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  املدخل
  

  الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 
الذي أنزل عىل عبده الكتاب و� يجعل له عوجا * قيِّ� لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبرش املؤمن� الذين   الحمد ّ� «

  »يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
  »باذنه ورساجا من�ا  اعيا إىل ّهللا تبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعامل� نذيرا ود«

  شهيدا!  وصلواته التامات الزاكيات عىل من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره  عىل الدين كله وكفى با�ّ 
اللهم صل وسلم وزد وبارك عىل محمد عبدك ورسولك ونبيك ونجيِّك وصفوتك وصفيك وخــ� خ�تــك نبــي األمــة 

  ن املعصوم� الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطه�ا.وإمام الرحمة، وعىل آله الطاهري
  رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني ُمخرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نص�ا.

انــك » فرقانــا«رب وفقني لتقواك واجعل يل من أمري يرسا وكفر عني سيئا� وأعظم يل أجرا. واجعل يل مخرجــا و
  كنت بنا بص�ا.

  أمري واحلل عقدة من لسا� يفقهوا قويل وكفى بك هاديا ونص�ا.رب ارشح يل صدري ويرس يل 
»قد جاءكم برهان من ربّكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا«»: نور وبرهان«إن القرآن 

هذا بيان للنَّاس وهــدًى «»: بيان«و ١
»وموعظة للمتَّق�

»تلك آياُت الكتاِب املب�«»: مب�«و ٢
»قرآنا عربيا غ� ذي عوج لعلهم يتقون«.٣

ونزلنا عليك «وتبيان:  ٤
  ٥.»الكتاب تبيانا لكل يشء

ج له يف كونه وكيانه، يف بيانه وبرهانه، ُمفِصحا بليغا بأعىل وهذا النور الربهان ـ املب� البيان التبيان: قرآن عر� ال عو 
نور عىل نور «القمم ألعىل الِقيَم يف تبيانه، وترى النور بحاجة اىل نور، والربهان يحتاج اىل برهان؟! وهو نور األنوار 

  !.»لنوره من يشاء...  يهدي هللاّ 
لعروة الوثقى، والدرجــة العليــا، والشــفاء األشــفى، والفضــيلة إن هذا القرآن هو النور املب�، والحبل املت�، وا«فـ 

، ومــن �  ، ومن �سك به أنقذه هللاّ  الكربى، والسعادة العظمى، من استضاء به نوَّره، ومن عقد به أموره عصمه هللاّ 
الهدى يف غ�ه أضله ، ومن طلب  ، ومن آثره عىل سواه هداه هللاّ  ، ومن استشفى به شفاه هللاّ  يفارق أحكامه رفعه هللاّ 

إىل   ، ومن جعله إمامه الذي يقتدي به، وُمعوَّله الذي ينتهي اليــه أّداه ّهللا  ، ومن جعله شعاره ودثاره أسعده هللاّ  هللاّ 
  ٦».جنات النعيم والعيش السليم

                                                        
 .٤:١٧٤). ��رة ا����ء      ١

 
 .٣:١٣٨). ��رة آل ���ان      ٢

 
 .٢٦:٢). ��رة ا����اء      ٣

 
 .٣٩:٢٨). ��رة ا����      ٤

 
 .١٦:٨٩). ��رة ا����      ٥

 
 .آ�� و ���� ا��� ���). ����� ا����م ا���� ا�����ي �� أ��� �� آ���� �� ا����      ٦
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دًى من الضاللة، وتبيان من الَعمى، واستقالة من الع�ة، ونور من الظلمة، وضياٌء من األحداث وعصــمة إنه ه«ف
من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الف�، وبالغ من الدنيا إىل اآلخرة، وفيه ك�ل دينكم، وما عدل أحــد عــن 

  ١».القرآن إالّ إىل النار
ق، من جعله أمامه « ع، وماحل مصدَّ فاذا التبست عليكم الف� كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفَّ

قاده إىل الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار، وهو الدليل يدل عىل خ� سبيل، وهو كتاب فيــه تفصــيٌل وبيــاٌن 
... ظاهره أنيق، وباطنه عميق، له نجوم (تخوم) وعىل نجومه (تخومه) نجــوم وتحصيٌل، وهو الفصل وليس بالهزل

(تخوم) ال تحىص عجائبه، وال تبىل غرائبه، فيه مصابيح الهدى، ومنار الحكمة، ودليل املعرفــة ملــن  عــرف الصــفة، 
ب البص� ك� �يش فليجُل جاٍل بَرصه، وليبلغ الصفة نظره ينُج من َعطْب ويتخلص من نَْشب، فإن التفكر حياة قل

  ٢».املستن� يف الظل�ت بالنور، فعليكم بحسن التخلص وقلة الرتبص
نوٌر ال تطفأ مصابيحه، ورساج ال يخبؤ توقُّده، وبحر ال يدرك قعره، ومنهاج ال يضل نَهْجه، وشعاع ال يظلم ضوءه، «

وفرقان ال يخمد برهانه، وبنيان ال تهدم أركانه، وشفاٌء ال تخىش أسقامه، وعز ال تهزم انصاره، وحق ال تخذل أعوانه، 
وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثايف اإلسالم وبنيانه، وأودية الحــق فهو معدن اإل�ان وبحبوحته، وينابيع العلم 

وغيطانه، وبحر  ال ينزفه املنتزفون، وعيون ال ينضبها املاتحون، ومناهل ال يفيضها الواردون، ومنازل ال يضل نهجها 
يّا لعطــش العلــ�ء، وربيعــا ر  املسافرون، وأعالم ال يعمى عنها السائرون، وآكام ال يجوز عنها القاصدون، جعله هللاّ 

لقلوب الفقهاء، ومحاجا لطرق الصلحاء، ودواًء ليس بعده داٌء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبالً وثيقا عروته، ومعقالً 
منيعا ذروته، وعزا ملن تواله، وسل� ملن دخله، وهدًى ملن ائتم به، وعذرا ملن انتحله، وبرهانا ملن تكلم به، وشاهدا 

لْجا ملن حاجَّ به، وحامالً ملن حمله، ومطيَّة ملن أعمله، وآية ملن توسم، وُجنَّة ملن اســتألم، وعلــ� ملن خاصم به، وف
  ٣».ملن وعى، وحديثا ملن روى، وحك� ملن قىض

بلكم من خرب، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من وليه من جبار فعمل بيان ما ق«وهو 
املتــ�، وهــو الــذكر الحكــيم، وهــو الرصــاط   ، وهو حبل هللاّ  ، ومن التمس الهدى يف غ�ه اضله هللاّ  بغ�ه قصمه ّهللا 

لرد، وال ينقيض عجائبه، وال يشبع منه العل�ء، هو املستقيم. ال تزيغه األهوية، وال تلبسه األقضية، وال يُخلق عىل ا
من قال به صدق، ومن عمل به أجر،  »إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد«الذي � تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا: 

ومن اعتصم به فقد هدي إىل رصاط مستقيم، هو الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من ب� يديه وال من خلفه 
  ٤زيل من حكيم حميد.تن

                                                        
�� ����   : وا��ّ�ا����م ����  ��� ا�����ي �� ��� أ����� �� ا����ب ر��� ��ل ��ل ا�� ���ا��ّ�ـ أ��  ٦٠٠: ٢). ا��ل ا�����      ١

و����ا ا���� وا������ ا�� ا�� ��� و��� أ��ا و�� إ�� ��� أ��� ا��ا و�� �� و�� ���� وا����� ا��ا وذ�� ا��� ���وا ا���آن وا����ا ا���� 

 :...آ�� و ���� �ا�� ���  ا�����م و��ل ر��ل ا��ّ�

 
 ا��ـ��م ��ـ����� أ��� �� آ��ءه ا����م ����  ��� �� ا��ا��� �� ا��� �� ا������ �� ا������ �� ا�� ���ا��ّ� ٥٩٨: ٢). ا��ل ا�����      ٢

 ...آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 
 ـ ���ه. ٢٢ص  ١٩٣). ��� ��وى �� ��� أ��� ا������� �� ���� ����� ��ل ا���آن (��� ا������) ا�����      ٣

 
���� �� أ��� ا��ـ�����! ا�ـ� اذا ��ـ� ��ـ�ك  ا����م ����). ����� ا������ �����ده �� ا���رث ا����ر ��ل د��� ��� أ��� ا�������      ٤

��: ��ـ� ����� ا��ي ��� �� د���� واذا ����� �� ���ك ����� ا���ء ������ ������ و�� ��ري �� �� ـ ��ل: أو �� ������؟ ��ل: �
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المع، بينة بصائره، منكشفة الناطق، والقرآن الصادق والنور الساطع، والضياء ال  بقية استخلفها عليكم كتاب هللاّ «إنه 
  رسائره، متجلية ظواهره، مغتبط به أشياعه، قائد إىل الرضوان اتباعه مؤّد اىل النجاة است�عه، بــه تُنــال حجــج هللاّ 

املنورة، وعزا�ه املفرسة، ومحارمه املخدرة وبيناته الجالية، وبراهينه الكافية وفضائله املندوبة، ورخصه املوهوبة، 
  ١».كتوبةورشايعه امل

يشء من الوحي؟ قال: ال والذي فلق الحبة وبرَء النسمة، إال  آله و عليه هللا صىل  هل عندكم من رسول ّهللا  السالم عليهوقد سئل عيل 
تدليالً عىل أن القرآن هو الوحي االصيل، والضابطة بال بديل، ووحي السنة هاميش  ٢»أن يعطي عبدا فه� يف كتابه

ل إال فه� لوحي القرآن وتفصيالً لرموٍز من القرآن، ليس لها داللة قرآنية اال للرسول    .آله و عليه هللا صىلليس يؤصِّ
من قرأ القرآن و� يخضع له «انه قال:  السالم عليه، وقد روي عن اإلمام الصادق  فانه خ� كالم ّ�   خضع للقرآن ك� ّ� فلن

وخرس خرسانا مبينا، فقاريء القرآن يحتاج   و� يرقَّ عليه و� يغَش حزنا او وجالً يف رسّه فقد استهان بعظم شأن ّهللا 
قلبه فّر منــه الشــيطان الــرجيم، وإذا تفــرغ   دن فارغ، وموضع خال، فاذا خشع �ّ اىل ثالثة اشياء: قلب خاشع، وب

نفسه من االسباب تجرد قلبه للقراءة فال يعرتضه عارض فيحرمه نور القرآن وفوائده، واذا اتخذ مجلسا خاليا واعتزل 
عبــاده الصــالح�،   مخاطبات هللاّ ، ووجد حالوة  من الخلق بعد ان أ� بالخصلت� األولي� استأنس روحه ورسه با�ّ 

وعلم لطفه بهم، ومقام اختصاصه لهم، بقبول كراماته، وبدائع اشاراته، فاذا رشب كأسا من هذا املرشب فحينئذ ال 
يختار عىل ذلك الحال حاالً وعىل ذلك الوقت وقتا بل يؤثره عىل كل طاعة وعبادة ألن فيه املناجاة مع الــرب بــال 

أ كتاب ربك ومنشور واليتك، وكيف تجيب اوامره ونواهيه، وكيف �تثل حدوده فانه كتاب واسطة فانظر كيف تقر 
عزيز ال يأتيه الباطل من ب� يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فرتله ترتيالً، وقف عنــد وعــده ووعيــده، 

  ٣».وتفكر يف أمثاله ومواعظه واحذر ان تقع من اقامتك حروفه يف اضاعة حدوده
فاالصل يف كل شارد ووارد هو القرآن، يُرَّد اليه غ� الرضوري من الدين، ليعرف به املارد عن الوارد، و�يز به الغث 

  عن السم� والخائن عن األم�.
عا لنفســه أحــرى، حيــث التمســك بــالقرآن يف األمــور واذا كان القرآن هو املعوَّل واملرجع لسواه، فبأن يكون مرج

ك يف تفس�ه بنفسه:  والذين �ّسكون بالكتاب وأقــاموا «املشتبهة إصالح لها، ووصول للرشد فيها، فهو احق ان �سَّ
»الصالة إنا ال نضيع أجر املصلح�

كون يف تفس ٤ � الكتاب بغ� الكتاب هم مــن فالذين ال �سكون بالكتاب او �سِّ
وما اختلفتم فيــه مــن «:  ، وال �ثل الحكم فيه إال كتاب ّهللا  املفسدين، حيث املرجع الوحيد يف املختلف فيه هو هللاّ 

ما ثبت أنها من سنته، و  ١، ثم وموقف السنة املحمدية هو موقف الهامش الشارح لكتاب هللاّ  ٥» يشٍء فحكمه اىل ّهللا 

                                                                                                                                                         
! ����ن �ـ� أ��ـ� ���ـ� ـ ��ـ�: ��ـ� ا���ـ�ج ���ـ�؟ آ�� و ���� ا��� ������ل أ���� ������ ���ل �� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ���� ر��ل ا��ّ�

 ���...  ���ل: ���ب ا��ّ�

 
 ����� ��� ����. آ�� و ���� ا��� ���  ). �� ���� ا������ ا�����ة ا����اء ��� ر��ل ا��ّ�     ١

 
 .ا����م ����). �� ����ح ا������ ا�����ب ا�� ا����م ا���دق      ٢

 
 .ا����م ����). �� ����ح ا������ ا�����ب ا�� ا����م ا���دق      ٣

 
 .١٧: ٧). ��رة ا����اف      ٤

 
 .١٧: ٤٢). ��رة ا���رى      ٥
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واطيعوا الرسول واويل األمر منكم فان تنــازعتم يف   يا ايها الذين آمنوا اطيعوا هللاّ «:  ال يعرف إال �وافقته لكتاب هللاّ 
»واليوم اآلخر ذلك خ� وأحسن تأويالً  والرسول ان كنتم تؤمنون با�ّ   ٍء فردوه اىل ّهللا يش

ورسوله ما   اردد اىل هللاّ «فـ  ٢
ه هللا صـىلاألخذ �حكم كتابه، والرد اىل الرسول   يُضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من األمور، والرد اىل ّهللا  األخــذ  آلـه و علـي

  ٣».بسنته الجامعة غ� املفرقة
بطــاعتهم املطلقــة بعــده وبعــد رســوله:   هم حملة السنة املحمدية السليمة، ك� امــر ّهللا » اولو األمر منكم«ثم و

  فردوه اىل ّهللا «حيث ال يصدرون اال عن الرسول، فمثنى الذيل يف اآلية  آله و عليه هللا صىلفطاعة اويل األمر هي طاعة الرسول 
  .آله و عليه هللا صىلفانهم ال يحملون إال سنة الرسول » واويل األمر منكم«.. هو مثلث الصدر فيها » والرسول

عدها هي الزاوية األوىل هي القاعدة الرصينة وطاعة الرسول ب  ففي هذا املثلث البارع من الطاعة املطلقة طاعة هللاّ 
، وال سبيل للتعرف اىل وا  هم الزاوية األخ�ة حيث يصدرون عن رسول هللاّ » اوىل االمر منكم«، و حيث يصدر عن هللاّ 

  مأخذا ومآالً.»: ذلك خ� وأحسن تأويالً«و  قع السنة التي ترويها الروات اال موافقتها لكتاب هللاّ 
وآيات العرض واحاديثه املتواترة تفرض عىل املستفرسين  ٤»بعضه عىل بعض القرآن يفرس بعضه بعضا وينطق«فـ 

عن آي الذكر الحكيم ان يبدءوا بالتدبر يف القرآن نفسه ك� يجب، ثم عرض االحاديث املفرسة للقرآن عىل القرآن 
أَفَالَ يَتََدبَُّروَن الُْقرْآَن َولَْو كَــاَن «ض املخالف، ل� يحصل عىل معا� متال�ة، غ� متضاربة: فيستفرس املوافق له ويرف

لَـفاً كَِث�اً    ِمْن ِعنِْد َغْ�ِ ّهللا  »لََوَجُدواْ ِفيِه اختِ
٥  

ات اآليات، وأن تُنَ� آياته ن� الدقل دون تأمل وال يعني تفس� القرآن بالقرآن رضب بعضه ببعض دون رعاية ملناسب
ه و عليه هللا صىل  وقد رأى رسول ّهللا «يف رباطاتها  بعضــه   هلك من كان قبلكم، بهذا رضبوا كتاب هللاّ «قوما يتدارئون فقال:  آـل

جهلتم فكلوه اىل يصدق بعضه بعضا فال تكذبوا بعضه ببعض ف� علمتم منه فقولوا وما   ببعض، وا�ا نزل كتاب هللاّ 
  ٦».عامله

بهذا ضلت األمم باختالفهم عىل أنبيــائهم ورضب الكتــاب «وخرج عىل قوم يرتاجعون القرآن وهو مغضب فقال: «
  ٧».بعضه ببعض

فعىل املفرس التدبُّر التام يف آي الذكر الحكيم، متحلالً ع� أثبته هــو او أثبتتــه الطــرق العلميــة أو العقليــة ـ غــ� 

                                                                                                                                                         
 
 .آ�� و ���� ا��� ���). ���� ������� ����آن �����آن ����، إ�� ا���وف ا������ ا����و�� ���� ا���آن ���� �����ل      ١

 
 .٥٩: ٤). ��رة ا����ء      ٢

 
 .ا����م ����). ��� ا������  �� ا����م ��� ا��� ا�������      ٣

 
 .ا����م ����). ��� ا������ �� ا����م ��� ا��� ا�������      ٤

 
 .١٨: ٤). ��رة ا����ء      ٥

 
 .آ�� و ���� ا��� ���). ا��ر ا�����ر ـ ا��ج ا��� �� ���و �� ���� �� ا��� �� ��ه ���      ٦

 
 .آ�� و ���� ا��� ������ وا�� ا����� �� ������ وا�� ��دو�� �� ���و �� ���� �� ا��� �� ��ه ���  ). ا��ر ا�����ر ـ ا��ج ا��     ٧

 



 6

زى، فيستفرس عنها اشباهها ونظائرها، متثبتــا عــن االحاديــث املطلقة ـ أّماهيه، مستنطقا كل آية بنظائرها يف املغ
  املوافقة املال�ة لها.

فاختالف الروايات يف تفس� اآليــات، واخــتالف املفرســين مــن جــراءه، ومــن إخــتالف أفهــامهم وأســاليبهم، هــذه 
ق عليه إالّ ما يصدقه.   االختالفات ترد إىل القرآن نفسه، فال يصدَّ

ها هباٌء وخواٌء إالّ تفس� القرآن بالقرآن، ك� وان الرسول واال�ة من آل الرسول سلكوا هذا إذا فمسالك التفس� كلّ 
املسلك القويم يف تفس� آي الذكر الحكيم، وعىل املفرسين ان يتعلموا هذه الطريقة املــثىل مــن هــؤآلء املعلمــ� 

لآليات باآليات، ثم سلوكا يف رصاطهم املستقيم املعصوم�. رجوعا اىل أساليبهم السليمة يف �سكهم بالكتاب، تفس�ا 
  عىل طول الخط ومّر الزمن.

اخطأ أو » «ومن فرس القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار«فالتفس� ب� حق وباطل، تفس� بالقرآن وتفس� بالرأي 
ك مــن قولــة أو روايــة غــ� وال يعني التفس� بالرأي إال ان تحمل معك رأيا لك او لغ� » اصاب كان مص�ه اىل النار

له، او ال توافقه او تُخالفه، وليس الكث� من اختالفات املفرسين يف تفس� اآليات  له عىل آية ال تتحمُّ ثابتة، ثم تحمِّ
  ١إالّ لتفرقهم أيادي سبا عن تفس�ه بنفسه، او عدم املؤهالت ملن حاول تفس�ه بنفسه، فان له رشوطا جّمة.

فاملحدث يفرسه �ا يجده من أحاديث تناقلتها الروات، ناظرا اىل أسانيدها، غضا عن متونهــا، فــاذا قيــل: إســناده 
مسيحيات وأرضابها من صحيح، صّحح به تفس� القرآن وافقه ام خالفه، رغم وجود الكث� من وثنيات وارسائيليات و 

بت اىل أحاديث اإلسالم فرتّسبت يف كتب الحديث، مه� صحت أسناٌد منها او ضعفت.   خرافات ترسَّ
مسا من كرامة النبوة، والقرآن يقول عن هؤآلء املختلق� إنهم » ُسِحرَ  آله و عليه هللا صىلان النبي «ك� يروى من طريق السنة 

  ٢٣.»تبعون إالّ رجالً مسحوراإذ يقول الظاملون ان ت«ظاملون: 

                                                        
  ���� �� ا��ا��� �� ���� ا������� �� �����ه �����ده �� ا������ �� ���� �ـ�ل: �ـ��� ا�ـ� ��ـ� ا��ّـ�  ��ّ�). روى ا�� ��� ا     ١

���� �� ا������ء ��� ��� ���ه وأ��ل ���� ����� ���� �� ا���� ��� ���ب  آ�� و ���� ا��� ������رك و����� ��� ����ا   ���ل: ان ا��ّ� ا����م ����

�����ً و��م ��� ��ا�� ������ ���ل ا�� ��م ا������ و��ا�� ��ام ا�� ��م ا������ ��� ����� و��� �ـ� �ـ���� و��ـ��� ���ه اّ�� ��� 

���� ����� �� او���ءه ������ ا���س و�� ا����اء ��� ا�� �� ز��ن و����ا ���� �� ���ـ��� وا���ـ�ا ��ـ���  آ�� و ���� ا��� ���و���� ا���� 

����ا ��� �� ذ��وا �� و�ـ� �ـ�ال ���ـ� «������:   �� ��� ����وا �� ا��� و���� و��ة ا���� و��� ������ ��ل ا��ّ�وا����ا ��� ا���

وذ�� أ��� ����ا ��� ا���آن ���� وا����ا �������خ و�� ����ن ا�� ا����ـ� وا���ـ�ا ������ـ��� و�ـ� �ـ�ون ا�ـ�  »��� ����� ����

ر ون ا�� ا���م وا����ا ��ّول ا��ٓ�� و����ا ا���� �� ��ٔو���� و�� ����وا ا�� �� ���� ا����م وا�� �� ا����� وا����ا �����ص و�� ����

�ـ� و�ـ�   �� �ـ� ��ـ�ف �ـ� ��ـ�ب ا��ّـ�  ����� و�� �����ا ��ارده و���دره إذ �� ��ٔ��وا �� ا��� ����ا وا���ا وا����ا ر���� ا��ّ�

�ـ� ا����ـ��� وا�ـ��� �ـ� ا��ـ�ا�� وا���ـ� وا��ـ��� وا�ـ��ب ا�����ـ� وا��ـ��� �ـ�  ا����� �� ا�����خ وا���ص �� ا���م وا�����

�ء ا���آن �� ا����� ا������� وا������ و�� ��� �� ��� ا����ء وا���ر وا������ وا��ـ���� وا���ـ�� وا����ـ� وا��ـ��� وا����ـ�اء �ـ� ا�����ـ

ا���� ��� ��� ��� ��ل ��ـ� �ـ� ��ـ� وا����ـ� ��ـ� وا����ـ� و��ا��ـ� وا���ال وا���اب وا���� وا���� وا������� ��� وا���ر ��� و

ـ�ظ وا����ـ�ل ��ـ� �ـ� ���ـ�  ور��� و��ا�� ��ا��� وا����� و���� ����� و��ا�� ا��ي ��� ��ـ� ا����ـ�ون وا����ـ�ل �ـ� ا����

��ّـ�و��� �� ���ه ���� ����� �����آن و�� �� �� ا��� و��� اد�� ����� ��ه ا�����م ���� د���  ا��ـ�ب   ��� ��ذب ����ب ���� ��� ا

 ».ور���� و��ٔواه ���� و��� ا�����

 
 .٩: ٣٥). ��رة ����      ٢

 
 .��٨ل آ��� و���� ا�����ن ا��ٓ��  ��١٥ل آ�� ا������ت �� ا����، وج  ٥٣٩، ص ٣٠). را�� ج      ٣
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مية ! مّسا جاهالً او متجاهالً من كرامة الخالفة اإلسال السالم عليهويروى من طريق الشيعة يف تفس� دابة األرض أنها عيل 
  املنصوصة املنصوبة املعصومة.

وكث� أمثال هذه الخرافات الزور التي تناقلتها الروات واملفرسون من الفريق� دون رعاية لرصيح القرآن او ظاهره 
  حيث �ّجه وينافيه.

وما هي سنة، فهذا ليس تفس�ا للقرآن بالسنة، وا�ا بالرواية التي يعتربهارواتها سنة ويتقبلها املفرس بالسنة كسنة، 
فانها ليست إالّ قول الرسول او فعله أو تقريره، وال سبيل إليها قو�ا إالّ موافقتها للقرآن حيث ال يتبع الرسول يف كل 

»إن أتبع اال ما يوحى ايل«ما يفعل او يقول إال وحي القرآن: 
به القرآن وان صح ١ ق الرسول ما يكذِّ ت أسناده، فال يصدَّ

وقد يصدق عليه ما يصدقه القرآن وان ضعفت أسناده، فال يُسِند الحديث صحيحا إال متنه املوافــق للقــرآن دون 
فان امل� الصحيح ال يختص  آله و عليه هللا صىلسنده، وال نحتاج اىل صحة السند يف م� صحيح إال إلتقان النسبة اىل الرسول 

  ٢يف م� ال يالئم القرآن، فان الباطل ال يصدر عن الرسول. بالرسول، ثم ال تفيدنا صحة السند
لقد ك�ت عيلَّ الكّذابة وستك� فمن كذب عّيل متعمدا فليتبوء مقعده من النار فإذا «قوله:  آله و عليه هللا صىلوقد تواتر عنه 

وسنتي فال   هللاّ وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب   وسنتي ف� وافق كتاب ّهللا   أتاكم الحديث فأعرضوه عىل كتاب هللاّ 
  ٣».تأخذوا به

حيث السنة ـ وهي الشارحة  ٤»فلم اقله  فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب هللاّ   كتاب هللاّ  ما جاءكم عني يوافق«او 
، وا�ا هي كظل وهامش يوضح منه  ، دون ان تكون فيها محادة لكتاب هللاّ  ـ تندغم يف كتاب هللاّ   املوافقة لكتاب هللاّ 

  ما خفي منه عىل القارصين.
رواية من برٍّ او فاجر يوافق  ما جاءك يف: «السالم عليهثم ال يفرق يف هذا العرض حديث الّرب عن الفاجر، ك� يف الصادقي 

                                                        
 .٥٠: ٦). ��رة ا�����م      ١

 
ـ �ـ���  ٤ـ �ـ��� ا��ـ�� �ـ��� ا��ـ��  ٣ـ �ـ��� ا��ـ�� وا��ـ��  ٢ـ ���� ا���� وا����  ١). ����ت ا����� ار��:      ٢

��ـ��� ��ـ�ب �ـ�ض ا��ـ��� و�ـ��� ا ����ـ� اذا �ـ� ����ـ� ا���� ���� ا���� ـ ����ول ���� ا�� ا����ل وا��ٔ��� �� آل ا����ل وا

ا�����ـ�، آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���  او ��� ر��ل ا��ّ�  ا���ٔو��، وا��ا�� ���ق و��� �� ���� ا�� ا����ل ـ وا���� �� ��� ا���� ��ا���� ����ب ا��ّ�

�� ا���ب ���  و�� دور ����� ا�� ��� ا�ٕ����د ا�� ا����� ا��� إذا ��ن ا���� �����، ���� ا���� �� ���� ا����، وا��� ��

 ا����� ��� ���� ��� ا����.

 
: ���١ ا������ ��� ���� �� ا��� ـ ورواه ���� ا�����  ا����م ����). رواه ا������ �� ا������ج �������د ا�� ا�� ���� ا���اد      ٣

�ـ� ا�����ـ� و  �� ���� �� ا������ �� ا���� �� ا���ذان �� ا�� ا�� ���� �� ���م �ـ� ا���ـ� و��ـ�ه �ـ� ا�ـ� ��ـ� ا��ّـ� ٦٩

) ���� �� ١٨٦: ٣و�� ا�����رك ( ا��ـ��م ����ا����� �� ا�� ا��ب ا���ا��� �� ا�� ا�� ���� �� ا������� ����� و������ ���  ٢٢١

 ». ���ب ا��ّ�«، ا�� أ��� ���ف ����، وا���  ����د ا������ �� �����ه �� ���م �� ا���� �� ا�� ��� ا��ّ�

 
: ���١ ا������ ��� ���� �� ا���، ورواه ���� ا�����  ا����م ����). رواه ا������ �� ا������ج �������د ا�� ا�� ���� ا���اد      ٤

) ٢٢١و�� ا������ (  ا���� و���ه �� ا�� ��� ا��ّ��� ���� �� ا������ �� ا���� �� ا���ذان �� ا�� ا�� ���� �� ���م ��  ٦٩

) ���� �� ����د ١٨٦: ٣و�� ا�����رك ( ا����م ����ا����� �� ا�� ا��ب ا���ا��� �� ا�� ا�� ���� �� ا������� ����� و������ ��� 

 ». ا��ّ����ب «، ا�� أ��� ���ف ����، وا���  ا������ �� �����ه �� ���م �� ا���� �� ا�� ��� ا��ّ�
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  ١».القرآن فخذوا به، وما جاءك يف رواية من بر او فاجر يخالف القرآن فال تأخذ به
عــز وجــل وقــال   فإنا اذا حدثنا قلنــا قــال ّهللا  آله و عليه هللا صىلوال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا   فاتقوا هللاّ «.. 

ما ينطق عن الهوى * ان هو «، بلفظ القرآن ام سواه ـ فـ  ليس له قاٌل إال قال هللاّ  آله و عليه هللا صىل  ك� رسول هللاّ  ٢» رسول هللاّ 
  وحيَه!.  وكيف يناقض او يضاد وحُي هللاّ  »اال وحي يوحى

إن عــىل كــل حــق «قولــه: آلـه و عليـه هللا صـىليء الخطأ، وك� يروى عن النبي فالقرآن هو النور الذي يصوِّب الصواب ويخطِّ 
  ٣».فدعوه  فخذوه وما خالف كتاب ّهللا   حقيقة وعىل كل صواب نوٌر ف� وافق كتاب ّهللا 

انظروا أمرنا وما جاءكم عنا فان وجد�وه للقرآن موافقا فخذوا به وان � تجدوه موافقا فردوه « السالم عليهويف الباقري 
  ٤».ر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نرشح لكم ما رشح لناوان اشتبه األم
ا ال وهكذا نجد مستفيضا من االحاديث ا ٥»ما � يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف: «السـالم عليهويف الصادقي  ن مــ

                                                        
ا��ـ�  ا��ـ��م ���ـ�: �� ����، و���ـ� �ـ� �ـ� ا��ـ�د�� ا��ـ��م ����  ) �� ���� �� ���� ��ل: ��ل ا�� ��� ا��١٨٣�ّ: ٣). ا�����رك (     ١

او �ـ�   � �� ��� �� و���� �� �� ��� �� ��ل اذا ورد ����� ���� ������ �� �ـ���ا �ـ� ��ـ�ب ا��ّـ���� �� ا����ف ا����� ��و�

�ّ�� �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ� �ـ�   ���� �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ� ا��ّـ� ٦٩: ١و�� ا����� » وا�� ����ي ��ء�� �� او�� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا

�� ����ر ��ل و����� ا����� �� ا�� ا����ء أ�� ��� ا�� ا�ـ� ���ـ�ر �ـ� �ـ�ا ا����ـ� �� ا  ا���� �� ا��ن �� ����ن �� ��� ا��ّ�

 ) ����.٢٢٥ورواه �� ا������ ( ا����م ����  ��ل ��ٔ�� ا�� ��� ا��ّ�

 
��ل �����   ) ����� ���� �� ������ وا����� �� ا���� ا����ار ا���� ���� ����� ��� �� ��� ا��١٤٦�ّ). ر��ل ا���� (     ٢

� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��� ا����� ان ��� ا����� ��ٔ�� وا�� ���� ���ل ��: �� ����! �� ا��ك �� ا����� وا��

���ل: ��  ا����م ����  ا���رك ��� ��و�� ا������ ��� ا��ي ����� ��� رد ا����د�� ���ل ����� ���م �� ا���� ا�� ��� ا�� ��� ا��ّ�

دّس �� ���   �����ا ����� ����� ا�� �� وا�� ا���آن وا���� او ���ون ��� ����ا �� ا��د���� ا������� ��ن ا�����ة �� ���� ���� ا��ّ�

 .. ����� ا��د�� �� ���ث ��� ا�� �����ا ا��ّ�ا

 
 آ�� و ���� ا��� ������  ا����م ����  ��� �� ا��ا��� �� ا��� �� ا������ �� ا�� ��� ا��ّ� ٦٩: ١). ا��ل ا�����      ٣

) ��ل: ����� ا��� �� ��� �� ا��ا��� �� ���� ��ل: ����� ا�� �� ا��� ا��ا��� �� ���� �� ا����� �� ٢٢١و�� ا���� ا���وق (

��ل  ا����م ������ ا��� �� ��ه ��ل ��ل ���  ������ا����م���� ا������ �� ا������ �� ���� ا����� �� ا���دق ���� �� ���� 

����  ا����م ������ آ���� �� ���  ا����م ����  ) ا����� �� ا������ �� ا������ �� ا�� ��� ا��٢٢٦�ّوذ�� ����، و�� ا������ ( آ�� و ���� ا��� ���

�� ا��او��ي �� ���� و��� ا��� ��� �� ��� ا����   ���� �� ��� ا��ّ� ٣٨٢: ٣ا�� ا�� ��ل: ���وا ��، و�� ا������ آ�� و ���� ا��� ������ 

�� ����ب �� ���� �� ���� �� ا��   ا����� �� ا�� ا�����ت ��� �� ا����� ��  ا�� ���� �� ������ �� ا��� �� ��� �� ��� ا��ّ�

: ��٣ل: ا����ف ��� ا����� ��� �� ا������م �� ا�����، وذ�� ����، و�� ا�����رك ا����م ����  ���� �� ���� �� دراج �� ا�� ��� ا��ّ�

ا�� ��ل �� ���� وذ�� ��� �� ا����م ������ �� ����د ا������ �� �����ه �� ا������ �� ا�� ز��د �� ���� �� ا��� �� ��� �� ١٨٦

 �� ا������.

 
ا���� �� ���� ا����� �� ا������ �� ا��� �� ا����� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����ب ��  ٣٨٣: ٣). ا������      ٤

 .ا����م ������� �� ا��ا��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���و �� ��� �� ���� �� ا�� ���� 

 
). ����ك ���� �� ا����د�� �� ���� ��� ������ ا���ور و�����، و������ ا����� ام ����� ا��� ا�� ���ه، ام ������ أ�����      ٥

 و��� ا���آن ��  ����ق ��� ��ء ����.
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:  او يخالفه فهو زخرف او فارضبوه عرض الحائط، وكفى �ا اوردناه �اذج وان كان يكفينا كتاب هللاّ   يوافق كتاب ّهللا 
»او� يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون«

 وما اختلفتم فيه من يشءٍ « ١
  وما اجمله توافقا ب� الكتاب: امل�، والسنة: الهامش يف وجوب عرض الحديث عىل القرآن!.»  فحكمه اىل ّهللا 

  
  وهنا فوائد هامة:

ـ  آيات العرض واحاديثه شاهدة عىل أن ظهور الكتاب ـ فضالً عن رصيحه ـ حجة، وإالّ فكيف يقــاس الحــديث  ۱
القرآن قطعي السند ظني الداللة والحديث ظنــي «ته؟ وما قولة القائل: عىل كتاب غ� مفهوم، ام ال حجة يف دالال 

وما تفس� السنة  ٢إال خرافة جارفة ومسا من كرامة القرآن الذي بيانه افصح بيان وابلغ تبيان» السند قطعي الداللة
للكتاب اال ايضاحا ملا أجمل عىل القارصين، ال لقصور يف دالالت الكتاب، فانها بينــات حتــى يف املتشــابهات، وا�ــا 

قمــم الفصــاحة والبالغــة، والروايــة الغامض هو املعا� العالية املطلَّة عىل االفهام، دون األلفاظ التي هي يف أعىل 
تؤوَّل اىل الحظــر عــن تفســ�ه  السـالم عليهماو عن اال�ة  آله و عليه هللا صىلالقائلة ان القرآن ال يفرسِّ اال باالثر الصحيح عن النبي 

ان لكل بالرأي، ويا ترى إن تفس� القرآن بالقرآن محظور، ثم واذا فرسته بالحديث فال محظور! رغم ان القرآن تبي
يشٍء وبيان للناس بلسان عر� مب�. فكيف يكون بيانا للناس وال يفهم من ظاهره يشٌء، ان ذلك وصف له بــاللغز 

»والذين �سكون بالكتاب واقاموا الصالة إنا ال نضيع اجر املصلح�«املمسك� به:   واملعّمى! وقد مدح ّهللا 
انّهم هم  ٣

»لََعلَِمه الذين يستنبطونه منهم«ن، ومدح املستنبط�: مصلحو 
أفال يتدبرون القرآن أم «وذم غ� املتدبرين يف القرآن:  ٤

»عىل قلوٍب أقفالها
حجــة يف ثم واحاديث العرض والثقل� تحملنا عىل الرجوع اليه كأصــل، وكيــف نراجــع مــا ال  ٥

ظاهره، وكيف نعرض عىل ما ال يُفهم يشٌء من ظاهره، إن هذا اال ُهراء جارفة �س من كرامة هذا الكتــاب املبــ� 
  الذي فيه تبيان كل يشٍء!

ـ ادلة العرض تحثنا عىل التدبر يف القرآن ك� يصح ويجب، قدر ما �كن ان يعرض عليه الحديث، فيعرف الغث  ۲
م�، وما االحاديث املروية إال كهوامش مختلفة عىل م� الكتاب، ما تالئم منها امل� تُقبل عن السم� والخائن عن األ 

  له شارحة، وما ال تالئم تُرضب عرض الحائط، وما يشك فيه يرد اىل قائله او راويه.
 آيته، تأمالً فليس للمفرس ان يعتمد عىل حديث ما � يعرضه عىل القرآن، وال له ان يعرضه عليه ما � يتدبر حقه يف

يف جمالتها ولغاتها، مستفرسا للحصول عىل معناها من اآليات النظ�ة لها، ال ان يفرس آية بتفس� آية اخرى برضب 
القرآن بعضه ببعض ون�ه ن� الدقل، وإ�ا برسد اآليات املت�ثلة املغزى، املتشابهة املعنى، ونضدها تدبرا: ان يجعل 

                                                                                                                                                         
 
 .٥١: ٢٩). ��رة ا������ت      ١

 
ه، ام ������ أ�� ���، ). ����ك ���� �� ا����د�� �� ���� ��� ������ ا���ور و�����، و������ ا����� ام ����� ا��� ا�� ���     ٢

 و��� ا���آن �� ����ق ��� ��ء ����.

 
 .١٧٠: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٣

 
 .٨٣: ٤). ��رة ا����ء      ٤

 
 .٢٤: ٤٧). ��رة ����      ٥
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يه ترتيب املعنى.. ناظرا اىل اآلية نفسها، ثم ما تحتفُّ بها، ومن ثَم نظائرها يف سائر القرآن، كال� َدبر األخرى ك� يقتض
ثم يراجع االحاديث الواردة يف تفس�ها ناظرا اليها من زاويت�: نظرة التثبت من صدورها �وافقتها لآلية، ثم نظرة 

ن � يكن هو من أهلها، او يستزيد منها عن أهليهــا اإلستيضاح ملا استخفي منها من اشاراتها ولطائفها وحقائقها ا
  الذين هم من اهل بيت القرآن، فاهل البيت ادرى �ا يف البيت.

فاقل ما يجب التحرى فيه هو فهم العبارة من اآلية، وهي املعنى املطابَق الظاهر، ثم يتبناه لسائر الزوايا يف مربع 
ك� يتبناه يف عرض الحديث عىل القرآن اذا كان يعني  ١ف والحقائق،التفس� حيث هو عىل العبارة واالشارة واللطائ

  تفس� العبارة، ك� يتبنى الثالثة االخرى في� الحديث يعني تفس�ها.
كل�ت وآيات  آله و عليه هللا صىلل عليه آيات العرض واحاديثه أن هذا القرآن املعروض عليه هو النازل عىل النبي ـ م� تد ۳

وترتيبات دون نقائص او مزيدات، وإال فكيف يحتل املركز األصيل الوحيد املعروض عليه لالحاديث كل االحاديث، 
م� اختلقته ايدي الزور والبهتان فانها مخالفة للقرآن، وان  اذا فكل ما ورد يف تحريف القرآن بزيادة او نقصان هي

كان الخالف يف نقطة او اعراب او ترتيب او تركيب تخالف القرآن املتواجد عند املسلم�، املتواتر مرَّ الزمن، ومن 
تشــهد انهــا لطيف األمر ان االحاديث الحاملة لكل�ت او آيات يّدعى انها محرفة بزيادة او نقصان، هي بــذواتها 

بت اىل جهال يحسبونهم عل�ء!   ٢اكاذيب زور اختلقتها ايادي أثيمة ارسائيلية او مسيحية، وترسَّ
والقرآن جملة وتفصيالً دليل عىل براءته من زيادة او نقصان، ف� هي هذه الزيادة التي اختلطت بآي القرآن وما 

لبلغاء ـ ال يخلطان بالقرآن، إال ـ وه� أبلغ ا عليه�السالم�يزت حتى اآلن عند الخرباء باللسان، ونرى كالم الرسول وعيل 
  وهو الئح حتى عند السوقي� العرب وغ�هم.

انا نحن «حفظه:   ء أحد ان ينال من القرآن بزيادة او نقصان حتى يف حرف منه او إعراب قد ضمن ّهللا  وكيف يجرى
»نزلنا الذكر وانا له لحافظون

يأتيه الباطل من ب� يديه وال من خلفــه تنزيــل مــن حكــيم .. وانه لكتاب عزيز ال « ٣
  ٤.»حميد

إن مدعي التحريف ا�ا يهرف �ا ال يعرف جهالً، او ما يعرف تجاهالً، وال نجد لهــم حجــة إالّ علــيهم، وســوف �ــّر 
  من وراء القصد.  وارضابه� وهللاّ  عليكم قول فصل حول صيانة القرآن عن التحريف عىل ضوء آية الحفظ والعزة

ه و عليه هللا صىلـ وم� تشهد عليه ادلة العرض أن الرسول  ۴ يهمواال�ة من آل الرســول  آـل ال يفرســون القــرآن إال بحجــة السـالم عـل
الدالالت القرآنية، دون خالف عىل معا� اللغات او رسد الجمالت ادبيا ام ماذا؟ وا�ــا القــرآن والقــرآن فقــط هــو 

؟ حتــى  حجتهم عىل ما يقولون، وك� كانوا يامرون أصحابهم ان يتساءلوهم في� يفتون، اين ذلــك مــن كتــاب هللاّ 
  يروضوا يف حياتهم العلمية عىل دالالت القرآن، دون أن تأخذهم اآلراء واألهواء ايادي سبا!.

�ا بالرأي، فتفس�ه بآراء املفرسين، واذا كان تفس� القرآن بالحديث ـ دون نظر يف متنه وعرضه عىل القرآن ـ تفس
متفردين او مك�ين او مجمع�، او تفس�ه باآلراء العلمية يف مختلف الحقول، ان ذلك ألحرى ان يســمى تفســ�ا 
بالرأي، فانه يجمعه تفس�ه بغ� حجة من كتاب او سنة قطعية، تفس�ا فيه تحميل عىل القرآن ما ال يتحمله او ال 

                                                        
 ��� ��ٔ�� ������ (����� ا����ر ��� ا���ف ك). ا����م ������ ا��� ��� ا��� ا�������  ا����م ����). ا����م ا�����      ١

 
). ��� ��� ا����زا ���� ا���ري �� ��� ����� �ـ�� ��ـ� ���ـ�� ـ ��ـ� �ـّ� ���ـ� ـ ��ـ� ��ـ�� �ـ� ��ـ� و�ـ�د ا�����ـ�      ٢

 و�� �� ا����وف �� ��� ا��ا ا�� ��ا ا���ف! ا�����م ا�����! ا����م ������������، ا����� ����ا ��� ��ف ا�� ا����م ��� 

 
 .٩: ١٥). ��رة ا����      ٣

 
 .٤٢: ٤١). ��رة ����      ٤
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  يال�ه.
رآن عىل الرأي كعطف الهدى عىل الهوى يعطفان باالنسان اىل الهاوية والردى، وقد يروى عن اإلمام عيل فعطف الق

يعطف الهوى عىل الهدى اذا عطفوا الهدى عىل الهــوى «انه  السـالم عليـهيف اصالحات املهدي القائم  السالم عليهام� املؤمن� 
  ١».أيويعطف الرأي عىل القرآن اذا عطفوا القرآن عىل الر 

فالذي يفرس القرآن جاهالً �وازينه، او تجاهالً ع� يجب يف تفس�ه، انه يف ضالل مب�، مهــ� أ� بعبــارات براقــة، 
بتدع املغرض يجعل من النور ظالما، ومن فلسفية او عرفانية أّماهيه؟ فان هذا االسلوب الجاهل او املتجاهل او امل

  ٢.»وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� اال خسارا«الهدى ضالالً: 
فال عبادة،  مثل ما يهرأه الهارعون املفرطون أن العبادة ا�ا هي لغرض اليق� والوصول اىل املعبود. فاذا اتاك اليق�

»واعبد ربك حتى يأتيك اليق�«مستندين اىل اآلية: 
رغم ان اليق� درجات يتنقل العابد دوما ب� هذه الــدرجات،  ٣

وهــو اوّل العابــدين فضــالً عــن هــؤالء املــدع�،   ك� وان املعرفة درجات، وال نهاية لهذه او تلك وحتى لرسول هللاّ 
ربه وقــام يف عبادتــه حتــى آلـه و عليه هللا صىلهنا ال موقف له منتهى حتى تنتهي عنده العبادة، وقد عبد الرسول  »حتى«ف

فهل إنه بعُد � يكن اوّل العابدين واصالً اىل درجــة مــن »طه*ما انزلنا عليك القرآن لتشقى«تورمت قدماه فنزلت: 
؟ دون هؤالء االغباش الــذين »فاعبد ربك حتى يأتيك اليق�«اليق� التي وصلها هؤالء املدعون! وهو هو املخاطب 

  هم � يصلوا بعد اىل درجة من اإل�ان فضالً عن اليق�!.
عامل�: عا� االمر وهو إحداث املجردات، وعا� الخلق وهــو إحــداث املاديــات،   او ما يتقوله بعض الفالسفة ان �ّ 

»قل الروح من امر ر�«مستندين اىل اآلية: 
فالروح من عا� األمر املجرد عــن املــادة  ٥.»أال له الخلق واالمر«واآلية:  ٤

  دون الخلق املادة!
ه اال ل«رغم ان األمر يف األوىل هو مجموع الخلق والتقدير، ويف الثانية الخلق هو الخلق واألمر هو التدب�، اذ ليس 

الذي خلق الس�وات واألرض يف ستة ايام ثم استوى   إن ربكم هللاّ «اال بعد عرض الكون خلقا وتقديرا: » الخلق واألمر
  عىل العرش يغيش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له الخلق واألمر تبارك ّهللا 

»رب العامل�
تنبيهة أن له أمر التدب� والتسخ� يف الس�وات واألرض ك� له خلقه�، دون » أال له الخلق واألمر«ف ٦

يف الخلق والتدب� سواء، ثم »  ال اله إال هللاّ «ان يكون هو الخالق، واملدبر سواه، او هو املدبر والخالق سواه، بل انه 
فال وجود ملخلوق مجرد عن املادة حتى يختص به األمر، بل األمر وخلق الس�وات واألرض يعني خلق الكون اجمع 

                                                        
 .ا����م ������ل ا�ٕ���م ا����ي  ا����م ����). ��� ا������ �� ���م ��      ١

 
 .٨٢: ١٧). ��رة ا����اء      ٢

 
 .٩٩: ١٥). ��رة ا����      ٣

 
 .٨٥: ١٧). ��رة ا����اء      ٤

 
 .٥٤: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٥

 
 .٥٤: ٧). ��رة ا����اف      ٦
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  ١. يشمل كلَّ الخلق، ومن املستحيل قرآنيا وعقليا ان يكون كائن مجرد عن املادة او الطاقة املادية سوى ّهللا 
او ما يحمله عىل القرآن بعض من يتسمى فقيها، من رأٍى اتخذه تقليديا، كحرمة حالئل االبناء من الرضــاعة التــي 

»وحالئل ابناءكم الذين من أصالبكم«تنفيها اآلية: 
متقوالً ان قيد االصالب ا�ا هو الخراج األدعيــاء، رغــم ان أبنــاء  ٢

حرمة حالئلهم فقط ويف حلية حالئل األبناء من الرضاعة مع االدعياء، ولو كان املقصود ما يهرفونه  االصالب نص يف
  ومن ذلك كث� نأ� عليه يف طيات آياتها.» غ� ادعيائكم«لكان النص 

ومن متفرنج أدهشته العلوم العرصية لحدٍّ كأنها هي األصل والقرآن من فروعها، كالشيخ الطنطــاوي يف جــواهره! 
حيث يعترب فرضية انفصال األرض عن الشمس ملفرتضيها األوروبي� قانونا علميا، ثم يختلق لها تفس�ا لبعض اآليات 

»أو � ير الــذين كفــروا أن الســ�وات واألرض كانتــا رتقــا ففتقنــاه�..«كالتي يف سورة االنبياء: 
متقــوالً عليهــا أن  ٣

املايض » او� ير«عن الشمس بعد رتقه� و  تعني الشمس واألرض هي هذه األرض، حيث فتقه� هللاّ  الس�وات هنا
  تعني هذا املستقبل الزاهر أن العل�ء الكفار الغربي� يرون انفصال األرض من الشمس!.

شمسها التي هي ذرة  ويف ذلك تحميل عىل اآلية ما ال تتحمله من تحويل ماضيها اىل مستقبلها، وتفس� س�واتها إىل
  صغ�ة من اد� الجزر الس�وية االوىل الينا، ومن ثم ففتقه�، ال فتق األرض من الس�وات: الشمس!.

ثم استوى إىل «ثم اآليات يف فصلت تفصل ان خرافة هكذا فصل باطلة حيث تقول بعد عرض خلق األرض وك�لها: 
يوم� وأوحى يف كل ســ�ء أمرهــا وزينــا الســ�ء الــدنيا  الس�ء وهي دخان فقال لها.. فقضاهن سبع س�وات يف

وشمسنا هذه هي من مصابيح الس�ء الدنيا املخلوقة يف السبع بعد دخان الس�ء، اذا فالشمس متــأخرة »�صابيح
  عن األرض �رحلت�!.

ان القرآن هو علم ومن ذلك كث� عند املتفرنج� من املفرسين الذين غرقوا يف العلوم والنظريات الجديدة، ونسوا 
  فلن يتبدل، والعلم دوما يف تبدل وتحوّل من خطأٍ اىل صواب ومن صواب اىل أصوب!..  هللاّ 

فتفس� القرآن بفرضية العلم او رأيه، او برأي العقل غ� الرضوري منك أمَّن سواك من مفرسين او عل�ء آخرين، أو 
فس� للقرآن بغ� القرآن وما يصدقه، كل ذلك تفس� له بالرأي، أحاديث غ� ثابتة وال مال�ة لآليات أو أيا كان من ت

  دون علم او أثارة من علم او كتاب من�.
فال تغرت بالتحقيقات الفلسفية والتلطيفات العرفانية، والتدقيقات العلمية! التي تحول دون استنباط القرآن كقرآن، 

  تحميالً عليه ما ال يتحمله.
 القرآن ـ عن كل شارد ووارد، حتى وعن مذهبك فضالً عن رأيك او آراء اآلخرين، تحلل وتحلّل ـ ح� ما تروم تفس�

عن كل ذلك وعش اآلية التي تعني تفس�ها، �فرداتها وجملها، �وقفها م� قبلها وما بعدها، وبنظائرها التي تعني 
قا صايف القلب خايل الذهن إال ع� تستمد به يف تفه مها �فهومها او مصاديقها، سنادا اىل معناها، عشها كذلك محقِّ

عقل رائع وعلم بارع دون تحميل عىل اآلية ما ال تتحمله نصا أو ظاهرا، او ال تخالفه وال توافقه حيث ال �تُّ بصلة  
  من وراء القصد.  داللية او معنوية �ا تحمله عليها، وهللاّ 

كان من آراء، ا�ا يفرس نفسه او مذهبه َعْرب القرآن بهواه،  فالذي يفرس القرآن برأيه او برأي مذهبه او تقليده أو ايا
وليتبوء مقعده من » «كان مص�ه اىل النار«دون ان يهتدي بهداه، تفس�ا لنفسه دون تفس� القرآن نفسه، فلذلك 

  ».النار

                                                        
 و���� �����ت آ��ت ا���� وا���� �� ا�����ن.» ��ار ��� ا�ٕ������ وا���د���«). را�� ������      ١

 
 .٢٣: ٤). ��رة ا����ء      ٢

 
 .٢٩: ٢١). ��رة ا������ء      ٣
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ه وتلك تتهافت، وألن األهوية واآلراء تختلف، واملذاهب تتخالف، والنظريات تتضارب، فمعا� اآليات ملن يحمل هذ
  ويصبح القرآن مجال القيل والقال ومعرتك اآلراء واألقوال.

وأما إذا صدر املفرسون عن مصدر واحد، وساروا يف مس� واحد، مفرسين للقرآن بالقرآن، عىل ضوء السنة القطعية 
قلــيلهم وصــح علــيلهم، املال�ة للقرآن، اغرتبت خالفاتهم، واقرتبت أفكارهم، واذا جعلوا أمرهم شورى بيــنهم قــلَّ 

  واسترشفوا اىل ينبوع الوحي وإن كانوا يف ذلك درجات.
صحيح أن القرآن بيان للناس، إالّ ان بيانه درجات ك� الناس درجات، وك� يروي االمام الحس� عن ابيه عيل ام� 

ائف والحقائق، فالعبارة للعوام واإلشارة عىل اربعة اشياء، عىل العبارة واإلشارة واللط  إن كتاب ّهللا : «عليه�السالماملؤمن� 
  وهذه االشياء املراحل هي متال�ة رغم درجاتها.» للخواص واللطائف لالولياء والحقائق لالنبياء

فالعبارة ـ وهي ما يعربِّ عنه اللفظ ـ هي التفس� الظاهر، واإلشارة هي التحقيق عىل هامش الظاهر، واللطائف هي 
  ٢فالذي ال يعرف التفس� الظاهر هو أد� من العوام. ١اويلالبطون، والحقايق هي الت

  ٣».إّن للقرآن آيات متشابهات يفرسها الزمن«ويُروى عن ابن عباس 
فالتشابه يف آياته ليس من مقولة الداللة » ما اشتبه علمه عىل جاهله: «السـالم عليـهواملتشابه عىل حّد قول االمام الرضا 

ة الداللة، وا�ا هو لعلو املدلول عىل وضوح الداللة، وك� االفهام درجــات يف مفــاهيم اللفظية، أن تكون اآلية قارص 
اآليات، كذلك اآليات درجات يف محك�ت ومتشابهات، رب محكمة من جهة متشــابهة مــن أخــرى، ورب محكمــة 

ا هيحســب عندك متشابهة عند اآلخر، فال توجد اذا آيات معدودات هي بعينها متشابهات وأخر محكــ�ت، وا�ــ
وبعضعها  ٤درجات األفهام، فالتشابه واإلحكام امران نسبيان، وإن كانت بعض اآليات محك�ت لكل من يعرف اللغة

  متشابهات كالحروف املقطعة يف اوائل بعض السور.
، قــدر مــا يحتاجــه  ، قائالً بغ� علم او أثارة من علم، فليعلم أنها نازلة بعلم هللاّ  هللاّ  فليس للمفرس الخوض يف آيات

م العقول والعلوم  العقالء طول الزمن إىل انقراض العا�، فلياخذ كلٌّ نصيبه من الفهم، متثبتا متدبرا يف تفهمه، فتقدُّ
مية تصبح محك�ت عىل ضوء تقدم العقل يكشف جديدات وجديدات من معارف القرآن، متشابهات عقلية او عل

  والعلم، فال يستعجلوا في� يخفى عليهم زاعم� ان لهم تفس� كل آية، او كل زاوية من زواياها.
وعىل املفرس العارف ان يفرس اآليات ـ ك� تهديه ـ بعضها ببعض، دون اتكالية عىل آراء املفرسين، فليسرب يف كــل 

أو مقاالت أخرى، فال يحوِّل البحث والتنق� عن آيات األحكام اىل الفقه او اىل ما  آية غورها، دون تحويل اىل كتب
الف يف آيات االحكام، حيث الفقه ك� نراه ال يعتمد ك� يجب عىل اآليات يف األحكام، اللهم إالّ احيانــا وهامشــيا 

فرسة ال يف التفس� وال يف الفقــه، ولــذلك محوالً اىل التفس� او الكتب املؤلفة يف آيات االحكام، فتصبح آياتها غ� م

                                                        
 �����.  ). ��ف ���� �� ا���ٔو�� وا������ ا������� ��� ��ء آ�� ا���ٔو�� (.. و�� ���� ��ٔو��� إ�� وا��ا���ن �� ا����) ا���ء ا��ّ�     ١

 
�� �� ا�����، و���� ����ء ا���� ��ر��ن ���ات �ـ� ا��ـ��� ). ��� ان ا����رة ��� ا����� ا����� ����� ا����رة ��� إ��ّ ا����     ٢

 .ا����م ������ ا���زات ا������ و�� ����ا ��� ا�� در�� ا���ام �� ����� ا����م 

 
��ت ���ـ����ت �ٕ���ـ�م د�ـ���، وا��ـ� ���ـ�� �ـ����� ����ـ� او ����ـ� ). وا�����د ���م ا���� وا���� ��� �ّ� ا���� ���� ���ك آ     ٣

 ������م ا����� وا����� ���� ��ه ا�������ت ��� ��ره.

 
 ). ��ف ���� ��ر ا���� �� ا����� وا������� �� آ�� ا������ �� آل ���ان.     ٤
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وال قيمة لفتوى ال تعتمد عىل القرآن وان اعتمدت عىل  ١من فقهاء االسالم شيعة وسنة  نرى فتاوى تخالف كتاب هللاّ 
  ديث او شهرات ام واج�عات. حيث القرآن هو املصدر األصيل.احا

لقد كانت تنحية القرآن عن القيادة املستقيمة، واخراجه عن الحوزات العلميــة حــدثا هــائالً يف تــأريخ   ولعمر ّهللا 
ت، فال نجد كتابا اإلسالم، ونكبة قاصمة يف حوزات اإلسالم، � يعرف لها التأريخ مثيالً يف كل ما ا�ّ املسلم� من نكبا

  ظُلم وال نبيا اك� من القرآن ونبي القرآن!
لقد كان القرآن يقود املسلم� بعدما فسدت األرض وتعفنت الحيــاة والقيــادات، وذاقــت البرشــية الــويالت مــن 

جتمع القيادات العفنة، ولكنّ� االستع�ر من ناحية، وجهل بعض املسلم� من أخرى، تعاونا يف تنحية القرآن عن امل
اإلسالمي وعن الحوزات العلمية بوجه خاص، لحد ال يعترب مدرس التفس� ومتعلمه من طالب الحوزات وعل�ئها، 

  بل ويعترب احيانا من مخربيها وناقيض سنتها!
نرى الطالب يف حوزة علمية يدرس عرشات من السن�، ثم يتخرج وليست له معرفة �عارف القــرآن، واملســلمون 

  »!.ضعف الطالب واملطلوب«ها وقد بحاجة ماسة الي
نرى القيل والقال يف كل مجال من بحوث ادبية، اصولية، منطقية ام ماذا؟ نراها متأصلة متعرقة يف متون الحوزات، 
يف ح� أن القرآن ال مجال له وال هامشيا، وهذا ما يريده اإلستع�ر ويغتنمه إذ يرى بُغيته ـ وهي تنحية القرآن عن 

  دو�ا صعوبة او محاولة مستمرة.أهله ـ حاصلة 
ليس نافلة وتطوعا، نراه نافلة ضئيلة يف حياتنا وكقرائة فقط،   ، املتمثل يف كتاب ّهللا  ذلك! ورغم ان االحتكام اىل هللاّ 

، وهي  ـ ال تفتح مغاليق عقليتها وفطرتها إال �فاتيح اخرى من صنع هللاّ   رغم ان هذه البرشية ـ وهي من صنع ّهللا 
»ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم«القرآن ال سواه! هي 

فال أقوم منه وال قيِّم وال أقيم، ثم وال يسامى او يوازى  ٢
  بكتاب سواه، وال ما ب� يديه من وحي الكتاب فضالً عن سائر الكتاب.

تى يوم القيام، ولكــن� املســلمون قبــل َمــن ســواهم لقد تسلم القرآن القيادة الخالدة روحيا وزمنيا منذ بزوغه ح
تحللوا عن قيادته الزمنية اىل الطواغيت، وعن قيادته الروحية اىل اجتهادات متخلفة مختلفة، ولو انهم تبنّوا فيها 

  القرآن كرأس الزاوية، وهندسوا بنيان االسالم عىل هذه الزاوية لقلت خالفاتهم، وذلت اعدائهم.
 ان املسلم� ككل او ُجل ال يبالون بالقرآن مباالتهم بروايات ونظرات، وهم مصدقون كمبــدٍء ومن املضحك املب�

ا�ا� أنه هو أصل اإلسالم وأثافيّه، وحجة رسوله يف رسالته ودعوته، فاصبح َمثَله عندهم كمثل املوت عىل حد تعب� 
  ».أشبه بشك ال يق� فيه من املوتتعاىل يقينا ال شك فيه   ما خلق هللاّ « السالم عليهاالمام الرضا 

فالقرآن ـ وهو يق� ال شك فيه ـ اصبح شكا ال يق� فيه،  لحدٍّ ال يقتنع طالب العلم بآيته قبل روايته،  وهو مقتنع 
  ٣!»أفمن يهدي اىل الحق احق ان يتبع امن ال يهّدي إال ان يهدى ف� لكم كيف تحكمون«بروايته قبل آيته! 

  النازل، كتاب الزمن، الوحي االخ� الذي يجمع مجامع الوحي يف تأريخ الرسالت وزيادات.  فحيّا اىل القرآن، علم هللاّ 
ولسوف ترون لو ان القرآن دخل يف امليدان يف حوزاتنا العلمية كركيزة متينة اصلية، ومن جراءها دخــل املجتمــع 

                                                        
). ��� ��ه ا������ت �� ���ت آ��ت ا��ٔ���م، و�� ������ ا������ �����ل ا���� ��� ��ء ا���آن ��� ��� ������ ��      ١

ا��ى �������� �� ����ت ا�����ء. ��� و��� ������ ا������ �� ��د   ��� و�� ا��ّ�ا����وى ا������� ����آن او ��� ا���ا��� ����آن و�

و�� ��ا ا������ ا�������: ���ر��ت ����� ��� ��ء ا����ب وا����، و���� ا���� » ����ة ا�����ء«ا�����م ��� ا���آن �� 

 ا����و��.

 
 .٩: ١٧). ��رة ا����اء      ٢

 
 .٣٥: ١٠). ��رة ����      ٣
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او � يكفهم انا انزلنا عليك «، وحلّقت عىل كافة العقول ويف كافة الحقول: االنسا�، لشملت علومه ومعارفه العا�
  ١.»الكتاب يتىل عليهم ان يف ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون

رائهــم ظهريــا إال أن اهل القرآن قبلــه تركــوه و » يا� بكتاب جديد...: «السـالم عليهوال يعني الحديث عن االمام املهدي 
فنسوا او تناسوا معارفه واحكامه، ولقد جربت مرارا هذه التجربة املرة يف بعض الحوزات العلمية، انني ملا أستشهد 
بآية قرآنية يف مسألة خالفية فقهية ام سواها، تقوم قيامتهم عّيل، وبــاي حــديث تســتدل، واي قائــل مــن العلــ�ء 

يستندون ـ احيانا ـ باحاديث أحــاد ال توافــق القــرآن ام تخالفــه، ام اىل  يصدقك، ال تكفي اآلية �فردها..! يف ح�
  فتاوى ال شاهد لها من كتاب او سنة.

  ؟!.»او � يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتىل عليهم«فهل ان حوزة كهذه اسالمية وقرآنيه بعد:؟! 
رعاية للعرض عىل القرآن، وهذا الذي كان وهكذا ابتيل جمع من اخواننا السنة أنهم يفتون �ا يف مسانيدهم دون 

وهم يقولون: قال فالن وفالن، وانهم يفضلون   يزعج جمعا منهم يف مكة املكرمة واملدينة املنورة، اذ أنا اقول قال ّهللا 
 ، وقليل هؤالء الذين يعتمدون عىل القرآن، رفضا ملا ال يالئــم القــرآن، مــن صحيح البخاري ـ عمليا ـ عىل كتاب هللاّ 

وان كان اخواننا السنة اك� خالفا  ٣وشيعة، ٢شيعة او سنة، وكث� هؤالء الذين يفضلون الحديث عىل القرآن من سنة
لقرآن، ك� تعرفه يف هذا التفس�، وا�ا الطريقة املثىل هو اتباع القرآن كاصل، واتباع الحديث عىل ضوء القرآن. عىل ا

ويرتك السنة، او تفريط من يقول: حسبنا السنة او الحديث وال يُفهم كتاب   دون إفراط من يقول: حسبنا كتاب هللاّ 
غ� مفهوم! فكيف أصبح حجة عىل األول� واآلخرين إلثبات رسالة الرسول،  إالّ بداللة الحديث، كأ�ا القرآن لَُغز  هللاّ 

  وقبل ان يصدقوه واهليه املعصوم�.
ل القــرآن يف كافــة حقولهــا، وتفــّرع عليــه كافــة علومهــا  وحقيق عىل حوزة تريد ان تتسم بسمة اسالمية ان تؤصِّ

دا عىل مراجعة القرآن كاصل ال ريب فيه. يف كل اصل او فرع عقائدي او فقهي او فلسفي ام مــاذا،  وعقولها، تعوُّ
نابع من ينابيع سوى القرآن أيّا كان ومن اي كان وأيّان، ل� تكون الحوزة صادرة عن القــرآن، واردة مــوارده، وإال 

  فهي ماردة غادرة، ضالة ناكبة شاردة.
ام عند من يربرون موقفهم السلبي وجاه ولقد ضاع القرآن ب� حالة منعزلة عن الحياة، بهالة قدسية ال تنالها األفه

                                                        
 .٥١: ٢٩). ��رة ا������ت      ١

 
). ��� ����ن ����� ا������� ���ف ا��ٓ���� (��� ا������� �� ���� ��ٓ���� ا��ر�� �����) (��� ���� ������ة ا�� ا��� ���      ٢

�آن ��� ا����ق ����� ا�� ������: (وا���وا ا����� �� ا���ى) و�����ن ا������� �� ا����ح دون ا����ق ������� ���ص ا��

ذوي ��ل ����) دون ���ح ��� �� د���� ���� �� ا���آن، و���زون ا�����ت ا����ث دون ر���ت ����� ����: (ا����ق ����ن 

���ب وان �� ) و������ ذ���� ا�� ا�٢٣٠: �����٢ك ����وف او ����� �����ن... ��ن ����� ��� ��� �� ��� ���� زو�� ���ه) (

�� ��� ا����اث ا�� ��� ا����   ، وآ��ت ��� ���� (و�� �����ا ��� �� ���� ا�� ا��ّ� ����وا ����� ا�� ا��ّ� ���� وا�� ����) وراد�

� ا��ب ) و��ى ا��� او�� �� ا���� ا��� � ا��ا��ة �� �� او ��ل او ا�� ���� وا���: (واو��ا ا��ر��م ����� او�� ���� �� ���ب ا��ّ�

 ا�� ا���رث ����.

 
). ��ــ� �ــ�ى ا����ــ� �ــ� ���ــ�ء ا��ــ��� ���ــ�ن ����ــ� ��ــ�ح ا��ا��ــ�ت وإ��ــ�ح ا���ــ�ت ��ــ� �������ــ� وا�ــ�� ���ــ� ا����ــ�      ٣

� او ��������ت: (وا������ت �� ا������ت وا������ت �� ا���� ا�� ا����ب) و���م ������ ا��ا���ت: (ا��ا�� �� �ـ��� ا�ـ� زا��ـ

����� وا��ا��� �� ������ ا�� زان او ���ك و��م ذ�� ��� ا�������) و�����ن ����� ا�����ء �� ا������ ��� �� ا�����ب وا��� 

 ��� ا������ �������ب: (��ذا و��� ������ ����ا ���� وا����ا ا����� ا�����) وا������ ��� ����.
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القرآن، قدسية خيالية خاوية تعزلها عن الحياة اإلسالمية، وكانه كتاب ِورْد ودعاء تكفينا قراءتــه يف حــل املشــاكل، 
ان هو اال ذكر للعامل�. ملن شاء «ويكفي شفاًء للمرىض وشفاعة ورحمة للمو�! رغم انه حياة مستقيمة ملن شاءها 

  !»لينذر من كان حيا ويحق القول عىل الكافرين« »ستقيممنكم ان ي
وب� حالة بسيطة يناله كل من يعرف من لغته شيئا، ثم وليس وراء ما يفهمه البسطاء اشارات ولطائف وحقائق، 

  فلذلك ال حاجة اىل دراسته ومدارسته!
  !.»اقفالهاأفال يتدبرون القرآن ام عىل قلوب «والقرآن بيان للناس وفيه تبيان كل يشء: 

ولسوف ترون ان القرآن برهان قاطع وبيان ساطع ال مرد له إلثبات املبدِء واملعاد وما بينه�، وإلثبات كل ما يحويه 
ويبديه من احكام عقلية ام ماذا؟ فانه برهان بنفسه ملن انزله وعىل من انزل وملاذا انزل؟. كتاب تدوين يحلِّق عىل 

  الترشيع والتكوين بربهان يق�!
يف هذا املدخل نقدم تنبيهات عىل امور ك�ت فيها االقاويل فخلقت القال والقيل يف الوسط االسالمي وســواه مــن 

  اوساط،  كالنسخ والتحريف والتفس� باملأثور وشأن النزول وبطون معا� القرآن.
  

  كالم حول النسخ:
عه او بعده، وان كان فيه بعــض التناســخ القرآن ـ يف جملة واحدة ـ ناسخ لسواه وليس منسوخا بسواه، قبله او م

ان الــذين كفــروا بالــذكر ملــا «لنفسه يف احكام مؤقتة امتحانية كحكم النجوى والزنا وعدد الكفاح يف قتال الكفار: 
  .»جاءهم وانه لكتاب عزيز ال ياتيه الباطل من ب� يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد

سوخ، فعزة القرآن وغلبته تجعله بحيث ال يبطَل وال يُنسخ جملة او تفصيالً، والن الحكم الناسخ يبطل الحكم املن
حارضا لديه كوحي السنة، » وال من خلفه«من كتابات الس�ء حيث تؤيده وال تبطله، » من ب� يديه«كالً او بعضا 

حك� من أحكامه فقد او آتيا بعده كفتاوى الخلفاء واال�ة، فلو أن حك� من األحكام زمن الوحي أو بعده ينسخ 
اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك «أتاه الباطل، الذي يبطله ويحوِّله. والقرآن هو نفسه يُحيل للرسول ملتحدا سواه: 

»ال مبدل لكل�ته ولن تجد من دونه ملتحدا
فانه الوحي الخالد األم الذي يتبنى رشيعة اإلسالم  طول الزمن، ومه�  ١٢

وينسخه، وقد أمر الرســول ان يتبعــه، كان وحي السنة ايضا وحيا ولكنه شارح له، هاميش ال �كن أن يختلف عنه 
»وهو خــ� الحــاكم�  واتبع ما يوحى إليك واصرب حتى يحكم هللاّ «فيعيش متابعة وحي القرآن طوال الرسالة: 

انــا «.٣
  ٤.»وال تكن للخائن� خصي�  انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم ب� الناس �ا أراك هللاّ 
»قل إ�ا أتبع ما يوحى إيل من ر�..«وقد حرص الرسول حياته الرسالية باتباع ما يوحى اليه: 

إن اتبع إال ما يــوحى « ٥

                                                        
 .٢٧: ١٨). ��رة ا����      ١

 
و�� �� ��ا�ـ� و�ـ� ��ـ��� �ـ� �ـ�� ا��ـ�آن ��ـ� ��ـ���د �ـ� �ـ�  ). ��� ����� و���� ر����� ����ل ا���ى ا��ّ ا���آن ����،     ٢

 ������� ��� او�� ا������. آ�� و ���� ا��� �����وف ر���� او�� ا��� 

 
 .١٠٩: ١٠). ��رة ����      ٣

 
 .١٠٥: ��٤رة ا����ء  ).     ٤

 
 .٢٠٣: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٥
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  ١.»إيل وما أنا إالّ نذير مب�
أن يخالف وحي القرآن ولو نسخا لحكم من احكامه. إالّ ما اختلقته ايدي الزور وما مرت عىل الرسول وال مرة يتيمة 

  والغرور أنه نسخ حكم املتعت�. وليّربروا بدعة فالن التي يسمونها بدعة حسنة!.
ليوحي اىل رسوله وحيا يف ســنة تنســخ وحــي   وألن القرآن هو الوحي االصيل الخالد حجًة عىل العامل�. � يكن ّهللا 

آن، فاالحاديث التي تتحدث عن نسخ الكتاب بالسنة ترضب عرض الحائط، النها تخالف الكتاب جملة وتفصيالً، القر 
  ك� وأن آيات العرض واحاديثه املتواترة ترضبها عرض الجدار، مه� ك� محدثوها ومفتوها.

  ومن � يحكم �ا أنزل ّهللا «ن ف� لغ� الرسول يسمح لنفسه أن ينسخ القرآ » لن تجد من دونه ملتحدا«واذا الرسول 
  ٢.»فأولئك هم الكافرون... هم الظاملون.. هم الفاسقون

فنسخ القرآن بغ�ه كفر وظلم وفسق بل واظلم منها وان�، فان ثالوث الكفر والظلم والفسق هو ملن � يحكم �ا 
  ؟ ف ما أنزل ّهللا ، ف� هي حال من حكم بخال  أنزل ّهللا 

فالسنة إذا ال تنسخ القرآن، ك� وال تنسخ نفسها، حيث السنة املنسوخة إن كانت خالف القرآن فهي باطلــة منــذ 
كونها وليست سنة حتى تنسخ، وان كانت وفاق القرآن فنسخها اذا نسخ للقرآن ولن يكون!، اللهــم إال يف ســنة ال 

  ها بعُد يف القرآن فقد يكون تناسخ بينها قبل قرآنها.توافق القرآن وال تخالفه إذ � يأت وحي
واما نسخ القرآن للسنة فقد يكون، حيث الرسول كان ـ قبل ان يوحى اليه القرآن ـ مستنا بسنة من قبله من رسول، 

  او سنته الخاصة الناسخة ملا قبله، ووحي القرآن يتدرج طوال الرسالة، فقد كان ينسخ ما عنده وقد كان يقرّه.
  ذا ففي مثلث النسخ املدعى ال نجد إالّ نسخ القرآن للسنة يف نجومه النازلة هنا وهناك. او تناسخ السنة احيانا.إ 

ثم النسخ ـ خالف ما قد يزعم ـ ليس إال يف االحكــام التكليفيــة او الوضــعية، وامــا األحكــام العقليــة، واإلخبــارات 
  ه� او أحده�، وحاشا عن ذلك وحي القرآن والسنة.الكونية، فليس التنناسخ فيها إالّ تكاذبا، كذبا في

وك� ان نسخ القرآن بالسنة ال يصدق يف ازالة حكم من احكامه، كذلك يف تقييد اطالقاته او عموماته التي هي نص 
يف اإلطالق او العموم او يف حمل ظاهر مستقر اىل غ� ظاهره، فانه اظهر من ظاهر الحديث او نصه، او يف اطالق 

مقيدة او تعميم آية خاصة او تخصيص آية عامة، او تقييد أية مطلقة، اللّهم إال يف عام او خاص قرآ� ليسا يف آية 
  مقام البيان فيصح تخصيص عامه وتقييد مطلقة �ا ثبت من السنة، وسوف تجد تفاصيلها يف هذا التفس�.

  
  صيانة القرآن عن التحريف:

تجاهل�، الذين يخرفــون فيهرفــون �ــا ال يعرفــون عــن القــرآن، هرفــا يف لو � تكن شنشنة اعرفها من جاهل او م
التحريف، ملا كتبت عنه شيئا، ألن القرآن فوق هذه األقاويل الزور، والتي ترسبت اىل أحاديث اإلسالم فرتسبت عند 

  ٣من غرب عقله، فلذلك اجمل البحث عنه ك� اجمله شيخ الطائفة وارضابه.

                                                        
 .٩: ٤٦). ��رة ا��ٔ���ف      ١

 
 .٤٧، ٤٥، ٤٤: ٥). ��رة ا�����ة      ٢

 
����ه: وا�� ا����م �� ز��د�� و������ ���� �� ���� �� ا��� ��ن ا����دة ���� ��� ������� وا����ـ�ن ��ـ� ). ��ل �� ����� �     ٣

������� ا��� �� ���� ا������� ����� و�� ا����� ������� �� ������ و�� ا��ي ���ه ا������ و�� ا����� �� ا��وا��ت ��� ا�� 

� �����ن ����ا �� آي ا���آن و��� ��ء ��� �� ���� ا�� ���� ������ ا��ٓ��د ا��� �� رو�� روا��ت ����ة �� ��� ا����� وا����

���� ���� و�� ����ً وا��و�� ا����اض ���� و��ك ا������ ��� ���� ���� ��و���� و�� ��� ��� ��ن ذ�� ���� ��� �� �� ����د 

 �����.��� ا������ ��ن ذ�� ����م ���� ��� ������ ا�� �� ا���� و�� 

روا��  ٓا�� و ���� ا��� ���وروا����� ������ة ����� ��� ��اء�� وا����� ��� ��� ورّد �� ��د �� ا����ف ا��ٔ���ر �� ا���وع ا��� و�� روي �� ا���� 
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واما الزيادة فمجمــع عــىل  ١أن القرآن محرف بنقصان فقط ويف التأليفوجملة القول ممن تقوَّل يف هذا املض�ر: 
بطالنها. وال ريب ان اآليات املوجودة كلَّها قرآن، ومنها ما ترصح بعدم التحريف أيا كان، فقولة التحريف إذا تناقض 

»ن نزلنا الذكر وانا له لحافظونإنا نح«القرآن: 
والذكر هنا هو القرآن، فانه منزَّل، وليس الرسوَل وهو الذكر املُنْزَل:  ٢

»بينات..  إليكم ذكرا*رسوالً يتلوا عليكم آيات هللاّ   يا اويل االلباب الذين آمنوا قد أنزل ّهللا   فاتقوا ّهللا «
فالرسالة دفعية  ٣

»وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الــذكر إنــك ملجنــون«ُمنْزلة، وليست تدريجية منزَّلة، ثم الذكر قبل آيته هو القرآن: 
٤ 

لٍّ ويف أيَّة ناحية وحفُظ قرآنه حفظا لربهانه الرسايل الخالد يخفِّف عنه وطأَة تهمة الجنون، فليس إالّ حفظا له كك
كقرآن، طوال الرسالة اإلسالمية، و�تناول أيدي الناس، ال حفظا يف صــدره هــو وصــدور املعصــوم� مــن خلفائــه ـ 
فحسب، فانه ال يحافظ عىل كيان الرسالة إالّ عند أهليها، واآلية يف مقام اإلمتنان، وماذا يُجديه حفظه عنده إذا كان 

أو � يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرحمة «ا الذكر إالّ لألمة: ضايعا عند األمة، فهل نزل هذ
  .»وذكرى لقوم يؤمنون

ـ  ۲ـ إّن.  ۱وال نجد آية كآية الحفظ ـ يف أية مهمة إسالمية ـ فيها هذه التأكيدات العديدة:   ۵ـ نزَّل.  ۴ـ نحن.  ۳ـ نا 
  ـ حافظون. ۱۰ ـ ل. ۹ـ له.  ۸ـ نا.  ۷ـ إّن.  ۶ـ نا ـ 

  أم عجز أو بخل عن حفظه وصيانته يف تأليفه؟ أو عن زيادته أو نقصــانه إذ ُغلــب عــىل أمــره؟ وهللاّ   فهل نيس هللاّ 
وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من ب� يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم «غالب عىل أمره! وهو القائل العزيز: 

»حميد
: ال يأتيه الباطل من أي تهريف او تحريف، رغم ما ياتيه املبطلون، ال يأتيه من ب� يديه من وحــي ســابق ٥

!: »تنزيل من حكيم حميــد«يكذبه ويبطله، او ال حق او معارص كذلك، فضالً عن غ� الوحي من دس املبطل�، النه 
  .»بل هو قرآن مجيد يف لوح محفوظ«

نزوالً وتنزيالً، تأليفا وترتيبا، حتى يف حروفه ونَُقطه وإعرابه، فضالً عن جملــه وآياتــه،  انه محفوظ جملة وتفصيالً،
 آلـه و عليه هللا صىلوقد يروى عن الرسول  »لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  ولو كان من عند غ� هللاّ «وك� يشهد بذلك القرآن نفسه 

  عدد كل�ت القرآن وحروفه.
عرض وأحاديثه، شهود صدق عىل صيانته عن التحريف، فكيف يكون القرآن املحرف ثم وحديث الثقل�، وآيات ال

  مع أصغره حتى يردا عليه الحوض؟. آله و عليه هللا صىلمعروضا عليه لكل حادث وحديث؟ او يكون الثقَل األكَرب بعد الرسول 

                                                                                                                                                         
� �� ������ ��� و����� ا�� ���� وا���  �� ������ ا�� ا�� ��ل: ا�� ���� ���� ا������ �� ان ������ ���� �� ����ا ا��ا ���ب ا��ّ�

��دا ��ّ� ا���ض، و��ا ��ل ��� ا�� ����د �� �� ��� ���� �� ���ز ان ���� ������� ��� �� ���ر ��� ا����� ��.. واذا ��ن 

 ».ا�����د ����� ����� ��� ���� ������ ان ������ ������ه و���ن ������ و���ك �� ��اه

 
 ��� ��ء ا��ٓ��: ان ����� ���� و��آ��. ٢٨٤ـ  ٢٨١، ص ٢٩). را�� ج      ١

 
 .٩: ١٥). ��رة ا����      ٢

 
 .١٠: �٦٥ق ). ��رة ا���     ٣

 
 .٦: ١٥). ��رة ا����      ٤

 
 .٤٢: ٤١). ��رة �ُ���      ٥
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هل�، او طائفي� مــن ســنة وشــيعة، كــلٌّ وما خرافة تحريف القرآن إالّ اختالفا ارسائيليا وجد له سبيالً اىل َغفلَة جا
  يصّدق اختالفا حول التحريف ليثبت مذهبه تغافالً عن كيان القرآن وهو أساس اإلسالم.

فالسني يهرف بنقصان آية الرجم: (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموه� البتة) ما يعرفه كل سوقي عر� انه ال يشبه 
  الوحي القرآ�.

  ١سم االمام عيل وآله يف مواضع هي غاية الكّد والكدح يف باطله من أخبار آحاد.والشيعي يخرف بنقصان إ 

                                                        
 �������:» ��� ا����ب �� ����� ���ب رب ا��ر��ب«). ��� ���� ���زا ���� ا���ري ��      ١

! ـ »ر��ا �� ا����ء ���ل ا��ي ����ا آل ���� ���� ����ً ��� ا��ي ��� ��� ������� ��� ا���� ����ا آل ���� ����«ـ  ١ـ  ١

، ا����اًء، ���� ����� »����«������ » ���«وا���� ����ا ��� �� ����� �� ا����د ��� ����ا ا����� و����� �����ا ��ل ا��� 

 ���� �� ������؟آ�� و ���� ا��� �����ٓل ���� او ���� 

و�� ا��� ���وا ��� ����ه �� ا����ة ا������� و��� ��� ا��ٔ�� ���  »�� ���  ����� ا���وا �� ا����� ان ����وا ��� ا��ل ا��ّ�«ـ  ٢ـ  ١

 إ�� ���!

وا��ٔ�� ������وف وا���� �� ا����� �� �����ن ������� وا��� ��� وا�� ا���� ���  »و���� ���� أ��� ���� ��� أ���«ـ  ٣ـ  ١

 ��و����.

و��ٔ���  »�� ��� وان ����وا ������� ��ن �� �� �� ا����وات وا��رض�� ا��� ا���س �� ��ء�� ا����ل ����� �� ر��� �� و��«ـ  ٤ـ  ١

 ام ��ذا؟.ٓا�� و ���� ا��� ���ا����ل ��ء ����� ��� �� و���� ��� ��� ان ���� و����� 

ان ���� و���� ���د��  ��� ����� ����� ��� ���� �� ���«وا��ٓ��  »�� ا��� ا���� او��ا ا����ب آ���ا ��� ا����� �� ��� ��را �����«ـ  ٥ـ  ١

ً   ��� اد��ر�� او ������ ��� ���� ا���ب ا���� و��ن ا�� ا��ّ� ������« )٤٧: ٤.( 

� ا�� ����� و�� و���� ���  ��را «؟ �� �� أدري ��� ���� ����: ا����م ����وا������ ا����� ������� ا�ٕ������� ـ و�� ا���� ـ ��� ����

 ؟»����� ��� ����...«ب». �����

و�� ��� ���ي �� �� ا������� ��� ��� ا������ و�����: » او��ا ������د ا��� ���ت ����� ����� ا������� ��� �� ا�� ����«ـ  ٦ـ  ١

 ا���� ا�� ان ����� ��ا ا����� �� �� ����� ا�����م!.» ا��� ��� ����� ا�����م ا�� �� ���� �����«

 ����� ���رد ا��ٓ�� و���� �� ا��ٓ��.» �� ���«وردت �� روا��ت ان  و��» ��� �� ا��ل ا��� �� ���«ـ  ٧ـ  ١

، ��  و���� ا������ و��� ا����ة �� ���� �����، وا��� �� ا����ك ����ّ�» ر��� �� ��� ������ ������ ��� �� ا�� ����  وا��ّ�«ـ  ٨ـ  ١

 ا���ر.�� ����� ����  ا����م ����و��ه ����� ا��ب ا����� و���� و���� ��� 

و��� ��� ��د�� �����ام ا������� ��� ���� �� ���، وا��� �� ��د ��� ������، ��� » إ��� ا�� ���ر و��� ��� ��م ��د«ـ  ٩ـ  ١

 ���� ���ر ��� ر�����.

�ق  و��� ���ي ��� أ��� إ��» رب ا��� �� و�� ��ي ا������ وا���ق ـ او ـ ا���ق و����ب ـ او ـ ا���� وا�����«ـ  ١٠ـ  ١

�� ا������ و�ّ�� ����، ����ً ��: ا���ق و����ب، وا���ا: ا���� وا�����! وأ����� و����� أ��ى ������ء �� أن ا��ا��� ���� 

 ا����ء ��� ��ٔ��.

ا����ف �������� ا�� ��� ـ ��� ز�� » ��اط«و��� ل » ������«و��� ��� ا�����ي �� ان » ان ��ا ��اُط ���� ������«ـ  ١١ـ  ١

 ».ا�������«��� ������  ـ

 »!...ان ���ن ا��� �� از�� �� ا�����«ـ  ١٢ـ  ١

و�� ��� ا���� ا����� ا�� » و��� ����� ا�� آدم �� ��� �� ���� و��� و����� وا���� وا����� وا��ٔ��� �� ذر����«ـ  ١٣ـ  ١

 ������ت ���� وا��وا��ت ���ح ا�� ��ن ��ر�� ��� �����. ا����م �����و��م ���� ا�����ن، وا�� �� ���� وآ��   ا����� ا������ ��ّ�

 ».�� ����� ا���ت �� ا����ل ���� و���«ـ  ١٤ـ  ١

 و������� �� ا�������!.» �� ���� �� ��� ا���� �� ���� �� ���ر ����«ـ  ١٥ـ  ١



 20

ولكن� القرآن يقول كلُّه تلميحا، وتقول بعض آياته ترصيحا، انه � يحرف ولــن، ولكــن� الحرفــة الطائفيــة ليســت 
جوع اىل القرآن، اذ لتسمح الرجوع يف ذلك اىل القرآن نفسه، لحّد يستدل قائله بآية مشوهة حيث � يجد فرصة للر 

  ١كان يسرب اغوار األحاديث من عرشات وعرشات مؤلفات تضمها.
حة يف نقص او زيادة لفظية ـ تعنــي تحريــف املعنــى، إمالــة وقد يعني البعض من احاديث التحريف ـ غ� الرصي

»يحرفون الكلم من بعد مواضعه ـ عن مواضــعه..«ملعا� آيات اىل غ� معانيها، وهذا م� نعانيه منذ نزول القرآن 
٢ 

وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، «سعد الخ�: اىل  السالم عليهوك� تشهد له رسالة اإلمام الباقر 
كــ� وان التأويــل  ٣»فهم يروونه وال يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلــ�ء يحــزنهم تــركهم للرعايــة

  تفس� بالرأي.املصطلح لآليات ـ وهو تفس�ها بخالف ظواهرها املستقرة ـ هو ايضا تحريف و 
فالتحريف لغويا هو اإلمالة لليشء عن وجهه اىل غ� وجهه، فيشمل وجه اللفظ اىل لفظ آخر، ووجه املعنى ـ وهو 

آخر وما اىل ذلك من وجوه التحريف يف اآليات، ونحن ال نصدق  ظاهره ـ اىل معنى آخر، ووجه الرتكيب اىل تركيب
ة او الظاهرة اىل غ�ها، املندد به يف القرآن والحديث، دون غ�ه حيــث إالّ واقع التحريف يف وجوه املعا� الرصيح

                                                                                                                                                         
 ��� ���� ����!وا���د�ة �� �ُ��� وإ��� ا���ءودة �� ا» واذا ا���ّدة ���� ��ٔي ذ�� ����«ـ  ١٦ـ  ١

و��� ���و ا������ق ا����ا���� وا��� ��� ����ي ��� �����ن  »وا����ا �� ����ا ا������� ������ ا������� ��� ُ��� �����ن«ـ  ١٧ـ  ١

و��  »��واو�� ��� �����ن و��� ا������� �«ـ و���  ��� �� ا���رات ـ ان ���� ��ن ������ ا������� ـ و�� ��� ا�����ى �� ذ�� ا��ٓ�� 

 ����ء ا������� ������ا ��ه ا����� ��� �����ن �� ا���رات و�� ا��ٓ�� ا������� ا���آ���!.

ا�� ������ �� ا���� ـ ��� ا�����: ����ا » �����ت«و���� ���� ��ذا ����ه » ����� ا�� ا���ل ��� ا��اج �����ت«ـ  ١٨ـ  ١

 �������� �����ت!ا������ ���� ازوا��� ا�� ا���ل دون ا��اج ��� 

» ��«�� ا����� إ���� و» ��«و����م ان »��� ��ء�� ر��ل �� ا����� ���� ���� �� ����� ���� ����� ��������� رؤوف ر���«ـ  ١٩ـ  ١

���� ��� �� ���� ����� ا���� ����� ا�� �  �� ا�����، ��� ���ك ��� �� ا��ٓ��� ����ا وا��ا ���� ر����ً ا�� ا���س؟ او ان ا��ّ�

 ا����ت، �� ا����ل �� �� ذا�� �����!

��ه ز������� ا����� ��� ا������ ������ا ��� ا���آن، و����� ������ن! وا����� �� �����ت ��� ا��������� ا��� ����، و����ا 

ه ����� ا���آن ��ل ـ ��� ـ ����� ��� آل ����، و ا�� ���� ���� إ��ّ ر����ً ����� إ�� �����، ��وون او �����ن روا��ت ا��ا����� ����

 ا�� ا���س ���� ا������، ��ٓ�� ���!

ان ا����و�� ا����ا����� ا������� و��ت ��� ���ل �� ا������� �� ������ ���، �����ت ������: ����� او ����، ������ا 

���ب ���� �� ��ٔ��� ا����� ��� ���� و�� �� ���� وا�� �« »ا�� ��� ا����� ا���� وا�� �� ������ن«���� ا���آن ��� ���� ����� و��� 

���� ���� �� �����«. 

 
�� ���ل: ا����ال �� ��ل  »ا�� ا����� ا���� وا�� �� �����ن«). ���� ا����ث ���� ا���ري آ�� ا���� �� ����� ا�����ط ���ه:      ١

 ��� ا�� ا����ب �� ا����� ا����ال �����ل �� ����:

��� ���� ا�� آ�� ا���� ��� ���ف ا�� ذ�� » ا����� ا����«و�� ������ » �����«��ا! ر�� ان آ�� ا���� ���ل  »��� ذ��ا ر����ً ا����� ا�«

 ��ّ�ل و��� �����ً، و�� ا�� �� ����� ����ف ا�� ا���آن! ��� �� ��ا�� �� ا���ه وذ��ا �� ا����!

 
 .٤٦: ٤، و��رة ا����ء ٤١: ٥). ��رة ا�����ة      ٢

 
 ). ا��ل ا�����.     ٣
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  يكذبه القرآن والحديث.
ثم ويف صيانة القرآن عن التحريف صيانة للسنة املحمدية عن التجديف وصيانة لسائر كتب الس�ء ع� تدّخل فيها 

 السالم عليهمرسول القرآن واهل بيته الكرام من وحي األرض، حيث يهيمن عىل ما قبله من كتاب، وعيل حدِّ ما يروى عن 
فانه الثقل االكرب قبل الرسول، حيث يستمر به الثقل األصغر، إذ تعرض رواياتهم عليه فيعرف الخائن املفرتى مــن 

  األم� والغث من السم�.
البالغة اإللهية عن  ويف تحريف القرآن وهو كتاب الزمن، ضياع لكافة الرساالت اإللهية ورسالة القرآن، وزوال للحجة

  العامل�.
»وما انزلنا عليك الكتاب إال لتب� لهم الذي اختلفوا فيه وهدًى ورحمة لقوم يؤمنون«

يا أهل الكتاب قــد جــاءكم « ١
  ب� يهدي به هللاّ نور وكتاب م  رسولنا يب� لكم كث�ا م� كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كث� قد جاءكم من ّهللا 

  ٢.»من اتبع رضوانه سبل السالم
وهذا القرآن فيه من التواتر العام طوال القرون اإلسالمية لحد أصبح كالشمس يف رايعة النهار، وما تهريف التحريف 

  اال كَذباب أو ذُباب تحاول كسف الشمس بجناحها وذبها.
رآن لفظا ومعنًى وترتيبا وقراءة، إذ ال نصدق أيّة قراءة ال توافقها املتواترة املتداولة، املخطوطة فكل امر يُرجع اىل الق

  واملطبوعة، فذة او يف التفاس�، وال سي� القراءآت التي تغ� املعا�.
اديثنا وسوف ترى يف هذا التفس� ان وصمة التحريف تهريف ُهراٌء من بعض الجهال او املعاندين، وتجديف يف اح

من ارسائيليات ومسيحيات تعني تشويه القرآن ك� ُشوِّهت سائر كتابات الس�ء، وأن القــرآن بنفســه يــذود عــن 
نفسه هذه الوصمة الجاهلة، بالفاظه ومعانيه، ك� هو يثبت كونه وكيانه أنــه إلهــي واصــب كالشــمس يف رايعــة 

 دليل، اللهم ملن � يعش القرآن قلبه، او يعشوا قلبه النهار، فهو هو دليل لكل دليل ومدلول، وال يحتاج بنفسه اىل
  عن نوره املب� وتبيانه املت�، فليتنبَّه لذكراه، ليهتدي اىل هداه.

ومن آياته أن تسمت جمالته باآليات، حيث اتسمت بانها داالت عىل كونها بــذواتها إلهيــات، فكــ� ان معجــزات 
  خالدات. الرساالت آيات كذلك القرآن كله آيات ولكنها

  
  التفس� املأثور:

نجد الكث� من احاديث التفس� ال تعني تفس� املفاهيم، وا�ا املصاديق الجلية او الخفية او املختلف فيها، دون أن 
  تحرص اآليات بنفسها إذ ال تتحملها.

والتطبيــق، وبيــان مصــداق  هو من قبيل الجرى السالم عليهفتفس� النباِء العظيم والرصاط املستقيم بعيل ام� املؤمن� 
 السـالم عليـهمختلف فيه، ولو كان هو ـ فقط ـ الرصاط املستقيم ألصبح النبي طالبا يف صلواته ليل نهار رصاط عيل كانه 

  !آله و عليه هللا صىلأعىل منه 
ـ  »وم� رزقناهم ينفقون«وتفس� الرزق يف  الواسع ـ بيان ملصداق خفي من مفهوم الرزق ـ » م� علمناهم يبثون«ب

  وأحرى ان يشمل علم الدين الذي هو رزق الروح.
فهذه تنبيهات ممن نزل يف بيوتهم القرآن، أن االقتصار عىل املفاهيم املحدودة عند الناس خالف ما يعنيه القــرآن، 

ول وهذه املحدودية الفكرية تجعل آيات متشابهات، ولكن كل� اتسع الفهم زال عىل مداه تشابه اآليات، ولنكرر ق
  ».املتشابه ما اشتبه علمه عىل جاهله«يف معنى املتشابه:  السالم عليهاالمام الرضا 

                                                        
 .٦٤: ١٦). ��رة ا����      ١

 
 .١٦: ٥). ��رة ا�����ة      ٢
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  شؤون النزول:

ان شؤون نزول اآليات وإن كانت تساعد عىل تفهم معانيها أحيانا ولكنها ليست رشطا يف التعرف اىل معا� آيها، وال 
د معا� اآليات �واردها، فلو أن اآلية ماتت � وت الشأن الذي نزلت فيه، إذا ملاتت اآليات كلها، وا�ا شؤون أنها تحدِّ

النزول مربرات وقتية لنزولها، �اشيا مع كل حادث وحديث يف نزولها، فاآليات مســتقلة يف دالالتهــا عــىل معانيهــا، 
يدة عنها من نظائرها، ُعرِفت شؤونها أم ال، وا�ا تكمل دالالتها رعايُة قرائنها القرينة لها قبل او بعد او مع، ام البع

  واما شؤون نزولها فال شأن لها اصيالً يف تفس�ها، وإ�ا الشأن االصيل هو شأن اآليات أنفسها دون شؤون سواها.
ولو ان اآلية اذا نزلت يف قوم ثم مات اولئك القوم ماتت اآلية ملا بقي من القرآن يشء ولكن القرآن يجري اّوله عىل «

  ١».واالرض ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خ� او رشآخره ما دامت الس�وات 
  

  الظاهر والباطن:
نّصــا أو ظــاهرا مســتقرا، والبــاطن هــو ظاهر القرآن هو الالئح من املعنى املطابقي حسب قانون األدب اللفظي، 

كتاب : «السالم عليهاإلشارة واللطيفة والحقيقة، وهذه مراحل اربع وك� يرويه االمام الحس� عن ابيه عيل ام� املؤمن� 
ء عىل اربعة اشياء عىل العبارة واإلشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام واإلشارة للخواص واللطائف لألوليا  هللاّ 

  والحقائق هي التأويالت: املآخذ والنتائج ك� يأ� حول آية التأويل.» والحقائق لألنبياء
فالعبارة هي املعّربة عن املعنى الظاهر دون مجرد اللفظ بال تعب� له عن املعنى، ولو كانت هي اللفظ لكان ثانيه 

ذه العبارة املعنــى تشــ� للخــواص اىل لطــائف، املعنى دون االشارة، وقد ثَناه باالشارة التي هي بَعد املعنى، ثم ه
  .آله و عليه هللا صىلوهذه اللطائف قد تش� اىل الحقايق وهي خاصة باهل الوحي: اهل بيت الرسالة املحمدية 

صدره بالقرآن،   اذا فاملعا� الباطنية هي سلسلة اشارات فلطائف ثم حقائق تنبع من املعا� الظاهرية ملن رشح هللاّ 
  ٢ه القرآن فعاش القرآن قلبَه، فاصبح عش�ا للوحي القرآ�.عاش قلبُ 

صدره، وال اللطائف إالّ من هذه اإلشارات، درجات   فليست اإلشارات إال من مش�ات املعا� الواسعة ملن رشح هللاّ 
التفك� وواسع الصدر، دون فوىض اّدعاًء لكل من يهوى ما يهواه تلو بعض ملن يتدرج اليها �دارج التدب� ولطيف 

  فيسميه إشارة او لطيفة او حقيقة!.
  من نصب نفسه للقياس � يزل دهره يف التباس ومن دان ّهللا «فليتجنب املفرس عن استع�ل القياس يف القرآن ـ فـ 

                                                        
�ــ� ���ــ� �ــ� ���ــ� ا���ــ�ج ا����ــ� �ــ� ��ــ� ا�ــ���� ر��ــ� ا�ــ� ����ــ� �ــ�ل �ــ�ل ا�ــ� ���ــ�  ٢١: ١). ���ــ�� ا����ــ�ن      ١

 :...ا����م ����

 
ان �ـ� ز�ـ� ان �ـ� ���ـ� ���ـ�آن ا�ـ� �ـ� �����ـ� �ـ��� «). ��ل ا����ر �� ا���� ا������� �� ا������ ا�����ـ� �ـ� ���ـ��ه:      ٢

�ـ�ه و����ـ�، �ـ� ا��ـ�آن وا����ـ�ر  ٌء �� ا���� ��د ا���ـ� ���ـ� ا�ـ� در��ـ� ا��ـ� �ـ� ا������ ��� ���� �� �ّ� ���� و���� ����

 »أ��� �����ون ا���آن أم ��� ���ٍب أ������«�����:   وا��ٓ��ر ��ل ��� أن �� ����� ا���آن ��ر��ب ا���� ����� ����� و�����ً ر��� ��ل ا��ّ�

 ».����ه ��� ا��� ا����ها���آن ذ��ل ذو و��ه ��: «آ�� و ���� ا��� ���و��ل ا����  »����� ا���� ��������� ����«و��ل: 

وا�� ���� ���� و���� آ��ر�� وا��� ��� ���� ��  ا����م �����و������ وأ�� ا����   �����اب ان ���ل: �� ا��� ا������د ��ّ�«�� ��ل: 

و���� روح ا�����  ا��ار�� ���� ��� �� ا����خ �� ا���� وا����ٔ���� �� ا������ وا���� ���� ���� و��� �� ا���� ��� ����� ا����ر

وا����ن �� ا�����ه ا������ن، وا�� ��� ا����� ��� ا������ن و��� ا����� ���ن رو�� ����� ������ ا�����، ��� ان ������ �� 

����� ����� و�� �� و��ده �����، ����� ا����دة و���   ا���آن ��� ��ا��� و������ ��� ���ا �� ������، ��� ذ�� ��  ��م ا��ّ�

 ��� ��م دون آ���� و�� ��وا ����� �� ا������ ا������� ���ه ا����ت �� ا����� ����ا: ����ن ��� ا�� ا����.
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  ٢».مائالً عن املنهاج، طاعنا يف اإلعوجاج، ضاالً عن السبيل، قائالً غ� الجميل«ـ  ١»بالرأى � يزل دهره يف ار�اس
لقرآن بطنا وللبطن ظهرا وليس يشٌء ابعد من عقول الرجال منه، إن اآلية لتنزل اولها يف إن ل: «السـالم عليـهويف الصادقي 

  ٣».يشٍء واوسطها يف يشٍء وآخرها يف يشٍء وهو كالم متصل ينرصف عىل وجوه
هي  السالم عليهوهذه السبعة ك� يف الصادقي » ن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إىل سبعة ابطنا: «آله و عليه هللا صىلويف النبوي 

  ٤.»هذا عطاءنا فامنن أو امسك بغ� حساب«اد� ما لإلمام ان يفتي عىل سبعة وجوه، ثم قال: 
  ٥».إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا: «السالم عليهويف الباقري 

لبطن الثا�، والثــا� ظهــر وهكذا يشار اىل مراتب البطون، ان الظهر االول ظهر ألوىل البطون، وهذا البطن ظهر ل
للثالث، فكل بطن ظهر ملا بعده وبطن ملا قبله، سلسلة تنبوآت وخواطر متدرجة تنبع من منبــع الــنص والظــاهر 

  القرآ�.
جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه �ا يحدثه املبطلون من تغي� كالمه قســم   ان هللاّ : «السالم عليهويف العلوي 

ه وصحَّ كالمه ثالثة أق سام، فجعل قس� منه يعرفه العا� والجاهل، وقس� ال يعرفه إالّ من صفى ذهنه ولطف حسُّ
وأنبياءه والراسخون يف العلم، وا�ا فعل ذلك لئال يدعي   صدره لالسالم، وقس� ال يعرفه إالّ ّهللا   �ييزه ممن رشح ّهللا 

لهم، ويقودهم اإلضطرار   من علم الكتاب ما � يجعله ّهللا  آله و عليه هللا صىل  أهل الباطل من املستول� عىل م�اث رسول هللاّ 
  ٦إىل االيت�ر ملن واله امرهم...

مثــل الــذين حملــوا التــوراة ثــم � «تعاىل:   فاذ يقول هللاّ  ٧فتجريد اآلية عن مضيٍق من شأن نزولها من البطن االّول
بــل نجريهــا وبــاحرى ـ عــىل » الذين حملو التوراة«فقط عىل ال يحمل اآلية »يحملوها كمثل الح�ر يحمل اسفارا

فمثلهم اذا ليس فقط ـ كمثل الح�ر، بل أضل سبيالً، ك� أن حمل القرآن اثقل » الذين حملو القرآن ثم � يحملوه«
  فانه اقوم قيالً.

ه املستطاع، كث� منا َمثَله كأضل  ل� القرآن كلٌّ عىل حدِّ سبيالً من الح�ر، من تارك ِحمله إذا فنحن املسلم� املحمَّ

                                                        
 ا����م ����رون �� ���� ��ل و����� ����ة �� ���� ��ل ����� ���� �� ���� �� ا��� ان ���� ). ��ب ا�����د ����� ��     ١

 ��ل:...

 
 .ا����م ����). ا�����رك �� ا����م ا�����      ٢

 
 �� ����:... ا����م ����  ). ا������ �� ���� ��ل ��ل ا�� ���ا��ّ�     ٣

 
: ان ا��ـ�آن �ـ�ل ا����م ������� ����؟ ��ل ���ل ان ا����د�� �� ا����م ����  ). ا������ �� ���د �� ����ن ��ل ��� ���� ���ا��ّ�     ٤

 ��� ���� ا��ف....

 
 ). ����� ا�����ن و��ر ا������.     ٥

 
 ). ����� ا�����ن و��ر ا������.     ٦

 
٧      ٓ ��� ا���آن ا���� ��ل « ا����م ������ ���� ��� ��وى �� ا����م ا����� ). و�� ا���� ا��ّول �� ا���� ����ا ���� ا���ل �� ���� ا��

 ).ا����م ������ ���ان �� ا��� ���  ٢٠: ١(ا�����ن » ���� و���� ا��ي ����ا ���� ا������
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  يف علومه ومعارفه، ومن تارك تطبيقه بعد معرفته وِمن...!.
ثم وتحريرها ع� تستأنسه االفهام العامة من معا� محدودة هو من البطن الثا�، وتزويدها سعة وعمقا وايضاحا 

ن قرائن ومتعلقات غ� اصلية من البطن بنظائرها من آيات هو من البطن الثالث، وتحريرها ع� قبلها وما بعدها م
الرابع، وهكذا اىل بطون اخرى، رعاية ألصل الداللة اللفظية كمنطلَق، وحجج ودالالت قرآنية اخرى كوسائل للتحرير 
والتوسعة، معتمدين يف كل ذلك عىل حجة من علم الكتاب أو أثارة من علم، متجنب� ع� نهواه من أهواء علمية 

  هو املوفق لهداه.  تعد عن تفس� القرآن بالرأي، وا�ا القرآن بالقرآن، وعىل ضوءه السنة وهللاّ اّماهيه، ل� نب
والقول ان القرآن هدى للناس وهو ب�ِّ لهم كلهم ومب� فال حاجة اىل التامل الزائد يف تفهم معانيه او بطون له؟ إنه 

 ٦والعلــم ٥والتــذكر ٤والتعقــل ٣والتفكــر ٢والتــدبر ١غ� مت�، ك� مضت يف هذه الروايات ورصحت به آيات التفقــه
  .٧والشعور

أجل إن القرآن بيان وتبيان وهدى للناس إذا تفقهوا وتدبروا وتفكروا وعقلوا وتذكروا وعلموا وشعروا، وأما أن يتقنوا 
  فقط اللغة ثم � يحيطوا عل�ً بكل معا� القرآن فال! ملكان الفرق ب� الرتجمة والتفس� أم ماذا؟

  
  تأويلالرتجمة والتفس� وال

                                                        
 ).٩٨: ٦(»�� ����� ا��ٓ��ت ���م �����ن«) ٦٥: ٦( »ا��� ��� ���ف ا��ٓ��ت ���� �����ن«).      ١

 
) ��ـ�ب ٢٣: ٦٨) ا��� ����وا ا���ل ام ��ء�� �� �ـ� �ـ�ٔت آ�ـ���� ا�ـ�و��� (٤٧: ٢٤). ا��� �����ون ا���آن ��� ���ب ا������ (     ٢

 ).٣٨: ����٢٩ او��ا ا����ب (أ�����ه ا��� ���رك �����وا آ���� و�

 
�ـ��� «) ١٧٦: ٧» (����ـ� ا���ـ� ����ـ� ����ـ�ون» «٢٢٦و ٢:٢١٩»(��ـ� ا��ٓ�ـ�ت ��ـ�م ����ـ�ون  ���� ���� ا��ّ�). «     ٣

�ـ�� و�� ا��ي �� ا��ٔرض و��� ���� روا�� وأ���راً و�� �� ا����ات ��ـ� ���ـ� زو�ـ�� ا�«) ٢٤: ١٠( »���� ا��ٓ��ت ���م �����ون

و��ـ� «) ١٦:٦٩(»��� �ـ��ء ���ـ�س إن �ـ� ذ�ـ� ��ٓ�ـ� ��ـ�م ����ـ�ون«) ٣: ١٣( »���� ا���� ا����ر إن �� ذ�� ��ٓ��ت ���م �����ون

 ).٢١: ٥٩(»ا��ٔ���ل ������ ����س ����� �����ون

 
ـ�ً ) «٣:١١٨» (�ـ�� ����ـ�ن�� ���ـ� ��ـ� ا��ٓ�ـ�ت إن �) «٢:٢٤٢» (��� آ���� ����� �����ن  ���� ���� ا��ّ�). «     ٤ إ�ـ� أ����ـ�ه ��آ�

 ).٢٤:٦١»(��� ا��ٓ��ت ����� �����ن  ���� ���� ا��ّ�) «١٢:٢» (�����ً ����� �����ن

 
: ٢(»��رة أ������� و������� وأ����ـ� ���ـ� آ�ـ�ت ���ـ�ت ����ـ� �ـ���ون«) ١٦: ١٧(»أ��� ���� ��� �� ���� أ��� ����ون«).      ٥

 ).٥٦: ٦٣(»و�� ���ل ���� �����ً �� ����ون« ٥١: ٤٩»�� ��ء ����� زو��� ����� ����ونو�� «) ٢٤

 
أ��� ���� أ��� أ��ل إ��� �� ر�� ا��ـ� ��ـ� �ـ� أ��ـ� «) ٢٩:٤٣(»و��� ا��ٔ���ل ������ ����س و�� ������ إ�� ا������ن«).      ٦

 ).٣٨:٢٩(»��� ���رك �����وا آ���� و������ أو��ا ا��ٔ���ب���ب أ�����ه إ «) ١٣:١٩(»أ��� ����� أو��ا ا��ٔ���ب

 
و�ـ� ��ـ��ن إ�ـ� أ���ـ�� «)٢: ١٢(»إ�� أ��� �� ا�����ون و��� �� ����ون«). آ��ت ���� �����ات ����ة ������ �� ����ون      ٧

 ).٦: ١٣٢(»� أ����� و�� ����ونو�� ����ون إ�«) ٦: ٢٦(»وإن �����ن إ�� أ����� و�� ����ون«) ٣: ٦٩(»و�� ����ون
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  فقد يرتجم القرآن من لغته اىل اخرى تحويالً للمعنى املفهوم منه ك� يفهمه العر� الساذج اىل لغات اخرى.
او يفرس كشفا للقناع عن املفهوم منه حيث املفاهيم القرآنية درجات فوق بعض وال يفهمهــا كــل عــارف باللغــة 

د التفصيل، فلتفرس اآلية بآية او آيات أخرى تعني تفصيل العربية، ام كشفا للقناع عن اإلج�ل املقصود حيث ال يرا
  ١ما اجمل فيها.

فساحة القرآن  ٣او تقص�ا، ٢ال سبيل اىل تفهمه، ام قناع يف اللفظ قصوراواما ان يفرس كشفا عن قناع يف املعنى الذي 
  بريئة عن هذا املثلث فانه بيان للناس، ال قصور يف داللته وال تقص�، وال غموض يف معانيه لحد ال �كن تفهمه.

إال به�،  والتاويل راجع اىل املعنى املفهوم من القرآن ارجاعا اىل مأخذه او  نتيجته، و� يات التأويل يف سائر القرآن
  خالف ما يُهرف أنه تفس� بخالف النص او الظاهر لداللة عقلية او علمية او حسية ام ماذا!.

فالرتجمة راجعة اىل اللفظ والتأويل يخص املعنى والتفس� يشمله�، معنًى عاليا بعيدا عن تفهم الناس إال من كان 
به من تفصيل، ففي خ�سية املحتمالت للمعني من التفس� عاليا يف التفهم، أم لفظا ال  يعني في� يعني هنا ما تطل

  ال يصح إال هذان دون الثالثة االخرى.
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  نازل يف شهر رمضان

  
ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمْن ُكْم الشَّ َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه الُْقرْآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمْن الُْهَدى َوالُْفرْقَاِن فََمْن َشِهَد ِمنْ «

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد ّهللا  اَن َمِريضا أَْو َعَىل َسَفٍر فَِعدَّ ُوا هللاّ    كَ َة َولِتُكَــربِّ    بُِكْم الْيُْرسَ َوالَ يُِريُد بُِكْم الُْعْرسَ وَلِتُْكِملُوا الِْعــدَّ
»َعَىل َما َهَداكُْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

٤  
بيانا متدرجا ألصل الصيام ووقته ومن فُرض عليه أم » شهر رمضان...«هي » كتب عليكم الصيام.. أياما معدودات«...

                                                        
� ا��اد  »ا����ا ا����ة«). ���� ���� �����:      ١ �� ��ل ��� ���اد�� واو�����، وا��� ا������ ���ا ا����ن آ����� ا������ ��� ����

 ا����ة واو�����.

 
 ). ���ر ا������ ���� ���� ا������ �� ���ن ��اده و�� ���ر �� ���� ا��ٔ�����.     ٢

 
��ح ). ا������ �� ا������ ���� ���� ا������ �� ���ن ��اده ��� ا������ ا����ن ��� �� ��� ا����رات ا������ ا������ ر�� و     ٣

 ا�����م �� ���� ا������ ����ة.

 
 .١٨٥: ٢). ��رة ا����ة      ٤
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  .١منع عنه أو خ�ِّ فيه، فإنه عبادة صعبة وال سي� يف رمضاء الحجاز
ى يف القرآن ب� سائر الشهور تفضيالً له عليها ألنه َمنزُِل القرآن دونها، وفيه فرض الصيام » شهر رمضان« شهر يسمَّ

  ٢دونها.
ويطهرها بصومه إسالمياً، ولرمض الفصل وحرّه الذي وضع له  ٣»إ�ا سمي رمضان ألن رمضان يرمض الذنوب«وعلّه 

فيه هذا اإلسم قبل اإلسالم، فإنه من األس�ء العربية للشهور، فالرمض هو حر الحجارة، والرمضاء مطــر يــأ� قبــل 
ن رمضت الفصل إذا دفعته ب� حجرين الخريف يطهر وجه األرض من الغبار، فهو يغسل الذنوب ويحرقها، أم وم

، وهو كذلك يرق القلوب برمض اإلمساك عن املشتهيات! وقد يعني مثلث املعنى.   ل�قَّ
غريب يف نوعه، إذ � يذكر يف عــدادها حيــث� ذكــرت كتابــاً وســنة، وال أن معنــاه  ٤تعاىل  وكونه إس�ً من أس�ء هللاّ 

، ثم ويأ� كث�اً دون إضافة شهر  مضاء، وأنه يثنَّى ويجمع وليس كذلك أس�ء ّهللا يناسب ساحته سبحانه، وال سي� الر 
  ٥تعاىل.  يف مختلف األحاديث الحاملة فضله وأحكام صومه، م� يحيل كونه من أس�ء هللاّ 

                                                        
 آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  أ���� ����� ��ا ـ ���� ��� ر���ن ـ �����ف ر��ل ا��ّـ� �آ� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ١٨٤: ١). ا��ر ا�����ر:      ١

���ـ� أ�ـ�ه   أن ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� �� ��� ا������� ��� ��� ��� ��� و�� ��ٔ�� ��� ا�������� ��� �ٌ� ��� ��� �����ف ر��ل ا��ّ�

���� وذ�� أن ا����� ��� ��� ا����� ����ة �� ا����دة و��� ��� ا������ ا����ب و��ا�� �� ��� أن ���� و���� وزره و���ءه ��� أن 

 ا������� وا���ع ��را��� ��� ��� �������� وُ��م ��� ا�����.

 
�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���  ا���� ����� ��ا ـ ���� ��� ر���ن ـ �����ف ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ٨٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

��� أ��ه و ��ا�� �  ان ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ����� ��� ا������� ��� ��� ��� ��� و�� ��ٔ�� ��� ا�������� ��� �ٌ� ��� ��� �����ف ا����ل 

�� ��� ان ���� و���� وزره و���ءه ��� ان �ـ��� وذ�ـ� ان ا��ـ��� ��ـ� ��ـ� ا����ـ� ���ـ�ة �ـ� ا���ـ�دة و��ـ� ��ـ� ا���ـ��� ا���ـ�ب 

 ا������� وا���ع ��را��� ��� ��� �������� وُ��م ��� ا�����.

 
إ���.... و��� ��  ٓا�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج أ�� ��دو�� وا�ٕ������� �� ا������ �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٨٣: ���١ر ). ا��ر ا��     ٣

أ��ل: و�� �� ا�����ء: ��� » ��� ذ��ب ا������� و��� ���..  أر�� ا��ّ�«�� ر���ن؟ ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ����� ���� ��� ����ل ا��ّ�

 ا����� ���� و�� ا��ٔرض �� ا����ر. ��ٔ�� ���

 
��رون ��  �� �����ا ر���ن و��� ����ا ��� ر���ن ����� �� ا����م ������ ا����� �� أ��� ا�������  ١٦٦: ١). ��ر ا������      ٤

��ل: ��� ���ه ������ ر��ل ������ ر���ن ���ل: �� �����ا ��ا ر���ن و�� ذ��  ������ا����مر���ن، و��� �� ا����� �� أ�� ���� 

�� و�� و�� ����ء و�� ���� وإ��� ����ء و���� ا��ا�� و��� ����ا ���   ر���ن و�� ��ء ر���ن �ٕ�ن ر���ن ا�� �� أ���ء ا��ّ�

وروي ��  ٨٣: ��٥ ذ��ه و�� ا���� ا��ي أ��ل ��� ا���آن ���� ����ً و���اً. و�� ����� ا��ازي   �� ���ف إ�� ا�� ا��ّ�ر���ن ����

 وأورد ����. آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 
��ل ��ٔ�����: ������ �� ��ء  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� أ�� ���� وا������ �� أ�� ����ة أن ر��ل ا��ّ� ١٨٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٥

  و��� �� أ�� ����د ا��ٔ���ري ���� ر��ل ا��ّـ�»! ��ء ر���ن«����   ر���ن ��� ���رك.... أ��ل: و�� ��ن ا���ً �� أ���ء ا��ّ�

�ـ����   ل ر�ـ� �ـ� ��ـ� ا��ّـ�ذات ��م وأ�� ر���ن ���ل: �� ���� ا����د �� ر���ن ����ـ� أ��ـ� أن ��ـ�ن ا��ـ�� ���ـ� ��ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���

 ���ل: إن ا���� ����� �����ن �� رأس ا���ل إ�� ا���ل �ٕ�ذا ��ن أّول ��م �� ر���ن ��� ر��...

  إذ ��ن أّول ���� �� ر���ن، و��� �� ��� �� ا����ب ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� أ�� ���� ا���ري ��ل ر��ل ا��ّ�

 ��� �� ����.  �� ر���ن ����ر و���� ا��ّ�  ���ل: ذا�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���
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تغــ� «و ١»ه ثم � يأت فراشه حتــى ينســلخإذا دخل شهر رمضان شد مئزر  آله و عليه هللا صىل  كان رسول هللاّ «ومن فضله أن 
  .٣»أطلق كل أس� وأعطى كل سائل«و ٢»لونه وك�ت صالته وابتهل يف الدعاء وأشفق منه

فــاتقوا شــهر : «آلـه و عليـه هللا صـىليروى عــن النبــي  أك� من سائر الشهور، وك�  الختصاصه با�ّ   وقد سمي لفضله شهر هللاّ 
لكم أحد عرش شهراً تأكلون فيها وترشبون وتتلذذون وجعل لنفسه شهراً فاتقوا شهر   جعل هللاّ   رمضان فإنه شهر ّهللا 
  .٤» رمضان فإنه شهر هللاّ 

الذي أنزل فيه القرآن ويا لِصومه وإنزال القرآن «بأفضل مواصفة �يّزه عن كافة الشهور: » شهر رمضان«ثم وصف 
ل القرآن ال بد له من طهارة كاملة عن كلِّ األقذار، فك� طهر قلــب محمــد فيه من صلة ومواصلة عريقة، فإن َمنِز 

  حتى نزل عليه القرآن كذلك قلوب األمة ملا تطهر بصيامه، تستعد إلنزال أنوار وحي القرآن. آله و عليه هللا صىل
متفرقــة، ومنهــا وقد أنزل طيلــة الرســالة القدســية يف ثالثــة وعرشــين ســنة نجومــاً » أنزل فيه القرآن«وترى كيف 

  رمضاناتها كسائر شهورها؟
أألنه أنزل فيه آي من القرآن أول ما نزل؟ وبازغ الوحي كان قريناً لبازغ الرسالة وهو السابع والعرشين من رجــب 

  وبينه وب� رمضان أك� من شهر!.
  ثم القرآن معرفاً ال يطلق عىل بعضه، وإ�ا قرآٌن، لو أنه أنزل يف رمضان يف بازغه!.

ألنه أنزل يف شأنه قرآن؟ فقد أنزل يف شأن غ�ه من زمان أو مكان أم أياً كان قرآن! وال نجد نازل القــرآن بشــأن أم 
رمضان إالّ هذه اآلية، فهل إنها تخرب عن نفسها دورا مرصحا! وآية كتابة الصيام من قبل ليست آية تعريف برمضان، 

  فلم تنزل فيه وال سي� قبل الترصيح بشأن رمضان.
، ثم أنزل عىل الرسول ٥م إن القرآن املفصل أنزل يف رمضان من اللوح املحفوظ إىل البيت املعمور يف الس�ء الدنياأ 

دون أي مكان من س�ء  آله و عليه هللا صىلطوال البعثة؟ وال ينزل القرآن عىل مكان، وال َمنزِل للقرآن إال قلب النبي  آله و عليه هللا صىل
ن ينزل فيه القــرآن، وأجدر أل  آلـه و عليـه هللا صىلأو أرض، وال أي قلب آخر يف س�ٍء أو أرض، وأى بيت أعمر من قلب محمد 

  فهو البيت املعمور بعامر الروحية الرسالية الالبقة الالئقة لنزول القرآن.

                                                                                                                                                         
 . ، �ٕ���� �� ��� ا��ّ� أ��ل: ذ�� ر���ن دون إ����، �� و����� و����ً ���� �� أ��د���� ��� ���� أ�� ��� �� أ���ء ا��ّ�

 
 ....آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا������ �� ����� ���� ��ن ر��ل ا��ّ� ١٨٥: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 
 إذا د�� ��� ر���ن.... آ�� و ���� ���ا ���  ). ا����ر أ��ج ا������ وا�ٕ������� �� ����� ���� ��ن ر��ل ا��ّ�     ٢

 
 إذا د�� ��� ر���ن أ���..... آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا���از وا������ �� ا�� ���س ��ل ��ن ر��ل ا��ّ�     ٣

 
�ل: إن ا���� ����� �� ا���ل إ�� ا���ل ���� ر���ن وإن � آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا������ �� ا�� ���س ان ر��ل ا��ّ�     ٤

ا���ر ا���� ����� �� ا���ل إ�� ا���ل ��ّ�ام ر���ن �ٕ�ذا د�� ر���ن ���� ا���ـ�: ا���ـ� أ��ـ� �ـ� �ـ� �ـ�ا ا��ـ�� �ـ� ��ـ�دك، 

��� ذ���ـ�   �� ���ب ����اً ��� ا��ّ�و���� ا���ر ا���� إ��� ��� �� ���دك �� ��ا ا���� ازوا��ً، ��� �� ���ف �����ً ��� �����ن و

 ���� ����، �����ا ��� ر���ن...  و�� ��ف ��� �����ً أو ��ب ��� ����اً أ��� ا��ّ�

 
أ�� ��ل: ��ل ا���آن ���� وا��ة �� ��� ر���ن إ�� ا����  ا����م ����). ��� روا�� ����� روا�� �� ا����� �� ا�ٕ���م ا���دق      ٥

 ).٥٣ح ٦٢٤ :٥ا�����ر �� ��ل �� ��ل ����� ��� (��ر ا������ 
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ال تصلح لنازل القرآن يف غ� قلب الرسول، حيــث الهــدى القرآنيــة » هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«ثم 
  للناس هي كيانه منذ بعث.

ه هللا صـىلدة وإْن يف قلب الرسول ومن ثم ال يصح نزول القرآن املفصل جملة واح ه و علـي ألنــه يحمــل ناســخا ومنســوخا،  آـل
وما أشبه؟ ولو نزل ...»  قد سمع هللاّ «ويشمل أنباًء مستجدة طول الزمن الرسايل، فكيف يخرب عنها بصيغة املايض كـ

ه فــؤادك ورتلنــاه قال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحــدة كــذلك لنثبــت بــ«تفصيله جملة واحدة ملا 
  ١.»ترتيالً

إذا فهو القرآن املحكم النازل عليه يف ليلة مباركة هي ليلة القدر،ك� وأن صيغة اإلنــزال تلمــح لدفعيــة النــزول ال 
د أنزل عىل قلبه املن� محكم القرآن فلق ٢.»كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�«التنزيل التدريجي: 

ال تحرك «ومجمله بعد مبعثه بزهاء خمس� ليلة، فكان يعرفه جملًة، ثم عرّفه ربه تفصيالً ك� تدل عليه آية القيامة 
»به لسانك لتعجل به

» عل�ً وال تعجل بالقرآن  من قبل أن يقىض إليك وحيه وقل رب زد�«وآية طه  ٣
وال يليق بأي  ٤

ـ أن يحرك لسانه بالقرآن ويعجل به وماله أية معرفة به ال جملة وال تفصيالً، ثم آيتا  ـ فضالً عن أعقل العامل�  عاقل 
، هنا هو ليلة كمنزل القرآن» شهر رمضان«حم والقدر تتجاوبان يف نزول القرآن ـ هكذا ـ يف ليلة القدر، فاملعني من 

  ألظهر تقدير وأك�ه. ۲۳ـ  ۲۱ـ  ۱۹القدر املرتواحة ب� 
ليس فقط منزل القرآن، بل هو حسب األثر الثابت عن نبي » رمضان«ولتفصيل أك� يراجع تفس� حم والقدر، ثم 

السالم عليهمالقرآن ـ كذلك ـ َمنزل لصحف إبراهيم وتوراة موىس وزبور داود وانجيل املسيح 
٥.  

ك� هي مواصفات ثالث للقرآن، كذلك وعىل هامشه قد تعني رمضاَن  »رقانهدًى للناس وبينات من الهدى والف«ثم 
بصيامه، فقد يتكفل صياُمه الجانب السلبي لكلمة التوحيد، والقرآن هو الجانب اإليجا�، فيتجاوبان نازالً ومنزالً، 

ك النــازل النــور يتطلــب ملحة صارحة أن هدي القرآن وبيناته وفرقانه إ�ا تلمع وتتبلور يف قلوب الصا��، فإن ذل
املنزل النور، ليصبح نوراً عىل نور، قرآناً يف قلوب الصا��، وك� أنزل يف قلب الرسول الطاهر األم�، حيث كان صا�اً 

  . ، فأصبح جديراً أن ينزل فيه أفضل وحي ّهللا  ع� سوى هللاّ 

                                                        
 .٣٢: ٢٥). ��رة ا�����ن      ١

 
 .١١:١). ��رة ��د      ٢

 
 .١٦: ٧٥). ��رة ا������      ٣

 
 .١٤: ٣٠). ��رة ا��وم      ٤

 
�ـ�ل: أ���ـ� �ـ�� إ�ـ�ا��� �ـ� أّول ���ـ� �ـ� ر��ـ�ن  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  �� وا��� �� ا����� ان ر��ل ا��ّـ� ١٨٩: ١). ا��ر ا�����ر     ٥

وأ���� ا���راة ��� ���� �� ر���ن، وأ��ل ا�ٕ����� ����ث ���ة ��� �ـ� ر��ـ�ن وأ�ـ�ل ا���ـ�ر ���ـ�ن ��ـ� ��ـ� �ـ� ر��ـ�ن 

 ����� ��� �� ر���ن.ا���آن ��ٔر�� و  وأ��ل ا��ّ�

�� ا�����  ١٦٦: ١) ��ٔ��� ����� �� أ��د���� ��� ��ر ا������ ٢٣ـ  ٢١ـ  ١٩أ��ل: أر�� ����� ���ٔ �� ا��اوي �ٕ�ن ���� ا���ر ��� (

��ل �� ���� ��ل ا���آن ���� وا��ة �� ��� ر���ن إ�� ا���� ا�����ر �� ��ل �� ��ل ����� ��� �� ��ل  ا����م ������ ا���دق 

 ���� ��� إ��ا��� ـ و��ق ا����� ا����� �����ً �� آ��ه ـ: وأ��ل ا���آن �� ����� و����� �� ��� ر���ن. آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 و��ا��. ٢١و  ١٩أ��ل: وأ��د���� ������ �� ����� ���� ا���ر و���ث و����� أ����� �� �� ��� 
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وننزل من القرآن ما هو «ا�� يف الردى: الذين يفحصون عن هدى، دون النسناس اله »هدًى للناس«القرآن طبيعته 
  .»شفاء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� إال خساراً 

الــذين اهتــدوا زادهــم هــدى «ملن اهتدى حيث الهدى درجات تتدرج إىل أهدى فأهدى:  »وبينات من الهدى«ثم 
  .»وآتاهم تقواهم

»يجعل لكم فرقاناً   الذين آمنوا إن تتقوا هللاّ  يا أيها«ملن إتقى بعد ما اهتدى: » الفرقان«ومن ثم بينات من 
وهــي  ١

من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من الظل�ت إىل النور   يهدي به هللاّ «هداية عىل ضوء القرآن عل�ً به وعمالً 
»ويهديهم إىل رصاط مستقيم

٢.  
وهي الهدى  »وبينات من الهدى«هي أوىل املراحل لهدي القرآن، حيث الناس يعم كل الناس، ثم  »ًى للناسهد«إذاً ف

ملن إتقى، درجات ثالث تلَو بعض ولِصــَق بعــٍض ملــن  »الفرقان«البينة برباهينها، إنها ملن اهتدى، وأخ�اً بينات من 
مواصفات فعلية لرمضان، وشأنية بحق النــاس  »رقانهدًى للناس وبينات من الهدى والف«ارتقى ذلك املرقى، وهنا 

  للقرآن، فإنه يحمل هذه املواصفات بعد تفصيله للناس ك� يف إج�له لرسول الناس.
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  نازل يف ليلة مباركة

  
  »الرحمن الرحيم * حم  بسم ّهللا «

هذه قد تعني » حم«بازغة بذكر الكتاب املب� املنزل يف ليلة مباركة، و ٣سورة الدخان هي خامسة الحواميم السبع،
ه هللا صىلفي� تعني الرسول محمدا  ه و علـي حيث يقسم بالكتاب املب� أنه انزله يف ليلة مباركة، وال منزل له إال قلبه املن�،  آـل

وال يناسب النزول املحكم للكتاب املب� إال الرسول األم�، » حم«ة أنه املخاطب يف ملحة المع »رحمة من ربك«ك� و
  والست األخرى من السبع الحواميم يعقبها تنزيل الكتاب وهنا ـ فقط ـ إنزاله.

يف خطابها ك� هي وأرضابهــا  آله و عليه هللا صىلفلتكن خاصًة به  ١تاج النبي� آله و عليه هللا صىلومحمد  ٤»الحواميم تاج القرآن«وألن 

                                                        
 .٢٩: ٨). ��رة ا��ٔ���ل      ١

 
 .١٨: ٥). ��رة ا�����ة      ٢

 
 .٢٥و��رة ا���رى ج  ٨ـ  ��٧ ا�����ن ص  ٢٦). را�� ��رة ا�����ف ج      ٣

 
 :...ٓا�� و ���� ا��� ���). ا����� �� ا�� �� ���� �� ا����      ٤
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آله و عليه هللا صىل» أما حم فهو محمد« السالم عليهتخصه يف معانيها، وك� يف الكاظمي 
محمد، وإذا » م«أحمد و» ح«وقد تعني  ٢

القســم، ال » والكتــاب املبــ�«خطابا لصاحب الكتاب املب�، � يكن لها موقع أد� كمبتدٍء أم مــاذا، » حم«� تكن 
اللهم ال علم لنا إال  »والكتاب املب�«إالّ أن تعني جملة مستقلة عن: » حم«ن بالنسبة لـيصلح خربا وال فعالً وال أيا كا

  ما علمتنا!
اَركٍَة إِنَّا كُنَّا ُمنِذِرينَ « اُه ِيف لَيْلٍَة ُمبَ اِب الُْمبِِ�  إِنَّا أَنزَلْنَ   »َوالِْكتَ

وإنه يف ام الكتاب لدينا «اها تفصيل الكتاب: إن للقرآن مراحل ثالث أعالها أم الكتاب، وأوسطها محكم الكتاب، وادن
يف ليلــة «. »إنــا أنزلنــاه يف ليلــة مباركــة«وقد أنزل من أم الكتاب حكي� يف ليلة مباركة هي ليلة القدر  »لعيل حكيم

يف نزول  ومه� تشرتك الحواميم السبع»والكتاب املب�. إنا جعلناه قرآناً عربياً «ثم نزل طول البعثة قرآنا عربيا:  »القدر
القرآن تِلوها، فالدخان تختص من بينها بنزول اإلنزال ـ املحكم ـ يف ليلة مباركة، والست األخرى بنزول التنزيل طول 

  البعثة:
وترى إن هذه الليلة املباركة هي غ� ليلة القدر، كالنصف من شعبان ك� يقولها رعيل من اهــل الســنة؟ ومحكــم 

  ة واحدة هي ليلة القدر: ليلة مباركة!القرآن � ينزل إالَّ مرة يف ليل
  فليلة مباركة هنا هي ليلة القدر هناك من رمضان، ك� املواصفات املذكورة هنا وهناك توّحدها يف قدر رمضان.

ً فه� هذه الواحدة  - ۱ ليلة القدر هناك واحدة، وليلة مباركة هنا واحدة، و� ينزل محكم القرآن إال مرة واحدة، إذا
  ن، حيث هو منزل محكم القرآن!هي من رمضا

ليلة القدر هي الوحيدة ب� ليايل السنة قدراً، وليلة مباركة هي الوحيدة بينها بركة، والقدر القمة والربكة القمة  - ۲
  ه� واحدة، وإالّ فال قمة يف كل منه� عىل ِحدة، فه� ـ إذاً ـ واحدة من رمضان!

