األدوات مـا زالـت تـوفّر لنـا روايـات متناقضـة                 الروايات الصحيحة، هذا فضال أن 

مع بعضها أو مع القرآن أو مع العلـم الـواقعي، فباختصـار نسـتطيع االسـتفادة مـن علـم            
كمــدخل أويل لســالمة ســند احلــديث  " مذهبيتــها"الروايــة والرجــال بعــد الــتخلّص مــن  

د بـه مـن          فقط، ال لسالمة احلديث، حتّى لو سلم متْنه، وهذا  أحاد           ـراد التعبـيث ما ي
ا  غريهـا فكـلّ حـديث ومنطقُـه معـه أو فسـاده فيـه، ويعـرض علـى القـرآن                       أعمال، أمـ

        ال يأتيـه الباطـل أبـداً، عـرض         ) ص(فهذا ما أوصى بـه الـنيب وآلُ بيتـه، كجهـازٍ معيـاري
ن قطعـي  احلديث على القرآن، وهذه القاعدة تنفي مجلةً وتفصيال ما اشتُهِر بأن القـرآ        

الثبوت ظني الداللة، فكيف صار ظني الداللة وهو امليزان، لكن من افتقد نظـام قـراءة                
ي الداللـة، مـع أنّـه ملْ يـرد أبـداً عـن                          يقـول أنّـه ظنـ القرآن يسوغ لـه أنوال عـن أهـل      ا 

 ! ظني الداللة بل قالوا العكس  مئات األحاديثبأن كالم االنبوة والقرآن، القول 
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 : علْم الناسخ واملنسوخ- ٢

إن يــراد بــه أعــم مِــن نســخ املتــأخرين، حيــث كــان لــدى األوائــل يعــين التخصــيص    
ة    ل الزمـان    والتقييد والتأقيت والظرفيـوهـو النسـخ    ( كمـا يعـين رفـع احلُكـم بغـريه             وتبـد

 )لدى املتأخرين

 .فهذا ال ريب  ضرورته ووقوعه

ة فهـذا ال               أما النسـخ كمـا هـو لـدى املتـأخري           ن، والـذي هـو  آيـات األحكـام خاصـ
 األمر له حبـث     االتناقض واالختالف الربيء منه، هذ    عينه  يليق بكتاب ا اخلامت وهو      

طويلٌ وتطبيقات وحلّ لآليات الشريفة اليت زُعِم نسخها وإجالء معانيها الراقية وإبراز        
ل يليـق             لكـن كجـواب متعجـ ،العـاملي نظام اإلسالم العملي        النسـخ " هبـذا املختصـر، فـإن "

، وهبذا الرأي تُحـلّ اإلشـكاالت كلّهـا، ويبقـى           )أي ظر (باملعنى الثاني هو نسخ تارخيي      
القرآن لنا سليماً من دون نواسخ، وينحصر النسخ بني الشـرائع حسـب صـريح منطـوق                 

ةٍ أَو نُنسِـه  (كما  اآلية ها سياقِتبع آية النسخ و   آيـ مِن خا نَنسم    ا أَو هـرٍ مِن ا نَـأْتِ بِخَيـ
     ءٍ قَـدِيري لَـى كُـلِّ شـع اللَّه أَن لَمتَع ا أَلَمآيـة كـذا      )١٠٦-البقـرة ()مِثْلِه قـال بـأنومـا ي ،

ا اآلن فـأي الظـروف                        نسخت آية كذا يبقـى صـحيحاً أيضـاً  أعمـال ذلـك الظـرف، أمـ
منسـوخة  ذلـك الظـرف السـحيق،     عادت تعود آيتُها وحكمها معها، أكانـت ناسـخة أم    

علـــى أن بعـــض اآليـــات الناســـخة بـــل واملنســـوخة كانـــت آيـــات خاصـــة بـــذلك الظـــرف  
ــة( ــة النجــوى،    ) ص(وبعضــها منــوط بوجــود الرســول   ) تارخيي ــل أزواجــه، آي ــة حتلي كآي

 .الناسخ واملنسوخ منهما) ال االستفادات التشريعية والرتبوية(فتعطّل لدينا منطوق 

ة ال        فالنسخ حصـ   آيـات القـرآن، إنّمـا دليـل النسـخ كـان               بـني ل  احلقبـة النبويـ 
ا آيـات   آيات القرآن وهـي مـا أشـيع عنـها اآليـات الناسـخة واملنسـوخة، واألليـق تسـميته                   

ــل       ــا جتع ــة، وهــي م ــات املرون ــل آي ــل"التناســخ، ب ــة    " التنزي ــه حبكم ــاً، حيكــم واقع حكيم
 . وتناسب

 لـذلك  آيات القرآن، بل بني أحكامها  الواقـع،    بعبارة أخرى أن النسخ مل يكن بني        
 فحكـم آيـةٍ إذْ نسـخ حكـم أخـرى  ذلـك الواقـع ال              جنده موجوداً  النصوص النبويـة،     

 تُقـرأ للـتالوة فقـط خاويـةً         تلـك يعين أن اآلية نسخت اآلية األخـرى  القـرآن وصـارت             
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ذي يـتكلّم فيـه وعنـه، أي       بـل كـلّ منـهما يصـلح لواقعـه الـ           !  وال مضـمون واقعـي     بال عمل 
ــرت بعــض عناصــره وحيثياتــه      ــدعوة إىل ك،ملوضــوعه الــذي تغي  الثبــات  املواجهــة  ال

ا  ()٦٥-كمـا  األنفـال    (يدور مدار القوة والضعف القتـايل       فإنّه    طلباً للغلبة  )الصرب( يـ  
 ــن كُم عِشــرون صــابِرون يغْلِبــوا أَيهــا النبِــي حــرضِ الْمــؤمِنِني علَــى الْقِتَــالِ إِن يكُــن مِ

               ون فْقَهـلَـا ي مقَو موا بِأَنَّهكَفَر الَّذِين وا أَلْفًا مِنغْلِبمِائَةٌ ي كُممِن كُني إِننِ وال  )مِائَتَي 
 هـذه لتلـك يومـاً مـا،          حكـمِ  خ، ورب واقعٍ قد أورث نسـ       ألحدمها أنّه هناك نسخ وتعطيل   

 بــل قــد ن وزمــان وظــرف آخــر فيغــدو املنســوخ عــامال والناســخ معطّــال، ينقلــب  مكــا
ة منـه  ينقلب ذلك  مخس دقائق بتغير املوضوع   ه ي  ، أو جزئيـ ملثـال  كا ضـحى  فـاألمر كلـُّ

ها قـد صـار الطريـق    (ثم )  أن تنطلق بالسيارة بسرعةعليكالطريق مرصف، ف  : (التايل
ــا أن منشــي ولألبــد    فلــيس )  الســري بالســيارة بــبطء عليــكوعــراً، ف معنــى هــذا أن علين

نّــه احلكــم األخــري، بــل معنــاه أن احلكــم الثــاني نســخ األول  الواقــع ألبســياراتنا بــبطء 
ا أن نُسـرع وإمـا أن نُبطـئ،             و  ألن الواقع تغير،   ذاك، ذلك األوان،   ألنّه تزاحم حكمني فإمـ

الطريـق، ال  كـلّ      فحكم اإلبطـاء نسـخ حكـم اإلسـراع  ذلـك الظـرف، ظـرف وعـورة                   
الثاني، وهكـذا، فلـيس     ) ينسخ(ظرف، فإذا ما عاد الطريق مستوياً فاحلكم األول يزيل          

ني، بل كالمها يعمالن، حسب مثّة نسخموضوعتوارد  النص هماي  . 
 

  :علم القراءة - ٣

 فيهـا  أدخلـوا قواعـدهم      النحـاة  ني القـراء  غـوي ه من خطأ النساخ، أو من جهة اللُ       ريكث
وذلــك  حقـب مــا بعـد التــدوين،   ، وقلّبـوا القـراءات استشــهاداً علـى مــا يرومـون إثباتـه     

وقليـلٌ منـه الصـحيح      حينما حتول الشفوي احملفوظ  الصدور إىل قراطيس مكتوبة،          
، وبعضُــه راجــع إىل أن )ع(وآل بيتــه ) ص( تســنده روايــة ثابتــة عــن الــنيب  الــذيســيما ال

هم وكتبـوا اللفـظ ومعنـاه، فظـن         وا  مصـاحفهم ورقـاعهم شـروح       املسلمني األوائل دونـ   
 :)١( بينما هي شرح للفظ ومثالهالبعض أن تلك قراءة ثانية

                                                 
  .  ٣٠ ص،حبوث  تاريخ القرآن ، مري حممدي زرندي-)١(
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سـعوا  "و  " وا فيـه  مـر " ):مـا أضـاء هلـم مشـوا فيـه         كلّ( بن كعب أنـه كـان يقـرأ          أبيعن  (
وعنـه  ". رونـا أخ"و  " مهلونـا أ): "للـذين آمنـوا انظرونـا     (وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ       ". فيه

إنــي نــذرت : "وقــرأ). كــالعهن املنفــوش(بــدل " وتكــون اجلبــال كالصــوف املنفــوش"أنــه قــرأ 
  ).)صيحة واحدة(بدل " إن كانت إال زقية واحدة: " وقرأ.)صوما(بدل " للرمحن صمتا

 إن وجِـدت   الكـالم، أن القـراءة الثانيـة   حمصـلة و . ثانيـة فهذا تفسري ألفاظ ال قراءة   
تصح مع احملافظة على الرسم اللفظي كما هو وبال زيادة         ف )ص(ن املعصوم   بروايتها ع 

، ١٨- الفجـر " حتضّون"لفظة (أحرف أو تبديلها، طبعاً ضمن حمتمالت نطقه، مثال         
وكالمهـا  " حتضّـون "والـبعض قرأهـا     " حتاضّـون "هكذا هي  الرسـم، فـالبعض جعلـها          

إن يسـرِق،   "تغير احلركات ال بأس هبـا مثـل         ، ف ) تُرسم حمتمالن فحروف املد كثرياً ما ال     
ألنّهـا  " خيْـدعون  "٣- سـورة البقـرة  " يخـادعون "، لـو ثبتـت هـذه القـراءات، و        "إن يسرق 

هكــذا رسِــمت ثــم أُضــيفت ألِــف خنجريــة صــغرية فــوق اخلــاء متييــزاً، فــإن ألــف املــد ال  
ه  ســورة الفجــر فقــط  ، ومثالــ)مســاوات: مســوات(تُضــاف كــثرياً  الرســم القرآنــي  

ــد-ذالــك: ذلــك( ــه-الــوادي :  الــواد-الــبالد :  البلَ ــون- ابــتاله:  ابتلَ ــون :  حتضّ  -حتاضّ
 ). عبادي:  عِبدي-يا أيتها :  يأيتها-ليتين يا : يليتين

وكــذا " العظــام كيــف ننشــزها، أو ننشــرها"بــدل  الرســم مثــل تُ يتالــالقــراءة أمــا 
فهذا من تبديل احلرف القرآني، واملنطق يقول أنّـه خطـأ نُسـاخ             " الرياح نُشراً، أو بشراً   "

، قبل عصر التنقيط حيث الباء بـال نقطـة تشـتبه مـع النـون، وكـذلك السـني مـع الشـني          
، لكن مـن غـري املعقـول أهنـا كانـت تشـتبه علـى احلفّـاظ الـذين أخـذوا                 وبني الزاي والراء  

 .القرآن شفاهاً

ووصل وإمالة واختالفها بني القُـراء، فـال نظنهـا            ما طرائق النطق باآليات من مد     أ
 بــل هــي مــن شــئون الــتالوة  ) طاهــا، أو طــاه" (طــه" كقــراءة مــن علــم القــراءة  شــيء، 

ة مثـل               طقيـة ألسـنها الن ة واعتياديـ األرض("حسب اللّهجـات العربيـ "   ض"لُفِظـتأو " األََر
" يومنـــون"و" بيســـما" "بئســـما" أو وأشـــباهها باملـــد أو باإلمالـــة  " موســـى"، أو "أَلَـــرض"
م القرآنـي أي تُكتـب مـثال                 " باريكم" "خاسيني" مِـن دون تغـيري الرسـ وتُتْلـى  " بـارئكم "لكـن
 . وهذا النوع ليس له دور  تغيري املعنى القرآني لدى الباحث"..)باريكم"
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ــا فعــال، انتصــاراً للقــرآن، وقداســةً لكــالمِ    ــاً للســان ا وعلين ــه، واحرتام ــي  منزل لعرب
خترجيــات ال نرضــاها ذات زعومــة املقــراءات التفاســري آياتــه مــن ولعقولنــا، أن نكــنس 

 وأحكمــه رضــاها ألقــدس كــالمنلشــطر بيــتٍ ركيــكٍ أنشــأناه مــن بنــات أفكارنــا، فكيــف 
ماواتِ والْـأَرضِ وي              أَالّ( :أشباه ،وأبينه فِـي السـ ءالْخَـب خْرِجوا لِلَّهِ الَّذِي يدجسي  لَـمع

   ــون لِنـا تُع مـو ــون ــا تُخْفُ ــرأ الكســائي   )٢٥:النمــل()م ، بتخفيــف الــالم ) أال يســجدوا(ق
حــرف نــداء واملنــادى  " يــا"حــرف اســتفتاح، و" أال"علــى أن " أال يســجدوا"وتُخــرج قــراءة 

أال يــا (> --) أال يــا هــؤالء اســجدوا : (فعــل أمــر" اســجدوا"حمــذوف تقــديره هــؤالء، و 
" ي"، ووصـلوا    "اسـجدوا "اليت للنـداء، ومهـزة الوصـل مـن          " يا"ألف  وسقطت   )!!اسجدوا

ـــ  ــا ســقطا لفظــاً ســقطا    " يســجدوا"اســجدوا، فصــارت صــورته  " ســني"ب بغــري ألفــين ملّ
 ثم اختلف الفقهاء  وجوب سـجود الـتالوة عنـد هـذه اآليـة، فحسـب القـراءة                  .)١(خطّاً
وإنّـا  ل وال قـوة إالّ بـا،        حـو  ال: فنقـول  ! ال جتـب   شـهورة  وحسـب القـراءة امل     ! جتـب  هذه
. 

 

  :علم أسباب النزول -٤

، وهــو  وأقضــيةحــوارات وتســاؤالت وأحــداثمــن هــو  األحكــام والوقــائع خاصــة 
مفيد  جالء اآلية ال أنّه مفسر هلا، على أن هذا العلم يؤخذ من الروايـات الصـحيحة         

 واألصح تسميته ظرف النـزول،      ،المعقولال من هوامش التفسري اليت جتمع املعقول بال       
 بأن تلك املناسبة كـان      قناعتناومناسبة النزول، ال سبب النزول فالقرآن نازلٌ نازل، مع          

 ن      هلا سببفالذي ثبت أنّه مناسبة       تعي ،ة ال املضمون القرآنيقالب الصياغة القرآني
ن يكـون أكملـها     انطبـاقي علـى النـزول، ولـيس بالضـرورة أ          حيـوي   نزول هـو أول أمنـوذج       

، ورب آية نازلةٍ تعلّقت هبدبِ تشابهٍ بسيٍط مـع مناسـبتها، إنّمـا ضـمن      كثرها استيعاباً وأ
وتســهيل حفظهــا واالعتنــاء هبــا  ) تفعيلــها(تربيــة ربانيــة حمكمــة لــربط اآليــات بــالواقع  
 ، وتوطني آيـات الرسـالة      رضوان ا عليهم   ولتجد موقعها من ذهن وقلب الرعيل األول      

ــن ومــا   يهمفــ ــون بــأفرادهم وبأمســاء منــة حتكــي شــئوهنم وأقضــيتهم وتُعــة خاصكملكي 

                                                 
   .٢٩٠، ص٢، جمعاني القرآن الفراء، -)١(
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ــة حـــوهلم، فيعرفوهنـــا معيشـــةً كمـــا يعرفـــون أبنـــاءهم انيـوتركيـــزاً ملركـــز الرســـالة الرب ،
 . ومنطلقها

أما بعـد حتـرر القـرآن مـن ذلـك العصـر ومِـن شخصـياته وأقضـيته وأحداثـه، عـاد                    
كمـا   عتقاً عن حصـرية الزمـان واملكـان واألفـراد والظـروف األوىل،      القرآن إىل عامليته من   

ولذلك كان القُرآن منذ البـدء      غريها،    ليصلح أن يتوطّن     وكما أُريد له،     -مطلقاً-كان  
يضــع الصــفات ال األمســاء، والطبــائع ال األفــراد، واألجــواء ال األمــاكن، واخلصــائص ال  

        ينقبـع  التـاريخ وي قـرب  األسـر، ولـوال إشـارات ضـئيلة  بضـع          التخصيصات، لـئال
ملـا أدرك الباحـث املنقطـع املتجـرد شـيئاً عـن             " يثـرب " "بكّـة " "مكّـة " "قُـريش "كلمات مثل   

لكن ال مشاحة أن مناسـبة النـزول         .حمطّة القرآن النزولية األوىل إالّ مِن حيث السمات       
ال سـيما آيـات األحـداث واجلـدل         اآليـات وتفسـريها     الصحيحة خير معني علـى معرفـة        

احلركي    . 
 

 فوقية القرآن عن اإلحاطة البشرية: القاعدة الثالثة

االعتقاد اجلازم أن الذّكْر احلكيم فوق كالم البشـر، لُغـةً، وصـياغةً، ومعنـى،               علينا  
ومضامني، فليس كلّ حرف فيه وكلّ كلمة وكلّ مجلـة كمـا هـي لـدى البشـر، فـال طاقـة                      

ان مبثله، وفرع ذلك أن ال طاقة هلم على فهمه كـامال، فلـذلك ال الـنيب           للبشر على اإلتي  
 ألن عقول القوم ال حتتمل هذا،       ،على عظم شأنه وجاللة مقامه قد فسر القرآن       ) ص(

وملْ يؤثر عنه بالسرية والتّاريخ ذلك، وال الصحابة وال املفسرون وال حنن ومن  جيلنا               
ادر علـى أن يطـوي مسـألة النظـر  كتـاب ا مـدعياً أن             وال اجتماع اجلن واإلنـس بقـ      

          إنّما استوفى جهده ونفد بصـره وامـتأل دلـوه ال أن ، غاية ما لآلية من معنى قد استُو
ال يخلقـه   ) (ص(وه، و هـذا يقـول حبيبنـا املصـطفى         النهر قد وقف أو صار كلّـه  دلـ         

ية القرآن ومصـباحيته قـوالً شعشـاعاً لـو     بشأن ينبوع) ع(، ويقول علي    )١()كثرة الرتديد 
ا   أُخذ به ملا عال قرآن ا مس غب     ارٍ أبداً وملـا اتُّخـذ ظهريـ) :..  أنـزل عليـه الكتـاب    ثـم 

                                                 
؛ احملمـودي،   ٨٤، ص ٢٠، ج املعجـم الكـبري   الطربانـي،   . وال ختلقه كثرة الرد وولوج السـمع      ): ص( وقال   -)١(

  . ٤٠٩، ص٨، ج السعادةهنج
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ا ال تُ  نور  توقـّ  ا ال خيبـو   طفأ مصابيحه، وسراج  ـ   ده، وحبـرا ال ي  درك قعـر  ا ه، ومنـهاج
 ال هتـدم   خيمـد برهانـه، وتبيانـاً    اله، وفرقانـاً ءظلم ضـو ال ي ا هنجه، وشعاع ال يضلّ 
فهـو  ، أعوانه ا ال ختذلا ال هتزم أنصاره، وحق ال ختشى أسقامه، وعزوشفاء،  أركانه

وريـاض العـدل وغدرانـه، وأثـا          وينـابيع العلـم وحبـوره،      ، وحببوحتـه  اإلميانمعدن  
ــة احلــق  اإلســالم ــه، وأودي ــه  وبنيان ــه املســتنزفون، وعيــو   وحبــر،وغيطان ن ال  ال ينزف

فالعبارة القرآنية مسبوكةٌ وفـق     ،  )١(.. )ومناهل ال يغيضها الواردون   ،  ينضبها املاحتون 
ــة املتجــددة       ــن املعــاني املعرفي تراكيــب لفظيــة مضــغوطة مســتوعبة أقصــى مــا ميكــن مِ

 .بأوجزِ كمٍّ لفظي
 

 )نفي الرتادف( حكمة النسيج القرآني :القاعدة الرابعة

ني على مستوى فـرادة مفرداتـه ومواقعهـا وتراكيبـها         االعتقاد حبكمة النسيج القرآ   
ــه ال تــرادف ، )نفــي الــرتادف(  كــالم ا وال تكــرار وال لغــو وال زيــادة وال   التحقّــق بأنّ

ــة،     ــرورة لغويـ ــجع وال ضـ ــو وال سـ ــات، وال    (حشـ ــروف، وال الكلمـ ــتوى احلـ ــى مسـ ال علـ
الطالــب املدرســي   الــبعض يفــرتض وجــود تــرادفٍ  كتــاب ا، حتّــى أن      .)الرتاكيــب

ما هو مرادف كلمة كذا؟ وهذا خطأ، والـبعض افـرتض الـرتادف غـري موجـود                   : يسأل
ــه موجــود  اللّغــة العربيــة، ونــرى أن الــرتادف  كتــاب ا هــو الــذي     ولكن كتــاب ا
ا الـرتادف                    سبحانه وبالغة بيانـه، أمـ يعنينا وهو الذي ننفيه اعتماداً على حكمة ا

ة علميـة،                   اللّ ة تارخييـ ـراد اسـتقراؤه واإلحبـار فيـه بـأدوات حتليليـآخـر ي غة فذلك حبـث
ظن أنّه ترادف هو إما أنّه حتوير    ل إىل نفي الرتادف مطلقاً، فما ي      وإن كان العقلُ ميي   

ــة لتحمــل دالالت كانــت غائبــة        ر  املفــردة العربياللّهجــات ألصــلٍ واحــد، أو هــو تطــو
حنـن نقـر أن أشـياء قـد حتظـى بعـدة أمسـاء وعنـاوين ولـيس هـذا مـن                   .  األقدم االستعمال

ورة   (قبيل الرتادف كأمساء األسد    ع، ليث، أسـامة، قسـوأمسـاء السـيف، وغـري ذلـك     ..) سب
 متعـدداً البـد أنّـه حلـظ     ماآلالف من األمثلة، لكن الواضع هلذه األمساء سـواء كـان واحـداً أ             

سبة فأعطى داللةً صوتية تُحاكي ما حلظ مـن مـائز حتّـى أنّهـا كلّهـا         صفةً ما أو حدثاً أو ن     

                                                 
  .١٧٧، ص ٢شرح حممد عبده، ج/هنج البالغة الشريف الرضي، -)١(
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                           مكـن أنتعـاىل، فـال ي أفعـال  مآالهتـا، ولـيس أدلّ علـى مـا نقـول أمسـاء ا مشتقّة مِـن
تَوى       (نقول بـدالً مـن       شِ اسـر لَـى الْعـع نمحار علـى العـرش اسـتوى    (، )٥:طــه )(الـر إذاً ) القهـ

، فكيف لو كان الواضع )يا غفّار(بدالً من ) يا عزيز اغفر يل(ال أن نقول هللكت اخلالئق، و
 ! األول  مفردات اللسان العربي باخلصوص وأصوله هو ا تعاىل كما نعتقد

فميزة الرتادف تفرتض املساواة  املعنى حبيث يصح إبدال الكلمة مكان األخـرى،             
تقـاء  مسـاحة مشـرتكة،       اير لكنهـا ال متنـع االل      وميزة الالترادف تفرتض الالمساواة والتغ    

 العالِم للتخصص امتنع عن الرتادف  لُغته ودقّق  اختيار مصـطلحاته وهـذا    وكلّما حنا 
والنــور لــيس الضــوء  ) (فــالبطن لــيس مــرادف املعــدة  الطــب(مــا جعــل العلــوم تتعمــق 

يزياء ليس من تـرادف، هـذا أمـر هـو           وهو أحكم من كتب الطب والف     " القرآن"و  ) الفيزياء
عمــدة ضــرورية لفهــم القــرآن  مجيعــه، لــك أن تتأمــل  عصــا موســى أنّهــا انقلبــت إىل  
                          تقـول أن آيـات ا هـا واحـدة، ولكـنيقـولُ بـالرتادف يظن ن ـة، أم أفعـى؟ مـماذا؟ ثُعبـان، حي

ة انقلبـت لـه                ا حـني         موسى حني تدريبه على سـالح العصـا كخطـوة متهيديـ ة فقـط، أمـ حيـ 
  .املواجهة الكربى فقد انقلبت إىل ثُعبان مبني، وملْ يذكر األفعى باملرة

 يلزمنـــا االعتنـــاء بـــاملفردة القرآنيـــة وتركيبـــها واســـتعماهلا  اللّســـان هـــذا األمـــر
العربي مبا يشرف السياق وجيلو احلكمة ال حسبما يقـال دائمـا أنّـه جـرى علـى ألسـنة                    

اذّ ومــن خترجيــات وتقــديرات، فــالرحيم لــيس الــرمحن، والكــافر لــيس   العــرب مــن شــو
، و "املشــركني"ليســوا " الـذين أشــركوا "، و"الكــافر"لــيس هــو " الــذي كفـر "املشـرك، بــل  

ــر(: قولـــه ســـبحانه بـــلِ إِذْ أَد اللَّيـو* ــفَر حِ إِذَا أَســـب الصـينبغـــي أالّ  )٣٤، ٣٣ :املـــدثر()و
ــزا ليصــفا حادثــة   "إذا"دينا مــع  التفســري لــ" إذْ"تتســاوى  يضــعا ومفإنّهمــا حلكمــة و ،
 طـه،    )٧٠:طــه ()فَأُلْقِي السحرة سجداً قَالُوا آمنا بِرب هارون وموسى       (و. بكيفيتها

 وغريهــا مــن أمثلــة ،)١()٤٨:الشــعراء(، )١٢٢:ألعــرافا()رب موســى وهــارون(ال تُســاوي 

                                                 
الَمِني      : ( اآليتان مها، األوىل   -)١( الْعـ با بِـر نـقَـالُوا آم *  ونار هـى و وسـم بوأيضـاً  )١٢٢، ١٢١:ألعـراف ا)(ر 

  ). ٤٨، ٤٧: الشعراء(نفسها  
 فليس السجع ومناسـبة هنايـة اآليـة الـذي حكـم بقلْبـها         )٧٠: طـه)(ب هارون وموسى  قَالُوا آمنا بِر  : (الثانية

فَــأَتْبعهم فِرعــون : ( آيــات  ســورة طــه بقولــه٧فقــد خــالف ســبحانه الســجع بعــد ) هــارون وموســى(إىل 
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 بــل قــد تــذهب .هرتئ النظــام احملكــم املخبــوء فيــه ا بــأي كــالم فــيالــيت ختتــزل كــالم
دالالت األلفاظ إىل أبعد من ذلك، فيأتي اللفظ  سـياق بغـري داللتـه األوىل  سـياقٍ                   

: آخــر، هــذا غــري أن القالــب اللفظــي للكلمــة يعطــي معــانٍ خمتلفــة أو إضــافية حيــث          
ــتطاعوا" ــة  " اسـ ــاوي املخفّفـ ــطاعوا"ال تُسـ ــذك"و ،)١("اسـ ــيس " رالـ ــذكرى"لـ ــت " الـ وليسـ

                                                                                                                        
     مها غَشِيم مالْي مِن مهودِهِ فَغَشِين٧٨:طـه)(بِج(   آية األعراف والشعراء      ، فالسياق يكشف لنا أن )    ا نـقَـالُوا آم

 الَمِنيالْع ببِر *  ونارهى ووسم بهـارون لـذلك ذُكـر          ) ر موسـى ثـم ثـم هو نزولٌ من األعلى مِن الرب" رب
ا آيـة   )خيـص الرسـالة  (هنـا، فهـو تـدرج رسـايل         " العالَمني فهـي تنطلـق مـن واقـع املعاملـة فيكـون       " طـه "، أمـ
فهـو  ) هـارون وموسـى  (لذي يمارس الدعوة واخلطاب واجلدال والعالقات هو األقـرب  الـذاكرة   هارون ا 

وقــد قــدم موســى أخــاه هــارون  شــأنه الرســويل هلــم، ليتعــاطى معهــم   ) خيــص الرســول(تــدرج رســويل 
    .)١٣:الشعراء) (ونويضِيق صدرِي وال ينطَلِق لِسانِي فَأَرسِلْ إِلَى هار) (ع(ويباشرهم بقوله 

،  مثل هذا قال أهلُ اللّغة       )٩٧:الكهف)(فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْباً       ( قال تعاىل    -)١(
 اعتالء الردم للظهور عليه كحال متسلّقي اجلبال للعبور إىل خلفه "زيادة املباني زيادة املعاني"أن أن وجلي ،

هداً وإمكاناً من حماولة نقْبه أو هدمه الخرتاقه إىل اجلهة املقابلة كما فعلت آالت التقدم العصرية          أيسر ج 
           دت هبا األنفاق  اجلبال، لذلك كان املناسب حلفر السديال"فشفع "  وناسب اعـتالء    )استطاعوا(ثقيال ،

عل كـرره سـبحانه  القـرآن كلّـه مـرتين،            ليلفظ خفيفاً وبسرعة، وهذا الف    ) بدون تاء " اسطاع("السد فعل   
ن      ) (ع(كالمها  سورة الكهف، فقال سبحانه قبل ذلك  قصة العبد الصـاحل مـع موسـى                   عـ لْتُـها فَع مـو

براً           هِ صـ لَيـع طِع تَسـ ا لَمتَأْوِيلُ م رِي ذَلِكالعبـد الصـاحل أكّـد ملوسـى منـذ البدايـة        )٨٢: الكهـف )(أَم مـع أن ،
، ذلـك ألن اإلنسـان يعجـز     ٧٥، و ٧٢ مرات  اآليـة      ٣، وكررها   )٦٧: الكهف)(نَّك لَن تَستَطِيع معِي صبراً    إِ(

عن الصرب على ما ال علم له به أو بسره ويخالف مألوفه وقواعده، ولكن بعد انكشاف السر يـزول عنصـر              
 فكلّم العبد الصاحل موسى بعد انكشـاف السـر مـن            املفاجأة وجيتاز املرء امتحانه املتوقّع بأدنى استطاعة،      

أنّك  الواقع من حيث االستطاعة تسـتطيع بسـهولة أن تصـرب، لكـن العقـل            : (هذا املنظور  شبه مالمة    
ر عنـها  النهايـة     )املتفاجئ بالواقع اجلديد خيون صاحبه عن التأقلم فتعسر االسـتطاعة         ملْ "، لـذلك عبـ

طِعه وملْ يقُلْ ل  " تس"لـه،            "ملْ تستطِعة صـرب علـى حتمالعـالِم خبـربٍ ال حيتـاج لقـو أيضـاً تـرى أن هلـذا السـر ،
 يفقد عنصر التشويق ألنّه ما مِن محفّز يحرك إرادته وتفاعلـه جتـاه          -كمباراة مثال -والعالِم بنتيجة شيءٍ    

ــاً، خبــالف الــذي ال يعــرف النتيجــ    ــه يشــحن مــن  التحــدي، فــرتى جســمه غــري نشــط وال متوثّب ة ســلفاً فإنّ
   . استطاعته ما جيعله متوفّزاً متحفّزاً لالصطدام باهول املؤمل أو املشوق
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 "عبـد "خيتلفان مـع أنّهمـا مجـع        " عبيد"و" عباد"و،  )١("كُرهاً"مغايرة لـ " كَرهاً"، و "التذكرة"
وكـذلك  " شهيد"خيتلف عن  " شاهد"، و فاألوىل عبد ألوهية والثانية عبد ربوبية أو ملْك       

ون "، و"علمـاء  "غـري " عـاملون "، و"شـهوداً "و" شـهداء "،"شاهدين"مجعهما بالتوايل    غـري  " نبيـ
ــة واحـــدة  "أنبيـــاء" إخل، فهـــي مفاصـــل بفهمهـــا ..  فـــاألوىل لألمـــم والثانيـــة حملّيـــة ألمـ

والقـرآن فرقـان، والتفريـق      " فالـدين كلّـه فـرق     "والتفريق بينها يوضع الكلم  مواضعه،       
اء بني األلفاظ هـو تصـنيف للعلْـم، وهـو مـن مهـام قلـم الفكْـر اإلنسـاني وتعليمـه األمسـ                       

 . )٢(كلّها والقدرة على متييز املوجودات بتجريد أمساء هلا

                                                 
، وكُرهاً مضمومة الكاف    )جعلت الفتحة  اإلعراب رمز املفعولية ألنّها أخف       ( كَرهاً، مفتوحة الكاف     -)١(
ا " مـن هـذه النظـرة نسـتطيع أن نفـرتض أن         ، اسـتفادة  )الضمة  اإلعراب رمز الفاعلية ألنّهـا أثقـل        ( هـكَر "
، بغض النظر عن حمبة ذلك الكائن للفعل الواقع       "الطوع"، أي انفعال األشياء بإجبارها وضدها       )مفعولية(

ج  ( وقـال  )٥٣: التوبـة )(قُـلْ أَنْفِقُـوا طَوعـاً أَو كَرهـاً    (عليه جبراً أو كُرهـه لـه، قـال تعـاىل            سـهِ ي ن فِـي   ولِلـَّ مـ د
، فهــي عمليــة اختياريــة )الفاعليــة" (كُرهــاً"أمــا .   وغريهــا)١٥: الرعــد)(الســماواتِ والْــأَرضِ طَوعــاً وكَرهــاً

ووصينا الْأِنْسان (نفسية تقع مِن الكائن احلر فقط غريِ املُجبر، كاإلنسان مثال، وضدها احلب؛ قال تعاىل 
ل              )١٥: األحقـاف )(حساناً حملَتْه أُمه كُرهاً ووضَعتْه كُرهاً     بِوالِديهِ إِ  آالم احلمـ مِـن النسـاء تُحـب فـال أحـد ،

أي مجربة، إذْ كان بإمكاهنا إسقاطه جنيناً، لكنها أدامت محْلـه         ) بفتْح الكاف (والوالدة، هي ملْ حتملْه كَرهاً      
ر     باختيارها مع كراهتها ألمل احلمل وثقْ      واألب أمـ هه  بدهنا، هلذا اإلحسـان اجلزيـل مِـن األمشوله وما ي

ه  (تعاىل االبن باإلحسان هلما رداً للجميل كما  صدر اآلية، لذلك حني عقّب سبحانه جبملة                 أُمـ لَتْهمح (
ــه        ــاء وهــي قول ــة لألبن ة الرمحانيللوصــي ــيال ــينا الْأِ(أعقبــها بــدون حــرف عطــف تعل صوــهِ  و يالِدبِو ــان نْس

: احلجرات)(ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْأِميان وزَينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر  (وقال تعاىل أيضاً    ). إِحساناً
يئاً       كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شـ    ( وقال   )٧ وا شـ تُحِبـ ى أَن سـعو لَكُـم ر يـخ و هـئاً وي

ــم ــر لَكُ ش ــو هه"، )٢١٦: البقــرة)(ووهــو للكــائن املختــار،  -بشــهادة القــرآن–املضــموم " فــالكُر عكْســه احلــب 
  . عكْسه الطوع وهو لكلّ كائن وغري ناظرٍ إىل مشاعر-كما قدمنا-املفتوح " والكَره"
وعلَّم (، وقال )٥-٣:العلق() علَّم اإلِنسان ما لَم يعلَم* الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ*اقْرأْ وربك األَكْرم ( قال تعاىل-)٢(

 هي امليزة العقلية -عالوة على ما قاله املفسرون-، فمن مصاديق القلم هنا )٣١: البقرة)(آدم الْأَسماء كُلَّها
، )مِن التقليم وهو إبانة شيء مِـن شـيء        " القلم("رمنا ا هبا  تصنيف األشياء ومتييزها        البحثية اليت أك  

امليزة اليت ميزتنا عن البهائم، فبها نتطور باكتشاف العلوم وتصنيفها ونرتقي بالتخصص واإلضافة، ولوال 
  .هذه امليزة جلمدنا على ما برمِجنا به
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فعلى هذا، القرآن أشبه باملعادلة الرياضية والكيميائية مضبوطٌ بألفاظه ومعانيـه     
ــة،   ــة متناهي وكالمــه ســبحانه كخلْقــه املــتقنِ متامــاً    " كــاجلينوم البشــري "وتراكيبــه بدقّ

ا تَـرى فِـي خلـْ    (مضبوطٌ بقواعده احملكمـة     تٍ   مـتَفَـاو نِ مِـنمحوكـلّ  )٣: امللـك ()قِ الـر ،
لفظة بذاهتا هلا دورها اخلاص  موقعها اخلاص  املُعادلـة القرآنيـة، كمـا األنـف               
         اً ال مقلوبـاً ال مكـان العـني أو األذن، وكمـا بـاقي األعضـاء، وأي موقعه  الوجه ال أفقيـ

غاء أو جتاهل ألي لفظ سيشوه املعنى، فلو قُلنا    ، أو إل  )بظن الرتادف أو التساهل   (تبديلٍ  
ألهلكنــا خطــاب اآليــة  )٢:العصــر()إِن الْأِنْســان لَفِــي خســرٍ(، )والفجــر(أو ) والضُــحى(

وا أَن      (، وبالتفاتنا إىل قوله سبحانه ملؤمنيـه     )١(وغرضَها لَمـاعهِ و بِيلِ اللـَّ قَـاتِلُوا فِـي سـو
  ــيم ــمِيع علِ س ــه ــذيل   -)٢٤٤:البقــرة()اللَّ ــان الظــاهر أن تُ ــيم " وك ــا أن -"بصــري عل  أدركن

املؤمنني يقـاتلون  الوقـت الـذي هـم يـدعون ا بإسـباغ النصـر ويذكرونـه بالتحميـد                     
والتكبري واالستعانة، فـا العـاملُ جبهـدهم ومقـدار بـذْهلم يعـدهم االسـتجابة هنـا مِـن                    

النقلـب املعنـى، ولوعـدهم الصـرب واالحتسـاب          " ريبصـ "، ولـو قـال      "مسيـع "امسه املقدس   
ولـو قُلنـا      ! فقط دومنا استجابة، فإن ما يصيبهم بعينه وحتـت نظـره وبعلمـه            واألجر  

با نَكَـاالً مِـن       (مقامٍ آخر بدالً مِن   ا كَسـ بِمـ اءز ا جـمهدِي وا أَيـارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسو
لقوضنا قـولَ   ) وا غفور رحيم  (، واستبدلناها بـ    )٣٨:املائدة( )يز حكِيم اللَّهِ واللَّه عزِ  

النكــالُ نفْحــاً مِــن فــيض     العلــي احلكــيم وقبحنــاه، حيــث صــار قطْــع اليــد غفرانــاً، و       
أو الفهـم املشـتق عنـها       ) ص(؛ لذلك فالرواية التاليـة املزعومـة عـن رسـول ا             !الرمحة

مسيعـاً  " ، أو قلـت "غفوراً رحيمـاً " قلت: (رين  كتاب االذي يساوي بني هذين األم 

                                                 
حني الكالم علـى وجـوبِ   )  النقطة الثالثة من املعطيات اإلرشادية (حقاً   سيأتي متام بعض املعنى ال     -)١(

م لـه            م بـه واملقسـمفـردة      . وجود رباط منطقي معنوي بني املقس علـى مـا   " الفجـر "أو " الضـحى "إضـافةً، أن
، "ناهلجــرة إىل القــرآ" تفســري آيــات الفجــر  حبــث ) التفســري والتأويــل(بينــاه  املوضــوع املتعلــق بـــ 

ختتزنان معنى إهناء حقبة، بانبالج نور، ما يفهم  هذا السياق باخلصوص بأنّه هتديـد لإلنسـان، األمـر                   
الذي يخالف توجه اآلية اليت إنّمـا تسـتحث اإلنسـان لإلميـان والعمـل الصـاحل وتنعـى عليـه تضـييع نفسـه                         

    ل إحضـارده وتتعجده وتتوعه، ال أنّها تُهدر وقته بيدين يديـه بإهالكـه وإبـالج فجـر        هبدئة بـيخامتتـه السـي
إن اإلنسـان لفـي   (ملـا فهمنـا مثّـة جرميـة لإلنسـان مِـن عبـارة               ) والعصـر (آخرته، إذْ أنّنـا لـو حـذفنا مفـردة           

  !، فعلى ماذا إذاً نتوعده ونُهلكه وهو جمرد خاسر ال أنّه باطر وال فاجر؟)خسر
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، ه كمـا قلـت     فإنـّ   ذلـك قلـت    ، أي "عزيـزاً حكيمـاً   "، أو   "عليماً حكيماً "  ، أو قلت  "حكيماً
ينبغي طرحها، بل طرح حتّى التخريجِ       )١() بعذاب  عذاباً برمحة، أو رمحةً    مل ختتم ما  

إمنــا هــو (: عبــد ا بــن مســعوداجلليــل  لصــحابيغــريِ الالئــق بكــالم ا املــروي عــن ا
، ألن هذه الثالثة لـو قلّبنـا بينـها  القـرآن لفسـد          )٢() وتعال  وهلم أقبلْ: كمكقول أحدِ 

كتاب ا كما يفسد وجه اآلدمـي حـني نضـع مكـان أنفـه منخـري بغْـل أو خرطـوم فيـل                        
مناسم تنفّسمعاطِس ومشامٍّ و وبدعوى أنّها كلّها أنوف  . 

ة               ة وعلميـهيهات، إنّها ألفـاظ حمسـوبة بدقّـة حسـابية وبالغيـة ومعنويـة وهندسـي
وبيانية وال يمكن اسـتبدال حـرف واحـد منـها فضـال عـن كلمـة أو عبـارة، فكيـف صـار                        

مبعنـى واحـد؟    ) هلم، أقبـلْ، تعـال    (، وكيف أصبحت    "عزيز حكيم "مساوياً  " غفور رحيم "
   ــل يـرفضلُ الفصالقــو الًوالقـرآنهــذا ويقــول أو: )  لَكُــم ــتَغْفِرسا يــالَوتَع م إِذَا قِيــلَ َلهـو

 مــه وسؤا روــو ــهِ لَ ــولُ اللَّ س( :، ويقــول ثانيــاً)٥:املنــافقون( )ر  ــذِين ــهداءكُم الَّ ش ــم ــلْ هلُ قُ
بِلْ وال تَخَف إِنَّك مِن     موسى أَقْ ا  ي( :، وثالثاً )١٥٠:األنعام)(يشهدون أَن اللَّه حرم هذَا    

٣١:القصص( )الْآمِنِني( .         يستبدل ة أنله ذائقة لُغوي نل محاو فهال)  أقبلْ، تعـال ،هلم (
د النجعـة                           عـوكـم تَب فْحـش  كـالم اي ببعضها  املواقع الثالثـة اآلنفـة، لـريى كـم

بصـره مِـن فسـاد  شـأن نظـم القـرآن             هـذا إنّمـا فيمـا نقْـدِر أن نُ         ! املعنى النزيه العـايل   
ــن فســاد      ــك مبــا ال نُبصــره مِ ــا بال ــرون   ( الظــاهر، فم ــا تُبصِ بِم ــم ــال أُقْسِ ــا ال  *فَ مو 

ونصِرولٍ كَـرِيمٍ      *تُبسلُ رلَقَو إِنَّه *               ون مِنـا تُؤ مـ اعِرٍ قَلِـيال لِ شـبِقَـو و ا هـ مـال   * وو
الَمِني      *ذَكَّرونبِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيال ما تَ     الْعـ بر زِيلٌ مِـنتَن*      ض عـا ب نـلَيلَ عتَقَـو لَـوو 

فلـيس   )٤٦-٣٨:احلاقـة ()ثُم لَقَطَعنا مِنه الْـوتِني      *لَأَخذْنَا مِنه بِالْيمِنيِ    *الْأَقَاوِيلِ
وهبذا يسقط ما قاله ابـن   .مِن تقولٍ وال جتوزٍ وتصرفٍ  ألفاظ النص القرآني املُحكم 

                                                 
إن هـذا القـرآن أُنـزل علـى سـبعة      : قـال رسـول ا  : عـن أبـي هريـرة      ( وأشباه هـذه الروايـة كـثري، منـها         -)١(

 ،البيهقــي: رواه). أحــرف، فــاقرؤوا وال حــرج، ولكــن ال ختتمــوا ذكــر رمحــة بعــذاب وال ذكــر عــذاب برمحــة 
  .٥٦٧، ص١ج ،السنن الصغرى

  . ١٦٠، ص١، جالسنن سعيد بن منصور، -)٢(
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ل "مبعنـى   " بعد"وليس  كالم العرب     "،  )١(خالويه ا    : (إالّ  قولـه تعـاىل     " قبـ نـكَتَب لَقَـدو
     ونــالِح الص ــادِي ــا عِب رِثُهي ضــأَر ــذِّكْرِ أَن الْ ــدِ ال عب ــن ــورِ مِ بــي الز ، ")١٠٥:األنبيــاء)(فِ

ه             أ -١: اخلطأ يأتي عليه مِن ثالث جهات     و العـرب ونظامـ نّه حطّم باشـتباهٍ واحـد كـالم
 أنّـه  -٣ .ه جعـل كـالم ا مِـن كـالم العـرب      أنّ-٢ .السائد القائل بعدم تساوي احلروف   

 أن غلبــة القداســة والشــرع علــى احلقيقــة  " الــذّكْر"حسِــب هــو القــرآن فقــط، وهــذا مِــن
" بعد"الئق استخدامهم أن   والقرآن، فاعتاص عليه األمر، ولو أنّه حكّم لسان العرب وس         

ل "ال يمكن أن تكـون مبعنـى         وإالّ لسـقطت معـايري الكـالم وفُقـدت الثقـة بـني املـتكلّم               " قبـ
ــائق الشـــيء ونقيضَـــه وهـــو العبـــث، ولـــو أنّـــه رجـــع      ــار واحلقـ ــادت األخبـ والســـامع وأفـ

ء نفسـها  سيما قوله  بدايـة سـورة األنبيـا   وحكّمه ال " الذّكْر"قرآني لكلمة   لالستعمال ال 
ذكـراً،   أن موسـى أوتـي   ٤٩، و اآليـة  "ذكـر "الثانيـة أن مـا أتـى األمـم السـابقة هـو             اآلية  

ــأَلوا أَهــلَ الــذِّكْرِ إِن كُنــتُم ال تَعلَمــون: ( األمــم الســابقة ذاكــرة٧ؤكــد   اآليــة تو فَاس( 
ل عليـه األمـر   ، ملـا أشـك  )وأهـل الـذكر أهـل الكتـب املوحـاة     ( أيضاً )٤٣:النحل(وتتكرر   

مصــطلح " الــذّكْر"ونُسِــجت أمثــال هــذه القواعــد واالســتثناءات والتحفْنــا هبــا وبغريهــا، و
معروف لدى العرب قبل الوحي، بدليل أن املشركني العرب مـع عـدم اعرتافهـم بـالقرآن                 

لْقِي الـذِّكْر  ءأََ(، )٨:ص()نْزِلَ علَيهِ الذِّكْر مِن بينِناءُأَ: (يتهكّمون كما أخرب القرآن عنهم  
ــا   نِنـيب ــهِ مِـــن لَيـ٢٥:القمـــر)(ع( ،)        ــك ــهِ الـــذِّكْر إِنـَّ لَيـلَ عــذِي نُـــز ــا الـَّ هـــا أَي قَـــالُوا يـو

ــوننج( وقــوهلم )٦:احلجــر()لَملِنيالْــأَو نَا ذِكْــراً مِــنــدعِن أَن ١٦٨:الصــافات()لَــو(،  وإن
وأكّـد  ،  )٢()ه بعضـا  ق بعضُ يصد(:  الكريم القرآن  صفة    )ص(مقولة موالنا املصطفى    

ــي هــذا ــه بعضــاً  ( هبشــأن) ع( عل ــاب يصــدق بعضُ ــن    )٣()الكت ــد مِ تفضــي حبقيقــة ال ب
 إن كانت مبعنـى     صحتفهي  ) القرآن يفسر بعضه بعضاً   (قولة املشهورة   جالئها، وأما امل  

    حتديــد مفــاهيم القــرآن وتفســريها ينبغــي أن تُؤخــذ منــه ال مــا ســلف ومبعنــى أن  ــن  مِ
                                                 

  .٣٧٩، ص٥، جفتح القديراني، ؛ الشوك٣٠٤، ص٢، جتاج العروس الزبيدي، -)١(
املعجـم   ، الطرباني؛٤٣ ص،خلق أفعال العباد،  البخاري؛١٨٥ ص ،٢ ج ،محدأمسند   ،محد بن حنبل   أ -)٢(

جممــع  ،اهليثمــى؛ ١٩٣، ١٩٢ ص،١ ج،كنــز العمــال ،املتقــي اهلنــدي؛ ٣٠٢ ص،٥ج، ٢٢٧ ص،٣ ج،األوســط
  .٢١٧ ص،١١ ج،املصنف ،عبد الرزاق الصنعاني؛ ١٧١ ص،١ ج،الزوائد

  . ٥٥، ص١شرح حممد عبده، ج/، هنج البالغة الشريف الرضي-)٣(
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ــه   -لوحــدة بنائيتــه  -خارجــه، ونــدعي أن القــرآن  ــه  تفســري بعــض ال أنّ  يســاعد بعضُ
 .  يفسره

فما مِن كلمة تٌفسرها كلمـة أخـرى إالّ أفضـى بـالرتادف  كـالم ا، بـل ومـا مـن                       
 صـار  ، ومـن نافلـة القـول مـا مـن آيـة تٌفسـرها آيـة ثانيـة وإالّ                )١(حرف يفسر حرفـاً آخـر     

                                                 
)١(-       رين يزعم أنالبعض من املفس تخدم مكان احلرف كذا" إنمـا يـوهم القـارئ بإمكـان     "احلرف كذا اس ،

الرتادف وإمكان إحالل حرفٍ مكان آخر، وعلى هذا املُدعى يكون احلرف األصـل أبلـغ فلـم اسـتعاض عنـه              
، كمـا  "عـن "مبعنـى  " الالم" باألبعد داللةً وإيفاء منه؟ وسنضرب مثال واحداً مما يقولون  جميء             سبحانه

، فإن ملْ يكن )١١:األحقاف)(وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا لَو كَان خيراً ما سبقُونَا إِلَيهِ: ( قوله سبحانه
هي فئة الذين كفروا، فئة الذين آمنوا املتكلّم معها واحملتفظـة مـع            : هنامبقدورنا تصور وجود ثالث فئات      

زة املـتكلّم عنـها، لتحـاكي  تصـنيفها الثالثـي اآليـة                      فئة السابقني املتميـ قَـالَ  : (األوىل بوشائج ووالئج، ثم
        ـن آمـ ـن تُضْــعِفُوا لِمـاس ـذِين ـتَكْبروا مِــن قَومِــهِ لِلـَّ اسـ ـذِين ـلٌ مِــن     الْملَــأُ الـَّ سـرـالِحاً م صـ أَن ـون لَمـأَتَع مهمِــن 

: ، فإن ملْ يكن مبقدورنا تصور هذا الوجود الثالثي، وألفينا أنفسنا أمام آيـات كالتاليـة      )٧٥: ألعرافا)(ربهِ
)وناحِرالس فْلِحال يذَا وه رأَسِح كُماءا جلَم قلِلْح ى أَتَقُولُونوسوا ال (، )٧٧:يونس) (قَالَ منآم ا الَّذِينها أَيي

ا                       مـاتُوا و ا مـ نَا مـد كَـانُوا عِنـ لَـو ىكَـانُوا غُـز ضِ أَووا فِـي الْـأَربإِذَا ضَـر انِهِموقَالُوا إلِخوا وكَفَر تَكُونُوا كَالَّذِين
وال تَقُولُوا (، )١٦٨: آل عمران)(قَعدوا لَو أَطَاعونَا ما قُتِلُواالَّذِين قَالُوا إلِخوانِهِم و(، )١٥٦: آل عمران)(قُتِلُوا

       اءيلْ أَحب اتوبِيلِ اللَّهِ أَمقْتَلُ فِي سي ن١٥٤: البقرة)(لِم(  ،)        ه ؤتِيهم اللـَّ يـ لَـن كُمن يـرِي أَعدتَـز ذِين وال أَقُـولُ لِلـَّ
راً  يـخ)(٣١: هــود( ،) ال تَقُـولَنغَـداً  و ءٍ إِنِّــي فَاعِـلٌ ذَلِــكــيلِش )(٢٣:الكهــف(  وغريهــا، فهـل نُصــلح كــالم ا ،

قـال عـن   (، نقول أنّهـا مبعنـى     )قالَ لِكذا (ونستبدله مبا يأتي  أذهاننا من تصور؟ فبعد أن حلظنا عبارة            
إخل، إذن، فعبارتنـا   .. )وقـالوا عـن إخـواهنم   ) (قال الذين كفروا عن الذين آمنـوا ) (أتقولون عن احلق(،  )كذا

ني وأوىل وأجلى من عبارة كالم اأب ! 
 تُبين سر اجلواب والرد عليهم، إذ هي )٤٣:فصلت)(ما يقَالُ لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك(لعلّ اآلية 

ه ذلك مكاشفةً، لكنه ال يوجد  أنّهم قالوا عنه ساحر وجمنون  غيابه، وأنّهم قالوا ل: تُعطي االتّجاهني 
، وألن )أو سـامع (هي ثنائية تفـرتض دائمـا وجـود ملقـي ومتلقّـي            " القول"حيث أن عملية    ) قال عن (القرآن  

وجود ملقي ثُم ملقـي آخـر      (أي  " قال نيابةً عنه  "يوحي بالبدلية والنيابة فكأنّه يصير العبارة       ) عن(احلرف  
املُـراد ويبطـل الكـالم فيسـقط مـا ادعـاه املفسـرون، فلمنـع هـذا اإليهـام مـن جهـة،                        وهو خالف   ) نائب عنه 

ولتضمني غرضٍ آخر أن القول اشتمل املباشرة وغري املباشرة، أي أن املتلقّي هو نفسه املتكلَّم عنه كطـرف          
الم بشـهوده ثـم     ثالث أيضاً كمتحدث عنه، فهو حاضر يسمع وهو غائب يتكلَّم عنـه، قـد أمسعـوه هـذا الكـ                   
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هنالك حشو ولغو وزيـادة، حتّـى ولـو كانـت اآليتـان بـنفس املفـردات فالداللـة املوضـعية                     
ــاً، وآخــر    هنــاك معنــى كلَِمي ال أقــلّ أن لآليــة  ســياقها تُــؤتي غــري داللــة الثانيــة، حيــث

ــــاالً نُـــــوحِي (جمليـــــا، وثالثـــــاً ســـــياقيا، فآيـــــة مثـــــل  ــــا رِجـ ــــلْنا قَبلَـــــك إِلـَّ ســـــا أَر مـو
وردت بثالث صيغ  يوسف والنحل واألنبياء، ففيها ثـالث معـارف            ) ٧:األنبياء)(لَيهِمإِ

ال واحدة وليست هذه هي هذه وال هي تلك، فتفسـري بعضـه بعضـاً هـو جبمـع املتماثـل                     
مــن كلماتــه ملعرفــة اهــول منــها، وباالســتنباط، وبــالربط واإلحلــاق ومجــع مواضــيعه    

ــال    ــرأ  الســتكمال الصــورة وغــريه، مث ــيرت (تبســيطي نق ــالُ س إِذَا الْجِبــوير) (و ، )٣:التك
ــدناها مــع      ــا أفــق إن نضّ ــر  معناهــا، فقــد ينفــتح لن فنتحي)  ــت ــالُ فَكَانَ تِ الْجِبرــي سو

ــــراباً ــاً  (، و)٢٠:النبـــــأ()سـ ــــالُ كَثِيبـــ كَانَـــــتِ الْجِبـــــالُ و الْجِبـو ضالْـــــأَر ــــف جـتَر مــــو يـ
هِيالراً     ( و )١٤:املزمـل ()مي الُ سـ الْجِبـ تَسِـريى      (،  )١٠:الطـور ()وتَـرالَ و الْجِبـ ري نُسـ مو يـو

داً       أَحـ مهمِن نُغَادِر فَلَم منَاهرشحو ارِزَةب ض( و)٤٧:الكهـف ()الْأَر    تري آنـاً سـقُر أَن لَـوو
، "سـير "ومـا   " جبـل "فـة مـا هـو       ، ثم بالرجوع للسـان العربـي ملعر       )٣١:الرعد)(بِهِ الْجِبالُ 

ــه       ــيري وكيفيت ــة التس ــة ماهي ــا ملعرف ــل"وهــذا إنّم ــردات   " واجلب ــه، أي تفســري املف وماهيت
فحسب، ال أن نُساوي بني تلك اآليات وجنعـل معناهـا واحـداً وظرفهـا واحـداً ودالالهتـا                 

 .واحدة، فهذا القصور بعينه

                                                                                                                        
يثبـت شـهود الشـيء    ) قـال لكـذا  (أعادوه بعد غيابه، ألجل كلّ ذلك جاءت العبارات تـدلّ علـى هـذه املعـاني       

ويثبـت غيابـه حـني التحـدث بداللـة اجلملـةُ الالحقـة الـيت تُحيـل علـى                    ) بداللة حرف الالم  (املتحدث عنه   
، ) ٢٣:الكهـف ())غائـب  (إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِـك غَـداً   )شاهد (يءٍوال تَقُولَن لِش ( :الحظ مثال قوله تعاىل   (غائب  

وفائدة هذا يتجلّى  أنّه يشعر بأن الطرف األول يرى أنّه ميتلـك             . وكذلك طبقها  الباقي تر ذلك جلياً      
ناصية الطرف الثاني، وغري مسلّم أنّه ينبغي أن يعامـل كطـرف ثالـث غـاب عـن دائـرة شـعور وعـن هيمنـة                          

 -تصرف ونظر الطرف األول، فقد حيدث كثرياً أن تستحضر عزة النفس املنفعلة احلانقـة وكربياؤهـا        و
 تستحضر خيالَ من أساء إليها، فتُوجه اللّوم والتقريـع والسـب خبطـابٍ مباشـر ال                 -حديث نفسي مستعلٍ  

. اضـع للتـأثري واهليمنـة واإلذعـان       خبطاب الغائب، وكأن املُخاطَب حاضر  الذاكرة، مملـوكُ الناصـية، خ           
لـو  (، )لو كانوا عندنا(، )سحر(، )ما سبقونا: (فرتى نَفَس هذه اهليمنة وامتالك الناصية جلية  املقوالت 

  )!أموات(، )إني فاعلٌ ذلك(، )لن يؤتيهم ا خريا(، )أطاعونا
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ــن تكــرار   ه ســبحانه وال إعــادة  املعلومــات   وال لغــو  آياتــ -كمــا أشــرنا -فمــا مِ
ــا(نفســـها مـــن كـــلّ اجلهـــات  لَّاهـــارِ إِذَا ج هـالنحِ إِذَا (ال تُســـاوي  )٣:الشـــمس()وـــبالصو

فَر٣٤:املدثر()أَس(     فضي السياق  - فهذه آيةٌ ألمرواألخـرى هـي ألمـرٍ آخـر، و    -كما ي ) إِذَا
  قَّت انْشـ اءمإِذَا  (ليسـت هـي      )١:االنشـقاق ()الس   تانْفَطَـر اءم لـيس   )١:االنفطـار ()السـ

فقط ألن االنفطار غري االنشقاق بل ألن السياق غـري السـياق، فـإذا كانـت املفـردة تعـين                    
لَ لَكُـم    ( قولـه  " السـماء "أمراً  آية فربما تعين غريه  آيـة أخـرى كلفـظ               عـذِي ج الـَّ

        أَنْـزو اء بِنـ اءم السـاشـاً وفِر ضالْأَر      اء اءِ مـم السـ طبقـات  ، فـاألوىل    )٢٢:البقـرة ()لَ مِـن
هـو وحـدة بنـاء      ) العبـارة أو اجلملـة    (الغالف اجلوي والثانية السحاب، فكذلك الرتكيـب        

ــرشِ : (الفقــرات، كالرتكيــب ــى الْع ــتَوى علَ اس ــم  مــع أنّهــا تتكــرر ســت  )٥٤:ألعــرافا()ثُ
ة السـتّة          إالّ أنّها تفيد أمراً   وداللتها واحدة،   مرات   ة من سياقاهتا القرآنيـآخر  كلّ مر  .

رت   (و فُجـ ارإِذَا الْبِح٣:االنفطـار ()و(    هـاغري )    ترج سـ ار إِذَا الْبِحـ(و )٦:التكـوير ) (و برو
ــارِقِ ــ شـــافات)(الْم ــن   )٥:الصـــ ــاً عـــ ــدلولٍ خيتلـــــف كلّيـــ ــرِقَينِ ورب ( ذات مـــ ــ شـالْم بر
فَـال أُقْسِـم بِـرب      (و )٩:املزمل() رب الْمشرِقِ والْمغْرِبِ  (وعن   ،)١٧:نالرمح()الْمغْرِبينِ

    ونغَارِبِ إِنَّا لَقَـادِرالْمارِقِ وشا فَـانٍ       (و) ٤٠:املعـارج () الْم هـلَيع ن كُـلُّ مـ*      ه جـقَـى وبيو
ا       (ختتلف جذرياً عن   )٢٧،  ٢٦:الرمحن() ربك ذُو الْجاللِ والْأِكْرامِ    يءٍ هالِـك إِلـَّ كُلُّ شـ

ــههجانِ(ولــو قرأنــا  )٨٨:القصــص() وــا تُكَــذِّبكُمبآالءِ ر رت  ســورة ) فَبِــأَيالــيت تكــر
ــا ال نســتطيع أن    ٣١الــرمحن   مــرة، فهــذا لــيس تكــراراً للتأكيــد وإن أفــاد ذلــك، كمــا أنّن

 لنجعلــه  النهايــة، خنتصــر الســورة فنخــرج هــذه العبــارة منــها كقاســم مشــرتك فيهــا   
فتكرارها يفيد أن كلّ النعم املوصوفة والقدرات املُعطاة آية بعـد آيـة هـي ختـص قبيلـي                   
اجلن واإلنـس، فحيـث خوطـب اجلـن هبـذه اآلالء فهـو لـه نسـبة منـها بغـض النظـر عـن                          
كيفية توظيفها وانتفاعه منها، ومن أراد أن يبحث  موضوع حقيقـة اجلـن بعيـداً عـن                  

 عليــه أن يلتفــت هلــذا ويــتمعن فيــه، وإذا كــان اإلنــس يقابلــه اجلــن  ،خلرافــاتألوهــام واا
اسـم فاعـل   " جـان "كمفرد أو كاسم جنس، حيث أن (، واإلنسان يقابله اجلان    )كمجموع(

  مِن"ون   ، فلماذا قابل سبحانه اإلنس باجل     ")جن خمفيـ اجلن أيضاً، وهل أن باألصـالة  ان 
. فيزيــد خفــاؤهم) اجلــان( مســتوى ثــانٍ ) اســم فاعــل( بفعلــهم ونفــتوخم مســتوى 

لٌ يومئِـذٍ لِلْمكَـذِّبِني     (نفس األمر جنده  تكرر عبارة        يـة          ١٢ )وة  القـرآن، مـرمـر 
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سورة الطـور، وأخـرى  املطفّفـني، وعشـر مـرات  املرسـالت، وتكرارهـا يفيـد تعـدد                    
 .دته وتأكيده فحسبالويل بتعدد السياقات ال وح

هبم  آية من آية أخرى، حيث       وظهور ما أُ    البيان    نوعالتومثالٌ آخر، نلحظ منه     
 مل يظهـر بـه أ  و) ١٨٥:البقـرة ()شهر رمضَان الَّذِي أُنْـزِلَ فِيـهِ الْقُـرآن   ( : وجل عز قال
مل لكـن   ) ٣:الـدخان ()لَةٍ مباركَـةٍ  إِنَّا أَنْزلْناه فِي لَي   (  وجلّ أو هنار، وبان بقوله عز    هو   ليلٍ

  رِ    ( فظهر بقوله تعاىل     ، ليلة يظهر به أيلَةِ اْلقَدفِي لَي اهلْنفهذه ثالث ) ١:القدر()إِنَّا أَنْز
 .معارف ال واحدة كلّ منها تتكلّم  شأهنا وموضوعها وغري قاصرةٍ فيه

 

 سالفنيكتاب ا من أسر فهم الالتحرر ب: القاعدة اخلامسة

ـر فهــم الســالفني رضــوان ا علــيهم، فقــد يخــالف           أسـ مــن ر بكتــاب االتحــر
املشتغلُ بالقرآن املفسرين األجـالء خمالفـةً بينـة وال ضـير مِـن ذلـك، وقـد يتّفـق معهـم،                  
فكتاب ربنا هو إىل الناس كافّة؛ إلينا كما كان إليهم، علينا أن نقوم بواجبنا حيالـه كمـا                  

، مقــرين مــع اختالفنــا معهــم بفضــل      وفْــق مــا بلغــوا  هبم ا بواجبــهم فيــه قــاموا أثــا 
جهودهم، ولوالهم ملا وصلنا إىل ما حنن فيه وملا تراكمت املعارف لدينا، فـأجرهم أبلـغ                
ــدان         ــعهم وســافروا البل ــا األعمــال، فــإنّهم اجتهــدوا وس ــت لن ــو قُبلَ ــا ل ــن أجرن وأجــزل ِم

 عــد الشــقّة وشــظف العــيش وعــوز األداة وقلّــة تــوفّر  وقطعــوا الفيــا لطلــب العلــم مــع ب
ؤتى األجـر علـى الوصـول للحـق بقـدر مـا                 عطـى علـى قـدر املشـقّة؛ ال يـالعلوم، واألجـر ي

 أن جهـود املخلصـني    يجزل على ما بذِل من أجـل الوصـول إليـه، فـال يسـرتيب عاقـل               
 أولـدتْنا األقـدار    منهم وضناهم وبذْهلم هي أضعاف أضعاف ما يمكن أن نبذله، ولـو         

زماهنم ملا وسِعنا أن نقوم مبـا قـاموا بـه وال بلـوغ مـا وصـلوا إليـه، فـأجزل ا أجـورهم           
 . ورضي عنهم

 فعلينــا أيضــاً أالّ نُحكّــم شــيئاً فــوق كــالم ا تعــاىل،  ،ومــع احتفاظنــا لعظــيم مقــامهم
ها هنـا ونُحصـيها،     وأدلّة ذلك من العقْل والقـرآن ومـن السـنة الصـحيحة فـوق أن نستقصـي                

علـى حرمـة   ) ع(حيـث اسـتدلّ اإلمـام جعفـر الصـادق      : (ونستأنس بشاهدٍ تارخيي للفائـدة   
اخلمر مع صراحة أنّه جمرد منهي عنه  العبارة القرآنية، استدلّ ال مـن السـنة الشـريفة          

ــأَلونَك عــنِ " (إمثــاً"، بــل مــن القــرآن، بتســميتها  .."بلعــن شــارهبا وعاصــرها و" ســرِ ي الْخَم
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    كَبِري ا إِثْمسِرِ قُلْ فِيهِميالْم٢١٩:البقرة)(و(        م اإلثم،  قولهقد حر وا ،)     مر ا حـ قُلْ إِنَّمـ
الْــأِثْمو طَــنــا بمــا وهمِن ــرــا ظَهم احِشالْفَــو ــيبودون هــذا االســتدالل )٣٣:ألعــرافا)(ر ،

فلسـنا  غنـى عـن مراجعـة     . )١(شارحني فوق كتاب ا ثُم آراء ال  املروية يجعل قولُ السنة  
ة مهذّبـة مصـلِحة غـري متطاوِلـة، إذْ              ة صـارمة لكـن أخالقيـ أصيلة لرتاثنا، وإىل حركـة نقديـ

 . وتُراكم معارفه  مدارج السير احلضاريلوعي اإلنسانيا تُعمقة تنموية عمليالنقد 
 

 اق القرآنية والسيلوحدة املوضوعيا: القاعدة السادسة

ــة     الســورة وهوي  الســياق القرآنــي لآليــة مبــا قبلــها ومــا بعــدها وموضــعها اخلــاص
السورة وامسها املوقوفة عليه، أمر لـه دوره  فهـم املـراد، وربـط املوضـوع الواحـد املتنـاثر             
بآياته  سياقات خمتلفة  سور متعددة له دوره العظيم أيضاً،  ترسم معـامل الصـورة           

ــا أمـــام قولـــه  كام ــةً، لـــذلك جنـــد أنّنـ ــرِ: (لـ الْقَمـــا و ــر  *كَلـَّ بـــلِ إِذْ أَد اللَّيـحِ إِذَا   *وــب الصـو
فَرم هبا هي كوكـب         )٣٤ -٣٢:املدثر()أَساآلية املقس رنا أننفسـه، فـذلك ال   " القمـر "إذا فس

فهـي سـبب   ) شـمس كـال وال (ينسجم مع سياق ذهاب اللّيل وبزوغ النـهار إذ األوىل أن يقـال          
للـردع واإلنكـار إن كانـت آيـةَ ظـاهرةٍ           " كـال "إدبار اللّيل وإسفار النهـار، بـل ال موقـع للحـرف             

إىل معـانٍ أخـرى، وربطنـا       " القمر"إالّ إذا حركنا مفردة     . متكررة ال آيةَ تذكريٍ مفردةٍ حامسة     
هالل اإلنـذار بالرسـالة     ، فرفـع الـدثار يحـاكي إدبـار الليـل، واسـت            "املـدثّر "ذلك باسم السورة    

اخلامتة حيكي إسفار الصبح، والنيب اخلامت هو قمـر العـالَم نـذيراً للبشـر، فهـذا حماولـة،                   
ولـيس هـو تأويلـها، بـل البـد مـن مراجعـة السـياق                هـذه اسـتفادة،     هذا اقـرتاب لفهـم اآليـة،        

                                                 
انه فـوق املخلـوقني، قـد يظـن بـه إزراء       إن تقديم كالم ا على كالم من دونه، وجعـل شـأن ا سـبح        -)١(

باملقامات العظيمة لألنبياء ومظنة االستخفاف بشأن العلماء، هذا ما عاجله ابن القيم ومـا أروع مـا قالـه       
  جتريد التوحيد وهضم أصحاب املراتب، ثم قوله  جتريد املتابعة            ٣٥٦ صفحة   الروحمبيناً  كتابه    

 مل يهـدر أقـواهلم ومل   صوص ووزهنا هبا وخـالف منـها مـا خـالف الـنص           على الن فمن عرض أقوال العلماء     (
 وصوا به ال من خالفهمأبعهم حقا من امتثل ما تّم ف،هم أمروا بذلك فإهنم كلّ،يهضم جانبهم بل اقتدى هبم 

اليت  خبالفه أسهل من خمالفتهم  القاعدة الكلية هم  القول الذي جاء النصفخال، ف)فيما أوصوا به(
فمن هنا يتبني الفرق بني تقليد العامل  كل ما قال وبني ،  على أقواهلمأمروا ودعوا إليها من تقديم النص

   ..) بنور علمهواالستضاءة بفهمه االستعانة
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اً كونيـاً   وضبط معادلة إيقاع الكلمات، لنشهد بعدئذ أن تأويل هذه اآليـات، سـيكون مشـهد              
 .يأتي ما قبلَ ختْم تاريخ اإلنسانية القمر، صيببآيةٍ رادعة تفريداً 

فالوحدة املوضوعية والسياق، نسيج، أُصيب بآفـة اخللـط وعـدم الدقّـة لـدى كـثري                 
تفسـري املُبعثَـر آليـات      المن املفسرين والباحثني، حني تُنزع اآلية من سياقها ونسـيجها ك          

وملْ يأبــه الســم الســورة وال ملوضــوعها وســياقها ) ٢، ١:الفجــر()شــرٍ عولَيــالٍ، والْفَجــرِ(
 .   أوصاهلات جتزيئا وقطّعتووحدهتا وجزأ

 وحني يعد إىل آية    م)                   ا أَلَـم مِثْلِهـ ا أَو هـرٍ مِن ا نَـأْتِ بَِخيـسِـهنُن ةٍ أَو آيـ مِن خسا نَنم
 لالستدالل هبا علـى النسـخ         ى، ينرب )١٠٦:البقرة()دِيرتَعلَم أَن اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَ      

الشريعة اخلامتة ما بني آية قرآنية وأختها أو بني قرآن وسنة، بال أدنى مراعـاة لنسـيج              
 امللّـة   امللل السابقة من أهل الكتاب وجمـيء      اآلية وموضوعها الذي يتحدث عن حمطّات       

 مـا لـدى الشـرائع الســالفة، إذ    تسـتتبع أو اخلامتـة بأحكامهـا وآياهتـا املهيمنـة لتسـتبدل      
زلَ               (اآلية السابقة هلا هي      نـي أَن رِكِني شـال الْملِ الْكِتَـابِ و أَهـ وا مِنكَفَر الَّذِين دوا يم

ــلِ            ــه ذُو الْفَضْ ــاء واللَّ شي ــن ــهِ م ــتَص بِرحمتِ ــه يخْ ــم واللَّ ــن ربكُ ــرٍ مِ يخ ــن ــيكُم مِ علَ
ةً    (، وكذلك االستدالل بآية     .) . .ما نَنسخ مِن آيةٍ   ( ،)١٠٥:البقرة()الْعظِيمِ ا آيـلْندإِذَا بو

ــرهم ال          ــلْ أَكْثَــ ـ ــرٍ بـ ــت مفْتَــ ــا أَنْــ ـ ــالُوا إِنَّمـ ــزلُ قَــ ـ نـــا ي ـ بِمـ ــم ــه أَعلَــ ـ ــةٍ واللـَّ ـ آيـ ــان مكَــ
ونلَمع١٠١:النحل)(ي(      اآليـة مكّيـة            دعماً لنسخ األحكام، بغض النظـر عـن السـياق، وأن

هــذا ال يعــين شــطب . وخطاهبــا مــع املشــركني وملّــا تنــزل أحكــام الشــريعة بعــد إالّ اللّمــم 
من مفهومنا، لكن ينبغي تعديله وفق امليـزان القرآنـي ال وفْـق مـا قيـل واشـتُهر،          " النسخ"

  .ق، وقد بينا ملمحاً منه فيما سبويد طلب دليله ومعناه من مظانّهوجت

بل وينبغي مراعـاة كـلّ مميـزات اآليـة اللّغويـة ودالالت مفرداهتـا وضـمائرها وأخـذها                   
   ــثال ــــذ مـــ ةٍ بالتحليـــــل والفـــــرز والفحـــــص، خـــو ــن  (بقـــ ــــةَ مِـــ الْفَاحِشـ ــأْتِني ــ ــاتِي يـ ــ واللـَّ

ائِكُم١٥:النساء()نِس(  ،)  كُما مِنانِهأْتِيالَّذَانِ يأعقبه ث،، بدأ بضمري مجع مؤنّ   )١٦:النساء()و 
 .)١( هذا ما تاه فيه املفسرون، شكر ا سعي املخلصني منهمضمري تثنية مذكّر، ملاذا؟،

                                                 
 ضــمن تطبيقاهتــا، مجعيــة التجديــد  "الــتالوة: " ســنتعرض لتفصــيل هــذا الفــرق عنــد حبــث موضــوع  -)١(

  .الثقافية االجتماعية
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  الضمائر  القرآن  :القاعدة السابعة

التعامل مع ضمائر كـالم القـرآن كمـا هـي  اللسـان العربـي بـال تبـديل لكـالم                      
ــاره      .ا ــاب، جــامعٍ   القــرآن املــوحى، جــرى تفصــيلُه بنظــام خــاص، فباعتب آخــر كت

ومهيمن، فقد ضُمن احلقائق كلّها الـيت حيتاجهـا البشـر للمسـرية السـوية العليـا إىل          
قيام الساعة، أما على صعيد صياغته اللغوية فقد انصاغ بلسـانٍ عربـي مـبني وفـق                 

، وال كالم العرب أيا كـانوا،       )١(قواعد العربية الصحيحة، ال حسب الشواهد الشعرية      
د     ية الطبيعية الصحيحة اليت     بل العرب  و) ص(تكلّم هبا أفصح العـرب حممـ  ينبغـي أن

ا   القواعـد والنظـام   يتكلّم هبا فصحاء قريش وأقحاح العرب، هـذا علـى مسـتوى              أمـ ،
ــى مســتوى   ــاً  (مفــردات الكلمــات عل ــة    ) وجــوداً ونُطق ــة العربي ــل "فهــي مــن اللغ قبائ