كل «و »فيها يفرق كل أمر حكيم«وهنا »فيها بإذن ربهم من كل أمر سالم تنزل املالئكة والروح«هناك يف وصفها  - ۳
  ه� واحد، فه� واحدة من رمضان!:»كل أمر حكيم«و »أمر سالم

  وه� واحد، فه� واحدة من رمضان!: »أمراً من عندنا«وهنا  »بإذن ربهم«هناك  - ۴
  من رمضان!وه� واحدة فه� واحدة  »رحمة من ربك«وهنا  »سالم هي«هناك - ۵

ومن ثم الروايات املتواترة عن الفريق� أن ليلة القدر هي من رمضان، فلتكن هي ليلة مباركة من رمضــان، مهــ� 
: فإنها السالم عليهموعلّها تبجيالت بشأنها ألنها مولد املهدي من آل محمد  ٣وردت روايات أخرى بشأن النصف من شعبان

                                                                                                                                                         
��: و�� ا����: �ُ���ن َ��ُ���ْه ا�����د ������ ا��ٔ������� و�� ���ا��� ر����، ����      ١ ���ـ� «�ــ آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���). ��: �ِ���� ���

ا����ة ا����� ا������، ��ٔ��ل �ٕ����ء ���� �� ���� ����، «���� ���� ا���   ���� ��� ا��ّ�» ���� ���� إ�� ِد ُ��َ�� �ُ��� ِو��ِ� ������

 �� ��ن وا���ء ا�����ة �� ا��� وا���ج وِ�ْ�� ��� ا�����ف.

 
�� ا��ل ا�����، �����ده ا�� ����ب �� ���� �� ا��ا��� ��ل: ��� ��� ا�� ا���� ���� ��  ١٤ج  ���٤:٦٢٣ ). ��ر ا���     ٢

ا��ي ا��ل ��� ����   ���ل ��، ���ل:ا����� �� ���ب ا��ّ�  إذ ا��ه ر�� ���ا�� ���ل: إ�� أ��ٔ�� ا���� ا��ّ� ا����م �������� 

 ...آ�� و ���� ا��� �����...�� ������� �� ا����� ���ل: ا�� �� ��� ���� «�� و��� ���ل: و��� �� �� و��� � آ�� و ���� ا��� ���

 
أ��� ������،  إ�� ا����ء ا����� �� ���� ا���� �� ����ن و�� ر��  ��وي أ��د�� ��ول ا��ّ� ٢٧ - ٢٦: ٦). �� ا��ر ا�����ر      ٣

 وروا��ت أ��ى ����� �� ا���ول ��د�� ���ه ا����� و�� ر�� ���� و�� ���� أ��� ���� ا���ر، و���� �� أ���� ا������ �� ����� �� ر��ل

��������� و���� ا��������� : �� ����� او �� ����اء.. ��ه ���� ا���� �� ����ن ����� �ٓا�� و ���� ا��� ����� ���� ��ل  آ�� و ���� ا��� ���   ا��ّ�

إ��   �� ���ث ��� روا��ت ��ة ���� ����� ���� ا���� �� ����ن أ����� �� ����� و���� ��ا�� ��ول ا��ّ�» و���� أ�� ا���� ��� ��

 ا����ء ا�����!.
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  .آله و عليه هللا صىلع الكون بأرسه، ويخلص العا� عن أرسه يف عرصه مولد النور الذي يش
نها وهو منه� برهان قاطع ال مرد له أ  ١ال دليل للقائل� بأن ليلة مباركة هي النصف من شعبان من كتاب أو سنة

  هي ليلة القدر من رمضان.
نبي ذو قدر، فال قدر آله و عليه هللا صىلوإنها ليلة مباركة بنازلها القرآن ومنزلها قلب نبي القرآن، ك� أنه كتاب ذو قدر وهو 

  وال بركة لزمان أو مكان إالَّ �ا ينزل فيه� أو يصدر منه� من بركة وقدر.
، حيث تتكرر بكل قدر اللّهم إال نزول السـالم عليـهمرَّ األعوام إىل يوم قيام القائم  وليلة مباركة مستمرة يف بركتها وقدرها

تنزل « »فيها يفرق كل أمر حكيم«ومن ثم آله و عليه هللا صىلالقرآن، حيث كان ألول ليلة قدر من أوىل سنيِّ الرسالة املحمدية 
مستقبالً منذ نزول القرآن املحكم حتى يوم القيام، ومطلع فرقاً وتنزَّالً  »املالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر

  .آله و عليه هللا صىلالفجر املحمدي 
للمرحلة األوىل من ليلة القدر، فتَنزُّل آله و عليه هللا صىلوما دام النزوالن ـ للقرآن املحكم ولكل أمر ـ كانا يف اختصاص الرسول 

ي� املعصوم� من عرتته، حيث يفرق فيهــا كــل أمــر حكــيم بنــازل املالئكة والروح فيها من كل أمر يعمه واملحمد
املالئكة والروح يف منزل قلب اإلمام يف كل عرص، فكان هو الرسول يف اثن� وعرشين سنة، حيث األوىل جمــع إليــه 

  إنزال القرآن، ثم من بعده املعصومون من عرتته.
ية، طاملا اإلنذار بالقرآن هو أمُّ اإلنذار، ك� وأن رسالته هي طول كتابات الوحي والرساالت اإلله »... إنا كنا منذرين«

  أمُّ الرساالت.
تعني ـ في� تعني ـ سابق اإلنذارات اإللهية يف كتابات الوحي بنزول القرآن، بِطيَّات البشارات، » كنا منذرين«وعّل 

  ».رسول اإلسالم يف الكتب الس�وية«وقد أوردناها يف 
منقطعة النظ� عن كل نذير ولهذا البش� النذير، إذ فتح فيها ذلك الفتح املب� للعامل�، بادئا  وإنها حقا ليلة مباركة

فيها استقرار خا�ة املناهج اإللهية عىل املكلف� من الجنة والناس أجمع�، يعيشون الكتاب املب� ويحيون بــه يف 
  كل ح�.

م القدر يف كل سنة ليس ذكرى ملا مىض، بل وتتكرر يف كل ثم ال تقف هذه الليلة ملرة واحدة ذات قدر ومباركة، ث
  سنة:

                                                        
 �� ����: وأ�� ا������ن ��ٔن ا���اد �� ا����� ا����ر�� ا�����رة �� ��ه ا��ٓ�� �� ���� ٢٧:٢٣٨). ��� ����ف ا��ازي �� �����ه      ١

���  آ�� و ���� ا��� ���  ا���� �� ����ن ��� رأ�� ��� ��� د����ً ���ل ���� وإ��� ����ا ��ٔن ����ه �� ��� ا���س، �ٕ�ن �� �� ر��ل ا��ّ�

��� �� ����� ا���آن وا�  ���� أ��� ���� ا���ر و�� �� ر���ن، أ��ل: و�� ��� �� ر��ل ا��ّ� - ���م ��� ���� ���� وإ�� ����� �� ا��ٔول 

ا����ا��ة! و�� أ��ج ��� �� ���� �� أ�� ا���� ��ل: ���� ��� إ��ا��� �� أول ���� �� ر���ن وأ��ل ا�ٕ����� ����ن ���ة ���� 

و�� �����ت �� روا����� إ���� إ�� ��ول ا���راة ����ث ���ة وا����ر ����ن ���ة، وإن  - ��� �� ر���ن وأ��ل ا�����ن ا��ا�� و����� 

 �� ا����� ��� او ا��ا�� وا������ أو ا����� وا������. ا���آن ��ل

وأ��ج ��� �� ���� و���� �� ��� وا�� ���� �� ر���� �� ����م ��ل: ��� ��� ا���� ���ل �� ر�� �� أ�� ���� ���� ا���ر �� �� 

�� أ�� و��� ورزق إ�� �����،   �� ���� ا��ّ�أ��� ��� �� ر���ن وإ��� ����� ���ق ���� �� أ�� ���� ��  ر���ن �� ��؟ ��ل: أي وا��ّ�

�� ا����� �����ده �� إ���ق �� ���ر ��ل: ����� ���ل وا�� ���ٔ���� �����ن: ا��رزاق ���� ����  ١٦ج  ٦٢٤: ٤و�� ��ر ا������ 

�ث و�����، �ٕ�ن �� و�� ذ�� إ�� �� ���� ��� ��� �� ��� ر���ن وإ��ى و���ون و��  ا���� �� ����ن؟ ��ل: ���ل: �� وا��ّ�

����� �� ذ��   ���� و����� ����� ا�����ن و�� ���� إ��ى و����� ���ق �� أ�� ���� و�� ���� ���ث و����� ���� �� أراد ا��ّ�

د �� ������ ���� �� أرا  ��ل: ���: �� ���� ���� ����� ا�����ن؟ ��ل: ���� ا��ّ� »��� �� أ�� ���«�����   و�� ���� ا���ر ا��� ��ل ا��ّ�

و��ٔ���ه وإراد�� و�����، ��ل ���: ��� ���� ����� �� ���ث و�����؟ ��ل: أن ���ق �� ���� إ��ى و����� �� أ���ه و���ن �� ��� 

 ا���اء �ٕ�ذا ���� ���� ���ث و����� أ���ه ����ن �� ا�����م ا��ي �� ���و �� ��� ���رك و�����.
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فرقاً من تلك الحكمة  »لدينا لعيل حكيم«وقد فُرق القرآن املحكم يف أوالها عن أم الكتاب  »فيها يفرق كل أمر حكيم«
لت من لدن كتاب أحكمت آياته ثم «العليا، ثم فََرق فرقاً آخر هو تفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العامل�:  فُصِّ

»حكيم خب�
  فرق التفصيل األخ� طول البعثة. ١

ومن ثم يستمر فرُق كل أمر حكيم سوى أم الكتاب عىل مرِّ الزمن منذ القدر األول، والفرق هو التبي� لكل أمر غ� 
اتضاحه، ومنه فرق الشعر إذا خلَّصَت  مب� يف هذه الليلة، حتى يصبح كفرق الصبح يف بيانه، أو مفرق الطريق يف

  بعضه من بعض، وبُيِّنت مخطُّ وسطه باملدرى أو اإلصبع.
فرق للقرآن املحكم عــن أم الكتــاب، وفــرق لكــل محكــم  آلـه و عليه هللا صىلهكذا يفرق فيها كل أمر حكيم، للرسول محمد 

  د هو الثا�.يحتاجه الرسول يف واليته الرسالية، ولال�ة من آل الرسول فرق واح
فيها يتضح لويل األمر كل� أحكم له وأجمل قبلها، ك� فُــرِق القــرآن و� يكــن الرســول يعلمــه قبــل إنزالــه مــن أم 
الكتاب.ترى ملن يفرق فيها كل أمر حكيم �ا تنزل املالئكة والروح فيها من كل أمر، إال لويل األمر؟ وهل ترى إنه كل 

زُِل املالئكة والروح ليس إالّ قلب محمد أو قلٌب محمدٌي! وك� يف حوار لباقر العلوم من توىل أمر األمة أياً كان؟ وَمن
السالم عليه

عند ويل األمر وهو األصل الرسايل الذي يف القدر، فبعض األمر مفروق  »من كل أمر«هنا هو  »وكل أمر حكيم« ٢
تحتاجه األمة ويحتاجه ويل األمر يف أمره، وبعٌض غ� مفروق وهو حكيم يحتاجه ويل األمر يف األمــة يف كــل ســنة، 

لن يفرق ألحد، وال يعني كل أمر إال األوسط من حكيم األمر، ك� عرب عنه يف القدر بالبعض:   وبعضه حكيم عند هللاّ 
أنه لينزل يف ليلة القدر إىل ويل األمر تفس� األمور سنًة سنة «تنزل املالئكة والروح به لفرقه بإذن ربهم »من كل أمر«

  يؤمر فيها يف أمر نفسه بكذا او كذا ويف امر الناس بكذا وكذا وإنه ليحدث لويل األمر سوى ذلك كل يــوم علــم هللاّ 
  ٣»الليلة من األمر الخاص واملكنون العجيب املخزون مثل ما ينزل يف تلك

وإن من يشء إال عندنا خزائنه وما «هنا ك� يف القدر يعم أمر الفعل وأمر الحكم مقابل النهي، وأمر اليشء  »أمر«و

                                                        
 .١١:١). ��رة ��د      ١

 
�ٕ�ن ����ا: ��  ا����م �������� ���� ���ل ���  ا����م ������ أ��ل ا����� �����ده إ�� أ�� ���� ا�����  ١٠ج ٦٢١: ٤). ��ر ا������      ٢

���� ذ�� ��� ��� أو  ٓا�� و ���� ا��� ���  ���� �� ����، �ٕ�ن ����ا: ��� �� ذاك؟ ���: ��ن ر��ل ا��ّ�ا��ا���ن �� ا����؟ ���: �� �� �

  ��� إن ����� ر��ل ا��ّ� -وا������ �� ���ه ���� ���� ��� ��� ا����ف؟ �ٕ�ن ����ا: �� ٓا�� و ���� ا��� �����؟ �ٕ�ن ����ا: �� ��� ���: ��� ��ت 

 آ�� و ���� ا��� ���  إ�� �� ���� ����� وإ�� �� ���ن ���� إ�� ا����ة، وإن ��ن ر��ل ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ���  ��� و�� ������ ر��ل ا��ّ��آ�� و ���� ا��� ���

�� «��ن �� ا���آن، ���:   �� ������ �� ���� أ��اً ��� ��� �� أ���ب ا����ل ��� ���ن ���ه، �ٕ�ن ����ا: �ٕ�ن ��� ر��ل ا��ّ�

� إ�� ��� ���: أ��ا ا��ٔ�� ا����� ا��ي ���ق ��� ��   �ٕ�ن ����ا ��: �� ���� ا��ّ�»���ب ا����� ـ ا�� ���� ـ إ�� ��� ������وا� �� و�� إ��

�� ا������� وا��وح ا��� ���ل �� ���ء إ�� ���ء أو �� ���ء إ�� أرض؟ �ٕ�ن ����ا: �� ���ء إ�� ���ء ���� �� ا����ء أ�� ���� �� 

إ�� �����، �ٕ�ن ����ا: �� ���ء إ�� أرض وأ�� ا��ٔرض أ��ج إ�� ذ�� ���: ��� ��� �� �� ��� �������ن إ���؟ �ٕ�ن ����ا: �ٕ�ن ���� 

 »و�� ا���� آ���ا ������ �� ا�����ت ا�� ا���ر...  ا������ �� �����، ���: ا��ّ�

 
��ل: ���ل ���ـ� �ـ� أ�ـ� ��ـ�� وا����ـ�  »���� ���ق �� أ�� ����«�� و�� �� ���� ا���ر   ��ل ��ل ا��ّ� ا����م ����). �� ا�����      ٣

��� �� ��ء وا�� ��� ��� ��� ��� ��� ا����ف ����� �� ��� ا��ّ�  و�� ��� ��ٔ�� ��� ا����ف ��أى أ�� ����  ��� ������ إ

�ـ� أ�ـ�ل  ١١ح ٤٢٢: �٤ـ�ر ا����ـ�� »و�� أن �� �� ا��ٔرض �ـ� �ـ��ة أ��ـ�م....«��� ��� ���� ا�����ت، إ�� ����ل... �� ��أ 

 ا�����.
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»ننزله إال بقدر معلوم
ينزل مثلث األمر الحكيم فيفرقه لويل األمر عن حكمته إىل تفصيله، فلكــل ســنة مــن ســنِّي  ١

لويل األمر، نبياً يف زمنه، وإماماً يف زمنه، مــ�   األمة أمور وأوامر حكيمة ليست من صلب الرشع وأصله، يفرقها ّهللا 
ب هو لزام واليته وإمرته عىل املسلم� رسالًة وإمامًة، ومن غ�ه وهو يدل عىل تقاسم األمر لدى ويل األمر، من دائ

ه و عليه هللا صىللو كان للنبي «لزامه املتجدد يف كل عام،  دون غ�ه لكان الخطــاب يــدل عــىل فعــل مــاض غــ� دائــم وال  آـل
  ٢».ر حكيممستقبل، ولقال: نزلت املالئكة وفرق كل أمر حكيم، و� يقل: تنزل املالئكة ويفرق كل ام

  ٣».فإنها لوالة األمر خاصة«جج ناكري والية األمر الدائبة بسورة القدر والدخان ولقد أِمرنا ان نحا
ـ وغ� املفروق، ففرقه هو عن حكمته الثانية  ۲ـ صاحب الحكمة واملصلحة،  ۱هنا تعني الحكمت� » حكيم«وعّل 

  ليتضح األمر لويل األمر.
أمرا من «إن كل أمر حكيم أمٌر وفوقه امٌر، وه� ليسا من عند ويل األمر وال املالئكة والروح وال أٍي من الخلق، وإ�ا 

: أمر اإلذن يف تنزُّلهم عىل ويل األمر، وأمر الفرق لكلِّ أمر حكيم، أمــر الترشــيع لَفــرق ِرشعــة »عندنا إنا كنا مرسل�
ة حكيمة، أم اي أمر يحتاجــه يف األمــر يف إمرتــه عــىل األمــة، فكــ� أن رشعــة حكيمة، وأمر التكوين لِرشعة تكويني

، كذلك األمر فيه� َسنَويا ليس إالّ من  التكوين والترشيع التي تتبنى والية األمر رسالًة وإمامًة ليست إالّ من عند هللاّ 
  ، والية دائبة، وعىل هامشها والية سنوية!. عند هللاّ 

تدل عىل دوامة ليلة القدر منذ بزوغ الرساالت اإللهية حتى آخر زمن التكليف، حيث ترضب » إنا كنا مرسل�«وعّل 
إنا كنا «إىل اع�ق املايض الرسايل، رسالة ذات بعدين: نزول كتاب الرشعة، ومن ثم فرق كل أمر حكيم يف كل سنة: 

                                                        
 .٢١: ١٥). ��رة ا����      ١

 
�� ���� ���� ��� ذ�� ا���� �ـ�ل ا��ـ���:  ا����م ������ ���ب ا������ج �� ا��� ا�������  ٤٢ج  ٦٢٦). ��ر ا������ ع:      ٢

��ـ�د ����� ور���� و�ـ�ض ��ـ� ا�  ا���� ����� ا��ّ�  و�� �ّ� ���� �� ا����ء ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ����ء ا����؟ ��ل: �� ر��ل ا��ّ�

وا����ا ا���ـ�ل واو�ـ� ا�ـ��� �ـ���]   ����: [ا����ا ا��ّ�  �� ������ ��� ا��ي ��ض ����� ������ ���� و�� و��ة ا���� ا���� ��ل ا��ّ�

�ي ا ا��ـ��م ���ـ���ل ا�����: �ـ� ذاك ا�ـ���؟ �ـ�ل  »و�� ردوه إ�� ا����ل وإ�� او�� ا���� ���� ����� ا���� ��������� ����«و��ل ����:  ـ�

���ل �� ا������� �� ا����� ا��� ���ق �� ا�� ���� �� رزق وا�� و��� و���ة و��ت و��ـ� ��ـ� ا��ـ��وات وا�ـ�رض وا����ـ�ات 

���� ا����ي   �� ���� ا��ّ� » ������ ����ا ��� و�� ا��ّ�«ا��ي ��ل   وا������ وا����ة ���� و��� ���� و�� و�� ا��ّ�  ا��� �� ����� ا�� ��ّ�

���� ا��ي ��ٔ�� ��� ا����ء ��ه ����ة �����ٔ ا��رض ���� و����ً ��ـ� ��ـ�ٔت ���ـ� و�ـ�را و�ـ� آ���ـ� ا����ـ� وا�����ـ�م ��ـ�   ا��ّ��� 

 دون ���ه ���ن ا����ب ��ل... آ�� و ���� ا��� ������م ا�����ن و���ل ا������م، و�� ��ن ��ا ا���� ا��ي ����� ����� ����� 

 
ا�ـ� «�ـ�ل: �ـ� ���ـ� ا��ـ��� ���ـ��ا ��ـ�رة  ا��ـ��م ���ـ�ـ �� ا��ل ا����� �����ده ا�� ا�� ����  ١٢ح  ٦٢٢: ٤). ��ر ا������      ٣

وأ��� ����ة د���� وإ��� ����� �����، �� ���� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��� ر��ل ا��ّ����رك و����� ��� ا  إ��� ���� ا��ّ�  �����ا ��ا��ّ�» ا�����ه

�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���  ����� ����ة ا��ٔ�� ���� ��� ر��ل ا��ّ� »ا�� ا�����ه �� ���� ���ر�� ا�� ��� ���ر��«ا����� �����ا ��ُ� ا����ب ا�����. 

��ل: �ـ��� ـ ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ������: �� ا�� ����، ������ ����  »وان �� ا�� ا�� ��� ���� ����«����� ���رك و  ���� ا����� ���ل ا��ّ�

  أرأ�ـ� ����ـ� ا�ـ�� �ـ���ه ��ـ� ان ر�ـ�ل ا��ّـ�ا��ـ��م ���ـ���ن ���� و�� �� �� ا����� �� ا���ر ا��رض؟ ���ل ا�����: �� ـ ��ل ا�� ���� 

�� و�� ����؟ ���ل: ��� ـ ��ل: ����� �� ��� ���� ا�� و�� ���� ����، ��ل: �ـ�ن ��ـ�: �ـ� ـ ��ـ�   � �� ا��ّ��� ���� آ�� و ���� ا��� ���

�� �� ا���ب ا����ل �� ا���، ��ل: و�� ������ ا���آن؟ ��ل: ��� ان و��وا �� ����ا، ��ل: و�� ��ـ�ه  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ�

وا��ـ��� ���ـ�  ا��ـ��م ����؟ ��ل: ��� �� ���ه ���� وا�� و�ّ�� ����� ��ٔن ذ�� ا���� و�� ��� �� ا�� ���� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 ا���� ��� ���� ا�����.
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لرسالة األوىل وهي الدائبة األصلية، ثم ا» انا كنا منذرين«رسل الوحي، ورسل القدر لفرق األمر! وقد تعني » مرسل�
  الرسالة الثانية السنوية، فاألوىل خاصة بالرسل والثانية تعم أويل األمر، طاملا الرسل يجمعونه�.» انا كنا مرسل�«

 ـ هنا وهناك ـ تضم دوامة أمر الوالية إىل أمر الرسالة منذ بزغت الرسالة، فلتكن ليلة القدر دائبة عرب» إنا كنا«ف 
  الرساالت والواليات منذ البداية حتى النهاية.

أو أن األوىل تخص الرسالة والثانية تعمها والوالية، ولكن� الرسالة يف الوالية ليست يف أصل الرشعة وبوحي، وإ�ا يف 
  فَْرق كلِّ أمر حكيم بإلهام عىل هامش الرسالة.

ائر الرسل ووالة أمرهم، يف قدر األمر املفروق لهم، ومه� يكن من أمر فليلة القدر املحمدية تختلف عن القدر لس
إ�ا تثبت أصل القدر، ال قدر القدر » كنا منذرين وكنا مرسل�«والكتاب النازل عليهم، واملالئكة املتنزلة إليهم: فإن 

الفا شاسعا وكيفيته، إذا فاملالئكة والروح خاصة بهذه الرسالة السامية، ك� أن مادة الوحي وكيفيته هنا تختلف اخت
  ع� هناك رغم اإلشرتاك يف أصل الوحي.

وك� الرسالة املحمدية وواليتها هي املركز الرئييس لسائر الرساالت والواليات، كذلك قدرها واملالئكة والــروح فيهــا 
ــِميُع رَْحَمًة ِمــْن َربِّــ«: آله و عليه هللا صىلترى خ�سية الرحمة تربط بالنازلة عىل محمد  وأمرها بفرقها، ولذلك َك إنَّــُه ُهــَو السَّ

رحمة «ـ إنا كنا مرسل�!.  ۵ـ أمرا من عندنا  ۴ـ فيها يفرق كل أمر حكيم  ۳ـ إنا كنا منذرين  ۲ـ إنا أنزلنا..  ۱ »الَْعلِيمُ 
  ».من ربك
ار يف كذلك اإلنذ» رحمة من ربك«، هي  ـ من عند هللاّ  ۳ـ وفرق كل أمر حكيم يف قدرك  ۲ـ نزول القرآن.  ۱فك� أن 

  »!رحمة من ربك«الرساالت مع رسالتك، ورساالت القدر فيها مع قدرك، ه� ايضا 
ِفعلُهــم فعلُــه «فه� إذا نابعتان من كوثرك، جاريتان طول التأريخ الرسايل يف سواقي الرساالت وواليات األمر حيث 

  ١».وأمرهم أمره
دعوات املرسل� قبلك بشأنك، كإبراهيم الخليل وأرضابه، سميع كل الدعوات الصالحة ليايل القدر » انه هو السميع«

حاجيَّات ومتطلبات األمم » العليم«وطول السنة، سميع ألسنة القال واإلستعداد والحال يف صالح األقوال واألحوال.. 
  فرادى وج�عات.

ِن�َ ... َربَِّك رَبِّ « نْتُْم ُموقِ �واِت َواألرِْض َوَما بَيْنَُه� إْن كُ   .»السَّ

                                                        
�� �ـ� ��ـ� �ـ� اذ��ـ� �ـ� ا���ـ�� وزرارة و���ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ� ـ ا����� �� ��ـ� �ـ� ا�ـ�ا� ٢ح  ١٥٩: ٤). ����� ا�����ن      ١

��ل: ��� ���ـ� ا��ـ�ر و�ـ� �ـ� �ـ� �ـ�� �ـ� �ـ��  »إ�� ا�����ه �� ���� ���ر��«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م �������ان ا�� ��ٔل أ�� ���� 

���ر ��ل ا��ّ� ��ل: ���ر �� ���� ا���ر ��  »���� ���ق �� ا�� ����«�� و��:   ر���ن �� ا���� ا��وا�� ��� ���ل ا���آن إ�� �� ���� ا

ر �ـ� ��ـ� ا��ـ�� و��ـ� ��ـ�  ��ٍء ���ن �� ��� ا���� ا�� ����� �� ���� �� ��� و�� و���� و����� و����د وا�� ورزق، ��� �ـ��

: ا���ـ� ا��ـ��� ���ـ� �ـ� أي �ـ�ء ��ـ� �ـ���؟ �ـ�ل »���� ا���ر ��� �ـ� ا�ـ� �ـ��«�� و�� ��� ا����� ��ل: ���:   ا�����م و��ّ�

���رك و����� �������� �� ����ا و���   ا����ة وا����ة وا��اع ا���� �� ا���� �� ا�� ��� ��� ���� ���� ا���ر و�� �� �� ����� ا��ّ�

  �ـ�: وا��ـ� اراد ا��ّـ�� ا��ـ��م ���ـ��ـ� �ـ��� ���ـ� �ـ�ل  ا��ـ��م ���ـ������ ��� ا�����ت، وا������ �� ا������ج �� ا��� ا�������   ا��ّ�

����� ا���ر ��ر�� وا��اء ������ و����� ��ا��� ����� ���� �� ��ء ��� ��ء وا��ى ��� ��� ا�����ء ��� ا��ي �� ا�ـ��� �ـ� 

���� و��� ا����ء وا��ٔرض و��ًء ��� ���ء �� ���� � » �� ��� ا����ل ��� ا��ع ا��ّ�«ا����� ���ن ����� ���� وا���� ا��ه ��� ��ل: 

��ٔو����� وا����� و���ف ا�����َ� ��ـ� ����ـ� او����ـ� و�ـ�ض  ا����� �� ا���� �� ���� ���� ��������� �� ا����� و����� ذ�� �����ً 

����� �� ������ ��� ا��ي ���� ��� ����� وا����� ا���� ��ن ������ ����� ��ل ��� ا��ـ�اده و����ـ�ه وا�ـ�ن ��ـ� او��ـ�ء ا�ـ�ى 

��� ا�ـ��� �ـ�وح ��ـ� و�ـ��ف ا���ـ� ا������ وا� ����� ���ى ���� ��� ا����د ا������ن �� ������� �����ل و�� ����ه �����ن �� اـ�

���رك و����� ا���   و�� ا����� ا��ي ���ٔل ��� ان ا��ّ�» ���� ا���� ��� ���� ��� ���� ا��ا إ��ّ �� ار��� �� ر��ل«ا���ار�� ����� 

 و������.��� ��� �� ا����� �� ا
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فناشــئة عنــه  آلـه و عليـه هللا صـىلذلك وكأ�ا الرح�ت الربانية لرب الس�وات واألرض وما بينه� مجموعة يف الرسول محمد 
  !.»رض وما بينه� إن كنتم موقن�رب الس�وات واأل «إىل الكائنات، فالرب اإلله هو أوالً ربك، ومن ثم هو   بإذن هللاّ 

إن «وإشارة ثانية يف هذا اإلنتقال ـ تهِدم رصح مختلف الربوبيات املزعومات ـ أن ربه هو رب األرض والســ�وات 
  بالرب اإلله، حيث الرشك يف الربوبيات مع العلم أن ربك هو خالق الكون.» كنتم موقن�

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  نازل يف ليلة القدر

  ر ـ مكية ـ وآياتها خمس)(سورة القد
  

  الرَّْحَمِن الرَِّحيِم    بِْسِم هللاّ 
َقْدِر َخْ�ٌ ِمْن أَلِْف َشهْ  لَِة الَْقْدِر  َوَما أَْدَراَك َما لَيْلَُة الَْقْدِر  لَيْلَُة الْ اُه ِيف لَيْ ٍر  تَنَزَُّل الَْمالَئَِكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِــإِذِْن إِنَّا أَنزَلْنَ

  ِمْن كُلِّ أَْمٍر  َسالٌَم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الَْفْجِر َربِِّهْم 
*  *  *  

... آيات خمس تربز أهمية وحي القرآن، والقلب الذي أنزل عليه، والليلة التي أنزل فيها، وأستمرارية واقع القــدر 
  ائق من كل أمر.املكرم�، تضم الحقآله و عليه هللا صىلبإلهامات مستمرة عىل قلوب الطاهرين من آل الرسول 

قوله  آلـه و عليه هللا صىللذلك تقول الروايات إنها نسبة أهل بيت العصمة املحمدية، إىل يوم القيامة، ك� عن الرسول األكرم 
  .١فإنها نسبتك ونسبة أهل بيتك إىل يوم القيامة» إنا أنزلناه«تعاىل إنه قال: إقرأ   عن هللاّ 

  نسبة روحية قدسية، ك� وأن سورة اإلخالص نسبة رب العامل�.
يف هذه السورة ندرس: ما هو النازل يف ليلة القدر؟ وما هي ليلة القدر؟ ومتى هي؟ وما هي خ�تيها من ألف شهر؟ 

  زل مع املالئكة فيها؟ وعىل من تتنزل؟ و�اذا تتنزل؟ وما هو السالم فيها حتى مطلع الفجر؟.ومن هو الروح املتن
  :»إنا أنزلناه«

؟ أم وحــي القــرآن النــازل عليــه بت�مــه طــوال آله و عليه هللا صىلهل هو نزول روح النبوة ـ القدسية ـ عىل الرسول األقدس 
؟ أم القرآن كله بصورة محكمة غ� مفصــلة، مــتحلالً عــن هــذه الدعوة؟ أم بعض القرآن وعلّه هذه السورة نفسها

  التعاب� اللفظية واألمثال، والتكررات واإلخبارات عن املستقبل؟
وعىل كونه بعضه ال نحتمل أنه نفس »: بعضه«ال » ه«ال نحتمل أنه بعض القرآن املفّصل، وال بعض املحكم، ملكان 

يحيــل أن يكــون » أنزلنــاه«ف » ننزِّلــه«ال عن الحال: » أنزلناه«� سبق: وألنه إخبار ع» ها«ال » ه«السورة، ملكان 
  النازل هو سورة القدر نفسها، لذكورة الضم� وميضِّ الفعل.

إضافة إىل أن نزول البعض من القرآن ـ أيا كان ـ يف ليلة القدر، أنه من توضيح الواضــحات، إذ إن أبعــاض القــران 
سالة، ومن أحراها ليلة القدر، وأن نزول البعض منه فيها ال تكسبها فضيلة خاصة، منترشة نزوالً عىل أبعاض زمن الر 

                                                        
 و����� ا��ٔ��د�� �� ��� ا����ر �������: ٢١ح  ٦١٦، ص ٥). ��ر ا������ ج      ١
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  إذ األبعاض كلها قرآن، وكلها تكسب زمنها فضالً دون اختصاص ببعض دون بعض.
وال نحتمل أيضا أنه القرآن املفصل، النازل طوال الرسالة نجوما متفرقة، فكثٌ� مــن آياتــه ال تتحمــل نزولهــا دفعــة 

قول التي تجادلك يف   قد سمع هللاّ «بداية البعثة، كاملخربة ع� تحقق متأخرا عن ليلة القدر بصيغة املايض:  واحدة،
»زوجها

  وأمثالها. ١
وال تعجل بالقرآن من قبل أن يُقىض إليك وحيــه «واآليات الناهية عن استعجاله بالقرآن قبل أن يُقىض إليه وحيه: 

»وقل ربِّ زد� عل�
  ٣.»ال تحرِّك به لسانك لتعجل به« ٢

ولو كان القرآن املفصل نازالً عليه جملة واحدة ليلة القدر، � يكن يف قراءته قبل نزوله التدريجي استعجال، وإ�ا 
وقال الذين كفروا لو ال أنزل عليه القرآن «ه، إضافة إىل ترصيحات أخرى: حكاية ع� أوحي إليه، ونفس ما أوحي إلي

  ٤.»جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً
� تكن  آلـه و عليه هللا صىلوأخ�ا ال نحتمل أنه روح النبوة القدسية، ألنها نزلت عليه منذ بداية الوحي، فهل ياترى إن النبي 

  ٥له روح النبوة، بينه وب� الليلة القدر األوىل من سني رسالته، زهاء خمس� يوما أو يزيد؟
نــا كنــا حم. والكتاب املب�. إنــا أنزلنــاه يف ليلــة مباركــة إ «فنحن هنا ب� واقع�: واقع نزول القرآن يف ليلة مباركة: 

»منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم
شهر رمضان الذي «وهي من رمضان:  »إنا أنزلناه يف ليلة القدر«وهي ليلة القدر:  ٦

  ٧.»أنزل فيه القرآن
  سنة ك� هو الواضح. ۲۳وواقع نزوله نجوما متفرقة طول البعثة خالل 

البد أن يختلف النزوالن مع بعض، فهل هو نزوله املفصل مرت�؟ كال! للدليل املسبق، سواء أكان نزوالً عىل قلــب و 
الرسول يف هات� املرت�، أم يف املرة األوىل إىل بيت املعمور يف الس�ء الدنيا دفعة واحــدة! ويف الثانيــة عــىل قلــب 

عقــل والــدين وال آي القــرآن املبــ�، إضــافة إىل الــدليل وهذه أسطورة ال يقبلها ال ٨نجوما متفرقة،آلـه و عليـه هللا صىلالرسول 
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 ر�� إ�� ���� ا���ر ا���دة ��� �� ��ٔ��. ٢٧). ��      ٥

 
 .٣٦: ٤٤). ��رة ا����ن      ٦

 
 .١٨٥: ٢). ��رة ا����ة      ٧
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، فأي بيت هو أعمر من قلبه املن�، وهو أيضــا يف آلـه و عليه هللا صىلاملسبق من لزوم الكذب، إال أن يعنى منه قلب الرسول 
  ».ألفق األعىلبا«الس�ء الدنيا، مع الخلق املكلف� رضورة كونه يف املرسل إليهم، وإن كان كيانه فوق العامل�: 

ثم القرآن ليس ط�ا يصعد أو ينزل إىل البيت يف الس�ء! فليكن الرسول هو املعني بالبيت املعمور، إذ عمــر قلبــه 
  املن� بوحي اللطيف الخب�.

أقول: ال سبيل إىل يشء من ذلك، وإ�ا هو نزوله جملة واحدة بصورة محكمة دون تفاصيل، يف ليلة القدر عىل قلبه 
  ثم نجوما متفرقة طوال البعثة.املن�، 

»كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لــدن حكــيم خبــ�«والقرآن يش� إىل هات� املرت� يف آيات ويرصح يف أخرى: 
١ 

هنا، تفصل ب� القرآن املفصل واملحكم غ� املفصل، أن املفصل يتطلب نزوله زمنا بعيدا، وهــو مجموعــة » ثم«ف
  الدعوة، ولكن املحكم ال يتطلب إال وقتا قص�ا يناسب أن يكون ليلة القدر. زمن

وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقىض إليك وحيه وقل رب «ولقد كان الرسول خب�ا باآليات قبل أن يقىض إليه وحيها:
ه ليعجل به، أتحريكا دون ومن املحال االستعجال في� � يسبق منه للرسول بال، ولقد كان يحرك به لسان »زد� عل�

ال تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه. فــإتبع قرآنــه. ثــم إن علينــا «أن يعلم منه شيئا!:
»بيانه

مزدوجــا،  فقد نهي عن االستعجال يف لفظ القرآن لينضم وحي اللفظ إىل وحي املعنى فيصبح القرآن وحيــا ٢
ثم فصلت « وليكون تفصيل وحي املعنى أيضا بالوحي، ك� نرى يف آيات ترصح: أن تفصيل الكتاب كمحكمه، من هللاّ 

  ٣.»من لدن حكيم خب�
املحكم دون أن   ولقد سبق محكَم القرآن أُم الكتاب، ويف هذه املرحلة املسبقة � يكن كتابا وال قرآنا، وإ�ا علم هللاّ 

»ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب  �حو هللاّ «يعلمه أحد: 
: أصل الكتاب، وعند ذاك � يكن قرآنا يُقــرء: وال عربيــا: ٤

»حكيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل«جعله قرآنا عربيا:   واضحا، وإ�ا ّهللا 
عيلٌّ  ٥

  من أن تناله األفهام، حكيم من تتطرق اليه األوهام.
بصورة محكمة هي تفصيل ام الكتاب، أنزله عىل رسوله ليلة   وبعد هذه الحكمة البعيدة املدى قبل نزوله، أنزله ّهللا 

ما «و� يكن الرسول ليعلم قبله ال مفصله وال محكمه: القدر جملة واحدة، ثم فصله له طوال البعثة نجوما متفرقة، 
»كنت تعلمها أنت وال قومك

»ما كنت تدري ماالكتاب..« ٦
  ٢.»عليك الكتاب وعلّمك ما � تكن تعلم  وأنزل هللاّ « ١
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ـ القــرآن املفصــل لــدى  ۳ـ القرآن املحكم لدى الرسول،  ۲،  ـ القران املحكم لدى ّهللا  ۱لقرآن: وهذه مراحل ثالث ل
  .»هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان«الرسول فلدى الناس: 

  :»إنا أنزلناه«
آن ع� عند يؤكد النزول، إذ لو � يكن يتنزل القر » إن«نستوحي من هذه التأكيدات الثالث منزلة القرآن العالية، ف

من العلو والحكمة العالية، � يكن الرسول ليفهمه فضالً عمن سواه، فليس النزول هنا من مكان عال، وإ�ا من   هللاّ 
  مكانة عالية هي مرحلة ام الكتاب.

يؤكد لنا: أن هذا القرآن مجموعة الرح�ت اإللهية املمكن نزولها عىل اإلنسان، فجمعية الصفات » نا«وضم� الجمع 
  هن�ـ ال الذات ـ تدلنا عىل أن نزول القرآن تصاحبه كافة اإلفاضات من كافة الصفات اإللهية يف أمرين:

حمل القرآن ملا �كن حمله من العلوم والتوجيهات اإللهيــة أوالً وأخــ�ا، ووضــوح آياتــه ونصــوعها آلخــر درجــات 
  ال �اثله اي وحي ربا�.اإلمكان، فال أوضح منه بيانا، ك� ال أعمق منه برهانا وتبيانا، و 

وأخ�ا ـ إضافة إىل األدلة املسبقة ـ نستوحي من إنزال القران هنا نزوله الدفعي، ك� التنزيل هو التدريجي ـ تتبع 
  موارد استع�لها.

 دون ترصيح بالقرآن؟ اعتبارا بأن القرآن املحكم ضم� مسترت، وأنه ال يحق أن» أنزلناه«ثم ملاذا أش� هنا بالضم� 
» هو«يف األشخاص ال يعني إال الهوية املطلقة اإللهية، ألنه » هو«يعنى بالضم� املجهول، إال الوحي األخ�، فك� ان 

إله الكتب ألنه   يف النازل من وحي الس�ء ال يحق إال للهوية املطلقة الكتابية، فكتاب هللاّ » هو«عىل االطالق، كذلك 
  أنزله بعلمه.

لنازل ليلة القدر � يكن هذا القرآن املفصل حتى يصح القول: إنا أنزلنا هذا القــرآن، وإ�ــا واستنتاج ثان وهو أن ا
  تأمل.» هو«روحه املجمل، ومحكمه املجهول عنا، الغائب عن عقولنا، ولذلك كله يستحق ضم� الغائب املطلق 

  :»يف ليلة القدر«
ال الزمن؟ أم إنهــا ليلــة مضــت دون تكــرار؟ أم ف� هو القدر؟ وكم هي ليلة القدر؟ وما هي؟ وهل هي تتكرر طو 

  تكررت زمن الرسول ثم انقطعت؟.
  بحوث قيمة ذات قدر حول ليلة القدر، علنا ندرسها معمقة، عىل أسهل تعب� وك� هي دأبنا يف هذا التفس�:

منزلة ذاتيا، اللهم إال �ا علّها املنزلة واملقام، إعتبارا �ا حصل يف ليلته وما يحصل، فليس الزمان ذا قدر و »: القدر«ف
يحل فيه من عظائم األحداث الجليلة، ولهذا الحدث العظيم: حدث نزول القرآن الكريم، حدث الــوحي والرســالة 
األخ�ة، إن له منزلة ال أعظم منها وال يساويها أيٍّ من أحداث التاريخ، ... إن منزلتها تفوق كل املنزالت طوال الزمن، 

  كل الزمن.إذ � يأت �ا أتته 
ومــا «إن هذه الليلة املباركة تفوق عظمتها اإلدراك البرشي، وإدراك الرسول أيضا كبرش، وإ�ا هو يــدركها كرســول: 

، وألــف شــهر يعــارض فيهــا  : ألف شهر يقام فيها يف ســبيل هللاّ »أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خ� من ألف شهر
  رشّه إذ تكافحه، ومن خ�ه إذ تفوقه.، خ� من التأريخ بأرسه، من  رشيعة هللاّ 

عله ـ أيضا ـ التقدير: تقدير قيم اإلنسان، وتدب� حياة االنسان ألعمق أبعاد التأريخ، تقديٌر ما أشمله، من » القدر«و
». فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا منذرين«تفريق كل أمر حكيم: 

م� يستمر طوال الرساالت وهذا  ٣
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والرسالة اإلسالمية حتى أواخر زمن التكليف، وتقديٌر يخص زمن الرسول، بنزول القرآن الحاوي لكل األقدار وكل ما 
  تتطلبه الحياة كل الحياة.

قــدرت فيهــا ، مــن: أنهــا ليلــة آلـه و عليه هللا صىلونجد تفاس� أخرى ملعنى القدر يف املروي عن أهل بيت الرسالة املحمدية 
إيحاءً إىل نوعي التقدير تكوينا وترشيعا، باعتبار أن والية  ١فيها السالم عليهالس�وات واالرض، وقدرت والية أم� املؤمن� 

تضم كافة الواليات الترشيعية ألنها �ثل الوالية القدسية املحمدية التي هــي خا�ــة الواليــات وجامعــة  مالسال  عليهعيل 
  النبوات.

السـالم عليهوأنها ليلة تقدير األرزاق واآلجال ك� عن جعفر بن محمد 
وهي من فروع تقدير الســ�وات واألرض، وقــد  ٢

دير ما هو كائن إىل يوم القيامة كل ليلة قدر بسنتها �ا فيه املقامات الروحية كــ� عــن الرســول يعم تقديره� تق
آله و عليه هللا صىلاألقدس 

  ٤.السالم عليهواإلمام الرضا  ٣
  
  »:ليلة القدر«

» ليــال«حتى يفيد الجنس املالئم ألك� مــن ليلــة، وال » ليل«ال » ليلة«إنها ليلة واحدة يف السنة ملكان تاء الوحدة 
  ».ليلة«حتى ينص عىل العدد.. إ�ا 

حوايل يوم أو يوم� يف الكرة األرضية، إضافة إىل اختالف الليل  هذا ـ ولكننا ماذا نصنع بواقع اختالف اآلفاق، وعله
والنهار يف وقتيه� أيضا حسب اختالف اآلفاق، فنهار النصف من الكرة ليٌل يف النصف اآلخر، وحسب طول الليل أو 

  النهار إىل قرابة ستة أشهر، ف� هو املناط يف ليلة القدر من هذه اآلفاق؟
لُة قدر يخصه، فهي لياٍل حسب مجموعة اآلفاق رغم كونها ليلة حسب كل أفق، ويشكل قد يقال: إن لكل أفق لي

  أن اآلية ال تتحدث عن كل أفق قبال اآلفاق، وإ�ا عن كافة اآلفاق، حيث املعني� باآليات كافة سكنة األرض.
  ليايل اآلفاق؟.ومن جهة أخرى، إن تنزل املالئكة والروح فيها ليس إال مرة يف ليلة واحدة ف� هي ب� 

ه و عليه هللا صىلنقول: �ا أن ليلة القدر واحدة، وتنزل املالئكة والروح ليس إال فيها عىل قلب الرسول محمد  أو عىل قلب  آـل
محمدي لإلمام املعصوم، من هنا وهناك نستوحي أن املناط يف القدر هو األفق الذي فيه اإلمام، ثــم يقــاس عليــه 
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 �� ����� ا��ٔ���ر). ٨٠، ح ٢٩٦وو���� ا��ٔ��� �� و��ك إ�� ��م ا������ (ا����ر ص 

 
إ�� «: أ�� ������ �� ا����م ������ �����ن ا���وزي ـ ��ل ����ن �����  ا����م ���������� �� ���ن ا��ٔ���ر �� ���� ا���� ). ��ر ا     ٤

�� و�� ���� �� ���ن �� ا���� إ�� ا����، �� ���ة أو   �� أي ��ء ����؟ ��ل �� �����ن ���� ا���ر ���ر ا��ّ� »أ�����ه �� ���� ا���ر

 ����. ا����م ����، �� ا����� ٨٤و �� أو رزق. و�� ح ��ت أو ��� أ 
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را، وال تبقى إذا إال مشكلة اختصاص ليلة القدر ببعض اآلفاق وحرمان األَخر منها، والحّل أن سائر اآلفاق ليالً أو نها
  الرتدد فيها ب� لياٍل عدة ك� يأ�، هذا الرتدد يُكسب كل أهايل املعمورة، ليلة القدر.

منه، أو بالعكس، لنفرض أن ليلة القدر هي التاسعة عرشة من رمضان، وهي يف أفق اإلمام ليلة اإلحدى والعرشين 
  فهي واحدة رغم اختالف األفق: تسعة عرشة وإحدى وعرشين.

وفي� إذا كانت ال تقارن ليلُة القدر يف أُفق اإلمام ليلًة يف أفق آخر، كأن يكون نهارا قران ليلة القدر، فألهاىل أفــق 
ل كل سنة إىل مختلف اآلفاق ليُكسب ، رغم جهلهم بها، وباإلمكان أن اإلمام ي النهار أجرهم إذا كانوا يف طاعة هللاّ  تنقَّ

  الكلَّ فضيلة القدر.
  وأخ�ا ال دليل عىل استيعاب ليلة القدر كل سكنة األرض. 
  :»وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خ� من ألف شهر«

يخ، ولها فضل الحق، هو إن لهذه الليلة املباركة فضالً سابقا: هو نزول القرآن فيها، ويكفيها قدرا أن تفوق ليايل التأر
  تنزُّل املالئكة، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وأخ�ا:

  .»سالم هي حتى مطلع الفجر«
  فيا لها من كرامة منقطعة النظ� � تسبق يف التأريخ وال تلحقه أيضا.

مــن شــهر، فلــ�ذا ال  هنا ندرس ألف شهر، التي ليلة القدر خ� منها: إن ليلة القدر هي ليلة واحدة من السنة، ال
  تقول: خ� من أربع و�ان� سنة؟

الجواب: لزوم التهافت حينذاك، ألن لكل سنة من هذه السن� ليلة قدٍر، فكيف تفّضــل ليلــة القــدر عــىل نفســها 
�ضاعفات، وملا قال: خ� من ألف شهر، عرفنا أنها الشهور التي ليست فيها ليلة القدر، فال يعني من املفضل عليه 

شهر عىل التوايل، إ�ا مقداره عىل حساب األيام وهي ثالثون ألف يوم، أو ستون ألفاً بانض�م النهــار، وهنــاك  ألف
  وأهل بيته الكرام ترصح �ا توحيه اآلية. آله و عليه هللا صىل  روايات متضافرة عن رسول ّهللا 

ائية، �ا أن حدث هذه الليلة العظيمة يربوا عىل وهل إن األلف هنا حدٌّ ال يزيد وال ينقص، أم إنه رمٌز للك�ة الالنه
  كافة األحداث العظيمة يف األزمان كلها، من خ�ها ومن رشها؟

قد ال نستطيع أن نتأكد من أحده�، إذ إن رمز هذه الك�ة الكث�ة ال بد أن يكون أك� من األلــف بكثــ�، فلــتكن 
  األلف حداً ثابتاً.

ىل ألف شهر، ف� هو األلف ب� آالف السن� من تأريخ الرساالت اإللهية، وما هو وإن ليلة القدر ال تقف خ�يتها ع
  ب� آالف السن� من الدعايات املضادة.

والحل أن األلف هنا ألف عام وخاص يكافح التأريخ بأكمله، بخ�ه ورشه، فهي األلف: الك�ة الكث�ة من الزمن التي 
  هذه الليلة املباركة يربوا عليها بأرسها.حدثت فيها خ�ات التأريخ بأجمعها، فحدث 

وهي أيضاً األلف التي حكم فهيا بنو أمية ضد اإلسالم بكل الطاقات واإلمكانيات، ف� استطاعوا أن يزيلوا األثر الهام 
  الثابت يف ليلة القدر: رشيعة القرآن ودعوته.

مى، والتى تستقبل اإلسالم إىل يوم القيامة، وإذا إن زمن الحكم األموي هو أّرش األزمنة التي مرت عىل التأريخ اإلسال 
كانت الطغمة الحاكمة األموية ال تستطيع القضاء عىل ليلة القدر، عىل القرآن النازل فيه، وعىل نبي القرآن ودعوته، 
فأحرى أال تستطيع الطَُغم الحاكمة األخرى أن �س من كرامتها، إال جــوالت دعائيــة وإدعائيــة، فــإن للحــق دولــة 

  .»فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض«للباطل جولة و 
إن قوة الدعوة القرآنية، أك� بكث� من القوات املضادة، طاملا الكفر يكرس كافة طاقاته وإمكانياته، لكنــه ال �لــك 

  شيئاً م� �لكه الحق من براه� ومن دوافع الخلود وسناد الخلود.
وأ�ــة أهــل بيتــه الكــرام آلـه و عليـه هللا صـىلرة ب� الفريق� يف خ�ية هذه الليلة باملعن� عن النبي األقدس ورواياتنا متضاف
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  ١.السالم عليهم
  »تنزل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر«

  اإلستغراق، فإن الجمع املحىل بالالم يفيد اإلستغراق.» ال«...املالئكة ـ كل املالئكة ـ دون استثناء، ملكان 
ىل دليل، والروح هو عظيم املالئكة وزعيمهم وليس منهم بدليل املقابلة، وتخصيصه بالذكر من ب� العموم بحاجة إ

  ٢.آله و عليه هللا صىلوقد يتأيد ويؤيده نظرات أهل الوحي والعصمة املحمدية 
يوم يقوم الروح واملالئكة ال يتكلمون إال من أذن له الرحمن «وهذا هو الروح القائم مع املالئكة يوم القيامة أيضاً: 

»وقال صوابا
»تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره خمس� ألف سنة« ٣

٤.  
واعتبار أن الروح هو ما به الحياة، نستوحي أن الروح هذا من به حياة مالئكية املالئكــة عــىل أنهــم أيضــاً أرواح، 

»روح القدس«ا: وفيهم من ُسمي روحاً ـ ال مطلقاً ـ وإ�
»روح منه«و ٥

»الروح من أمره«و  ١
»الروح األم�«و ٢

روحاً من «و ٣

                                                        
����ً أر��� �� ��ـ� إ�ـ�ا��� ��ـ�وا  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ). ��� ا����� ا��ٔول: أ��ج أ�� أ�� ���� �� ��� �� ��وة ��ل ذ�� ر��ل ا��ّ�     ١

�ـ� ذ�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��   ������  ����ً �� ����ه ���� ��� ���� أ��ب وز���� و���� �� ا����ز و���� �� ��ن ���� ر��ل ا��ّ�  ا��ّ�

���اً �� ذ�� ���ء ���ـ� �ـ�رة ا��ـ�ر ����ـ�ً.   ��ٔ��ه ����� ���ل �� ���� ���� أ��� �� ���دة ����ء ا���� ������ ��� ��� أ��ل ا��ّ�

) و�� ���� أ������ ���ـ� ٣٨١ص ٦وا���س ��� (ا��ر ا�����ر ج آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� أ�� وأ��� ��� ���� ر��ل ا��ّ� ��ا أ���

����� ا���ر ��� ����، وا��ٔ�� ��� إ��رة  -ا������ ا����ة  -��� (ص) أ��ل: و���ا �� أ��اث ا���ر��  ٤٥و ���١٦ �� ��ر ا������ ح

 ا����د�� ��� �� ا�����، وإ��رة إ�� ز�� ا���� ��� دون ��. إ�� ��ه ����ن ���

  ��� أ��� ��� ����ه ���ءه ذ�� ��ٔو�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و�� ا����� ا����� أ��ج ا����� �� ����� �� ا�� ���س ��ل رأى ر��ل ا��ّ�

�� ا����� ����، وأ���� ا�����ي وا�� ���� وا����ا�� وا�� ��دو�� إ���: إ��� �� ��� ������� و����: إ�� أ�����ه... وأ���� أ���ً �� ا

���� ����دات ����: �� أ�� ��� ������ ��� أ��� �� ����!  ا����م ����وا������ �� ا������ �� ���� �� ��زن ا��وا�� �� ا�ٕ���م ا����� 

(ا����ر) و�� ا������� �� ���� أ������ �� ������ أ��ى ��� ��ل ا����� ���د���� �ٕ�ذا �� أ�� ��� �� ���� ����ً و�� ���� ����ً 

��  ٤٦وح  آ�� و ���� ا��� ���و���  ٤٥وح ٓا�� و ���� ا��� ������  ا����م ������ ���  ٤٤وحآ�� و ���� ا��� ������   ا����م ������ ا�ٕ���م ا���دق  ٤٣و ��٤٢ ح

 .ٓا�� و ���� ا��� ������ ا����م ����ا�ٕ���م ا���� ا������ 

 
: ���� ��اك ا��وح ��� �� ���ا���؟ ��ل: ا��وح أ��ـ� �ـ� ���ا��ـ�، إن ا��ـ��م ����). أ�� ���� ��ل ��� ��ٕ���م ���� ا���دق      ٢

 ���٥رك و�����: ���ل ا������� وا��وح؟ ��ر ا����ـ�� ج  أ��� ���ل ا��ّ� ���ا��� �� ا�������. وإن ا��وح �� ��� أ��� �� ا�������،

 .١٠٤ح ٦٣٨ص

و���� إ���  ١ح ٤٨١ص ����٤ ��� �� ����� ا�����ن ح ا����م ����ـ ا����ر، و�� ا���دق  ����١١٠ ��� �� ح ا����م ����و�� ا�ٕ���م ا����� 

�دة ا��وح ���� ا���ر، و���ح أن ا��وح ��ه روح ����� ������ �� ا������� . و��� ������ ا�ٕ���م ز�٦٣٩و��ر ا������ ص ٥ج ١٠٨ح

 و���� ا��������، و�� ���ض ����� �ٕ�ذن ر��� ����� ا���ر.

 
 .٣٨: ٧٨. ��رة ا����ٔ )     ٣

 
 .٤: ٧٠). ��رة ا����رج      ٤

 
 .١١٠: ٥و ��رة ا�����ة  ٢٥٣و ٨٧: ٢). ��رة ا����ة      ٥
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   ٤.»أمرنا
هذه هي األرواح املذكورة يف القرآن، ب� ما هو روح القدس النازل عىل النبي�، وما هو الوحي النازل عليهم، ومن 

  هو ملك الوحي: جربائيل أم أعوانه.
م، وإال مــرة واحــدة و� يُذكر الروح دون قيد يف القرآن إال ثالثاً فيمن قوبل به املالئكة، وهو روح املالئكة وزعيمه

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ر� وما أوتيــتم مــن العلــم إال «كذلك يف الروح القدسية املحمدية القرآن: 
  ٥.»قليالً

نزل عليه هو من هنا وهناك نستوحي الوفاق ب� الروح�، النازل واملنزل عليه، فالروح النازل هو روح املالئكة، وامل
يف وحي القرآن ليله، ويف نزول كل أمــر طــوال البعثــة، آلـه و عليـه هللا صىلروح النبي�، الروح القدسية املحمدية، روح محمد 

وأرواح محمدية بعد ارتحاله إىل جوار رحمة ربه، أرواح املعصوم� من عرتته، الحامل� روحه القدســية وعصــمته 
  اإللهية.

فالفعــل مضــارع يــدل عــىل  »تَنـَـزََّل «دون  »تنزَّل املالئكــة والــروح«ة القدر من قوله تعاىل: ونستوحي استمرارية ليل
استمرارية نزول املالئكة والروح، إذاً فليلة القدر بهذا االعتبار مستمرة طوال الزمن ومنذ البعثة، وإن كانت باعتبار 

لة طوال البعثة باإلعتبارين، لكنها مستمرة بنزول نزول القرآن ليلة واحدة بداية البعثة، أو كانت ثالثة وعرشين لي
اذ ال يتنــزل  السـالم عليهوهي قيام القائم املهدي  ٦: هي إىل يوم القيامةآله و عليه هللا صىلاملالئكة والروح، وعىل حد تعب� الرسول 

  .آله و عليه هللا صىلاملالئكة اال عىل معصوم محمدي 

                                                                                                                                                         
 .١٧١: ٤٥). ��رة ا������      ١

 
 .٢: ١٦و ��رة ا����  ١٥: ٤٠). ��رة ����      ٢

 
 .١٩٣: ٦). ��رة ا�����م      ٣

 
 .٥٢: ٤٢). ��رة ا���رى      ٤

 
 .٥٢: ٤٢). ��رة ا���رى      ٥

 
� و ���� ا��� ���  ). �� ���� ا����ن: ��ءت ا��وا�� �� أ�� ذر ��� �� ر��ل ا��ّ�     ٦ � �ٕ�ذا ؟ ���� ا���ر �� ��ء ��� ��� ا��ٔ����ء ���ل ���آ�

 ).٦٢٠ص ٥: �� �� �� إ�� ��م ا������ (��ر ا������ جآ�� و ���� ا��� �������ا ر���؟ ��ل 

وأ�� أ��� �� ���� ا���ر ���ل: �� �� �� ر���ن، و���� ��  ٓا�� و ���� ا��� ���  وأ��ج أ�� داود وا����ا�� �� ا�� ��� ��ل ��� ر��ل ا��ّ�

�� أ�� ��� �� ���� ا���ر أ�� ��ء ��ن ���� أم �� �� �� ��م ���ل: �� �� ��ٔ�� ���� أ���� ���� �� ��� �� ���� �� ا���

 ).٣٧١ص ��٦ ��� ���� ا���ن (ا��ر ا�����ر ج

���� ��ل ���� ���س إن ���� ا���ر �� �� ��� وإ�� ���ل �� ��� ا����� ا�� ا ا����م ����أن أ��� ا������� « ا����م ����و�� رواه أ�� ���� ا���اد 

 ����٤٠  ا����م ����و�� أ�� ���� ا����� » ���ل ا�� ���س: �� ��؟ ��ل وأ�� ��� �� ���� ٓا�� و ���� ا��� ���  و���� ا��ٔ�� و��ة ��� ر��ل ا��ّ�

 ).��٤١ ا�����ر ر����: �� ر��� ���� ا���ر ���� ا���آن (ح ا����م ����و�� ا�ٕ���م ا���دق 

 � ا���ر �� ��وح ��� أ��� �� ا���آن.أ��ل: ��ٔن ا��ٔ��ر ا���ز�� ���

 ��ٔ��. -و�� أ��د�� ��ة أ��� ��� ��ا�� ا���� إ�� ��م ا������، و���� ��ا�� ���� ا������� أو ���� أ�� 
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أو قلــٍب  آلـه و عليـه هللا صـىلروح من كلِّ أمر عىل بقاع األرض، كَالّ، إ�ا عــىل قلــب واع، قلــِب محمــٍد فهل تتنزل املالئكة وال
ا يتنزل عليه من كل أمر، ال القلوب املقلوبة، أو غ� املستعدة لهكذا نزول هامٍّ  السالم عليهمحمديٍّ  ال سواه، قلب واٍع مَّ

  يف كل سنة.
العصمة املحمدية، محمٍد أم سواه، ممن رعاهم وربّاهم بالوحي، من عيل ام� إنها القلوب الطاهرة من أهل بيت 

  ١.السالم عليهمإىل املهدي محمد بن الحسن العسكري  السالم عليهاملؤمن� 
امية تصبح سورة القدر حاكية عن منزل أهل بيت العصمة املحمدية، وهي نسبتهم الروحانية ما وبهذه املنزلة الس

  اعالها.
  :»... بإذن ربهم من كل أمر«

تعاىل، ومنها ما يتنــزل   من كل أمر: بعضاً من كل األوامر واألمور، ال كلِّها، فمن األمور واألوامر ما هي مختصة با�ّ 
ال يتنزّل إال عىل املعصوم� الطاهرين، قادة العباد وسادة البالد وأركان اإل�ــان وأمنــاء  عىل الناس أجمع، ومنها ما

  الرحمن.
تعاىل عنده وله كل أمر، تكوينيــاً وترشــيعياً، علميــاً   فالنازل عىل العباد ليس إال من بعض أمر، ال من كل أمٍر، وهللاّ 

  وتنفيذياً.
  من كل أمر، ف� هو األمر؟ وما هو كل أمر؟.ثم ينزل عىل أمنائه املصطف� املخلَص�، 

حم* والكتاب املب�* إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين* فيها يفرق «:»حم«هنا ندرس األمر بكيانه ونزوله من 
كل أمر حكيم* أمراً من عندنا إنا كنا مرسل�* رحمة من ربك إنه هو السميع العليم* رب الس�وات واألرض ومــا 

  ٢.»ه� إن كنتم موقن�* ال إله إال هو يحيي و�يت ربكم ورب آبائكم األول�بين
العزيز الحكيم، وك� كان القرآن يف أم الكتاب   فليلة القدر هي ليلة الفرق والفصل لكل أمر حكيم، حكيم عند هللاّ 

ثم فصله ليلة القدر، وأنزله عىل قلــب الرســول البشــ�  »لدينا لعيل حكيم وإنه يف أّم الكتاب«علياً حكي�ً:   لدى هللاّ 
له تفصيالً ثانياً طوال البعثــة  النذير، أنزله من علوه اإللهي، وفصله من حكمته اإللهية، ول� يدركه الرسول، ثم فصَّ

  ك� رشحناه مسبقاً.
تعــاىل لرســوله:   اإللهية طوال السنة، يفرقهــا هللاّ  هذا تفريق  أول للرسول، ثم تفريق ثان بالنسبة لألقدار واألقضية

  ».رحمة من ربك إنه هو السميع العليم«
ويشاركه يف التفريق الثا� األ�ة من أهل بيته املعصوم�، كلٌّ يف زمنه، ملكان االستمرارية املســتفادة لهــذه الليلــة 

  .»فُرَِق «أو  »تَنَزَّل«ال  »فيها يُفرُق « »تَنَزَُّل «املباركة من 
رب الس�وات واألرض وما بينه� إن كنتم «ال يخص أمور وأوامر الكرة األرضية، وإ�ا الكونية �اماً:  »من كل امر«ثم 

تشــمل الكــون أجمــع، فــإن  »رحمة من ربــك«فهذه الربوبية الشاملة توحي أن هذه الرحمة أيضاً شاملة:  »موقن�

                                                        
و�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  �� ���ل: ا���� ا����� وا���ي ��� ر��ل ا��ّـ� ا��ـ��م ������ل: ��ن ���  ا����م ����). ا����� �� ا�ٕ���م ا���دق      ١

� أ�����ه«���أ  ��ـ� رأت ���ـ� وو�ـ� ���ـ�، و��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ����� و���ء، ������ن: �� أ�� د��� ���ه ا���رة؟ ����ل ر��ل ا��ّ� »إ�

 -��� �� �� أ�� ��ى ��� ��ا �� ���ي، ������ن: �� ا��ي رأ��؟ ��ل ����� ���� �� ا���اب: ���ل ا������� وا��وح ���� �ٕ�ذن ر

������ن: �� ـ ����ل: �� �����ن �� ا����ل إ��� ����؟ ������ن: أ�ـ� �ـ�  »�� أ��«��ل: �� ���ل: �� ��� ��ء ��� ���� �� و�� 

������ن ��� ����ل: ���، �� ���ن ���� ا���ر �� ���ي؟ ������ن: ��� ��ل: ����ل: ��� ���ل ذ�� ا��ٔ�� ����؟  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

��ل: ����ل: إ�� ��؟ ������ن: �� ��ري ـ ���ٔ�� ��ا�� و���ل: إن �� ��ر�� ��در��، �� ��ا �� ���ي ـ ��ل: �ٕ�ن ���� ������ن ���  -

 ).٩٠ح  ٦٣٣ص  ٥(��ر ا������ ج » �� ��ة �� ��ا����� �� ا���� آ�� و ���� ا��� ���  ا����� ��� ر��ل ا��ّ�

 
 .٨ـ  ١: ٤٤). ��رة ا����ن      ٢
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ً والخلفاء املعصوم� املحمدي� هم خلفاء  يف الكون أجمع، والكرة األرضية عىل صغرها هي   من جانب هللاّ محمدا
  .١املركز الرئييس للترشيعات واألحكام ومعرفة األقضية واألقدار اإللهية

وليس معنى القضاء والقدر واإلنشاء ليلة القدر، خروج األمور عن خ�ة اإلنسان، وإ�ا قدر وقضاء وإبرام عىل ضوء 
، أو ي ل إىل رش، لتأخر اإلنسان عن معداته أو تركه لها إىل أضداده.املساعي التى يقدمها اإلنسان، فرب خ� يؤخرَّ   بدَّ

  :»سالم هي حتى مطلع الفجر«
ة ال الّرشيرة، وإ�ا حوادث الرش هي حصائل فشــل  وم� توحيه سورة القدر أن األمور املقدرة فيها ليست إال الخ�ِّ

وأن ليس لإلنسان «السعي نحو الخ�، أو تركه إياه: اإلنسان يف الت�سه الخ� ومزيد الخ� ليلة القدر، ثم توانيه يف 
  .»إال ما سعى

  وأنهم يعرفون من الغيب ك� يعلمهم هللاّ  السالم عليهمهنا نعرف مدى علوم املعصوم� من أهل بيت الرسالة املحمدية 
»عا� الغيب فال يظهر عىل غيبة أحداً* إال من ارتىض من رسول«تعاىل، ال كل الغيب: 

: من رسول وممن يحذوا حذو ٢
.   الرسول يف اإلرتضاء اإللهي، وهم الذين يحملون العصمة الرسالية وإن � يكونوا رسالً

حيث يظهر بــه  السـالم عليهوهو خروج املهدي القائم  آله و عليه هللا صىلتعني مطلع فجر الرسالة املحمدية » مطلع الفجر«وعلَّ 
  الدين كله.

  
  متى هي ليلة القدر؟

  إنها مجهولة يف القرآن والحديث، وإ�ا املعلوم أنها من رمضان، فأين هي من رمضان؟
قد وردت روايات تفوق املئة من طرق أصحابنا حول سورة القدر، وتحاول عرشات منها تعي� موقع ليلة القدر ب� 

واألغلــب بينهــا األخ�تــان، ثــم » ۲۳و  ۲۱و  ۱۹«: وأغلب الظن حسب أغلب الروايات أنها ب� الــثالث ٣ليال عرش

                                                        
: �ـ���� �آ� و ���� ا��� ���  �� ����� أول ���� ا���ر ا��� ���� ��� ر��ل ا���ّ� ا����م ������ل: ��ل ���  ا����م ����). �� ا�ٕ���م ا���دق      ١

�� أ������ ��� ���ن إ�� ��������� و���� ����ً �� ا��ر ��� دو��� و�� �����، �� �ـ������� ��ـ�ء �ـ�   �� ا��ّ� �� ���ٔ���� �� ��ء  إ

��ـ� و�ـ� �� ���ٔ��� أ�� ا���راة و�� أ�� ا�ٕ��  ���رك و����� و������، وا��ّ�  ذ�� �� ����� و�� ��أي و�� �ٕ�د��ء �� ��� إ�� �� ��� ا��ّ�

 »أ�� ا����ر و�� أ�� ا�����ن إ�� ���� ��� أ�� �� ���ب ��� �� �� ������

أ�� ���: أرأ�� �� ������� �� ���� ����ر �� ���� ا���� و��� ��� ��ء �� ������ا ��؟ ��ل: �� وا��ي ���� ���ه �� أ��   ا����م ����و��� 

 ��� ������ أ�� �� ا����م.���� ����� �� ��� ا����� أن إ����ا ��ٔ��ا��� ���

��ل ���: ���ل ���� �� ���ن �� ا���� إ�� ا���� �� ��ت أو ����د. ��� ��: إ�� ��؟ ��ل: إ�� �� ��� أن  ا����م ����و�� ���� �� 

�وب ا���� ���ن؟ إن ا���س �� ��� ا����� �� ���ة ود��ء و���ٔ�� و���� ��ا ا��ٔ�� �� ��� ��ول ا������� إ��� ��ٔ��ر ا���� �� �

 ).١١٣ - ١١١ح  ٦٤١ص  ٥(��ر ا������ ج » إ�� ������، �� �� أ�� ���م �� �� إ�� أن ���� ا����

 
 .٢٧: ٧٢. ��رة ا��� )     ٢

 
 ٦٥و  ٦١و  ٥٣و  ٤٩و  ٣٢و  ٢٢و�� ح ٢٣و����� ��� أ���  ٥٤و ٢٨ا��ٔو�� و�� ح ). �� ����� ��ر ا������ روا���ن أ��� ا�����     ٣

��ه �� ا������، �� ��� روا��ت ����� ���  ٧٤و  ٧٣و��  ٢٧وأ����ن أ���  ��٧٧ » ٢١«و ووا��ة أ���  ٧٩و  ٧١و  ٧٩و  ٦٩و 

و��� روا��ت  ٨٤و  ٨٧و  ���٧٦ روا��ت ��  ٢٣و  ٢١و  ١٩و���  ٦٠و ٨٨و  ٥٨و  ٥٧و  ��٣٣ روا��ت ��  ٢٣و  ���٢١ل، ���� 

(��ر ا������  ٥٦و  ٥٢و ٥١و  ٤٠و��� روا��ت أ��� �� ا���� ا��ٔوا�� و��  ٨٤و  ٧٨و  ٧٦و��  ٢٧و  ٢٥و  ٢٣و  ���٢١ث أ��� ��� 

 ).٥ج

 -  ٩ -  ١«����� ا����ودة �� ا���ر �� ) ���٣٧٢ص ٦أ���ً (ج ٣٠و ٢٩و  ١١و  ٩إ���� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���و�� ا��ر ا�����ر �� ا���� 
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  .۲۳األغلب بينه� 
ته كانوا عىل علم واضح منها، فكيف يجهل ليلة القدر من تتنزل واأل�ة من عرت  آله و عليه هللا صىل  ومن البديهي أن رسول ّهللا 

  املالئكة والروح فيها عىل قلبه املن�؟ إال أنهم كانوا يجملون عن تعيينها ملصالح عدة ك� تجدها يف الروايات.
ب بهــا عــرض الحــائط نسيها فأمر أن يطلبوها يف العرش األواخر، وليرضــ  آله و عليه هللا صىلوهنا روايات مختلقة أن الرسول 

  .١واأل�ة من عرتته كانوا يعلمونها آله و عليه هللا صىلالختالفها عن واقع علم الرسول، وعن األحاديث املستفيضة املرصحة أنه 
آله و عليه هللا صىلوقد نستوحيها متى هي؟ من عال�ها عىل حد تعب� الرسول 

٢.  
  :»سالم هي حتى مطلع الفجر«

لسالم فيها بعضا، وإ�ا تخص السالم التام بهذه الليــة املباركــة، كرامــة إنها ال تنفي السالم عن سائر الليايل، لواقع ا
  تخصها ب� ليايل السنة ـ ف� هي؟

سالم دائم الربكة إىل طلوع الفجر عىل مــا يشــاء مــن : «عليه�السالمإنها ـ عىل حد تعب� زين العابدين عيل بن الحس� 
إن الشيطان ال يخرج يف هذه الليلة : «آلـه و عليه هللا صىل، وعىل حد تعب� جده الرسول األقدس ٣»عباده �ا أحكم من قضائه

حر حتى ييضء، فجرها، وال يستطيع فيها أن ينال أحداً بخبل أو داء أو رضب من رضوب الفساد وال ينفــذ فيــه ســ
  .٤»ساحر

يفيد حرصــ  »سالم«ويتأيد هكذا سالم شامل �ا نستوحيه من آية السالم: سالم هي، ال: هي سالم، فإن تقديم الخرب 
  يف السالم، فهذه الليلة محصورة بالسالم دون سواها التي فيها سالم وال سالم. »هي حتى ليلة القدر«املبتدإ 

م إذ أنزل فيها القرآن الحامل لإلسالم التام الكافل للسالم األبد، وسالم إذ تتنزل فيه املالئكة والروح فليلة القدر سال 

                                                                                                                                                         
 و�� ��� ����� ا����.» ٣٠ - ٢٩ -  ٢٣ -  ٢١ - ١٩ -  ١١

 
��� �ـ� ا���ـ� إ�� رأ�� ���� ا���ر �� ����� ��ٔ��� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ). أ��ج أ�� أ�� ���� �� ا�����ن �� ���� ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ�     ١

 ا��ٔوا�� و��اً.

�� ���� ا���ر ��ل �� ��� ������ �� ا�����  ٓا�� و ���� ا��� ���  وأ��� ���� �� أ���� ا�� ��دو�� �� ا��ن �� ����د ��ل ��� ر��ل ا��ّ�

 ).���٦ (ا��ر ا�����ر ج

�� ��ا ا��ي أ���� ���� ا���ر �� ا���� ا��ٔ��م و��ا ا��ٔ��� ������ وا��ٓ��ت ا��� ��ل ��� ����� وأ�� ��� ������ن ���� ����، �

 .آ�� و ���� ا��� ������� ������ل  »إ�� ��� �� ����ن ��� ا���� آ���ا و��� ر��� ������ن«؟ و����ه! أم �� ا�����ن! و ، أ�� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

 ).١٠٥ح ٦٣٩ص ��٥ر، إن ا������� �����ن ��� ����. (��ر ا������ ج�� أ�� ����، إ�� �� ���� ����� ���� ا� ا����م ����و��� �� أ�� ���� 

 
�ٕ���� �� ���� �� ���� ا���ر، ���ل: �� ر���ن �� ا���� ا��ٔوا��  آ�� و ���� ا��� ���  ). ��� �� ���دة �� ا����� أ�� ��ٔل ر��ل ا��ّ�     ٢

و��: إ��ى و����� أو ���ث و����� أو ��� و����� أو ��� و����� أو ��� و����� أو آ�� ���� �ـ� ر��ـ�ن، �ـ� ����ـ� إ����ـ�ً 

��� وإ������ً ��� �� �� ���م �� ذ���، و�� إ��را��� أ��� ���� ���� ����� ����� ����� �� ��رة و�� ��ردة ��ٔن ���� ���اً �����ً، و�� 

���� أن ���� �� ��� ا����� ��� ا����ح، و�� إ��ر��� أن ا���� ���� ������� �� ���ع ���، ������ ��ٔ��� ا���� ���� ا���ر، و��م 

 ).٣٧٢: ���٦ ا�����ن أن ���ج ���� ����� (ا��ر ا�����ر   ا��ّ�

 
 إذا د�� ��� ر���ن. ا����م ������ ا������ ا����د�� �� د����  ١١٤ح ٦٤١ص ٥). ��ر ا������ ج     ٣

 
 .١٥ح ٦١٥). ا����ر ص     ٤
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من الس�ء إىل األرض فتندحر الشياط� بوفود املالئكة، وسالٌم إذ تتنزل مالئكة السالم بكل أمر، بكــل خــ� عاجــل 
تأ� بالبوار والدمار، وسالم لكل من يف األرض عفوياً، وإن �  وآجل، وسالم لكل دعاٍء فيها إذ يسلم من الرد لو ال أنه
  يكونوا من أهل السالم واإلسالم.. وإىل أن يطلع الفجر.

بت�مها، سيطرة عىل عوا� التكليف كلها، الن املالئكة  آله و عليه هللا صىلوالفجر ـ ك� نبهنا عليه ـ هو فجر الرسالة املحمدية 
   املعصوم� املحمدي�، املرتحل� قبل القيامة الكربى.والروح ال تتنزل عىل غ�

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  احكمت آياته ثم فصلت

  
  الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 

لَْت ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َخِب�ٍ « »الر كِتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ فُصِّ
١  

لت يف مفصالت علّه من نفس (الر) حيث » كتاب أحكمت«هنا  أحكمت آياته يف مثل هذه الحروف الرمزية، ثم فصِّ
  اآليات للناس، وفصلت بوحي خاص لرسول الناس.

»يف أم الكتاب لدينا لعيل حكيم«ك� وأنه كل القرآن حيث أحكمت آياته 
 آلـه و عليـه هللا صـىلثم فصلت ليلة القدر للرســول  ٢

،  دون تدخُّل حتى للرسول  »من لدن حكيم خب�« القرآن املفصل كله، وكل ذلك ومن ثم فصلت يف إحكاما وتفصيالً
يف أي إحكام أو تفصيل، ك� وأحكمت يف متشابهات ثم فصلت �حك�ت، فقد أحكمت آياته يف نربات، ثم  آله و عليه هللا صىل

ر الزمن، فإن للقرآن آيات متشابهات يفرسها فصلت بآيات أخرى، وأحكمت معرفيا ثم فصلت علميا وعقليا عىل م
  .»فبأي آالء ربك� تكذبان«الزمن، إذا فال إحكام يف القرآن إال وهو مفصل من قبل الرحيم الرح�ن 

) وسواها ۱۱۴) وطه (۱۶ولقد فصلنا القول حول مرحلتي إحكام القرآن وتفصيله يف سورة القدر والدخان، والقيامة (
  .»ثم فصلت«فصلت يف  فال نعيد هنا إالّ ما

هنا تُراخي تفصيل الكتاب عن إحكامه فرتاخٍ أول هو منذ األزل حتى ليلة القدر، وتراخ ثان هو طيلة رسالة » ثم«
مــه حيــث تتجــدد  الوحي منذ ليلة القدر وهي ثالث وعرشون سنة، ثم هناك تفصيل آخر عىل مــدار الــزمن وتقدُّ

كم الكتاب عىل تفصيله، ومن ثــم تفصــيل آي بــآي أخــرى حيــث معارف من الذكر الحكيم � تكن تعرف من مح
  .» لتحكم ب� الناس �ا أراك ّهللا «القرآن يفرس بعضه بعضا وينطق بعضه عىل بعض، ثم تفصيل القرآن بالسنة ملكان 

 م� يحرص تفس� القرآن بنفسه، ومنه تفســ�ه بالســنة حيــث »من لدن حكيم خب�«فال تفصيل حقيقيا للقرآن إالّ 
، فك� أن أصل  أمرنا باتباعها، ولكنها ال تُعرف إالّ �وافقة القرآن، دون أية حاجة إىل تفس� وتفصيل من عند غ� ّهللا 

  كتاب القانون الربا� منه، كذلك التبرصات له فصالً، فقد يفرس الوحي نفسه كتابا وسنة.
ل محكم القرآن تدوينيا، وحيــا ومــا  أشــبه، كــذلك يفصــله تكوينيــا عــىل مــدار تقــدم فك� أن الحكيم الخب� يفصِّ
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ح ما أحكم من الذكر الحكيم.   الكشوفات واإلخرتاعات، وتقدم العقليات التي توضِّ
فحركات األرض ودورانها، وإنعكاسات األع�ل بأصواتها وصورها، والجاذبية العامة �البساتها، وتقدم هــذه الكــرة 

دواب يف الس�وات ك� يف األرض وما أشبهها من عرشات ومئآت، هي  األرضية عىل سائر الكرات بس�واتها، ووجود
  من التفصيالت التكوينية ملا أُحكم يف الذكر الحكيم.

ذلك، ومن أحكم اإلحكام يف القرآن الذي يليه التفصيل هو التوحيد الذي يحلِّق عىل كافة موضــوعاته ومواضــعه، 
بارزا يف أصوله وفروعه، عقيدية وأحكامية وقصصية وســواها فإنه املوضوع الوحيد الذي يحول حوله كل تفصيل، 

  من تفاصيل الكتاب.
يف تفصيله مه� اختلفت املظاهر التوحيدية »ثم فصلت«يف حكيم التوحيد الحق وحق التوحيد،  »أحكمت آياته«فقد 

لة يف كافة محتوياته دون  إبق»  ال إله إال هللاّ «فيها، فكلمة  اء، م� يربط بينهــا بربــاط املحكمة الحكيمة هي مفصَّ
  حكيم عميم، دون إنفالت عنها وإن بآية من آيِه.

إذا ال تعني الرتاخي يف ذلك التفصيل، مه� عنته في� سبق من تفصيل، فهي تعنيه� كــ� يعنــي اإلحكــام » ثم«فـ 
  والتفصيل كل هذه اإلحكامات والتفاصيل.

مة املناسبة للتفصيل الفضــيل، فجــاءت قويــة البنــاء، دقيقــة بكل معا� اإلحكام الحكي »أحكمت آياته«أجل، فلقد 
الداللة، ظاهرة املدلول، كل كلمة فيها، وكل إعرابة ونقطة، وكل ترتيبة وتركيبة، هــي فيهــا مقصــودة، وكــل إ�ــاءة 

قة بإحكام التوحيد الذي يربط ب� تفاصيلها، والتفصــيل الوحيــد الــذي  ال وإشارة ملَّاعة ذات هدف، متناسقة منسَّ
  .».... أال تعبدوا إال ّهللا «وذلك اإلحكام بذلك التفصيل يعنيان:  »من لدن حكيم خب�«�كن إالّ 

هنا كتاب التوحيد ـ بوجهه الخاص أم والعام املحلِّق عىل القرآن كله ـ فقد أحكمــت » كتاب«ذلك، وإذا عني من 
كتابات الوحي وسائر اآليات اآلفاقية، وكــل مرحلــة  آياته يف أم الكتاب قبل كل كتاب، ثم يف الِفطَر والعقول، ثم يف

فبحكمته وخربته  كتــب كتــاب  »من لدن حكيم خب�«تالية تفصيلة ملا قبلها، وكل هذه التفاصيل واإلحكامات هي 
التوحيد بيده القدرة والرحمة الشاملة يف الِفطر ويف العقول، ويف سائر اآلفاق سواء أكانت كتابات الوحي أم سواها، 

ألول واألخ� كتابان معصومان، وعىل العقول التي هي وسيطة ب� كتاب الفطرة والرشعة وسائر الكتب اآلفاقية، وا
  أن تتدبر وتجيد النظر لتأخذه من الكتاب� املعصوم� خ� أخذة.

والــه هذا، وخالص التوحيد ينعكس عىل كافة العقائد واألع�ل دون إبقاء، فإن صالح اإلنســان يف كــل أقوالــه وأح
وأع�له، يتوحد يف التوحيد الحق املطلق، دون إنزواٍء يف زاوية العقيدة، ثم ال خرب عنه يف سائر الحاالت واملجاالت 

  والجلوات.
إذا فكتابات الوحي، وال سي� القرآن العظيم، هي بصورة محكمة حكيمة ليست إال كتابــات التوحيــد، املــتجيل يف 

  ». ال إله إال هللاّ «من تاليها حقا كلمة  كافة الخلوات والجلوات، بحيث تصنع
إليه مرجعكم جميعا وهو عىل كــل يشء «ذلك، ومن حصائل التوحيد الحق حق العقيدة لليوم اآلخر ك� تتكفلها: 

بأصل الرسالة وهي ثالثة  األصول الدينية،  »إنني لكم منه نذير وبش�«وكذلك األمر ب� املبدء واملعاد لقوله  »قدير
حيث اإلستغفار ـ وهو طلب الغفر ـ ينحوا منحى  »أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه«فروع الدينية ملكان وكذلك ال

وتطبيقها، فإنها غافرة ساترة لألخطار دفعا ورفعا، دفعا ملا تهجم من أخطار، ورفعا ملا حصلت من   معرفة رشعة ّهللا 
حصل من ملــم وفوقــه حســب الرشــوط املرســودة يف ذي قبل، فإن صالح العقيدة وصالح العمل ه� مكفران ملا ي

  القرآن.
 »أم الكتاب لدينا لعيل حكيم«هنا كلتي مرحلتي اإلحكام والتفصيل ألصول الدين وفروعه، منذ » كتاب«فقد شمل 

تاب يف الِفطَر، وك  حتى التفصيل األخ� للكتاب وبهامشه السنة، سواٌء أكان كتاب التكوين األم بالنسبة ملا كتبه ّهللا 
  .آله و عليه هللا صىلالترشيع األم بالنسبة ملا كتبه يف ليلة القدر عىل قلب الرسول 

وألن القرآن مقصود يف هيكل التفصيل التأليف، ك� هو مقصود يف التفصيل التنزيل، لذلك ال يصح غيار يف تفصيله 
  التأليفي، فإنه مقصود يف هذه الدعوة األخ�ة العاملية.

يف   ترتيب التنزيل، أم موضوعيا، أما أشبه من غيار عن الهيكل املوجود، إنه معارضة ملا أراده هللاّ إذا فتأليفه حسب 
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  كتابه من ترتيب رتيب.
وهكذا تفس�ه خالف التسلسل املوجود، اللهم إالّ خاصــة املواضــيع املقصــودة بخاصــة الــدعوة القرآنيــة لخاصــة 

  الظروف واملتطلَّبات قضية مؤاتية البيئات.
  .»إنني لكم منه نذير وبش�   تعبدوا إالّ هللاّ أال«

فلقد توارد كال اإلحكام والتفصيل يف ذلك الكتاب عىل توحيد العبودية الذي يتلوا توحيد املعرفة، وبينه� كل توحيد 
  يحق يف ساحة الدعوة الرسالية القرآنية.

  
  
  
  
  
  

  القرآن املفصل
  آيات للقرآن املحكم الحكيم

  
  سورة يونس

فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إ�انها إال قوم يونس «تستحق هذه التسمية، ال ـ فقط ـ لذكره فيها: » يونسسورة «
»ملّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي يف الحياة الدنيا ومتعناهم إىل ح�

فإنه مذكور بسمة الرسالة وخلفيات لها يف:  ١
»وإن يونس ملن املرسل�«

) وهــذه هــي جــ�ع ۸۷: ۲۱يف (» ذا النــون«) وباسم ۶۳: ۱۸وباسم صاحب الحوت يف ( ٢
ال تذكر  »إال قوم يونس«اآليات التي تذكره برسالته وذهابه عن قومه مغاضبا وسجنه يف بطن الحوت �ا ذهب، وآية 

  منوا عند رؤية البأس.إال نجاتهم بصورة استثنائية ب� كافة هؤالء الذين آ 
فقد إختصت هذه السورة باسم يونس إيناسا لحالة منقطعة النظ� ب� الكفار، ولــيُعلم أن األصــل يف النجــاة هــو 
التوبة الصالحة وإن كانت عند رؤية البأس وقليل ما هي، وتحريضا عىل محاولة صالح التوبة لهؤآلء الذين � يؤمنوا 

  حتى أرشف عليهم البأس واليأس.
ه هللا صىلوهذه السورة هي من عداد السور التي أعطيها الرسول  ه هللا صـىلمكان اإلنجيل وك� يروى عنــه  آلـه و علـي ه و علـي   إن هللاّ « آـل

  ٣».أعطا� الرائيات إىل الطواس� مكان اإلنجيل
الرعد، وقد تكون منها، وهي  »املر«هي خمس أو ست، هذه وهود ويوسف وإبراهيم والحجر تتخللها » الرائيات«و

متشابهة مع بعضها البعض يف هذه اإلفتتاحية الرائية، وكذلك ما تتلوها من ذكر آيات الكتاب، م� قد يدل عىل أن 
لقرآن كله، ومن الرائع اختتام السورة ك� بدء بذكر الكتاب، بــدًء هذه السور الخمس أو الست هي �وذجة عن ا

م� يدل  »وهو خ� الحاكم�  واتبع ما يوحى إليك واصرب حتى يحكم هللاّ «باإلعالم وخت� بواجب اتباع قرآن الوحي: 
حيث يجمع يف دفتيه كافة   عىل بالغ اإلهت�م الربا� بشأن القرآن، وليعلم العاملون انه هو املحور األصيل لرشعة هللاّ 

                                                        
 .٩٨). ا��ٓ��      ١
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  األصول العقيدية والفروع األحكامية.
  الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 

  :»الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَاِب الَْحِكيمِ «
»كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�«

»تلك آيات الكتاب املب�«ـ  ١
املر تلك آيات الكتاب والذي «ـ  ٢

»أنزل إليك من ربك الحق ولكن أك� الناس ال يؤمنون
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظل�ت إىل النور بإذن « ٣

»ربهم إىل رصاط العزيز الحميد
  ٥.»تلك آيات الكتاب وقرآن مب�« ٤

انها وأرضابها هي اج�ليات عن القرآن الحكيم تفصلها تفاصيل » الر«قد تش� إىل  »تلك آيات الكتاب الحكيم«وهنا 
فقد احكمت  »كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�«»: هود«آياته يف تفاصيل السور، وقد تؤيده آية 

وإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل «تاحيات والربقيات الرمزية، ك� احكمت يف أم الكتاب أوالً ب� ما أحكمت يف هذه اإلفت
»حكيم

ليلــة القــدر، ثــم أحكمــت يف الكتــاب املفصــل بصــورة هــذه آلـه و عليـه هللا صىلثم أحكمت في� نزلت عىل الرسول  ٦
»إنه لقرآن كريم * يف كتاب مكنون«ي هي املراجع للمتشابهات فـ : اإلفتتاحيات، ك� وأحكمت يف محك�ته الت

٧
بل «

»هو قرآن مجيد*يف لوحٍ محفوظ
ل بعضها البعض. ٨   ك� وأحكمت يف كل آياته وهي تفصِّ

حكيمة من آيات الكتاب بل هــي برقيــات رمزيــة ذلك، ولكن الحروف املقطعة ليست هي كل اآليات مه� كانت 
  تختص صاحب الوحي الرسويل،  مفاتيح له خاصة لكنوز القرآن.

إشارة إىل آيات السورة نفسها، أم هذه السور الخمس أو الست املصدرة بها، أم كل اآليات » تلك«وإحت�ل ثان أن 
  التي تحملها كل السور.

آيــات «اآليــات القرآنيــة هــي » تلك«الذي منه تنشعب الرشائع كلها، فـكتاب الدين » الكتاب الحكيم«وقد يعني 
  عىل عباده يف كل الرشائع الخمس.  بأرسه، فقد جمع القرآن كل ما كتبه ّهللا » الكتاب الحكيم

وتلك البعيدة يف إشارتها ـ عىل قرب هذه اآليات ـ بيان عن املحتد البعيد القرآ� السامي لنزوله عن منزل الــوحي 
  .آله و عليه هللا صىلبا� إىل مهبطه األم� محمد الر
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قبل تنزيله، والحكيم النازل عىل رسوله قبل تفصيله، هذه اآليات املفصالت هي آياته   عند ّهللا » الكتاب الحكيم«فـ
  دون زيادة وال نقصان.

فــإن » مب�«والحجر حيث تحلق الحكمة الصالحة الربانية عىل كل ما فيها ويف يوسف » الكتاب الحكيم«ثم هنا 
  الكتاب الحكيم يب� �حكمه كل تفاصيل القرآن املفصل ك� وهو كتفس� يب� الكتاب الحكيم.

  وال محكمه عنــد رســول هللاّ   هي العالمة املمثلة املفصلة لألصل، فطاملا ال يُنال محكم الكتاب عند هللاّ » اآلية«وألن 
  ال يُعرف بذاته، إ�ا يُعرف بآياته: ويف كل يشء له آية.  أن ّهللا فقد تنال آياته، ك� و  آله و عليه هللا صىل

املمكن إنزاله عىل الخلق، واحت�ل ثالث أن   فاآليات القرآنية كلها دالالت مستقالت عىل أصلها األصيل وهو علم هللاّ 
يقال: تلك بيوت مكة  املرسودة هنا ب� الدفت� هي آياته، ك�» تلك«هو هذا الكتاب املفصل ف» الكتاب الحكيم«

  املكرمة وما هي إال مجموعة بيوت.
وأرضابها من الحروف املقطعة إال ما يُعرِّفنا مهبط الوحي فإنها برقيات رمزية بــ� » الر«وال نعرف عن املعني من 

حساب، فقد نطرح ما تختص به ك� يختص به التأويل، ولسنا لنصدق الروايات يف تأويلها دون  آله و عليه هللا صىلونبيه   هللاّ 
  أم ليس له شاهد من علم أو أثارة من علم. ١هو خالف الرضورة

  ذلك، ويف التعب� عن مقاطع السور باآليات آية قاطعة أنها ذوات الدالالت البينة يف حدود ذواتها املقــررة بــ� هللاّ 
 داللة فإعزاله عن صالح اإلستدالل، إال شيطنة مدروسة تعني جعل واملعني� بها، وما فرية إج�ل القرآن وإعضاله يف

  القرآن يف زاوية منعزلة عن أهليه، يف ح� أن الروايات واإلجتهادات التي ال تتبنى القرآن هي داخلة يف امليدان.
� قال املرشكون إنه النازل عىل خلقه فكيف باإلمكان أن نفهمه؟ ك  فقد قيل في� غيل عىل القرآن أنه غاية علم هللاّ 

  تعاىل أعىل من أن نعبده نحن األدنون فلنعبد الرعيل األعىل من عابديه!.
وا القرآن عن الوسط اإلسالمي، حيث يرونه حياًة طيبة  وليس غريبا من هؤآلء الذين غربت عقولهم وعزبت أن ينحُّ

 أم غافل� يف الوسط اإلسالمي، مختلق� مستقلة وليست مستغلة لهؤالء األوغاد األنكاد، ويليهم من تابعهم عارف�
حواجز ب� القرآن وب� أمته وشعبه، مرتكن� عىل روايات متناقضة متعارضة، ويكأن األصل عندهم هو غ� األصيل، 

  والفرع عندهم هو األصيل، تقد�ا للمفضول عىل الفاضل.
ىل وسيط، اللهــم إال للبســيط يف تفهــم وهذا القرآن هو بصيغة واحدة يحث املكلف� عىل التدبر فيه دون حث ع

  غامراته، وأما الحجة القرآنية للتكاليف العامة فهي حجة بالغة تعم العايل إىل الوسيط وإىل البسيط.
  عىل محتد األلوهية ال يفهمه إال إله آخر ولن يكون، أمن أوحي إليه �ا يفهمه دون من سواه؟.  أو إن كالم هللاّ 

� أنه كلم عباده بلسان األلوهية فال يفهمه عباده، نقضا للهدف األسمى من إنزال الكتــب وذلك ينايف املحتد الربا
  وهو تفهم املكلف� أجمع�! بل وال يفهم الرسول لغة األلوهية!.

أو إن ظواهره، بل ونصوصه، ظنية ال تفهم إال بالسنة! وقضية الفصاحة والبالغة القمة أن يكون هو البيان للسنة 
كا وحيدا غ� وهيد.وسواها من م   نقوالت سواه، وقد سمى نفسه نورا وتبيانا وممسَّ

  أم إن الدروس الحوزوية هي تقدمات رضورية لتفهُّم القرآن ك� يرام!.
وال صلة بها لتفهُّم القرآن إال إجادة اللغة العربية وأدبها البارع، ثم القرآن ليس فقط حيازة للحوزات ال يعدوهم إىل 

وهو يعيش حوزة؟ ثم هذه العلوم الحوزوية أك�ها تصّد عن آله و عليه هللا صىلوهل أنزل القرآن عىل الرسول سائر املكلف�، 

                                                        
�� ���� ����: و��� �� ��وف ����� ��ف ����� أ���� إ�� و��م �� ���  ا����م ����  ). ��� �� رواه ا������ �� أ�� ���ا��ّ�     ١

» ا���«��� و�� ا����س ��� ���� ���� ���� ��م �» أ��« ������ا����م���� ��� ا����ءه ـ إ�� ���� ـ �� ��ن ��ء ��وج ا����� �� ��� 

أ��ل أو��ً أن ���� ����� ا���وف ا������ ������� ����ب ا��ٔ��اد �� » ����� ذ�� ود�� وا����» ا���«و���م ������ ��� ا����ء�� �ـ

» ا���«�� ��� ا����ء وإن ���� ���� أ����� ��ه ا��ٔ��اد، �� ���م ���� آ�� و ���� ا��� ������ف ا����� �� ������� ا����� ��� ا����ل 

 ».��ب ا������ن«���ف ا���ورة ا������: 
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القرآن علميا وزمنيا، وك� نرى أن األك�ية املطلقة من خريجي الحوزات ال يصلون إىل القرآن حتى أخريات األنفاس 
  العلمية ولحد اإلفتاء.

أو راجحة لتفهُّم القرآن ك� يرام، فكيف � يرش إليها القرآن وال رســول القــرآن  ولو أن هذه العلوم كانت رضورية
وأ�ة القرآن، فهل هي خيانة مثلثة منهم عىل املكلف�، أم هم الذين ظلموا أنفسهم وخانوها باختالق ُصدود عن 

  حوزة القرآن.
ا إَِىل رَُجٍل ِمنُْهْم « ْ الَِّذيَن آَمنُوا أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصــْدٍق ِعنْــَد َربِِّهــْم قَــاَل أَكَاَن لِلنَّاِس َعَجبا أَْن أَْوَحيْنَ أَْن أَنِْذْر النَّاَس َوبَرشِّ

  .»الَْكاِفُروَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر ُمِب�ٌ 
فعجب من هؤآلء الناس النسناس عجابهم من اإليحاء إىل رجٍل منهم كرامة لهم مرت�، مرة أن � يتحول عنهم إىل 

اس تدليالً عىل جدارة الناس أنفسهم أن يوحى إىل رجل منهم، وأخرى أن ذلك الوحي يحمل اإلنذار والتبش� غ� الن
الرحمن* علم القرآن* خلق «اللذين يبلغان بهم إىل مدارج من الك�ل املقصود لإلنسان، املخلوق له اإلنسان، حيث 

  .»االنسان* علمه البيان* ...* فبأي آالء ربك� تكذبان
إذ � يدركوا قيمة اإلنسان وهم »برشا رسوالً  أبعث هللاّ «د كان السؤال املتواتر الذي قوبل به كل رسول ما يعنيه: ولق

  منهم، إال أن يتنازلوا عن درجة اإلنسانية إىل دركة الحيوانية ك� تنزلوا.
با  »ون إن هذا لساحر مب�قال الكافر «فبديالً عن أن يعجبوا فرح� من هذه الكرامة الغالية، عجبوا معرتض�:  تحسُّ

  للحق املب� الذي يحافظ عىل كرامتهم أنه ساحر مب�.
أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا ليشٌء عجاب* وانطلق املأل منهم أن «:  ذلك، وك� عجبوا من أصل الوحي توحيدا �ّ 

  ١.»إمشوا واصربوا عىل آلهتكم إن هذا ليشٌء يراد
برشــا   أبعــث ّهللا «ما وجد رسوالً إىل خلقه إال يتيم أ� طالب! ثم بصورة عامــة   ولقد كان أهل مكة يقولون: إن هللاّ 

  ٢.»رسوالً
يــؤثر  لتقدم اإلنذار عىل التبش�، فمن أثر فيه اإلنذار يبرشَّ ومن � »برش الذين آمنوا«عىل  »أنذر الناس«وهنا تقدم 

، فاملنذرون هم أعم من املبرشين، فهناك  أن لهم قــدم صــدق «وبرشاهم » الذين آمنوا«وهنا » الناس«فيه ال يبرشَّ
»يف مقعد صدٍق عند مليك مقتدر«فهم  »عند ربهم

  وقد تشمل املنازل التالية وما أشبه:  فهو املنزلة عند ّهللا  ٣
قد تعني قدم الرحيم الرحمن وقدم اإلنسان، فمن اإلنسان قدم الصدق يف مثلث اإل�ان » بهمقدم صدق عند ر «فـ

قاالً وحاالً وأع�الً النابع من قدم الفطرة والعقلية السليمة الصادقة، ومن الرحمن قدم الجزاء عليه منذ الدنيا إىل 
وسيط يف اإلقدام عىل قدم الصدق يف  آلـه و عليه هللا صىلوألن الرسول  ٤الربزخ وإىل اآلخرة، قدما ربانيا يناسب فضله ورحمته

                                                        
 .٦: ٣٨). ��رة ص      ١

 
 .٩٤: ١٧). ��رة ا����اء      ٢

 
 .٥٥: ٥٤). ��رة ا����      ٣

 
 �� ا����� �� ا��ٓ�� ��ل: ��اب ��ق. ٣٠٠: ٣ر ا�����ر ). ا��     ٤
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  ٢.السالم عليهموهكذا عرتته املعصومون » قدم صدق عند ربهم«عليه  فقد يصدق ١األوىل رسالة ويف األخرى شفاعة
وهو أكرب حيث هو أطول األقــدام   ، وقدم رضوان من ّهللا  وقدم التوفيق والتأييد واملزيد عىل أقدامهم رحمة من هللاّ 

  وسائرها تقدمة له.
هو اإل�ان، وهو نقطة اإلنطالق األوىل لسائر الخطــوات عمــالً صــالحا » قدم صدق«وألن املصداق املذكور هنا، لـ 

ال تعني فقط ظاهرة القدم، بــل كجــنس يشــمل كافــة » قدم صدق«، فـ  وتسلي� �راتبه� ومراتبه للسالك إىل هللاّ 
، قــدما مــنهم،  إىل التســليم �ّ   ، ابتداء من اإل�ــان بــا�ّ  يف سبيل هللاّ   ألقدام األنفسية واآلفاقية عىل ضوء رشعة هللاّ ا

  . إىل رضوان من ّهللا   وابتداًء من مزيد التوفيق واإل�ان من هللاّ 
م يف علم هللاّ » قدم صدق«وقدم آخر يف  يف انعكــاس » قدم صدق«أنهم سوف يؤمنون، وسابع هو  ٣ أنه القدم املقدَّ

ل إالَّ أن يبدلوها من عند أنفسهم.   ٤أع�لهم ال يغ�َّ وال يبدَّ
»وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا«فمن قََدم ربا� للذين كفروا: 

ا، ك� هذ» قدم صدق«ويعاكسه  ٥
عليه فمنهم من قىض نحبــه ومــنهم   من املؤمن� رجاٌل صدقوا ما عاهدوا هللاّ «صدقوا، وإقدام صدق ك� أقدموا، فـ

  ٦.»من ينتظر وما بدلو تبديالً
ولكــلٍّ «م لــرب العــامل�: ، ثم عمل الصالحات، ثم التسليم الســلي هو اإل�ان با�ّ   ذلك، فأول أقدام الصدق عند هللاّ 

  .»درجات م� عملوا
  
  
  
  
  
  

  القرآن

                                                        
 ٓا�� و ���� ا��� ������� «�� ����: إن ��� ��م ��ق ��� ر���، ��ل:  ا����م ����). ا����ر أ��ج ا�� ��دو�� �� ��� �� أ�� ����      ١

�� رو��  ا����م ����  �� ����� ا���� �� أ�� ���ا��ّ� ٢٩٢: ٢و��� �� ���ه ���ق ��ة ����، و�� ��ر ا������ » ���� ��� ��م ا������

 .آ�� و ���� ا��� ����� ا��ٓ�� ��ل: �� ����� ����  ا����م ����  ا�����، و��� �� ا����� �� أ�� ���ا��ّ�

 
 .ا����م ������ ا��ٓ�� ��ل: و���� أ��� ا�������  ا����م ����  �� أ��ل ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٩٢: ٢). ��ر ا������      ٢

 
 ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: �� ��� ��� �� ا����دة �� ا���� ا��ٔول. ). ا����ر ��     ٣

 
وا��ٓ��ر ������ ��ل:  »� �� ����ا وآ��ر������«  ). ا����ر �� ا�� ����د �� ا��ٓ�� ��ل: ا���م �� ا���� ا��ي ����ا ��ل ا��ّ�     ٤

 ��� ا���ا���� �� ������ �� ��ل: ��ا أ�� ����ب. آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ�

 
 .٢٣: ٢٥). ��رة ا�����ن      ٥

 
 .٢٣: ٣٣). ��رة ا����اب      ٦
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  وحكمة نزوله تدريجيا
  بلسان عر�

  و
  هو يف ُزبُر األول�

  
» َّ »لْنَاُه تَرْتِيالًَوقَاَل الَِّذيَن كََفُروا لَوْالَ نُزَِّل َعلَيِْه الُْقرْآُن ُجْملًَة َواِحَدًة كََذلَِك لِنُثَبَِّت بِِه فَُؤاَدَك َورَت

١  
الذين «قالة ضالة مضللة من الذين كفروا عداًء وإجراما بحق القرآن ونبيه، تأ� مرة واحدة يتيمة باجابت� اثنت�: و

هنا هم ب� كتابي� ومرشك�، املتعودين عىل كتابات س�وية تنزل جملة واحدة، فالقبيالن قد يعتربان وحي » كفروا
  ك� نزلت سائر كتابات الس�ء جملة واحدة؟ »لوال نزل القرآن جملة واحدة«من الوحي  القرآن بدعا

  .»لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً«ومخترص الجواب وعلّه محترصة: 
ر فيــه:    نــار هللاّ «والفؤاد هو القلب املتفئد  بنور تشتعل فيه فتتصاعد ك� القلوب الطــاهرة، ام بنــار عا�ــة تتســعَّ

»التي تطلع عىل االفئدة املوقدة
  لنوره من يشاء.  نارا عىل نار، ك� هناك نور عىل نور يهدي هللاّ  ٢

  اترى ان فؤاد الرسول ما كان مثبتا ليحتاج اىل تثبيت بتنزيل القرآن مفرقا؟ ولواله ملا نزل اليه وحي القرآن!.
وكــ� تثبــت فــؤاده املنــ� بــوحي القــرآن »وقل رب زد� عل�«ثبيتها درجات: ك� أن األفئدة الن�ة درجات كذلك لت

  املحكم جملة واحدة يف ليلة القدر، كذلك يتثبت بوحي القرآن املفصل نجوما عدة معرفيا وعمليا.
قرأه عىل وقرآنا فرقناه لت«ويف ذلك املكث من تنزيله يتثبت قلبه املن� عىل ُمكث، وبأحوج  اىل ذلك افئدة املؤمن�: 

  ٣.»الناس عىل مكث ونزلناه تنزيالً
هنا تثبيت لفوآد الرسول ك� يناسبه اىل قمم الك�ل، ولتثبت رسالته إىل املرسل اليهم كافة، حيــث هنالــك تثبيــت 

وإذا بدلنا «حدثهم عن نفسه وعقليته: ألفئدة املؤمن� ا�انا ومزيد ا�ان، ولكيال يُخيَّل اىل بسطائهم ان الرسول إ�ا ي
اعلم �ا ينزل قالوا إ�ا أنت مفرت بل اك�هم ال يعلمون * قل نزله روح القدس من ربك بــالحق   آية مكان آية وهللاّ 

  ٤.»ليثبت الذين آمنوا وهدًى وبرشى للمسلم�
يط، وتنزيله تدريجيا بذلك الوسيط تثبيتا للذين آمنوا، واصل التدريج يف فإنزال القرآن دفعيا ليلة القدر كان بال وس

لتحور قلوب مؤمنة حول محور فؤاده املن�، إذاعة قرآنية تذيع ما تستذيع،  »لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً«التنزيل 
  دون ِظنَّة وال تضييع، ودون فارق يف االستذاعة بينه وب� املرسل إليهم!

  لرسول واملرسل اليهم فائدة وعائدة يف تنزيله مفرقا عىل نجومه، كل ك� يناسب حاجيته وحاله.فلكل من ا
وكالً نقــص «فك� يف قصص االنبياء تثبيت لفؤاده، وعىل ضوئه افئدة املؤمن� يف حمل أعباء هذه الرسالة السامية: 

  ٥.»وذكرى للمؤمن� عليك من أنباء الرسل ما نُثبِّت به فؤادك وجاءك يف هذه الحق وموعظة

                                                        
 .٣٢: ٢٥). ��رة ا�����ن      ١

 
 .٧: ١٠٤). ��رة ا����ة      ٢

 
 .١٠٦: ١٧). ��رة ا����اء      ٣

 
 .١٠٢: ١٦). ��رة ا����      ٤

 
 .١٢: ١١). ��رة ��د      ٥
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  كذلك يف تدرج نزوله ككل، أحكاما وأنباًء غيبية أما هيه، تثبيت لفؤاده املن�، رسولية ورسالية.
فرتى قصص املاض� تقص طول العهدين: امل� واملد�، حسب الحاالت واملناسبات الرسالية والرسولية، تثبيتا لفؤآد 

ء هذه الرسالة، تخفيفا عن كواهلهم هنا وهناك، فرتاها تتكرر يف مختلف الصــور،  � العائش� عبالرسول واملؤمن
، اللهم إالّ قصة يوسف حيث الحكمة اقتضت إفرادها يف مجالها املناسب.   ويف الطوال والُقرصَّ

ئدة املؤمن�، وك� يروى عن لفظيا كمفتاح لرتتيل معنوي، تدرجا لنزول أمطار الوحي الغزير عىل اف »ورتلناه ترتيالً«
اذا قرأت القرآن فرتله ترتيالً وبينه تبيينا، ال تن�ه ن� الدقل وال تهّذه هزَّ الشعر، قفوا عند عجائبه : «آله و عليه هللا صىلالنبي 

  ١».وحركوا به القلوب وال يكونن هم احدكم آخر السورة
رتلنــاه «فلتكون القلوب داعية الحركة بدوام الربكة، فتتفأد بانوار املعرفة دائبة، فال تقف َعَجلة الس� فيها، لــذلك 

  ونزلناه نجوما.» ترتيالً
ن النشاء امة يف الطول التاريخي والعرض الجغرايف، وليقيم نظاما دا�ا قو�ا، والرتبية بحاجة اىل تدرج لقد نزل القرآ 

يف موادها، واىل حركة ترتجم التأثر واالنفعال اىل واقع املُرام، وليست النفس البرشية لتتحول قفزة من الالّ يشء اىل 
  كل يشٍء.

يــة للعــامل�، وهــي يف طريــق نشــأتها و�وهــا، حســب اإلســتعدادات لذلك ينزل القرآن منج� وفق الحاجات الح
  املوهوبة يف ظالل املنهج الرتبوي الربا� الدقيق العميق.

د الجانب املعريف والحالــة العمليــة، يتلقاهــا املســلمون يف  أوامر ونواهي يومية، وإنباءات تلَو بعض تتجدد فتُجدِّ
ار ليطبــق أحيانها املطلوبة فيها، املحتاج إليها، لي عملوا بها فور تلقيها، ك� يتلقى الجندي يف ثكنته او يف خــط النــ

  واجبه ساعة فساعة، ويوما فيوما.
لقد عاش ذلك القرآن العظيم واملعجز العميم طول زمن الرسول، وليكون عىل حجة وبينة دائبة عىل طول الخــط، 

ن سؤاالت نزول الوحي، وليزداد هو واملؤمنون عل� ويعلم الناس انه ليس من عنده، ولو كان ملا انتظر يف اجابات ع
  بعد علم، فيعيشوا نِظرَة الرحمة اإللهية دائب� ودو�ا انقطاع.

وأما أن كتابات الوحي السالفة إ�ا نزلت جملة واحدة ألنها نزلت عىل انبياء يقرؤون ويكتبون، ولكن محمدا ما كان 
  ٢.»سنقرئك فال تنىس«: يكتب او يقرأ فقد ينساه! فيطارده قوله تعاىل

ولنئ سألت ف� هو الفارق بينها وب� القرآن يف فرق التنزيل وجمعه؟ أَو � يكن النبيون من قبل بحاجة اىل تثبيت 
  فؤادهم يف ترتيل وحيهم، وهم أحوج منه بكث�؟

ن سائر الوحي، فليحرش زمن الرســول عــىل طــول، فالجواب: أن الفارق االصل هو أن القرآن آية معجزة بنفسه دو 
ليعيش آية رسالته مادام حيا دو�ا انقطاع، وك� يعيشها املكلفون بعده حتى القيامة الكربى. وأنــه كتــاب معرفــة 
خالدة زائدة عىل سائر الوحي، فليثبت فؤاد الرسول وافئدة املؤمن� برتتيله، وسائر الوحي أحكام ال تحمل إنباءات 

  إال نذرا قليالً، وليس فيها نسخ وهو كائن يف القرآن، فهو �يزته يف منازل عدة �تاز بنجومه... يف تنزيله.غيبية 
  وان سائر الوحي تحمل احكاما تعبدية بسيطة، تعبِّد الطريق للرشعة االخ�ة الخالدة القرآنية.

ت املزيد من العلم واملعرفة لــه، وتثبيــت عىل سند الرسالة يف كل سنيّها، وتثبي» لنثبت به فؤادك«وعىل الجملة فـ
لــك » ورتلناه ترتيالً«فؤاده عىل الدعوة به ترتيالً، وتثبيت وحيه انه ليس منه، ولو كان ملا كان ينتظر الوحي دائبا، 
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  ».ورتل القرآن ترتيالً«وللمرسل اليهم 
ونرتلــه عــىل النــاس تــرتيالً، دون ان  لذلك فعلينا نحن العائش� بعد زمن الرسول ان نرتتل يف القرآن رويدا رويدا،

ها، او نرسل لطالبها فاذا هم غارقون فيها.   نرتسل يف آياته كغزير الهاطل فنغرق يف خضمِّ
ع ال يف قرائتِه  آله و عليه هللا صىل  ولقد كان رسول ّهللا  يشارط من يتعلمون القرآن ان يتقنوه عل� وعمالً شيئا فشيئا، دون ترسُّ

وإ�ا ترتالً وترتيالً ليأخذ مواضعه من العقول والقلوب واألفئدة، فتثبــت عليــه االفئــدة، وتتحــرك بــه  وال يف تعلُّمه،
  القلوب، فيصبح امة القرآن يف حركة دائبة برتتيله.

»وَالَ يَأْتُونََك ِ�َثٍَل إِالَّ ِجئْنَاَك بِالَْحقِّ َوأَْحَسَن تَْفِس�ا«
١  

  .»فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض«امثال الباطل، ولنا تفس� الحق، لهم 
  فحجة القرآن البالغة محلِّقة عىل امثالهم الباطلة، دارجة لها ادراج الرياح دو�ا ابقاء لها إالّ يف ارتتاج.

وَن َعَىل ُوُجوِهِهْم إَِىل َجَهنََّم أُْولَ «   ٢.»ِئَك َرشٌّ َمَكانا َوأََضلُّ َسِبيالًالَِّذيَن يُْحَرشُ
ذلك النهم بكل اتجاهاتهم ووجوههم حرشوا يوم الدنيا تأجيل ن�ان الضالل واإلضالل، فيوم القيامة يُحرشون عىل 

أولياء من دونه ونحرشــهم فهو املهتد ومن يضلل فلن تجد له   من يهد هللاّ «وجوههم بنفس الوجوه جزاًء وفاقا فـ 
  .»يوم القيامة عىل وجوههم عميا وبك� وص� مأواهم جهنم كل� خبت زدناهم سع�ا * ذلك جزاءهم �ا كفروا

  ٣.»َوإِنَُّه لَتَنِْزيُل رَبِّ الَْعالَِم�َ «
» املنزل«بديالً عن » تنزيل«في� يعني رسوَل القرآن، والقرآن، أم ويعني »: الكتاب املب�«فقد يعني الضم� الغائب 

علّه للتدليل عىل انه كله منزل منه تعاىل كأنه هو التنزيل، تنزيالً من عليا الربوبية إىل دنيا العبوديــة، ومــن عــايل 
إىل اخــرى  الغيب إىل ظاهرة الشهود للمربوب�، فليس تنزيالً من مكان عاٍل إىل مكان دان، وا�ا من مكانة عاليــة

ا للخلق عن الخالق مه� كان قلَب الرسول العظيم  وهــو الغنــي   ، والنــاس كلهــم فقــراء إىل هللاّ آلـه و عليه هللا صىلدانية، دنوَّ
الحميد الكب� املتعال العىل العظيم والقاهر فوق عباده، فرح�ته رح�نية ورحيميــًة ليســت إالّ تنــزيالً مــن علــوِّ 

دية. والتنزيل هنا يشمل مرحلتي: اإلحكام يف انزاله دفعيا، والتفصيل يف تنزيله تدريجيا، وهو الربوبية إىل دنو العبو 
وليس ابراَز العلم األزيل حتى يكون قد�ا ك� »ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث...«فيه� إحداث حديث الذكر 

  الذات وصفات الذات.
يحمل ربوبيتة العاملية الكافلة لرتبية العامل� إىل يوم الدين، دو�ــا  وإضافة التنزيل إىل رب العامل� للتأش� إىل أنه

له أو ينسخه خالَف سائر الوحي.   نَِظرَِة وحي آخر يكمِّ
ليس القرآن تنزيل الروح القديس الرسايل، وال الروح القدس عىل قلبه، فهذا وسيط الــوحي وذلــك مهبطــه، ولــيس 

  لحا للعامل�.تنزيله إالّ من رب العامل� ك� يراه صا
  ٤.»نَزََل بِِه الرُّوُح اْألَِمُ�  َعَىل قَلِْبَك لِتَُكوَن ِمْن الُْمنِذِرينَِبلَِساٍن َعَرِ�ٍّ ُمِب�ٍ «

ـ فمنِْزل القرآن هو» عىل قلبك«نزل بالوحي األم� الروح األم� إىل الرسول األم�  قلبه املك�:  دون ـ سمعك ـ فقط 
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هنا هو القرآن املفصل املنــزل نجومــا، دون املحكــم » به«و ١.» من كان عدوا لجربيل فانه نزله عىل قلبك بإذن هللاّ «
قــل نزلــه روح «النازل عليه ليلة القدر، والرس النازل عليه ليلة املعراج، إذ � يكن هنا وهنــاك لوحيــه أي وســيط: 

»دس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبرشى للمسمل�الق
وال صلة لتثبيت املؤمن� إالّ �ا يسمعونه منه  ٢

  من الوحي املفصل دون األرسار املسترسة الخاصة بساحة الرسالة.
  ».مب�«ه، فضالً عن وليس القرآن املحكم بلسان عر� أو سوا» بلسان عر� مب�«وداللة اخرى 

وهو ايضا الروح القدس األم�، فالنــازل  آله و عليه هللا صىلفجربيل الروح األم� القدس نزل بالروح القرآن املفصل عىل قلبه 
والقــرآن » نــزل... عــىل قلبــك«لنوره من يشاء، وتــراه كيــف   واملَنزِل املُنزَل روٌح قُدس أم�، نور عىل نور يهدي ّهللا 

ا يحمل من ألفاظ تُسمع البد ملنزله من أذن أو سمع؟ فهل انه نزول املعنى دون لفــظ كــيال يحتــاج إىل املفصل �
أذن؟ والقرآن يعني كال اللفظ واملعنى، فاملعنى دون لفظ ال يُقرء وإ�ا يُلهم، وليس امللهم قرآنا ينزل حيث القراَءة 

  .»فاذا قرأناه فاتبع قرآنه«تخص اللفظ!: 
له الذي يُقرء.فنازل الوحي إىل    قلبه اعم من القرآن حيث يعم محكمه الذي ال يُقرء ومفصَّ

أجل وللقلب سمع هو أسمع من سمع األذن ك� له برص، وليس سمع األذن إالّ ذريعة لسمع القلب ك� برص الع� 
  �ا وسيط.دو » نزل به الروح األم� عىل قلبك«ذريعة لبرص القلب، وللقلب ان يسمع أو يبرص دون وسيط ك� 

فالقلــب إمــام » القلوب ا�ة العقول والعقول أ�ة األفكار واألفكار أ�ة الحواس والحواس أ�ة األعضــاء«وكيف ال و
األ�ة فكيف ال يؤم به الحس وهو ـ فقط ـ مأموم غ� إمام! وكيف ال؟ ومن لزامات الوحي أالّ يسمعه إالّ من يوحى 

وقد كان آله و عليه هللا صىلطبيعة الحال جاهرة حتى يُسمع ـ لكان يسمعه غ� النبي إليه، فلو كان يحمل الفاظا صوتية ـ وب
يوحى إليه �رأى ومسمع من الناس، فهو يسمع وهم ال يسمعون، وإ�ا يرون كأنه يغىش عليه من وطأة الــوحي! 

  ٣وكان ينفث يف روعه قرآنا وسواه من وحي.
ال تحرك به لســانك «فال يُسمع إىل قول القائل إن النازل إىل قلبه هو املعنى ـ فقط ـ واأللفاظ هي من صياغته فـ 

امللقاة من  آله و عليه هللا صىلقرآن بلفظه ومعناه من منشآت النبي واسخف منه أن ال ٤!»لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه...
»ما كنت تعلمها انت وال قومك«روحه األم� إىل قلبه املك�، إذ 

وهــو » نزل به الــروح األمــ� عــىل قلبــك...«فا�ا  ٥
  ينزِّل القرآن عىل قلبه؟!. فهل أصبحت روحه األم� ربَّ العامل� حتى» تنزيل رب العامل�«

وهــو » عىل قلبــك«حتى يحتمل قراءته عىل سمعه وا�ا » نزل به عليك«ام » قرءه الروح األم� عليك«ليس النص 
من «عمق الروح حيث تتفأد بنور الوحي، والبد للقلب من نورانية تامة طامة استعدادا لنزول الوحي القمة األخ�ة 

  »:ذرين بلسان عر� مب�لتكون من املن» «رب العامل�
والغاية من ذلك اإلنزال » عىل قلبك«فاملُنْزَل هو القرآن العر� املب� » نزل... لتكون من املنذرين بلسان عر� مب�«
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أب� من سائر كتابات الوحي عربية وسواها، لو » بلسان عر� مب�«أن تكون من املنذرين، ولك اختصاص أن إنذارك 
يب�ِّ األلسن وال تبينــه »: مب�«هو الواضح املعرِب عن معناه، و» عر�«ن كتاب وحي عر�!، وكان هناك قبل القرآ 

  ١».األلسن
لِ�َ «   ٢.»َوإِنَُّه لَِفي ُزبُِر اْألَوَّ

إذا فالقرآن نسخة  ٣؟»ان هذا لفي صحف األوىل*صحف ابراهيم وموىس«؟ ك� و»يف زبر األول�«القرآن »: إنه«هل 
  ٤.»نزل به الروح األم�«زبر األول�  عربية عن العهدين، وليس وحيا يستقل عن

ـ وهو اعقل العقالء ـ يدعي كــذبا انــه يســتقل يف وحــي القــرآن ليســتغله يف رشعــة  آله و عليه هللا صىلوال يعقل ان محمدا 
لعهدين، هدما ملا بناه وهــدرا ملــا مبتدعة جديدة يدعيها افضل م� قبلها، ثم يرصح أن القرآن نسخة عربية عن ا

  تبناه، لتطول ألسنة عل�ء العهدين الناقم� عليه، ودون أن يأ� بيشٍء جديد للمرشك�!
ثم واقع الحال يف العهدين، املتوفرة فيه� التناقضات واملضادات للواقع وب� آياته�، دون القرآن الذي ال اختالف 

� تكميالً لــنقص أو نقضــا لباطــل، وحتــى يف العــرض القصيصــ، ذلــك الواقــع فيه، ثم اختالف املواضيع بينه وبينه
  املتهافت بينه� وب� القرآن يبطل فرية أنه نسخة عربية عن العهدين.

ثم املرشكون املوجهة اليهم ـ يف األصل ـ هذه التوجيهات، � يكونوا ليؤمنوا باألصل املزعوم للقرآن فضالً عن الفرع 
  لهم وملاذا؟ إنه نسخة عربية عن العهدين.القرآن! فكيف يقول 

  وكذلك الكتابيون حيث يعرتضون: فإذا لست عىل يشٍء جديد، فلتكن لنا تبعا وكيف ترجوا أن نتبعك؟.
انــه لفــي زبــر «ثم يناقضه بـــ »وانه لتنزيل رب العامل�* نزل به الروح األم� * عىل قلبك....«ثم وكيف يرصح اوالً: 

  اليه، إالّ إىل األول� وهو راسٌم رسمهم يف هذا القرآن. إذا فلم يوح »األول�
»أو � يكن لهم آية ان يعلمه عل�ء بني ارسائيل«ثم 

يعني دليالً ثانيا عىل استقالل » إنه لفي زبر االول�«عطفا عىل  ٥
ة عربية لزبر األول� لكان هدما لربهان القرآن أمام وحي القرآن ع� أوحي إىل األول�، ولو كان عل� لهم انه نسخ

  !»يعلمه عل�ء بني ارسائيل«الكتابي� واملرشك� �ا 
وكذلك رسول القرآن؟ وهذان واقعان ال مرد » لفي زبر األول�«القرآن، ببشارة له بوحيه بلسان عر� مب�، »: انه«أم 
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  له� مه� حرفت عن جهات ارشاعها.
آلهة أخرى...   ... وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ * ءإنكم لتشهدون أن مع هللاّ «القرآن: فبالنسبة لبرشى 

وك� جاء يف كتاب اشعياء  نبأ هذا الــوحي العــر� والــيكم  ١،»الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ك� يعرفون أبناءهم
  األصل العربا� نصا:

ادايِْم ِ� َصَوال صاْو َصوْال َصــاْو قـَـوْ اِْت مِ « ى ِمشَّ ال قـَـاْو ْى يُورِْه ِدعاْه ِواِْت ِمْى يا بِْ� ِشُموعاْه ِغگُْموْيل ِمحاالْب ِعتْيمِّ
ْه* آِرشْ آَمرْ  بِْر إْل هاعاْم َهذِّ إليهْم زِتُْت َهْمنِّوحاْه  قَوْال قَاْو زِِع� َشاْم زِِع� َشاْم*ِ� بِلََعِجي َشافاْه ِوبِالُشوْن أِحرِْت يدَّ

ْرَجعاْه ِوال آبُو ِشُموْع*ِوهاياهْ الِهْم ِدبَْر يُِهواْه َصوْال صاْو َصوال صاْو قَوْال قاْو قَ  وال قَاْو ِزِعْ� هانِيُحو لِعايِف ِوزِئُت َهمِّ
وا*الِخْن ِشمُعوا ِدبَْر يُِهواْه أنِْيش الُصــون ِمْشــِيلْ شاْم زِع�ْ شاْم لَِمَعْن يِلُْخوا ِوخاْشلُوا آُحوْر ِونِْشبارو ِونُِقُشوا ِونِلْكادُ 

ْه أِرشْ يِ�وشاالمْ    »:َهاعاْم َهذِّ
ه يف الخطاب أللمفطوم� عن الل� للمفصول� عن الثدي*ألنه أمٌر عىل أمٍر أمٌر عىل « ملن ترى يعلِّم العلم وملن يفقِّ

ل*ألنه بلهجة لكناء بشفاه أعجمية وبلسان غــ� لســانهم أمٍر فرٌض عىل فرٍض فرٌض عل فرٍض هنا قليٌل وهناك قلي
يكلم هذا الشعب*الذين قال لهم هذه هي الراحة فأريحوا الرازح وهذه هي الرفاهيــة » العر�«يعني » العربا�«

فابوا ان يسمعوا*لذلك سيكون كالم الرب لهم امرا عىل امٍر أمرا عىل أمر. فرضا عىل فرض ثم فرضا عىل فرض هنــا 
 وهناك قليالً. ل� يذهبوا ويسقطوا إىل الوراء فيُحطَّموا ويُصطادوا فيُؤخدوا*لذلك اسمعوا كالم الرب يا رجال قليالً

  ٢».الُهزِء والة هذا الشعب الذي يف اورشليم
» � بلعجي شــافاه«يل بغ� لغتهم فهذه اآليات البينات بشارة جميلة للقرآن ونبيه أنه يكلم هذا الشعب اإلرسائي

رسول االســالم يف «عرشات من البشارات سجلناها يف آلـه و عليه هللا صىلبلسان أعجمي ـ غ� لسانهم...، ثم وبالنسبة للرسول 
الذين آتينــاهم الكتــاب يعرفونــه كــ� يعرفــون أبنــاءهم وإن فريقــا مــنهم «ويقول عنه القرآن: » الكتب الس�وية
  ٣.»هم يعلمونليكتمون الحق و 

يجدونه مكتوبا عندهم يف « ٤عىل تحرُّفها:» لفي زبر األول�«فالقرآن بنبيه واملواصفات القرآنية والرسالية املحمدية 
  ٥.»التوراة واإلنجيل...

                                                        
 .٢٠: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ١
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َ�ُء بَِني إِْرسَائِيَل «   ١.»أََولَْم يَُكْن لَُهْم آيًَة أَْن يَْعلََمُه ُعلَ
ال فحسب للكتاب� » إنه لفي زبر االول�«الواو هنا عطف عىل آية القرآن نفسه وفيه الكفاية عن أيّة آية، ثم آية 

  البشارة به فيها َملحمة غيبية تدل عىل انه من غيب الوحي عىل الرسول األم�. بل وكذلك لغ�ه�، حيث
» او � يكن لهم آية ان يعلمه عل�ء بني ارسائيل«فان � يكن لهم ـ كتابي� ـ آية بنفسه وببشاراته يف زبر األول� 

  األحرار، غ� املحرف� الَكلِم عن مواضعه، إذ � ينسوا حظا ع� ذكروا به.
نسوا حظا م� ذكروا به وال تزال تطلع عــىل «وكل عل�ء بني ارسائيل قبل نزول القرآن مه� كفر به بعضهم إذ  أم

بنبإ  القرآن ورسوله اآل�، فقد كان عل�ء بني ارسائيل  ٢:»وكانوا من قبل يستفتحون عىل الذين كفروا«» خائنة منهم
ة وينتظرون هذا الرسول، ويحسون أن زمانه قد أظلهم، وأيامه قد أطلتهم، يحدِّث بعضهم به يتوقعون هذه الرسال

  بعضا ويتحدثون عىل املرشك� مستفتح� بذلك الفتح املب�!
يعلمه عل�ء بني إرسائيل، فقد �ت عليهم الحجة »  انه يف زبر األول�...«ال يث� قوميتهم، و» بلسان عر� مب�«إنه 

  حجة.وطمت امل
انُوا بِِه ُمْؤِمِن�َ «   ٣.»َولَْو نَزَّلْنَاُه َعَىل بَْعِض اْألَْعَجِمَ� فََقَرأَُه َعلَيِْهْم َما كَ
وما أرسلنا من رسوٍل إال بلسان قومــه ليبــ� «هنا تُحيل تنزيله عىل بعض األعجم�، أعربيا ينزل عىل اعجمي » لو«

»لهم
واختالف لغة النازل عن لغة الرسول عرقلة يف الدعوة، ونقــص يف الدعايــة، ومثــار للنكايــة، فعــذر للمعنيــ�  ٤

  بالدعوة الرسالية.
أم أعجميا عىل أعجمي؟ وهو نقص يف اللغة حيث العربية قمة ب� اللغات والوحي األخ� قمة ب� ســائر الــوحي، 

  ر� مب�.فليكن بلسان ع
  ثم والعرب األلداء وهم مبتَدُء الدعوة ومنطلَقها ما كانوا ليؤمنوا به، فليكن عربيا منزالً عىل عر�.

حيــث » ما كــانوا بــه مــؤمن�«أصالً أو ترج�نا » عىل بعض األعجم� فقرأه عليهم«عربيا أو أعجميا » ولو نزلناه«
ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لوال فصلت «م عن ان يؤمنوا به: النخوة العربية وقوميتها املتعرقة فيهم كانت تصده

آياته َءأعجمي وعر� قل هو للذين آمنوا هدًى وشفاٌء والذين ال يؤمنون يف آذانهم وقٌر وهو عليهم عمــى اولئــك 
  ٥.»يناَدون من مكان بعيد

  ٦».لو نزلنا القرآن عىل العجم ما آمنت به العرب وقد نزل عىل العرب فآمنت به العجم فهذه فضيلة العجم«اجل و
  ١.»َن بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَُّة اْألَوَّلِ�َ كََذلَِك نَْسلُكُُه ِيف قُلُوِب الُْمْجرِِمَ� الَ يُْؤِمنُو «
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ولقد ارسلنا يف شيع األول�* وما يأتيهم من رسول إالّ كانوا بــه يســتهزؤن* كــذلك نســلكه يف قلــوب املجــرم�* ال «
فيه يعرجون* لقالوا إ�ا سكرت أبصارنا يؤمنون به وقد خلت سنة األول�* ولو فتحنا عليهم بابا من الس�ء فظلوا 

»بل نحن قوم مسحورون
ا لكافــة » يف قلــوب املجــرم�«القــرآن ـ إنفــاذا »: نسلكه«القويم القويم » كذلك« ٢ قطعــ

ن داخليــة وخارجيــة، األعذار القومية واإلقليمية واختالف اللغة أماهيه، ورسدا لكافة الرباه� القاطعة لوحي القرآ 
ا منهم رغم بارعة الحجج إالّ عند رؤية الباس: » ال يؤمنون به«ولكنه ليس لينسلك يف هذه القلوب املقلوبة فـ تخ�ُّ

  .»حتى يرووا العذاب األليم«
 طبعا عليها وخت�:» يف قلوب املجرم�«عدم اال�ان بالقرآن رغم ناصع الربهان »: نسلكه«البعيد البعيد » كذلك«و
  ٣.»قلوبهم  فل� زاغوا أزاغ ّهللا «

ؤمنون ال ي«وهذا السلك هو من مخلفات السلك األّول املواَجه بالتكذيب جزاًء وفاقا، ومن مخلفات السلك الثا�: 
فل� رأوا بأسنا قالو آمنا... فلــم يــك «هنا يف الرجعة أو قبلها، ام يف الربزخ واألخرى: » به حتى يرووا العذاب األليم

» كذلك نســلكه«فال تعني  ٤،»التي قد خلت يف عباده وخرس هنالك املبطلون  ينفعهم ا�انهم ملا رأوا بأسنا سنة هللاّ 
ولو شاء ربك «؟: »ال يؤمنون به..«ليس ليحمل املكذب� عىل اإل�ان، ولو َحَمل عىل ا�ان فكيف   اال�ان فإن هللاّ  ِسلَك 

  ٥.»آلمن َمن يف األرض كلهم جميعا
  اال�ان بالقرآن. »ال يشعرون«به و» وهم ال يشعرون«دون إخبار وال إمهال » بغتة«ذلك العذاب األليم » فيأتيهم«
  ٦.»فَيَُقولُوا َهْل نَْحُن ُمنْظَُرون«

  إنظارا ل� نؤمن به، والت ح� مناص، وقد فات زمن الخالص.
بِنَا يَْستَْعِجلُونَ «   ٧.»أَفَبَِعَذا

يا عىل النبي�، استهتارا واغرتارا �ا لهم مــن ُمتَــع الحيــاة املوعود لل  فلقد كانوا يستعجلون بعذاب ّهللا  مكذب� تحدِّ
رون خاطر النبي األقدس محمٍد    .آله و عليه هللا صىلالدنيا، وهم بذلك اإلستعجال الِعضال يكدِّ

  ٨.»ُهْم َما كَانُوا ُ�َتَُّعونَ أَفََرأَيَْت إِْن َمتَّْعنَاُهْم ِسِنَ� ثُمَّ َجاَءُهْم َما كَانُوا يُوَعُدوَن  َما أَْغنَى َعنْ «
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كأنّه متحّ� فسألوه عن ذلك فقال: و�؟ ورأيت عدوي يلُون أمر أمتي من بعدي فنزلت:  آله و عليه هللا صىلرؤي النبي «فقد 
  ١».أفرأيت...«
  
  
  
  
  
  

  عربية القرآن
  تعرب انه األفصح االبلغ

)۱(  
  ٢.»َما يَُقاُل لََك إِالَّ َما قَْد قِيَل لِلرُُّسِل ِمْن قَبْلَِك إِنَّ َربََّك لَُذو َمْغِفرٍَة َوذُو ِعَقاٍب أَلِيمٍ «

 هي كلهــا ويــالت متناســقة مــع بعــض ومتشــابكة، ورشيطــات قيالت عىل الرساالت وحملتها طول التأريخ الرسايل
مكرورة تُدار من ح�قى الطغيان والجهاالت عىل أصحاب الرساالت، كل� كانت الرســالة أقــوى، ودعايتهــا أعــرض 
وأنبى، كانت القيالت عليها أوسع وأشجى، وألن هذه الرسالة السامية تجمع الرساالت كلها وزيادة، فالقيالت عليها 

وقد قيل علــيهم » إال ما قد قيل للرسل من قبلك«يا حامل الرسالة األخ�ة » ما يقال لك«تلكم القيالت كلها  تجمع
ولتُصنع «مه� كان مرساهم  »فإنك بأعيننا« »فاستقم ك� أمرت ومن تاب معك«كل قيل، فلتُصربِّ نفسك عىل كل قيل 

  سالتك، ألنها محطة القيالت.تجمع ج�ع الرقابات حفاظا عىل ر » بأعيننا«فـ »عىل عيني
مــا   ليغفر لك ّهللا «يغفر قيالت عليك سرتا لها وسدا عليها فال يأتيها الباطل �ا يبطلون، وك� » إن ربك لذو مغفرة«

كذلك ليغفر لك كل باطل يأتيك من ب� يديك ومــن خلفــك، إذ ال يســطع عــىل إبطــال  »تقدم من ذنبك وما تأخر
  حجتك، وإغراقك يف لُجتك.