ــد " العـــرب هل)ص(املخزونـــة  لســـان حممـ بكـــلّ مفـــردات ، ألن جـــة قـــريش مل تلـــم
ــة القرشـــية ال تســـاوي حصـــيلة اللســـان  العربيـــة قاطبـــة، أو قُـــلْ احلصـــيلة الرتاكميـ

داً              املُختـار حممـ على مستوى املفـردات، لكـن أوتـي جوامـع الكلـم      ) ص(العربي كامال
 .واختُصِر له الكالم اختصاراً

ــا دمنــا تطرقنــا للضــمائر، فنثبــت هنــا أهــم قاعــدةٍ         مســتقرأةٍ مِــن كتــاب ا   وم
هبـا نظـام اللسـان      هتِـك   وموافقة للسان العربي املبني، اليت أخـلّ هبـا املفسـرون قاطبـةً و             

ر              ظر فيها فقـطّ لتغيـأكيد، تلك اليت لو أُعيد الن عن معنى يشف النص ديع فلم العربي
 أيــدينا، والحنســمت النظــر إىل كــثريٍ مِــن العقائــد ولســقط نصــف التفســري املوجــود بــني

خلــق القــرآن، قصــة اخللْــق  ماهيــة الــوحي،: أمــور كانــت حمــلّ نــزاع تــارخيي  مســائل
ــه،      ــيس، فلســفة الوجــود ونظام ــة وإبل ـة،   األول، دور املالئك انيـــد والوســائط الرب التوحي

 .ومعنى خالفة اإلنسان

                                                 
ه     )قـرب ( متعن فيما يقوله العامل اجلليل ابن فارس،  تعليقه  بـاب القـاف واأللـف، مـادة                    -)١( وقـد تنبـ ،

ولـوال أن العلمـاء جتـوزوا     : (، ثـم عقّـب  )ثـم أماتـه فـأقربه   (هلذا األمر العظيم، فاستشهد بقولـه سـبحانه    
، فكيف  ورقةٍ أو صفحة؛ ولكنا اقتـدينا هبـم،   هذا، لَما رأينا أن يجمع بني قول ا وبني الشعر  كتاب           

  . ٨٤١، صمعجم مقاييس اللغةابن فارس، ! هذا ما كتبه) وا تعاىل يغفر لنا، ويعفو عنا وعنهم
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العربـي  التعامـل مـع ضـمائر كـالم القـرآن كمـا هـي  اللسـان                  : )١(القاعدة هي 
بــال تبــديل لكــالم ا، املفــرد مفــرد، واملثنــى مثنــى، واجلمــع مجــع، وضــمري املــتكلّم 

، ال بالتخرجيــات واإلبــداالت مــتكلّم وهــو غــري ضــمري الغائــب وغــري ضــمري الســامع  
ة املوهومـة، هبـذا التصـور فقـط نسـتطيع أن نقـرأ القـرآن كمـا نـزل،                       واإلحاالت البالغيـ

 :فلو قرأنا. عرف القرآن كيف نزل، ومباذا نزلببساطة التلقّي، ون

)               اء جـ أَن ا لَبِـثفَم المالماً قَالَ سى قَالُوا سرشبِالْب اهِيمرا إِبلُنسر تاءج لَقَدو
ــلٍ حنِيــذٍ  بِعِج* . .   ــح اءِ إِسرو ــن ــحق ومِ ا بِإِسنَاهــر شفَب ــحِكَت ــةٌ فَضَ قَائِم ــه ق  وامرأَتُ

  قُوبعي* . .                 ه تِ إِنـَّ يـلَ الْب أَهـ كُملَـيع كَاتُهربةُ اللَّهِ ومحرِ اللَّهِ رأَم مِن بِنيجقَالُوا أَتَع 
   جِيـدم مِيـدمِ        *حا فِـي قَــو ادِلُنـجى ير شـالْب تْــهاءجو عوالـر اهِيمر إِبـ ن عـ ــبا ذَه فَلَمـ 

ر      يا إِب  . . *لُوطٍ   غَيـ ذَابع آتِيهِم مإِنَّهو كبر رأَم اءج قَد ذَا إِنَّهه نع رِضأَع اهِيمر
 .)٧٦-٦٩: سورة هود)(مردودٍ

ملـاذا ملْ   : قُلنـا ! رسل ا : ؟ لقال املفسر  )ع(رسلُ من اليت جاءت إلبراهيم      : وسألنا
لِي لَـأَغْلِبن أَنَـا ور    (كمـا قـال     " رسلي: "يقل ادلـة ()سـقـالوا تعظيمـا وتفخيمـاً      ! ؟)٢١: ا

 .، أوىل بالتفخيم والتعظيم"ألغلنب أنا ورسلي: "قلنا!!  تكلَّم عن نفسه باجلمعلنفسه

ر    )ص(من قائل هذه القصة كلّها للنيب       : وسألنا سـبحانه  : ؟ لقـال املفسـ قُلنـا ! ا :
ع " يجـادل؟ وهـل ا الواحـد         فهـل ا العلـي    " يجادلنا  قوم لوط   " :ا يقول  مجـ "- 

إنّـه  "مع عدم اعرتافنا بالتفخيم املزعوم الذي ال ضابط له؟ وكيـف يقـول ا إلبـراهيم                 
ة لـوط     متكلّماً عن غائب؟  " قد جاء أمر ربك    تنا بعـدها قصـنقرأ بغص ثم) :   اء ا جـ فَلَمـ

ار    أَمرنَا جعلْنا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنَا     ا حِجـ هـلَيضُـودٍ         عنيلٍ مسِـج مِـن ةً   *ةمو سـم 
، والسـؤال يتكـرر مِـن القـارئ     )٨٣ ،٨٢ :هـود ()عِند ربك وما هِي مِن الظَّالِمِني بِبعِيـدٍ       

العربي: 

ر    "فلما جـاء أمرنـا جعلنـا      : "الذي يقول ) اجلمع(من املتكلّم    جيـب املفسـ؟ ي :   هـو ا
ك     : "كيف يكون هو ا ثم يقول     : قلنا! فخِّم نفسه تعاىل امل  مةً عنـد ربـيـتكلّم عـن     "مسـو ،

                                                 
 هذه القاعدة لو أردنا التفصيل فيهـا الحتاجـت إىل كتـابٍ كامـل هـو علـم حبـد ذاتـه، فنرجـو أن تنفـع                            -)١(

 .باحث والقارئ، والتفصيل والتطبيقات وعالج الشبهات نرتكه لبحث موسع آخررة، ليتحقّق منها الاإلشا
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ــول        ــم ال يق ــب أيضــاً، لِ ــم بضــمري الغائ ــاً ث ــدي "نفســه مجع ــزعم  "مســومةً عن ــى ال ، وعل
 !؟"مسومةً عندنا"بالتفخيم 

تُهم  وما ظَلَمناهم ولَكِن ظَلَموا أَنفُسهم فَما أَ: ثم نواصل القراءة   آلِهـ مهنع تغْن
 الَّتِــي يــدعون مِــن دونِ اللَّــهِ مِــن شــيءٍ لَمــا جــاء أَمــر ربــك ومــا زَادوهــم غَيــر تَْتبِيــبٍ 

ومـا  ): "بضمري املـتكلّم اجلمـع    (املتكلّم يقول   : ، ونسأل جمدداً السؤال نفسه    )١٠١: هود(
بضـمري الغائـب املفـرد، فـإذا كـان اُ           " أمر الرب "عن  و" ا"، لكنه يتكلّم عن     "ظلمناهم

 ! ؟) جاء أمري- مِن دوني -وما ظلمتُهم: (املتكلّم والضمائر كلُّها راجعةً إليه لَم ملْ يقلْ

للمفسرين إجابات ومناورات وخترجيات وأقوال، خالصـتها تقـول أنّهـم ال ميلكـون          
ولـو راجعـت القـرآن كلّـه     . للّغة بأثرٍ من العقيدةجواباً، ألنّهم ببساطة خرجوا عن نظام ا    

لرأيتــه هبــذا النســق ولقــام ألــف إشــكال وســؤال  وجهِــك، افتحــه مِــن أي صــفحةٍ فيــه   
ملاذا أسقطنا الداللة العربية لضـمري اجلمـع، وضـمري          : واقرأ، ستجد السؤال مستعرضاً   

 !الغائب، من تفكرينا، فقط حني نقرأ القرآن؟

ة            هبذا الوع  ة وكيفيـ يعـرف ماهيـ ر أني فقط يستطيع املفس"  ق    "كـالم ايفـر وأن ،
 كمــا يقــول -فــنحن نــرى أن القــرآن دقيــق وعميــق، وا ".  قــول ا"و" كــالم ا"بــني 

أبـداً، لـدينا      ال يتكلّم عن نفسه بضمري اجلمـع، وال بضـمري الغائـب            -العقل وتقولُ اللغة    
ــ: (آيــةٌ حمكمــة تقــول ــه اللَّــه إِلَّــا وحيــاً أَو مِــن وراءِ حِجــابٍ أَو  ومــا كَ كَلِّمي ــرٍ أَن شلِب ان

        كِيمح لِيع إِنَّه اءشا يبِإِذْنِهِ م وحِيوالً فَيسسِلَ ررهذه اآلية ال تقبل     )٥١:الشورى)(ي ،
ــن أصــول الكتــاب      آياتــه وثوابــت  وحمكمــاتِ) أم الكتــاب(التأويــل وال االســتثناء ألنّهــا مِ

االعتقاد، وهذه اآلية نفسها ليست مِن ا مباشرة بل مِن الرسول امللكي املُـوحي بـإذن        
      يتكلّم فيها عن ا يـتكلّم عـن          . بإذنه سبحانه ) بضمري الغائب (ا ا عم بـأنا الـزأم

عـض  بعادة  نفسه أحياناً بصيغة الغائب تنزيها، وبضمري اجلمع تعظيماً وتفخيماً، على           
فهذا من التخرجيات واللّف على النص العربـي الـذي ال يأتيـه الباطـل، وهـي                 ،  )١(امللوك

                                                 
ن هـو                  -)١( اخلطـاب ممـ ثهم، بـل األغلـب أنعادة امللوك هـي دائمـاً هكـذا عنـد حتـد ومن املشكوك فيه أن 

غة دوهنم يأتي أحياناً جتاههم هبكذا تبجيل، وقد ضـرب لنـا القـرآن أمثلـةً كـثرية عـن ملـوكٍ يتكلّمـون بصـي                       
، فرعـون مـثال     )أنفسهم وجنودهم وأهل واليتهم   (املفرد، وإذا تكلّموا باجلمع فيعنون سلطاهنم أي يشركون         



 

57 

                                                                                                                        
ــن تَحتِــي أَفَــال     ( ــار تَجــرِي مِ ــذِهِ الْأَنْه هو ــر مِص ــك ــيس لِــي ملْ ــومِ أَلَ ــا قَ ــالَ ي ــهِ قَ ــون فِــي قَومِ عى فِرنَــادو

ونصِرلَى ( متكلّم مفرد،    ضمري) ٥١:الزخرف)(تُبالْأَع كُمبقَالَ أَنَا : (منرود) ٢٤:النازعـات( )فَقَالَ أَنَا ر
 أُمِيتيِي و(ع(، سليمان   )٢٥٨:البقرة)(أُح ( بِكِتَابِي باذْه)(أْتِينِي          (،  )٢٨:النمل يـ كُـملَـأُ أَيا الْم هـا أَيقَالَ ي

    لِمِنيسأْتُونِي مي لَ أَنا قَبشِهررِ              : (، وحـني قـال    )٣٨:النمـل )(بِع الطَّيـ طِـقنا م نـلِّمع اس ا النـ هـا أَي قَـالَ يـو
ــيءٍ    ــلِّ ش ــن كُ ــا مِ أُوتِينــاه داوود   ) ١٦:النمــل)(و ــرآن  ) ع(فيقصــد نفســه وأب ــول الق ــا داود  (لق نآتَي ــد ولَقَ

 امللكة بلقيس   ،) ١٥:النمل)(نا علَى كَثِريٍ مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِني     وسلَيمان عِلْماً وقَاال الْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ      
هدونِ               ( ى تَشـ راً حتـَّ ةً أَمـقَاطِع تا كُنرِي ملَأُ أَفْتُونِي فِي أَما الْمها أَيي سِـلَةٌ    (،  )٣٢:النمـل )(قَالَتري م وإِنـِّ

ــم يرجــِ  ــاظِرة بِ ــةٍ فَن دِيبِه هِمــي ــلُونإِلَ سرالْم ( ذو القــرنني،)٣٥:النمــل)(ع    ــر يــي خبــي فِيــهِ ركَّنــا م ــالَ م قَ
ــنهم ردمــاً   يبو كمــن يــلْ ب عةٍ أَجــو ــأَعِينونِي بِقُ وحــني عنــى ذو القــرنني ســلطانه وقوانينــه   ) ٩٥:الكهــف)(فَ

وف         (ونظامه والقائمني معه عليـه قـال         فَسـ ظَلَـم ن ا مـ قَـالَ أَمـ  ه ذِّبـ٨٧:الكهـف )( نُع(  ،)      مِـن قُولُ لَـهن سـو
ا      ) ٨٨:الكهف)(أَمرِنَا يسراً  بضمري اجلمع املتكلّم، وعلى االحتمالني ليس  األمر تعظيم، فاملسـألةُ إمـ

 . وأُبهةانفراد وإما شركة وسلطنة مجاعية، وليس  اخلطاب تفخيم
وهـذا جريـاً علـى عـادة        " علينا إمضاء املسلّمة بعبارة واحدة       فاألمر اخلطري أن املفسرين أمضوا خترجيهم     

 . ، لنغض الطرف عنها، وقد فعلنا دهراً، فعمينا"بعض امللوك
على أن تنزيل اخلطاب اإلهلي وقياسه على املزعوم مِن عادة خطابـات امللـوك، هـو مـن األخطـاء األصـيلة                      

ع بعاداتنـا           األخرى، اليت جتعل ا سبحانه ليس فقط متكلّماً ب         ة إلفهامنا احلقـائق، بـل ويتطبـلغتنا العربي
ــة ففــرع عنــه، وكــالم ا تعــاىل      ر جتســيم الــذات اإلهليملْ يكــن مِــن تصــو وعــادات العــرب أيضــاً، وهــو إن
                      عادة غري صـحيحة فلـيكن  كـالم ا رية أو أييتسامى عن هذا، فإذا كان  كالم العرب التمويه والتو

ملـاذا ا  : وإذا جـاء مسـلم اليـوم ولغتـه ليسـت العربيـة ليسـأل       !! جارياً على عادة بعض العرب   ذلك ما دام    
هذا على طريقة بعـض ملـوك       : فجوابنا املوروث له هو   ! يتكلّم عن نفسه كأنّه مجاعة وهو يقول أنّه واحد؟        

          الذي ال هو بشعرٍ وال بوه على كتاب ا مٍ وال بتمويهالعرب، ونسوق له شواهد األشعار دليال !!  فهـل ا
سبحانه عربي بعوائد عربية ما أنزل ا هبذا سلطاناً؟ وهل عادة بعض أولئك امللوك من العرب أو غريهم 

تُلزمه سبحانه وتُـؤثّر فيـه وهـو الـذي ذم عوائـدهم؟ وهـل حنـن ال نفهـم التعظـيم ونستشـعره                        ) إن صحت (
ماهلا؟ ثـم هـل هـي عـادة حسـنة أم عـادة جبـابرة؟ وملـاذا كانـت                بدون تفعيل هذه العادة اليت ال داعي الستع       

 آيات إفراد الضمري  القرآن أشد عظمةً  النفس وأوقع أثراً ومهابةً من ضمائر اجلمع؟ 
ة قصصـية واحـدة، فالسـؤال اهلـام الـذي هـو                   القضيةّ منهجية وأصيلة  الكتاب كلّه ال جزئيـ وباعتبار أن

 أن القرآن نزل بلسانٍ عربي مبني لنفهمه بتتبع هذا اللّسان، أم أنّه نزل بالشاذّ اخلفـي             هل: مفرتق الطريق 
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ــه، ســريى أن العكــس          ــاب ا كلّ ــن يســتقرئ كت ــار يقــاس، وم ال ضــابط هلــا وال معي
االثنــين هــو الصــحيح، فآيــات املفــرد كانــت أوىل بــالتعظيم والتفخــيم واملهابــة والعــزة،      

" سـبحاني "يه ما جرت إالّ على لسان غري ا، وملْ يقل سبحانه مرة واحدة              وآيات التنز 
ــبحاننا"أو  ــة أن ا     ". سـ ــا بعـــني احلقيقـ ــاب ا يرينـ ــتقراءنا لكتـ ــى أن اسـ ــل واألدهـ بـ

وأبــداً، فلمــاذا ال يفخِّــم .. ســبحانه حــني يكــون مــدعواً، معبــوداً، فالصــيغة مفــردة دائمــاً
ربنـا علـيكم    (و) احلمـد لكـم   (و) سـبحانكم (و) ال إلـه إالّ أنـتم     : (الالعبد ربه ويعظّمـه قـائ     

ملــاذا؟ ملــاذا اخلطــاب مِــن أســفل ) .. إيــاكم نعبــد وإيــاكم نســتعني(، )توكّلنــا وإلــيكم أنبنــا
ــه            ــوعني، لكن ــى يتّخــذ الن ــن أعل ــد احملــض، واخلطــاب مِ ــى يتّخــذ طــابع التفري ألعل

 على التفريد أيضاً ودائماً؟ خصوص العبادة والدعاء والتأليه يصر 

 !  توخياً مِن الشرك وظن التعدد: ربما يقال جواباً

ة أوقـع وأثبـت مـن عبـارة              : قلنا رداً  انيـد يأتي من العبـارة الربالتعد الشرك وظن أن
عبــادِه العبيــد، فكــان األوىل نفيهــا مــن مســاحات اخلطــاب العلــوي ال الســفلي، فينبغــي  

ا          إِ(،  )٤٢:األنعام( )قَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ مِن قَبلِك     ولَ: (شطب ا الـذِّكْر وإِنـَّ لْنـنَز ن ا نَحـ نـَّ
ــافِظُون لَح ــه ــون(، )٩:احلجــر()لَ عجرــا ي نإِلَيــنيٍ  (، )٤٠:مــريم()و ــن طِ ــاهم مِ لَقْنــا خ إِنَّ

س() إِمامٍ مبِنيٍ  وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه فِي   (،  )١١:الصافات()الزِبٍ وعشرات املئـات   ) ١٢:يـ
) إنّـي خلقـتُهم   ) (وإيل يرجعـون  ) (إنّـي أنـا نزلـت     () ولقد أرسلت : (ها، وتُستبدل بـ    أشباه

واحلق نقول؛ لو قرئ كالم ا كما نـزل بـال           !. صيانةً للتوحيد ) .. وكلّ شيء أحصيتُه  (
الذي " التوحيد" القرآن خوفاً على     مزايدات، ملا أشكل علينا التوحيد وملا نسفنا معارف       

كالم ا ستلَم بدوره مِنملْ ي!  

ونزيد األمر بياناً مما كان ينبغي أن يستثري كوامن عقول املفسرين الفذّة اليت وقـع            
ــا ضـــحيةَ وراثـــة قاعـــدة، قولـــه تعـــاىل   ــن ال  : (معظمهـ ــنكُم ولَكِـ ــهِ مِـ إِلَيـ بــر ــن أَقْـ نَحـو

ونصِر٨٥:عـة الواق)(تُب(  ،)                  ن نَحـو ه بِـهِ نَفْسـ وِس سـا تُو مـ لَـمنَعو ان ا الْأِنْسـ لَقْنـخ لَقَـدو
  تعيني من هو هـذا الـذي      -املفسرين- فاختلفوا   )١٦:قّ)(أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ    

                                                                                                                        
من عادات بعض امللوك لنفتّش عنها؟ هل علينا أن نبحث  اخلطاب القرآني عن املائز اللغـوي ودالالتـه،         

  !   !!أم عن عادات تارخيية حتكم مناسبات صدور مثل هذا اخلطاب بني بين البشر؟



 

59 

لـيس أقـرب    علـى أن ا     ) عقائـدياً وهـو صـحيح     (، أهو ا تعـاىل؟ فـاتّفقوا        "أقرب"هو  
، ذلـك أن لـه      )١٨٦:البقـرة )(فَـإِنِّي قَرِيـب   (من شيء دون شيء، سـبحانه قريـب فحسـب           

 هــو معهــم أَيــن مــا الّإِ(، )١٠٨:النســاء)(وهــو معهــم: (معيــةً أزليــةً أبديــةً مــع كــلّ شــيء
احلق، أنّـه سـبحانه أقـرب      و .)٤:احلديد)(وهو معكُم أَين ما كُنتُم    (،  )٧:اادلة)(كَانُوا

، فوجـوده    ومبا وصف نفسه به    من كلّ قريب ال باجلسم واملكان بل باإلحاطة والوجدان        
هو الوجود الفعلي وهو الوجود الذي ال خيلو منه مكـان وال زمـان ألنّـه علّـة العلـل ونـور                      
ا األشياء فال يغيب عـن شـيء وال يغيـب عنـه شـيء، وحنـن إذا تعرينـا عـن كـلّ مكابراتنـ               

وجلود شخصياتنا ملـا وجـدنا فينـا شـيئاً إالّ ويـذكر ا، ومـا مـن فكـرة إالّ وتنسـاق إىل              
ــهاه ا، الرغبــات       ــه ا ومنت ــاة نفســها مبعث ا، إحساســنا وشــعورنا الــذي هــو احلي
                    ،ومـا مـن إجابـة هلـا وتسـكني إالّ لـدى ا نشئها اواملخاوف اليت تسكننا وجتتاحنا ي

 . ب فعال، أقرب منا إلينافا هو القري

إلينا حسب منطوق اآلية؟ الـبعض قـال نقـدر أن       " أقرب" الـ   )هؤالء (إذن، فمن هذا  
 لِـم   -رداً على هذا  -وال ندري   "! حنن أقرب بالقدرة  "" حنن أقرب إليه بالعلم   : "ا يقول 

 !  ؟"أقدر عليه /وحنن أعلم به"ملْ يقلْ سبحانه 

ن القرب هنا قرب حمسـوس بـدليل مقارنتـه مـرة بـاحمليطني              األمثل طريقةً وعوا أ   
ــالوا       ــان، فقـ ــا ماديـــان ال معنويـ ــد، وكالمهـ ــرة حببـــل الوريـ ــر، ومـ عنـــى اُ : باحملتضـ

، ألن األقربيــة املكانيــة املوصــوفة مســتحيلةٌ علــى ذات ا، بــل هــي ملالئكتــه  "مالئكتــه"
ت مـن أهلـه احلـافّني بـه مـع              اليت تأتي عند املوت وحتف باحملتضر وهي أقـرب         إىل امليـ 

و الْقَـاهِر فَـوقَ      : (وكمـا قولـه   )  أعـاله  ٨٥الواقعـة   سـورة   (أنّا ال نبصرها، كما بين         هـو
ــم ال      ها وــلُن سر ــه ــوت تَوفَّتْ الْم كُمــد أَح ــاء ــى إِذَا ج ــةً حتَّ ــيكُم حفَظَ ــلُ علَ ــادِهِ ويرسِ عِب

ــون ــم     (، )٦١:عــاماألن)(يفَرطُ ــى ربكُ ــم إِلَ ــم ثُ ــَل بِكُ ــذِي وكِّ ــوتِ الَّ الْم ــك ــاكُم ملَ ــلْ يتَوفَّ قُ
ــون عجــه  : وحــني هنــض اإلشــكال ثانيــاً  .)١١:الســجدة)(تُر كيــف يقــول ا عــن نفســه أنّ

 وهو يعين مالئكته؟" أقرب"

 االنتصـار  و فـإذا متّ ك يأمر جنـوده بـالغز   امللِ فإن،  لغة العرب جارٍأن هذا   : قالوا
 ! قصرهن خيرج مِمل وهو ،نا العدومانتصرنا وهز: يقول
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أن امللِك وجنـوده سـواء، هـو كأحـدهم، ومـن نفـس اجلـنس، يصـدق عليـه مـا                      : قُلنا
ل، ولكـنكم قُلـتُم آنفـاً أن تلـك                    ما فعـه وربيصدق عليهم، وكان يستطيع اخلروج معهم برجلي

ة ا      مس" األقربية املكانية " معيـ أصل ألنّه بكلّ شيء حميط، وألن من تحيلةٌ على ذات ا
مــع اجلميــع ســواء، هــو معنــا أينمــا كنــا، والقــرب املكــاني املُقــاس بوحــدات املســافة ونِســب  

: ، فكـان ينبغـي أن يقـال        اُ منـزه عنـها     ،املكان، هو صفة خاصة بـاملخلوق كاملالئكـة فقـط         
" ممالئكيت-وه ل الوريد"، "قرب إليه منكم أ- أيإليه من حب ؟"وهم أقرب ! 

ثم هل أن كلّ ما يأمر به امللك جنوده يستطيع أن يشـمل نفسـه فيـه، فلـو قـال هلـم                     
وهـو ملْ يفعـل،   " حنـن حلقْنـا رؤوسـنا   "فأطـاعوه، أيصـح منـه أن يقـول      " احلقوا رؤوسكم "

ال من جنسه، بـل ملـك ميينـه، خيـوالً           له   ا لو كان املخاطَب كائناتٍ مطيعةً     واألدهى، ماذ 
فركضـت وصـهلت، أيليـق بـه أن     " اركضي  املضمار واصهلي "مثال، فقال هلا باإلشارة     

ــنا  املضــمار وصــهلنا "يفخــر  نأمــلُ أن األمــر قــد  ! ، علــى عــادة ملــوك العــرب؟ !"ركضْ
 . وضح

م املالئكــة ال غيــر، فهـم بنباهتــهم ومـنطقهم العقلــي أدركــوا أن املعـين  اآليــات هـ    
مـا  ) ع(وأدركوا باعتقادهم الصحيح أن ذلك مسـتحيلٌ علـى ا، كـإدراكهم أن إبـراهيم                

فَلَما ذَهب عن إِبراهِيم الـروع  : (جادل إالّ املالئكة اليت أتته وأن ا ال يجادل حبالٍ       
ا فِـي قَـومِ لُـوطٍ           ادِلُنـجى ير شـالْب تْهاءجلكـن كيـف يفكّـون عقـدة اآليـات          . )٧٤:هـود )(و

 !  لتُوافق العقل والعقيدة؟

               مباشرة، لَم املتكلِّم هو ا ة ألنّهم يعتقدون أيضاً أنه باملرهذا ما انغلق عليهم باب
يرونه أساساً كالماً مِن مالئكـة الـوحي املـوكّلني مبسـرية اإلنسـان خلْقـاً وتعليمـاً وإماتـةً                    

العكـس هـو الصـحيح    ، بـل  ته عن مالئك اً إخبار كانأي ليس أن كالم ا      ،  وبعثاً وحساباً 
  رين املُ  املالئكة وحيأناًكالماملعدود   هو   دب         ة املتاحة لنا كبشـر مـنهذه هي الكيفي ،

     ات، للحصول على ما مسالقـرآن  هاثالث كيفي "   واالتّصـال باخلـالق، والقـرآن       "كـالم ا 
   جاء بالكيفي ا          (ة الثالثة   كالم ا ه إِلـَّ ه اللـَّ َكلِّمـي رٍ أَنشلِب ا كَانم١و-   يـاً أَوح٢و-   مِـن

    ابٍ أَواءِ حِجر٣و-                  كِـيمح لِـيع ه اء إِنـَّ شـا ي بِإِذْنِـهِ مـ وحِي والً فَيـ سـسِـلَ رري*   كَـذَلِكو
    تَـد ت ا كُنـ رِنَا مـأَم وحاً مِنر كا إِلَينيحأَو   ان ال الْأِميـو ا الْكِتَـاب ٥١: الشـورى )(رِي مـ-
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ــوحي )٥٢ ــة تُ الكتــاب فالرســل املالئكي    ــد ــه يع ــإذن ا، والــذي تُوحي ــاً مــن ا   ب تكليم
وكـذلك أوحينـا إليـك      : للبشر، والقرآن كلُّه هبذه الكيفية، هكـذا عقّبـت مالئكـة الـوحي            

   ...روحاً من أمرنا

 املوت موكَّلٌ بنـا، فكـذلك هنـاك احلفَظـة وهنـاك ملَـك          فا صرحياً يخرب أن ملَك    
الـوحي، وحــني نقــول ا يخــرب، وا يقــول، فبالكيفيــة الــيت بينــها القــرآن، ال بالكيفيــة  
اليت تصورناها، أي ا يقول عـرب وسـائطه وعلـى ألسـنتهم، وهـذا مـا بينتـه اآليـة الـيت                       

ا وعدتَنا علَى رسلِك وال تُخْزِنَا يوم الْقِيامةِ إِنَّك ال          ربنا وآتِنا م  : (يدعو هبا الداعون  
 ــاد الْمِيع ــف ــة أوالً    )١٩٤:آل عمــران)(تُخْلِ ــى الرســل املالئكي ــد مــن ا لكــن عل فالوع ،

 . والبشرية ثانياً، فوعدهم وعد ا، وكالمهم كالمه

ــا    ــرين، لغي مــن املفس ال أحــد ب هــذه احلقيقــة والحتجاهبــا، بــل   لــذلك تالحــظ أن
ــوا        ــة كــون خطــاب الفاعــل أتــى بضــمري اجلمــع، ملْ يكلّف ولرفضــها، قــد أشــكل علــى علّ

ن  : (أنفسهم عناء هذا السؤال باملرة؛ لِم صِيغ الكـالم  اآليتـين بضـمري اجلماعـة            نَحـو
بوحنن أقرب   ) (أَقْر ،؟)خلقْنا، ونعلم !      يأتِ على بـاهلم أن مالئكـة التـدبري هـي       فلذا لَم 

 ).وحنن أقرب إليه(نفسها تقول 

درك احلقيقـة،                 كأختـه   وهـ وخطاب املالئكة ذلك، الـذي وثّقـه القـرآن بضـمائره لنـ
ــة اآليــة اخلطابي:) ــافُّون الص نحــن ــا لَ ــبحون *وإِنَّ سالْم نحــن ــا لَ ، ١٦٥:الصــافات)( وإِنَّ

ليس ا تعاىل بل عباده املكرمون هـم        املسبحون  فالذين يقولون أنّهم الصافّون و    ) ١٦٦
ة              الذين تكلّموا بسورة الصافّات كلّها     األمـ من ألِفها ليائها، بل والقرآن كلّـه لقـوهلم لـنيب 

)     ــيم ــرآن الْعظِ ــانِي والْقُ ــن الْمثَ ــبعاً مِ ــاكَ س نآتَي ــد ، وأخــربوا حبقــل  )٨٧:احلجــر)(ولَقَ
  هبـم      تدبرياهتم ووظائفهم الكوني يتم ة فيما يتّصل بنا من بداية سورة الصافّات الـيت سـ

وأوحــت إليــه صــنع ) ع( الربانيــة الــيت حرســت نوحــاً هــم الــذين كــانوا األعــني آلخرهــا،
ــا  (الســفينة  يِنحوــا و نِنيبِأَع ــك ــنعِ الْفُلْ ــهِ أَنِ اص ــا إِلَي نيحــرِي (، )٢٧: املؤمنــون)(فَأَو تَج
وطلـب   )١(على اتّصـالٍ معهـا    ) ع(، تلك املالئكة الكرام اليت كان نوح        )١٤:لقمرا)(بِأَعينِنا

                                                 
" سـومر "وبـني املالئكـة املـدبرة، بينتـها نصـوص الـرتاث الـديين العربـي منـذ                ) ع( هذه العالقة بني نوح      -)١(

اه     " زيوسدرا" "نوحاً  "الذي مسى    د الكوخ، والبابلي الـذي مسـاه    " أوتونفشـتيم "سي فـوس، ومسـأو حـافظ الن
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 الحـظ   )٧٥:الصافات)(ولَقَد نَادانَا نُوح فَلَنِعم الْمجِيبون    (من ا معونتها وحراستها     
نفســـها، وا الفـــرد الصـــمد الـــذي لـــيس كمثلـــه أحـــد لـــيس  " الصـــافّات"أنّهـــا ســـورة 

ــد أن املــتكلّم  ســورة الصــافّات هــم هــم،    " جميــبقريــب"بــل " ايبــون" ، فقــطّ لنؤكّ
 .  فلرياجعها مراجع ليتأكّد

وكـثرية هــي اآليــات الــيت تســتوقفنا كمحطّــاتِ مراجعــة لكنــا منــر عليهــا معرضــني،  
 ربيـلٍ  ج املـراد بـه قـراءة     ، فيفسـروهنا أن     )١٨:القيامـة )(فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَـه    : (كقوله
القرآن   النظر كيـف    ) ع(هو جربيلُ   : ، فنقول )ص ( على رسول ا الذي قرأ، بغض فعال

: قرأ، لكنه أيضاً جربيل صاحب العبارة القرآنية كلّها مِـن ألِفِهـا ليائِهـا، هـو الـذي يقـول                   
 ، والقرآن ككـلّ هـو مـن عنـد ا    "جربيل"سبحانه قاهلا ومراده  " ا"ال أن   " فإذا قرأناه "

 تفصـيل حتماً، لكن كيف؟ فكمضمون هو مـن الـروح واللّـوح احملفـوظ واملـأل األعلـى، وك                 
، هذا متاماً ما أوضحتْه هذه اآليـة ذات  )ع(ونظْم هو مِن قراءة مالئكة الوحي ومجعهم  

ــه (األربــع كلمــات  ــاتَّبِع قُرآنَ ــاه فَ ــإِذَا قَرأْنَ ــة الــيت  ) ع(، فجربيــل )فَ ــل امللكي هــو أحــد الرس
، وعلـى عـاتق جربيـل متّ        )ص(رسلها ا لتُوحي بإذنه ما تشاء إىل نبيه العظيم حممد           أ

ــذا أخـــرب القـــرآن  ذلـــك ــرِيمٍ (، وهلـ ــولُ رســـولٍ كَـ ــه لَقَـ ــرشِ    *إِنَّـ ذِي الْعـ ــد ةٍ عِنـــو ذِي قُـ
 .جربيلهذا كالم املدبرين عنوا به  )٢٠، ١٩:التكوير)(مكِنيٍ

 أولّهــا آلخرهــا لرأينــا كــالم ا عــرب هــذه الكيفيــة  ولــو قــد قرأنــا ســورة مــريم مــن 
، واملــتكلِّم  موحــدالوحييــة املالئكيــة، حيــث احلــديث عــن ا كــذاتٍ عليــة كطــرفٍ ثالــث

تِلْك الْجنةُ الَّتِي نُـورِث     (كة الوحي، الذين سيقولون      مالئ مهبضمري مجع املتكلِّم دائماً     
ا               الّوما نَتَنزلُ إِ    *ياًمِن عِبادِنَا من كَان تَقِ     لْفَنـا خ مـا ودِين أَيـ ني ا بـ مـ لَـه كبرِ ربِأَم 

ــياً   ــك نَسِ بر ــان ــا كَ مو ــك ــين ذَلِ ــا ب مــرين ، الــيت اعتســ)٦٣،٦٤:مــريم) (و رت علــى املفس
  ففــتّش  تفســري هــذه اآليــات فلــن جتــد تفســرياً يليــق هبــا وباللســان    .وراحــوا يلووهنــا

            إالّ إذا أرجعت الضمائر كما هـي  اللسـان العربـي عبادنـا  اآليـة تعـين       "و .)١(العربي
                                                                                                                        

أيضاً بينـوا هـذه العالقـة    ) مع حتريفها(دونة التوراة   املنيخ واهلابط بسالم، و م    " نوخاً"أي  " نوحاً"القرآن  
  .القريبة، ثم أثبتها القرآن الكريم

قد سبق وأشار إىل هذا األمر، وملْ يأخذ به أحد، فروي عنه مـا نقتطعـه                ) ع( والغريب أن اإلمام علياً      -)١(
ة وباجلمع مرة، اخلطاب باالنفراد مر من كانما وأما : (مناسباً هلذا املقام بعيداً عن اخلصومات املذهبية
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ــادة التأليــه        العبــاد املســتجيبني والطــائعني املستســلمني، كمــا هــي  اللغــة، ولــيس عب
 . والتوحيد

ا بـدلنا فيهـا                نـة، ولكنـنكتشـف تبعـاً للتغـاير  الضـمائر حقـائق معي كان علينـا أن
، "أنــا" = "حنــن"، "أنــا" = "هــو"، "هــو"="حنــن"ا فكيــف سنكتشــف ذلــك إذا صــار ولويناهــ
ــة= الواحــد  ــها        )١(أربع ــا يشــاغب رؤيت ــا م ــامٍ شــهري و أعينن ــةٌ لرس ــا لوح ــان أمامن ؟ ك

مـع أنّـا ال     (جبماهلا، فبدالً من تعـديل رؤيتنـا ومسـح أعيننـا وتنظيفهـا، أخـذْنا الفرشـاة                  
ــن    وأجرينــا التعــديالت) نُجيــد الرســم ــه مــا مِ  الالزمــة  اللّوحــة التُّحفــة، واملؤســف أنّ

 ! تعديالت كانت الزمةً على لوحة الفنان القدير

 لقــدعلــى فكــرة "فرانســيس بيكــون" نــص لــن يســتطيع الســيطرة علــى اإلنســان أن 
!  خيضـع هلـا    أن ينبغـي    ذلـك  فعـل ولكـن لكـي ي    اكتشـافها بـالعلم،      عـن طريـق      إالالطبيعة  

م ال   نـدع الطبيعـة تـتكلّ      أنم بالطبيعـة ينبغـي       القوانني اليت تـتحكّ    لكي نفهم : مبعنى آخر 
                                                                                                                        

 ا تبارك وتعاىل على ما وصف به نفسه بـاالنفراد والوحدانيـة هـو النـور               نإ ذكره ف  من صفة الباري جلّ   
يء القديم الذي ليس كمثله ش    األزيلال يتغي لقضـائه،  ر وحيكم ما يشاء وخيتار وال معقب حلكمه، وال راد 

  وال نقــص منــه مــا مل خيلقــه، وإمنــا أراد بــاخللق إظهــار قدرتــه، وإبــداء     هوال مــا خلــق زاد  ملكــه وعــز ،
 علــى أيــدي مــن األشــياءســلطانه، وتبــيني بــراهني حكمتــه، فخلــق مــا شــاء كمــا شــاء، وأجــرى فعــل بعــض   

 ...". مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع ا     : "، فكـان فعلـهم فعلـه، وأمـرهم أمـره، كمـا قـال         أمنائهاصطفى من   
 خاطبـهم خطابـا يـدل علـى       ة بـأن  عتهم مثل الذي فرضه منه لنفسه وألـزمهم احلجـ         وفرض عليهم من طا   

ــ انفــراده وتوحلــه أوليــاء جتــري أفعــاهلم وأحكــامهم جمــرى فعلــه، فهــم العبــاد املكرمــون الــذين ال  ده، وبــأن 
ب، ف اخللق اقتدارهم على علم الغيـ    هم الذين أيدهم بروح منه، وعر     . يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون    

ج ، حبـار األنـوار   السـي، ..). "عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى مـن رسـول    : "بقوله  
     .١١٧ ص،٩
، لـديهم أن    )٤٦:القصص)(وما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادينا ولَكِن رحمةً مِن ربك         : (كقوله) هو= حنن  (-)١(

 . الغائب)ربك= (ا ) هو) (ادينان(ضمري املتكلّم اجلمع 
د فِـي الْـأُولَى والْـآخِرةِ              (كقوله   )أنا= هو  ( مـالْح لَه وإِلَّا ه ال إِلَه اللَّه وهيـتكلّم      )٧٠:القصـص )(و لـديهم ا 

 ).أنا(بدالً من ) هو(عن نفسه بضمري 
) (كقوله ) أنا= حننالْقُر كلَيا علْننَز نإِنَّا نَحزِيالتَن ٢٣:اإلنسان) (آن( بدالً من أن يقول ا لديهم أن )أنا (

   ).حنن(يقول 
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واسـتطاعت عـن      هذا هو الدرس الكـبري الـذي وعتـه أوروبـا بعدئـذٍ             ،م بدالً عنها   نتكلّ أن 
ة  تفهـم قـوانني الطبيعـة وتسـيطر علـى العـامل عـن طريـق التكنولوجيـا املدنيـ                    أنطريقه  

  .ةالعسكريو

مــر واحــد، آيــات ينبغــي اخلضــوع هلــا الكتشــافِها ال    القــرآن والطبيعــة واألنفــس، أ 
وإن كان مثّة معاناة  اكتشاف البناء القرآنـي، فهـذا     . تأليُفهاتفكيكُها ثُم   اخرتاعها وال   

طبيعي، وهي معاناة كأختـها معانـاةِ أي مكتشـفٍ آخـر لقـانونٍ كـوني أو طبيعـي، تتطـوع             
ــدٍ وصــربٍ منــهجي، ونز  وتتــذلّل  ــة للتجــرد واهــةٍ، وتــرويض الــنفس والعقــل   بعــد جتلّ لدقّ

 . املالحظة والتعلّم
 

 داللة الالمذكور: القاعدة الثامنة

        ا ــار أن ــذكور، فالعتب ــة امل ــه أمهي ــوازي  أمهيت آخــر ي ــر ــذكور، أم ــة الالم دالل
ي وال ينسـى       (سبحانه ما فـرط  الكتـاب مـن شـيء و            نعـزو       ) ال يضـلّ ربـ مكـن أنفـال ي

أن نقـوم  ا ينبغي وجوده على االختصـار واحلـذف والفائـدة اللغويـة احملضـة أو          فقدان م 
تكلّفها واخـرتاع بديلـها، فكمـا أن كـلّ موجـود حلكمـة بالغـة فكـلّ مفقـود أيضـاً حلكمـة                    ب

فحــوى  "وأ، "دليــل اخلطــاب"لــيس املفهــوم املصــطلح عليــه أحيانــاً  " الالمــذكور"بالغــة، و
الذي يقدرونه دائماً، بل مـا يمكـن    " احملذوف" ليس   ، كما أنّه  "حلن اخلطاب " و "اخلطاب

ره حمذوفاً، مع أنّه ال داعي له ويستقيم الكالم     /للظنيتصو إالّ (الوهم أن بل ال يصـح (
 .بدون تقديره

، "لسـان "على أنّا إن سلّمنا أن العقل واللغة حيكمان بتصور حمذوف مثـل مفـردات     
ربنــا وآتِنــا مــا وعــدتَنا علَــى : (القرآنيــة التاليــة النصــوص " حــب أو تقــديس"، "أهــل"

ـــلِك سـ١٩٤:آل عمــــران)(ر( علــــى ســــلك، و" لســــان" أير) ـــا ـــةَ الَّتِــــي كُنـ يــــأَلِ الْقَر اسـو
ع " يعين اسأل أهل القرية وإن كان معنى القريـة هـو    )٨٢:يوسف)(فِيها التجمـ " السـكّاني 

يخـرج  " لسـان "إن تقدير لفظـة     مقدرة هنا، و  " أهل"لفظة   فال داعي لتصور     أو العمراني 
ة الـوحي    إعطـاء   الرسل املالئكية من احلسبان ويذهب بالدقّة القرآنية           ة  كيفيـ العلويـ

ــــلَ ( املســـــتوى القلـــــيب ال اللســـــاني، وكـــــذلك )علـــــى( الْعِجـ وا فِـــــي قُلُـــــوبِهِمــــرِب أُشـو
ل   )٩٣:البقرة)(بِكُفْرِهِمتقديس العج فيـه نظـر، ذلـك أنّـا بإمكاننـا عـدم            أي فهو تسليم ،
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تقديرها أصال ألن الكالم لدى السـامع الفـاهم متـأدٍّ بـدوهنا، بـل صـار تقـديرها أشـبه                     
بــاللغو والعبــث أو احــرتازاً مــن وهــم الســاذج فقــط وكتــاب ا لــيس للســاذج واملختــلّ،      

ة ومفهومـة مـن دون داع لتحويلـها إ            " اقتـل فالنـا   "فجملة   اقتـل نفـس فـالن     "ىل  هـي تامـ "
ين صـوتك   "فهذا بـديهي كبداهـة       ين صـوت اهلـواء اخلـارج     "ولـيس التقـدير    " أمسعـ أمسعـ

ــوهبم    !"وإخل... عــرب حنجرتــك   ــهم  (، فبــديهي أيضــاً أن الــذي أُشــرب  قل وهــي بواطن
هو صـورة العجـل والتولّـع بـه واالعتقـاد فيـه، ولـن يـذهب أحـد حتّـى            ) املعنوية ال املادية  

، فالتقديرات ال داعي هلا من      "ا  قلب املؤمن   "ىل تصور آخر، كما نقول أن       الساذج إ 
أصل، فكيف بالتقديرات اجلزافية الـيت مـألت كتـب التفسـري وفتحـت اـال لتحريـف                  

 القـرآن بالتقـديرات املضـافة والتقـديم         ت آيـات  ، وصار  حبقائقها ودقائقها  معنى اآليات 
 آيات القرآن احملبكة  صارت  كيبها بلبنات ليست منها،     والتأخري وتفكيك اآلية وإعادة تر    

 جدا لتكون شاهداً على حق وباطـل مـدارس اللغـويني ومـذاهب الفقهـاء                فضفاضةًتلك  
والكالميني، ما يعد عينه التفسري بالرأي الذي نُهـي عنـه، حتّـى أنّـك ال جتـد تفسـرياً ال              

فهل يعـين    ! آيات كتاب ا العزيز    يعقب أكثر شرح  " والتقدير كذا وكذا  "خيلو من عبارة    
 هذا، أنّه ليس  القرآن حمذوفات؟

نعم، هذا ما نقولـه، هنـاك إجيـاٌز بالغـي واختصـار، كمـا يـتكلّم البلغـاء واألذكيـاء،                     
فيلـزم وجـود اإلنـاء،      " أعطين ماء "فهذا موجود، وهو من الفصاحة والفطنة، كمن يقول         

أمـرٍ دون آخـر،     علـى   ا، وأيضـاً إلحكـام الداللـة        الكأس، فال داعـي لوضـعه للبالغـة ذاهتـ         
أو أنّـا قـدرنا العبـارة هكـذا، لعلمنـا أنّـه يريـد كميـةً                 " أعطـين كوبـاً مِـن املـاء       "ألنّه لو قال    

 غري موجودٍ  العبارة األوىل  .  حمددة مقدارها كوب من املاء، وهذا البيان اإلضا

 و علــم النحــو يقدرونــه حمــذوفاً لتســهيل فهنــاك  كتــاب ا شــبه هــذا النــوع،
اً يــاإلعــراب وتقريــب الفهــم لــيس إالّ، فاحملــذوف حمــذوف حنــوي ال غــري، ولــيس تركيب  

وداللياً، والعبارة ال حتتاجه لتكتمل، بل ربمـا تصـوره يفسـد كمـا  مثـال الكـوب واملـاء           
ا         مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد ا    ( :أعاله، وأمثلةُ ذلك   أُكُلُهـ ار ا الْأَنْهـ تِهـتَح رِي مِنتَج تَّقُونلْم

ـــا ظِلُّهـو ائِــــم(، "ظلّهــــا"حبــــذف املســــند وهــــو خــــرب ) ٣٥:الرعــــد)(د متُخَــــالِطُوه إِنو
انُكُموومثـل حـذف مفاعيـل      ". إخـوانكم " حبـذف املسـند إليـه مبتـدأ          )٢٢٠:البقـرة )(فَإِخ

ــ(املشــيئة واإلرادة والعلــم والشــعور  ــركُوا ولَ ــا أَش م ــه ــاء اللَّ ش لــو شــاء )١٠٧: األنعــام)(و 
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ا لَـأَنْزلَ مالئِكَـةً           (مـا أشـركوا،     " عدم شـركهم  " نـبر اء شـ ١٤: فصـلت )(قَـالُوا لَـو(   لـو  " أي
ن    )١٦: احلـج )(وأَن اللَّه يهدِي من يرِيـد     (،  "شاء ربنا أن نُؤمن بك ألنزل مالئكة       مـ أي ،

ــد هــداه  ــاسِ ال       (. يري الن ــر ــن أَكْثَ ــدِر ولَكِ ــاء ويقْ شي ــن زْقَ لِمــر ــطُ ال سبــي ي بر ــلْ إِن قُ
ــونلَمع٣٦:ســبأ()ي( ،الــرزق ال يعلمــون أنّــه ســبحانه هــو رب ) ونفْسِــدالْم ــمه ــمأَال إِنَّه

  ونرعشال ي لَكِنر      )١٢:البقرة)(وفهذا  اً دون سواهم   أي ال يشعرون أنّهم املفسدون حص ،
 . حذف بالغة ال خيتلف  تقديره ذهنياً اثنان سليما العقل

تريـد  "، كعبـارة    فة اختصـاراً، الـيت تـأتي اسـتنكاراً        ومثل حذف أجوبة الشرط املعرو    
ن   ( البديهية جواباً للسؤال  آية " إنفاذه قِـذُ مـتُن ذَابِ أَفَأَنْـتةُ الْعهِ كَلِملَيع قح نأَفَم 

 ألن املوقـف والسـياق هـو النـاطق اآلخـر املـتمم للكـالم، وهـذا مـا                    )١٩:الزمر)(فِي النارِ 
 :جيعل القرآن حيوياً وخطاباً متفاعال مع واقع، انظر إىل

ى إِمامـاً           ( وسـم لِـِه كِتَـابقَب مِـنو همِن اهِدش تْلُوهيهِ وبر ةٍ مِننيلَى بع كَان نأَفَم
رفِـي                         و فَـال تَـك هعِـدوم ار ابِ فَالنـزالْـأَح بِـهِ مِـن كْفُـري ن مـبِـهِ و ونمِنؤي ةً أُولَئِكمح

             ون مِنـؤاسِ ال ي النـ أَكْثَـر لَكِنو كبر مِن قالْح إِنَّه هةٍ مِنيفهـي صـيغة     ).١٧:هـود ()مِر 
  .استنكار غرضُها ما قالته فقط

)نأَفَم                      أَم موهم قُـلْ سـ كَاءر هِ شـ بت وجعلُـوا لِلـَّ ا كَسـ لَى كُلِّ نَفْـسٍ بِمـع قَائِم وه 
           نلْ زُيلِ بالْقَو بِظَاهِرٍ مِن ضِ أَمفِي الْأَر لَمعا ال يبِم ئُونَهبتُن       مهكْـروا مكَفَـر ذِين لِلـَّ

  .)٣٣:الرعد)(لِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍوصدوا عنِ السبِيلِ ومن يضْ

)                          ن دِي مـ هـيو اء شـي ن ضِـلُّ مـي ه ناً فَـإِن اللـَّ سـح آهلِـهِ فَـرمع وء سـ لَـه نزُي نأََفم
ونعنصا يبِم لِيمع اللَّه اتٍ إِنرسح هِملَيع كنَفْس بفَال تَذْه اءش٨:فاطر()ي(.  

)      ع والمِ فَهلِلْإِس هردص اللَّه حرش نلٌ       أَفَم يـهِ فَو بـر لَى نُورٍ مِـن     مهةِ قُلُـوبلِلْقَاسِـي
  .)٢٢:الزمر)(مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِك فِي ضَاللٍ مبِنيٍ

تُم       أَفَمن يتَّقِي بِوجهِهِ سوء الْعذَابِ يوم الْقِيامةِ وقِيـلَ لِلظَّـ          ( ا كُنـ ذُوقُـوا مـ الِمِني
ون٢٤:الزمر)(تَكْسِب(. 
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فكلّهــا اســتنكارات ال تطلــب جوابــاً  احلقيقــة ملــن عــاش ســياقها، ولكــن النحــوي  
يبحث عن اجلواب فيقدره وذلك صـحيح حنويـاً، لكـن ال أن نقـول أنّـه حمـذوف بالغيـاً             

هــو و، لــذهن ويتوحــد عليــه يعرفــه اجلميــع ويدركــه اوينبغــي تقــديره، وهــذا مهمــا كــان 
بـني السـطور، فـذلك      والعبارات املتنـازع عليهـا واملتنـافس فيهـا          خبالف تقدير الكلمات    

أنـت تـرى، أن      .القرآنيـة وحنـى هبـا غـري منحاهـا          لون وهذا لون، ذلك مـا أفسـد العبـارة         
ال داعٍ، مثلَ تلك املوارد يدركها العربـي بذائقتـه، ألنّهـا إجيـازٌ معقـول، ووضـعها إطالـة بـ                   

ــاً       ــة تُخاطــب كائن ــها إىل لغــة ميكانيكي ــي بتحويل وركاكــةٌ، وإزراء بفصــاحة اللّســان العرب
  .ضحال ال مفكِّراً سوياً

رب : (، اقـرأ مثـاالً قولـه تعـاىل        "بالالمـذكور "فرجوعاً إىل القاعدة، لتوضيح مرادنا      
       الْم برا و مـهنيا ب مـضِ والْأَراتِ واومارِقِ الس عـدم ذكـر       )٥:الصـافات )(شـ املغـارب "، إن "

عليهــا كاملتضــايفين، كيــف وقــد ذكــر ســبحانه االثــنني    " املشــارق"هنــا، لــيس لداللــة 
ا لَقَـادِرون         (موقع آخر  ؟ فالسـر هـو     )٤٠:املعـارج ()فَال أُقْسِم بِرب الْمشارِقِ والْمغَـارِبِ إِنـَّ

ــا أن نعلمهــا أو ال  " املغــارب"أن الســياق األول ينبغــي فيــه إفقــاد   منــه، حلكمــةٍ خافيــة إم
حمذوفة ليخف وجع الرأس ونرضى بـاملكمن       " املغارب"نعلمها، لكن ال أن نفرتض وجود       

وهــذا . املــريح، ألنّنــا هبــذا نُبطــل احلكمــةَ بطمســها عــن عقولنــا بالتخرجيــات الســريعة  
، )٨١: النحل()م سرابِيلَ تَقِيكُم الْحر   وجعلَ لَكُ (عينه ما قاله املفسرون  قوله تعاىل        

فهــل )"! تقــيكم احلــر والــربد(والتقــدير : " علــى كــالم ا بقــوهلم- مزايــدين-فأضــافوا 
ــه           ــرأ قول ــربد، فلنق ــه ال ــدر مع ــا ذُكــر احلــر نُق ــك؟ وهــل كلّم ــى ا ســبحانه ذل فــات عل

 فلـيكن إذاً  )٨١: التوبـة )( جهنم أَشد حراً  وقَالُوا ال تَنفِروا فِي الْحر قُلْ نَار      : (سبحانه
 )!! ال تنفروا  احلر والربد، قل نار جهنم أشد حراً وبرداً(التقدير 

ــة نــيب ا ســليمان   الحــظ أيضــاً ــه يــتكلّم مــع  )ع(قص الــذي ال نعلــم " اهلدهــد"، إنّ
ســياق اآليــات يــرى أن هــذه تكلّــم مــع النمــل، واملراجــع ل) ع(ماهيتــه، لكنــه مل يــذكر أنّــه 

ــليمان وأُوتيهــا لتُوظّــف لــدعوة اإلســالم حصــراً ال ملْلــك    ة طلبــها سالقــدرات االســتثنائي
ــلَيمان(الــدنيا، حيــث بــدأ الســياق  س رِثوو   ــق ــا منطِ نلِّمع ــاســا الن هــا أَي قَــالَ يو وداود

      ه ءٍ إِنيكُلِّ ش ا مِنأُوتِينرِ والطَّي      بِني الْفَضْـلُ الْمـ و ذَا لَهـ*        هود نـج انملَي لِسـ شِـرحو
     ونوزَعي مرِ فَهالطَّياإلِنْسِ وو الْجِن يسـتطيع أن يـتكلّم     ) ع(فهو  ). ١٧،  ١٦: النمل)(مِن
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، لـذلك  )أوتينا مِن كـلّ شـيء  (، أما فهم ما يقوله النمل فيقع ضمن  )منطق الطري (وفْق  
ت    : (وقال حكا مِن قول النملة  تبسم ضا  مـالَّتِـي أَنْع تَـكمنِع كُرأَش نِي أَنزِعأَو بقَالَ رو

 يــد ــى والِ ــي وعلَ ــن الفضــل وملْ يفعــل ذلــك بعــد حــواره مــع    ) ١٩:النمــل()علَ ألن ذاك مِ
معهـا،  " منطـق "اهلدهد واجلن، عالوة على ذلـك أن النمـل ليسـوا مِـن جنـوده ليكـون لـه                    

فهي حمطّة عبور له ال أكثر، أما حمطّات وقوفـه جبنـوده فكـان حديثـه فيهـا مـع الطـري                      
ة صـوتية                   لغـة النمـل ليسـت موجيـ لعلّ هذا يفيدنا معرفـةً أن ،ة وال    (واجلن وال اهتزازيـ

، وأن عامل النمل بعيد عن التفاعل مع عـامل اإلنسـان،            "منطقاً"وليست  ) إشارية بصرية 
 اســتقبايل مِــن -، ال تصــلح لتفاعـل طــرفني إرســايل  )فريمونــات(يميائيــة دانيــة فلغتـه ك 

عــــالَمني متغــــايرين، وال ميتلــــك اإلنســــان أداهتــــا الكيميائيــــة باالكتشــــاف والتجريــــب 
ــة عســرية ومتطــورة جــداً؛    واالســتقراء دومنــا أجهــزة استشــعار ولــواقط وحبــوث خمتربي

للفـرق بـني   " منطقهـا  /كالمهـا "وملْ يقـل  " قوهلـا / قالـت "لك مسى القرآن لغة النملة  ولذ
 .يأتي الحقاًقد االثنني كما 

بع              (وكذلك   سـ تَـتةٍ أَنْب بـثَـلِ حهِ كَم بِيلِ اللـَّ فِـي سـ مالَهو أَمـ فِقُـونني ذِين مثَـلُ الـَّ
ع زار"مثـل  " منفق املـال "، كان يقتضي حسب الظاهر أن يكون مثَلُ    )٢٦١:البقرة)(سنابِلَ
، لكن السر كما البالغة كما احلكمة إنّما  هذا الرتكيب وعـدم تقـدير حمـذوف،                 "حبة

       ال ليكون النماء والربكة اإلهلية  صـاحب اإلنفـاق ال خارجـه، فالعائـد املُضـاعف ذاتـي 
  .  إضا

 والتحــول إىل امللّــة عــاملي بالرســول الوكــذلك حــني دعــا القــرآن اليهــود إىل اإلميــان 
ع الـراكِعِني     (ة خاطبـهم    اخلامت وا مـ كَعـارالسـجود مـع الركـوع        )٤٣:البقـرة )(و وملْ يـذكر ،

ــؤمنني      ــا املـ ــب هبمـ ــد خاطـ ــديره، وقـ ــي لتقـ ــوا    (فـــال داعـ كَعـــوا ار نـآم ــذِين ــا الـَّ هـــا أَي يـ
، موظّفاً الركوع فقط كقنطرة شعائرية تعرب بـاليهود مِـن قـدميهم             )٧٧:احلج)(واسجدوا
كتسـمية  ( واملقدس لديهم إىل اجلديد احملمدي الذي حيوي كثرياً مـن مـألوفهم              املألوف

"مهرإب "١()مثال(. 

                                                 
 مـرة منـه       ١٥ مـرة،    ٦٩قـد ورد  القـرآن       ) ع" (إبراهيم" بل للمرء أن يستغرب حني يلحظ أن اسم          -)١(

 آخـر هـو املنافسـة    سورة البقرة وحدها، وهي أول ما نزل من السور باملدينة، حيث دخلت الدعوة  واقـعٍ  
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ــاىل   ــه تعـ ــذلك قولـ ــنِني     ..(.وكـ السـ دــد ــوا عـ لَمـــازِلَ لِتَع ــدره منـ ــوراً وقَـ ــر نُـ الْقَمـو
ابالْحِسن    ال فقط لداللـة السـنني عل      " الشهور"، حيث مل يذكر     )٥:يونس)(ويهـا بالتضـم

                   واالشتمال، وإن كان القمر كأداة أدلّ  إثبات الشهور ال السـنني حسـب الظـاهر، لكـن
" العـدد "املسـتفاد مسـلّط علـى       " العلـم "اآلية علمية حمضة ال شرعية نسبية، لذلك كان         

هـو وحـدة حسـابية مبجموعهـا تُحسـب عـدد السـنني،             " الشهر"، و )أي على كمٍّ حسابي   (
  نفيدنا فـيمن هـم قـابعون     ".احلساب"إنّما  مفردة " لشهر القمري ا"فتضموهذا ي 

ــة أن حســاب الشــهر القمــري ال يعتمــد علــى   الرؤيــة البصــرية اخــتالف الشــهور القمري 
 :  حسابه، بل ثالثة عناصر تدخل )االستهالل (حصراً
 ) اإلضاءة( نورية القمر -١
 ) منازله( موقعه -٢
   ).بيسة والبسيطةالك ( علم السنني-٣

                                                                                                                        
، و السـورة الكـثري مـن دعـوة      )ع(على إرث ديانة التوحيد بني املِلَل الثالث وأحقّية االنتساب إىل إبـراهيم             

 هـذه  " إبـراهيم "أهل الكتـاب مـن اليهـود، وأمـر حتويـل القبلـة، ولـيس عجيبـاً تـوارد هـذا الكـم مـن اسـم                 
مقاربــاً للفــظ ) إبــرهم(  هــذه الســورة فقــط هــو الســورة فقــط، بــل العجيــب أن يكــون رســم هــذا االســم 

، دون سـائر سـور      "البقـرة " مرة هبذا الرسم أي فقط         ١٥ ووروده   )إبرهم"الحظ  )(إبرام(األول  " التوراتي"
، هـذا غـيض مـن فـيض      )إبـرهيم ( سـورة أخـرى مرسـومة هكـذا          ٢٤ مرة     ٥٤القرآن حيث وردت بقيتها     

ث آخـر عـريض وشـائك                    -ت   إن شِئ  -ربما يدلّك    على توقيف الرسـم القرآنـي وضـبط حروفـه، وهـو حبـ   .
              ذْ مـثال ل  كتابة الرسم القرآني وموارد اختالفاته  الكلمة الواحـدة حسـب مواضـيعها، خـتتأم ولَك أن

فقــد كُتبــت املعراجيــة ) ص(إالّ  رحلــة الــنيب ) رءا( مــرة، ورمســت دائمــاً ١٣قــد وردت  القــرآن ) رأى(
ــاؤه  املــوردين      ) رأى( ــه جــلّ ثن ــة للحقيقــة كمــا هــي وذلــك  قول ــة الفؤادي ــا   : (للرؤي م ادــؤ ــذَب الْفُ ــا كَ م

رى        (،  )١١:لنجما)(رأَى هِ الْكُبـ بـاتِ ر آيـ أَى مِنر ١٨:لـنجم ا)(لَقَد(            سِـمتواملـرأة إذا كانـت منسـوبة إىل زوج ر ،
ــرأت" ــرآن م  " امـ ــون  (: "فتوحـــة التـــاء ســـبع مـــرات  القـ عـفِر أَتــر قَالَـــتِ امـ٩:القصـــص)(و( ، ) أَتــر امـ

آل )(إِذْ قَالَتِ امرأَت عِمران(، )٥١:يوسف)(قَالَتِ امرأَت الْعزِيزِ الْآن حصحص الْحق(، )٣٠:يوسف)(الْعزِيزِ
رأَ    (،  )٣٥:عمران وا امـكَفَـر لِلَّذِين ثَالم اللَّه بلُـوطٍ   ضَر أَتر امـنُـوحٍ و ١٠:التحـريم )(ت( ،)    ثَال مـ ه وضَـرب اللـَّ

   نوعفِر أَتروا امنآم ة كُتبت         )١١:التحريم)(لِلَّذِينبالتاء املغلقة،  " امرأة"، وإذا كانت بغري هذه النسبة الزوجي
وإِنِ (، )١٢:النسـاء )( رجلٌ يورث كَاللَةً أَوِ امرأَة     وإِن كَان (،  )٥٠:األحزاب)(وامرأَة مؤمِنةً : (فوردت أربع مرات  

   !فتأمل.. ، )٢٣:النمل)(إِنِّي وجدت امرأَة تَملِكُهم( ، )١٢٨:النساء)(امرأَة خافَت مِن بعلِها نُشوزاً أَو إِعراضاً
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ارِ وكُـلٌّ فِـي         (وكذلك   هـالن ابِقلُ سال اللَّيو ررِكَ الْقَمتُد ا أَنغِي لَهبني سمال الش
 ونحبسن  اآليـات، مهـا           )٤٠:ـسي) (فَلَكٍ ين حمـذوفتيرنا عبـارتيقد وال القمـر  : "، إن

فالذي .  ، خرجنا مبعنى ال يصح    "الليلال النهار سابق    " و -" ينبغي له أن يدرك الشمس    
ة    " عدم ذكْره"يفيدنا علمياً هو عدم تقدير حمذوف، بل نُوظّف       ة العلميـالقضـي علـى أن

سـيما إذا علمنـا أن فلَـك الشـمس ال           فقـط، ال  " عـدم إدراك الشـمس للقمـر      "تنحصر    
ل اآليـة، وكمـا هـو ثابـت ع            ) مـدار (عالقة له بفلَـك      اً لـدى الطالـب    القمـر كمـا دلّ ذيـ لميـ

العادي اليوم، وأن نورية جزء وجه القمر املقابل لنا مستفادة مِن شعاع الشمس خلْفَنـا،               
، بـل    كحالـة البـدر    لكن الشمس ال تُدرك وجه القمر املقابل لنا كلّـه لتسـطع عليـه دائمـاً               

أن هلـا   تسطع على اجلانب الذي  مستها جراء حركة فلكية للقمر حـول األرض ال شـ               
بالشمس، ولو وقف القمر على نقطـة  فلكـه حـول األرض لتوقّـف شـكل إنـارة القمـر                     
ة النقطـة الـيت مجـد                     ة أو غريها حسـب إحداثيـة أو حماقية أو هالليا بدريعلى هيئة إم
عليها، ولتعطّلت عودة األهلّة واملنازل القمرية اليت بينها سـبحانه  اآليـة الـيت سـبقت      

س()قَمر قَدرنَاه منازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ      والْ(هذه   ولتعطّل احلساب   )٣٩:يـ 
ـر بــالقمر مبشــاهدات     عاتــ االعتيــادي امليسـ٤٠ه، لــذلك ابتــدأت اآليــة   تنو   الــيت حنــن 

، ٣٩  قبلـها  لتكون تعليلية لآلية   ..) ال الشمس ينبغي هلا   (بصددها بغري حرفٍ عاطفٍ     
طه بـني األرض والشـمس                 وإن أقر  جيمد عليها القمر هي حـال توسـ حتمل أنب نقطة ي

ة      ) احلضيض( عليـه، فيجمـد  صـورة    ) الشـمس واألرض  (االثنـتني عنـد تكـافؤ جاذبيـ
-" عـودة العرجـون القـديم     "، لذلك جـاء     "إدراك الشمس للقمر  "حماقية دائمة وهذا هو     

ــد امل -وهــو اهلــالل نــزيل للقمــر بــإدراك الشــمس لــه  معلــوالً لعــدم حصــول هــذا التجم  .
 .)١(واآليات هلا حبث طويل أثبتنا منه موضع احلاجة فقط

وعــدم تقــديره، " احملــذوف املتــوهم"استخلصــنا هــذه النتيجــة لداللــة عــدم وجــود   
درك الشـمس        (وهبذا يصبح تقدير وجود حمذوف مثل        يـ ضـرباً  ) وال القمر ينبغي له أن

ــة    مــن التخــبط الفلكــي وضــحالة مع   ــطوع للقمــر علــى الشــمس وال هيمن ــة إذ ال س رفي
                                                 

ا ذَلِـك      *  النهار فَإِذَا هم مظْلِمونوآيةٌ لَهم اللَّيلُ نَسلَخ مِنه : ( اآليات هي  -)١( تَقَرٍّ لَهـ سـرِي لِم تَجـ سمالشو
الَ الشــمس ينبغِــي لَهــا أَن  * والْقَمــر قَــدرنَاه منــازِلَ حتَّــى عــاد كَــالْعرجونِ الْقَــدِيمِ * تَقْــدِير الْعزِيــزِ الْعلِــيمِ

  ).٤٠-٣٧:  يسسورة() اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحونتُدرِكَ الْقَمر والَ



 

71 

عــدم إدراك الشــمس للقمــر "جذبيــة بــاملرة، لــذلك فــإن مــن تــوهم هــذا التقــدير، صــير  
! ، حيث الشمس هنارية والقمـر ليلـي    "عدم إدراك الليل للنهار والعكس    "مبثابة  " والعكس

جر أو عصـر أي هنـار، ال        وهذا خطأ يراه كلّ مبصر حني يرى القمر والشمس معاً  ف           
ــن هــذه التوجيهــات ضــمن نســق هــذا الــتفكري ســوى عبــارة خمرتعــة هــي      ال (يصــدق مِ

 !فحسب، وهذه بديهة ال حنتاج معها إىل قرآن) الشمس تُدرك الليل

ــة الالمــذكور "ونظــري (  ــات، مــا روي عــن جعفــر الصــادق    " دالل ع(هــذا  املروي:( 
)     لَمٍ يرى، وال إمام هدى، وال ينجو منها إال من دعـا           ستصيبكم شبهة فتبقون بال ع

يـا ا يـا رمحـان يـا رحـيم، يـا       : (، قلت كيف دعاء الغريق؟ قـال تقـول        )بدعاء الغريق 
ت قلـيب            : فقلـت ) مقلّب القلوب، ثبت قلـيب علـى دينـك         يـا مقلّـب القلـوب واألبصـار ثبـ

:  مـا أقـول لـك   إن ا عز وجل مقلّب القلوب واألبصار، ولكن قـل   : (على دينك؟ قال  
ن يسـوق هـذه الروايـة أن هـذا        ،)١()يا مقلّب القلوب ثبت قلـيب علـى دينـك      مـ وحسِـب

              ب بعدم الزيادة والنقصان  ألفاظ الدعاء فحسب، بينما املعنـى الواضـح أنإنّما للتأد
اس احلـق وتعلمـه فـال تنقلـب، لكـن الـدواخل ورغباهتـا                      النـ آخر الزمان سرتى أبصار 

ن ينقلـب علــى صـاحبها فـال تُطاوعــه باملسـري إىل احلـق املُبصــر ومعـه، كمـا بــين        هـي مـ  
دورِ                (تعاىل   الَّتِـي فِـي الصـ ى الْقُلُـوب مـتَع لَكِـنو ار صـى الْأَبما ال تَع٤٦:احلـج ()فَإِنَّه( ،

 .فهذا من دالالت الالمذكور
 

 آحادِ كلمات القرآن: القاعدة التاسعة

ن أن هنــاك دائمــاً ســراً  آحــادِ كلماتــه ســبحانه، وحكمــةً خمبــوءة،  علينــا أن نتــيقّ
وحقيقةً حمتجبة، وإن قصرنا عن فهمه فلْنحِلْه على قصورنا اليوم، ليكون لنا  الغـد               
ة أو آراء                  ة أو تفاسـري ظنونيـة أو رجاليالسامي ملداليل تارخيي بيانِ ا كشفاً، فإخضاع

رات إمــا خاطئــة أو قليلـة القيمــة تُفضــي بتحصــيل احلاصــل،  سـريعة أو توفيقــات وتربيــ 
يصير كلمة ا سفلى ويزري بشرف القائل احلكيم وعلمه املطلـق، فـالقول بالسـجعية               

ــالُوا آمنــا بِــرب هــارون وموســى(احملضــة كمــا بينــا آنفــاً    هــو مــن هــذا، )٧٠:طـــه()قَ

                                                 
   .١٤٩، ٥٢، جحبار األنوار؛ السي، ٣٥٢، ص ومتام النعمةكمال الدين الصدوق، -)١(
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ــلَ ويحــِ ( ــه الْباطِ ــح اللَّ ميــهِو ــق بِكَلِماتِ الْح ٢٤:الشــورى()ق ( ،)  ــر بِالش ــان الْأِنْس عــد يو
ــالْخَيرِ ــاءه بِ عــةَ(، )١١:اإلســراء()د انِيبالز عدــن ١٨:العلــق()س( ،)  عــد ي مــو ي مهــن لَّ عــو فَتَ

غِ فَارتَـدا      قَالَ ذَلِك   (، و "الفعل"حبذف واوات   ) ٦:القمر()الداعِ إِلَى شيءٍ نُكُرٍ    ا نَبـا كُنم
ـا قَصصــاً   لَــى آثَارِهِمــرِ (، )٦٤:الكهــف()ع ســلِ إِذَا ي اللَّيـحبــذف يائهــا ال  ) ٤:الفجــر()و

ــم أُوت   (تقتصــر للوقــف وحســب، و ــا لَيتَنِــي لَ ــولُ ي ــمالِهِ فَيقُ ــه بِشِ كِتَاب ــي ــن أُوتِ ــا م أَمو
ــه ـ ــة()كِتَابِيـ ــم أَدرِ(، )٢٥:احلاقــ ــابِيه ولَــ ــا حِســ ـ ــة( ) مـ ــي  (، )٢٦:احلاقــ ـ نـــى ع ـ ــا أَغْنـ ـ مـ
هالِي٢٨:احلاقة()م(  ،)  هلْطَانِيي سنع لَككتابيه، حسابيه، سـلطانيه،    "،  )٢٩:احلاقة( )ه
ليست هاء للوقف واالسرتاحة والقافية فقط إذْ أن أهل النار  شـأنٍ بعيـد عـن       " ماليه

ه قـد يعـرب عـن انفعـالٍ خيتـزن اصـطراخاً ونشـيجاً أليمـاً،              ،  لِم ال نقول أنـّ      !)١(االسرتاحة
فإن املُعوِل الداعي بالويل والثبور والنادب حظّه ميطّ الكـالم مطّـاً مولْـوِالً، أال تـرى إىل                  

يــا ويلَتَــى أَعجــزت أَن أَكُــون : (وكمــا حكــى تعــاىل" واخســراه" "واضــيعتاه"مفــرداتٍ مثــل 
  ذَا الْغُرأَخِي   مِثْلَ ه ةءوس ارِيأَتَّخِـذْ فُالنـاً            (،  )٣١:املائدة()ابِ فَأُو تَنِـي لَـملَتَـى لَييا و يـ

لِيالـوزٌ      (،  )٢٨:الفرقان)(خجأَنَا عو لَتَى أَأَلِديا وي ن سـبحانه       )٧٢:هـود ()قَالَتبـي وقـد ،
ا       (فداحة هذه احلسرة     ا فِيهـطْنا فَرلَى ما عتَنرسا ح٣١:األنعـام ()قَالُوا ي(  ،)  مهأَنْـذِرو

ــرةِ سالْح مــو ــبِ   (، )٣٩:مــريم()ي نفِــي ج ــت ــا فَرطْ لَــى متَى عــر ســا ح ي ــولَ نَفْــس أَن تَقُ
يقُــولُ هــاؤم اقْــرأوا فَأَمــا مــن أُوتِــي كِتَابــه بِيمِينِــهِ فَ(وهــذا خبــالف ، )٥٦:الزمــر()اللَّــهِ

ــه ١٩:احلاقــة()كِتَابِي( ،) هــابِي ــالقٍ حِس أَنِّــي م ــت ناهلــاء هنــا  ) ٢٠:احلاقــة()إِنِّــي ظَن فــإن
انفعالٌ كتلك، لكن حنو احلبور واالنبساط، لوقْع هول الفرحـة العارمـة تُخـرج املـرء مـن                  

                                                 
)١(- ـــرين أثبــــت أن بعــــض املفسـ قَــــالَ( مــــن الطريــــف أن ـــك بــــا ر نـلَيقْضِ علِــــي الِــــكـــا م ا يـونَــــادو إِنَّكُــــم 

اكِثُونو " مـالِ "حيـث   ..) ونادوا يا مـالِ لـيقْضِ       (هلا قراءة أخرى عن بعض الصحابة هي         ،)٧٧:الزخرف)(م
ر ظريـف آخـر     "فاطمـة "تـرخيم   " فاطم"و" حارث"ترخيم  " يا حارِ "كما أن   " مالك"ترخيم  " مالُ" مفسـ فـرد ، :
وهذا لعمري، عـني الصـواب،    !" بعد أحدٍ عن الرتخيم   أن أهل جهنم مبا هم فيه من عنت العذاب والتلوي أ          "

  حبة ومعرفة، فأين هم مِنن بينهما صالرتخيم إنّما هو بني اثني ار؟ وأيـن هـم    " مالك"ونُضيف أن خازن النـ
والرتخيم املُسرتيح وشأهنم االصطراخ فيها والعويل واجلأر والدعاء بالثبور؟ هم أقـرب ملـد الكـالم والنيـاح           