  ملن يرص يف إبطال امرك.» ذو عقاب أليم«ملن تاب أو يتوب و» لذو مغفرة«م هو ث
لَْت آيَاتُُه أَأَْعَجِمىٌّ َوَعَرِ�ٌّ قُْل ُهَو لِلَِّذيَن آمَ « الُوا لَْوالَ فُصِّ نُوا ُهدًى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن َولَْو َجَعلْنَاُه قُرْآنا أَْعَجِميّا لََق

  ٣.»نِِهْم َوقٌْر َوُهَو َعلَيِْهْم َعمًى أُْولَئَِك يُنَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيدٍ ِيف آذَا
ولو نزلناه عىل بعض األعجم�*فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمن�*كذلك سلكناه يف قلوب املجرم�*ال يؤمنــون بــه «

  ٤».حتى يرووا العذاب األليم
آيتان يف سائر القرآن تفصحان عن النخوة العربية وجاه وحي القرآن أن لو كان أعجميا لزادوا يف النكران، م� يدل 
عىل مدى شقوتهم وتصلُّبهم يف قوميتهم لحد يجعلونها أصالً وحتى لرصح اإل�ان، فأولئك يناَدون من  مكان بعيد، 

اضهم عن دعاء الحق، كأنهم ـ من شدة إلتوائهم والذهاب بأس�عهم واإلنرصاف لتباعدهم عن طريق الرشد، وإعر 
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بقلوبهم ـ ينادون من مكان بعيد، فالنداء غ� مسمع لهم وال واصل إليهم، ولو سمعوه لضــلَّ عــنهم فهمــه للصــد 
ل علــيهم القــرآن املنفرج بينهم وبينه، إذ فَصلَت قوميتهم بينهم وب� س�ع الحق والخضوع لديه، وحتى حــ� نــزِّ 

ال   ! ف� هــم بصــاغ� ّهللا »ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون«عربيا فضالً عن جعله أعجميا إذ قالوا: 
  عربيا وال أعجميا.

واألعجمي من الُعجمة خالف اإلبانة، واإلعجام هو اإلبهام، واألعجم َمن يف لسانه ُعجمة عربيا كان أم سواه، ومنه 
هيمة عج�ء، ولصالة النهار عج�ء، إذ ال يجهر فيها بالقراءة، وسميت الحروف املفردة معجمة ألنها ال تدل قيل للب

  عىل ما تدل عليه الحروف املوصولة.
فاألعجمي بصورة عامة هو اللغة التي ال تفهمها، من بهيمة فهي أعجمية، أم فارسية اماذا من لغات لست تفهمها، 

كل لغة بالنسبة ملن ال يعرفها أعجمية، فاللغات كلها أعجمية لغ� أصحابها، عربية ألصحابها، أم وعربية ال تعرفها، ف
  وك� يعرب التوراة عن القرآن العر� ب� العرباني� أنه بلغة لكناء أعجمية.

  
  
  
  
  
  

  عربية القرآن
)۲(  

  
  الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 

اُه قُرْآنا َعَربِيّا لََعلَُّكْم تَْعِقلُونَ الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَاِب الُْمِبِ�  إِنَّ «   .»ا أَنزَلْنَ
  ١عيل حكيم.  هو القرآن املفصل، وهو املجمل املنزل ليلة القدر، وهو أم الكتاب لدى هللاّ » الكتاب املب�«

املفصالت كهذه السورة وسواها آياته، وإن كان هــو املجمــل فكــذلك األمــر » تلك«ـفان كان هو القرآن املفصل، ف
أنها أيات الكتاب املب� النازل عىل الرسول يف ليلة القــدر، قرآنــا » الر«اشارة اىل » تلك«ولكنها تفصيل آياته، أم إن 

غة دون أخــرى، وال عربيــا يف عىل شخص الرسول كربقية رمزية، ال عربيا يف لغته حيث الحروف املقطعة ال تخص ل
ـ ولكنها منها وليست كلها، إالّ أن ضمنيتها يف هذه الثالث تحل مشكلة  آله و عليه هللا صىلتعقله حيث ال يعقلها غ� الرسول 

التبعيض، وقد تكون هذه األحرف حاملة غ� الذي أنزل عليه ليلة القدر، ام تعمه�، ومهــ� يكــن مــن يشٍء فانهــا 
القرآن الخاصة بصاحب الوحي، وهي الكنوز التي ال تفتح بآياته املفصالت، مه� كانت مفاتيح لكنوز مفاتيح كنوز 

  أخرى للمرسل اليهم.
لغة عربية ولســانا عربيــا: واضــحا ال » قرآنا عربيا«الكتاب املب� للرسول، املجمل عن غ� الرسول »: إنا جعلناه«فـ

  .خفاء فيه يف أي حقل من الحقول ولكل العقول
  بل تعني كافة العقالء. »هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«ال تعني ـ فقط ـ العرب، فانه » لعلكم تعقلون«فـ 

يف هذه الحروف الرمزية أم سواها من رموز، ليس عربيا يعقله غ�  آله و عليه هللا صىلفالقرآن املب�، املنزل عىل قلب الرسول 
  ».لعلكم تعقلون«واضحا مكشوفا ال تعقيد فيه » قرآنا عربيا«ه للعامل� بتنزيل  الرسول، وقد جعله ّهللا 

فهو عر� اللفظ واملعنى، عر� الداللة واملدلول، عر� يف التفهم والتطبيق، ال تعقيد فيه دعوة وداعية، وقد يــروى 
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ث، أل� عــر� والقــرآن عــر� وكــالم اهــل الجنــة : احب العرب لثال آله و عليه هللا صىلبشأن العر� قوله  آله و عليه هللا صىلعن الرسول 
وليس هذا من حب الذات، وا�ا حب النبوة السامية، وحب القرآن وحب الجنة، فــالقرآن ونبيّــه عربيــان  ١».عر�

  واضحان دون خفاٍء، والجنة عربية واضحة ألهلها!
د ال يعقل إذا � يتعقل أو شاَء الردى، فالعاقل قد يعقل اذا تعقَّل وشاء الهدى، وق» تعقلون«أيها العقالء » لعلكم«
الرتجي هنا ويف سائر القرآن، ال تعني شكا يف ترجٍ لساحة الربوبيــة! وا�ــا هــ� فــيمن خوطــب بــالقرآن، » لعل«فـ

  فالهدى محتومة يف دعوة القرآن ألنه غ� ذي عوج، وهي غ� محتومة يف املدعوين بالقرآن �ا فيهم من عوج.
  
  
  
  
  

  قرآئة القرآن
  ىل مكثع

  
اُه تَنِزيالً«   ٢.»َوقُرْآنا فَرَقْنَاُه لِتَْقَرأَُه َعَىل النَّاِس َعَىل ُمْكٍث َونَزَّلْنَ

كتاب أحكمت «هنالك قرآن غ� مفروق هو النازل عليه ليلة القدر، وقرآن آخر مفروق هو النازل عليه طوال البعثة: 
  .»حكيم خب� آياته ثم فصلت من لدن

يعيه محك� دو�ا فرق وال مكث، ولكن الناس ليســوا ليعــوه ويفهمــوه إالّ عــىل ُمكــث، بــل  آله و عليه هللا صىلفهذا الرسول 
قال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة «عىل آياته البينات تطورا وتنورا:  آله و عليه هللا صىلوليثبت قلب الرسول 

  ٣.»فؤادك ورتلناه ترتيالً كذلك لنثبت به
فهنالك فرق ب� فرق القرآن للرسول تثبيتا لفؤاده ما وعاه محك�، وفرقه للمرسل اليهم ليعوه ومن ثم تثبت عليه 

  افئدتهم!
ر وآيــات، وذلــك ثم ان فرق القرآن له بعدان، بُعد األلفاظ حيث فرقت يف نجوم عدة َعرب الرسالة، فصالً له يف ســو 

  �نزلة فرق الشعر وهو �ييز بعضه عن بعض حتى يزول إلتباسه ويتخلص إلتفافه.
وفرق املعا� اي بيناه للناس بنصوع مصباحه وشدوخ أوضاحه حتى صار كمفرق الفرس يف وضوح مخطِّه، او كفرق 

  الصبح يف بيان ُمنبَلَجه.
 آلـه و عليـه هللا صـىلرتيالً دو�ا اســتعجال، ولقــد كــان اصــحاب النبــي فمن واجب القراءة للقرآن أن يقرء عىل مكث ويرتل ت
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  يتعلمون القرآن عىل مهل خمسا خمسا اّما زاد او نقَص دون أن ين�وه ن� الدقل أو يركموه َركم الركام!
اآليات، وأما ثم من فرق اللفظ يف القرآن ك� أرشنا فرقه الصغ� باآليات ثم الكب� بالسور ك� يذكر ان يف عديد من 

  الفرق بالركوعات والسجودات واألجزاء اّماذا م� اصطلح عليه القراء فال اثر عنه� يف القرآن.
ن انزال او تنزيل دفعيا، والسور القرآنية ال تخلو ع ٢تدريجيا، او ُمنْزَلة ١صيغة السورة والسور نجدها يف عرش، منزَّلة

  ٣وإن كان تنزيلها أك�.
اختلفت القراء يف عــدد  وألن السورة واآلية من صنيع الوحي فعديده� كذلك وحدوده� أيضا من الوحي، ومه�

السور واآليات فال اختالف يف الفاظ القرآن املوجودة ب� الدفت�، والسور حسب الرسم املتواتر مائة واربعة عرش، 
  ومه� اعتربت سورتا الضحى وا� نرشح وسورتا الفيل واليالف سورة واحدة، فهذه الوحدة حكمية وليست واقعية.

ال ترض بالحفاظ عىل كل�ت القرآن وحروفه وهــي محــدودة دو�ــا  ٤ات الستة فيها.ثم عديد اآليات، رغم االختالف
  اختالف.

ب البسمالت من السور وعدم ت بها حيث البون بيــنه� يصــبح يف ومن اهم الخالفات ب� الشيعة والسنة تحسُّ حسُّ
آية، وليس حسب الَكتب القرآ� إالّ اختالفا صوريا، وكون البسملة آية يف النمل يحتم كونها آية أين� كانت من  ۱۱۳

  السور!
وم� ال يريبه شك أن ترتيب اآليات والسور ك� اآلن مثل تركيب السور واآليات كل ذلك من الوحي دون تدّخل من 

  »!قرآنا فرقناه«وحي، فإن الكل من فرق القرآن غ� ال
  
  
  
  
  
  

  صيانة القرآن عن التحريف
)۱(  

  
ا الَِّذي نُزَِّل َعلَيِْه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجنُونٌ «   ٥.»َوقَالُوا يَا أَيُّهَ
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الة الساخرة، مسا مــن كرامتــه ونــيالً مــن ناكروا الوحي والرسالة والذكر املنزَّل يخاطبون صاحب الرسالة بهذه الق
وما فريته بالجنون إالّ النه يذكِّر عقولهم املدخولة، وهم ال يحبون الناصح�، فليفتكــوا بــه » إنك ملجنون«ساحته 

  ويلطِّخوه بسوء الحاالت املزرية حتى يفل عنه َمن حوله، ويقلَّ قولُه من هذا الذكر العظيم.
قمة عليا، وروحية منقطعة النظ�، يُتهم بأرذل التهم وهي الجنون، ِجنــة يف صــاحب فيا لوحي القرآن وحامله من 

الوحي، وبطبيعة الحال جنة يف الوحي يسّقطه عن أع� الناظرين واس�عهم ليفلوا عنه وال يدنوه، دعايــة عارمــة 
  عىل هذه الرسالة السامية لتموت يف بدايتها، كربهان عىل كذبها:

اِدقِ�َ  لَْو َما تَأْتِينَا«   ١.»بِالَْمالَئَِكِة إِْن كُنَْت ِمْن الصَّ
»ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجالً وللبسنا عليهم ما يلبســون«ويكأن املالئكة تُرى بالصورة املالئكية؟ وهم ال يُرون! 

٢ 
  فهم ـ إذا ـ ال يأتون يف دنيا التكليف.

  ٣.»َما نُنَزُِّل الَْمالَئَِكَة إِالَّ بِالَْحقِّ َوَما كَانُوا إِذا ُمنْظَِرينَ «
؟ علّه ألن نزولهم معه تأييدا لرسالته باطل، حيث يبطلونه ك� »بالحق«ترى وما هو » بالحق«نزوالً إلنزال العذاب 

أننا نزّلنا اليهم املالئكة وكلمهم املو� وحرشنا عليهم كل يشٍء قُبالً ما كانوا ولو «ابطلوا الرساالت املزودة بالبينات: 
»ولكن أك�هم يجهلون  ليؤمنوا إال أن يشاء هللاّ 

٤  
شاُء من ينزل املالئكة بالروح من أمره عىل من ي«وألن نزول املالئكة يوم التكليف ليس إال عىل من يشاء من عباده: 

»عباده أن انذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون
حيث تشرتط يف نزول املالئكة املسانخة وليست إال ملن يشاء من عباده:  ٥

»قل لو كان يف االرض مالئكة مطمئن� لنزلنا عليهم من الس�ء ملكا رسوالً«
م تشقق الس�ء بالغ�م ونزل ويو «أجل  ٦

»املالئكة تنزيالً
يوم يرون املالئكة ال «ال وحيا إليهم، بل عذابا عليهم وثوابا لسواهم، وك� ينزل املالئكة أيام عذابهم،  ٧

  ٨.»برشى يومئٍذ للمجرم� ويقولون حجرا محجورا
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  فرتجع مشكلتهم ك� كانت. ١.»لو جعلناه ملكا لجعلناه رجالً وللبسنا عليهم ما يلبسون«وحتى 
بحق التكليف كمالئكــة الــوحي، أم حــق املــوت كمالئكــة التــويف، أم حــق » بالحق«نزوالً » ما ننزل املالئكة إالّ«فـ

  .»ما كانوا إذا منظرين«يب، ثم يف نزول املالئكة بحق التويف او العذاب، ، أم حق التعذ التكوين كع�له في� يأمر هللاّ 
  فليس ليفيدهم في� يبغون ويتطلبون إذ كانوا قبل ذلك منَذرين، ولكنهم سخروا من املنِذرين وتالعبوا بآيــات هللاّ 

  البينات، ولو أنهم يبغون بهذه القاالت السوء مسا من كرامة الذكر الحكيم فـ :
كَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ إِنَّ «   ٢.»ا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّ

اضافة » نا ـ نحن ـ نا«تأكيدات عرش، خمس لنزول الذكر وخمس أخرى للحفاظ عليه، ففي األوىل جمعيات ثالث 
  ».ان ـ له ـ لـ «افة إىل إض» نا ـ و ـ حافظون«حيث التفعيل تأكيد، ويف األخرى » إّن ـ و ـ نزّل«اىل 

،  فالذكر منزَّل عىل ضوء جمعية الصفات، ومحفــوظ كــذلك بجمعيــة الصــفات، مــ� يُحيــل تنزلــه ممــن ســوى هللاّ 
  ، ف� هو ذلك الذكر؟ وتحريفه أو تجديفه بعد حفظ ّهللا 

اليكم ذكرا*رسوالً يتلو عليكم آيات   يا أوىل األلباب الذين آمنوا قد أنزل ّهللا   ...فاتقوا ّهللا «يقول:   أهو الرسول وك� ّهللا 
  ٣؟.»مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظل�ت اىل النور...  هللاّ 

زَّل تــدريجيا! مه� كان ذكرا من الذكر، فانه الذكر املُنزَل دفعيــا والقــرآن ذكــر منــ آله و عليه هللا صىلولكنه هنا ليس الرسول 
ثــم القــرآن  ٤فهو ذكر عىل هامش اآليات، » يتلو عليكم آيات ّهللا «وليس الرسول ذكرا يف هذه اآلية وارضابها إالّ ألنه 

  ٥ذكر يف سائر الذكر.
فألن فرية الجنون بصاحب هذا الذكر ترسي إىل الذكر  »يا أيها الذي نزل عليه الذكر«وألنهم ذكروا قبله ذكر القرآن: 

فسه، إنه ليس رصاح الوحي وصارمه، لذلك فهو ـ هنا ـ بحاجة اىل تأكيدات الصــيانة والحفــاظ، فــبحفظ القــرآن ن
حفظ  آلـه و عليه هللا صىليُحفظ الرسول، ألنه رسالته االصيلة الخالدة، وهو سنده األصيل يف رسالته، ثم ليس يف حفظ محمد 

  حفظ القرآن �اما عن أي تحريف وتجديف.القرآن، اللهم إال كرسول، وحفظ الرسول �اما هو 
كبرش � يُحفظ من أي هتك وجرح وترشيد، ثم اخ�ا مات وهــذا خــالف الحفــظ، ولكنــه  آله و عليه هللا صىلثم نرى محمدا 

  سلمت دعوته وَرصمت وخلِّدت بقرآنه املجيد، ويف ذلك حفظ الرسول خالدا اىل يوم الدين.
الذكر املضمون حفظه، فالقدر املتيقن هو اصــل الــذكر: القــرآن، الــذي أصــبح  وحتى اذا ترددنا هنا يف املعنى من

                                                        
 .٩: ٦). ��رة ا�����م      ١

 
 .٩: ١٣). ��رة ا����      ٢

 
 .١١ـ  ١٠: ٦٥). ��رة ا����ق      ٣

 
) �� ٥٢: ٦٨( »و�� �� ا�� ذ�� ��������«) ٦٩: ٣٦( »ان �� ا�� ذ�� و��آن ����«و ١٠٤: ١٢ »ان �� ا�� ذ�� ��������«). ���      ٤

 ���� إ��ّ ������ ��ل ��� ���� �����ت ا����ء.���� ا���� �� ا���آن ا

 
) ٥٨: ٣( »ذ�� ����ه ���� �� ا��ٓ��ت وا���� ا�����«) ٤٤: ٤٣( »وا�� ���� �� و����� و��ف ���ٔ��ن«). ����� �����:      ٥

ءا�ـ�ل ���ـ� ا�ـ��� «) و٥٠: ٢١( »���رك أ�����ه أ��ٔ��� �� ����ون��ا ذ�� «) و٤٤: ١٦( »وا����� ا��� ا���� ����� ����س �� ��ل ا����«و

 و�����. ٢٥: ٥٤و  ٤١: ٤١و ٧٨و ٤٩: ٣٨و���� ا��ٓ��ت  ٨: ٣٨ »�� ����� �� �� �� �� �� ذ��ي
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»وانه لذكر لك ولقومك«الرسول بحمله والدعوة به ذكرا 
فهو إذا ذكر للرسول الذكر، وبحفظه تحفظ رسالته التــي  ١

جسمه، خالدا يف عمره، ماضــيا يف أمــره، لــو � يُحفــظ تتبنّى ذلك الذكر!. ثم وال امتنان يف حفظ الرسول سلي� يف 
القرآن مصونا، وهو ممنون عليه بأمته ح� يُصان القرآن، مه� ظُلم ـ هو ـ ما ظُلم، وُهتك ما ُهتك، ورشِّد وهاجر 

لته ثم مات أو قُتل، ما دامت دعوته الرسالية سليمة خالدة يف القرآن املجيد، عىل أن الرسول لــيس ذكــرا إالّ برســا
  القرآنية فحفظها ـ إذا ـ حفظه.

ثم وليس يخص ذلك الحفظ بالكتاب املكنون واللوح املحفوظ قبل نزوله عىل الرسول، إذ ال مدخل إىل صياغة هناك 
؟ وال باملحكم النازل عليه ليلة القدر، فإنه »نزلنا«حتى يحتاج اىل هذه الصيانة املؤكدة، عىل أنه بعُد � ينزل فكيف 

عة، وليس منزَّالً تدريجيا! وال منة فيه عىل االمة، وال باملفصل املنزل عليه طيلة البعثة، أن يحفظ ـ فقط ـ ُمنزَل  دف
عنده، ثم يضيع يف امته، فال منة فيه ـ إذا ـ عىل األمة، وال عليه ملّا تضيع رسالته القرآنية التي ارســل بهــا ولهــا إىل 

فكذلك األمر، فليس املراد حفظ نسخة منه أم نسخ السالم عليهالقائم املهدي  األمة، وال حفظه ـ فقط ـ عند اال�ة ثم عند
يف أي َمنزِل من منازل نُسخه، املنشور ب� األمة وسواهم، ألنه لعامة املكلف�:   معيّنة، وإ�ا حفظ املنزَّل من عند ّهللا 

» الكتابإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس يف«
كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس « ٢

»من الظل�ت اىل النور
وال حفظه عن القدح فيه، إبطاالً لحجته، وتضليالً عــن محجتــه، حيــث القــدح فيــه كثــ�،  ٣

مهــ� أتــاه  » يأتيه الباطل من ب� يديه وال مــن خلفــهال«واإلضالل عنه وف�، مه� كانت حجتهم بجنبه داحضة فـ 
  املبطلون.

العزيز الحكيم، فك� انه نزَّله محك� ومفصالً ورتّبه، كذلك حفظه بكل   هنا هو القرآن املُنْزَل من عند هللاّ » الذكر«
يتناىف وحفظه، سواٌء يف مراحل الحفظ التي تتطلب صيانته ذكرا خالدا للعامل�، ثم وأي ضياع يف ذلك الذكر املنزل 

نقيصته ع� نزل، أم زيادته عىل ما نزل، إن نقضا لرتتيبه ك� رتب بالوحي، أو انتقاضا لرصحه بيانا وتبيانــا معجــزا 
  ٤.»انه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من ب� يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد«خالدا عرب الزمن، فـ

تاب عزيز، تنزيل من عزيز حميد، مصون عن كل ضياع بحفظ العزيز الحميد، فمن هذا الذي يقدر عىل النيل من ك
ساحته، واملس من كرامته؟! ولو أنه � يحفظ وحيه االخ� � يكن حكي� وال حميدا قضية انقطاع الحجة البالغة عن 

  العامل� أجمع�.
فظ سائر كتابات الوحي عن التحريف؟ فالجواب أن يف صيانة القرآن ولنئ قلت فكيف يكون حكي� حميدا و� يح

  صيانة سائر كتابات الوحي فانه مهيمن عليها ومب� كل شارد عنها وكل دخيل فيها.
ومن الحكمة يف عدم صيانتها دون القرآن اضطرار معتنقيها للرجوع اىل القرآن قضية رضورة حجٍة ّمــا بالغــة بــ� 

  هي تلك الكتب فليفتشوا عن كتاب بعدها هو الحجة البالغة عىل العامل�. العامل�، فاذ � تكن
ثم الكتابات املتواصلة الس�وية كل الحقة منها تب� مواضع التحريف يف كل سابقة، فلــم يخــل عصــور الرســاالت 

يىس ومحمد عليه� الســالم اآللهية ـ عىل تحرُّف كتاباتها ـ عن بيان ملواضع تحرُّفها، اللهم إالّ الفرتة الرسالية ب� ع
وهي فرتة املحنة واإلبتالء، مع ما فيها من بُقية انجيلية صالحة هي انجيل املسيح وانجيل برنابا الحوراي، مه� � 

                                                        
 .٤٤: ٤٣). ��رة ا����ف      ١

 
 .١٥٩: ٣). ��رة آل ���ان      ٢

 
 .١: ١٤). ��رة ا��ا���      ٣

 
 .٤٣: ٤١). ��رة ����      ٤
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  تكن هذه البُقية البُغية �تناول كلِّ من يبتغيها.
عىل هامش النازل وانه يتلوه ويــذكِّر  بــه  ثم الذكر املنزَّل هنا قد يعني كال الذكرين، نازالً وُمنزَالً عليه، ولكنه ذكر

ان ك� يف ليلة املبيت والحروب الطاحنة وكل الدوائر  ويبيِّنه، وقد حفظ تحت ظالل حفظ القرآن برعاية امللك املنّ
ه املرتبصة به، حتى قىض أمره ومىض دوره الرسايل اك�الً لتنزُّل الذكر، وبيانا له بسنته الجامعة املانعة، ثم قىض نحب

  عند اكت�ل الدعوة الخالدة يف القرآن الحكيم.
ليقبض نبيه ما قبض، ولكن دور الرسالة القرآنية   فلوال اكت�ل الدعوة القرآنية، يف العهدين: امل� واملد�، � يكن هللاّ 

مراحلــه ال ينقيض اال بانقضاء دور التكليف وهو عمر العا� حتى القيامة الكربى، فليظل محفوظا يف كل حقولــه و 
هنا معنيٌّ يف حفظه » الذكر«وحفظه، مصونا عن أية إصابة سيئة، بت�م أمره وطوال عمره، حيث   تحت رعاية هللاّ 

حيث يعني حفظُه  آله و عليه هللا صىلبكل كيانه وزمانه ومكانه، فالن كيانه الخلود، فهو ـ اذا ـ مخلَّد يف حفظه، دون الرسول 
عوة القرآنية، ولواله � يُحفظ القرآن، ك� انه لوال حفظ القــرآن يف عمــره الخالــد طوَل عمره املفروض لتحقيق الد

  طوَل الزمن � يحفظ الرسول يف رسالته الخالدة.
ف� قالة التحريف يف القرآن بزيادة او نقصان ام ايا كان إال تجديفا خارفا وتهريفا جارفا من البعيدين عــن الــذكر 

بهذا الصدد هرفت بها رواتها، من ارسائيليات ام كنسيات ترسبت اىل احاديث االسالم الحكيم، مه� تناقلوا روايات 
  فرتسبت فيها وُخيِّل اىل الجاهل� كأنها صادرة من مصادر الوحي والتنزيل!.

جاهالً ام غــافالً   وهل تجد يف سائر القرآن تأكيدات كهذه التي أكدت بها صيانة القرآن عن التحريف؟ ام تجد ّهللا 
   يحتاله املحرفون، ام عاجزا عن اإلحالة دون تحريفه؟!ع�

ـ إىل ج�عة من املســلم�، تناقلوهــا   ف� قيلة التحريف إالّ حيلة وغيلة رذيلة من املجرم�، ترسبت ـ وعوذا با�ّ 
  دون تثبُّت، مه� اشتهر البعض منهم بالعلم الجامع يف التحديث.

ن اي تحريف، جملة بآية الذكر والعزيز وارضابه�، وتفصيالً بكل آياته، فان فالقرآن يشهد جملة وتفصيالً بصيانته ع
  ج�ل الوحي القمة فيها باهر، وواقع التحدي فيها ظاهر.

ففي رزانة األلفاظ واملعا�، ورصانة املبا�، تَلْمع حصانته بكل املعا�، ولو ان آية زيدت فيها أو آيات، ثم اختلطت 
» ولــن تفعلــوا«ق التحدي الصارم يف تلكم البينات، ح� تختلط وتتشابه �قحــ�ت دخيلــة بآياته البينات، � يصد

تُحيل هذه الفعلة الخائنة، ان يأتوا �ثله ولو بآية منه، فكيف أتوا بها ثم اختلطت دون �ييز! ثم ومن املستحيل 
ا �ن فيهم من اال�ة املعصوم� اجت�ع املسلم� يف كل عرص ومرص عىل ما حرِّف وإْن يف حرٍف منه، فكيف اجمعو 

عىل محرَّف ُحرِّف عن جهاٍت من أرشاعه، واعتمدوه ع�دا وحيدا غ� وهيد يف كل شارد ووارد، وأصــالً عــىل مــدار 
  الزمن لقياس كل صادر وسادر!.

وفصالً يف وهنالك أخبار متواترة، كحديث الثقل� واحاديث العرض وارضابه�، تجعل هذا القرآن اصالً يُرجع اليه، 
ق اخبار التحريف، ام تؤّول اىل تفس�ات لفظية ام تحريفات معنوية اّما هيه،  كل خالف عىل مدار الزمن، فال تصدَّ

وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه وال يرعونه، والجهال : «السالم عليهوك� يف الباقري 
  ١».يحزنهم تركهم للرعاية يعجبهم حفظهم للرواية والعل�ء

تجرفها  »إن علينا جمعه وقرآنه«، و وتضارب النقل حول جمع القرآن يكفي نقضا لكون جمعه تأليفا من عند غ� هللاّ 
فضــالً عــن  السـالم عليـه، مه� كان عليا  جرفا سحيقا، ال تبقي وال تذر احت�لة من احت�الت جمع التأليف ملن سوى هللاّ 

  سواه.

                                                        
 .٢٧٤: ٥). ا��ا�� ����� ا������� آ�� ���ب ا����ة      ١

�� ���ك «و�� ذ���� ���ا �� ا���ا��� ��� ����� ا���آن �� ا������ �� ا������، و��� ��ء آ�� ا����� وآ��ت أ��ى ��� �� ا������ 

 وا��ا���. »���ل �������ا�� �� او�� ا��� �� ���ب ر�� �� «وآ�� ا����ى  »�� �����

 



 69

ضاحكا م� ادعي روايات من طرق السنة انه كان من القرآن ثم اسقط: ســورتا الخلــع والحفــد، فــالخلع و�وذجا 
والحفد: » الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك وال نكفرك ونخلع ونرتك من يفجرك  بسم هللاّ «
نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخىش نقمتك ان الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد ولك نصيل ونسجد واليك   بسم هللاّ «

! ومن آله و عليه هللا صىليف ح� يدعي ان سورة ا� لهب مقحمة النها تنديدة شديدة بعم الرسول »! عذابك بالكافرين ملحق
املضحك املب� ان تحسب هذه األغلوطات الخارفة، واملقح�ت الهارفة من السور القرآنية الساقطة عنه، ويف الحق 

  ام اي اديب ام واي عر� الٍه.  اقطة عن كونها كالم هللاّ هي س
فانكحوا ما طاب «و» وان خفتم اال تقسطوا يف اليتامى«ومثله القيلة الجاهلة القاحلة ان ثلثا من القرآن سقط ب� 

ما سقط هناك  ـ  الن القائل � يفهم الرباط ب� جز� اآلية فأسقط ثلث القرآن بينه�، وقد ـ وهللاّ » لكم من النساء
  إالّ كل عقله!

فكيف يعقل ان اك� من ألفي آية تسقط يف موضع واحد، وال يتنبه له إالّ هذا العبقري! فلم يعرفه الُحّفاظ األولون، 
  وال اال�ة املعصومون، وال الجامعون للقرآن!

إالّ املوجودة، وأن االحزاب كانت وك� تقوَّلوا: ان الرباءة كانت ُمبَسملة تعدل البقرة، فسقطت البسملة وسائر آيها 
  كالبقرة فسقطت منها مئتا آية!!!

إنها مزيفة، بان الحفاظ عىل هذا الذكر االخ� حفاٌظ عىل سائر الذكر، والتحريف فيه ك� فيها هدٌر لكل ذكر، فاين 
 والخــائن مــن هو الحفظ املؤكد املمنون به عىل املسلم� اذا كان القرآن محرفا؟ وكيف يُعرف الغث من الســم�

األم� إن كان القرآن مزيفا؟ واىل َم يرجع املسلمون وسائر اهل الكتاب اذا انقطعت الحجة عن القرآن ك� عن سائر 
  كتب الس�ء!

ولعمر الهي الحق ان هذا القرآن هو النور املب�، والحق املت�، وهو ـ فقط ـ مقياس للرد والقبول، حتى يف نَُقطه 
ركيبه، فضالً عن جمله وآياته وسوره، وك� يستفاد من اطالقــات احاديــث العــرض وعموماتهــا، وإعرابه وترتيبه وت

  ونصوص منها، أن هذا القرآن هو املدار لكل� دار عىل األلسن وب� الكتب.
كــ� تــدل عليــه آيــة  ١بإشــارات الــوحي، آلـه و عليه هللا صىلولقد كان القرآن مؤلفا ك� اآلن، مجموعا قبل ان يقبض الرسول 

                                                        
���ل: ا��أه �� ��� (ا�����ن آ�� و ���� ا��� ���� �� ���� ا������ �� ا�� ��� ��ل ���� ا���آن ���أت �� �� ���� ���� ا���� ). و��     ١

). و�� ا�����ن �� ا�� ا�� داود ���� ��� �� ���� �� ��� ا����� ��ل: ��� ا���آن ��� ��� ر��ل ١٢٤ص  ١ج  ٢٠ا���ع 

���� �� ا�����ر: ���ذ �� ��� و���دة �� ا����� وأ�� �� ��� وا�� ا��رداء وا�� ا��ب ا�����ري، و��� �� ا������  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

ار��� �� ����� ����: ���ذ �� ��� وا�� �� ��� وا��  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا����� �� ا�� ����� ��ل: ��� ا���آن ��� ��� ر��ل ا��ّ�

 � �� �����: ا�� ا��رداء و����ن و��� ����ن و���� ا��اري.ز�� وا�����ا �� ر���

���: أ�� �� ز�� و���ذ، وا�� ا��رداء و���� �� ����  ٓا�� و ���� ا��� ���و��� ��� و�� ا�� داود �� ا����� ��ل: ��� ا���آن �� ��� ا���� 

ا��� �� ���ب ا������ �� ���� ���� �� ا�� ����ة وا�� ز�� و���� �� ��ر�� و�� ا��ه ا�� ��ر��� او ���ث و��� ا��� �� ا�� 

 ��ل: اول �� ��� ا���آن �� ���� ���� ���� ا�� ����� ا��� �� ����ي ��داء ��� ����� �����.

و��...  ���ما� ������ ���  ٓا�� و ���� ا��� ���  أ��ل: ��ا �� ���� �� ���ب وا�� ���� �� ا���� �� ��� ا���� ��ول ������ ���ا ر��ل ا��ّ�

و�� ر���ه  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ���� �� ���ب ���ا�� ����� آ���� ��� ��� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������ ار���ل ا����  ا����م ����و�� ��� ��� 

 ������.ا�� ���ه ا���ا�� ا��� ���� ���� ا�������� وا���� �� ����ء ا���� ����وا ��� ��ش ا���� وا�����ا �� 

و�� ا�����ن ������� �� ا��� وا�� داود وا�����ي وا������ وا�� ���ن وا����� �� ا�� ���س ��ل ��� �����ن... ���ل ����ن: ��ن 

�� ���ل ���� ا���رة ذات ا���د ���ن اذا أ��ل ���� ا���ء د�� ��� �� ��ن ���� ����ل ���ا ����ء ا��ٓ��ت  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

ان ������ ا���� ���ه  آ�� و ���� ا��� ���) و�� روا�� ����ن �� ا�� ا���ص ���� ٤٨: ٢ا���رة ا��� ���� ���� ��ا و��ا... (����� ��� ا����ل 

ء ��� ا���ر ��� آ�� و ���� ا��� ���وا���� ان ا���� �� ������ �� ��رة (ا����)، و��� ��ن  »��ٔ���� �����ل وا�����ن...  ان ا��ّ�«ا��ٓ�� 

 ا���ز�� ����� ��ٓل ���ان وا����ء و�����، و��ن ���� ��ه ا���ر �������� ا��� ������ ���.
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وتقديم جمعه هنا عىل قرآنه قد يلمح انه مع قرآنه، فقد كان يُقرء عليــه القــرآن  »ان علينا جمعه وقرآنه«القيامة 
النجوم والحاجيات واملتطلَّبات، ومعها اشارة الوحي كيف تجمع واين توضع املفصل آية او آيات ام سورا �ختلف 

  ١يف آيات ام سور، فأصبح القرآن ك� هو اآلن بعد نزول آيته األخ�ة.
واال�ة من آل الرسول مؤيدة هي األخرى أن هذا القرآن هو الذي جمعــه  آلـه و عليـه هللا صىلومتواترة الروايات عن الرسول 

لشذاذ القائلة بالتحريف تهريف شاذ تعاىل دون أن تَْفلت منه نقطة او حركة أّما هيه، ثم ا  الرسول والفه بامر هللاّ 
ممن كانوا يرتبصون بالقرآن دوائر السوء، وهي مخالفة للقرآن وملتواتر الروايات واحاديث العــرض والثقلــ� فــال 

ولو كان « آله و عليه هللا صىلموضع فيها من القبول، والقرآن اآلن هو بنفسه اغنى برهان عىل انه اآلن ك� كان زمن الرسول 
سواٌء يف ذلك آياته وترتيبه الخاص يف تأليفه، فان للتأليف دخالً عريقا يف » لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  غ� هللاّ  من عند

التعرُّف اىل معانيه وك� يف اصله، تأليف قاصد ك� األصل قاصد، قصدا بالوحي فقط، دون اآلراء املختلفة املختلَقة 
  املتخلِّفة عن رصاح الوحي.

ال يف ترتيب التأليف بعد النزول نجوما ان كل آية او آيات كانت تحمل معها اشــارة الــوحي ايــن ومن طبيعة الح
بــالوحي، فلــذلك  آلـه و عليـه هللا صـىلمكانها من سورة وآية نزلت من ذي قبل، فكان كتّاب الوحي يكتبونها ك� يــأمر النبــي 

وقد ختمها نفٌر من اصحابه عنده فصدقهم عليه وامرهم  لهآ  و عليه هللا صىلاصبحت سورا مرتبة ك� هي اآلن يف زمن النبي 
  ٢فيه �ا امر.

  
  
  
  
  

  صيانة القرآن عن التحريف
)۲(  

  

                                                                                                                                                         
 
 ا�� ��ن اذا ��ل ���� ا��ـ�ء د�ـ� ��ـ� �ـ� �ـ�ن آ�ـ� و ���� ا��� ���  �� ����ن �� ر��ل ا��ّ� ٤٨: ٣). ��� �� ����� ��� ا����ل      ١

 ���� ����ل: ���ا ����ء ا��ٓ��ت �� ا���رة ا��� ���� ���� ��ا و��ا.

 
 آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ). ��ل ا����� ا������ ��� ا���ى �� �ـ�اب ا���ـ��� ا���ا���ـ��ت... ان ا��ـ�آن �ـ�ن ��ـ� ��ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�     ٢

��� ��� ��� ��� ��� �� ا������ �� ����� �� ������ ����� ��� �� �� ���� ا��ٓن ���� ��ن ��رس و���� ����� �� ذ�� ا�

�ـ� ��ـ��د وا�ـ� �ـ� ��ـ� و�����ـ� ���ـ�ا   و���� ���� وان ����� �� ا��ـ���� ��ـ� ���ا��ّـ� آ�� و ���� ا��� ���وا�� ��ن ���ض ��� ا���� 

�ـ� ����ـ� ��ـ� ���ـ�ر و�ـ� ���ـ�ث وان �ـ� ��ة ����ت، و�� ذ�� ��ل ��د��  ��ٔ�ـ� ��ـ� ا�ـ� �ـ�ن ���� آ�� و ���� ا��� ���ا���آن ��� ا���� 

���� �� ذ�� �� ا������� وا������ �� ���� ������ ��ن ا����ف �ـ� ذ�ـ� ��ـ�ف ا�ـ� �ـ�م �ـ� ا�ـ��ب ا��ـ��� ���ـ�ا ا��ـ�را 

ا�ـ�  ����� ���ا ����� �� ���� ������ �� ا�����م ا�����ع ��� ����، و��ل ا����� �� ���� ���م ا���آن ���� ���ـ� ��ـ� ا��ـ��

 ��ووس �� ��� ا����د �� ����:

��ك ا���آن ا��ي �� ���� ��� ا��� وا��ي ���م �� د����  ٓا�� و ���� ا��� ���  وإ�� ��ٔ��� �� ان ���� ا������ن ��ل �� ز�� ان ر��ل ا��ّ�

ا���ف، و�� ����� و ����� ��� أو�� ا��� دا��� ا��� ����� �� ���   وا���ا�� ا��� ��ء ��� �� ��� ر�� و��� �� د��� ا��ي ���� ا��ّ�

 ».ان ����� ���� و��آ�� * ��ذا ��أ��ه ����� ��آ��«ا���: 

 



 71

ْوَم الِْقيَاَمِة اْعَملُوا َما ِشئْتُْم إِنَُّه نا يَ إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدوَن ِيف آيَاتِنَا الَ يَْخَفْوَن َعلَيْنَا أَفََمْن يُلَْقى ِيف النَّاِر َخْ�ٌ أَْم َمْن يَأِْ� آمِ «
  ١.»ِ�َا تَْعَملُوَن بَِص�ٌ 

تعــم  »آياتنــا«اللحد حفرة مائلة عن الوسط فاإللحاد هو اإلمالة عن الوسط الحــق إىل حفــرة إفــراط أو تفــريط، و
النبوات وحملتها، والتدوينية كسائر كتابات الوحي �ا فيهــا  �ا فيها آيات  التكونيية كسائر اآليات الداالت عىل هللاّ 

تفريطا فيها، أم إرشاكها   القرآن، فاإللحاد يف تكوينية اآليات السائرة هو إمالتها عن كونها آيات كأنها ال تدل عىل ّهللا 
تحويراً لها وتحريفاً عن معانيها   ّهللا كأنها له أنداد إفراطاً يف شأنها، ويف التكوينية الخاصة ك� اإلفراط يف أس�ء   با�ّ 

األس�ء الحســنى فــأدعوه بهــا وذروا الــذين يلحــدون يف أســ�ئه   و�ّ «املعنية، أم اختالقاً ألس�ء � يسم بها نفسه 
»سيجزون ما كانوا يعملون

» مب�لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عر�«. والتفريط يف ٢
واإلفراط فيــه  ٣

! ويف كيان الرسل وآياتهم املعجزات إفراطاً ك� يف عيىس وعزير مــن بعضــهم وتفريطــاً كــ� يف ســائر  منه دون هللاّ 
أبرصــ إىل  من حصائل التفريط فيها وكثٌ� ما هــو، فمــن  املرسل� من آخرين، وقد يكون إفراط اإللحاد يف آيات هللاّ 

ــته   مستقالت دون اعتبار بها تفريطاً فيها، فقد أفرط فيها أن يجعلها أنداداً ّ�   آيات هللاّ  تعاىل، ومن أبرص بهــا برصَّ
ملعرفة هي أسمى، فال تفريط إذاً وال إفراط، فإنه� من حصائل اإلبصار إليها دون اإلبصار بها وك� يروى عن اإلمام 

  ».من أبرص بها برصته ومن أبرص إليها أعمته«الدنيا، يف شأن  السالم عليهعيل 
ثم اإللحاد يف كتابات الوحي منه لفظي كالتحريف بزيادة هي اإلفراط أم نقيصة هي التفــريط وقــد فعلــوه� يف 
التوراة واالنجيل، و� يست� عن اإللحاد فيه هكذا إال القرآن ك� تستثنيه اآلية التالية، ومنه معنــوي يعمــه حيــث 

  تحريفات املعنوية يف القرآن سائرة يف كل زمان ومكان.ال
ثم تهديد ثــان نهيــا شــديدا  »يلقى يف النار«تهديٌد لهم أول أنه عليهم رقيب عتيد، بجزاءهم  »ال يخفون علينا«هنا 

شوفون فهم مك »ال يخفون علينا«فقد بدء التهديد ملفوفاً يخيف »إعملوا ما شئتم إ� �ا تعملون بص�«بصيغة األمر 
ك� قد يتفلتون من   مه� غالطوا والتووا وحسبوا أنهم مفلتون من يد هللاّ   ، ف�خوذون �ا يلحدون يف ّهللا  لعلم هللاّ 

  حساب الناس!
! أتراهم يغلبون »إعملوا ما شئتم...«ويف النهاية لفتة أخرى علّها أقوى منها »أفمن يلقى يف النار...«وثم رصاح التهديد

يحــافظ عــىل    هذه اإللحادات ولكيال تبقى حجة بالغة عىل الناس؟ كال! مه� فعلوا ما افتعلوا، فإن ّهللا يف  آيات هللاّ 
  البالغة عىل الناس وتدليالً عىل ما فعلوه يف الزبر:  تداوماً لحجة ّهللا » القرآن«آيته األخ�ة الخالدة: 

كِْر لَ�َّ َجاَءُهْم وَ « إِنَُّه لَِكتَاٌب َعِزيٌز الَ يَأْتِيِه الْبَاِطُل ِمْن بَْ�ِ يََديِْه َوالَ ِمْن َخلِْفِه تَنِزيٌل ِمْن َحِكــيٍم إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا بِالذِّ
  ٤.»َحِميٍد 

 »مملا جاءه«األخ�، كل الذكر وهو القرآن العظيم، كفراً يف مختلف دركات اإللحاد يف آياته  »إن الذين كفروا بالذكر«
غالب عىل كل إلحــاد  »وإنه لكتاب عزيز«وقد خيل إليهم  أنه كسائر الذكر، فبإمكانهم كل تحريف فيه وتجديف، 

  !»تنزيل من حكيم حميد«ألنه  »من ب� يديه وال من خلفه«من أي مبطل  »ال يأتيه الباطل«فيه أياً كان 
للذين يحلدون يف آياتنا حيث اإللحاد يف »يف النار يلقى«أترى ما هو الخرب عن هذا املبتدء؟ علّه محذوف مستفاد من 

                                                        
٤٠: ٤١). ����      ١. 

 
 .١٧: ٧). ��رة ا����اف      ٢

 
 .١٠٣: ١٦). ��رة ا����      ٣

 
٤٢: ٤١). ����      ٤. 
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يلقــون يف «إلحــاداً فيــه  »إن الذين كفروا بالذكر ملا جــاءهم«القرآن هو من أبرز مصاديقه وأحقها إلقاًء فيالنار، ف
  »وإنه لكتاب عزيز..«فإنهم كفروا به حال »النار

لحاداً، فلو تطرَّق إليه التحريف بزيادة أو نقصان ذكر عزيز، هو تنزيل من حكيم حميد، كيف يُغلب �ن يريد فيه إ
حكي�ً يف تنزيلــه وال حميــداً،   مغلوباً ال يُنترص له، و� يكن هللاّ   لقيض عىل الذكر يف تأريخ الرساالت، ولكان ذكر هللاّ 

ـ تحريف لرشعة فإن يف الحفاظ عىل الذكر األخ� حفاظاً عىل سائر الذكر، ويف تحريفه ـ وقد حرف قبله سائر الذكر 
، وقضاٌء عىل حجة هللاّ   هللاّ    البالغة بأرسها.  ككلٍّ

إن يف صيانة القرآن عن التحريف صيانة لسائر كتب الس�ء، وحجة بالغة دامغة عىل املتمسك� بها عىل تحرُّفها عن 
  .١جهات أرشاعها، ودافع لهم إىل التفتيش عن رشعة غ� محرفة يلجئون اليها

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا «الذي يحمل معه كل ذكر يف كتابات الس�ء، فبحفظه تحفظ وبضياعه تُضاع » الذكر«إنه 
»له لحافظون

الدين الحق بأصوله وفروعه، وألنه ض�ن تأكيدات عرش ال مثيل لها يف سائر الذكر وال أيٍّ من حقايق  ٢
  له بأصوله وفروعه.

منزِّله عزيز، عزيز من عزيز يغلب وال يُغلب! إنه عزيز يف لفظــه   تأكيدان لعزة الكتاب ك� ّهللا  »وإنه لكتاب عزيز«
ر، عزًة يف مثلث ومعناه، عزيز يف حكمه ومغزاه، عزيز يف مبتدءه ومنتهاه، ال يذل وال يغلب مه� تربصوا عليه الدوائ

وهي كل كتابات الوحي فضالً  »من ب� يديه«مه� هاجمه املبطلون  »ال يأتيه الباطل«الزمان بطوله وعرض املكان، 
عن سواها، وكل رجاالت الوحي فضالً عن سواهم، بل هي مصدقة له ك� هم، وهو مصدق ملــا بــ� يديــه، وهــذا 

وعلَّه ألنه ينظر إليها نظرة تصديق، إذ ليس بدعاً  ٣كتابات �ا ب� يديهتعب� دائب يف سائر القرآن ع� نزل قبله من 
»مصدقاً ملا ب� يديه من الكتاب ومهيمناً عليه«من الكتب، ك� أن رسوله ما كان بدعاً من الرسل! 

ما «إذاً فاألصل يف ٤
  ما نزل قبله. »ب� يديه
إذاً يخص االستقبال،  »من خلفه«يديه ما كان حال نزوله من كتب وأشخاص، فهو يشمل املايض والحال ف وم� ب�

  فهو يف صيانة إلهية، يف مثلث الزمان عن أية دائرة سوء من اإلنس والجان.
  اطل؟واآل� إياه إبطاالً له وإعطاالً مبطٌل له وليس فقط الب» املبطل«دون » ال يأتيه الباطل«أترى ملاذا 

مهــ�  »ال يأتيه الباطل«ألن املبطل، املحاول إلبطاله، قد أتاه ويأتيه عىل أية حال، ولكنه � يسطع ولن أن يبطل، ف
أتاه املبطل أو يأتيه، إبطاالً ملعجزته �ا يفوقه أو يوازيه، أو فص�ً لحجته �ا يناوئه ويعاديه، أو تحريفــاً وتجــديفاً 

ا من باطل يف ألفاظه ومعانيه، يف تأليفه وتركيبه، فال تعلق به الشــبهة مــن طريــق بنقيصة عنه أو زيادة فيه، أماذ

                                                        
 ».ا����ر��ت ا������ وا������� ��� ا���� ا����و��«�� ). را�� ����     ١

 
 .٩: ١٥). ��رة ا����      ٢

 
: ٤و�� ��ر ا������:  ٣٠: ٤٦ -  ٣١: ٣٥ -  ٣١: ٣٤ -  ١١: ١٢ -  ٣٧: ١٠ - ٩٢: ٦ -  ٤٨: ٥ - ٣: ٣ -  ٩٧: ٢). ��� ��      ٣

 �� ��ٔ���«���� ا���آن:  »إن ا���� ���وا ������..«�� ���� �����:  ا����م ����ا���� و�� روا�� أ�� ا���رود �� أ�� ����  -  ٦٧ح  ٥٥٣

��ل �� ��ٔ��� ا����� �� ��� ا���راة وا������ وا����ر و�� �� ���� أي �� ��ٔ��� �� ���ه ���ب �����، و��� �� » ا����� �� ��� ����

�� ���� ا��ٓ�� ��� �� إ���ره ��� ��� ���� و�� �� إ���ره ��� ���ن �� ا�������  ا����م ����  ا����� روى �� أ�� ���� وأ�� ��� ا��ّ�

 �� أ���ره ���� ��ا��� �����ا���. ����

 
 .٤٨: ٥). ��رة ا�����ة      ٤
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املشاكلة، وال الحقيقة من جهة املناقضة، فهو الحق الخالص الواجب الذي ال يشوبه شائب وال يلحقه طالب، فــال 
اً أو ينتقضاه، وال يزيدان فيه يأتيه الباطل مه� أتاه املبطلون! فالشيطان واإلنسان ال يقدران عىل أن ينقصا منه حق

  باطالً ويفتعاله.
فأي كتاب يف مثلث الزمان وأي إنسان أو جان وأي تقدم يف علم يف مستقبل األزمان، ليس ليبطل حجته أو ينقضها 

اه أو ينقصها، والكتابان يف كل زمان تدويناً وتكويناً يجاوبانه ويؤيدان، ألنه اإلمام وسواه املأموم، وهو العزيز وسو 
واملتدبر يف القرآن يلمس منه هــذه الحقيقــة  »... تنزيل من حكيم حميد«تعزيز له أم ال يوازيه، ألنه الذكر العزيز 

الخالصة، من نصه وظاهره وإشارته، يجدها يف كل بساطة ويرس حقاً ناصعاً فطرياً يخاطب أع�ق الفطرة ويطبعها 
  ويؤثر فيها عجيب التأث�.

ف� هو إتيان الباطل من ب� يديه وليس املبطل ال  يف حال او استقبال؟ مــن  »باطل من خلفهال يأتيه ال«أترى هذا 
إتيانه الباطل م� ب� يديه تفوقه عىل القرآن يف لفظه أو معناه أو مغزاه وليس، ومنه إخباره بكذبــه كــ� القــرآن 

ابــات الســ�ء فضــالً عــن ســواها، بــل يكذب كل ما يأتيه معه أو من بعده ألنه خا�ة الوحي، وال مبطل لــه يف كت
  ك� يصدقها، تصادقاً فائقاً كالتصادق يف من جاء بها. ١تصدقه

حق ناصع ناصــح، خــالص الئــح، فهــو املرجــع  فالقرآن يف صيانة ذاتية وخارج الذات من كافة الجهات والجنبات،
  .»ال مبدل لك�ته ولن تجد من دونه ملتحداً «الوحيد يف كل شارد ووارد، ال ينوبه نائب وال يشوبه شائب، 

و (َمثَل القرآن وَمثـَـل النــاس كمثــل األرض والغيــث بيــن�  ٢العزيز هو املخرج عند الهرج واملرج ال سواه  كتاب هللاّ 
ما فيها من زينتها ومعــايش   ت ويتم شأنها ويخرج هللاّ األرض ميتة هامدة ثم ال يزال ترسل األودية حتى تبذر وتنب

و  ٤ٍء أحب إليه من يشٍء خــرج منــه)بيش  و(وإنكم لن ترجعوا إىل هللاّ  ٣بهذا القرآن والناس)  الناس، وكذلك فعل ّهللا 
  .٥(وإنه املهيمن عىل الكتب كلها وإنه حق من فاتحته إىل خا�ته...)

                                                        
 ��� ��� �����ً �� ����� ا���� ا����و�� ����آن و����.» ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��«). را�� ������      ١

 
  أو��� �� ا����ج ���� ���ل ���ب ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ����ل ا��ّ���ل  ا����م ����أ��ج ا�� ��دو�� �� ���  ٣٦٦: ٥). ا��ر ا�����ر      ٢

 ا����� ا��ي �� ��ٔ��� ا����� �� ��� ���� و�� �� ���� ����� �� ���� ����.

 
 ��ل: ��� ا���آن...آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ��� �� ا���� إ�� ا���ه أن ر��ل ا��ّ� ٣٦٦: ٥). ا��ر ا�����ر      ٣

 
� و ���� ا��� ���  أ��ج ا����� و���� وا������ �� أ���ء وا����ت �� ���� �� ���� ان ر��ل ا��ّ� -). ا����ر      ٤ ��� �ـ�ه ا��ٓ�ـ�  آـ�

�ـ� ���ـ� �ـ� �ـ�� �ـ� ا���ـ�  ... ��ـ�ء أ��ـ�... و��ـ� أ�ـ�جآ�� و ���� ا��� ���  ���ل: و��� أ��ج ا������ �� أ�� ذر ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

�ـ� ا��ّـ�  ��ل: �� ���� ا����د ����م أ�� إ�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ��� ���ـ�م أ�ـ� إ��ـ� �ـ� ����ـ� ���ـ��� �ـ�ل   �ـ� ����ـ� و�ـ� أ�ـ�ب ا���ـ�د إ

 �����آن.

 
����ٔ��ن �� ��� ا�ٕ����م و��ا�� ا���� ��ـ�: وا���ـ��� �����ـ� ا��ـ�دق  ا��ـ��م ����� �� ��ب �� ���� ا���� ). ���ن أ���ر ا���     ٥

وإ�� ا������.. ���� ������ و������� و����  »ا��ي �� ��ٔ��� ا����� �� ��� ���� و�� �� ���� ����� �� ���� ����«ا����� ا��ي 

 �� وإ���ره �� ���ر أ�� �� ا�������� أن ��ٔ�� �����.و���� وو��ه وو���ه و����� و������ و��

����ً ا���آن ���� ا���� ��� وا��ٓ�� ا�����ة �� ����  ا����م ����و��� ����ه �� ���� �� ���� ا��ازى ��ل ����� إ�� ��ل ذ�� ا���� 

 �� ا���ر �� �ُ��� ��� ا��ز��� و�� ��� ���......ا����� و��و�� ا����� و������ ا����� ا���دي إ�� ا���� وا�����   ��ل: �� ��� ا��ّ�
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  القرآن
  كريم ال �سه إال املطهرون

  
إِنَُّه لََقَسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم  إِنَُّه لَُقرْآٌن كَِريمٌ « »فَالَ أُقِْسُم ِ�ََواقِعِ النُُّجوِم  َو

١  
واضعها، وأنه حقاً نفي للقسم ال قسٌم، إيحاًء باالستغناء عنه ملا له يُقسم. وإن كان القسم تحدثنا عن الالقسم يف م

عظي�ً فإن املقسم له أعظم وأغنى، فكرم القرآن وسعته، الزاهر املتظاهر الالمح، أظهر من مواقع النجوم وأملع، ملن 
  يقسم بها، وإن كان ملا هو أعظم منها؟. أن  كان له برص، ف� هي هذه النجوم �واقعها، التي يستعظم هللاّ 

وهــو الــذي «: ٢ترى أنها نجوم الس�ء: الكواكب الطالعة فيها، اآلخذة مواقعها، رصداً لراصدين، وهداية للمهتــدين
»جعل النجوم لتهتدوا بها يف ظل�ت الرب والبحر

؟ ونجوم القرآن أهدى، وهدايتها أعمَّ وأبقى! فلــ�ذا يقســم بهــا ٣
  كمثال إلثبات كرم القرآن وسعته يف هداه، وزهرته يف عاله؟

»فإذا النجوم طُمست«، املطموسة عن كيانها: ٤يف مواقعهاأم هي هي النجوم يوم قيامتها، الساقطة الواقعة 
. وملاذا ٥

بل «يقسم بها لنجوم ال تسقط وال تطمس؟ فيوم القيامة يوم تظهر نجوم القرآن بحقائقها مه� كذبوا بها من قبل: 
»بوا �ا � يحيطوا بعلمه وملّا يأتهم تأويلهكذ

٦.!  
أم هي نجوم من الس�ء، هي رجوم ملسرتقي السمع باملإل األعىل، آخذة من أهدافها، من مواقع الشــياط�، ثاقبــة 

                                                        
 .٧٩: ٥٦). ��رة ا��ا���      ١

 
 »���م��� أ��� ���ا�� ا�«�� و��:   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ). ا��ل ا����� �����د ا���� �� ����ة �� ���� ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ�     ٢

 ��ل: ��� أ�� �� ���� ���. »��� أ��� ���ا�� ا����م«�� و���:   ��ل: ��ن أ�� ا������� �����ن ��� ���ل ا��ّ�

أ��ل: ���� ��� �� �� ا���� إذا ��ن ا�����د �� ا����م، وا������ن ��� ��ى �����ن أ�� ��� �����، �����ً ��� ���ول ������ 

 ا���آن. إ�� ا���� ������ً �� ������

 
 .٩٧: ٦). ��رة ا�����م      ٣

 
 ). �� ���� ا�� ز��ن وا�� ���ن، ز�� و����� و������.     ٤

 
 .٧: ٧٧). ��رة ا������ت      ٥

 
 .٣٩: ١٠). ��رة ����      ٦
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»جانب* دحوراً ولهم عذاب واصبال يسمعون إىل املإل األعىل ويقذفون من كل «: ١لهم وداحرة
  ؟٢

وننزل من القرآن مــا «وملاذا يقسم بها لنجوم القرآن وهي أدحر وأثقب للشياط�، ك� هي أهدى وأنور للمؤمن�: 
»هو شفاٌء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� إال خساراً 

٣.  
أعىل موقع لنزولها،  آله و عليه هللا صىلآيات القرآن النازلة نجوماً، بعد أن نزلت ليلة واحدة، عىل قلب الرسول األكرم أم هي 

ثم تتحول اىل مواقع أخرى من قلوب السابق� إىل دعوته، ثم أصحاب اليم�، ثم إىل الناس أجمع�؟ فنجوم القرآن 
  .٤اسنجوم هداية للجنة والناس، ورجوم عىل النسن

إنه من برهنة اليشء عىل نفسه، فك� الشمس وهل يقسم بنجوم القرآن إلثبات كرم القرآن؟ قد يجوز وهو أحرى! ف
تدل عىل نفسها، وهي أحرى شاهد لها، كذلك نجوم القرآن �واقعها، القلوب الواقعة هي فيها، الواعية لهــا، أنهــا 

  .»إنه لقرآن كريم«تدل عىل 
ن فيها القسم »فال أقسم« وإنــه لقســم لــو تعلمــون «ال �واقع النجوم كلها، وإ�ا بنجوم القــرآن،  ٥هنا، ال قسٌم ضمِّ

  : عظيم يف داللته، عظيم يف جاللته، عظيم يف معناه، عظيم يف هداه.»عظيم
القسم �واقع نجوم القرآن، وما أحاله تعب�اً، عن ملاعة نجوم القرآن وبالغتهــا، وكــ� إنه ترصيح بالالقسم وتلويح ب

له نجوم وعىل نجومه نجوم... فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة : «آله و عليه هللا صىليروى عن أفضل مواقعها: الرسول األكرم 
ظره، ينج من عطب، ويتخلص من نشــٍب، فــإن ودليل املعرفة ملن عرف الصفة، فليجِل جال برصه، وليبلغ الصفة ن

  .٦»التفكر حياة قلب البص�، ك� �يش املستن� يف الظل�ت بالنور...
رة، وســعة الحكمــة ملــن فمه� كان القسم بسائر النجوم عظي�ً، ألنها دالالت ظاهرة، وشهادات عىل عظمــة القــد

يوقعها يف مواقعها، فيهتدي بها راصدوها، ويندحر مسرتقوا السمع للمإل األعىل، وهــي إضــافة إىل ذلــك ظــاهرة يف 
أنفسها يف طلوعها وغروبها وانفضاضها وانقضاضها، ولكن� حق العظمة وعظمة الحق يف الداللة عىل كرم القــرآن، 

ء الذين يعلمون، وكث�ون يجهلون، أن القرآن نــور ينــ� لنفســه، فــال يســتن� ليس إال يف نجوم القرآن، وقليل هؤآل 

                                                        
��ا�� ا����م ر����� �������� ���ن ا������ن �����ن ��� ���ل أن  ������ا����م  ). ���� ا����ن روي �� أ�� ���� وأ�� ��� ا��ّ�     ١

. أ��ل ��� ا���ا�� ��� ���� ا�� ���ن و��� �� ���� �� ا������ل ا��ٔ���، و���� ��� ���� ا�� ���ر »���  أ��� ���«������: 

 و��� ���� ���� ا�� ا����ن وا����ن.

 
 .٩: ٣٧). ��رة ا�����ت      ٢

 
 .٨٢: ١٧). ��رة ا����اء      ٣

 
وأ�ـ� ���ـ� �ـ� ����ـ�ن «�ـ�ل: ا��ـ�آن  »��ـ� أ��ـ� ��ـ��� ا���ـ�م«أ���� ����� �� ا�� ���س �� ����  ١٦١: ٦). ا��ر ا�����ر     ٤

 »��� أ��� ���ا�� ا����م«�� ����د   ��ل: ا���ن، و��� أ��ج ا������� ���� ���� �� ا�����ل �� ���و ��� ��ل ��ء ��� ا��ّ� »����

�����ً، و��� ���� �� �����، و�� ا�� ���س �� إ�ـ�اج آ�ـ� �ـ� ا��ٓ�ـ� �ـ�ل:  آ�� و ���� ا��� �����آن، ���ن ���ل ��� ا���� ��ل: ����� ا�

 ����� ا����ب أو�� وآ��ه، وأ��ل إ�� ��� ا����� ����� ا������ و�� ���� ��� ����ه.
�ٕ���� آ��ت  - ٤١ -  ٤٠: ٧٠و  ٣ - ١: ٧٥و  ١٦: ٨٤و  ١: ٩٠و ٤٣ -  ٣٨: ٦٩ا�����ن و���� ا��ٓ��ت  ٣٠ج ١٥٩). را�� ص      ٥

 ��� ������ �� ا��� ��� ����.

 
 ...آ�� و ���� ا��� ���ا����� ا�����ة ���   - ٦٠٠ص ٢). أ��ل ا����� ج     ٦
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بسواه، وحتى الرسول لرسالته ال يستدل بسواه، فهو نور ملن أرسل به، ونور ملن أرسل إليه، وعىل حّد تعب� املوقع 
هالثا� من مواقعه: عيل  اع ال يظلــم ضــوءه، وفرقــان ال : ونور ال تطفأ مصابيحه، ورساج ال يخبؤ توقده، وشــعالسـالم علـي

يخمد برهانه، وتبيان ال تهدم أركانه.. فهو معدن اإل�ان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، 
وأثايف اإلسالم وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر ال ينزفــه املنتزفــون، وعيــون ال ينضــبها املــاتحون، ومناهــل ال 

ومنازل ال يضل نهجها املسافرون، وأعالم ال يعمى عنها السائرون، وآكام ال يجوز عنها القاصدون،  يفيضها الواردون،
رياً لعطش العل�ء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاجاً لطرق الصلحاء، ودواًء ليس بعده داٌء، ونوراً ليس معه   جعله هللاّ 

 ً ملن تكلم به، وشاهداً ملن خاصم به، وفلجــاً ملــن حــاج بــه، ظلمة، وهدى ملن إئتم به، وعذراً ملن انتحله، وبرهانا
م، وُجنة ملن استأ�، وعل�ً ملن وعى، وحديثاً ملن روى، وحكــ�ً  وحامالً ملن حمله، ومطية ملن أعمله، وآية ملن توسَّ

  .١»ملن قىض
وإنــه يف أم «: عىل املطالع غ� اإللهية، وإ�ا كان يف أم الكتاب لدى  هللاّ  إن القرآن قبل نزوله كان كوكباً � يطلع بعدُ 

»الكتاب لدينا لعيل حكيم
٢:  

عٌيل عن الطلوع ألحد، وحكيم عن أن يطلع عليه أحد، وإ�ا بزغ نج�: كوكباً طالعاً ألول مرة، إذ أرشق عىل قلــب 
اركة، ومن ثم بزغ نجوماً إذ تنزلت آياته املفصالت، مفرسات للنجم األول، ثم انتقــل منــه الرسول األم� يف ليلة مب

اىل حفاظ رسه وخزنه علمه األ�ة املعصوم�، ثم منه ومنهم إىل سائر املؤمن� كنجــوم الشــفاء والرحمــة،  آله و عليه هللا صىل
  .»وإنه لقسم لو تعلمون عظيم«! وعىل الشياط� رجوم البالء والنقمة، نجوم أربعة للقرآن الكريم

»فإن ر� لغني كريم«: كيف ال وهو من لدن رب كريم: »إنه لقرآن كريم«
إنه لقول رســول «متحوالً اىل رسول كريم:  ٣

»كريم
رم هو التوسع يف املحاسن الكب�ة، فال يُنقص عــن كريم يف آياته، كريم يف معطياته، غ� ضن� وال لئيم، فالك ٤

  كرمه، وال ُ�س من كرامته فإنه:
ُه إِالَّ الُْمطَهَُّرونَ «   :»ِيف كِتَاٍب َمْكنُوٍن الَ َ�َسُّ

ترى ما هو الكتاب املكنون، الكائن فيه القرآن الكريم، ليكنه ع� �ّس منه إال املطهرون؟ وما هو املّس ومــن هــم 
  املطهرون؟.

غــ�   ، وليس يف كتاب ثابت عنــد ّهللا ٥٦»بل هو قرآن مجيد * يف لوح محفوظ«هو لوح محفوظ  »كتاب مكنون«ّل ع
ئحا له وخلفاءي املعصوم� غ� الئح لآلخرين، أو الئحا لجمع األولــ� غــ� ال آلـه و عليـه هللا صىل  الئح ألحد، وال عند رسول هللاّ 

: صفحة الئحة ظاهرة ملن يتمجد به من املكلف�، من الجنة والناس أجمع� وإىل يــوم »يف لوحٍ «الئح لآلخرين، إ�ا 

                                                        
 .٢٠٢ص ١٩٣). ��� ا������ ا�����      ١

 
 .٤: ٤٣). ��رة ا����ف      ٢

 
 .٤٠: ٢٧). ��رة ا����      ٣

 
 .١٩: ٨١). ��رة ا������      ٤

 
 .٢١: ٨٥). ��رة ا���وج      ٥

 
 .٢٨٠ص ٢٩ج »�� ���ك �� �����«، وا��ٓ�� ٢٧٠ص ٣٠). را�� ����� ا��ٓ�� �� ج     ٦
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عــن لعبــة الالعبــ�،  »نونمك«و »محفوظ«الدين، آياته الئحة، بيناته واضحة، ورغم أنه يف لوح، و�تناول الكل، فهو 
»إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون«وكنانه:   وتحريف املحرف�، فكيان القرآن أيا كان هو أنه يف حفاظ ّهللا 

١.  
؟.. وترى أهو محفوظ كذلك عند من يقرأه عن ظهر الغيب غالطاً أو عامدا، أو يكتبه كذلك وينرشه بغية تحريفــه

،  ، مكنون بكنان هللاّ  هو الثابت فليس إال الحق، فهو قرآن كريم يف ثابت بإذن هللاّ  »كتاب«و »كتاب مكنون«كال، إ�ا يف 
وقلوب ممثليه املعصوم�، وكتب ألسنتهم، ثم وكتب صدور  آله و عليه هللا صىلآخذاً من أم الكتاب، وإىل كتاب قلب الرسول 

ظهر غلطه، والعامد يفضح إذ يرى خالف ما يراه الحفاظ واملؤمنون، والكاتــب غلطــاً، الحفاظ، فالغالط يرجع ملا ي
جاهالً أو عامداً، ال يبقى كتابه ســنداً، فــريث� ينرشــ يـُـدحر، وكــ� دحــر املســلمون القــرآن املحــرَّف الــذي نرشــه 

إلسالمى وعرضه، وخالل التفاس� اإلرسائيليون، وكيف ينجح قرآن محرف ب� بالي� البالي� من القرائ� طول العا� ا
وسواها، ويف صدور الحفاظ وسواهم، حتى وال كلمة واحدة، او حرف أو نقطة واحدة، وك� الواقع املجمع عليه من 
هذا القرآن طوال القرون اإلسالمية خ� شاهد إيجا� لذلك الكن والحفظ، وواقع اإلندحار عن املجموعة اإلسالمية 

ه وبثه، شاهد سلبي عىل غ�ه، فمه� سمي قرآناً فليس يف كتاب، وإن ســمي كتابــاً فلــيس ملا قد يحاول دسه ونرش 
  مكنوناً.

راجع إىل القرآن أياً كان  »ه«وما هو املس؟ وَمن هم املطهرون؟ الضم� الغائب:  »ه«ف� هو  »ال �سه إال املطهرون«
القلب املحمدي، ح� يسمع أو يُفهم أو ُ�س خطه ، وإذ يصل إىل منزل  من محاله ومدارجه: ح� ينزل من عند هللاّ 

  بلمس، أو ببرص، أم ماذا؟ فال �سه يف أّي من هذه إال املطهرون وك� يناسب هذه وهذه.
»املقربون«فقد حمله إذ نزل، املطهرون 

وما نزلت به الشياط�* وما ينبغي لهم وما يستطيعون* إنهم عن السمع «: ٢
»ملعزولون

عنهم الرجس وطهرهم تطه�اً، وهم   ين أذهب ّهللا وك� ال يحمل علمه صافياً دون كدر إال املطهرون، الذ ٣
أهل بيت الرسالة املحمدية، فهم أوالء الذين �سون حقائقه وينفذون أحكامه كاملة، �سونه كــ� يحــق دون أن 

  �سوا منه بباطل.
ب أوعيــة القلــو «ومن ثم ال يدركه بعدهم إال املنورة قلوبهم، املطهرة نفوسهم، كٌل عىل قدره، وكــ� يعيــه قلبــه و

ك� وال يسمع إليه وال يبرصه إال املطهرون يف أس�عهم وأبصارهم، دون امللته� باألغــا� امللهيــة، » فخ�ها أوعاها
والصور املغرية، فهم ال يتلذذون من القــرآن فــال �ســونه ســمعاً وال برصــاً، كــ� ال يتفهمونــه معنــًى وبصــ�ة، وال 

  ة تنفي واقع املّس هكذا يف مختلف املس، كٌل عىل حسبه.نافي »ال«يتذوقونه واقعاً... وإىل هنا 
ناهية تنحو نحو النهي عن مسه، خطه ورسمه، إال املطهرون عن الكفر، فال �سه كافر، اللهم اال  »ال«ومن ثم تكون 

  .٤من يحاول التطهر به، ال مّسه أو املس منه، وإال املطهرون عن أحداث وأخباث (فال �س القرآن اال طاهر)

                                                        
 .٩: ١٥). ��رة ا����      ١

 
��ل:  »إ�� ���آن ���� �� ���ب ����ن« ٓا�� و ���� ا��� ���أ��ج أ�� ��دو�� ���� رواه �� ا�� ���س �� ا����  - ٦:١٦٢). ا��ر ا�����ر      ٢

 �� ��� ����ة �� ���� إ�� ا�����ون ا������ن.  ��� ا��ّ�

 
 .٢١٢: ٢٦). ��رة ا����اء      ٣

 
:... وأ�ـ�ج ا�ـ� ��دو�ـ� �ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  أ��ج ا����ا�� وإ�� ��دو�� �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� - ٦:١٦٢). ا��ر ا�����ر      ٤

 ».�� ��� ا���آن إ�� ��� ���ر«����و �� ��م: آ�� و ���� ا��� ������ذ �� ��� ����، و�� ا�� ��م ا��ٔ���ري �� أ��� �� ��ه ��� 

�����   ��ل: ا����� �� ���� ��� ��� ��� و�� ����ً و�� ��� ��� و�� �����، إن ا��ّ� ا����م �����������ر �ٕ����ده �� أ�� ا���� و�� ا

 .»�� ���� إ�� ا�����ون«���ل: 
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  .١نهيوال غريب من القرآن أن يجمع ب� النفي والنهي يف حرف واحد، أو أنها نافية تعني يف موارد النهي مبالغة ال
ارة عن فالطهارة املرشوطة يف حلية مس القرآن خطا، تعمُّ الطهارة عن الكفر وطهارة الحدث�، وضوءاً وغسالً، والطه

أية نجاسة او خباثة يف املحل املاّس، دون اختصاص بالحدثية، خالفاً لبعض الفقهاء، وفاقاً إلطالق املس والطهــارة. 
  تأمل.

ه، وغــ�هم خــارجون  »ال �سه إال املطهرون«ف مّس النور والخ�، وال مس السوِء والرش، فاملطهرون داخلون يف مسِّ
ه وعن املّس من كرامته   .٢عن مسِّ

  أين� كان!.  كيف وهو مكنون بكنان هللاّ 
ه إال من املطهرين، ف� نزل من رب العامل� كيف يحمله إىل رسله »تَنِزيٌل ِمْن رَبِّ الَْعالَِم�َ « ... إنه كتعليل لعدم مسِّ

ه إال من طهرهم رب العامل�، أو كيف يجوز مّسه من غ� املطهرين عن أدنــاس وأحــداث الشياط�؟ أم كيف �س
  وأخباث؟!

  
  نكات وتنبيهات:

  : مقروء!.»إنه لقرآن«ترى هل من نكران ألحد أنه قرآن، حتى يقسم أو ال يقسم تلميحا بالقسم »إنه لقرآن«
: اختلقه من نفسه، ثم نسبه »بل افرتاه«وقلبه، إذ قالوا عله ألن الناكر كان ينكر كونه مقروءاً له من ربه، عىل سمعه 

  جواباً عن هكذا قيل. »إنه لقرآن«إىل ربه، فإنكاراً عليه يؤكد 
»وما تنزلت به الشياط�«: »إنه لقرآن كريم«ومن قيٍل إنه قرآن قرأه عليه الشياط�، قرآن لئيم، ف�د عليه 

٣.  
ولكن دسَّ فيه ومسَّ منه الشياط�، فأصبح محرَّفا ك� فعلــوا بالكتــب مــن قبــل، فــ�د  »إنه لقرآن كريم«ومن قيل 

  .»يف كتاب مكنون* ال �ّسه إال املطهرون* تنزيل من رب العامل�«بقوله 
كــ�ة الــتالوة وأدومــه. ومــن كرمــه عــدم هوانــه ب  كريم، ألنه أنعم نعــم ّهللا   إنه كريم ك� هللاّ  »كريم«ثم عىل ضوء 

واملراجعة، بل هو دائباً غّض طرّي، ال تزيد ك�ة تالوته إال طالوة وطراوة، خالف سائر الكالم أياً كان، فإنه ال يحلوا 
عىل التكرار والرتداد، وقد يرجع ُمرّا إذا استمر، بخالف القرآن الكريم: طاهر األصل، ظاهر الفضــل، لفظــه فصــيح 

  .٤»طنه عميق، له تخوم وعىل تخومه تخومظاهره أنيق وبا«ومعناه صحيح 
  وترى والقرآن هو الكتاب كيف يكون يف كتاب، ف� هو كتاب وكتاب؟

فيه، الجواب: أن الكتاب املكنون هو املكتوب فيه الكتاب، والقرآن الكتاب هو املكتوب، ففرق ب� مكتوب ومكتوب 
وسواء أكان املكتوب القرآن املسجل بقلم النور عىل البيت املعمور: القلب املحمدي أم ماذا، أو كان القرآن املفصل 

  بألفاظه أو معانيه أم ماذا، وإذا كان املكتوب فيه مكنوناً فاملكتوب أكّن وآمن.
  كمن تشملهم آية التطه�.تطه�اً،   يعّم من طهَّروا أنفسهم ونفوسهم فطهرهم هللاّ  »املطهرون«ثم 

                                                                                                                                                         
 
). وا�ٕ����ن ������ و��� ا�ٕ����ء ��دة ��ر�� ���� ��اد ��ٔ��� ا�ٕ����ء، ���� ���� ������ ��� ���� ����، ���� أ�� �� ا���� ��ر��      ١

 ��ٔ�� �� ��� أ���ً.

 
 ). ا�������ء ��� ا��ٔول ���� إذ ������، و��� ا����� ����� إذ �� ������.     ٢

 
 .٢١٠: ٢٦). ��رة ا����اء      ٣
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  في� طهروا، كمن يحذون حذوهم ويتلون تلوهم من األولياء املكرم�.  ومن طهروا نفوسهم فأيدهم هللاّ 
فهــو  »املطهرون«� يشمل إال اآلخرين، وأما  »إال املتطهرون«عن األحداث واألخباث، فلو قال  -أخ�اً  -ومن تطهروا 

  .١هارة فيها تعم الثالثيشمل األول� واآلخرين، ألن الط
يدل عىل عــدم  م� ٢: يخص القرآن املفصل النازل نجوماً، بعد املحكم النازل ليلة القدر»تنزيل من رب العامل�«ثم 

  وعند نبي هللاّ   ، أنه مكنون عند هللاّ  اختصاص الكتاب املكنون بالقرآن املحكم، بعد نزوله عند النبي، أو قبله عند ّهللا 
  .٣فقط، ال بل! هو محفوظ أين� حّل وارتحل، وإىل القرآن املفصل، عند النبي وعند املؤمن� وإىل يوم الدين

و�ا أن مّس القرآن باللسان من أخفى املسِّ وأخفه، فالنهي عن هكذا مسٍّ للمحدث، أال يقرءه عــىل حــدث، منــع 
  خفي ينحوا منحى املرجوحية، وهو إيحاٌء لطيف استوحاه املطهرون املعصومون ك� هو دأبهم يف فقه القرآن.

  ضاً عىل التطهر فالقراءة، ليدرك كامل الثواب.واملرجوحية هنا هي قلة الثواب، تحري
  ومن ثم، وبعد ذلك كله يف نجوم القرآن، أفتستقبلون رجومه؟

بُونَ «   .»أَفَبَِهَذا الَْحِديِث أَنْتُْم ُمْدِهنُوَن َوتَْجَعلُوَن ِرزْقَُكْم أَنَُّكْم تَُكذِّ
»أفبهذا الحديث«

  فبأي حديث بعد ّهللا « ٥».حديثا  ومن اصدق من ّهللا «تتهاونون »: انتم تدهنون«اته وآي  : حديث هللاّ ٤
»وآياته يؤمنون

»فذر� ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث ال يعلمون« ٦
٧.  

ومــن «نقمــة وكفــراً:   تبديالً بنعمة هللاّ »أنكم تكذبون«منه  »وتجعلون رزقكم«قرآن رزق رزقتموه ورغم أن حديث ال
»شديد العقاب  من بعد ما جاءته فإن هللاّ   يبدل نعمة ّهللا 

  . وحرباً مع هللاّ   أتهرباً من نعمة هللاّ  ٨
وآياته التي هى رزقكم يف املثل العليا، فــأفٍّ   ثم تدهنون بحديث هللاّ  إنكم ال تدهنون بالكفر والفسق وأي باطل،

  لكم كيف تحكمون!.
أنه يقّدر املوت، وليس �سبوق فيه، وال يف أن يبدلكم أمثالكم وينشأكم في� ال تعلمون فيدينكم �ا   أفتكذبون ّهللا 

  إذا بلغت الحلقوم.كنتم تعملون، فلو ال تدرءون عن أنفسكم املوت او ترجعون األرواح 
  

                                                        
 ). ا������ ا�ٕ���� وا������ ا����ي، و�� ������ �� ����� إ��� و���ي.     ١

 
 ). ��ٔن ا������ �� ا���ول ا���ر��� ����ف ا�ٕ���ال �ٕ��� د���.     ٢

 
 �� ا�����ن. ٣٨١ - ٣٧١ص ٣). را�� ��رة ا���ر ج     ٣

 
 .٨٧: ٤). ��رة ا����ء      ٤

 
 .٨٧: ٤). ��رة ا����ء      ٥

 
 .٦: ٤٥). ��رة ا������      ٦

 
 .٤٤: ٦٨). ��رة ا����      ٧

 
 .٢١١: ٢). ��رة ا����ة      ٨
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  تعليم القرآن
  غاية قصوى لخلق اإلنسان

  
  :»الرحمن الرحيم*الرحمن* خلق االنسان* علم البيان  بسم ّهللا «

إال زوراً وغرورا، فهي تشمل كافة الصفات واألس�ء   ال يسمى بها إال ّهللا  » ّهللا «إنها أوىل األس�ء والصفات اإللهية بعد 
عىل الخلق عامة، إذ هي أعم من الرحيم، فإنها لبعض الخلق خاصة، فقد ذكرت الرحيم في� ذكرت، اإللهية الفائضة 

قرينة برح�ت خاصة، و� تذكر الرح�ن إال عامة أو قرينة برح�ت عامة، مــ� يؤكــد تفســ�ها يف الســنة واللغــة 
شمل سائر الرح�ت الختصاصها بها، فهي بالرحمة العامة، وفي� تذكر برحمة خاصة، ال تعني إال شمولها لها، وك� ت

الذي أعطــى كــل «. ومن الرحمة العامة: الرح�نية، رحمة الخلق وهداية الخالق: ١عىل أية حال أشمل من الرحيم
قس�ً »الرَّْحَمن«ومن الهداية ما ترجع إليه� من صالح ذا� أو وصفي وعاريض، وقد تستعرض »يشء خلقه ثم هدى

  كب�اً من أقسام الرحمت� الرح�نية و الرحيمية، ومن أعظمها:
  

تتقدم عىل خلق اإلنسان وتعليمه البيان وخلق األرض لألنام أم ماذا؟ رمزاً إىل أن القرآن هو الرحمــة  »لََّم الُْقرْآنَ عَ «
التى تعادل سائر الرح�ت وتتقدمها، فكتب الوحي كلها تقدمات للقرآن، وخلق الكون كله �ا فيه اإلنس والجــان 

  ب التكوين آفاقياً وأنفسياً للوصول إىل كتاب التدوين: القرآن.خلٌق ملن يتوجب عليه فهم القرآن، متذرعاً كتا
  وإنها لنعمة كربى ورحمة عظمى تتجىل فيها رحمة الرح�ن ملن �كنه تعلم القرآن من ملك أو جن وإنسان.

حتى يكون القرآن مفعوله الوحيد: أن جعل القرآن عالمة لرسالة الرسول، وكرامة  ٢من تعليم العالمة »علّم«وترى أن 
ملن يتعلم القرآن؟ أم من تعليم العلم، فمفعوله األول مقدر هو كل من حمــل تعلّــم القــرآن، مــن حامــل رســالته 

  ، إىل حملته الفروع، وإىل عامة املرسل إليهم.٣األصلية
 ومن لطيف األمر أن كال التعليم� من أعظم الرح�ت اإللهية، رحمة اإلعجاز: القمــة، ورحمــة التعلــيم والتزكيــة:

  كلتا القمت�. »علم«القمة، واألوفق بأسلوب القرآن أن تعني 
  وك� أن القرآن ب� الكتب رحمة ترشيعية قمة، كذلك خلق اإلنسان ب� الخلق رحمة تكوينية قمة:

  »َخلََق االِْءنَساَن  َعلََّمُه الْبَيَانَ «

                                                        
��ة، و�� أ��د����: ا����� ����� ���� وا����� ��������� ����، و���� ��  ��٩٥ات وا�����  ٧). ��� ذ��ت ا�����ن      ١

 �����.  ���� ا��ّ����� ���� �����ل إ����، �� - و��� ����� ا���� �� ا������ �� ����� ا����  - ا���� 

 
 � ����� ا�َ��� وا������.). �� ���ن ��� ����� َ��ِ� ��� ����� ا����، أو ���ن �� َ��َ� ��     ٢

 
��� ����اً ا���آن، و�� �� ��ب ا������ ��ٔ��� ا����د��، و�����   �� ا��ٓ��: ا��ّ� ما���� ����). ����� ا���� �� أ�� ا���� ا����      ٣

 ���� ����� ا������ ��� ����ه.
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وفضلناهم عىل كث� ممن خلقنا «رون: فاإلنسان مخلوق يف أحسن تقويم، مفضل عىل كث� من الخلق مه� ساواه آخ
»تفضيالً

فتخصيصه بالذكر هنا وعن الجان املشارك� إياه يف تعليم القرآن، ليس إال ألنه موّجه إليه أصالة، ثــم إىل  ١
  الجان كفرع من فروع اإلنسان، ال ألنه فقط املكلف بذلك، أو هو املفضل عىل الخلق كله.

يأ� دور تعليم البيان، وهو الزاوية الثالثة يف مثلث كيان اإلنسان، �ا  -وبعد تعليم القرآن وخلق اإلنسان  -ن ثم م
  يتطلبه من الفطرة والعقل والفكرة، ول� تكون مادة للبيان، وإال فمّم وعّ� البيان؟!

ا يف الضم� من الواقع ومن الطلبات؟ فقد وترى ما هو البيان؟ ل� يحتل من ميزات اإلنسان قمتها! هل إنه إظهار م
يشاركه الحيوان، كٌل مع ذوي نوعه وبحسبه، ك� اإلنسان مع سائر اإلنسان!أو أنه بياٌن باللسان، وبيــان باإلشــارة، 

ما يحتاجه صاحب  ٢»بيان كل ما يحتاج إليه الناس«وبيان بالقلم، وإىل سائر البيان: كافة الوسائل التي يتذرع بها ل
البيان أو غ�ه من إنسان، بيان اإلفادة واالستفادة، بيان االحتجاج او طلب الحجة عىل ما يرام، وترى أن للحيــوان 

ي زود بكل بيان وتبيان، بأصــولها هكذا بيان؟ مه� كان له إظهاٌر ملا يتطلبه بإشارة أو لسان! كال وأنه اإلنسان الذ
ووسائلها وفصائلها وحصائلها، فك� القرآن فيه تبيان كل يشٍء، كذلك اإلنسان فله أن يتب� من القرآن كل يشٍء، ثم 
يب� عىل ضوئه كل يشٍء، تجاوب كتا� التكوين والتدوين: اإلنسان والقرآن! فإنسان القرآن هو مجمع الكتاب� ومرج 

  له من إنسان عايل الكيان! البحرين، فيا
د به سائر الحيوان، إضافة إىل أن ضم�ه يفوق سائر الض�ئر! فبيانــه  إذا ً يفــوق  -فقد ُمنح من الوسائل �ا � يزوَّ

  سائر البيان! وهكذا بيان عن هكذا ضم� هو الذي �يزه عن سواه فيمتاز عىل سائر الحيوان.
اً ك� اآلن؟ فدور البيان ـ إذاً ـ دور أعظم كيان، به يتعلم وبه يعلِّم، به يحتج ترى لو � يكن لإلنسان بيان أكان إنسان

وبه يحتج له أو عليه، به يتكامل وبه يكتمل، ثم وكل وسيلة من وسائل البيان، قل� ولساناً وسواه، يتطلــب كتابــاً 
ح طرفاً من أطرافه    .!»فبأي آالء ربك� تكذبان«ضخ�ً بدراسة فخمة، علّها توضِّ

من أين كان له هذه النعمة القمة السابغة، السابقة سائر النعم، الحاوية كافة  »الرحمن... علمه البيان«ترى لوال أن 
  القيم؟

لنأخذ مثاالً ساذجاً من وسائل البيان: اللسان وما معه من جهازات الصوت، عضالنياً وشعورياً: ينتقل شعور رضورة 
القلب وزمالءه إىل الجهازات الصوتية، فتطرد الرئة، ما تحتاجه الكلمة من الهواء أو رجحان اإلفادة أو اإلستفادة من 

املخزنة فيها، ليمر من الشعب اىل القصبة الهوائية إىل الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة املح�ة للعقول، فيصوت 
مــاذا؟ ومــع الحنجــرة اللســان الهواء يف الحنجرة صوتا تشكله حسب� قرره اإلنسان وكيف� قرر: رسعــة وبطــوا أم 

والشفتان والفك واألسنان، �ر بها الصوت، فيتشكل بضغوط خاصة يف مخارج الحروف املختلفة، ويف اللسان خاصة 
�ّر كل حرف �نطقة منه ذات إيقاع خاص، يتم فيه ضغطه، ليصوت الحرف بجرس خاص... وذلك كله كلمة واحدة 

علمــه «والض�ئر واإلحساسات، عوا� غريبة وكلها من فضــل الــرحمن الــذي وراءها ومعها جنود األفكار واملشاعر 
  !»البيان

دو�ا استثناء، وإن كان   إذاً فكافة اللغات اإلنسانية املبينة ملا يف ضم� اإلنسان ـ مع سائر البيان ـ هي م� علمه هللاّ 
  .»فبأي آالء ربك� تكذبان«يف اإلنسان   غيارها �ا كونه هللاّ 

  
  
  

                                                        
 .٧٠: ١٧). ��رة ا����اء      ١

 
 .»���� ا����ن«�� �����  ا����م ������ أ�� ا���� ا����  ). ����� ا����     ٢
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  لسبع املثا�ا
  و القرآن العظيم

  لكنهم
  جعلوا القرآن عض�

  
»َولََقْد آتَيْنَاَك َسبْعا ِمْن الَْمثَاِ� َوالُْقرْآَن الَْعِظيمَ «

١  
الســ�وات «ففي صــلة ذلــك اإليتــاء بخلــق » سبعاً من املثا� والقرآن العظيم«فقد يُخترص الحق كله ويُحترص يف 

إن فيها إعالناً صارخاً، أن القرآن هو العنرص األصيل، وهو رأس الزاوية »ألرض وما بينه� بالحق وإن الساعة آتية...وا
فبــأي آالء ربكــ� «خ� بيان لــذلك اإلعــالن  »الرحمن* علّم القرآن* خلق اإلنسان* علمه البيان«يف الخلق كله، ك� 

  ؟!.»تكذبان
  وأين سبع من سبع؟» سبعاً من املثا� والقرآن العظيم«السبع، وهنا فهنالك الس�وات السبع واألرضون 

فك� أنه لو ال الساعة لبطل الخلق كله، كذلك لو ال القرآن لبطل الخلق كله، ألنه هو الذي يعرِّف لنا املبدء واملعاد، 
ه، اىل آيات آفاقية وأنفسية، وما ب� املبدء واملعاد نسخة كاملة تدوينية عن كتاب التكوين تحلِّق عليه، وتوّجه الي

  استجاشة للقلوب الدراكها.
  ؟.»القرآن العظيم«معطوفا عليها » املثا�«وما هي » سبعا«وترى ما هي 

دليل نزولها �كة قبل آية املثا�! » آتيناك«واآلية مكية وهي كلها مدنيات، و ٢هي السبع الطوال؟» سبعا«فهل إن 
  ا عىل القرآن العظيم!.ثم وال فضل لها عىل سائر القرآن يقتيض إفرادها بالذكر مقدم

وليس القرآن سبعا مه� كان  ٣؟»كتابا متشابها مثا� تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم...«أم هي القرآن كله ألنه 
عــىل مثا�! ثم هذه السبع من املثا� وليست هي املثا� ككل! والقرآن هو املثا� كلها! واخ�ا هو عطــف لليشــء 

  »!.القرآن العظيم«هي » سبعا«نفسه أن تكون 
؟ وهو غ� صحيح وال فصــيح، السالم عليهموذويه املعصوم�  آله و عليه هللا صىلام هي البطون السبعة يف القرآن، الخاصة بالرسول 

  »!.منه القرآن العظيم وسبعةً «ومع الغض عن الغلطة األدبية فالفصيح ـ إذا ـ »! سبعة«والبطون » سبعا«فهنا 
نــزل أحســن الحــديث كتابــا   هللاّ «هي القرآن كله بدليل آية الزمــر: » املثا�«هي اآليات، حيث » سبعا«ال ريب أن 

  ) وال مثا� يف القرآن إالّ هذه التي تعني القرآن كله.۲۲( »متشابها مثا�...
دة تليــق بهــذه املكرمــة البارعــة إالّ هي آيات سبع من القرآن املثا�، وال سبع يف القرآن من» سبعا من املثا�«فـ ضَّ

رآن، كــذلك ك� تواتر بها الحديث من طريق الفريق�، وك� أن لهذه السبع منزلتها بــ� ســائر القــ ٤فاتحة الكتاب

                                                        
 .٨٧: ١٥). ��رة ا����      ١

 
ة ـ ا�����م ـ ). ��� ��وي �� ا�� ��� و���� �� ���� �� ��� ا��وا��ت و����� و��: ا����ة ـ آل ���ان ـ ا����ء ـ ا�����     ٢

 ا��ٔ��اف ـ ا�����ل وا����� ���، ����ا: و���� ��ه ا���رة ����� و��ن ا���ا�� وا���ود وا�����ل وا���� ���� ����!..

 
 .٢٣: ٣٩). ��رة ا����      ٣

 
). �� ��ل ��� و��� وا�� ����د وا�� ����ة وا���� وا�� ا������ و����� وا����ك و���� �� ���� و���دة، وا��� ا�� ا����      ٤

 ا���.
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  ١مثانيها، وقد ذكرنا سبعا من مثانيها يف تفس� السبع املثا�: فاتحة الكتاب.
وان كانت » سبعا من املثا�«والنص هنا » السبع املثا�«والن مثانيها تفوق سائر املثا� نراها تتسمى يف الروايات بـ

إالّ » سبعا من املثا�«علّها تعم القرآن وسواه م� يثنى، وهذه السبع خ� ما يثنى قرآنا وسواه، فال تعني » املثا�«
  ٢».فاتحة الكتاب هي السبع املثا�« آله و عليه هللا صىلسبع الفاتحة وك� تواتر عن النبي 

يلمح أن السبع اعظم القرآن واقواه مثاَ�، وهو الحق يقال إنها تجمع   قرينا وقسي� ملا آتاه ّهللا » القرآن العظيم«فـ
  لقرآن كله محكمة مخترصة، والقرآن العظيم تفس� وتفصيل لها عظيم.ا
يف جمعية الصفات، وبَعد تاكيدي: لقد، تجمع يف السبع والقرآن العظيم كافة العطيات الربانيــة ألعــىل » آتيناك«و

  قممها وأعىل قيمها!.
قها لفضلت عليها، لكنها عطية منقطعة النظ� يف عطية مثلها لردفت بها، ام لو كانت فو  آله و عليه هللا صىلولو كانت للرسول 

ه هللا صىلكيان البش� النذير، وعىل حد قوله  ه و علـي ومن أو� القرآن فظن أن أحدا من الناس أو� أفضل م� أو� فقــد : «آـل
وايتاُءه ليس فقط نزوله، بل وقراءًة وتفه� وا�انا وتطبيقا ونرشــا، ويف كــل  ٣» ، وحقر ما عظم ّهللا  عظم ما حقر ّهللا 

ذلك يربوا القرآن عىل ما سواه عىل مّر الزمن، والن فيه تبيان كل يشء، وليس يف سواه إالّ تبيان لبعض اليشء مه� 
  سواه.كان وحيا او 

جمٌع علّها ملَثنى: املَعطف، فهي املعاطف، يعطف بعضه اىل بعــض، وينطــق بعضــه عــىل بعــض، وكــ� » املثا�«و
يعطف الِفطَر والعقول اىل نفسه، وهو متعاطف مع الكون كله، وأثناء الوادي معاِطفه وأجراُعه، وكل يشٍء عطفته 

  فقد ثنيته.
» ال يعوجُّ فيقام وال يزيغ فيستعتب وال تنقيض عجائبه«عد حال من فوائده ام ملثنى االثن� ملا يثنى ويتجدد حاالً ب

  وك� تتكرر عجائبه لفظيا ومعنويا بقمة االعجاز فيه�، وك� هو مثنى النزول محك� ومفصالً.
ثا� صادق يف تلك ، وثناٌء ممن يتلوه حق تالوته، ومثلث امل ، وثناء عىل اهل ّهللا  ام من الثناء، فان القرآن ثناء عىل ّهللا 

  املثا�.
وهي أُم الكتاب لها رئوس الزوايا من معا� املثا�، عطفا وثنــاًء وتكــرارا، يف نفســها وبالنســبة » سبعا من املثا�«و

  للقرآن العظيم، ثم ومثا� أخرى ليست في� سواها من القرآن.
الرذائل السبع، ويا للسبع من مكرمــات يف  فالسبع املثا� آيات سبع تغلق ابواب الجحيم السبع، وألنها تقيض عىل

 ٤التكوين والتدوين، س�وات سبع وأرضون سبع، وايام األسبوع السبع كآيات آفاقية سبع، ومعها آيات انفسية سبع
  ثم الطواف بالبيت سبع والسعي سبع ورمى الجمرات سبع.

                                                                                                                                                         
 
 ). را�� ����� ا�����ن �� ����� ا���آن �����آن وا����.     ١

 
: ا�ـ�ل: و�ـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  �دو�� �� ا�� �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�ـ ا��ج ا��ار�� وا�� � ١٠٥: ٤). ���� �� �� ا��ر ا�����ر      ٢

 ����� ا���� ��ل ا������ وا����� ���ا �� ا��د���� �� ��رة ا���� ��ا��.

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ا��ّ��� ا��ل ا����� ���� �� ا�� ��� ٢٩: ٣). ��ر ا������      ٣

 
�� ا����ه ). ��: ا����ة ـ ا���� ـ ا��� ـ ا���ر ـ ا���� ـ ا��� ـ ا���آد، و�� ا��� ا��وح، و��ه �� و��ه ا�������� ا������،      ٤

 ا�����ة �� ا���اس ا����، وا���� ا���� ����� ����� �� آ���� ���� ��ه ا����ه ���� ��� ا����ه.
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منقطعة والسبع الثا� تحلق عىل املثا� اآلفاقية واألنفسية واألحكامية، نسخة اج�لية عن كتا� التكوين والتدوين، 
  النظ� ب� املثا� كلها.

  فـ :» سبعا من املثا� والقرآن العظيم«فلّ� أوتيت يا حامل لواء الحمد 
ا َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجا ِمنُْهْم َوالَ تَْحزَْن َعلَيِْهْم َواْخِفْض َجنَاَحَك لِلُْمؤْ « نَّ َعيْنَيَْك إَِىل َم   ١.»ِمِن�َ الَ َ�ُدَّ
ال �دن... منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خ� وابقى*وأمر اهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك «

  ٢.»رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
دين وازهد الزاهدين؟ كال! ومد العين� ترى الرسول قد �د عينيه اىل ما ُمتِّعوا به رغبة فيه وطلبا له وهو اعبد العاب

أيحســبون ا�ــا �ــدهم بــه مــن مــال «هنا قد يعني استعجابا من متاعهم او استعظاما ملا أوتوا وهم كــافرون، ال! 
، رغبة او ا ٣.»وبن�*نسارع لهم يف الخ�ات بل ال يشعرون ستعظاما، والنهــي ال والرسول � يكن ليمد عينيه باي مدٍّ

  يدل عىل اقرتاف سابق، فقد يكون تأكيدا الستمرار الرتك وليعلم الناس انه ترٌك مفروض فيتبعوه يف تركه.
واصرب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعيش يريدون وجهــه وال تعــُد عينــاك «إقرص نظرك عىل ما آتيناك 

»عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
، فال �دن نظرك اليهم واىل متاعهم »والعاقبة للتقوى»... «خ� وابقى  ما عند هللاّ «فـ  ٤

سبعا من املثا� «نِظرَة اهت�م، او نظرة استج�ل او �نٍّ عىل أية حال، فانه يشء زائل باطل، وهو معه الحق الباقي 
  »!.والقرآن العظيم

وم� بحرمانهم دون تعرض للمتميع�، ح� تختل املوازين الج�عية وينقسم املجتمع وليس القصد هنا اقتناع املحر 
اىل حارم� ومحروم�! وا�ا القصد اىل معنى خاص يف ذلك السياق �كة التقية للحفاظ عىل كيان الدعوة والداعية 

واملتعــة الصــغ�ة الحقــ�ة التــي  آلـه و عليـه هللا صىلواملؤمن�، واملوازنة ب� الحق الكب� والعطاء العظيم الذي أوتيه الرسول 
  أوتوها! ومن ثم يف املدينة القوة يتصدى لهم ك� يجب، ودون طمع يف مال او منال عىل أية حال!.

تقرص متاع الحياة عىل بعض الكفار دون بعض، واألزواج املَُمتَّعون أعم من ازواج الجنس ذكرا » ازواجا منهم«وهنا 
زهــرة «هــي » ما متعنا به«قتصاد، او العقيدة كسائر الكفار فانهم ازواج، فالكفر ملة واحدة، ووانثى، ام ازواج اال 

لرســوله   من اعوان وبن�، ام ُدولة املال او َدولة الحال، ام اية زهرة دنيويــة فانيــة، وذلــك عــزاء هللاّ » الحياة الدنيا
تقطعت نفسه عىل الدنيا حرسات، ومن رمى ببرصه اىل ما   ء هللاّ من � يتعز بعزا: «آله و عليه هللا صىلالعظيم وعىل حد قوله 

عليه نعمة إالّ يف مطعم او ملبس فقد قرص علمه ودنا   يف يدي غ�ه ك� همه و� يشف غيظه، ومن � يعلم ان ّ� 
  ١».ال ينظر اىل ما يستحسن من الدنيا آله و عليه هللا صىلوكان « ٥»ساخطا...  عذابه، ومن اصبح عىل الدنيا حزينا اصبح عىل هللاّ 

                                                        
 .٨٨ا��ٓ��  ). ��رة ا����     ١

 
 .١٣٢: ٢٠). ��رة ��      ٢

 
 .٥٦: ٢٣). ��رة ا������ن      ٣

 
 .٢٨: ١٨ة ا���� ). ��ر     ٤

 
�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���  ��ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  � ا���� ���� �� ا�� ���ا��ّ��� ���� ٣٠: ٣). ��ر ا������      ٥

�ـ�وا،   �� ����... �� ��� ����� ���� �� ����� ���� ر��، و�� د�� ا���ر �� ��ه ا���� ��� ��أ ا���آن ��� ��� ���� آ��ت ا��ّـ�

�� ���� ذ�ـ� ���ـ� د��ـ�، و��ـ� �ـ� ���ـ�� ا�����ـ� �ـ� ��ـ�د �ـ� ��ـ� ا�ـ���� �ـ� ا�ـ���� و�� ا�� ����ة ����� �� ��� �� 

�ـ� ����ـ� ����ـ� و�ـ� را��ـ�   ��ل �� ���� ������� �� ���دي ���ل ا����دي وا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ا��ٓ�� ��ل: ان ر��ل ا��ّ� ������ا����م
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هؤالء القلة القليلة املؤمنة يف مكة، الصابرة عىل » واخفض جناحك للمؤمن�«ملاذا ظلوا كافرين » وال تحزن عليهم«
  كل أذى، املحاطة بكل لظى وشذى.

فهم الذين يحق عليهم ان يحزنوا لحالتهم الرديئَة، ومس�هم ومص�هم الرديء، وانت تعلم انه » ال تحزن عليهم«
لكل ميسء، وان حق الساعة يقتضيه، فدعهم ومص�هم، فذلك هو الحزن املمنوع، وهنالــك حــزن   قضية عدل ّهللا 

  مواله يُعىص، وهو قضية اإل�ان، وليس هو حزنا عليهم حتى يدخل يف نطاق النهي.  ممنوح هو ان يحزن عىل ان هللاّ 
، وطبعا قضيُة اال�ان هي اإلتبــاع وال ٢»ملن اتبعك من املؤمن�«... هنا، ويف الشعراء: » واخفض جناحك للمؤمن�«

  سي� يف ذلك الظرف الحرج املرج.
والطائر يخفض جناحه ألفراخه تلطفا بها وتعطفا، فال يط� عنها وإن يف أحرج الحاالت وأهرج املجــاالت، فمعنــاه 

� عب� �ثل لطف الدعاية والرعاية، وحسن املعاملة هنا: ألِن كنفك لهم، وُدم عىل لطفك بهم ما دمت وداموا، تعب
  ورقة الجانب يف صورة محسوسة وس�ة مدروسة، ال تلفُّت منها، وال تفلُّت عنها النها قضية الرسالة السامية الحانية.

ك، وال أيَّ جناحٍ، وبأي خفض يُطمِنئ إليك املؤمن�، الخائف� من بأس الكافرين. فال يَطــ� طــُ� » واخفض جناحك«
»باملؤمن� رؤوف رحيم«يهفوا حلمك، وال يطيش وقارك وقرارك، بل كن بهم لطيفا رؤوفا رحي� ك� كان 

مع ما كان  ٣
لنت لهم ولو كنت فظا غلــيظ   فب� رحمة من ّهللا «يرى من بعضهم من جفاوة، فلم يكن يجابههم إالّ بكل حفاوة، 

  ٤.»من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم يف األمر...القلب النفضوا 
من اتبعك «وهكذا كان معهم طيلة الحياة الرسالية دون أية فظاظة وغلظة وحتى بالنسبة ملن يستحقها! فضالً عن 

  »!.من املؤمن�
  ٥.»َوقُْل إِ�ِّ أَنَا النَِّذيُر الُْمِب�ُ «
محالً بالالم كحرص النذارة فيه ام حرصه يف النذارة، تاكيد ثالث، كأن ال » النذير املب�«تأكيد يف بعدين، و» ا� انا«و

  شأن له إالّ النذارة وهو شأن الداعية أمام الكل، ثم هو بش� للمؤمن�.
انته لنذارته بدعوة جاهرة باهرة دون تقية وستار، وك� هنا اضافة اىل إبانة الحق ك� يحق، إب»  املب�«وقد يعني 

  انه كان يف تضييق وتقية يف اصل الدعوة بداية الرسالة.»فاصدع �ا تؤمر واعرض عن املرشك�«تلمح له 
ْسأَلَنَُّهمْ «   ٦.»أَْجَمِعَ� َع�َّ كَانُوا يَْعَملُونَ  كََ� أَنْزَلْنَا َعَىل الُْمْقتَِسِمَ� الَِّذيَن َجَعلُوا الُْقرْآَن ِعِضَ�  فََوَربَِّك لَنَ

                                                                                                                                                         
�� ����� وار�� و�� ا������� ��� ��ء ��د��� ا��ـ�،   ا�� ����� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �ل ا��ّ����� �� ا����؟ ���ل ر�» (��� ا���ة وا�����

 ».��ل: ���� �َ�َر�َ� (ا�ّ�س �� ا����د) ������ ���ه وا���� ���� ��ه ا��ٓ��
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»: عىل املقتسم� الذين جعلوا القرآن عض�«كأنها تشبيه ايتاء السبع املثا� والقرآن العظيم �ا انزل » ك� انزلنا«
إنزال واين َمنزل من َمنزل؟ ففي منزل القلــب  انزلنا عليك �ا آتيناك، واين إنزال من» ك� انزلنا عىل املقتسم�..«

  املحمدي خالصة النور، مشعة عىل العامل�، ويف منازل قلوب املقتسم� ناٌر!
هم ـ فقط ـ املرشكون دون الكتابي�، الن مكية السورة ال تناسب والتنديد بهم وملّا يُبتَىل بهــم » املقتسم�«وترى 

ن؟ وذلك بيان لواقع مرير مىض منذ بداية الرساالت، ويستقبل حتى القيامة املسلمون اذ � يكونوا يف مكة حارضي
الكربى! والقرآن يواجه عامة املكلف� يف خطابات عىل نحو القضايا الحقيقية ملثلث الزمان! فقد يعرض اهل الكتاب 

  يف ذلك العرض العريض، ومعهم املرشكون وج�عة من املسلم�، فكٌل من املقتسم�!.
فزعم بعضهم انه سحر وزعم بعضهم انه كهانة وزعم بعضهم انه   رهط من قريش عضهوا كتاب هللاّ «رشك� فمن امل

  ١».اساط� االول�
يف » عىل«وكيف انزل القرآن عليهم ك� انزل عىل الرسول واملؤمن�؟ النه كتاب املكلف� كافة، مه� اختلف النزول 

  .آله و عليه هللا صىلل درجات، فعىل الرسول وحيا دون حجاب برسالة، وعىل املرسل اليهم بواسطة الرسو 
  ٢».آمنوا ببعض وكفروا ببعض«ومن اهل الكتاب هودا او نصارى مقتسمون 

ومن املسلم� مقتسمون رغم اسالمهم، عامل� ببعض وتارك� بعضا، ام معتقدين ببعض، ومؤول� بعضــا يخــالف 
  آرائهم ام اهوائهم، اّماذا من اقتسامات للقرآن.

جزئَة االجزاء، او من فقد تكون جمعا من اصل الُعضو والِعضو �عنى الجزء من الكل، والتعضية هي ت» عض�«واما 
الَعضة واصلها عضهة وهي شجرة، إذا فهي التشج� أن يجعل بعضه يشاجر وينافر بعضا، ام هي االكذوبات: �يمة 

  وسحرا وكهانة واساط�، وقد ُجعل القرآن عض� بكل معانيها من الفرق الثالث.
  ٣عدة كلها عض�: اكاذيب.فاملرشكون اقتسموا القرآن ـ عىل حد زعمهم ـ في� بينهم بافرتائات 

                                                                                                                                                         
 
ـ ا��ج ا�� ا�� ���� وا�� ا����ر �� ����� ��ل �ـ� ا��ٓ�ـ�: و�ـ� ���ـ�� ا�����ـ� �ـ� زرارة و��ـ�ان  ١٠٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

 ����: �� ����.» ا���� ����ا  ا���آن ����«�� ����:  ������ا����م   � ���ا��ّ�و���� �� ���� �� ا�� ���� وا�

 
). و��� ا��ج ا�� ا���ق وا�� ا�� ���� وا������ وا�� ���� ��� �� ا������ �� ا�� ���س ان ا����� �� ���ـ�ة ا���ـ� ا��ـ� ��ـ�      ٢

�� ���� ���� ا�� �� ��� ��ا ا����� وان و��د ا���ب ����م ����� ��ـ�  �� ���� و��ن ذا �� ���� و�� ��� ا����� ���ل ���

و�� ����ا ���� ������ ��ا ������ا ��� رأ�� وا��ا و�� ������ا ����ب �����  ���� �����ا ا�� ��� وا�� ��ـ� �ـ� رأ�ـ� ��ـ�ل �ـ�، 

أ��� ا����ن ��� �� ���� ا����ن و�� ������، ����ا: ����ل: ��ل: �� ـ �� ا��� ����ا ��ٔ��� ����ا ���ل ����، ��ل: �� �� ����� ��� ر

����ن ��ل: �� �� �����ن ��� رأ��� ا����ن و�����ه ��� �� ����� و�� ������ و�� و�����، ��ل: ����ل ���� ��ل: �� �� ����� ��� 

���� ـ ��ل: �� �ـ� ��ـ��� ��ـ� رأ��ـ� ا��ـ��ر  ����� ا���� ��� ر��ه و���� و����� و������ و������ ��� �� ������، ����ا ����ل:

ان ����� ���وة وان ���� ���وة وان ا��� ���ق وأن ���� ����ء ���   و����� ��� �� ����� و�� ����ه ـ ����ا: ���ذا ���ل؟ ��ل: وا��ّ�

��ء وا��ـ� و�ـ�� ا��ـ�ء وا��ـ� و�ـ�� ا��ـ�ء ا��� ������� �� ��ا ���� ا�� ا��ف ا�� ���� وان ا��ب ا���ل ان �����ا �� ���� ���ق ��� ا�

�� ا����� وذ�� �� ����: ذر�� و�� ���� و���ا ـ ا�� ���� ��ٔ���� ��� ـ   وزو��� و��� ا���ء و������ ������ا ��� ���� ����ل ا��ّ�

 ���� أ����� ��� ����ا �����ن.�� أو��� ا���� ا���� ����ا ���: ا���� ����ا ا���آن ���� ـ أي: ا����� ـ ��ر�� ����ٔ   وأ��ل ا��ّ�

 
  ��ل: أرأ�� ��ل ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا����ا�� �� ا��و�� �� ا�� ���س ��ل ��ٔل ر�� ر��ل ا��ّ� ١٠٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ٣

 �وا ����.؟ ��ل: ا����د وا����رى ـ ��ل: ا���� ����ا ا���آن ����؟ ��ل: ا���ا ���� و��»��� ا����� ��� ا��������«
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واهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض وك� تهواه انفسهم، ف� وافق كتاباتهم صدقوه زع� انه منها، وما خالفهم 
  كذبوه زعم االفتعال، فقد جعلوا القرآن اجزاًء مجزأة كاألعضاء املعضاة املتفرقة.

بعضــا كــ� يهــواه، ومــنهم مــن آمــن بــه وفريق من املسلم� اقتسموا القرآن عض�، فمنهم من آمن ببعض واّول 
عقائديا وكفر ببعضه عمليا، ومنهم من آمن به كهالة قدسية تُقدَّس ـ فقط ـ ظاهريا، واما يف الدراسة والتدبر فال، 

  ك� الحوزات العلمية هكذا جعلوا القرآن عض�.
دة او نقصان ام يف تأليفه وترتيبه، ومن املقتسم� املسلم� الذين جعلوا القرآن عض� من يقول بتحريفه لفظيا بزيا

  جعالً خاطئا مسنودا اىل نفس آية العض�، خالفا لنصوٍص من القرآن الحكيم.
ومنهم من يحرفه معنويا بغيَة الوصول اىل آراءه وأهواءه، ومنهم... كل من يقتسم القرآن خالف تقسيمه لفظيا او 

  ن� الدقل فتصبح آياته املتال�ة كانها متناقضة!. معنويا، ويبعضه ويشجره رضبا للقرآن بعضه ببعض ون�ه
دون إبقاء عــىل احــد مــنهم مهــ� » لنسألنهم اجمع�» «سبعا من املثا� والقرآن العظيم«الذي رباك بـ» فوربك«

  ».لنسألنهم أجمع� ع� كانوا يعملون«اختلفت دركاتهم يف عضهاتهم للقرآن 
إن الســؤال املنفــي هنــا غــ� املثبــت » يُسئل عن ذنبه انس وال جانويومئذ ال «؟ »لنسألنهم أجمع�«وترى كيف 

فل�ذا ـ اذا ـ االستعالم، » يعرف املجرمون بسي�هم فيؤخذ بالنوايص واألقدام«هناك، فهنا ليس سؤال االستعالم اذ 
ه إىل كل املذنب� إالّ من رحم هللاّ    . وهناك سؤال التوبيخ والتبكيت وهو موجَّ

كربى عىل كل هؤآلء املقتسم� الذين جعلوا القرآن عض�، ايا كان اقتسامهم له وعضــههم ايــاه، فهنالك مسؤولية 
فانه اكرب ناموٍس ربا� عرب الرساالت طول الزمان وعرض املكان، فاي مس مــن كرامتــه مــٌس مــن كافــة الكرامــات 

  الربانية.
بــ� تفرقــة » عضــ�«مــن املســلم�، كــذلك  يُقتسمون اىل ثالوث املرشك� والكتــابي� وج�عــة» املقتسم�«وك� 

  وتشجرة للقرآن كله ك� كان يف نادي املرشك�.
  ام تبعيضا آلياته كالكتابي�، وه� عض� عقائدي فضالً عن العلمي والعميل.

وا ام تبعيضا علميا او عمليا ام ه� معا ك� يف كث� من املسلم�، فالحوزات العلمية ـ يف األك�ية الساحقة ـ جعلــ
القرآن عض� علميا، حيث يختصون البحوث الحوزوية بغ� القرآن جاعل� اياه وراءهم ظهريا، ام يختصون آيــات 
فقهية شذرا بالبحث دون سواها! ام آيات توافق نظرياتهم العلمية يف بحوثهم الحوزوية دون سواها إالّ تأويالً لها 

  عطفا للقرآن عىل الرأي.
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  ال ريب فيه

)۱(  
  

  »الرحمن الرحيم*أ�  بسم ّهللا «
  وترى ماذا تعني أمثال هذه الحروف املقطعة املتصدرة بها البعض من سور القرآن؟

) سورة، وهي اقل من ربعها فل�ذا � تسم بها ثالثة ارباعها؟، ثم للمصدَّرة ۲۹فهل هي اس�ٌء لها؟ وليست إالّ يف (
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ثم االس�ء البد وان تُعرِب عن مسمياتها �ا تحمل من معا� وال معا� معروفة لهذه  ١بها أس�ٌء غ�ها إالّ قليالً منها،
  الحروف إالّ عند أهليها!

ا � تتصدر بهــا اوائلهــا نــزوالً ـ ام هي تنبيهات أن آياتها البالغة ذروة معارج اإلعجاز هي مركبة عنها؟ إذا فل�ذ ۲
منها دون الـ  ۲۶) إالّ يف ۸۶كالحمد والعلق واملزمل واملدثر؟ وهي أحرى بالتنبيه لها؟ وملاذا � تستغرق املكيّة الـ (

) سورة ۱۱۴) االخرى منها، فمجموع املصدرة بها ب� (۲۶) دون (۲۸) األخرى، ونراها يف ثالث من املدنيات الـ (۶۰(
  ٢)!.۲۹( ليست إالّ

  عند اّي سامع لها، وهي ال تستحق ان تكون آيات كسائر اآليات ثابتة يف صدروها!. ثم وهذه لعبة إذ توضح الواضح
فليست هي اذا  ٤وقد تكررت مرات ومرات ٣) وإ�ا هي نصفها۲۸ثم وهذه الحروف ال تستغرق حروف الهجاء الـ (

  ـ فقط ـ لهذه اإلشارة املنبهة.
ر؟ وقد تحققت بالبسمالت! اللهم إالّ الرباءة وهي يتيمة عنها، وهي متحققة بأس�ءها ـ أو أنها فصول ب� السو  ۳

  إالّ قليالً منها! ثم وال يجوز الفصل �ا هو أجنبي عن القرآن!.
ر املكية وال سي� أولياتها بها، وكذلك مهامُّ اآليات وإن يف أوساط السور دون اختصاص  ۴ ـ او أنها لإلسكات؟ فلتصدَّ

  ها، وأن اإلسكات ال يناسب حروفا ال يفهمونها!بأوائل
ـ او هي مجمل معا� السور املتصدرة بها؟ فل�ذا حرمت عنها أربعــة أخ�ســها؟ وملــاذا كــررت يف عديــد منهــا  ۵

  وحرمت عنها أك�ها.
  رة عنها.ـ او هي املعا� النازلة ليلة القدر؟ فكذلك األمر، وملاذا تحرم عنها سورة الحمد التي هي صورة باه ۶
  ٥ـ او أنها تعني ما يعنيه حساب األعداد؟ وال حجة فيها إالّ خياالت إرسائيليات وك� زيفت بروايات إسالميات!. ۷

                                                        
 ��� ا���ء �����. ٢٣). و�� ���: �� ـ �� ـ ص ـ ق ـ ن، �� ا������ ا�ـ :      ١

 
ـ ا���ـ�:  ٦ـ ا�ـ�ا���: ا�ـ�،  ٥ـ ����: ا�ـ�،  ٤ـ ��د: ا��،  ٣ـ ����: ا��،  ٢ـ ا����اف: ا���،  ��١:  ٢٦). ������� ا�ـ      ٢

ـ  ١٤ـ ا�ـ�وم: ا�ـ�،  ١٣ـ ا���ـ�:  ١٢ـ ا���ـ�:  ١١ـ ا��ـ��اء: ��ـ�،  ١٠ـ �ـ�،  ٩ـ �ـ���: ��ـ���،  ٨ـ ا������ت: ا��،  ٧ا��، 

ـ ا���ـ�ف:  ٢١ـ ا����ن: �ـ�،  ٢٠ـ ����: ��،  ١٩ـ ا�����: ��،  ١٨ـ ص،  ١٧ـ ��،  ١٦ـ ا����ة: ا��،  ����١٥ن: ا��، 

�ـ�: ا���ـ�ة: ا�ـ�، آل ��ـ�ان: ا�ـ�، ا���ـ�: ا��ـ�  ٣ـ ن، وا�����ـ� ا�ــ  ٢٥ـ ق،  ٢٤ـ ا������: �ـ�،  ٢٣ـ ا�����ف: ��،  ��٢٢، 

 ��رة. ������٢٩ع 

 
ز  ـ ا����ى: ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ خ ـ د ـ ذ ـ ١٤). و�� ا ـ ل ـ م ـ ر ـ �ـ ـ ي ـ ع ـ ص ـ ط ـ س ـ ح ـ ق ـ ن ـ ك ـ و�� ����      ٣

 ـ ش ـ ض ـ ظ ـ غ ـ ف ـ و.

 
، �� �� ا���� ا������ ��ة ��ة ك: ا��� وا��� و����� و �ـ� ٢، و���: ٦، و��: ٥). و�� ��رت ا�� ��� ��ات، وا��:      ٤

 و �� و ص و ق و ن و ��!

 
���ث ان ���� وا�� ���� ا��� ا���  ا����م ����). �� ����� ا�����ر ����وق �����ده ا�� ���� �� ��� ��ل: ���� ا�� ����      ٥

�ـ�ل: ��ـ� ـ �ـ���ا أ�ـ�ك ��ـ� » ا�ـ�«���ـ�   �����ا: أ��� ���� ���� ���ـ� أ�ـ�ل ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  ان أ��ا ر��ل ا��ّ�و���ا �� ���د ا�� ���

؟ ��ل: ��� ـ ����ا: ��� ��� ا����ء ���� و�� ���� ���� ���� ا��� �� ��ة ���� و�� ا�� ا��� ���ك! ��ل: ����� ��  ������ �� ��� ا��ّ�

� ا����� ���ل ���: ا���� وا�� وا���م �����ن وا���� ار���ن ���ه ا��ى و�ـ���ن �ـ��، ���ـٌ� أن �ـْ��� �ـ� د�ـ� �� ا��� ��

���ل �� �� ����! �� �� ��ا ���ه؟ �ـ�ل: ��ـ� ـ  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ��ة ���� وا�� ا��� ا��ى و����ن ���؟ ��ل: �� ا��� ��� ر��ل ا��ّ�
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األعظم الباطن! »: هو«األعظم الظاهر، وال من »:  هللاّ «األعظم مقطَّعة يف القرآن؟ وال أعظم من   ـ أو هي إسم هللاّ  ۸
  وأن املركب منها سلسلة حروف ال تؤلف اس� عربيّا وال سواه! ثم وال حجة تثبتها!

بها؟ فلمن يُقسم وهم ال يفهمونها، ولو عني بها خصوص الرسول �ا يعرف مــن هــذه   ـ أو هي أقسام أقسم ّهللا  ۹
ق وحي ربه دو�ا إقسام.   الرموز فهو ال يحتاج اىل أقسام إذ يصدِّ

  كله معا� وفوائد!  ـ ثم وال يحتمل أالّ تحمل أية معا� أو فوائد فإنه لغو وكالم ّهللا  ۱۰
ـ من املؤكد أن لها معا� � توضع هي لها يف أية لغة فال يعرفها أصحاب اللغات بأرسها، فا�ا هي رموز خاصة  ۱۱

بها رسوله بعد عموم سائر القرآن لسائر املكلف�، فهي إذا صفوة القرآن ك� عن االمام   اختص هللاّ  ١ورسوله  ب� هللاّ 
وإن كانت لها » إنها مفاتيح كنوز القرآن«و» إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي«: السالم عليهعيل 

  هامشيا بعُض الفوائد املذكورة يف العرشة السالفة.
 ،آله و عليه هللا صىلفليس لغ� صاحب الّرس التنقُّب عن معانيها، او التخرُّس بالغيب فيها، اللهم إالّ ما ثبت منها عن الرسول 

او ما يُعرف بالتأمل أحيانا يف محالِّها بقرائِنها، كالبعض م� عني منهــا أن يعرفهــا ـ  السـالم علـيهماو اال�ة من آل الرسول 
  تأنُّقا وتعمقا ـ أهلوها، غ� املتطاول� فيها ما � يعرفوها.

يهّم الرسول واأل�ــة اإلســالمية، أو  وقد تحمل هذه الرموز أنباًء غيبية يف مثلث الزمان: ماضيا وحاالً واستقباالً، م�
وأهليه املعصوم�، وقد يربزون منها ما نستأهلها دون آله و عليه هللا صىلحقائق علمية معرفية واحكامية م� تختص بالرسول 

  جميعها، فإن منها ما ال يتحمله غ�هم وهم يف ذلك درجات.
  ١إالّ قلة قليلة منها هي ضمن آيتها. ٣او آيت� ٢ة يف سورتهاوم� يؤكد أنها تعني معا� رسية أن كالَّ منها آية فذَّ 

                                                                                                                                                         
��ل: ��ه ا��� وا��ل: ا���� وا�� وا���م �����ن وا���� ار���ن وا���د ����ن ���ه ���� وا��ى و���ن » ا���«��ل: ����� ـ ��ل: 

��ل: ��ه ا��� وا��ل: ا���� » ا��: «آ�� و ���� ا��� ���: ��� �� ��ا ���ه؟ ��ل: ��� ـ ��ل: ����، ��ل آ�� و ���� ا��� ���  ���! �� ��ل ����ل ا��ّ�

��ل » ا���« آ�� و ���� ا��� ���: ��� �� ��ا ���ه؟ ��ل: ���، ��ل: ����، ��ل آ�� و ���� ا��� ���  وا��اء ��ٔ��ن! �� ��ل ����ل ا��ّ� وا�� وا���م �����ن

� ��ه ا��� وا��ل: ا���� وا�� وا���م �����ن وا���� ار���ن وا��اء �����ن! �� ��ل: و�� �� ��ا ���ه؟ ��ل: ���، ����ا: �� ا���� ����

ا��ك ��� ��ري �� ا���� �� ����ا ���، �� ��ل ا�� ���� ��� ا���: �� ��ر�� ��� ����ا �� ��ـ� �ـ� �ـ�ا ��ـ� وا��ـ� ��ـ�، �ـ�ل: 

 .»��� آ��ت �����ت �� ام ا����ب وأ�� �������ت«ان ��ه ا��ٓ��ت أ���� ����  ا����م �������� ا�� ���� 

���� ���� ��ه ا���وف ������ ������ا ��� ا��ٔ��اد، و��� ����روا �� أ��ه و�����وا ��� �� �� آ�� و ���� ا��� ���ا��ل: �� ا��� ا����ل 

 �����ن ا��� ����ب ا��ٔ��اد �� ���ب ا�� ا���� ا�������� ر��� ������ ������!

 
�� ��� ذ�� ��� ��، ���   �: ������ء �� و������ء �� و���ٔ���� �� و�������� �� و��ّ�روي �� ا��� ٢:٣). �� ����� ا���� ا��ازي      ١

�� ا��� ا����ل ��� �� ا�����ء ��ٔ��دو�� و�� ا��� ا�����ء ��� �� ا�����ء �����و�� و�� ا��� ا�����ء ��� �� ا������ء �������� و�� ا�

 ����� �����ا ������ و��دوا ������.  ���� ��� �� ا��ّ�ا������ء ��� �� ا������� �������� و�� ا��� ا���

ا��ل: ا�����ء ��� ����ء ا������ء ا�������ن، �� و��� �������� �� ��ص �� �� ����� ا������ء ���� ��� �� �� ����� ا�������، و�� 

 �� ���������!. إذ  ��� �� ���ف أ��اره ا������� ا����� ��� ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ������� ���� 

 ». ��ذا ����ا �� أ���ه ا�� ا����ة ����ّ�  ان �� ا���� ����� ا�����ن �� ����� ا�� ا�����ء ����ّ�«��ل:  ا����م ����و��� روي ا�� 

 
٢٤). ��� ��      ٢ .���� 

 
٣     .��� �� �� ��� .( 
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  تعاىل منها براء.  وكيف تكون آية او بعض آية ال تعني ايَّ معنًى، إن هي إالّ قولة فارغة ُهراٌء وكتاب هللاّ 
حم «وقد نتنبأ من بعضها أن هذه الحروف التلغرافية الرمزية تعم النبي� أجمع وإن � تذكر يف كتاباتهم الس�وية: 

البعيد البعيد يف » كذلك«فاملشار اليه ب »العزيز الحكيم  ـ كذلك يوحي إليك واىل الذين من قبلك هللاّ  ۲ـ عسق  ۱
ا خاصــا ال يعــدو »يوحي إليك وإىل الذين من قبلــك«سق: كذلك: الرمز املسترس محتد الوحي ليس إالّ حم * ع وحيــ

  أصحاب الرساالت إىل املرسل إليهم!
وقد يكون بينها وب� السور املتصدرة بها ارتباطات، وإالّ ملاذا اختصت هي بها دون سواها، وملاذا � تجتمع يف سورة 

من وجوه سلفت من إسكاتات وتنبيهات أم ماذا؟ م� ال نتاكدها إالّ  فذة بحيالها، اللهم إالّ أن تحمل بعض ما مىض
  ولتُطلب يف محالها بطيِّات سورها. ٢ان يؤكدها أهلوها

ومه� يكن من يشء فال تعني أهمية خاصة للمتصدرة بها إذ خلت عنها مهاّمها كالحمــد واإلخــالص، اللّهــم إالّ أن 
ون هذه بآياتها تكفي معونَة رموزها، فإن الحمد ـ مثالً ـ وهي السبع املثا�: سورة هي صورة محكمة عن القرآن تك

  كله.
  التي يختص بها رسول هللاّ   العالمات الرمزية الخاصة با�ّ  ٣مقطَّعة يف القرآن  وقد تعني األخبار القائلة أنها أس�ء �ّ 

  ورسوله، أم ماذا.  هللاّ فهي تعني ما تعنيه األخرى أنها رموز ب�  آله و عليه هللا صىل
والحــرف لفظيــا كلمــة  ٤»من قرَء حرفا منهــا فلــه حســنة«فمه� يكن من يشء فإنها من أفضل القرآن، ولها معا� 

، فانه طرف الكالم، فان قرأت: الف ـ او ـ الم ـ او ميم، قاصدا التي يف جانبية، ومعنويا معنًى جان أم ماذا، » آ�«بيٌّ
ه و عليه هللا صىل  فقد قرأت حرفا لها حسنتها، ك� إذا قصدتها حرفا من غ�ها يف سائر القرآن ك� يروى عن رسول ّهللا  آـل

م�  ٥
ك� لجمالتها، فهي إذا تنحو منحى رموز القــرآن، وللبحــث  يدل عىل أن ملفردات حروف الكل�ت يف اآليات معا�

  عنها مجاالت أخرى علَّنا نأ� عليها.

                                                                                                                                                         
 ). ��� �� �� ����: ���� ـ ا���� ـ ا���� ـ ص ـ ق ـ ن.     ١

 
ا�� ذ�� «). ��� �� ��� ا��د���� ��� �� رواه ا���وق �����ده �� ا�ٕ���م ا���� �� ��� ا�����ي �� ���� ���� ��ل ���:      ٢

� �� ا���وف ا������ ا��� ���� ا�� و��م و��� و�� ������ و��وف اي: �� ����! ��ا ا����ب ا��ي ا����� إ�� »ا����ب �� ر�� ���

 ).٩ح  ٥٤: ���١ء�� ��ٔ��ا ����� ان ���� ��د��� (ا�����ن ج

 
و���� �� ا�� ���س و����  ، �� ا�� ����د ��ل: ا�� ��وف ا���� �� ��وف ���ء ا���ء ا��ّ� ٢٢:  ١). ا��ر ا�����ر      ٣

 ��� ��� ���. ا����م �����و�� �� أ��� أ�� ����  ٓا�� و ���� ا��� ���  وا���ي و���دة، و�� ���ه ����ا �� ر��ل ا��ّ�

 
ـ ا��ج ا����ري ��ر��� وا�����ي و���� وا�� ا����� و���� �� ��� وا�� ا�����ري �� ا������  ٢٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٤

  �� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  وي �� ������ وا������ �� ��� ا�����ن �� ���ا��ّ�وا����� و���� وا�� ��دو�� وا�� ذر ا���

��� �� ���� وا����� ���� ا������، �� ���ل: آ�� ��ف، و��� ا�� ��ف و��م ��ف و���   : �� ��ء ���� �� ���ب ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

 ��ف.