ــولِ   .. (لتـــأنّق بـــه وهتذيبـــهبـــه مـــن ا سـالر ــع مـ تَنِـــي اتَّخَـــذْتــا لَي قُـــولُ يـــهِ ي يـدلَـــى يع ــالِم ــض الظـَّ عـي مــو يـو
بِيالس)(اباً(، )٢٧:الفرقانتُر تتَنِي كُنا لَيي قُولُ الْكَافِريو اهدي تما قَدم ءرالْم ظُرني موي)(٤٠:النبأ(.  
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يعاً، ويالَهـا جنـاة أبديـة تُقطّـع         اتّزانه ليصرخ فيما بني الضحك والبكاء، وياله موقفاً مر        
القلب فرحاً ال يحلم به وال يحتمل، أن تنجو حني يتساقط الناس مِن حولك  الـنريان          

 . األبدية املضطرمة، تلك بطولة وفَرادة، وقانا الرمحن وإياكم، ولقّانا النضرة والسرور

ؤمِنِني     بقِيت اللَّهِ خير لَكُم   ( ويندرج  هذا الباب    مـ تُم كُنـ لْ  (، )٨٦:هـود ( ) إِن فَهـ
ــهِ         ــنتِ اللَّ لِس ــد ــن تَجِ ــدِيال ولَ ــهِ تَب ــنتِ اللَّ لِس ــد ــن تَجِ ــأَولِني فَلَ ــنت الْ ــا س ــرون إِلَّ ينظُ

وِيال٤٣:فاطر()تَح(، )            تن ا سـن أْسـا بأَوا ر لَمـ مانُهإِمي مهفَعني كي فَلَم      هِ الَّتِـي قَـد اللـَّ
، )٣٨:ألنفــالا()وإِن يعــودوا فَقَــد مضَــت ســنت الْــأَولِني( ،)٨٥:غــافر()خلَــت فِــي عِبــادِهِ

)         بتِ الْجابفِي غَي أَلْقُوهو فوسال تَقْتُلُوا ي مه١٠:يوسف()قَالَ قَائِلٌ مِن" (  ت ا بقيـ "
" ســنة ا"مفتوحــة التــاء مــع وجــود   " غيابــت اجلــب و" "ســنت األولــني " و" ســنت ا"و

ســنةَ مــن قَــد (، )١٣:احلجــر()ال يؤمِنــون بِــهِ وقَــد خلَــت ســنةُ الْــأَولِني(مربوطــة التــاء 
 ،)٥٥:الكهــف)(إِلَّــا أَن تَــأْتِيهم ســنةُ الْــأَولِني(، )٧٧:اإلســراء)(أَرســلْنا قَبلَــك مِــن رســلِنا

ذِين خلَـوا مِـن      (، )٣٨:األحزاب()سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ      ( هِ فِـي الـَّ سنةَ اللـَّ
ــلُ ــهِ         (، )٦٢:األحــزاب()قَب ــنةِ اللَّ لِس ــد ــن تَجِ ــلُ ولَ قَب ــن ــت مِ ــد خلَ ــي قَ ــهِ الَّتِ ــنةَ اللَّ س

دِيال(إمـالءٍ، وأيضـاً   فذلك ليس لغواً أو خطـأ   ) ٢٣:الفتح()تَب      هر ا آمـ لْ مـ فْعـي لَـم لَـئِنو
  ــاغِرِين الصـ ــن ــاً مِـ ــجنن ولِيكُونـ ســـف()لَي ــفَعاً    (و ،)٣٢:يوسـ ســـهِ لَن ــم ينتَـ ــئِن لَـ ــا لَـ كَلـَّ

ــيةِ ــاً كــالتنوين علــى االســم لــيس     ،)١٥:العلــق()بِالناصِ بكتابــة نــون التوكيــد املخفّفــة ألِف
ــياً ــرة " كـــيالل"وكتابـــة  ،)١(عرضـ ــلة مـ ــا   (متصـ ال مـو ــاتَكُم ــا فَـ لَـــى مـــوا ع ــيال تَحزنُـ لِكَـ

                                                 
ه املوارد وغريهـا، هـل هـي فـتح لنحـوٍ أوسـع يسـتوعب هـذا؟ إلمـالءٍ للرسـم أحـدث؟ أم هـي أكـرب؟                              هذ -)١(

فتختزن حكمةً ومعنى، األول قد يغير ويطور مناهجنا النحوية واإلمالئية، والثاني قـد يفـتح لنـا آفاقـاً                     
 . الفكر و رموز التعبري والتضمني

وقِيلَ بعداً لِلْقَومِ (حيث يقوم مقام الفعل ومفعوله املطلق، مثل "  املصدريةاملنصوب على"إن لدينا  النحو 
الظَّالِمِني) (٤٤:هود(    عداً، وبعِدوا ب أي )  ِعِريابِ السحقاً لِأَصحفَس)(نِيفـاً      (،  )١١:امللكينِ حلِلـد كهجو فَأَقِم

     هلَيع اسالن اللَّهِ الَّتِي فَطَر تحاكي هذا            ،)٣٠:الروم) (افِطْركتابة الفعل منونّاً هو م نقول أن مكن أنفهل ي
بسـملة، جلمـود وهـي مـن جلـد          (معنـى؟ ومحـاكي النحـت  اللّغـة مثـل            ) فعـلٍ واسـم   (فيقوم مقام كلمتـين     

ــه ســبحانه      !)ومجــد، حســبما يقــال   ــى فعــلٍ آخــر كقول ــلٍ معن نِ فعــة تضــم ــه علــَ (؟ أو مبثاب ــا أَفَتُمارونَ ى م
حيـث قـال   ) (ال احلـرف  ) علـى (، فإن املمـاراة تضـمنت املُكـابرة لـذلك تعـدت بـاحلرف           )١٢:لنجم)(يرى
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كُمــابــدِ (، )١٥٣:آل عمــران)(أَصعب ــنم لَــمعال يــرِ لِكَــيمذَلِ الْعإِلَــى أَر دــري ــنم كُممِــنو
ــ ــه غَفُــــــوراً  ( ،)٥:احلــــــج()يئاًعِلْــــــمٍ شــــ ـــ ــان اللـَّ ــرج وكَــــ ـــ حـ ـــــك لَيـع كُــــــونال يلِكَــــــي 

ــاً ــزاب)(رحِيمـــ ــا      ( ،)٥٠:األحـــ ــ ــوا بِمـ ــاتَكُم وال تَفْرحـــ ــا فَـــ ــ ــى مـ ــوا علَـــ ــ ال تَأْســـي لِكَـــ
ــاكُم ــمٍ  ( "لكـــي ال"متّصـــلة وأخـــرى منفصـــلة ) ٢٣:احلديـــد()آتَـ ــد عِلْـ عـب ــم ــي ال يعلَـ لِكَـ
ـيئاً ال       (، )٧٠:النحــل)(شـ ـا لِكَــي اكَهـنجطَــراً زَوـا و هـمِن ـد ـا قَضَــى زَيـ لَــى  فَلَمـع كُــوني

ال مــوارد  )٣٧:األحــزاب()الْمــؤمِنِني حــرج فِــي أَزْواجِ أَدعِيــائِهِم إِذَا قَضَــوا مِــنهن وطَــراً
والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا والصابِرِين فِـي       (عبثية أو من الصحاف والنساخ، وكذا       

ون        (وأيضاً  ،  )١٧٧:البقرة()الْبأْساءِ والضَّراءِ  مِنـؤالْمو مهفِي الْعِلْمِ مِـن اسِخُونلَكِنِ الر
     كَــاةالز تُــونؤالْمو الة الصـ قِــيمِنيالْمو لِــكقَب ــا أُنْــزِلَ مِـنمو ك ــا أُنْــزِلَ إِلَيـبِم ون مِنـؤي

ؤــنس مِ الْــآخِرِ أُولَئِــكــوالْيبِاللَّــهِ و ــونمِنؤالْمظِيمــاًوــراً عأَج ١٦٢:النســاء()تِيهِم ( ،) إِن
الَّذِين آمنوا والَّذِين هادوا والصابِئُون والنصارى من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ وعمِـلَ              

م يحزنُـون         ال هـو هِملَيع فوالِحًا فَال خونصـب  )الصـابرين ( بنصـب ) ٦٩:املائـدة ()َص ، 
 واهٍعلى خالف املألوف ليس حلناً وال حيتـاج إىل ختـريج          ) الصابئون( وبرفع) املقيمني(

                                                                                                                        
ا مِـراء ظَـاهِراً        ( تعاىل   ، وذلـك برتكيـب شـيئين بنسـبةٍ مـا مهمـا كانـت هـذه                 )٢٢:الكهـف )(فَال تُمارِ فِيهِم إِلـَّ

 . النسبة وتركِ أثرٍ يدلّ عليهما مجيعاً
لتأكيد اإلرادة املطلقة للفعل مـن      ) لنسفعن سفْعاً (،  )ليكونَن كوناً (كأنّهما  ) لنسفعاً(،  )وليكوناً(لينا  ففي مثا 

ذال يتعلّــق بــه بأذياهلــا، أو ) ع(قبــل املــرأة الشــغوفة الــيت أرادت االنتقــام لكرامتــها وعليائهــا وإذالل يوســف   
أو ربمـا نفـرتض أن   . رمني اخلـاطئني املتغطرسـني   عن اـ -)لنسفعن سفْعاً( -عقوبة ا الالمدفوعة   

ل، ليكتسـب       - التنـوين    –إشارة التنوين هي مزج معنوي بني الفعل واالسم بسكب حركـة االسـم               علـى الفعـ 
ل، فيكـون مبتغـى املـرأة ال أن يكـون يوسـف                         صاغ االسـم بقسـوة واسـتمرار وحركـة الفعـة االسم ويالفعل قو

يكون " (تكويين"أي حتول ) غسيل مخ(رجي كالسجن بل لتحويل قناعته أيضاً صاغراً هلا فقط بضغط خا
ــن متســـخ الســـجون أو تنســـخ كينونـــاهتم  ) كونـــاً ليصـــغر أمامهـــا، تُملـــي عليـــه ويرضـــخ راضـــياً، كحـــال مـ

ال أن املالئكة يقومون بعملية السفع والصـفع مِـن بعـض مـا يقومـون بـه،           " السفْع"و حال   .  وشخصياهتم
، )الزبن هو الدفع  ( هي لفظة وحيدة أيضاً  الكتاب        - كما السفْع    -، والزبن   "الزبانية"، بل هم املالئكة     ال

فعلـهم وامسهـم   " فالسـفع "هؤالء ليسوا فقط إالّ للسفع والصفع والـدفع والـدع وجـذب النواصـي وجرهـا،                 
أعاذنـا  ! كذا فهـل يفتُـرون ويسـأمون؟      هكذا وعبادهتم وتقرهبم ه   " فعلهم"هكذا و " امسهم"،  "مربجمني عليه "

  .  ا من الغطرسة والتجبر على ضعاف خلقه قبل يوم احلصاد
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 وغايته العليا اإلقناع بالصـواب، بـل حنتـاج إىل           ،ترقيعي هو أقرب لالعتذار عن اخلطأ     
ر احلكمـة  معناهـا مبـا يليـق                فجـس لقواعـد حنـوٍ جديـدة، ي ؤسـتفسري نابغ فوق أنّـه ي

 .بكالم اخلبري العليم
  

 املنظومات املعرفية القرآنية :القاعدة العاشرة

أي (القــرآن نظــام متشــابك، بعناصــر متعــددة األبعــاد، ونظــم خمتلفــة متداخلــة          
ة       ة القرآنيـ ة                 )تداخل املنظومـات املعرفيـتعمـل اآليـة كمـا الـرتْسٍ  عـد فمِـن املمكـن أن ،

ــدٍ واحــد وال       ــرآن ليســت ذات بع ــة، فآيــات الق ــدة أنظم ــل وال ثالثــة،   آالت وع  بعــدين ب
فبعضها قابلٌ للجمع وفْق أنساق معرفية مغايرة للنسق األول والثاني وغريه، فآيـة مثـل               

)   فِـيهِن ن مـو ضالْأَرو عبالس اتاومالس لَه حبلَغَـتِ   (ومثـل  ، )٤٤:اإلسـراء )(تُسا إِذَا ب كَلـَّ
ــي ــو الَّــذِي(ومثــل ) ٢٦:القيامــة()التَّراقِ ةٍ هــد ــن نَفْــسٍ واحِ ــم مِ  ) ١٨٩:ألعــرافا() خلَقَكُ

كُلّها قابلة للتحرك وفق أنسـاق ومسـتويات خمتلفـة تـرتاوح صـغراً وكـرباً، مكانـاً وزمانـاً،              
ر اآليـة كلبنـةٍ  بنـاء واحـد فحسـب أو نظـام معـر أو                  فمن اخلطـأ قصـ ،اً ومعنىحس

 معينـة حتتـاج تـأويال واحـداً قـد      علمي واحد، حّتى اآليات الواضحة اليت تصف حقيقة  
ــه ســبحانه       ــر، كقول ــماءِ    (تكــون صــيغت لتعطــي مشــهدين أو أكث ــى الس ــتَوى إِلَ اس ــم ثُ

، فالفعل واحد لكنه وقع  مشاهد متعددة، سواء         )٢٩:البقرة)(فَسواهن سبع سماواتٍ  
موعـة الشمسـية، أو طبقـات       ة، أو كواكـب ا    على مسـتوى الوجـود، أو اـاميع اريـ         
ــق    ــرر ألن الغــالف اجلــوي، الصــورة نفســها تنطب ــق  " الســبعة" وتتك ، نظــام اكتمــال اخلل

يا أَيها الناس إِن كُنتُم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنَّا خلَقْناكُم مِن تُـرابٍ ثُـم مِـن          (وكقوله  
       مِن لَقَةٍ ثُمع مِن خَلَّقَةٍ   نُطْفَةٍ ثُمرِ مغَيخَلَّقَةٍ وضْغَةٍ مث    )٥:احلج)(مفهي آية تتحد ،

عــن مراحــل خلــق اجلــنني اإلنســاني، وهــي  نفــس الوقــت تتحــدث عــن مراحــل خلــق    
ل مرحلـة تناسـل األرحـام، لـذلك وضـعت اآليـة                         البشر األوائل علـى هـذا الكوكـب مـا قبـ

ذ مـثال    . إنسانياً، وهي القدمية  " املخلّقةغري  "إنسانياً و " املخلّقة " باإلشارة االحتمالني خـ
ــة كــالبحرين " وهــي  ) جملــس التعــاون اخلليجــي (هــي وحــدة  نســيج  " دولــة خليجي

ــاء     ــة  بن ــة (الوقــت نفســه وحــدة عامل ــة العربي ــم     ) اجلامع وهــي أيضــاً عنصــر مه
ــدول اإلســالمية  ( ــة ال ن    ) منظمــو ــذلك منضــوية كمك ــدة  (وك عــدا ) منظمــة األمــم املتّح
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  الت، هذا غري كوهنا وحدةة وغريها وال من تعارض  هذه الوجودات والتنزاهليئات العاملي
وقد جتد إنسـاناً لـه      . حيث هلا وجود فيه   ،  القدميةمل احلضارات   ا وجود بعدي آخر هو ع     

موقـع حيـوي وانتمــاء  تشـكيل أســرة، ومؤسسـة، وهيئــة، وجملـس، ودولــة، بوجـودٍ وبعنــوان       
ولو كان مثّة عضو  اإلنسان ينتمي للجهاز اهلضمي والعصيب والدموي           خيتلف عن اآلخر،    

     مـا  األمـر أن أهـم تكـون اآليـة    والتناسلي والعظمي أيضاً، لقُلنا أنّها اآلية القرآنية، لكـن 
 ". الْكَلِم عن مواضِعِهِ"مواقع تعمل فيها، ال مقحمة عليها، وإالّ عاد كتحريف 

أن نقـول أن اآليـة كمـا أنّهـا قـد تعمـل  مسـتويات غـري مسـتوى                    وغين عـن البيـان      
ســياقها، فهــي أيضــاً قــد تــومئ بزيــادة مبانيهــا إىل معــارف أخــرى ليســت  الســمت      

تُم  : (قوله سبحانه :السياقي، وسنضرب مثاالً واحداً لذلك مراعاة لالختصار     ا قَطَعـم
ــــــةً علَـــــــ ــــــا قَائِمـ وهـكْتُمتَر ــــــةٍ أَو لِينـ مِـــــــن خْـــــــزِيلِيــــــهِ و ى أُصـــــــولِها فَبِـــــــإِذْنِ اللـَّ

ــقِني ثالثــة عشــر مــرة  كتابــه،  " النخــل" لقــد أورد ســبحانه لفظــة  )٥:احلشــر)(الْفَاسِ
ــرون وأصــحاب الســير، أن  " لِينــة"وهــذه املــرة الوحيــدة الــيت يقــول    اللينــة"وقــال املفس "

قعة كانت مع بين النضري من اليهـود   النخل أو الشجر، وحنن نُسلّم بذلك، ونسلّم أن الوا        
  ا التــدقيق   ) ص(حــني غــدروا فــأجالهم نــيب جــاوروه، لكــني عــن املدينــة وبرتَهــم أن

 :باملنظار  اآلية يقدح أسئلةً وإشكاالت

 ؟ "لينة" لِم مسى ما قطعوه مِن خنلٍ وما أبقوه -

أُضـيفت بـال داعٍ       فهـذه ثـالث كلمـات       " قائمةً علـى أصـوهلا    " لِم أضاف عبارة     -
ــا (الظــاهر، والكــالم مفهــوم مــن دوهنــا، إذْ كــان يكفــي   وهكْتُمتَر ــةٍ أَو لِين ــن ــتُم مِ ــا قَطَع م 

 بـال قطـْ                )فبإذنِ ا قُطعها املسـلمون وأخـرى تُركَـت هناك خنيال ع،، القارئ سيفهم أن 
فهل  القرآن حش؟ و 

؟ وهل هنـاك خنلـةٌ      "على أُصوهلا "ماذا أُضيفت   فل" قائمةً" لنتساهل قليال ولْنبقِ     -
 أو شجرة تقوم إالّ على أصوهلا؟ 

 بـاملفرد؟ " أصـلها "وملْ يقل   " أصوهلا"مفردة، فلماذا قال    " لينة: " بل السؤال األدقّ   -
 !)٢٤:إبراهيم)(كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت(إذْ قال  مقام آخر 
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، فاآلية مع أنّها تقولُ شيئاً إالّ أنّـه تُـومئ إىل أمـرٍ      هو اإلمياء  كتاب ا    : اجلواب
ةً وال ريـب، لكـن هـذه اإلضـافة                   . جليل آخر  ظاهرها تصـف حادثـة تارخييـ  هي فعال

هــي الــيت تكشــف ســر عقوبــة إجــالء القــوم عــن ديــارهم، مفســرة ورابطــةً إياهــا ببدايــة  
، )٢:احلشــر)(ا مِــن أَهــلِ الْكِتَــابِ مِــن دِيــارِهِمهــو الَّــذِي أَخــرج الَّــذِين كَفَــرو: (الســورة

 فالذي ال يقوم على أصوله يقطع من جذره، فمن هو الذي ال يقوم على أصوله؟

 . خائن الوطن املُعني لألعداء عليه وخاذلُه، تُسحب جنسيته وينفى-

 . املنقطع عن ا وعن انتمائه له، يقطعه ا عنه وال يبايل به-

د أهل الكتاب لديهم كتاب وشريعةٌ متنعهم من التآلب على الصـاحلني، وتُحـرم              يهو
هبـا  " كَفَـروا "عليهم الغدر ومواالة أعداء ا، هـذا مِـن أصـوهلم، فـإذا خـالفوا أصـوهلم و                 

 . أن يعاملوا كأهل كتابٍ وأهل ذمةٍ وأهل موادعة،عونيقطَ

هلـم أصـولٌ صـحيحة      ) ولـيس اآلن  (نذاك  فهذه اآلية تُبين خبفاء أن يهود اجلزيرة آ       
 من أبنـاء    )سريان (، وأصولٌ صحيحة  األرض العربية ألنّهم عرب       )كتاب(من شريعة   

ــة ال غريهــا )ع(إبــراهيم  أصــوهلم تنحــدر مــن اجلزيــرة العربي هــذه األصــول . ، وأن لكــن
وا عنـها  األصيلة قد قُطعت حتّى امنحت، ألنّهم قطعوها بأنفسهم، خرجوا عنـها، فسـق       

فـأُخزوا بـالقطْع والرمـي    ) ولِيخْـزِي الْفَاسِـقِني  (كمـا بـين ذيـلُ اآليـة     ) والفسق اخلـروج  (
، خــانوا كتــاهبم، خــانوا ا وخــانوا   )ديــارهم(خارجــاً، خــانوا عربيتــهم، خــانوا وطنــهم   

لـى  فقُطعوا من مجيع ذلك، لكن اآلية تُخرب أيضـاً ببقـاء القليـل منـهم قـائم ع                 . )١(أنبياءه

                                                 
ن هتربوا من الغضب أم مناكُ نوالد االفاعي م  أيا  (بقلبٍ متقطّع مغتاظ    ) ع( لذلك زجمر فيهم عيسى      -)١(

 ا  نإقـول لكـم     أي  نـّ أل .بـاً أبـراهيم   إنفسـكم لنـا     أوال تبتدئوا تقولون       .اصنعوا مثارا تليق بالتوبة   ،  اآلتي
أ قادرن قيم مِ  يأ هذه احلجارة    نبراهيما إلوالد. ضِواآلن قد وعشـجرة  فكـلّ  .صـل الشـجر  أس على أ الفت 

 ،قـوى مـين  أ الذي يأتي بعـدي هـو   ولكن .دكم مباء للتوبةعمأنا ، أارلقى  النقطع وتُال تصنع مثرا جيدا تُ  
 أ الذي لستهأ المحل حذاءه أ ن.  هو سيعم ـ  الذي رفشه  يده وسـينقّ      .ناربوح القدس و  دكم بالردره ي بي

ر بـالنيب    ) ع(وواضح أنّه   ) ١٢-٧: ٣ متّى)(ا التنب فيحرقه بنار ال تطفأ     مأو . املخزن إىلوجيمع قمحه    بشـي
يقطع شـجرهتم مـن   الذي سيضع حداً لطغيان اليهود وسيكون له أمةٌ خمتـارة وسـ       ) ص(األشرف واخلامت   

  .من افرتاءات القالني ثُم الغالني) ع(أصوهلا ويرميها، وسيربئ عيسى 
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إذّاك كــانوا شــجرة واحـدة مــن تلــك األشــجار انقطعــوا مــن  " بنــو النضــري"أصـوله تلــك، و 
مفــردة، وجــاءت " اللينــة"مجعــاً، و" أصــول"أصــوهلم فقطعهــم ا، هلــذا الســبب جــاءت  

 .الزيادات املتساءل عنها

اً مِـن    " لينة"ربما يدرك املتفكّر اآلن ملاذا مسيت النخلة    للّـون ا"هنا، فاللينـة عربيـ" ،
عراقـة  على ، ما يدلّ     وربانية أيضاً  فهي خنلة، واللّون لون خنلة، والنخلة عريقة وعربية       

وتبـديل الصـبغة، بالغـدر، بـرتك        ) قطـع اللّينـة   (اليهود كعشرية عربيـة، لكـن مسـخ اللّـون           
رء االنتماء، باخلداع والتآلب، تغيري اهلوية، تغير الطباع واألخالق، هذا يفضي لقطْع املـ     

نفسه من أصوله وفقدانه هويته إىل شتات، أليس هذا ما حلّ باليهود بغض النظر عن               
 !  جتمع شذّاذهم  وطنٍ آخر مغتصبٍ اآلن يدعونه؟

بلى، وقد وضّح سبحانه  سورة إبـراهيم وهـو أبـو شـجرة املسـلمني وشـجرة بـين                  
، وضّح تثبيت شـجرةٍ  )اللّون(، وأبو هذه الصبغة  )الذين صنع كهنتهم اليهودية   (إسرائيل  
 املنطقـة العربيـة، واالجتثـاث مِـن جهـة لفئـة أخـرى خبثـت         ) أي فئة أصـيلة (من جهة  

ــةٍ   (فغــادرت أصــلها الكــريم  بةٍ طَيرــجــةً كَش بــةً طَي كَلِم ــثَال م ــه ــرب اللَّ ــر كَيــف ضَ ــم تَ أَلَ
ت مِـن        .  . . أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ     جرةٍ خبِيثَـةٍ اجتُثـَّ بِيثَـةٍ كَشـةٍ خثَلُ كَلِممو
ــرارٍ   ــن قَ ــا مِ ــا لَه ضِ مــأَر ــوقِ الْ ــاً قــول   )٢٤،٢٦:إبــراهيم)(فَ وافــق متامــاً وحرفيوهــذا ي ،

 .فيهم املُثبت  اهلامش) ع(عيسى 
 

 التطور املعر والتارخييوالقرآن : ةدية عشرالقاعدة احلا

ال ينبغـي التعامـل      طبقات وقراءات حسب التطـور املعـر والتـارخيي، فـ           القرآن له 
ة   (عـن واقعـه التـارخيي       )  قراءتـه األوىل   (مع كتاب ا معـزوالً       ل  ) السـرية النبويـاملنـز

ــن العبــث حماولــة تقزميــه  الواقــع    كتنزيــل حكــيم حيكــم واقعــه فيــه ، كــذلك عنتــاً ومِ
ءة األوىل إن استوفت نفسها إبان العصر األول، قـراءة       احلضاري األول، فإن له مع القرا     

اجتهادية ثانيةً وثالثةً ورابعةً حسب التغير الزمـاني أو املكـاني، وحسـب التطـور املعـر              
ال أقلّ  بعـض اآليـات عـدة قـراءات منـزالً             ) ص(التارخيي، ولقد مارس النيب العظيم      
سـبب  "ال  " (مناسـبات النـزول   "، فيما اشتُهر باسـم      إياها على ظرفها الوليد املناسب هلا     

يسأَلونَك عنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ    (وتعدد تلك املناسبات على آية واحدة، خذْ مثال آية          ") النزول
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             الْبِـر لَكِنا وورِهظُه مِن وتيتَأْتُوا الْب بِأَن الْبِر سلَيو جالْحاسِ ولِلن اقِيتوم نِ   هِي مـ 
        ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّها وابِهوأَب مِن وتيْأتُوا الْبحيـث عمـل     ،)١٨٩:البقـرة )(اتَّقَى و

املســلمون  الصــدر األول بعــدة قــراءات هلــذه اآليــة مبــا يتناســب مــع واقعهــم حتريكــا   
 هـي  )١(إهالل، هـالل   ع، فاألهلّة مج  ة للوقائع كاشف ال للنص القرآني على املعاني املتاحة    

، ثم صار مبتـدأ  "استهلّ الوليد"وتقول " هتلّل فرحاً"رفع الصوت عند بدء أي أمر، تقول        
فكيـف تتنـزل اآليـات  معـانٍ متفاوتـة حسـب              .كلّ شيء يرفع الصـوت عنـده لإلعـالم        
لّـة  فإضافة إىل املعنى العـام املتبـادر مـن كـون األه           البيئة الزمانية والسياق االجتماعي؟     

لثالث حمطّات  حقبة الرسـالة      ي للحساب، فقد وظّفت اآلية نفسها       مجع هالل قمر  
 :)كلفظ مشرتك(كمدى لفظي إىل معانيها احملتملة " األهلّة"األوىل، بتحريك لفظة 

 املدينة، حيث كان بعض املنافقني يغـرون أفـراداً مـن املسـلمني             : األرضية األوىل 
 وبقداســة بيــت ا قوهنم ألهلــهم باقتنــاص الــذهاب، فكــان بعــض بـاحلجشــولتــهم ويقب 

املسلمني يتسلّل ملمارسة هـذه الشـعرية وتفقّـد موطنـه مـا قـد يوقعـه  فتنـة املشـركني                      
           ل الـنيبد املنافقني أساساً، فنـزد األمـر        ) ص(وأذاهم، الذي هو قص سـياق اآليـة، ليوحـ

ن معـه ملنسـك احلـج، إالّ حسـ          ة (ب مواقيـت األهلّـة   بعدم خروج أحد ممـ القمريـ (  ،للحـج
 ظهره) ص(وبعد إذنٍ من النيب بابه ال مِن وذاك هو إتيان البيت مِن. 

" ملواقيـت "بعـد فـتح مكّـة، حيـث وظّفـت اآليـات،  إرسـاء الـنيب                  : األرضية الثانية 
ــة  ــة" وهــي ،اإلهــالل بــاحلج  مكّ ــة الــدخول علــ منــها يســتهلّ"أهلّ  بلبــاس أبــيض ى مكّ

أبـواب البيـت    " املواقيـت "وبدون سالح، ومن دخل مِن غريها عد ظاملاً حمارباً، فصـارت            
 .احلرام الذي منه يؤتى، فالسياق ميضي مرة أخرى منسجماً

) ص(مع موسم احلـج وأخـذ املسـلمني تعـاليم دينـهم، فيسـألونه               : األرضية الثالثة 
ا  )) ع(ناسك حنفـاء ملّـة إبـراهيم        من بقية م  (عما بقي صحيحاً مِن عادات العرب        وعمـ

، فسؤال اآلية يستوضـح عـن هنايـة مناسـك املوسـم،      دخيلهو ليس بصحيح، بل زائف و    
: الثـاني . أُهلّـت  خلـتم احلـج   " األهلّـة "حنر البدن واألضاحي اليت هي   : األول: بعملني

رب احلُجــاج االنصــراف إىل بيــت األهــل، وللحفــاظ علــى تقــوى احلــج وصــبغته كــان العــ
                                                 

  .١٠١٦، صمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، -)١(
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فأخربت اآلية أن املمارسة األوىل هي مِـن  . ا إليه منهينقُبون هلم من ظهر البيت ليدخلو   
ال وهـي امليقـات األخـري ل            فعـ د عـادة     لنـاس هبـ   تعاليم احلـجالثانيـة جمـر ذه الشـعرية، وأن

  .دخيلة ال عالقة هلا بالرب وال باحلج وال بالتقوى

ــر     ــنالحظ إذاً كيــف مــع تغي ــاني /الســياق الزمــاني ف  تتنــزل اآليــات    /املك املعــر
 .بدواء املعنى الذي يناسب الواقع املُستجد )١("االجتهادية"

 

 أدوات التعامل مع القرآن: ةالقاعدة الثانية عشر

 .معرفــة أدوات التعامــل مــع املــادة القرآنيــة والغــرض القرآنــي وحســن اســتخدامها  
 عِدده وأدواتـه  حتليـل وفهـم املـادة القرآنيـة، مِـن               ضرورة فصل الباحث وتفريقه، بني    

ــل، واســتنباط، واســتقراء، وتــذكّر، واقتبــاس، واســتفادة،      تفســري، وتأويــل، وتــدبر، وتعقّ
والتمييز بني التفسري بأنواعـه مـن تفسـري كلِمـي أللفـاظ اآليـة فقـط،                 . ومتثيل، وتطبيق 

، لـئال يقـع الباحـث         )٢( بيـاني  وتفسري اجتهادي، وفرعـه التفسـري املوضـوعي، وتفسـري         
                                                 

قابلة للقراءة املرة تلو املرة، فهناك اآليات احملكمـات علـى معنـى واحـد فقـط      " اجتهادية" كلّ اآليات   ليس -)١(
ة تأويـل لفهمهـا      )أم الكتـاب  (لـتالوة يكفـي لفهمهـا       ال غري، سواء كان جمرد ا      املتشـاهبات (، أو احتاجـت لعمليـ( ،

  ".جتدد القراءة واملعنى"كمصطلح قرآني بعيد كلّ البعد عن ما يقوله املعاصرون مبعنى " التأويل"ورأينا  
تــب الفهــم باملرويــات  أعلــى التفاســري هــو تفســري القــرآن بــالقرآن بــل هــو التفســري فقــط، ثــم تــأتي مرا -)٢(

الصحيحة إن وجدت علـى نـدرهتا النـادرة، وأفضـلها مـا كـان يعـود إىل تفسـري القـرآن بـالقرآن، هـذا فيمـا                           
 الصـحيح   -يتعلّق بتفسري ظاهر النص ال استيفاء كلّ ممكناته، فهـذه األخـرية مفتوحـةٌ للقـراءة واالجتـهاد                   

ن مــن أمــر، فــإن بيــان ا ســبحانه األمثــل  عبــاده،   حتّــى قيــام الســاعة، غــري أنّــه مهمــا يكــ -واملناســب 
اس مـن ظلمـات الظلـم والرعونـة إىل              املشتمل على أدلّة التوحيد واهلدى والتقوى والتهذيب لألخذ بيـد النـ
فُسحات النور والرمحة بإصالح عقوهلم وعقائدهم وأخالقهم واجتماعهم وسياساهتم، هذا البيان اإلهلي            

راً ألنّـه مـن               والذي هو مراده األه    يسـنـاً مجلّ وعال  ظاهر التفسري وحمكمات آياته مبي قد أتاحه ا ،م
 .مقتضيات الرسالة وشريعة احملجة البيضاء

والتأويل أمر  غاية األمهية وأخطر األمور، إذا ملْ يعرف املرء معناه وما هي آياته فقد يهجم على القرآن 
ره األزمنـة           -لى عكس ما يفرتضه البعض     ع -والتأويل  . وهو ليس من أهله    إنّما هو واحد ال متكثّر وال تٌغيـ 

وهناك من التفاسري املوجودة النوع الكثري، لكنها  أغلبها       . وال يتولّد ألنّه كشف حقيقة، واحلقيقة واحدة      
ان الغرض إثبـات  فإن ك:  التفسري ارد املستكشف ملراد ا إلينا) أو يصد عن (إنّما كانت لغرضٍ حيكم     
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الربهـــان والـــدليل الســـياقي اخللـــط والـــوهم والشـــطح  مـــواطن يكـــون املـــراد طلـــب  
 املـبني  وبإمكاننا  هذه العجالة أن نقول أن التفسري الظاهر إنّما هو الظهـور               .والعقلي

الـثٍ ورابـعٍ   املالئم للسياق كمعاني كلمات، والتدبر هـو طلـب معنـى ثـانٍ أو ظهـور ثـانٍ وث       
ــى       ــة خمتلفــة تتجلّ د القــراءات وفــق بيئــات معرفيوغــريه، املالئــم للســياق أيضــاً، وبتعــد

ا التأويـل فهـو إرجـاع اآليـة          . االنكشافات ودورها  العملية االجتهاديـة والتجديديـة        أمـ
للحقيقة الوحيدة اليت جاءت له، فطبيعة اآليـات هـي الـيت تفـتح للباحـث اعتمـاد األداة               

ـة آيــات مغلقــةٌ حتتــاج تــأويال، وهنــاك آيــات مفتوحــة          وانتــها ج املســلك املناســب، فثمـ
للقــراءات واالجتــهاد والتــدبر، وهنــاك آيــات تطلــب التفســري فحســب، والكــلّ حيتــاج إىل 

                                                                                                                        
،        (الروايات املفسرة فقطّ كان التفسري روائياً        كتفسـري الطـربي، والسـيوطي، وابـن كـثري، والبغـوي، والصـا

وهـي اإلضـافات اإلخباريـة والقصصـية        (، و هذه باخلصوص دخلـت الكـثري مـن اإلسـرائيليات             )وغريها
و من أهل الكتاب مـن اليهـود والنصـارى مـن الـذين              والروايات اليت أُخذت نقال من آثار الديانات السابقة أ        

كثري النقل من كتب "أسلموا منهم كعبدا بن سالم، وكعب األحبار، ووهب بن منبه الذي قال عنه الذهيب 
وكان هلذه اإلسرائيليات الصولة الكـربى  رسـم معـامل مشـوهة عـن               ) ، وأيضاً متيم الداري   "اإلسرائيليات

 اً وبدء اخلليقة وقصص األنبياء، فجمد بذلك القرآن وأُسـرت ألفاظـه العلميـة قرونـ       الكونيات والطبيعيات 
وإن كانـت التفاسـري لغــرضٍ مـذهيب عقلـي وكالمـي وفلســفي،      . مديـدة حتّـى اآلن، وأُقـيم بــدهلا اخلرافـات    

وإن . ري الشـيعة كانت للذي كانت له، كالتفسري الكبري للفخر الرازي، والكشاف للزخمشري، وكثري من تفاس 
، فكان مهها الذوق والكشف واإلشارة والزهد والـواردات واخلـواطر و               " التأويـل "كانت لغرضٍ باطين صو

لكلّ ظاهر مبا يناسب ذلك عنـدهم كتفسـري األلوسـي وتفسـري ابـن عربـي، وإن كانـت للفقـه وتقريـر أدلّتـه                     
أو كــان للغــة العربيــة ووجــوه . يــه، كــالقرطيبوعــرض اخلــالف واحلجــج  ذلــك، فلــيس إالّ ملــا اقتصــر عل

اج والعكـربي                 وهنـاك أيضـاً مـن      . إعراب اآليات والقراءات، وعـرض قواعـد النحـو ومذاهبـها كتفسـري الزجـ
اعتنى فقط باآليات العلمية، وإعجاز القرآن علمياً، لكن بعضـهم جعـل القـرآن وكأنّـه جـاء هلـذا فقـط، بـلْ             

ة،          ومحّله ما ال حيتمل ولبس فيه        يـات العلميـكلّ كشفٍ وخمرتع تلبيساً، أو األخطر أنّه جعله مشجباً للنظر
. وهناك من استقصى فيه األعداد والرمـوز وأحكـم طريقتـه فيهـا، وهـذه اسـتفادات وليسـت مـن التفسـري               

 روحـاً  ويأتي التفسري البياني على قمة التفاسري ألنّها املرآة اليت تُجلّي مجال اآلية وجالهلـا وجيعـل القـرآن         
للسـيد قطـب بعـض مـن هـذا، ثـم يـأتي التفسـري اجلهـادي             "  ظـالل القـرآن    "تُنعش مستلمها و تفسـري      

  .كمفعل للقرآن  مناحي احلياة السلوكية والعلمية والتطبيقية) االجتهادي(
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ة الصـحيحة                . فكْر وذكْر وتعقّل   جيـري مجيـع ذلـك وفْـق علـوم العربيـ ١(على شرط، أن( ،
  وخــاص ن    واملنطــق بأدواتــه مــن عــامــي ــل، ومبــهم ومب ــد، وجممــل ومفص ومطلــق ومقي ،

ــة  التحليـــل واالســـتنتاج، وإالّ كـــان الباحـــث كمـــن يـــروم اإلحبـــار    وطرائقـــه العقليـ
وقد قال علـي بـن      ! احمليط دومنا قارب، أو االصطياد من البحر لكن مبجرد بسط يده          

 إالّ  بســورةٍتمــا مــرر( :عنــدما ســئل عــن قراءتــه القــرآن، فأجــاب  ) ع(موســى الرضــا 
  ).إخل  .. .   مكّيها ومدنيها، وعامها وخاصها، وناسخها ومنسوخهارتفكّ

 

 املفردة القرآنية واملدلول التارخيي: ةالقاعدة الثالثة عشر

 .حترير املفردة القرآنية املفتوحة من حصرها  مدلول تارخيي حمدد
لتخلّص منـه، هـو عـدم يقظتنـا للفـارق           أدقّ ما سنقع فيه، وال يمكننا الفرار أو ا         أن

 الّ اللّفظـــي للـــنصمعناهـــا أو (، وبـــني مـــدلوهلا التـــارخيي )املفـــردة القرآنيـــة(بـــني الـــد
، التبادر سيخوننا، وسنحسـبها جامـدة؛ لفظـةً واحـدة ملعنـى واحـد،               )املستعمل املتعارف 

وروث املتعـارف الـذي   ذهننا سينطلق مبادراً مِن تلْقاء نفسـه كالرصاصـة، إىل املعنـى املـ           
ر علينـا الوصـول إىل         . ألَفْناه وملْ يطرقْنـا غـريه      وسيتعسـ ،ا القـراءات ستضـيق بـذلك عنـ

 ،اقتناص مراد ا إلينا  زماننا هذا عبر رسائل نصه القرآنية، مـا لَـم نُحـرر بيقظـةٍ                  
؛ إذْ املفـــردة القرآنيـــة قـــد يكـــون هلـــا مع  ــر تلـــك املفـــردة مِـــن معناهـــا العـ شـــرعي نـــى

إذا أتَـت   ..) كالقرآن، والصالة، واجلهاد، والزكـاة، واحلـج، والنـذر، والكفّـارة، واإلميـان              (
 فقــطّ  .  ســياقات ال حتتمــل غــريه، فهــذه غــري قابلــة للمــس ُلغــوي أو يكــون هلــا معنــى

ــرآن  ــم كلمـــات القـ ــال معظـ ــرعي أو    كحـ ــانٍ شـ ــانٍ عربـــي مـــبني ال بلسـ ــزل بلسـ  الـــذي نـ
مفتوحـاً     ممأكثر الكلمات اليت تقرأها هنا اآلن، فهي        كحال  ، و اصطالحي ا جيعل النص

                      ة املناسـبة، وهـذا هـو املعـني ة التنزيليـ مـع  على معـاني رسـائل وخطابـات اإللـه األزمانيـ
   تسديد ا     شفرة اآليات احملتاجة تأويال أفرزتـه     لمفردةأو يكون ل  .  فك   معنى عر

ــة حمــددة  ــه )٢(بيئــةٌ تارخيي ــا ملــك ميينــه ال   " لــبطَ"، إالّ أنّ واســتحوذ علــى املفــردة وكأنّه
                                                 

  . علوم العربية مثل علْم األلفاظ املعجمي، وعلوم النحو والصرف والبالغة والداللة-)١(
)٢(-                                اإلهلـي أو مـا تـاله مِـن القـرون الالحقـة الـيت دة، هـي  األغلـب زمـن نـزول الـنصهذه البيئـة احملـد 

  !أطّرت علوم الدين وفسرت القرآن
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هـي مفـردات تنســرب   ! فكـاك هلـا منـه، وكأنّـه املعنـى الوضـعي احملـدود للـنص القرآنـي         
ة لـو قبضْـنا عليهـا، لـو          معرفيـ ها تُشكّل لنا ثروةزها، لكنا وبالكاد منيخفيةً  غفلة من

ــم حلَّلْ  ــا ثُـ ــا، وتعتقُنـــا  اكتشـــفناها وحررناهـ ــا وحركناهـ ــو أعـــدنا بنـــاء مداليلـــها  -ناهـ  لـ
ة             -احلقيقية لُغةً  ة والعلميـ ر الكثري مـن األخطـاء االجتهاديـقـاب  : "مثـال ( مِن أسالر " ،

دى               "..)كتـاب "،  "رجـال "،  ")١(ملك الـيمني  " عنـدها سـوف تشـرق آياهتـا مبـا يتناسـب وهـ ،
 .بيانِ ا العظيم اليوم واألمس وأبداً

 

 تصويريةحيوية لغة القرآن : لقاعدة الرابعة عشرا

ــة تنــبض بالفوائــد واحلركــة واإلشــعاع مــن كــل اجلوانــب والزوايــا     لغــة القــرآن حي، 
لُغةُ . )٣٧:ق)(إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَان لَه قَلْب       (اإلصغاء بالقلب يدني فهم القرآن      

ة نابضـة حمتفّـة باإلحيـ           ر حـدثاً       القرآن لُغـةٌ حيـلغـةٍ تُصـو أي اءات مليئـة باإلشـارات، إن
يلزمهــا أن جتمــع  طــي نصوصــها حركــاتِ شخصــياهتا وإميــاءاتِهم وانفعــاالهتم ومــا     

تٍ جامـد                ميـ مشاعر، هذا ما يفتقده كلّ نـص يرتسم عليهم من تعابري ويستبطنون مِن .
قَـالُوا  ( أن تنظـر إىل قولـه تعـاىل          أما القُرآن فهو الزخار هبذه احليوية التصـويرية، ولـك         

 هِملَيلُوا عأَقْبو:  وناذَا تَفْقِدقـبلني (، ملْ يقلْ    )٧١:يوسف()؟ مأقبلـوا علـيهم   (وال ) قالوا م

                                                 
معنــاه األمــة أو العبــد فقــطّ؟ هــلْ هــي عبــارة متمحضــة هلــذا املــدلول  " ملْــك الــيمني"هــلْ أن :  نتســاءل-)١(

يومــاً مــا  التــاريخ، إالّ أن االقتصــار علــى " ملـك الــيمني "أحــد مصــاديق فحسـب؟ نُقــر أن اإلمــاء والعبيــد  
 آيـة تشـريعية     ١٥مصداقٍ واحد يسلب املفهوم مداه الكامل ويقصره بدون دليل، فضال عن أنّه جيعـل مِـن                 

شيئاً غري صاحلة لنا  جزئية منها، فتضحى تارخيية، وتُنتج أن كتاب ا تنتقض وتتساقط أجزاء آياته 
ملْـك  (هـذا؛ مـع أن ا سـبحانه احلكـيم لـو أراد اللّفظـة       . فشيئاً مـع تبـدل الطبـائع والعالقـات اتمعيـة          

ألتى كذلك هبا نصاً فهي أدلّ وأبلغ، إذْ قـد اسـتعمل القـرآن              ) عبد أو أمة أو مملوك    (خالصةً ملعنى   ) اليمني
) مكّونـة مـن كلمتـين     ( إىل عبـارةِ أخـرى أطـول         هذه املفردات  مواضع أخرى، فلماذا عمد احلكـيم تعـاىل          

لك أن تبحث عزيزي القارئ  ذلـك،        ! وحتتمل حركتها ومدلوهلا مصاديق أكثر حسب اللسان واحلاالت؟       
 .وهو حبث كفيل بتغيري التشريع  مسائل معينة، وإخراجه من مجوده

فيها املعنى التارخيي والعر انسكاباً حتّـى  كذلك األمر  باقي املفردات مما مثّلنا وغريها، اليت انسكب  
   .لّهااشتملها واستلبها كُ
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اً باحلركـات               )قـالوا وأقبلـوا علـيهم     (بـل   ) وقالوا يفـرتس املشـهد، مليـ لِتلْفـى علْمـاً آخـر ،
ــوت، تشــهد     الص ــو خفّضــت ــه، الشــجاع،   الناطقــة بنفســها ول انفعــال املطعــون  أمانت

ــيقّن املُ ــا    صــدقَت ــبال مب ــه، كيــف يتحــرك مق ــب لكرامت ــة   دره، الغضِ اً بســؤاله عــن التهم
مغمضـةً، واثقـني،  حلظـة       إىل إطالقهـا    الباطلة، ذاك الغضَب للكرامة الـذي يـدفعهم         

فِي رحلِهِ فَهو جزاؤه كَـذَلِك      قَالُوا جزاؤه من وجِد     ( :اشتعالٍ وانفعال، ولْيكُن ما يكون    
 ــالِمِني ــزِي الظَّ ــدٍ مــتني  )٧٥:يوســف) (نَج طــون،  كيأيضــاً   .، فيتور وطــالِع) حــب فَأَص

، لــرتى مشــهداً فياضــاً ال )٤٢:الكهــف)(يقَلِّــب كَفَّيــهِ علَــى مــا أَنْفَــق فِيهــا وهِــي خاوِيــةٌ 
ــى آلِهــ (وكــذلك . كلمــاتٍ ــراغَ إِلَ ــأْكُلُون فَ ــالَ أَال تَ ــون ؟تِهِم فَقَ ــم ال تَنطِقُ ــا لَكُ اغَ ؟  مــر فَ

لْ نَـدلُّكُم     (وانظر إىل    .)٩٣-٩١الصافات()علَيهِم ضَرباً بِالْيمِنيِ   وا هـكَفَـر ذِين وقَالَ الـَّ
زقٍ      مـكُـلَّ م قْتُمز إِذَا مـ ئُكُم بـنلٍ يجلَى رلْـقٍ    :علَفِـي خ دِيـدٍ  إِنَّكُـمسـرتى  )٧:ســبأ ) (ج ،

مستوحداً بين جماميع الهيةٍ، مهها أكل اللّحـوم وهنـش      ) رسوالً(ترى فيها رجال    . عجباً
دين عبثيتَهـا، جوقـةُ التكـذيب              األعراض وإيغار الصدور على كلّ خمـالفٍ جبديـدٍ جـاء يـ

ــخ مِـــن والعبـــث هـــذه، تتنـــدر برســـوهلا، كأنّهـــا ال تعرفـــه، كأنّـــه نـــادرة جمانينـــها،   ومسـ
حمســومةٌ وبديهيــة " عــدم البعــث"عجائبــها، فتُغــري األوبــاش تشــهرياً بــه، وكــأن قضــية  

ــه          ــون، حباجــة إىل التشــهري ب ــا جمن ــداعي لغيره ــى أن املُخــالِف هلــا ال ومســلّم هبــا، حتّ
اْنقلْ نفسك هنـاك، تغلغـل بـني        !. والتدليل عليه للضحك منه مِن فرط ما خالف بديهةً        

، متّــع ناظريــك بفــرادة حــال ذاك الرســول وثباتــه   جمالِسِــهااجلحافــل الســاخرةتلــك 
ال لتصـل       رِ، ثـم اخـ    )إنّكُم لَفي خلْـقٍ جديـد      (إنْبائهوهم يضحكون على     متنصـ قْ الـزمن

              يقـول ضـد ن هنا، لتنظر حولَك إىل املليارات البشرية املؤمنة هنا، اليت تضحك علـى مـ
 !ذلك اآلن وتشمئز منه

ئُكُم بِتَأْوِيلِـهِ فَأَرسِـلُونِ       ( حلاشـية امللِـك      وتأمل قول الساقي   ٤٥:يوسـف ( )أَنَـا أُنَبـ( ،
علـى صـدره بعـد طـول ثـين،               وأغمض مفتخراً يضرب ك لتلمح رجالمنتصـباً بـني      عيني

 سـجنه ألنّـه صـار       اجلموع املُطرِقة حريى، تلفى رجال، اآلن فقط، بـرز ليفتخـر بسـابقةِ            
ك تلك األيام ملجأ هذا اليوم ومشرأب أعناق القـوم، جتـد رجـال واثِقـاً ال أنّـه                بربكة ضن 

ئهم "بـل   ،"سـينبئهم "، أو   "قد ينبئهم " نبـحيضـره       " ي وكأنّـه ميلـك اجلـواب سـلَفاً وبـاقي أن
، يقيناً منه  علْم يوسف الذي عاينـه معاينـةً بنجاتـه هـو                أو يخرجه مِن جيبِه    مِن بيته 
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هـو وحـده ينبـئهم، ال    ".مـن احملسـنني  "احبه، و كرم يوسف الذي هو دائماً  وهالك ص 
ه                   ته وجليسـفأرسـلون "غريه، ال ينبغي إرسال غريه، فهو ثقة يوسـف وإلْفُـه ورفيـق شـد ."

ــئ امللــكنبــئ اجلميــع، مجيــع الفاشــلني، أنّــه وســطَ ذلــك الظــالمِوال أنّــه يفقــط، بــل ينب  
اشرتى بذلِّ يوم، عالقمر ،يومٍ آخر، هو هذاز  . 

فلذلك ينبغي على الباحث واملتدبر أن ينظر إىل اآليات بقلبه أيضاً ال فقط بعقله،            
ــر فيهــا، اركــَ    ــتمع هلــا، احضُ إليهــا، اس ــف ــ  اهش أحــد ــن ها، فــا يقــول  ائهدب معهــا، كُ

، تنفّسها، لتشهد حركـة  )٣٧:ق)(يدلَذِكْرى لِمن كَان لَه قَلْب أَو أَْلقَى السمع وهو شهِ    (
التفسـري  "موجاهتا وإرساالهتا اخلفية، تفاعلْ معها وتأثّر هبا لتنطق لـك وتسـمع منـها، و     

 .هو خير ناظرٍ إىل هذه اجلنبة املكنونة" البياني

املؤسف أنّا كُلّنا ال نستخدم نصـوص القـرآن إّال كشـاهدٍ علـى مـا نـرى ونقـول،             
ــةً كانــت أم (منــا لــى صــحة مزاع وكــدليلٍ ع ــؤتى بــه ليشــهد صــامتاً   ) علميــةأدبي في ،

م ورب أمـام جهـال،                        ويوقِّع ويرحل، كشـاهدِ نفـيٍ أو شـاهد إثبـات، وملْ نـأتِ بـه كمعلـِّ
 . هذا ما أبعدنا أن نتعلَّم منه شيئاً

 

   نسبية الوصول املعر:ر عشةامسالقاعدة اخل

ــ أن نضــع  اعتبار ينبغــي،نســبية الوصــول ا نــا دائماعتبــارِعــدم مســتوى    معــر
أنـّ قديمٍ أو حـديثٍ،      من العصور    ن  عصرٍ  معي       املعرفـة   ه مسـتوى الكمـال والنهايـة، ألن 
 حتـى ولـو بـالتغيري       -ه  سع وتزداد عرب األجيال املتعاقبة، وكل جيل يستفيد ممن سبق         تتّ

 ولـذلك ال ميكـن      ،نسان املعرفة الذي يبنيه اإل    معمار     ويضيف جديداً  -  املعلومات 
ــ- مــثال -أن نعتــرب املســتوى احلــايل   متامــا عــن املســتويات الــيت  ه مســتقلّ للمعرفــة بأنّ

 سبقته، ألن  لذلك ففي الوقت الـذي نعـرتف        ة سلسلة متصلة احللقات    املعرفة اإلنساني ،
اه  فينبغي االعرتاف بقصـورنا أيضـاً جتـ     ،فيه بفضل القدامى وأنّهم لوال هم ملا كنا حنن        

ما سيأتي به الزمان غداً، فإن بـدا ثبـات ومنطـق لنـا فإنّمـا هـو نسـيب ورهـني مسـتوانا                 
الضيق الذي نطلّ به على األمور اليـوم، فينبغـي تـرك البـاب لنـا مفتوحـاً لتغيريهـا مـن                      

 .قبلنا أو غرينا ممن يعقبنا عند مستوى معر أرقى ونظرة أمشل وأثقب
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ن ال يستزلُه الرضا مبستوى معين، ومعرفـةٍ واحـدة،     ونتيجةً لذلك، فعلى الباحث أ    
بل عليه التشكيك  املتعارف واملسلّم، بل وإثارة التساؤل املشروع  األصول املتوارثـة            
                    ويل ومـا بـدا منـها تكلّـف ،ة املتسامل عليها، ما كانت من عند غـري اوالقواعد املعرفي

     تناوهلا آليات ا  وقصور فقد يكسـرها الباحـث ويعيـد تأسـيس غريهـا أو             وتعنيت ،
يفكّكهــا ويطورهــا، ليصــوغ قواعــد ألْيــق كحاويــات أكثــر إبــداعاً واتّســاعاً وإبــرازاً لكــالم  

 . من القرآن منبعاً أو دليالمنشأُها كون ي، على أن احلكيم وجالله

       ؟ملاذا: ئماًة، ليتساءل دائماً وداوعليه حماولة النظر بطرق غري مألوفة لكن منطقي 
ألن القرآن من لـدن مبـدع حكـيم، مـا يعـين              التفكري املبدع     وباستخدام ؟ وكيف ؟وماذا لو 

،  تفكريك خيتلف متاماً عـن تفكريهـم  ترى الشيء ذاته الذي يراه اآلخرون ولكن قد  ك  أنّ
ذَ ربـ    : (هذا جيعلك ال تُكرر، إما تقول خرياً إضافيا أو تسكت، خذ مثـاالً             إِذْ أَخـو   مِـن ك

متَهيذُر ورِهِمظُه مِن منِي آدوتساءل)١٧٢:ألعرافا)(ب ، : 

 ؟"مِن بنيه"أخذ ؟ ملاذا )وإذْ أخذ ربك مِن آدم ذريته(ملاذا ملْ يقلْ  -

ـك مِــن ظهــور بــين آدم ذريــتَهم     (ملــاذا ملْ يقــلْ   - ملــاذا الصــياغة  )وإذْ أخــذ ربـ ؟ أي
 ؟" ظهورهم، ذريتهممن بين آدم، من: "األطول

 .)١(!باجلمع، وجعلها ذرية واحدة؟) ذرياهتم(ملاذا ملْ يقل  -

وغريها من أسئلة، وحذارِ أن تقتنـع وتـركن ملـا  التفاسـري وأقـوال الرجـال، فإنّـك              
ن مجـع                        خـري النـاس مـ تُضـيف جديـداً، وإن بذاك تستنسخ فقطّ ما كـانوا يعملـون، ولـن

اس أو        هـو    الذي عطّل عقله وحشـاه مبـا         عقول الناس إىل عقله، ال     عقـلِ النـ  موجـود
، بـل أن اقتحـام      "مراعـاة املـألوف   "، أو   "احلشر مع الناس  "فال جتعل قاعدتك    ! خياالهتم

             عـز وإن باحثـاً عـن احلـق ة التخليق كان هو داعـي نفـخ الـروح فينـا، كُـنمألوف وقوالال
 .  املكتشفون، وبه تطورت أمم البشرطُالبه، هبذا شرع األنبياء وهبذا سار 

 

                                                 
، احلقيقة دون قناع، مجعية التجديد الثقافية       عصى آدم و:  أجبنا على بعض هذه التساؤالت  حبث       -)١(

  .االجتماعية
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مسألة شائكة تربز لدى الباحث، هي وجود كمٍّ متضاربٍ من املرويات املأثورة الـيت            
تُحــاول تفســري اآليــة، إمــا بنقــاء وإمــا بطمــس معــامل اآليــة الشــريفة، هنــا ينبغــي إعطــاء 

، أما كالم املعصوم "قول البشر " لكالم ا سبحانه ألنّه ثبت بأنّه ليس         القدسية األوىل 
والصحابي والتّابع فمع قدسية الثابت منه والصـحيح فـال يـوازي أبـداً كـالم ا تعـاىل                   

 أن ،)١("اهلجـرة إىل القـرآن  " مـن حبـث      "مرجعية القـرآن  "وال يدانيه، وقد أثبتنا  فصل       
ة الـيت اشـتُهر بأنّهـا هـي                  احلفظ والعلو والقي   ة هو للقرآن فقـطّ ال لألحاديـث املرويـاسي

بعشـرات ومئـات    ) ص(دونوها بعد وفـاة الـنيب       " السنة"وأن مدوني    ،)٢("السنة الشريفة "
، فلــو جتاهلنــا دور بصــمات السياســة   وال أمــر أو إذنالســنني، بــال رقابــةٍ حافظــةٍ منــه 

ب والطوائــف  توجيــه واخــرتاع األحاديــث النبويــة، واحلكــم األمــوي والعباســي واملــذاه
فليس مبقدورنا أن نتجاهل أن الرواة كانوا بشرا بالدرجة األوىل، مييز أغلبـهم إميـاهنم               

ســيما مبــا يتوافــق مــع  ، البالرســالة أو املــذهب وغريهتــم عليهــا وانــدفاعهم إىل نشــرها  
يكونوا معصومني عن قلّـة الفهـم       منظورهم واعتقادهم ووالئهم وقطعاً ظرفهم؛ فهم مل        

وعلى أيٍّ، مثلما أنّـه ال      . أو النسيان أو عن األهواء واالستقطاب الذي هو أصيلةٌ بشرية         
 للـنص  يمكن حبالٍ من األحوال أن حتتكر الروايـةُ الصـحيحةُ للمعصـوم املُعطـى الكامـلَ              

ة تــأويال واضــحاً مــا ملْ تكــن العمليــ (اإلهلــي املطلــق ومضــمونَه الضــخم وتُهــيمن عليــه   
قـول ا عـز وجـلّ،       ) ص(، فمِن أوىل أنّه ال يمكن حبالٍ أن ينسـخ قـولُ املعصـوم               )وثابتاً

                                                 
  .يةمجعية التجديد الثقافية االجتماع" اهلجرة إىل القرآن: " البحث املتعلق بـ:  انظر-)١(
)٢(- ة النيبسن إن )ته، هلذا وقع ) صروى عنه هو من سنهي هدية ومسته وسريته وأفعاله، وليس كلّ ما ي

 علـي الكذّابـة، وسـتكثر بعـدي،          كثـرت  قـد : (إىل ذلك  خطبة الـوداع     ) ص(اخللط، وقد نبه النيب الكريم      
ي فأعرضـوه علـى كتـاب اللّـه عـز              فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتـا           كم احلـديث عنـ 

نـرى  ) تأخـذوا بـه    وجلّ وسنيت، فما وافق كتاب اللّه وسنيت فخذوا بـه، ومـا خـالف كتـاب اللّـه وسـنيت فـال                     
: ؛ وقال أيضـاً ٢٤٦، ص٢، جاالحتجاجالطربسي، .اليت هي تطبيق للقرآن) ص(عرض احلديث على سنته     

م من حديثي فاقرؤا كتاب ا فاعتربوه فما وافق كتاب ا فأنا قلته             وأنه ستفشو عين أحاديث فما أتاك     (
، ١، ج جممـع الزوائـد   ؛ اهليثمـي،    ٣٥٥،  ٢، ج مسـند الرويـاني   الرويـاني،   ). وما مل يوافق كتاب ا فلم أقلـه       

     .١٧٠ص
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 لــدى مــن -وال يقيــده، وال يخصصــه، ولكــن يفســره  واقعــه ويبــين مبــهم معنــى اآليــة 
ــاً  -أُهبمــت لديــه  ــص عمليــل جمملــها كمــا  األحكــام والعبــادات، وخيص فصــد  وي ويقي 

  املفتوح  أصله ال املُغلق    (النص (           نفسه، فـذلك ممكـن ال  النص واقعه التطبيقي 
ا املعارِضـة منـها للقـرآن      ،)١(إن صحت الرواية ومل تتضارب مع أخواهتا من الروايـات        أمـ

  بـل هـو الواجـب،    عـرض احلـائط وال ضـير،      ) ص(صرحياً فتُضرب كمـا أخـرب املعصـوم         
إن على كـلّ  (: )ص( أوىل من خمالفة كالم ا سبحانه، فأوصى رسول ا   وخمالفتُها

ا، فمـا وافـق كتـاب ا فخـذوه، ومـا خـالف كتـاب                 نـور  حق حقيقة، وعلى كل صـوابٍ     
 تبــين أن القــرآن معيــاري،  )عــرض احلــديث علــى القــرآن (مرويــات ، فكــلّ )ا فــدعوه

 متعـدد وحمتمـل ومحّـال ذو وجـوه ومبـهم            قياسي لـه نظـام حمكـم، واحـد، ثابـت، ال أنّـه             
والحتــاج ! ، وإالّ ملــا أصـبح ميزانـاً للعـرض والقيـاس    )كمـا يقولـون  (وغـري قطعـي الداللـة    

ذَا الْقُـرآن   (للتقويم بدالً مـن أن يكـون هـو املقـوم، خمالفـاً قـول القـرآن عـن نفسـه            هـ إِن
    مأَقْـو دِي لِلَّتِي هِيه(ص(تـي بـه إىل النـاس        ، وقـول اآل   )٩:اإلسـراء )(ي (هـذا القـرآن     إن 

ــ عصــمةُ، والشــفاء النــافع،حبــل ا، وهــو النــور املــبني  م ــن ــ  متسك بــه، وجنــاة من 
 !)٢()م، وال يزيغ فيستعتب فيقوبعه، ال يعوجاتّ

                                                 
)١(- النيب رين بأنة املفسأحد أئم مبا قاله الشوكاني نستشهد دليال )نقل ع) صر كثرياً من ملْ ينه أنّه فس

       الروايات املختلفة من الصحابة والتابعني دليل على عدم صدورها مـن الـنيب بـل  ) ص(حقائق القرآن، وأن
: فـإن قلـت  (هي اجتهاد منهم غري ملزم، فيقول تعقيباً على معنى الكلمات املقطّعة اليت هـي فـواتح السـور                   

م  تكلـّ )ص(ال أعلـم أن رسـول ا   :  للتمسك به؟ قلـت هل ثبت عن رسول ا  هذه الفواتح شيء يصلح    
 هل جيوز تقليـد أحـد الصـحابة  تفسـري هـذه الفـواتح إن صـح       : لشوكانياوتساءل ،  شيء من معانيها  
 عــن الصــحابة هنــا  املــروينأ لــه قالــه باجتــهاده، ثــم ه جمــرد رأيٍب بــالنفي؛ ألنّــ فيجيــإســناد القــول إليــه؟

 عملنـا بـاجلميع كـان       ما ال وجـه لـه، وإن      نا مبا قاله أحدهم دون اآلخر كان حتكّ       خمتلف متناقض، فلو عمل   
) ص(ه لـو كـان شـيء ممـا قـالوه مـأخوذًا عـن الـنيب            علـى أنـّ   ،  عمال مبـا هـو خمتلـف ومتنـاقض، وال جيـوز           

ه  لو كـان عنـدهم شـيء مـن هـذا ملـا تركـوا حكايتـ                 ثم،  فقوا عليه ومل خيتلفوا، كسائر ما هو مأخوذ عنه        التّ
٣٢، ٣١،ص١ج ،فتح القديرالشوكاني، تفسري . )ما عند اختالفهمعنه، ورفعه إليه، ال سي.  

)٢(-       عن النيب ات  إعالء شأن القرآن على ما سواه كثرية، صدرتواملروي )ن أهل بيته وصـحبه،  وع) ص
 :نعرض لك بعضها



 

89 

 عبـد ا بـن العبـاس ملـا بعثـه        )ع( علـي     بـه  أوصـى مـا   ولقد تعلّق الـبعض بأهـداب       
 ختاصمهم بالقرآن فـإن القـرآن محـال ذو وجـوه، تقـول              ال(: لالحتجاج على اخلوارج  

                                                                                                                        
املعجـم  ؛ الطـربي،    ٤٠٥، ص لسـعادة هنـج ا   احملمـودي،    .فقر بعده، وال غنى دونـه     القرآن غنى ال    ): ص(قال  

 . ٢٥٥، ص١ جالكبري،
؛ ١٩صخلق أفعال العبـاد،   البخاري، .فضل القرآن على سائر الكالم كفضل ا على خلقه       ): ص(وقال  

   .٢٣٧، ص٤ج مستدرك الوسائل، املريزا النوري،
خـرج منـها؟ فقـال      فمـا امل  : د سـيكون  أمتـك فتنـة، قلـت         يا حممـ  : أتانى جربئيل فقال  (: يقول) ص (هوعن

كتاب ا فيه بيان ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، من وليه من جبار 
فعمل بغريه قصمه ا، ومن التمس اهلدى  غريه أضله ا، وهو حبل ا املـتني، وهـو الـذكر احلكـيم،                 

 األلسنة، وال خيلق عن الـرد، وال تنقضـي عجائبـه، وال         وهو الصراط املستقيم، ال تزيفه األهواء وال تلبسه       
ه اجلـن إذ مسعتـه، حتّـى قـالوا               بـاً    : (يشبع منه العلماء، هو الذي مل تكنـجآنـاً عا قُرنمِع ا سـ دِي إِلَـى   *إِنـَّ هـي 

دي إىل صـراط مسـ                   )  ٢،  ١: اجلـن)(الرشدِ اعتصـم بـه هـ نعمل به أُجِر، وم نقال به صدق، وم نتقيم، م
ومـع كـلّ هـذه    ) هو الكتاب العزيز، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيـد     

يؤخر كتاب ا ويقدم كالم الرجـال الـيت مل ينـزل ا             ) ص(لنيب األمة   ) ص(األوصاف اليت قاهلا جربيل     
 .١٧، صاملختصر النافع احملقق احللي، .اتبكالمها ثناء وإثباتاً حتّى مليزة واحدة من تلك امليز

ع (و حديث علي( ..)  جعله ا ..ا ملن تواله، وسلما ملن دخله، وهدى ملن ائتم به، وعذرا ملن انتحله، عز
 به، وحامال ملن محله، ومطية ملن أعملـه، وآيـة   ا ملن حاج م به، وشاهدا ملن خاصم به، وفلج      وبرهانا ملن تكلّ  

 م،  و  ملن توسشـرح  /هنـج البالغـة    الشـريف الرضـي،      .)ا ملن وعى، وحديثا ملن روى، وحكمـا ملـن قضـى           علم
 .١٧٨، ص٢، جحممد عبده

ث الـذي  ، واحملـد ، واهلادي الذي ال يضـلّ      هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش       واعلموا أن : )ع(وقال  : (وأيضاً
 .٩١، ص٢ج شرح حممد عبده،/غةهنج البالالشريف الرضي، . الحظ احلصر  األسلوب ).ال يكذب

هبذه املواصفات وهو حمتمل الوجوه املتناقضة يدلّ على الشيء وعلى عكسـه،            كتاب  كيف يكون   : نتساءلف
 ! غري مبينة؟أو مقوالته جمملةٌ

 إهبـام   األمة منذ ذلـك الـزمن بتحويـل القـرآن إىل كتـابِ     خنر لكن علياً يشخص الدواء والداء معاً، الذي        
هموا كم، واستنصحوه على أنفسكم، واتّ    وه على رب   حرثته وأتباعه، واستدلّ   فكونوا من (: فيقولذ ظهرياً   يتّخ

املتني، وسببه األمني، وفيه ربيع القلب، نّإ ف: ..وقال أيضاً. وا فيه أهواءكمعليه آراءكم، واستغش ه حبل ا
 الشـريف   )!رون، وبقـي الناسـون واملتناسـون      ذكّه قـد ذهـب املتـ      وينابيع العلم، وما للقلب جـالء غـريه، مـع أنـّ           

  .٩٥، ٩٢، ص٢ج شرح حممد عبده،/هنج البالغةالرضي، 
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هــذا  فظــن )١() ولكــن حــاججهم بالســنة، فــإهنم لــن جيــدوا عنــها حميصــا  ،ويقولــون
ــة الداللــة   الســنة قطعي هــذا الــحســب الــبعض أنونص  أن ــه أن ــي، ومل يتوج القــرآن ظن

  ظرف احلديث ظرف     ت ) ع( إثبات صالح عليه واسـتقامته وإميانه وعدم كفره وأفضـلي، 
 جـيء بـالقرآن الـذي اخنـدعوا       أولئك اخلوارج الذين كفّـروه وبـدعوه، ففـي هـذا لـو            عند  
 جبهالة ومـراء     وقيلٌ  وقولٌ  لكان لكلّ فريق تأويلٌ    ،، ومع أن فيه احلق     على الرماح  بنشره

ــه ب        ــي ويتلون ــدون النظــام القرآن ــم يفتق ــوم كلّه ــم، ال ســيما وأن الق ــة فه إســباغات أو قلّ
هم علــى نظــام قرآنــي أوالً ، فينبغــي توحيــد وضــلّوااختلفــوا  اآلراءقشــورهم، فلــذلك 

   هم  القرآن محّاالً ذا وجوه    يغدوملنع أنلدي                ة الـيت أُثِـرت عـن رسـول اا السـن ص(، أمـ (
 لــه وفرضــها علــى املــؤمنني ) ع( علــي ــة اتــه وحمبو وجــوب وعلمــه وتقــواه وأهلي

فـالقرآن فعـال حيتمـل      . فلن جيـدوا عنـها حميصـاً      تاهلم  عدم تكفري املسلمني وحرمة اقت    
ــم نظامــه وهــذا كــان حــال اخلــوارج بــل حــال     حســب الظــاهر وجوهــاً كــثرية ملــن مل يحكّ

رى يـ  كـل الفقـه حتـى         الرجـل  فقـه يال  (اجلميع إىل اليوم، وهذا احلديث هو خبـالف         
  األزمنــة ، فــالوجوه الكــثرية هــي الــيت يعمــل هبــا القــرآن      )٢()للقــرآن وجوهــا كــثرية  

   .املتجددة،  هي آيات تطور األوضاع اإلنسانية، آيات االجتهاد والفقه  احلقول كلّها

هبذا، إذن، بعد عرض املرويات الصحيحة على القرآن لتُصـدق بـه أو أالّ تُعارضـه،                 
يمن نوجهها وجهاهتا الالئّقة هبـا وننزهلـا  مقامهـا املنضـوي حتـت لـواء كـالم ا املهـ          

، فنحتمـل  )القرآن والسـنة الصـحيحة  (على كلّ شيء، توقرياً للمقدسين األكرب واألصغر  
 :بعد هذا التسليم

" النص اإلهلـي املفتـوح     " نوع  أن الرواية كانت مزاوجة اجتهادية من املعصوم بني        -١
املتـاح  والواقع املعاش اللتماس تطبيـقٍ دوائـي مناسـب، أي هـي تفعيـل الـنص  الواقـع                    

 ").األهلّة"كما ضربنا أمثلة سابقاً  مسألة (وفق األرضية املتوفّرة 

د املعصـوم هـذا احلـالل                   -٢ باحـاً بإطالقهـا وعمومهـا، فقيـم تكون اآلية أفادت أن 
حسب واقعه الظر أو حسب الواقع العلمي أو على خـواص املـؤمنني بـه طلبـاً لكمـاهلم أو               

                                                 
  .١٣٦ ص،٣ جشرح حممد عبده،/هنج البالغة الشريف الرضي، -)١(
  .٢٠٨، ص٢، جالربهان الزركشي، -)٢(
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     اً       "حترمياً"بعضهم، فأفاد منعاً، أي طلقـاً وعامـحتّـى   ظرفيـاً ال م ،        العـادة وجـرت امتـد وإن 
احلسنة به، فنص ا املغلق ال معقّب له، ال مقيد وال ناسخ وال خمصص وال معارض،            
داخل النص نفسه، أما النص املفتوح فقد فتحه ا أساساً ألجل العمل به حبسب الواقـع                

، فمثــل هــذا اص ال  الــنص نفســه بــل  حقلــه التطبيقــي املتغيــراملتــاح، فالزيــادة واإلنقــ
 ةعاجلمُ مبطالعة، وهذا األمر يفهم أكثر النص حيتمل الوجوه التطبيقية تضييقاً أو توسعةً

 . )١("اهلجرة إىل القرآن"حبث مسألة النسخ والتقييد والتخصيص  فصول 
لكـن  )) ص(لغة النيب حممد    (ا اللسانية    أن تكون الرواية جاءت وليدة تارخييته      -٣

بلغةٍ مرموزةٍ ذات مكونٍ صحيح لـو تأولـت، فـال تُؤخـذ علـى ظاهرهـا اللفظـي املتبـادر،                     
ة والـدخان ويـأجوج ومـأجوج، وكمـا                 ال والدابـورد  اخلـرب     مثل روايـات الـدج  القدسـي

دنا وخالقنـا،   نـا، وسـي    رب : العزة سبحانه   املالئكة سألوا رب   من أن ): (ص(املروي عنه   
ســـبحانك تنزائتيـــا : ( قلـــت للســـماوات واألرض،ســـت صـــفاتكهـــت أمســـاؤك، وتقد

ا أو كَ  طوعفماذا لـو مل تأتيـا طـائعتني؟ قـال           ،)١١: فصلت)(ها، قالتا أتينا طائعني   ر 
 فهـذا ال يمكـن      )٢()قمـة واحـدة   ا لُ ي تلتقمهمـا معـ    ن دوابـ   مـِ  ةً داب  أمرت كنت: سبحانه
ــوره ــع     تصـ ــاء تبتلـ ــخمة  الفضـ ــى ضـ ــبري أو أفعـ ــوتٍ كـ ــود حـ ــزمن إالّ بوجـ   ذلـــك الـ

السماوات واألرض مع تصور ساذج أيضاً للسموات واألرض، أما اليوم فيمكننا بسهولة         
أن نفهــم أن الســماوات واألرض تُشــكّل هنــا  أقصــاها جمموعتنــا الشمســية، والدابــة  

د والـذي يشـفط كـلّ مـا جـاوره  لُقمـةٍ واحـدة                اليت تدب  هذا اال هي ثقب أسـو        
" ثُقـب أسـود  "شيء امسه ) ص( وليس  ذاكرة النيب      .وال يميز بني مشس وقمر وأرض     

   صــيختص ــو مصــطلح ــذلك . حــادثاصــطالحي فه ــروىوك ــه ي  غــري )ص(  حــديث عن
والذر ،  )٣() فيه النسمة   فإن قوا الذر اتّ: (للوقاية من األمراض  ناصحاً   معروف املصدر، 

البـد أن يكـون شـيئاً أصـغر مـن الغبـار، وال يمكـن معرفـة                   !هو الغبار، فما هـو النسـمة؟      
 ، امليكروسـكوب  خـرتاع بعـد ا  هذا الشـيء وال رؤيتـه  حقبـة الرسـالة حتّـى عصـرنا إالّ                 