 
  �� ��� ا�����ن وا�����ي �� ��ف �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ـ ا��ج ���� �� ��� وا������ ٢٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٥

و��� ��ء و��� و���، و�� ا��ل: ا�� و��� ا���� وا���م   �� ����. �� ا��ل ��� ا��ّ�  : �� ��َء ���� �� ا���آن ��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

 وا����.
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الخصــوص   وأهــل هللاّ   إذا فحروفها كل�ت داالت عىل ما تعنــي كربقيــات رمزيــة بــ� ّهللا  ١ثم وهي قد تعترب آيات،
  ٢وإن كانت حرفا واحدا ك: ن ـ ق ـ ص، فضالً عن ك�اتها. السالم عليهموأهليه  آله و عليه هللا صىلكالرسول 

ه هللا صـىل  أو سنة رسول هللاّ   وليس لنا أن نتمسك يف معانيها إالّ بُعرًى وثيقة من كتاب ّهللا  ه و علـي الثابتــة الالئحــة، دون مــا آـل
يرويها أرباب السنن يف روايات آحاد ال تغني يف تفس� آيات مفصالت فضالً عن تلكم املحك�ت وهي مفاتيح كنوز 

  القرآن! القرآن وصفوة
وكون هذه رموزا كسائر التأويل يف القرآن ال يناحر األوامر املؤكدة للتدبر يف القرآن، حيث التدبر خــاص بــاملمكن 

كبعض التأويل آليات مفصالت، وكعامة التأويل لسائر الحروف املقطعة  آله و عليه هللا صىلتفهمه، دون سواه الخاص بالرسول 
تتحمل التدبر والتأويل، فمن القرآن ما له تأويل وتنزيل، م� يتحمل تأويالً عىل ضوء التي ال داللة فيها وضعيا حتى 

كالحروف املقطعة، واآليات اآلمــرة السـالم عليهمالتنزيل، كسائر القرآن، ومنه ما ليس له تأويل وال تنزيل لغ� املعصوم� 
»ولقد يرسنا القرآن للذكر فهل من مّدكر«بالتدبر تعني امليرسة: 

إنا أنزلناه قرآنا عربيــا لعلكــم «والعربية: الالئحة:  ٣
»تعقلون

٤
»وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا«

وال عربية داللًة وال إنذارا بهذه الحروف فانها ليست  ٥
مية وال أية لغة موضوعة، إ�ا هي حروف كأرسها، مفردة او مجموعة تتألف منها كافة اللغات، مه� عربية وال أعج

  اختلفت يف شكلياتها، فانها متشابهة يف مخارجها الصوتية عىل سواء.
مــا  فمه� كان التدبر يف سائر القرآن راجحا او واجبا، فهو يف هذه الحروف غ� ممكنة اذ ال مجال فيها، اللّهــم إالّ

»قتل الخراصون* الذين هم يف غمرة ساهون«ثبت يف تأويلها عن اهليها، ام تخرسا بالغيب او تخرصا: 
إن يتبعون «: ٦

  ٧!»إالّ الظن وإن هم إالّ يخرصون
اىل احكام ليست يف سائر اآليات ك� ان قوله تعاىل:  وم� يدل عليه القرآن ان هذه الحروف تحمل اشارات رمزية

»واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ال مبدل لكل�ته ولن تجد من دونه ملتحدا«
اال  آلـه و عليـه هللا صـىلفال ملتحد للرســول  ٨

حروف ام وسواها، وكون القرآن بيانا للناس ال القرآن، فملتحده يف احكام ال يدل عليها بيان القرآن يوجد يف هذه ال
                                                        

). و���ف ���ف ��� ��ء �����ت ا��� ان ���وف ا���آن و������� وآ����� و��ر�� وا���ء�� ـ ���������� و��������� و����ّ��      ١

 ����� ���� ا�������� وا�������� ���� ��.ا�����، ��� ذ�� إ��رات 

 
 و����ه روا��ت. ). ��� ��ى �� �َْ�� ا���آن     ٢

 
 .١٦: ٥٤). ��رة ا����      ٣

 
 .٢: ١٢). ��رة ����      ٤

 
 .١٢: ٤٦). ��رة ا�����ف      ٥

 
 .١٠: ٥١). ��رة ا��ار��ت      ٦

 
 .١١٦: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٧

 
 .٢٧: ١٨). ��رة ا����      ٨
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واطيعــوا   اطيعــوا هللاّ «ك� يدل عليه مثل  آله و عليه هللا صىلينايف عدم بيانه لهم يف هذه الحروف فانها بيان بتفس� الرسول 
  ».الرسول

»ذَلَِك الِْكتَاُب الَ َريَْب فِيِه ُهدًى لِلُْمتَِّق�َ «
١  

ال ريب «؟ وكيف »الكتاب«اشارة إىل البعيد، وهذا الكتاب ب� ايدينا قريب قريب؟ ثم وما هو » ذلك«وترى ملاذا 
  ؟ ف� بال غ� املتق� يعذبون وليس ـ القرآن لهم هدًى؟!.»هدى للمتق�«وفيه مرتابون كث�؟ وكيف هو فقط » فيه

: معنويا ولفظيا، عىل كونه قريبا مّنا إشارة تلميحة اىل علوِّ املحتد وبُع» ذلك«ذلك ألن  د املنزلة لربانية الكتاب ككلٍّ
كتابة وس�عا وتلفظا، ثم وقريبا إن تدبرنا فيه معنويا حسب اإلمكانيات والقابليات، فهو اذا غريب عنا، قريب منا، 

  مرة اُخرى.» ذلك«ج�ع الغربة والقربة، التي تستحق 
»وإنه يف ام الكتاب لدينا لعيل حكيم«:  علّه أُم الكتاب لدى ّهللا » الكتاب«و

ال ريــب «فهذا الذي تفصيله ب� يديك  ٢
  ».فيه

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من «نزوالً محك�:  »إنا انزلناه يف ليلة القدر«او والذي أنزل عىل الرسول ليلة القدر: 
»لدن حكيم خب�

  ».ال ريب فيه«وهذا تفصيله  ٣
  ».ذلك الكتاب ال ريب فيه«هو » سورة الحمد«او الذي أجمل يف أم الكتاب: 

ال «املعهود ذكره عنهم من ذي قبل » الكتاب«هو » ذلك«او الذي برش به النبيون من قبل ك� نجد يف كتاباتهم، فـ
  ».ريب فيه

وأوحاه إىل أنبياءه طــوال الزمــان   زيادة، فهو هو كل ما كتبه هللاّ ففيه كل ما أنزل من كتاب و » الكتاب«ام هو كل 
  ٤خربان بعد خرب.» ال ريب فيه هدى...«يف هذه الخمس، و» ذلك«خرب لـ » الكتاب«فـ »... ال ريب فيه«الرسايل 

ال «مشارا ومشارا اليه مبتدٌء: و» ذلك الكتاب«: الكتاب الخ�يس املعنى ال ريب فيه! فـ »ذلك الكتاب ال ريب فيه«او 
  ٥خربه.» هدى للمتق�«خربه، أو وصفه و» ريب فيه

ـ الذي برش به من  ۴ـ النازل جمالً يف سورة الحمد  ۳ـ املنزل ليلة القدر  ۲أمُّ الكتاب » ذلك«فاملعنى  عىل الرتتيب: 
يهديهم دون ريب ك� أنــه ال ريــب » ًى للمتق�ال ريب فيه هد«يف يشء من ذلك » ال ريب«ـ كل الكتاب:  ۵قبل 
  فيه.

  »!..هدى للمتق�«دون ريب » ذلك الكتاب«ـ  ۷» ذلك الكتاب ال ريب فيه«ـ  ۶
فسباعية الوجوه تعني سباعية املعنى دون تناحر واختالف، والقرآن حّ�ل ذو وجوه فاحملوه إىل أحسن الوجــوه، 

  املعنى: وهذه كلها حسنة يساعدها أدب اللفظ ويراعة

                                                        
 .٢: ٢). ��رة ا����ة      ١

 
 .٤: ٤٣). ��رة ا����ف      ٢

 
 .٣ :٤١). ��رة ����      ٣

 
 ��� ��� ام و���ن.��� ان »�� ر�� ��� ��ى �������«���ه �� » ا����ب«����أ و» ذ��«). ��ه ا����ه ����ك �� ��ن      ٤

 
و�ـ�� او ��ـ�ه ا��ـ���، ام �ـ�ل » �ـ�ى �����ـ��«ا�ـ� ��ـ�، و» �� ر�ـ� ��ـ�«����أ ���. �ـ » ذ�� ا����ب«). ��ا ��� ��ن      ٥

 ���ه، و�� ��ه ����� ������� ا���ظ ا��ٓ��.» ��ى �������«و
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  وإ�ا بفاتحة الكتاب، فهل إنه خارج عن الكتاب؟» ذلك الكتاب«وترى ملاذا � يفتتح الكتاب بـ 
الجواب انها السبع املثا� ِعدالً للكتاب، فهي هي كتاب والقرآن العظيم كتاب، واين كتاب من كتاب؟ من إحكام يف 

  ».ذلك«ضمن كل مشار اليه بـ » ذلك الكتاب«ا اليها يف فاتحة الكتاب، وتفصيٍل يف سائر الكتاب، ولتكن الحمد مشار 
كيف يش� اىل كل الكتاب وملا يكمل تفصيله مه� كمل محكمه، وليس محكمــه ـ فقــط ـ » ذلك الكتاب«ثم ترى 

  النازل عىل الرسول ليلة القدر ـ ليس هو هدًى للمتق�، ا�ا  للرسول والرسول فقط، ثم وتفصيله هدًى؟
، وهو كله  ت ح� نزلت، تعني الكتاب املفصل ما نزل منه وقتها وما � ينزل، فانه كله يف علم هللاّ نزل» ذلك«اقول: 

هدًى للمتق� بطبعه، يف دوره ووقته، ثم تعني الكتاب الحارض كله بعد تنزيله كله وتأليفه ك� هو اآلن، ك� تعنيه 
  قرآن كلِّه.وسواه� من اس�ء تعني القرآن كلّه، يف ال» القرآن«و» ذلك«

أو أنها تعني بالفعل ما نزل قبلها من املكيات عنايَة الواقع املايض والحارض، ومن ثم تعني ما سوف ينزل اىل آخر 
  العهد املد� عنايَة املستقبل األكيد الذي هو �نزلة الحارض.

تحدى بهــا النــاكرون، فــال وك� القرآن والكتاب كله قرآن وكتاب، كذلك بعضه، وحتى سورة قص�ة منه كالكوثر، امل
اضافة إىل ذلك ـ تعني البعض الحارض منه، فانه نوٌر وهدًى بأبعاضه ك� يهدي �جموعــه!، » ذلك«غرَو أن يكون 

  سورة الحمد النازلة قبلها بأعوام، والنازلة قبل القرآن املفصل كله.» ذلك«ك� وأن من 
كتاب  ـ قرآن ـ فرقان ـ مب� ـ بيان ـ تبيان ـ برهان ـ عظــيم ـ وللقرآن اس�ء تعني مواصفاته بكيانه املت� ـ فانه: 

عزيز ـ كريم ـ رصاط مستقيم ـ حكم ـ ذكر ـ موعظة ـ نور ـ روح ـ مبارك ـ نعمة ـ بصائر ـ رحمة ـ حق ـ فصل ـ 
  الغة و...هاد ـ شفاء ـ مهيمن ـ تنزيل ـ هدًى ـ قيم ـ بش� ـ نذير ـ حديث ـ فصل ـ نجوم ـ حبل ـ مثا� ـ حجة ب

  ١فالقرآن كله يحمل هذه املواصفات وسواها كلها جملة وتفصيالً.
  ٢.»تفصيل الكتاب ال ريب فيه«ال يف كونه تفصيل ام الكتاب وما أنزل ليلة القدر، فانه:  »ال ريب فيه«

  ٣.»تفصيل كلِّ يشء وهدًى ورحمة لقوم يؤمنون«يف كونه كل كتاب فانه وال 
  وال يف أنه الحمد تفصيالً ك� أن الحمد هو الكتاب اج�الً.

ولكــن تصــديق الــذي بــ� يديــه «وال يف أنه املبرش به من قبل حيث التصادق واقع بينه وما ب� يديه من كتــاب: 
  ك� مىض. آله و عليه هللا صىلومثاالً عليه ما يف كتاب اشعياء النبي  ٤.»لكتابوتفصيل ا

لوجدوا فيــه   أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غ� هللاّ «وال يف انه كله وحي الس�ء حيث يشهد بآياته وبيناته: 
الــذين آتينــاهم «كذلك ويشهد به من أوتوا الكتــاب:  ٦.»تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العامل�« ٥.»اختالفا كث�ا

                                                        
 ). ��ه ا�����ء و��ا�� ����� �� آ����� ��� ���������.     ١

 
 .٣٧: ١٠). ��رة ����      ٢

 
 .١١١: ١٢). ��رة ����      ٣

 
 .١١١: ١٢). ��رة ����      ٤

 
 .٨٢: ٨). ��رة ا����ء      ٥

 
 .٢: ٣٢). ��رة ا����ة      ٦
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»الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به
  ٢.»ان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم« ١

ك� هو المح يف النابه� غ� املتعصب�. فلم يقل: ال شك فيه حيث الشاكون فيه كث�، » هدى للمتق�«وال يف كونه 
فالشك  ٣أن تتوهم باليشء امرا فيكشف ع� تتوهمه«حيث الريب هو شك مسنود اىل حجة: » ال ريب فيه«وإ�ا 

٤.»ولقد آتينا موىس الكتاب فاختلف فيه... وانهم لفي شك منه مريب«منه مريب ومنه غ� مريب: 
قالوا يا صالح... «

»واننا لفي شٍك م� تدعونا إليه مريب
عىل بينة من ر�...  قال يا قوم أرءيتم ان كنت«مه� كانوا كاذب� يف ريبتهم:  ٥

  ٦.»ف� تزيدونني غ� تخس�
ودعاته، وقد تكون يف املدعوين املرسل اليهم   فقد تكون الريبة يف الدعوة أو يف كتاب الدعوة، وال ريبة يف كتاب هللاّ 

  ٧.»ذبونمرضا ولهم عذاب اليم �ا كانوا يك  يف قلوبهم مرض فزادهم هللاّ «وهم الذين: 
وارتابت قلوبهم فهم يف ريــبهم »«كال بل ران عىل قلوبهم ما كانوا به يكسبون«والقرآن ال ينفي الريبة عن قلوبهم: 

»يرتددون
»ال يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة يف قلوبهم« ٨

»من هو مرسف مرتاب  ذلك يضل ّهللا ك« ٩
وإ�ا ينفي الريبــة  ١٠

»تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العامل�«» ال ريب فيه«عن نفسه متحديا كل مفرت مرتاب 
وان كنتم يف ريب « ١١

  ١٢.»م� نزلنا عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله...
                                                        

 .١٢١: ٢). ��رة ا����ة      ١

 
 .١٤٤: ٢ا����ة  ). ��رة     ٢

 
 ). ���دات ا���آن ���ا�� ا��������.     ٣

 
 .١١٠: ١١). ��رة ��د      ٤

 
 .٦٢: ١١). ��رة ��د      ٥

 
 .٦٣: ١١). ��رة ��د      ٦

 
 .١٠: ٢). ��رة ا����ة      ٧

 
 .٤٢: ٩). ��رة ا�����     ٨

 
 .١١٠: ٩). ��رة ا�����      ٩

 
 .٣٤: ٤٠). ��رة ����      ١٠

 
 .٢: ٣٢). ��رة ا����ة      ١١

 
 .٢٣: ٢). ��رة ا����ة      ١٢
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فليأت من يرتاب فيه بسلطان مب�، وال نراه منذ بزوغة حجة إالّ داحضة تبوء بالفشل والفضــيحة عــىل املفــرتين، 
ولــو كــان «فمن اين يكون فيه ريب وداللة الصدق واليق� كامنة يف مطلعه، ظاهرة يف عجزهم عن اإلتيــان �ثلــه 

  !»بعضهم لبعض ظه�ا
»متق�هدًى لل«

١  
وهدًى للمتق� موعظة وتبيانا:  »هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«القرآن هدى للناس اجمع� داللة وبيانا: 

»هذا بيان للناس وهدًى وموعظة للمتق�«
قرآن مــا هــو شــفاٌء وننزل من ال« »فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« ٢
»فا�ا يرسناه بلسانك لتبرش به املتق� وتنذر به قوما لدا« »ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� إال خسارا

وانه لتذكرة « ٣
  ٤.»للمتق�

الهُدى التي هي عىل ضوءها درجــات، فمــن ال يتقــي،  وك� التقوى ـ وهي قبول الوقاية إذا ُوقَِي ـ درجات، كذلك
فيعاند الهدى تعنتا ورفضا ال تحصل له أية هدى بالقرآن، بل وال يزيده إالّ خسارا، ومن يتقي فهو يقيه ك� يتقي 

  ٥.»والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم«درجات بدرجات، وك� تزيد هداه تقوى فه� تتعامالن: 
فمن تقوى هي تقوى فطرية وفكرية، إذا ُوقي صاحبها ع� يناحره� يزيده� وضاَءة وقوة يقبلها، والقرآن يحمل 

» للمتقــ�«ببيناته هذه الوقاية فهو إذا هدًى للمتق�، فإن الهدى حقيقته وطبيعته، كيانه وماهيته، ولكــن ملــن؟ 
عليها، متحّذرين استهواء األهواء والضالالت،   فطرهم التي فطرهم هللاّ الذين يفتحون مغاليق قلوبهم ويواجهونه ب

  ومتحّرين الهدى، فعندئٍذ يتفتَّح القرآن عن هداه، يسكبها يف قلٍب ترك هواه إىل ُهداه.
من  قد جاءكم«عىل ضوء القرآن يهديه ثانية سبل السالم:   فإذا اهتدى املتقي هكذا ُهداه األوىل، ثم اتبع رضوان هللاّ 

من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من الظل�ت اىل النور ويهديهم اىل رصاط   نور وكتاب مب� يهدي به هللاّ   هللاّ 
  ٦.»مستقيم

 يلوِّح إىل عامة مراتــب التقــوى، إبتــداًء مــن تقــوى» يؤمنون.. يقيمون.. ينفقون يوقنون«واستقبال افعال املتق�: 
الفطرة قبل اإل�ان بالقرآن وصالح األع�ل، وانتهاًء اىل الهدى الفعلية إ�انا بالقرآن وعمالً صالحا لإل�ان، ثم هناك 

  مزيٌد للتقوى بعد هذا اإل�ان وبينه� متوسطات.
اال�ــان، لكانت مواصفات للتقوى الحاصــلة بعــد » آمنوا.. اقامو.. انفقوا.. ايقنوا«فلو مضت هنا افعال التقوى كـ 

  فليست التقوى صفة لقوم خصوص آمنوا ثم اتقوا وإن صدقت لهم أك� ممن سواهم.
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فيا الستمرارية أفعال التقوى من داللة تعم درجات التقوى قبل اال�ان جاهزا له، وبعد اال�ان متدرجا اىل درجاته: 
ة وملّا يؤمنوا ويقيموا إذ � يَِحن حينه حيث أن حالتهم قبول اإل�ان وإقام الصالة وإيتاء الزكا» يؤمنون.. يقيمون..«

  � تأت داعيته.
وملّا يتقُّوا عقائديا وعمليا، ملّا اتقوا فطريــا وفكريــا، ومــن ثــم هــدًى للمتقــ� بكافــة » هدًى للمتق�«إذا فالقرآن 

  درجاتهم حتى القمة الرسالية لخاتم املرسل�.
  درجات:ك� الهداية املستدعاة يف قلب الصالة تعم هذه ال

، والتقوى الج�عية يف  ثم التقوى ـ ك� تلوح من آياتها ـ هي عىل درجاتها تعم التقوى الفردية يف صلة العبد با�ّ 
ـ العقيدية ـ العملية ـ السياسية ـ االقتصادية ـ الحربية أم ماذا  ِصالتِه بعباد هللاّ  ، يف كافة حقولها: العلمية ـ الفكرية 

يضم كافة الحقول الحيوية   ، فان دين ّهللا  وهي عىل شتاتها ترتبط بحبل واحد هو تقوى ّهللا  من مجاالتها وجلواتها،
ا، سبكا لها بسبائكه املكينة املتينة، ما ال قِبَل لها ألي نظام برشي أم ماذا؟   تنظُّرا وتنرضُّ

ك� قائد الجيش يجب أن يكون  فالقائد السيايس يف دولة االسالم بحاجة إىل تقوى سياسية بعد ما سواها وأك� منها،
األتقى يف الدفاع عن بيضة اإلسالم، ووزير الثقافة أتقى ثقافيا، أم من ذا من املتق� يف النظــام اإلســالمي الســامي، 
حيث ال تختص التقوى بِصالت العبادات الخاصة كالصوم والصالة، بل وكافة الِصالت والحركات والسكنات للمسلم 

التي هي الوقاية وقبولها ع� ال يحمد أواله أو عقباه يف أية مجالة من مجاالت، أو حالة من  تشملها حقيقة التقوى،
  حاالت، ك� تعم وقاية الغيب والشهادة، وقايَة كل حق وعن كل باطل، معنويا وماديا، فرديّا وج�عيا ام ماذا.

استطاعها وطبّقها دون تقصــ� أو قصــور  فاملتقي من ُرشَط الحق يدافع ويذود عنه ما ال يحق قََدر املستطاع، فإن
  فهي التقوى املطلقة وال تحصل إالّ يف دولة الحق خارجا عن رصاعات الباطل وقليٌل ما هي.

وإن استطاعها عىل قصور يف مختلف الرصاعات، تاركا لألد� لتطبيق األفضل األعىل حيث ال يسطَع الجمع بينه� يف 
ية، فليست التقية هي الخوف والرتك، وإ�ا هي تقوًى جانبيّة حفظــا لألهــم يف مصطَل�ت الحياة، فهي ـ إذا ـ التق
يف العهــد  آلـه و عليـه هللا صـىلتقية ك� قعود الحسن تقية، ويجعل قيامات الرسول  السالم عليهترك املهم، م� يجعل قيام الحس� 

العهد امل� وقعود اإلمام زمن الخلفاء تقية، حيث  يف خالفته تقية، ك� قعود الرسول يف السالم عليهاملد�، وقيامات عيل 
  ، قياما كان أو قعودا. يرتك املهم وقاية وإقامة لألهم يف دين هللاّ 

  مه� اختلفت الظروف واإلمكانيات فاختلفت صور التقوى يف مختلف امليادين.  من ُرشَط ّهللا   فاملؤمن با�ّ 
ـ غيب   فطرة والعقل والقلب، نابغة اىل غيب الحقائق: غيب هللاّ والتقوى بصيغة مجملة نابعة من الغيب، غيب ال

، وهي الخمس املذكورة هنا  اآلخرة ـ غيب الوحي، فالصالة الناتجة عن اال�ان بهذه الغيوب، ثم االنفاق يف سبيل هللاّ 
  من صفات املتق�، ثالث هي الغيب واثنان ه� الشهادة الناتجة عن مثلث الغيب.

ا أُنْزَِل إِلَيْ الَِّذيَن يُ « الََة َوِم�َّ َرزَقْنَاُهْم يُنِفُقوَن  َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِ�َ َك َوَما أُنْزَِل ِمــْن قَبْلِــَك ْؤِمنُوَن بِالَْغيِْب َويُِقيُموَن الصَّ
  ١.»َوبِاالِْخرَِة ُهْم يُوقِنُونَ 

يجب اإل�ان به، وهو يشمل غيب األلوهية الذي لزامه غيب اآلخرة، اللذان  فالغيب االّول هو مطلق الغيب الذي
: الصــالة، ورعايــة  لزامه� غيب الوحي: ما أنزل إىل الرسول وما أنزل من قبله، ومثلث الغيب هذا لزامه عبــادة هللاّ 

  : اإلنفاق! عيال هللاّ 
العهد والصرب يف البأساء والرضاء وح� البأس، واإلتيان ثم اإل�ان باملالئكة من فروع اإل�ان بغيب الوحي، والوفاء ب

بالصدق والتصديق به هي كلها من نتائج اإل�ان �ثلث الغيب، ك� اإل�ان بضلعي الوحي واآلخرة مربوط بقاعدة 
  اإل�ان بغيب األلوهية!

  لخمس أيضا مطلق الغيب.وهذه ج�ع أوصاف املتق� هنا ويف سائر القرآن، التي تجمعها الخمس هنا، ك� يجمع ا
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فاال�ان بالغيب كل� كان أعمق وأعرق يرضب اىل ا�ان الشهود أوفق وأليق، لحّد يجعل حياة املؤمن حياة التقوى 
  إذ يصبح من ُرشط الحق الذائدين عنه، املضحِّ� يف سبيله بالنفس والنفيس.

وب، حتى وغيب الوحي، تراه� كحجــري األســاس وألن اإل�ان بغيب األلوهية واليوم اآلخر ه� األصل لسائر الغي
ولقد آتينا موس وهارون الفرقان وضياًء وذكرا «للتقوى، فهنا يتوسطه� سائر الغيب والشهادة، وقد ترتك األوساط: 

  ١.»للمتق�*الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
�د يف الشهادة لال�ان بغيب األلوهية تراه يُقرن به ظرفا لتأث� اإلنذار، وكأنــه فقــط مــن وألن إقام الصالة أقوم ع

  ٢.»املص�  .. إ�ا تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصالة ومن تزّ� فإ�ا يتزّ� لنفسه وإىل هللاّ «نتائجه: 
الرساالت والكتب هو من أهم لزامات اال�ان بغيب األلوهية، تــراه قرينــا لــه  وألن اتباع الذكر الذي يحمله وحي

  ٣.»إ�ا تنذر من اتبع الذكر وخيش الرح�ن بالغيب...«لتأث� اإلنذار: 
نة للمتق�  وأزلفت الج«وألن األصل األهم يف الغيب هو غيب األلوهية ملن جاء بقلب منيب نراه مفردا دون قرين: 
  ٤.»غ� بعيد*هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ*من خيش الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

إذا فالتقوى تنبع من اإل�ان بغيب األلوهية، ثم غيب اآلخرة، ثم غيب الوحي، ثم ترضب بها إىل مظاهر الشهود، يف 
  كاهمها بالخلق.الصالة كأهم الرباطات بالخالق، والزكاة 

  
  
  
  
  

  القرآن
  ال ريب فيه

)۲(  
  

لِِه ُمْفَرتَيَاٍت َواْدُعوا َمــْن اْســتَطَْعتُْم ِمــْن ُدوِن هللاّ « أْتُوا بَِعْرشِ ُسَوٍر ِمثْ إِْن كُنــتُْم َصــاِدقَِ� فَــإِلَّْم    أَْم يَُقولُوَن افَْرتَاُه قُْل فَ
َا أُنِزَل  لََه إِالَّ ُهَو فَهَْل أَنْتُْم ُمْسلُِمونَ    بِِعلِْم ّهللا يَْستَِجيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَ�َّ   ٥.»َوأَْن الَ إِ

فــأتوا «كل فرية لها سمة أو س�ت، فهل هنا سمة يف القرآن أم وصمة تدل عىل أنه ليس ربا� املصــدر والصــدور؟ 
حدي هنا يعم كافة املكلف� من الجنة والناس أجمع�، حيث إن : القرآن، مفرتيات، والخطاب املت»بعرش سوٍر مثله
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قل لنئ اجتمعت اإلنس والجن عىل أن «:  املستمرة �ضارعتها تعم كافة القائل� الغائل� أن يفرتى عىل هللاّ » يقولون«
  ١.»يأتوا �ثل هذا القرآن ال يأتون �ثله ولو كان بعضهم لبعٍض ظه�ا

»قل فأتوا بسورة مثله«ال فحسب �ثله أم بعرش سورة مثله، بل وبسورة 
وإن كنتم يف ريب م� نزلنا «أو من مثله:  ٢

ان كنتم صادق�* وان � تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا   عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللاّ 
  ٣.»تي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرينالنار ال

وامل�ثلة املتحدى بها وإن يف سورة هي الطليقة الشاملة ألية م�ثلة يف نسج العبارة ونضد التعب�، يف كافة الرضوب 
  ح القرآ� الفسيح.البيانية بالغة وفصاحة، ويف كافة الحقول العلمية التي توجد يف ذلك املرسح الفصي

»ليس كمثله يشء«  فك� أن هللاّ 
لــيس كمثلــه يشء يف أي يشء مــن كتابــات   يف ذات وصفة وفعل، كذلك كتــاب ّهللا  ٤

  األرض، وال الكتابات الس�وية غ� املتحدى بها!.
فاعلموا أ�ا «ـ إذا   م تثبيتا لكونه مفرتى عىل هللاّ ـ وهم يكرِّسون كافة إمكانياتهم وطاقاته» فإن � يستجيبوا لكم«

له أمثال ونظائر قد تربوه أم تساويه وتوازيه، والقرآن بنفسه شهيد عىل   حيث النازل بعلم غ� ّهللا »  أنزل بعلم ّهللا 
ٍء أَكَْربُ َشَهاَدًة قُْل هللاّ «ربانية مصدره وصدوره:  يْنَُكْم َوأُوِحَى إَِىلَّ َهَذا الُْقرْآُن الُِ◌نــِذَركُْم بِــِه َشِهيٌد بَيِْني َوبَ    قُْل أَىُّ َيشْ

  ٥.»الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ك� يعرفون أبناَءهم الذين خرسوا أنفسهم فهم ال يؤمنون« »َوَمْن بَلََغ...
 آياته، باهر يف بيناته، والركب الرســيع الهريــع مــن العقــل الذي ال يتغ� وال يتدرج وال يُنتقص، ظاهر يف  فعلم ّهللا 

  .» وا�ا انزل بعلم هللاّ «و  والعلم شاهد صدق عىل أنه علم هللاّ 
اليحتاج إىل ما ســواه، فإنــه نــور وتبيــان   أجل، وليس القرآن بحاجة إلثبات ربانية صدوره إىل شاهد سواه، ك� هللاّ 

أي برهان شهادًة لربانيته، وال بيانا ملا يحويه من حاجات املكلف� منذ بزوغه وشاهد وبرهان ال يوازيه أو يساميه 
»لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غ� ّهللا «إىل يوم الدين: 

ولن تجدوا يف هذا القرآن  ٦
  إختالفا كث�ا وال يس�ا!.

»شــهيدا  يشهد �ا أنزل إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى بــا�ّ   لكن هللاّ «: » أ�ا أنزل بعلم ّهللا فاعلموا «إذا 
٧ 

بكامــل حججــه   �ّ  »وأن ال إله إالّ هو فهل أنــتم مســلمون«حيث يشهد بعلمه يف كتابه عىل وحيه وعىل توحيده: 
  وبيناته يف كتابه؟
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  ؟»بسورة مثله ـ أو ـ من مثله«و» بعرش سور مثله«و» �ثل هذا القرآن«، وملاذا يتحدى القرآن �ثلث ذلك
هذا ليحلِّق التحدي عىل مثلثه، فال يقال قد ال يؤ� بسورة واحدة مثل سورة واحدة منه ولكن يؤ� بسور قد �اثل 

  القرآن بعضا ّما، أم يؤ� بقرآن �اثله شطرا ّما.
افة الثغور عىل بلدة القرآن يؤ� �ثلث التحدي وأقله سورة ّما وإن مثل سورة الكوثر، وأوســطه عرشــ فل� تسد ك

  سور ب� صغ�ة وكب�ة ومتوسطة، وأك�ه كل القرآن.
ــح   ذلك، وليحلِّق التحدي عىل كافة املواضيع القرآنية ـ العلمية ـ إضافة إىل أدبه البارع القمة، وهنا ّهللا  تعاىل مرصِّ

مه� شمل الجانب اللفظي األد� فإنه القرش يف إعجازه وســائره هــو » فاعلموا أ�ا أنزل بعلم ّهللا «عجازه العلمي: بإ
  اللب.

والتحديات الثالث ال تعني الكمية املتحدى بها، بل هو الكيفية والنوعية وإن يف آية واحدة، حيث األسلوب القرآ� 
، مه� كان من عباقرة العلم والتفك�، فامل�ثلة يف مثلَّثها يعنــي  سوى هللاّ هو منقطع النظ� ب� كافة األساليب ملن 

  منها جانب الكيفية لفظيا ومعنويا، دون الكمية إذ  ال خارقة فيها.
  ؟»فهل أنتم مسلمون«

ثــم «قائالً:  السالم عليهمسلمون ك� يصفه القرآن ورسول القرآن: مسلمون للرسالة القرآنية، وهنا يصفه شاهٌد منه عيلٌّ 
الذي إصطفاه لنفسه، وإصطنعه عىل عينه، وأصفاه خ� خلقه، وأقام دعا�ه عــىل محبتــه،   إن هذا اإلسالم دين هللاّ 

يه بنرصه، وهدم أركان الضاللة بركنــه،  أذّل األديان بعزته، ووضع امللل برفعه، وأهان أعداءه بكرامته، وخذل محادِّ
  �واتحه ـ وسقى من عطش بحياضه، وأناق الحياض 

ثم جعله ال إنفصام لعروته، وال فك لحلقته، وال إنهدام ألساسه، وال زوال لدعا�ه، وال إنقالع لشــجرته، وال إنقطــاع 
ملدته، وال عفاء لرشائعه، وال جذَّ لفروعه، وال ضنك لطرقه، وال ُوعوثة لسهولته، وال سواد لوَضحه، وال ِعَوج إلنتصابه، 

ه، وال انقطاع ملصابيحه، وال مرارة لحالوته ـ  وال َعَضل يف ُعوده، وال   وعَث لفجِّ
فهو دعائم أساخ يف الحق أسناخها، وثبَّت لها أساسها، وينابيُع َغُزرت عيونها، ومصابيح شبت ن�انها، وَمناٌر اقتــدى 

ارها، وأعالٌم قُِصَد بها ِفجاجها، ومناهل ُروَي بها ُورَّاُدها، جعل هللاّ  هى رضوانه، وِذروة دعا�ه، وَسنام فيه منت  بها ُسفَّ
وثيق األركان، ورفيع البنيان، ومن� الربهــان، ميضــُء النــ�ان، عزيــز الســلطان، ُمرشــف املَنــار،   طاعته، فهو عند هللاّ 

  ١».فرشِّفوه واتِبعوه، وأدوا إليه حقه، وضعوه مواضعه
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  آيٌة بينة رسالية

)۳(  
  

ا َعَىل َعبِْدنَا فَأْتُوا بُِسورٍَة ِمْن ِمثْلِِه َواْدُعوا ُشَهَداءَكُْم ِمْن ُدونِ وَ « إِْن كُنتُْم َصاِدقَِ�  فَإِْن    هللاّ  إِْن كُنتُْم ِيف َريٍْب ِم�َّ نَزَّلْنَ

                                                        
 .١٨٩). �� ا�����      ١
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ْت لِلَْكاِفِرينَ لَْم تَْفَعلُوا َولَْن تَْفَعلُوا فَاتَُّقوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدَها النَّاُس َوالْحِ    ١.»َجارَُة أُِعدَّ
ـ الناَس وغ�هم اجمع� يف الطول التاريخي والعرض الجغرايف، جزما بعدم إمكان  .. تحٍد بالقرآن ـ أنه وحي الس�ء 

  »!.ولن تفعلوا«اإلتيان �ثل القرآن وال بسورة من مثله: القرآن: 
عبدنا، تحديان يت�زجان، فيرضبان يف أعــ�ق تــاريخ الرســاالت وكتابــات األرض »: من مثله«ليه وتحدٍّ �ن أنزل ع

: مثل القرآن من كتب الوحي يف أنها وحي مه� اختلفت مراتبها، وكذلك فيمن أنزل »فاتُوا بسورة من مثله«والس�ء: 
فأصبح مدرسا للعامل�، أو وحتــى مثلــه يف : مثل عبدنا الذي � يدرس »فاتوا بسورة من مثله«عليه: رجاالت الوحي 

  البرشية وإن كان عاملا نحريرا!
فقرآن محمد ومحمد القرآن معجزتان متالزمتان فائقتان سائر املعجزات لسائر رجاالت الوحي، خالدتان ما طلعت 

  الشمس وغربت!.
  

  التحدي بالقرآن:
  نجد آيات التحدي بالقرآن يف مثلث التحديات:

قل لنئ اجتمعت اإلنس والجن عىل يأتوا �ثل هذا القرآن ال ياتون �ثله ولو كان بعضهم لــبعض «: ـ بالقرآن كله ۱
»ظه�ا

وهذا أشمل التحديات حيث يشمل الِجنَّة والناس أجمع� متظاهرين متظافرين أيّا كانوا وأيّان، والقرآن ك�  ٢
  منه وبينه� عوان!. هو صادق عىل كله كذلك عىل آية

إن   أم يقولون افرتاه قل فأتوا بعرش سور مثله مفرتيات وادعوا مــن اســتطعتم مــن دون هللاّ «ـ بعرش سور مثله:  ۲
  ٣.»وأن ال إله إالّ هو فهل أنتم مسلمون  كنتم صادق�. فان � يستجيبوا لكم فاعلموا أ�ا أنزل بعلم هللاّ 

، »بسورة من مثله«سورة من مثله ـ ك� هنا ـ وهو أقوى التحديات من حيث القرآن وَمن أنزل عليه، فالقرآن: ـ ب ۳
أّميا � تسبق له أية  ٤وإن كانت كالكوثر ـ ال فقط بعرش أو به كله ـ وَمن أنزل عليه وإن كان َمن كان إذا كان مثله:

                                                        
 .٢٤ـ  ٢٣: ٢). ��رة ا����ة      ١

 
 .٨٨: ١٧). ��رة ا����اء      ٢

 
 .١٤: ١١). ��رة ��د      ٣

 
و��� ��� ����دان ��� ������� ا��ٓ�� ���� » ����� ��«��� �� را�� ا�� » �����«���� ا�� » ����«). ا����� ا����� ��      ٤

 و���ى.

�� ���� ���� وا����د! �� »: ��ٔ��ا«: �� ا��ٓ�� ����: ا����م ����و��� �� ����� ا�����ن ����ً �� ����� ا�ٕ���م ا�����ي �� ا�ٕ���م ا����� 

�� ��� ���� » ���رة �� ����«��ء ا�����ء ذوي ا��ٔ��� ���� ا���ا�� ا�������� ���ٕ����م ا���� �� ��� ��آء! و�� ���� ا���ب ا���

��� ر�� ���� �� ���أ و�� ���� و�� ��رس ����� و�� ا���� ا�� ���� و�� ���� �� ا�� وا��� ������� �� ا���ره و���ره ـ ��� ���� 

�ٓ��ت ����ا �� ��� ��ا ا���� ���� ��ا ار���� ��� �� او�� ��ا�� ا���� ��� ��� ا��ٔو��� وا��ٓ���� ـ ��ن ���� �� ر�� �� ��ه ا�

، وان ���� ����� ��اء ا����  ������ �� ���� �� ���� ��� ا��ّ�  ا����م ������ ا�� ��ذب ��� �����ن، ��ٔن �� �� ��ن �� ��� ��� ا��ّ�

��� ـ ����: �� ��� ا���آن �� ا���ارة �� ��ا���.. ����ا ���رة �� � آ�� و ���� ا��� ����� ا����د وا����رى �� �� ��� ��ء�� �� ���� 

 ����� ��رة ���رة �� ��ا ا���آن.  وا������ وا����ر و��� ا��ا���.. ����� �� ���ون �� ���� ��� ا��ّ�

�� ��� ���� ـ اي: �� ����� ا�� أ���ب ��� �� و�� ����  »����ا ���رة �� ����«و��� �� ا�ٕ���م ��� �� ا����� وز��دة ��: 

�� ���� ��� و�� �� �� ������ه �� ���ه و���ه و�� ���ر��� �� إ�� ���، ��� ��� ����� ���� ��ا��ن ا��ا��، و�����ن ���� و
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»وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون«دراسة أو كتابة او قراءة: 
١

  قل لو شاء هللاّ «
»را من قبله أفال تعقلونما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم ُعمُ 

ولقــد «»: إ�ا يعلمــه برشــ«وان تقولوا  ٢
»نعلم أنهم يقولون إ�ا يعلمه برش لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عر� مب�

فحيث � يجدوا عربيا  ٣
ن الفاريس، خبالً يف فريتهم وخبطا عشوائيا يف مريتهم، فجاء الجواب الحاســم: يفرتون أنه علّمه، قالوا: علّمه سل�

! فإذا � يات به عر� و� يعلمه فكيف بأعجمي جاَءه يف »لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عر� مب�«
  العهد املد�، وقد نزل من القرآن شطر عظيم يف العهد امل�!.

رآن ويشمله التحدي االول وان � ترد يف خصوصها آية، حيث اآلية يف القرآن تعني اآليــة ـ ثم وحتى بآية فإنها ق ۴
اإللهية: الدالة عىل كونها إلهية املصدر والصياغة بنفسها، وك� اآليــات تعبــ�ة عــن املعجــزات فــالقرآن آيــة إلهيــة 

  ٤.»بالحق وانك ملن املرسل� نتلوها عليك  تلك آيات هللاّ «�جموعة ـ بعرش سور ـ بسورة ـ بكل آية آية: 
  ومه� كانت هذه اآليات درجات بالنسبة للمستدل� بها.

ولكنها كلها مصبوغة بصبغة واحدة، مساغة بصيغة واحدة فصاحًة وبالغًة وحتى يف موســيقى التعبــ� فضــالً عــن 
  محتوياتها.

او سورة او عرش سور أم كله، مه� اختلفت القابليات يف الحصول عىل هذه فالقرآن آية إلهية جملًة وتفصيالً، بآية 
  او تلك �ختلف العقول يف مختلف الحقول!.

يف املدارس كلها، واكتسب العلوم كلها � يقدر أن يأ� �ثل هذا القرآن ولو  آله و عليه هللا صىلومن ثم فحتى لو درس محمد 
قة دراسة أو تالوة ثم أ� بــالقرآن العظــيم الــذي يعجــز دون ســورة منــه بسورة من مثله! كيف و� تسبق له ساب

العاملون، ولقد كان املجال أمامهم مفتوحا، واهت�مهم الشديد �عارضة القرآن وإبطال حجته مفسوحا، وحتى اآلن 
البالغــة تعبــ�ا، � يأتوا ولن يأتوا وال بسورة من مثله، أفال يدل كل ذلك عىل تحليق القرآن عىل أجواء الفصــاحة و 

وعىل أجواء العقول يف كافة الحقول، وعىل أجواء مختلف العلوم معربا عنــه، طــوال أربعــة عرشــ قرنــا، وحيــدا يف 
  ميادين السباق، بل السباق إذ ال رفاق!.

  ٥.» فإن � يستجيبوا فاعلموا أ�ا أنزل بعلم ّهللا «؟  أفال يدل كل ذلك أنه نازل بعلم هللاّ 

                                                                                                                                                         
��ً ��� �����ن وا��� ا�����ء وا�����ء وا����اء وا��د��ء ا��� � ا���ره، ��ء�� ���ا ا����ب ا������ ��� ��ه ا������، ��ن ��ن �����

ا��د��ن و�� ���� ا����، ��ن ��ن ��ذ�� ������ ����� و���� ����� و���� ����� و����� �������� او  �� ���� ��� �� ����

��� ���ز أ�� ���ن �� ا���� �� ���� �� ����   ������ ���ر�� ����� ��ا ����� ��� و����، ��ٔن �� ��ن �� ��� ا���� �� �� ا��ّ�

 �����....  ا��ا��� ا�� ���� ��ذب ��� ا��ّ� ��ٔ��ا ���� ������ه و���� ا����ر ا���� ��

 
 .٤٨: ٢٩). ��رة ا������ت      ١

 
 .١٦: ١٠). ��رة ����      ٢

 
 .١٠٣: ١٦). ��رة ا����      ٣

 
 .٢٥٢: ٢). ��رة ا����ة      ٤

 
 .١٤: ١١د ). ��رة ��     ٥
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  يف دراسة موسعة: »من مثله«
ابتدائية نشوية: فأتوا بسورة من مثل عبدنا األمي ثم قايسوا بها سورة مــن » عبدنا«في� يُعني من الضم� » ِمن«

، وحتى إذا استويا، إذ ال مساواة وال مسامات ب� وحي  القرآن، لتعرفوا البون الشاسع بينه�، فليكن نازالً بعلم ّهللا 
  ألرض ووحي الس�ء!.ا

ـ فأتوا بسورة من أي جن او انسان او نبيَّ » ِمن مثل«او  عبدنا يف كونه عبدا وإن كان من عباقرة العلم ـ وهو أمي! 
فليكن نازالً بعلم  ١او ايّا كان، ثم قايسوا بها سورة من القرآن الذي جاء به هذا األمي، لتعرفوا ـ كذلك ـ البون بيِّنا

  . هللاّ 
تتحمل الجنسية ك� تتحمل النشوية اإلبتدائية: فأتوا بسورة » ِمن«ف» ما نزلنا عىل عبدنا«وفي� يعني من ضم�ه 

ثل القرآن يف الوحي، او ســورة هــي جــنس من مثل القرآن: من كتابات الوحي أيّا كان، سورة مأخوذة منها وهي م
أهدى من التــوراة والقــرآن  ٢:»هو أهدى منه� أتبعه إن كنتم صادق�  قل فأتوا بكتاب من عند هللاّ «القرآن كذلك: 

بيقــ� أنهــ� مــن  اللذين تنكرونه�، فاذ � يأتوا بكتاب الهي هو أهدى من هذين ـ كانه� غ� إلهي� ـ! دل ذلــك
فان � يستجيبوا لك فاعلم «، فوحي االرض ايا كان هو أد� من وحي الس�ء دنوَّ األرض من الس�ء وأد�:  وحي هللاّ 

  ٣.»أ�ا يتبعون اهواَءهم..
الحاصــل  فهل أ� احٌد من اهل الكتاب بسورة من أي كتاب يقايسها بسورة من القرآن، واملجال فاسح؟ كالّ! حيث

من هذا القياس ـ عىل أبعد تقدير ـ م�ثلتها سورة من القرآن، او رجاحة القــرآن كــ� هــو حــق التقــدير، وكيــف 
  . او رجحانه عليه؟ فليكن نازالً بعلم هللاّ   باالمكان م�ثلة كالم العبد كالم ّهللا 

إن   وادعوا شهداءكم من دون هللاّ «:  هللاّ  نفسه! بل وكافة الشهداء من دون  ترى ومن الذي يشهد هكذا؟ أنه كالم هللاّ 
! ليشهدوا يف كافة مجاالت القياس بقرآن محمد او محمد القرآن، أنه� نازالن  : أنه ليس من كالم ّهللا »كنتم صادق�

  واق!.، إذا فه� معا معجزة بارعة الهية ما لها من ف ، ومشهودا له هو رسول هللاّ  : شاهدا هو كتاب هللاّ  من عند هللاّ 
ان يــأتو   فهنا يصل التحدي اىل الغاية أن يُطلب من ناكري وحي القرآن أن يدعوا شهداءهم ـ كلهم ـ من دون هللاّ 

� تفعلوا ولن «بسورة من مثل القرآن، او بسورة من مثل محمد كسورة من القرآن، ان يأتوا ويشهدوا لكم، ولكن 
، إذ ال  تيتم فإنكم وشهداءَكم سوف تشهدون أن القرآن نازل بعلم ّهللا ال تأتون �ثله ومحال ان تاتوا، ولنئ أ » تفعلوا

  م�ثلة ب� ما أتاه وتأتون به!.
»يشهد �ا أنزل اليك أنزله بعلمه..  ّهللا «فك� 

عليهم أن يشهدوا عند القياس، أو ـ وألقل   كذلك الشهداء من دون ّهللا  ٤
  وا عن الشهادة ضد وحي القرآن، إذ ليس لهم اّي برهان إالّ عجزهم عن اإلتيان �ثله!.تقدير ـ أن يسكت

ك� يستحيل أن يفعلوا يف مثلث الزمان، ومن اي فاعل او محاول كان » ولن تفعلوا«ك� � يفعلوا » فان � تفعلوا«
إذ غربت عقولهم وتخبطت أحالمهم  : الناس النسناس هم كذلك حجارة،»فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة«

  فصمدوا عىل نكران القرآن، وحجته باهرة كالشمس يف رايعة النهار!

                                                        
 ا�����، وا������� �� ���� ���ا، و��� ���� ��� ������� ا��ٓ��.). ��� ���� ��� ا������� ��      ١

 
 .٤٩: ٢٨). ��رة ا����      ٢

 
٥٠).      ٣. 

 
 .١٦٦: ٤). ��رة ا����ء      ٤
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وهو ليس عىل يقــ� » لن تفعلوا«وهو أعقل العقالء حقا وعندهم ـ أن  آلـه و عليه هللا صىلفكيف باإلمكان أن يّدعي محمد 
له أم آجله لو أتوا �ثله أو فوقه! ولكنه يعلن يف من وحي القرآن؟ أليفضح نفسه ويهدم أساس دعوته ألحيان عاج

رصاحــة الســتحالة » لــن«محاٌل أن تفعلوا ـ ال فقط ســوف تفعلــون ـ حيــث »: ولن تفعلوا«هذه اإلذاعة القرآنية 
  مدخولها عقليا ام واقعيا، ومن الالئح أن اإلتيان �ثل القرآن محال فيه� حتى وإن كان من سائر كتابات الس�ء!.

فحيث تجعلون أنفسكم هنا َوقــودا لنــار »فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين«العجز وعند 
الجحود والنكران لتحرقوا به وحي القرآن، فهناك سوف تصبحون مع الحجارة وقودا للنار التي أرضمتموها من ذي 

  ١.»نحصب جهنم انتم لها واردو   إنكم وما تعبدون من دون هللاّ «قبل، ف
فكل من له دراية وذوق باساليب الكالم، وتصورات البرش عن الكــون، وكــل مــا للبرشــ مــن منــاهج ونظريــات، ال 

عــن   يخالجه شٌك أنَّ ما جاء به القرآن يف هذه املجــاالت يختلــف �امــا عــ� لإلنســان ونظــراءه، كــ� يختلــف هللاّ 
  ! إله الكالم ك� ِعلْمه إله العلم فإنه نازل بعلم ّهللا   مخلوقاته، فكالم هللاّ 

  ولكن: إذا � تكن للمرء ع� صحيحة فال غرو أن يرتاب والصبح مسفر! »ال ريب فيه هدًى للمتق�«فالقرآن بذاته 
د أنه نازل شك كأنه مسنود اىل دليل، وال �لك أي دليل، بل األدلة الذاتية من القرآن نفسه تؤك»: وان كنتم يف ريب«

فان � تفعلــوا ولــن «ول� تثبتوا أنه اختالق َخلقي وليس من الخالق يف يشء » فأتوا بسورة من مثله.... « بعلم هللاّ 
  »!فاتقوا النار..«إذ ال مثيل له وحتى لسورة منه من كتابات الس�ء، وال مثيل ملن انزل إليه أن يأ� �ثله، » تفعلوا

ان العبودية هي الظرف الصالح لنزول الوحي، ال سواها من طرق برشية، وما أجمله  تلمح» ما نزلنا عىل عبدنا«و
تعاىل والباء   فالع� علمه با�ّ «وحروفه الثالثة عند اهل املعرفة » نا«ـ » عبد«يف مثلث املعنى من » عبدنا«تعب�ا 

  ٢».بال كيف وال حجاب  ، والدال دنوه من ّهللا  بونه ع� سوى هللاّ 
مــن مثــل «كســورة منــه » فاتوا بســورة«إن كنتم كتابي� فمن كتب الس�ء، وان كنتم مرشك� ناكرين لها » فاتوا«

يف ريبكم: فإنــه شــك مســنود إىل دليــل »: ان كنتم صادق�«يف أميته ام ويف برشيته، او كونه خلقا ايا كان » عبدنا
  م أيُّ دليل!وليس لك

ام يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم «» بسورة مثله«وأخرى » بسورة من مثله«هنا يتحدى 
»إن كنتم صادق�  من دون ّهللا 

وم�ثلة  سورة من غ� القرآن لسورة من القرآن م�ثلة للقرآن كله، والتحدي قائم  ٣
  : سورة ـ عرش سور ـ القرآن كله، أدناه سورة او آية، واعاله كلُّه، وبينه� متوسطات ذكر منها عرش سور.يف مثلث

  ليقف التحدي عندها، ام ماذا؟» سورة«وترى ما هي 
سور املدينة وحائطها، الذي يفصــلها عــن غ�هــا، فالســورة مــن القــرآن آيــات »: سورة«اقول: إنها لغويا فُعلة من 

ـ ويف نهاياتها كآية محدودة مفصول ة عن محدودات أخرى، و�اذا؟ طبعا بالبسمالت يف بداياتها كآية منها ـ إالّ الربائة 
..»  براَءة من ّهللا «م� يليها كالسور كلها، وا�ا تعرف الرباءة سورة يف نهايتها كسائر السور، ويف بدايتها �ا تواتر ان 

ــَور كلهــا، إضــافة اىل املعــروف املتــواتر اوىل آياتها، فالبسملة بصورة عامة ـ إالّ  التي يف النمل ـ ُسوٌر بدَء ختٍم للسُّ
  القاطع من بداياتها ونهاياتها.
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ان القرآن ك� هو اآلن رتب سورا زمن الوحي، مه� نــزل يف قســم منــه  ١وارضابها» عرش سور«و» سورة«وقد تدل 
  سورا ويف آخر آيات، فلو � يكن مرتبا حينذاك سورا � يشمل التحدي القرآن كله.

عهد املد�، في� � تنزل سورا، ومه� يكن من يشء فال او أنه يلمح اىل ترتيب سابق للعهد امل�، وترتيب لحقه يف ال
»إن علينا جمعه وقرآنه«ريب ان جمع القرآن وترتيبه � يكن إالّ بالوحي ك� ان تنزيله وبالوحي: 

دون تدخُّل ألحد  ٢٣
  يف تأليفه سورا وآيات إالّ ك� اُمر الرسول وأئتمر فألَّفه ك� اُِمر.

فسورة من القرآن وإن كانت أقله كالكوثر، تتحدى الجن واإلنس يف الدهر كله، ال ردحا من الزمن وج�عة خاصة، 
� يكلِّم أنبياءه يف   ن ّهللا أن يأتوا �ثله برشيّا ام إلهيّا، فا »ولو كان بعضهم لبعض ظه�ا«فالتحدي يعم الزمن وأهله: 

سائر كتابات الوحي ك� كلَّم محمدا يف القرآن، رمزا لخلوده، وهيمنة له عىل وحي األرض والس�ء كله، وسبقة له 
  يف كافة ميادين السباق، بل وال سباق معه فيها إذ ال رِفاق!.

آيات معجزات ـ واعــىل منهــا كلهــا ـ يعجــز  من  فإنه ليس عبارات يحاولون محاكاتها، بل هو كسائر ما يبدعه هللاّ 
  ك� الروح من أمره، ال يدرك الخلق رسه مه� ادركوا من معناه.  املخلوق من صياغته وصنعه، فهو امٌر من ّهللا 

يشهد �ا أنزل اليك أنزل بعلمه واملالئكة يشهدون   لكن هللاّ «انه آية إلهية يدل بنفسه عىل نفسه دون شهوٍد آخرين: 
»شهيدا  ا�ّ وكفى ب

فمعا� »: أنزله بعلمه«أنه منه دون سواه حيث:   �ا أنزل إالّ شهادة كالم هللاّ   فال تعني شهادة ّهللا  ٤
فيه باهرة: عل� يف كافة الحقول اَدناها صياغة االلفاظ فصاحة وبالغة، وأعالها العلــوم اإللهيــة التــي لــن   علم ّهللا 

  إالّ بالوحي وبينه� متوسطات. تدرك
فالبرش الذي يعرف كالم البرش بوسمته ووصمته، يعرف الوسمة اإللهية دون أية وصمة يف القرآن، لحد ال يستطيع 

تناقضا » أنه سحر«يبقى مدى الدهر دون معارضة، وإن افرتى عليه: »: يؤثر«وحيدها يف الكالم أن يعرب عنه إالّ انه 
  ٥فاضحا واضحا.

  
  القرآن يتحدى يف كافة الحقول:

ـ فصاحة العبارة وبالغة التعب� وهي ابسط تحدياته واسهل معجزاته مع القمة العليا يف صياغته ونظامه وتركيبه  ۱
ت وتُحيــا الِعــَرب و�ــوت وانسجامه، أما لو رصفت األنظار من مبانيــه اىل أرساره ومعانيــه، فهنالــك تنقطــع اإلشــارا

العبارات، حيث تُحار دونها العقول والنفوس، وتخضع الرقاب وتُطأطأ الرؤوس، فانها هبَّة امللكوت، وهيبة الجربوت، 
  هناك الفزّة والهزَّة، والعظمة والعزة، والنفائس والبزَّة ـ.

ج األزمنة �َهَرة الكالم، وقد شق عليهم ظهور لقد كانت بلدة القرآن أملك البالد ألساط� الفصحاء البلغاء، وزمنه أبه
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القمة املتفرقة يف الفصاحة والبالغة غاية الشقوة، حتى تخاوصوا بح�ليق الَحنق إليه، واعرتفــوا بعجــزهم يف أوىل 
خطوة وأقرصها اعجازا وهي قرشها فضالً عن لبها، فعاد لبيدهم بنكرانه بليدا، وبليدهم بإ�انــه لبيــدا، وشــيبتهم 

ا، وقا�هم حصيدا، وعالِمهم أبا جهل، وُسهيلهم عىل السهل، وعتبتهم أعتاهم، وبولهبهم أخمــدهم وأخــزاهم، وليد
وعبد شمسهم آفل، ونابغتهم خامل، وحيُّ أخطبهم ميِّتا، وهشامهم مخزوما، ومخزومهم مهشوما، ورساتهم أسارى، 

عيــار ورســموا عــىل محاســنهم وســم الســوء بالــذل وكبَّارهم من الَصغار ِصغارا، قد وسموا جباههم بنار العــار وال
  ١والصغار، وجعلت كل�ته يف اعناقهم اغالالً فظلوا لها خاضع�، وطاشت ألبابهم  فقالوا: ان هذا اال سحٌر مب�.

 يعرفون من جانب اللفظ دون جانب املعنى، به كله فعجزوا، ثــم بعرشــ ســور فعجــزوا، ثــم تحداهم القرآن في�
بسورة فكذلك األمر، فضالً ع� تحداهم يف ســائر الحقــول، ولكــنهم التجــأوا اىل مفاوضــة الحقــوف عــن معارضــة 

  ٢».الحروف، وعقلوا األلسنة والعقول، ورضوا بَكلم الجراج عن الَكلِم الِفصاح
فمعجزة القرآن يف سائر الحقول يفوقها تفّوق املعنى عىل اللفظ، والعقول عىل األجسام، ف� اللفظ إالّ أداًة للتعب�، 

  وهو فيها ايضا بالغ قمة االعجاز فضالً ع� سواها.
حدى العــامل� دون خصــوص ك� وأنَّ معجزة الفصاحة والبالغة قد تخص أهليها، ويف خصوص العربية، والقرآن يت

  العرب العرباء الفصحاء البلغاء، فالتحدي شامٌل كافة الحقول املتسابقة ألفاظا ومعا� وحقائق.
فوح ـ التوافق والتع�ُّ ـ القوة والضعف ـ التحليق والهبوط ـ   فرغم ما تجد يف كالم غ� هللاّ  ـ أيا كان ـ: الِقَمم والسُّ
إلنطفاء وأمثالها من س�ت اإلختالف والتغ� والنقصان وامللل والكلل، ال تجد شيئا من الرفرفة والثقلة ـ اإلرشاق وا

  ذلك يف القرآن، وفيه من رصيح الحق، والبعد عن الكذب والخيال، ما يناحر مظاهر الفصاحة والبالغة املرسومة!
ن كله حق وبيان الواقع! ومــع فالفصاحة ركنها يف وصف خياالت بعيدة عن الواقع تُجاوب اآلمال الشاسعة، والقرآ 

  ذلك فانه يف أعىل قمم الفصاحة!
ومن عواملها الكذب، فاي شاعر تركه اىل الصدق نزل شعره ك� نزل شعر لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت ملا أسل�، 

  والقرآن كله صدق!
ون بعض، والقرآن كله يف قمة وفصاحة الكالم ـ وال سي� الطويل املتجول يف مختلف الحقول ـ ال تتفق إالّ يف بعض د

  الفصاحة!
ومن طبيعة الكالم مه� كان فصيحا أنه يبىل عىل التكرار والرتداد، والقرآن ال يُبىل عىل ترداده، بل يزهر ويبهر اك� 

  واك�.
  ومنها وحتى يف األشعار مختصة ببعض املجاالت دون اخرى، والقرآن زاهر يف كافة املجاالت!

راوته أن ينحوا منحى الزهوات والشهوات والوعود الفارغــة، والقــرآن مقترصــ عــىل ايجــاب ومن نضارة الكالم وط
عبادات، وتحريم حرمات، والحث عىل ترك مشتهيات، وأرس اهواء، وسلب حريات، وهو مــع ذلــك يف أرفــع قمــم 

  الفصاحة والنضارة.
،  طريق عاقم غ� مسلوك، وحتى وألنبياء هللاّ  فالتعب� القرآ� من ناحية األداء وطرائقه الفنية وحتى يف موسيقاه، إنه

فكيف بسائر الناس مه� بلغوا مبالغ األدب يف التبع�، فهي طريقة خاصة بالقرآن نفسه، ال تضاهيها وحتى ســائر 
ما اراد يف سائر كالمه ما اراده يف القرآن من صيغة معجزة خالدة، ول� تــتم حجتــه فيــه،   كتابات الس�ء، فان هللاّ 

  ّم ربوبية العبارة والتعب� عىل مّر الدهور.وتط
فمن ذا الذي يجرء عىل محاولة او خيالها واحتيالها ملعارضة القرآن، وحتى يف هذه الناحية التعب�ية، اللهم إالّ من 
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سامح عن عقله، وغره غروره وفضح نفسه، كمسيلمة الكذاب حيث عارض سورة الفيــل بتقّولــه الخــواء الخــيالء: 
فنولجــه فــيكن «ك� ويخاطب سجاح النبيــة: » الفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويل الفيل ما«

الحمــد للــرحمن. رب «وثالثه� طائش من حــزب الثــالوث معارضــا ســورة الحمــد: » ايالجا ونخرجه منكن اخراجا
ا من تقــوالت وقفــت لحــدها دون وامثاله» األكوان. امللك الديان. لك العبادة وبك املستعان. إهدنا رصاط اال�ان

  تكرار، حيث � تجلب إالّ الفضاحة واالختجاج! بديل الفصاحة او االختالج.
وإن السلوب القرآن ميزته اإللهية الخاصة �تاز آياته عن غ�ها يف اي كالم، وحتى افصح من نطق بالضــاد: النبــي 

  ويزهو كالشمس يف رايعة النهار.، حيث يظهر السالم عليهوصنوه عيل  آله و عليه هللا صىلمحمد 
وما تصدى ملعارضته لفظيا ـ منذ نزوله حتى اآلن ـ اال مأفون الرأي مايق العقل، وإن تعجب فعجب من خطيــب 

  مصقع وفارس ال يُقمع، ملا تصدى للقرآن أفحم وتبلد، وأبكم وتلّدد.
اآلخرين، كل بزعمه أ� بآيــات تضــحك  فهذا مسيلمة وسجاح وارضابهم من االول� واملتنبي واملعري وامثالهم من

  منها الثكالء وتب� حروف الهجاء.
فيا من فجّروا اليوم من العربية جداول وأنهارا، وجلوا من خرايدها ثيبات وابكارا، واجروا املحيط باقرب املوارد من 

الوا �ــن يســاندكم قاموس لغاتها، وجاءوا بالوسيط والبسيط يف مجمع البحرين من حريري مقاماتهــا، تعــالوا تعــ
  ان كنتم صادق�.  متسابق� فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون ّهللا 

ولكنهم قد يُتحدون بآية: » ان يأتوا �ثل هذا القرآن«القرآن يف اقل تحدياته يتحدى بسورة وآية تشملها في� تشمل 
 »األمر واستوت عىل الجودي وقيل بعدا للقوم الظامل� وقيل يا ارض ابلعي ماَءك ويا س�ء أقلعي وغيض املاء وقيض«

وليست هي عد�ة النظائر او قليلتها، حيث اآليات كلها آيات تعني أنها دالالت ربانية يف الفاظها ومعانيها، فضــع 
ح فكرك يف أية آية من محك�ته، تجدها شقيقة لتلك  شعر كتابا متشابها مثا� تق«نظرك أّ� شئت من بيناته، ورسِّ

  !» منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تل� جلودهم وقلوبهم إىل ذكر هللاّ 
يا من يخلد بخلده معارضة القرآن مه� كدحت وسعيت واتعبت نفسك واعييت فقد تقّحمت يا خراشة عىل منيع 

وأ� لــك سور، وتهجمت يا فراشة عىل بركان نور، ف� أجرأك يا هذه عىل أن تخــرتق! ومــا أحــراك إذا أن تحــرتق، 
  ١التسنُّم لتسنّي صعود تلك املزالق!

آية من القرآن ان كانت يف رسالة كانت عينها، ام يف خطبة كانت وجهها وزينها، ام يف قصيدة فقالدة جيدها، مه� 
!   كانت حافتُها كالم النبي، او حافَتها كالٌم نبيُّ

له إن افردتها بهرت، وان ضممتها يف عقدها اعجــزت وقهــرت، فهــي عــىل كــ�ل إلفههــا بأخواتهــا، وجملة من جم
.. قل من انزل الكتاب الــذي جــاء بــه مــوىس نــورا «وارتباطها بلِداتها، تامة بنفسها، قا�ة بذاتها، فهاك بعض اآلية 

ثــم ذرهــم يف   موا انتم وال آباءكم قــل هللاّ وهدًى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كث�ا وُعلِّمتم ما � تعل
  ٢.»خوضهم يلعبون

ثــم «ودون » يف خوضهم«ودون » يلعبون«فهي برمتها كبعض آية جملة مستقلة، ثم قل ـ يلعبون ـ مستقلة، وبال 
ت! كلها مستقلة، استقالالت خمس يف آية! ان ضممتها اىل اخواتها سطعت وان » ذرهم افردتها لذاتها برعت وشعَّ

متجلية ببهجة القدرة، متحلية بخالص العزة،  تجمع السالسة اىل الرصانة، والسالمة اىل املتانة، وال تحسبنها آية او 
آيات عدة، فانها كلها او جلّها لو فتحت النظر واجليت البرص، ففيها من خمس وما زاد، اىل عرش ويزيد، فخذ عرشا 

ـ شديد العقاب  ۷ـ وقابل التوب  ۶ـ غافر الذنب  ۵ـ الحكيم  ۴ـ العزيز  ۳  ـ من ّهللا  ۲يل الكتاب ـ حم. تنز ۱«من 

                                                        
 ). ��ه ��� و�����ت �� ا�ٕ���م ���� ا����ء.     ١

 
 .٩١: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٢

 



 107

تصلح كل واحدة عنوانا لخطبة، ومدارا للبحث كراسا ذا الطّول »! ـ اليه املص� ۱۰ـ ال إله إالّ هو  ۹ـ ذي الطول  ۸
  بقرص ام طُول!

ة ال يف حقل واحد، رغم احوال البلغاء املختلفة غــ� املؤتلفــة، فــامرُؤ ترى القرآن يف اعىل قمم الفصاحة والبالغ ثم
  القيس بليغ اذا ركب، والنابغة اذا رهب، واألعىش اذا طرب، وزه�ا اذا رغب! والقرآن بليغ حيث� كان!.

انوا اســعد  منــك يف أيها املدعي معارضة الفصاحة القرآنية او بالغته، الذين عارضوا القرآن وهم يعيشون وحيــه كــ
البالغة، واروي يف العربية زندا واك� مراسا واقوى أمراسا فانهم اصلها االصيل، ثم هم اشد عىل القرآن عداوة واعمق 
نكاية، إذ حادهم وتحداهم، عاب آلتهم وسّفه احالمهم، ونكس اعالمهــم، وكرســ اصــنامهم، وفعــل بهــم االفاعيــل 

شت البابهم وتقطعت اسبابهم ومزقوا معلقاتهم، وافتضح من وجاءهم باالهاويل، وهم عىل ما هم ملا سمعوه طا
  عارضه لحد انكرها وحّملها عىل غ�ه.

  
  ـ عدم االختالف فيه: ۲
لَـفاً كَِث�اً    أَفَالَ يَتََدبَُّروَن الُْقرْآَن َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِْد َغْ�ِ ّهللا «   ١.»لََوَجُدواْ ِفيِه اختِ

فالتدبر يف مجموعة هو جعل بعضه َدبر بعض بُغية إنتاج معا� جمعية وجامعة اضافة اىل مفــردات، فالتــدبر يف 
القرآن حقه باستنطاق بعضه ببعض وتدليل بعضه عىل بعض يسفر عن ك�ل التالُءم والوئام ب� آياته البينات دون 

متطلباِت الفطرة والحياة، وال يف الفاظــه فصــاحة وبالغــة  أيِّ اختالف، ال يف آياته مع بعض، وال فيه مع الواقع، وال
ووزنا، فابواب االختالف السبعة الجهنمية مغلقة عىل القرآن! حيث التعب� فيه منقطع النظ� ال يتفــاوت فصــاحة 

والعهد وبالغة ووزنا وال معنى، رغم تفاوت الحاالت يف نزوله نجوما سورا وآيات، يف العهد امل� املغلوب املضايَق، 
املد� الغالب املضايِق، يف الحرب ويف الصلح، ويف متضادة الحاالت، نرى آياته البينات يف تناسق مطلق شامل كامل، 

  يف كافة املجاالت التي جالت فيها، وكافة الحقول التي قالت كلمتَها فيها.
وجد يف اي كالم من اي متكلم، حيث فظاهرة عدم اإلختالف، والثبات، هي الطابع الربا� لكالمه املجيد، الذي ال ي

الخلق ايّا كان متحول متكامل دون أي ثبات أو وقفة، نازالً وصاعدا أم ماذا، فحالة التغ� باستمرار، لزام الكائنات 
  ! غ� اإللهية مه� كانت يف قمم الك�ل كأنبياء ّهللا 

أصح، من مستوى اىل مستوى، وال ســي� يف فاإلختالف املستمر الدائم من حال اىل حال، من باطل اىل صحيح واىل 
ردح طائل من الزمن، هذا االختالف هو لزام الكائن غ� اإللهي أيا كان، حيث ال يحيطون بكل يشء عل�، وهو بكل 
يشٍء محيط، فرتى من عباقرة الفكر يف مختلف الحقول العلمية َمن يؤلفون كتبا علمية طوال زمن، فيها اختالفات 

لبيآت التي يعيشونها، والتجربيات والتفك�ات املتواصلة التي يعملونها، ثم واخــ�ا وبعــد كافــة حسب الحاالت وا
التدقيقات تجدها وفيها اختالفات او اختالقات او تكامالت! ولكن� القرآن النازل طــوال ثــالث وعرشــين ســنة  يف 

ال قليالً، حيث  »لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  هللاّ ولو كان من عند غ� «تضاد الحاالت وتناقضاتها ال تجد فيه ايَّ اختالف 
  القلة القليلة من العلم ينتج اإلختالف الكث�، وليس يف القرآن اي اختالف، من كث� وال قليل.

ال اختالفا يف فصاحة العبارة وبالغة التعب�، فان آيَُه منسقة عىل نسق واحد ال اخــتالف فيــه وال اخــتالل، وال فــي� 
ا� يف مختلف الحقول، م� تراه واضحا عندما تتدبر اع�ل اديــب او مفكــر او فنــان او ســيايس او يحمله من مع

ا كان.   اقتصادي او اخالقي او اجت�عي او عسكري او ايّ
ولكن� القرآن مع ما يحمل من منهج التنطيم للنشاط اإلنسا� فرادى ومجتمعات، بشتى املالبسات التي تطــرأ يف 

قويم لإلدراك البرشي، ومنهج التنسيق ب� اإلنسان جلمة وتفصيالً يف جميع أجيالــه ومســتوياته الحياة، ومنهج الت
واحواله، وب� هذا الكون الذي يعيش فيه، ثم ب� دنياه وأخراه وثم وثم... تجد فيها كلها تال�ا ووئاما تاما دون ايِّ 
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  اختالف.
تفاوت، جزئية النظرية والرؤية، والتاثر الوقتي باملشاكل ف� من مذهب برشي او نظرية إالّ وهو يحمل الطابع امل

الوقتية، وعدم الحيطة بالتناقضات التي تؤدي اىل اإلصطدام ب� مكوناتها، واىل مئآت املئآت من التضادات الناشئة 
  .»ف� أوتيم من العلم إالّ قليالً«من طبيعة الكائن املحدود غ� اإللهي 

فيه نواميس البرشية يف كافــة أحوالهــا وأطوارهــا، يعــالج الــنفس املفــردة، واألفــراد  إن القرآن منهج حياة، متوفرة
املتشابكة، واملجتمعات الشائكة املتعاركة، كل ذلك بالقوان� املال�ة للفطرة، والواقع، ومتطلبــات الحيــاة الراقيــة، 

لوقت الواحد، فــال يغيــب عــن حســابه يعالجها كلها عالجا عاجالً او آجالً، متناسق الخطوات يف كافة الجهات، يف ا
ــع هــذه القــوان� هــو خــالق الِفطـَـر  احت�لة من االحت�الت، وال حالة من الحــاالت الكثــ�ة املتشــابكة، ألن مرشِّ

  والكائنات.
وأما النظم غ� اإللهية فهي عىل قصورها الذا�، متأثرة �البسات الحياة، وقارصة عىل الحيطة بجميع االحــت�الت، 

  عالج مشكلة فردية وتخرتق مشكلة اجت�عية أم فردية أخرى.فقد تُ 
ومه� ادعى املدعون ان يف القرآن تناقضات واختالفات فهي تظهر بعد التدبر يف آياته أنها مال�ات متوافقات، ولحد 

قضات، م� اآلن ما ثبت اي اختالف او غلطة لفظية فضالً ع� سواها، رغم ما يوجد يف العهدين آالف االغالط واملنا
  ١تؤكد ان التوارة واالنجيل الحالي� تأثرا بكث� من الخرافات واألساط�.

، وطابع الربانية ظاهر يف مظاهر عدم اإلختالف فيه: آياته  هللاّ فمن املستحيل عقليا وواقعيا كون القرآن من عند غ� 
مع بعض لفظيا ومعنويا، ومع الواقع الكو� والتطلّب الفطري والعقيل والفكري، ومــع الحاجيــات الحيويــة التــي 

  يعيشها اإلنسان ايَّا كان!
ت بآيات  »نتلوها عليك بالحق  تلك آيت هللاّ «لذلك ترى جمالته تسمَّ

تدليالً أنها كلها تحمل س�ت إلهية، وبََص�ت  ٢
لوجــدوا فيهــا اختالفــا   ولو كان من عند غــ� هللاّ «،  ربوبية، مكتوبة بقلم الوحي األعىل، خارجة عن وص�ت غ� هللاّ 

  .»كث�ا
  ـ بعلم الغيب ومطلق العلم: ۳

علم الغيب، ومطلق العلم، الذين اليحصالن بالوســائل غــ� اإللهيــة، نجد بِطيَّات كث� من آياته البينات تحديات ب
  اللهم إالّ بالوحي.

»وال رطب وال يابس إالّ يف كتاب مب�«إنه يتحدى بالعلم جملة: 
٣

ا لكــل يشء« »وانزلنا عليك الكتاب تبيانــ
ان هــذا « ٤
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  ١.»للتي هي اقوم القرآن يهدي
ومن آياته خلق الس�وات واالرض وما بث فيه� «وك� يتحدى بالعلم تفصيالً، و�وذجا واحدا من تحدي التفصيل: 

»من دابة وهو عىل جمعهم اذا يشاء قدير
  حيث تذكرنا �الحم علمية غيبية ثالث: ٢

و� يصل العلم ـ الغازي للفضاء ـ حتى اآلن اىل » وما بث فيه� من دابة«إن يف الس�وات دوابا ك� يف األرض:  ـ ۱
  التأكد من وجود جوٍّ للحياة او نباتات يف بعض الكرات، فضالً عن دواب هناك ك� يف األرض!.

س�وات ذوي العقول ك� لألرض، وهي لذوي العقول، ان من دواب ال» هم«م� تربهن ب» وهو عىل جمعهم«ـ  ۲
  مه� � نعرف اس�ئهم وس�تهم، كيف ونحن نجهل وجود أيَّة حياة يف الكرات.

وهو عىل جمعهم «ـ ان عقالء األرض والس�وات ـ وعّل سائر دوابه� ايضا ـ سوف يجتمعان، حيث الجمع هنا:  ۳
بثه� فيه� بعد خلقه�، كذلك هو   البث، فك� هللاّ  ال يعني يوم الجمع وان شمله، فانه الجمع بعد» اذا يشاء قدير

  يف مستقبل نجهله! ـ.»: إذا يشاء«جامعه� 
وهل املواكب العلمية الغازية للفضاء وصلت حتى اآلن اىل زاوية من هذا املثلث الغيب البارع الذي تحمله آيــة 

  واحدة من القرآن؟!.
التــي تحمــل فــيه�  ٣وقتية او زمنية ام مــاذا، بطيــات أياتهــا،وسوف �ر عليك العرشات من هذه اآليات العلمية، 

تحمل: وحيها ـ ونبوة نبيها ـ وصدق أنباءها واقعيا، ك� وسائر اآليات تحمل األولي� دوما، ك� وتحمل الثالثة ملن 
  أمعن.

القرآن أتحدى جميع العامل� �ا يتحداهم القرآن ان يأتوا بحديث مثله، وإن يف وانا كطالب صغ� من طالب علوم 
سورة او آية كاملة الداللة، او ان ياتوا منه ما يعارض العقل والفطرة او قانونا علميا ثابتا او ايا من الثابتات آفاقية 

  او  أنفسية.. ارضية او س�وية..
تظاهرا يف اي حقل مــن حقولــه » ولو كان بعضهم لبعض ظه�ا» « يفعلوا�«ك� » لن يفعلوا«وأنا عىل يق� أنهم 

  لفظية ومعنوية، ولو كان لَبان ممن يجّدون الس� يف معارضته، ويتواكبون يف مخالفته.
لذلك تجد القرآن يعترب نفسه املعجزة الوحيدة الخالدة الكافية، محلقا عىل كافة صنوف املعجزات يف كافة النبوات 

كانت كلها وقتية عابرة، والقرآن زمنية شاملة تبقى ما بقي الدهر، زاهــرة مرشــقة يف رحــاب تقــدم العقــل ، فانها 
إّن للقــرآن آيــات متشــابهات «ابن عبــاس:  السالم عليهوالعلم اك� واك�، وعىل حّد تعب� تلميذ االمام عيل ام� املؤمن� 

  »!يفرسها الزمن
ا أمام العقل والعلم يقوده� اىل اع�ق الغيب ليهــدي أتباعــه للتــي هــي ويا لها من معجزة �يش مع الزمن إمام

  أقوم!
، رغم ذلك تجده دوما يوجههم بالقرآن ألنه أدل وافضل م� اوتوا،  فطاملا طالبوا هذا النبي ان يأ� �ا أو� رسل ّهللا 

من ذي قبل، التي تعودوا بها  وفيه الكفاية حجة للعقل والعلم دون الحس والبرص فقط، ك� يف اآليات املحسوسة
وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربــه قــل إ�ــا «طوال الرساالت، ثم فوجئوا بآية وحيدة منقطعة النظ� هي القرآن: 

وا�ا أنا نذير مب�. أو � يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرحمة وذكرى لقوم   اآليات عند ّهللا 
اولئــك   شهيدا بيني وبينكم يعلم ما يف الس�وات واالرض والذين أمنوا بالباطل وكفروا باّ�   فى با�ّ يؤمنون. قل ك
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 ».ا����م ا�������� ��� ا����ب وا����«). �� ������      ٣
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يف كتابه النازل ويتىل عليهم كافية، وأكفى من شهادته يف اآليات الحسية العابرة التي   فشهادة ّهللا  ١:»هم الخارسون
  التها، ولكن هذه الرسالة االخ�ة ال حدَّ لها حتى يكتفى بها بآيات محدودة.تُحدُّ بحدود رسا

من آيات وقتية مع رسالته الخالــدة، فكيــف كــان باإلمكــان أن يــؤمن بــه   ترى لو ان محمدا او� ما او� رسل هللاّ 
 عىل ضوء كتاباتها إذ معجزة العاملون بعد موته وانقضاء معجزاته، وك� ال �كن عقليا اإل�ان بالرساالت املاضية، ال

فيها، وال معجزاتها التي ماتت �وت أنبياءها، وغربت �ا قُربوا، اللّهــم إالّ �ــا يشــهد القــرآن املعجــز بذاتــه بآياتــه 
  وبيناته!.

لــو اتبــع الحــق أهــواءهم لفســدت الســ�وات «فعىل املرَسل إليهم أن يطالبوا رسولهم بآية تدل، ال ك� يهوون ف
وإذا «مــن قبــل:   كن� املبطلون كانوا وال يزالون يطالبون صاحب هــذه الرســالة �ثــل مــا أو� رســل هللاّ ول »واألرض

»أعلم حيث يجعل رسالته..  هللاّ   جاَءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤ� مثل ما أو� رسل ّهللا 
فل� جاَءهم الحق من « ٢

 مثل ما أو� موىس أو � يكفروا �ا او� موىس من قبل قالوا سحران تظــاهرا وقــالوا إنــا بكــلٍّ عندنا قالوا لوال أو�
  ٣.»هو أهدى منه� أتبعه إن كنتم صادق�  كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند هللاّ 

هذا بصائر «ها برصية، ولكن� القرآن آيُة بص�ة: فاآليات الدالة عىل النبوات، منها آيات قد تكذَّب بتهمة السحر ألن
ب بها االوَّلون وآتينا �ود الناقة مبِرصة فظلموا بها وما نرسل باآليات «» للناس وما منعنا أن نرسل باآليات إالّ أن كذَّ

»إالّ تخويفا
آيات تخويفية وقتية قد يكذَّب بها، لذلك بدلنا بها آية عقلية علمية زمنية ال تقبل التكذيب إالّ ممن  ٤٥

  سامح عن عقله او علمه.
االمكان تكذيب آية القرآن ومعجزته وهي تعيش الطول التأريخي والعرض الجغرايف دون فنــاء وبــالء، فا�ــا فهل ب

  تزداد عىل تقدم العلم نورا وبهورا!
ل، ولذلك �  لذلك ال ترى لصاحب هذه الرسالة آيات معجزات كمثل التي لرسل هللاّ  ، اللهم إالّ هامشية عابرة � تؤصَّ

ل يف آية القر  آن إالّ شذر كشق القمر واملعراج، وله� ما له� من ميزّات عىل سائر اآليات البرصية ك� نفصلها تسجَّ
  يف طيات آياتها.

                                                        
 .٥٢: ٢٩). ��رة ا������ت      ١

 
 .١٢٤: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٢

 
 .٤٩: ٢٨). ��رة ا����      ٣

 
 .٥٩: ١٧). ��رة ا�ٕ���اء      ٤

 
: ٧و ١٢٤ـ  ١٠٩ـ  ٣٧ـ  ٣٥ـ  ٢٥ـ  ٤: �٦ ����ـ� �ـ� ا��ٓ�ـ�ت ا�����ـ�: ا��ـ�رة ). ���� �� ا�����ب �� ��م ��ول آ��ت ������     ٥

 ٥٨: ٣٠و ٥٠: ٢٩و ١٥٤: ٢٦و ٥: ٢١و ١٣٣: ٢٠و ١٠١: ١٦و ٣٨ـ  ٢٧ـ  ٧: ١٣و ١٠١ـ  ٩٧ـ  ٢٠: ١٠و ٢٠٣ـ  ١٤٦ـ  ١٣٢

 .٢: ٥٤و ٤٨: ٤٣و ٧٨: ٤٠و ١٤: ٣٧و ٤٦: ٣٦و

 ت و�� ���� ا���ع ا���س ���� ���و�� �� آ��ت �� ��������.و���� �� ���� ���� آ�� �� ��م ��ول ��ه ا��ٓ��

 .٢: ٥٤و ١٤: ٣٧و ٤٦: ٣٦و ١٢٤: ٦و ٥٨: ��٣٠  ٓا�� و ���� ا��� ����� وآ��ت ���� ��ول آ��ت ا����ة ��� ���� 

او ���� آ��ت ������  و���� ��� ا��ٓ��ت ��ل آ��ت ا����ة ا������� أ��� ���� ��� آ�� ا���آن ا�����ة ���� �� ���� ���رة ����

 ���ه ا������، و���� أ���َ� ا��ٓ��ت ا����� ا������ ��� و�� ���� ا��� ��ب ��� ا��ٔو��ن، وا��� ���و��� و�� �����ن.

 



 111

واذا كانت سائر اآليات تدل عىل نبوات اصحابها وما يدعون من وحي الس�ء، شهادات منفصلة عن تلكم النبوات، 
ون انفصال، اذا فهي ادّل وأقوى من سائر اآليــات، داللــة ذاتيــة فآية القرآن شهادة ذاتية عىل وحيها ونبوة نبيِّها د

  وخلودا ضاربا يف اع�ق الزمن.
فلم يكن املرسل اليهم يف سائر النبوات يطالبون أصحابها بتكلم اآليات إالّ تدليالً الثبات نبواتهم، داللة النظ� عىل 

  كيف� كانت ـ وال بد ـ ملموسة.  يف كونها فعل هللاّ  نظ�ه، حيث الوحي آية غ� ملموسة، فلتدل عليه آية نظ�ة لها
ولكن� القرآن آية هذه النبوة، وهي نفس الوحي النبوة، آية تُقرء وتُسمع وتُفهم، تدل بنفســها عــىل آيــة الــوحي 

 »ل�يس. والقرآن الحكيم. انك ملن املرس«النبوة، وعىل صدق مدعيها، ك� تتوسط ب� النبوة والرسالة حجًة تثبته�: 
حيث يستدل بحكمة القرآن يف صيغة  القسم ـ التي كلها يف القرآن برهان ـ يســتدل بهــا إلثبــات دعــوى ســابقة: 

  ١الرسالة التي هي بعد النبوة النبوئَة.»: انك ملن املرسل�«يا سامعا للوحي! وهو النبوة ـ وأخرى الحقة: »: يس«
اذا فالقول: إن املعجزات ا�ا هي للعوام الذين عقولهم يف عيونهم، دون الخواص املميزين الحق عن الباطل، إنــه 

، اذ ال صــلة بينهــا وبــ� تلكــم  تثبت النبوات، ال األحكام الرسالية التي يا� بها رسل ّهللا  هراء، حيث املعجزات ا�ا
ورسوالً اىل بني ارسائيل أ� قد جئتكم بآية من ر� أ� أخلق لكم من الط� كهيئة «األحكام، وا�ا هي آيات النبوات: 

وأنبــئكم �ــا تــاكلون ومــا   رص وأحيــي املــو� بــإذن هللاّ ء األكمه واألب وأبرى  الط� فأنفخ فيه فيكون ط�ا باذن هللاّ 
  ٢.»تدخرون يف بيوتكم إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمن�

فرتاها تعترب هذه اآليات املعجزات آية واحدة لوحدة الداللة واإلتجاه، واخ�ا أن هذه اآلية هي آية الرسالة، وليست 
حــق ال مريــة فيــه، دون أن تثبــت   آن، وا�ا هي وسيلة الثبات نبوة املسيح، ف� يقول ـ إذا ـ عــن ّهللا أصيلة كالقر 

  أحكاما مسيحية، إذ ال صلة بينه�.
ثم آية القرآن القاطعة الخالدة، الذاتية، ال تكتفي بنفسها يف اثبات ما يحملها من أحكام عقلية ام ماذا ـ اللّهم إالّ 

ها إذ تستعرض مواضيع أحكامية أم سواها، هي بحاجة اىل براه�، تراها مصحوبة برباه� تــرتى كونها وحيا ـ فرتا
  »!الفرقان«ك� تناسبها وتثبتها �ا ال فواق لها، وك� تراها يف طيات آياتها هنا يف 

ْت لِلْكاِفرينَ «   »فَاتَُّقوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُدها النَّاُس َوالِْحجارَُة أِعدَّ
الء هو الذي تتقد انه ل يس الكافرون كلهم وقود النار وان كانوا كلَّهم بها يُرضمون وفيها يتّقدون، حيث الَوقود الصِّ

»قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها مالئكة غالظ شداد«به النار:
وهؤالء الناس كفار خصوص  ٣

شيئا   ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم من هللاّ «ورساالته ال كل َمن يستحقون النار:  كاملكذب� با�ّ 
»واولئك هم وقود النار*كدأب آل فرعون والذين مــن قــبلهم كــذبوا بآياتنــا..

كــ� وتشــهد آيــات صــيل الجحــيم:  ٤
»إالّ األشقى*الذي كذب وتوىلفأنذرتكم نارا تلظى*ال يصالها «

اذا فَصلْيُها مخُصوص باألشقى، طاملا الشقي يدخلها،  ٥

                                                        
���، و����� ا����ة و�� ر��ـ� ا���ـ��� �ـ� ��ـ� ا���ـ��� ��ـ� ���ـ� ���ـ� �ـ� ). ��� ا����ءة و�� ��� ا���� ����م ��� ا���     ١

 آ�����، و���� �� ا���� وا����ة وا������ ����� �� ���������.

 
 .٤٩: ٣). ��رة آل ���ان      ٢

 
 .٦: ٦٦). ��رة ا������      ٣

 
 .١١: ٣). ��رة آل ���ان      ٤

 
 .١٥: ٩٢). ��رة ا����      ٥
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  ولو كان صليها ـ فقط ـ دخلوها لعمَّ الشقي واألشقى دون اختصاص باألشقى!
ْيل هو اإليقاد ك� اإلصطالء استيقاد:  »أو آتيكم بشهاب قَبَس لعلكم تصطلون«فالصَّ

الء هي الوقود. ١   وك� الصِّ
الء؟ علّها األصنام األحجار التي كانوا يعبدونها:  انكم وما تعبدون «وترى ما هي الحجارة القرينة للناس الَوقود الصِّ

هــي وحجــارة  ولكن� األصنام ال تختص باملصنوعة من األحجار، فعلَّهــا»حصب جهنم أنتم لها واردون  من دون ّهللا 
الء كأقوى الوقود وأبقاها مثل    ٢».حجرة الكربيت«أخرى تصلح للصِّ

؟ عّل الَوقود الحجارة ـ غ� »اُعدت للكافرين«وتُرى إذا كان الناس من َوقود النار وهم بعُد � يدخلوها، فكيف إذا 
ا�ا يرضــم النــار �ختلــف َوقودهــا يــوم أصنامها ـ يكفي اآلن إلعداد النار، ام إن اإلعداد حالة ترقُّب ال فعلية له، ف

  يدخلونها.
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  يهدي للتي هي أقوم
  قياما واقامة وقيمةً 

  
لَِحِت أَنَّ لَُهــ« ُ الُْمْؤِمِنَ� الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ تِى ِهَى أَقَْوُم َويُبَرشِّ اَن يَهِْدى لِلَّ َن الَ ْم أَْجــرا كَِبــ�ا َوأَنَّ الَّــِذيإّن َهَذا الُْقرَْء

ا لَُهْم َعَذابا أَلِي�   ٣.»يُْؤِمنُوَن بِاالَِخرَِة أَْعتَْدنَ
واشتهارا، واغزرها معنى وازدهارا إذ يعني جملة ما تعنيه هي تفصيالً،  ١ا أك�ها ذكراهذ ٤للقرآن زهاء اربعون اس�

                                                                                                                                                         
 
 .٧: ٢٧). ��رة ا����      ١

 
�� ���� ���� ��ل ���ـ��  ا����م ������ ��ه ��� �� ا�����  ا����م ������ ا�ٕ���م ا���� ا�����ي  ٦٩: ١). ����� ا�����ن      ٢

 .»�ء ��ا...و��د�� و����� ا���س وا����رة ���رة ا������ ا�� ا����«��ه ا��ٓ��ت 

: ٓا�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ا�� ���� وا�����ي وا�� ��دو�� وا����� �� ا���� �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٣٦: ١و�� ا��ر ا�����ر 

، و��� او��ت ا���ر ا�� ��� ��� ا���ت �� او�� ����� ا�� ��� ��� ا���� �� او�� ����� ا�� ��� ��� ا��دت ��� ��داء �����

 ».�� ����ٔ �����«���� ������ آ�� و ���� ا��� ���ا��� �� ا�� ��� 

 
 .١٠: ١٧). ��رة ا�ٕ���اء      ٣

 
). و��: ا���آن ـ ا�����ن ـ ا����ب ـ ا���� ـ ا����� ـ ا������ ـ ا������ ـ ا����ء ـ ا���ى ـ ا���� ـ ا����� ـ ا���اط ا������� ـ      ٤

ا�����ن ـ ا���� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا��وح ـ ا����ن ـ ا�����ن ـ ا����� ـ ا���� ـ ا����م ـ ا���� ـ ا������ ـ ا������ ـ ا����� ـ 

 ا����� ـ ا����� ـ ا���� ـ ا������ ـ ا���دي ـ ا���ر ـ ا��� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����� ـ ا����رك ـ ���غ ـ ���� ـ ���ة.
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يــة ـ اقــرتاب ـ املغيــب: معــاٍن ســبعة وهو يعني يف مختلف معانيــه: الجمــع ـ الطهــارة ـ التطهــ� ـ اإلبــالغ ـ الرؤ
كالس�وات السبع واالرض� السبع وايام االسبوع السبعة، حيث يشمل �عانيه جملة وتفصيالً االزمنة واالمكنة ومن 

  فيه�.
فانه طهارة ـ فتطه� ـ وقراءة ـ وابالغ ـ ورؤية ملا �كن ان يُرى برصا وبص�ة، وجمع ملا � يجمعه غ�ه من كتابات 

  قرتاب الغرتاب غ�ه من كتابات ك� انه من آيات اقرتاب الساعة ونبيه نبي الساعة.وا
حيث توحي بــان هنــاك قرآنــا أو قــرائ� أخــرى، ويف عديــد اخــرى » هذا القرآن«وترى ملاذا هنا ويف عديٍد غ�ها 

  والقرآن هو القرآن؟» القرآن«
ملكلف�، شامالً كتابات الوحي كلها، وأفضلها هــذا القــرآن، هو جنس املقرو بالوحي كتابا عىل ا  من ّهللا » قرآن«ألن 

يف موارده كلها يتضمن ميزة او ميزات لــه عــن ســائر » هذا«ليدل عىل حارضه دون غابره، و» هذا«فقد يعرف ب
  وقد تدل عىل عمومه  لسائر الوحي: ٢القرآن

»قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غ� هذا أو بّدله..«
 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وال بالذي ب�« ٣

  ٤.»يديه
»ولقد آتيناك سبعا من املثا� والقرآن العظيم«» العظيم«او » هذا«إذا فال بد من تعريف به ليميزه عن غ�ه ب

او  ٥
»وان تسألوا عنها ح� ينزل القرآن تبَدلهم..«تعريف الالم عهدا اىل حارضه حيث يخاطبهم به: 

وما «او بضم� يعرفه:  ٦
»تكون يف شأن وما تتلوا منه من قرآن..

»تلك آيات الكتاب وقرآن مب�«او وصف:  ٧
ام ماذا مــن إشــارة �يــزه عــن  ٨

من قوامات الوحي وقيامات وقيَم صاحب » يهدي للتي هي أقوم«هنا �ا يعرفه أنه » هذا القرآن«سواه، ويختص 

                                                                                                                                                         
 ) ��ة ا����ن ����� ��آن ا����: ���ة ا���� ـ وا����ن: ��آ��: ��اء�� ـ وا����� ��ا ا���آن.٧٠). ���ه (     ١

 
��� ��� « ٣٧: ١٠ » �و�� ��ن ��ا ا���آن ان ����ى �� دون ا��ّ « ١١٩ـ  ٦ »او�� ا�� ��ا ا���آن ����ر�� �� و�� ���«). ك     ٢

�� ��� ا����� ا���� وا��� ��� « ٤١: ١٧ »و��� ����� �� ��ا ا���آن �����وا« ٣: ١٢ »���� ا��� ا���� ��� او���� ��ا ا���آن

ان ��ا ا���آن ��� ��� ��� « ٣٠: ٢٥ »و��ل ا����ل رب ان ���� ا���وا ��ا ا���آن ����را« ٨٨: ١٧ »ان ��ٔ��ا ���� ��ا ا���آن:

 ..٣١: ٣٤ »و��ل ا���� ���وا �� ���� ���ا ا���آن و�� ����ي ��� ����« ٧٦: ٢٧ »ا��ا���..

 
 .١٥: ١٠). ��رة ����      ٣

 
 .٣١: ٣٤). ��رة ���ٔ      ٤

 
 .٨٧: ١٥). ��رة ا����      ٥

 
 .١٠١: ٥). ��رة ا�����ة      ٦

 
 .٦١: ١٠). ��رة ����      ٧

 
 .١: ١٥). ��رة ا����      ٨
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  الوحي واملكلف� به.
مع كل ذلك علم لهذا القرآن، � يسم به غ�ه من قرآن وان كان يشمله جنسه، وهو أفضل واك� أســ�ء » قرآن«و

  القرآن.
د من زمان أو مكان أو اقــوام ثم هنا هاٍد ومهدي ومهدي له وبشارة ملن يهتدي وإنذار عىل من ال يهتدي بال حدو 

  والهدى االلهية يف القرآن كاملة شاملة.  وأجيال، فانه هدى ّهللا 
بحذف املوصوف » التي«؟.. ثم »اهدنا الرصاط املستقيم«ام دون جاٍر ك» إليه«دون » له«واملهدي له، وترى ملاذا 

ام ماذا؟ وال يحذف املوصوف اال املعلوم لحــد ال  املرتدد ب� عديد ك: الطريقة ـ الرشيعة ـ امللة ـ الرسالة ـ الوالية
  يحسن ذكره بل ويحسن حذفه؟.

قل هل من رشكائكم من «:  ، ويف أخرى �ّ  إال هنا لكتاب هللاّ » يهدي له«نجد الهداية يف القرآن يف هذا املثلث، وليس 
ي إال ان يهدى ف� لكــم كيــف يهدي للحق أفمن يهدي إىل الحق أحق أن يتبع أمن ال ي  يهدي اىل الحق قل هللاّ  هدِّ

»تحكمون
  وبقرآنه املب�.  خاصة با�ّ » الهداية له«يهدي له ال سواه، فلتكن   وكتاب ّهللا   ثم ال ثالث له�، فإ�ا هللاّ  ١٢

نــور   د جاءكم مــن هللاّ ق«وإن كان يهدي بالقرآن من اتبع رضوانه سبل السالم ويهديهم اىل رصاط مستقيم:   ثم هللاّ 
من اتبع رضــوانه ســبل الســالم ويخــرجهم مــن الظلــ�ت اىل النــور ويهــديهم اىل رصاط   وكتاب مب� يهدي به هللاّ 

»مستقيم
» اىل«هداية إياه وهداية اليه، إال ان أيا منه� ال يشمل مطلق الهدى، والهداية له تشمله كله، فالهداية  ٣

داللة اىل الهدى اآلفاقية البعيدة عن املهدي اذ هي خارج ذاته، او االنفسية البعيدة عنها كاآلفاقية ملن احتجب عن 
وانفسية او يقارب االيصال ملكان القرب ب� املهدي واملهدي والهداية اياه ايصال اىل املقصود آفاقية  ٤نفسه بعيدا،

فاقية قريبة وبعيدة، داللة اىل ما يف النفس من والهداية له تشمل االيصال والداللة اىل االنفسية واآل  ٥لحد االتصال.
هدى العقل والفطرة ام ماذا؟ وايصاالً اىل حقها وواقعها، وداللة إىل ما يف اآلفاق تكوينــا وترشــيعا وايصــاالً إليهــا، 

وعــن » يهدي ايــاه«ف� الطفه التعب� عن الهداية املطلقة ب  ٦فالهداية له ـ اذا ـ اتم واطم من الهداية إليه وإياه
الشــاملة لكافــة مراحــل الهدايــة » يهــدي لــه«وعن مجموع الهدايات ب » هدي اليهي«الداللة املؤثرة وسواها ب 

                                                        
 .٣٥: ١٠). ��رة ����      ١

 
��ال �����، وا��ا�� » �������«او����   ���� ا��ّ�» ���ي ا�� ا���«�����   ا����� ����ّ�» ���ي ����«). و�� ا����� ان      ٢

��ا�� ��ـ�د ��ـ��� ا�����ـ� وا��ـ� ���ـ�ص ا����ـ� �ـ� ���� ����� ���� ا�» ���ي ا�� ا���«����� ا���اة ا�� ا��� ��� ������ 

 ».ا���«و» ��«

 
 .١١٦: ٥). ��رة ا�����ة      ٣

 
 ���� ���� ��� ا����ي وا����ي ا���، وا���ى ا������� ���� ����ة �� ا����ي.» ا��«). ��ن      ٤

 
). ��� ا���ا�� ا��ه ���� ا�� و��ة ����� ��� ا����ى وا����ى �� دون ��� ������، ا�� ����� وإ�� ا�����ل و���ر�� �������      ٥

 ا�����.

 
���� ا����� وا�����ل ا���ص ا�� ��دة ا���ى آ����� وأ�����، �����ا�� ا��ه ). ��� ا���ا�� ��، وا���م �������ص ا�� �� ا��     ٦

 ��ا�� ��ة.» ��«وإن ���� » ��«��� ا���ا�� ا��ٓ����� وا��ٔ����� ������ » ��«وا���ا�� ا��� ���� » ��«�� 
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  مستغرقة لها كلها!
وألن هذه اآلية هي الفريدة يف نوعها للهداية الشاملة فلتشمل الهدى كلها، داللة وايصاالً للهدى أنفسية يف هداية 

من اتبع   كاملة للهدى كلها حيث يهدي به هللاّ  العقل والفطرة، وآفاقية يف هداية التكوين والترشيع، فالقرآن نسخة
  رضوانه سبل السالم.

إنه هدى للكافرين ك� للمؤمن� داللة، وهدى للمتق� يف مزيد الداللة ثم االيصال اىل حق الهدى، ثم وهو هــدى 
  لإلنسان وأرضابه آفاقيا وأنفسيا.

وص امللة او الطريقة او الرســالة او النبــوة او بحذف املوصوف فلإليحاء باطالق املهدي له، دون خص» التي«واما 
  ١الوالية اماهيه؟.

فانه هدى بكل بنودها ومتطلباتها لإلنسان وأرضابه كأفضل ما �كن وأكمله يف عا� الفطرة والعقل، ويف التنســيق 
 ربه يف عالقة املعرفة والعبودية، وبينه وب� الناس يف عالقة العرشة، ويف كافة ب� ظاهر اإلنسان وباطنه وبينه وب�

  زوايا الهدى ومتطلباتها وتنسيقاتها ومخلفاتها الحارضة واملستقبلة.
كلها قو�ة قيِّمة ال عوج فيها وال قصور، ولكنها مؤقتــة زمنــا، محــدودة باملتطلبــات   فكتابات هللاّ » للتي هي اقوم«

 ٢لزمنها، واإلستعدادت لطالبيها فيها، وأما القرآن فهو يهدي للتي هي اقوم: قيمة وقوامة واستقامة وقياما املرسومة
وما يحتاجه املهتدون به ال يعزب، فال يقعد  عن هدايته، منذ بزوغه ما طلعت الشمس وغربت، فشمسه ال تغرب 

  وال يفشل عن استقامته وال ينقص عن قيمته وقوامته ألنه كتاب الزمن كله.
»قل إنني هدا� ر� إىل رصاط مستقيم دينا قي�..«من غ�ها عىل اإلطالق قواما وقياما: » هي أقوم«ف

فيــه كافــة  ٣
الِقيم والقوامات والقيامات لحد القيامة الكربى، ال أفول لشمسه وال انقطاع لرشعته، ال كتاب بعد كتابه وال رسالة 

  بعد رسالته، حيث األقوم يتطلب ختام الوحي بوحيه.
 فهذه اآلية اج�ل عن مثلث الخا�ية: رشيعة ورسالة وكتابا، نجد تفاصيلها يف آيات اخرى، والتي هي اقوم يشمل

هذا املثلث وما معها من ملة وطريقة ووالية، والوالية املطلقة للقرآن ونبيه وأهلبيتــه هــي أقــوم الواليــات طــول 
  ٤الرساالت االلهية، وهي كلها عىل هامش الوالية االلهية.

                                                        
) ٨) وا���ـ��م (٧) وا�����ن (٦) وا���م ا����ة وا���� (٥) وا����ة (٤) وا�����ق (٣). ������ وا��ٓ��ت ا��ٓ����� وا������� (     ١

)، ��� ��ه ا�������ت ����١٣ ا���� �����ت ا����() و��اد ا���ا�� ا��� ١٢) وا�����ة (١١) وا������(١٠) وا����دة (٩وا����ى (

 ���� ان ���ن ���� �� ا��م دون ا���ء ��� ��دة �� ا���ى إ��ّ و�� ������.

 
 ). ������م ����� ����� �� ا���ام وا����م وا�����، وا���آن ���ي ���� �� ا��م �� ����� دون ا����ص ������.     ٢

 
 .١٦١: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٣

 
ا��ل: و�� ��ـ�� » ��������ي ا�� ا�«�� ����� ا��ٓ�� ��ل:  ا����م ����). �� ����� ا������ �� ا����� �� ���ر �� ا�� ����      ٤

و�� ���� ������ ا����م ����� ����� ���د����  آ�� و ���� ا��� ���وا����ل   ا������ت ���� و���� و���� ا����� ا��� �� ���� ��ا���� ��� و���� ا��ّ�

���ده �� ���ش �� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ������ ا����ل، و�� ذ�� �� �� ���� ����� ا����، ��و�� ا�� ������ ��

�ـ�ل: ا���ـ�م ��ـ� �ـ� ��ـ�ن ا�ـ� ���ـ��� ا��ـ��م ���ـ�ز�� �� ���، ��ل ����� ا�� ��ل ����� ���� �� ���ـ�.. و�ـ� ��ـ� �ـ� ا���ـ�� 

���ـ� ا����ـ�م؟ ! ��� آ�� و ���� ا��� ���  و���� ا����� �� ���� ا����� ����ف ��� ����� �� ���ن ا�� ������ ���� �� �� �� ر��ل ا��ّ�

�� ا���آن �� ������ن ا�� ��م ا������ ������م ���ي ا�� ا���آن وا���آن ���ي ا����م وذ�� ��ل   و��� ا��ّ�  ���ل: �� ا������ ���� ا��ّ�

 ا���. ا����م ����  وروي �����ه ������م �����ده �� ا�� ���ا��ّ� »ان ��ا ا���آن ���ي ���� �� ا��م«�� و��:   ا��ّ�
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ثم القرآن ليس ليهدي للتي هي اقوم هداية املعرفة واإليصال اىل الحق إال ملن اتخذه دليالً بحق وك� عن اإلمــام 
: دليل املعرفة والعمل »وفق، ومن اتخذ قوله دليالً هدي للتي هي اقوم  ايها الناس انه من استنصح هللاّ «: السالم عليهعيل 

  الصالح ثم يبرشه:
ويبرشــ «رآنية آخذة من العلمية اىل العقيدية اىل العملية التطبيقية. واالخــ�ة هــي املبرشــ لهــا ومراتب الهدى الق

  .»املؤمن� الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا كب�ا
عىل أربعة أشياء عىل العبارة واإلشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام واإلشارة للخواص «ومراحل العلم القرآ� 

  ١».لألولياء والحقائق لألنبياء واللطائف
  ومراتب العقيدة اليق� ثالث: علم اليق� ـ ع� اليق� ـ حق اليق�.

  ومراتب العمل تنحو مراتب العلم واليق�. كل� ازداد ازداد وكل� نقص نقص.
ة القرآنية ثالث: داللة التعب� يف مراتبها، ثم داللة االهتداء، ثم اإليصال اىل املطلوب: الرصاط املستقيم.. وم� والدالل

توحيه آية األقوم أن هذا القرآن هو امل� األعىل لإلسالم وما سواه من احاديث ليست اال عــىل هامشــه إن وافقــه 
  سالمية ويف كافة الحقول.فليكن متنا متينا مكينا يف الحوزات العلمية اإل 

ومن التي هي اقوم يف هدي القرآن إعجازها، حيث اآلية الرسالية فيه أقوم اآليات إذ تعيش الزمن ويعيشها الزمن 
  دون حاجة إىل آية اخرى.

  من.يف آخر الز  السالم عليهومنها السياسة القرآنية التي تقود دولة عاملية عىل طول الزمن ك� يقودها القائم املهدي 
ومنها الحقوق القرآنية التي تحلق عىل كافة الحقوق طول التــاريخ، وتكفــي معونــة الحيــاة املتوســعة املتداخلــة 

  املتشابكة املتشاكسة.
ومنها املالحم الغيبية واإلنباءات املستقبلة التي توقظ النُوَّم وتنبه النابه� � يكونوا عىل أهبة وحذر لبناء املستقبل 

  سالمية.املجيد للدولة اإل 
  ».وأن ليس لإلنسان اال ما سعى«ومنها اإلقتصاد القرآ� وقد تكفي حالَّ ملشكلة اإلقتصاد العضال آية وحيدة منه 

عىل أن يأتوا �ثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لــبعض «ومنها ومنها... وقد تحدى القرآن في� تحدى االنس والجن 
  : طول الزمان وعرض املكان.»ظه�ا

  ٢.»ملؤمن� الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كب�اويبرش ا«
واليوم اآلخر وما بينه� عىل ضوء القرآن، ويعملون الصالحات التي تصلح نتيجة لال�ان وتصلح   يبرش من آمن با�ّ 

ال »: ان لهم اجرا كبــ�ا«عملوا الصالحات الحياة كل الحياة عىل ضوء القرآن، ويبرشهم قدر ما اهتدوا به وآمنوا و 
مثالً لنــا حتــى يواتينــا يف ثــواب   ناقصا ع� قدموا فانه عجز وبخل، وال مساويا مواتيا له فانه مثل �ثل، وليس هللاّ 

اجر  هو ايضا» كب�ا«اكرب م� قدموا وان كان تسمية الثواب أجرا فضالً عن » اجرا كب�ا«اع�لنا، وا�ا فضالً واحسانا: 
كب� ولطف غزير، حيث العبد ال يستحق با�انه وعمله الصالح اجرا من ربه، إذ ال يعود نفعه اال اليه ال اىل ربه، اذا 

  فأصل الثواب فضل وتسميته اجرا فضل وصفته كب�ا فضل، مثلث الفضل يف قول فصل.
، حيث  يؤمنون باآلخرة، وإن كانوا مؤمن� باّ� ثم القرآن ملن � يتخذه دليالً ال يزيده إال خسارا، وال سي� الذين ال 

دون   دون اآلخرة ال يُلزم املؤمن به �ا يلتزم به املؤمن بآخرته من عمل الصالحات، ومجرد اال�ان با�ّ   اال�ان باّ� 
  عمل ال ينفع حتى إذا كان ا�انا باآلخرة ايضا:

                                                                                                                                                         
 
 .ا����م ����). ����� ا����ر ��و�� ا����م ا����� �� ا��� ��� ا��� ا�������      ١

 
 .٩). ��رة ا����اء ا��ٓ��      ٢
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  ١.»ْعتَْدنَا لَُهْم َعَذابا أَلِي�َوأَنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاالِْخرَِة أَ «
  ال يؤمنون بالحياة اآلخرة ودالئلها يف القرآن واضحة ويف اآلفاق واالنفس الئحة!.

واإلعتاد هو التهيئة، والعذاب األليم يشمل ذوقه يوم الدنيا يف املعيشة الضنك ويف الربزخ بوجه آكد، ثم يف القيامة 
عذابات معتدة يف  ٢:»ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى..«واقع ألليم العذاب: 

  مثلث الحياة �ا قدمته أنفسهم.
ِميُع الَعلِيمُ « َل لَِكلِ�تِِه َوُهَو السَّ   ٣:»َوَ�َّْت كَلَِمُة َربَِّك ِصْدقا َوَعْدالً الَّ ُمبَدِّ

الدالة عىل رسالتك العظيمة الغالية، الشاملة لكل ما يحتاجه املكلفون منذ بزوغها إىل يوم الدين، » كلمت ربك«إن 
فكل قضايا الصدق والعدل الربا� مدلولــٌة لكلــ�ت » �ت.. عدالً«و» �ت.. صدقا«إنها �ت بهذا القرآن العظيم، 

السالفة عىل أنبياءه رغم أنها كانت محددة لــزمن خــاص فضــالً عــن هــذه » ال مبدل لكل�ته«ونبيِّه  ربك: القرآن
  الكلمة التامة الخالدة.

  بإفراد تعني محمدا والقرآن فإنه� كلمة واحدة تحمالن هذه الرشعة األخ�ة رشعة وداعية.» كلمة ربك«وهنا 
زمن تامة صدقا وعدالً، ولكنها �امية صالحة لردح من الزمن لكل صحيح أن كل�ت الرب رسوليا ورساليا عىل مدار ال

هنا تعني الت�مية الطليقة التي ليس فوقها �ام، فليس معهــا أو » �ت«رسول برسالته، وليست �امية طليقة، ف 
ســائر الكلــ�ت بعدها كلمة رسولية أو رسالية إىل يوم الدين، إذ ال مبدل لهذه الكلمة إلهيا وال َخلقيا، مه� كــان ل

تستغرق أي تبديل للكلمة األخ�ة، وتختص سلب التبديل الحق يف سائر » ال مبدل لكل�ته«الربانية مبدل إلهي، ف 
لت إلهيا، ك� وتبدلت برشيا بغ� حق، ولكن هذه الكلمة ال مبدل لها إلهيا، وال برشيا  كل�ته بغ� اإللهية حيث تبدَّ

  ف فيها وال تجديف.ال حّقا وال باطالً إذ  ال تحري
بحــاالتهم، ســمعا وعلــ� » العليم«مقاالت املمرتين » وهو السميع«اجل فال مبدل لها ربانيا فضالً عن مبدٍل سواه 

  بكل مجاالتهم و�ا يقوله أهل الحق ويعلمون ويعملون.
 كامل الربوبية تكوينيــة ـ جنسا ـ تعم كافة الداالت والدالالت الرسولية والرسالية أّماهيه، الدالة عىل» كلمة«فهنا 

�ــت كلمــة «وما أشبه ـ تلمح إىل بالغ منهــا، ف » رب العامل�«ـ دون » ربك«وترشيعية يف هذه الرسالة األخ�ة و
اذا ختٌم للرتبيات الربانية يف كل حلقاتها وحقولها، فال �ام بعدها وال تبديل، م� يربهن عىل خا�يــة خــاتم » ربك

فليس بعد �ام كلمت ربك صــدقا وعــدالً إالَّ كلمــة » صدقا وعدالً«القرآن رساليا، وكل ذلك النبي� رسوليا وخا�ية 
  الشيطان كذبا وظل�، وهي كافة املختلقات الزور والغرور من كتابات وسواها بعد القرآن م� يدعى كونه وحيا.

ك� هو رسوله   سيح كلمة من ّهللا يف كل مصاديقها الصادقة لفظية أو عينية، فح� يكون امل» و�ت كلمة ربك«أجل 
»وكلمته  إ�ا املسيح عيىس ابن مريم رسول ّهللا «جمعا ب� كلمتي الرسالة واآلية الرسالية: 

بقرآنــه  آلـه و عليه هللا صىلفمحمد  ٤
  لقرآن ك� ال رسالة بعد رسول القرآن.العظيم أحرى �اما وك�الً وخت� للكل�ت الرسولية والرسالية، فال آية بعد ا

                                                        
 .١٠). ��رة ا����اء ا��ٓ��      ١

 
 .١٢٤: ٢٠). ��رة ��      ٢

 
 .١١٥: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٣

 
 .١٧١: ٤). ��رة ا����ء      ٤
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»ابتىل ابراهيم ربه بكل�ت فا�هن«وح� 
  بكل�ت أنبل وأعىل حيث �ت بها الكل�ت. آله و عليه هللا صىلفابتالء محمد  ١

واتل ما أوحي إليك من كتــاب «إذا فالقرآن ـ فقط ـ هو متمم الكل�ت يف نفسه ويف كتابه، يف ابتالآته وكل كل�ته 
والعارف� » أوَّل العابدين«فك� أنك » كلمت ربك«وذلك، ألنها  ٢،»ربك ال مبدل لكل�ته ولن تجد من دونه ملتحدا

  لك ولكل العامل� إىل يوم الدين.» كلمت ربك«لربك برتبيتك القمة، كذلك 
ال إلــه «ه، زمنا وك�الً وحاالً ومآالً وعىل أية حال، والكلمة العليا يف هذه الرسالة هي فذلك الت�م �ام يف كل حقول

دخــل النبــي «حيث تحلّق عىل جنباتها ألتم درجاتها ومنها كرس األصــنام بكــل صــنوفها وصــفوفها ، فقــد »  إالَّ هللاّ 
هم صــنم يعبدونــه فجعــل يأتيهــا صــن� صــن� املسجد الحرام يوم فتح مكة ومعه مخرصة ولكل قوم مــن آلـه و عليه هللا صىل

ويطعن يف صدر الصنم بعصا ثم يعقره كل� رصع صنم أتبعه الناس رضبــا بــالفؤوس حتــى يكرســونه ويطرحونــه 
  ٣».و�ت كلمت ربك صدقا وعدالً ال مبدل لكل�ته وهو السميع العليم«يقول:  آله و عليه هللا صىلخارجا من املسجد والنبي 

  ٤التامة من كل شيطان وهامة ومن كل ع� المة...  وغ�ه� بكل�ت ّهللا  عليه�السالموكان يعوذ نفسه والحسن� 
لخالفة بنفسه وبكلمة القرآن، وكلمة اآله و عليه هللا صىلفلقد �ت كلمت التوحيد بكلمته عىل رشوطها، وكلمة الرسالة �حمد 

آله و عليه هللا صىلاملعصومة عنه 
  تعاىل.  وهكذا كل كلمة من هللاّ  ٥

ن كل كل�ته التي كان من الصالح أن يقولها ويفعلها ويكوِّنها للعامل� فلم تبق له كلمة إالَّ   لقد قال هللاّ  وفعل وكوَّ

                                                        
 .١٢٤: ٢). ��رة ا����ة      ١

 
 .٢٧: ١٨). ��رة ا����      ٢

 
 ..آ�� و ���� ا��� �����ل د�� ا����   ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ا����ن ���� �� ��� ا��ّ� ٤٠: �����٣ر ). ا��ر ا     ٣

 
 ������ا��ـ��م��ـ�ذ ا���ـ� وا���ـ��  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ����� ا�� ���س ��ل ��ن ا����  ٤٠: ٣). ��� �����ه ا������ �� �� ا��ر ا�����ر      ٤

 ا����� �� �� ����ن و���� و�� �� ��� ���� �� ���ل ��ن ا���� ا��ا��� ���ذ ��� ا������ وا���ق.  أ������ �����ت ا��ّ�

� ��ن ���� ا��� ا��� ����� �� ا��� �� ��ه ���� �� ��ر ���� و�� �����ه ���� �� ا���� ا������ وا������ �� ا�� ����د ��ل ��

� ���� ���ل �� ���ا��� أ�� ا���� ����ت ������ ���� ���� ���� و����ٔ ����� �� ا��ذ ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا����    ���أ ا���آن ��� ��داد إ��

���� �� �� �� ���ل �� ا����ء و�� �� �� ���ج ���� و�� �� �� ذرأ �� ا��ٔرض ا�����ت ا��� �� ���وز�� �� و��   ا����� و����ت ا��ّ�

� ��ر�� ���ق ���� �� ر��� ���ل ��� �����  �� و�� �� �� ���ج ���� و�� �� ��� ا���� وا����ر و�� �� ��ارق ا���� و�� �� �� ��رق إ

��ن ���ل ���  ٓا�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ� ا����م ���������� �� ��� ���� و���� �����، وا��ج ا�� داود وا������ وا�� ا�� ا����� وا

�����: ا���� إ�� ا��ذ ����� ا����� و������ ا����� �� �� �� أ�� آ�� ������� ا�� ���� ا����م وا���ٔ�� ا���� �� ���م ���ك 

 و�� ���� و��ك و�� ���� ذا ا��� ��� ������ و����ك..

  ���ل: �� ��ل �����ً ���ل: ا��ذ �����ت ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ���  ���ه �� �� ���� ��� ���� ���� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���و�� �����ه 

���ل  ٓا�� و ���� ا��� ���  ا�����ت ���� �� �� �� ��� �� ���ه ��ء ��� ����� �� ����� ذ��، و�� ا�� ����ة ��ل ��ء ر�� ا�� ر��ل ا��ّ�

ا�����ت �� �� ��   �� ���� �� ���ب ������ ا���ر��؟ ��ل: أ�� إ��� �� ��� ��� ا���� ا��ذ �����ت ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ��

 ��� �� ���ك.

 
�� ا��د�� ��ة ان ��ه ا��ٓ�� ������ ��� ���� وا���� ا�ـ�ٔ��� �ـ� �ـ� ا�ـ�م �ـ� ا�ـ�ٔ��� ��ـ� �ـ��  ٧٦٠: ١). ��ر ا������      ٥

 .ا����م ����  و��وا، رواه ا�� ���� وا���� �� را�� و���� �� ����ن و���� �� ��وان ��� �� ا�� ��� ا��ّ�
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  وقد قالها يف هذه الرسالة السامية دون إبقاء.
ة تدل عىل ربوبية واحدة برسالة واحدة، ولكلنها ، وهي كلمة واحد ورساالته كلها من كل�ت هللاّ   صحيح أن آيات ّهللا 

قبل الكلمة األخ�ة القرآنية  املحمدية كانت ترتى متكاملة يف فرتاتها الزمنية، رسالة بعد رسالة ورشعة بعد رشعــة، 
ل لكل�ته«ثم �ت كونا وكيانا وزمانا بهذه الكلمة األخ�ة  أي تبديل  تبديل النسخ أو التكميل أم »صدقا وعدالً ال مبدِّ

إنا نحن «:  بتحريف وتجديف، حيث القرآن هو الوحيد ب� كتابات الوحي يف ميِّزاٍت ومنها عدم تحرُّفه ك� ضمن هللاّ 
»نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

١  
رشاعه بكل تأويل عليل، أو نهي إىل نفي، إخبارا بعدم تبدل كل�ته ونهيا عنه، تبديالً عن جهات أ » ال مبدل«وهنا 

  . بوحي من ّهللا   آله و عليه هللا صىلتبديالً ملواضعه أن تؤلف نسخة غ� ما بأيدينا منذ تأليفه من الرسول 
، سبحانه  ذلك، وألنها �ت جملة وتفصيالً وحصوالً وتحصيالً يف ردح الوحي بكرة وأصيالً دون أن يتدخل فيها غ� هللاّ 

  وتعاىل ع� يرشكون.
كلمة اإلنشاء، وال تخلو كلمة القرآن ونبي القرآن عن إخبار » عدالً«كلمة اإلخبار، و» صدقا«وقد تعني ـ في� عنت ـ 

أو إنشاء، أو جمعا بينه�، فقد أَنشأ القرآن إنشاًء ك� أُنشأَ إنشاًء، وأخرب أخبارا ك� أخرب ـ في� أخرب بكله ـ إخبارا، 
او � يكفهم أنا انزلنا عليك الكتــاب يــتىل «الوهيدة عىل مدار الزمن إىل يوم الدين: أنه اآلية الوحيدة الخالدة غ� 

  »بيني وبينكم شهيدا يعلم..  عليهم إن يف ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى با�ّ 
يِن ما لَْم يَأذَْن بِِه ّهللا « لِمَ    أْم لَهُْم ُرشَكاُء َرشَُعوا لَُهْم ِمَن الدِّ إِنَّ الظّالِمَ� لَُهــْم َعــذاٌب وَلَْو ال كَ ُة الَْفْصِل لَُقِيضَ بَيْنَهُْم َو

  ٢.»أليمٌ 
، ال رشيك له ال يف الدين وال يف رشع الدين، وإ�ا املرسلون َحَملة  ، والشارع من الدين كله هو هللاّ  إ�ا الدين كله ّ� 

  ومؤسسوا دولته تطبيقا لها وذودا عن ساحتها وس�حتها.  هللاّ  ورشائعه، ومبلغوا رشعة  دين ّهللا 
هنا وهي لعطف اإلعراض؟.. قد يكون املعطوف عليه م� ييل: أليسوا هم بحاجة إىل رشعة » أم«ترى ما هو موقف 

أو ما � ياذن   وإ�ا أوثانهم وطواغيتهم؟ أم هم رشعوا ألنفسهم من الّدين ما أذن ّهللا   إذ ال يعبدون هللاّ   من دين هللاّ 
فهــم إذا   ؟ ورشكائهم هم الــذين اتخــذوهم رشكــاء �ّ  ؟ أم لهم رشكاء رشعوا لهم من الدين ما � ياذن به هللاّ  به هللاّ 

  . رشكائهم ال رشكاء هللاّ 
،  هللاّ ، ثم يرشع ِمن دينه َمن سواه دون إذنه، تدخالً عارمــا طاغيــا يف طاعــة  ليس من املعقول أن الدين الطاعة �ّ 

  ! ال �لك رشعة من دينه فرشكائهم رشعوا لهم من الدين ما � ياذن به هللاّ   ويكأن  هللاّ 
وحده هو الشارع لعباده من دينه وطاعته، فإنه مبدئهم ومبدعهم والكون كله، يدبره بــالنواميس التكوينيــة   فاّ� 

لة هذا الكون الشاسع الواسع، فليتحكمهــا رشعــة والترشيعية سواء، وليست الحياة البرشية االّ ترسا صغ�ا يف عج
من سوى   تتمىش مع تلكم النواميس و�يشِّ اإلنسان إىل قمم الك�ل املعدة له يف هديه، فكيف يرشع من دين هللاّ 

أم ؟ وهو الويل الحميد! أم حيطة عىل النواميس ومتطلبات الحياة؟ وال يحيطون بأنفسهم عل�!  ، أوِالية عىل هللاّ  هللاّ 
  ماذا.

مع وضوح هذه الحقيقة لحد البداهة فمن الح�قة البالهة املحاوالت الطائلة لَسنِّ القوان� إلدارة شؤون األفــراد 
والج�عات حتى من أعقل العقالء وأعدل العدول، وحتى املرسل�، ف� هــم �رشــع� مــن الــدين، إ�ــا هــم رســل 

  ل لهم يف أية كب�ة أو صغ�ة.، ثم ال تدخُّ  يحملون رشائع من الدين رشعها هللاّ 
وليس ملن يستنبط إالّ استنباط الترشيعات الجزئية املتجددة مع حاجيات الحياة، عىل ضوء القرآن والسنة الرسالية 

                                                        
 .٩: ١٥). ��رة ا����      ١

 
 .٢١: ٤٢). ��رة ا���رى      ٢
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  والرسولية، دون سنٍّ الي صغ�ة أو كب�ة من عند أنفسهم، وإ�ا استنباط واجتهاد ألهله عىل رشوطه.
ل عارم يف رشعة ّهللا  : »ولوال كلمة الفصل لقيض بينهم«  يحق له القضاء الصارم من ّهللا   م� � ياذن به هللاّ   هكذا تدخُّ

  كلمة التأجيل ألجل إىل الساعة، دون تعجيل قبل الساعة.
»هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون«يوم الدنيا ليس يوم الفصل وإ�ا هو يوم األخرى:  

إن يوم الفصل ميقاتهم « ١
»أجمع�

»هذا يوم الفصل جمعناكم واألول�« ٢
  ٤.»إن يوم الفصل كان ميقاتا« ٣

آيات اإلمهال والتأجيل إىل يوم  كلمة الفصل تحمل ميقات يوم الفصل، واإلمهال والتأجيل ليوم الفصل، ك� تحمله
وهــؤالء مــن  »وإن الظامل� لهم عذاب ألــيم«الفصل، حيث يقيض بينهم ويفصل ففريق يف الجنة وفريق يف السع� 

  . : أن رشع لهم رشكائُهم من الدين ما � يأذن به هللاّ  بعد إرشاكهم باّ�   أظلم الظامل� حيث يتدخلون يف وِالية هللاّ 
  
  
  
  
  

  القرآن
  فرقان ونذير للعامل�

  
  الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 

»تَبارَك الَّذي نَزََّل الُفرْقاَن َعىل َعبِْده لِيَُكوَن لِلَعالَمَ� نَذيرا«
٥  

معها حيث هي بازغة بتنزيل الفرقان، وكل سور القرآن فرقان مه� اختلفت أس�ؤها، فإنها يج» سورة الفرقان«إنها 
  .»فبأي آالء ربك� تكذبان«أنها كلها فرقان ومن الفرقان 

لهذا العبد الفق� ذكريات حملتني عىل تسمية هذا التفس� بالفرقان، وأن اقيم ردحا من الزمن يف » الفرقان«وإن يف 
  ٦.»ليكون للعام� نذيرا«منزل وحي الفرقان 

                                                        
 .٢١: ٣٧). ��رة ا�����ت      ١

 
 .٤٠: ٤٤). ��رة ا����ن      ٢

 
 .٣٨: ٧٧). ��رة ا������ت      ٣

 
 .١٧: ٧٨). ��رة ا����ٔ      ٤

 
 .١: ٢٥). ��رة ا�����ن      ٥

 
وا��ت ِ��َ�ة ا��ى �����م �� ��� ا�����ـ�  »���رك ا��ي ��ل ا�����ن«���� ). ا��ت ���ة �����آن ���ه ا������ ا����ر�� �     ٦

و�� �� و��� ���ا ا������  »���رك ا��ي ��ل ا�����ن«، ����� �����  ���� ���� ا��ّ�» ��ه«�� ��ٔس ا�����ت ا����ا��   �� ����� ا�� ا��ّ�

 �ٕ����ل ا�����ن ����� �� ���� و����ه ـ آ���. او��ً وا���ا، وار�� ��� ان ������  �� او���، وا���� ��ّ�
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لها ك� هــي، أالّ  آله و عليه هللا صىلوالفرقان ـ عىل ما يروى ـ كأنها نزلت سورتها كصورتها اآلن وقد نتلمح من قراءة الرسول 
فــذلك » نىســســنقرئك فــال ت«تكفي سورة بعد الفاتحة إالّ بت�مها، وإن كان نسيان آية منها للرسول خالف النص: 

  ١النسيان ـ إذا ـ نذره يف بوتقة النسيان.
بت�مها آية تحريم الزنا فيها، فإنها من اّوليات املحرمات يف الترشيع اإلسالمي ك� الخمر » الفرقان«وال تنايف مكية 

  وأرضابه�.
املؤرشة للتدريج؟ و� ينزل بعُد القرآن املد� وقسم من » نزل«وهل الفرقان ههو القرآن املفصل كله ك� تلمح له 

  ٢روايات أنه املحكم الواجب العمل به دون املتشابه!.امل�! وتقول ال
املايض تشمل املنزّل من املفصل يف املستقبل ك� مىض، حقيقة في� نزل، وتحقيقا في� سوف ينــزّل، حيــث » نزل«

  ٣املستقبل املتحقق الوقوع يعرب عنه باملايض، وهكذا األمر يف سائر التعب� عن تنزله يف سائر القرآن.
ثم القرآن كله فرقان محك� ومتشابها، وعّل اختصاصه يف الحديث باملحكم اختصاص بغ� الراسخ� يف العلم، الذين 
ال يفهمون متشابههه يف نفسه، وإن بإرجاعه إىل محكمه، وأما الراسخون فالقرآن كله لهم فرقان، عىل درجاتهم يف 

  تفهم الفرقان.
  مصدر مبالغ يف الفرق، فهو القرآن البالغ يف فرقه ب� الحق و الباطل. والن الفرقان فُعالن من الَفرق، إسم

»هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«ولذلك يعرب عنه ككل بالفرقان: 
وأنزل التوراة واإلنجيل مــن قبــل هــًد « ٤

  ٥.»للناس وأنزل الفرقان
  ٦.»وقرآنا فرقناه لتقرأه عىل الناس عىل مكث ونزلناه تنزيالً«وهو البالغ يف فرقان التنزيل نجوما طائلة:  ك�

إذا فالقرآن فرقان كله يف البعدين، وأوله� اَواله� حيث يفرق فرقا واضحا ال ريب فيه ب� كل حق وباطل، طــوَل 
، ومن فرقه فارق التعب� فصاحة وبالغة وحتى يف موسيقاه عن ســائر التعبــ�، وأنــه الفرقــان الزمان وعرَض املكان

                                                        
���  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ا�����ري �� ا������ �� ���� �� ��� ا����� �� ��ف ان ر��ل ا��ّ� ٦٤: ٥). ا��ر ا�����ر      ١

، ���ل: ا�� ا��� آ��؟ ��ل: ���، ��ل:  ر��ل ا��ّ� ا���� ���أ ��رة ا�����ن ����� آ�� ���� ��� ��ل �� �� ا���م ا�� ���ل أ���� أ�� ��

ـ ا��   ��� �� ������ ���؟ ��ل: ������ آ�� ����، ��ل: �� و���� أ������، أ��ل �� ���ا ا����ل ����ج ���� ����ه ـ و�� ��� ا��ّ�

 . �أه ا��ّ���ن ا��� ا����ظ ��� ا�ٕ����ق ��� أ� آ�� و ���� ا��� ���ا��، و��ٔ�� ا��� ���، ر�� ا�� 

 
  ���� �� ����ب �� ��� �� ا��ا��� �� ا��� �ـ� ا�ـ� �ـ��ن ��ـ� ذ�ـ�ه �ـ�ل �ـ�ٔ�� ا�ـ� ��ـ� ا��ّـ� ١٥٥: ٣). ����� ا�����ن      ٢

 �� ا��ا�� ا���� ��.�� ا���آن وا�����ن ��� ����ن او ��ء وا��؟ ���ل: ا���آن ���� ا����ب وا�����ن ا��� ا����م ����

 
���ل �� ��� ا��ـ�آن �����ـ�؟ �ـ�ل: ���ـ� ���ـ�ق  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ���� �� ���م ا�� ��� ر��ل ا��ّ�). ا����ر ا�� ������ �����ده ��      ٣

ا��ٓ��ت وا���ر ���� �� ��� ا����اح و���ه �� ا���� وا���ر�� وا������ وا����ر ا���� ���� ���� �� ا����اح وا��رق، أ�ـ�ل: و�ـ�ا 

 و�� آ�� �� ��ن ا�����ن �� ا���آن ���.

 
 .١٨٥: ٢). ��رة ا����ة      ٤

 
 .٤: ٣). ��رة آل ���ان      ٥

 
 .١٠٦: ١٧). ��رة ا�ٕ���اء      ٦
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املعجزة الوافية بنفسه دون سائر الوحي، والفارق ب� حق املروي من السنة وباطله، فرقان يف منهجه ومبلجه فال 
ونذير، جديدا يف املشاعر، ينتهي  يشبه اي منهج إلهيا وسواه،  حيث �ثل عهدا جديدا منقطع النظ� عن كل بش�

به عهد الطفولة، ويبدأ به عهد الرشد بأشُده، وينتهي به عهد الخوارق املتعوَّدة، ويبدأ به عهــد املعجــزة العقليــة 
  والعلمية أما هيه، وينتهي به عهود الرساالت املوقوتة.