                                                 
  .جتماعيةمجعية التجديد الثقافية اال" اهلجرة إىل القرآن: " البحث املتعلق بـ:  انظر-)١(
  ).قريباً منه(٣٤٤، ص١٥، جالتفسريالقرطيب، :  انظر-)٢(
  .  اإلعجاز العلمي  اإلسالم والسنة النبوية، حممد كامل عبد الصمد: انظر-)٣(
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 امليكــروب  وأن،ديــة تنتقــل بــالرذاذ عــن طريــق الغبــار   بعــض األمــراض املعأنلنكتشــف 
 وهـذه   ، بـذلك مـن املـريض إىل السـليم         فينتقـل  واءمله اهلـ  حيبار عندما   ات الغ يتعلق بذر 

طلق على أصغر  تُ"النسمة"و ، تسميةالتسمية للميكروب بالنسمة هي أصحكائنٍ حي. 
٤- يل وقـــراءة أوىل، أو متثيـــلٌ تقـــرييبــرة مـــا هـــي إالّ انطبـــاق أو الروايـــة املفسـ أن 

ــات     ــن اآلي ــت مِ ــة، ســيما إن كان ــوم    لتفســري اآلي ــدم العصــر والعل ــر إالّ بتق ــيت ال تتفس  ال
، أو أنّها مصداقٌ أو قُلْ انطبـاقٌ        ")يوم يأتي تأويلُه  "الظرف املوصوف  القرآن بعبارة      (

لُغوي)  حاكي لغوياملتضـارب              )م متثيل لتفسريٍ العبـارة وتقريبـها، كالتفسـري الروائـي أي 
وتر ا، الشـفع يـوم الرتويـة والـوتر يـوم            بأن الشفع هـم اخلالئـق والـ       " الشفع والوتر "  

الشـفع الصـفا   عرفة، أو مها صالة الشفع والوتر، أو الزوجية من األعداد والفرديـة، أو         
وقد وصـل املـروي مِـن أوجـهٍ إىل سـت وثالثـني احتمـاالً،         .. واملروة والوتر البيت احلرام  

 الســور ســور الطــوال، أو الســبعرووا بأنّهــا فاحتــة الكتــاب، أو الســبع ال" الســبع املثــاني"و
 .، فكلّ هذا ليس بتفسري لتُصادر اآليةُ بهاخل.. اليت ثنت الطوال وتلتْها

ــرة جــاءت بغــرض اســتثارة العقــول، تنحــو بالنــاس للــتفكري    -٥ الروايــة املفس أن 
تــثري  النــاس "كــالم ا وحماولــة فــك رمــوزه مبحــاوالت حســب أرضــيتهم ومــداركهم  

اس أن مِـن واجبـهم فهـم كـالم ا                     "وهلمدفائن عقـ   ة تُـري النـ ة تفكرييـ أي روايـة تدريبيـ ،
واالستفادة منه ال باهلوى ولكن رقياً إميانياً، كتفسريهم للكلمات اليت تلقّاهـا آدم فتـاب               

ــ رب، ال إلــه إال أنــت ســبحانك وحبمــدك هــم اللّ"عليــه بروايــات كــثرية منــها    ي ظلمــت إنّ
، وهـو أقـرب للتفعيـل    وتفسـريهم إياهـا بغـري ذلـك    " ك خـري الغـافرين  نـّ نفسي فاغفر يل إ   

وليس بتفسرياملوعظي ،. 
اس إىل                     -٦ ة، توظّـف اآليـة  إرشـاد النـتكون الرواية توظيفـاً لآليـة ال تفسـريي أن 

ة قريبـة حتتمـل                       لوجـود حماكـاة لفظيـ ،أو عرفـاني أو سـلوكي عبـاديٍّ أو شـعائري معنى
ة      " املغضـوب علـيهم وال الضـالّني      "لمـا وظّفـوا     هذا احلمل، مث   غرسـاً للحصـانة اإلميانيـ

واالستقالل الذاتي وتوخياً لعدم الذوبان واالنبـهار مبـا لـدى الكتـابيني قبلـهم، ففسـروا           
، ال اآليـة حينـاً  اليهـود والنصـارى، لغـرضٍ مرحلــي يرسـى بـه قواعـد اإلميـان والعــزة         

 .لتكون هي تفسري اآلية
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قطْعاً للنزاع مِن أوله، هل أن املعصوم يتكلّم بعلمٍ مطلـق أم حبقيقـة نسـبية؟ أو                  -٧
هل أنّه يعرف احلقيقة  نفسه كاملة أو يعرفها منقوصة؟ فال يهم، ما دمنا باستقراء                
الروايات نلحظ وجود تعددٍ للجـواب  القضـية الواحـدة حسـب حـال السـائل وحسـب                   

نـا  رمِإنّـا معاشـر األنبيـاء أُ      ) (ص( األثر قول النيب الكـريم       الظرف، وما دام قد ثبت      
نكلّــأن ١()ر عقــوهلمم النــاس علــى قــد( ولــو كانــت احلقــائق لــديهم كاملــة، مــا يعــين أن 

ال يتحـــدث بـــاهلوى، بـــلْ وال بعلْمـــه اخلـــاص، وال مبســـتواه أيضـــاً، إنّمـــا ) ص(املعصـــوم 
 خـرب ، لـذلك ي   )رضـية والظـرف النسـبيين     أي حسـب األ   (حبسب العقول ووفْـق املصـلحة       

د عـن جـده املصـطفى               جعفـر بـن حممـ ص(اإلمام" :(   ّم رسـولُ  مـا كلـ   ا )ص(  العبـاد  
ات ال يمكـن هلـا أن تتطـاول           . )٢("ه قطّ  عقلِ بكنهِ مرويـ ن أيـدينا مِـنمـا بـي فالنتيجـة، أن

ة       على الزمن املتجددةِ حقائقُه وأوضاعه وعلومه وحاجاتُه،         ها إذاً ذو حقيقـةٍ زمانيـكثري
نســبية، حبســب مصــاحل وعقــول تلــك األزمنــة، ال حبســب عقولنــا، هــذا فيمــا تســتزيد   
العقــولُ منــه وتتطــور األفهــام عنــه وتتغيــر املصــاحل فيــه، أمــا الثوابــت مِــن قــيمٍ وأخــالقٍ   

 اخلـامت    أو النبوءات الصحيحة، فعقْلُ األجيال مذْ لـدن         ظاهرة وعباداتٍ وأصول عقائد  
 .حتّى يومنا فيه سواء، واملصلحةُ فيها ثابتةٌ على نسقها وأصوهلا) ص(حممد 

هـل هـذه    هـا،  أمه، ولعـلّ تتسـاؤال الكـريم بعـض ال  لذهن القـارئ  ، قد يتبادر    اًختام
  العظــيم القــرآن أن يفــتح املبحــر  ثنايــا القــرآن واعــد الــيت يســتطيع هبــا هــي أهــم الق

يلم مبضـمونه ويستشـف مالحمـه، ويتـنفّس جـوه،           وزه و كنيستخرج  ف هويصل إىل مكامن  
ميكـن أن تكـون هنـاك قواعـد         ه  ؟ أم أنـّ   ويعرف سـوره ومعـاني كلماتـه وأحكامـه األصـلية          

 أخرى، قد نستدركها الحقاً كلما أحبرنا  خضم هذا الدستور اخلالد؟
كتـاب ا   ر علـى    ج عقولنا بل وانغالقها، أن ندعي أنّها هذه، ومن احلَ         ن منقصةِ مِ

            عي أنّها كذلك، فاألمر يظلّ مفتوحـاً بانفتـاح كتـاب اواإلزراء به ثانيةً وقوقعته أن ند
 .فاحتُه وال مغلق ملا فتحالذي ال يمكن إغالقه، ألن ا هو 

                                                 
، الكليين، -)١(   .  ٢٣، ص١ جالكا
  .   ٢٣، ص١، جالكا الكليين، -)٢(
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دِل السـتار         وبعد أن وعى القارئ الكريم تلك املفاتح الـيت ال يمكـن ك             مـا قُلنـا أن نسـ
            هناك نقاطاً متخّضت من حصـاد اسـتقرائنا لكتـاب ا عليها بدعوى االكتمال، إالّ أن

 .الكريم، آثرنا تسميتها باإلرشادات ليأخذ القارئ فسحته بالنظر إليها واالختبار
  

القرآن مطلق، و: الًأوفهمنا نسيب  

كـالم   .تناولـه مـداركنا ويفـي حباجاتنـا       فهمنا نسـيب، والقـرآن مطلـق، ولكـن فيمـا ت           
ا يدور مدار احلق املطلق لكن هـو مِـن أجـل تعريـف اإلنسـان وبلوغـه  الـدنيا، فمـا                      
كان مِن علمٍ خارج مدركاتنا وال يمكن للبشرية الوصول إليه فال ينبغـي الـزعم بوجـوده                 

             ه عـن العبـث، ألنّـه بيـانتعاىل املنـز الً  كتاب اأو   فحيثمـا أحـال      ثانيـاً  لٌ إلينـا   ومنـز ،
كالسـاعة، والدابـة، والـدخان، ويـأجوج،        (مفسر ما على الغيب واجلهل باقتناص املعنـى         

غيبــة العلــم   ، فــإن ذلــك ال ألجــل  )وذي القــرنني، واحلــروف املقطّعــة  أوائــل الســور    
 ومكنونيته واحتجابه بل لقصـر بـاع الباحـث وختلّـف عصـره املفضـي لقصـورنا املعـر                  

  فهـم الــنظم القرآنـي، أو نتيجــة تكــدس   -  الربــاني أو املُرشـد -الزمـاني وعــوز األداة  
ــي وغمغمــة أ   ــم الرتاث ــام   الفه ــه غــريِ منســجمةٍ واإلحك ــي، وســيأتي حــني   دواتٍ من  القرآن
  ـــــراده حبقائقـــــه الدامغـــــة الكاملـــــة     ينكشـــــف فيـــــه القـــــرآنــــأْتِي  ( بكـــــلّ م يـ مــــو يـ

ة املُخلصـة             ،)٥٣:ألعرافا)(تَأْوِيلُه ة والتأويليـحمـاوالت اإلنسـان العلميـة والتفسـريي وأن 
 . تُوطّئ برتاكمها لذلك البعيد املأمولاملتجردة

 

  القصص القرآني حامل زمين مطلق لغايات:ثانياً

. القصــص القرآنــي لــيس وصــفاً وســرداً للحــدث، بــل حامــل زمــين مطلــق لغايــات    
 البشـر املاضـني، أنبيـاء كـانوا أو أعـداء أو         ألسـنةَ  ضـمن املُاملبثوث من كالم ا سبحانه      

غري ذلك، فليس هو عينه نص كالمهم، لكنه الوصف احلـق كمـا لـو كـان املشـهد ينطـق                     
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صاغها احلـق بـأدلّ العبـارات       " إن هي إالّ أرحام تدفع وأرض تبلع      "لُغةً، فقول الدهريني    
ـــا ح (وأجزهلــــا  ـــا هِــــي إِلـَّ قَــــالُوا مــــا  و ـــا إِلـَّ لِكُنـهـــا ي مــــا و يـنَحو ــــوتا نَمنْيـــا الــــد اتُنـي

رهــر بــذلك عــن كامــل اعتقــادهم بــأبلغ بيــان، وخلّــد ســبحانه   )٢٤: اجلاثيــة)(الــد لتعب ،
قوهلم وضمنه كتابـه املقـدس اعرتافـاً بـالرأي اآلخـر وصـيانةً لوجـوده، وتعاليـاً منـه عـن               

 كامـل   - بصياغته البليغة هـذه      -بياهنا، ثُم ليعم    الدحض إذ يقدم حجة اخلصم بأقوى       
أصول تلك العقيدة مهما نُظّر هلا وزيد فيها على مر العصور، لئال تتقـزم اآليـة فتعـاجل                
فقط عقيدة منقرضة ال شأن لنا هبا بل أن هلا أشباهاً ونظائر زمانية حتتويهـا العبـارة               

ه وسلوكٌ  يدة  ، فهذه اآليةُ عق   اإلهلية وتعنيها وتالمسها   مـن      ميعيشـ ا الكـثري   اس سـواء النـ
من العابثني الالهني، أو حتّى من العلماء املاديني اجلادين الـذين يحـاولون حـلّ معضـلة                 

 . إليقاف جدل املوت واحلياة" الدهر /الزمن"

وكـذلك مقــوالت القصـص القرآنــي الـيت دارت بألســنة غـري العربيــة الفصـحى مــن      
ــة وســريانية وف  ــا نقــل        قبطي ــات، إنّم ــة حيوان ــل ومــن منطــق جــن ولغ ــة وغريهــا ب ينيقي

سبحانه املختصر اجلامع عن واقع املقال وواقـع احلـال وضـمري الـنفس ومـؤدى العبـارة                  
ــة تعــبرياً كمــتكلّمني أو وعوهــا        القص مبــا فُهــم  ذلــك الســياق كمــا أرادهتــا أشــخاص

فالسـحرة قـالوا كالمـاً      (عبـارة   هي اختصـار تلقـائي لـذاك الواقـع  أوجـز             فكسامعني،  
أمام فرعون، وحتماً ملْ يكونوا يتكلّمون العربية الفصحى، وحتماً ملْ يكرروا كالمهم كـلّ           

ــمــرة ب شــدت   مغــايرةةٍ كيفيجممــوع كالمهــم ومــواقفهم وإميــاءاهتم وحركــاهتم ح إالّ أن ،
وي السور بعبـارات  وصورت  الصياغات الرائعة املتنوعة اليت كررها سبحانه  مطا        

، فوق ذلك أنّه سبحانه يزيد لنا ما به نأخذ العربة واملعارف من مطاوي             )وألوان خمتلفة 
 .القصص، مع حفظ األمانة القصصية كوقائع هبا حكمة مستأنفة ال كسردٍ تارخيي

  

  م اإلهليالقس: ثالثاً

 م اإلهليتعـاىل   . لسـياق  خطاب اتّصايل مرتبط بنا ولغاية لنا، متجانس وا        القس 
، ولكـن علينـا أن    وليس خللْقه أن يقسموا إالّ به      -كما قيل -أن يقسم مبا شاء من خلْقه       

 : نفهم أموراً توخياً ملواطأة حكمة العلي احلكيم، منها
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ــ أن ا تعــاىل إنّمــا يقْ:أوالً م  خطابــه لإلنســان بأشــياء لإلنســان عهــد هبــا أو  سِ
لوجود بذرة معرفة  مدركه عنها وستتكامل يوماً ما، فال يمكننـا أن              ألن يفهمها    قابلٌ

 بـأمرٍ ال نعرفـه، هـو       -عرب وسيلة اتّصاله القرآنية بنـا إلفهامنـا       -نقبل أن ا قد يقسم      
غيــب  غيــب، كــأن يقســم مبخلوقــات ال ميكــن تصــورها ومبجــرات غــري معلومــة وال     

 .دٍ معلومشاهعرب مميكن للذهن أبداً أن ينتقل إليها 

ــاً ــاة اإلنســان         :ثاني ــه  حي ــم ب قســة للم ــة بالغ ــبري وأمهي ــأثري ك ــد مــن وجــود ت  الب
ومسـريته وبنحـوٍ غـري عـادي، وهـذا أمــر جـوهري ينبغـي االعتنـاء بـه، فـا ســبحانه ال           
يمكن أن يقسم لنا مبا هو مهم عنده فقط، ألن األشياء بالنسبة له هـي سـواء، بـلْ مبـا                   

) النجم اهلاوي ) (النفس) (األرض) (القمر) (الشمس(هو مهم لدينا وله أثر بالغٌ علينا،        
 مكّــة مهــد الرســالة :البلــد األمــني) (الــتني والزيتــون) (التاملرســ) (العاديــات) (العصــر(

هـذه أمـور ال تزيـد شـيئاً مِـن ذرة  ملكـه               ) .. الساللة اآلدمية، والد وما ولد    ) (العاملية
ه وال تشكّل شأناً  عظيم سلطانه، لكنها هي كلّ عـالَم اإلنسـان وقـوام وجـوده                  سبحان

ال يمكـن أن يكـون معناهـا حسـب الفهـم            ) ١:لنجما()والنجمِ إِذَا هوى  (أو هالكه، فمثال    
السائد مِن كواكب سيارة، أو جنوم متحركة، أو الشهب املليونية الساقطة كلّ يوم، لعدم              

 . القاعدةتوافقه مع هذه

م بـه واملقسـم لـه، فحـني يقـول سـبحانه        وثاقة االرتباط وحتميتـه بـني املُقسـ       :ثالثاً
ــروجِ ( ـ اءِ ذَاتِ الْبـــم ـ الســـربوج()و ــع    ، )١:الــ ــائجي مــ ــاط وشــ ــا ارتبــ ــاً هلــ ــومِ (فحتمــ ـ الْيـو

ــودِ عـوالـــذين وغريهـــم مـــن الظلَمـــة ) أصـــحاب األخـــدود(يـــوم حســـاب ) ٢:الـــربوج()الْم
 وحــني يقســم ســبحانه .لالنتقــاص منــهمدوا اإلنســانية وأجرمــوا حبقِّهــا، توحشــوا وفقــ

ـارِقِ ( ــماءِ والطـَّ السال       ،)١:الطــارق()و فــبني الســماء والطــارق وشــيجة واقــرتان، متتــد
ــه مباشــرة وهــو      ــم ل ــف وتعتعــة بــل بانســيابٍ إىل املُقْس ــا   (بتكلّ هلَيــا ع ــسٍ لَم ــلُّ نَفْ إِن كُ

ــافِظٌ ــارق)(حـ ــافظ "، )٤:الطـ ــارق واحلـ ــماء والطـ ــو   " فالسـ ــدٍ هـ ــن واحـ ــا حلـ ــان "أثـ بيـ
فتتوقّّـف دورة   " السـماء "ختام التجربة اإلنسـانية علـى األرض بطـارقٍ يطـرق             )١("اخلتام

                                                 
ه مبـا            "الساعة" هذه هلا اعتناء خاص  حبثٍ آخر عن          -)١( رها  كتـاب ربـتركناها للقارئ اللبيب يتـدب ،

  .يفتح ا له وفْق هذه القواعد
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فال ينبغي برتهـا معنـى عـن        ) ١:العصر()والْعصرِ(وحني يقول تعاىل ويقسم     ،  "احلافظ"
ــرٍ( سلَفِــي خ ــان الْأِنْس ٢:العصــر()إِن( ه الــذي ينعصــر عمــر)حتّــى يفنــى  عبثــاً)العصــر 

ه ويعـيش خـارج                 ذاك الذي   فيما يفنى، و   ر والتجديـد فيخسـر فُـرص رقيـال يقبـل التطـو
 . املاضني آكال فقطّ ال مِن كده بل من تُراثهمواه وبفُتااً هبعلفّمت" عصره"

ــمِ هبمــا  ــ،ونضــرب مثــاالً علــى املُقسقس نمه تعــاىل  موضــعي، )يــدوالقــرآن ا (
 :واب القسمجب وارتباطَهما اخلاص) والقرآن ذي الذكر(

 بــلْ عجِبــوا أَن جــاءهم منــذِر مِــنهم فَقَــالَ الْكَــافِرون  *ق والْقُــرآنِ الْمجِيــدِ ( -
جِيبع ءيذَا ش٢، ١: سورة ق()ه(. 

 .)٢، ١: سورة ص()عِزةٍ وشِقَاقٍ بلْ الَّذِين كَفَروا فِي *ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ ( -

 ــم ر، بــل والقــرآن ذي الــذكْ: ( هــذه مــع جــواب تلــك هكــذا  فلــو انعكســا فصــار قس
الختـلّ الـنظم واملعنـى    !) والقرآن ايد، بـل الـذين كفـروا  عـزة وشـقاق        (،  !)عجبوا

اب هو أرقى مستوى معر شأنه اإلعجـ      " فالقرآن ايد "ولوقع الفساد كوناً وتشريعاً،     
ة        " قاف"واإلدهاش، ولو تابعنا سياق آيات       ة طبيعيـاألوىل لرأيناها تنطق عن آيات علمي
ــا. ومعــارف فــوق املــدرك اإلنســاني ســر مســتوى  )١(" الــذكريالقــرآن ذ " شــأنأمفهــو أي

)اً، فـالرافض للـذكْر مـع        ) قرآني اس، فجاءت اآلية خطاباً رسالياً دعويـج لعموم النخرم
ــن جهــة   "الــذين كفــروا"يــدخل  زمــرة وضــوحه ويســره  ــة رفضــه ال مِ  ال حمالــة، وعلّ

ر والـ          "عـزة "أنَفةٍ و ، بل من جهة     "الذكْر"ومجال  " الذكْر" اعي بـه والتكبــ  علـى حاملـه والـد
ــن  ( ضــده وعليــه، لــذلك تــراهم ســيقولون بعــد كــذا آيــة   "شــقاق" ــهِ الــذِّكْر مِ لَيــزِلَ ع أَأُنْ

وكـذلك لـو   .  والغرور أعلت بـأنوفهم فرفضـوا الـداعي مبـا محـل          فالعزة) ٨:ص()!؟بينِنا
 يد"م به  اآلية األوىل      قُرن املُقْسة وشقاق"مع جواب قسم اآلية الثانية     " الوقـع  " عز

 ". ذوي عزة"و" جميدٍ"التناقض،  صدام مشروع ال حميص منه بني 

                                                 
، مجعيـة التجديـد    اهلجـرة إىل القـرآن    :  البحث املتعلـق بــ     " القرآن"و" الذكْر" بينا تفصيل الفرق بني      -)١(

  .الثقافية االجتماعية
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  ومنصِـف املـاً وغـري مشـروع      إنّما كـان ظ     الرافضني لكن الواقع يثبت أن الصدام من     
 وأنـوفٍ   "مشـاقّة "ر مع نيب مسحٍ كريم من جهة، مع نفـوسٍ ملتويـة             مجيلٍ ميس " ذكْرٍ"بني  

ــا  " متعــززة" ــو انعكــس لكــان لتكبرهــا وعز  "الكفــر"مرتفّعــة، فكــان حظّه ، هتــا مســوغٌ ، ول
 .والستبدلت الدعوة احملمدية مساحتها بالعنت وبالقوة واحلتْم

 

 لكائناتة  خطاب اة املعرفيالنسبي :رابعاً

قـــد يكشـــف نســـبية املعرفـــة وتطورهـــا، ال غـــري اإلهلـــي النقـــل القرآنـــي للخطـــاب 
ولـو كـانوا    ) اإلنس، اجلن، الطري، وغريهم   (الكالم املنقول عن األمم     ف .احلقيقة احملضة 

 الســـائد ولـــيس بالضـــرورة احلقيقـــة العلميـــة  أو أنبيـــاء، قـــد يكشـــف املســـتوى املعـــر
) ع(املطلقة، أي يكشف احلق النسيب كما هو منظور إليه حينها، كقول اخلليل إبـراهيم               

، فإن ملْ يكن املقصود هو أحجامها       ٧٦ األنعام   - )١()كوكباً، القمر، الشمس  ( الرتاتب   
    ،ــاظر األرضــي وهــذا حــق ــة حســبما تلــوح للن املقصــود تعاقبــها    وأالظاهري ملْ يكــن

كوكب الزهـرة يظـلّ ثـالث     ( كما يلوح من السياق  ا فأفوهل ض أوقات السنة    بع  الظهور
، فإنّه يمكـن محلـها أيضـاً        )ساعات بعد املغرب، ثم بزوغ القمر، ثم الشمس مع الشروق         

هـذا  (أن املعرفة السائدة كانت بظن أن القمر أكـرب مـن الكوكـب والشـمس أكـرب اجلميـع                    
نـا فعـال بكونـه صـحيحاً حبسـب           الصحيح، مع يقين   وأن هذا الرتتيب هو احلقيقي    ) كربأ

سـواء كـان الرتتيـب حسـب     ) القمر، كوكبـاً، الشـمس   ( الصحيح العلمي هو     الرائي، إال أن  
        ــن ــول اجلـ ــل قـ ــن محْـ ــذا يمكـ ــى هـ ــد، وعلـ ــافة بعـ ــم أو مسـ ــد   (احلجـ ــالَى جـ تَعـ ــه وأَنـَّ

 .وا تعاىل ليس له جد وحظّ، لكن هذا هو مدركهم حينها) ٣:اجلـن()ربنا

وا، هـو خبـالف قـول           وميزة قول البشر التارخييني ذوي املعرفة ا       ة مهمـا مسـلنسبي
العليم عز وجـلّ الـذي ال يمكـن أن يطـرأ عليـه هـذا االحتمـال بنسـبية املعرفـة وزيادهتـا                    

 :  وتطورها، ولكنه ينحو أحد احتمالني

                                                 
ر بازِغـاً     *باً قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَـالَ ال أُحِـب اآلفِلِـني            فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأَى كَوكَ     (-)١( أَى الْقَمـا ر فَلَمـ 

         الِّني مس بازِغَـةً قَـالَ     *قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئِن لَم يهدِنِي ربي ألَكُونَن مِن الْقَومِ الضـَّ أَى الشـا ر فَلَمـ 
هرِكُونا تُشمِم رِيءمِ إِنِّي با قَوقَالَ ي ا أَفَلَتفَلَم رذَا أَكْبي هب٧٨-٧٦: األنعام)(ذَا ر.(  
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ــا هــــي كقولــــه    ــة العلميــــة كمــ ــا احلقيقــ ـ ـــ (إمـ اهـنــا ب ـ مـاءِ وــم ـ الســـا   *او ـ مـضِ واألَرو
، فهي احلقيقة العلمية حتّى  تراتبها، أما انقالب هـذا الرتاتـب               )٦،  ٥:الشمس()طَحاها

ا فِـي الْـأَرضِ جمِيعـاً            ( :آيتني أخريين حيث أنّه بعد خلْقه األرض قال        مـ لَكُم لَقالَّذِي خ وه
ك حقيقـة أخـرى،     فـيعين أن تلـ    )  ٢٩:البقرة)(ثُم استَوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماواتٍ      

ــد إىل تســوية مسائهــا    بعناصــرهافــاألرض أوالً خلقــت ككوكــب  ــم عمِ طبقــات ) غالفهــا(، ث
طحـو  جاء ، ثم  ) طباقاً مع األرض   وأيضاً لكواكب اموعة الشمسية تسويتها سبعاً      (حافظة

نشرها على  (ودحوها  )  القشرة األرضية اليت خرجت من احلمم      بسط ومد (األرض اليابسة   
ة منظـور إليهـا بعـني البشـر كآيـة                   ).  وبسـطها  لكرة األرضية ا ة خارجيـ ا أنّهـا حقيقـة علميـ وإمـ
) رالْقَم قانْشمه( فهو انشقاق ضوئه للرائي األرضي    ) ١:القمر()ورة   بفعل ) ال ج حادثـة كونيـ

بغـض النظـر عـن وقـوع       . ( مستقبال، منظور إليها أهنـا حلظـة اقـرتاب السـاعة           حقيقية ستقع 
 .) ماضية سحيقة أو كحقيقة تارخيية كظاهرةسابقاًمثلها 

يبقى كالم أجناسٍ خرجت عن سياق الكسب املعـر والتطـور الزمـاني، كاملالئكـة               
، يبـدو أن كــالم  )ع(كعيســى (أو طفــل  املهـد  )  هدهـد -منلــة (أو احليوانـات والطيـور   

ة   تلك األجناس خارج الزمن، إذْ ليس له وجه حضاري وخلفية اكتسـابية            بـل    أو تراكميـ ،
 علـى  - مـثال  –إن عـدم اعـرتاض نـيب ا سـليمان        .  )أو برجمـة   (يهو حمض إهلامٍ إهلـ    

ر أيضـاً عـن              معتمـ  غـدو ، قـد ي   مقاليد حكْـم  ) بلقيس(ولّي امرأة   ت عبـمـا يه رب اً، لكنـ داً قويـ
ومرحلــي فهــم نســيب ــلٍ خــاص منــه  أو عــرف ظــر د تقبع(، أو جمــر ( ــر عــنعبال أنّــه ي

الــذكور، مــع أنّــا مــع  علــى  واملناصــبة تــولّي املــرأة للواليــاتكشــفِ مــراٍد إهلــي  مســأل
عـدم اعـرتاض    متكني املرأة املتعلّمـة  شـتى جمـاالت اتمـع والدولـة، وهـذا خبـالف                  

اني "اهلدهد على هذا املشهد، هو أقوى  الكشف عن        إذْ لـيس للهداهـد   "املوقف الربـ ،
ز عقيـدي          - عدا فطرة التوحيد     -) إن كان اهلدهد املقصود طرياً    ( أو حتيـ خـاص مـزاج 

 . )١(أفهامأو جنسي، أو تراكم معارف ونسبية حقائق وتطور 

                                                 
!  متعن كيف استنكر اهلدهد سجود بلقيس وقومها للشمس من دون ا، وملْ يستنكر توليتهم المرأة               -)١(

 مـن حسـن تـدبري وقـوة شخصـية وسياسـة وتبجيـل وضـبط         بل أثنى عليها أنّها أُوتيت كـلّ مـا يؤتـاه امللـوك         
إٍ يقِـنيٍ                   (وانتظام   بـإٍ بِنب سـ مِـن جِئْتُـكتُحِطْ بِـهِ و ا لَمبِم طتعِيدٍ فَقَالَ أَحب رغَي كَثفَم*      أَةر امـ دت جـي و  إِنـِّ

ظِيمع شرا علَهءٍ ويكُلِّ ش مِن تأُوتِيو ملِكُهتَم*جو  ملَه نزَيونِ اللَّهِ ود سِ مِنملِلش وندجسا يهمقَوا وتُهد
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ل العربية القدميـة، الـيت مـا زالـت املعـاجم            العربي املبني، هو قمة تراكم جب     اللسان  
ــة،        ــميها ســريانية، فارســية، يوناني ــالكثري مــن مفرداهتــا إضــافةً إىل الــيت تُس حتــتفظ ب

ة الفصـ           "عامية" قـد  ) ال أقـلّ املسـتخدمة    (حى  ، فلهجاتنا حتـتفظ بـالكثري منـها، فالعربيـ
ــع للمعــاجم وللّهجــات    املتتب ختلّــت عــن كــثري مــن الرتكيبــات واألدوات القدميــة، حتّــى أن
ــر  بعــض الصــياغات واألوزان بنــاء علــى عــدم وجودهــا  الفصــحى،      يــة يتحيالعام

أيضــاً، وقــد عمــدوا لتســمية بعــض   " تــارة"خيتلفــون  أصــلها، و" تــابوت"فنجــد كلمــة 
) فصـحى ( معناه أنّها غري عرباء    وإنّمافظن الباحث أنّها غري عربية،      " أعجمية"اء  األمس

ــة القدميــة     أدوات التعريــف  العربي إن ــة قدميــة قبــل إجيــاد التنــوين، فمــثال بــل عربي
قبـل  ) التـاء، املـيم    /الـذال  /اهلاء، األلـف، الـدال    (كانت حتوي أكثر من ألف الم التعريف        

ــة للظــروف وللمفاعيــل والفواعــل    أن تتخصــص الفصــحى وترقــى وجتعــل املــيم خمتص 
 .وأمساء اآللة وغريها، واهلاء للضمائر واسم اإلشارة

 ولغــوي أيضــاً ضــمن تــراثٍ قــديم       هبــذا نســتطيع أن نقــرأ القــرآن كمهــيمن معــر
ر لنـا العـرب األوائـل وبعـض                        ة منـذ آدم، ولقـد فسـ واحد، ال أنّه منقطع عن هلجات األمـ

ــا حمــض توافقــات أو خترجيــات        املرو ــبعض أنّه ــك األمســاء، فظــن ال ــثرياً مــن تل ــات ك ي
اليت دعيت بعض هلجاهتا كنعانية، وكلدانيـة،       (وحتكّمات، بناء لديهم على أن السريانية       

ــة  ــة  ..) وآرامي ــا ليســت توافقــات   ! هــي غــري عربي ــة أنّه ــى هــذه    ،واحلقيق ــع عل  ملــن يطّل
ة ختتـزن املفـردات والتصـاريف             اللهجات فسيجدها وهلجاتنا ال    ة سـواء، كلّهـا عربيـعامي

 .والرتاكيب  والقواعد القدمية اليت باد بعضُها  الفصحى

ــا،        ــة الفصــحى عــن قاعــدهتا العريضــة الــيت بنيــت عليه بانقطــاع العربي الظــن إن
انفصال القمة عن السفوح، هو الذي جعل كثرياً من أساطني اللغة كابن فارس يرجعون              

بعـد هتذيبـه مـن زوائـد احلـروف العشـرة            ) وهـو أمـر صـحيح     (لفعل الرباعي إىل ثالثي     ا

                                                                                                                        
ونتَدهال ي مبِيلِ فَهالس نع مهدفَص مالَهمأَع طَانياتِ *الشومفِي الس ءالْخَب خْرِجوا لِلَّهِ الَّذِي يدجسأَالَّ ي 

  .)٢٦-٢٢: النمل)( اللَّه ال إِلَه إِالَّ هو رب الْعرشِ الْعظِيمِ*فُون وما تُعلِنونواألَرضِ ويعلَم ما تُخْ
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،  "اسـتغفر "، فالسني واهلمزة والتاء تـزاد جمتمعـة  حنـو            )١("سألتمونيها"اليت مجعوها     
، واهلـاء     "سـلمان "، والنون  حنو     "مضروب"، وامليم والواو  حنو      "ذلك"والالم  حنو    

هذا االطّراد املشهور  الزيادات، هو الذي حدد احلروف املزيـدة  ". نيهسلطا"الوقف حنو  
بعشرة الشتهارها، لكنه سد باب معرفة الكثري من أوزان األمساء واألفعال اليت جنـدها    

باعي أو  كقاعدة حللّ كلّ ر   " النحت"العربية القدمية و هلجاتنا و القرآن أيضاً، ثم جاء          
، ولكن ليس كلّ "مجد"و " جلد"نُحتت من " جلمود" النحت مثل   .لّ ناقص مخاسي، ولكنه ح  

 رباعي أو مخاسي هو هكذا، ولو راجعنا معجم مقاييس اللغة،  األبواب اليت ختتم كتـاب      
بـاب مـا جـاء مـن كـالم العـرب علـى أكثـر مـن ثالثـة           ( كـلّ حـرف ومساهـا صـاحبه        )فصل(

 : )٢(، وننقل بالعشواء فقط)أحرف

  .الصغار من كلّ شيء، وهذا مما زيدت فيه الكاف": حسكل"

  .وهو الوتر الغليظ، واحلاء فيه زائدة": حبجر"

ــا الكــاف واحلــاء     ولــو واصــلنا  . إذن هنــاك حــروف زائــدة غــري العشــرة ومثاهلــا هن
ب ابـن فـارِس أي حروفهـا                   ": محلق: "لقرأنا إذا فتح عينيه ونظـر نظـراً شـديداً، ومل يعقـِّ

كمـا يقـول ابـن      ": حلـق "لكننـا نتوقّـع أن املـيم هـي الزائـدة ألن             . ف نُحتـت  هو املزيد، وكيـ   
فارس هلا ثالثة أصول أحدها ما يدلّ على آلة مستديرة ومنـها احللَقـة، وعدسـة العـني                
                        إذا فتحها املرء على وسـعها صـارت كاحللقـة وهـي آلـة اإلبصـار، بـدليل أنّـا جنـد فعـال

 حد نظره وفتح عينه مصوباً، سواء كانت هـي إبـداال            أي" حبلق"رباعياً آخر  هلجاتنا     
هـي األصـل، وأن البـاء       " حلـق "اآلنفة، أو الباء هي الزائـدة، فيـدلّ أن          " محلق"ثم إقالباً لـ  

تُضــاف أيضــاً، بــل كــلّ احلــروف تُضــاف خلصائصــها، وهلجاتنــا تعــج هبــذه األلــوان،           
 .ومراجعة متأنّية لكلمات املعجم تريك هذا األمر

ة القدميـة   (أما عن األوزان، فنجد  العامية اليت هـي أطـالل             غاً مثـل    ) العربيـصـي
الـيت بإسـقاطها أصـبح النظـر        ) إفعول، فُوعل، وغريها   /فاعوت، إفعيل  /فِعيل، فاعول (

                                                 
  .١٦٢، صحميط احمليط البستاني، -)١(
  .٢٨١، صمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، -)٢(
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ــل      ــة، فمث ــا أعجمي ــى أنّه ــك الكلمــات عل ــل"إىل تل ــديس  ": فِعي ــب، قِ ــلّيل، لِعي ــل. ضِ : ومث
": إفعـول  /إفعيـل "ومثـل   . شاقول، جاموس، تابوت، طاغوت، الهـوت     ": فاعوت /فاعول"

ة    (إبريز، إبريق، إدريس، إبليس      إسـطورة، إحبولـة، إمثولـة،       )وهذه كلّها جعلوها أعجميـ ،
ل "ومثـل   ).  ألفاهتـا  الفصـحى     بضـم أو  (إكذوبة   عـر   ": فُوـومس)  د    )أي امسـروو أي (، سـ
دور ذاتـي يطـرأ         )اس تغيـ ـ (، وأيبون   : نربو لَح    : أي راب، صـو ن، مـصـار أملحـاً،    : أي تصـب
 ").رنگ"، واليت  الفارسية كلهجتنا العامية "رنق"تغير اللّون واحلالة، من : رونَق

) كالسريانية وهلجاتنا(مل يلتفتوا إىل اإلبداالت احلرفية اليت تقع بني القدمية        كما  
ــع  ــا    م ــف، والق ــني العــني والغــني واألل ــف، والغــني واجلــيم    الفصــحى، ب ف واجلــيم واألل

والقاف، والسني والشني والزاي والصـاد، والتـاء والثـاء والـدال والـذال، والـذال والـزاي،           
 .وهكذا غريها كما جندها لليوم  اللهجات

فغياب كثري من الصياغات واألوزان واإلغماض عن اإلبداالت، جعلنـا نقـرأ القـرآن              
ة ال             إحداثياته التارخيية، و      صياغات رموزه وأمسائـه، بإحـاالت إىل لغـات أعجميـ

ة            ة القرآن، ومن جهة أخرى نَفقد رمـوز بيانيـللغتنا بصلةٍ، فنثبت من جهة ال عربي متت
 .القرآن ودالالهتا وأسرار مفرداته

م راح يكيل مِـن     ؟ ثُ "عيسى" "يسوع"فبعض املتعصبني أشكل على القرآن ملاذا مسى        
ــةً مثــل  أخــي " عيســو/عيصــو"هــل يريــد القــرآن أن يحــاكي يســوع مــع    ( حقــده أجوب