  ان، فرقانان متجاوبان يف كل زمان ومكان.فرقان الرسول ورسول الفرق» ليكون للعامل� نذيرا«وألنه هكذا فرقان ف 
دون رسوله، ألنه بعبوديته القمة يستأهل ذلك النتزيل، ثم ويُرَسل للعامل� نــذيرا بــذلك » نزل الفرقان عىل عبده«

التنزيل، وما أحالها صيغة العبودية وصبغتها، بسابقتها للرسالة وسابغتها، فال تصوغ الرسالة إالّ بعد صبغها كاملة 
، هذا، وك� هو عبده يف »ليكون للعامل� نذيرا«ملة، كافلة متكافلة، فِمن ثم هي آهلة سائغة للرسالة بالفرقان متكا

مثلث من قمة التكريم، يف أهم أدواره » يدعوه  وأنه ملا قام عبد هللاّ «ويف دعائه » سبحان الذي أرسى بعبده«إرسائه 
  التديل، وتنزيالً للفرقان!الرسالية دعاًء وهي مخ العبادة، وعروجا ملقام 

» للعامل�َ «دون قومه ـ فقط ـ أم والعرب فحسب، أم عاملي زمنه، أم لردح من الزمن، وإ�ا » ليكون للعامل� نذيرا«
من الجنة والناس ـ أّمن هم ـ اجمع�، يف كل زمان ومكان، وألن العامل� جمع لعــا� ذوي العقــول، فألقــل تقــدير 

ومن آياته خلق املساوات واألرض وما بث «فهم، وقد تش� إليهم آيات العامل�، وآية الشورى: هناك عا� ثالث ال نعر 
  .»فيه� من دابة وهو عىل جمعهم إذا يشاء قدير

حيث تشمل الطول التاريخي والعرض الجغرايف لذويالعقول دو�ا استثناء، يصبح دلــيالً بجنــب ســائر » للعامل�«و
سامية هي الشاملة الخا�ة للرساالت اإللهية أجمع، والجمع املحىل بالالّم يستغرق كافة األدلة لكون هذه الرسالة ال

  مصاديقه دو�ا استثناء.
الذي له ملك «فالعامل� أجمع� سواء أكانوا يف الس�وات أم يف االرض� تشملهم هذه النذارة األخ�ة، وك� تلمح له 

يف خلق  »أحسن الخالق�  تبارك هللاّ «ملك الس�وات واألرض!. وك�  إذا فسعة هذه النذارة هي» الس�وات واألرض..
حيث الفرقان يف أحسن تقويم، أحسن تقويم يف التدوين  »تبارك الذي نزل الفرقان«اإلنسان يف أحسن تقويم، كذلك 

  ألحسن تقويم يف التكوين.
ين؟ وذلك غــ� واقــع وال ميســور! فإ�ــا بشخصه وجها بوجه يف ِسنِّي دعوته الثالث والعرش» للعامل� نذيرا«وترى 

  الهدف يف تبنِّي هذه الرسالة القرآنية هو النذارة لكل العامل� �ن معه من حملة رسالته وبالغها إىل يوم الدين.
ـ عىل ضوئها حملًة لهــا عــىل طــول الخــط،   ولقد أدى هو واجبه الرسايل يف عهديه امل� واملد�، وصنع ـ بإذن هللاّ 

  الرك� األم� عىل مّر الزمن هو الفرقان والفرقان فقط.واملحور 
؟ ألن البشارة ليست إالّ ملن يتقبل الدعوة، فخاصة بــاملؤمن�، »بش�ا«أو » نذيرا وبش�ا«ال » نذيرا«وملاذا ـ فقط ـ 

  نذارة.والنذارة تعم العامل� أجمع�، ناكرين ومصدق�، وال تجد البشارة يف سائر القرآن إالّ خاصة دون ال
  :»الذي نزل الفرقان...«
�واِت َواألرِض َولَْم يَتَِّخْذ َولَدا َولَْم يَُكْن لَُه َرشيٌك يف املُلِْك َوَخلََق كُلَّ يشٍء فَقَ « رَُه تَْقديراالَّذي لَُه ُملُْك السَّ   ١.»دَّ

ك الس�وات واألرض، ك� سوف تتحقق وتطبَّق عىل العامل� إذا فلتشمل دعوة القرآن ملك الس�وات واألرض، ولتمل
  تعاىل فرجه الرشيف.  أجمع� زمن القائم املهدي عجل هللاّ 

منذ األزل، قبل الزمان وبعد الزمان ـ إذا ـ فلن يتخذ ولدا حتى األبد طول الزمان وبعــده، حيــث » و� يتخذ ولدا«
  فلن تكون بعد. اتخاذ الولد ليس إالّ لحاجة، فإذا � تكن قبل

  ال ذاتا وال اتخاذا، فلن يكون ـ اذا ـ له رشيك يف امللك.» و� يكن له رشيك يف امللك«
مــا زعمتمــوه ولــدا وســواه، رشيكــا وســواه، ولــن يكــون » وخلق كل يشء«وكيف يتخذ ولدا ام له رشيك يف امللك 

                                                        
 .٢: ٢٥). ��رة ا�����ن      ١
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هو مخلوق، وال يف تقدير الخلق فإنه هو الذي املخلوق الفق� الذات إىل خالقه ولدا له أو رشيكا، ال يف الخلق إذ  
ر!» قدره تقديرا« ر يناحر الخالق املقدِّ   فهل املخلوق املقدَّ
تختص به وتحرص حقيقة ملك الكون ككل دو�ا استثناء، حرصا وُملكا حقيقي�، فــال » له ملك الس�وات واالرض«

عى له...   ينتقل عنه إىل ولد يتخذه أو رشيك يُدَّ
  قيقي يالزم امللِك الحقيقي وه� لزام املَلِك الحق دون زوال وال انتقال.واملُلك الح

تشمل أفعال العباد بجوانح أم جوارح؟ وهذ جٌرب رافع للتكليف! قد يقال: ال، حيث األفعال غــ� » كل يشء«وترى 
  ».قخل«األشياء، فإنها مواد الخلقة، واألفعال صادرة عنها كمصادر تسي�ا او تخي�ا وقد يؤيده 

  
  
  
  
  
  

  القرآن الفرقان
  يف آل عمران

  
ألنهم من أبرز الس�ت املستعرَضة فيها ب� عرض الرسل والرساالت يف مختلف » آل عمران«سميت هذه السورة ب 

  املجاالت املعرقلة عجلتها، املكدرة أجواَءها.
كة املســلم�، وبطبيعــة تستحرض هذه السورة صورة وضيئة من ردح زمني مد� للحياة اإلسالمية قويت فيهــا شــو 

الحال عارضتها الشائكة ضد اإلسالمية من ثالوث اإلرشاك والتهود والتنرص، فهي تحمل عرضا للشبكات واإلشتباكات 
  واملالبسات والعقبات التي أحاطت بهذه الحياة لحدٍّ كأن قارئيها يعيشون الحياة نفسها بحذاف�ها وأظاف�ها.

لة ـ هي مواجهة كل عرقلة وشائكة ليقود املسلم� يف خطواتهم ب� كــل األشــواك وقضية الهيمنة القرآنية ـ الكام
  واملصائد واألحابيل والعقابيل.

ففي عرض الحالة الحارضة لنزول القرآن يف عهديه وما عرضتها من معارضات ضدها، وحلول ربانية لُمسكتها، عرٌض 
حيــث الــدعوة القرآنيــة خالــدة عــىل مــر الــزمن �ــدار  لكل الحلول �عارضاتها يف كل مستقبل للحياة اإلسالمية، 

  الض�نات الوقائية للكتلة املسلمة ما �سكوا بها.
وقد تكون هذه السورة نازلة كرتتيبها اآلن، حيث الرباط الوطيد ب� آياتها ينادي بذلك الواقع، إضافة اىل كون األصل 

فه، و� يرد يف األثر أن آيات عمران نزلت يف غ� جوها ام يف آي السور كلها نزولها ك� رتبت إال بدليل يدل عىل خال 
  غ� ما هي اآلن من ترتيبها، فقد توافق وتجاوب نتزيلُها وتأليُفها.

  
  ١.»الرحمن الرحيم*ا�  بسم ّهللا «

ح كنوز القرآن، فصلنا طرفا طريفا من هي ك� يف البقرة وعديدة سواها من املفتتحات بها وبأرضابها، هي من مفاتي
  فصل القول حولها يف البقرة وسواها فال نعيد.

  ٢.»الَ إلَه إالَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّومُ   هللاّ «
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 .٢). ��رة آل ���ان ا��ٓ��      ٢
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  تجد تفصيل البحث عنها يف آية الكريس هناك فال نعيده هنا.
ِكتَاَب بِالَْحقِّ « قا لَِ� بَْ�َ يََديِْه َوأنْزََل التَّْورَاَة َواإلِنِْجيَل  نَزََّل َعلَيَْك الْ   ١.»ُمَصدِّ
بالحق، فهو مخمس من الحق تنزيًال » ملا ب� يديه«بالحق » مصدقا» «الكتاب بالحق«بالحق » عليك«بالحق » نزل«

قا: مصاحبا الحق  وبسبب الحق، معان عرشة كلها معنية عىل درجاتها دو�ا خليط من وَمنزالً وُمنزالً وتصديقا ومصدَّ
  باطل، وال زواٍل لحقه خالف سائر الحق قبله، فهو الحق املستمر الخالد  دو�ا نسخ أو تحوير خالفا لكل حق قبله.

  والكتاب املنزَّل هنا هو القرآن املفصل النازل نجوما قضيَة مختلف الحاالت املقتضية والحاجيات.
آمنوا �ا انزلت مصدقا ملــا «فك�: » عليك«حاَل أنها حال للكتاب، كذلك هي حال للرسول املخاطَب يف » مصدقا«و

»معكم
  ٣.»مصدق ملا معهم  وملا جاءهم رسول من عند هللاّ «كذلك:  ٢

الوحي، بل وتعم رسل الوحي بآياتهم الرسولية والرسالية، فك� القــرآن  ال تختص ـ فقط ـ بكتب» ما ب� يديه«ف 
يصدق ما ب� يديه من كتابات الوحي بآياتها الرسالية، كذلك رسول القرآن مصدقا ملا ب� يديه مــن رســل الــوحي 

  بآياتهم الرسولية، ك� وكل من الرسول والقرآن يصدقان كالً من رسل الوحي وكتابات الوحي.
صديق القرآن ملا ب� يديه من كتابات الوحي هو واقع التجاوب ب� وحيه ووحيها، فلو � يكن القرآن وحيا � ودور ت

  يكن ليصدق سائر الوحي لواقع االختالف ب� وحي الس�ء ووحي األرض.
د ؟ وكل الرسل والكتب هي خلف القرآن ورسوله!، ألن قرآن محمد ومحمــ»ما خلفه«دون  » ما ب� يديه«وكيف 

القرآن ه� استمراران ملا قبله� من رسول وكتاب، مكمالن له� ومهيمنان عليه�، فليساه�  َخلف القرآن ونبيه يف 
ء له� وقاٍل ومصدق اياه�،  كقارى» ما ب� يديه«الكيان مه� كانا خلفه� يف الزمان، فحق التعب� ـ إذا ـ ك� هو: 

  كان القرآن ورسوله إمامه� يف التوجيه. فه� ـ إذا ـ أمامه� يف اإلتجاه، مه�
، منحرس ع� سواه ملكان سابق الــذكر للكتــاب، والنبــي لــيس  ثم التصديق ملا ب� يديه منحرص �ا أنزل بوحي هللاّ 

ام ليس �حتواه من حيث الوحي، اال تصــديقا لصــادق  ليصدق إال النبي، وال كتاُب الوحي إالّ مثلَه دون ما يناقضه
رسوالً وكتابا لــيس إالّ » ما ب� يديه«هنا تعني الرسايل والرسوىل، ف » مصدقا«نه ليس تصديقا رساليا، والواقع ولك

خالص الوحي مثله، فان يف تصديق املختلَق تكذيبا لنفسه وتصديقا للمتضادين!، وال يعارض تصديُقه ملا ب� يديه 
يس تكذيبا لوحيه، وال يعني تصديُق القرآن ملــا نسَخه لقسم من أحكامه حيث النسخ بيان ألمد الحكم السابق ول

ب� يديه إالّ تصديَق وحيه دون تطبيقه املطبَق املطلق، قضيَة رضورة النسخ لقسم من األحكام الســالفة حتــى يف 
  رشعة واحدة فضالً عن رشائع عدة.

»من كتاب  قل آمنت �ا أنزل هللاّ «وقد ب� نطاق التصديق يف قسم من آيِه ك 
قولوا آمنا بالذي أنزل الينا وانــزل «و ٤

»اليكم
وما انزلنا عليك الكتاب إّال «ك� والقرآن بيان ملا اختلف فيه أهل الكتاب من الكتاب دسا وتحريفا وتجديفا:  ٥
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»لتب� لهم الذي اختلفوا فيه
  ٢.»ان هذا القرآن يقص عىل بني ارسائيل اك� الذي هم فيه يختلفون« ١

وك� يرصح يف عرشات من آياته أن اهل الكتاب حرفوا من كتبهم قس� من جهات أرشاعها ومــن اهمهــا البشــائر 
لرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة الذين يتبعون ا«: آله و عليه هللا صىلالواردة فيها بحق هذا الرسول 

»واإلنجيل
... يحرفون الكلم «فقد حرفوا بشائره لفظيا ومعنويّا ك� حرفوا منها أحكاما وقصصا تحمل أحكاما أخرى:  ٣

»عن مواضعه...
»جاءكم رسولنا يب� لكم كث�ا م� كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كث�...يا اهل الكتاب قد «و ٤

٥ 
»ثم يحرِّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمــون  أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم هللاّ «

٦ 
ليشرتوا به �نا قليالً فويل لهم م� كتبت أيديهم   الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ّهللا  فويل للذين يكتبون«

  ٧.»وويل لهم م� يكسبون
وقد يعني تكرار التصديق ملا ب� يديه أنه ليس بِدعا من الرسل، وال أن كتابه بِدٌع من الكتب، تقريبا وتشويقا ألهل 

  وخلقه عىل مر الزمن الرسايل.  تاب ان يصغوا إىل ذلك الجديد الذي هو استمرار للقديم، سلسلة موصولة ب� هللاّ الك
ذلك، ول� يقارنوا ب� الكتاب� فيعرفوا ان القرآن وحي ـ وبأحرى م� عندهم ـ او ينظروا اىل البشارات املودوعة يف 

  ل تحريف وتجديف.كتبهم بحق هذه الرسالة األخ�ة، متحلل� عن ك
خاص بعد عام الختصاصه� بينها » وانزل التوراة واالنجيل«بوجه يعم كافة الرسل بكتبهم، ثم » ما ب� يديه«ذلك 

بأهمية خاصة، وأنه� املعروفان منها يف الحقل الكتا� دون ما سواه� من كتاب غابر � يبق له عىل أثر إالّ فــي� 
  شذ وندر.

 السـالم عليـهمرة يف القرآن ملحة المعة عىل تحرُّفه إذ أصبح أناجيل ال تنسب اىل السيد املســيح  )۱۲مفردا (» االنجيل«و
  اللّهم إالّ ما ال خرب عنه حيث دفن يف مقربة التاريخ املسيحي.

ع دون األناجيل التي ألفها ج�عة آخرون وهي متعارضة م السـالم عليهوالقرآن ال يصدق إال االنجيل عىل السيد املسيح 
  ٨بعضها البعض، وأخرى مع صادق الوحي، وثالثة مع الفطرة والعقلية والواقعية السليمة!.
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  رسالة:كل ذلك رسوالً و  »مصدقا ملا ب� يديه وانزل التوراة واالنجيل«
آيَاِت ّهللا «   ١.»َعِزيٌز ذُو انْتَِقامٍ   لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوّهللا   ِمْن قَبُْل َهُدًى لِلنَّاِس َوأنْزََل الُْفرْقَاَن إنَّ الَِّذيَن كََفروا بِ

  ».وأنزل الفرقان«اس، ك� كيانُه هدًى للن» التوراة واالنجيل«و» م� ب� يديه«فكل ما انزل من قبل 
والفرقان ـ ككل ـ هو الفارق ب� الحق والباطل بواقعه املربهن وأصدق مصاديقه هو القرآن، فقد ذكر أوالً بلفــظ 

م� يدل انه هو األول واألخ�، فكل كتابات الس�ء تقدمات لذلك الكتاب، ك� أن كل » الفرقان«وأخ�ا » الكتاب«
  لرسول.رسل الس�ء تقدمات لذلك ا

ومه� كان كل رسول فرقانا بنفسه وبآيات رسالته، ولكنه � يكن فرقانا بكتابه، فهذا الرسول فرقان بكتابه كأفضله، 
  فإنه آية خالدة رسالية ورسولية عىل مدار الزمن الرسايل، وما هكذا اي كتاب ب� يديه!.

هم، فاملصداق األعىل واألجىل للفرقان هو القرآن، املنْزل هنا كل فرقان مع الرسل دون كتابات» الفرقان«ومه� شمل 
اليكم ذكرا. رسوالً يتلــو علــيكم   يا أويل األلباب قد أنزل هللاّ   فاتقوا هللاّ «ك� وهو الرسول فانه من املنْزل ك� القرآن: 

  ٢.»مبينات  آيات هللاّ 
كن املحكم منه ـ النازل ليلة القدر ـ ُمنْزل دفعيا فهو: فرقان اول، ثم املفصل وطاملا القرآن املفصل منزّل تدريجيا، ول

منه فرقان ثاٍن منَزٌَّل، ألن كل نازٍل منه يف نجمه فرقان، فهو  ـ إذا ـ فرقان جملة وتفصيالً، انزاالً وتنزيالً، ال مثيل له 
  يف كتابات الوحي عن بكرتها.

للقرآن وتعميم للفرقان لكل رسول انه ال يأ� اال بفرقان، وفرقان القرآن �تاز فذكر الفرقان هنا بعد القرآن تعظيم 
عن سائر الفرقان �ا يفرِّق ب� أصيل الوحي ـ في� ب� يديه ـ عن دخيله، وانه برهان لرسوله رسوليا ورساليا، خالدا 

تصديقا ملا وافقه  السالم عليهمروى عن املعصوم� عىل مّر الزمن، بل ال يزداد إالّ ظهورا وبهورا، وأنه املقياس األصيل ملا ي
  وردا ملا خالفه.

ذلك! وما أشبه من ميزاته املنقطعة النظ� ب� كل فرقان لكل بش� ونذير، فانه رشعة بأكملها وآية رسالية ورسولية 
  ».وال ينبئك مثل خب�«بأكملها، قضيَة خلود الرشعة بآيتها 

وهي مجموعة يف ذلك الفرقان، ومنجَّمة يف سائر الفرقان: انفسية وآفاقية: رسالً »  ان الذين كفروا بآيات ّهللا «إذا ف 
وفاقا لشدِّ » لهم عذاب شديد«ورسالية ورسولية، كفرا عن تصديقها، وسرتا مكذبا او متجاهالً عن دالالتها الصادقة 

ه  ه وجزره ومدِّ   وفرقانه.  لب او يتغلب عىل رساالت هللاّ ممن يتأ» ذو انتقام«ال يُغلب » عزيز  وّهللا «الكفر وعدِّ
  
  
  
  
  

  القرآن
  آله و عليه هللا صىلمهجور ب� قومه 

  كافة املكلف� ـ أهل الكتاب اجمع�
  وب� املسلم�!!!

)۱(  
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 .١١: ٦٥). ��رة ا����ق      ٢
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  ١.»َوقال الرَُّسوُل يا رَبِّ إنَّ قَْوِمي اتَّخُذوا هذا الُقرْآن َمْهُجوَرا«
، ألن القرآن هو املحور األصيل من السبيل مع الرسول » ويوم«علّها عطفا عىل » وقال« حكاية عن قيله يوم الَعضِّ

  فهجر القرآن هو هجر الرسول وعرتة الرسول. آله و عليه هللا صىل
 ال يخص الظا� الذي يعض عىل يديه، فإنهم كل من وجبت عليهم الدعوة اإلسالمية يف طول الزمــان» قومي«ثم و

وعرضه، فقليل هؤالء الذين � يتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكث� هؤالء الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وك� نراه 
  طول التاريخ اإلسالمي.

  قوله الشا� عند ربه يوم األخرى، فهو قائله يوم األوىل، ك� نعرفه من طيات شكاواه.» قال الرسول«ومه� 
  وهجره دركات حسب ترك الدرجات:فان الصلة القرآنية درجات، 

فمنهم من هجروا اإل�ان به، فلم يفتحوا له أس�عهم، بل وجعلوا أصابعهم يف آذانهم، خوفًة منهم أن يجتذبهم فال 
  �لكون لقلوبهم عنه ردا، ثم وهجروا فيه �ا هرفوا وخرفوا وألغوا فيه.

  بس�ته وهم املنافقون. ومنهم من أسلم له نفاقا دون وفاق، إسالما يف صورته، وكفرا
  ومنهم من آمن به، سامع� آلياته وقارئ�، ولكنهم ال يتدبرون معانيه، وال يستشعرون مبانيه ومغازيه.

ومنهم من يعتمده األصل االوّل واألخ� من الترشيع اإلسالمي، وعىل ضوئه السنة املحمدية، ولكنهم هجروا دراسته، 
ل كل دراسة وأخلدوا إىل ما يسمونه علوما إسالم مهم لتفهمه، وباملآل نرى الحوزات اإلسالمية تؤصِّ ية، تخيالً أنها تَُقدِّ

إالّ القرآن، لحد أصبح طالب علوم القرآن ودارسه ومدرسه ومفرسه من البطال� يف قياسهم، البعيدين عن العلــوم 
أفال يتدبرون القرآن ام عىل «ئق به الحوزوية، فأصبح القرآن مهجورا عن حوزاته، ال يدرس إالّ هامشيا دو�ا تدبر ال 

  أجل وعىل قلوب أقفالها يف إغفالها القرآن وإقفال باب مراسته يف دراسته. ٢؟»قلوب اقفالها
، ومن خلفياته  وهو كتاب هللاّ   فنحن ـ إذا ـ ممن � يتخذ مع الرسول سبيالً، حيث هجرنا أعظم السبل معه إىل هللاّ 

، فقد تركنا ـ إذا ـ كال الثقل�، فنحن من الظامل�  ترك الرسول برتك سنته حيث ال تعرف إالّ عرضا موافقا لكتاب ّهللا 
  الذين يشكونا الرسول عند ربه يوم يقوم األشهاد.

  وهكذا راح القرآن يهز القلوب املقلوبة بهذه املشاهد  املزلزلة املزمجرة.
  
  
  
  
  

  وهم ينهون وينأون عنه!!!
)۲(  

  
انِِهْم َوقْرا َوإِن يََروْ « ن يَْستَِمُع إلَيَْك َوَجَعلْنا َعَىل قُلُوبِِهْم أَكِنًَّة أَن يَْفَقُهوهُ َويف آذَ ا كُلَّ آيٍَة الَّ يُْؤِمنُوابَِها َحتَّى إذَا َوِمنْهُْم مَّ

لِ�َ  َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَُقوُل الَِّذيَن كََفُروا إْن َهَذا إالَّ أََساِط�ُ    ٣.»األَوَّ
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ه� صفحتان متقابلتان من صحيفتي األوىل واألخــرى، يرتســم يف أوالهــ� » ولو ترى إذ وقفوا عىل النار«هذه مع 
الذي العناد واإلعراض ويف أخراها الندم والحرسة، يرسمه� القرآن اآلن، خطابا لِلَفطر الجاسية هزَّا لها تساقطا للركام 

لِدة تنفتح وتفيء إىل تدبر هذا القرآن قبل فوات األوان.   ران عليها، علَّ مغاليقها الصَّ
هنا المحة إىل ظاهر اإلست�ع دون واقعه، حيث اإلســت�ع » إىل«دون تدبر وتذكر، فإن » ومنهم َمن يستمع إليك«

»فبّرش عباد الذين يســمعون القــول فيتبعــون أحســنه«الحق متعد بنفسه ك 
إذ رصفنــا إليــك نفــرا مــن الجــن «و ١

  ٢.»يستمعون القرآن
مِّ عن است�ع الحق املب�: » إىل«فاملستمع القول له أذن واعية صاغية، واملستمع  ومنهم من يستمعون «هو من الصُّ

»إليك افأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون
جعلنا عىل قلوبهم اكنة أن يفقهوه ويف آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك « ٣

يف القرآن وحده ولو اعىل أدبارهم نفورا. نحن أعلم �ا يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هــم نجــوى إذ يقــول 
  ٤.»الظاملون إن تتبعون إالَّ رجالً مسحورا

فلــ� «وهنا أكنة القلوب أالَّ تعي القرآن، ووقر اآلذان أالَّ تسمع مه� استمعت، ه� من الجزاء الوفاق يوم الــدنيا 
  إستدراجا في� هم درجوا فيه من ضالل، ضالالً عىل ضالل. »قلوبهم  زاغوا ازاغ ّهللا 

�ا قلبوها، والوقر هو الصمم الذي يحول دون فاألكنة هي األغلفة النفسية التي تحول دون تفتح القلوب املقلوبة 
  آذانهم أن تؤدي واجب السمع إنسانيا.

لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعــ� ال يبرصــون بهــا ولهــم آذان ال «فهذه �اذج رشيرة من البرشية املعاندة التي 
  ٥.»يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

عــىل قلــوبهم وعــىل ســمعهم   ختم هللاّ «فل� ترك هؤالء األوغاد املناكيد فقه قلوبهم وإبصار أعينهم وسمع آذانهم 
  ٦.»وعىل أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم

بل «  نَّهم محجوجون �ا أجابهم هللاّ عليها فهم يحتجون؟ كالَّ وإ   إعتذار صادق �ا ختم هللاّ » قالو قلوبنا غلف«أترى 
  ٧.»بكفرهم فقليالً ما يؤمنون  لعنهم هللاّ 

  قلوبهم ملّا زاغوا.  بكفرهم أن أزاغ هللاّ   حتى يحتجوا، إ�ا هو لعن من هللاّ   فلم تكن ُغلف قلوبهم بدايًة من هللاّ 
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كنة القلوب، ســدت علــيهم منافــذ الــدرك إنســانيا مهــ� أدركــوا دركــات وألن ثالوث وقر اآلذان وغشاوة األع� وأ
  الحيوانية النحسة، لذلك:

حتــى إذا «ملكان مضــاعف الــوقر والكــنِّ والغشــاوة » ال يؤمنوا بها«رؤية بالبرص أو  بالبص�ة » وإن يروا كل آية«
  .»ْن هذا إالَّ أساط� األوَّل�يقول الذين كفروا إ «كأ� جهل وأرضابه من آباء الجهاالت » جاءوك يجادلونك

فهم ال يجيئونك مفتوحي األع� واآلذان والقلوب ليتدبروا ما تقوله من وحي ربك، ولكن ليجادلوك إلت�سا ألسباب 
وأبــاطيلهم وخرافــاتهم التــي ســطروها » إن هذا إالَّ أساط� األوَّل�«الرد والتكذيب، والتحريف والتجديف، ومنها 

ألول� إكتتبها فهي �ىل عليه بكرة وأصيالً*قل أنزله الذي يعلم الرس يف الس�وات واألرض إنه كــان وقالوا أساط� ا«
  ١.»غفورا رحي�

ــ  فمعا� الرسِّ يف الس�وات واألرض التي يحويها القرآن العظيم، فضالً عن معا� الواقع العلَن، تــدل أصــحاب الرسِّ
  علن أن لن يكون القرآن من منتوجات التعقالت والتفلسفات البرشية، فضالً عن أساط� األول�.الربا� وال

أو� يكفهم أنَّا أنزلنا «فقضية وحي القرآن هي من القضايا التي قياساتها معها، دون حاجة له إىل برهان سوى نفسه: 
شهيدا بيني وبيــنكم يعلــم مــا يف   كفى با�ّ عليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل 

»أولئك هم الخارسون  الس�وات واألرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا باّ� 
  ذلك!: ٢

  :»َوُهْم يَنَْهْوَن َعنُْه َويَنْأَوَن َعنُْه َوإِن يُْهلُِكوَن إالَّ أَنُفَسُهْم َوَما يَْشُعُرونَ «
الكذب، املكذبون بآياته، الذين عىل قلوبهم أكنة أن يفقهوه ويف آذانهم وقر، املفرتون   أوالء املفرتون عىل ّهللا » وهم«

َمن سواهم من املستضعف� وسواهم، » ينهون عنه«عىل القرآن أنه من أساط� األول�، هؤالء ح� يستمعون إليك 
إذ » إالَّ أنفســهم ومــا يشــعرون«باملــآل » وإن يهلكون« ظل�ت بعضها فوق بعض» ينأون عنه«ك� وهم أنفسهم 

يخيَّل إليهم أنَّهم يهلكون املؤمن� به الصادق�، فهم ـ رغم أنفهم ـ ليسوا لينأوا عنه بنهيهم أو الضعفاء، فإنَّهم هم 
أون عنــه: أنفسهم يف ضالل، أو أنهم يهلكون القرآن بدعوته وداعيته، وليس القرآن ليهلك �ا هم ينهــون عنــه وينــ

إالَّ أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رســوله بالهــدى   بأفواههم ويأ� هللاّ   يريدون أن يطفئوا نور هللاّ «
  ٣.»ودين الحق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون

حيــث كــان   ختلقة أنها نازلة يف أ� طالب رحمــه هللاّ يحتمل النهي عن أذاه لتصدق الرواية امل» ينهون عنه«وترى 
  ٤ويتباعد ع� جاء به. آله و عليه هللا صىل  ينهى املرشك� أن يؤذوا رسول هللاّ 

                                                        
 .٦: ٢٥). ��رة ا�����ن      ١

 
 .٥١: ٢٩). ��رة ا������ت      ٢

 
 .٣٣: ٩). ��رة ا�����      ٣

 
و�� ا����� » ���� �� أ�� ���� ��ن ���� ا�������...«ـ ا��ج ����� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل:  ٨: ٣). ا��ر ا�����ر      ٤

 �ٓ�� ��ل ����.. و�� ���ق ��، و�� ���ء �� د���ر �� ا��ٓ�� ��ل ����... و���ٔى ��� ��ء �� �� ا���ى.�� �����ة �� ا�

و��� أ��ج ا�� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� وا�� ��دو�� �� ���� ��� �� أ�� ���� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ����ن ا���س �� 

 �، و���� ��� �� ���� ا����� و�� ���� �� ا������ و�� ����� و�� ���دة.���� أن �����ا �� و���ٔون ��� ������ون ��

� ا������، وا��ٔو�� ���و�� ��ض ا�����.  ����وا���ن ����ر���ن و�� ���� ا��ٓ�� إ��

� رواه ا�� ���ان أن أ�� ، و��� روا��ت ���� �� ا���ا�� و���� � ��� ا���ن ا�� ���� ر��� ا��ّ� ا����م �����ذ�� و��� ا��� أ��� أ�� ا���� 

���ل: أ�� ���� ا���� ��ٓ���؟ و��ن أ���، ���ل أ�� ���: أردت ان ����ه  ٓا�� و ���� ا��� ���  ��� ��ء ��ٔ��� أ�� ����� ��م ا���� إ�� ر��ل ا��ّ�
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  يعني ـ ككل ـ املرشك� املفرتين املكذب� الذين كانوا يؤذونه حياتَهم، ويرتبصون به كل دوائر السوء.» وهم«
يهددهم » إن يهلكون إالَّ أنفسهم«ديد عىل سواء، ك� ه� يف مصب الذم والتن» ينأون عنه«ك� » ينهون عنه«ثم و

  ».ينهون عنه وينأون عنه«بالهالك �ا 
وهــم ينهــون «، فكيــف يقــول  ومن ثم � ينه عنه ـ في� يختلقون من إضافة النأي عنه ـ إالَّ أبو طالب وعوذا با�ّ 

فل دركات الركاكــة، وماهيــه إالَّ قضــيَة لتساقط النظم إىل أس» ينهون عنه«هم غ� من » ينأون عنه«ولو أن » عنه
  .السالم عليه، ألنه أبو عيل  بغضهم أل� طالب رحمه هللاّ 

تختص بهؤالء املرشك�، وال تشمل معهم هؤالء املسلم�! الذين ينهون عن القرآن » ينهون عنه وينأون عنه«وترى 
ك� هم ينأون عنه، فأصبحت الحوزات العلمية خلوا باعتذار أنه ال يُفهم، وأن التدبر فيه لتفهمه تفس� له بالرأي، و 

عن القرآن كأصل حيث يجب أن تتبناه كل الحوزات اإلسالمية يف كل اإلسالميات عقيدية وفقهية وفلسفية وسياسية 
  أماهيه من حيوياتهم؟!.

النائيــة، فالنــاهي عــن وكل نهي عن القرآن ونأٍي عنه ـ أيا كان ومن أيٍّ كان وأيان ـ قضيَّته هالك األنفس الناهية 
  القرآن والنا� عنه أيّا كان هالك ك� أن علومه حلوم هالكة حالكة.

وهنا املنهي عنه واملنتهى عنه هو القرآن وهو رسول القرآن، ولكن القرآن هو األصل الخالد طول حياة التكليف منذ 
هي عن الرسول والنأي عنه، نهي ونأي عن بزوغه إىل يوم الدين، فالنهي والنأي عنه، نهي ونأي عن الرسول، ك� الن

  القرآن، والنهي عن القرآن أنحس من النهي عن رسول القرآن.
فقرآن محمد ومحمد القرآن ه� اللذان يبنيان رصح اإلسالم، فاملفروض أن تتبناه� الحوزات اإلســالمية، فــالقرآن 

األصيالن لألمة االسالمية يف قرونها دون فصال اللَّهم إالَّ فصاالً  وهو ـ معه ـ أمامه، ه� املحوران آله و عليه هللا صىلإمام محمد 
  عن أصل اإلِسالم وأثافيِّه.

َب بِآيَاِت َربِّنا َونَُكوَن ِمَن املُ « ا نُرَدُّ َوالَ نَُكذِّ َقالُوا يَا لَيْتَنَ اِر فَ   ١:»ْؤِمِن�َ َولَْو تََرى إِذْ ُوقُِفوا َعَىل النَّ
ذلك املشهد هناك خزيا واستخذاًء وانتداما يقابل مشهد اإلعراض هنا والجدال والنهي والنــأي وأيــن مشــهد مــن 

  مشهد؟!.
  
  
  

                                                                                                                                                         
 ����.آ�� و ���� ا��� ������ ���ل ����� وا��ي ���� ����� ��ٔ�� ��� �����م أ�� ���� ا�� ���� ��� �����م أ�� ا���� ���� ��ة �  ا��ّ�

ا�����ا ���� و����ا: ����ك ���� ���� �����ً و��دا  ٓا�� و ���� ا��� ���وروى ا����ي �ٕ����ده أن رؤ��ء ���� ��� رأوا ذب ا�� ���� �� ا���� 

��� ���ل أ�� ����: �� ا�������� و����� ���رة �� ا����� ����� إ��� و���� إ���� ا�� أ��� ا��ي ��ق ������� و��� ا������ ���

 ������� ا���� ��ٔ��وه وا����� ا��� �������� �� ����ٔت �� ���� ����ه ��ٔ���� و��ل:

 ����� ا����ل ر��ل ا��������� ���ٔ��ٔ ���� ا���وق

 أذود وأ��� ر��ل ا���������� ��م ���� ����

 وأ��ا�� وأ���ره ا������ ������� ����ة �� ���� و����:

 �����ا أ�� و���� ����ا���� ����� �� �� أّول ا���� أ��

 و����:

 .�� إن أ��� �� ��ء����� و�� ��ٔ��� �����ب

 
 .�٢٧ٓ�� ). ��رة ا�����م ا�     ١
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  القرآن
  قول ثقيل

  
ُل  قُْم اللَّيَْل إِالَّ قَلِيالً  بسم ّهللا «   »الرحمن الرحيم يَا أَيَُّها الُْمزَّمِّ

وبعد حمله الرسالة الكربى ـ يؤمر هنا بالقيــام » إقرأ باسم ربك«ـ بعد أمره بقراءة الوحي:  آلـه و عليه هللا صىل  يؤمر نبي هللاّ 
ليالً وبالسبح الطويل نهارا، ويؤمر يف املدثر بقيام اإلنذار وتكب� الرب، وعّل القيام الثا� هو السبح الطويل نهــارا، 

فليعش الرسول » أً وأقوم قيالً* إن لك يف النهار سبحا طويالًإن ناشئة الليل هي أشد وط«والقيام األول لتهيؤ الثا�: 
  األقدس حياته قياما دون فتور، وسبحا يف بحر املجتمع املتالطم، لينّجي الغرقى فانه سفينة النجاة.

بأنه كان متزمالً ح� األمر، وملاذا؟ ويف رمضاء الحجاز! البد وأنه مــن وطــأة وفجــأة، أوطــأة » املزمل«يوحي النص 
كــ�  ٢مــن صــناديد قــريش؟ أم الحملة العنيفة السافرة يف وجهــه ١لوحي الثقيل الذي بزغ له قبل قليل؟ ك� قيلا

فتزمل من رعشة الوطئة، فأمر بالقيــام� يف » واصرب عىل ما يقولون.. ذر� واملكذب�«توحي له آيات من السورة: 
  املزمل واملدثر، قياما لتنفيذ الرسالة ومجابهة عراقيلها، دون أن يتزمل ويتدثر.

قــدر » قــم الليــل إال قلــيال«إنه ال يناسبك التزمل والتدثر، فليكن دثارك القيام وزميلك اإلقدام ليلَك ونهارك، » قم«
  فليكن مبدؤك القيام حتى يف أوقات املنام رغم أن الناس نيام.الرضورة الذي يساعدك يف قيامك، 

أنت تتلفف بثوب لتنام دفعا لهّم اإليذاء، وغم االستهزاء، وتخفيفا من وقعة الوحي؟ ال! بل عليك القيام، واإلستعانة 
  بالصرب والصالة ومكافحة الكروب العظام، والنوائب الجسام.

ِء املهيأ لك، قــم فقــد مىضــ وقــت  ظيم والقول الثقيل الذي سيلقى عليك، والعبىقم لألمر الع» قم الليل إال قليالً«
هذا األمر مسبقا من مالمح الوحي وقّدره، فقال آلـه و عليه هللا صىلالنوم، قم فأنت لست لتعيش لنفسك، ولقد عرف الرسول 

  !.»مىض عهد النوم يا خديجة«ـ وهي تدعوه أن يطمنئ وينام ـ:  عنه هللا رىضلخديجة 
  أجل ـ إنه مىض وما عاد منذ اليوم إال السهر والتعب والجهاد الشاق والسبح الطويل يف بحر املجتمع املتالطم.

  :»قُْم اللَّيَْل إِالَّ قَلِيالً  نِْصَفُه أَْو انُْقْص ِمنُْه قَلِيالً«
قليالً: ثلثيه ف� فوق، فأك� القليل منــه  ـ قيام الليل إال ۱هنا يف قيام الليل ونومه ب� مقادير أربعة:   يخ�َّ نبي هللاّ 

ـ أقل  ۳الً ب� قيامه ونومه إذا احتاج اليه، ـ نصفه، وهو ليس قليال من الليل، وإ�ا نصفه عد  ۲ ٣ثلثه ثم أقل وأقل

                                                        
�����ا و�� ����� ��� �� » ز�����. د��و��«). أدر��� ر��� ا���� ��� ��� ��ى ا�� ا��رض وا���� ا�� ا��� ���� ���ل      ١

 ».�� ا��� ا�����. �� ا��� ا�����«�� ا��وع واذا ���ا��� ���د�� 

 
ـ ا��ج ا���ار وا����ا�� �� ا��و�� وا�� ���� �� د���� �� ���� ��ل ا����� ���� �� دار ا���وة �����ا:  ٢٧٦: ٦). ا��ر ا�����ر      ٢

�� ـ ����ا: ��� ���ا ��ا ا���� ا��� ���ر ا���س ��� �����ا: ���� ـ ����ا ��� �����، ����ا: ����ن ـ ����ا: ��� �����ن ـ ����ا: ��

����� �� ����� و���� ���� ��ٔ��ه ���ا���  ٓا�� و ���� ا��� �������� ـ ����ا: ���ق ��� ا����� و����� ����ق ا������ن ��� ذ�� ���� ذ�� ا���� 

 ���ل: �� ا��� ا����� �� ا��� ا�����.

 
). ��� ��وى ان ا����� ا������� �� ا���� �� ���� ���ٔ أو ��� �� ا��وات �� ا���وي ��� ��� رواه �� ا����� �� ا���دق      ٣

 ��ل: ا����� ا����. ا����م ����
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ـ أك� من النصف أن يزيد عىل نصف القيام، فأك� الواجب يف قيامه  ۴من النصف، أن ينقص من نصف القيام قليالً 
  من ثلثي الليل وما فوقها، وأقله أقل من النصف قليالً، وبينه� متوسطات ومنها نصفه.

ابتداء » قم الليل إال قليال«م الليل ـ أيا كان ـ دون ترصيح بنومه إال ايحاء الض�ئر: نرى الرتكيز هنا وهناك عىل قيا
زد »: أو زد عليــه«انقص من نصف القيام قلــيالً »: أو انقص منه قليال«أو قم نصفه » نصفه«بقيام ثلثي الليل، ثم 

  قدر املستطاع.عىل نصف القيام، فنصيب النقص ليس إال قليال، ونصيب الزيادة ال حد له إال 
إىل الناس ليشد وطأه ويقيم قيله، تأزيرا لقوة   فطاملا الليل سكن ونوم للناس السرتاحة البدن، ولكنه قيام لرسول هللاّ 

  القلب والروح، وتقو�ا لنطق اللسان.
أخــرى، ولكــن� قيام الليل قدر املستطاع، كله أحيانا وأك�ه أخرى ونصفه أحيانا وينقص منه قليالً   فعىل رسول هللاّ 

  ».أو زد عليه«الزيادة عىل النصف قدر املستطاع هو املرغوب األصل 
إن ربك يعلم أنك تقوم أد� من ثلثي الليــل «ك� ويؤيده » قم الليل إال قليالً«فأك� الواجب إذا قيامه ثلثي الليل 

فنقص القليل » و انقص منه قليالأ «فليكن الواجب مخ�ا ب� ثلثيه ونصفه وثلثه، فأقله ثلث الليل » ونصفه وثلثه
  ١من النصف ثلث الليل، فيبقى ثلث الليل.

ِّْل الُْقرْآَن تَرْتِيالً« يادة عىل النصف والنصف أيضا، ألصالة الليل وال تشغل إال وملاذا ثلثا الليل، وملاذا الز »أَْو زِْد َعلَيِْه َورَت
وقرآنا فرقناه لتقرأه عىل الناس عىل مكث «يف تنزيله:   سويعات؟ كال ـ وإ�ا الزيادة لرتتيل القرآن، تخلقا بأخالق هللاّ 

»ونزلناه تنزيالً
عليه القرآن جمله واحدة كذلك لنثبّت بــه فــؤادك ورتلنــاه  وقال الذين كفروا لوال نزل«ويف ترتيله:  ٢

  ٣.»ترتيالً
إذا قرأت « آله و عليه هللا صىلوترتيل القرآن هو ارساله بسهولة واستقامة، سهل التعب�، مستقيم املعنى وك� يروى عن النبي 

ه هذَّ الشعر، قفوا عند عجائبه وحّركوا بــه القلــوب، وال القرآن فرتله ترتيال وبيّنه تبيينا، ال تن�ه  ن� الدقل وال تهذَّ
  ٤».يكونن هّم أحدكم آخر السورة

القرآن طوال البعثة دون أن ينزله جملــة واحــدة،   أقول: وهذا من مقربات الفهم ومجذبات اإلتباع، فقد فرق هللاّ 
ليثبت به فؤاد الرسول وليقرأه عىل الناس عىل مكث، ورتله عليه بتسهيل التعب� واملعنى ل�تله هــو أيضــا تــرتيال، 

كل ذلك لسهولة اإللقاء والتلقي متحلالً عن كافة الصعوبات  ٥يفية،وهو يعم اللفظ واملعنى تعب�ا وأداًء وسبكا وك
هنا وهناك، وهذا هو معنى اإلعجاز يف فصاحة التعب� وبالغة املعنى، فليس التشابة يف بعــض اآليــات مــن قصــور 

                                                        
 ����ت ��ذا ��� ���� �����ن ���� ار�� ����ت و�� ��� ا���� ا����وض. ����٦ �����  ١٢). ���ض أن ا����      ١

 
 .١٠٦: ١٧). ��رة ا�ٕ���اء      ٢

 
 .٣٢: ٢٥). ��رة ا�����ن      ٣

 
. وا���ـ� ا���ـ��ي �ـ� ا��ـ�ا�� �ـ� ��ـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ا���� ا�ـ����� �ـ� ا�ـ� ��ـ�س �����ـ� ��ـ�  ٢٧٧: ٦). ا��ر ا�����ر      ٤

 .آ�� و ���� ا��� ������  ا����م ����

 
 ٓا�� و ���� ا��� ����� ا����  ٢٧٧: ٦ان ا������ �� ان ����� ��� و���� �� ����، و�� ا��ر ا�����ر  ا����م ����). و�� ا����م ا���دق      ٥

اي  ٓا�� و ���� ا��� �����ل: ���ل ����� ا���آن ��م ا������ ا��ا وارق ور�� ��� ��� ���� �� ا����� ��ن ������ ��� آ�� آ�� ���ؤ�� و��� ��� 

 . ا���س ا��� ��اءة؟ ��ل: ا��ي اذا ����� ���أ رأ�� ا�� ���� ا��ّ�
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املتشابه ما اشــتبه علمــه عــىل « السالم عليهن قصور املستدل ونبوغ املعنى، وعىل حد تعب� االمام الرضا الداللة، وإ�ا م
  ».جاهله

  
ف� هذا القول الثقيل الذي سيلقى عليه، ول� يتلقاه عليه أن يقوم لياليه مصليا مرتال  »إِنَّا َسنُلِْقي َعلَيَْك قَْوالً ثَِقيالً«

  للقرآن؟.
و بعضا منه؟ وقد نزل عليه بعضه وأمر برتتيله! أم هو البعض الباقي: أك�ه؟ ف� هو الفــرق بــ� هل هو القرآن ول

قليله وكث�ه، وكله ثقيل بأي معنى قيل! أم هو القرآن املحكم النازل عليه ليلة القدر، ب� هذه السورة وبينها أقل 
املحكم النازل عليه دفعة واحدة، امللقــى عليــه  من شهرين؟ علَّه هو، إضافة إىل باقي القرآن املفصل، ففي القرآن

ليلة القدر، ان فيه ثقال ليس يف مفصله النازل عليه نجوما طوال البعثة، ثم يتلوه ثقل الباقي من مفصله وهو أك�ه، 
ة شاهٌد لفظي عىل أنه القرآن املحكم، إضافة إىل القرينة املعنوي» سنلقي«وانه يلقى » قوالً«ويف وحدة القول هنا 

  املسبقة.
ان القرآن قول ثقيل لعظم قدره، ورجاحة فضله، وخلوده، دون أن �سه نسخ أو تحريف، وقد يثقل األمة املتمسكة 

أكرب الثقل� وأعظمهــ� وأطــوله� وأ�هــ� فــي� تــواتر عنــه، آله و عليه هللا صىلبحبله، املنفذة ألحكامه، ولذلك س�ه الرسول 
  وسمى عرتته الثقل األصغر.

»وانه يف أم الكتاب لدينا لعيل حكيم«يف أم الكتاب   د كان القرآن ثقيال لدى هللاّ ولق
فُعلّوه هناك وحكمته: ثقله، ثم  ١

ه و عليه هللا صىلنزل ليلة القدر دفعة، ثم طوال البعثة نجوما، نزل ثقيال عىل الرسول  ف� من مرة يــوحي إّيل «حيث يقول  آـل
فانه كان يتغ� حاله عند نزوله ويعرق، وإذا كــان راكبــا تــربك راحلتــه وال تســتطيع « ٢» ظننت أن نفيس تقبضإال

ـ نزوله دفعة دون  ۱القرآن املحكم املجمل النازل ليلة القدر يزداده ثقل� وهذا ثقله يف القرآن املفصل، ثم  ٣»امليش
أحد، إذا فالقول الثقيــل الــذي ســيلقى   ـ القاءه عليه دون وساطة ملك الوحي، إذ � يكن بينه وب� هللاّ  ۲تفاصيل 

  عليه هو القرآن املحكم، إضافة إىل باقي املفصل النازل عليه مفصال: ثقال عىل ثقل.
ا ثقله يف وحيه وقبله، ثم هو ثقيل يف ميزان الحق ـ فان موازينه ثقيلة ال تخف أبدا ثقيل يف تطبيقه، ثقيل  عىل هذ

االخّفاء الناكرين له، فال بد من ثقله يف قلبه هكذا ولحّد كان يثقل عىل قالبه، فصاحب هذا القلب بحاجة يف تلقي 
  . لياليه برتتيله وذكر ّهللا  هذا الفيض الثقيل إىل مراس يف تزكية قلبه بقيام

ولقد يرسنا القرآن للــذكر فهــل مــن «هذا هو القول الثقيل، فإن القرآن ليس يف معناه ثقيالً وال يف تفهمه وتذكره: 
  فقوله ـ إذا ـ ثقيل من حيث املقول، وكيفية إلقائه، وعرقالت تنفيذه.» مّدكر

سناس ـ أن يحمل هذا القول الثقيل، ألن التعامل مع الحقائق إنه البد للرسول إىل الناس كافة ـ وكث� منهم من الن
الكونية الكربى ثقيل، واإلستقامة عىل هذه الرسالة الشاملة األخ�ة وراَء الهواتف والجواذب واملعوقات والعراقيل، 

تلقي هذا الثقيل، إنها لثقيل ثقيل، فال بد له يف ميادين الكفاح من حمل هذا القول الثقيل، فليتزود من قيام الليل ل
  ول� يسبح يف نهاره الطويل الطويل سبحا طويالً.

ثقيل املصدر والصدور، ثقيل املحتــد والــدوام، ثقيــل املنــزل والنــزول، ثقيــل التنفيــذ  »إنا سنلقى عليك قوالً ثقيالً«
  مستحيل األفول، عىل سالسة تعب�ه، ونفاذ أمره وعب�ه.

                                                        
 .٤: ٤٣). ��رة ا����ف      ١
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يَْك قَْوالً «   .»ثَِقيالًإِنَّا َسنُلِْقي َعلَ
فال بد له من  »إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً«ـ  ۱فرض عليك ـ كرسول إىل الناس كافة ـ قيام الليل لدوافع ومنافع عدة: 

إن ناشئة الليل هي «ـ  ۳ال يبقى لك معه مجال القيام بالصالة وترتيل القرآن »إن لك يف النهار سبحا طويالً«ـ  ۲التهيؤ 
فناشئة الليل هي العبادة التي تنشأ بعد العشاء، نشوَء النور يف الظالم، فالعبادة التــي هــي : »أشد وطأ وأقوم قيالً

بعد العشاء  آله و عليه هللا صىلء والقيل، ولقد كان قيام الرسول  وليدة الليل وناشئته، تفضل عىل عبادة النهار من حيث الوط
بقيامه: عن النوم، وبالعبادة، تهجدا يف أثنائــه ، وتــرتيالً  بسويعات منامه القليل، وهو اذ أمر بقيام الليل كان أمرا

  للقرآن يف آنائه.
مواطاة: يواطيء فيها السمُع القلَب، واللساُن العمل، لقلة الشواغل العارضة، واللوافت الصارفة، »: هي أشد وطأ«

  وألن البال فيه أجمع، والقلب أفرغ، فالقراءة فيه أقوم، والصالة اسلم.
طأة هكذا، وألنها أشد وطأة: أوعث مقاما وأصعب مراما، فان مغالبة هتاف النوم وجاذبيــة الفــراش، هي أشد موا

  بعد كّد النهار وسبحه الطويل، لها وطأتها وشدتها التي ال يطيقها إال املخلصون، فناشئة الليل ووطأته أشد.
قلب وخالق القلب أعلم �داخله وأوتاره، وما ألن قيله ثقيل إال عىل الخاشع�، وأنه يصدر من لباب ال» وأقوم قيالً«

يترسب اليه ويوقع عليه، وأي األوقات يكون فيها أك� تفتحا واستعدادا، فللصالة فيها خشوعها، وللمناجاة شفافيتها 
  ولرتتيل القرآن نورانيتها: إذا فوطأتها أشد، وقيلها أقوم، فإعدادها لسبح النهار ـ الطويل ـ أتم.

وال يناسب السبح إال يف غمرات املياه املضطربة الواسعة الفسيحة، فان لك اضطرابا يف  » اَلنََّهارِ َسبْحا طَِويالًإِنَّ لََك ِيف «
غمرات املجتمع، وتقلبا يف جهاته، ومترصفا ومتسعا، ومذهبا منفسحا، تقيض فيه أوطارك، وتبلــغ مآربــك، وتنجــي 

الضاربة يف األع�ق املضطربة، فهذا السبح الطويل يف نهارك،  الغرقى من ورطات الغمرات العميقة، وتحارب أمواجه
بحاجة إىل تسبيح طويل يف ليلك، تسبيح يعدك للسبح، ول� تنجوا من ورطاته، وتنجي الناس جميعا من غمراته، 

  فانك سفينة النجاة!.
يشمل ناشئة الليل، بصالته وترتيل القرآن، وذكــر اســم الــرب،  آلـه و عليه هللا صىل: فقيامه »َواذْكُْر اْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إِلَيِْه تَبْتِيالً«

  والتبتل اليه تبتيال، وليأخذها زادا يف سبحه الطويل.
وألنك تحمل يف رسالتك بالغ الربوبية والرتبية اإللهية، فعليك أن تذكر اسم ربــك بقلبــك، فهــو »: واذكر اسم ربك«

وجوارحك ويف كافة ترصفاتك، ذكر القلب الحارض مع اللســان الــذاكر، مصدر الذكر ومورده أوالً وبقالبك: بلسانك 
  وتحميده و�جيده وتعظيمه باألقوال واألفعال واإلشارات.  واكمله الصالة فانها كلها ذكر ّهللا 

، والتبتل  عىل قدر الواقع من ذكر هللاّ   هكذا ذكٍر شامل كامل يبتِّلك إىل ربك، فاالنقطاع إىل هللاّ ».. تبتيال  وتبتل هللاّ «
إىل الرب هو االنقطاع الكيل ع� سواه واالتجاه التام اليه، واإلنفالت من كل شاغل وخاطر، لكن� املرجو من تبتلك 

تبتال لك يحمل تبتيال ملن أرسلت اليهم، فك� كان قيامك بالليل » تبتال«ال » وتبتل اليه تبتيال«أن يحمل معه التبتيل 
  ، ولتسبح نهارك الطويل، كذلك ليكن تبتلك للتبتيل.تهيؤا لتلقي القول الثقيل

فالقرآن كتاب معنى قبل أن يحمل الوزن يف » طويال. تبتيال«فليس اإلتيان بالتبتيل هنا ملجرد رعاية الوزن والتجميل 
تبتيــل تبــتال ينحــوا يف طياتــه منحــى ال» وتبتل اليه تبتــيال«التعب�، وقد يناسب وزُن املعنى ووزن التعب� ك� هنا 

، لك كمحمد، وللمرسل اليهم كرسول، فك� عىل الرسول أن يتبنى شخصه ليصلح لحمل الرسالة ضمن  لتنقطع إىل هللاّ 
  صناعة نفسه كعبد شكور، فعليه ـ كرسول ـ أن يتبنّى املجتمع الذى أرسل اليهم.

مشغول عن   قطع إىل ما سوى ّهللا مشغول ع� سواه واملن  ثم هناك نكتة أخرى هي أدق وأرقى: أن املنقطع إىل هللاّ 
: ان  ليقطعهم ع� سوى هللاّ   ـ وب� التبتيل، وهو االشتغال بغ� ّهللا   ، فالجمع ب� التبتل ـ وهو االشتغال التام با�ّ  هللاّ 

عــ� ســواه، إنــه   هذا الجمع لصعب مستصعب، لكن� الرسول يؤمر يف تبتله بالتبتيل، ففي ح� انه مشــتغل بــا�ّ 
، وهذا هو مقام الجمع يف الوحدة والوحدة يف الجمــع، يســبح نهــاره طــويال يف  تغل �ا سواه لتوجيههم إىل ّهللا يش

، فــذكره ذكــر  ومبتِّل سواه ع� ســوى ّهللا   ، وهو متبتل إىل هللاّ  ، ويالقي الصعوبات والحرمانات يف هللاّ  الدعوة إىل هللاّ 
، فإنه ينحوا يف  ، ويف الجهاد والدعوة إىل هللاّ  لصالة وترتيل القرآن وذكر هللاّ واحد، وعمله واحد، طاملا يختلف يف صور ا

  ، فتبتُّله تبتيل، وتبتيله تبتُّل!. هذا السبح الطويل منحى هللاّ 
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ولطيفة ثالثة: هي أن التبتل هو تقبل للبتْل، والتبتيل هو فعله، فقد يعنى باألول قبوله العصمة اإللهية يف انقطاعه 
لــيس مــن فعلــه هــو   ، والنتيجة أن انقطاعــه الخــاص إىل هللاّ  ، وبالثا� محاولته النقطاعه وَمن سواه إىل هللاّ  إىل ّهللا 

فحسب، وليس تسي�ا إلهيا فحسب، وإ�ا هو أمر ب� أمرين، جذبة إلهية متممة ملحاولة االنجذاب واالنقطــاع إىل 
الصة وال برشية خالصة، إ�ا هــي ســعي حســب املســتطاع مــن ، وك� العصمة يف كافة مراحلها ليست إلهية خ هللاّ 

  املعصوم يف البداية، ثم جذبة الهية، ثم سعي ثان ويساير تلك العصمة الخاصة اإللهية.
  
  
  
  
  

  فهل القرآن سحر يؤثر
  

  ١.»ذَْرِ� َوَمْن َخلَْقُت َوِحيدا«
اآليات هو الوليد بن املغ�ة املخزومي، وكان شيخا كبــ�ا مجربــا مــن دهــاة  تقول األحاديث أن املنّدد به يف هذه

حملته قريش عىل أن يفكر ويقدر ل� يعارض القــرآن �ــا عــارض  آله و عليه هللا صىل  العرب، وكان من املستهزئ� برسول هللاّ 
وحده، أم من   وه� هللاّ » لقتخ«ومن فاعل » ذر�«هنا يتحمل كونه حاالً من مفعول » وحيدا«و». إنه سحر يؤثر«

  أو مفعوالً له ثانيا، فاملعني عىل الرتتيب:» ه«املحذوف » خلقت«مفعول 
ذر� أنا وحيدا مع من خلقته، فالخالق وحده كاف لخلقه أجمع، يف خ�هم ورشهم، فال تحاول ملجابهة كيد الوليد 

  وقوته.  الوحيد وغ�ه، إال حول هللاّ 
  دا، � يشاركني يف خلقه غ�ي، فال يكفي رشه غ�ي.ذر� ومن خلقته أنا وحي

ذر� ومن خلقته حال وحدته، بال مال وال بن�، ثم جعلت له ماالً ممدودا وبن� شهوا، فأنا املعطي وأنا اآلخذ، فأنا 
  الكايف رشه وبأسه.

عرف له أب، وك� عن اإلمام ذر� ومن خلقته وحيدا عن ُمثُل اإلنسانية كلها، وعن األب أيضا، فقد ولد من زنا و� ي
  ».الوحيد ولد الزنا« السالم عليهالصادق 

إذ كان يسمى وحيدهم » وحيد قريش«أنه عىل االخ�ين يلمح إىل إسمه املستعار » وحيدا«ومن ألطف ما هنا يف 
فهذا التلميح ع� كان يفتخر به هو وقومه، يعكس األمر إىل التقبيح، أنه الوحيد عن  ٢الفريد، وك� ادعاه هو أيضا

ال منــه،   ن وحيدا يف املال املمدود والبن� الشهود، فهو مــن خلــق ّهللا املثل وعن أب يعرف، ال يف الفضائل، وإن كا
له من مال وبن� إمالًء وابتالًء؟ أم �ا تجرد يف أصله عن أب يُعرف؟ أو يف   فب�ذا يفتخر وفيم يغرت؟ هل �ا جعل هللاّ 

  حاله الجرداء عن كل معروف؟.
  ».ذر� ومن خلقت وحيدا«يم، ف وعىل االول� يلمح إىل صغره وضعفه وجاه خالقه العظ

هذه املعا� األربعة متضامنة، قد ال تصلح واحدة دون أخرى، فخلق الوليد وحيدا عن املال والبن�، خلق يعم كل 
مخلوق، وفي� إذا انضم إليه وحدته عن األب، فهو صفة ذم، وبانض�م وحدة الخالق يف خلقه، يصبح الوليد هزيالً 

                                                        
 .١١: ٧٤). ��رة ا�����      ١
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د وبنيه الشهود، وبالنظرة إىل وحدة الخالق يف كفايته بأس الوليد، يرتعش الحّس من بأس ضعيفا عىل ماله املمدو 
ارتعاشة الفزع املزلزل، إذ يتصور انطالق القوة التي ال حّد لها، ففي هذه الوحدات األربع، ينسحق املخلوق أيّا   هللاّ 

  ل الضئيل!.كانت قدرته وجربوته، ف�ذا يصنع إذا الوحيد الضعيف املسك� الهزي
أن لكيد الوحيد وأرضابه، تأخ�ا للدعوة وتأث�ا سيئا عىل املدعوين، نرى املهــيمن  آلـه و عليه هللا صىلففي� يخيّل إىل الرسول 

ويريحه: أن الوحيد يف خلق الوليد هو الوحيد الكايف عنه بأسه، كيف  آله و عليه هللا صىلالجبار الواحد القهار، كيف يُطمِئنه 
  خلق وحيدا عن كل حول وقوة، م� يدل أنه ال �لك لنفسه شيئا، ف� له مع من �لكه و�لك كل يشء!. ال! وقد

؟ أو إن تجرده عن املثل األخالقية  وفي� إذا سئلنا عن رابع املعا� املسبقة، هل إن خلق اإلنسان من زنا، هو من هللاّ 
  ؟. من هللاّ 

كغ�ه سواٌء، وليســت   من نكاح كان أو من سفاح، فولد الزنا من خلق ّهللا هو الذي يخلق الجن�،   فالجواب أن هللاّ 
عن زنا دون أب يعرف، ليس إال تنديدا بأصله املتخلف عن »: خلقت وحيدا«عملية الزنا أو النكاح إال من اإلنسان، و

والدة الزنا ُخلقا، دون  ، وان � يكن له هو دخل يف هذا األصل، ولكنه مىش حياته التخلف، واستمر عىل رشيعة هللاّ 
  أن يرجع إىل فطرته، فاستحق الذم بكيانه ككل.

ثم اإلنسان ـ أيّا كان ـ يولد عىل فطرة سليمة طاهرة، فإذا انطلق منها انطالقة الخ� فهو السعيد �ا سعى وهداه 
إليه بعد ما   �، يرده هللاّ ، وإذا تخلف عنها حجبت فطرته بالشهوات والتخلفات، وتصبح يف الرتذل إىل أسفل سافل هللاّ 

خلقه يف أحسن تقويم، فكأ�ا ُخلق هكذا أجرد، عن املثل العليا �بادئها، إذ ال يُلمس فيه يشء منها وال ندى، فكأنه 
طاملا كانت الوحدة عن تلكم املثل والتجرد عنها، كل ذلك �ا » ذر� ومن خلقت وحيدا«ـ إذا ـ خلق وحيدا عنها 

  .»قلوبهم  فل� زاغوا أزاغ هللاّ «هو الذي يزيغ القلوب بعد ما زاغت جزاًء وفاقا:   سعى وغوى، ولكن ّهللا 
  .»َوَجَعلُْت لَُه َماالً َمْمُدودا  َوبَِنَ� ُشُهودا«

مســارعة يف   إن املال املمدود والبن� الشهود ه� األساسان األصيالن يف الحياة الدنيا، وليس اإلمــداد بهــ� مــن هللاّ 
هم به من مال وبن�. نسارع لهم يف الخ�ات بل ال يشعرون«فقد يكون امالًء وابتالًء:  الخ�ات،   ١.»أيحسبون أ�ا �دُّ

واملال املمدود ما �ّد االنسان يف الحياة ويجره إىل بغيته فيها ك� يهواه، وهذا املمدود يقتيض مّدا زمنيا طول الحياة 
كان ماله ممدودا ما ب� مكة «طاع، ومّدا من حيث املكان، ول� يستطيع تجواالً واسعا يف ماله وك� يروى: دون انق

ثــم يقتيضــ » إىل الطائف، من رضع وزرع وتجارات وبسات� وأشجار وأنهار، وكان له بستان ال ينقطع صيف شتاء
وال تحســ� «ه إال يف طغيان يعمــه وبغــي وتـَـرح مدا فيها بالزيادة دون نقصان، ولقد كان له كل ذلك، لكنه � �دّ 

  ٢.»الذين كفروا ا�ا �يل لهم خ�ا ألنفسهم إ�ا �يل لهم ليزدادوا إ�ا ولهم عذاب مه�
يف  والبنون الشهود هم الشاهدون مصالح األب ماديا ومعنويا ليــل نهــار، فــالبنون الغيَّــب عــن األب، املســتقلون

مصالحهم، ليسوا قوة وأزارا لألب، وقد يكونون عليه وزرا، كالشهود يف مصالحهم أنفسهم، والُغيَّب عن مصالح األب، 
  فعدمهم خ� من وجودهم، وغيابهم خ� من شهودهم.

ح، فالوليد الوحيد أعطي بن� شهودا: شهودا ألمواله استزادة لها دون نقصان وشــهودا ألحوالــه يف االتــراح واألفــرا
وشهودا له ال عليه، في� يتطلب الشهادة، وشهودا يف تلقيهم عن والدهم، وأداء له، �ثلونه كأنهم هو وكأنه هم، ال 

  يفارقهم وال يفارقونه، وقد كانوا ـ ك� يروى ـ ثالثة عرش، أقوياء جبارين عقالء.
يف الحياة وجاه قومه وأقرانه، وسهلت له سبل الحياة تســهيالً  �هيدا وحيدا »َوَمهَّْدُت لَُه َ�ِْهيدا ثُمَّ يَطَْمُع أَْن أَِزيدَ «
�هيدا له باملال املمدود والبن� الشهود، كأنه أعطي ما أعطي استحقاقا أو دونه، ولذلك يطمع »: ثم يطمع أن أزيد«

                                                        
 .٥٥: ٢٣). ��رة ا������ن      ١

 
 .١٧٨: ٣). ��رة آل ���ان      ٢
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  أن أزيد!.
تِنَا َعِنيدا  َسأُرِْهُقُه َصُعودا« اَن آليَا   .»كَالَّ إِنَُّه كَ
إنه كان آلياتنا «مع فلن أزيده شيئا، وليس ك� يزعم، فلم يعط استحقاقا وإ�ا ابتالًء واستخفافا: ليس ك� يط» كال«

من مالئكة الوحي والرسل، وآياته الكونيــة الدالــة عــىل   آيات النبوة والوحي من القرآن العظيم، وآيات هللاّ » عنيدا
والعتاد لهذه وتلك، لذلك انتخبته قريش ل� يفكر وينظر  ألوهيته إذ � يكن ليعترب بها، إنه كان عنيدا: كث� العناد

يف أمر هذه اآليات، فانه كان ضليعا يف اللغة العربية فاختاروه، محاولة للقضاء عىل وحي القرآن، وليخيّل إىل الناس 
ذاب، يف أنه  قول البرش وسحر يؤثر، لذلك حق عليه أن يرهق صعودا يضطر إىل عذاب صَعد، يغشاه بقهٍر غليُظ الع

ومــن شــأن الســحر الــزوال دون » إن هذا إال سحر يــؤثر«دنياه إذ � يأت بيشٍء ضد القرآن، إال حك� ضد العقل: 
عود ضد القرآن ك� كاد: �ا أرهــق نفســه  عود هنا جزاء الكيد الصَّ البقاء! ويف عقباه صليه سقر، وإ�ا العذاب الصَّ

  بعناء طويل.
يرس الودود، ويقطع حياته ضد الحق يف شدة واضطراب وقلق، فحياته النفسية فالذي ينحرف عن سبيل اال�ان امل

  والفكرية هنا َصعود، فكذلك هي يف األخرى َصعود جزاء وفاقا.
فإن كانت األك�ية الساحقة من أصحاب الجحيم إ�ا يستحقونها �ا انجرفوا يف تيارات التخلف دون تفك�، فهــذا 

�ا اعتمله بتقدير وتفك�، فقد حاول أن يعكس أمر الحقيقة بعدما تجلت له من  الوليد الوحيد سوف يصىل النار
  وحي القرآن، فحق له إذا عذاب السع�:

َر  ثُمَّ نَظََر ثُمَّ َعبََس َوبََرسَثُمَّ أَْدبَ « َل كَيَْف قَدَّ َر  ثُمَّ قُتِ َل كَيَْف قَدَّ رَفَُقتِ َر َوقَدَّ ْكَربَ  فَقَ إِنَُّه فَكَّ اَل إِْن َهــَذا إِالَّ ِســْحٌر َر َواْستَ
  .»يُْؤثَُر  إِْن َهَذا إِالَّ قَْوُل الْبََرشِ 

وأنه أعقلهم وأقــدرهم عــىل معارضــه القــران ـ  آله و عليه هللا صىل  لقد اجتمعت اليه قريش ـ �ا عرفوا من عناده لرسول هللاّ 
خطب؟ فقال: دعو� اسمع كالمه، فدنا من  فقالوا: يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقول محمد؟ أشعر أم كهانة؟ أم

الــذي ارتضــاه ملالئكتــه   فقال: يا محمد أنشد� من شعرك، قال: ما هــو شــعر، ولكنــه كــالم ّهللا  آلـه و عليـه هللا صىل  رسول هللاّ 
فان أعرضــوا «لغ قوله فل� ب» حم السجدة« آله و عليه هللا صىل  وأنبيائه ورسله، فقال: اتل عّيل منه شيئا، فقرأ عليه رسول ّهللا 

اقشعر الوليد وقامت كل شعرة يف رأسه ولحيته ومرَّ إىل بيته و� يرجع  »فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و�ود
ليصــبأن   إىل قريش من ذلك، فمشوا إىل أ� جهل فقالوا: يا أبا الحكم إن أبا عبد شمس صبأ إىل دين محمــد، وهللاّ 

، فغدا أبو جهل إىل الوليد فقال: يا عم نكست رؤوسنا وفضحتنا وأشــمّت بنــا عــدونا قريش، أما ترى � يرجع إلينا
وصبوت إىل دين محمد، فقال: ما صبوت إىل دينه ولكني سمعت كالما صعبا منه تقشعر الجلود، ما هو من كــالم 

، وانه يعلوا وما يعــىل! اإلنس وال من كالم الجن، إن له لحالوة وان عليه لطالوة وان أعاله ملثمر وان أسفله ملغدق
فقال له أبو جهل: أخطب هو؟ قال: ال، إن الخطب كالم متصل وهذا كالم منثور ال يشبه بعضه بعضا، قال: أفشعر 
هو؟ قال: ال، أما إ� لقد سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها، ورملها ورجزها ومــا هــو بشــعر، وهــل رأيتمــوه 

  يتعاطى شعرا قط.
مدا مجنون فهل رأيتموه يحنق؟ وتقولون انه كاهن فهل رأيتموه يحدث �ــا يتحــدث بــه ثم قال: تزعمون أن مح

  الكهنة؟ وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا يف كل ذلك: اللهم ال، قالوا له ف� هو؟.
  ففكر فقال: ما هو إال ساحر، أما رأيتموه يفرق ب� الرجل وأهله وولده ومواليه....

آخر ما وصل إليه الوليد يف تفك�ه وتقديره وقياسه القرآن عىل غ�ه: أنه سحر ال كسائر السحر، إ�ا سحر يؤثر،  إن
يف أمر » إنه فكر«سحر ألنه يفرق ب� األحبة ويؤثر ألن الفراق الناتج عنه ال يزول كسائر السحر، وإ�ا يؤثر ويبقى. 

املقادير التي �كن أن يقدر ويقاس بها كالم، فلم ير فيــه شــبها مــن بكافة » وقدر«القرآن ليعتربه من كالم الخلق 
ره وقاسه بسائر السحر ف� قدر أن يقول: هو سحر، ألن » فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر«شعر وال خطب،  قدَّ

ـ أيُّ سحر ـ داثر يزول �ثله أم بنفسه أم �عجزة إلهية، ولكن أ  ثر القرآن باق، السحر ال يبقى وال يؤثر، فأثر السحر 
ال يزداد عىل طول املكوث إال إزدهارا، والسحر ال يوافقه العقل والفطرة والذوق السليم، و�كن إبطاله بــالرباه� 
العقلية، والقرآن يأخذ بأزمة العقول ويجعل اإلنسان مختارا ب� الرد والقبول، ال محتارا ال حول له وال قوة، فال �كن 
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يف األمرين: أنه سحر؟ ال! أنه معجزة إلهية؟ ال يوافقها هواي، فخلط ب� » نظر«حر. ثم القول أنه سحر كسائر الس
ع عىل دعوى السحر » إن هذا إال سحر يؤثر«األمرين فقال  » يؤثر«و� يفرع عىل قوله » إن هذا إال قول البرش«ففرَّ

االثر يف مثل هذا الكالم أال يكون من إذ من شأن البقاء و » معجزة«شيئا، ألنه يحمله عىل مصارحة التناقض إذا قال 
قطــب حاجبيــه » ثــم عــبس وبرســ«كالم البرش، فخلط حقا بباطل، ثم استنتج من باطله باطالً وتغمض عن حقه 

وعرب عــن » أدبر واستكرب«عابسا، يقبض مالمح وجهه بارسا ليستجمع فكره، وعرف بعد ذلك كله أنه وحي، ولكنه 
  ».إن هذا إال سحر يؤثر. إن هذا إال قول البرش«الحذق كله، وقال: رأيه بعد هذا املخاض كله، وهذا 

فهناك تفك� وتقدير ونظر وعبس وإدبار واستكبار وانكار، أبواب جهنمية سبع فتحها الوليد ليحرق بن�انها وحــي 
  وإنكار.القرآن، ولكن هذه التقولة الجهنمية � تفضح إال إياه ملن فكر وقدر ونظر حقه دون ادبار واستكبار 

فكر يف القرآن الذي سمعه واحتار يف أمره واقشعر، وقدره وقايسه بسائر الكالم من نظم ون�، ثم نظر في� قدر فلم 
يقدر عىل يشء يبطل به وحي القرآن حاالت ثالث كلها فكرية قلبية، فل� � يجد حيلة عبس يف وجهه ومالمحه، ثم 

كرب عن إظهار الحق، فلم يجد بدا أن يخلطه بالباطــل ليســرته عــىل أدبر ع� حصل بتفك�ه وتقديره ونظره، واست
  الجاهل� وقد سرت وانكر.

ـ  ۱إن الَعبْس هو قُطوب ما ب� العين�، والبَرس هو االستعجال باليشء قبل أوانه، فقد عبس حيث احتار ب� أمرين 
استعجل يف حكمه دون أن »: برس« ـ عناده لنبي القرآن فكيف يصدقه، ولذلك ۲نصوع وحى القرآن فكيف يكذبه 

يتأمل يف مغزاه، أنه سوف يفضحه، فآثر عاجل دنياه عىل آجل عقباه، واستعجل عذابه النفيس هنا �ا أبــداه مــن 
  قبل أن يأخذه عذابه الشامل يوم الطامة الكربى.» سحر يؤثر«تناقض 

رَ « َر  ثُمَّ قُتَِل كَيَْف قَدَّ نفسه بتقديره مرت�: يف الدنيا إذ فضح نفسه �ا أنتجه من تنــاقض: : إنه قتل »فَُقتَِل كَيَْف قَدَّ
ويف اآلخرة إذ يصىل سقر، وكل ذلك �ا قتل ضم�ه يف حكمه الباطل، رغم معرفته بحق الوحي القرآ� » سحر مؤثر«
  .»وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل� وعلوا«

دعاء، فانه ليس إال ملن يعجز عن الوصول إىل بغيته، فيدعوا هنا وهناك إخبار وال دعاء، وحاش ربنا عن ال» قتل«ف 
غ�ه ليوصله اليها، فهل لربنا رب يدعوه؟.. وإ�ا كيفية تقديره �ا فكره قبلــه ونظــره بعــده، إنهــا قتلتــه وفضــحته 

  وعذبته، �ا قتل حينذاك ضم�ه املدرك، تأمل.
  »ا إِالَّ قَْوُل الْبََرشِ فََقاَل إِْن َهَذا إِالَّ ِسْحٌر يُؤْثَُر  إِْن َهذَ «

  
  ف� هو السحر؟ وما الذي يؤثر؟

إن السحر هو اصابة الَسَحر: طرف الحلقوم، ما يؤثر يف اإلنسان دون اختياره ومن حيث يعمى، وهو يبطل بسحر 
وا أع� فل� ألقوا سحر «مثله أو أقوى، فأحرى أن يبطل �عجزة إلهيه، ومن ميزاته أن يرهب ويأخذ الع� عىل ِغرَّة: 

»الناس واسرتهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
ال   ســيبطله ان ّهللا   قال موىس ما جئتم به السحر إن هللاّ «يبطله:   وان ّهللا  ١

»الحق بكل�ته ولو كره املجرمون  يصلح عمل املفسدين. ويحق هللاّ 
فإذا حبا لهم «لخيال إىل العقل وانه ال يتخطى ا ٢

»وعصيُّهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
إ�ــا «وج�ع القول يف السحر انه ال يفلح فاعله حيث أ� فال يبقــى:  ٣

                                                        
 .١١٦: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ١

 
 .٨٢: ١٠). ��رة ����      ٢

 
 .٦٦: ٢٠). ��رة ��      ٣

 



 139

»صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أ�
فيتعلمون منه� ما يفرقون به «حبة ومن آثار السحر التفريق ب� األ  ١

ولكنه أيضا غ� مفلح إذ يبطل بسحر مثله أو معجزة، فال يؤثر ويبقى، وآخر ما توصل إليه الوليد  »ب� املرء وزوجه
ما رأيتموه يفرق ب� الرجل وأهله وولده ومواليه وهنا استفاد من جهل الجهال �جرد »: إنه سحر«يف قولته الباردة 

ويا له من فرق شاسع ب� التفــريق�، مــا يفــرق �ــا » ان الساحر يفرق. وترون هذا أيضا يفرق«�ين: تشابه التعب
يعمى سببه وال يبقى وال يعرف ملاذا؟ وهو السحر وأشباهه من الباطل، وما يفرق مبرصا بسناد البينــات الفطريــة 

الك�الت املفرقة ب� الناس، ليكن كل ذلك والفكرية والعقلية، فإن كان كل مفرق سحرا فليكن العلم والعقل وسائر 
  سحرا، ولتكن كافة املباديء واألديان الحقة املفرقة ب� املحق� واملبطل� سحرا.

إن القرآن ورسول القرآن يفرقان ب� املتحدين يف الح�ة والضالل، ففريق يؤمن وفريق يكفر، كلٌّ عىل بيّنة مبرصة، 
دون أن يعمى له� املصدر واملورد والدليل، فهل هذا سحر؟ كال! وك� اضطر الوحيد وإ�انا لبيناته، وكفرا لشهواته، 

  يبقى، ولكن� السحر ال يبقى!.» يؤثر«أن يتبعه ب 
فمن الفوارق ب� السحر واآليات املعجزة أنها مبرصة بينة ال تخفى عىل العقول ومفلحة تأخذ بأزمه القلوب دون 

  زوال، فهل القرآن إذا سحر؟.
من اإليثار، أي ـ عىل كونه سحرا ـ يقدم عىل غ�ه، من السحر ومن اآليات املعجــزة، فــال » يؤثر«قد تكون » ريؤث«

  ».يؤثر«تتغلب عليها أية محاولة ملعارضته، إ�ا 
وقد تكون من األثر �عنى البقاء: سحر يبقى! فهو باملعني� ليس سحرا، إذ هو يبقى والسحر ال يبقى، ويقدم عىل 

سحر ومعجزة، والسحر يبطل بسحر مثله وباملعجزة، إذا فلم ينتج تفك� الوحيد وتدب�ه ونظره إال حك� غ�ه من 
  متناقضا يف نفسه.

وهذا صحيح إذا كان سحرا، ولكنه يؤثر، فكيف يكون قول البرش، فهــل يوجــد مــن قــول » إن هذا إال قول البرش«
  البرش ما يؤثر؟!.

اَحٌة لِلْبََرشَِعلَيَْها تِْسَعَة َعَرشَ َسأُْصلِيِه َسَقَر َوَما أَْدرَ  «   .»اَك َما َسَقُر الَ تُبِْقي َوالَ تََذُر لَوَّ
فك� أن الوليد الوحيد أصىل نارا ليحرق بها وحي القرآن، ما يزعم أنه يجعله ب� الحيــاة واملــوت، موتــا بالســحر 

  وحياتا بأنه يؤثر، كذلك هو سيصىل سقر، نارا ال تبقي وال تذر.
أن السقر من سقرته الشمس: لّوحته وأذابته، فهي أصل النار وأشده يف الجحيم، يصالها: يوقدها ـ أمثال الوليد  و�ا

  من االلداء األشداء، رؤوس الكفر والضاللة.
؟ انك دريت ما هي، لكنه بالوحي، فهي من الشدة لحّد ال مثيل لها يوم الدنيا حق يقاس بها، »وما أدراك ما سقر«

  ل بتجهيل سقر، ثم يفرسها �فعولها وبعض مالزماتها:فهذا تهوي
فهي تكنس اهلها كنسا و�حوهم محوا، فال يقف لها يشء عــىل حالــه، فــال تبقــيهم أحيــاء وال »: ال تبقي وال تذر«

»الذي يصىل النار الكربى ثم ال �وت فيها وال يحيى«ترتكهم �وتون: 
ينه� هي أشد من املوت، وك� حالة وسطى ب ٢

»املوقدة*التي تطلع عــىل األفئــدة  نار هللاّ «ال تبقي لهم أرواحا وال أجسادا إال أحرقتها، 
دون النــار الــدنيا الخاصــة  ٣

»وا العــذابكل� نضجت جلودهم بّدلناهم جلودا  غ�ها ليذوق«باألجساد، وك� ال تبقي لهم جلودا وال تذر: 
نــارا  ٤
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  ساحقة ماحقة فيها أشد العذاب وأبقاه، ومن آثارها:
البرش جمع البرشة، الظاهر من الجلد، ألي صاحب جلد، واختص االنسان باسم البرش ب� سائر ذوي » لواحة للبرش«

برش يف أصل املعنى، والبرش هنا يف وجه عام يعم البرش، لظهور جلده دونها، فانها مستورة باشعر والوبر: فهي أيضا 
كل ذي برشة ممن  تلوِّحه النار من جن وانسان وحيوان، وإن كان يلمح للبرش اإلنسان بوجه خاص، فالبرش هنــا 

  عام لكل برشة وبرش.
»وبرزت الجحيم ملن يرى«ظهر ـ فهي لواحة: كث�ة الظهور والربوز، »: الح«واللواحة مبالغة من 

والئحة كاللوحــة،  ١
ح البرشة أيضــا مــن  تلوح فيها أع�لهم الرشيرة، فان النار ليست إال ظهورا للتخلف عن الهدى والنور بقدره. وتلوِّ

د البرشة وتنضجها تغي�ا للونها وهيئتها » الحه« ه، فهي تسوِّ كل� نضجت جلودهم بّدلناهم «العطش ولّوحه اذا غ�َّ
فهذه النار هي عذاب مثلث ألهلها، تث� الفزع يف النفوس بنظرها املخيف رؤية لها، ولالع�ل الناتجة  »جلودا غ�ها

هي عنا، وبأثرها الساحق نضجا وتسويدا للبرشة، فهل ان ألهلها من خالص؟ والت ح� مناص! فانها تحت الحراس، 
  �الئكة غالظ شداد:

، ال طائفة أو ج�عة من امللك، فان معدود املؤنث هنا غ� مؤنــث، فليســت تسعة عرش ملكا» عليها تسعة عرش«
وما جعلنا اصحاب النار إال «امرأة كذلك، ثم وال رجالً، وألن النار تحرق اإلنس والجن، فليس أصحاب النار منهم بل 

  ثات اللفظية واملعنوية.وامللك ليس مؤنثا، وال لفظيا، فليكن هو املعدود لهذا العدد املؤنث، دون املؤن» مالئكة
»ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  مالئكة غالظ شداد ال يعصون هللاّ «وهؤالء التسعة عرش ملكا 

ويرأسهم واحد منهم  ٢
»ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون«فانه �لك النار ويحرسها ببقية الزبانية: » مالك«

وهو ومن معه  ٣
»فليدع ناديه. سندع الزبانية«هم الزبانية: 

من الزبن وهو الدفع، فهم ُرشَط النار الدافعون أهل النار إىل النار، وهم  ٤
  ٥.»لهم خزنتها أ� يأتكم رسل منكم وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال«خزنتها: 

  
  
  
  
  

  القرآن
   مجموع من عند هللاّ 
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»الَ تَُحرِّْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ «

١  
حركته بالقرآن قبل قضاء آيات أربع اعرتضت ب� آيات القيامة، ناهية رسول الهدى عن عجلة اللسان و »: بيانه«إىل 

»وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقىض إليك وحيه وقل رب زد� عل�«وحيه وقرآنه: 
فقــد أمــر باتبــاع قراءتـَـه دون  ٢

انه بهــا قبــل استعجل يف قراءة آيات أو َحرّك لســآله و عليه هللا صىلاستعجال بها قبلها، وال تحريك لسانه بها، م� يوحي أنه 
  قضاء وحيها وقراءتها وملاذا وكيف؟.

فهل باإلمكان قراءة القرآن قبل قرآنه: نزوله مقرؤا؟ وإذ ال! وطبعا ال! فكيف ينهى عنهــا؟ تجــد الجــواب يف آيــات 
قرآن املحكم خربة واطالع بال آله و عليه هللا صىلالقدر وحم، الدالة عىل نزول القرآن املحكم يف ليلة القدر، فلقد كان للرسول 

»كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�«قبل وحيه املفصل: 
أن يكون القرآن وحيا مزدوجا:   ويريد ّهللا  ٣

لفظا إىل معنى، وال يكفى العلم بوحي املعنى وال سي� املحكم منه، عن الوحي املفصل، الــذي فيــه وحــي اللفــظ 
  ٤.»وقل رب زد� عل�«فيه زيادة العلم ورجاحة االعجاز: وتفصيل املعنى، ف

قبل أن «.. و» فاذا قرأناه فاتبع قرآنه«ملكان النص  ٥فلم تكن العجلة بالقرآن استعجاالً يف ترداده بعد قراءته لحفظه،
وإ�ا هي لشغفه البالغ يف » سنقرءك فال تنىس«له بداية الوحي املفصل أال ينساه:   وقد ضمن ّهللا » إليك وحيه يقىض

» ال تعجل..«تحلية لسانه بالقرآن املفصل بعد ما تحىل قلبه بالقرآن املجمل، واعت�دا عىل هذا العلم املسبق، ولكن 
فقــد كــان قرآنــا غــ�  »لتقرأه عىل الناس عىل مكث ونزلنــاه تنــزيالً وقرآنا فرقناه« »وقل رب زد� عل�«» ال تحرك..«

  باملفصل.  مفروق يف الوحي املجمل، ثم فرقه هللاّ 
وانــه » القيامــة«إ�ا حــرك لســانه ليعجــل خــالل آيــات  آله و عليه هللا صىلوآيتا النهى عن االستعجال والتحريك توحيان أنه 

وحي   ، والنهي هنا وهناك نهي تنزيه وإنباء، ال نهي تحريم، وليجمع ّهللا وه� مكيتان» طه«استعجل ب� اآليات من 
  اللفظ واملفصل إىل وحي معناه، ال فحسب، فقد كتب عىل نفسه جمع املفصل أيضا وقرآنه.

ء من األمر بشأن القرآن، يف نزوله عليــه نجومــا حســب الحاجــات  فمن ثم توحي اآليات انه ليس عىل الرسول ىش
وليتبع قرآنَه عىل الناس بعد جمعــه وقرآنِــه » إن علينا جمعه وقرآنه«ويف جمعه وتأليفه ك� هو اآلن  واملناسبات،

، فال عليه أن يحرك به لسانه ليعجل به سنادا إىل نزوله عليه محك� مسبقا ليلة »فإذا قرأناه فاتبع قرآنه: « من هللاّ 
وال موقع لجمع اآليــات إال » إن علينا جمعه وقرآنه«ناك القدر، فهو الذي يفصله هنا ك� أجمله وحيا إىل قلبك ه

فضــالً عــن خلفــاءه وأصــحابه!  آلـه و عليـه هللا صىل، ال من النبي  بعد نزولها املفصل، إذا فجمع القرآن كنزوله إ�ا هو من هللاّ 
املقرؤ عىل الرسول فهناقرآن قبل الجمع هي اآليات النازلة نجوما متفرقة خلوا عن الروابط، وقرآن بعد الجمع هو 

، كان يأمر الرسول أصحابه وكتاب الوحي أن يرتبوها  سورا منسقة بآيات مرتبة مرتبطة، وكاله� من اختصاصات هللاّ 
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ك� يوحى إليه، ترتيبا وتأليفا بالوحي، ك� النزول غ� املؤلف كان بالوحي، وقد يوحي هكــذا جمــع إلهــي بنــزول 
حتى نزلت املائدة آخر ما نزلت من القرآن، فأصبح القرآن مؤلفا مجموعا ك� هو  القرآن املفصل مرت�، ولو تدريجيا

عدة ختامات  آله و عليه هللا صىلاآلن، وقد كان يدرس ويحفظ جميعه كجمعه اآلن، فج�عة من الصحابة ختموه عىل النبي 
فرقات يف مواضيع خاصة مــن الســور التــي رتبهــا ـ ح� جْمعه ـ يأمر الكتَّاب أن يسجلوا اآليات املت آله و عليه هللا صىلوكان 

آلـه و عليـه هللا صىلوترصح آيات عدة أن القرآن كان سورا زمن الرسول  آله و عليه هللا صىلبالوحي، وس�ها جميعا ك� تواتر عنه 
كــ�  ١

  ٢أيضا، أس�ء السور وأعدادها وآياتها وحروفها. آله و عليه هللا صىليروى عنه 
ويف  آلـه و عليـه هللا صـىلأمر الجمع والتأليف فــوىض بعــد الرســول   يجعل هللاّ وهل يا ترى باإلمكان أن ينزل القرآن نجوما ثم 

مختلف التأليف مختلف املعا� املرسودة فرادى، املقصودة جمالً! ولو صدقنا هذه الفوىض! فمن هذا الذي ألفــه 
ل، واملســلمون شــتى واآلراء وكيف أجمع املسلمون يف جميع القرون عىل ما جمعه غ� الرسو آلـه و عليه هللا صىلبعد الرسول 

  شتى، لحّد � يجمعوا عىل جميع ما أ� به الرسول، فضالً عن سواه!.
ينهى رسوله عن أن يعجل بلفظه وعنده معناه وعن أن يجمعه وهو مهبط تنزيله بآياته، وعن   وهل يا ترى ان هللاّ 

� املعصوم� أو املعصوم�، أن يجمعــوه بنفسه دون رسوله، ثم يسمح لخلفاء غ  بيانه وهو الرسول! فيختصها هللاّ 
  ٣ويؤلفوه؟ ثالوث االستحالة بعيدا عن العقل والدين.

؟ ومــا قيمــة األحاديــث »َمن جمــع القــرآن وكيــف جمــع«فآية الجمع والبيان يغنينا عن القيل والقال يف  ومن ثم
املعارضة ـ لو دلت ـ آلية الجمع وبرهان العقل؟ ولألحاديث املتواترة  ٤املتناقضة يف كيفية الجمع وشخصية الجامع
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�� «��رة، وا����ي �� ��� ���� ا���آن، ��� ���ل: �� ا����� ���رة و��� ��ر �� ا��� ا���� ��را، ����� ����ى ا���آن ���� 

 .»��� ا����� ا���� وا��� ��� ان ��ٔ��ا ���� ��ا ا���آن �� ��ٔ��ن ����� و�� ��ن ����� ���� ����ا

 
�� �ـ�اب ا��ـ�آن �ـ������ ��ـ�اب  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ��ل: ��ٔ�� ا����  ا����م ����). ��� �� ���� �� ا����� �� ��� �� ا������      ٢

ا�� أن ��ل واول �� » ن«�� » ا��ء ���� ر��«�� » �� ا����ب���«��رة ��رة ��� ��� �� ���� �� ا����ء ��ول �� ��ل ���� ���� 

: ���� �ـ�ر ا��ـ�آن ���ـ� وار�ـ� ��ـ�ة �ـ�رة آ�ـ� و ���� ا��� �����ل �������� ��رة ا����ة �� ا�����ل �� ـ ا�� ���� ـ �� �� أ��، �� ��ل ا���� 

وف ا���آن �������� ا�� ��ف وا�� و���ون ا�ـ� و����ـ�ن و���� آ��ت ا���آن ��� ا��ف آ�� و����� آ�� و�� و�����ن آ�� و���� ��

و����ن ���� �� ���� �� ���� ا���آن ا�� ا����اء و�� ����� ��اء�� ا�� او���ء ا�����. (���ب ا�����ح ������ذ ا��� ا��ا�� �����ده 

 .ا����م ������ ���� ا�� ���� ��� 

 
ـ وا�ـ�����  ٣ـ وا������ ا���ع ا������� ��ـ� �ـ� ���ـ� ا�ـ���  ٢ـ ��م ا������ ���ا ��� ���� ���� ا����  ١). و��:      ٣

 ا���� ا���� ا�� ��� ا����ل �� �� ��� ا����ل ���.

 
). ����� ������� ��: ز�� ��� ا���آن، ز�� ا�� ���؟ او ���؟ او ����ن؟ و�� �� ���ى �����: ز�� �� ����؟ ام ا�� ���      ٤

ز�� و���؟ و��: �� ��� �� ا��ٓ��ت �� �� ��ون ا�� ز�� ����ن: ��� ��� وا���ت! و��: �� ��� ����ن ���� ��� ��ن ����؟ ����؟ ام 

��� ����� و�����! و��: �� اي ���ر ��� ����ن؟ ا���� ��� ���� ا�� ���؟ ام �� ���� ����دة ������؟ او �����ر �� �� ��� 

�� �� ا�� ��� ��� ا���آن؟ �� �� ���؟ ام ز��؟ و��: �� ��� ا����� ا����م و���ه �� ا����د؟ ؟ و��: �� ا��ي � �� ر��ل ا��ّ�

 �� �� ����ن؟ ام ���؟ و��: �� ���� ����ن ������ ا���آن؟ �� �� ز�� وا�� ا����� و��� و��� ا�����ن؟ ام ز�� ������� و���� ������ء؟

 �� �� ��� و���� ��ن ���ف �� ���� ز��؟.ام ���� ������� و���� ������ء؟ او ا����� ا
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  ١.آله و عليه هللا صىلأنه كان مجموعا زمن الرسول 
إال نفس هذا القرآن يف متنه، وإ�ا رفضوه للتفس�ات  آله و عليه هللا صىلبعد النبي الذي جمعه  السالم عليهوما مصحف اإلمام عيل 

  يف هوامشه، م� فضحت جموع املنافق�، ولذلك رفضوه. آله و عليه هللا صىلوالتأويالت التي أوردها عن النبي 
وع زمن النبي، املكتوب مفرقا، فجمعــوه يف زمن الخلفاء، إال جمع املجم آلـه و عليه هللا صىلوما قصة جمع القرآن بعد النبي 

 آلـه و عليـه هللا صـىلمصحف واحد، لكيال يضيع جمع النبي ك� جمع، وأجمعوا عىل قراءة واحــدة هــي املــواترة عــن النبــي 
فرضيها املسلمون أجمع، ول� يبقى القرآن وحيا خالصا حتى يف قراءته، فال يبقى مجال لإلختالف فيه، لذلك فنحن 

  ال نعتمد عىل سائر القراءات املخالفة للمتواتر املسجل يف القرآن، ال سي� إذا خلفت اختالف املعنى. املسلم�
ه و عليه هللا صىلوما اختالق نسبة أصل التأليف والجمع إىل غ� النبي  إال توهينا للرسالة املحمدية، ووهنا لكيــان القــرآن،  آـل

  وترفيعا لشأن من نسبوا إليه هكذا جمع!.
إن القرآن ك� هو اآلن، كله إلهي، من معانيه وألفاظه وترتيب آياته وقراءته، وسوره وأس�ءها: ازواجية الوحي،  كال!

  يف أيٍّ من هذه، وال من الرسول نفسه إال بالوحي.  دون تدخل لغ� هللاّ 
  طلوب!.وان قصة الجمع املزيفة، غ� اإللهي، م� تذّرعها املتقولون عن التحريف، ضعف الطالب وامل

ا بَيَانَهُ « بيان للقرآن املحكم بالقرآن املفصل، وبيان بجمع اآليات ك� اآلن، فان الجمع يساعد عىل تفهم  »ثُمَّ إِنَّ َعلَيْنَ
املفردات، وبيان لكل آية بنظ�اتها وإن كانت يف غ� جمعها، وبيان بوحي السنة املفرسة للقرآن، ازدواجية البيــان 

تكفالً مطلقا بشأن القرآن، مجمالً   ، فقد تكفل هللاّ »الفرقان«والقرآن وك� تجدها يف تفس�نا بازدواجية وحي السنة 
وتفصيالً وجمعا وحفظا وبيانا، ثم ليس للرسول وال عليه إال تالوته للناس وبيانه ك� ب� له، وتطبيقــه كــذلك، وإن 

  اته للناس أجمع�.لتسجيل هذه املهمة الكربى يف وحي القرآن، قيمته يف تعميق إيحاء
: هنا رجعة ـ بعد تحكيم وحي القرآن بهذه الجمل املعرتضــة ـ رجعــة إىل »كَالَّ بَْل تُِحبُّوَن الَْعاِجلََة َوتََذُروَن االِْخرَةَ «

التنديد باالنسان الناكر لرجعته حيا بعد املوت: ان من بواعثه حب الحياة العاجلة، وال يتجمع حبها واآلجلة: فحب 
  ه� ينيس الثانية عىل قدره.كلٍّ من

  
  
  
  
  
  

  ال تعجل بالقرآن
  من قبل ان يقىض وحيه

  
ا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم يَتَُّقوَن أْو يُْحِدُث لَُهْم ِذكْر «   ٢.»اوَكََذلَِك أنْزَلْنَاُه قُرْآنا َعَربِيّا َوَرصَّفْنَ
يف لفظــه » قرآنــا عربيــا«القــرآن ـ » انزلنــاه«النهار ألبعد اغواره يف البيان والتبيــان الالئح الواضح وْضَح » وكذلك«

» ورصفنا فيه من الوعيد«ومعناه، يف مرماه ومغزاه �بتدءه ومنتهاه، فال تجد فيه تعقيدا، وال لفظا او معنى بعيدا 
من قريب وبعيد، فالترصيف تحويــل مــن ملثلث النشآت، ما يحلُّ حاالً وما هو آت، دون إبقاٍء الي الوان الوعيد، 

                                                        
 ). روا�� ����� ����ة �� ����� ا������� وا��� ا�����.     ١

 
 .١١٣: ٢٠). ��رة ��      ٢
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املحاظ�، وال يعتذرون، �عــاذير يتقــون عقائــديا » لعلهم يتقون«حال اىل حال حتى تتحول االحوال بهذه األهوال 
  . والصد عن سبيل هللاّ   وعمليا، ام والقل تقدير يتقون التكذيب بآيات هللاّ 

ربنا لوال ارسلت الينا رسوالً فنتبع «حجة عليهم حتى ال يقولوا  اذا ال يتقون، ذكرا هو» لهم ذكرا«الوعيد » او يحدث«
»آياتك من قبل ان نذل ونخزى

ر هنا ولَّ� يتَّقــوا أو يتــذكروا، وهنــا  ١ ومن إحداث الذكر واقع الوعيد املزمجز املدمِّ
»أّ� لهم الذكرى وقد جاءهم رسول ام�«يذَّكَّرون و

»وما اهلكنا من قرية إالّ لها منذرون. ذكرى ومــا كنــا ظــامل�« ٢
٣ 

حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه ال إله اال الذي آمنت به بنوا ارسائيل وانا من املسلم�.آلنئ وقد عصيت قبل «
  ٤.»وكنت من املفسدين

  ٥.»الَْملُِك الَْحقُّ َوالَ تَْعَجْل بِالُْقرْآِن ِمْن قَبِْل أْن يُْقَىض إلَيَْك َوْحيُُه َوقُْل رَبِّ زِْدِ� ِعلْ�   فَتََعاَىل هللاّ «
  يق بالوهيته الوحيدة ال سواه.الثابت الحق» الحق«ال سواه » امللك«ع� يصفونه وبه يرشكون النه »  فتعاىل ّهللا «
ـ وال يحيطون به عل�«يف ذاته وصفاته افعاله اذ » تعاىل«   ! فكلُّ َمن سواه متداٍن بجنبه عاٍن، وهللاّ »ليس كمثله يشء 

  تعاىل هو املتعايل امللك الحق.
ا اذ ال ُ�لِّك وحيــه انه َملِك ومالك لكل يشء بالحق من تكوين وترشيع ومنه قضاء وحي القرآن، فال �لك منه شيئ

  لغ�ه مه� كان رسول القرآن.
  بالقرآن حتى نهي عنه من قبل ان يقىض اليه وحيه؟. آله و عليه هللا صىلوترى ما هو استعجال الرسول 

فهل استعجل بنزول آية وملا ينزل ملواعدة بينه وب� بعض الكفار ان يجيبهم عن مسائل وقد رضبوا له اجالً فانقىض 
له، حيــث   بالقرآن ككل! ثم كيف يعجل الرسول �ا هللاّ  والعجلة بآية ليست عجلة ٦الوحي بالجواب؟ وملا ينزل يؤجِّ

له الكفار �ا قرروا له أجل الجواب! ويكأنه يعلِّق قضاء وحي هللاّ    عىل اآلجال املرضوبة من قبل الكفار!.  عجَّ
ه، يتخوف ان يصعد اذا انزل عليه جربيل بالقرآن اتعب نفسه يف حفظه حتى يشق عىل نفس آله و عليه هللا صىلام كان النبي 

  ٧: وال تعجل بالقرآن؟... جربيل و� يحفظه فينىس ما علمه فقال ّهللا 
وليس حفظ القرآن عجلــة بــه بعــد نزولــه! ولــيس مــن »! سنقرءك فال تنىس«له من قبل أال ينساه:   وقد ضمن هللاّ 

                                                        
 .١٣٤: ٢٠). ��رة ��      ١

 
 .١٣: ��٤٤رة ا����ن ).      ٢

 
 .٢٠٩: ٢٦). ��رة ا����اء      ٣

 
 .٩١: ١٠ ). ��رة ����     ٤

 
 .١١٤). ��رة �� ا��ٓ��      ٥

 
��ل ا����ك ان ا�� ا���� وا��� ���ان ����ا �� ���� ا����� �� ��ا و��ا و�� ����� ��  ١٢٣: ٢٢). ����� ا���� ا��ازي:      ٦

 ��ه ا��ٓ��.  ا���ً ����� ا��م �����ٔ ا���� ���� و��� ا������ ��ن ا����د �� ����ا ����ا ����ل ا��ّ�

 
:... و��ل: �� ���ك �� ����� ����� ��، آ�� و ���� ا��� ���ـ ا��ج ا�� ا�� ���� �� ا���ي ��ل ��ن ا����  ٣٠٩: ٤). ا��ر ا�����ر      ٧

 �� ������ً ����� ������ ���ك.�� ا�����ن � ٢٩ا��ل را�� ����� ا��ٓ�� �� ا���ء 
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  قضاء وحيه! وال ينايف حفظه مزيد علمه، بل هو تثبيت ملا اوحي اليه!. آله و عليه هللا صىلحفظه للرسول 
بل قضاء وحيه �اما او بعضا حيث كان أليفا �حكم القرآن قبل تفصــيله، انيســا إنه استعجال بتحريك لسانه به ق

�عانيه قبل الفاظه، فكان احيانا يسبق جربيل يف قراءة الوحي وملّا يقرءه، او ملّا يتم، شغفا بالغا اىل منشور واليته 
  وسناد رسالته.

به لسانك لتعجل به* ان علينا جمعــه وقرآنــه* ثــم ان  ال تحرك«واآلية متايدة يف هذا التفس� االخ� بآية القيامة: 
»علينا بيانه

  ك� وتؤيَّد بتعقيبها يف نفسها: ١
فال يكفيك العلم �حكم القرآن النازل ليلة القدر، إذ ال يحمل التفصيَل وليس إال بــالوحي، وال  »وقل ر� زد� عل�«

  ات الفائقة التصور يف اعىل قمم االعجاز، وليس إال بالوحي.يحمل تلك العبار 
إذا فقضاء وحي القرآن هو ا�امه بعد يشء منه فقضاه �عنى ا�ه، والقرآن املفصل بلفظه ومعناه، هو إ�ام للقرآن 

  .»كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�«املحكم: 
اذا نزل عليه القــرآن بــادر آله و عليه هللا صىل  كان رسول هللاّ «يف مفصله وك� يروى هذا إ�ام ملحكمه �فصله، وا�اٌم ثاٍن هو 

وقــل رب «أي يفرغ من قرائتــه  »وال تعجل بالقرآن من قبل ان يقيض اليك وحيه«  بقراءته قبل نزول اآلية فانزل ّهللا 
  ٢.»زد� عل�

وقــل رب زد� «وال يؤنَّب الحبيب اذا عجل بكالم حبيبه شغفا بالغا فيه، اللهم إالّ ان ينهى استك�الً له وك� أمره: 
  .»عل�

فا�ا وذلك التعقيب التلحيق العميق ينبهنا ان ليس الرسول محيطا بكل يشء عل�، ال! وحتى العلم الرسايل بالفعل، 
  يتدرج يف علمه ايا كان، شخصيا كاملعرفة ام رساليا كاحكامها.

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  ذكٌر ميرسَّ للمتق�

  
لَهُمْ « َ بِِه الُْمتَِّقَ� َوتُنِذَر بِِه قَْوما لُّدا  وَكَْم أَْهلَْكنَا قَبْ اُه بِلَِسانَِك لِتُبَرشِّ ْنَ َا يَرسَّ ْم ِمْن أََحٍد أَْو ِمْن قَرٍْن َهْل تُِحسُّ ِمنْهُ  فَإِ�َّ

  ٣.»تَْسَمُع لَُهْم رِكْزا
ال فقط بلغتك، فمن العربية ما هي صعب التفهم ومن غ�ها سهلة، ولكن القرآن العر� اليرس يف » يرسناه بلسانك«

لث بارع من التيس�، وهذه سنة دائبة للرسل ان بيانا له وبيانا لسائر املكلف�، فيه مث آله و عليه هللا صىلنفسه بلسان محمد 

                                                        
 .١٩ـ  ١٧). ��رة ا������ ا��ٓ��ت      ١

 
 ...آ�� و ���� ا��� ���  ن ر��ل ا��ّ��� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ل �� ٣٩٦: ٣). ��ر ا������      ٢
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»وما ارسلنا من رسول إالّ بلسان قومه ليب� لهم«يرسلوا بلسان قومهم، ال فقط بلغتهم: 
فا�ا يرسناه بلسانك لعلهم « ١

  ٢.»يتذكرون
ار والتذكار، كل ذلك عىل ضوء مثلث التيس� تاخذ مس�ها يف العامل� كأوضــح مــا فالتبي� بالقرآن والتبش� واإلنذ

حاويا كافة املعارف املمكن التعرف اليهــا وحيــا اىل البشــ� » فيه تبيان كل يشءٍ «�كن بيانا للقرآن العظيم، الذي 
  .»قرآن للذكر فهل من مّدكرولقد يرسنا ال«النذير، تبش�ا للمتق� وانذارا لقوم لدٍّ ال يؤثر فيهم التبش� 

إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون* وإنه يف ام الكتاب لدينا «بعد ان كان عس�ا يف ام الكتاب: » يرسناه بلسانك«
»لعيل حكيم

 آلـه و عليـه هللا صـىلل تيس�ا للمحكم بتفصيل، وتيس� ثان تفصيله باللغة العربية، وثالث تفس�ه ببيان الرســو  ٣
  تبينا للقرآن بنفسه إذ يفرس بعضه بعضا، وتبيينا ثانيا بسنته.

او تسمع «أثرا » هل تحس منهم من أحدٍ «ج�عات  يف قرون مضت قَرن بعض وتِلوه » وكم اهلكنا قبلهم من قرن«
  صوتا، فال صيت لهم وال صوت، وا�ا موٌت دون فوت.» لهم رِكزا

  
  
  
  

  القرآن
  ع ال مردَّ لهبيان قاط

  وكت�نه لعنة
  

لَْعــنَُهم   يَلَْعــنُُهُم هللاّ  إنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أنْزَلْنَا ِمَن الْبَيِّنَاِت َوالُْهَدى ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَــاُه لِلنَّــآِس يف الكتــاب أولئــَك « َويَ
  ٤.»الَّالِعنُونَ 

ما يجب إفشاءه أم هو فاش، سئل عنه أم � يسأل، فا�ا هو هنا األمر املنزل لكافة املكلف�،  الكت�ن هو السرت عىل
فانه لغويا: سرت الحديث، وهو يعم الحديث الفايش املستور بعد الظهور، او الذي ال يُظهَر، وهو بصيغة أخرى: ترك 

يعــم نــازل » ما أنزلنــا«احل الكت�ن، ثم إظهار اليشء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إىل اظهاره، وهذا أخف مر 
هي الحجج الباهرة، سواٌء أكانــت بينــات التوحيــد او » البينات«الوحي من كتاب وسنة عىل ضوء وحي الكتاب، و

الرسالة واملعاد، ام بينات ملادة الرسالة، فهي عىل أية حال بينات للهدى فانها مادة الرسالة، حيث الرشعة مركبة ـ 
وهدًى، والثانية ناتجة عن األوىل، فقد تُكتم البينات كإخفاء آليات الهدى تكوينية أو ترشيعية، أم  ككل ـ من بينات

  تُكتم الهدى الناتجة عن تلكم البينات كت�نا لداللتها عىل هداها، تأويالً لها إىل غ� معناها.
الناس ثم تُكتم بتدجيل وتجديف، لها مرحلتان، من بينات وهدى بينت لناٍس أم لكل » من بعدما بيناه للناس«ثم 

  وتلك هي الدركة السفىل من الكت�ن.

                                                        
 .٤: ١٤). ��رة ا��ا���      ١

 
 .٥٨: ٤). ��رة ا����ء      ٢

 
 .٤: ٤٣). ��رة ا����ف      ٣

 
 .١٥٩: ٢). ��رة ا����ة      ٤
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ومن بينات وهدًى بينت لغرض أن تب�َّ للناس، فانها ليست ـ ككل ـ مبيَّنًة دون وسيط لكل الناس، ألنَّ منهم أمي� 
هم؟ ومنهم من يتلون ال يعلمون الكتاب إال أما� فكيف بيِّنت لهم؟ ومنهم دارسون ال يقرؤن الكتاب فكيف بينت ل

، »من بعد ما بيناه للناس«عنهم   الكتاب وال يعرفون كل بيناته وهداه، وهم كلهم من ضمن الناس الذين يقول ّهللا 
م األرزاق قسم� ثانيه� ان يُرزق  ل تبيينَه لسائر الناس، وك� تُقسَّ فسواٌء ب�ِّ لناٍس دون وسيط، أم ب�ِّ بوسيط يحمَّ

، فقد تشمل اآلية الكت�ن�، كــ�  تكوينا وترشيعا، فانه أيضا من رزق هللاّ   ق عليه املنفقون بإذن هللاّ املرزوق �ا يُنفِ 
  ١تشمل الكا�� كتابيا ومسل�، كت�نا ألصول من الدين أم فروع منه.

يب� ما أنزل من البينات والهدى للرسول بيانا للناس، والرسول يبينه ملن يأهل تعل� لكلِّ ما أنــزل وهــم أ�ــة   فاّ� 
فقط ـ  ليس ـ  ، وهم يعلِّمون العل�ء عىل مراتبهم، ثم هم يعلمون سائر الناس، ألن النازل من ّهللا السالم عليهمأهل البيت 

هــذا «و »وأنزلنا إليك الكتاب لتب� للناس ما نزل إليهم«»: من بعد ما بيناه للناس«للرسول او اال�ة أو العل�ء، إ�ا 
  ٢.»بيان للناس وهدًى وموعظة للمتق�

  اولئك يلعــنهم هللاّ «  قائق وفيهم قال هللاّ العل�ء إذا فسدوا وهم املظهرون لألباطيل، الكا�ون للح  رش خلق هللاّ «ف 
  ٣.»ويلعنهم الالعنون

،  ، كذلك يحرم عىل الجهال كت�ن انفسهم عــن تعلُّــم مــا أنــزل هللاّ  وك� يحرم عىل عل�ء الكتاب كت�ن ما أنزل هللاّ 
والحق األّول هو عىل العل�ء، فان من الجهال من يجهل انه يجهل، أم يعلم جهله ولكنه ال يجد سبيالً اىل التعلم، 

  فعلم الدين كاملاء يجب إرساله اىل كل مكان لينتج نتاجه أيّا كان ويف أىِّ كان.
ل، بل ه� أحرى ممن يسأل، وليس يجب تعليم الدين ـ فقط ـ ملن يسأل، بل ومن ال يسأل أم ال يعرف كيف يسأ

 ٤،»بلجام من نار يوم القيامة  من سئل من علم عنده فكتمه ألجمه هللاّ «والكت�ن يشمل موارد السؤال وسواها، ف 
مثل الــذي يــتعلم العلــم ثــم ال «و ٥،»بلجام من نار  به الناس يف أمر الدين ألجمه هللاّ   من كتم عل� م� ينفع هللاّ «

                                                        
 ا����م �����: ��� ��ٔ��� ا������� ���� ���� و�� ������ا����م�� ا����ج ا������ �� ا�� ���� ا�����ي  ١٤٩: ١). ��ر ا������      ١

��� ا���� و����ن و���د و���   ��� ا��� ا���ى و������ ا����؟ ��ل: ا�����ء إذا ����ا، ���: ��� �� ��� ا��ّ�  �� ��� ��� ا��ّ�

�� ��ٔ������ و��� ا�������� ��ٔ������ وا��ٓ���� ��ٔ������  وا����ٔ���� �� �������؟ �ـ�ل: ا����ـ�ء ا ذا ��ـ�وا، �ـ� ا����ـ�ون ا�����

...�����ٔ��� 

 
 .١٣٨: ٣). ��رة آل ���ان      ٢

 
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���  �� ا�� ����ة ان ر��ل ا��ّ� ١٦٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

 
 �� ��اب ا���� ��ل: ان ا�� ���� ����� ا����م ����  ا������ �� ز�� ا����م ��ل: ��� ا�� ��� ا��ّ� ١٧٠: ١). و�� ����� ا�����ن      ٤

 »إن ا���� �����ن...«ان ر���ً ا�� ����ن ا���ر�� ���ل: ����� ���� ��� �� ��د ���� ��ٔد�� ا���� و�� ���ل و���� ��ه ا��ٓ�� 

�ٕ�ن ���� او  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ��: أ��� إ�� �� و���� أ���� ������ه و��� أ�� ����� و���� إذا أ���ك �� ا���� ���ٔ��ك �� ر��ل ا��ّ�

���� ����ك ��� رأ�� ������ ����� ���� ��� ر��دا، ���� ��: �� ��؟ ��ل: ���د �� ���ب، ���: و�� ���� و����؟ ��ل: ��� ا�

 ����ا ا����، ���: أ����ن �����ن ا���س �� ���ر��؟ ��ل: ���.

 
  :... و��� أ��ج ا�� ���� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�ٓا�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر �� ا�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ٥

 . إذا ��� آ�� ��ه ا���� أو��� ��� ��� ����� ��� ��� �� ا��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���
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ث به كمثل    ١».الذي يكنز الكنز فال ينفق منهيحدِّ
مــن البينــات   التي فطر الناس عليها، والعقَل، فــانه� مــ� أنــزل ّهللا   ـ في� عنت ـ فطرَت هللاّ » ما أنزلنا«وقد تعني 

  .»الذي أعطى كل يشٍء خلقه ثم هدى«ل والهدى، مشمولة 
فمن الناس من يكتم فطرته وعقيلته، صدا عىل نفسه منافذ الهدى، وآخرون يصدون عىل اآلخرين، وثالثة تجمع يف 
الكت�ن ب� بينات نفسه وهداها، وما لآلخرين فطريا وعقليا، ثم يكتم البينات األخــرى وهــداها، فهــو يف ثــالوث 

  اللعنة العصيان!.
تشمل املنزل تكوينا وترشيعا، انفسيا كالفطرة والعقلية اإلنسانية وآفاقيا ككل البينــات الكونيــة » ما أنزلنا«ف  إذا

والرشعية، والفرق ب� البينات ـ وهي اآليات الربانية الباهرة والهدى ـ ان الثانية هي نتيجة األوىل، فاآليات البينات 
فمن يكتم البينات عن دالالتها، أو الهدى بعد واقعها بتلك البينــات  هي داالت عىل الهدى يف كل حقول الدالالت،

فكّل ذلك كت�ن مهــ� اختلفــت دركاتــه حســب مختلــف درجــات البينــات  »ويلعنهم الالعنون  اولئك يلعنهم ّهللا «
»  ّهللا  يلعــنهم«الكــا�ون » اولئك«والهدى، ومختلف دركات الكت�ن قبل البيان وبعد البيان وصدا عن التبيان. ف 

عــن رحمتيــه، وقــد يشــمل   اســتبعادا لهــم مــن هللاّ » ويلعنهم الّالعنون«إبعادا عن رحمته يوم الدنيا ويوم الدين 
.» الّالعنون«   ٢ـ إىل جنب املالئكة والجنة والناس ـ الدوابَّ

هنا هم الذين يلعنون » عنونالّال «بحق، فان هناك العن� بغ� حق، وغُ� العن� الكا��، ف » الّالعنون«وطبعا هم 
تشمل املحروم� عنــه، وتخلــق جــوَّ   ، فألن اللعنة الناتجة عن كت�ن ما أنزل هللاّ  وك� يلعن هللاّ   وبحكم هللاّ   مع ّهللا 

، فكأن الكا�� تحولوا بذلك الكت�ن اىل ملعنة ينصبُّ عليها اللعن من مصادره، ويتوجه إليها  البعد عن رحمة هللاّ 
  من كل العن!.  بعد هللاّ 

ليس ـ فقط ـ إخبارا عن واسع اللعن، بل وهو انشاءٌ أمرا ملن يأ�ر أن يلعن الكا��، يف مثلث الجنان » ويلعنهم«ثم 
والقال والفعال، خلقا لجوِّ اللعنة عليهم حتى يحيدوا عن غيهم أم يذبلو بعيِّهم، فانهم ألعن الناس وأظلم النــاس، 

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده «عند العامل� به:   للناس هو شهادة ّ�   م نار، ف� أنزل هللاّ قلوبهم آ�ة ويف بطونه
» من هللاّ 

»وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه«وهو من إثم القلب الذي هو قلب اإلثم:  ٣
  وقــد أخــذ هللاّ  ٤

»ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبِّيننَّه للناس وال تكتمونه  وإذ أخذ هللاّ «ميثاق العل�ء عىل التبي� 
ان الذين يكتمون ما « ٥

»من الكتاب ويشرتون به �نا قليالً اولئك ما يأكلون يف بطونهم إالّ النار  أنزل هللاّ 
الذين يبخلون ويــأمرون النــاس « ٦

                                                        
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ا��و�� �� ا�� ����ة ان ر��ل ا��ّ�     ١

 
�ـ�ل: ��ـ� �ـ� ��ـ�زة �ـ� ا���ـ� ـ أ��ج ا�ـ� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر وا�ـ� ا�ـ� �ـ��� �ـ� ا��ـ�اء �ـ� �ـ�زب  ١٦٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

  ���ل: ان ا����� ���ب ������ ��� ����� ������ �ـ� دا�ـ� ��ـ� ا����ـ�� �ـ���� �ـ� دا�ـ� �ـ��� �ـ��� �ـ��� �ـ�ل ا��ّـ� آ�� و ���� ا��� ���

 .»و������ ا������ن«

 
 .١٤٠: ٣). ��رة آل ���ان      ٣

 
 .٢٨٣: ٢). ��رة ا����ة      ٤

 
 .١٨٧: ٣). ��رة آل ���ان     ٥

 
 .١٧٤: ��٢ة ). ��رة ا��     ٦
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  ١.»من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا  بالبخل ويكتمون ما آتاهم هللاّ 
، ويكفيه برهانا أن ليس بعد بيان من  فيه الكفاية أّي   وبيان ما أنزل ّهللا  واجب كفا� ليس عىل أعيان العل�ء ككلٍّ

ء فال كت�ن، ولكن� الكفاية قلّ� تتفق أم ال تكون إّما لعدم قيام َمن فيهم الكفاية، أم عدم الكفاية يف العل�ء خفا
الحضور، فيجب التعلم قدر الكفاية ـ حتى �كن التعليم ـ ممن فيه الكفايــة، فــ� دام يف العــا� جهَّــال فــالعل�ء 

  الذين بإمكانهم التعلُّم حتى يعلِّموا وال يتعلمون.الساكتون ـ غ� املعذرين ـ ال يُعذرون، وكذا 
دة، فلكل حاٍل مقاٌل،  ثم البيان يف كل عرص ومرص يتطور حسب الحاجة واإلمكان، دون جمود عىل سنَّة خاصة متعوَّ

  ولكل مجاٍل حاٌل، ك� األدواء تختلف حسب مختلف الحال.
ومنهم من تنقصه البينات وهو منجذب إىل الهدى، ومنهم فمن املجاهيل َمن هم بحاجة إىل كلتي البينات والهدى، 

أدع اىل سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن «من تنقصه الهدى دون البينات، ف 
  ٢.»ربك هو أعلم �ن ضل �ن سبيله وهو أعلم باملهتدين

اُب الرَِّحيمُ إالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأ « ُحوا َوبَيَّنُوا فَأولئَك أتُوُب َعلَيِْهْم َوأنَا التَّوَّ   ٣.»ْصلَ
مــا افســدوا » وأصــلحوا«هنا استثنا عن اللعنة الناتجة عن الكت�ن بتوبة عنه، وال فقط قلبيٍة بينه وب� ربــه، بــل 

نُهم كت�نَهم، إذ كانوا كــا�� أنهــم كــانوا كــا��، فكــل مــن فســد وأفســد ما كتموا، ومنه كت�» وبيَّنوا«بكت�نهم 
بكت�نهم البد وأن يصلحوه معرفيا وعمليا، فمن كان حيا فأصلحه وب� له فله، ومن مات عىل فساد الكت�ن فعليه، 

انه عىل أية حال مقرص يف عليه تختص �ا أصلح وب� دون سواه، قارصا عنه� �وته أم مقرصا بتكاسله، ف  وتوبة هللاّ 
  كت�نه وال عفو كليا إالّ إصالحه.

فح� يتوب ويستطيع اإلصالح ع� كتم والبيان لحدٍّ يرجع املضلَّل عن ضالله أم موته، فهو عوان بيــنه�، فالتوبــة 
غــ� وحنــان، فهــي   ، وألن قبــول التوبــة رحمــة مــن ّهللا »كل امرٍءى �ا كسب ره�«درجات ك� الكت�ن دركات و

إال ك� كتب عىل نفسه، فهنا يسقط السؤال انه ح� ال يقدر عىل اصالح ما افسد وال البيان فــ�   مفروضة عىل ّهللا 
هو ذنبه يف قصور، حيث الجواب انه معاقب عىل ما قرصَّ اللهم إال في� ُجرب ، فهو بالنسبة ملا � يجرب من كت�نــه 

  ون بينه�.مستحق اللعنة قُرص ام قرصَّ مه� بان الب
وإذا � يستطع هو عىل اإلصالح بنفسه والبيان فليحاول فيه� بعل�ء رباني� بامكانهم ما هو عنه قارص، حيث إن 

  واجب اإلصالح ال يختص بنفسه دون وسيط.
 فهؤالء املصلحون الذين بيّنوا بعد ما أفسدوا �ا كتموا، يفتح لهــم القــرآن هــذه املنافــذ املضــيئَة الــثالث، ذريعــةَ 

وأنــا «الخالص، يفتحها لهم فتنسم لهم نسمة األمل عىل ضوء جادِّ العمل، يف إعالن صارخ لكل التائب� املصــلح�: 
  ».التواب الرحيم

  فأما املرصون عىل كت�نهم فال يزدادون إالّ لعنات عىل لعنات:
اٌر أولئَك َعلَيِْهْم لَْعنَ «   ٤.»َوالَْمالئَِكة َوالنَّاِس أْجَمِع�َ   ُة هللاّ إنَّ الَِّذيَن كََفُروا َوَماتُوا َوُهْم كُفَّ

                                                                                                                                                         
 
 .٣٧: ٤). ��رة ا����ء      ١

 
 .١٢٥: ١٦). ��رة ا����      ٢

 
 .١٦٠). ��رة ا����ة ا��ٓ��      ٣

 
 .١٦١). ��رة ا����ة ا��ٓ��      ٤
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من البينات   ، أم وكفر الكت�ن ملا أنزل هللاّ  أم برساالت هللاّ   ايّا كان كفرهم، وال سي� كفر الحجود باّ� » الذين كفروا«
إمساكا عن » واملالئكة«إبعادا عن رحمته »  لعنة هللاّ  اولئك عليهم«دون توبة وإصالح » وماتوا وهم كفار«والهدى 

قد تعني جمع الناس اىل املالئكة، ثم جمعهم يف » والناس أجمع�«يف ذلك اإلبعاد   ، واستمساكا باّ�  إنزالها باذن هللاّ 
م وهــم أنفســهم استدعاًء منه، مه� خرج ناس عن كونهم العن� كــامللعون� انفســهم وأرضابهــم، أ   لعنتهم اىل هللاّ 

مــن الجنــة والنــاس «، كلعنــة تكوينيــة اىل ترشــيعية ملكلفــي املــؤمن�  يلعنون أنفسهم �ا حرموها عن رحمة هللاّ 
هنا تعم املرتدين عن إ�ان؟ طبعا نعم، مه� كان منهم الذين � يؤمنــوا وأمــامهم » الذين كفروا«، وهل »أجمع�

ن إ�ان وال عن دالئل اإل�ــان الحــارض، وإ�ــا � يفتشــوا عــن صــالح دالئل صدق اإل�ان، وكذلك الذين كفروا ال ع
ثالوثه مه� كانوا دركات ك� اإل�ان درجات، وهل إن املوت هنا ـ فقط ـ هــو » الذين كفروا«اإل�ان، فقد تشمل 

  حتف األنف، فإن جن عىل كفره ثم مات بعد ردح � �ت كافرا حيث املجنون ال مؤمن وال كافر؟.
من املوت هو إنقطاع التكليف دونه، أن � يكن يفيق يف حياة التكليف عن ِجنَّة كفره، وليس النجــاة عــن القصد 

وصمة الكفر إالّ بالتوبة الصالحة وهذا � يتب حتى جن ومات عىل ِجنته، فقد مات وهو كافر، ام مات عن حيــاة 
!.التكليف عىل حاله، ام وألقل تقدير � يتب، واملستثنى من اللعنة    هو التائب املصلح املب�ِّ

صحيح ان املجنون ال هو مؤمن وال كافر، ولكن الذي كفر ثم جن ومات عىل جنونه � �ت وهو مــؤمن فــ� هــو 
السبب لتكف� عن كفره، بل مات وهو كافر حيث استمر كفره اىل جنونه وهــو مرحلــة مــن موتــه، مهــ� � يكــن 

  مكلفا حال جنونه.
ار ـ أيضا ـ يلعنونهم ك� املؤمنون؟ وهم يستحسنون كفرهم! إنهم يلعنونهم هنا إبعادا وهل إن أرضابهم من الكف

»ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا«�ا يستحسنون:   زائدا عن رحمة هللاّ 
ك� وكل كافر يلعن  ١

  مقرصا. الكفار والظامل� زع� منه أنه مؤمن جهالً
وقد تلمح آياتنا أن التوبة عن الكفر قبل املوت ـ أيّا كان ـ مقبولة برشوطها، والقول الفصــل حــول أحكــام الكفــر 

قوما كفروا بعد إ�انهم وشــهدوا أن الرســول   كيف يهدي هللاّ «واإلرتداد والتوبة راجع اىل محله األليق كآل عمران: 
واملالئكة والناس أجمعــ�*   م الظامل�* اولئك جزاءهم أن عليهم لعنة  ّهللا ال يهدي القو   حق وجاءهم البينات وهللاّ 

غفور رحيم*   خالدين فيها ال يخفف عنهم العذاب وال هم يُنظرون* إالّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان هللاّ 
إن الذين كفروا ومــاتوا وهــم إن الذين كفروا بعد إ�انهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظاملون* 

  ٢.»ُء األرض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نارصين كفار فلن يقبل من أحدهم مل
  ٣.»َخالِِديَن ِفيَها الَ يَُخفَُّف َعنُْهُم الَْعذاُب وَالَ ُهْم يُنْظَُرونَ «

وما أشبه ال تــدل عــىل ال » ال يخفف عنهم«والخلود ـ ك� ملَّحنا له يف مختلف املجاالت ـ هو البقاء مدة طويلة، و
نهائية العذاب، بل هو دليل عدم تخفيفه ما داموا ودام العذاب قدر اإلستحقاق، وأما إذا فنوا بفناء النــار فلــيس 

 إذا فنت النار قبل ذوقهم ما يستحقون من العذاب، أم خرجوا عــن النــار قبــل ذلك تخفيفا يف أيٍّ من األعراف إالَّ
ة، ام خفف فيها، فكل ذلك تخفيف، وأما إذا ذاق مستحق العذاب كّ� وكيفا ثم فنى بفناء  ة ال مدَّ ك�ل العذاب ِعدَّ

  النار، أم أخرج قبل فناِءها باستحقاق، ف� ذلك بتخفيف يف العذاب.
وقارا أم هم   وخلقه حسابا وال يرجون ّ�   هائية يف العذاب كرشيطة تدار ب� من ال يحسبون لحق هللاّ فأسطورة الّالن

                                                        
 .٢٥: ٢٩). ��رة ا������ت      ١

 
 .٩١ـ  ٨٦). ��رة آل ���ان ا��ٓ��ت      ٢

 
 .١٦٢ة ا��ٓ�� ). ��رة ا����     ٣
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هــل «غافلون، إنه ظلم عظيم أن يقابَل العصيان املحدود بأثر محدود من عاص محدود، بعذاب غ� محــدود ف 
  ؟!.»تجزون إالّ ما كنتم تعملون

عنة، فهم ـ إذا ـ خالدون ـ ما هم أحياٌء يف النار يف لعنة مثلثة الزوايا، فهــي راجع إىل الل» فيها«وضم� التأنيت يف 
بون بهــذه اللعنــات يف أمــد الخلــود أبــديا  تجنح إليهم وهم يف النار �ا خلَّفوا من سنة الكفر والكت�ن، ك� ويعذَّ

  وسواه.
إخســئوا فيهــا وال «بــل يقــال لهــم يف خلود العذاب غ� املخفَّف عــنهم، حــ� يســتنظرون، » وال هم يُنظرون«ثم 

  ».تكلمون
ذلك ألنهم أغلقوا عىل أنفسهم كل منافذ الرحمة يوم الدين، فقد حملوا معهم لعنة مطبقة من كل العن ال ملجــأ 
منها وال صدر حنون، وتلك اللعنة هي أم العذاب وأساسه، والنار هي موئله ومساسه، لعنة مسيطرة ما دام يف حياة 

ناس، حيث إن كفر الكت�ن خلّف لعنة طوَل خط الحياة، عىل املؤمن� خلقا لجوِّ الَّالإ�ــان، مــ�  التكليف ِجنة أو
شكَّل عليهم مصائب لتطبيق اإل�ان، فأشكل عليهم حياَة اإل�ان، وعىل سواهم من قارصين إذ ابتعدوا عن اإل�ان، 

  وعىل املقرصين إذ أوثق رباط كفرهم ضد كتلة اإل�ان.
ِل والنَّهارِ َوإلُهكُ « َ�واِت َواألرِْض َواْختِالَِف اللَّيْ َوالُْفلِْك الَّتي  ْم إلٌه واِحٌد ال إلَه إالّ هو الَّرْحمُن الَّرِحيُم* إنَّ يف َخلِْق السَّ

�ِء ِمْن ماٍء فَأْحيا بِِه األرَْض بَ   تَْجري يف البَْحِر ِ�َا يَنَْفُع النَّاَس َوَما أنْزََل ّهللا  ْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دابَّــٍة ِمَن السَّ
�ِء َواألرِْض آلياٍت لَِقْوٍم يَْعِقلُونَ  ِر بَْ�َ السَّ حاِب الُْمَسخَّ يَاحِ َوالسَّ يِف الرِّ   ١.»َوتَْرصِ

ـ خلــق الســ�وات واألرض ـ عبــارة  ۱«عقل، وهــي: حقَّ ال» لقوم يعقلون«هنا وحدة األلوهية مزودة بآيات سبع 
ـ  ۶ـ وبث فيها...  ۵  ـ وما أنزل هللاّ  ۴ـ والفلك...  ۳ـ واختالف الليل والنهار  ۲أخرى عن خالقيته ـ ككل ـ لكل كائن 

  ».ـ والسحاب املسخر ۷وترصيف الرياح 
لبيان ودلهم عىل ربوبيته باألدلة فقال: وإلهكم تبارك وتعاىل أكمل للناس الحجج بالعقول ونرص النبي� با  إن ّهللا «و

  ٢».اله واحد...
ال «بر واحد وهذه األفاعيل السبعة دالة بإتقان عىل خالق ومد ٣»وجود األفاعيل دلت عىل أن صانعا صنعها«فإن 

حيث الرحمة الرح�نية العامة والرحيمية الخاصة هنا وهناك نجــدها بانتظــام دون » إله إالّ هو الرحمن الرحيم
  ؟!.»ترى من فطور.. ماترى يف خلق الرحمن من تفاوت فارجع البرص هل«تفاوت واصطدام: 

انب شتى، ويف أسباب النزول أنها نزلت آيتنا تلك هي من أوسع اآليات التوحيدية داللة عىل توحيده تعاىل من جو 
  ٤».ان يجعل لنا الصفا ذهبا...« آله و عليه هللا صىلبديلة ع� أقرتحته قريش عليه 

                                                        
 .١٦٤و  ١٦٣): ا��ٓ��  ٢). ��رة ا����ة (     ١

 
�� ا��ل ا����� ��� أ������ ر��� �� ���م �� ا���� ��ل �ـ�ل �ـ� ا�ـ� ا���ـ� ���ـ� �ـ� ���ـ�  ١٤٩: ١). ��ر ا������      ٢

 �� ���م... ������ا����م
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 ا�������.. أ�� ��ى أ�� إذا ���ت ا�� ���ء ���� ���� ���� أن �� ����� وان ��� �� �� ا����� و�� �����ه.
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 ��ه ا��ٓ��.  أ���� أ��ا �� ا������� ���ل رب د��� و���� ��ٔد���� ���� ���م ��ٔ��ل ا��ّ�
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ِكتَا  إنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن ما أنْزََل هللاّ « ِب َويَْشَرتُوَن بِِه َ�نا قَلِيالً أولئَك ما يأكُلُوَن يف بُطُونِِهْم إالّ النَّاَر َوال يَُكلُِّمُهــُم ِمَن الْ
  ١.»يَْوَم الِْقياَمِة َوال يُّزكِّيِهْم َولَُهْم َعذاٌب ألِيمْ    هللاّ 

هو تطلُّب �ن ع� يكتمون، وكــل » ويشرتون به �نا قليالً«، ثم قدمنا شطرا من الكالم حول الكت�ن يف آيته األوىل
ضئيل، كذلك  كل �ن قبال ما   َء األرض ذهبا، فك� أن كل يشء أمام هللاّ  �ن بديَل ذلك الكت�ن قليٌل مه� كان ِمل

  قليل.  أنزل ّهللا 
حيث األكُل  املحــرم هــو » م إالّ النارما يأكلون يف بطونه«البعيدون عن كل هدًى، املتورطون يف كل ردى » اولئك«

لقد كنت يف غفلــة مــن هــذا فكشــفنا عنــك غطــاَءك «يوم الدنيا نار ولكنها اليوم خامدة، ثم يوم القيامة تضطرم: 
يف «وملــاذا  »الذين يأكلون أموال اليتامى ظل� إ�ا يأكلون يف بطونهم نارا وسيصلون ســع�ا«ـ  »فبرصك اليوم حديد

كل إالّ باألفواه اىل البطون؟ علّه ألن فاعلية البطون لل�كول هي أصل األكل وغايته، فقد يأكــل وليس األ » بطونهم
» يف بطــونهم«بفمه ثم يرجع دون ان ينتقل اىل بطنه، او ينتقل ولكنه يرجع ك� أكــل مــن فمــه ام ســواه، إذا ف 

  اعا!.تحديد لألكل واملأكول استقرارا يف بطونهم، مع انه أفظع س�عا واشد ايق
وال ينظر   وال يكلمهم ّهللا «ح� يكلم املؤمن�، واملعني هنا هو تكليم الرأفة والعناية: » يوم القيامة  وال يكلمهم هللاّ «

»اليهم يوم القيامة وال يزكيهم
  ».قال اخسأوا فيها وال تكلمون«دون تكليم التنديد والنكاية ك�  ٢

»إالّ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالً فيوحي باذنه ما يشاء  ان لبرش أن يكلمه هللاّ ما ك«وأما 
فخاصة بيــوم  ٣

الدنيا، فقد يكلِّم عباده املؤمن� دون وسيط يوم القيامة نظرا اليهم، ويكلم غ�هم تنديدا بهم دون س�ح لهم أن 
  يكلموه.