ة "هل بـأن    جين  فهذا ممِ )  عصياً؟ -كما يقولون -يعقوب والذي كان     مـا هـي إالّ     " اآلراميـ
ــن جهــل    ســريانية وهــي عربيــة قدميــة، وأن الرســاالت واحــدة ال خصــومات بينــها إالّ مِ

    ى التـوراة      أي احليا " عيشة"هي  " عيسى"ورعوناتِ أتباعها، وإناء "ة، كما مساملـرأة  " حـو
يـا حيـا     /يـا حـي   "، وأحياناً تبدأ بــ يـا النـداء للـرب، فتصـري              )ish-shaw( "عيشة"احلية  

أي يــا حــي، ويــا عــيش الــيت تُلفــظ بالســرياني  " حييــى"وهــي الــيت تُلفــظ )" بالســرياني(
و أو يسـوع، أو عيسـى كمـا هـي بـالعربي، أي                   " = إيشو" يا إيسـو، تلفـظ يسـ      يـا حـي )Je-

hoshua(     بعض اللهجات القدمية وال زالـت، هـذا علـى رأي، وعلـى              ، حيث اجليم ياء 
تعين يهوه شع، أي    " يسوع"وهو الرب، فكلمة    " يهو"هي اختصار   " يو"أو  " يا"رأي آخر أن    

 .تعين يهوه أحيا، أي ا أحيا" حييى"ا شع وأنار، وكلمة 
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ــاىل     ــه تعــ ــن قولــ ــرأ عــ ــر(ونقــ ــديقاً      واذْكُــ ــان صِــ ــه كَــ ـ ــس إِنـَّ ــابِ إِدرِيــ ــي الْكِتَــ  فِــ
، فال ندري سوى بوجود نيب يدعى إدريس، أما مـا ارتبـاط هـذا االسـم                 )٥٦:مريم)(نَبِياً

اني فيهـا                  مبا قـام بـه       ودوره  الوجـود اإلنسـاني واملسـرية احلضـارية وأثـر التعلـيم الربـ
اً؟       فقد غاب عنا؟ وما سبب رفْ      عـه مكانـاً عليـ            ال نـدري، وحـني تقـول بعـض الروايـات أن

ي كــذلك لدرــمإدريــس س  د توافــق لفظــي، وكــأنق وقُلنــا لعلّــه جمــرســه الكتــب، ال نُصــد
 !العربيةَ متطفّلةٌ على التاريخ ومنبتّة عنه

" هــدريس"ني األلــف والعــني واهلــاء، أو اإلبــداالت بــ" إدريــس"إن غيــاب هــذا الــوزن 
، )انـدرس (أنّها ليست عربية، فالدرس هو الطريق اخلفي        ، صيرت الكلمة وك   "عِدريس"

اهم مِـن كُتُـبٍ        ( وتتبع هذا األثر وتعلّمه وتعليمه هـو دراسـته وقـد قـال القـرآن               نـا آتَي مـو
ــيهِم قَبلَـــك مِـــن نَـــذِيرٍ  ــلْنا إِلَـ ســـا أَر مـا وـــونَهسردفِيـــهِ ( و)٤٤:ســــبأ)(ي كِتَـــاب لَكُـــم أَم

ونسروهـو   "صـحف إدريـس   "، فهو صاحب الكتب لذلك نـرى  املـروي           )٣٧:القلم)(تَد ،
ــك          ــاء وفلَ ــم النــاس أســباب احلضــارة مــن زراعــة ونســيج وبن ــذي علّ ــوم ال صــاحب العل

    علــى وزن " إرمــوز"ومالحــة وهندســة وكتابــة، وكــان يطــوف البلــدان فــأطلق عليــه قــوم
ز /هرمـوز "وهي اليت تُلفـظ  أي الرامز معلّم الرموز واإلشارات واخلفايا،  " إفعول" هِرمـ" ،

أو أنّهـا   " أخنـوخ "ذا احلنكـة والتجربـة، وباإلبـداالت صـارت          " إحنوك"م  اواشتهر عند أقو  
ــوخ - أخ" ــيم النــاس     " ن ــه بتعل ــل (أي صــاحب اإلناخــة والتــوطني، حيــث أنّ حالرعــاة الر (

احـد بـدالً مـن      الزراعة والري والنسيج والبناء فقد علّمهم التوطني واإلناخة  مكـانٍ و           
ــدماء املصــريني    . الرتحــال طلبــاً للكــأل واملرعــى    حــوط -أي ذو" حتــوط"ودعــي لــدى ق

فكلّهـا  . ، ورمسوه رجال ربانيـاً ميسـك كتابـاً وقلمـاً     واألسرار، احمليط بالعلوم )اإلحاطة(
         ة، ولكـن ال يعـين أنه كـذلك       واألسـرار  معلّـم اخلفايـا   " إدريـس "تسميات عربي كـان امسـ ،

 . يؤرخ ويدون لدى التالنيادته، بل مبا اشتُهِر وعرف، ثم صار هكذمنذ وال

لكـن ال يعـين أن إبلـيس    قالوا أنّها من اإلبالس أي اليـأس، وهـذا معقـول،          " إبليس"و
ه إبلـيس، وهـذا مـا صـار ي            منذ وجِـد     ـ كـان امسـكل علـى الـبعض، بـل لقـد اقـرتن اسـم             ش

أن جيـد لـه موضـعاً         ) يـئس ( كأنّه    ال قبل،  مرمنذ مترد على األ    القرآن   به  " إبليس"
ر وانـتفخ      ) مشروع جعل خليفـة بشـري     (املشروع الرباني املُستحدث     زاد وتكبـ وطغـى  ثـم  

، وقـد أكّـد   بعدئـذٍ إالّ شـيطاناً   أحـداثِ  ، فلـم يسـمه القـرآن    وحتول إىل شيطان رجـيم   
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ويــوم تَقُــوم الســاعةُ (كقولــه  ال اعتباطــاًأربــع مــرات " أبلــس"ســبحانه أصــل هــذا الفعــل 
 ونرِمجالْم لِسبهنـا الكهنـةُ  التـوراة         )١٢:الروم)(ية هـي الـيت دو هـذه اللفظـة العربيـ ،

دي هي ذي مبعنى الذي وهذا واضح فليس إالّ الم التعريف مضافة، أي         ) (أبولُس-دي(
ــس  ــذي أبل ــة  )ال صــارت بالالتيني ،)Di-abolos( ــم ــابول"، ث ــاً أن   " دي حبــذف الســني ظن

يفول، باإلقالب بني البـاء والفـاء،       ، ثم د  السني النهائية كانت زائدة حسب عادة اإلغريق      
 )!Devil(ل واليت تُسمى اآلن ديفي

ة السـريانية، حيـث كانـت احلـاء تُقابـل احلـاء                     أورد" نوح"و ها القـرآن كمـا لُفظـت بالعربيـ
ــ نـوح هـي نـوخ،      : خـال، فـاحو  : سـة، حولـو  مخ: اخلاء أيضـاً، أح هـي أخ، محْشـو      معها  و فـخ،  ف

وهي الراحة واإلناخـة واالسـتقرار بعـد االضـطراب مـع قومـه وأذاهـم وإجهـاده مـع الطوفـان                      
، "نـوخ "أي أنِـخ وارتَـح، فهـو    " اهـبط بسـالم  "، فهو كما قال القـرآن لـه       الطويل وجوبان السفينة 

، وليس معناه أنّه سمي نوحاً منـذ والدتـه،   زمناً طويال بينهم أيضاً" أناخ" السرياني والذي   نوح
ــه األشــهر بــل هــذ تــه  ا هــو امسأخــرى  بابــل مس درصــذي ال: ســدرا-زي(وهنــاك أقــوام( ،
حيـث ال   ) العـيش (بـاث احليـاة     /باعـث أي  عيشو  -بعث/وهي قد تعين باث   : باشيشو(ومسته  

" هاسِـس -أتـرا ("ومستـه  ) وجود للعني  السـومرية القدميـة وال للثـاء بـل تُلفـظ مبـا يقارهبـا              
   فحيـث ال وجـود للخـاء بـل تلفـظ حـاء أو       ت؛احتماالثالثة ، فهو أحد حسبما كتبها لنا الغرب 

مخبــئ العــرتة أي احملــتفظ بالنســل وحافظــه، واالحتمــال الثــاني  " خاشِــش-عــرتة"هــاء، فهــي 
، "سالم على نوح  العـاملني     "املخصوص باحلمد واإلطراء كما عبر القرآن       : خاصِص-إطراء

إحساساً ودراية وهو قريب من الذي مخّنه املرتمجـون         حاسِس أي أكثر الناس     -أثرى: والثالث
ــون  عطـــي النفـــوس أو حافظُهـــا، إذْ ": نفشـــتيم-أُتـــو("، و)"واســـع املعرفـــة"الغربيـأُتـــو"وهـــو م "
، فـنالحظ أنّهـا     )نفْـس، واليـاء واملـيم للجمـع       : أيضـاً، ونفْـش   " حاط"أعطى و  /آتى: بالسرياني

ــر لنــا انســجام   : ودأمســاء شــهرة، ال أمســاء مــيالد، متامــاً مثــل دا   فسد، الــودود، وهــذا يذا و
، وكيف كان   )١٠:سبأ)(ولَقَد آتَينا داود مِنا فَضْال يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير         (الطبيعة معه   

"ونفهـم الروايـة                   " صحيح ،هٍ عرفـانياملزامري من أرقى ما مجعه أهلُ الكتاب ككـالم هيـامٍ وتـأو
 .)١()داوى جرحه بِود(ن داود سمي كذلك ألنّه اليت تقول أ

                                                 
  .٤١٦، ص قصص األنبياء نعمة ا اجلزائري، -)١(
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بلـهجتنا  " سـماع " الـذي هـو اسـم وِالدة، أي          ،"إيـل -إمسـاع  ": إمساعيل وهذا خبالف 
ــة، و ــو"العاميـ ــو/مشْعـ ــو"أو " مشُـ ــو/مسعـ ــموئيل  " مسـ ــل، سـ ــري مشوئيـ ــامويل، /فتصـ سـ

، وهكذا يستبني لنا مـن      ، فهو سماع ا، أي إجابة ا      )ا(هو عِلّة الوجود    " إلّ/إيل"و
 .بعد يأس وأنّه أول أبنائه) ع(االسم أن إمساعيل رزِقَه إبراهيم 

ــة، ولكــن اختصــاراً يليــق هبــذا املختصــر، ينبغــي أالّ نــبرت       وهنــاك الكــثري مــن األمثل
ة القدميـة األم، فقـد                نها القـرآن وتراكيـب مفرداتـه عـن اللغـة العربيـاألمساء الـيت تضـم

ةٌ واحـدة             احتفظ لنا ب   ة األنبيـاء أمـ ة أمـ هـذه األمـ بصماهتا على هذا الصعيد تنويهاً بأن
 .ولغتها واحدة
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ــام   ــد قـ ــم لقـ ــرمعظـ ــة    -ن ياملفسـ ــة القرآنيـ ــاف اهلندسـ ــة اكتشـ ــن حماولـ ــدالً مـ  -بـ
       باالنسياق وراء أفكارهم وقواعدهم اليت أرادوا إحكـام        ا سـلفًا   القـرآن هبـا، ونسـوا أن

  و )١(ه بنظامه اخلاص وبنتائجه احلقّة، قاموا جاهدين بتفسري كلّ آيـة         قد أحكم كتاب ،
، األمـــر الــذي نفـــاه ســبحانه عـــن   "أولوهــا "حقيقــة األمــر هـــم مل يفســروا اآليـــات بــل     

اقتدارهم ومكْنتهم ما وجلوا القرآن من غـري بابـه، واخـتص بـه نفسـه ومـن ارتضـى مـن                 
 .  به إليه بقلبه مأموماًيصغلي أمامه ماًعل القرآن أهله ومن جعل

، وتركـوا اآليـة      ومـداها  فلو أنّهم فسروا معاني األلفاظ وأعطوا للمتدبر احتماالهتـا        
مفتوحةً علـى االحتمـاالت كلّهـا، وقـالوا هـذا حـدنا ولـيس هـو إالّ تفسـري ظـاهرِ ألفـاظ                        

، لو أنّهـم    خمالِفها فسيقربة وت آرائهم فضال عن حما   اآلية، وأمروا بعدم فرضِ االلتزام ب     
ــر خمالفهــا   امــا أسســوا عليهــ  ــى كُفّ  أو غــري  احلقــائق والقواعــد والعقائــد والشــرائع حتّ

م ال أكثـر، قـد يصـيب وقـد يخطـئ،              املقتنع هبا  د اجتهادٍ منهم  الفهـوه جمربل لو عد ،
 وأخطـأت        ملا مجدت ست هذا الرتاث اهلائـل مـن السـمني والغـثة وقدعقائـدها   األم 

العلميــة الــيت صــار كــثري منــها اليــوم يشــتبك مــع العلــم مــن جهــة، ومــع العــدل مــن جهــة   
ة باملرصـاد                        وأد كلُّ صـوتٍ ينـادي باإلصـالح ولـو كـان خملصـاً، وملـا ظلّـت األمـأخرى، في

    فتح جتديدي مِـن           معرتضةً أمام أي للفهـم الكتشـاف احلقـائق الـيت هـي احلقـائق سـواء 
 .  مِن خارجهكتاب ربها أو

      التناقض حني انفتحت العلوم ورأى البعض أخـذْ  وكـبرياً   صـرحياً  ثم ، وراء نا اللّهـاث 
  ما يكتشفه الغرب    ة ثانيـة إىل                لنعيد اكتشافه وإمضـاءى مـره مـن القـرآن العظـيم، مـا أد

                                                 
 عـن إبـداء الـرأي  تفسـري آيـات القـرآن أو تأويلـها فـأوردوا         بعـض الصـحابة تنـزههم    أُثِر عن   -)١(

ب عـن احلـالل واحلـرام وكـان أعلـم النـاس،             ا نسـأل سـعيد بـن املسـي        كن: (الكثري من احلاالت منها   
؛ ٧، ص١، جالتفســريابــن كــثري، ).  مل يســمع مــن القــرآن ســكت كــأن فــإذا ســألناه عــن تفســري آيــةٍ 

  .٥٩ ص،١، ججامع البيانوأيضاً؛ الطربي، 
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ة حلظـ  : كارثةٍ أخرى، هو أوالً    اإلبطال  أيـ ات اليت هي  مهبةخلط القرآن بالنظري 
تكـريس نفـس القواعـد السـابقة املوروثـة  تأويـل اآليـات،              : ، وثانيـاً  بأخرى أقـوى منـها    

رٍ           املكتشفات الـيت حاولنـا بعسـ فأصبح هلا اآلن داعماً علمياً وبرهاناً من اخلارج، فكأن
 نطّقهــا هبــا هــي  احلقيقــة ليســت شــهادة علــى أنالقرآنيــة لن تركيبــها علــى آيــات ا

 ظــام املتّبــع والقواعــد احلاكمــة      القــرآن كتــاب االن مبقــدار مــا هــي شــهادة علــى أن ،
فــال غــرو ســنبقى وراء النظريــات  أحســن حاالتنــا، وســيظلّ  ! متُها ســالثبــتللقــرآن 

 بعد هذا مِن عزوفِ أجيال األمة عن قرآهنـا ومصـادرته            غرابةالقرآن دائماً ظهرياً، وال     
 .عن وجداهنا

 املسلمني إىل هذه احلالة املتخلّفـة، وتنـدروا هبـا قـائلني ملَ            لقد التفت بعض عقالء     
         يكشفها العلـم ؟ فهـل القـرآن       ال نكتشف احلقيقة من القرآن قبل أنوالتجـرييب ظـريالن 

يصــادق علــى مــا اكتُشــف فقــط؟ أم هــو هدايــة إىل هــذه الكشــوف؟  " كتــاب بصــمة"هــو 
 أليس من طريقة نعكس هبا املسألة؟ 

ــو تصــورنا أ  ــة ال نعــرف تســخريها وال اكتشــاف كيــف     ل ن الطبيعــة والكــون مهــا آل
   ــا خــالق ــل، فأرســل لن ــون تعم ــب إرشــاد ( الك ــل اســتعمال  /كُتي ، فظــلّ )"Manual/"دلي

طرحياً  أيدينا، ثم كلّما حاول اإلنسـان اآلخـر حمـاوالتٍ لتسـخري الكـون يخطـئ فـرتة                    
ا حنـن        ويتعثّر مرة حتّى يجـاد عليـه فيكشـف بعـض القـوانني             نـب اإلرشـاد   "، متع كتيـ "

يوريكـا  : ("الذي بني أيدينا حتّى وجدنا أسطراً تُـوهم مزغللّـةً هبـذه احلقيقـة، وصـرخنا               
تلك مكتوبةٌ    : (، ثم )نعم هذه الطريقة الفالنية مكتوبةٌ هنا  هذا السطر         )١("يوريكا

ن وجيربـان ويصـرفان املليـارات       ملاذا نرتك العـالِم والعـالَم يتوهـا       : ، السؤال )ذلك السطر 
مــن األمــوال واألوقــات، بــل وقــد يتلفــانِ اآللــة الكونيــة مــن كثــرة التجريبــات، ويفســدان   

صلّ بعـد   حتّى ي ملاذا نرتكه   ،  )٢()زلّةُ العالِم تُفسِد عوالِم   ) (ع( ففي حديث علي     الطبيعة

                                                 
رأيتــها "هــي صــرخة أرمخيــدس، حينمــا اكتشــف قــانون اإلزاحــة لألجســام الطافيــة، وتعــين    " يوريكــا"-)١(

  ").يرى"وأصلها عربي من الفعل " (وجدتُها وجدتُها/رأيتُها
  .٢٠٩٩، ص٣، جميزان احلكمة حممدي الري شهري، -)٢(
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دة ســلفاً  هــذا   إىل النتيجــة املوجــو -ســلم عقبــى أحــدِها   قــد ال تَ-عــدة إخفاقــات  
 الكتيب؟

 :اجلواب ال حيتمل إالّ أمرين
 

أن الذي بني أيدينا ليس بكتيب إرشاد، ال  نـواميس الكـون وال    : االحتمال األول 
ــل هــو كتــاب شــريعة        ــوم، ب ــاريخ وال  حقــائق العل ــائع وال  ســنن الت  قــوانني الطب

علم واالكتشاف، وهذا الرأي انتـهى   وأخالق وهتذيب وإميان، أما تلك املسائل فموكولة لل       
إليه كثريون بعد إعياء من هذه اإلشـكالية وهـذا اللـهاث والتـأخر، فهـي حماولـة هـروب                    

 .إىل األمام

     من اخلـالق يكـذّب هـذا، مؤكّـداً أن         نفسه الذي جاء    " تابالك"ولكن مع األسف فإن 
ـــك الْكِتَــــاب تِبيانــــاً    ( لَيــــا ع لْنـنَزـــا (و) ٨٩:النحــــل ()و مـ     ـــا فِــــي الْكِتَــــابِ مِــــن طْنـفَر 

خـرب مـا    "و" علم األولني واآلخـرين   "وأخرب حاملُه لنا األمني أن فيه       ) ٣٨:األنعام()شيٍء
 تـأبى هـذا     -عـالوة علـى هـذا     -، وصفحاته "ينابيع العلْم "وهو  " كان قبل وما يأتي بعد    

 تـتكلّم عـن الكـون       الرأي، ألنّها مشحونة بالرسومات البيانية والتفصيالت الدقيقة اليت       
ــة،     ــة، والبعـــث، وعلـــوم الطبيعـ ــان، وهنايـــة اخلليقـ وخلـــق الكـــون، ومراحـــل خلـــق اإلنسـ

ســنن ، و واألمــم، واملعــادن، والنبــات، والطيــور، وتــاريخ احلضــارات)١(واحلســاب والفلَــك
ه األمـني أيضـاً الـذي تـدخل  كـلّ العلـوم إفاضـةً وشـرحاً                  التاريخ، ثم يأتي كـالم حاملـِ      

  فلو كانـت العلـوم لـدى األوائـل هـي مِـن خـارج              وإنباء ،وإميان ها علمحضارة أساس لبناء
ه آخـر للقـول بـالرجوع إىل السـلف ألنّهـم                     القرآن فما فضـلُ    إبقـاء القـرآن إذن؟ إنّهـا وجـ 

كانوا هم العلماء، ال بـالرجوع إىل القـرآن ألنّـه كـان مصـدر علمهـم وحضـارهتم، لـو أراد                  
                                                 

مـدير مرصـد    )بروسـو يوشـادي كـروزاي    (هـو  مشاهري العلماء املتخصصني  علم الفلك و       أحد يقول   -)١(
 بعــد زيارتــه لــديار -الــذي يعتــرب حبداثتــه وجتهيزاتــه ثــاني مرصــد  العــامل -طوكيــو الفلكــي  اليابــان 

 والكـون ومـا حيويـه مـن كـلّ     ،   القـرآن حقـائق علميـة كـثرية     إىل هنا وجـدت أن    قدمت بعد أن ((: اإلسالم
 ــشــيء مشــروح ومفس ــرآن مــن أعلــ  ر ــى أن ..،ى نقطــة  هــذا الوجــود    الق ــه أصــبح    حت ــل شــيء في  ك

 :املصدر! ))ي أعلن إسالميوإنّ ..، مفهوماً
http://members.tripod.com/ayahweijaz/space12.htm  
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فقـط، ثـم   " الـذكر "السلف وأطال  أعمارهم ال أن حيكم حبفظ  ا العكس ألبقى لنا     
  إن كُنا ال نعلم؟ "أهل الذكر" بالرجوع إىل يأمر

أمثــال هــذه الــدعوة أيضــاً، ســيكون مــن آثارهــا اإلبقــاء علــى انتحــال ورثــة القــرآن    
         ــاء وأي ــاظ واخلطب ــه هــم الوع ــا، فأهل ــا إمياني ــاً وعظي ــا دام كتاب ــه، م ــه وحفظت ومحلت

ة صياحة مِـن الـذين قـد جيهلـون حقـائق اخللْـق والعلـم وال يعنـيهم أي جديـد                        حنجر
   وح والـناضـة الـيت  األحاديـث       قضايا الفكر والراإلميـان واملـواعظ الفي ظُم، ناسـني أن

ــة فيهــا الشــفاء والكفــاء والــبالغ وهــي أقــرب للقلــب      ــم النبوي القدســية واألمثــال واحلِكَ
 . وأسهل أخذاً تناوالً

 

وهــو اجلــواب الصــحيح، أنّــه كُتيــب إرشــاد فعــال بيــد أنّنــا مثــل  : االحتمــال الثــاني
الذين حملوا التـوراة ثُـم مل حيملوهـا، اجلـواب الصـحيح ثانيـاً، هـو أنّـا ال نُحسـن قـراءة                    
ةً غـري أجبديتـه، وطريقـةَ قـراءةٍ غـري               ب اإلرشاد هذا الذي بني أيدينا، حفظْنا أجبديـكتي

نّنا كشخص فارسي وقع بني يديه كتاب عربي وهو مل يأتِ على باله أن هناك            قراءته، أ 
أكثـر مِـن    ، فرأى اخلـطّ فارسـياً، والكتابـة مـن الـيمني إىل الشـمال، و               "عربية"لغةً تُدعى   

 أي جنـاحٍ    ونرتبص ظللنا نتنتظر وهبذا،  !  الكلمات يفهمها، فظلّ جيتهد  الباقي      نصف
هـو ذا مكتـوب  هـذا السـطر      : مـن أسـرار آلـة الكـون، لنصـرخ     يقفز مِن كشفِ سـرٍّ   

 ! كُتيبنا

     رون أناملفس أحسـن احلـديث   "/"كتـاب العلـم   "ملْ يعلم "       ن  كامـلِ كتـابِ ااملضـم
، فهذا مـا أدى      ألفاظ حيتاج إىل تأويل ال اجتهادات وال تفسري      " كتاب متشابه مثاني  "هو  

ب        إىل هذا، إنّهم أساساً ملْ       للتعامل املضبوط مع كتيـ ب اإلرشاد قواعدكتي  يعلموا أن
اإلرشاد، كأن يفتَح مِن اليمني إىل الشمال، واألمر بالرجوع إىل صفحة كذا ملعرفة كذا،              
وأن مصــطلحاته خاصــة بــه، وأن هنالــك شــفرات عصــية عــن الفهــم البــد مــن احضــار   

 . إىل ما هنالك.. املختصني لفهمها

تناول، واخللط، فتح شهية أعداء األمة من مستشرقني، وناقمني، وأصحاب       هذا ال 
                    وا أن مللٍ أخرى عميت عيوهنم عن خـالق الكـون منـزل التـوراة واإلجنيـل والقـرآن، فظنـ

ــد وتتــزاحم وتتكالــب علــى بعضــها بالعــداء والطّعــون،    شــرعها لــلامل تعــاىل لتتحاس ا 
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قط يريدون أن يطعنوا  املسلمني، وكأنّما كتـاب         فراحوا يطعنون  كتاب ا ألنّهم ف      
فقط، بل هو للناس كافّة، فهم كمـن      ) ص(ا هو للمسلمني أتباع النيب األعظم حممد        

 ت ببعضـهم األغـراض    حـد ! ائِـه الـنجِس   ه املقـدس مب   دِيفقأ عينه بيده، ويطفئ نور موقـِ      
لعلي، لكن املُدهش حقّاً، أنّهم وهم        واألوغار إىل البحث عن تناقضات  كتاب ا ا        

      اشتعال صدورهم، حني تناوهلم آليات ا وجلّ  عز اآليـة تقـول ذلـك            عز ملْ يقولـوا أن ،
رين املسلمني يقولـون كـذا             التناقضاملفس صرحياً، بل أحالوا اكتشاف التناقض على أن  

ــو تفســرياً لآليــة ر فأوقــدوه، إذْ ملْ يثبتــوا ســوى ، فهــم  حقيقــة األمــر ابتغــوا إطفــاء الن
 : ثالثةِ أمورٍ ال سادس هلا

 وهـذا أمـر كشـفُه يفيـد       . املفسـرين مـع احلقـائق والعلـوم       بعـض    أنّهم كشفوا تناقض     -
 .، وينعتق من خناقِ أقوال املفسرينعلى غريهمرة ثانية  ا  ويفيد القرآن، ليعلو كالماألمة

وظّف  فهم القرآن، وحني طبقوه بأنفسهم وقعـوا        امل  أنّهم كشفوا قصور النظامِ    -
 الفهــم اخلطــأ املفضــي إىل تصــور وجــود التنــاقض، كحــالِ أســالف املســلمني الــذين   

 . فعلوا ذلك لكن حبسن نية

 أنّهم كشفوا جهلهم بلغة القـرآن، وبأمراضـهم وعقـدهم ودنـيء مـآرهبم واخـتالل                 -
 .فلسفة انتمائهم للرمحن

احملـتمالت الصـحيحة، أرادوا أن يضـروا القـرآن فنفعـوه ونفعونـا، لـو                و كلّ تلـك     
 .كُنا وكان املسلمون يعلمون

ق أَولَـم يكْـفِ      ( الْحـ ه سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنـَّ
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أَنَّه كب٥٣:فصلت)(بِر(. 

و اخلتام؛ إن االسرتشاد بتلك القواعد واملعطيـات التّـي سـطّرناها، هـي حماولـة              
ة (تقريب ال أكثر، وبتطبيقهـا سيكتشـف الفـرد           ب اجتـهاده الصـادق افرتاقـاً        ) واألمـ حسـ

واضحاً بني ما درج على فهمه واعتقاده وراثةً، وما يقولـه القـرآن العظـيم مـن جهـة،          
ادمة هـي لـب العقيـدة اليـوم، سـواء فيمـا يتعلّـق مبفـاهيم القـرآن             كثري من احلقائق الص   

" الفرقــان"و" القــرآن"و" الــوحي"نفســها، مــن خــاص وعــام، وناســخ ومنســوخ، ومعنــى       
، أو مــا يتعلّــق بتفســري آياتــه وأحكامــه، وإدراك قصصــه،  "احملكــم واملتشــابه"و" الرتتيــل"و
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ــلٍ نقــيٍّ   مغتس  ر الفكــررمــوزه، وســيتطه ــن أدران تزويــرات التــاريخ وكــدورات  وفــك مِ
األفهام وأوضارِ اإلضافات، ليفهم حقائق التاريخ والكـون بعقـلٍ أنظـف، وصـدرٍ أرحـب،                
وإشــراقة روح، ضــمن منهجيــةٍ واضــحةٍ شــاملة، تقيــه مشاكســاته مــع ألفــاظِ كتــابِ ربــه  

سيصـبح لـه    وآياته ونظامه، وتقيه إياها مع نفسه، ومع نظام اللغة، ومع نظـام الكـون، و              
 .القرآن نوراُ ميشي به  الناس، كما هو على احلقيقة، وكما كان يراد

 

ــه         ــى احلقيقــة مبــا عجــز عن ــى تفســري آيــات القــرآن عل ــدعي القــدرة عل حنــن ال ن
ــرون عــن تأويلــها املفس القــرآن العظــيم ملْ    فضــال عي أنعظــيم، إنّمــا نــد عــاءفهــذا اد ،

    س كمير بعد، ألنّه قُدفسوراء            ي املوجود املستنسـخ جـيال ظام احلايلالن وأن ،تٍ ال كحي
ر عقيـدتُنا جتـاه القـرآن العظـيم أوالً فلـن               . جيل لن يفضي إىل تفسريه أبداً      فما ملْ تتغيـ

 .يتاح لنا أن نستلم عقائدنا الصحيحة منه أبداً، هذا أوالً وهو آخراً
 

 .واحلمد  رب العاملني

 ومن اتبعهم خري هادٍ للعاملني وآله الطاهرين وصحبه األكرمنيوالصالة على 
 بإحسان إىل يوم الدين
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 ثوابتنا حول القرآن 
١.                     القرآن، هـو املرجـع  أمـور اإلسـالم واإلنسـان، وهـو املهـيمن، بشـريطة أن إن

جــال يقــرأ كمــا حــدد هــو، بلســانٍ عربــي مــبني ووفْــقِ نظامــه املُحكَــم ال وفــق أنظمــة الر
 .وختميناهتم

 

ه يـد التحريـف والتزويـر وال                  .٢ الوحيـد الـذي ملْ متسـ القدسـي القرآن هو الـنص
الزيــادة والنقصــان بضــمانٍ ربــاني محقَّــق، ال التــوراة وال اإلجنيــل وال املرويــات، بــل وال 

 .كُتب التاريخ أيضاً
 

ي أن ختضـع  ال يعلو على كالم ا كالم، واملرويات الشريفة مهما كانـت فينبغـ      .٣
ــهِ    ( للقــرآن ليصــدقها ال العكــس  يدي نــي ــا ب قاً لِمــد صم قــالْح ــاب بِ ــك الْكِتَ لَيلَ عــز آل ()نَ

 .)٣:عمران
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 قائمة املصادر واملراجع
الً أو–ة العربي: 

/  عن تأويل آي القرآن    جامع البيان  ،) جعفر حممد  أبو( جرير الطربي    ابن -١
 .١٤١٥دار الفكر،: عطار، بريوتضبط صدقي مجيل ال

منتخـب  هبامشـه   ( ١، ط املسـند ،  ) عبـد ا أمحـد بـن حممـد         وأبـ (ابن حنبل    -٢
 .  دار الفكر: ، بريوت)كنز العمال  سنن األقوال

ــارس  -٣ ــن ف ــا     (اب ــن زكري ــارس ب ــن ف ــة  ، )أمحــد ب ــاييس اللغ  ١، طمعجــم مق
 .٢٠٠١دار إحياء الرتاث العربي، : ، بريوت)جديدة مصححة وملونة(

، تفسري القـرآن العظـيم   ) الفداء إمساعيل الدمشقي  واحلافظ أب (ابن كثري    -٤
 .هـ١٤١٢دار املعرفة، : ، بريوت)تفسري ابن كثري( 

دار : ، الريـاض  ١حتقيـق سـعد آل محيـد، ط       / السـنن ،  )سـعيد (ابن منصـور     -٥
 . ١٤١٤العصيمي، 

ــاري  -٦ ــل (البخـ ــن إمساعيـ ــد بـ ــاد  ، )حممـ ــال العبـ ــة  أفعـ ــى اجلهميـ ــرد علـ والـ
 .١٩٨٤/ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، : ، بريوت١تعطيل، طوأصحاب ال

٧-  ١٩٧٧مكتبة لبنان، : ، بريوتحميط احمليط، )بطرس(البستاني. 

حتقيــق حممــد / الســنن الصــغرى ،)أمحــد بــن احلســني بــن علــي (البيهقــي -٨
 .١٩٨٩/ ١٤١٠مكتبة الدار، : ، املدينة املنورة١األعظمي، ط



 

120 

مؤسســـة : ، بـــريوت٨ ط،قصـــص األنبيـــاء، )الســـيد نعمـــة ا(اجلزائـــري  -٩
 .١٩٧٨/ ١٣٩٨األعلمي للمطبوعات، 

، محـــص، ١، طإعـــراب القـــرآن الكـــريم وبيانـــه، )حمـــي الـــدين(الـــدرويش  -١٠
 . ١٩٩٣دار اإلرشاد ، : سوريا 

ــاني  -١١ ــاني ، )حممــد بــن هــارون (الروي ــو   / مســند الروي ــى أب حتقيــق أميــن عل
 .١٤١٦مؤسسة قرطبة، : ، القاهرة١مياني، ط

ــةميـــز، )حممـــدي(الريشـــهري  -١٢ ــران(، قـــم ]منقحـــة[١، طان احلكمـ دار ): إيـ
 .هـ١٤١٦احلديث، 

 . مكتبة احلياة: ، بريوتتاج العروس، )حممد مرتضى(الزبيدي  -١٣

: ، قــم١، طحبــوث  تــاريخ القــرآن ،)مــري حممــديأبــو الفضــل (زرنــدي ال -١٤
 . ١٤٢٠مؤسسة النشر اإلسالمي، 

رح شــ/ هنــج البالغــة، ) حممــد بــن احلســني بــن موســى (الشــريف الرضــي  -١٥
 . دار املعرفة: حممد عبده، بريوت

اجلــامع بــني فــين  : فــتح القــدير ، )حممــد بــن علــي بــن حممــد  (الشــوكاني  -١٦
 .الرواية والدراية من علم التفسري، عامل الكتب

صـححه  / كمال الـدين ومتـام النعمـة      ،  )حممد بن علي بن بابويه    (الصدوق -١٧
درســني، حمــرم وعلــق عليــه علــي أكــرب غفــاري، مؤسســة النشــر اإلســالمي جلماعــة امل   

١٤٠٥. 

حبيــب الــرمحن /  عبــدالرزاقمصــنف ، )عبــد الــرزاق بكــر أبــو(الصــنعاني  -١٨
  .١٤٠٢املكتب اإلسالمي، : ، بريوت٢األعظمي، ط

، ٢، طاالحتجــاج، ) منصــور أمحــد بــن علــي بــن أبــي طالــب  أبــو(الطربســي  -١٩
 . ١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بريوت
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حتقيـق  / املعجم الكـبري  ،  )يوب أبو القاسم  سليمان بن أمحد بن أ    (الطرباني   -٢٠
 .١٩٨٣/ ١٤٠٤مكتبة العلوم واحلكم، : ، املوصل٢ايد السلفي، ط محدي بن عبد

ــو القاســم    (الطربانــي  -٢١ / املعجــم األوســط  ،)ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب أب
  .١٤١٥دار اجلرمني، : احملسن احلسيين، القاهرة حتقيق طارق حممد وعبد

،، ٢طامليـــزان  تفســـري القـــرآن، ، )مـــد حســـنيالســـيد حم( الطباطبـــائي -٢٢
 . ١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بريوت

حتقيـق أمحـد     /معـاني القـرآن   ،  )حييـى بـن زيـاد األقطـع       أبو زكريـا    ( الفراء -٢٣
 .١٩٨٠  اهليئة املصرية العامة للكتاب،: القاهرة، ٢ طجناتي وحممد علي النجار،

حتقيـق أمحـد الربدونـي،      / التفسـري ،  )حممد بن أبي بكر بن فـرج      (القرطيب   -٢٤
 . ١٣٧٢دار الشعب، : ، القاهرة٢ط

حتقيـق علـي أكـرب الغفـاري،       / الكـا ،  ) جعفر حممد بن يعقـوب     وأب( الكليين -٢٥
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥دار األضواء، : بريوت

/ كنـز العمــال ، )عـالء الــدين علـي املتقـي بـن حســام الـدين     (املتّقـي اهلنـدي    -٢٦
 .مؤسسة الرسالة: ، بريوتحتقيق بكري حياني وصفوة السقا

: ، بـريوت  ٢طحبـار األنـوار،     ،  )حممد باقر بـن املـوىل حممـد تقـي         (السي   -٢٧
 . ١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، 

املختصـر النـافع   ، )أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن (احملقق احللي    -٢٨
 .١٤١٠مؤسسة البعثة، :  حتقيق الشيخ القمي، طهران/ فقه اإلمامية

مستدرك الوسائل،  ،   )مريزا حسني بن حممد تقي الطربسي     (وري  املريزا الن  -٢٩
   .هـ١٤٠٩إلحياء الرتاث، ) ع(، مؤسسة آل البيت ٢ط

ــاقر (احملمــودي  -٣٠ ــة : ، النجــف األشــرف ١ طهنــج الســعادة، ، )حممــد ب مطبع
 .١٣٨٥النعماني، 
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دار الريــان :  القــاهر، بــريوتجممــع الزوائــد،، )علــي بــن أبــي بكــر(اهليثمــي  -٣١
 .١٤٠٧الكتاب العربي، للرتاث، دار 

 

 : اإللكرتونية-نياًثا

 : القرآن-أ 

: ، اإلصـدار الثـاني، الريـاض      مصحف النور للنشـر املكـتيب      سيمافور للتقنية،    – ١
 .٢٠٠١اململكة العربية السعودية، 

 : التوراة-ب 
- Rick Meyers, E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-sword.net 

- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 2002, 
http://www.onlinebible.net ./ 

 : أقراص مدجمة–ج 

ــي،  – ١ ــم الفقهـ ــز املعجـ ــم مركـ ــامج املعجـ ــة،  برنـ ــم املقدسـ ــدار الثالـــث، قـ ، اإلصـ
 .هـ١٤٢١

،اإلصـدار  املكتبة األلفية للسنة النبوية    مركز الرتاث ألحباث احلاسب اآليل،       – ٢
 .١٩٩٩/ ١٤١٩مركز الرتاث، ) : مانع(، األردن١٫٥

  : اإلنرتنيت –د 

- http://members.tripod.com/ayahweijaz/space12.htm  
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