قد تعم النشأت�، وهي يف األخرى تزكية الشــفاعة الغفــران، ويف األوىل تزكيــة العقائــد واألعــ�ل » وال يزكيهم«ثم 
  يف األخرى، وقد حملوه معهم من األوىل.» ولهم عذاب أليم«
اللَِة بِالُْهدَى َوالَْعذاَب بِالَْمْغِفزَِة  فَ� أْصَربَُهْم َعَىل النَّارِ «   ٤.»أولئَك الَِّذيَن اْشَرتَُوا الضَّ

وهل كانت لهم هدى ومغفرة حتى يشرتوا به� الضاللة والعذاب؟ أجل وهي هدى الفطرة والعقلية اإلنسانية، ثم 
اشــرتوا الضــاللة «وهدى الرساالت اإللهية الحارضة لديهم، وبالنتيجة كانت لهم اســباب املغفــرة حــارضة، ولكــنهم 

هنا وهي أرواحهم الناريــة، » ف� أصربهم عىل النار«تجاهالً وتغاليا عن الهدى واملغفرة »فرةبالهدى والعذاب باملغ
  وبأحرى يوم القرار.

َويْكأ�ا هي صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضاللة، ويؤدون املغفرة ويأخذون بديلها العذاب، ف� أخرسها 
فاق ويف أنفسهم فرتكوها واعتاضــوا بهــا الضــاللة، وكانــت من صفقة وأغباها، فقد كانت الهدى لهم مبذولة يف اآل 

هم إىل النار.»: ف� أصربهم عىل النار«املغفرة لهم متاحة فرتكوها إىل النار    ما أصربهم عىل فعل ما يعلمون أنه يص�ِّ
اِب بِالَْحقِّ َوإنَّ الَِّذيَن اْختَلَُفوا ِيف الِْكتَاَب   ذلِك بأنَّ هللاّ «   ١.»لَِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ نَزََّل الِْكتَ
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بسبب الحق وغايته ومصاحبا »: نزل الكتاب بالحق  بأن ّهللا «العظيم العظيم من اللعنة والعذاب عىل هؤالء » ذلك«
ذلك » وا يفان الذين اختلف«للحق الناصع الدال عىل وحيه دون أية ريبة، وحامالً لكل حق يحق نزوله للعامل�، وب 

الــذي نــزل   يف األع�ق، وبعيد عن كل آفــاق الشــقاق، فإنــه شــقاق مــع ّهللا » بعيد«  مع هللاّ » الكتاب لفي شقاق«
الكتاب، وشقاق مع الرسول الذي أنزل عليه الكتاب، وشقاق ـ ككل ـ مع الحق الــذي ال يشــتهونه، فهــم ـ إذا ـ يف 

  ثالوث الشقاق، بعيدا بهذه األبعاد.
يف كل كتاب، ال سي�   هنا بجنب القرآن سائر كتابات الس�ء، وقد اختلف الكا�ون ما أنزل هللاّ » الكتاب«وقد يعني 

  تشملها جميعا.» ان الذين اختلفوا..«ك� اختلف فيه املرشكون و آله و عليه هللا صىليف البشارات الخاصة بالرسول محمد 
ثاروا حوله من جدل، بيانا للحقيقة الكربى، دون شكليات الشعائر هنا صلة ب� هذا البيان وب� تحويل القبلة وما أ 

  من تولية الوجوه قبل املرشق واملغرب، كشعارات فاضية عن شعورات، وإ�ا فائضة بشعورات وواقعيات ا�انية.
تحول مــن فاإل�ان الصالح هو نقطة التحول يف حياة اإلنسان أيا كان وإىل أية قبلة اتجه، إنه ـ فقط ـ هو نقطة ال

  الفوىض إىل النظام، ومن التيه اىل البلد األم�، ومن التفكك اىل وحدة اإلتجاه.
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  وشهادته عىل ربانية آياته

)۱(  
  

  ٢.»َشِهيدا  يَْشَهُد ِ�َا أَنزََل إلَيَْك أنزَلَُه بِِعلِْمِه َوالَْمالَئَِكُة يَْشَهُدوَن َوكََفى بِا�ّ   لَِكِن هللاّ «
هنا إرضاب ع� يتقولون يف نكران وحي القرآن كقولتهم نزِّل علينا كتابا من الس�ء، أن القرآن بنفسه » لكن«دور 

  دليل وحيه الصارم من س�ء الرحمة الربانية دو�ا حاجة إىل شهادة أخرى غ� نفسه.
هو الشهيد ب� الرسول واملرسل إليهم فهــل   ، إذا فا�ّ  ن كتاب هللاّ أشهد م  وال شهادة ّ�   وانه ال شهيد أشهد من هللاّ 

  ترى من باقية؟:
ٍء أَكَْربُ َشَهادًَة قُْل هللاّ « لََغ...   قُْل أَىُّ َيشْ »َشِهيٌد بَيْنِي َوبَيْنَُكْم َوأُوِحَى إَِىلَّ َهَذا الُْقرْآُن الُِ◌نِذَركُْم بِِه َوَمْن بَ

قـُـْل كََفــى «ـ  ٣
  ٤.»َشِهيدا بَيِْني َوبَيْنَُكْم َوَمْن ِعنَْدُه ِعلُْم الِْكتَاِب    بِا�ّ 

�ا أنزل حيث الرسالة » واملالئكة يشهدون«فالقرآن شهيد عىل وحيه ملا يحوى من علمه، حال » أنزله بعلمه«أجل 
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  يف كتابه الحكيم.» شهيدا  كفى با�ّ «املالئكية مشهودة فيه ولكن 
باملمكن إنزاله إىل خلقه م� يلمح بإن » انزله«ب » بعلمه«فقد تتحدد » أنزله«تشمل كل علمه لوال » بعلمه«ثم و

  أنزل من علمه يف القرآن ما �كن إنزاله إىل خلقه، فهو ـ إذا ـ ما سوى العلم املختص بساحة قدسه تعاىل.  هللاّ 
إىل نفسه املقدسة دليل أنه يعني علمه الفعيل دون الذا� الذي هو هو، فالخلق محرومون عن » علم«وهنا اضافة 

قد يشمل كل ما سوى علمه » علمه«علمه الذا�، وكذلك علمه الربا� الذي به خلق ما خلق ودبر ما دبر، إذا ف 
  ١الذا� وعلمه الفعيل الربا� الذي يتميز به عن خلقه.

ان من عند غ� ولو ك«اشارة اىل موضع شهادته يف كتابه انه علمه الصارم الطليق وك� تحدى به » أنزله بعلمه«وهنا 
قل لنئ اجتمعت االنس والجن عىل أن يأتوا �ثل هذا القرآن ال يأتون �ثله ولو كان « »لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  هللاّ 

»بعضهم لبعض ظه�ا
  هللاّ وان كنتم يف ريب م� نزلنا عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءَكم من دون « ٢

  ٣.»إن كنتم صادق� وإن � تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي َوقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
وا َعن َسِبيِل هللاّ «   ٤.»قَْد َضلُّوا َضالالً بَعيِدا  إنَّ الَِّذيَن كََفُروا َوَصدُّ

  وصدوا عن سبيل هللاّ «ضالل قريب، وهو قريب إىل الهدى، ولكنه املتعدي   فر الالزم دون تعد بصدٍّ عن سبيل هللاّ الك
  وهو غريب عن الهدى، حيث تعرق الكفر وتعمق فال طريق لصاحبه إال طريق جهنم: »قد ضلوا ضالالً بعيدا

  ٥.»يَْغِفَر لَُهْم َوالَ لِيَْهِديَُهْم طَِريقالِ   إنَّ الَِّذيَن كََفُروا َوظَلَُموا لَْم يَُكِن ّهللا «

                                                        
 ���م ���� و���: ��� ����.. ا����م ������ ���ب ا������ �� ���  ٥٧٤: ����١ ). ��ر ا��     ١

���� ���� و��� ���ل ����� �� ���� �� ����: ���ج ���  ا����م ����و��� �� ا������ �ٕ����ده إ�� ���� �� ا���� �� أ�� ا���� 

�����   ���رك و����� أن ����� و������ ����� ����� ا��ّ�  �إ�� ��ر ����ء ��ٔ����� �� ��� ا���� و��� ���� إ�� ا���ر و��ٔل ا��ّ 

��و�� أ���� �� ا����ة �� ���� ������ ���� ��� ����ه ��   ذ��ه و����ا ����� �� ��ق وأ��� و���� و���ل ووراء وأ��م ��ٔن ا��ّ�

 ���� ا����ه.

��   ��� ���� وا��، ��� �� ��� ا��ّ�  �� ���� �� ا��ٓ��ت: و���م ا��ّ����� ���� ���ل ��� و�� ��ٔ�� ر�� ��� ا�� ا����م ����و��� �� ��� 

��ّ�  ا���� و��� �� ���� �� ������ و��� رؤ�� ����� ا���� و��� و�� و����� ���� و���أ ��� ���م ا��ّ� ��ٕن   ����� ��� و��� �� �� ���م ا

 ر�� ا��ٔرض. ��� ���� وا�� �ٕ�ن ��� �� ���� ر�� ا����ء  ���� ���م ا��ّ�

و��� �� ���ب ا�ٕ�����ج روى �� ���ان �� ���� ��ل ��ٔ��� أ�� ��ة ا����ث ���� ����� أن أد��� إ�� أ�� ا���� ا���� 

 ا��� ور���� ��ٔي ���ن ����  ���ل: ا��ّ� ا����م ���������   ��اك �� ���م ا��ّ�  �����ٔذ��� ��ٔذن �� ���� ���ل أ����� ����� ا��ّ� ا����م ����

��� ���ل و���ذ   ����ن ا��ّ� ا����م �������������� أم ������ا���؟ ��ٔ�� أ�� ��ة ������ ��� ���ل: إ��� أ��ٔ�� �� ��ا ا����ن ���ل أ�� ا���� 

��� ذ��؟ ��ل: أ��� ور���� ��ٔي ���ن ���� ���������� أم ������ا���؟ ��ٔ�� أ�� ��ة ���� ����، ��ل:   ���ل: ا��ّ� ا����م ���������   ا��ّ�

���م ا����� ������ق ��� ����م ا�����ق �����ق و�� ���� ��� �� و���ن و��� ���ل �� �� ���ن ������� �� ���� �� ���� 

 �� ا���� وا���� �� ��� ��دد �� ���.
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، فقد سّدت عليهم  حيث أضافوا إىل ظلمهم أنفسهم بكفرهم ظلَمهم إىل َمن سواهم حيث صدوهم عن سبيل هللاّ 
  طريق الهدى ك� سدوها عىل الحائرين.

  
  
  
  
  

  شهادة القرآن عىل ربانية آياته
)۲(  

  
  ١.»لِكتاِب ال َريَْب ِفيِه ِمْن رَبِّ الْعاملِ�َ تنِزيل ا«

كتاب احكمت آياته ثــم «هنا هو النازل عىل الرسول ليلة القدر بإحكام، ثم نزل عليه ثانيا بتفصيل: » الكتاب«عّل 
  ٢.»فصلت من لدن حكيم خب�

إنه يف «»: أم الكتاب«أم وثالث هو األول كوكنا وكيانا: » الكتاب«ملنزل عليه وقد تشمله� أم وهو الكتاب املفصل ا
  ٣.»أم الكتاب لدينا لعيل حكيم

» تنزيل من رب العامل� ـ ال ريب فيه مــن رب العــامل�«ـ » من رب العامل�«يف أصله وال يف تنزيله » ال ريب فيه«
فيه ويف تنزيله املتجاهلون، فان الريب شك مسنود إىل برهان وال برهان يسند إليه ايا كان يشكك اإلنسان مه� شك 

  يف وحي القرآن، بل الرباه� كلها مجندة ال ثبات وحيه، ال مرد لها وال ريب فيها.
حصل يف ذلك التفصيل مصدرا مبالغة بالغة أن ليس الكتاب املفصل إالّ نفس املحكم بصورة أخرى، فلم ي» تنزيل«و

  إالّ تنزيل تقريبا اىل أفهام العامل� بعد غموضه يف أحكامه.
تلميحة المعة أن هذا الكتاب يحمل ربوبيته العاملية، عرضا لبعديها التكوينية والترشيعية دون » رب العامل�«ويف 

  ابقاِء.
بَِّك لِتُنْ «   ٤.»ِذَر قَْوما َما أتاُهْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَبْلَِك لََعلَُّهْم يَْهتَُدونَ أْم يَُقولُوَن افَْرتَاُه بَْل ُهَو الَْحقُّ ِمن رَّ

ام اكتتاب من كتب اخرى، ام تعلُّم  ، فهو كتاب من عنده عىل ّهللا » أم يقولون افرتاه«ايصدقون ـ بعُد ـ بوحي القرآن 
الذي رباك، » من ربك«كلّه » هو الحق«لك برهانا إالّ عليها، فانه دون ريب إن قولة االفرتاء ال �» بل«من ذي علم؟ 

فك� انك كرسول لست صنيع نفسك أو اآلخرين، كذلك ذلك الكتاب ليس صنيع أحٍد إالّ رب العامل�، صنيعان اثنان 
ورسول القرآن، ال يحتمالن  ه� صنوان يربهن كلٌّ لزميله، ويستدل به ككامل دليله، فالسمة الربانية بارزة يف القرآن

  وال يتحمالن سمة خلقية ايا كان.
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حيــث هــم وآبــاءهم  »لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك«دون إبقاٍء لحق إالّ وهو فيه » هو الحق من ربك«
»لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون«عائشون زمن الفرتة الرسالية: 

رسناه بلسانك لتبرش به املتق� وتنذر فا�ا ي« ١
  ٢.»به قوما لدا

انهم قوم لدٌّ يف اصلهم العر� وفصلهم عن املنذرين، فاذا استطاع رسول القرآن ان ينذر به هؤالء األلداء األشــقياء 
  فهو بإنذار َمن دونهم أحرى وأقوى.

الحق كلُّه اذ بامكانه إنذار األلداء الذين � يســبق لهــم إنــذار رســايل وال إذا فليس هو ـ فقط ـ من الحق، بل هو 
رسويل، حيث عاشوا تيه الضاللة واملتاهة يف ردح بعيد من الزمن ماله مثيل طول الزمن الرسايل يف بُعد الفرتة بَعــد 

  الشقاوة األصلية.
شهيد، كل� ازداد الحق توسعا وعمقاازدادت ويف الحق إن الحق كيانه الهدى ملن كان له قلب او القى السمع وهو 

  الهدى عىل ضوءه، وألن القرآن هو كتاب الخلود يف هديه فليكن مستغرقا الحق كله:
حقا يف طبيعته ومعناه ومغزاه ومرماه، تَطابقًة حقًة ب� أجزاءه دو�ا اختالف، واخــرى بينــه كلــه وقضــية الفطــرة 

  ع�.والعقلية اإلنسانية وحاجات العامل� اجم
  حقا بكونه ترج�نا بالغا لكل نواميس الكون، ترجمة قيمة مستقيمة كانها هي الصورة الواقعية عن واقع الوجود.

حقا �ا يحققه ويطبقه من صالت أصيالت ب� العامل� وما بينهم وما حولهم من قوى، ما ظهر منها وما بطن، دون 
  اي تنافر وتفاوت وتهافت.
عىل قممها املقصودة املرموقة، مال�ا مواتيا كل طاقاتها وإمكاناتها، كل نزعاتها وحاجاتها، حقا يرسم منهاج الحياة أل 

  معالجا كل ما يعتورها من آفات وعاهات وابتالءات.
وتــراهم يف هــذه الفــرتة  »بل هو الحق من ربِّــك لتنــذر..«وحقا ال يزداد عىل تقدم العقل والعلم إالّ بهورا وظهورا 

... ربنا «ار، كانوا مكلف� دون رشعة تحكمهم، فيتساءلون إذا ناكرين موقفهم من فصيلة الرسالة: الخالية عن اإلنذ
»لوال ارسلت الينا رسوالً فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى

  رسالً مبرشين ومنذرين لــئال يكــون للنــاس عــىل هللاّ « ٣
  ٤؟.»حكي�عزيزا   حجة بعد الرسل وكان ّهللا 

انهم مه� � يعيشوا اإلنذار الرسويل يف هذه الفرتة � يكونوا ليخلوا عن االنذار الرســايل، ام وألقــل تقــدير اإلنــذار 
الفطري والعقيل وه� قد يكفيان حجة للتوحيد الحق، وألن االنذار الرسويل اقوى من الرسايل، وهو ايضا اقوى من 

قيل والفطري، فال يهلكون بعذاب الفرتة الرسولية والرسالية، حيث الحجة ليست صارمة يستحقون بها العذاب الع
وقالوا لو ال يأتينا بآية من ربه أو � تأتهم بينة ما يف الصحف األوىل. ولو انا اهلكناهم بعذاب من «ح� يتخلفون: 

  ٥.»تك من قبل ان نذل ونخزىقبله لقالوا ربنا لوال ارسلت الينا رسوالً فنتبع آيا
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  القرآن
  شاهد بنفسه عىل ربانية آياته

)۳(  
  

 َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بَْ�َ يََديِْه َوتَْفِصيَل الِْكتَــاِب الَ َريـْـَب ِفيــِه ِمــْن رَبِّ    َوَما كَاَن َهَذا الُْقرْآُن أَْن يُْفَرتَى ِمْن ُدوِن هللاّ «
  ١.»الَْعالَِم�َ 

ســلب » مــا كــان«هنا ـ وأيا كان ـ ترضب السلب املؤكد إىل أع�ق املايض وغ�ه من مثلــث الزمــان، ف » ما كان«
أيــا   ، ألن َمــن ســوى هللاّ  إلمكانية هذه الكينونة للقرآن إذ يستحيل هكذا كالم منضد من الحق الطليق من غ� هللاّ 

وأيان هم ال يحيطون عل� بكل يشء، والقرآن يحمل هذه الحيطة املطلقة املطبَقة دون أي نقص أو إمكانية  كانوا
  نقص يف أدب اللفظ أو َحَدب املعنى.

: القرآن، ليصــبح كــالم مــألوه، وهــذا مــن القضــايا التــي  ليصبح مألوها، كذلك ما كان كالم هللاّ   فك� أنه ما كان هللاّ 
قل «القرآن هو بنفسه برهان ال مرد له عىل ربانية مصدره وصدوره دون حاجة إىل برهان سواه، ف قياساتها معها، ف

»شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب  كفى با�ّ 
  ٣.»شهيدا  أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى با�ّ «حيث  ٢

نفسه هو الذي يشهد بكتابه عىل رسالته الربانية، فإن علمه البارع وحكمته البالغة باهرة يف آياته، ظاهرة يف   ّ� فا
جاء بنفسه   ورساالته من هذا القرآن العظيم والتبيان الحكيم، وكأن هللاّ   بيناته، فال بينة أب� وال برهان أم� عىل هللاّ 

»لقد جئناهم بكتاب فصلناه عىل علم هدى ورحمة لقــوم يؤمنــون«إىل املكلف� بهذا القرآن وك� 
إذ تعنــي جئنــا  ٤

إليهم بنفسه سبحانه ملا زادهم حجة عىل حجة   ، فلو أمكن مجيء هللاّ  إليهم بكتاب، فمجيء الكتاب كأنه مجيء هللاّ 
  قائق املعنية يف حقول املكلف�.الكتاب إذ جمع فيه كافة الحجج البالغة الدالة عىل الح

وإمكانيتها، دون فعليته فقط، فليس باإلمكان يف   هنا بالنسبة للقرآن تنفي شأنية فريته من دون ّهللا » ما كان«ف 
ولكن تصديق الذي «مليِّزته الربانية املتميزة عن امليزات الَخلقية،   مثلث الزمان أن يفرتى هذا القرآن من دون هللاّ 

من كتاب لوحدة املصدر وتشابه الصادر قرآنا بغ� قرآن مه� يربوا القرآن عىل سواه يف ربانية املصــدر » ب� يديه
  والصدور.

وأنزلنا إليــك الكتــاب بــالحق «وهو بعد كل كتاب وخلفه، حيث القرآن ناظر إليها نظرة الهيمنة » ب� يديه«وملاذا 
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  ١.».. بينهم �ا أنزل هللاّ  مصدقا ملا ب� يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم
فليس القرآن كسائر الكتب الَخلقية مدبرا ع� سلفه من كتاب ناقضا له، بل هو مصدق للوحي كله قبله، ومكمل 

  له ومهيمن حفيظ عليه ع�َّ حرف ودُسَّ فيه بأيٍد أ�ية لئيمة.
ه و عليه هللا صىلالحكيم الذي أنزله عىل محمد ، و  الحكيم عند ّهللا » وتفضيل الكتاب«ثم  كتاب أحكمــت «ليلة القدر، فإنه  آـل

»آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�
تفصيل الكتاب ال ريب فيه من «فك� الكتاب الحكيم هو عنده ومنه كذلك  ٢

  العامل�، وتصديق الذي ب� يديه من رب العامل�. : الكتاب من رب العامل�، وتفصيل الكتاب من رب»رب العامل�
ليلــة القــدر،  آلـه و عليـه هللا صـىلومنــه النــازل عــىل محمــد   �ا عنى، طليق الكتاب النازل عىل رسل هللاّ » الكتاب«وقد يعني 

لــوحي قبلــه،  فالقرآن املهيمن عليها يحمل تفصيالً لها، تفصيالً ملحكم القرآن عن إحكامه، وتفصيالً ملــا أبهــم مــن ا
وتفصيالً لحقه عن الباطل املدمج فيه، وتفصيالً لثابته عن منسوخه، إذا فالقرآن يحمل حصيالً من ذلــك التفصــيل 

  دو�ا أي نسخ أو تبديل. آله و عليه هللا صىلالتحصيل، ليس بعده تفصيل وال تحصيل، اللَّهم إالّ ما ترشحه السنة املحمدية 
أم يقولون افرتاه قل فأتوا بعرشــ «:  وليس من هللاّ   وقد افرتي عليه أنه من دون هللاّ  »ما كان أن يفرتى«ذلك، وكيف 

  ٣؟.»سور مثله مفرتيات
ال تنفي فرية اإلفرتاء، وإ�ا تنفي أهلية الفرية فيه، فالذين يفرتون عليه أنه مفرتى » ال ريب فيه«هنا مثل » ما كان«

ل العقل والفطرة اإلنسانية واملعرفة الكتابية، فليس اإلفرتاء هو املنفي، بل املنفي هو جــوازه هم خارجون عن حق
  وإمكانيته عقليا، طاملا يتقول مجاهيل أنه مفرتى:

  ٤.»ْم َصاِدقِ�َ إِْن كُنْتُ    أَْم يَُقولُوَن افَْرتَاُه قُْل فَأْتُوا بُِسورٍَة ِمثْلِِه َواْدُعوا َمْن اْستَطَْعتُْم ِمْن ُدوِن ّهللا «
الباطل ويحق الحق بكل�ته إنه عليم بذات   يختم عىل قلبك و�ُح هللاّ   كذبا فإن يشاء هللاّ   أم يقولون إفرتى عىل هللاّ «

»الصدور
الُح املــدعى، حيــث الســكوت أمــام وهذه هي قضية الحفاظ عىل صالح الوحي والذود عن ساحته، الطــ ٥

ولو تقول علينا بعض األقاويل. ألخذنا منه باليم�. ثــم «عنها علوا كب�ا:   الفرية إما جهالة أو عجز خيانًة تعاىل هللاّ 
»لقطعنا منه الوت�. ف� منكم من أحد عنه حاجزين

م� وقطعــي بــالوت�؟ فمن هذا الذي يحجز عن أخذي بــالي ٦
ٌء  أم يقولون افرتاه قل إن افرتيته فعيل إجرامي وأنا برى«ٌء منه ك� ترونني:  وإجرام اإلفرتاء ليس إالّ عيل وها أنا برى

»م� تجرمون
فيه كفى به شهيدا شيئا هو أعلم �ا تُفيضون   أم يقولون إفرتاه قل إن افرتيته فال �لكون يل من هللاّ « ٧

                                                        
 .٤٨: ٥). ��رة ا�����ة      ١

 
 .١: ١١). ��رة ��د      ٢

 
 .١٣: ١١). ��رة ��د      ٣

 
 .٣٨). ��رة ���� ا��ٓ��      ٤

 
 .٢٤: ٤٢). ��رة ا���رى      ٥

 
 .٤٧ـ  ٤٤: ٦٩). ��رة ا�����      ٦

 
 .٣٥: ١١). ��رة ��د      ٧

 



 159

»بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
  ٢!.»أم يقولون إفرتاه بل هو الحق من ربك..« ١

ه، أنه جاهل أو عاجز أو بخيل أن يذود عن ســاحة وحيــ  إال فرية عىل ّهللا   ف� الفرية عىل القرآن أنه فرية عىل هللاّ 
  فأ� تؤفكون؟.  ليس ليقوله عىل ّهللا   ومفرتًى عليه، وحتى املرشك باّ� 

ال فحســب » فأتوا بسورة مــن مثلــه«وك� يف البقرة » قل فأتوا بسورة مثله«وهنا حجة تعجيزية عىل قولة الفرية 
  .  ّهللا أنه مفرتى عىل »إن كنتم صادق�  وادعوا من استطعتم من دون هللاّ «أنتم العرب العرباء بل 

يف عــرف » الكتاب«ويكأن  ٣ذلك، فرتاه، ـ بعُد ـ تفصيالً للكتاب املقدس ـ عىل حد تعب� الحداد الشداد يف تقوالته
، ويف نزوله ليلة القدر بصورة محكمة وما  القرآن يختص بذلك الكتاب دون القرآن نفسه �راتبه السابقة، يف علم هللاّ 

  أشبه؟!.
 أنه الكتاب املقدس، وإ�ا َمثَلــه يف» الكتاب«وهنا النقطة الرئيسية يف إنحراف الحداد وانهرافه هي اعتباره لفظة: 

من أي كتاب، يحسبه » الكتاب«هذه الدعوى َمثَل من أنس بكتاب خاص بكل مراس واكرتاس، فكل� يسمع لفظة 
أفمــن �يشــ مكبــا عــىل وجهــه أهــدى أمــن �يشــ ســويا عــىل رصاط «كتابه الخاص، مشية عشواء حمقاء عمياء: 

  ٤.»مستقيم
  يف التوراة أنها تعني صحف إبراهيم، ألنه كتاب سبقه؟.» الكتاب«وهل يستسيغ الحداد تفس� لفظة 

املذكور يف القرآن يف عرشات من آياته تعني ـ كأصل ـ القرآن وال سي� في� يرصح بنزولــه عــىل رســول » الكتاب«و
  القرآن، ثم وتعني سائر الكتاب بقرائن تعينه وتعنيه.

  ٥.» الناس في� اختلفوا فيهوأنزل معهم الكتاب ليحكم ب�«فقد تعني كل كتاب 
  ٦.»إذ آتينا موىس الكتاب..«وأخرى كتابا خاصا ك 

  ٧.»عليكم  واملحصنات من النساء إال ما ملكت أ�انكم كتاَب ّهللا «يف القرآن:   وثالثة ما فرضه هللاّ 
»وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله«ورابعة كتاب العدة الرجعية: 

هنــا أيضــا ـ كــ� » الكتــاب«فهل  ٨
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  يهواه الحداد ـ هو التوراة، فال يجوز نكاح املعتدات حتى يبلغ التوراة أجله؟!.
ومــا كــان هــذا «  حي فٍذ، إذا فدعوى وحيه الفّذ فريــة عــىل ّهللا التوراة دون و » الكتاب«ولو كان القرآن تفصيالً ل 

ولكن تصديق الذي ب� يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العامل�. أم يقولون   القرآن أن يفرتى من دون هللاّ 
  ؟!.»افرتاه...

  !.وترى كيف تكون سورة مثله؟ وليس القرآن سورة، بل هو مجموعة سور» فأتوا بسورة مثله«
كأصل من سور البلد، وهو الجدار املحيط به الذي يفصــله عــ� ســواه، فهــي يف القــرآن مجموعــة آيــات » سورة«

ســورة أنزلناهــا وفرضــناها «مفصولة ع� سواها من آيات، فصالً بالبسملة ك� يف السورة املصطلحة، ومــ� تعنيهــا 
  ١.»وأنزلنا فيها آيات بينات

إذ تعني مجموعــة » فأتوا بسورة مثله«فصالً يف عناية خاصة من مجموعة آيات غ� مفصولة بالبسملة ك� هنا أم 
»قل فأتوا بعرش سور مثله مفرتيــات«آيات مثل القرآن كله، فالقرآن إذا سورة واحدة، وك� يف 

حيــث القــرآن كلــه  ٢
إذ لكل وحي سور يخصه، وال سي� لسور القرآن يف حقل الفصــاحة والبالغــة  سورة من الوحي كسائر سور الوحي،

  لفظيا ويف كافة الحقول املعنوية.
وجاهدوا مــع   وإذا أنزلت سورة أن آمنوا با�ّ «أم مجموعة هي قسم من القرآن غ� مفصولة بالبسملة ك� تعنيها 

»رسوله استأذنك أولوا الطول منهم
  ٤.»يحذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم �ا يف قلوبهم«و ٣

»فأتوا بسورة من مثله«وقد يحتمله� سائر السور املذكورة يف القرآن ك 
٥

وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقــول أيكــم «
»زادته هذه إ�انا

»وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد« ٦
ويقول الذين آمنوا لوال نزلت « ٧

  ٨.»سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال..
: القرآن كله، املجموعات املفصولة بالبسمالت، املجموعات غ�ه� إذا فالسورة مصطلحة يف القرآن ملجموعات ثالث

  وهي اآليات املرتبطات ببعضها البعض يف عناية خاصة.
فأتوا بسورة مــن مثلــه ـ أو ـ «وألن أقل سورة مفصولة بالبسملة هي آيات أربع كالكوثر، فهي أقل املتحدى به يف 
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  بها لكونها آية وعالمة لربانية صدورها ومصدرها.ثم كل آية مستقلة املعني هي من املتحدى » مثله
والقرآن يتحدى بسورة، وهي أية مجموعة منه ومنها نفسه كله، أم عرش مجموعات مفصوالت بالبسمالت وسواها، 

  أم مجموعة واحدة أقلها آيتان، بل وآية واحدة ملكان كونها آية، ما تعني معنى مستقالً كالبسملة وما أشبه.
بُ « انْظُْر كَيَْف بَْل كَذَّ َب الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم فَ لِْمِه َولَ�َّ يَأْتِِهْم تَأِْويلُُه كََذلَِك كَذَّ   ١.» كَاَن َعاقِبَُة الظَّالِِم�َ وا ِ�َا لَْم يُِحيطُوا بِِع

ولقد جئنــاهم بكتــاب «ل سلطان، إنهم يصدقون صامدين ما ليس لهم به من سلطان، ثم ال يصدقون ما يصدقه ك
فصلناه عىل علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إال تأويله يوم يأ� تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غ� الذي كنا نعمل قد خرسوا أنفسهم وضل 

  ٢.»عنهم ما كانوا يفرتون
» وملّا يأتهم تأويله«، إذ � يتدبروا فيه حقه حتى يعرفوا معناه ومغزاه، ثم  أنه من علم هللاّ » � يحيطوا بعلمه«إنهم 

مأخذا ومرجعا، فقد كذبوا جهالً �ا يكذبون، وليس للجاهل تكذيب ما يجهله وال تصديقه، وكان عليهم أن يصدقوه 
لوجدوا فيه إختالفــا   ولو كان من عند غ� هللاّ «:  ون وأحاطوا بعلمه فيعرفوا أنه ليس من عند غ� ّهللا لو كانوا يتدبر 

»كث�ا
ولو كان أتاهم تأويله مأخذا قضية صالح التدبر فيه، لكانوا يصدقون، وح� يأ� تأويله مرجعا منذ يوم املوت  ٣

قد «حيث � يتدبروا فيه » يقول الذين نسوه من قبل«فالت ح� مناص وقد فات يوم خالص ووإىل القيامة الكربى 
  ».فانظر كيف كان عاقبة الظامل�» «جاءت رسل ربنا بالحق..

ذلك، فال يصح ويصلح تصديق يشء أو تكذيبه إالَّ بعد معرفته والحيطة به قــدر مــا يســمح للحكــم لــه أو عليــه، 
ـ الذين ال يسمحون ألنفسهم أن يسمعوا لهذا القرآن ـ يبتدرون بتكذيبه وأنه فرية عىل وهؤالء الح�قي املجاهيل 

كائنا ألنه ليس من املادة، أم ألننا ما   ، كإخوانهم املادي� الذين يحرصون الكون يف املادة ثم يحكمون أن ليس ّهللا  هللاّ 
  وجدناه يف عاملنا، وهذا تكذيب �ا � يحيطوا بعلمه.

ب ال بد فيه من حيطة علمية قدر ما يصلح للحكم، ك� وأن كل علم أو ظن أو شك أو وهكذا كل  ق أو مكذَّ مصدَّ
  وهم بحاجة إىل برهان يقرره.

معنيان ه� معا هنا معنيَّان ثانيه� التكذيب �ا ال يعلم وملَّــا يُعلــم، وقــد ســئل أبــو » � يحيطوا بعلمه«ذلك ول 
بل كذلوا �ــا � «العظام التي تكون م� � تكن فقال: � يأن أوان كشفها بعُد وذلك قوله: عن األمور  السالم عليه  عبدّهللا 

  ٤».يحيطوا بعلمه وملا يأتهم تأويله
٥عباده بآيت� من كتابه أن ال يقولوا حتى يعلموا وال يردوا ما � يعلموا...  خص هللاّ «ولقد 

َوِمنْهُْم َمْن يُْؤِمُن بِِه َوِمنُْهْم «

                                                        
 .٣٩). ��رة ���� ا��ٓ��      ١

 
 .٥٣: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٢

 
 .٨٢: ٤). ��رة ا����ء      ٣

 
�ـ�  ا��ـ��م ���ـ�و��� �� ���ان ��ل ��ٔ�� أ�� ����  ا����م ������ ����� ا������ �� ����ة �� ���� ���  ٣٠٤: ٢). ��ر ا������      ٤

��ّ� ا��ٔ��ر ا����م  :.. �� ا����� و����� ���ل: إن ا��ي ���ٔ���� ��� �� ��ٔت أوا�� ��ل ا

 
�� ���ـ�ق ا���ـ�ب أ�ـ� ����ـ�ا ��ـ� أ�� ���� ���«��ل:... ��ل ���و�ّ�:  ا��ـ��م ����  ). ا����ر �� أ��ل ا����� �� أ�� ���ا��ّ�     ٥

� ��ٔ��� ��ٔو���. »إ�� ا���  و��ل: �� ����ا ��� �� �����ا ����� و���
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  ١.»َمْن الَ يُْؤِمُن بِِه َوَربَُّك أَْعلَُم بِالُْمْفِسِدينَ 
  
  
  
  
  
  

  وعظمتهمجد القرآن 
  

»الرحمن الرحيم ق َوالُْقرْآِن الَْمِجيدِ   بسم ّهللا «
٢  

»ذو العرش املجيد«ان املجد هو سعة الكرم والجالل، فهو لذي الجالل واإلكرام سعة ال تحد وكرم ال يعد: 
فكــذلك  ٣

»هو قرآن مجيد. يف لوح محفوظ بل«قرآنه املب� وتبيانه املت�: 
، بل وال مســاماة  فال أمجد يف األقوال من قول هللاّ  ٤٥

والقــرآن : «  بــا�ّ كــ�  وسواه، فلذلك يحــق الحلــف بقــول هللاّ   وسواه كالبون ب� ّهللا   ومساوات، فالبون ب� قول هللاّ 
حلفا بأدل دليل، وانه خالق املدلول والدليل، ال حلفا عند فقدان الدليل أو نقصانه، فك� القرآن بحكمتــه » املجيد

»يس والقرآن الحكيم*انك ملن املرسل�«دليٌل لنبوة ورسالة من جاء به: 
كذلك وبأحرى هو دليل عــىل مــا يحملــه  ٦

عليه من سائر الغيب كالقيامة، ولعل (ق) هنا توحي لها ك� توحي للقرآن نفسه، فليحلــف �جــد القــرآن:  ويدل
  بكرم ادلته وجالل براهينه، عىل صحة ما يدل عليه من غيوب ال يكشف عنها إال بالوحي!.

ـ � يأت بعد، وهو املصبُّ  وان جواب القسم ـ وهو طبعا إقرار القيامة» القيامة«و�ا ان اشمل األس�ء لليوم اآلخر 
تش� ـ في� تش� ـ إىل القيامة كمدلول، ك� وإىل القرآن كدليل، ثم يرصح » ق«األصيل يف آي السورة، نستوحي ان 

بالقرآن يف صيغة قسم، ومن ثم بالقيامة طوال السورة، وكأنه يقول: قس� بالقرآن املجيد أن القيامة ال ريب فيها، 
 كال الدليل واملدلول، وألن القيامة ـ كالقرآن ـ باهرة لحد كأن ال حاجة يف التدليل عليه حتى إذا إشارة إىل» ق«ف 

ممدودة �دنا إىل كامل اسمها ك� هي األول مــن القــرآن، و�ــدنا الثبــات » ق«وبالتسمية، فليكتف بحرفها األول 
  القيامة �ختلف صنوف الرباه�.

غ� املختارة يف: ما هو جواب القسم هنا، فذلك ينايف كون القــرآن بيانــا، أتــرى فال حاجة إذا إىل األقاويل املحتارة 

                                                        
 .٤٠). ��رة ���� ا��ٓ��      ١

 
 .٢ـ  ١: ٥٠). ��رة ق      ٢

 
 .١٥: ٨٥). ��رة ا���وج      ٣

 
 .٢١: ٨٥). ��رة ا���وج      ٤

 
 �� ����� ا�����ن. ٢٧٠ص  ٣٠). را�� ��رة ا���وج      ٥

 
 .٢: ٣٦). ��رة ��      ٦

 



 163

  البيان بحاجة إىل من يختلقون لتوجيهه وجوها هم فيها مختلفون؟!
انه جبل، ف� هي املناسبة القريبة أو البعيدة ب� جبل قــاف وبــ� مــا هــو مصــب » ق«ك� وال صلة �ا يروى يف 
  ١والتنديد بناكريها، ثم وهذا الجبل جبل من خرافات! السورة من اثبات القيامة،

إلثبات رسالة نبي الساعة، ك� » يس«جيد برهان ال مرد له إلثبات القيامة الساعة، وك� هو برهان يف فهنا القرآن امل
ص* والقرآن ذي الــذكر* بــل الــذين كفــروا يف عــزة «وهو قبل الساعة ونبيها برهان لرب الساعة �ا فيه من ذكر: 

اجعل اآللهة إلها واحدا ان هذا ليشــء وشقاق* وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب* 
»عجاب

٢.  
  فإذا القرآن املجيد برهان ال مرد له يف هذا املثلث املجيد، افال يكون برهانا ملا دونه، بىل ور� عىل ذلك لشهيد!:

بل هم منها يف شك بل «: ـ »ٌء َعِجيٌب  َقاَل الْكَاِفُروَن َهَذا َىشْ ق َوالُْقرْآِن الَْمِجيِد  بَْل َعِجبُوا أَْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم فَ «
»هم منها عمون

إعراضا عن الواضح الالئح وْضح الشمس ولوح النهار، فال هم يتدبرون القرآن املجيد، وال يف قيامة  ٣
� يعجبون؟ أملجيء املنذر؟ وهو رحمة للمنَذرين! أو  وترى» عجبوا ان جاءهم منذر منهم«القرآن املجيد، فمن ثم 

ألنه منهم؟ فكذلك األمر! فلو جاءهم من غ�هم، من جن أو مالئكة ال يرونهم، فكيــف اإلنــذار؟ أم ولــو رأوهــم ـ 
»ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجالً وللبسنا عليهم ما يلبسون«وليست إال بصورة إنسان: 

أم لو رأوهم بأصل الصورة،  ٤
ف�ذا يفيدهم انذارهم �َن هم من غ� جنسهم، و� العذر الحجة: اننا ـ أو ـ علنا ال نطيق ما يطيقون، ف� نحن إذا 
بهم مقتدين، إذا فقولتهم هذه يشء عجيب، ال أن جاءهم منذر منهم! وعلَّهم ازدادهــم عجبــا ان أنــذرهم برجــع 

  بعيد!:
؟ وترى إن رجعنا بعدما كنا ترابا ملاذا هو بعيد وع�ذا؟.. عن عدله تعاىل؟ وهو »وَكُنَّا تَُرابا ذَلَِك َرْجٌع بَِعيدٌ  أَئَِذا ِمتْنَا«

قضية عدله وفضله! أو عن قدرته؟ وهو أهون عليه من بدئه! أو عن العقل ألنه مستحيل؟ ف� هو الدليل؟ أم عن 
وقالوا أإذا ضللنا يف «الالً يف واقع اآلكل واملأكول، أم يف أكناف األرض: علمه إذ تنترش األجزاء وتضل بعد ما تندثر، ض

                                                        
���� ���ل �� ق، ����   ). ا��ر ا�����ر: ا��ج ا�� ا�� ا����� �� ا������ت وا�� ا���� �� ا����� �� ا�� ���س ��ل: ��� ا��ّ�     ١

� ا���� ���ك ا���ق ا��ي ��� ��� ا����� �������� ان ����ل ���� أ�� ذ�  �������، و��و�� ا�� ا����ة ا��� ����� ا��ٔرض، ��ذا أراد ا��ّ�

 و������ ��� �� ���ك ا����� دون ����!.

 �� ����ة ��ل: ��� �� ز��د ���� ������� ���� ���� ا����ء!.  و��� �����د �� ���ا��ّ�

�� ���ل ��: ق ـ ا����ء ا����� ������� �� وراء ��ه ا��رض ���ا ����� ��� �� ��� �� وراء ذ�� ��  و��� �� ا�� ���س ��ل: ��� ا��ّ�

����، �� ��� �� وراء ذ�� ���� ���ل �� ق ا����ء ا������ ������� ���� ��� �� ��� ار��� و���� ا��� و���� ا��� و��� ���وات 

 »!.وا���� ���ه �� ���ه ��� ا���«��ل: وذ�� ����: 

 ��د، وروى �� �� ����ه: ��� ���� ������� وراء ��ٔ��ج و��ٔ��ج!�� ����ة: ق ـ ز  وروى ا���� ��� �� ��� �� ���ا��ّ�

ا��ل: و�� �� �� ��� ������ ا����ن وا������، ������� أ���� ا��واة �� ��� و���� �� ��� �� �����ن أ��� ��ا��ت ا��ا�����ت ����� 

 �� أ��د���� ������ ���� ا�����م أ��م ا���� وا���� وا���.

 
 .٥ـ  ١: ٣٨). ��رة ص      ٢

 
 .٦٦: ٢٧). ��رة ا����      ٣

 
 .٩: ٦). ��رة ا�����م      ٤
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  والخالق عليم حفيظ!: ١؟»األرض أإنا لفي خلق جديد
ا كِتَاٌب َحِفيظٌ  « زاءهم: مــا تأكلــه : صحيح ان االرض تــنقص مــنهم مــن أجــ»قَْد َعلِْمنَا َما تَنُْقُص اْألَْرُض ِمنْهُْم َوِعنَْدنَ

الحيات والديدان، وما �تصه عروق األشجار من قوَّات األبدان، وما تتآكله الحيوان، وما تبدله األرض ترابا أو أيا كان، 
  . ومن اشخاصهم أم ماذا؟ ولكنها كلها بعلم هللاّ 

  
  
  
  
  
  

  لو انزلنا هذا القرآن عىل جبل!
  

  ٢:»فَأَنَْساُهْم أَنُْفَسُهْم أُوْلَِئَك ُهْم الَْفاِسُقونَ    وَالَ تَُكونُوا كَالَِّذيَن نَُسوا هللاّ «
، أو أرشكوا به، أو نسيانا يف عقولهم وِفكرَهم فشــّكوا  نسيان الفطرة �ا ُحجبت ودرنت، فألحدوا يف ّهللا »  نسوا هللاّ «

ولقد عهدنا إىل آدم من قبــل «ن وال يطيعوه ويغرتوا به: فيه رغم يقظة الفطرة، أو نسيانا لعهده أال يعبدوا الشيطا
ولكــن «أو نســيانا لــذكره:  ٤،»فاليوم ننساهم ك� نسوا لقاء يومهم هذا«أو نسيانا للقائه:  ٣،»فنيس و� نجد له عزما

»ا بورامتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم
عقائديا وفكريا وعمليا،   عصيانات بنسيانات تجمعها نسيان ّهللا  ٥

ثالوث منحوس يخلف الفسق والبوار، مه� كانت دركات عدة: من خالف االوىل والفسق والكفر واإللحاد، ك� أن 
  درجات، من اإلسالم واإل�ان والعصمة اإللهية.  ذكر هللاّ 

ك� أن َمن ذكر نفسه » َمن عرف نفسه فقد عرف ربه«أن يُنسيهم أنفسهم، ف   ن عقبات وعقوبات نسيان هللاّ وم
فأنســاهم «ك� هي، ذكر ربه، �ا يف النفس من آيات ربوبيته وملزمات عبوديته، فمن ينىس ربه يُنسيه ربُّه نفَسه 

ينسيهم أنفسهم �ا » اولئك هم الفاسقون«ه: فل� نيس نفسه فسق ع� يحق له وعليه، وخرج عن طور » أنفسهم
  ٦.»فنسيهم إن املنافق� هم الفاسقون  نسوا ّهللا «نسوه فنسيهم: 
ملن ينساه أن يجهلهم أو يغفل عنهم، وإ�ا أن يعاملهم معاملة النايس لرعيته فيذرهم يف طغيانهم   وليس نسيان هللاّ 

                                                        
 .١٠: ٣٢). ��رة ا����ة      ١

 
 .١٩: ٥٩). ��رة ا����      ٢

 
 .١١٥: ٢٠). ��رة ��      ٣

 
 .٥١: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٤

 
 .١٨: ٢٥). ��رة ا�����ن      ٥

 
 .٦٧: ٩). ��رة ا�����      ٦
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يرتددون، ويكلهم إىل أنفسهم، فهم إىل بوار يرتدّون، وإىل رش دار ينهارون، وهذا هو أّس الــبالء  يعمهون ويف غيِّهم
  .»ربنا ال تِكلنا إىل أنفسنا طرفة ع� أبدا«قائالً: آله و عليه هللا صىلالذي يخافه حتى الرسول 

  غنــًى، وجهلــه علــ�، وتعلقــه بــا�ّ  إن البليَّة كلها، والرزيَّة كلها أن يجهل االنسان نفسه وينساها، فيحسب فقــره
، فهو يطغى أن رآه استغنى! وهذا هو الفسق  ، إذ نيس أنه فق� الذات والصفات واألفعال إىل هللاّ  استقالالً بجنب هللاّ 

  املطلق: الخروج عن الطاعة، ملا أخطأ نفسه فخرج عن طوره.
َجنَِّة ُهْم الَْفائِزُونَ  الَ يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب الَْجنَّةِ «   :»أَْصَحاُب الْ

فالذاكرون أنفسهم، نار النسيان   فالناسون أنفسهم، وأصحاب الجنة هم الذاكرون هللاّ   أصحاب النار هم الناسون هللاّ 
ة عن ُجنَّ    وجنة الذكر، فهل تستويان، وإ�ا الفائزون: الظافرون بالخ� مع حصول السالمة، هم الذاكرون، فذكر هللاّ 

»فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز«النار، فَجنٌَّة ونعم القرار: 
  ونسيانه نار وبئس القرار. ١

ليس ب� الفريق� املتفارق� مفرق طريق وال أنصاف حلول، ال يلتقيان يف أي مفرق وال أية سمة أو ُخطة أو سياسة، 
  وجود!يف أي من عوا� ال

  
عا ِمْن َخْشيَِة هللاّ « ا َهَذا الُْقرْآَن َعَىل َجبٍَل لََرأَيْتَُه َخاِشعا ُمتََصدِّ بَُها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََفكَُّرونَ    لَْو أَنْزَلْنَ   :»َوتِلَْك اْألَْمثَاُل نَْرضِ
يعــي القــرآن ويعــرف البيــان  توحي باستحالة مدخوله حيث الجبل ما دام جبالً ليس ليعي القرآن، فلو كان» لو«

فاإلنسان الواعي أحق بذلك  ٢لخشع يف س�عه قلبا وقالبا، ولتصّدع من عظم شأنه عىل ِغلظ أجرامه وخشونة أكنانه،
ن واعيا لقوارعه، عارفا ببوارعه، عاملا بصوادعه، فيا لالنسان غ� الخاشع وال املتصدع من قلــب قــاس وأحرى، إذ كا

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة ملا يتفجــر «دون حراس وال اكرتاس: 
»بغافل ع� تعملون  وما ّهللا   ن خشية هللاّ منه األنهار وإن منها ملا يشّقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يهبط م

ف�  ٣
، فال يخشون وال يخشعون!  أعجب وأخزى حال أهل املشاقة والعناد، وما أك�هم من عتاد، ال تل� قلوبهم لذكر ّهللا 

حديث كتابا متشابها مثا� تقشعر منــه نزل أحسن ال  اولئك يف ضالل مب�. ّهللا   فويل للقاسية قلوبهم من ذكر ّهللا «
» جلود الذين يخشون ربهم ثم تل� جلودهم وقلوبهم إىل ذكر هللاّ 

٤  
فالذين يحسون ويلمسون شئيا من مس القرآن يف كيانهم، هؤالء يتذوقون تلك الحقيقة املشعة التي ال يعرب عنها 

فإن لهذا القرآن سلطانا عىل القلوب غ� املقلوبة، ال تثبــت لــه إال أن تتفتــت وتهتــز إال هذا النص القرآ� املجيد، 
هزات وتحّوالت ال قِبَل لها، يحوِّلها عن قلب الرتاب إىل مجىل أس�ء وصفات رب األرباب، تخليــة لهــا عــ� ســواه، 

يتوجب عليهم أن يكونــوا وجــاه هــذا فيتذكرون بها ملا »وتلك األمثال نرضبها للناس لعلهم يتفكرون«،  فتجلبة با�ّ 
  القرآن.

إن جربئيل ملا نزل بها قال يل ضع يدك : «آله و عليه هللا صىلإن هذا القرآن شفاء للقلوب وللقوالب أيضا وك� يروى عن النبي 

                                                        
 .١٨٥: ٣). ��رة آل ���ان      ١

 
 ). �����ق ��� ا����ع وا����� أن ا��ٔول ����ا�� وا����� �����ب، ��� ���� �����ل ���ب ��� ������ن ����� و����.     ٢

 
 .٧٤: ٢). ��رة ا����ة      ٣

 
 .٢٣: ٣٩). ��رة ا����      ٤
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ومن أشفى الشفاء ملا يف الصدور اآليات التــي تحمــل  ١»عىل رأسك فإنها شفاء من كل داٍء إال السأم والسأم املوت
  وتوصيفه وتعديد أس�ءه الحسنى:  عريف باّ� الت

َهادَِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيمُ    هَو هللاّ « لََه إِالَّ ُهَو َعالُِم الَْغيِْب َوالشَّ   :»الَِّذي الَ إِ
فإنها واآليت� بعدها تسبيحات مديدات بصفات مجيدة عديدة �ثل صفاته العليا كلها، وك� يختمها بايحاء عام لها: 

  ».له األس�ء الحسنى«
هو: الذات الغائبة من كافة الجهات، محجوبة ألبعد أغــوار الحجــب، ال يرجــى ظهورهــا ال للبصــائر وال »  هو هللاّ «

  ٢هو االسم األعظم الظاهر.»  ّهللا «هو االسم األعظم املحجوب، ك� » هو«األبصار يف أيٍّ من عوا� الوجود، ف 
عــا� الغيــب «يف أيٍّ من ذات االلوهيــة وصــفاتها ومتطلباتهــا أجمــع، تــذكر منهــا هنــا ثــالث: » ال إله إال هو«ف 

كل غيب لنا وشهادة عندنا، يعلمه عل� يُعترب الكل بالنسبة له شهادة، فإ�ا الغيب والشهادة، بالنسبة »: والشهادة
بعضا ويعلم بعضا، وأما الذي ال يعزب عن علمه يشء فال غيب عن علمه، فالكل له شهادة، يشهد الغيب  ملن يجهل

ه ألن الغيب الكــائن هــو يف مظــان وعلّ  ٣الكائن، والذي � يكن بعد فإنه من أغيب الغيب لحّد كأنه الغيب فقط.
  . الشهود بعضا للبعض من أهل الشهود، ولكن� الغيب الغيب: غ� الكائن، مختص با�ّ 

  
  
  
  
  
  

  رسالة قرآنية اىل الجن
  

.. جولة جديدة فيها است�ع الجن للقرآن فرسالتهم إىل سائر الجن، تجدُّ باالنسان الس� نحو التصديق بالقرآن الذي 
  ل وللجن فرعا، فمشهد الفرع املصدق للقرآن يدفعنا لال�ان أك� م� كان.جاء له كاص

  .»َولَّْوا إَِىل قَْوِمِهْم ُمنِْذِرينَ  َوإِذْ َرصَفْنَا إِلَيَْك نََفرا ِمْن الِْجنِّ يَْستَِمُعوَن الُْقرْآَن فَلَ�َّ َحَرضُوُه قَالُوا أَنِْصتُوا فَلَ�َّ قُِىضَ «
حالة إىل أخرى أو من مكان إىل آخر، م� يرصفنا عــن القــول: إنــه كــان وحيــا للجــن أن  الرصف هو رد اليشء من

الست�ع القرآن، وا�ا هو إلهام لهم إلهي: أن ينرصفوا من حالتهم السابقة، البعيدة عن  آله و عليه هللا صىلينرصفوا إىل الرسول 
أن أرضــعيه فــإذا «املب� ليتبينوا، وإذ ليس الوحي ألم مــوىس:  إىل قربه، وأن يحرضوا محرض قرآنه آلـه و عليه هللا صىلالرسول 

                                                        
���ادي �� ��ر��� ��ل أ���ٔ�� أ�� ���� ا����� أ���ٔ�� أ�� ا���� ���� �� ا��� �� ـ أ��ج ا����� ا� ٢٠١: ٦). ا��ر ا�����ر      ١

�� ���ن �� أ��   : و�� ���ب �� ا��ٔ��� �ٕ����ده إ�� ���ا��ّ�ٓا�� و ���� ا��� ������� أ���ٔ�� ادر�� �� ��� ا����� ا���اد �ٕ����د �� ا���� 

و�� ��ء أ���   ������� وا���ذة وا����ة إذا ���� �� ا���آن و�� �� ���� ا���آن ��� ���ه ا��ّ���ل: �� ا�� ���ن! �� ��ٔس  ا����م ����  ���ا��ّ�

ان ر���ً  ا����م ����. و�ٕ����ده إ�� ���� �� أ�� ���� »�� أ����� ��ا ا���آن..«����� ���ل �� ذ��ه:   �� ��ه ا��ٔ���ء �� ا���آن! أ��� ا��ّ�

. و�ٕ����ده إ�� »ا��ي �� إ�� إ�� ��.. إ�� آ�� ا����  �� أ����� ��ا ا���آن.. �� ا��ّ�«���� وا��أ �����: ��� إ��� ���� ���ل: ا��� ��ك �

 .٢٩٤: ��٥ل �� �� ����! ا��أ ��� �� ورم آ�� ��ة ا���� ��ر ا������  ا����م �������� �� ���� ا����� ��� 

 
 �� ����� ا�����ن. ٥١٤ـ  ٥١٣ص  �٣٠ �� ج ). را�� ����� ��رة ا�����     ٢

 
 ��ل: ا���� �� �� ��� وا����دة �� �� ��ن. ا����م ����). ���� ا����ن �� أ�� ���� ا�����      ٣
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ليس هذا وحيا رســاليا يحمــل »خفت عليه فألقيه يف اليم وال تخايف وال تحز� إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسل�
يــاء مرســل� إىل رسالة إلهية يحملها املرسلون، فبأحرى أالَّ يكون َرصف الجن وحيا رساليا وإن كانوا قبل اإلسالم أنب

منــذ بزوغــه لــه وحتــى القيامــة الكــربى، اللهــم إال  آلـه و عليه هللا صىلقومهم، حيث الوحي بحذاف�ه انقطع عن غ� محمد 
إىل قــومهم منــذرين، وقــد  آلـه و عليـه هللا صـىلإلهامات تخص املؤمن� حسب الدرجات ومنهم رسل الجن، إذ بعثهم الرسول 

ا ملســنا الســ�ء «ع الوحي ومحادثات املأل األعىل قبــل هــذه الرســالة ثــم منعــوا: كانوا يلمسون الس�ء الست�  وأنــ
  ١٢.»فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن يجد له شهابا رصدا

ام ما يؤدي معناه، دون (أوحينا) وإن كان كوحي األرض أو النحــل او أم  »رصفنا«طيف التعب� هنا ويف غ�ه ومن ل
موىس أم ماذا وَمن ذا؟ تأكيدا لختم الوحي بخاتم املرسل�، فال يؤ� حتى بلفظه، الشامل للوحي الرسايل واإللهام، 

صيغة الوحي ملا ألهم إىل ايٍّ من امللهم� بعد اإلسالم عىل  ول� يسد كل ثغرة من فكرة الوحي بعد اإلسالم! فال تجد
جاللة أقدارهم، رغم ما تجدها ملا قبل اإلسالم، وحتى بالنسبة للنحل واألرض! اللهم إال وحي الرشــ مــن اهلــه إىل 

»وان الشياط� ليوحون إىل أولياءهم ليجادلوكم«اهله 
ه و عليه هللا صىلوحي  يّدعى رسايل بعد الرسول تأش�ا ان كل  ٣ فإ�ــا آـل

  يف يشء!.  هو من شيطان إىل شيطان وليس من هللاّ 
لت نفرهم سورة الجن: انزعاجا من الجو الطائش الفوىض إىل أمان وحي  ثم النفر من الجن هنا هم النفر الذين فصِّ

م مقصودا، وألنهم كانوا من أصفى األصفياء ب� الجن، وإال � له  القرآن، فلم يكن مصادفة عابرة، وا�ا َرصفا من هللاّ 
  يرصفوا لحمل رسالة القرآن من الرسول إىل قومهم، دون سواهم.

بتُّ الليلة أقرأ عىل الجن رفقا «: آله و عليه هللا صىلوهو يقرأ القرآن يف (حجون) �كة وك� يروى عنه  آله و عليه هللا صىللقد ُرصفوا إليه 
»بالحجون

  حيث (إذ رصفنا) دون (ُرصفت)!. ٥إليهم رغم ما قد يروى آله و عليه هللا صىلدون أن ينرصف هو  ٤
ن وترى كم عدد املرصوف� من نفر الجن ـ عل� بأن النفر ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن تسعة ـ؟ انهم ج�عــة مــ

ن معنــى  ا أن النفــر يضــمِّ رجال الجن �كنهم النفر لتلقِّي هذه الرسالة السامية، ول�جعوا إىل قومهم منذرين، و�ــ
الجهاد، فليكن يف رصفهم إىل الرسول جهاد، مرصوف� إليه ومنرصف� عنه، وهل تكفي ثالثة وارضابهــا لــذلك النفــر 

                                                        
 .٨: ٧٢). ��رة ا���      ١

 
 �� ا�����ن. ٢٩). ا������ ا�� ��رة ا��� ج      ٢

 
 .١٢١: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٣

 
  ��ل ���� ر��ل ا��ّ� ��� ا��� ر��ـ ا���� ��� �� ���� وا�� ���� وأ�� ا���� �� ا����� �� ا�� ����د  ٤٤: ٦). ا��ر ا�����ر      ٤

��أ ����� «�ل: ��� ا��� �� آ�� و ���� ا��� ���  ���ل:.. وأ��ج ا�� ��دو�� �� ا������ وا������ ��� ا�� ��� ا�� ��ء ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 ».���� ���ل �� ا����ن

وا��  ا����م ����أ��ل: وأ�� ا��� ��ه ا��ٓ��ت �� ��� ا����ن ���� ا������ ��� ا��ٓن ����، ������ ���� ا���، و�� ��وى �� ��� 

  وا���� ا�� ر��ل ا��ّ�����د وا�� ���س ا�� ��� ����، و�� ��� ا��ٔ���ر ا��� ا�����ا �� ��� ���� ا�� ����� ���ر�� �����ا ��� 

 ».��� ا����ن«������ا ا�� ا����ن، ��� ��ل ��� ا���� ��� وا�� ������ ا������ ا����ن ��� �� ا��ٓن  آ�� و ���� ا��� ���

 
ا�ـ�  ��ـ� ا��ـ� ر�ـ�وا����ـ�ي �ـ� ����ـ� �ـ� �ـ��� �ـ� ا�ـ� ��ـ��د ـ ا��ج ��� �� ���� وا��ـ� و��ـ��  ٤٤: ٦). ا��ر ا�����ر      ٥

 ��ل: ا���� دا�� ا��� ��ٔ����� ���آت ����� ا���آن.. آ�� و ���� ا��� ���
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وهم » النفر«لكن� الحال تقتيض أن يكونوا أك� عدد تحملهم لغة ! و  الجهاد، وضد الجن الكافرين؟ لعله وبنرص هللاّ 
السالم عليهتسعة أنفار، ك� ويصدقه صحيح السنة وقد س�هم اإلمام عيل 

وإن كان العدد هنا ليس غرضا يقصــد ولــو  ١
يستمعون القرآن بعضهم لِصق بعض كلِبَد  آله و عليه هللا صىلإذ تجمعوا عىل الرسول  ٢بان، وإن كان قد تؤيده آية اللِّبَدكان ل

  ٣األسد، كناية عن ك�تهم، لكنها ليست أك� من تسعة ملكان النفر خالف ما قد يروى.
إال الست�ع القرآن، وال اإلنرصاف إال لإلنذار بالقرآن، وألنه  آله و عليه هللا صىلفلم يكن الرصف إليه » رصفنا.. يستمعون القرآن«

  الحجة الوافية إلثبات وحيه، ورسالة نبي القرآن.
فلــ� حرضــوه «فه� هنا معا محتمالن، إذ رصفوا إليه هو، يستمعون القــرآن القرآَن ونبَي القرآن، »: فل� حرضوه«

، الست�عه، إنصاتا بألسنتهم فال يتكلموا، وبقلوبهم  فال ينشغلوا، ل� يستمعوا القرآن بأس�ع آذانهم، »:قالوا انصتوا
ولــوا إىل «لهــم باســت�عه  القدر الذي قيض» فل� قيض«ومنها إىل قلوبهم، حتى يعوه ويحفظوه إستعدادا لإلنذار 

  »:قومهم منذرين
فليكن القرآن الذي سمعوه قرآنا جامعا ملا يتطلبونه: حجَة الرسالة، وهكذا كل القرآن! مخاطبا إياهم يف خطاباته 

ومهم منذرين، تحمل قلوبهم ومشاعرهم ولذلك تراهم ـ ملا قيض ـ ولوا إىل ق ٤وإيحاآته، فليكن منه سورة الرح�ن
ما ال تطيق إال تصديقه واإلرساع يف إبالغه، وإنها لهي حالة امتالء الضم� �ا �يل عليه امالَءه لآلخرين، فيا له مــن 

  قول غالّب قاهر بليغ، تدخل حشاشة القلوب، فتقلبِّها إىل مقلب القلوب!.
  ركة لقلوب املنَذرين، دو�ا آية اخرى، إال هي نفسها؟ إنها:!وما هي صيغة االنذار، الغالبة الخالبة، املح

قا لَِ� بَْ�َ يََديِْه يَْهِدي إَِىل الْحَ « تَابا أُنْزَِل ِمْن بَْعِد ُموَىس ُمَصدِّ ا قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا كِ   ...:»قِّ َوإَِىل طَِريٍق ُمْستَِقيمٍ قَالُوا يَ
  ٥.»إىل الرشد فآمنا به ولن نرشك بربنا أحدا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي«

؟ أألنهم كانوا هودا ناكرين إنجيل عيىس؟ وهذا »انزل من بعد موىس«كيف ـ والقرآن أنزل من بعد عيىس ـ قالوا: 

                                                        
�� ����.. ��ٔ���  ا����م ����). ا������ج ������� �� ���� �� ���� �� أ��� �� آ���� �� ا����� �� ��� �� ا��� ا�������      ١

ا��� ا����� �� ا��ا��� وا�� �� �� ������ وا����ن �� ��� ���و �� ���� �� ا��ٔ��� ���� ���ة و���ة وا������ن ا��� �� 

و�� ا��ر ا�����ر » وإذ ����� ا��� ���ا«���رك ا��� ����:   وا���ز��ن وا���ز��ن و���ة و���� و���� و���و، و�� ا���� ���ل ا��ّ�

�� ���� وا����� و���� وا�� ��دو�� ا�� ���� وا������ ��� �� ا������ �� ا�� ����د �� ���� ��ل: ـ ا��ج ا�� ا�� ���� وا ٤٤: ٦

 و����ا ����، وا��ج ���� ا����ا�� وا����� وا�� ��دو�� �� ���ان �� ا�����. و���� ـ ا��ج ا��ا��ي وا�� ���� �� ��� ا�����ر.

 
ان ر�� ا��� �� ����ا �� ��� ا���� �� ���� ا���� (را��  »��دوا �����ن ���� ���ا  وأ�� ��� ��م ��� ا��ّ�«). �� ���� �����:      ٢

 ����� ��رة ا���) و�� ا���� �� ا��ر ا�����ر �� ��ة ��ق �� ا�����.

 
��ل: ����ا ���� ��ـ�، و�ـ� أ���ـ� ا�ـ� أ�ـ� �ـ��� �ـ�  ��ـ� ا��� ر��). ��� ا���� ا�� ���� وا����ا�� وا�� ��دو�� �� ا�� ���س      ٣

 �� ا��ٓ�� ��ل: �� ا��� ��� أ��� �� ����ة ا�����.����� 

 
ا�����ن ��� ا���س ����ا ٓا�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ���ل: ���� ��أ   ). �� ���� ا����ن روى ���� �� ا�����ر �� ���� �� ���ا��ّ�     ٤

�� و�� «����ا:  »���ٔي آ��ء ر���� �����ن«: ا��� ����ا أ��� ��ا�� ����، ���� ��أت �����: آ�� و ���� ا��� ���  ��� �����ا ���� ���ل ر��ل ا��ّ�

 ».���ء �� آ���� ر��� ���ب

 
 ).١٣٢ص  ٢٩). را�� ����� ��ة ا��� (ا�����ن ج      ٥
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ون! فليكونوا ممن آمن بنبــوات تــرتى، فإ�انــا مٌس من كرامة مرسيل الجن أن يكونوا كفارا، واملرسون هم املصطف
  بعد موىس، ثم انرصافا إىل خاتم األنبياء! السالم عليهبعيىس 

إذ يحمل رشيعة الناموس كأساس، وكتاب عيىس ال يحملها، وإ�ا يدعوا إىل  السالم عليهأم ألن القرآن يشابه كتاب موىس 
فألن اإلنجيل ال يحمل  ١لبعض ما حرم إبتالًء يف كتاب موىس، كتاب موىس دون زيادة إال دعوات أخالقية، وتحليالت
القيا، إعتربه رســل الجــن هنــا إســتمرارا لرشــيعة مــوىس، إذا رشيعة جديدة تنسخ رشيعة التورات وإ�ا تكملها أخ

فالقرآن كتاٌب أُنزل من بعد موىس، وهذا هو حق املعنى يف انتقالهم إىل القرآن بعد كتاب موىس، تلميحا مليحا أنه 
رشــع ال»: يهــدي إىل الحــق«من اإلنجيل والتورات » مصدقا ملا ب� يديه«الرشيعة املفصلة املستقلة بعد التورات 

عىل طول الخط بيننا وب� القيامة الكربى، ال عوج فيه » وإىل طريق مستقيم«الثابت الذي ال ِحَول عنه وال تحويل 
  !.»ال يأتيه الباطل من ب� يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد«

بــ� «رشاعهــا، وإ�ــا وال يعني تصديق القرآن ملا ب� يديه، تصديق املوجود من كتب األنبياء، املحرفة عن جهات إ
  م� أوحي إليهم، تصديقا لوحيها، ال تثبيتا للعمل بها، اللهم إال األحكام التي � تنسخ منها.» يديه

وترى كيف عرفوا أن القرآن نزل ككتاب موىس؟ ألنهم آمنوا من قبل بكتاب مــوىس، باآليــات الكــربى التــي أ� بهــا 
ب موىس، فأدركوا صلة عريقة بينه� يف أصول الدعوة وجــ�ع مــن موىس، ثم قايسوا ما سمعوه من القرآن إىل كتا

فروعها، وأنها من تلك النبعة التي نبع منها كتاب موىس، بل وأحرى، فإذا كان كتاب موىس وحيا وليس فيــه آيــات 
وا بسورة من وان كنتم يف ريب م� نزلنا عىل عبدنا فأت«النبوة إال قليالً، فليكن القرآن وحيا وهو كله آيات للنبوة: 

قياس ناجح ب� القرآن وكتاب موىس، دون حاجة يف القرآن إىل »إن كنتم صادق�..  مثله وادعوا شهداءَكم من دون ّهللا 
  بينة سواه، مه� احتاجت التوراة إىل بينات سواها!.

يــا يف الــنفس ملــن فاإل�ان بالقرآن، فيمن أنزله ومن أنزل عليه، إنه استجابة طبيعية مستقيمة لســ�ع القــرآن، وع
  استقامت فطرته، دون حاجة إىل حجة سواه، بل هو حجة الحجج تدل لوحيها بنفسها كالشمس يف رايعة النهار!.

  :»َوآِمنُوا بِِه يَْغِفْر لَُكْم ِمْن ذُنُوبُِكْم َويُِجْركُْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ    يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا َداِعي هللاّ «
  : ، فه� ـ إذا ـ ه� داعيا هللاّ  بكتاب ّهللا  آله و عليه هللا صىل  ول هللاّ هو رس»  داعي هللاّ «

»عىل بص�ة..  قل هذه سبييل أدعو اىل هللاّ «ف   وأما رسول هللاّ 
»قل إ�ا أدعوا ر� وال أرشك به أحدا« ٢

إليه أدعو وإليه « ٣
»مآب

»وانك لتدعوهم إىل رصاٍط مستقيم« ٤
ليحكم بينهم   يُدَعون إىل كتاب ّهللا «:  إىل هللاّ   فهو يدعوا الناس بكتاب ّهللا  ٥

»ثم يتوىل فريق منهم وهم معرضون
  أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا. وداعيا إىل هللاّ  يا«:  دعوة بإذن هللاّ  ٦

                                                        
و�� ا��ي ���م ����� ا����ء �� أ���  »و�� �� ��� ��� ا��ي ��م �����«: ا����م ����). و��� ���ل ����� ����� �� ����      ١
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 .٣٦: ١٣). ��رة ا����      ٤
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  ١.»بإذنه ورساجا من�ا
، فهو هو األصل يف مادة الدعوة، لواله � تكن رسالة وال دعوة، فإنــه بينــة الداعيــة وحجــة الــدعوة:  وأما كتاب هللاّ 

»أتلو القرآنوأُمرت أن أكون من املسلم�. وأن «
  ٣.»فذكِّر بالقرآن من يخاف وعيد« ٢

مع بعض، ك� يشهد بعضها   ، داعيتان تحمالن بينات من هللاّ  ويف كتاب هللاّ   ال سواه، بينة يف رسول ّهللا   وإن دعوة ّهللا 
  !. داعيا اىل ّهللا »:  يا قومنا أجيبوا داعي ّهللا «ف   هو رسول هللاّ    كتاب هللاّ ، ك� هو هو كتاب هللاّ   لبعض، فرسول ّهللا 

إجابة الدعوة إسالما باقرار، وإ�انا بها تصديقا بالجوانح والجوارح، فال فحسب اسالم » وآمنوا به  أجيبوا داعي هللاّ «
  لسانا وقلبا وأركانا بدرجاتها: اإلقرار، وال إ�ان التصديق، بل وإ�ان العمل أيضا: مثلث اإلجابة:

ـ ألن الذنوب تشمل ما تقدم قبل اإلستجابة »: من ذنوبكم«وإ�ا » يغفر لكم من ذنوبكم« بعضا ـ ال (ذنوبكم): كالً 
ليغفرها كلها �جرد اإلستجابة للداعية واال�ان ايا كان! وإ�ا يُغفر ما تقدم أصَل اال�ان   وما تأخر بعدها، وليس هللاّ 

ويغفر بعض ما تأخر لذلك األصــل، وألنــه مــن أكــرب  »قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف«تجابة: اإلس
إن تجتنبوا كبائر «ثم يغفر سيئات �كفرات أخرى بعد اال�ان االستجابة:  »إن الحسنات يذه� السيئات«الحسنات 

  ماذا!. أم »ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخالً كر�ا
عىل ضوء االستجابة اال�ان وهي درجات، فغفران بعض الذنوب وإجارة العذاب أيضا » ويجركم من عذاب أليم«... 

  درجات بدرجات دو�ا فوىض الالّ حساب، وإ�ا بحساب عدل ثم فضل (يا قومنا أجيبوا):
  !»لَيَْس لَُه ِمْن ُدونِِه أَولِيَاُء أُوْلَِئَك ِيف َضالٍَل ُمِب�ٍ فَلَيَْس ِ�ُْعِجٍز ِيف اْألَرِْض وَ    َوَمْن الَ يُِجْب َداِعي ّهللا «

  (ليس �عجز يف األض): ال يعجز ّهللا   ، والتارك إجابة ّهللا  ، فقد ترك إجابة ّهللا  (ومن ال يجب)، وهو يعرف أنه داعي هللاّ 
ومــا أنــتم �عجــزين يف «رضه، فكيــف إذا يف ســ�ِءه؟: : ال رسوالً وال كتابا ال يف أ وال داعي ّهللا   يف أرضه وال دعوة هللاّ 

  ٤.»من ويل وال نص�  األرض وال يف الس�ء وما لكم من دون هللاّ 
وليس له من دونه «وإ�ا يعجز ويظلم نفسه أن ترك الداعية، وعرض نفسه لشفا جرف هار فانهار به يف نار جهنم 

(اولئك) الح�قى البُله عائشون حياتهم (يف ضالل مب�) ف (يف)   له، أو يحولون بينه وب� بأس ّهللا يشفعون »: أولياء
  يف ضالل!.  إيحاء لطيف لغرقهم بضالل، مه� مشوا يف َدالل وكأنهم عىل هدى، يحسبون املجيب� لداعي هللاّ 

َمَواِت َوا   أََولَْم يََرْوا أَنَّ ّهللا « ٍء الَِّذي َخلََق السَّ ْألَرَْض وَلَْم يَْعَى بَِخلِْقِهنَّ بَِقاِدٍر َعَىل أَْن يُْحيَِى الَْمْوَ� بََىل إِنَُّه َعَىل كُلِّ َيشْ
  .»قَِديرٌ 

لهم يوم الدنيا إعجازا يف األرض فعجزا له عن عذابهم، ثم وال يقدر أن يحيي   إن ح�قى الطغيان قد يرون ترك هللاّ 
الذي خلق الســ�وات   أن ّهللا «مع ما يرون من آثار قدرته وسلطانه » أَو � يروا«هم املو� للجزاء رغم وعده، ولكن

» ولنئ سألتهم من خلق الس�وات واألرض ليقولن هللاّ «ك� هم معرتفون: » واألرض
افعيينا «» و� يعي بخلقهن«: ثم ٥
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»بالخلق األول
لخلق األول هو يف االوىل، والثا� هو اإلعادة خلقا يف األخرى، والعي باألمر هو العجز بسببه بعد فا ١

وقوعه أو مصاحبا عجزا معرفيا أو يف القدرة، فالذي � يعيَي بخلق الس�وات واألرض، فهل يعيى أن يحيي املــو� 
  وقد أحياكم و� تكونوا شيئا مذكورا!

»لخلق الس�وات واألرض أكرب من خلق النــاس«وهو أهون عليه وأد�:  »أن يحيى املو�بقادر عىل «أو � يروا أنه 
٢ 

  (بىل) إنهم رأوا وهم ناكرون (بىل إنه عىل كل يشء) من هذا وذاك (قدير).
ء املــو�؟ وكــذلك �ــا إن نفي العيِّ بالخلق هنا تعريض بنكران املرشك�: كيف وانه خالق الكون، عاجز عــن إحيــا

كانه عيي بخلقه ولغب: » اسرتاح يف اليوم السابع من خلقه«ترسَّب يف التورات من هذه األساط� الواهية: أنه تعاىل 
  ٣.»ولقد خلقنا الس�وات واألرض يف ستة أيام وما مسنا من لغوب«

  
  
  
  
  
  

  عمومية الدعوة القرآنية
  

ا لِتُنِْذَر أُمَّ الُْقرى َوَمْن َحْولَها َوتُنِْذَر يَْوَم الَْجْمعِ ال َريَْب ِفيِه فَِريٌق يفوَكذلَِك أْوحَ «  الَْجنَِّة َوفَريٌق يف يْنا إلَيَْك قُرْآنا َعَربِيّ
ع�ِ    ٤.»السَّ

: يعرب بفصيح آياته وبليغها ألعىل »يك قرآنا عربياأوحينا ال«الب� املب� من آيات ك� هنا ويف سائر القرآن » وكذلك«
لتنذر «القمم عن أعىل القيم التي تقوِّم وتقيِّم املكلف� عىل رصاط مستقيم، واضحا ال تعقيد فيه وال ريب يعرتيه 

  »:أم القرى ومن حولها
  ترى ما هي أم القرى وَمن هم َمن حولها؟

وهل إن َمن حولها هي القرى العربية من شبه الجزيرة، حيث الحول هو القرب الدائر  ٥أم القرى هي مكة املكرمة
ر القرى العربية من الجزيرة وسواها املتصلة بها، املجاورة لها؟ وعربية القرآن �عنــى اللغــة مدار األصل؟ أم وسائ

                                                                                                                                                         
 
 .١٥: ٥٠). ��رة ق      ١

 
 .٥٧: ٤٠). ��رة ����      ٢

 
 .٣٨: ٥٠). ��رة ق      ٣

 
 .٧: ٤٢). ��رة ا���رى      ٤

 
: ام ا���ى  ���. ا��ل و��� ���� ا��د�� ���ا ا����� ٓا�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ��دو�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٩: ��٣ر ). ا��ر ا���     ٥

 ـ �� ا����� ا��ٓ���. ٤و ٢ـ  ���١ ا��ٔر��م 

 



 172

تشمل العرب العامة َمن حول أم القرى أم البعيدة املنفصلة عنها! أم ان حولها تشمل كل القرى يف هذه املعمورة؟ 
ولها ال يحمل إنذار غ� العر�، وإن حمل وكيف تشمل غ� العربية منها ووحي القرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن ح

  وشمل فال اختصاص إلنذاره بقرى هذه املعمورة!
أم ال ذا وال ذاك وال.. فعربية القرآن ال تعني خصوص اللغة حتى تختص باصحابها، وإ�ا تعني وضوحها ب� اللغات 

األلسن ـ حيث يعرب دون تعقيد وقصور  يب� األلسن وال تبينه»: عر� مب�«وعىل حّد تعب� باقر العلوم يف تفس� 
  النازل إىل املكلف� أجمع� بأوضح بيان وأجمله.  عن أعمق املعا� وأعضلها: علم ّهللا 

  ١.»وهذا لسان عر� مب�«هنا لسان عر� مب�، وهناك لغة 
»عر� مب� نزل به الروح األم�. عىل قلبك لتكون من املنذرين. بلسان«

فإ�ا يرسناه بلسانك لتبرش به املتق� وتنذر « ٢
»به قوما لدا

٣
»فإ�ا يرسناه بلسانك لعلهم يتذكرون«

ما و «فاللسان هو لغة البيان، واللغة أعم من البيان والالّ بيان:  ٤
»من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم  أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليب� لهم فيضل هللاّ 

ولسان قومه،  ٥
غ� لغة قومه، وإ�ا ما يعرب عن الحق دون أي خفاء، لحد يفهمه كل مكلف حيث التعب� عــر� مبــ� واضــح ال 

  تعقيد فيه.
أنزل هــذا القــرآن بأفصــحها وأبلغهــا كــ�   ة العربية أعرب اللغات وأوضحها، لذلك سميت عربية، ثم ّهللا وألن اللغ

  يفهمه كل متفهم ليكون اإلنذار والتبش� به شامالً ال تبقي حجة وال تذر.
حك� واضحا ال تعقيد فيه تفه� وتعقالً  ٦:»وكذلك أنزلناه حك� عربيا..«فك� القرآن حكم عر� ال يختص بالعرب: 

  وتوافقا للعقل والفطرة والحياة ككل، ثم وتطبيقا عىل طول التاريخي والعرض الجغرايف..
»إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون«كذلك هو قرآن عر� لعلكم تعقلون وتعلمون: 

كتاب فصــلت آياتــه قرآنــا « ٧
»يا لقوم يعلمونعرب

»قرآنا عربيا غ� ذي عوج لعلهم يتقون« ٨
حيث ال عوج فيه تعب�ا وإعرابا عن الحق، وال معنويا  ٩
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  وال يف أية ناحية من نواحي البالغ.
البدو الظاهرون املتكشفون حيــث ال تظلهــم إال ك� وأن اإلعراب إظهار الحالة األدبية للكلمة، واألعراب هم أهل 

»األعراب أشد كفرا ونفاقا«الس�ء أم ماذا؟ غ� البنيان يف املدن ـ ف 
ال تعني من يتكلم بهذه اللغة، وإ�ا من يعيش  ١

م أشد كفرا ونفاقــا وأجــدر أالّ يف البوادي، حيث البعد عن مراكز التمدن اإلسالمي يجعلهم بعيدين عن اإلسالم فه
  عىل رسوله.  يعلموا حدود ما أنزل ّهللا 

 ٢هي كافة املجتمعات من سائر املكلف� من الجنة والناس أجمع� أم من ذا؟ يف كافة املدن األرضــية» القرى«ثم 
  رشفا.  ها هي مكة املكرمة زادها ّهللا والس�وية دون استثناء، وأم

»إنَّ اّول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهــدى للعــامل�«ان الكعبة املرشفة هي اّول بيت وضع للناس: 
  وهللاّ  ٣٤

ــّك األرض ومكَّهــا مــن مكــة ح ــا مــن حيــث هــي كنقطــة أوىل لحراكهــا:تعــاىل ب واالرض بعــد ذلــك « ٥يــث حركه
»دحاها

٦
  ١٢.»واألرض وما طحاها«

                                                                                                                                                         
 
 .٩٧: ٩). ��رة ا�����      ١

 
�� ا��ٔرض �����: ان أّول ��� و��   ا���� ��ل ��ل: ام ا���ى ��� ��ٔ�� اّول ���� ����� ا��ّ� ١١٥: ٤). �� ����� ا�����ن      ٢

 ����س..

ب ا��ل: ان ا��� ا����ل �� ���ت ��ة ���� ا�� �� ام ا���ى، و���� ا�� �� ���أ و�� ���� ��� ا����ة، وان ��ن أ��أ ا���اء وا��� ا����

���ب ا����� ا�����ة ا��� ���� ��� وا��وا��ت ا���  »�� ��� ����ا �� ���� �� ���ب و�� ���� ������ اذا ��ر��ب ا������ن«����� 

��ل: ��� �� ان ا���س �����ن ان  ا����م ���������ده �� ��� �� ���ن �� ا�� ����  ٥٤١: ١ا����ة �� ����� ��� �� ����� ا�����ن 

�� و��: �� ا��ي ��� �� ا������   �أ�ّ� ���ن ذ�� و�� ��ل ا��ّ   �� ���� و�� ���أ؟ ���ل: ����ا ����� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

ر����ً ���� ���� ����� آ����... ���� ������ ا����ب وا����� و��� ���� ان ���أ و����؟ ��ل: ��� ��� ��� ا����! ��ل: ��� 

 ا�� ��� وذ�� ����: ����ر ام ا���ى و�� ����� ـ ��م ا���ى ��� ����: ا�� ����.

 
 .٩٦: ٣). ��رة آل ���ان      ٣

 
�� ���� �� و��: ����ر ام ا����م ���� �� ����� �� �� ا��ا��� ا���� �� روا�� ا�� ا���رود �� ا�� ���� ٥٥٧: ٤). ��ر ا������      ٤

�� روا�ـ� » ا�����«��� ���ت ������� » �� �����«ا���ى ـ ��� ـ و�� �����: ���� ا��ٔرض! ا��ل: و��ا ���ن ��ٔو�� ا����د�� ل 

وذ�ـ� �ـ� �ـ�ل �� ��� ا���� ا��ٔ��؟ �ـ�ل: ��ـ� ا�ـ� ��ـ�  ا��ـ��م ����أ��ى روا�� ا������ �� ��� �� ا���ط ��ل: ��� ��ٔ�� ���� 

ا��ج �����  ٢٩: ٣) و�� ا��ر ا�����ر ٥٤٠: ٤: ����ر ام ا���ى و�� �����، وام ا���ى ��� و�� ����� ا����� (����� ا�����ن  ا��ّ�

 ��ل: ���� �� ����� �� ا���ى ا�� ا����ق وا����ب.» �� �����«�� ا�� ���س �� ����� 

 
: ��ٔ�� ��� ا����م ������ ��� ا������ �� ���� ���؟ ���ل  ا����م ����). �� ���ن ا�����ر وا��ر��د ������� ان ����� ��ٔل ����      ٥

 �� ا����� �� ����� ��� ا���ء.ا��ٔرض د���� �� �  : ���� ��� ا��ّ�ا����م ����ا��ٔرض �� ����� اي د����. و�� روا�� ا��ى ��� 

 
 .٣١: ٧٩). ��رة ا���ز��ت      ٦
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ثم استوى إىل الس�ء وهي دخان فقال لها «ثم األرض هي ايضا امٌّ لسائر الكرات لسبقها يف خلقها عليها �رحلت�: 
ا ولألرض أئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائع�. فقضاهن سبع س�وات يف يوم� وأوحي يف كل ســ�ء أمرهــا وزينــ

  ٣.»الس�ء الدنيا �صابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
فمكة املكرمة من الناحية التكوينية هي أم القرى، ثم وكذلك من الناحية الترشيعية حيث الرشعة اإلسالمية هي أم 

رئييس للرساالت اإللهية أوالً وأخــ�ا، وهــي الرشائع وتلك أطفالها املتطفلة عنها وإن كانت قبلها، فهي هي املركز ال
ية الرسول أنه من أم القرى وأن  ٤الركيزة القو�ة املتينة الدائبة للرسالة اإلسالمية طول الزمان وعرض املكان، ومن أمِّ

  لِّها ولكل القرى.رسالته أمُّ الرساالت ك
جمع محّىل بالم اإلستغراق، فهي تستغرق القرى املكلفة بهذه الرشيعة العاملية يف كافة أنحاء العا� » القرى«والن 

ال تعني الحول القريب، وإ�ا الحول من حيث التبعية الرشعية، وهذا يتبع يف حده ما » ومن حولها«بأرضه وس�ءه، 
بجمعيتها اإلستغراقية من ناحية، والحول بكونه حول األمِّ من ناحية أخرى » القرى«تُقرره الرشيعة من حدود، ف 

  ».من حولها«تدالن عىل هذه السعة العاملية يف 
ومن املعروف والطبيعي أن َمن حول العاصمة يف كل منطقة هم أتباع العاصمة وإن بعدوا عنها، واألوالد هم حول 

وهناك املكان القريب من األم والعاصمة، وإ�ا التبعية لألصل مه� كان املكــان األم أيا كانوا، فال تعني الحول هنا 
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث يف أمها رسوالً «قريبا أو بعيدا، والرساالت اإللهية يف القرى ليست إالّ يف اُمها: 

  ٥.»يتلوا عليهم آياتنا
وما أرسلناك إالّ كافــة للنــاس «الوحيدة للرسالة اإلسالمية العاملية ـ: رسالة إىل الناس كافة:  فأم القرى هي العاصمة

»إليكم جميعا الذي له ُملك الس�وات واألرض..  قل يا أيها الناس إ� رسول ّهللا « ٦.»بش�ا ونذيرا
سب وليس الناس فح ٧

                                                                                                                                                         
 .٦: ٩١). ��رة ا����      ١

 
�� و��: ��و�� �� ا��ٔرض �����   ��ل: ام ا���ى ���، ���� ام ا���ى ��ٔ��� اّول ���� ����� ا��ّ� ا����م ����). ا���� �� ا�����      ٢

 ان اول ��� و�� ����س ���ي ���� ���ر��..

 
 .١٢: ٤١). ��رة ����      ٣

 
: ���� �� ا���� ا����ر �� ا��� �� ���� �� ا����� �� ���� �� ���� ا������ ��ل ١١٥: ٤). �� ����� ا�����ن      ٤

��� ��: �� ��� ا���� ا��ٔ�� ـ ا�� ان ��ل: وا��� ��� ا���� ��ٔ�� �� ا�� ��� و��� ��  ا����م ������ٔ�� أ�� ���� ���� �� ��� ا���� 

 �� �����: ����ر ام ا���ى و�� �����، و��� �� ا���� ��ل ��ل: أم ا���ى ���.  ا���ت ا���ى وذ�� ��ل ا��ّ�

 
 .٥٩: ٢٨). ��رة ا����      ٥

 
 .٢٨: ٣٤). ��رة ���ٔ      ٦

 
 .١٥٨: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٧
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ثــم وال الجنــة  ١بل والِجنَّة أيضا: حيث تذكر مع اإلنس أم وحدها يف نطاق الرساالت اإللهية يف عرشات من اآليــات
»تبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعامل� نذيرا«والناس فحسب بل والعامل� أجمع�: 

ومــا أرســلناك إال « ٢
»رحمة للعامل�

»إن هو إال ذكر للعامل�. ملن شاء منكم أن يستقيم« ٣
فوحي القرآن ضارب إىل األع�ق يف طول العا�  ٤

»رآن ألنذركم به ومن بلغوأوحي اّيل هذا الق«وعرضه، من حرض ومن بلغته دعوته أيا كان وأيان: 
وأم القرى هــي  ٥

املركز الرئييس والعاصمة الوحيدة الوطيدة الخالــدة لهــذه الرســالة والــدعوة االخــ�ة، فالِجنــة والنــاس أجمعــون، 
  ».َمن حولها«ن والعاملون أجمعون أيا كانوا وأيَّان تشملهم هذه الدعوة العاملية دو�ا استثناء، وهم كلهم مِ 

إذا فآية أم القرى ـ وهي اآلية األم يف التعريف بسعة هذه الرسالة ـ إنها تعترب مكة املكرمة املركز الرئييس للرسالة 
حيث صدرت وانترشت عنها هذه الدعوة املباركة وعىل طول الزمن، والقــرى هــي املجتمعــات  آلـه و عليه هللا صىلاملحمدية 

» َمــن حولهــا«تى أرجاء الكون، يف هذه املعمورة أم سائر املعمورات يف األنجم، وهــي كلهــا العاملية واملكلفة يف ش
يخــص » من حولها«حيث الحول تعني هنا ما يناسب عمومية القرى املستفادة من مستغرق الجمع فيها، ولو أن 

  بعض القرى!.. القريب منها دون الجمع، لكانت القرى هي هذا البعض فقط ال الجمع، فاملعنى  لتنذر أم
ربهــم   إذا فدعوة االم ورسالتها تشمل القرى كلها وإال � تكن من قراها، والقرى هم العاملون أجمعــون حيــث هللاّ 

»رب العامل�  الحمد �ّ «أجمع�: 
إذا فالخارجون عــن هــذه الــدعوة إدعــاًء وتعنتــا هــم خــارجون عــن النــاس إىل  ٦

! وك� أن مكــة أم القــرى تكوينــا وترشــيعا،  وهم خارجون عن العامل� األحياء، املتخلف� عن ربوبية هللاّ النسناس، 
كذلك الرسول األقدس وأحرى، حيث القلوب قرى وأمها ومركزها األصيل عرب الرساالت وإىل يوم القيامة هو القلب 

يبدأ بإنذار نفسه واصطناعه بالقرآن، ثم سائر القلوب من سائر املكلفــ�، هآلـ و عليه هللا صىلوهنا الرسول  آله و عليه هللا صىلاملحمدي 
يا أيها املزمل. قم الليل.. ان لك يف النهار سبحا «خوضا يف أغوار البحار املتالطمة من كافة املكلف� لينجي الغرقى: 

  : فبقيام الليل والرتتيل يعد نفسه نهارا للسبح الطويل!..»طويالً
لـِـْد » أم القرى«ات كتابية تصدق ما شهدنا يف آية ثم وهنالك شهاد ــْد.. «ففي األصل االنقلويس من نِبــؤْت َهيِّ ُمَحمَّ

لِيلِيا   محمد هو الكل يف كله: ـ يف رسالته ودعوته، ك� يف صفاته أم ماذا من محمدياته؟.»: كَ

                                                        
) ١٣٠: ٦( »�� ���� ا��� وا���� ا�� ��ٔ��� ر�� ���� ����ن ����� آ����..«). و���ذج �� ��ه ا��ٓ��ت ا�����ت ��������:      ١

 »�� ��� ا����� ا���� وا��� ��� ان ��ٔ��ا ���� ��ا ا���آن �� ��ٔ��ن �����..«) ١٧٩: ٧( »و��� ذرأ�� ����� ����ا�� ا��� وا����..«

واذ ����� ا��� ���ا �� «) ٢٥: ٤١( »و�� ����� ا���ل �� ا�� �� ��� �� ����� �� ا��� وا���� ا��� ����ا ������«) ٨٨: ١٧(

�� او�� ا�� ا�� ا���� ��� ��� ��� «) ٢٩: ٤٦( »����� ���ر�� ا��� ������ن ا���آن ���� ���وه ����ا ا����ا ���� ��� و��ا ا��

 ).١: ٧٢( »�����ا ا�� ����� ��آ�� ����. ���ي إ�� ا���� ��ٓ��� ��..

 
 .١: ٢٥). ��رة ا�����ن      ٢

 
 .١٠٧: ٢١). ��رة ا��ٔ����ء      ٣

 
 .٢٨: ٨١). ��رة ا������      ٤

 
 .١٩: ٧). ��رة ا��ٔ��اف      ٥

 
 .٣: ١). ��رة ا������      ٦
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ــِدْت كــاْل َهُغــويِم ُوِملُــؤِ� اِْت َوِهْر ِعستي اِْت َهُغِوي«ويف األصل العربا� من فرع تورا�: ِح�ِّ النبي  ْم ُوبــائُوا َحمِّ
  »:َهبَّيِْت َهزِّه كابوْد آَمْر يُِهواْه صبائوتْ 

  ».أهيِّج كل األمم ويأ� محمد كلِّ األمم ومرغوبهم وأمأل هذا البيت من الجالل هذا أمر رب الجنود
ا الذي تنتظره كل قبائل   أجاب يسوع: لعمر ّهللا  ١ويف انجيل برنابا الحواري: الذي تقف بحرضته نفيس إ� لست َمِسيَّ

  أبانا إبراهيم قائالً: بنسلك أبارك كل قبائل األرض.  األرض ك� وعد هللاّ 
َرْختي أوتــو ُوليْشَمعيل ِشَمْعتِيَخا ِهينِّه بِ« ٢وبركة هذا النسل املبارك مرصحة يف األصل العربا� من التورات: تكوين

  »:َوِهيفرِ� أوتو وِهْ�بْتي أوتو ِ�ْئُْد ِمئُْد ِشِنيم َعاساْر نِسيئيْم إْم يُولِْد ِونتَيُِّو لُِغوَي غاُدل
ه و عليه هللا صىلوإلس�عيل سمعته: (إبراهيم)ها أنا اُباركه كث�ا وأ�يه كث�ا وأ�ره كث�ا وأرفع مقامه كث�ا �حمد « واثنــى  آـل

  ٣».يلدهم إس�عيل وأجعله أمة كب�ة.. أبارك العا� بهم عرش إماما
»لتنذر أم القرى وَمن حولها وتنذر يوم الجمع ال ريب فيه فريق يف الجنة وفريق يف السع�«

إلنذار الثا� إىل عطف ا ٤
األول يوحي بأنه غ�ه، ف� هو اإلنذار بغ� يوم الجمع؟ إن هنا نذارة ليوم الَفرْق: الدنيا وأخرى ليوم الجمع: األخرى 
وك� البشارة تعمه�، إذ ليس الدين ـ فقط ـ ينحوا نحو اإلصالح لألخرى حتى يختص انذاره وتبش�ه بها، بل ويبتدء 

ألخرى، حيث األوىل مزرعة األخرى، وانتفاع الزارع أو خرسانه يعمه�،.. وقد يعني اإلنذار األول باألوىل وينتهي إىل ا
ـ في� يعني ـ إنذار املبدء قبل املعاد، أو أن اإلنذار األول يعمه� كليه�، فألن الثا� أهمه� يختص هو بالذكر دون 

لحارضة، ولكن� األخروية صارمة ال تحمل بطياتها شهوات، االوّل، حيث النكبات الدنيوية تتحمل بِِطيَّات شهواتها ا
  فاإلنذار لها هي هي األصل ولألوىل الفرع.

»أيحسب اإلنسان ألَّن نجمع عظامه«يحوي جموعا عدة: جمعا ألجزاء كل إنسان وعظامه: » يوم الجمع«ثم الجمع 
٥ 

»الفصل جمعناكم واألول�هذا يوم «وجمعا للخالئق املكلف�: 
وجمعا ب� الرسل األشهاد واملرسل إلــيهم املشــهود  ٦

»الرسل فيقول ماذا أجبتم  يوم يجمع ّهللا «عليهم: 
قل يجمع بيننا ربنــا ثــم يفــتح بيننــا «ول� يفتح ويحكم بينهم:  ٧

»العليم بالحق وهو الفتاح
جامع املنــافق� والكــافرين يف جهــنم   إن هللاّ «ثم وجمعا ألصحاب الجحيم يف الجحيم:  ٨

                                                        
٨: ٩٦).      ١. 

 
٢٠: ١٧).      ٢. 

 
 ). را�� ������ (ر��ل ا�ٕ����م �� ا���� ا����و��) ��� ������ ��ه ا����رات.     ٣

 
 .٧). ��رة ا���رى ا��ٓ��      ٤

 
 .٣: ٧٥). ��رة ا������      ٥

 
 .٣٨: ٧٧). ��رة ا������ت      ٦

 
 .١٠٩: ٥). ��رة ا�����ة      ٧

 
 .٢٦: ٣٤). ��رة ���ٔ      ٨
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»جميعا
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصــالحات جنــات تجــري مــن تحتهــا   ان هللاّ «وك� يجمع أصحاب الجنة فيها:  ١

  ٢.»األنهار
ال ريــب «وبالجمع ب� الع�ل وأع�لهم، بينهم وب� كتبهم وشهودهم، حتى يحقق الجمع ب� كل عمل وجزاءه..: 

  .»فيه فريق يف الجنة وفريق يف السع�
»ب�وأنذر عش�تك األقر«ثم اإلنذار كتحقيق وإن  كان مرحليا من حيث التطبيق منذ العش�ة األقرب�: 

إىل قوم لُدٍّ  ٣
»لتبرش به املتق� وتنذر به قوما لُّدا«وهم األلداء من العرب: 

»ألنذركم به من بلغ«وإىل من بلغ:  ٤
ثــم اىل العــامل�  ٥

  ٦.»عبده ليكون للعامل� نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان عىل«أجمع�: 
»وأنذر به الذين يخافون أن يحرشوا إىل ربهم«ولكن� اإلنذار بالقرآن ككل ليس مرحليا، بل 

لتنذر أم القرى ومن « ٧
واملؤمن باآلخرة ال يُحرص يف أم القرى والقريبة منها، بل ويعم كل َمن  ٨.»حولها والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به

  سبيلُه اإل�ان أيّا كان وأيان.
ل اإلنذار من عش�ته إىل قومه اللّد أيا كانوا، ال يف القرى املجاورة ألم القرى، فال العش�ة  ثم يف املرحلية أيضا إ�ا يرتحَّ

 القوم اللد مخصوص بها، فاألقرب األحرى يف األنذار هم األقربون قرابة ال مكانا، ثم األقربيون محصورون فيها، وال
  األلداء األشداء تعنُّتا ومكانة ال مكانا، وال ترصيحة أو إشارة يف القرآن أن األقرب مكانا أحرى وأقرب يف الدعوة.

ثــم وكــذلك التبشــ�،  ٩ك� يف طيات آياتــه ثم ولإلنذار مرحليا وسواه ـ ك� سبق ـ موضع يف األوىل وآخر يف األخرى
�، ولكن اإلنذار يحتل املوقع األعىل والركيزة االوىل يف الدعوات الرسالية، فإن حمله عىل التقوى أقــوى مــن التبشــ

، ودفع الرضــر أوىل مــن جلــب  ون به من نفع ويهمهم ما ينَذرون به من رضٍّ فكث� هؤالء الذين ال يهمهم ما يبرشَّ
  النفع، والجمع أحرى!

                                                        
 .١٤: ٤). ��رة ا����ء      ١

 
 .٢٣: ٣٣). ��رة ا��ٔ��اب      ٢

 
 .٢١٤: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٣

 
 .٩٧: ١٩). ��رة ����      ٤

 
 .١٩: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٥

 
 .١: ٢٥). ��رة ا�����ن      ٦

 
 .٥١: ٦). ��رة ا�����م      ٧

 
 .٩٢: ٦م ). ��رة ا�����     ٨

 
 ). وا������� ا������ �� آ���� ����ا ���� ا��ٔ��ى ��ٔ��� أ��ى وا��� ��ٔ���ا، و���� ���� ��� ا��ٔو�� و����� �����.     ٩
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ًة واِحدًة َولِكْن يُْدِخَل َمْن يَشاُء يف رَْحَمتِه َوالظَّالُِموَن ما لَُهْم ِمْن َوِيلٍّ    َولَْو شاَء ّهللا « َجَعلَُهْم أمَّ   ١.»َوال نَِص�ٍ لَ
؟ أَوحدة ترشيعية يف رشعة وهي الرشعة الكاملة األخ�ة أن يكلف »لو«ماذا تعني وحدة االمة املستحيلة �ا توحيه 

 لجعلكــم أمــة  لكلٍّ جعلنا منكم رشعة ومنهاجا ولــو شــاء هللاّ «املكلف� عامة بهذه الرشعة منذ آدم إىل الخاتم؟ ف 
  ٢.»مرجعكم جميعا فينبئكم �ا كنتم فيه تختلفون  واحدة ولكن ليبلوكم في� آتاكم فاستبقوا الخ�ات اىل هللاّ 

النبي� مبرشين ومنــذرين وأنــزل معهــم   كان الناس أمة واحدة فبعث هللاّ «أم وحدة يف ضاللة ك� هم قبل البعثة: 
الذين آمنوا ملا اختلف   ب� الناس في� اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه فهدى ّهللا الكتاب بالحق ليحكم 

»يهدي من يشاء إىل رصاط مستقيم  فيه من الحق وهللاّ 
لجمعهــم عــىل   ولو شــاء هللاّ «أم وحدة يف هداهم تكوينيا  ٣

»الهدى فال تكونن من الجاهل�
دون اختيــار؟ فهــو انتقــاص حيــث اإلختيــار يف  ٥جمعا لهم عىل الهدى والعصــمة ٤

  تداء إكت�ل وليس كذلك اإلضطرار.اإله
أم يجمع من ال يهتدي بسوء اإلختيار إىل من يهتدي بحسن اإلختيار، أن يجرب االول� عىل الهدى؟ وهذه تسوية ب� 

»أم نجعل املتق� كالفجار«املتق� والفجار!: 
ض كلهم جميعا ولو شاء ربك آلمن من يف األر «ثم وال اكراه عىل الهدى  ٦

»ويجعل الرجس عىل الذين ال يعقلون  فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمن�*وما كان لنفس أن تؤمن إال باذن هللاّ 
٧ 

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلف�*إال من رحم ربك ولذلك خلقهم و�ت كلمة ربك ألمألن «
»الجنة والناس أجمع�جهنم من 

  ٩.»قصد السبيل ومنها جائِر ولو شاء لهداكم اجمع�  وعىل هللاّ « ٨
  ١٠.»أم حسب الذين اجرتحوا السيآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وم�تهم«

                                                        
 .٨). ��رة ا���رى ا��ٓ��      ١

 
 .٤٨: ٥). ��رة ا�����ة      ٢

 
 .٢١٣: ٢). ��رة ا����ة      ٣

 
 .٣٥: ٦). ��رة ا�����م      ٤

 
�� ����� ��� �� ا��ا��� �� ا��ٓ�� ��ل: �� ��ء ان ������ ���� ���ـ���� ��ـ� ا������ـ� ��ـ� ��ـ�ع  ٥٥٩: ٤). ��ر ا������      ٥

 ���ر ���� و��� ���� �� ���ء �� ر���..

 
 .٢٨: ٣٨). ��رة ص     ٦

 
 .١٠٠: ١٠). ��رة ����      ٧

 
 .١١٨: ١١). ��رة ��د      ٨

 
 .٩: ١٦). ��رة ا����      ٩

 
 .٢١: ٤٥). ��رة ا������      ١٠
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وحدة يف الثواب أو العقاب يف األخرى عىل اختالف يف الهدى والضالل يف أوالهم! ام يُجرب الكلُّ عىل الضــالل حتــى 
من يَختَار الُهدى لوال اإلجبار، فهذا إدخال من النور إىل الظل�ت ملن يهتدي لوال اإلجبــار، ثــم تســوية ظاملــة بــ� 

لناس تكوينا أو ترشيعا يف ضالل أو يف هدى يف األوىل او األخرى، كل ذلك املهتدي والضال، وكذلك أيَّة تسوية ب� ا
  عن ذلك علوا كب�ا، وقد تعني آيتنا إحالة كافة هذه الوحدات.  ب� انتقاص وظلم تعاىل هللاّ 

ف� يعم العادل� والقارصين غ� املكل» من يشاء«؟.. ألن »العادلون«دون » من يشاء«ب » والظاملون«وملاذا قوبلت 
 ، أن   فأولئك عىس هللاّ «أو يسامح عنهم من األطفال والجان� واملستضعف� الذين ال يجدون حيلة وال يهتدون سبيالً

فالعذاب يخص الظامل�، والرحمة تعم العادل� وغ� املكلف� والذين يحق العفو  »عفوا غفورا  يعفو عنهم وكان هللاّ 
قضية العدل وهو محدد بحدود الظلم ما � يصلح العفو، والرحمة  عنهم منهم وقد سبقت رحمته غضبه، فالغضب

  قضية اللطف، فهي واسعة ما � تناف العدل.
  
  
  
  
  
  

  القرآن نذارة عاملية
  

  ١.»تَبَارََك الَِّذي نَزََّل الُْفرْقَاَن َعَىل َعبِْدِه لِيَُكوَن لِلَْعالَِمَ� نَِذيرا«
حيث هي بازغة بتنزيل الفرقان، وكل سور القرآن فرقان مه� اختلفت اس�ؤها، فانها يجمعها » ة الفرقانسور «إنها 

  .»فبأي آالء ربك� تكذبان«أنها كلها فرقان ومن الفرقان 
لهذا العبد الفق� ذكريات حملتني عىل تسمية هذا التفس� بالفرقان، وان اقيم ردحا من الزمن يف » الفرقان«وان يف 

  ٢».ليكون للعامل� نذيرا«منزل وحي الفرقان 
 لها ك� هــي. اال آله و عليه هللا صىلوالفرقان ـ عىل ما يروى ـ كأنها نزلت سورتها كصورتها اآلن وقد نتلمح من قراءة الرسول 

فــذلك » ســنقرئك فــال تنىســ«تكفي سورة بعد الفاتحة إالّ بت�مها، وإن كان نسيان آية منها للرسول خالف النص: 
  ٣النسيان ـ اذا ـ نذره يف بوتقة النسيان.

                                                                                                                                                         
 
 .١: ٢٥). ��رة ا�����ن      ١

 
وا��ت ِ��َ�ة ا��ى �����م �� ��� ا�����ـ�  »���رك ا��ي ��ل ا�����ن«). ا��ت ���ة �����آن ���ه ا������ ا����ر�� �����      ٢

و�� �� و��� ���ا ا������  »ل ا�����ن���رك ا��ي ��«، ����� �����  ���� ����� ا��ّ�» ��ه«�� ��ٔس ا�����ت ا����ا��   �� ����� ا�� ا��ّ�

 او��ً وا���ا، ذ�� و�� و��� ������� �� �� ا������ ��� ا������ب ا������� ا�����.  �� او���، وا���� ��ّ�

 
���  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ا�����ري �� ا������ �� ���� �� ��� ا����� �� ��ف ان ر��ل ا��ّ� ٦٤: ٥). ا��ر ا�����ر      ٣

، ���ل: ا�� ا��� آ��؟ ��ل: ���، ��ل:  ا���� ���أ ��رة ا�����ن ����� آ�� ���� ��� ��ل �� �� ا���م ا�� ���ل أ���� أ�� �� ر��ل ا��ّ�

ـ ا��   ��� �� ������ ���؟ ��ل: ������ آ�� ����، ��ل: �� و���� ا������ أ��ل �� ���ا ا����ل ����ج ���� ����ه ـ و�� ��� ا��ّ�

 . ��ن ا��� ا����ظ ��� ا�ٕ����ق ��� أ��أه ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا��، و��ٔ�� ا��� ���، ر�� ا�� 
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بت�مها آية تحريم الزنا فيها، فانها من اّوليات املحرمات يف الترشيع االسالمي ك�  الخمر » الفرقان«وال تنايف مكية 
  وارضابه�.

املؤرشة للتدريج؟ و� ينزل بعُد القرآن املد� وقســم مــن » نزل«كله ك� تلمح له  وهل الفرقان هو القرآن املفصل
  ١امل�! وتقول الروايات انه املحكم الواجب العمل به دون املتشابه!.

املايض تشمل املنزّل من املفصل يف املستقبل ك� مىض، حقيقة في� نزل، وتحقيقا في� سوف ينــزّل، حيــث » نزل«
  ٢هكذا االمر يف سائر التعب� عن تنزله يف سائر القرآن.املستقبل املتحقق الوقوع يعرب عنه باملايض، و 

ثم القرآن كله فرقان محك� ومتشابها، وعّل اختصاصه يف الحديث باملحكم اختصاص بغ� الراسخ� يف العلم، الذين 
ن فالقرآن كله لهم فرقان، عىل درجاتهم يف تفهم ال يفهمون متشابههه يف نفسه، وبارجاعه اىل محكمه، واما الراسخو 

  الفرقان.
  والن الفرقان فعالن من الَفرق، اسم مصدر مبالغ يف الفرق، فهو القرآن البالغ يف فرقه ب� الحق والباطل.

»هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«ولذلك يعرب عنه ككل بالفرقان: 
ل التوراة واالنجيل من قبل هــدًى وانز « ٣

  ٤.»للناس وانزل الفرقان
  ٥.»وقرآنا فرقناه لتقرأه عىل الناس عىل مكث ونزلناه تنزيالً«ك� وهو البالغ يف فرقان التنزيل نجوما طائلة: 

واله� حيث يفرق فرقا واضحا ال ريب فيه ب� كل حق وباطل، طول الزمــان إذا فالقرآن فرقان كله يف البعدين، وا
وعرض املكان، ومن فرقه فارق التعب� فصاحة وبالغة وحتى يف موسيقاه عن سائر التعب�، وانــه الفرقــان املعجــزة 

ه فال يشبه اي الوافية بنفسه دون سائر الوحي، والفارق ب� حق املروي من السنة وباطله فرقان يف منهجه ومبلج
منهج إلهيا وسواه، حيث �ثل عهدا جديدا منقطع النظ� عن كل بش� ونذير. جديدا يف املشاعر، ينتهي به  عهــد 
الطفولة، ويبدأ به عهد الرشد بأشده، وينتهي به عهد الخوارق املتعوَّدة ويبدأ به عهد املعجزة العقلية والعلمية اما 

  وقوتة.هيه، وينتهي به عهود الرساالت امل
  فرقان الرسول ورسول الفرقان، فرقانان متجاوبان يف كل زمان ومكان..» ليكون للعامل� نذيرا«وألنه هكذا فرقان ف 

دون رسوله، النه بعبوديته القمة أستأهل ذلك التنزيل، ثم وأُرِسل للعــامل� نــذيرا بــذلك » نزل الفرقان عىل عبده«
غتها، بسابقتها للرسالة وسابغتها، فال تصوغ الرسالة إالّ بعد صبغها كاملة التنزيل، وما احالها صيغة العبودية وصب

، هذا، وك� هو عبده يف »ليكون للعامل� نذيرا«متكاملة، كافلة متكافلة، فمن ثم هي آهلة سائغة للرسالة بالفرقان 

                                                        
  ���� �� ����ب �� ��� �� ا�ـ�ا��� �ـ� ا��ـ� �ـ� ا�ـ� �ـ��ن ��ـ� ذ�ـ�ه �ـ�ل �ـ�ٔ�� ا�ـ� ���ا��ّـ� ١٥٥: ٣). ����� ا�����ن      ١

 �� ا���آن وا�����ن ��� ����ن او ��ء وا��؟ ���ل: ا���آن ���� ا����ب وا�����ن ا����� ا��ا�� ا���� ��. ا����م ����

 
���ل �� ��� ا�����ن ������؟ �ـ�ل: ���ـ� ���ـ�ق  آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر ا�� ������ �����ده �� ���� �� ���م ا�� ��� ر��ل ا��ّ�     ٢

����ر ا���� ���� ���� �� ا����اح وا��رق، أ�ـ�ل: و�ـ�ا ا��ٓ��ت وا���ر ���� �� ��� ا����اح و���ه �� ا���� وا���ر�� وا������ وا

 و�� آ�� �� ��ن ا�����ن �� ا���آن ���.

 
 .١٨٥: ٢). ��رة ا����ة      ٣

 
 .٤: ٣). ��رة آل ���ان      ٤

 
 .١٠٦: ١٧). ��رة ا�ٕ���اء      ٥
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من قمة التكريم، يف اهم ادواره مثلث » يدعوه  وانه ملا قام عبد هللاّ «ويف دعائه » سبحان الذي ارسى بعبده«ارسائه 
  الرسالية دعاًء وهي مخ العبادة، وعروجا ملقام التديل، وتنزيالً للفرقان!

» للعامل�«دون قومه ـ فقط ـ ام والعرب فحسب، ام عاملي زمنه، ام لردح من الزمن، وا�ا » ليكون للعامل� نذيرا«
والن العامل� جمع لعا� ذوي العقول، فألقل تقدير هناك من الجنة والناس أّمن هم اجمع�، يف كل زمان ومكان، 

ومن آياته خلق الس�وات واالرض وما بث فيه� «عا� ثالث ال نعرفهم، وقد تش� اليهم آيات العامل�، وآية الشورى 
  .»من آية وهو عىل جمعهم اذا يشاء قدير

عقول دو�ا استثناء، يصبح دليالً بجنب ســائر حيث تشمل الطول التاريخي والعرض الجغرايف لذوي ال» للعامل�«و
االدلة لكون هذه الرسالة السامية هي الشاملة الخا�ة للرساالت اإللهية أجمع، والجمع املحىل بالالّم يستغرق كافة 

  مصاديقه دو�ا استثناء.
الذي له ملك «وك� تلمح له فالعامل� اجمع� سواء أكانوا يف الس�وات ام يف االرض� تشملهم هذه النذارة االخ�ة، 

يف خلق  »احسن الخالق�  تبارك هللاّ «اذا فسعة هذه النذارة هي ملك الس�وات واألرض!. وك� » الس�وات واالرض..
حيث الفرقان يف احسن تقويم، احسن تقوم يف التدوين » تبارك الذي نزل الفرقان«االنسان يف احسن تقويم، كذلك 

  ألحسن تقويم يف التكوين.
بشخصه وجها بوجه يف سنِّي دعوته الثالث والعرشين؟ وذلك غــ� واقــع وال ميســور! فا�ــا » للعامل� نذيرا«وترى 

الهدف يف تبني هذه الرسالة القرآنية هو النذارة هو النذارة لكل العامل� �ن معه من حملة رسالته وبالغها اىل يوم 
  الدين.

ـ عىل ضوئها حملة لهــا عــىل طــول الخــط،   � واملد�، وصنع ـ بأذن هللاّ ولقد ادى هو واجبه الرسايل يف عهديه امل
  واملحور الرك� االم� عىل مّر الزمن هو الفرقان والفرقان فقط.

؟ الن البشارة ليست إالّ ملن يتقبل الدعوة، فخاصة بــاملؤمن�، »بش�ا«او » نذيرا وبش�ا«ال » نذيرا«وملاذا ـ فقط ـ 
  � اجمع�، ناكرين ومصدق�، وال تجد البشارة يف سائر القرآن إالّ خاصة دون النذارة.والنذارة تعم العامل

  .»الذي نزل الفرقان...«
  ١.»الذي له ملك الس�وات واألرض و� يتخذ ولدا و� يكن له رشيك يف امللك وخلق كل يشء فقدره تقديرا«

لك الس�وات واألرض، ولتملك الس�وات واألرض، ك� سوف تتحقق وتطبَّق عىل العامل� إذا فلتشمل دعوة القرآن م
  تعاىل فرجه الرشيف.  اجمع� زمن القائم املهدي عجل هللاّ 

منذ األزل، قبل الزمان وبعد الزمان ـ اذا ـ فلن يتخذ ولدا حتى االبد طول الزمان وبعــده، حيــث » و� يتخذ ولدا«
   لحاجة، فاذ � تكن قبل فلن تكون بعد.اتخاذ الولد ليس إالّ

  ال ذاتا وال اتخاذا، فلن يكون ـ اذا ـ له رشيك يف امللك. »و� يكن له رشيك يف امللك«
مــا زعمتمــوه ولــدا وســواه، رشيكــا وســواه، ولــن يكــون » وخلق كل يشء«وكيف يتخذ ولدا ام له رشيك يف امللك 

رشيكا، ال يف الخلق اذ هو مخلوق، وال يف تقدير الخلق فانه هو الذي  املخلوق الفق� الذات اىل خالقه ولدا له او
ر!» قدره تقديرا«   فهل املخلوق املقّدر يناحر الخالق املقدِّ
تختص به وتحرص حقيقة ملك الكون ككل دو�ا استثناء، حرصا وملكا حقيقي�، فــال » له ملك الس�وات واالرض«

  ى له...ينتقل عنه اىل ولد يتخذه او رشيك يُدع
  واملُلك الحقيقي يالزم امللِك الحقيقي وه� لزام املَلِك الحق دون زوال وال انتقال.

تشمل افعال العباد بجوانح ام جوارح؟ وهذا جٌرب رافع للتكليف! قد يقال: ال، حيث االفعال غ� » كل يشء«وترى 
  ».خلق«تخي�ا وقد يؤيده االشياء، فانها مواد الخلقة، واالفعال صادرة عنها كمصادر تسي�ا او 
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  القرآن يصّدق كل وحي ربا�
  

َل كَافٍِر بِِه َوالَ تَْشَرتُوا بِآيَاِ� َ�َنا قَلِ « قا لَِ� َمَعُكْم َوالَ تَُكونُوا أَوَّ اتَُّقونِ َوآِمنُوا ِ�َا أَنزَلُْت ُمَصدِّ   ١.»يالً َوإِيَّاَى فَ
أوالً وبتقواه اخ�ا، ونهي عــن ان يكونــوا اّول كــافر �ــا أنــزل، وأن   � نهيان، أمٌر باال�ان �ا انزل هللاّ أمران يتوسطه

! فالنهيــان  ، ورهــب ّهللا  ووىف بعهــد ّهللا   يشرتوا بآياته �نا قليالً: سياج رباعي ال قِبَل له، وال سي� ملن ذكر نعمــة هللاّ 
  يف اال�ان به وترك ما نهاه.  ر األخ� سياج للثالثة: تقوى هللاّ سياجان لتحكيم االمر األوّل، واألم

فانــه ايضــا نــازل  آلـه و عليـه هللا صـىليخص القرآن، فانه النازل من س�ء الوحي، أم هو الرسول محمــد » ما انزلت«وهل إن 
ين آمنــوا وعملــوا الصــالحات مــن بينات ليخرج الذ  اليكم ذكرا. رسوالً يتلوا عليكم آيات هللاّ   قد انزل هللاّ «برسالته: 

»الظل�ت اىل النور
ليس ساكن الس�ء وماكنها، وا�ا من مقــام   حيث النزول هنا وهناك ليس من الس�ء، فان ّهللا  ٢

حيــه ـ ســواء، عٍل، فك� القرآن نازل اىل أرايض القلوب من سموا الربوبية وس�ئها، كذلك الرسول نازل برســالته وو 
  حيث ه� من عٍل اىل داٍن.

حاملــه  آلـه و عليـه هللا صـىلوقد تتحمل اآلية كال النازل�، قرآن محمد ومحمد القرآن، مه� كان القرآن الوحي أصالً، ومحمد 
  فرعا، حيث الدليل األصل عىل رسالته هو القرآن، ك� هو وحيه األصيل.

يصدق ما معهم مــن أنبيــاءه وكتــب الــوحي،  آلـه و عليه هللا صىلاءه، ومحمد فالقرآن يصدق ما معهم من كتب الوحي وانبي
  ٣فمحمد هو القرآن ك� القرآن هو محمد مه� اختلفا يف مظهرين!.

» ما انزل هللاّ «ويف اخرى » ما انزلت«هنا 
»آمنوا �ا نزلنا..«يع�ن الرسول والقرآن، وأما  ٤

فانها خاصة بالقرآن ملكــان  ٥
، ولكن� القرآن ُمنْزٌَل: لنزوله جملة واحدة ليلة القدر، ومنزَّل ايضا لنزوله التنزيل: التدريج، وال تدرُّج ألصل الرسالة

  متدرجا نجوما طوال الرسالة.
ملــا «؟ ومعهم خليط مــن وحــي األرض والســ�ء! فهــل القــرآن يصــدقه كلّــه: »مصدقا ملا معكم«وترى ماذا يعني 
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  ؟!»بعض ما«ال » ام«والنص » لبعض ما معكم«؟ ام بعضه: الذي � يحرّف بعد ف »معكم
فويل للذين يكتبون الكتــاب بأيــديهم ثــم «هناك آيات ترصح ان اليهود والنصارى حرفوا أقساما من آيات الوحي:

»فويٌل لهم م� كتبت ايديهم وويٌل لهم م� يكسبون  يقولون هذا من عند هللاّ 
فكيف يصدق القرآن ما يكذبه من  ١

  تية او انجيلية دخيلة؟.آيات تورا
وانزلنــا اليــك الكتــاب بــالحق «إذا فليس القصد كلَّ ما معهم، فهل هو ـ اذا ـ ما معهم من آيات الوحي ال سواها: 

»مصدقا ملا ب� يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
ق هو كتاب ّهللا  ٢ ا بعض ما ، ال كل كتاب وال كل ما معهم؟ وا� فاملصدَّ

  معهم؟.
وليس يف تصديق البعض ملا معهم تحريٌض عىل اال�ان به، فان كلَّ الحق ـ ال محالة ـ يصدق البعض من سابقه، إذ 
ال �كن تكذيبه ككلٍّ وإن كان كلُّه من وحي األرض!. بل وال يستطيع اي كاذب محتال ان يجمع أكاذيب ال صدق 

فلو أن الحق خلص � يكن للباطل حجة ولو « �ظهر اآلخر بغيَة اإلضالل: فيها، فا�ا يخلط كذبا بصدق، ويظهر كال�
أن الباطل خلص � يكن اختالف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا فهناك استحوذ 

خالصــا ال بل وحتى إذا حاولوا أن يجمعــوا كــذبا » الحسنى  الشيطان عىل أولياءه ونجى الذين سبقت لهم من هللاّ 
  يستطيعون!.

ق إذا؟.» ما معهم«فرتى إذا ال يقصد من    الكله ملكان التحريف، وال بعضه إذ ال يفيد، ف� هو املصدَّ
مصدق ملا معهم وكــانوا مــن   وملا جاءهم كتاب من عند هللاّ «اقول: إنه البشارات املوجودة يف التوراة ك� يف آيات: 

»عىل الكافرين  اءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة هللاّ قبل يستفتحون عىل الذين كفروا فل� ج
فقد كانوا من قبــل أن  ٣

فل� جاَءهم ما عرفوا كفروا «يأ� محمد بالقرآن يستفتحون عىل املرشك� انه يأ� بأقوى رشيعة إليه تقيض عليكم 
  ».به...
»حق مصدقا ملا معهميكفرون �ا وراءه وهو ال«هنا ويف» ما معكم«ف 

يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا �ا نزلنا «ويف  ٤
إنها ـ فقط ـ البشارات املودوعة يف كتب الس�ء، ثم وفي� يعني األعم منها وسائر آيات الوحي  ٥.»مصدقا ملا معكم

»ما ب� يديه من الكتاب«و ٦»ما ب� يديه«بل » ممعك«او » ما معهم«ال نجد 
وال يعني ب� يدي الرسول كرسول إال  ٧

ابناءهم  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ك� يعرفون«ما انزل قبله عىل من سبقه من الرسل وقد يش� اىل ما معهم: 

                                                        
 .٧٩: ٢). ��رة ا����ة      ١

 
 .٤٨: ٥). ��رة ا�����ة      ٢

 
 .٨٩: ٢). ��رة ا����ة      ٣

 
 .٩١: ٢). ��رة ا����ة      ٤

 
 .٤٧: ٤). ��رة ا����ء      ٥
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»وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
الذين يتبعون الرسول النبي األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف «ـ ١

  ٢.»التوراة واالنجيل..
ه هللا صـىلحق الرسول االعظم محمــد وقد جمعنا يف مؤلف خاص ما معهم من بشارات ب ه و علـي آـل

نستعرضــها يف مجاالتهــا  ٣
  حيث تش� اليها اآليات، وهنا مجاٌل الستعراض موصفات القرآن يف كتب الس�ء.

 آلـه و عليـه هللا صـىلعموم القرآن، وخاصة تخــص ببشــارات للرســول  له وجهتان: عامة تشمل» ما نزلنا مصدقا ملا معكم«ف 
  فالقرآن ونبيه مبرش به� عىل سواء يف كتب الس�ء.

نــزل بــه الــروح «ذلك القرآن هــو الكتــاب الــذي برشــ بــه مــن قبــل: »: ذلك ـ الكتاب ـ ال ريب فيه«فمن العامة: 
ه لفي زبر االول�*او� يكن لهم آية ان يعلمه عل�ء بني االم�*عىل قلبك لتكون من املنذرين*بلسان عر� مب�*وإن

  ٤.»ارسائيل
واليكم �وذجا من هذه التي كانت يف التورات ولعبت بها ايدي التحريف و التجديف مواصــفات للقــرآن كــ� يف 

  ٥األصل العربا� من كتاب اشعياء.
ادايِْم ِ� َصَوال صاْو َصوْال َصــا« ى ِمشَّ ْو قـَـْوال قـَـاْو اِْت ِمْى يُورِْه ِدعاْه ِواِْت ِمْى يا بِْ� ِشُموعاْه ِغگُْموْيل ِمحاالْب ِعتْيمِّ

ْه* آِرشْ آَمْر  بِْر إْل هاعاْم َهذِّ إليهْم زِئُْت َهْمنِّوحاْه هانِيُحو زِِع� َشاْم ِزِع� َشاْم* ِ� بِلََعِجي َشافاْه ِوبِالُشوْن أِحرِْت يدَّ
ْرَجعاْه وِال آبُو ِشُموْع* ِوهاياْه الِهْم ِدبَْر يُِهواْه َصْوال صاْو َصوال صاْو قَْوال قاْو قَوال قَا ْو زِِعــْ� شــاْم لِعايِف ِوزِئُت َهمِّ

دُوا* الِخْن ِشمُعوا ِدبَْر يُِهواهْ أنِْيش الُصون ِمْشِيلْ َهاعاْم زِعْ� شاْم لِِمَعْن يِلُْخوا ِوخاْشلُوا آُحوْر ِونِْشبارو ِونُوقُِشوا ِونِلْكا
ْه أِرشْ يِ�وشاالمْ    »:َهذِّ

ه يف الخطاب أللمفطوم� عن الل� للمفصول� عن الثدي* ألنه امٌر عىل امــر، امــٌر « ملن تُرى يعلم العلم وملن يفقِّ
* ألنه بلهجة لكناَء وبلسان غ� لسانهم يكلم هذا عىل امر، فرٌض عىل فرض فرض عىل فرض هنا قليل وهناك قليل

الشعب* الذين قال لهم هذه هي الراحة فاريحوا الرازح وهذه هي الرفاهية فأبوا ان يسمعوا* لذلك سيكون كالم 
الرب لهم امرا عىل أمٍر، امرا عىل أمٍر، فرضا عىل فرض فرضا عىل فرض هنا قليالً وهناك قليالً ل� يذهبوا ويسقطوا 

  ».ىل الوراء فيحطَّموا ويصطادوا فيؤخذوا* لذلك اسمعوا كالم الرب يا رجال الهزء! والة الشعب الذي يف اورشليم*ا
ان نبيا غ� عربا� يكلمهم بغ� لغتهم، بقرآن » بلسان غ� لسانهم«إنها بشارات لطيفة للقرآن ونبيه، ترصيحا بلغته 

هــذه الراحــة اريحــوا «قائالً لشعب ارسائيــل: » قليالً وهناك قليالً امرا عىل امر فرضا فرض هنا«نازل عليه نجوما: 
  ولكن..» الرازح: التعبان، وهذا هو السكون

ق ـ إذا ـ بهذا النبي وبقرآنه، فقد صدق بسائر كتب الس�ء املبرشة به�، ومن يكــذب فقــد كــذب بهــا  فمن يصدِّ
والكافر بــالقرآن كــافر �ــوىس واملســيح وَمــن أجمع، فاملسلم مسلم وموسوي ومسيحي حيث صدقه� يف إسالمه، 
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  بينه�، الذين برشوا به!
  !»آمنوا �ا انزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا اوّل كافر به...«ف 

  وترى النهي يخص اّولية الكفر به فلو كفروا به آخرا أو بعد آخرين فال نهي؟!
نا إ�اُء تنديد، أنهم رغم ما كان عليهم اإل�ان به قبل أجل ـ انه نهي عن مطلق الكفر به أوالً وآخرا، وذكر االّول ه

وكانوا من قبل يستفتحون عىل الذين كفروا فل� «» اآلخرين، ألنهم كانوا يعرفونه ك� يعرفون أبناءهم دون آخرين
ع هو أفضح فكانوا أّول كافر به ـ هنا يُنهون ع� كفروا خالف املرتقب منهم، نهيا عن واق »جاءهم ما عرفوا كفروا به

اذ كانوا كــذلك يفعلــون، فــال  »ال تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة«منكر فعلوه، كالنهي عن اكل الربا أضعافا مضاعفة: 
  تكونوا اّول كافر �حمد والقرآن، وبأن وصفه وكتابه يف كتبكم مذكورة!.

ل� فال يؤمنــون، أن لــو كــان خــ�ا فيا لهذا الكفر االّول من ضالل ذا� وإضالل لآلخرين، فإنهم يستدلون بكفر االوّ 
  فليكونوا هم اّول املؤمن� إذ كانوا يعرفونه ك� يعرفون أبناءهم! واهل البيت أدرى �ا يف البيت.

فقد منعوا هنا أن يكونوا قدوة يف الكفر فحجة للنفوس الضعيفة، رغم ما عليهم أن يكونوا أوّل املــؤمن�، فقــدوة 
  لآلخرين.

هنا تعم الزمنية والرتبية، وقد جمعوا بينه� فكانوا اوّل كافر بــه منــذ اوّل املواجهــة مــن العهــد  ثم االّولية املنهية
املد�، قبل أن يكفر به غ�هم من مرشك� وكتابي� هناك، وكانوا كذلك اوّل كافر به يف ألّده وأشــده، مهــ� كانــت 

يون، فهم أوالء كانوا االّول� واآلخرين يف الكفر امل�، االّولية الزمية يف العهد امل� للمرشك� حيث � يكن هناك كتاب
وبنوا إرسائيل هم االّولون زمنا يف العهد املد�، ورتبة يف امل� ايضا ويف كل العهود، حيث � يُعهد كفــر أكفــر مــن 

  كفرهم وحتى اآلن!.
أوزارهم، ك� ان اّول من آمن به عليه وزره ووزر من كفر به إىل يوم القيامة وال ينقص اولئك من » اول كافر به«ف 

مــن ســن : «آلـه و عليـه هللا صىلله اجره وأجر من آمن به اىل يوم القيامة وال ينقص أولئك من أجورهم، وك� ثبت عن النبي 
سنًة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة وال ينقص أولئك من أجورهم يشء ومن سن ســنة ســيئة 

  ».زر من عمل بها إىل يوم القيامة وال ينقص أولئك من أوزارهم يشءكان عليه وزرها وو 
»َوالَ تَْشَرتُوا بِآيَاِ� َ�َنا قَلِيالً َوإِيَّاَى فَاتَُّقونِ «...

١  
نا قليالً أن حرفوها بزيادة .. إنها آيات بيِّنات يف كتابات الرسل اإلرسائيل� تحمل بشارات بالقرآن ونبيِّه، اشرتوا بها �

أو نقصان أو تحوير وتغي�، يف التوارة واإلنجيل وما بينه� من كتاب، كيال يبقى أثر من محمد وقرآنه فيها، مغبــة 
قليــل!: مــن أ�ــان ماديــة يأخــذونها مــن األثريــاء املســتغل�، ومــن معنويــة!   �ن قليل وكلُّ �ٍن بجنب آيــات هللاّ 

زيدا عىل مناصبهم الروحية اإلرسائيلية، ومكانة عند الفراعنة والقيــارصة، هــؤالء الــذين يــرون يكتسبونها: بقاًء وم
  رشيعة القرآن خطرا عىل كيانهم، ومكانتهم في� بينهم من الرباني� واألحبار ـ ام ماذا!.

ك�ة يف ايِّ األ�ــان يف هــذه  هنا مقابل الك�ة، إذ ال» قليالً«، دون أن يعني  فهذه األ�ان كلها قليلة وجاه آيات هللاّ 
  التجارة البائرة الخارسة، حيث تبوء خواًء يف الدنيا واآلخرة!

، والثمن ال يشرتى وإ�ا املــثمن هــو املبــاع  ، والثمن ما يكسبونه بتحريف آيات هللاّ  هنا املثمن املباُع هي آيات هللاّ 
  واملشرتى، ف� هو التوجيه لكون الثمن هنا هو املشرتى؟.

ه أن الثمن هو املرغوب فيه دا�ا مه� كان نقدا ام سواه، فالذي يُقدم ببيع ما عنده �ا لــيس عنــده، لــيس االّ علّ 
  لرغبته في� ليس عنده، مه� كان ما عنده مرغوبا فيه أو مرغوبا عنه.

وهم يزعمونهم: شعب  فهؤالء املحرفون آيات البشارات كانوا راغب� عنها إذ يرون فيها انقضاء النبوة اإلرسائيلية، 
يوحي بــأنهم   املختار! فاذ يجدون �نا ع� ال يحبون فهم إىل هذه التجارة يجنحون، فاشرتاء �ن ببيع آيات ّهللا   هللاّ 
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  عنها إليه راغبون.
فليس الثمن واملثمن إالّ �قياس الرغبة، حيث املرغوب فيه �ن واملرغوب عنه او املفضل عليه مثمن، ففي تبــادل 

� تعترب كل واحدة �نا ومثمنا باعتبارين، دون فرق ب� املتاع والنقد، فقد يكون النقد ايضا مثمنا ك� يكون سلعت
  �نا.

املرغوب عنها ـ أصبح العرض �نا يشرتى واآليات   وهنا ـ إذ كانت الرغبة ـ كل الرغبة ـ في� يعتاضون به آيات هللاّ 
  مثمنا يُرشى.

  ـ ايَّا كان ـ فالنهي يستأصل هذه التجارة بكل أ�انها أنها قليلة!.  جنب آيات ّهللا وألن ما رغبوا فيه قليٌل ب
وقد يكون املثمن مرغوبا عنه وال يكون الثمن مرغوبا فيه ولكنه أفضل من الثمن عنــده، فهنــا يرشــى املــثمن وال 

»مــن الزاهــدين ورشوه بثمن بخس دراهم معــدودة وكــانوا فيــه«يشرتي الثمن وك� يف يوسف عند إخوته: 
دون  ١

  واشرتوا به �نا بخسا.
»�نا قليالً  وال تشرتوا بعهد ّهللا «ـ �نا قليالً:   إنهم اشرتوا بآيات البشارات ـ وهي عهد ّهللا 

وال «خشية من الناس وتقاة:  ٢
فال تخشوا الناس واخشون وال تشرتوا بآيا� �نا قليالً ومن � يحكم �ا انزل «ـ »قونتشرتوا بآيا� �نا قليالً واياي فات

»فاولئك هم الكافرون  هللاّ 
.. فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا به �نا قليالً فبئس مــا «خالفا للميثاق الذي اخذ عليهم  ٣

  ٤.»يشرتون
تجارة خارسة إرسائيلية أن اشرتوا بآيات البشارات �نا قليالً، رهبة من السلطات الزمنية، وخشيًة من الناس وتقــاة 

  فاشرتوا هــذه األ�ــان القليلــة بعهــد هللاّ  ٥وحفاظا عىل كياناتهم أحبارا ورهبانا، واستدرارا ملا يُدرُّ عليهم من أموال
  وميثاقه الذي واثقهم به والنبي�.

فآيات البشارات كانت تباع حفاظا عىل السلطات اإلرسائيلية، وآيات العقوبات عىل األغنيــاء والكــرباء تبــاع حتــى 
يأخذوا هم رواتبهم وال تقع العقوبات عىل األغنياء، وآيات الجزاء عىل الظالمات الفرعنات تباع حتى ال �س بكرامة 

إن الغايــة «لقيارصة.. وهكذا كانت شنشنة اإلرسائيلي� القد�ة وحتى اآلن ـ وإنهم ك� يرصحون يرون الفراعنة وا
  فيربرون التحريفات بغية الغايات.» تربر الوسيلة

ُسوا الَْحقَّ بِالْبَاِطِل َوتَْكتُُموا الَْحقَّ َوأَنْتُْم تَْعلَُمونَ «   ٦.»وَالَ تَلِْب
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� تلبسون الحق بالباطــل وتكتمــون «نهيان يف استفهام إنكار وتنديد: عن لبس الحق بالباطل، وعن كت�ن الحق: 
»الحق وانتم تعلمون

فالحق املكتوم بغ� لباس أو لبس الباطل ال يُلبس بالباطل، وا�ا هو الحق الظاهر غ� املكتوم  ١
  ٢يلبس بالباطل.

كذلك كت�ن الحق، فال بد للحق أن يظهر بصورته وصيغته حتى يتبعه فمكا ان لبس الحق الظاهر بالباطل محرم، 
  أهلوه، وللباطل أن يظهر كذلك حتى يجتنبه مخالفوه، فال تخلطوا الحق بالباطل فتعمى مسائله وتشكل معارفه.

بالباطل وهم يف هذا املجال من التحريف والتجديف كانوا وال يزالون يزاولون كت�ن الحق إن استطاعوا أو تلبيسه 
وتخليطه إذا ظهر، فقد حذفوا بشارات عن كتابات النبي�، وكتمــوا أخــرى عــن بُســطائهم، أو حرفوهــا بتلبيســها 
بالباطل، في� كانت ظاهرة، أم علّها إذا ظهرت ال تدل عىل ما تدل، والقرآن يفضحهم يف مواضيع شتى نتحدث عنها 

  يف طياتها.
ئة والتعمية، خالف اإليضاح، او من اللَّبس السرت، الذي هو ايضا من اللُّبس، قد تكون من اللُبس: التغط» ال تلبسوا«و

  ٣.»ل�دوهم وليلبسوا عليهم دينهم«فقد كانوا يلبسون الحق بالباطل: 
بتأويل: تغي� اللفظ او تغطئة للبشائر الواضحة �ا يُعمي عليها من باطل التحوير والتغي�، أو ما يسرتها عن الداللة 

تأويل املعنى، وه� باطالن يُلبس به� الحق، ولكن� الحق وهو: الثابت عند الفحص له دولة، طاملا الباطل ـ وهو 
  الزائل عند الفحص ـ له جولة.

الشامل، تعال معنا إىل بشارات العهدين: عتيق التوراة وجديد االنجيل، ترى عجبا من ذلك اللُّبس واللَّبس والكت�ن 
رسول االسالم «تجد تجديفاتهم وتحريفاتهم، بعد الفحص عن اآليات التي تحمل بشارات، وقد أفردنا بحثا عنها يف 

  ويف التايل عرض لبعض  �اذجها:» يف الكتب الس�وية
  عربا�:) من قوله تعاىل حسب النص ال۹ـ  ۵: ۹يف التوراة فحرفوه اىل غ� محمد ك� يف: (هوشع » محمد«عمدوا اىل 

لِكَسفام قيموش ي�اِشم ُحوَح باهاليهم* بائوا ِ�ّي » محّمد«� ِهنِّيه هالُِخو ميشود ميَرصييم تَِقبِصم موْف تَِقِربِم «
لُوم يِدعو ييرسائل إويل هناِ�    ».ء َمشوكاع إيْش هاُروَح َعْل رَْب َعُونِحا  ِوَربّاه مسط�ه* َهِفقوداه بائوا ِ�ِّي َهشِّ

لفضــتهم والقــرّاظ يــرثهم والعوســج » محمــد«يرتحلون ألجل الخراب، فمرص تجمعهم وموف تدفنهم وها إنهم «
يستويل عىل أخبيتهم* تأ� ايام التمييز. تأ� أيام الجزاء سيعلم ارسائيل ان النبي السفيه ورجل الروح مجنون لك�ة 

  ».ا�ك وشدة الحنق
ه سوف يأخذ مــن فضــتهم: امــوالهم ـ جزيــة، وأن ارسائيــل ترصيحة بينة باسمة املبارك، وان» محمد لفضتهم«ف 

ه ويجنّن وهو رجل الروح القديس الرسايل...   سيعلم أن هذا النبي ـ لك�ة  ا�ك وشدة الحنق ـ سوف يسفَّ
يرث « ۲ـ » والقراص يرث فضتهم اللشهية«ولكنهم حنقا عليه وحمقا منهم وإ�ا به دخلوا يف مربع من التحريف: 

» محمــد«ترجمة لإلسم الَعلَم: »! بيت االمل لفضتهم« ۴» االمكنة املرغوبة لفضتهم« ۳ـ » س فضتهمالقريص نفائ
  بوصف: (الشهية): نفائس ـ االمكنة املرغوبة ـ بيت االمل، ترج�ت متضادة مع بعض، متضادة لألصل معنويا وادبيا.

ام = محمد لفضتهم = قيموش ي�اشم = القريص موف تََقْربم = موف تَْقِربهم ـ محمد لكسف«فاالصل العربا� يقول: 
  »!يرثهم! ـ حوح باهاليهم = يكون العوسج يف منازلهم
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وهذه الرتج�ت االربع حذفت حروفا أو أضافت أخرى، وقدمت كل�ت وأخرت أخرى حتى لبست حــق البشــارة 
  بباطل ال �ت بصلة لبشارة.

»: محمد يم كسفام«مضافا ـ بحذف الالّم ـ اىل كسفام: » محمديم«املفرد ـ جمعا » محمد«فالرتجمة الثانية جعلت 
قيموش يــ�اش «فاصبحت الجملة: » ي�اشيم«واسقطت ميم الجمع عن » محمد لكسفام«نفائس فضتهم واالصل 

فرتجمت ب: يرث القريص نفائس فضتهم، وهم يف عجالة التحريف نسوا ان يضيفوا ياء الجمع » محمد يم كسفام
  فاصبحت الرتجمة غلطة عىل غلطات!» ي�اشم«وميم الجمع من » لكسفام«لالم من اىل محمد ويحذفوا ا

  ».رسول االسالم يف الكتب الس�وية«وكذلك بقية الرتج�ت املفصلة بأخطاِءها يف كتابنا: 
 يف هذا النص ليحيدوه إىل غ�ه، ف�ذا ـ اذا بالنســبة ملــا ال يحمــل» محمد الرسول«فاذ قد نرى أنهم يعمدون اىل 

  اسمه الخاص!.
  فويلهم إذ يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون حقه من باطله!

  
  
  
  
  
  

   القرآن قول رسول كريم من هللاّ 
  

»إِنَُّه لََقْوُل رَُسوٍل كَِريمٍ «
١  

يس عىل غيب الوحي بضن�، هو واسع قول رسول ال يقوله إال عن مرِسله دون أن يتقول عليه األقاويل، وهو كريم ل
والس�ء ذات الرجع. إنه لقول فصل. وما «صدره متفتٌح قلبه، ال يخون أمانة الوحي كالس�ء ذات الرجع ال تخون 

»هو بالهزل
  إنه أم� كريم ليس كيانه يف حياته إال الرسالة اإللهية وبالغها. ٢

»وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مب�« »ِل َشاِعٍر قَلِيالً َما تُْؤِمنُونَ َوَما ُهَو بَِقوْ «
يب� بذاته أنه  ٣

بل قالوا أضغات أحالم بل افرتاه بل هو «ذكر وليس شعرا وخياالً موزونا، رغم ما يتقولون عليه دون برهان انه شاعر 
»شاعر

»ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون« ٤
»أم يقولون شاعر نــرتبص بــه ريــب منــون« ٥

هــل هــو شــاعر؟  ٦
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»والشعراء يتبعهم الغاوون... إال الذين آمنوا«
د ينشد الشاعر عن اإل�ان والصدق، وأحيانا كث�ة عن الخيال والال فق ١

إ�ان، وه� مشرتكان يف زخرفة املعنى �وسيقى القول، ما يزيد املعنى ملعانا لو كان صادقا، وما يريه حقا لو كــان 
رآن، وهو فوق القمم باطالً، وحاىش الرسول الكريم أن يزخرف الوحي �ا ليس منه! وملاذا؟ فهل ليزيد يف نضارة الق

  يف فصاحة التعب� وبالغة التنسيق!..
ثم ال نجد أيا من أوزان الشعر وأوهامه وأساط�ه يف هذا الذكر املب�، فكيف يتقول عىل قائله: انه شاعر، أو: انــه 

  شعر، أهكذا كذب واضح وفرية فاضحة؟.
، عديم النظ�، � يصدر ولن يصدر من أي مصدر إن هذا القرآن ليس شعرا وال ن�ا نتعوده، إ�ا هو بدع يف التعب�

، وألنه خا�ة الوحي، فريد يف موسيقاه، فريد يف معناه، يوحي من كل زواياه، انــه لــيس بقــول برشــ، وال أي  إال هللاّ 
مصدر غ� الوحي، منهج منقطع النظ�، تفرد به اللطيف الخب�، وب� كتابات الوحي أيضا، فضالً ع� سواها ممــن 

  ه!.سوا
إن املذاهب األدبية أجمع، واملذاهب الفكرية أجمع، واملقاييس املوسيقية أجمع، إنها كلها ومعها كافــة املــذاهب 
طوال التاريخ، هي فاشلة أمام املذاهب التي سلكها القرآن، منهزمة يف رصاعها العنيد الشديد، يعرف بذلك أهلوها 

ويزخرفونها، علَّهم يضلوا جهاالً كأمثالهم، ولكن� العل�ء العقــالء ال شاءوا أم أبوا، وإ�ا يلقون دعايات يلغون فيها 
  يضلون.

  »!قليالً ما يؤمنون«فليست القولة الجاهلة: إنه قول شاعر، إال نتيجة عدم اإل�ان، ال أن لهم برهانا عىل ما يتقولون 
كان قول كاهن � يرد فيه شتم الشياط� الذين  فلو» قليالً ما تذكرون«يؤخذ عن الجن والشياط�  »وَالَ بَِقْوِل كَاِهنٍ «

، بل قليالً ما تذكرون حقائق  يؤخذ منهم يف الكهانة، ثم اناقة القول وعمق املعنى يحيده من أن يكون من غ� ّهللا 
  تعرفونها من أصولها.

ته العاملية بــاهرة فيهــا، ظــاهرة ملــن : تنادي بهذه الحقيقة الناصعة آياته البينات، فربوبي»تَنِزيٌل ِمْن رَبِّ الَْعالَِم�َ «
  يتدبرها ويتذكرها وأراد اإل�ان.

ا بَْعَض اْألَقَاِويلِ «   ».الخذنا منه باليم�...«: األكاذيب... »َولَْو تََقوََّل َعلَيْنَ
ول ال هو فحسب، بل هذه السنة اإللهية ثابتة يف رسله: ان لو تقولوا لفضحهم وأخزاهم ـ ولن يتقولوا ـ يخزي املتق

، ك� لــو � يبعــث رســوالً بــل وأقــوى:  لكيال يخزي الوحي والرسالة اإللهية، ويضل الناس فتكون حجة لهم عىل هللاّ 
فالعقل هنا يستقل �ا يوحيه النقل من رضورة األخذ بيم� القدرة اإللهية. من يتخلــف مــن الرســل عــن الرســالة 

  اإللهية.
  

  بشارة توراتية بحق الرسالة املحمدية:
بوجه عام ـ بعد تخصيصه آله و عليه هللا صىلالتوراة ـ في� ترصح ـ من عرشات البشارات بحق الرسول األقدس محمد  ترصح

  يؤخذ بأخذة قوية الهية تفضحه ك� يف األصل العربا� التايل:  بالذكر ـ أن املتقول عىل هللاّ 
ونُو ( ء آقِيم الِهْم ِمِقرِْب إِحيِْحْم كُِموِشْه ِونَاتَتِّي ناِ� «   ):۱۷ِدباِري بِِفيُو ويِِدبِْر اِلَوِهيْم إْت كاْل أِرشْ أصَّ

  ).۱۷نبٌي أقيم لهم: (بني ارسائيل) من أقرباء أخيهم، كموىس وأضع كالمي يف فمه ل� يبلغهم جميع ما آمره به (
  ):۱۹» (ْش معي موِوَهاياه َها إيش أِرش لوء ييْشَمع إْل َدباري إيل أِرشْ يَِدبِْر بِْشمي آنوحي إُدْر و «

  ).۱۹وأي انسان � يطع كالمي الذي يتكلم به باسمي فإ� أحاسبه عليه (
أخ هنا�ء أِرش ياذيِد لَِدبِْر دابار بش ِمي إت أِرش لُوء صوييبو لَِدبِر وأِرش يَِدبِر بِشِم إلوِهيم اجريم ووميت هنا�ء «

                                                                                                                                                         
 
 .٢٢٤: ٢٦). ��رة ا����اء      ١

 



 190

  ).۲۰» (َهَهيُو
  ).۲۰أن يقوله أو تنبأ باسم آلهة أخرى فليمت (وأي نبي تجرب فقال باسمي قوالً � آمره 

ِوخي تومر بيل بابخا إخاه ندع إت هدابار أرش لوء ديربو ادوناي أِرش يدبر هنا�ء بشم ادوناي ولؤيهيه هــدابار «
  ):۲۲ـ  ۲۱» (ء لوء تاُغور ميِمنو ولوء يابوء هوء هدابار أرش لوء ديربؤ ادوناي بدادون ديربو هنا�

) فإن تكلم النبي باسم الرب و� يتم كالمه و� يقــع ۲۱ك كيف يعرف القول الذي � يقله الرب (فان قلت يف نفس
  ).۲۲فذاك الكالم � يتكلم به الرب بل لتجربه تكلم به النبي فال تخافوه (

اخوتهم بنو تعاىل وعد العا� أن يقيم نبيا كموىس من أقرباء أخوة بني ارسائيل، ف  هذه اآليات البينات تبرش أن هللاّ 
) فأقربائهم هم بنو اس�عيل. فهو الرسول األقدس محمد االس�عييل الذي هو ۸: ۲۸عيص ك� تقول التورات (تثنيه 

  كموىس يف استقالل رشعته، ال املسيح الذي هو تبع ملوىس يف رشعته.
ملوقفه الرسايل ـ ومعه سائر ) هؤالء الذين يتخلفون عن هذا الرسول العظيم، ثم تعزيزا وتثبيتا ۱۹ثم تتهدد اآلية (

). ثــم اآليــة ۲۰األقاويل (  املرسل� ـ يحكم باملوت: املوت الروحا� وموت الدعوة، عىل املتجربين املتقول� عىل ّهللا 
  ١) تأ� �يزان لصدق مدعي النبوة انه وقوع كالمه ك� يخرب.۲۲(

  والقرآن يصدق هذه اآليات أن:
يَِم�ِ « ا بَْعَض اْألَقَاِويِل َألََخْذنَا ِمنُْه بِالْ »َولَْو تََقوََّل َعلَيْنَ

ثــم «أخذنا منه الرسالة والوحي واسرتجعناه منه بيم� القدرة  ٢
ة فيه، وقطعا لوت� العقل إذ يقول مــا يفضــحه مــ� يطــارده : قطعا لوت� الوحي حيث ال رجع»لقطعنا منه الوت�

العقل، موتا مزدوجا يفضحه أمام العقالء النابه�، فليس يعني به وت� الجسم، وهو عــرق رئييســ يف القلــب �ــد 
  شبكة العروق يف الجسم، وإ�ا وت� قلب الروح املمدود به شبكات الروح.

موت الجسم فانه ال يخص الكاذب�، وكث� منهم يعيشون حياة الكــذب ك� املوت املهدد به حسب التورات ليس 
طويالً، وإ�ا هو موت الروح الرسالية بأن يتب� كذبه يف فلتات لســانه وصــفحات وجهــه وســقطات ترصــفاته، ويف 

  تناقض أقواله وتهافت أحواله ودحض حججه يف محكمة العقل والفطرة.
وفقته للرسالة وعصمته عن الضاللة، كذلك هي التي تسرتجعها لــو تخلفــت فك� ان �� القدرة اإللهية هي التي 

تقوُّل األقاويل، ك�العقل يحيلــه إحالــة  آلـه و عليه هللا صىلتحيل عىل الرسول االقدس » لو«عن جهات ارشاعها! ولكن حرف: 
الوحي وكرامة الرسالة، وما  اصطفاه وهو يعلم مستقبله ك� علم ماضيه، وانه يعصمه عصمة ألمانة  مزدوجا: أن ّهللا 

  .»أمره ولكن أك� الناس ال يعلمون غالب عىل  وّهللا «اسرتجاع املناصب إال نتيجة جهل الناصب وضعفه 
  : ال يحجزه أحد ع� يريد، وهو الحاجز ع� نريد.»فََ� ِمنُْكْم ِمْن أََحٍد َعنُْه َحاِجِزينَ «
ذين يتقون الجهل والتجاهل والعناد، فهم املتذكرون بهــذه الــذكرى، وأمــا الــذين كفــروا : ال»َوإِنَُّه لَتَْذكِرٌَة لِلُْمتَِّق�َ «

  معاندين فهي عليهم عمى!. وهم يف ضاللهم يعمهون.
بِ�َ « : ان تكذيبها حرســة علــيهم يــوم »وانه لحرسة عىل الكافرين«: لهذه الرسالة السامية »َوإِنَّا لَنَْعلَُم أَنَّ ِمنُْكْم ُمَكذِّ

  ويوم الدين، ألنها �لك من براه� الصدق ما ال �لكه سواها:الدنيا 
: ان القرآن ونبي القرآن، إنه لحق اليق�، ال علم اليق� فحسب أو ع� اليق�، فحق الوحي القرآ� »َوإِنَُّه لََحقُّ الْيَِق�ِ «

، ويرســي يف وتــ� قلبــه روح حق اليق�، ذاته اليق�: ال ريب فيه هدى للمتق�، فبامكان من يعيش قلبــه القــرآن
اإل�ان ويف نياطه القرآن، فيعيش القرآن قلبه، بامكانه أن يعرج إىل أعىل معارج اليق�: حق اليق�، فعلم القرآن ك� 

  يحق هو علم اليق�، وعينه ع� اليق�، وحقه حق اليق�! عميق يف الحق وعميق يف اليق� كاعمق ما �كن.
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وســبح كتابــه » األس�ء الحسنى فادعوه بهــا  فللّه«سبحه باسمه الحق ع� ال يليق به  :»فسبح باسم ربك العظيم«
باسمه عن أن يكون شعرا أو كهانة أو أي تقّول، فربوبيته العظيمة الئحة يف طياته، بارزة يف آياته، والسالم عىل من 

  اتبع الهدى، وجانب الردى.
  
  
  
  
  
  

  القرآن بصائر ربانية
  

بِّكُْم فََمْن أَبَْرصَ فَلِنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَيَْها َوَما أَنَا َعلَيُْكم بَِحِفيٍظ قَْد َجاءَكُم بَصَ «   ١.»ائُِر ِمن رَّ
جمع بص�ة، وعلّها هنا فاعلة مبِرصة ومفعولة، حيث اآليات القرآنية آيات ربانية مبَرصة ربانيتها بنفسها، » بصائر«

كافة البصائر مه� كانت القرآنية منها » بصائر«ة كل الحقائق التي يتوجب عىل املكلف� معرفتها، وقد تعني مبِرص 
  أعالها.

... قل إ�ا أتبع ما يوحى إّيل من ر� هذا بصائر من ربكم ورحمة «تلك البصائر الجائية كل املكلف� إىل يوم الدين: 
»لقوم يؤمنون

ثم جعلناك عىل رشيعة من األمر فاتبعها.. هذا بصائر للناس وهدًى ورحمة «وهي رشيعة من األمر:  ٢
  ٣.»لقوم يوقنون

خرب للقرآن إعتبارا بآياته البصائر، » بصائر«هنا إشارة ـ في� تش� ـ إىل القرآن ككل، وحدة جامعة آلياته، و» هذا«
والذين معه حمالً للمسؤولية الرسالية اإلسالمية يدعوا ويدعون عــىل بصــ�ة هــي بصــ�ة وحــي  آلـه و عليـه هللا صىل والرسول
  ٤.»وما أنا من املرشك�  عىل بص�ة أنا ومن اتبعني وسبحان هللاّ   قل هذه سبييل أدعوا إىل هللاّ «القرآن: 

»بص�ةاإلنسان عىل نفسه «وك� 
بصائر، فكٌل من الداعية واملــدعو بصــ�ة، دون أيــة عمــًى إالَّ مــا   كذلك آيات ّهللا  ٥

  يختلقه اإلنسان من غشاوة وغباوة.
 وب� الناس لرسالة املرسل به:  فالقرآن ليس بحاجة للشهادة عىل وحيه إىل بص�ة أخرى دونه، بل هو الشهيد ب� ّهللا 

  ٦.»شهيد بيني وبينكم وأوحي إّيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ..  قل أي يشء أكرب شهادة قل هللاّ «
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اجل، فالبصائر ليست جمع البارصة الخاصة بالع� الظاهرة، بل هي جمع البص�ة، فطرية وعقلية وعلمية وحسية، 
  لهم إالَّ بتعمية عليها وتجديل، أو تنحية عنها وتحويل.بالوحي أماهيه، فال عمى فيها ال

فالفطرة اإلنسانية بص�ة، وعقليته بص�ة، وقلبه بص�ة، وحواسه بص�ة، والقرآن بص�ة، ونبي القرآن بص�ة، ودعوته 
د عمون بص�ة، ومص�ته ومس�ته بص�ة، أبواب �ان من البصائر الربانية عدد ابواب الجنة فتحت علينا ونحن بع

  تعمية لهذه البصائر وتجاهالً عنها.
حيــث الربوبيــة للمكلفــ� تشــمل جــانبي » مــن ربكــم«وم� يشهد لعناية البصائر كل بص�ة تكوينية وترشيعية 

  التكوين والترشيع.
ذلك، مه� كانت البصائر األنفسية وسائل صالحة للحصول عىل بصــائر الــوحي، حيــث البصــائر الوســائل ليســت 

فى بها في� يتوجب عىل املكلف� من أصول وفروع، فإ�ا هي حجج للحصول عىل تصــديق األصــول، معصومة يكت
  ومن ثم الفروع التي تتبنى األصول.

فالحجة البالغة الربانية هي بصائر الوحي رسوليا ورساليا، والحجج الباطنة هي ذرائع بالغة للبلوغ إىل تلك الحجج 
  البالغة.

  ) مرة يف القرآن.۱۴۸لعددي ب� البرص والبص�ة، فان كال� متكررة �ختلف الصيغ (ومن غريب الوفق التوافق ا
ه و عليه هللا صىلذلك، ومن بصائر الوحي حامله املرسل به  فإن حياته وال سي� الرسالية منها بصائر ترشــق بــأنوار الهــدى  آـل

نور عىل نور «، ينذر ويبرش بهذه البصائر  م هللاّ ابتعادا عن الردى، فإنه املنذر املبرش بالقرآن، بص�ة معصومة �ا عص
  .»لنوره من يشاء  يهدي هللاّ 

بالبصــائر القرآنيــة، فاتحــا بصــ�ته » فمن أبرصــ«فح� تفتح أبصار القلوب إىل بصائر القرآن فهنالك اإلبصار التام 
ى األبصار ولكــن تعمــى فإنها ال تعم«حيث أعمى عىل نفسه تلكم البصائر » فعليها«عنها » ومن عمي» «فلنفسه«

»القلوب التي يف الصدور
فليس ليظل ضاالً مع هذه البصائر إالَّ معطل الحواس، مغلق املشاعر، مطموس الضم�،  ١

  املتغافل املتجاهل كالحم�، بل هو أضل سبيالً.
فمن أبرص فلنفسه ومن عمى «إ�ا أنا نذير بها من ر� ألحملكم عىل بصائره فتهتدون، » وما أنا عليكم بوكيل«ذلك 

  ».فعليها
أجل، فالقرآن بصائر هو مادة الهدى، ورسول القرآن هو الداعية بها، دون َحْول له وال طَوْل يف الحمل عىل الهــدى 

  ٢.»قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمع�  وعىل هللاّ «
  

  ٣:»نَُرصُِّف اآليَاِت َولِيَُقولُوا َدرَْسَت َولِنُبَيِّنَُه لَِقْوٍم يَْعلَُمونَ  وَكََذلَِك «
بوحي القرآن، وآفاقية وأنفسية، ترصيفا يف تكرير » نُرصِّف اآليات«املبِرص املبَرص بالحجة البالغة الدامغة » وكذلك«

، تحليقا عىل كل األحوال املبرصة للعقول والقلوب، إخراجا لها عــن األهــوال يف كــل البيان، ردا من حالة إىل أخرى
  األحوال.

وألن الترصيف هو تكث� الرصف: الرد من حال إىل حال، فترصيف اآليــات البصــائر هــو تكثــ� ردهــا إىل مختلــف 
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  األحوال املبِرصة دون إبقاٍء لبص�ة عىل أية حال.
يات عن كتابات الس�ء عند عل�ءها، أم أية تقوُّلة ليست لتصارع بصائر القرآن، فال هذه اآل » وليقولوا درست«ذلك 

دور يف معرض الِفطَر والعقول لفرية إختالق القرآن من دون وحي، حيث القرآن هو نفسه حجة بالغة إلثبات وحيه 
  »!.وال ينبئك مثل خب�«ألعىل قممه املرموقة 

» درست«لهذا الرسول حول قرآنه » وليقولوا«الحقَّ عن الباطل، » لقوم يعلمون«القرآن، بترصيف اآليات »: ولنبينه«
قولة ذاهبة يف األث� هباًء ال سناد لها، فليقولوا إذا أين درس ذلك الدرس الذي يفوق كافة دروس الوحي فضالً عن 

يه، وتكميالً ملا نقــص، سائرها؟ هل درسه عند عل�ء الكتاب، والقرآن مهيمن عىل وحي الكتاب، نقضا للمدسوس ف
وترمي� ملا تقلَّص، فكيف يكون القرآن ـ إذا ـ درسا عن سائر الكتاب بعل�ءه أو سواهم، ألنه أعىل من كــل كتــب 
الس�ء محتدا؟ فليكن كل تلميذ أعلم ممن تلمذ عليه! إذا فلتكن التورات درسا عن أساط� األول� إكتتبها مــوىس 

  فهي �ىل عليه بكرة وأصيالً!.
وليكن ـ كذلك ـ كل كتاب نابغٍ نابعا ع� دونه من كتاب، وهكذا األمر يف كل ناصع واصب مــن العلــوم واألفكــار، 

  نابعة من منابع خليطة بكل غث وسم� وكل خائن وأم�!.
»وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون«؟ »درست«وكيف يقولون 

فقــد لبثــُت « ١
  ٢.»فيكم ُعُمرا من قبله أفال تعقلون

»ولقد نعلم أنهم يقولون إ�ا يعلمه برش لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عر� مب�«
وقالوا أساط� «ـ  ٣

  ٤٥.»بكرة وأصيالً. قل أنزله الذي يعلم الرس يف الس�وات واألرض إنه كان غفورا رحي� األول� إكتتبها فهي �ىل عليه
الذي يعلم الرس يف الس�وات واألرض،   ن ولكن أين؟ يف مدرسة الوحي القمة، عند ّهللا درس القرآ  آلـه و عليـه هللا صىلأجل إنه 

  ك� نعلم ذلك العلم الرسِّ يف القرآن.
فكل تَلميذ يُعرف محتده الدرايس من درسه نفسه، فيُعرف من هو الذي علَّمه، ودرْس القرآن ال يناسب إالَّ ســاحة 

  الربوبية يف أعىل قمم الوحي الربا�.
  وهكذا كان املرسلون يستدلون لرسالتهم الربانية بربانية أقوالهم وأحوالهم وأع�لهم ك� نسمع رسل املسيح من هللاّ 

»ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون«قائل� أمام الناكرين: 
هون يف ذلك الربهان العطيف اللطيف أنظار الناكرين  ٦ حيث يوجِّ

  م ومقاالتهم، برهنًة بها عىل محتد من أرسلهم.إىل حاالته
وما هي املناسبة للمعطوف� املتناحرين؟ هنا معطوف عليــه معــروف » وليقولوا...«وترى ما هو املعطوف عليه ل 
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أو شــعر أو كهانــة أم بــه جنــة، ولــ� » إنه سحر يؤثر«و» اكتتبها فهي �ىل عليه بكرة وعشيا«من صوغ الكالم ك 
فــالالَّم يف » درســت«البالغة عىل الذين يعلمون أو ال يعلمون، ثم ال ض� إذا أن يقــول املجاهيــل:   تكمل حجة هللاّ 

تعني ـ في� تعنيه ـ غايًة للمجاهيل يف واجهة القرآن، فإن كل محــاوالتهم يف إســقاط حجــة القــرآن » وليقولوا...«
هــي قالــة » درســت«فقالــة » نه لقوم يعلمــونولنبي«البالغة داحضة فليقولوا درست أم أية قولة أو احتيالة ضده 

الذين ال يعلمون تقص�ا منهم حس�ا وتحس�ا قص�ا ال يبلغون فيه إىل غايتهم املضللة، وقد تكون الالم للغاية، غاية 
  للذين كفروا امتحانا لهم فامتهانا، ك� هي غاية للذين آمنوا، غاية شاردة أو واردة.

ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمــؤمن� وال يزيــد «نية إىل غايتهم حيث غاية ربا» درست«ذلك، وقد تصلح 
»الظامل� إالَّ خسارا

»يضل به كث�ا ويهدي به كث�ا وما يضل به إالَّ الفاسق�«ـ  ١
وإذا ما  أنزلت سورة فمــنهم مــن « ٢

ه هذه إ�انا فأما الذين آمنوا فزادتهم إ�انا وهم يستبرشون. وأما الذين يف قلوبهم مرض فزادتهم يقول أيكم زادت
»رجسا إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون

وما جعلنا اصحاب النار إالَّ مالئكة وما جعلنا عدتهم إالَّ فتنة للذين كفروا « ٣
اب ويزداد الذين آمنوا ا�انا وال يرتاب الذين اوتوا الكتاب واملؤمنون وليقــول الــذين يف ليستيقن الذين أوتوا الكت

من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إّال   بهذا مثالً كذلك يضل ّهللا   قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد ّهللا 
  ٤.»هو وما هي إالَّ  ذكرى للبرش

األمر، فهو أمر تعجيز، أم بيان حال لهم تقتيض هذه القولة، فال عطف إذا مع أمــر » ليقولوا«يف » الالم«قد تعني و 
  األمر، وقد تعني الواو كال العطف واإلستئناف جمعا ب� الغاية واألمر، والحاصل هو مثلث املحتمالت.

» درســت«لغة ال تبقى معه حجة ملن يقــول حجة با» نرصف اآليات«العميق الهدى العريق املدى » وكذلك«اجل 
  ».لقوم يعلمون«وتكون حجة 

  البالغة قاطعة لألعذار حيث ال يتبقى معها أية عاذرة إالَّ ماردة شارة غادرة.  وهكذا تكون حجة ّهللا 
ذلك، وكيف تعقل فرية درس القرآن �ا ليس نابعا من بيئَتهم وال بيئة أهل الكتــاب، فــال عهــد للبرشــ طــول زمــن 
الرساالت ـ فضالً عن سواها ـ أن يجدوا ذلك املستوى السامق الشاهق الرفيع يف صيغة التعب� وصبغة املعنى املعرب 
عنه، فقد ينتهي ذلك الترصيف الظريف يف مختلف التحــرِّي عــن الحــق والتجــري عليــه، إىل نتيجتــ� متقــابلت�: 

ون الردى، فهؤالء هم يحاولون أن يجــدوا تعلــيالً لهــذا فأما الذين ال يريدون الهدى، العائش» لنبينه..«و» درست«
املنكرة يف كافة األعراف كتابية وسواها، إذ ما كان أحد من علــ�ء الكتــاب يعــرف ذلــك » درست«القرآن، وغايتها 

  املستوى، حيث املسافة شاسعة بينه وب� سائر الكتب الس�وية فضالً ع� سواها.
أية » ولنبينه لقوم يعلمون«جريبيا ـ فضالً عن علم الكتاب ـ يصدق وحي القرآن: فالعلم ـ فطريا وعقليا وفكريا وت

  مرحلة من مراحله هذه.
فقد َدرَست عنهم معا� الهدى حيث تجاهلوا عن كل بنود العلم واملعرفة، واثَّــاقلوا » درست«وأما الذين يقولون 

  وأخلدوا إىل أرض الجهالة والغباوة.
العيل الِعلوي أن يتبع ما أوحي إليه، وكفاه حجة   بهذا القرآن فريق� إثن�، يصدر أمر هللاّ وح� ينقسم املرسل إليهم 
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بالغة يف كل الحقول، صوغا لحياته ـ ككل ـ بصياغته، وصبغا لها بصبغته، إذ ال حجة لــه أبلــغ مــن حجتــه ط�نــة 
وما أشبه فانه هبــاء يف » ستدر «لخاطره الرشيف بذلك الوحي الظريف الطريف دون فشل وال فتور من تقولهم 

  العراء ونقش يف املاء والهواء.
ومــا » فاما الزبد فيذهب جفاًء وأما ما ينفع الناس فيمكــث يف األرض» «كذلك نرصف اآليات وليقولوا درست«ف 

  تلكم القيالت الغائالت عىل القرآن م� تغتاله.
بَِّك الَ إلََه إِ «   ١:»الَّ ُهَو َوأَْعرِْض َعِن املُْرشِكِ�َ اتَِّبْع َما أُْوِحَي إِلَيَْك ِمن رَّ
» وأعرض عن املرشك�«يوحي إليك غ�َه » ال إله إالَّ هو«من كتابه » ما أوحي إليك من ربك«رسوليا ورساليا » اتبع«

ســواٌء «تأسف لهــم أو عــن أذاهــم إذ ، إعراضا عن اإلشتغال بهم بعد اإلياس، وعن أن  بعد كامل اإلنذار بحجج ّهللا 
  .»عليهم ءآنذرتهم أم � تنذرهم ال يؤمنون

تعب�ة قاصدة، أن الذي رباك بتلك الرتبية الغالية هو الذي يرعاك يف » رب العامل�«أو »  هللاّ «هنا دون » من ربك«و
ولــن تجــد مــن دونــه «رعــاك تلك الدعاية الرسالية، دو�ا فشل، فجدَّ يف مص�ك �س�ك دو�ــا أيــة وقفــة فربــك ي

  ».ملتحدا
بعد أمر اإلتباع ـ في� عنت وقبل امر اإلعراض ـ أن عليك أن تحــور حــور ذلــك املحــور » ال إله إالَّ هو«وقد تعني 

ء القواصف، وال تحركك العواصف، فال يعني اإلعراض عنهم ـ في� عنى ـ  الوحيد من التوحيد، فال يزعزعك الطوارى
  ال تؤثر فيه دعوتك، فعىل الداعية أن يعلِّق أمره وعمله بالذين يسمعون الدعوة. الرضا بإرشاكهم ح�

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  موعظة ربانية وشفاء ورحمة وهدى للمؤمن�

  
ُدوِر َوُهدًى َورَْحَمٌة لِلُْمْؤمِ «   ٢.»�َ نِ يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءتُْكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِّكُْم َوِشَفاٌء لَِ� ِيف الصُّ

إذ ال » هدًى ورحمة«وأخريان للمؤمن� ه� » موعظة وشفاءٌ «مواصفات أربع للقرآن، إثنتان منها لكل الناس ه� 
دور له� �اما إال بعد تأث� املوعظة وفاعلية الشفاء سلبا للعوائق، حتى تحل الهدى والرحمة محله� السليم عن 

  شفاء، واملوعظة هي زجر لطيف مقرتن بتخويف.الشقاء بسلم و 
للمؤمن�، حيث املتحري عن الشفاء ملا يف صدره من مرض، القرآُن يكون له شفاًء، بعلمه » شفاءٌ «ذلك وقد يسبقه� 

»وننزل من القرآن ما هو شفاٌء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� إالّ خسارا«عن الجهل وبكل أدواءه عن كل داٍء: 
٣ 
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»قل هو للذين آمنوا هدى وشفاءٌ «أم وتتأخر الشفاء عن الهدى: 
فالشفاء هي الناحية السلبية التي تسلب كل رين  ١

ل لسلب كلمة اإلخالص وإيجابها: » هدىً «وش� و   ». ّهللا ال إله إالَّ «هي الناحية اإليجابية، فهو َمثَل مفصَّ
»فيه شفاٌء للناس«فالقرآن شفاءٌ من كل داٍء يف الصدور رشحا لها بإ�ان، ك� العسل 

فألن العسل هو خالصة صالحة  ٢
عن كافة الزهورات النافعة اليافعة هو شفاء لكافة األوجاع، كذلك القرآن هو خالصة صالحة عــن كافــة زهــورات 

اء فهو ـ إذا ـ شفاٌء ملا يف الصدور املتضيقة �ختلف املضايق، شارحا لها كــّل رشح صــالح قــدر مــا الوحي دون إبق
يدخله ك� يحق، فالِفطَر املحجوبة، والعقول املعقولة، والصدور املضيقة املدخولة، والقلــوب املقلوبــة، واأللبــاب 

نها، فشفاءها هو شفاٌء ملا قبلها وما بعدها من هي الوسطى بي» والصدور«واألفئدة الدخيلة، يكون القرآن لها شفاء 
  مجاالت األرواح، وجلوات ذوي األرواح.

لب� عن تحري الحق وتقبله، فإذا وجدت موعظته مجاالً يف األنفس  لِت� الصَّ فالقرآن هو للكل معدن املوعظة للصَّ
بــه، فقــد » هدًى ورحمــة للمــؤمن�«ن ثم تليينا لها من صالبتها فهنا دور شفاِءه ملا يف الصدور دواًء ألدواءها، وم

ف  ٤»مــن نفــث الشــيطان«و ٣»أنزل عليكم كتابا فيه شفاء ملا يف الصدور من أمراض الخواطر ومشتبهات األمــور«
وح� يكون القرآن شفاًء ملا يف صدور  ٥»تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء ملا يف الصدور«

  ٦األرواح فهكذا صدور األجساد، بل وسائر أجزاءها.
ه� خطوتان قرآنيتان للتحليــة، وال » هدى ورحمة«ه� خطوتان قرآنيتان للتخلية، ثم » موعظة وشفاءٌ «ذلك، ف 

  ».ال إله«إال بعد »  إال ّهللا «دور للتحلية إالّ بعد صالح التخلية، ك� ال دور ل 
لباب وب� القلوب واألفئدة، بــل والقلــوب وإ�ا اختص الشفاء �ا يف الصدور، ألنها وسيطة ب� الِفطَر والعقول واأل

»وإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمي القلوب التي يف الصدور«هي يف الصدور: 
فح� يشفى ما يف الصدور فقد شفي  ٧

الَّ بعد شفاء ملا يف الفطر ما يف األلباب والقلوب واألفئدة وشفي قبلها الفطر والعقول، فال �كن شفاٌء ملا يف الصدور إ 
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�����: ���ء ��� �� ا���ور، و��� أ��ج ا������ �� ��� ا�ٕ����ن �� وا��� �� ا��ٔ�ـ��   ا���� ��ري ���ل: ا��ء ا���آن ���ل ا��ّ�

 ا���آن.و�� ���� ���ل: ���� ���اَءة  آ�� و ���� ا��� ���أن ر���ً ��� إ�� ا���� 

 
 .٤٦: ٢٢). ��رة ا���      ٧
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كل شفاٍء عن كل داٍء لألرواح بكل مراحلها، ومن ثم األعضاء، » شفاٌء ملا يف الصدور«والعقول واأللباب، فقد يجمع 
فيسلم حامل القرآن ك� يُرام سلي� عن كل داٍء علمي ومعريف وعقيدي وُخلقي وعميل وما أشبه، فثم إذا ما وقــع 

  الرحمة قَدر الشفاء، بقدر التعامل مع القرآن.الشفاء فهنالك الهدى و 
راحة ملا يف الرسائر، لبعضهم شفاء املعرفــة والصــفاء، ولبعضــهم شــفاء «هو » شفاء ملا يف الصدور«وبصيغة أخرى 

  ١».التسليم والرضا، ولبعضهم شفاء التوبة والوفاء، ولبعضهم شفاء املشاهدة واللقاء
  ـ ما ســواه� مــن املحاصــيل، ففضــل هللاّ  ۲و» ورحمته  فضل هللاّ «ـ  ۱ففي الحياة الدنيا أمران إثنان ال ثالث له�: 

 آلـه و عليـه هللا صـىل ، وه� القرآن وعىل هامشه رسول القــرآن ملن أراد السلوك إىل ّهللا   ورحمته ه� الرصاط املستقيم إىل هللاّ 
  تحليقا لكل دعواتهم ودعاياتهم عىل بثِّ معارف القرآن �عاريف البيان وتصاريف التبيان. السالم عليهموعرتته 

تجعل كل ما يجمعونه سوى القرآن رشا، أم وألقل تقدير مفضالً عليه القرآن، والثا� » هو خ� م� يجمعون«وهنا 
  الكتاب والسنة. هو السنة واألول هو كل ما وراءَ 

  ٢.»َوبَِرْحَمتِِه فَِبَذلَِك فَلْيَْفَرُحوا ُهَو َخْ�ٌ ِم�َّ يَْجَمُعونَ    قُْل بَِفْضِل هللاّ «
  القرآن الحاوي لفضــل هللاّ » هو«هنا ه� القرآن �ربع فاعلياته فيمن هو عش�ه وحش�ه » ورحمته  فضل ّهللا «ف 

سوى القرآن من أموال وبن�، أم وعلوم مه� سموها إسالمية وهي ال تتبنى القــرآن، » خ� م� يجمعون«ورحمته 
وما عدل أحد عــن : «آلـه و عليه هللا صىلمثل كث� من العلوم الحوزوية التي عليها مدارها وقرارها وك� في� يروى عن النبي 

  ٣».القرآن إالَّ النار
  ٤».إنه انتباه من غفلة، أو إنقطاع عن ذلة، واملباينة من دواعي الشهوات«و

 والعروة الوثقى، والدرجة إن هذا القرآن هو النور املب�، والحبل املت�«أجل وك� يقول رسول القرآن يف قول ثان: 
،  العليا، والشفاء األشفى، والفضيلة الكربى، والسعادة العظمى، من استضاء به نوره، ومن عقد به أموره عصمه هللاّ 

، ومن آثره عىل سواه هــداه  ، ومن استشفى به شفاه هللاّ  ، ومن � يفارق أحكامه رفعه ّهللا  ومن �سك به أنقذه هللاّ 
، ومن جعله إمامه الذي يقتــدي بــه  ، ومن جعله شعاره ودثاره أسعده هللاّ  ب الهدى يف غ�ه أضله هللاّ ، ومن طل هللاّ 

  ٥».إىل جنات النعيم والعيش السليم  ومعوَّله الذي ينتهي إليه أداه ّهللا 
نوٌر ال تطفأ مصابيحه، ورساج ال يخبؤ توقُّده، وبحر ال «بشأن القرآن:  السالم عليهوعن وصيه وخليفته عيل أم� املؤمن� 

يُدرَك قعره، ومنهاج ال يَضل نَْهجه، وشعاع ال يُظلم ضوُءه، وفرقان ال يخمد برهانه، وتبيان ال تهدم أركانه، وشفاء ال 
مه، وعز ال تهزم أنصاره، وحق ال تُخذل أعوانه، فهو معدن اإل�ان وبحبوحته، وينابيع العلــم وبحــوره، تخىش أسقا

                                                        
�����ن ا���د ا�����      ١  .ا����م ������ ا�ٕ���م ا���دق  ٣٩١ص  ٦١ا����� ). ���� ا

 
 .٥٨). ��رة ���� ا��ٓ��      ٢

 
�� و�� ا���آن: إ�� ��ى �� ا��ـ���� و���ـ�ن �ـ� ا���ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  � ���ا��ّ�). أ��ل ا����� ��ل أ�     ٣

وا������ �� ا����ة و��ر �� ا����� و���ء �� ا��ٔ��اث و���� �� ا����� ور�� �ـ� ا���ا�ـ� و��ـ�ن �ـ� ا��ـ�� و��ـ�غ �ـ� ا�ـ���� إ�ـ� 

 ل...ا��ٓ��ة و��� ��� د���� و�� ��

 
�����ن ا���د ا����� ا�����      ٤  �� ����� ا��ٓ��. ا����م ������ ا�ٕ���م ا���دق  ٣٩١ص  ٦١). ���� ا

 
 :..آ�� و ���� ���ا ����� أ��� �� آ��ءه �� ا����  ا����م ����). ا������ ا�����ب إ�� ا�ٕ���م ا���� ا�����ي      ٥

 



 198

ورياض العدل وغدرانه، وأثايف اإلسالم وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر ال ينزفه املنتزفون، وعيــون ال ينضــبها 
ا املسافرون، وأعالم ال يعمى عنها السائرون، وآكــام ال املاتحون، ومناهل ال يفيضها الواردون، ومنازل ال يضل نهجه

ا لطرق الصلحاء، ودواًء ليس بعد   يجوز عنها القاصدون، جعله هللاّ  ريّا لعطْش العل�ء وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاجَّ
ن دخله، وهدى ملن دواٌء، ونوٌر ليس معه ظلمة، وحبالً وثيقا عروته، ومعِقالً منيعا ذروته، وعزا ملن تواله، وسل� مل

إئتم به، وعذرا ملن إنتحله، وبرهانا ملن تكلم به، وشاهدا ملن خاصم به، وفلْجا ملن حاج به، ومطَّية ملن أعمله، وآية 
م، وُجنة ملن إستألم، وعل� ملن وعى، وحديثا ملن روى، وحك� ملن قىض   ١».ملن توسَّ

أشكو من معرش يعيشون جهاالً و�وتون ُضالَّالً، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تُيل حق تالوتــه، وال   إىل ّهللا «
  ٢».سلعة أنفق بيعا وال أغىل �نا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه

أهله طريدان منفيان، وصاحبان مصطحبان يف طريق فقد نبذ الكتاب حملتُه، وتناساه حفظته، فالكتاب يومئٍذ و «.. 
واحد، ال يؤويه� مؤٍو، فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم، ومعهم وليســا معهــم، ألن الضــاللة ال 
توافق الهدى وإن اجتمعا، فاجتمع القوم عىل الفرقة وافرتقوا عن الج�عة كأنهم أ�ة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، 

  ).۱۴۸(الخطبة » لم يبق منه إالَّ إسمه، وال يعرفون إالَّ خطه وَزبرهف
وإعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يَغش، والهادي الذي ال يضل، واملحدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا «

لــيس عــىل أحــد بعــد القرآن أحد إالَّ قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة يف هدًى، أو نقصان من عمًى، وإعلموا أنه 
القرآن من فاقة، وال ألحد قبل القرآن من غنًى.. فإنه ينادي مناٍد يوم القيامة: أال إن كــل حــارث مبــتًىل يف حرثتــه 
وأتباعه إالّ حرثة القرآن واستدلوه عىل ربكم، واستنصحوه عىل أنفســكم، واتهمــوا عليــه آراءُكــم، واستغشــوا فيــه 

  ).۱۷۶(الخطبة » أهواءَكم
مه إليكم وبقية إستخلفها عليكم: كتاب هللاّ ف  �ّ « ، بينة بصائرها وآي منكشفة رسائرها، وبرهان متجلية  يكم عهد قدَّ

املنــ�ة،   ظواهره، مديم للربية است�عه، وقائد إىل الرضوان إتباعه، ومَؤديا إىل النجاة أشياعه، فيه تبيــان حجــج هللاّ 
  ٣».لكافية، ورخصه املوهوبة، ورشائطها املكتوبة، وبيناته الجاليةومحارمه املحرمة، وفضائله املدونة، وجمله ا

تبارك وتعاىل � يجعله لزمان دون زمان وال لناس   ما بال القرآن ال يزداد عىل النرش والدرس إال غضاضة؟ ألن هللاّ «و
  ٤».ل زمان جديد وعند كل قوم غض إىل يوم القيامةدون ناس فهو يف ك

له أمامه فإذا التبست عليكم الف� كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق من جع«
قاده إىل الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار، وهو الدليل عىل يدل عىل خ� سبيل، وهو كتاب تفصــيل وبيــان 
وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميــق، لــه 

، فيه مصابيح الهدى ومنازل الحكمة ودليل عىل املعروف نجوم وعىل نجومه نجوم، ال تحىص عجائبه وال تبىل غرائبه

                                                        
 ���ه. ٢٢ص  ١٩٨). ��� ا������ ا�����      ١

 
 .٦١/  ١٧). ا����ر ا�����      ٢

 
 �� أ�� ��ك. �����ا����م�� ���� �����  ١٣: ٨٩). ���ر ا��ٔ��ار      ٣

 
 : �� ��ل ا���آن..ا����م ����  أن ر���ً ��ٔل أ�� ���ا��ّ� ا����م ������ أ���  ا����م ������ ا����  ١٥: ٨٩). ا����ر      ٤
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  ١».ملن عرفه
  قه، والقرآن غنى ال غنى دونه وال فقر بعده ـ والقرآن مأدبة هللاّ عىل خل  فضل القرآن عىل سائر الكالم كفضل ّهللا «و

فتعلموا مأدبته ما استطعتم، إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحرسة، والظــل يــوم الحــرور، 
  ٢».والهدى يوم الضاللة، فادرسوا القرآن فإنه كالم الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان يف امليزان

عىل خلقه، أخذ عليهم ميثاقه وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكرم   فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة ّهللا «
ما عظم من نفسه، فإنه وقد فرغ إىل الخلق من أحكام الهدى، فعظِّموا منه سبحانه  آله و عليه هللا صىلبه دينه، وقبض نبيه 

� يُخف عنكم شيئا من دينه و� يرتك شيئا رضيه أو كرهه إالَّ وجعل له عل� باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو 
  ٣»إليه، فرضاه في� بقي واحد وسخطه في� بقي واحد

، وال يخالف  ن، ينطق بعضه عىل بعض ويشهد بعضه عىل بعض، وال يختلف يف هللاّ تبرصون به وتسمعو   كتاب هللاّ «
  ٤». بصاحبه عن ّهللا 

عدد درج الجنة عدد آي القرآن فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له: إرقأ واقرأ لكل آية درجة فال تكون فوق «و
  ٥».حائط القرآن درجة

، فيــه  أتا� جربئيل فقال: يا محمد سيكون يف أمتك فتنة، قلت: ف� املخرج منها؟ فقــال: كتــاب هللاّ : «آله و عليه هللا صىلوقال 
، ومــن  هللاّ  بيان ما قبلكم من خ� وخرب ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل، من وليه من جبار فعمل بغ�ه قصــمه

  ٦..». التمس الهدى يف غ�ه أضله هللاّ 
إن أهل القرآن يف أعال درجة من اآلدمي� ما خال النبي� واملرسل�، فال تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن «ذلك و

ر عظــي�، وعظَّــم   من أعطاه هللاّ «و ٧»مكانا  لهم من هللاّ  القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضــل مــ� أعطــي فقــد صــغَّ

                                                        
� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م �������ٔ����� �� ���� �� ���� �� أ��� �� آ����  ١٧: ٩٨). ا����ر      ١ : أ��� ا���س إ��� �ـ� آـ�

���� وا����ر وا���� وا���� �����ن �� ���� و�����ن �� ���ـ� و��ٔ��ـ�ن ز��ن ���� وأ��� ��� ��� ا���� وا���� ��� ���� ��� رأ��� ا

�ـ� دار ا����ـ�؟ �ـ�ل: دار ��ـ�ء وا���ـ�ع �ـٕ�ذا  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ��� ����د ��ٔ��وا ا����ز ���� ا���ـ�ز، ��ـ�ل ا���ـ�اد ��ـ�ل �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�

 ا�����..

 
 :..آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ� ١٩: ٨٩). ا����ر      ٢

 
 .ا����م ����). ا����ر �� ��� ا������ �� ���      ٣

 
 ). ا����ر.     ٤

 
 .آ�� و ���� ا��� ���  ����ة ���� �� ر��ل ا��ّ�). ���ب ا������ وا�     ٥

 
���� إ�� إذا ��� ���ك �ـ���� ا�ـ�ي ��ـ� �ـ� د���ـ�  ا����م ������ ا���رث ا��ٔ��ر ��ل: د��� ��� أ��� ا�������  ١٨). ا����ر      ٦

  : ��ـ� �ـ�ل �ـ��� ر�ـ�ل ا��ّـ�وإذا ����� �� ���ك ����� أ�ـ��ء �����ـ� �����ـ� �ـ� �ـ�ري �ـ� �ـ�؟ �ـ�ل: أَو �ـ� �������ـ�؟ ��ـ�

 ���ل: أ���� ������... آ�� و ���� ا��� ���

 
 :..آ�� و ���� ا��� �����ل ��ل ا����  �م������ا����� ا���دق �� أ���  ١٨٠: ٨٩). ���ر ا��ٔ��ار      ٧
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  ١».صغ�ا
مــن غــ� » بذلك فليفرحوا هو خ� مــ� يجمعــون« ٢أن جعلهم من أهله» رحمته«هو القرآن و»  فضل هللاّ «ذلك و

هــو بــالقرآن و  آله و عليه هللا صىلالقرآن ورسوله، ورحمته املمثل له   القرآن من حظوظ مادية أو روحية، وقد يعنى فضل هللاّ 
السالم عليهعيل 

ه هللا صـىل، والجمع أنه� يعنيان القرآن أصالة، والرسوَل السـالم عليهموولده املعصومون  ٣ ه و علـي رســالة بــه، وخلفــاءه  آـل
  املعصوم� بسالة يف تفس�ه وتطبيقه.

فالقرآن هو معدن الفضل وبحبوحة الرحمة، ذلك هو الذي يستحق الفرح دون ما سواه، فذلك هو الفرح الِعلوي 
الذي يُطلق النفس من عقال الشهوات والحيونات، ويجعلها عالية مرفرفة عىل الكائنــات إتصــاالً �عــدن العظمــة 

  مخزن الرحمة.و 
فكل الِقيَم هي زائلة عن بكرتها، مائلة عن الحق املرام إالَّ التي يرسمها ويحققها القرآن، فالقيمة القيِّمة العليا التي 
ترفع من قيمة اإلنسان هي ـ فقط ـ املتمثلة يف هدي القرآن الذي هو موعظة وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورحمة 

  للمؤمن�.
َجَعلْتُْم ِمنُْه َحرَاما َوَحالَالً قُْل أَّهللا    َما أَنْزََل هللاّ  قُْل أَرَأَيْتُمْ «   ٤.»تَْفَرتُونَ    أَِذَن لَُكْم أَْم َعَىل ّهللا    لَُكْم ِمْن ِرْزٍق فَ

أن تجعلــوا منــه » أذن لكــم  قل أّهللا «  إىل حرام وحالل وكأنكم آلهة مرشِّعون من دون ّهللا   أنتم تقتسمون رزق ّهللا 
  أنه هو الذي حرم هكذا وأحل؟.» تفرتون  أم عىل ّهللا «  تحملون هكذا رسالة ّهللا   حراما وحالالً كرسل من ّهللا 

وسيط، أم فرية فجعُل رزق منه حراما أو حالالً ال بد وأن يستند إىل وحي بوسيط أم دون  ٥» إن الحكم إالّ �ّ «فألنه 
فهــو خــارج عــن دور الترشــيع، و� يكــن   أنه حرم أو أحل، وأما أن تحرِّموا أو تُحللوا مصلحيا محادِّين هللاّ   عىل ّهللا 

  املرشكون يدعون أنهم هم املرشعون.
ليس له مكان   ، فليكن الرزق من الس�ء أو من األرض، فإن هللاّ  ، ورزقهم كذلك هو رزق هللاّ  فألن العباد هم عباد ّهللا 

عٍل حتى ينزل رزقه منه، وال أن األرزاق كلها من الس�ء حيث األرض هي متعاملة مع عوامل الس�ء من يف إعداد 
  الرزق بأعداد منه.

عىل إمكانية إذنه أحيانا يف ترشيع، حيث القرآن فيــه برهــان ال مــرد لــه عــىل إختصــاص » أذن لكم  ءهللاّ «وال يدل 
وكــل ذلــك » تفــرتون  أم عــىل هللاّ «ا فهو ب� تنازل أنه إذن للترشيع، أم أنه أرسلكم لبيان رشعتــه، ، إذ الترشيع با�ّ 

  فأنتم ـ إذا ـ مبِطلون.  الثالوث منفي بحكم هللاّ 
ال استقالالً دون إذن وال إستغالالً بإذن منه،   ذلك، ألن الترشيع هو من اختصاصات الربوبية ال يحمله َمن سوى هللاّ 

» أذن لكــم  ءّهللا «لرسله يف ترشيع، فكيف يــأذن لغــ�هم أن يرشِّــعوا، ف  ، وح� ال يأذن هللاّ  إالّ إفرتاء عىل هللاّ  اللَّهم
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اســتغراب ثــان، وأمــا الثالــث وهــو » تفرتون  أم عىل هللاّ «إستغراب أّول أنه أذن لكم يف ترشيع وال يأذن لرسله، ثم 
  مأذون� يف ترشيع.الرسالة فسلبيتها عنهم مفروغة، ثم وهم غ� 

وهكذا يقىض عىل كافة الترشيعات غ� الربانية مه� تسمت بأس�ء مغرية كاإلجتهاد وما أشبه، إتكاالً عىل قياسات 
وإستحسانات وإستصالحات، لحد تقرَّر �ا تُغرَّر هيئة ملعرفة املصالح الوقتية س�حا لغيار أحكام رشعية ثابتة روعي 

  ة للخلود!.فيها كافة املصالح الصالح
اَمِة إِنَّ ّهللا    َوَما ظَنُّ الَِّذيَن يَْفَرتُوَن َعَىل هللاّ «   ١.»لَُذو فَْضٍل َعَىل النَّاِس َولَِكنَّ أَكَْ�َُهْم الَ يَْشُكُرونَ    الَْكِذَب يَْوَم الِْقيَ

ســيعاملهم،   محظور، ف� ظــنهم ـ إذا ـ يــوم القيامــة، أن هللاّ من أّي كان وأيان إنه محظور   فافرتاء الكذب عىل ّهللا 
بفاضل رح�تــه املتــواترة علــيهم » لذو فضل عىل الناس  إن هللاّ «و  هو من أكفر الكفر با�ّ   وإفرتاء الكذب عىل هللاّ 

ما هو   ن من هللاّ وهم يكفرون كفرا وكفرانا، وتراهم يستخفو   هللاّ » ولكن أك� الناس ال يشكرون«وسعة عنايته بهم 
  أعلم بهم من أنفسهم أم ال يخافونه؟.

ذْ تُِفيُضوَن فِيِه َوَما يَْعزُُب َعْن َوَما تَُكوُن ِيف َشأٍْن َوَما تَتْلُوا ِمنُْه ِمْن قُرْآٍن َوالَ تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِالَّ كُنَّا َعلَيُْكْم ُشُهودا إِ «
َ�ِء َوالَ أَْصَغَر ِمْن ذَلَِك وَالَ أَكَْربَ إِالَّ ِيف كِتَاٍب ُمِب�ٍ َربَِّك ِمْن ِمثَْقاِل ذَرٍَّة ِيف اْألَ    ٢.»رِْض َوالَ ِيف السَّ

من شؤونك الرسولية والرسالية، وهكذا كافــة املكلفــ� بشــؤونهم » يف شأن«يا حامل الرسالة القرآنية » وما تكون«
تالوة املتابعة رسوليا ورساليا، دعائيا وتطبيقيا، أنــت يــا » تلوا منه ـ من شأنك ـ من قرآنوما ت«الصالحة والطالحة 

أنتم كلكم رسوالً ومرسالً » وال تعملون«حامل الرسالة، وهكذا كافة املكلف� به يف شأنهم الرسايل وأصله القرآن، ثم 
إذ «الــذي ال ريــب فيــه وال خفيــة تعرتيــه شهادة الحــق » إال كنا عليكم شهودا«قلبي أو قالبي » من عمل«إليهم 

  من عمل، واإلفاضة هي اإلسالة يف خ�ٍ، أو الخوض يف رش، ح� تستفرغون لعمل م� تعملون.» تُفيضون فيه
تعني جمعية الصفات، وليست جمعية الذات، أم الذات مع غ�ها من الذوات التي هي » كنا عليكم شهودا«وهنا 

ال يردف نفسه بخلقه فضــالً عــن أن   الئكة والنبي� واألعضاء العاملة واألرض، فإن هللاّ شهود فرعية بإذنه تعاىل كامل
  يأ� بصيغة تجمعه إىل خلقه.

معطــ� آخــرين   وما أشــبه، أتــرى بعــُد أن مــع هللاّ » إنا نحن نزلنا الذكر«و» أعطيناك الكوثر«هنا ك » كنا«إذا ف 
  فسه يف هذه الجموع؟!.للكوثر، ومنزل� سواه للذكر؟ حتى يجمعهم إىل ن

فقد يعني الجمع فيها ويف أرضابها عناية جمعية الصفات الربانية يف تلك الشهادة عىل األع�ل كلها، شهادة قيومية 
»إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون«وعلمية واستنساخية: 

حــدث يومئــٍذ ت«وإيحاًء لألرض تسجيالً ملا يحدث عليهــا  ٣
»أخبارها*بأن ربك أوحى لها

  وإعالما لسائر الشهود أن يشهدوا ما يعملون. ٤
ـ (ويبعد) ـ عن ربك«ذلك  من مثقال ذرة يف األرض وال «الذي رباك بهذه الرتبية القمة غ� العازبة عنه » وما يعزب 

يف » وال أصغر من ذلك وال أكرب إالَّ يف كتاب مب�«أحياء وأموات، أرضا وس�ًء وما بينه� وما فيه� من » يف الس�ء
  قبل الخلق وبعده.  علم ّهللا 

وهنا أصغر من مثقال ذرة، هو الذي ال يُرى ببرص أو بص�ة، فهو يف املاديات هي املادة الفردة ذات بعدين، التي ال 
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ادة األولية، وهو يف الطاقات هي الطاّمة الفردة، فهــي تنقسم إالَّ إىل الفناء إنقساما هو انفصام عن كونها، فهي امل
  الطاقة األولية يف حقل الخلق.

  ١».كذلك ربنا ال يعزب عنه يشٌء وكيف يكون من خلق األشياء ال يعلم ما خلق وهو الخالق العليم«
؟ إنه الشأن حيث يعني الشأن الرسايل، وهو »منه«ذلك، ويف نظرة إىل اآلية بشأنها أدبيا ترى ما هو املجمع لضم� 

ليدل عىل أنــه هــو » شأن«القرآن ألنه أصل شأنه الرسايل وعىل هامشه السنة، وقد أفرد القرآن بالذكر بعد تعميم 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم ب� الناس �ــا «معظم الشأن رسوليا ورساليا، ثم سائره ليس إالّ عىل هامشه، فقد 

».. أراك هللاّ 
تعمــي� »  هللاّ  �ا أراك«ثم » لتحكم ب� الناس«تقد�ا للكتاب الذي هو املحور األصيل بتنزيله وتأويله  ٢

  بعد تخصيص ليدل عىل أن له إراَءة إلهية عىل هامش القرآن ليست هي يف القرآن نصا أو ظاهرا.
وهنا يتقدم األرض عىل الس�ء حيث األرض أقرب إىل حارض مخاطبيها من الس�ء، وأن املقــام هــو الشــهادة عــىل 

  أع�ل املكلف� واألصل منهم هنا ساكنوا األرض.
ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الس�وات وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إالَّ يف كتاب «يف سباء:  ويعكس األمر

»مب�
  ألن غيب الس�ء أغيب يف حسابنا من غيب األرض. ٣
؟ كــالّ حيــث اإلســتثناء »كتــاب مبــ�«هالَّ  تبعد كل علم هنا عن » إالّ يف كتاب مب�«أي يبعد » وما يعزب«وترى 

يف سلبية العزب، فكــل يشء مــن الكائنــات هــو » إالَّ هو يف كتاب مب�«إستغراق لعلم كل يشء يف كتاب مب�، أي 
  مسلوب العزب عن ربك عنده.

وقد يكون هذا اإلستثناء منقطعا يقطع كل عزب عن ساحة علمه تعاىل، فيعني أن كــل املــذكورات هــي يف كتــاب 
  مب�.

  
  
  
  
  
  

  قرآن يخرج من الظل�ت اىل النورال
  

إِذِْن َربِِّهْم اَِىل ِرصَاط الَْعِزيِز الْ «   ٤.»َحِميدِ كتاٌب أنْزَلْنَاُه إلَيَْك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُ�ِت إَىل النُّوِر بِ
م� يربط هذه السور الخمس بعضها ببعض، وك� هي  ١نهذا، وهي يف ختاماتها كبداياتها تذكر القرآن او نبي القرآ 
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متقاربة يف مواضعها ومواضيعها، واربعة اخ�سها تتسمى باسم األنبياء الخصوص، وهم مطويون بداية ونهاية وفي� 
  بينه� يف الرسالة القدسية املحمدية عليه افضل سالم وتحية.

انــت الرســول دون » لتخــرج«ويف »لتخرج الناس من الظلــ�ت اىل النــور...«مى من انزال هذا الكتاب والهدف االس
ملحة صارحة صارخة ان ليس الكتاب �فرده مخرجا من الظل�ت اىل النور إالّ بالرســول كمعلــم الــوحي » ليخرج«

»نوا من قبل لفــي ضــالل مبــ�يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كا«واملر� بالوحي 
كــ�  ٢

الرسول ليس ليُخرج إالّ بالكتاب، فالثقالن ه� املخرجان من الظل�ت اىل النور، والرسول وعرتته املعصــومون هــم 
ون القرآن، مجامع الثقل�، فالرسول كرسول مع القرآن هو افضل من القرآن دونه دون القرآن بال رسول أو الرسول د

  فهو مصداق تام للقرآن اضافة اىل تفس�ه وتطبيقه.
ويف ذلك االخراج سواٌء ناس العرب وســواهم يف الطــول التــاريخي والعــرض الجغــرايف، محلقــا عــىل كافــة اللغــات 

يا  قل«وك� يربز ذلك الشمول والجمعية الكافلة يف آيات امثالها: » الناس«والقوميات واالقليميات ما تشملهم لغة 
»اليكم جميعا  ايها الناس ا� رسول ّهللا 

  ».هذا بالغ للناس ولينذروا به«وكالتي تختم بها السورة  ٣
ثم وال فحسب الناس، فانهم ليسوا إال األفضل ب� املرسل اليهم يف هذه الرسالة السامية، فالدعوة القرآنية تشملهم 

وهو اعم من الجنة والناس وسواهم من املكلف�، حيث النذارة القرآنية تشمل كل مــن  ٤»رشنذيرا للب«وكل البرش 
»وأوحي ايلَّ هذا لقرآن ألنذركم به ومن بلغ«بلغ: 

بلوغ املنِذر واملنَذر، فالقرآن بالغ اليٍّ كان من بالغ حد التكليف  ٥
»تبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعامل� نذيرا«ن العامل�: م

وألن اقل الجمع الظاهر ثالثة فاقل النذارة يف  ٦
هذا القرآن مثلث االنس والجن أمن هو ممن ال نعرفه من سكنة هذه الكرة وسائر الكرات فانهم ممــن حــول ام 

»قرى ومن حولهالتنذر ام ال«القرى 
يعم العامل� » َمن حولها«فاملركز الرئييس لهذه الدعوة االخ�ة هو ام القرى ثم  ٧

  يف العا� اجمع دون اختصاص بهذه البسيطة.» حولها«اجمع ح� يشمل 
وما الناس  »لتخرج الناس«ال تختص دعوته بالكتاب بخصوص الناس حيث الهدف الشامل، » لتخرج الناس«اذا ف 

  يف امليدان إالّ كمحور يف هذه الرسالة السامية مرسالً اليهم، ك� الناس محور يف الرسالة.
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إنك ال تهدي �ن «تذكرة مكرورة يف ذلك االخراج انه ليس ـ فقط ـ من خلفيات هذه الدعوة ف » باذن ربهم«ثم 
»يهدي من يشاء اىل رصاط مستقيم  احببت ولكن هللاّ 

القادر »: اىل رصاط العزيز«ترشيعا وتكوينا » باذن ربهم«وا�ا  ١
  يف عزته دون األعزة املذموم�، فان رصاطهم زور وغرور.»: الحميد«الغالب 

فالنور واحد هو رصاط العزيز الحميد، والظل�ت ِعدة هي السبل املتفرقة عن رصاطه، فاال�ان عىل ضوء القــرآن 
، فرتى الرصاط واضحا ال يشوبها غش وال غــبش وال ضــباب، حيــث بداللة نب ي القرآن نور ترشق به النفس وتشفُّ

  خرجت من الظل�ت كل الظل�ت عىل قدر شفافية اال�ان وجالئِه.
فالنور هو رصاط العزيز الحميد، والظل�ت هي السبل املتفرقة عن النــور وهــي رصاط الــذليل اللعــ�، وصــاحب 

  هو:الرصاط النور 
اِفِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِديدٍ    هللاّ « َ�َواِت َوَما ِيف األرِْض َوَويٌْل لِلْكَ   ٢.»الَّذي لَُه َما ِيف السَّ

مــن «بــذلك اإللــه » وويل للكافرين«فمن له الكون كله ِملكا وُملكا وقدرة فهو العزيز الحميد، وهو رصاطه النور 
  هنا معيشة ضنكا ويف االخرى اشد وان�، والكافرون هم:» عذاب شديد

وَن َعْن َسِبيِل هللاّ « نْيَا َعَىل اآلِخرَِة َويَُصدُّ اَة الدُّ   ٣.»َويَبُْغونََها ِعَوجا أولئَك ِيف َضالٍَل بَِعيدٍ    الَِّذيَن يَْستَِحبُّوَن الَْحيَ
يا ذريعة ومتاعا للحياة اآلخرة فهو سبيل املؤمن�، وقد تبغض وتُكره زعم أنها دنيئــة عــىل قد تُحتسب الحياة الدن

ف ورهبانية مبتدعة، واهلها عواٌن ب� اهل الدنيا واآلخرة، وثالثة  اطالقها حتى وان كانت ذريعة اآلخرة وهذا تقشُّ
ليها، فذلك كفر بالحياة االخرى، وظل�ت بعضها تُحتسب الحياة الدنيا عىل اآلخرة إيثارا لها عليها وركونا واخالدا ا

  فوق بعض، بعيد عن النور كل البعد.
انه ال تعطيل وال تبطيل يف االسالم للحياة الدنيا نَِظرَة اآلخرة حيث الدنيا مزرعة اآلخرة، تعم�ا لها واستع�را بالحق 

ولكنها متاع الغرور واشرتاء األخرى كليه�، وعىل  »متاعوما الحياة الدنيا يف اآلخرة إالّ «:  والفضيلة ابتغاء رضوان ّهللا 
  (من ابرص بها بّرصته ومن أبرص اليها أعمته)!. السالم عليهحد املروى عن االمام عيل 

وهم اذا استحبوا الحياة الدنيا عىل اآلخرة يف انفسهم دون تعٍد يف طورهم وكورهم عىل َمن سواهم يف ضالل قريب، 
وهــي القــرآن   فســبيل هللاّ  »ويبغونها عوجا اولئك يف ضالل بعيد«من آمن او كاد »  بيل هللاّ ويصدون عن س«ولكنهم 

»رأيت املنافق� يصدون عنك صدودا«وهي نبي القرآن بالقرآن هم يصدون عنها: 
٤

من آمن   � تصدون عن سبيل هللاّ «
»تبغونها عوجا

  صدا عن اال�ان قبله او بعده يف محاولة كافرة ماكرة. ٥
فهل تعني يبغون فيها عوجا تغيــ�ا أو تحــويرا لــ� تحــرَّف عــن جهــات ارشاعهــا؟ وصــيغته » يبغونها عوجا«واما 

وال تنحرص املحاوالت الكافرة يف الصد عن سبيل يف تحريفها ع� هي عليه بل وتزييفهــا »! يبغون فيها«الصحيحة 
هي ان يطلبوها معوجة بتحريف ان قدروا عليه، ام تزييف ان � يقدروا عىل » يبغونها عوجا«عىل ما هي عليه، ف 

                                                        
 .٥٦: ٢٨ة ا���� ). ��ر     ١

 
 .٢). ��رة ا��ا��� ا��ٓ��      ٢

 
 .٣). ��رة ا��ا��� ا��ٓ��      ٣

 
 .٦١: ٤). ��رة ا����ء      ٤

 
 .٩٩ :٣). ��رة آل ���ان      ٥
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تحريف، استغالالً لضعاف العقول، واستح�را لهم عىل استكبار: (فلو ان الحق خلص � يكن للباطل حجة ولو ان 
غث فيمزجان فيجيآن معا فهنالك اســتحوذ الباطل خلص � يكن اختالف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ض

  الحسنى).  الشيطان عىل اوليائه ونجى الذين سبقت لهم من هللاّ 
، اذ يبغونهــا حــال اعوجــاجهم عــن الفطــرة، فبطبيعــة الحــال  حال عن هؤالء وبغيهم وعن ســبيل هللاّ » عوجا«ف 

فاقم وجهك للدين حنيفا «بتغاء السبيل يعوجون عن السبيل ـ فان اقامة الوجه اىل الفطرة من الرشوط االصلية ال 
  .»التي فطر الناس عليها  فطرت ّهللا 

اولئك «فحقا  »وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظل� وعلوا«ثم ويبغونها عىل بغيهم هذا عوجا يف تحريف او تزييف 
لــه   من � يجعل ّهللا ظل�ت بعضها فوق بعض اذا اخرج يده � يكد يراها و «فانه إضالل بعد ضالل  »يف ضالل بعيد

  .»نورا ف� له من نور
ذلك الضالل البعيد، ولكن الرساالت االلهية مكافحة لكل ضالل قريب ام بعيد اذ �لك بيانا للحق الصارم، ناصــحا 

  ناصعا ال يشوبه ريب وال عيب:
َ لَهُْم فَيُِضلُّ « ا ِمْن رَُسوٍل  إالَّ بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَ�ِّ   ١.»َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ    هللاّ  َوَما أرَْسلْنَ

واولوا العزم من الرسل ارسلوا اىل العامل� �ختلف  ٢؟ هل هو لغتهم التي بها يتكلمون؟»لسان قومه«اترى ما هو 
لغاتهم، مه� كان املوارد األوىل لدعواتهم قوٌم واحدهم عائشوهم، ولكنهم كبداية الدعوة، ثم منطلقهــا إىل ســائر 

  املكلف�، وهم جميعا قومهم املرسل اليهم!
ف� ارسل من رسول إال بلسانهم العر� وهم كــانوا يرتجمونهــا اىل لغــات  آله و عليه هللا صىلهم قوم هذا الرسول » قومه«ام 

» لسان«دون » بلسان قومه«وحتى لو ذكر فل�ذا »! قومه«و� يسبق للرسول ذكر حتى يرجع اليه ضم�  ٣أقوامهم؟
  بصلة اىل اللغة العربية حيث البيان ال ينحرص فيها.» ليب� لهم«وهو اعرب العرب! ثم وال �تُّ 

يف » قومــه«عامة كاويل العزم من الرسل ولكــن  هم قوم كلِّ رسول، يف رسالة خاصة كالرسل الفروع، أم» قومه«ام 
  هؤالء هم الذين نشأ فيهم دون سائر العامل� مه� كانوا قومه يف البُعد الرسايل!

فموىس يُرَسل بلغة قومه اإلرسائيلي�: العربانية، ثم ويدعو َمن سواهم من قبط الفرعونية وسائر املكلف� �ختلف 
  يرسل بلغة قومه العرب وهو يدعوا قومه الرسايل وهم كافة املكلف�. لهآ  و عليه هللا صىللغاتهم، ومحمد 

  ولوط يرسل بلسان قومه من كلدة وهم رسيانيون، ثم ويرسل اىل املؤتفكات العرباني�.
ال تناسب لغة القوم االول لكل رسوٍل، حيث البيان الرسايل ال تخص من نشأ فيهم الرسول، » ليب� لهم«ذلك، ولكن 

سل اليهم أيا كانت لغتهم ويف اي زمان او مكان، يستحقون ذلك البيان، فهم كلهم قومه، مهــ� قــام عــن فكل املر 
  خصوص لهم لغتهم وعاداتهم!.

بالقرآن، ليست لتعني اال اخراجا ببيان القرآن، وهو عربيا ليس اال بيانا » لتخرج الناس من الظل�ت اىل النور«ثم و
  للعرب دون سائر العامل�!.

                                                        
 .٤). ��رة ا��ا��� ا��ٓ��      ١
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  القرآن
  بالغ للناس

  
َا ُهَو إِلٌَه َواِحٌد َولِيَذَّكََّر أُوْلُوا اْألَلْبَاِب « »َهَذا بَالٌَغ لِلنَّاِس َولِيُنَذُروا بِِه َولِيَْعلَُموا أَ�َّ

١.  
جــاهر يف اعــالن بــاهر، عــايل كل الناس، اعالم » بالغ للناس«القرآن ككّل » هذا«املذكور يف هذه السورة، و» هذا«

»بالغ فهل يهلك إالّ القوم الفاسقون«الصدى، بعيد املدى، بالغا للناس طول الزمان وعرض املكان 
٢.  

وهي األغالل الجامعة ب� االيدي واالعناق، ام هي مطلق السالسل الجامعة، فهم » يف األصفاد«نظائرهم يف اإلجرام 
»وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرن� دعوا هنالك ثبورا«نون اىل بعض، وباالصفاد: مقرَّ 

٣.  
ذلك هناك وك� كانوا هنا مقرن� إىل بعض يف اصفاد اإلِجرامات والشهوات، قد احتنكهم الشيطان، ال يتحلّلون عن 

  أرسهم له بأرسهم وهم يف حيَوناتهم دائبون.
أقمصة سوداء ُمنتنة تطىل �وادها اآلبال، يلبسونها لباس املن� املحرق فإنّها ماّدة شــديدة » رسابيلهم من قطران«

فــالوجوه » النــار«كــّل وجــوههم » وتغىش وجــوَههم«القابلية لإلِحرتاق، وهي يف نفس الوقت قذرة منتنة سوداء. 
املوقدة التي تطلع عىل االفئدة* إنّها   نار هللاّ «ي احرى وان�: الظاهرة تغشاها النار القاهرة، وك� الوجوه الباطنة وه

فال يبقى لهم وجه عىل اي وجه إالّ وتغشاه النار، وك� كانت وجوههم يوم الدنيا  ٤»عليهم مؤصدة يف عمدة ممدة
الن�ان يف عذاب قد اشتّد حرّه، وباب قد اطبق البسهم رسابيل القطران ومقطّعات «بكّل اتجاهاتهم إىل النار، فقد 

  .٥»عىل اهله
  ويا له من مشهد متلظٍّ مِذلٍّ مخٍز جزاَء املاكر الظا� املستكرب:

يُع الِْحَساِب    كُلَّ نَْفٍس َما كََسبَْت إِنَّ هللاّ    لِيَْجِزَى هللاّ « »َرسِ
٦.  
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مّ� يدل عىل أّن العمــل هــو الجــزاء �لكوتــه الظــاهرة يــوم »  ليجزى هللاّ «هنا يف موقف املفعولية لـ » ما كسبت«
»» بــالغ«وسبحانه، بل هو العمل بعينه، ويف مظهــر الحــّق بــأثره فــالقرآن   الجزاء، فليس الجزاء انتقام التشفي �ّ 

»وما عىل الرسول إالّ البالغ املب�«ورسول القرآن بالغ  ١»ةحجة بالغ«و
ك� وهو حّجة بالغة، فالدعوة القرآنية بالغ يف  ٢

  بعدي املدعو به والداعية.
ة نفسية وعملية، تذرعا لبالغ العلــم إىل نذار » ولينَذروا به«فقط يف الحقل العلمي واملعريف؟ كال! بل » بالغ«وترى 

هي من اهداف البالغ، والواو » لينَذروا به«بالغ العقيدة والعمل، كقاعدة اساسية هي رأس الزاوية لهذا البالغ. فـ 
ولينــذروا بــه «ليعلمــوه وليصــدقوه ثــم » هــذا بــالغ للنــاس«هنا تعطف إىل محذوف معروف من نفس البالغ، فـ 

  ».اولوا االلبابوليعلموا.. وليذكر 
  علميا وتصديقا وتطبيقيا.» بالغ للناس«وهذه الزوايا الثالث نذارًة وعل� وتذكرا هي الغاية القصوى من 

قياما لعمودي العلم والعمل عىل قاعدة توحيدية عريقة تتبنى الحياة كلّها يف كّل » وليعلموا إّ�ا هو إله واحد«ثم 
ها ليست مجرّد عقيدة مستكنة يف الض�ئر، فإّ�ــا الــبالغ الصــالح للــدعوة القرآنيــة فإنّ »  ال إله إالّ ّهللا «حقولها هي 

املحمدية، هو دمج التوحيد يف كّل شؤون الحياة، آفاقية وانفسية أماهيه، كروح تعمل ب� الجوارح والجــوانح، يف 
  االرواح واألشباح.

ا ـ فبع» وليذكر اولوا االلباب«ثّم ويف قّمة التأث� لهذا البالغ  د ما اخذ ناس من هذا البالغ ـ بتصديقه عقيديا وعمليّ
  لُبّا، فهذا البالغ يزيدهم لبا عىل البابهم فيذكروا لباب الذكر.

وك� نرى هذه اآلية الختامية لهذه السورة تنعطف إىل آيتها االوىل، محلِّقة معها عىل أجواء السورة كلها، ومخترصة 
  عىل ما نقول شهيد.  لم والتذكار، عىل محور التوحيد، وّهللا لها والقرآن كلّه يف النذارة والع

  
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  قيِّم ال عوج فيه

  
َ الُْمْؤِمِنَ� الَّ الَِّذي أَنزََل َعَىل َعبِْدِه الِْكتَاَب َولَْم يَْجَعْل لَُه ِعَوَجا  قَيِّ� لِيُنِذَر بَأْسا َشِديدا ِمْن لَُدنُْه َويُبَ     الَْحْمُد ّ� « ِذيَن رشِّ

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجرا َحَسنا   ٣.»يَْعَملُوَن الصَّ
ألنّــه   ، وتحرسه عمن سوى هللاّ  ، ألنّه هللاّ  تستغرق كّل حمد من كّل حامد ولكّل محمود فتحرصه يف هللاّ »  الحمد �ّ «

أنــزل «حة الكتاب، ربوبيّة تكوينيّة وترشيعية للعامل� ككّل، وهنا ألنـّـه ك� يف فات» رّب العامل�«، ثّم ألنّه  سوى ّهللا 
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  فإنّه كأنّه هو ربوبيته كلّها، فانّه الغاية القصوى من خلق الكون �ن فيه العاملون، فالحمد �ّ » عىل عبده الكتاب
  »!رّب العامل�«ألنّه   كالحمد �ّ » أنزل عىل عبده الكتاب«ألنّه 

محة اىل نزول دفعي ك� التنزيل هو التدريجي، ال يعني هنا نزوله يف ليلة القدر حيث الغاية املعنيــة الالّ » أنزل«و
  ككل.» الكتاب«ال تناسب إالّ عن طول الزمان وعديد النزول، بل » لينذر... ويبّرش «هنا 

نــزال التنزيــل وهــو العبوديّــة ال محمٍد وال الرسول؟ علّه للتدليل عىل الرشط األصيل يف ذلك اإلِ » عىل عبده«وملاذا 
  القمة، فبانزال الكتاب عىل عبده تحصل الرسالة!

العبودية، ال يساوى وال يسامى  مفردا كأنّه هو عبده ال سواه، دون عبد من عباده؟ تلميحا ألنّه يف قمه» عبده«ثّم و
  ».قل إن كان للرحمن ولد فانا اّول العابدين«

ه هللا صىلفمحّمد   »انزل الفرقان عىل عبــده«يف ارشف املواقف إالّ إياه » عبده«كأنّه فقط ال سواه، فال نجد  »عبده« آلـه و علـي
ذكر رحمة ربك  عبده زكريا، إذ نادى «اللّهم إالّ  »بكاف عبده  اليس ّهللا »«هو الذي ينزل عىل عبده« »فاوحى إىل عبده«

»ربّه نداًء خفيّا
  ».عبده«هنا تبّ� إنّه لواله ملا عرف بـ » زكريا«ولكن  ١

كّل الكتاب كأّن ال كتاب سواه، كتاب يف القمة ينزل عىل عبد يف القّمة وألنّه يحوي » الكتاب«وكذلك القرآن كتابه 
  كّل كتابات الوحي وزيادة!

حاالن وصفيتان، أواله� سالبة تسلب عنه كّل نقــص وانحــراف، واخــره� ايجابيــة » عوجا قي� و� يجعل له«ثّم 
  تخلية ثّم تجلية.»  ال إله إالّ هللاّ «تثبت له كّل ك�ل، وهذه طريقة مثىل يف كّل تعريف كامل وك� يف اسس االسالم 

 يرى ارباب البص�ة يف القــرآن ونبيــه انحرافــا والعوج فتحا هو ما يدرك بالبرص سهالً، وكرسا ما يدرك بالبص�ة، فال
ترى من فطــور* ثــّم ارجــع البرصــ كــرت� ينقلــب اليــك البرصــ خاســئا وهــو  فارجع البرص هل«واعوجاجا وفطورا: 

»حس�
٢

»قرآنا عربيا غ� ذي عوج«
ن ينتصب، و�يل ويضطرب ويستقيم، فقــد وحقيقته ان يكون في� يصح عليه ا ٣

ما يتوارد عليه الحالتان فهو غ� معصوم، أم ال يتــوارد لــه إالّ حالــة واحــدة كــ� القــرآن ونبــي القــرآن،   يجعل هللاّ 
  فالعصمة لزامه� دون نكوب عن املنهاج وال هوة االعوجاج، ومن العوج ظنية الداللة وما اشبه!

ايا كان، قواما يف نفسه إذ يهدي للتي هي اقوم، وقياما يف دعوته إذ » قيِّ�«وام، تعنيه� والقيم هو مؤكّد القيام والق
  يقّوم القاعدين ويوقظ النا��،

  وال قي� إالّ القرآن وقد يقرنان:  يف سائر القرآن ال نجد قيوما إالّ ّهللا 
»ال إله إالّ هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق  هللاّ «

  فمن قيموميته نزل ذلك الكتاب القيّم، فهو قيّم كــ� هللاّ  ٤
  منزله قيوم، باق يدوم ما بقي الدهر دون تحرّف او نسخ.

فاقم وجهك للدين القيِّم من قبل ان يأ� يوم ال مرّد له من «فالقرآن قيّم ك� نبي القرآن، والدين منه� وبينه� قيّم 
»يتلوا صحفا مطهرة* فيها كتب قيِّمة  رسول من ّهللا « ٥» هللاّ 

»وذلك دين القيّمة« ١
وأقوم القيّم يف هذا الدين والكتاب  ٢

                                                        
 .١٩:٢و ����  ٢٦: ٢٩ـ ا������ت  ٩: ٥٧ـ ا�����  ١: ٥٢ ـ ا���ر ١: ٢٥). ��� ا������ ا�����ن      ١

 
 .٦٧:٤). ��رة ا����      ٢

 
 .٣٩:٢٨). ��رة ا����      ٣

 
 .��٣:٢رة آل ���ان ).     ٤

 
 .٣٠:٤٣). ��رة ا��وم      ٥
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»دين القيم ولكن اك� الناس ال يعلمونذلك ال«قِمة التوحيد القيمة، وك� ينبوا من الفطرة التي فطر الناس عليها؛ 
٣.  

انــزل... و� «عىل البدل، ك� الجملة حال عن اِإلنــزال، فتعنــي: » الكتاب«و» عبده«يف الحال االوىل تعني » له«ثّم 
حال مثلثة عن ثــالث:  »عبده«إنزاالً دون عوج، ك� وُمنزَل دون عوج: الكتاب، وَمنزِل دون عوج »: يجعل له عوجا

  إنزاالً وُمنَزالً وَمنزِالً!
  ، فإنّه قيّم وإنزاله قيّم وكتابه قيّم وعبده قيم! حال مربعة: هذه، وهللاّ » قي�«و

نقصــان يف مثلــث » عبده«ومن العوج يف إنزال الكتاب الوحي ان يشتبه بوحي الشيطان او ينىس، ومن العوج يف 
لوحي الكتاب، ومن العوج يف الكتاب، تعرضه لتحريف او نسخ، او عوج له يف داللة العصمة: تلقيا وإلقاًء وتطبيقا 

  ».قرآنا عربيا غ� ذي عوج«او مدلول أما ذا 
قيم وكتابه قيم ورسوله قيم بقمة العبودية وقوامتها أّمــا ذا مــن لزامــات الرســالة » الكتاب«قيم، فانزاله   وك� هللاّ 
  بالوحي.

  ثالث منفية، وكّل قوامة وقيام لالربع مثبتة.فكّل عوج من العوج عن ال
  والعبد دون اتصال بالوحي اعوج دون ان يُجعل له عوج، وهو متّصالً بالوحي ليس له عوج؟» � يجعل«وملاذا 

  وهكذا األمر يف الكتاب، وأّما اإلنزال فطاملا العبد متّصالً بالوحي ليس له عوج؟
له الرسايل ك� يف الكتاب من ك�له يف الوحي، فالن الوحي والرســالة أن ينقص من ك�» عبده«عّل جعل العوج يف 

  يقتضيان ك�الً دون عوج، فال يتصّور له� عوج إالّ ان يجعل له� عوجا.
لينذر باسا شديدا من لدنه ويبّرش املؤمن� الــذين يعملــون «وما هو الهدف يف ذلك اإلرسال مخترصا ال محترصا؟ : 

  .»حسنا* ماكث� فيه ابدا الصالحات أّن لهم اجرا
عذابا يف الدنيا واشّد منه يف االُخرى، وبأس   وترى ما هو البأس الشديد؟ ومن لدن َمن هو؟ إنّه بأٌس شديد من هللاّ 

ه: وحربه منه فمن لدن  فإنّه من رسول ّهللا  السالم عليهحربا منه ومحاربا هو من لدنه كعيل آله و عليه هللا صىل  شديد من رسول هللاّ 
  .٤: يعم لدنه متصالً حربه، ومنفصالً محاربه الذي هو من لدنه ، ومن لدن رسول هللاّ  ، يعم عذابات هللاّ  هللاّ 
  
  
  
  
  

  القرآن
  ال مبدل لكل�ته وال ملتحد من دونه

)۱(  
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عن القيل والقال واإلصغاء إىل أصحاب املقال يف آرائهم واقرتاحاتهم الناكبة عن الرصاط،  آله و عليه هللا صىلول هنا رصٌف للرس

واإللتحاد إىل الرّب وكل�ته، وأن يصرب نفسه مع الذين يدعونه، ماشيا عىل رصاط الحق، متمسكا بُرصاح الحّق فتعم 
  الثواب ونعم املرتفق!

َل لَِكلَِ�تِِه وَلَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُملْتََحداَواتُْل َما أُوِحَى إِ « »لَيَْك ِمْن كِتَاِب َربَِّك الَ ُمبَدِّ
١.  

فال شأن لك وال واجب عليك إالّ متابعة كتاب ربّك » والشمس وضحاها. والقمر إذا تالها«اصل التالوة هي املتابعة: 
ن سواك، وإّ�ا » واتل ما أوحي اليك...«غا وتطبيقا، قراءة وتفه� وتفهي� وابال  » من كتاب ربّك«ال ما أوحاه عقلك أمَّ

القرآن العظيم، دون أن تبخع نفسك عىل آثارهم إن � يؤمنوا بهــذا الحــديث أســفا، أو أن تســتعجل وحــي ربـّـك 
ما اوحي إليك من «و استيحاء، وإّ�ا ودون اإللتحاد إىل اي وحي او استفتاء ا»  إن شاء هللاّ «فتعدهم الجواب ناسيا 

ربـّـك وال كتابــه »: ولن تجد من دونه«ربك وال كتابه »: ال مبدل لكل�ته«فحسبك ربك وكتاب ربك إذ » كتاب ربك
  ».ملتحدا«

ـ  ولن تجد من دونه «والقرآن أفضل كل�ته، » وال مبدل لكل�ته»: «كتاب ربّك«ولـ » ربّك«فه� وصفان متالح�ن ل
. وملتَحده املوحى إليك هو قرآنه ك� هو تعاىل ملتحدك يف كل� تحتاجه، ملتحد تكوينا وملتحد ترشيعا ال »ملتحدا

  مبدل له�!
مــا يشــاء   �حو هللاّ «فكل�ته الترشيعية التدوينية ككل ال مبدل لها من غ�ه تعاىل نسخا إالّ تحريفا يف غ� القرآن: 

و�ت كلمة ربّك صدقا وعدالً ال مبدل «�ة القرآن، ال مبدل لها اطالقا إذ �ت وكل�ته األخ» ام الكتاب ويثبّت وعنده
»لكل�ته وهو السميع العليم

تحريفا وتجديفا، مه� كان لغ� القرآن تحريــف وتجــديف، وال   ال مبدالً من غ� ّهللا  ٢
فالقرآن ك� كان وك� هو اآلن قائم مّر الدهور واألعــوام إىل يــوم  مبدالً إلهيا نسخا وتبديالً كرشعة تنسخ وتتبدل،

  وكتاباته.  القيام ال نسخ فيه وال تحريف يعرتيه دون سواه من كل�ت ّهللا 
أحد   قل إ� لن يج�� من ّهللا «ألي ملتحد وعىل أية حال إجارة وجوارا:   مت�يَالً يج� إليه، أوالً هو ّهللا »: ملتَحدا«و

»ورساالته..  جد من دونه ملتحدا* إالّ بالغا من ّهللا ولن أ 
ومن ثّم لن أجد ملتحــدا مــن وحيــه إالّ كل�تــه األخــ�ة:  ٣

  ثّم ال سواه وال سواه.  وهنا كتاب هللاّ   القرآن املب�، فهنالك هللاّ 
آن كتابا ال نسخ له وال تحريف، إذا فهو كتاب الزمن يف استغراق نفي التبديل يجعل من القر » ال مبدل لكل�ته«هنا 

  وخا�ة الوحي ال كتاب بعده ما طلعت شمس وغربت!
، رضبا إىل أع�ق الزمن  تُحيل ملتحدا من دون القرآن ك� تُحيله من دون هللاّ » ولن تجد من دونه ملتحدا«ومن ثّم 

لــن «ال تغيب رسالته القرآنية وإذا الرسول وهو اّول العابــدين  آله و عليه هللا صىلما بقي الدهر، فمه� غاب شخص الرسول 
وأّول » لن«ولكنّه بإحالة  آله و عليه هللا صىلوإن كان خطابا لشخص الرسول » لن تجد«فـ » لن يجد«فغ�ه أحرى أن » تجد..

تَحد طول الزمان يطوي كل زمان ومكان وكّل إنس وجان حتى القيامة الكربى، فتحيل أي مل» لن تجد«العابدين يف 
  وعرض املكان سوى القرآن ك� آله القرآن!

معنويا، » ربك«يف » رّب «ـ لفظيا ومعنويا ـ حيث هو املضاف، وراجع إىل » كتاب«ادبيا راجع إىل » دونه«الهاء، يف 
فقــط،  تعني ربوبية الوحى وهو يختص بالقرآن، فعىل اي الحال� القرآن هو امللتحد الوحيد الرسوىل» ربك«وألّن 
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  فاالحكام املستفاده يف السنة إن � يدل عليه القرآن لفظيا فهو مدلوله رمزيا من حروف رمزية.
  ١فالقرآن هو الدليل املرشع الوحيد ب� ساير االدلة الشيعية والسنيّة التسعة.

  
  
  
  
  
  
  

  رآنالق
  ال تبديل لكل�ته

)۲(  
  

ا بَيِّنَاٍت قَاَل الَِّذيَن الَ يَْرُجوَن لَِقاَءنَا ائِْت بُِقرْآٍن َغْ�ِ َهَذا أَْو بَ « لَُه ِمْن َوإِذَا تُتَْىل َعلَيِْهْم آيَاتُنَ لُْه قُْل َما يَُكوُن ِيل أَْن أُبَدِّ دِّ
َِّبُع إِالَّ َما يُوَحى إِ  »َىلَّ إِ�ِّ أََخاُف إِْن َعَصيُْت َر�ِّ َعَذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ تِلَْقاِء نَْفِيس إِْن أَت

٢.  
ا حيث الكالم بوزنه ووزانه يدل عىل كيان صاحبه، وقد سميت الجمالت القرآنية آيات هللاّ » آياتنا بيّنات«   يف أنها منَّ

، داللة ذات بعدين اثن�، قاطعة ال محيد عنها وال ِحــَول عنهــا،  ألنّها داالت عىل ربانية صدورها وك� تدل عىل هللاّ 
إئت بقرآن غ� «ملا يسمعون منها كّل تحذير وتنذير بعاقبة السوء يوم األخرى » قال الذين ال يرجون لقاءنا«ولكن: 

د شهواتنا وال يهددنا بعقوباتها» هذا أو بدله   .غ�ه عن بكرته أو بدله إىل ما نهواه أالَّ يحدِّ
رغم محتدي الرسايل، حيث القضــية الرســالية عــىل طــول » من تلقاء نفيس«أي تبديل » قل ما يكون يل أن أبدله«

فليس يل دون وحي أن أبدله ولو شطر كلمة أو حرف أو إعراب أو نقطة او » إن اتبع إالَّ ما يوحي إيل«خطّها هي 
إ� أخاف إن عصيت ر� عــذاب يــوم «يعذبني إن عصيته:   غيار مكانة او مكان يف القرآن، فمثيل مثلكم يف أّن ّهللا 

  ».عظيم
إن هذا القــرآن يهــدي للتــي هــي «دليل أن هناك قرائ� الوحي وهي كتابات الرسل، ومثلها: » قرآن غ� هذا«هنا 
»أقوم

٣٤.  
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طليقا هذا القرآن » القرآن«ك� هنا ويف آيات أُخرى، تدل عىل أن هناك قرائ� أُخرى، مه� عني بـ » هذا القرآن«فـ 
حيث يجمع كافة كتب الوحي وقرائينه، فطاملا التوراة واإلنجيل ه� قرآنان ولكنه� أمــام » الكتاب«ك�  ١كََعلم له

»وعدا عليه حقا يف التوراة واألنجيل والقرآن«القرآن كأنّه� ليسا به: 
ك� أن سائر الوحي أمام وحي القــرآن كأنّهــا  ٢

رشع لكم من الدين ما وىص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموىس وعيىســ أن «ليست بوحي: 
»أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه

ليسوا برسل، فلذلك � يــأت النبــي وال  وك� أن سائر الرسل أمام هذا الرسول كأنّهم ٣
  .آله و عليه هللا صىلالرسول طليقا مفردا إالّ لهذا الرسول النبي 

إالّ ما يوافق شهواتهم وغاياتهم دون أية مضادة، جمعــا » قرآن غ� هذا أو بدله«ذلك وال يعني هؤالء األنكاد من 
»تبع الحّق أهواءهم لفسدت الس�وات واألرضولو إ «بينها وب� رشعة الوحي، أن يتبع الحّق أهواَءهم: 

٤.  
ويكلفنا خالف أهوائنا، وك� تطلَّــب ج�عــة مــن   وينذر بلقاء يوم هللاّ   الذي يوحد هللاّ » إئت بقرآن غ� هذا«أجل 

الصالة حتى يؤمنــوا، فأجــابهم أن أهــم ويضع عنهم فرض » الالت«أالّ يكرس صنمهم  آلـه و عليـه هللا صىلمرش� الطائف منه 
أصول هذا الدين هو التوحيد الذي ينايف الالّت وغ� الالّت، وأهم فروعه هي الصالة، فكيف أجيــبكم إىل تطلّــبكم 

  هذا!؟.
غــ� «هي ب� شيطنة الجد والهزل، والفرق ب� هذين اإلقرتاحــ� أن » ائت بقرآن غ� هذا أو بدله«وقولتهم هذه 

يعني تبديله إىل ما هو أسهل منه تقبالً، تنازالً عــن » أو بدله«غاير �اما إياه إىل ما تهواه أنفسهم، ثم هو امل» هذا
  ».غ� هذا«

تقبل ذلك أو حاول أن يفعل لكان فيه تكذيب لنفسه في� تىل عليهم من آيات التحدي واآليــات  آلـه و عليه هللا صىلولو أنّه 
»كلمة ربّك صدقا وعدالً ال مبدل لكل�ته وهو السميع العليم و�ّت«التي تدل عىل خلود القرآن: 

٥.  
ذلك، ولكنها ليست لعبة العب ولغبة الغب أو مهارة شاعر يف مباريات الشعر وسواه يف أسواق الجاهليات، إّ�ا هو 

يفسدنا، وليس تبديله كلّــه أو بعضــه يعنــي إالّ الدستور الجدي الجاد من رّب هو لنا باملرصاد، علي� �ا يصلحنا و
  خطأه سبحانه في� أنزل! أو إتباعه ألهواء هؤالء األغباش في� ينزل!

بالرّد عليهم:   أنّه � يرد عليهم ما هو باهر له من الرد حتى أمره هللاّ  آله و عليه هللا صىلومن بديع األدب الرسايل لهذا الرسول 
إن اتبع «وإّ�ا كيا� الرسايل ككل » أن أبدله من تلقاء نفيس«من شأ� كرسول فعُل الرب: إذ ليس » قل ما يكون يل«

  ».إ� أخاف إن عصيت ر� عذاب يوم عظيم«  وكيا� يف املسؤولية امام ّهللا » إالَّ ما يوحي إيل
  واعرتف  به.  فمن ال يخاف عذاب يوم عظيم هو الذي ال يخاف أي عصيان مه� وحد هللاّ 

وك� ليس له اإلتيان بقرآن غ� هذا أو تبديله، كذلك ليس له أن يتخلّف قيد شعرة عن سنته املوحاة إليه يف  ذلك،

                                                        
 ) آ��.٦٨). ��� �� ا��ٔ����� ا������ �� ا��ٓ��ت ا��� ���� ��� ا���آن و�� (     ١

 
 .٩:١١١ا����� ). ��رة      ٢

 
 .٤٢:١٣). ��رة ا���رى      ٣

 
 .٢٣:١٧). ��رة ا������ن      ٤

 
 .٦:١١٥). ��رة ا��ٔ���م      ٥
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  .١تقرير مص� أو إقرار خالفة بعده أماهيه
إذ ال يعني  ٢بعد الفتح ك� قبله خالفا ملا يروى» إ� أخاف إن عصيت ر� عذاب يوم عظيم«وهكذا إستمرت منه 

عصيانا حتى ال يخاف عذابا عليه بعد الفتح �ا ضمنته آية الفتح! وليس مصــدر أشــباه هــذه املختلفــات » ذنبك«
  الزور إالّ الجهل �غازي القرآن، أو العناد.

ألنّها واجبة اإلتباع بنّص القرآن، فقاطع السنة كقاطع الكتاب هــ� واحــد يف حــق تشمل إليه السنة » قرآن«وهنا 
مه� كان قرآن الوحي األصيل هو هذا القرآن وعىل هامشه قــرآن الــوحي الســنة، » قرآن«الوحي قد يعّرب عنها بـ 

  .آله و عليه هللا صىلمستفادا من حروف رمزية له 
ال يعني ـ فقــط ـ تبــديالً دون » أن أبدله من تلقاء نفيس«إليه أي تبديل ألي وحي، و غ� مخول آله و عليه هللا صىلوالرسول 

تخويل، بل وتبديل التخويل فإنّه أيضا من تلقاء نفسه، ألّن تبديل القرآن ـ عىل أية حال ـ هو مــن اإلختصاصــات 
  الربانية.

روايات مختلقات، ليس لتعارض نص القرآن حيث  فوض إىل رسوله تبديالً يف أحكامه، سنادا إىل  وقولة القائل: إن هللاّ 
�ا يوحي إليه، فليس ـ إذا من تلقــاء   ! اللَّهم إالَّ أن يبدل هللاّ  يجتث عن موقف الرسالة أي تبديل ولو كان بإذن هللاّ 

  ».من تلقاء نفيس«نفسه، وأّما إذا بدل الرسول من تلقاء نفسه مأذونا وسواه، فقد تشمله 
وبية اإللهية مختصة يف األصل بربّنا وال تتعدد أبدا، كذلك هــي ليســت لتقبــل التفــويض، فإنــه أجل، فك� أن الرب

  تقويض لساحة الربوبية، وتبعيض لها بينه وب� خلقه.
  إلها ثانيا، لكان باإلمكان أن يأذن يف ربوبية ثانية!  ولو أمكن أن يخلق هللاّ 

ربوبية الوحيدة غ� الوهيدة، فإنّها ال تقبل وكالة أو نيابة أو والوالية الطليقة تكوينية وترشيعية هي من ميزات ال
  خالفة أو تفويضا.

ذلك، وكل التنديدات باملرشك� يف آياتها هي تأكيدات عىل عدم إمكانية ـ فضالً عن وقــوع ـ النتقــال الربوبيــة إىل 
  خلق أيا كان وأيان.

رسوالً، فإّ�ا الرســالة كــ�   طة السلبية، إذ ليس ّهللا وليست الرسالة من شؤون الربوبية حتى يتنقض بها هذه الضاب
  . أو قدر، فالعبودية حاصلة دون حّد، والرسالة تحصل �ا يحّدد هللاّ   العبودية هي من اختصاصات الخلق �ا قّرر هللاّ 

  لد و� يولد.يشء في� يخلق، إذ � ي  فانتقال الربانية يف أي حقل من حقولها مستحيل، ك� وال يُنتقل من هللاّ 
ولو أن الربانية تنتقل إىل غ� الرب فهي ـ إذا ـ حادثة، إذ كلّ� يف الخلق بحذاف�ه هو حادث ليس إالّ، فرتى أن والية 
التكوين والترشيع التي هي من شؤون الربوبية األصيلة، كيف تنتقل بوكالة أم نيابة أم خالفة إىل رسل، ليســوا إالّ 

  من تلقاء أنفسهم يشٌء يف حقل الرسالة وال نق�.، فليس  حملة أحكام هللاّ 
ذلك، فليس انتقال الربانية مستحيالً ـ فقط ـ يف حقل التجايف عنها، بل وخلق مثلها يف الخلق، إذ ك� أن الربانيــة 

، واملخلوقة منها ليست ربانية، بل هي مربوبيــة ال  اإللهية غ� مخلوقة، ال بدَّ وأن تكون مخلوقة وذلك تناقض ب�ِّ
  تعمل عمل الرب، سبحانه وتعاىل ع� يرشكون.

                                                        
  �� ����� ا���� ����� ا���� �� ��� �� أ��� �� ���د �� ���� �� أ�� ا����ح �� أ�� ��� ا��ّ� ٢:٢٩٦). ��ر ا������      ١

و�� ����� ا�����ـ� �ـ�  ا��ـ��م �������� أ��� ا������� ��� �� أ�� ���� » ا�� ���آن ��� ��ا أؤ ����«�ّ� و�ّ�:   �� ���� ا��ّ� ا����م ����

�� ا��ٓ��: ����ا �� ��ل ���ن ��� أ�� ��� أو ��� ا�����ه، و�� أ��ل ا����� �� ���� �ـ� ��ـ� �ـ�ل: �ـ�ٔ�� أ�ـ�  ا����م ����أ�� ���� 

 �� ��ه ا��ٓ�� ��ل: ����ا: أو ��ل ����. ا����م ����  �� ا��ّ��

 
��� » إ�� أ��ف...: «ٓا�� و ���� ���ا ���  ��ل: �� ��ك ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ). و�� �� رواه ا������ �� ����ر �� ��زم �� أ�� ��� ا��ّ�     ٢

 ���� ��رة ا���� ��� ��� إ�� ذ�� ا����م.
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تعاىل ال تعدوه إىل سواه، إذ ال إلــه إالّ   إذا فالوالية التكوينية والترشيعية، ه� كسائر الربوبيات اإللهية خاّصة با�ّ 
  هو وال رّب سواه وليس كمثله يشٌء.

  لشأن لكان لربوبيته مثيل!فلو أن خلقا من خلقه خول إليه شأن من شؤون الربوبية خلقا لذلك ا
  ذلك، واألفعال ب� أطوار ثالثة:

دة، سواء  قضية خاصة ربوبية هللاّ   ـ خاصة با�ّ  ۱ ، كالخلق األّول ال من يشٍء وسائر الخلق دون أسباب خلقية متعوَّ
هيه، ليســت يف  أكان ـ فقط ـ بسبب اإلرادة الخالقية، أم بطي األسباب طيا ودرجها يف رسعة زمانية أو مكانية أما

  حول الخلق وقوتهم أبدا.
ومن ذلك الترشيع حيث يحتاج إىل طليق العلم بكّل الكائنات دون إبقاء، والعلم بصالح املكلّف� دون اي خطــاٍء 

إىل ســواه تجافيــا أم خلقــا لهــ� يف   قصورا أو تقص�ا، فك� العلم الطليق والقدرة الطليقة ال يقبالن التنقل من هللاّ 
  كذلك الترشيع.الخلق ف

ك� وأن الخلق ال من يشٍء أو خلق يشء من يشٍء ـ كحق الخلق ـ يحتاج إىل طليقه�، ولذلك ال ينتقل إىل من سوى 
  . هللاّ 
عىل ألسنتهم أو أيديهم أّما   ، وحيا يوحى إليهم، أم آيات تظهر بإذن ّهللا  رسالة ربانية من ّهللا   ـ ثم خاصة برسل ّهللا  ۲

  اآلية.  أفعالهم قرينة بفعل هللاّ أشبه من مظاهر 
ـ ومن ثّم عامة مه� اختلفت مراتبها من حيث الذرايع املحتاجة إىل مختلف املســاعي والقــدرات يف الخالئــق،  ۳

  فاملخرتعون واملكتشفون لهم حظوة أك� مّمن سواهم، وهكذا األمر بينهم أنفسهم وب� من سواهم أنفسهم.
تخويالً وتوكيالً وتفويضا، تجافيا أم خلقا   ، فإنّه رشكة مع هللاّ  مثيالً من األوّل الخاّص باّ�   ال�لكون من هللاّ   فرسل هللاّ 

إجتالبــا واجتــذابا   ، ك� وال �لكون وحي ّهللا  بالغا إىل عباد هللاّ   فيهم م�ثالً ملا عنده، وهم ليسوا إالّ حملة وحي ّهللا 
  ، فكذلك مادة الرسالة وهي الوحي، وآيتها وهي آيات رساالتهم. ، فإن رساالتهم ليست إالّ من هللاّ  من هللاّ 

لذلك ترى عرشات من اآليات املستعرضة لرساالتهم وآياتها، تفصل بينهم وب� العلم والقدرة يف حقل رساالتهم وحيا 
  بآيات رساالتهم إثباتا لها.

،  ل� يفعلوا ما يفعله هللاّ   ، أو مستغل� تفويض ّهللا  ، مستقل� أمام هللاّ  وعىل آية حال ليس الرسل آلهة آخرين غ� هللاّ 
  إىل عباده دون شطر كلمة أماهيه من تلقاء أنفسهم.  إّ�ا هم رسل يحملون أحكام هللاّ 

قل ما يكون يل أن أبدلــه مــن تلقــاء «فسواء أكان التلقاء مستِقالً، أو مأذونا مستَغالً، فإنّه عىل أي الحال� تلقاء، و
فاتباعه » إن اتبع إالّ ما يوحى إيل«يف كل جليل أو قليل:   عم أي تلقاٍء، ما� يكن بوحي خاص ناّص من ّهللا ت» نفيس

  نفسه يف ترشيع أم تبديل لحكم وسواه من الوحي خارج عن الحرص.
»بــه ال تحرك له لسانك لتعجــل«ثم الرسول الذي ال يُسمح له أن يحرك لسانه بتفصيل القرآن بعد معرفة إج�له: 

١ 
»وال تعجل بالقرآن من قبل أن يُقىض إليك وحيه«

أ�َّ لهذا الرسول أن يــأ� بغــ� هــذا القــرآن أو يبدلــه بصــياغته  ٢
  اللفظية واملعنوية، املتحدى به� عىل العامل�؟!

وإذا بــدلنا آيــة «من آية:   أنتم تشكون مفرتين عيل في� يبدله ّهللا ذلك، وكيف يكون يل أن أبدله من تلقاء نفيس و 
»أعلم �ا ينزل قالوا إّ�ا أنت مفرت بل أك�هم ال يعلمون  مكان آية وهللاّ 

ما ننسخ من آية أو ننسها نــأت بخــ� «فـ  ٣

                                                        
 .٧٥:١٦). ��رة ا������      ١

 
 .٢٠:١١٤). ��رة ��      ٢
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»منها أو مثلها...
١.  

»َما تَلَْوتُُه َعلَيُْكْم وَالَ أَْدرَاكُْم بِِه فََقْد لَِبثُْت ِفيكُْم ُعُمرا ِمْن قَبْلِِه أَفَالَ تَْعِقلُونَ    ْل لَْو َشاَء ّهللا قُ «
٢.  

شيئة اإللهية يف تحيل إيجابية امل» لو«فـ » ما تلوته عليكم..  قل لو شاء ّهللا «إجابات أخرى عن شطحاتهم املقرتحات 
عدم تالوته عليهم، تأش�ا عش�ا بواجب هذه التالوة الرسالية، فإن طبيعة وحي القرآن هي الج�ه�ية الشاملة كّل 

إّ�ا أمرت أن أعبد رّب هذه البلدة التي حرمها «املكلّف�، كيف وهذه التالوة هي أصل الرسالة وأثافيُّها بعد التوحيد: 
ن أكون من املسلم�. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإّ�ا يهتدي لنفسه ومن ضّل فقل إّ�ا أنا وله كّل يشٍء وأمرت أ 

»من املنذرين
٣.  

فقد أدراكم به كأصل �ا تلوته عليكم،  ٤أنّه منه بآياته الدالة عليه وأنّه ما هو رضاه منكم» به«   هللاّ » وال أدراكم«ثم 
يف تالوته عليكم وأنّه أدراكم به ه� دليالن باهران عىل أنّه هو   شية ّهللا وكفرع �ا علمتكم إياه بوحيه الخاص، فم

  الهدى دون سواه، غيارا به أو تبديالً له وال كلمة واحدة او حرف او نقطة او اعراب واحد، او غيار مكانة او مكان.
أمينا ال أخــونكم » ُعُمرا من قبله فقد لبثت فيكم«بعد شهادة آياته أن   ومن ثّم يجتث جذور افرتائه إيّاه عىل ّهللا 

ال أدري منه شيئا وال تعلمت من أحدا عل� فكيف جئت بهذا القرآن » عمرا من قبله«أفأخون بعد ذلك امَر ر�؟ و
  العظيم من تلقاء نفيس؟

من تلقاء  قل ما يكون يل أن أبدله«ك� تشهد آياته فكيف آ� بقرآن غ� هذا أو أبدله   فإن كان القرآن من عند ّهللا 
فقد لبثت فيكم عمــرا «ولو كان من تلقاء نفيس فلن آ� بغ�ه ك� أتيت به أو أبدله، وان افرتيه عىل ر� » نفيس..

  ».من قبله أفال تعقلون
فقد استأصلت هذه الرباه� الباهرة الساطعة كّل جذور التشكيكات حــول كيــان القــرآن، أنـّـه مــن تلقــاء نفســه 

أن يتلوا   فليجبنا يف اقرتاحنا إن كان أنزله لصالحنا، وكاله� افرتاٌء عىل هللاّ   غ�ه أو يبدله، أم من عند هللاّ فلي آله و عليه هللا صىل
أنّه قد يغ�ه أو يبدله بهذه التطلبــات،   ثّم يفرتى عىل هللاّ   ، أم من هللاّ  عليهم قرآنا من تلقاء نفسه ويفرتيه عىل هللاّ 

  مرضاتهم أولئك الحمقا� األنكاد.يرشع رشعته حسب   ويكأن ّهللا 
وهو أربعون سنة، مّ� يدل عىل أنّه متوسط العمر وك�له وأن الذي يعيش ذلك العمر عىل » عمرا من قبله«وهنا 

وت�ة خاّصة، ليس ليبدلها إىل ما يضادها، وال سيّ� األم� الذي � يخن الناس قبل دعوى الرسالة، فمحال أن يخون 
لكان يدعي األلوهية حيث القرآن آية أأللوهيــة الصــادرة عنــه، دون أن   ولو كان مّمن يخون هللاّ  ربّه بعد دعواها،

  إىل العامل�!  يتنازل عّ� �كنه إىل رسالة ال �لك إالّ بالغها من هللاّ 
ر من قبل هللاّ » عمرا من قبله«أجل  ه الذي ول وما أدراك ما ذلك الُعمر املعمَّ د فيــه وعاشــه يف ، املدّمر من قبل جوِّ

  ترعاه طيلة طفولته حتى شبابه وحتى آخر عمره...  ظاهر األمر، وع� ّهللا 
ه هللا صىلمحمد  ه و علـي يتيم مكة الجدباء، حيث ال ماء فيها وال كالء، الفقــ�ة ماديــا ومعنويــا، الالهيــة الرمضــاء، الصــعبة  آـل

  املعاش، املعتمدة عىل بالد أُخرى يف بلغة العيش.

                                                        
 .٢:١٠٦). ��رة ا����ة      ١

 
 .١٦). ��رة ����:      ٢

 
 .٢٧:٩٢). ��رة ا����      ٣
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 ينشأ سائر الطفولة، فقد فقد أباه وهو جن�، أرهق الحزن أمه آمنة إثر وفاة زوجهــا، فهــي ـ إذا ـ غــ� نشأ ال ك�
آمنة عىل أريحية حياتها وحياة طفلها، وقد جف ثديها فارتضع من حليمة السعدية.... وماتت آمنة وملا يبلغ محمد 

  الب....الثامنة، فكفله جده عبد املطلب، وبعد أن مات كفله عمه أبو ط
وح� يرتعرع ببالغ الصباوة وحالق الشباب يرى املجتمع امل� متصدعا يعيش يف تناقض وتباغض طبقي، يرى حفنة 
من الناس أغنياء أثرياء يسكنون الراقيات ويأكلون بصحاف ذهبيــة وفضــية، و�لكــون األلــوف ومشــيدة القصــور 

  ومكثفة الحور، و�لكهم كل ُغرور الَغرور.
وهم السواد األعظم من أهل مّكة، الذي مــزقهم اإلســتبداد، ومحقهــم، فمــنهم الصــعاليك » األذلة«ويرى بجنبهم 

  وذؤبان العرب ولصوص البادية وعصابات سوٍء ومنهم... طعامهم الجوع، او من ورق األشجار ولحاءها.
من وحي الرحيم الرح�ن فالصورة مخيفة مث�ة ملعدن الغ�ة املحمدية، فهو ـ إذا ـ مستعّد لتصفية الجو، مستمدا 

  ؟»فبأي آالء ربّك� تكذبان«
ء، حيث ال دراسة  ذلك عمٌر من قبل الرسالة، حارسا عىل هذه األحوال األهوال، غ� دارس يف املدرسة املكية وال قارى

مرشق أم وال قرائَة، اللَّهم إالَّ تكلبات وهمجيات، وتصلبات عىل جاهليات، ثّم طلع طلوع شمس الرسالة األخ�ة من 
  القرى، مرشقة عىل كافة العقول والقلوب ما � يأت له مثيل.

ْن افَْرتَى َعَىل هللاّ « َب بِآيَاتِِه إِنَُّه الَ يُْفلُِح الُْمْجرُِمونَ    فََمْن أَظْلَُم ِممَّ »كَِذبا أَْو كَذَّ
١.  

كذبا أو قال أوحي إيل و�   ومن أظلم ممن أفرتى عىل هللاّ «يه بيشء: كذبا أنّه أوحي إيل و� يوح إل  فاملفرتي عىل هللاّ 
»يوح إليه بيشء

  ـ إنه من رؤوس زوايا الظلم.٢
، يغ�ه أو يبدله من تلقاء نفسه، أم غ�ه من هؤالء الذين يكذبون  رسوالً بغ� وحي ّهللا » كذب بآياته«وكذلك الذي 

»عىل برش مــن يشء  حّق قدره إذ قالوا ما أنزل هللاّ   وما قدروا ّهللا «أن � يوح بيشء:   ، أم يفرتون عىل هللاّ  بآيات هللاّ 
ـ  ٣

وقد أفلحُت أنا حيث قمت بأمر هذه الرسالة القمة الشاملة لوحدي وأخذت تنموا وتربوا، » إنّه ال يفلح املجرمون«
يأخذ� باليم� قضيَة رضورة   لكان هللاّ   يف دعوى هذه الرسالة، أو كنت أجرمت يف رسالتي عىل هللاّ فلو كنت مجرما 

فال أقسم �ا تبرصون* وما ال تبرصون* إنّه لقول رسول كريم* وما هو «الحكمة الربانية، وصدا عن اإلغراء بالجهل: 
رون* تنزيل مــن رب العــامل�* ولــو تقــول علينــا بعــض بقول شاعر قليالً ما تؤمنون* وال بقول كاهن قليالً ما تذكَّ

»األقاويل* ألخذنا منه باليم�* ثم لقطعنا منه الوت�* ف� منكم من أحد عنه حاجزين
٤.  

َ لَهُْم فَيُِضلُّ هللاّ « ا ِمْن رَُسوٍل إِالَّ بِلَِساِن قَْوِمِه لِيُبَ�ِّ »َمْن يََشاُء َويَْهِدي َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ    َوَما أَرَْسلْنَ
٥.  

؟ واولوا العزم من الرسل ارسلوا إىل العامل� بختلــف ٦؟ هل هو لغتهم التي بها يتكلّمون»لسان قومه«اترى ما هو 

                                                        
 .١٧). ��رة ����:      ١

 
 .٦:٩٣). ��رة ا��ٔ���م      ٢

 
 .٦:٩١). ��رة ا�����م      ٣

 
 .٤٧ـ  ٣٨: ٦٩). ��رة ا�����      ٤

 
 .١٤:٤). ��رة ا��ا���      ٥

 
 ���� ا��ّ ���� ����.  �� ���� ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ���  وا��ج ا��� �� ا�� ذر ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٤:٧٠). ا��ر ا�����ر      ٦
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لغاتهم، مه� كان املوارد األوىل لدعواتهم قوٌم واحٌد هم عائشوهم، ولكنّهم كبداية الدعوة، ثّم منطلقها إىل ســائر 
  املكلف�، وهم جميعا قومهم املرسل اليهم!

ف� ارسل من رسول إالّ بلسانهم العر� وهم كــانوا يرتجمونهــا إىل لغــات  آله و عليه هللا صىلهم قوم هذا الرسول » قومه«ام 
دون » بلســان قومــه«وحتــى لــو ذكــر فلــ�ذا »! قومــه«و� يسبق للرسول ذكر حتى يرجع إليه ضــم�  ١اقوامهم؟

  بصلة إىل اللغة العربية حيث البيان ال ينحرص فيها.» ليب� لهم«وهو اعرب العرب! ثّم وال �ت 
يف » قومــه«ة كاويل العزم من الرسل ولكــن هم قوم كلِّ رسول، يف رسالة خاصة كالرسل الفروع، أم عام» قومه«ام 

  هؤالء هم الذين نشأ فيهم دون سائر العامل� مه� كانوا قومه يف البُعد الرسايل!
فموىس يُرَسل بلغة قومه اإلرسائيلي�: العربانية، ثّم ويدعوا َمن سواهم من قبط الفرعونية وسآئر املكلّف� �ختلف 

  يرسل بلغة قومه العرب وهو يدعوا قومه الرسايل وهم كافّة املكلّف�. لهآ  و عليه هللا صىللغاتهم، ومحّمد 
  ولوط يرسل بلسان قومه من كلدة وهم رسيانيون، ثّم ويرسل إىل املؤتفكات العرباني�.

ال تناسب لغة القوم االول لكل رسوٍل، حيث البيان الرسايل ال تخص من نشأ فيهم الرسول، » ليب� لهم«ذلك، ولكن 
ملرسل اليهم أيا كانت لغتهم ويف اي زمان او مكان، يستحقون ذلك البيان، فهم كلهم قومه، مه� قام من قوم فكل ا

  خصوص لهم لغتهم وعاداتهم!
بالقرآن، ليست لتعني االّ اخراجا ببيان القرآن، وهو عربيا ليس إالّ بيانا » لتخرج الناس من الظل�ت إىل النور«ثم و

  !للعرب دون سائر العامل�
قد ال تعني لغة قومه مه� شملت لغتهم، وإّ�ا هو البيان الــذي يفهمــون، ســواًء اكــان بلغــتهم ام » لسان قومه«

  ترجمة لها إليها، فإّ�ا املعنى املستفاد منها هو الواضح املب�، الساذج الناضج املناسب الفهامهم.
معّربا عنه، حيث ال توافق حاجياتهم مه� فهموها،  فقد تكون الرسالة بلغتهم ولكنها مغلقة غ� مفهومة، تعب�ا ام

  ام توافق ولكنّهم ليسوا ليفهموها، فهذه الرسالة هي بلغتهم وليست بلسانهم.
واّما الرسالة بلسانهم، فهي املفهومة لديهم وان بوسيط الرتج�ن، املقبولة لديهم حيث يناسب حاجاتهم، وك� نرى 

»ّرسناه بلسانك لتبرش به املتّق� وتنذر به قوما لدافاّ�ا ي«يف هذه الرسالة السامية 
انك لعلهــم « ٢ فإّ�ــا يّرســناه بلســ

»يتذكرون
لسان »: لسانك«فالتبش� واالنذار والتذكار ليست عىل اساس اللغة يف متهافت حاالتها ودالالتها، وإّ�ا هو  ٣

  عر� مب�، بلسان نبي القرآن، لسان ميّرس تذكارا وتبش�ا وانذارا ملن يتحرى عن الهدى، وال يرتدى يف الهوى.القرآن: 
فقد نزل القرآن بلسان قوم الرسول الخاتم، وهم مختلف االقوام بختلف اللغات واالفهام يف طول الزمــان وعــرض 

ويُنذر ويبّرش، إالّ من استحّب الحياة الدنيا عــىل اآلخــرة  املكان، فكّل من يبلغه القرآن ببيان نبي القرآن يتذكر به
  ».ويبغونها عوجا  الذين يصدون عن سبيل هللاّ «فاستحّب الكفر عىل اال�ان واتبع هواه وكان أمره فرطا 

فليس لسان هذه الرسالة ان يخاطب كّل قوم بلغتهم، وإّ�ا بلسانهم الذي يفهمون، ان عربيا فبنفسه، وان اعجميا 

                                                                                                                                                         
 
���رك و����� ����� و�� و��� ا��ّ �������� ���ن ��� �� �� �� ا������ء   ��ل: �� أ��ل ا��ّ� ا����م ������ ا�����  ٤ح ٢:٥٢٥). ��ر ا������      ١
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برتجمته او ترج�نه، ثّم وعىل كافة املرسل إليهم ان يتعلموا لغة القرآن، لكيال يحيدوا عّ� يحويه، يف ترجمة زائفة ف
ام ترج�ن زائغ، مه� كان التقليد لألورع األعلم فيه الكفاية ملــن � يــتعلم، ام تعلــم اللغــة و� ُ�عــن يف معانيهــا 

  ومطاويها.
د يعني املحطّة األوىل لدعوة كل رسول، وهو بطبيعة الحال قومــه الــذين نشــأ فق» امته«اخص من » قومه«وألن 

ثّم هم يحملون ما بُ�ِّ لهم لسواهم بنفس اللغــة الهلهــا، وترجمــة لهــا » بلسان قومه ليب� لهم«منهم و�ا فيهم، 
  لسواهم، فالبيان ـ اذا ـ عام موقفه االّول قوم كل رسول.

الرسول كّل املرسل اليهم بنفسه، فانها دعوة مستحيلة، وال سي� بعد ارتحاله إىل ثّم وليس من املفروض أن يدعوا 
  .١رحمة ربّه

 الدين أن يحملوها عىل ضوء القرآن والســنة ومن ثّم فعىل حملة رسالته من خلفائه املعصوم� وسائر الفقهاء يف
وواقــع الحيــاة   وإىل كافة األرجاء واألصقاع، إذا فال تعارض ب� رسالته للعامل�، ورسالته بلسان قومه يف تقــدير هللاّ 

  الرسالية.
هداه شــاءه ومن شاء   فمن شاء ضالله شاءه هللاّ » ويهدي من يشاء«عن أية رسالة يف زمنها » من يشاء  فيضل هللاّ «

» من يشاء«و» وان ليس لالنسان االّ ما سعى«تعم املشيئت� حيث الخلقية منها تتبنى الخالقية » من يشاء«، فـ  هللاّ 
، واملشــيئة الباديــة  ، ومن يشاء الهدى شــاءها هللاّ  هنا تعم املشيئت� البرشية واِإللهية، فمن يشاء الضالل شاءه هللاّ 

  سل رسله لها، وقدم مقدمات صالحة للسالك� فيها.اإللهية هي الهادية، حيث أر 
  ».فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر«ثّم هو يتبع مشيئات املكلّف� تخي�ا دون تسي� 

يف ارساله رسله ومشيئته إلِضالل من ضل وهدى من اهتدى، فإنّها ليس بعزة دون حكمة، ان » من العزيز الحكيم«
  ن حكمة.يرسل دون حكمة، او يضّل ويهدي دو 

أَيَّاِم هللاّ « اٍر    َولََقْد أَرَْسلْنَا ُموَىس بِآيَاتِنَا أَْن أَْخرِْج قَْوَمَك ِمْن الظُّلَُ�ِت إَِىل النُّوِر َوذَكِّرُْهْم بِ إِنَّ ِيف ذَلـِـَك الَيـَـاٍت لُِكــلِّ َصــبَّ
»َشُكورٍ 

٢.  
، سواء فيها ايام الفرح  إذ ال حكم فيها إالّ �ّ   ! إنّها االيام التي يربز فيها حكم هللاّ  �ّ  ؟ وااليام كلّها اترى ما هي ايام هللاّ 

قــل «والرتح، وه� قبل املوت ام بعده، فم� بعده يوم الربزخ ويوم القيامة وك� تعنيه� في� تعنيه آيــة الجاثيــة: 
»ما �ا كانوا يكسبونليجزي قو   للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون ايام ّهللا 

٣  
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���رك و����� ا�ـ� �����ـ� �ـ����� ا�ـ�رض ����ـ� �ـ�   : ان ا��ّ�ا����م ����ادري، ��ل  �� ا������ ���� ��� ا�� ا���ق وا���ب؟ ���: ��

و���� ��� ���� ��� را��� �� ��� ���� ا�� ا�� ا����ق وا���ـ�ب و����ـ� �ـّ� �ـ�م ����ـ����  آ�� و ���� ا��� �������� و����� ���ّ�� 

ا��ل: و��ا ���ن ��ا�� ا����ة ا��ا��� » ����� آ�� و ���� ا��� ����� ����� إ��ّ د���� ا���� وإ�� ��ّ��� ����� ��� ���� ���� و  و������ إ�� ا��ّ�

 �� ��ه ا������ �� أّن ا����ل ������ د�� ا����� إ���� ��ّ��، ا���� إ��ّ ��� ����� ����� إ�� ا���س ����.
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، ومن ثّم ايام الرحمة والعذاب التــي يــربزان  هي االيام الرئيسية من ايام هللاّ  ١ومّ� قبله يوم الرجعة وهذه الثالثة
  .٢»دون سواه، فه� نع�ءه وبالئه ببالئه سبحانه  فيها إنّه� من هللاّ 
يوم عاد و�ود وقوم نوح واصحاب الرس ويوم فرعون واملؤتفكات والذين من بعدهم، ك� ومن فمن ايام العذاب 

ايام الرحمة يوم نوح بسفينته ويوم ابراهيم بناره ويوم موىس بتابوته يف �ه، ويوم عيىس إذ شبه به عدوه، ويــوم 
ك� ظهرت   الظاهرة فيها رحمة هللاّ   محّمد يف ليلة املبيت والغار وايام اخرى ترتى تلو بعض للصالح� من عباد هللاّ 

  هنالك نقمته للطالح�.
عليهم فيها وعــىل املاضــ� بــوقم االعــداء   التي اوقعها باملاض�، وااليام التي انعم ّهللا   فهنالك التذك� بايام نقم ّهللا 

  وكشف الألواء، واسباغ النع�ء، فااليام اذا تذكر ملن أراد ان يتذكروا وظن نشورا.
ولخاصة بني ارسائيل ايام النعم والنقم من بأسهم بفرعــون وســوء عملــه، وبــأس فرعــون يف غرقــه بســوء عملــه، 

  املرسودة كاملة يف الذكر الحكيم.
  فذلك التذك� لقوم موىس يعم االنذار والتبش� وك� لكّل قوم يعيشون افراحا واتراحا ملموسا لهم ام يف التاريخ.

  صربا عىل نعمته فال يزهوا وعىل نقمته فال يشكوا!» ار شكوران يف ذلك آليات لكّل صب«
  
  
  
  
  
  

  حول النسخ
  

يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء    ْم َوّهللا َما يََودُّ الَِّذيَن كََفُروا ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب َوالَ الُْمْرشِكَِ� أَْن يُنَزََّل َعلَيُْكْم ِمْن َخْ�ٍ ِمْن َربِّكُ «
»ذُو الَْفْضِل الَْعِظيمِ    َوّهللا 

٣.  
تنديدة شديدة بكفار أهل الكتاب الذين � يؤمنوا بهذه الرسالة السامية، فـ » ما يودُّ «التسوية ب� قبييل الكفر يف 

لة، املستبعدة يف األصل يف املرشك�، لها صبغة الجهالة القاح» ما يود«فيهم، لها صبغة عنرصية إرسائيلية و» ما يودُّ «
ذو   وّهللا «دون حبس لها وقرص عىل أهواء أوالء وهؤالء، » يختّص برحمته من يشاء  وهللاّ «أن ينزل الوحي عىل برش، 

ٍد محدود، أم فضل عميم ال يختّص بأحد، وجوابا عــن نســخ آيــة » الفضل العظيم دون ما يزعمونه من فضل محدَّ
  رسالية أو إنساِءها:

                                                        
��م ���م ا����� و��م ا���ة و��م   ���ل: ا��م ا��ّ� ا����م ������ ا����ل �� ���� ا����ط ��ل ���� ا�� ����  ٢:٥٢٦). ��ر ا������      ١

 �����: ��م ا����� و��م ا���ت و��م ا������.  ا��ّ� ا������، وروى ا���� �� �����ه ��ل: ا��م

 
ا��ٔ��ـ�ري ان   �� ��ـ�س و�ـ��� �ـ� ��ـ� ا��ّـ�  ��ل ����� ��� ا��ّ� �ما��ـ� ����). ا����ر �� ا���� ا����� �����ده إ�� ا�� ����      ٢

�� ا��ٓ�� �ـ�ل:  ا����م ����  . و�� ا������ ����ه �� ا�� ��� ا��ّ� ا��م ا��ّ�...»  وذ���� ����م ا��ّ�«��ل �� ���� �ّ� و�ّ�  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 ���� ������.  ��ٓ��ء ا��ّ�

 
 .٢:١٠٥). ��رة ا����ة      ٣
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ا أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ هللاّ َما نَنسَ « لِهَ ٍء قَِديرٌ    ْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْ�ٍ ِمنَْها أَْو ِمثْ »َعَىل كُلِّ َيشْ
١.  

ل أكــ�هم ال أعلم �ا ينزل قالوا إّ�ا أنت مفرت بــ  وإذا بدلنا آية مكان آية وهللاّ «وهذه ـ يف وجه ـ نظ�ة آية النحل 
  .٢»يعلمون

ما هي اعم من آية النحل، من آية تحمل حك� أو أحكاما، إىل آية الرسالة يف أصلها، » آية«وقد تعني آية البقرة من 
يــة وآية الرسول، فهي ـ إذاـ مثلث اآلية دون اختصاص ببعضها، واألنسب للمقام ه� األخ�ان، إالّ أن يُعنــى مــن آ 

  الحكم كّل كتاب الوحي: القرآن، الناسخ ملا ب� يديه يف أحكام.
ه هللا صـىلـ في� تعني ـ إنساَء آية عــن خــاطر الرســول » أو ننسها«وعىل أية حال فال تعني  مهــ� كانــت منســوخة آلـه و علـي

إالّ «إقراٌء ربا� يضمُن أالّ ينىس ما اُقرَء، و» سنقرئك فال تنىس«، إذ سبقتها مكية كافلة لعدم نسيانه أيَّة آية: ٣الحكم
  ، ك� فصلناه يف محله.»تنىس«دون » سنقرئك«راجع إىل »  ما شاء هللاّ 

املختلقات الزور من آيات يدعى أنّها كانت من القرآن ثّم نســخت أو اُنســيت عنــه وعــن خــاطر هنا يخّر سقف 
  .٤ـ يخر سقفهم من فوقهم وينهد رصحهم آله و عليه هللا صىلالرسول 

هنا هي آية الرسالة واآلية الرسول، ام وآية تحمل حكــ�، ونســخ اآليــة األوىل وإنســاِءها هــو نســخ اآليــات » آية«
املعجزات البرصية، حيث نسخت بآية القرآن بص�ًة خالدة �يش مع الزمن، والقرآن اآلية خ� من كلِّ آيات الرساالت 

نجد القرآن يف عرشات من آياته يتحدى الناكرين بنفســه،  صورة ومادًة ومدًة، نسخت تلكم اآليات وأنَْستْها، وك�
  »!أو � يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتىل عليهم..«ويجعله كافية عن سائر اآليات الرسالية: 

ت نسخت الرسل السابق� أو أنستهم، ألنّه جمع كلَّ فضائل الرسل والرساال  آله و عليه هللا صىلك� وأن اآلية الرسولية محمدا 
  ، ك� يُعترب وحيهم الرسايل بجنب وحيه وصيًة.آله و عليه هللا صىلوزيادات، لحدٍّ هم يُعتربون تَقِدمات ملجيء هذا الرسول 

                                                        
 .١٠٦). ��رة ا����ة:      ١

 
 .١٠١). ��رة ���ه:      ٢

 
���� �� ا�� ���س ��ل: ��ن �ّ�� ���ل ��� ا���� ـ ا��ج � ١:١٠٤). و�� ا����ا�����ت ا������� ا��ور ��� �� �� ا��ر ا�����ر      ٣

و��� �� ���دة ��ل: ���� ا��ٓ��  »�� ���� �� آ�� او ����� ��ٔت ���� ���� او �����«:  ا���� ������ و����ه ������ر ����ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 ��� ��� ����: �� ����..  ���� ���ل ا��ّ�  ة �ّ� ���� ������ ا��ّ��� ا���ر  ���أ ا��ٓ�� وا���رة و�� ��ء ا��ّ�  ���� ا��ٓ�� و��ن ��� ا��ّ�

 
اءة ـ ا��ج ����� �� ا�� ���� ا�����ي ��ل: ��� ���أ ��رة ������ �ـ� ا��ـ�ل وا��ـّ�ة ��ـ� ١:١٠٥). ��� �� ا��ر ا�����ر      ٤

�� ��ن ���� آدم واد��ن �� ��ل ������ واد�� ����� و�� ����� ���� ا��ّ ا���اب، و��� ��ـ�أ �ـ�رة ��ـ���� «�������� ��� ا�� ���� ���� 

�� ا��� ا�ـ��� آ��ـ�ا �ـ� ����ـ�ن �ـ� �ـ� ����ـ�ن «�� �� ا����وات، ��ٔ������� ��� ا�� ���� ����:   �ٕ���ى ا������ت او���: ��� ��ّ�

و�� ��� آ�� �� ا�ـ� ���ـ� ���ـ�: �ـ�ل: ���ـ� �ـ�رة �ـ���ة ��ـ� �ـ�اءة �ـ�  »� ���دة �� أ������ ����ٔ��ن ���� ��م ا����������

  �ـ���� �ـ�ا ا�ـ��� �ـ���ام �ـ� ��ـ�ق ��ـ�، و��ـ� �ـ� ا�ـ� وا�ـ� ا����ـ� �ـ�ل: �ـ�ن ر�ـ�ل ا��ّـ�  ا���ة �ّ� ر��� و���� ���ـ�: إّن ا��ّـ�

��ـ�ل: إ�ّـ� ا����ـ� ا��ـ�ل �ٕ��ـ�م ا��ـ��ة وإ��ـ�ء   ا��� أ����ه ������ �� او�� إ���، ��ل: ����� ذات �ـ�م ��ـ�ل: إّن ا��ّـ� إذا او�� آ�ـ� و ���� ا��� ���

�ـ�ّ  ا����ة و�� أّن ���� آدم واد�� ��ٔ�� أن ���ن �� ا����� و�� ��ن �� ا����� ���� إن ��ـ�ن إ����ـ� ���ـ� و�ـ� ���ـ�� �ـ�ف ا�ـ� آدم إ

 ��� �� ��ب. و��� ��� إ��� ���� ��وي �� ����ة أ�ّ� ��ء ��ه ا�����ت �� ����� ��ٔ�ّ�� آ��ت؟!  ا���اب و���ب ا��ّ�

ا��ل: و��� ا������ �� ����� ا���آن ���� ��� ��ه ا����رات، ���� �� �� ا������ و������� �� ا���آن. إّن �� ا��ّ ا��ا�����ت ���� 

 ����آن �� ُ��� ��������� ا������!
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بها خ�ا من املنسوخة او مثلها يف األثر الصالح   ثّم اآليات األحكامية الناسخة يف القرآن ـ وهي قلة قليلة ـ قد ا� ّهللا 
بخــ� «ري ذلك يف آيات اإلمامة إالّ يف اإلنساء فانهم معروفون عىل مدار الزمن، وقد يصــّدق لالمة األخ�ة، وقد يج

  .١يف سائر اال�ّة خلفا لسلف» مثلها«يف صاحب األمر، كـ » منها
ثّم اآليات الرسالية قبل القرآن، هي كذلك، ال تأ� آيٌة الحقة منها إالّ ناسخًة للسابقة او َمنِسيًَة، وهي خ� منهــا او 

، فليست  ضيات واملصالح التي قد ال يعلمها إالّ هللاّ مثلها، والقصد من اآلية الرسالية تثبيت الرسالة، كلٌّ حسب املقت
اآلية الرسالية ـ وك� الرسولية ـ لتُحَرص يف واحدة، وتُحرس عن سواها، بل هي محلِّقة عىل كّل ما هو األصلح للرسل 

  واملرسل إليهم، داللة قاطعة عىل رساالتهم.
� بقى يف العلم، وتجعل اإلنساء إزالة عن العلم ك� تجعل النسخ إزالة الحكم مه» ننسها«بـ » ننسخ«وهنا مقابلة 

فقد تُنىس آية رسالية أم رسولية ب� أمــة » او نُنسها«مثلث اآليات، فال تعمها » من آية«أزيل حكمه، ومه� عمت 
ه و عليه هللا صىلالحقة، ولكن ال تُنىس آية حكمية عن خاطر رسول، حك� له او ملن قبله، وال سي� محمد  سنقرئك «ث حي آـل

  ».فال تنىس
إن مشكلة النسخ كانت مشكلة كتابية ارسائيلية، إحالة له أحيانا، ونكرانا له أُخرى، سواء أكان نسخا آلية رســالية 

»أعلم حيث يجعل رسالته...  هللاّ   وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤ� مثل ما أو� رسل هللاّ «
٢.  

آية رسولية كالرسالة اإلس�عيلية الناسخة للرساالت اإلرسائيلية، فرغم البشارات املحمدية يف كتبهم أنكــروه ملَّــا  ام
  جاءهم النّه ليس إرسائيليا.

ام آية او آيات أحكامية، ك� القرآن بالنسبة ملا ب� يديه، واإلنجيل بالنســبة للتــوراة يف أحكــام، وال يعنــي النســخ 
 النسخ الرسايل والرسويل ـ تجهيالً لساحة الرب أنّه َعلِم بعد َجهٍل، إّ�ا الناسخ بيان ألمد املنسوخ، األحكامي ـ وك�

فالحكم املنسوخ ان كان محددا بحد معلوم أم غ�  ٣ك� اآليات املنسوخة القرآنية تلمح بنفسها أنّها ألمد سوف يب�َّ 
  معلوم، كان الناسخ بيانا للمجهول يف غ� املعلوم حّده، وتوضيحا للمعلوم والحكم اآل� بعده.

دا بحدٍّ فهو مطلق فيه، كان الناسخ كتقييد إلطالقه وقتيا، إذا فال نسخ يف الرشــعة ـ يف نفســها او و  إن � يكن محدَّ
  لرشعة اخرى ـ �عنى التعارض، بل هو ـ ككلٍّ ـ بيان إلنتهاء حكم سابق وابتداء حكم الحق.

ة ـ أيا كانت ـ ال تقل عن األوىل ـ بل وقد تزيد، برهان قاطع ال مرد له أن اآلية الثاني» نأت بخ� منها او مثلها«ويف 
آية رسولية ام رسالية ام أحكامية، فال يصح القول بتقديم االقدم من أوىل العزم وتفضيله عىل الحقة، فإّما ه� عىل 

  .آله و عليه هللا صىلسواء، ام الالحق خ� من سابقه ك� يصدق �اما يف خاتم النبي� 
ة.» عل رسالتهاعلم حيث يج  ّهللا «و ة وُعدَّ   تعم مثلث الرسالة وحيثها وحيثيتها مادة ومدة، ِعدَّ
  ومنه مثلث اآليات رسالية ورسولية وأحكامية:» عىل كلِّ يشٍء قدير  ا� تعلم أّن هللاّ «

                                                        
 ا����ب ��ل: ��� إ��  �� ا��ل ا����� ��� �� ���� �� ا��� �� ��ّ�� �� ������ �� ���ا��ّ� ١:١١٥). ��ر ا������      ١

�ّ� و�ّ� �� ��ّ� ���� ��� إذ   �� ���ب: اردت ان ���ٔل �� ��� ��� ا�� ���� و���� ���� ��� ���� �ٕ�ّن ا��ّ� ا����م ����ا�� ا���� 

�� ���ـ� «و��ّ�� �� ���ء   ��ا�� ��� ���� ��� �� ��ّ��ن، و������ ���ي ا�� ��ّ�� ا��� و���ه �� ������ن إ��� ��ّ�م �� ���ء ا��ّ�

 � او ����� ��ٔت ���� ���� او �����. �� ���� ��� ��� ���ن و���ع ��ي ��� ����ن.�� آ�

 
 .٦:١٢٤). ��رة ا��ٔ���م      ٢

 
 »��� �����ً   �ت او ���� ا��ّ�وا����� ��ٔ��� ا������ �� ������ �������� �� ا����ت ��� ������� ا��«). ���� ���� �����:      ٣

 .»ا��ا��� وا��ا�� �����وا �ّ� وا�� ����� ���� ���ة«وا����� ��� �� ا��� ������ آ�� ا���ر: 
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لَْم أَنَّ هللاّ « َمَواِت َواْألَرِْض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن هللاّ    أَلَْم تَْع »ْن َوِىلٍّ َوالَ نَِص�ٍ مِ    لَُه ُملُْك السَّ
١.  

اللهم إالّ من باب إياك أعنى واسمعي يا جاره، بل هو كلُّ من  آله و عليه هللا صىلفيه� ال تختص بخطاب الرسول » ا� تعلم«
  يأهل لذلك الخطاب العتاب، املعرتض عىل نسخ آية أو إنساءها، او املتلبِّك فيه.

اِن فََقْد َضلَّ سَ أَْم تُرِ « ْل الُْكْفَر بِاالِْء�َ بِيلِ يُدوَن أَْن تَْسأَلُوا رَُسولَُكْم كََ� ُسِئَل ُموَىس ِمْن قَبُْل َوَمْن يَتَبَدَّ »َواَء السَّ
٢.  

يســتبعدون نســخها إىل  يف آية النسخ تعني ـ كأصل ـ آيتي الرسالية والرســولية، إذ كــانوا» من آية«هذه تؤيد أن 
ارضاب عّ� سبق من تساُءٍل جوابُه آية النســخ، إذ » أم«شاكلة أُخرى غ� السابقة املتَعّود عليها يف الرساالت، ك� و
  تعنتوا متثاقل� متسائل� يف هذه اآلية الرسالية والرسولية.

عليهم كتابا من الس�ء فقد سألوا  يسئلك اهل الكتاب ان تنزل«هو مثل سؤال الرؤية: » ك� سئل موىس من قبل«و
»جهرة...  موىس اكرب من ذلك فقالوا ارنا ّهللا 

وكــ� بــرزت هــذه اإلرادة  »جهرة..  وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى هللاّ «: ٣
  السيئة يف أسؤلة جاهلة قاحلة من املرشك�.

  
  »ينزل قالوا ا�ا انت مفرت بل اك�هم ال يعلمون اعلم �ا  واذا بدلنا آية مكان آية وهللاّ «

حيث » نزلها«دون » قل نزله..«هنا تعني يف االصل اآلية الرسولية، الخارقة للعادة، ك� تلمح له » آية مكان آية«فـ 
  ».ولقد نعلم انّهم يقولون إّ�ا يعلمه برش..«يعني القرآن كلّه كآية واحدة رسولية، وملحة ثانية يف ثانيتها: 

»ما ننسخ من آية او ننسها نأِت بخ� منها او مثلها«فهي ـ إذا كآية البقرة: 
يف هذه الرسالة االخ�ة آية   فقد بدل هللاّ  ٤

القرآن معجزة عقلية خالدة عىل مّر الزمن، مكان آيات الرساالت السابقة كلّها وهي اآليات البرصية العابرة الغابرة 
دين عىل تلكم اآليات ففاجئتهم آية القرآن الخالدة زعموا أنّه لــيس آيــة معجــزة:  دو�ا استمرار، فالنّهم كانوا معوَّ

وإذا � تأتهم بآية قالوا لوال اجتبيتها قل إّ�ا اتبع ما يوحى إيل من ر� هذا بصائر من ربّكم وهدى ورحمة لقــوم «
»يؤمنون

»قادر عىل أن ينزل آية ولكن اك�هم ال يعلمون  وقالوا لوال نزل عليه آية من ربه قل إّن ّهللا « ٥
٦

وإذا جاءتهم «
ن كفروا لوال انزل ويقول الذي« ٧»أعلم حيث يجعل رسالته...  هللاّ   آية قالوا لن نؤمن حتى نؤ� مثل ما أو� رسل هللاّ 

»عليه آية من ربّه إّ�ا أنت منذر ولكّل قوم هاد
٨.  
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رسويل �عجزة إلهية تناسبهم، وال تناسب قوم الرسول محمد ـ وهم العاملون اجمعــون منــذ » لكّل قوم هادٍ «اجل 
ـ إالّ آية خالدة مستمرة مع الزمن واهله تك ون حّجة لهم وعليهم ما طلعت الشمس وغربت، رسالته إىل يوم الدين 

  وهي القرآن العظيم.
ليست لنسخ يف آيات احكاميــة ال تعــدوا اربعــا وليســت هــي مكيــة، وال ان » إّ�ا انت مفرتٍ «إذا فقولتهم الفاتكة 

ك الحرص املرشك� يعرفونها، فان معرفتها بحاجة إىل سرب يف اغوار القرآن، وعيشة دائبة يف جو الوحي، بل هي بذل
والتأكيد الشامل لكامل الرسالة بأرسها، ألنّهم � يعتربوا آية القرآن آية رسولية، ومدعي الرسالة دون أية آيــة هــو 
بطبيعة الحال مفرت يف كّل ما يحمله زعم الرسالة، ولو كانت هي فقط اآلية الناسخة لخّصتها الفرية وانحرصت فيها 

  الّ ناسخة اآليات.دون حرص شامل لكّل ما يفعل او يقول ا
ان تبديل آية القرآن مكان سائر آيات الرساالت، إنّه لزام خا�ية الرسالة، واقلهم يعلمون، » بل اك�هم ال يعلمون«

فهذه القلّة العاملة الناكرة معاندة وهم رؤوس الضاللة، ثّم وتلك الثلة الجاهلة تقص�ا بتقليدهم اياهم دون قصور، 
  ة.هم أتباع وهوامش الضالل

ان املرشك� ال يدركون مسؤولية هذه الرشعة االخ�ة والكتاب االخ� آلخر بش� ونذير، ال يدركون انه جاء إلنشــاء 
مجتمع عاملي عىل مدار الزمن، الرسالة االخ�ة التي ختمت بها الرساالت كلّها، فاذا بدل آية رسولية مكان آية اُخرى 

ة هي الصالحة للحالة الجديدة، وكافة األنسال املتجددة إىل يوم القيامة، انتهى اجلها واستنفدت اغراضها، آية اخ� 
  ».قالوا إّ�ا أنت مفرت بل اك�هم ال يعلمون«إذا بدلت هكذا حكيمة صالحة مصلحة 

التي تدفع النــاكرين لــوحي القــرآن عــىل  ١واآلية يف تفس� شمويل عىل هامش اآلية القرآن، تشمل اآليات الناسخة
  ض كالمه بكالمه!فإنّه ال يناق  عىل ّهللا » إّ�ا انت مفرتٍ «؟  اعرتاض: ما ذلك التناقض ب� احكامه ان كان من هللاّ 

يعني تنزيل القرآن كله، ناسخه ومنسوخه قضيَة املصلحة الوقتية، وسائر القرآن هو أك�يته املطلقة » قل نزله«ثّم 
  حيث الناسخ ليس إالّ يف آيات اربع ام تزيد.

الَْحقِّ لِيُثَبَِّت الَِّذيَن آَمنُوا َوُهدىً « ى لِلُْمْسلِِم�َ  قُْل نَزَّلَُه ُروُح الُْقُدِس ِمْن َربَِّك بِ »َوبُْرشَ
٢.  

ثّم »! نزلها«ألنّها القرآن، ولو كان القصد إىل آية ناسخة لكان حّق التعب� » آية«راجع إىل » نزله«الضم� املذكر يف 
عن املسلم� الذين هم دون ال �ّت بصلة آلية ناسخة فانّها تزعزع ضعفاء اال�ان، ويُح�ِّ اقوياءه، فضالً » ليثبت..«

  املؤمن�.
وترى كيف تكون آية ناسخة مزعزعة لفريق من املؤمن� برشى للمسلم�، اللهم إالّ آية القرآن الخالدة، فإنّها تثبيت 
ال�ان املؤمن� عىل طول خط الزمن الرسايل لخلودها عىل مّر الزمن �ُّر الحق، وبرشى ســارة متالحقــة للمســلم� 

وا وملا يدخل اال�ان يف قلوبهم: فان مزيد التفّكر فيها واملراس لتدبّر آياتها بَُرشيات تلَو بعض لكونها آية الذين أسلم
  إلهية منقطعة النظ� عن كّل بش� ونذير.

ثّم الصيغة الصالحة للنسخ: (وإذا بدلنا حك� مكان حكم) حيث النســبة بــ� اآليــة والحكــم عمــوم مــن وجــه ال 
  وجه تحمل كلٌّ من الناسخة واملنسوخة حك�، فقد ال تحمل آية حك� ام تحمل ازيد من حكم.يجتمعان إالّ يف 

اذ ايــدتك « ٣»وايدناه بروح القدس«يف آيات ثالث  السالم عليهاملذكور هنا ال يذكر يف سواه إالّ للمسيح » روح القدس«و
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  .١»بروح القدس
منفصل عن الرسول يف الكون، مه� اتصل به يف الكيان إلبالغ الوحي املفصل، » روح القدس«وهذه االربع تقول ان 

»نزل به الروح االم� عىل قلبك لتكون من املنذرين«فهو ملك الوحي املعرب عنه يف سائر القرآن بالروح االم�: 
 وروح ٢

»فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها برشا سويا«  هللاّ 
» من كان عدوا لجربيل فإنّه نزله عىل قلبك باذن هللاّ «وجربيل:  ٣

٤.  
ئكة، بــل هــو وصفيا، يربهن ان جربيل ليس قدسا مالئكيا كسائر املال » الروح القدس«اضافيا دون » روح القدس«و

هو روح االرواح، وقرآنه روح االرواح، فليكن امللك  آله و عليه هللا صىل، فك� ان روح محمد ٥روحهم وسيدهم مه� كان منهم
، فروحه آله و عليه هللا صىلالحامل لوحيه روح االرواح، ارواح ثالث يف اعىل القمم الروحية تجتمع يف الكيان القديس املحمدي 

  ـ إذا ـ اقدس االرواح املالئكية والبرشية أما هيه.
قادسة، فروح القدس هي روح الطهارة ولها مصاديق ثالثة: روح القدس املالئــ� وهــو وألن القدس هي الطهارة ال

  روح األرواح الرسالية. آله و عليه هللا صىلجربيل، وروح القدس الوحي وهو القرآن، وروح القدس الرسايل وهو 
بــ� » نزلــه«القرآن املفصــل يف «وقد تعم ارواح القدس الثالث إالّ روح القدس فإنّها منزَّلة ال منزِّلة، ثم ه» نزله«و

  .آله و عليه هللا صىلوهو جربيل، وتنزيل قابيل هو قلب الرسول محمد » من ربك بالحق«تنزيل فاعيل 
ل كذلك لوال قابلية وجاذبية قلــب الرســول  فك� أنّه لوال تنزيل جربيل من ربّك � يكن للرسول وحي القرآن املفصَّ

  بك بالحق.لذلك الوحي � ينزله جربيل من ر 
فقد نزل روَح القدس القرآن، روُح القدس جربيل فاعليا عىل روح القدس الرســول قابليــا، فاجتمعــت ـ إذا ـ ارواح 

  القدس الثالث يف وحي القرآن نازالً وُمنزِالً وَمنزِالً!
» ربكنزله من » «روح القدس من ربك«حيث خلقه وبعثه إليك لحمل الوحي وبالغه، فـ » روح القدس من ربك«

  ».نزله بالحق من ربك بالحق«ك� 
  ؟»من ر� بالحق«ام » نزله روح القدس من ربك بالحق«وتراه يقول ك� امر 

من «بديل » من ربك«فضالً ع� سواه، و» قل«إنّه بطبيعة الحال ال يقول إالّ مقالة الرب دون تحويل حتى يف قوله 
وان القرآن يحمل الرتبية القمة املحمدية، ثّم الخطاب هنا يعم يف  للتدليل عىل بالغ الرحمة والعناية يف حقه،»  هللاّ 

توسعٍة عىل األبدال، كافة املخاطَب� بالقرآن، اجل وانّه مرسح القمة الرتبوية، صاعدة إىل الرسول، ونازلــة إىل اقــل 
  ».للعامل� وما ارسلناك إالّ رحمة«العامل� تفه�، وبينه� عوان، فانّه رحمة للعامل� ك� الرسول: 

» من ربك بالحق«ال منه، وال هو من عند الرسول نفسه، ثّم وال تعنُّتا عىل الرب ان ينزله، وإّ�ا » من ربك بالحق«و
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  فهو الحق مصدرا وصادرا ومحطة دون أية ريبة.
ربيــل ؟ ألحاجة الرسول إىل وسيط يف ذلك التنزيل؟ وهو أعىل محتدا واوسع صدرا من ج»نزله روح القدس«وملاذا 

  وَمن فوقه! وقد اوحي إليه ليلة املعراج دون اي وسيط مالئ� وسواه!
عىل اإل�ان بانّه برش رسول ك� يثبتهم عىل أنّــه آيــة إلهيــة، فلــو أوحــي دون » ليثبت الذين آمنوا«كال! وإّ�ا ذلك 

ن فوقهم معهم أنّه إله، ك� قالوا يف املسيح  إذ ولد دون أب، ومعجزة القرآن  السالم هعليوسيط لخيِّل إىل بسطاء اإل�ان أمَّ
  أغىل بكث� وأقوى من هذه الوالدة بسائر اآليات لوليدها وسائر رجاالت الوحي.

صحيح ان املؤمن� � يكونوا ل�وا روح القدس، ولكن إخبار الصادق األم� انّه نزله روح القدس يكفــيهم تصــديقا 
  وا رسالته من ذي قبل.لهذا الواقع املكرور طيلة الرسالة، وك� صدق

تا عنه حتى وصل إليــه فثبتــه عــىل » الذين آمنوا«و هنا تعم من كان يفتش عن ذلك اإل�ان قبل وصوله إليه، متثبِّ
ذلك اإل�ان، ألّن آية إلهية �س القلوب والعقول، ومن آمن به حيث يزداده ذلك التنزل تدريجيا ا�انا عىل ا�ــان، 

قارصة، وإّ�ا هو أجزاء متالحقة لِصَق بعض نورا عىل نــور، ثــّم والــذين يؤمنــون بعــد  وانّه ليس وحيا لفرتة قص�ة
ارتحال الرسول، حيث اآلية الباقية بعد الرسول تثبيٌت عىل اال�ان، دون اآلية املاضية مع الرسول حيث املؤمن اآل� 

  بعده ال يجد سبيالً لتثبيت اال�ان فضالً عن بدايته.
الذين اسلموا وملا يؤمنوا، فانّهم يهتدون عىل نجومه املتواترة املتقــاطرة، فلــو » للمسلم� وهدى برشى«ومن ثّم 

  انزل دفعة واحدة كان عبئا عليهم بل وعىل املؤمن� ايضا.
ة تلَو بعض ولِصق بعض، حيث تزيدهم إسالما عىل إســالم ومــن ثــّم ا�انــا، ثــّم  ك� وهم يستبرشون بنجومه الِعدَّ

  خالصا دو�ا أية شائبة.  املتكامل� يف اال�ان، تسلي� ّ� » لم�هدى وبرشى للمس«
هنا تعم مثلث اإلسالم، اإل�ان وقبل اإل�ان وبعد اإل�ان يف تكامله، ففــي أصــل نــزول القــرآن آيــة » املسلم�«فـ 

  »!ك� تكذبانفبأي آالء ربّ «معجزة أخ�ة، ويف تنزله نجوما هدى متواصلة وبرشى للمسلم� ايا كانوا وايان 
  ففي تنزيل روح القدس هذه اآلية األخ�ة جنبات عدة من املصلحة، لصالح املؤمن� واملسلم�، ذودا عن التبنِّي �ّ 

  او اإلرشاك به يف سواه، وعن خمول اال�ان أم زواله بخمول اآلية املعجزة ام زوالها بزوال الرسول.
َا يَُعلُِّمُه بََرشٌ لَِساُن الَِّذي يُلِْحُدوَن إِلَيِْه أَْعَجِمىٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَرِ�ٌّ ُمِب�ٌ َولََقْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَُقولُوَن إِ « َّ�«

١.  
وَمن هذا الذي يعلمه القرآن وال يدعيه هو لنفسه؟ » اّ�ا يعلمه برش«فرية قاحلة خاوية اخرى عىل رسول الهدى 

  يقدر عىل ان يأ� بسورة ام آية من نفسه؟ واي برش او غ� برش ممن سوى ّهللا   غ� برش ممن سوى هللاّ واي برش او 
لوجدوا   ولو كان من عند غ� ّهللا «:  يقدر عىل ان يأ� بسورة ام آية من مثله؟ والقرآن بنفسه آية كونه من عند ّهللا 

  !»فيه اختالفا كث�ا
فاريس ام رومي، وهو � يتقن بعــُد اللســان » اعجمي«ـ  ٢ـ ايا كان سل�ن وسواه» لسان الذي يلحدون إليه«ثّم و
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). ��� إ�ّ� ����ن ا���ر�� ��� �� ا��ّر ا�����ر ا���� ا�� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� �� ا����ك �� ا��ٓ�� ��ل: ����ا      ٢

ا���� ا����ن ���ن  ���� ���� ���� ا��� ����م و��ن ٓا�� و ���� ا��� ���  �����ن إ�ّ�� ����� ����ن ا���ر�� وا��ل و��� ��ن ر��ل ا��ّ�

... ـ ا���� ا�� ���� وا�� ا�� ����  ���� ���� و���ج �� ���ه �����ا إ�ّ�� ����� ����م ����ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ا������ن ��ون ر��ل ا��ّ�

 وا�� ��دو�� ���� ���� �� ا�� ���س.

� رو��� ا���� ا����� و���� وا������ �� ��� ا�����ن و��� �� ���ة �� ا������ ا��� ��اس و�� ���� ا���� و�� ��ن ����

 �� ا�� ���س.

���ءه و�� ���م ���� ا�����ة ا���� ـ ا���� ا�� ���� �� �����، و��� �� ��� ���� ���� ��  ٓا�� و ���� ا��� ���و��� �� ���� ��ن ا���� 

 ���ا إ�ّ� ��ن ���� ����� و�� ���� ����ا!!! ��ي ���ل �� ���� و��ن ���ء ا����، و��� ��اس ���� �� ر����، و���
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  العر�، فكيف يعلِّم محمدا العر� هذا العر�َّ املب� الذي يعجز عن اإليتان �ثله العاملون عىل أنه آمن يف املدينة!
مه� ساواه ام  آله و عليه هللا صىلليم لعر� قاصع متضلع قاطع كمحمد واألعجمي مه� اتقن العر� فال يصل إىل مدرجة التع

  ساماه، وحتى إذا تفوقه كمعلم فكيف يؤمن بتلميذه وال يدعيه هو لنفسه، ام كيف يعلِّم هذا العر� املب�؟
لسان الذي «ل: هنا القرآن يرتك هذه املشاكل وارضابها يف هذه الفرية، صارحا يف ذلك املرسح اللع� بأوضح املشاك

فلو كان عربيا ام ذا لسان� عربيا واعجميا ملا صح تخصيص لسانه بانّه اعجمي، إالّ أال يعرف » يلحدون إليه اعجمي
العر�، ام � يتقنه بعُد وهو يف طريق تعلُّمه، حيث باالمكان ان يصبح اي اعجمــي بــارع عــر�َّ اللســان، متضــلعا 

الكث� من ادباء العربية هم من األعاجم! ولكن الذي لسانه اعجمي ليس بامكانه متفوقا عربيا اُميا وسواه، ك� ان 
  ان يعلّم ذلك العر� املب�، وهو القمة العليا من الفصاحة والبالغة، فالفاقد ليشء كيف يعطيه؟!

ع من تدوينــه ال كسائر العربية حتى يتمّكن االعجمي املتضلّع من تعليمه، ام العر� الضال» وهذا لسان عر�«ثّم 
  ، فاين ـ إذا ـ االعجمي وهذا اللسان العر� املب�؟ ملن يتبّ�، أنّه ليس إالّ من هللاّ » مب�«بل هو 

ومن اعجب الُعجاب ان هؤالء السبعة املرتدد بينهم الذي يلحدون اليه، كلهم عبيد اعجميون، كانوا يتعلمون عند 
ي طغيان اإلرشاك ألحدوا إليــه هــذا العــر� املبــ�، فــاين الــ�ى وال�يــا، وايــن ام سواه، ثّم ح�ق آلـه و عليه هللا صىلالرسول 

  األعجمي الُقحُّ من عر� مب�؟
وملاذا هذه الدركة النازلة من ح�قة الفرية عىل رسول القرآن، وهم عارفون لغة القرآن، وهم اخرب ممــن ســواهم 

 ينسبوه إىل متضلع يف العربية، وهم عىل نخوتهم القومية ال بقيمة هذه القيِّمة يف قّمة الفصاحة والبالغة، فل�ذا �
  يرتضون تقديم اعجمي عىل عر� يف اللغة؟

ان يفضحهم في� بينهم وعىل مّر الزمن، انّهم يلحدون القرآن إىل عبد اعجمي، وهم عىل نخــوتهم   هكذا يريد ّهللا 
  وضخامة الفصاحة فيهم عاجزون عن ان يأتوا بسورة من مثله.

يوم وبعد ما تقدمت البرشية يف فنون الفصحاحة واذواق البالغة � تأت �ا يسامي القــرآن يف آيــة منــه وان يف فال
، يف روسيّا الشيوعية، عندما أرادوا ان يطعنوا  لفظه فضالً عن معناه، وحتى املادي� امللحدين الذين ال يؤمنون با�ّ 

انت دعواهم انه ال �كن ان يكون من عمل شخص واحد ـ ايا كان ـ ك ۱۹۵۴يف هذا القرآن يف مؤ�ر املسترشق� عام 
وهو محمد، بل هو من عمل جموع كب�ة، رصفوا طاقات كث�ة يف نضده ونظمه، وانّه ال �كن تأليفــه يف الجزيــرة 

  العربية القاحلة الجاهلة!
م، وخنق وحنــق يف حلــوقهم، ان فيا لح�قي الطغيان العرب، والناكرين لهذه الرسالة السامية، من حمق يف عمقه

  »!متم نوره ولو كره املرشكون  بافواههم وهللاّ   يريدون ليطفئوا نور هللاّ «يخرج منها تلك الفرية الفاضحة 
» اّ�ــا يعلمــه«ولنئ قلت: علّهم كانوا يلحدون املعا� القرآنية إىل اعجمي وااللفاظ ملحمد نفسه، ك� قد تلمح له 

  دون االلفاظ. حيث التعليم هو للمعا�
راجع إىل القرآن ككل بالفاظه ومعانيه، والتعليم يعمه� حيث يُــتعلم اللســان كــ� » يعلمه«يف » ه«فالجواب ان 

  يُتعلم معا� اللسان.
ثّم األعجمية راجعة إىل اإللفاظ دون املعا�، فإنّه لسان اعجمي ولغة اعجمية دون معان اعجميــة، فــ� � تلفــظ 

   اعجمية وال عربية، بل هي معان مدلولة بأية لغة كانت.املعا� فليست هي ال
إذا فعكس الصورة احرى بالشبهة ان التعليم كان يف األلفاظ دون املعا�، فاملعا� ـ إذا ـ من محمد واأللفاظ مــن 

 اضافة إىل ما طوي عن» لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عر� مب�«غالم أعجمي، وهنا الجواب أوقع 
ذكره يف هذه الصورة، ان املعا� القرآنية هي ارقى من ألفاظه، فالعارف بها هو أعرف بالفاظــه وهــو عــر� وذاك 

  اعجمي!
  فجاء الجواب حس� ملادة الكل!» يعلمه برش«تحرص تعليم القرآن ككل بـ » إّ�ا«ولكن 

  الدائبة:  فهم ـ إذا ـ يف أضل الضالل يف فريتهم العقيمة الحمقاء، وهذه سنة هللاّ 
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»َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    الَ يَْهِديِهْم هللاّ    إِنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت ّهللا «
١.  

بأحرى لنقضها، بل ويضلّهم عن شبهات مريبة » ال يهديهم«قلوبهم، و  إىل آياته إذ زاغوا عنها فأزاغ هللاّ » ال يهديهم«
يف الدنيا ومنه فضُحُهم �ا يتقولون، ويف اآلخرة �ــا » ولهم عذاب اليم«يها، عن ترهات واهيات تفضحهم غامضة ف

  كانوا يكسبون.
َا يَْفَرتِي الَْكِذَب الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت هللاّ « »َوأُْولَِئَك ُهْم الَْكاِذبُونَ    إِ�َّ

٢.  
ولو تقول علينا بعض األقاويل «؟  ، املتمثلة فيه رسالة ّهللا  هو الرسول املؤمن بآيات هللاّ   ي الكذب عىل هللاّ اترى املفرت 

»ألخذنا منه باليم�. ثّم لقطعنا منه الوت�. ف� منكم من احد عنه بحاجزين
٣!  

  ».واولئك هم الكاذبون«  ، الناكرون آليات ّهللا  ام هم املرشكون با�ّ 
قه؟  ق فيه ويصدِّ   »!تلك إذا قسمة ضيزى«فهل الحبيب يفرتي الكذب عىل حبيبه ثّم العدو يصدَّ

وآياته، الذي ُعرِف منه الصدق مع الخلق قبل   ، فالرسول املؤمن با�ّ  فإضافًة إىل داللة القرآن الذاتية عىل أنّه آية هللاّ 
نه هو أصدق مع الخالق بعد رسالته، وبينات صدقه واضحة، وكيف يفرتي عىل رسالته لحد سمي الصادق األم�، ا

، فهــل الكــافرون بآياتــه  وهو املــؤمن بآيــات ّهللا   ، وملاذا يفرتي عىل هللاّ  يف كتاب يستحيل كونه من عند غ� هللاّ   هللاّ 
  »!تلك إذا قسمة ضيزى! « صادقون، واملؤمن بها كاذب مفرتٍ عىل هللاّ 

ان يحجز املفرتي عليه وحيا رساليا، وذلك الحجز رضورة تصفوية للرســاالت اإللهيــة؟ وكيــف بامكــان   او يعجز ّهللا 
  يف إتيان آية؟  املفرتي ان يأ� بآية الهية قاطعة الداللة فهو يسامي ّهللا 
ا بكرامة ّهللا   وكيف باالمكان ان هكذا مفرتٍ ينسب ما ا� به إىل ّهللا  عيه لنفسه حتى يظهر ، وال  إن كان يريد مسَّ يدَّ

  ؟! مساماته �ّ 
َح بِالُْكْفِر َصْدرا فَعَ    َمْن كََفَر بِا�ّ «    لَيِْهْم َغَضٌب ِمْن ّهللا ِمْن بَْعِد إِ�َانِِه إِالَّ َمْن أُكْرَِه َوقَلْبُُه ُمطَْمِنئٌّ بِاالِْء�َاِن وَلَِكْن َمْن َرشَ

»َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
٤.  

وذلك الكفر املاحق هو اكفر الكفر واسفل دركاته، وهو املضلِّل للبسطاء: أن لو كان اال�ان حقــا ملــا ارتــد هــؤالء، 
إّ�ا انت «من بعد إ�انه ل� تظلّل قولته   قد تلمح ان منهم من كفر با�ّ   وهذه املواصفة الثانية للمفرتي عىل هللاّ 

  أك� وأك�.» مفرت
إّ�ا «وعىل الوجه� فله مصداق كافر هو الذي يقول: » فعليهم غضب«انه رشٌط جزاءه » من كفر«واحت�ل آخر يف 

، فمتى رو� منه اختالف الحالة  ثّم كفر وافرتى عىل هللاّ   واخر مّدع وهو رسول الهدى، انّه آمن اوالً با�ّ » انت مفرت
؟ وهو منذ الفطام صادق ام� مستسلم لرب العــامل�، فهــل إذا وصــل إىل بعد ا�انه  الرسالية حتى يقال: كفر با�ّ 
  . الذي ارسله؟ واملؤمن الساذج ليس ليكذب عىل هللاّ   القّمة الرسالية يفرتي عىل ّهللا 

  
  
  

                                                        
 .١٠٤). ��رة ا����:      ١

 
 .١٠٥). ��رة ا����:      ٢

 
 .٦٩:٤٧). ��رة ا�����      ٣

 
 .١٠٦: ١٦ا����  ). ��رة     ٤
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  محك�ت القرآن ومتشابهاته
  

ــوبِِهْم َزيـْـٌغ ُهَو الَِّذي أَنْزََل َعلَيَْك الِْكتَاَب ِمنُْه آيَاٌت ُمْحَكَ�ٌت ُهنَّ أُ « ا الَّــِذيَن ِيف قُلُ ــ مُّ الِْكتَــاِب َوأَُخــُر ُمتََشــابَِهاٌت فَأَمَّ
اَء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَُه إِالَّ هللاّ  ا    فَيَتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابْتَِغاَء الِْفتْنَِة َوابْتَِغ بِِه كُلٌّ َوالرَّاِسُخوَن ِيف الِْعلِْم يَُقولُوَن آَمنَّ

اِب  »ِمْن ِعنِْد َربِّنَا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُْولُوا اْألَلْبَ
١.  

م آياته إىل محك�ت ومتشابهات، تنديدا بالذين يتبعون ما تشابه منه، و�جيــدا �بتغــي  آية فريدة يف القرآن تقسِّ
، فيحق لنا ان السالم عليهملتأويله ككلٍّ وعلّه للكلِّ إال املعصوم� املحمدي�  محك�ته، واملستفرس ملتشابهاته بها، وتجهيالً

  نسرب أغوارها لنحصل عىل رصاط مستقيم يف تفس� اي الذكر الحكيم.
  هنا اثنا عرش سؤاالً تطرح حول آية التقسيم هذه، لإلطاحة بكّل تقوُّلة عليها عىل ضوء اجويتها الصالحة.

  مة يصح التمسك بها يف ذلك التقسيم ومعرفة كل قسيم، أم متشابهة؟. هل هذه اآلية محك۱
  . ثّم ذلك التقسيم الثنا� حارص، أم هناك قسم أو اقسام أخر من اآليات؟ كاملجمالت!۲
ثالثة تدل عــىل و  ٢»كتاب أحكمت آياته«. كيف التوفيق ب� آية التقسيم، وثانيٍة تدل عىل أن القرآن كلّه محكم: ۳

  .٣»نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثا�...  هللاّ «انه كله متشابه: 
منفردة، فجعل الواحد صفة للجمع؟ وهذا فٌت يف »: ام الكتاب«ضم� الجمع، وب� »: هن«. كيف جمع فيها ب� ۴

  عضد البالغة وثلَّم جانب الفصاحة!
  واملتشابه والفرق بينه� بصورة محكمة غ� متشابهة؟. ما هو املحكم ۵
  . كيف تكون املحك�ت أّما للكتاب؟۶
  . ما هو اتباع املحك�ت أّما للكتاب؟۷
؟۸   . �اذا تفرسَّ املتشابهات وكيف تفرسَّ
  . ما هو الوجه يف اشت�ل الكتاب عىل املتشابهات وهي مرسب الشبهات؟۹

  ل هم يعلمون تأويله أم ال يعلمون؟. من هم الراسخون يف العلم؟ وه۱۰
  . هل التأويل يخّص املتشابهات ام يعم املحك�ت؟۱۱
  . ما هو الفرق ب� التأويل وتفس� املتشابه؟۱۲
. قضية الوحدة يف هذه اآلية من حيث التقسيم ـ إذ ال ثانية لها، والتأّمل فيها حقها ـ أنّهــا محكمــة، وإالّ لفســد ۱

ام بيان التقسيم، فلو كانت متشابهة ـ وال محكمة غ�ها تفس� هي بها ـ لعاد القرآن كله التقسيم، فهي قطعا يف مق
»كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون«متشابها. وبطل عالج التشابه املدلول عليه لها، و� يصدق: 

وســقط  ٤

                                                        
 .٢:٧). ��رة ا����ة      ١

 
 .١١:٢). ��رة ��د      ٢

 
 .٣٩:٢٣). ��رة ا����      ٣

 
 .٣٢:٤). ��رة ا����ة      ٤
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»لوجدوا فيــه اختالفــا كثــ�ا  لقرآن ولو كان من عند غ� ّهللا افال يتدبرون ا«االحتجاج بواجب التدبر فيه: 
وليســت  ١

  الحاجة إىل التدبر م� تجعل اآلية متشابهة وإالّ أصبح كل النظريات متشابهة.
ق حّق التقســيم وانـّـ ه بيــان لواقــع هذا وواقع االختالف يف آي القرآن إحكاما يف بعض وتشابها يف أخرى، م� يصدِّ

  مملوس.
قسيٌم منه ثاٍن، فه� ـ إذا ـ قسي�ن اثنان، ولو كان فيه ثالث لكان حــق التقســيم يف » وأخر«قسيم أول » منه. «۲

  هذه اليتيمة أن يذكر ك� ذُكرا، فان يف تركه اج�الً يف التقسيم وابهاما لكل قسيم.
ال، والتشابه واإلحكام راجعان إىل وصــفي املــدلول ثم التقسيم إىل قسمي السلب وااليجاب هو حارص عىل أية ح

  بالالئح والخفي وال ثالث بينه� أيا كان.
وقيلة القائل ان املجمل ثالث ال هو محكم وال متشابه ـ النه� املقصود داللته� عىل معنى، وال يقصد من املجمل 

قرآن بهذا املعنى، فكل لفظة فيــه تعنــي مــا مجمل املعنى ـ إنّها غيلة وحيلة عىل الذكر الحكيم، إذ ال مجمل يف ال
  يصح أدبيا من املعنى املراد، إن عاما فعام وان مطلقا فمطلق او نصا او ظاهرا فه� ال سواه�، محكمة او متشابهة.

فقد يعني املجمل ما أجمل فيه املعنى دون بيان رغم كونه معنيــا، فهــذا فــتٌّ يف عضــد الفصــاحة وثلــمَّ يف رصح 
  نخَّى عنه ساحة الذكر الحكيم ألنّه أبلغ بليغ وافصح فصيح، فكيف يليق به هكذا تعب� فضيح!البالغة، تُ 

او يعني ما � يُعن منه اي معنى؟ وذلك لغو يف الذكر الحكيم! او عني منه معنى و� يَعن معنى آخر، فغ� املعني ـ 
ل ـ فهو من املحكم، إذا ـ خارج عن مقسم التقسيم وهو الداللة، ومن ثّم فان كان الئح امل عنى ـ وإن بتأمل وتعمُّ

وان كان عميق املدلول عىل وضوح الداللة فهو من املتشابه الذي يفرسه املحكم، وان � يُعن منه مــا تعنيــه فهــو 
فهي » ولقد خلقنا الس�وات واألرض يف ستة ايام وما مسنا من لغوب«خارج عن املقسم، وقد تجمع االقسام الثالثة 

  حيث عدد األيام واملخلوق فيها، ومتشابهة من حيث معنى األيام، ومجملة من حيث عدد الس�وات.محكمة من 
. إحكام اآليات كلها يعني الحكمة العالية الربانية املعمقة فيهــا داللــة ومــدلوالً وتوفيقــا مــع الفطــرة والعقليــة ۳

نسانية واإل�انية، فال مدخل فيها لباطل، وهــذا والواقعية الصالحة، وتطبيقا لها محلِّقا عىل كّل متطلبات الحياة اإل 
  إحكام للقرآن يف كل مراحله.

ولكنه محكمة اآليات وجاه تفصيلها ك� يف اآلية نفسها وهو إحكاٌم قبل تفصيل، أنها احكمت يف نزولها األول عىل 
  تفصيل كلّها محك�ت يف مرحلة اإلحكام.يف ليلة القدر، فاملحك�ت واملتشابهات يف مرحلة ال آله و عليه هللا صىلقلب الرسول 

فقد يعني تشابها ال يقابل هذا اإلحكام، فهو تشابه آياته كلها للمعني من املحكم النازل ليلة » كتابا متشابها«واما 
القدر، ـ يف تفصيلها ـ وتشابهها مع بعض البعض يف قوامة التعب� ألعىل قمم الفصاحة والبالغة، وتشابهها بتال�ها مع 
بعض البعض حيث يفرس بعضه بعضا وينطق بعضه عىل بعض، ورابع هو تشابهها مع بعض يف التدليل عىل وحيها 

العزيز الحكيم، وخامس تتشابه فيه مع قضية الفطرة والعقلية والواقعية الصــالحة عــىل   آيات بينات من عند هللاّ 
نسق واحد يف جزالة النظم واتقان االسلوب يف كــّل ذا   مدار الزمن، وكذلك كّل تشابه هو قضية كونها من عند ّهللا 

  ».لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  ولو كان من عند غ� ّهللا «حقول الهداية إىل الرصاط املستقيم: 
فهذه وتلك تقّرر ان إحكاما وتشابها يحلِّقان عىل القرآن كله، وآية التقســيم تقســم تفصــيل الكتــاب املتشــابه إىل 

منه� غ� ما يُعنى فيه�، ومنها إحكام املدلول حيث يتضح لبســاطته، ثــم تشــابهه ـ عــىل  محكم ومتشابه، عنايةً 
  وضوح الداللة ـ لعلوِّ املعنى وتشابه اللفظ مع ما يُعنى منه غ� ذلك املعنى، ال قصورا يف الداللة، إّ�ا لعلو املعنى.

دة منها هي ام لكّل الكتاب، رغــم ان كــالً ام لذهب البال والخيال إىل ان كل واح» هن امهات الكتاب«. لو قال ۴
ملتشابهها الخاص، اُمٌّ جملة منها لجملة أخرى، دون ان تكون كّل واحدة أما للكتاب، فال أن كــّل محكمــة ام لكــّل 

                                                                                                                                                         
 
 .٤:٨٢). ��رة ا����ء      ١
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املتشابهات، وال ألي متشابهة ال تناسبها، وإّ�ا لكل متشابهة اٌم، واحدة ام زائدة يف كّل مــن املحكمــة واملتشــابهة، 
توحيدا لألم املحكــ�ت وســائر الكتــاب » هن أم الكتاب«صالح العبارة عن القبيل� يف مخترص التعب� ومحترصة: ف

فك� األم واحدة » أم الكتاب«املتشابهات، فقد قوبل جمع املتشابهات بجمع املحك�ت فعرب عن كلٍّ بصيغة اإلفراد 
  كذلك الكتاب املعني منه كّل املتشابهات.

األمهات هي كأم واحدة ملجموعة املتشابهات، فهي اصل للمتشابهات تقــدح بهــا فيظهــر مكنونهــا إذا فمجموعة 
ويستثار دفينها، وبذلك سميت أمُّ االنسان اما النّها اصله الذي منه طلع وعنه تفرع وهي ـ بعُد ـ املرجــُع يف كــل 

  سؤل وحاجة.
فإن املعجز فيه� آية واحــدة عــىل عديــد » وامه آية وجعلنا ابن مريم«وقد تشابه هذه اآلية آية ابن مريم وأّمه: 

ن هذه اآلية، اذ لــيس كــل واحــد دون  ظرفها، فانّها َولدت من غ� بعل وهو ُولد دون أب وال فصال بينه� يف تكوُّ
  هذه الصلة الوالدية آية خارقة.

ل، وال أن كــّل واحــدة مــن فإنّها ككلٍّ ام للكتاب كله، فليست كــّل واحــدة منهــا أمــا للكــ» هن أم الكتاب«كذلك 
  املتشابهات وليدة لكّل من املحك�ت فاّ�ا ذلك من تقابل الجمع بالجمع.

ـ إذا ـ أٌم ألرضابها املحك�ت ك� هي ام للمتشابهات حيث املحك�ت  وألّن الكتاب يعم محكمه إىل متشابهه، فهن 
  تفرس بعضها بعضا ك� تفرس املتشابهات.

ألنّها بتفس�ها املتشابهات كأنّها عاقلة حكيمة، وهي حقا هيه » هن«بضم� جمع العاقل واّ�ا عّرب عن املحك�ت 
النّها صادرة من خالق العقل والحكمة لتعقلنا فنعقلها، ورغم ان املتشابهات ك� املحك�ت حكيمة عاقلة، ولكــن 

يست بذلك العقل الحكيم، وهي مــن علّو املعنى وقصور العا� يف مداليلها تجعلها بحاجة إىل محك�تها، فكانّها ل
خالق العقل الحكيم، وليس السلب إالّ من القارصين يف تفهمها، دون قصور من دالالتها، فآي الذكر الحكيم كلّهــا 

  حكيمة وال يعني التقسيم إالّ مختلف األفهام يف تفهمها.
صوصها او ظواهرها؟ فاملتشابهات وهل املحك�ت هي الداالت عىل معانيها املقصودة دو�ا تكلُّف او تخلف عن ن

  هي غ� الداالت نصا او ظاهرا، حيث يشتبه املرادات فيها بغ�ها فيتحّ� الناظر إليها حتى يستفرسها �حك�تها؟
وهذا قصور يف داللة املتشابهات، فهو ـ إذا ـ فت يف عضد الفصاحة، وثلم يف جانب البالغــة، وتخلُّــف عــن واضــح 

  والقرآن هو أب� بيان واوضح برهان! البيان وناصح الربهان،
يف الحّق إن التشابه هنا ليس تشابها دالليا بل هو تشابه مدلويل يخلِّفه علّو املعنى عقليا او عمليا أو معرفيا رغم 
واضح الداللة لغويا وادبيا، وآخر هو من مخلَّفات لفظية التشابه لغويا واملعنى مختلف ك� تتشابه صفات إلهية ـ 

اضها ـ بصفات خلقية باختالف املعا� خلقيا وخالقيّا، فال تشابه إال قضية قصور املستدل الخاوي عــن قمــة يف الف
معرفية، دون الدال البالغ أعىل القمم الداللية، فال تجد يف القرآن، وال مرة يتيمة، يراد من نص خالف نصه، او من 

حكيمة املعا� ومحكمتها ألهليها، وعلوٌّ يف املعا� ال بدَّ ظاهر مستقّر خالف ظاهره، فإّ�ا هو تشابه يف ألفاظ هي 
  لتفهمها من علوٍّ يناسبه يف املعرفة.

  وح� نقتسم محتمالت األقسام للتشابه ـ ايا كان ـ يف القرآن، نجد تسعة وأربع� محتمالً برضب سبع يف سبع.
�الً او ابهاما ام قصدا لخالف الــنص او الظــاهر، فقد يتشابه املعني من آية بغ� املعني منها لقصور يف التعب�، اج

  فتسقط سبع من املحتمالت.» آخر متشابهات«وهذا خارج عن املعني من 
أم ان الداللة واضحة نصا أم ظهورا مستقرا ولكن اللفظ يتشابه مع مثله خلقيا وخالقيا، وهذا تشابه مدلويل لفظيا 

  وليس دالليا لغويا.
تشابه معنوي يف املعني من اآلية، عقليا او علميا او معرفيا او حسيا او واقعيــا، وهــي ويف ذلك التشابه قد يكون 

مضافة إىل األوّل ست ترضب يف ست فاملحتمالت الصحيحة ـ اذا ـ ست وثالثــون، تــرتك مكرراتهــا والبقيــة الباقيــة 
  صالحة.

فيزول تشابهها بالناسخة، ك� التشابه ومن التشابه الواقعي ان املحكمة املنسوخة تتشابه املحكمة غ� املنسوخة، 
علميا وعقليا ومعرفيا وحسيا يزول سنادا اىل املحكم يف هذه األربع داللة من نفس اآلية وسائر املحك�ت التي هي 
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  يف مغزاها ومرماها.
ما سائر هي املتشابهات لفظيا اذ ترجع إىل محك�ت فيزول بذلك تشابهاتها، وا» أخر متشابهات«فاملحور األصيل يف 

التشابه فهو زائل بنفس اآلية الرصيحة او الظاهرة يف خالفها علميا او عقليا او حسيا، اللهم إالّ تشابه النســخ فــال 
  يزول إالّ بالرجوع إىل اآليات التي باالمكان نسخها اياها فتيأكد انّها محكمة او منسوخة.

  فكذلك األمر.  ل، وهناك أخرى تختص �ن سوى ّهللا فال تشابه فيها عىل اية حا  فهنا صفات وافعال تختص با�ّ 
وخلقه، متباينة معنويــا وواقعيــا، كالشــيئية والوجــود والعلــم والقــدرة   ثّم هنالك ثالثة هي مشرتكة لفظيا ب� ّهللا 

انيها والسمع والبرص واليد والقدم واملجيء وما أشبه، ففيها ويف ارضابها يشتبه املعنى عىل الجاهل به، استجرارا ملع
  يف املخلوق� إىل الخالق سبحانه، او استجرارا ملعانيها يف الخالق إىل املخلوق�.

ال «و» هــو بكــل يشء محــيط«و» ليس كمثله يشء«ومن أسهل السبل يف تفس�ها إرجاعها إىل محك�ت قرآنية كـ 
ة ام معرفية متــزودة مــن وارضابها من محك�ت... أو محك�ت عقلية او علمي» تدركه األبصار وهو يدرك االبصار

محك�ت قرآنية أماهيه، يزول بها ذلك التشابه العارم الناتج عن قصور العقلية اإل�انية او العلمية دون اي قصور 
  .١داليل يف لغة القرآن

وصــفاته وأفعالــه حيــث يــؤ� بهــا يف لغــات مشــرتكة   فاملتشابهات القرآنية يف األك�ية الساحقة هي يف أس�ء هللاّ 
ه، فال بدَّ من تجريدها عن املعا� الخلقية عن بكرتها، واإلبقاء عىل املعا� الخالقية، وذلك االستع�ل بينه وب� خلق

هو املعني من تسبيحه سبحانه بحمده، ان ننزهه في� نحمده بألفاظ متشابهة ع� ال يليــق بســاحته، وال ســبيل 
االلفاظ املشرتكة، ثم علينا تجريدها للتعريف بصفاته سبحانه ـ املشرتكة لفظيا بصفات خلقه ـ إالّ استع�ل نفس 

  عن معانيها يف الخلق.
تفــرق املعنيّــات  ٢ومه� كان القرآن كله فرقانا ألهله، ولكن املحك�ت البينات يف أنفسها هي فرقان للمتشــابهات

اإللهية �شرتكات األلفاظ، عن املعنيات الخلقية ام أية تشابهات يف سائر الحقول العقلية والعلمية أما هيه، وم� ال 
  .٣قان املحكمريب فيه ان اآليات األحكامية ـ كقدر معلوم من القرآن ـ هي من الفر 

وال يعني إحكامها عدم الحاجة إىل التدبّر فيها وتفس� بعضها ببعض، بل يعني عدم التشابه مــدلوليّا إذ ال تشــابه 
  فيها لفظيا، مه� كانت عميقة املعا�، غالية املعايل.
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وا��؟ ��ل: ا���آن  �� ا���آن وا�����ن أ��� ����ن أو ��ءٌ  ا����م ����  ). �� ا����� �� ا�� ���ن ��� ذ��ه ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�     ٢
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  .١»املحكم ما يعمل به واملتشابه الذي يشبه بعضه بعضا«إذا فـ 
وكون املنسوخات من املتشابهات ك� يف مستفيضة تعميم للمتشابه املدلويل إىل  ٢»املتشابه ما اشتبه عىل جاهله«فـ 

  التشابه تكليفيا، حيث الجاهل باملنسوخ يحسبه ـ عىل الداللة املحكمة ـ أنّه حكم ثابت ال ِحَول عنه.
ـ هو ككل ـ تشابه غ� املراد باملراد، تشابها عقليا او علميا او معنويا او واقعيا، واألخ� هو وحق القو  ل يف املتشابه 

تشابه املنسوخ، وقبله تشابه االس�ء والصفات اإللهية، واألوالن ه� يف حقول القصور يف العلوم والعقول وك� يروى 
مه� فرسها محك�تها، او هي محك�ت مدلوليا، إالّ ان قارص العقل  ٣»إن للقرآن آيات متشابهات يفرسها الزمن«

والعلم قد يهّم تأويلها إىل ما يوافقه� كاآليات الرصيحة يف حركات األرض ودورانها أّما شــابهها مــن آيــات تحمــل 
  معارف غامضة عقليا او علميا.

ـ إذا ـ هي غ� املنسوخات، وال املتشابهات معنويــا وال علميــا وال عقليــا وال معرفيــا وال حســيا، فهــ� فاملحك�ت 
تختلفان حسب االستعدادات والُقُدرات العقلية واإل�انية والعقيدية، دون ان تكون آيات محكــ�ت يف مخمســة 

  الجهات للكل، وما سواها متشابهات لهم.
عنها متشابهة آلخر، أم هي محكمة يف بعض ألفاظها متشابهة يف األخرى، كــ�  فكم من آية هي محكمة ملستفرس

ومنها ما هي محكمة واقعيا اذ � تنسخ، ولكنها متشابهة لفظيا، أو محكمة لفظيــا ومتشــابهة عقليــا أو علميــا أو 
  معرفيا، وهكذا األمر يف ارضابها من إحكاماٍت وتشابهات يف مربعة الجهات.

ية التقسيم وروايات تفرسها ك� هيه، فسائر التعاريف ـ إذا ـ ب� قــارصة ومقرصــة، مْفرِطــة او ذلك ما تهدي له آ 
  مفرِّطة، أو آنهامن التفاس� الجانبية غ� املحلقة عىل مربعة الجهات يف املحك�ت واملتشابهات.

آيــة التقســيم، فإنّهــا ومن أغربها ان املحك�ت هي الحروف املقطعة وغ�ها متشابهات! معاكسة رصيحة ملدلول 
فأّما الذين يف قلوبهم «احّق ان تكون من املتشابهات، بل هي من أعضلها، وهي اوفق الظروف امللتوية للتأويالت: 

  ».زييغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
إذا فاين القــرآن البيــان، وإذا كانت غ� الحروف املقطعة متشابهات ككل، واملقطعة هي من اغمض املتشابهات، 

  وكيف واجب التدبر يف القرآن؟!
هذا! وقد يصح القول ان الحروف املقطعة ال هي من املحك�ت وال املتشابهات، فانّها ال تدل وضعيا عىل معنى، فال 

  مداليل لها فضالً عن كونها محك�ت.
 لها �حك�ت يف القرآن إال �حكم الرسالة ولنئ أدخلناها يف املتشابهات فهي من أوغلها يف التشابه حيث ال تفس�

، وقد يصبح القرآن محك� كله ـ كــ� آلـه و عليـه هللا صىلومحمد هو القرآن املحكم ك� القرآن هو محمد  آله و عليه هللا صىلاملحمدية 
 بقي متشابها عند أهله الذين يعيشونه معرفيا علميّا وعمليا حياتهم ـ يصبح محك� يف حقل التفس� ـ ككل ـ مه�
وذووه آلـه و عليـه هللا صـىليف ساحة التأويل، ولكن الحروف املقطعة ال تفس� لها وال تأويل إالّ ألهله الخصوص وهم الرسول 

ه، الراجعون يف تفس� متشابهاته إىل محك�ته سلي� ناصــعا، وفــوقهم  السالم عليهماملعصومون  فاملتدبرون يف القرآن حقَّ
شابه بالقّمة العقلية والعلمية واإل�انية، هم ال متشابه لهم يف آي القرآن يف ساحة التفس�، مه� الرافعون ستار الت

  تعاضل عليهم أمر التأويل، فإن أهله الخصوص ايضا ال تحليق لهم يف تأؤيله كله، فضالً عمن دونهم!
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  . وكيف تكون املحك�ت ام الكتاب دون أمهات الكتاب؟۶
الذي يرجع إليه ويُعتمد عليه يف حاجيات الطفولة، فاملتشابهات بحاجة إليهــا يف تبيــ�  حيث األم هنا هي األصل

معضالتها وازاحة التشابهات عنها وليست كل واحدة من املحك�ت بانفرادها أّما لكّل املتشابهات، بل هي باجمعها 
انت كلٌّ من املحك�ت اّما ملا تناسبها أمٌّ لها بأجمعها، جمعا أمام جمع، فهي ـ إذا ـ أم واحدة للمتشابهات مه� ك

من متشابهات تقدح بها فيظهر مكنونها وتستث� دفينها، ك� وهي ام ملحك�ت من ارضابها حيث الكتاب تعمه كلَّه 
  ما يحتاج املستفرس يف تبيانه إىل بيان يفرس.

مه� كانت كّل من سبعها املثا�  وهكذا تكون الفاتحة ام الكتاب ككل، ألنّها إج�لة بجملتها عن تفصيل الكتاب،
  اّما لفصيل من التفصيل.

دون آيت�، ألن آية كلٍّ لزام آية األخرى خارقة يف الوالدة، فابن مريم آية والدًة عنها » ابن مريم وامة آية«ك� وان 
تتالقــى » ة آيــة..جعلنا ابن مــريم وامــ«دون والد، ومريم آية توليدا له دون والد، فه� ـ إذا ـ آية واحدة وهكذا: 

  منه� يف فاقد الصلب املتعّود يف الوالدة، وه� فيه مشرتكان.
. إتباع املتشابه ـ املذموم الضائق ـ هو اتباعه عىل تشابهه دون ارجاع صالح إىل محكمه تحميالً، وإّ�ا ملتهوسات ۷

فان اتباعه عىل تشابه دون تفســ�  اآلراء عىل املتشابه دون رجوع إىل ركن وثيق، وال لجوٍء إىل برهان رفيق دقيق،
صالح وال طالح غ� ممكن، وإّ�ا يتبع املعنى الثابت صالحا وغ� صالح، وهذا هو الذي يث� الفتنة علميــا وعمليــا 
وعقيديا، واما اتباع املشابه بعد إرجاعه إىل محكمه فليس اتباعا للمتشابه حتى يُحظر عليه، ثّم ويف اتباع املتشابه 

  رائغ زائف يف بعدين اثن� ه�: هكذا واقعٌ 
. ابتغاء تأويله، ه� ظاهرتان من زيغ القلب وتقلبه عن ناصع الحّق وناصحه إىل ناعق الباطل ۲. ابتغاء الفتنة و۱

وفاضحه، ويف ثالوث: الزيغ وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يربز يف املرسح كّل ادغال وتــدجيل، اســتدالالً بالكتــاب 
  هواء واألباطيل.ضده لصالح األ 

ففي اتباع املتشابه عىل تشابهه فتنة يف كّل الحقول، ويف ابتغاء تأويله إىل ما تهواه األنفس فتنة عىل فتنة، فان ذلك 
التأويل عليل حيث األصل الذي يتبناه ـ وهو اتباع املتشابه ـ عليل، فال يروي الغليــل وال يبرصــ الكليــل، رغــم ان 

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� «ور ورحمة لذات الصدور: القرآن شفاءٌ ملا يف الصد
  ومنهم ـ كأنحسهم ـ هم الذين يف قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.» إالّ خسارا

ن صالح التفس� استنطاقا لآليات بنظائرها، ام ايا كان م ذلك هو اإلتّباع املرفوض ملا تشابه منه، دون تفس�ه �حكمه
  ودخوالً يف حقولها وحظائرها من ابوابها دون ظهورها.

من رد متشابه القرآن إىل محكمه فقد هدي إىل رصاط مستقيم.. وإن يف اخبارنا متشابها كمتشابه القــرآن «اجل و
، ودون ان يؤمن بها عىل تشــابهها ملــن ال ١»فردوا متشابهها إىل محكمها وال تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا

  يستطيع عىل رجعها إىل محكمها.
حكامه، ثم تحميل ما ال يتحمل عليه، وهو قد يعم املتشابه يف نفسه، إىل ما جعل متشابها رغم إ » ما تشابه منه«و

د به يف املأثور ـ  من انحس اإلتباع ملا تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأيله. وليس رضُب القرآن بعضه ببعض ـ املندَّ
إالَّ رضب التضارب، دون ذلك التفس� التقارب، فكّل تفس� ينتج تضاربا ب� اآليات هــو مــن رضب القــرآن بعضــه 

قِل، وكل ما ينتج تقاربا بينها دون تحميل عليها إالّ ما تتحمله، فهو من صالح التفس�، وهو تفس� ببعض  رضب الدَّ
  ».لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  ولو كان من عند غ� هللاّ «القرآن بعضه ببعض 

 بّد لكلٍّ من دليل، فمفرس فهنا تفس� لفظي للقرآن متشابها وغ� متشابه، ثّم تفس� باطني له�، ومن ثّم تأويل، وال
املتشابه لفظيا دون دليل، ثّم تأويليا دون دليل، انه جامع زيغا عىل زيغ وفتنة عىل فتنــة، حيــث التأويــل كلّــه يف 
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نفسه متشابه النّه غ� مسنود إىل لفظ متشابه أو محكم، بل هو األول معنويا إىل مبدٍء او نتيجة، فهو مخصــوص 
  القرآن ونتائجه.ء  �ن يحيط عل� �بادى

فكل اتباع للمتشابه ـ عىل تشابهه ـ هو من زيغ القلب، ثم اتباع الحكم ذاتيا ام بعد الرجوع إىل املحكم هو من 
  استقامة القلب، رشط عدم تحميل اآلراء الجارفة عليها عىل إحكامها.

رغم إحكامه، او يُجعــل املتشــابه فقد يُجعل املحكم متشابها ثم يُحمل عليه رأي مزيف، وذلك من اتِّباع املتشابه 
  متَّبعا عىل تشابهه بنفس التحميل، فكذلك األمر.

وأما ان يُتبع املحكم عىل إحكامه، او يتبع املتشابه بعد قلبه محك�، إتباعا يف مثلث العلم والعقيــدة والعمــل، أم 
  يف العلم عىل درجاته.فذلك هو الرسوخ » آمنا به كل من عند ربّنا«يتبع املتشابه إ�انا دون تفس�: 

، حيث املحك�ت تفرس املتشابهات، ك� ان تأويل القرآن ـ ككل ـ  إن تأويل املتشابه ـ إيضاحا ملعناه ـ يختص با�ّ 
  فانّه الذي يعلم ِمن التأويل َمن هو اهله كالراسخ� يف العلم �ختلف درجاتهم.  مختص با�ّ 

ـ ألنّه خارج عن  ـ إنه يحتاج إىل دليل من صاحب وعىل أية حال فكل تأويل  مدلول اللفظ وراجع إىل غامض املعنى 
  املعنى، قد يبينه يف سائر كالمه كاملحك�ت بالنسبة للمتشابهات، فهو عام ألهل القرآن الخصوص ككل.

ه اطالقا وهو أم يبيّنه بإلهام أو وحي وه� يختّصان بأصحابه� الخصوص، أم ال يبيّنه إالَّ يوم القيامة، ام ليس ليبيّن
  تعاىل شأنه.  التأويل املخصوص بعلم هللاّ 

، ام والراســخون يف العلــم  ففي مربع التأويل نجده واقعا غيبيا مرتبطا باملعنى املفهوم من القرآن، ال يعلمه إالّ هللاّ 
  . بتعليم هللاّ 

ة إشارة إىل تأويــل األلفــاظ اىل وبالنظر الدقيق إىل آيات التأويل نعرف مدى صدق هذا البيان، فال تجد فيها وال أي
خالف معانيها ك� يهرفون �ا ال يعرفون، بل هو مثلث التأويل يف النشآت الثالث االوىل: والربزخ والوسطى، تأويالً 

  علميا او واقعيا.
او نتيجة ال فتأويل كل ما فعله خرض � يكن تأويالً لكالم إذ � يكن منه في� اختلفا إالَّ العمل، إرجاعا له إىل مأخذ 

  يظهران يف مظهر األع�ل.
  وتأويل الرؤيا ليوسف هو ارجاعها إىل واقعات ال تظهر من هذه الرؤيِّ إالّ ملن علِّم علم التأويل.

بل كذبوا �ا � يحيطوا بعلمه وملا يأتهم «وتأويل القرآن، بروزا له يف حقوله يوم القيامة ليس إالّ للحارض يوم القيامة 
»تأويله

»هل ينظرون إالّ تأويله يوم يأت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربّنا بالحق...«ـ  ١
٢.  

، وليس ليُعلم من نص الداللة اللفظية او ظاهرها،  إذا فعلم التأويل ككل هو من علم الغيب املخصوص تعليمه با�ّ 
  وهو يهدي السبيل.  ا يتبنى املعنى تدليالً من هللاّ وإ�ّ 

والتأويل ـ يف قول فصل ـ من األول، فهو اإلرجاع، ارجاع معنى اآلية إىل واقع مجهول ايا كان، تخطيا عن املعلــوم، 
  وليس تفس� النص او الظاهر إىل خالفه� تأويالً إالَّ يف اصطالح مستحدث ال أصل له لغويا وال قرآنيا.

تأويل مآالت ثالث ال يعول ـ في� يؤل اليها ـ إالّ بدليل قاطع، فانّه من اوصاف املعنى ـ الخفية ـ دون اللفظ، فال ولل
يُرجع اللفظ إالَّ إىل معناه املنصوص او الظاهر، ثّم ليس لتأويل املعنى إىل واحدة من الثالثة أي دليل من اللفظ او 

  املعنى.
ان، تأويل للمعنى إىل واقع املراد، وتأويل له إىل واحدة من الثالثة، فــاألول ميســور إذا فكل متشابه له تأويالن اثن

  . ام تدبرا يف نفس املتشابه ليزول عنه تشابهه، والثا� غ� ميسور إالَّ ملن علمه هللاّ  ألهله ارجاعا للمتشابه إىل محكمه
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  ا� لكّل محكم او متشابه.راجٌع إىل الث» وما يعلم تأويله«وللمحكم تأويل واحد هو الثا�، 
ومن اقرب التأويالت ملحك�ت او متشابهات هو واقــع األثــر ملثلــث العلــم والعقيــدة والعمــل بــالقرآن يف حيــاة 

  التكليف، وقد كشفت عنه النقاب آيات انعكاس األع�ل علميا وللمتق� عينيا.
  وعلَّمه.  إال ملن عرَّفه هللاّ  ثّم التأويل املأخذ ربانيا، واملآل يف األخرى ربانيا، ه� مجهوالن

صالَح عباده املرسل� تأويُل األحكام، قدر ما يُْقدرهم عىل استنباط جزئيات األحكام من مصــادرها   فم� يعلِّمه هللاّ 
  الربانية.

ويل القــرآن ، وال يخص تأ  ، فانّه مخصوص با�ّ  وم� ال يعلِّمه تأويُل الحقائق املحكية عنها بالقرآن، قدر ما عند ّهللا 
  �تشابه بل ويعم محكمه، مه� كان األول أعضل.

منكرا، الشاملة لكّل زيغ، فقد يزيغ عل� دون زيــغ يف » زيغ«وزيغ القلب هنا ال يعني زيغه يف كل الحقول ملكان 
س الزاوية يف ا�ان، ام يزيغ ا�انا وليس له علم حتى يزيغ، او يزيغ عل� وا�انا فواوياله، وثالث هذا الثالوث هو رأ 

  الزيغ الذي يسبب كل فتنة يف اتباع املتشابه والتأويل.
ــه يف معنــى التشــابه واإلحكــام كــ� بينــاه، فلــيس  ۹ ـ وجه اشت�ل الكتاب عىل متشابهات بجنب املحك�ت موجَّ

منــه يف عــرض التشابه امرا قاصدا يف قصور داليل واج�ل متعّمد حتى ينايف بيان القرآن، بل هو كأصل مــّ� ال بــدَّ 
املعارف اِإللهية ذاتا وصفات وافعاالً، ويف عرض املنسوخ ك� الناسخ، وهو كهامش عىل ذلك األصل طبيعُة الحال يف 
مختلف اإلِدراكات واإلِستعدادات لحّد تصبح آيٌة محكمٌة عند ج�عة متشابهًة عنــد آخــرين، حيــث املتشــابه ـ يف 

، والتشابه يف كل حقوله هو لزام الكتب العلمية عىل اإلطالق، فضــالً أوضح تعريف به، ما اشتبه علمه عىل جاهله
عن القرآن الذي يحمل كل ما تحتاجه البرشية إىل يوم القيامة، إالّ ما باالمكان ان يحصل عليه، ففي حقل الترشيع 

ت واالستعدادات يف الكافل لكافة الحاجات يستحيل عدم التشابه لكافة املكلف� قضيَة اختالف الفاعليات والقالبيا
  تفهُّم الكالم.

واملشكلة العويصة إّ�ا هي املتشابهات التي ال تفس� لها حكي� صالحا وال نجد هكذا التشابه يف القرآن عن بكرته، 
فان لكّل متشابهة من آياته محكــ� قــد تكــون هــي نفــس املتشــابهات بامعــان النظــر وإجالــة الِفَكــر، اللهــم إالَّ 

حيث   يلية التي ليس عىل اهل القرآن تأويلها، النّه راجع إىل الراسخ� يف العلم، أم ال يعلمه إالّ هللاّ املتشابهات التأو
  . يختص علمه با�ّ 

. وأما الراسخون يف العلم وموقفهم من علم التأويل ايجابيا وسلبيا، فألن الرسوخ يف يشٍء هو الــتمكن فيــه بــال ۱۰
انة، فالراسخون يف العلم ـ إذا ـ هــم املتمكنــون فيــه الــذين ال تزعزع تشبيها برسوخ اليشء الثقيل يف  األرض الخوَّ

  يختلفون يف علمهم وال يتخلفون.
والعلم يعم علم املعرفة وعلم العقيدة وعلم اال�ان واألخ� أثبت مه� كان األوالن من أثافيِّه وأسه وأساسه، فقــد 

ه يف علم اال�ان والثابت يف علم اال�ان ثابت ـ ال محالة ـ يف علم يثبت الراسخ يف علم املعرفة والعقيدة وال ثبوت ل
  املعرفة العقيدة عىل أية حال.

لكن الراسخون يف العلم منهم «ومن األول� ـ وهم األدنون يف صنفي الراسخ� ـ عل�ء اهل الكتاب دون املعصوم�: 
»واملؤمنون يؤمنون �ا انزل اليك وما انزل من قبلك

علــ� وعمــالً   من الذين هادوا، هودا ورجوعا إىل اال�ان با�ّ  ١
صالحا بعد سؤال الرؤية جهالً وعمالً طالحا، وساحة العصمة القدسية براٌء من الجهل والجهالة عىل أية حال، فهم 

  .السالم عليهممن دون املعصوم� 
ه هللا صـىل  مل األولــ� عــىل هــامش اآلخــرين، فرســول هللاّ والراسخون يف العلم يف آية التقسيم قد يشــ ه و علـي وأهــل بيتــه  آـل

الراســخون يف «هم أفضل اآلخرين، ك� ان األولياء دون املعصوم� هــم أفضــل األولــ�، فلــيس  السالم عليهماملعصومون 

                                                        
 .��٤:١٦١رة ا����ء  ).     ١
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  .١هنا ليختص باآلخرين فضالً عن أفضلهم» العلم
هنا �ناسبة املورد هو العلم » العلم«أويل ألصدق مصاديقهم يف العلم واال�ان، ووالتفس� بهم ليس إالّ من جري الت

بالقرآن، وهو بصورة طليقة ألئقة طليُق العلم به يف مثلّثه: معرفة وعقيدة وا�انا قلبيا، وكلٌّ منها قد تكفي للخروج 
ابه كزيــغ العقيــدة الذي يدفع إىل اتباع املتشابه، مه� كان الزيغ يف العلــم قــد يــدف» زيغ«عن  ع إىل اتبــاع املتشــ

واال�ان، فال بّد إذا من رسوخ يف اال�ان كأصٍل، ومن ثَمَّ رسوخ يف العقيدة التي هي لزام اإل�ــان، ورســوخ يف علــم 
  املعرفة.

راسخ وأفضل الراسخ� يف العلم هو افضلهم يف هذه الثالث، ثّم الراسخون يف علم اإل�ان ـ عىل مراتبه ـ ومن ثَمَّ ال
  .٢يف املعرفة ـ عىل مراتبها

حيث الخشــية هــي مــن مخلفــات » من عباده العل�ءُ   إّ�ا يخىش هللاّ «وم� يشعرنا أَن أصل العلم هنا هو اإل�ان 
، فهــو ـ إذا ـ العلــم  ذلك العلم اإل�ــان الــذي يُخىشــ بــه هللاّ  اإل�ان قَدرَه، فقد يكون عاملا عقليا ومعرفيا وليس له

  الخايش.
مه� اختلفت الدرجات،   ك� تتحمل العطف، انهم يعلمون تأويله ك� هللاّ » والراسخون يف العلم  إالّ هللاّ «ثم الواو يف 

اعرتفوا بجهلهم واال�ان بــه كــ� كذلك االستئناف، أنهم ال يعلمون تأويله كله، ف� علموا منه فهو، وما جهلوا منه 
وخطب الناس السالم عليهحيث سأله رجل هل تصف لنا ربك نزد له حبا ومعرفة فغضب السالم عليهعلموا منه ك� يف العلوي 

بــه  من معرفته فأتمَّ  آله و عليه هللا صىل�ا دلّك عليه القرآن من صفته وتقدمك فيه الرسول   فقال في� قال: عليك يا عبد هللاّ 
ء بنور هدايته فإّ�ا هي نعمة وحكمة اوتيتها فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين وما كلفك الشيطان عليه  واستىض

وال تقدر عظمــة   واال�ة الهداة أثره فكل علمه إىل هللاّ  آله و عليه هللا صىلم� ليس عليك يف الكتاب فرضه وال يف سنة الرسول 
عن اإلقتحام   ان الراسخ� يف العلم هم الذين أغناهم ّهللا   هالك� وإعلم يا عبد هللاّ عىل قدر عقلك فتكون من ال  هللاّ 

دد املرضوبة دون الغيوب فلزموا اإلقرار بجملة ما جهلوا تفس�ه من الغيب املحجوب فقالوا آمنا به كلُّ من  يف السُّ
 وسّمى تركهم التعمق في� � يكلفهم البحــث اعرتافهم بالعجز عن تناول ما � يحيطوا به عل�  عند ربنا فمدح هللاّ 

  .٣عنه (عن كهنه) منهم رسوخا
ففصل القول هنا يف الراسخ� يف العلم من علم التأويل هي أالّ يخرجوا من علم التأويل جملــة، وال يــدخلوا فيــه 

عرفة الواجبة ال�ّة األمة، وال يعلمون ما اختّص من واجب امل  جملة، بل هم عوان بينه�، يعلمون منه ما علمهم هللاّ 
  بعلمه.  هللاّ 

واملستفيضة يف حرص الراسخ� يف العلم يف املعصوم� تعني أفضلهم وأعلمهم، كالتي تحلِّق لهم علم التأويل حيث 
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  . واألفعال الربانية وعلم الساعة وما أشبه خاصة باّ�  ١بعلمه منه  تعني غ� ما اختّص هللاّ 
يقولون آمنا به كل من «و بفارق انّهم ال يعلمون كّل التأويل» والراسخون يف العلم  وما يعلم تأويله إالّ هللاّ «ك� انه 
فانهم � يعلموا ما علموا من التأويل إالّ   هو من الدليل عىل جهلهم بقسم من التأويل، بل ما علمهم هللاّ  »عند ربنا

  .٢القدر الصالح لقيادة العصمة وعصمة القيادة  �ا علمهم ّهللا 
فك� الزيغ دركــات كــذلك الرســوخ يف » وبهم زيغالذين يف قل«تقابلهم بـ » الراسخون يف العلم«وقد يوسع نطاق 

  العلم درجات.
كذلك أرذل الزائغ� هم الــذين جعلــوا  السـالم علـيهموأهل بيته املعصوم�  آله و عليه هللا صىلوك� ان افضل الراسخ� هو الرسول 

ى عىل الهــوى حــ� القرآن عض�، يعطفون القرآن عىل الرأي ح� يعطف هؤالء الرأي عىل القرآن، ويعطفون الهد
  تُعطف الهدى عىل الهوى.

فكّل تفس� او تأويل للقرآن بعيد عن جادة الصواب هو من زيغ القلب، ك� ان صالح التفس� والســكوت عــ� ال 
  يعلم من تفس� او تأويل، ذلك من الرسوخ يف العلم.

  املأخذ بدائيا واملآل نهائيا. وال يخّص التأويل هنا تأويل ما تشابه منه بل واملحك�ت، حيث التأويل يعني
اما للمتشابهات ـ ال ألنفسها ايضا مه� كان من الكتــاب ـ فاالضــافة إذا  »منه آيات محك�ت هن ام الكتاب«اجل 

أٌم من الكتاب ك� ان املتشابهات ُولٌد من الكتــاب والكتــاب يجمعهــ�، حيــث » من«ليست المية بل هي بتقدير 
  ، وأما ملبتغي املعرفة عن اصل الرشعة والرشعة األصيلة يف حقيل األصول والفروع.يستثار بها دفائن مدلوالتها

ذلك ـ فأما الذين يف قلوهم زيغ عن الحّق الناصح الناصح، وضالل عن سوي الرصاط فطريا وعقليا وواقعيــا، هــم 
يل والعقيدي والعلمي للحياة، أوالء األنكاد يرتكون األصول الواضحة التي تقوم عليها العقيدة والرشعة واملنهاج العم

ويجّرون وراء املتشابه الذي ال يفهم بظاهره البدا�، يتبعونه عىل تشابهه، تأويالً عليالً كليالً دو�ا اي دليل، حيث 
يختلفون فيه مجاالً للفتنة بالتأويالت املزلزلة للعقيدة واالختالفات التي تنشأ عن بلبلة األفكار، نتيجَة االقتحام في� 

  .»والراسخون يف العلم  وما يعلم تأويله إالّ ّهللا «ام عن سبيله الواضح   مجال لتأويله اللهم إالّ ألهلهال
وألن التأويل من األول: الرجوع، فهو الباطن مأخذا ومرجعا للمحك�ت ك� للمتشابهات، فمن التأويل ما يعلمه من 

تأويــل األحكــام فــانّهم ســنادا إىل مأخــذها ونتائجهــا  لطف فهمه وهم األولياء، ومنه ما يعلمه املعصومون فمنــه
  يستنبطون فروعا أخرى ال تدل عليها الفاظها.

فال يعلمه إالّ   كالحقايق االصيلة ـ مآخذ ونتائج ـ للقرآن، فإّن مصدره غيب عمن سوى هللاّ   ومنه ما ال يعلمه إالّ ّهللا 
  ، فذلك مثلث من التأويل ولكلٍّ أهله. هللاّ 

حيث يعتمدون عىل املحك�ت كأصول، ثّم يقولون آمنا به » الراسخون يف العلم«يف تلك املواجهة املضللة ويقابلهم 
كّل من عند ربّنا يف السدد املرضوبة عليهم من تأويله، واما ارجاع املتشابه إىل محكمه استيضاحا ملعناه، ام ازاحة 

به حتى يدخال يف زيغ التنديد، بل ه� مّ� امر به اهل القرآن للتشابه بالتدبر الالئق فيه، فه� ليسا من اتباع املتشا
بروا آياته فيتذكّر اولوا األلباب:    .»كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكّر اولوا األلباب«ليدَّ

ر من العلم، دون السطحي� القرشي� الذين تخدعهم قشو » إالّ اولوا األلباب«ناتجَة الرسوخ يف العلم » وما يذكر«
فيخيَّل إليهم أنّهم يعلمون كّل يشء، وان لهم االقتحام يف ِخِضمِّ السدد املرضوبة املتشابه من علوم القرآن العظيم، 

                                                        
وو����   ��� ز���ا أ��� ا��ا���ن �� ا���� دو��� ���� و���� ����� أن ر���� ا��ّ�: ا�� ا�ا����م ����). �� ��� ا������ �� ا����م ���      ١
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ـ املطلق املحلق عىل كّل العقليات والفطريات والواقعيات العلمية ـ يقابلونه �ــا صــاغتها لهــم   فيقابلون كالم هللاّ 
سامح� ألنفسهم كّل تأويل في� تشابه منه دون اي دليل عىل أنّهم الجديرون بادراك  عقولهم وعلومهم املحدودة،

  كّل غامض.
املطلق، يعتقدون كــّل وامــض اتضــح لهــم بتــدبّر   واما اولوا األلباب فهم يذكرون انهم مطلق الجهل امام علم هللاّ 

محك� ومتشابها ـ متشابها ومحكــ� » منا بهآ «وتفك� فيعملون به، ويؤمنون �ا تشابه منه و� يتضح لهم قائل�: 
  »:ربّنا ال تزغ...«ـ » وما يذكر إالَّ اولوا األلباب» «من عند ربنا«منه� دون فارق » كل«
  

  نظرة ثالثة إىل آية التقسيم
  فيها نتيجة البحث عنها بصورة مجملة:

  املستفاد من آية التقسيم امور تالية:
ابهات، حارص في� تعنى داللته من آيات، دون الحروف املقطعــة التــي هــي . تقسيم القرآن إىل محك�ت ومتش۱

  وذويه املعصوم�، ثّم ال اج�ل وال ابهام في� يراد داللته محكمة ام متشابهة. آله و عليه هللا صىلبرقيات رمزية تخّص الرسول 
بالغة الساذجة فضالً عن القمة العليــا . ليس التشابه يف املتشابهات من الناحية الداللية فإنّه خالف الفصاحة وال۲

ألعىل درجات االعجاز يف القرآن، وإّ�ا التشابه الذي يزول بالتأّمل يف املتشابهة او بالرجوع إىل محكمها هو التشابه 
وخلقه، ثّم الواقعي كاملحك�ت األحكامية املنسوخة حيــث   اللفظي كاالس�ء والصفات املشرتكة اإلستع�ل ب� هللاّ 

  ابه الثابتة غ� املنسوخة.تتش
واما التشابه املعريف والعلمي والعقيل والحيس، في� يختلف النص او الظــاهر املســتقر مــع هــذه األربــع، فلــيس 

فانّه من املحك�ت لفظيا وواقعيا وال بّد من الرجوع إىل نفس اآليــة واتبــاع داللتهــا » أخر متشابهات«مقصودا يف 
  الحقول األربعة. الظاهرة رفضا لخالفها يف هذه

) قس� برضب التشابهات الست يف نفسها، تخرج منها املكررات والباقية ۳۶واآليات املتشابهات بصورة عامة هي(
  ب� ما تضمنه اآلية وما هي متشابهة من جهات أخرى.

قا ألهل بيت . التشابه واإلحكام أمران نسبيان يف القرآن حسب مختلف االستعدادات والتأمالت، فال متشابهة اطال ۳
  عليهم اجمع�، وكلّها متشابهة ملن ال يعرف اللغة العربية وبينه� عوان.  الرسالة صلوات هللاّ 

» الزيــغ«دون » زيغ«. زيغ القلوب الذي يخلِّف إتباع ما تشابه منه يعم الزيغ العلمي والعقيل والعقيدي ملكان ۴
ول هو اتباعه عىل تشابهه دون تأويل صــالحا او طالحــا، واتباع ما تشابه منه ب� مستحيل ومحظور ومحبور، فاأل 

والثا� تأويله دون سناد إىل دليل، والثالث هو التأويل بصالح الدليل، واالتباع يعم العلمي والعقيدي، والعميل في� 
اعا محظورا، فيه عمل، فليس البقاء عىل التشابه دو�ا تفس� اتباعا له، وال اتباع ما تشابه بعد تفس�ه الصحيح اتب

  واّ�ا املحظور هو اتباعه بتفس� وتأويل عليل دخيل.
. ال يعني التأويل تفس� النص او الظاهر إىل خالفه رغم اشتهاره فانّه تأويل عليل للتأويل، إّ�ا هو االرجاع، تأويالً ۵

عد املوت، ومن التأويل ما يختّص للمتشابه إىل املحكم ليزول التشابه، ثّم تأويالً للمحكم إىل مبدِءه ونتيجة هنا أم ب
ككل غيب مختص به، ومنه ما يختص باملعصوم� كتأويل األحكام فانّهم يعرفون مناطات األحكام �ا علمهم   با�ّ 
 آلـه و عليـه هللا صـىلفهــو  »وال تكن للخائن� خصي�  إنّا انزلنا إليك الكتاب بالحّق لتحكم ب� الناس �ا اراك ّهللا «بالرسول:   هللاّ 

، اراءة خاصة له بعد عامة القرآن، ومنها اراءة تأويالت األحكام حتــى  يحكم ب� الناس يف كافة الحقول �ا اراه هللاّ 
  يأهل لإلفتاء يف كّل صغ�ة وكب�ة بتلك اآلراء.

يالً لــبعض ام بالرجوع إىل محكمــه، ام تــأو ومن التأويل ما يعم اهل القرآن عىل درجاتهم، تأويالً للمتشابه بنفسه
األحكام إىل مآخذها املنصوصة بالخصوص كتابا او سنة، ام متلقاة منه� بصورة قاطعة، ك�خذ اإلسكار للخمر حيث 

  يعّم التحريم إىل كّل مسكر وان � يكن خمرا بالفعل، كمن يرشب العص� الكث� ثّم ينام ِوجاه الشمس ثم يسكر.
� الزائغة قلوبهم مه� كانوا جهاالً ال يعلمون من القرآن حرفا، مه� كان . الراسخون يف العلم يعم كافة املؤمن� غ۶

  ، وبينه� متوسطون.السالم عليهمواال�ّة املعصومون من عرتته  آله و عليه هللا صىلافضل الراسخ� يف العلم هم الرسول 
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ىل ان منهم مــن يعلــم جانبــا مــن يف العلم تعني كال العطف واإلِستئناف، عطفا للتدليل ع» والراسخون«والواو يف 
  هو الهادي إىل سواء السبيل.  وهللاّ   التأويل، واستئنافا للتدليل عىل اختصاص عاّمة التأويل باّ� 

ا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَْوٍم الَّ َريَْب ِفيِْه إِنَّ هللاّ « »ال يُْخلُِف املِيَْعادَ    َربَّنَ
١.  

جامعة ملثلث اإل�ان بالتوحيد والنبّوة وكتاب الرشعة ككل،  »آمنا به كل من عند ربنا«اعرتافة اوىل ألوىل االلباب: ف
  ».ربنا انك...«وهنا ثانية هي تالية التوحيد يف هندسة اال�ان ايا كان: 

ـا وحرشــا  فطريا وعقليا وعلميا وحسيا، هو هنا يوم الجمع، حيــث يجمــع فيــه» يوم ال ريب فيه«فـ   النــاس نرشـ
  وحسابا وجزاًء وفاقا وال يظلمون فتيالً.

ه كلَّ متطلبات الجزاء الوفاق لكّل عامل صالحا او طالحا، ناسا وغ� ناس، وما ذكر الناس  وانه جمع يجمع يف خضمِّ
  . هنا ويف كث� مثله إالّ ألنّهم املحور األساس يف رشعة ّهللا 

أفيخلفه عجزا أم جهــالً أم تجــاهالً أم بخــال أو » ال يخلف امليعاد  فيه إن ّهللا  ليوم ال ريب«وم� يؤكّد ذلك الجمع 
  ».ال يخلف امليعاد  ان ّهللا «و»  هللاّ «ظل�، وساحة الربوبية براٌء عن كل نقص ألنّه 

»يْئا َوأُْولَئَِك ُهْم َوقُوُد النَّارِ شَ    إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا لَْن تُْغِنَى َعنُْهْم أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالَُدُهْم ِمْن ّهللا «
٢  

لن تغنــي «يف التالية ـ » كدأب آل فرعون«بهذه األصول اإل�انية وماتوا وهم كفار ـ ك� تعينه » إّن الذين كفروا«
وقود «ال سواهم » أولئك همو «بعد ما أغنت عنهم يف حياة اإلبتالء » أموالهم وال أوالدهم شيئا«يوم الجمع » عنهم
حيث الكفار دركات أنزلها وأنذلها رؤوس الكفر ودعاة الضاللة الذين هم وقود ن�ان اإلضالل هنا، إذا ـ وقود » النار

  النار هناك، يتَِّقد بهم يف النار هوامش الكفر املستحق� النار.
  اك إالّ بروزا مللكوت األع�ل.فال وقود ـ إذا ـ للنار إالّ رؤوس الكفر والضالل، ك� ال نار هن

»فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين«فهم الناس يف آية الوقود ـ األخرى ـ : 
وهم املخاطبون  ٣

»حصب جهنم انتم لها واردون  إنّكم وما تعبدون من دون هللاّ «يف آية الحصب: 
ال «وهم املعنيــون بآيــات الصــيل:  ٤

»يصالها إالّ االشقى* الذي كذب وتوىل
٥.  

ـ املعنيون من   فألن مثلث اآليات يف الوقود والحصب والصيل تعني املرشك� واملكذب� بآيات ّهللا  الذين «فهم ـ فقط 
الذين «اك وهنالك، ثّم من سواهم من الكفار يحرقون بوقودهم اللهم إالّ هنا ومن سائر الحصب والصيل هن» كفروا

»يأكلون أموال اليتامى ظل� إّ�ا يأكلون يف بطونهم نارا وسيصلون سع�ا
إذا فسائر ما يستحق به النــار هــي مــن  ٦

  رشاك والتكذيب.، أعني رؤوس الزاوية يف اإل  فروع الرشك والتكذيب بايات هللاّ 
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وألن تلك النار ـ ككل ـ تطلع عىل اهليها من ذواتهم بأع�لهم فليس لهم الفــرار عنهــا إالّ أن يفــروا مــن انفســهم 
، ولكــنّهم مــاتوا  الرشيرة والت ح� فرار، وقد كان لهم أن يفروا منها يوم الدنيا مخالفة ألهوائهم واتباعا لهدى هللاّ 

  بها، وذلك: بن�انهم الجهنمية فليحرقوا
آيَاتِنَا فَأََخَذُهْم هللاّ « بُوا بِ »َشِديُد الِْعَقاِب    بُِذنُوبِِهْم َوهللاّ    كََدأِْب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم كَذَّ

١.  
 دأبهم كــانوا دائبــ� يف الكفــر الدأب هو الس� املستمر، وهو هنا يعم النشأت�، فآل فرعون والذين من قبلهم يف

يف دار القرار ك� كانوا وقود النــار يف دار الفــرار » هم وقود الناز«وماتوا وهم كفار، فكذلك   والتكذيب بآيات هللاّ 
  عدالً، ك� هو ارحم الراحم� ثوابا.» شديد العقاب  وهللاّ «طبقا عن طبق جزاًء وفاقا » بذنوبهم  فأخذهم ّهللا «

  وجوها عدة علّها كلّها معنية حيث يسعها ادب اللفظ وعناية املعنى.» كدأب آل فرعون«وقد تحتمل 
، كسنته الجارية عىل هؤالء وهؤالء أخذا لهــم بــذنوبهم يف  مفعول فاعله محذوف معروف هو هللاّ » آل فرعون«فـ 

»م� خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا«األوىل واألخرى 
»ويوم تقوم الساعة ادخلوا آَل فرعون أشّد العذاب« ٢

٣.  
  ورساالته وآياته وكأنّهم تواصوا به عىل طول خّط الرساالت اإللهية.  أو أنّه فاعل: كدأبهم يف التكذيب برسل هللاّ 

  الرسالة القدسية السامية. او كدأب العذاب يف آل فرعون دأبه يف هؤالء األنكاد الذين هم فراعنة يف هذه
يف تعذيبهم ـ يكون الدأب يف الذين   او ان االضافة هنا المية: كالدأب الذي آلل فرعون ـ منهم يف تكذيبهم ومن هللاّ 

  كفروا من رؤوس الضاللة.
  شيئا عن عذاب األوىل فضالً عن األخرى.  او كدأبهم يف أنّه � ينفعهم أموالهم وال أوالدهم من ّهللا 

يف االوىل واألخرى طبقــا عــن   عىل أية حال تحلق عىل كّل دأب منهم وفيهم وعليهم ومن هللاّ » دأب آل فرعون«فـ 
  طبق وال يظلمون نق�ا.

  
  
  
  
  

  تأويل القرآن
  

ا بِالَْحقِّ فََهْل لَنَا ِمْن ُشــَفَعاَء َهْل يَنظُُروَن إِالَّ تَأِْويلَُه يَْوَم يَأِْ� تَأِْويلُُه يَُقوُل الَِّذيَن نَُسوُه ِمْن قَبُْل قَْد َجاَءْت ُر « ُسُل َربِّنَ
وا أَنُفَسُهْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُ  ا نَْعَمُل قَْد َخِرسُ »وا يَْفَرتُونَ فَيَْشَفُعوا لَنَا أَْو نُرَدُّ فَنَْعَمَل َغْ�َ الَِّذي كُنَّ

٤.  
رون بعد كتاب مفصل عىل علم هدى ورحمة لقــوم يؤمنــون، ينتظــرون حجــة هؤالء الكفار وينتظ» هل ينظرون«

ا منافــذ  أخرى بعده وهو الحجة البالغة الربانية بنوره وهداه ورحمته، وفيه الكفاءة ملن يتحرى عن الهدى، فاتحــ
  ادراكه لتلقى الحّق املُرام.
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 تأويله، وليس العلم بتأويل القــرآن رشطــا إذ � يبق انتظار بعد كامل حجته وشاملها إالّ» هل ينظرون إالّ تأويله«
أو � يكفهم إنّا أنزلنا عليك الكتاب يــتىل علــيهم إن يف ذلــك لرحمــة «لبالغ حجته، فإّن فيه الكفاءة التاّمة الطامة: 

 بيني وبينكم شهيدا يعلم ما يف الس�وات واألرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا  وذكرى لقوم يؤمنون* قل كفى باّ� 
  .١»أولئك هم الخارسون  با�ّ 

ذلك، والتأويل يف األصل هو اإلرجاع إىل مبدء أو منتهًى خارَج� عن نص املأوَّل وظاهره، وللقــرآن تــأويالن اثنــان، 
ق �كن الحصول تأويل املبدء وتأويل املعاد، وهو ب� املبدء واملعاد حجة بظاهره وباطنه يف إشارات ولطائف وحقائ

عليها بحجته الظاهرة فتأويل املبدء هو املأخذ يف أصل القرآن وفصله أحكاما وإنباآت أخرى، وتأويل املعاد هو واقع 
األنباء املرسودة فيه، والتأويل املنتظر هنا هو اآل� يف الربزخ برزخا ويف املعاد واقعا مفصالً دون إبقاء، أم وتأويــل 

د املوت ما �كن أن يظهر، وكذلك تأويل األع�ل ظهورا بحقائقها، ثّم تأّوالً إىل جزاءها علمي مبدًء حيث يظهر بع
  الوفاق.

تجتث كافة اإلنتظارات من كافة املنتظرات يف حقل الحجج الربانية بعد » هل ينظرون«ويف رجعة أخرى إىل اآليت� 
حيث ينقسم إىل مستحيل بحق الكلِّ » تأويله«م وهو نزول الحجة البالغة القرآنية، اللّهم إالّ إنتظار املستحيل بحقه

ء األحكام، فــإّن العلــم بهــا يخصــهم، وهــم  ، واملستحيل بحّق غ� الراسخ� يف العلم كمبادى كالتأويل الخاص با�ّ 
  املستنبطون منها السنة عىل هامش الكتاب.
»من الغ�م يف ظّل   أن يأتيهم هللاّ «ذلك، فك� من املنتظَرات املستحيلة الذاتية 

أن تــأتيهم «ـ واملســتحيلة بحقهــم  ٢
  قبل أجلهم. ٣»املالئكة
حيث يحرم عــن علمــه   حيث املنتظر لهم ب� مستحيل ذا� كالتأويل الخاص با�ّ » هل ينظرون إالَّ تأويله«كذلك 

  نسبي وقتي كالتأويل الخاص بأقرب املقرب� يف دور التكليف.األقربون فضالً عنهم، ومستحيل 
فانتظار معرفة التأويل مبدًء ومعادا كواقع الحجة الطليقة، بعد حجة القرآن البالغة، هو انتظار قاحل جاهل، فواقع 

ينظــرون إالّ  فهــل«التأويل للقرآن وعلمه قبل املوت، ليس واقعا لهم أوالء إذ �ت الحجة البالغة الدامغة بالقرآن 
  ؟»تأويله...

و� يأت التأويل يف القرآن إالّ �عنى األوّل الرجوع ملتوسط الحّق قرآنا وسواه، إىل مبدءه ومنتهاه، وكيــف ينظــرون 
  تأويله وهم ـ بعد ـ � يبلغوا إىل متوسط من تفهم ذلك الوسيط ب� تأويله؟!

ارض ملن ألقي الســمع وهــو شــهيد، فقــد يعــرف مــن ثّم للتأويل إج�ل وتفصيل، فإج�له معروف من ظاهره الح
  ، وك� يعرف منه كافة الحقائق املقصودة يف نشأة التكليف. ، ومعاده وهو يوم هللاّ  القرآن نفسه مبدءه وهو هللاّ 

 من معرفة  وتفصيله غ� معروف إالّ ملن يحيط به عل� ومعرفة يقينية بع� اليق� وحقه، اللهم إالّ ما اختص به هللاّ 
وصفاته وأفعاله وسائر العلم املخصوص بساحته القدسية املتعالية، وحجته البالغة الكافية هي وراء تأويله   ذات هللاّ 

  . علميا وعينيا، فإّن دوره� آت بعد املوت، اللهم إالّ للمعصوم� قدر ما قدره هللاّ 
بل كــذبوا �ــا � يحيطــوا « نحيط به عل� وال  وقد يكفي للتصديق بأمٍر، علم به، دون حيطة شاملة ك� نعرف هللاّ 

»بعلمه وملا يأتهم تأؤيله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظامل�
٤.  
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تنديد بهم شديد أنّهم ناظرون واقع نباء القرآن حتى يؤمنوا به وهو نبأ عظــيم يــدل » هل ينظرون إالّ تأويله«فـ 
  ه نفسه بكّل بيناته الصادقة للذين يؤمنون.عىل صدق

هنا ملن ينتظر التأويل هو نظرة اإلنتظار، ثم ال ينتظر بشأنه أي يشء ال حارضا وال تأويالً هو واقع » هل ينظرون«و
فالتقطــه آل فرعــون «اإلنتظار، حيث ينتظرهم تأويله مه� كانوا هم غ� ناظريه، وذلك كالــذي كــان آلل فرعــون 

»عدوا وحزناليكون لهم 
وواقعــه الــذي » قرة عــ� يل ولــك عىســ أن ينفعنــا أو نتخــذه ولــدا«فنظر اإلنتظار لهم  ١

  ».ليكون لهم عدوا وحزنا«ينتظرهم وهم غ� ناظرين له 
تأويله املجمل نسيان التنايس ألصله املفصل و » يوم يأ� تأويله يقول الذي نسوه من قبل«ذلك، وتنديد آخر بتهديد 

كليه�، أم هو يوم التأويل لكافة املكلّف�، ويوم القرآن بتأويله ألهله الخصوص، ومن الشاهد » نسوه«حيث تعني 
فقد نسوا من ذي قبل لقــاء يــومهم هــذا، ســواء أكــانوا يف زمــن » قد جاءت رسل ربّنا بالحق«عىل طليق التأويل 

  الرشعة القرآنية أم سواه من زمن الرساالت.
تعني نسيان يومهم هذا املدلول عليه بكافة الرباه� اآلفاقية واألنفسية، تكوينية وترشيعية، » نسوه من قبل«إذا فـ 

  وال سي� املدلول عليه بالقرآن العظيم الذي هو مهيمن عىل كتابات الوحي ورساالته كلها.
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا «اب يومئٍذ: يقولون هذه القولة الخارسة الحارسة ثم يتساءلون ع� قد ينجيهم من عذ

  .»زلفى  ما نعبدهم إالَّ ليقربونا إىل ّهللا   هؤالء شفعاءنا عند ّهللا «ك� كنا نظن من ذي قبل أن  »لنا
عمل العقيدة الصالحة والعمل الصالح، فإن طليق العمل » فنعمل غ� الذي كنا نعمل«إىل حياة التكليف » أو نرد«

أم جارحة، واألُوىل أوىل بكونها عمالً ألنها منشأ سائر العمل، ثّم واليفيدهم عمل دون إ�ان  يشمل كل عمل بجانحة
  فكيف يرتجونه يف رجوعهم املستدعى؟!

وهم يصطرُخون فيهــا ربّنــا «تعني غيارا كامالً فيها، كافالً للفالح يوم التأويل: » نعمل غ� الذي كنا نعمل«أجل فـ 
ي كنا نعمل أو � نعمركم ما يتذكُّر فيه من تذكَّر وجاءَكم النذير فذوقوا ف� للظـّـامل� أخرجنا نعمل صالحا غ� الذ

»من نص�
حتى إذا جاء أحدهم املوت قال رب ارجعون لعيل أعمل صالحا في� تركت كال انها كلمــة هــو قائلهــا « ٢

»ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون
»ربّنا أبرصنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنّا موقنون«، ٣

٤.  
من رشكاء وشفعاء وما   عىل ّهللا  »وضل عنهم ما كانوا يفرتون«�ا نسوا لقاء يومهم هذا » قد خرسوا أنفسهم«ولكنهم 

  الته.ورس  أو عىل رسل هللاّ   أشبه من فرية عىل ّهللا 
ذلك، وقد تدل هذه اآلية بعرشات من أمثالها عىل واقع اإلختيار للمكلف�، وإالَّ فل�ذا يتطلبون الرجوع إىل الحياة 
الدنيا، وإىل عدم التكليف يوم الذين، وإالّ لكانوا يجربون ما فاتهم فيعملون غ� الذي كانوا يعملون يف األخرى، دون 

  ىل.تكلُّف لإلرتجاع إىل الحياة األو

                                                                                                                                                         
 
 .٢٨:٨). ��رة ا����      ١

 
 .٣٥:٣٧). ��رة ����      ٢

 
 .٢٣:٩٩ا������ن  ). ��رة     ٣

 
 .٣٢:١٢). ��رة ا����ة      ٤

 



 243

»ذلك تأويل ما � تستطع عليه صربا«ذلك، ومن تأويل املبدء: 
قال ال يأتيك� طعام إالّ نبأتك� بتأويله «ومن املرجع:  ١

»قبل أن يأتيك�
مستقّر بخالفه نقيضا أو ثم � يأت التأويل لذلك املعنى الشه� العليل، أنّه تفس� لنص أو ظاهر  ٢

ضدا، ال يف القرآن وال يف اللغة حيث هو من األول الرجوع، وال يرجع أي كــائن يف مثلــث الزمــان إالّ إىل مبــدءه أو 
  منتهاه حتى يتب� أصله وفصله دون خفاٍء.

لتفصيل البيان فإّ�ا هو ا» عىل علم هدًى ورحمة لقوم مؤمنون«وهو » فصلناه«ذلك هو التأويل، وأما التفصيل يف 
التبيان دون أي خفاء ذا� داليل للقرآن يف أبعاد العبارة واإلشارة واللطائف، ولكلٍّ نصــيب مــ� كســبوا يف ميــادين 

  ».وما ربك بظالم للعبيد«املعرفة القرآنية 
عــزل وال أجل إنّه تفصيل فيه تحصيل لكّل املحاصيل املعنية بالقرآن دون أي خفاء مه� كان فيه من العناء، دون 

  عضل لطائر الفكر اإلنسا�، الجائِل يف مجاالت الذكر الحكيم.
ولكن تصديق الذي ب� يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رّب «ذلك، فليس فيه شك وال ريب وال عضال وُصدود 

»العامل�
»ٌة لقوم يؤمنونولكن تصديق الذي ب� يديه وتفصيل كل يشٍء وهدًى ورحم«ـ  ٣

وهو الذي أنــزل إلــيكم « ٤
»الكتاب مفصالً..

٥.  
الطوفان والجــراد والقمــل والضــفادع والــدم آيــات «فك� أن سائر اآليات املعجزات هي مفصالت غ� مبه�ت كـ 

»مفصالت
٦.  

وبأحرى القرآن هو آيات مفصالت، مه� بانت مفصالت عن مفصالت ب� األرض والس�ء، حيــث املفصــالت  كذلك
القرآنية خالدات تعيش مع الزمن دو�ا فتور أو قصور، وسائر اآليات فاترات عمن يعيشون بعدها، قارصات الوصول 

يها.   إليهم، مستحيالت الوصول إليها بعد تقضِّ
وهو نسيان القرآن، دراسة ومراسة وحراسة، ثّم نسيان تأويل » ه يقول الذين نسوه من قبليوم يأ� تأويل«ذلك! و

  القرآن إ�انا أن له تأويالً ـ ككل ـ ثّم نسيان تأويله الخاص بيوم القيامة، والكّل معني بعناية اإلطالق.
قس� ممن نســوه ألنّهــم » هنسو «فهل نسيت  »اتّخذوا هذا القرآن مهجورا«ال تشمل هؤالء الذين » نسوه«وترى. 

  »!نسوه«مسلمون؟ ومحور التنديد ليس إالَّ 
د بالذين نسوا ّهللا  قدر ما نسوه، كذلك التنديد بالذين نسوا القرآن قدر ما نسوه، بل التنديد بهــم أشــد،   فك� يندَّ

  واإلستنكار عليهم آكد! حيث ال يُرجى ممن آمن بالقرآن ذلك النسيان!
أولئك حزب الشيطان أال إّن حزب الشيطان   استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر هللاّ «، هم فالناسون القرآن ككل
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»هم الخارسون
»ولكن متَّعتهم وآباَءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا« ١

٢.  
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  نور وكتاب مب�

  
اِب َويَْعُفوا َعْن كَيَا أَهْ « ِكتَ ُ لَُكْم كَِث�ا ِم�َّ كُنْتُْم تُْخُفوَن ِمْن الْ    ِث�ٍ قَْد َجــاَءكُْم ِمــْن هللاّ َل الِْكتَاِب قَْد َجاءَكُْم رَُسولُنَا يُبَ�ِّ

الَِم َويُْخرِ    نُوٌر وَكِتَاٌب ُمِبٌ�  يَْهِدي بِِه هللاّ  نِــِه َويَْهــِديِهْم إَِىل َمْن اتَّبََع رِْضَوانَُه ُسبَُل السَّ إِذْ ُجُهْم ِمْن الظُّلَُ�ِت إَِىل النُّوِر بِ
»ِرصَاٍط ُمْستَِقيمٍ 

٣.  
والكتاب مفردا يلمح أوالً أن التوراة واإلنجيل يحمالن رشعة واحدة فال مزيد يف اإلنجيل إالّ أنظمة » يا أهل الكتاب«

  جها اليهود القساة العصات، ونزرا من تحليل ما حرم عليهم عقوبة وابتالًء.خلقية عالية تحتا
واملرسل إليهم، وحدة يف العمق واإلتجاه مهــ�   وثانيا أن كتب الس�ء كرساالت الس�ء هي سلسلة واحدة ب� هللاّ 

  .اختلفت فيها طقوس عملية قضيَة اإلبتالء واإلكت�ل، ومن ثّم فالكتاب جنس يشمل كل كتاب
جاءكم أوالً ألنكم أهل الكتاب، عارفون لغة الكتاب وطبيعته، فأنتم أحرى بتصديقه من األمي� » قد جاءكم رسولنا«

  الذين ال يعرفون وحي الكتاب.
تعب� قاصد إىل أمرين هام� يتبنيــان كيــان هــذه الرســالة » محمد«أو » الرسول«أو » رسويل«دون » رسولنا«وهنا 

آله و عليه هللا صىلهذه الصيغة إالّ لرسولنا  األخ�ة، ولذلك � تأت
٤.  

فجميعه الصيغة تعني جمعية الصفات، فهذه الرسالة األخ�ة هي حصيلة الجمعية الربانية يف صفاته الحسنى، فهي 
  اإللهية املنبثة يف سائر الرساالت وزيادة هي قضية خلودها.تحمل بالغا جامعا لجمعية الربانية 

ثّم إفراد الرسول يف هذه الجمعية يلمح بأنّه هو الرسول فقط، فسائر الرسل هم يعبِّــدون الطريــق لهــذه الرســالة 
ائر أيضا تختصه دون سواه، ووحيه أمام سائر النبي� كأنّه الوحي ال سواه حــ� يقــرن بســ» رسوله«السامية، ك� و

رشع لكم من الدين ما وىص به نوحا والذي أوحينا إليك «: آلـه و عليه هللا صىلالوحي، حيث أتت بصيغة الوصية ِوجاه وحيه 
»وما وصينا به إبراهيم وموىس وعيىس أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه..

٥.  
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  م كل الرساالت الربانية �جيء هذا الرسول.قد تعني: قد جاءتك» قد جاءكم رسولنا«إذا فـ 
بيانا سلبيا ملا حرَّفتم من كتابات الوحي، حيث السلب مقدم عىل اِإليجاب  »يب�ِّ لكم كث�ا م� تخفون من الكتاب«

يعم إخفاء أصل من الكتاب ام معنــى منــه، فقــد أخفــى النصــارى » ما تخفون«يف سلك الهداية وسائر التطه�. و
وحق التوحيد بسائر الكرامات الربانية والرسالية واألحكامية، وأخفي اليهــود ـ كمزيــد ـ شــطرا مــن توحيد الحق 

أحكام التوراة مصلحيَة الخفاظ عىل مصالحهم املاديــة أو الروحيــة!، وكــ� أخفــوا جميعــا يــدا واحــدة البشــارات 
  الة السامية.املحمدية يف التوراة واإلنجيل، تحريفا لفظيا أو معنويا إخفاًء لهذه الرس

فهو بقرآنه املب� وبرهانه املت� يب� كث�ا م� كنتم تخفون من الكتاب، ويعف عن كثــ� مــ� كنــتم تخفــون مــن 
  الكتاب، أو وِمن ذنوبكم إذا آمنتم بهذه الرسالة، فإن اإل�ان الصالح كفارة عّ� سلف قبل اإل�ان.

  دم البيان لقسم من إخفاءهم من الكتاب.فالعفو هنا يعم العفو عن ذنوب إن آمنوا إىل جانب ع
»الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيــل«فالبشارات املخفية غ� املبينة يف هذه الرسالة نصا تتب� �ثل 

١ 
»يعرفونه ك� يعرفون أبناءهم«و

  عامة.فه� وأمثاله� كصورة  ٢
»ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره«ومن الخاصة 

٣.  
وم� أخفوه غ� البشارات يف شؤون التوحيد والنبوة واملعاد واألحكام، نجد يف القرآن بيانا له ترصيحا أو تلويحــا، 

ب� تحريفه ويب� واجب الرشعة والديانة الربانية بأصولها وشطر شط� فالقرآن مهيمن عىل ما ب� يديه من كتاب، ي
  .٤من فروعها

عفوا بيانا رصاحا، ال عفوا عن ذنب اإلِخفاء فإنّه ليس له أي عفو من هذا القبيل ال جليل » ويعف عن كث�«ذلك 
منه رصاحا وكث�ا بسائر التلميح ككل اآليات التي تب� حقائق ال وال قليل، فبدالً من أن يب� كل ما أخفوه يب� كث�ا 

تتبدل فطريا وكث�ا واقعيا أو علميا حفاظا عىل بيانه الرسايل عن تطويل دون طائل، ومن فْضح أهل الكتاب بل ما 
ة يف كتب الــوحي أخفوه، فقد تكفيهم حجًة بياُن كث� م� أخفوه، ثّم تبيان غ�ه بتلميح ليعرفوا ترصفاتهم الخياني

  ف�جعوا ـ رضوريا ـ عن غيهم إىل هذا النور املب�.
  إن هذا القرآن يقص عىل بني«يف أخرى » أك�«هنا و» كث�ا«أترى تضادا ب� 

»إرسائيل أك� الذي هم فيه يختلفون
٥.  
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ذاك، ومنها أن الذي هم فيه مختلفون كثــ�ان إثنــان كالّ ألمور شتى، منها التبي� هنا والقصُّ هناك وهذا أعم من 
  واملب� منه� أك� م� عفي عنه تبيينا.

الكتاب إالّ لتب� لهم  وما أنزلنا عليك«أم وترى تضادا ب� بيان الكث� واألك� وطليق التبي� ملا اختلفوا فيه يف ثالثة: 
»الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

  ؟١
كال ثّم كالّ! حيث الذي اختلفوا فيه هنا غ� ما هناك، فهنا املختلف فيه ب� املرشك� وهو مادة اإلرشاك مه� شمل 
موادا ألهل الكتاب، وهناك مختلقات أهل الكتاب، وقد ب� القرآن أك� الذي هم فيه يختلفون رصاحا، ثّم الكثــ� 

مرسودة يف الذكر الحكيم، فاملب�َّ األول يتبنَّى أهم املختلفات املختلفات من إخفاء معروف من تبي� حقائق ناصعة 
الكتاب يف مثلث التحريف لفظيا بزيادة أو نقصان، والتحريف معنويا بتفس� خالف املقصود، والثا� يتبنى سائر ما 

  أخفوه.
فهــو » الكتــاب«غــ� املعنــي مــن » نــور«ن وقضية العطف هنا أن املعني م» نور وكتاب مب�  قد جاءكم من ّهللا «
ولكنــه مــع  ٣»وأنزلنا إليكم نــورا مبينــا«مه� كان القرآن معه نورا  ٢»رساجا من�ا«النور، ك� وتدل عليه » رسولنا«

فه� كالظرف واملجرور إذا إجتمعا إفرتقــا » لنوره من يشاء  نور عىل نور يهدي هللاّ «القرآن نور ك� القرآن معه نور 
  وإذا إفرتقا إجتمعا.

د القرآن من  نور ترشق به كينونته فتشفُّ وتخفُّ وترفُّ ويرشق به » نور«فال أصدق تعب�ا عن قرآن محمد ومحمَّ
  !) مرة۶۸كل يشٍء أمامه، وهكذا نجد وفقا ب� عديد ذكر النور والقرآن يف القرآن وهو (

نور، نور يف عقليته، نور يف حاله ومقاله وفعاله، نور يف إتجاهاتــه » كتاب مب�«ك� أن » نور«هو » رسولنا«ثّم إن 
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأنّهــا كوكــب «وتوجيهاته، فلذلك مثِّل به يف آية النور: 

   غربية يكاد زيتها ييضء ولو � �سسه نار نور عىل نور يهدي هللاّ دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال رشقية وال
أن ترفع ويذكر فيها إسمه يسبّح له فيها بالغدوِّ واآلصــال*   يف بيوت أذن هللاّ «فأين هو مثل نوره؟:  »لنوره من يشاء

»... رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر ّهللا 
٤.  

ومــا علمنــاه الشــعر ومــا «قد تعني كال الكتاب� وهكذا » كتاب مب�«هنا كال النورين، ك� » نور«وقد تعني  ذلك،
»ينبغي له إن هو إالّ ذكر وقرآن مب�

فالرسول هنا قرآن مب�، م� يؤكد كون القرآن الرسول مــع القــرآن الكتــاب،  ٥
فرقدان ال يتفارقان في� يحويه القرآن إالّ يف خلود القرآن حارضا يف حياة التكليــف  وكون النور القرآن مع الرسول،

  دون الرسول.
وم� يبينه ذلك الكتاب النور أن ما جاء به هو نور رسايل من خالق النور وباعثها، ك� ويب� كّل » نور وكتاب مب�«
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  رشائع الدين دون إبقاء.
  »:كتاب مب�«ومن مواصفات 

تشمل الرسول » نور«وهي سبل اإلسالم الذي قضيته السالم، وك� أن » من اتبع رضوانه سبل السالم...  ّهللا  يهدي به«
تعني بالرسول وبالكتاب، فالرســول يهــدي بالكتــاب والكتــاب بالرســول، » به«النور والكتاب النور وكذلك الكتاب، 

  ».بإذنه«وكاله� 
  تحرى عن الحّق وإن كان ملَّا يصل إليه، فأوىل مراحل إتباع رضوان ّهللا تحلِّق عىل كل من ي» من اتبع رضوانه«وهنا 

  ».هدًى للمتق�«التتبع عنه معرفيا ثم عقيديا وعمليا، فهي عبارة أخرى عن 
يف عديدها ومديدها يف مختلف شؤون الحياة، وألنّها ال تخلــوا عــن ظلــ�ت   هي السبل إىل هللاّ » سبل السالم«ثّم 

ا، لذلك آفاقية وأنفسية » ويخرجهم من الظل�ت إىل النور«، قصورا أو تقص�ا تتحمل اإلنحراف أو الوقفة عىل حدٍّ مَّ
،  هو آخر املطــاف للســالك� إىل هللاّ » ويهديهم إىل رصاط مستقيم«نور واحد ليست فيها ظل�ت هذه السبل، ثم 

...  يهــدي بــه هللاّ «ي القرآن هنا يف درجــات فإنّه نور مطلق مطبق ال ظالم فيه مه� كان هو أيضا درجات، ك� هد
فبأي آالء ربك� «زوايا ثالث من هدي النور القرآن بإذن الرحيم الرحمن » ويخرجهم... ويهديهم إىل رصاط مستقيم

  ».تكذبان
وثانيتهــا واقــع » هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقــان«ثم هدي القرآن درجات، أوالها طبيعة الهدى الداللية 

وثالثتها واقعها املتكامل ملــن اهتــدى بــالقرآن فهــو هنــا » هدى للمتق�«هدى تحريا عنها فوصوالً إىل القرآن فـ ال
ثم وهذه األخ�ة » يهدي... سبل السالم« آله و عليه هللا صىلاملرسود فيه، مبينا لسنة الرسول » من اتبع رضوانه  يهدي به هللاّ «

  ض ولِصق بعض:أيضا مثلثة الدرجات متتابعة تتلو بع
وهنــا يف هــذا » . ويهديهم إىل رصاط مستقيم۳. يخرجهم من الظل�ت إىل النور بإذنه ۲. سبل السالم و۱يهدي.. «

هي سيدة املوقف صلة لها، فلوال إذنه تكوينا استحالت الهدى، ولواله ترشيعا � تصلح الداللة إليها، » بإذنه«املثلث 
، كذلك ـ وبأحرى ـ غ�ه، فال يسمح أليٍّ كان أن يهدي بــالقرآن إالّ عــىل ضــوء  فك� الرسول يهدي بالقرآن بإذن ّهللا 

  العلم والعمل بالقرآن، أن يصبح هو بنفسه كأنه القرآن ثم يهدي به.
مسكوب يف هذه السبل، سالم يحلِّق عىل الحيوية اإل�انيــة   سالم من هللاّ » السالم: « فسبل السالم أوالً هي سبل هللاّ 

سالم يف حياة فردية وأخرى جمعية، سالم يف القال والحال والفعال، وسالم يف كل يشٍء يبدء من هدي القرآن كلها يف 
والذين جاهدوا فينا «وهو الجهاد املعني من:   عل� وعمالً صالحا فالهدي إىل سبل السالم بحاجة إىل اتباع رضوان هللاّ 

»ملع املحسن�  لنهدينهم سبلنا وإن هللاّ 
١.  

والحياة السالم يف  ٤»ادخلوها بسالم آمن�«و ٣»وتحتيهم فيها سالم« ٢»دار السالم«ومن السالم اآل� ذكره يف القرآن 
  بكّل الوجوه.  إسالم الوجه ّ� » اإلسالم«جامع للسالم ككل هو األوىل هي حياة السالم يف األخرى، وال

ومن املؤسف جدا أن القرآن البيان التبي� الهادي إىل سبل السالم أصبح مرتوكا ب� األمة االسالمية، فقد تركه أهل 
لشيعة مه� خيِّل إليهم أنهم السنة إذ تركوا قرينه املبِّ� لرموزه وتأويالته: الثقل األصغر، فآل إىل تركه نفسه، وتركه ا
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�سكوا بأهل البيت إذ تركوا الثقل األكرب الذي هو مصدرهم فآل إىل ترك القرآن، ويكأنهم أجمعوا عىل رفض القرآن، 
والنتيجة أن العلوم اإلسالمية انقطعت عن القرآن، فقد نظمت بأيدي اثيمة وأخرى جاهلة تنظي� بحيث كأنــه ال 

بإمكان املتعلم علوم الدين أن يتعلمها جميعا ويتضلع فيها وهو � يرجع إىل القرآن يف أصل حاجة لها إىل القرآن، ف
وقــال «وال فرع، فلم يبق للقرآن إالّ التالوة واإلستخارة واإلهداء إىل أرواح األمــوات، وأرواُح األحيــاء منهــا خاليــة: 

  ».الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
ذكــر بــالقرآن مــن «إذن ترشيعي حيث يهتدي بهدي الرسول فـــ » م من الظل�ت إىل النور بإذنهويخرجه«. ثم ۲

وإذن تكويني يف ذلك اإلهتداء وصوالً إىل حّق النور، ففي سبل السالم ظلــ�ت تُِظلــم عــىل الســالك » يخاف وعيد
صبح السبل كلها نورا موصالً إىل سليم سلوكه املسبَّل، وهنا اليد الرحيمة تأخذ بأيدي هؤالء السالك� سبَل السالم فت

  السالم.
والرصاط م� يبتلع السالك أو يبتلعه السالك فال ينحرف عنه قيَد » ويهديهم إىل رصاط مستقيم«. ومرحلة ثالثة ۳

  شعرة أو ينجرف وهو الرصاط الذي نستدعي هديه يف صلواتنا ليل نهار.
  
  
  
  
  
  

  القرآن ال اختالف فيه
  

لَـفاً كَِث�اً    ُروَن الُْقرْآَن َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِْد َغْ�ِ ّهللا أَفَالَ يَتََدبَّ « »لََوَجُدواْ ِفيِه اختِ
١.  

باإلعراض عنهم، فقد يُعــرض علــيهم آلـه و عليه هللا صىلتنديدة شديدة موجهة إىل هؤالء املتخلف� يف مثلثه، بعد أمر الرسول 
وليعرفوا الطاعة الصالحة غ� املفرِّقة، وذلك من الرباه�  آله و عليه هللا صىلرآن نفسه بعد ما عارضوا الرسول اإلحتكام إىل الق

الواضحة عىل أصالة القرآن وفرعية السنة أوالً، وعىل إمكانية تفهُّم القرآن حتى لهؤالء الثالث فضــالً عــن املــؤمن� 
  الواقعي�.

  يشمل كافة املكلف� به رشيطة معرفة لغته وإمعان النظر يف معانيه ومغازيه.ذلك! فحكم التدبر يف القرآن عام 
وم� ينتجه التدبر يف القرآن هو ربانية آياته البينات بأرسها ملكان التالئم التام بينها دون تفاوت لفظيا وال معنويا 

  وال واقعيا وال يف أي حقل من حقول الحق املُرام.
الرقيق والعميق هو الظاهرة الباهرة التي ال يخطئها من يتدبر القرآن كقران، مهــ�  أجل والتناسق الطليق الرفيق

  ولــو كــان مــن عنــد غــ� هللاّ «اختلفت العقول يف إدراك مداها، ولكنها ككلٍّ تدرك �اما أنها يف تناسق وتوافق تام 
  ».لوجدوا فيه إختالفا كث�ا

أيا كان هــي التضــاد، او التــدرُّج يف الكــ�ل   يعة الحال يف َمن سوى هللاّ وال إختالف يف القرآن ال قليالً وال كث�ا، وطب
  وعدم الحيطة املطلقة عىل الحقائق عىل أية حال.

فالقرآن النازل طيلة الحياة الرسولية يف مختلف الحاالت الحرجة واملجاالت املرجة، يف العهد امل� املتضيق والعهد 
وجد يف آيِه أي إختالف يف قمة الفصاحة والبالغة، وال يف املعا� املرادة، وال بينها املد� الرفيق، ثم منذ الفتح، وال ي

  وب� الحق الواقع، وال الفطرة وال العقلية الصالحة غ� املزيجة وال املريجة.
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ذلك الكتاب ال ريب فيه أنه من رب العامل�، فك� الشمس هي دالة بنفسها عىل نفسها بإرشاقها، كــذلك شــموس 
  .١يات القرآنية هي بأنفسها براه� ساطعة عىل أنّها ربانية املصدر والصدور، دون أي تدخل ألية عقلية َخلقيةاآل 

أفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب «القلب مغّفل:  وهنالك آيات مع هذه تأمرنا بالتدبر يف القرآن حقه، فتاركه مقفل
»أقفالها

»كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبَّروا اياته وليتذكر أولوا األلباب«ـ  ٢
٣.  

أوعاهــا، وال يتحــدد القــرآن فالقلب املتدبر واللب املتذكر ه� اللذان يتدبران القرآن، وإن القلوب أوعية فخ�ها 
  �عارفه الجمة بساذجة األفكار، فإّ�ا لكل قلب قدُر وعيه.

ل من الّدبر، وهو يف القرآن جعُل كلِّ آية َدبر نظ�تها ودبَر ما حوتها، ك� هي دبر التفكر الصالح فيها،  والتدبر تفعُّ
الكتــاب يصــدق بعضــه بعضــا وأنّــه ال « ليحصل من هذه الثالث حق املعنى وواقع املغزى من كل آية آية، حيث

  .٤»إختالف فيه
 كل أرس من أفكار سابقة حاصــلة وتدبُّر ثان هو تواتر التفكر يف القرآن بعد هذه التدبرات الثالث، تحلالً عن إرص

  تعاىل دو�ا تحميل لعالقة اآلراء.  من غ� القرآن، بنظرة تجردية تعني استناط مرادات هللاّ 
»: مــن وإىل» «إختالفــا«بصيغة طليقة دون متعلَّق خاص م� يستغرق السلب يف أصل اإلختالف، فهــو » إختالفا«و

  نه بعد نقص وكل أكمل منه بعد كامل، فال تجد فيه سنة التكامل بأرسه.بداية ونهاية يف الك�ل، أن يأ� كل ك�ل م
(يف) آياته مع بعضها البعض يف بالغة العبارة وفصاحة التعب�، أن يبدوا فيها القمم والسفوح والتوفيق » إختالفا«و

  والتع�ُّ والتحليق والهبوط والرفرقة والثقلة، واإلرشاف واإلنطفاء.
الحق الثابت الذي ال ِحَول عنه، وعن الواقع والصالح لحيوية املكلف� كأكملها، وعن قضية  (عن) حاق» إختالفا«و

  الفطرة السليمة والعقلية غ� الدخيلة، وعن متطلَّبات كل زمن إىل آخر زمن التكليف.
  وفق ووثام.فيها (ب�) السنن املرسودة فيه بتضاد أو تناقض، بل هو اإللتيام واإللتحام التام بكل » إختالفا«و

  ف�دة اإلختالف ـ بأي معنًى كان ويف أي حقل من حقوله ـ مسلوب عن القرآن بصورة مستغرقة طليقة.
مه� كان من أعلم العبــاقرة يف   وسلبية واحدة من هذه اإلختالفات هي مستحيلة بالنسبة ملا كان من عند غ� هللاّ 

  طليقة.أي حقل من حقول العلم واملعرفة، فضالً عن السلبية ال
ومه� كانت األنظار واألفكار يف تفهُّم معا� القرآن درجات، ولكنها تلتقي يف أظهر املظاهر القرآنية وهــي ظــاهرة 

  عدم اإلختالف فيه لو أعطوا التدبر فيه حقه.
 وكل ما يخيِّل إىل القارصين أو املقرصين بحق القرآن من تهافت وإختالف، إنّه يــذبل ويــزول بــالنظر الســليم إىل

  القرآن نفسه دون حاجة إىل توجيهات خارجية وتكلفات.
ذلك مع أن القرآن ناظر إىل كافة الحقائق جلية وخفية ـ وعىل ضوء تقدم العلم ـ نراه ال إختالف فيــه بــ� هــذه 

  الحقائق وال قيد شعرة، م� ال يستطيع عىل طرف منها أي عبقري!
يد توضيحي وليس إحرتازيا يعني أن يف القرآن إختالفا قليالً، كال ال قليالً ، فالق هو لزام كالم غ� ّهللا » إختالفا كث�ا«و

                                                        
 �� ا�����ن. ٢٣٦ص  ��١ ج » ��م ا�ٕ�����ف ���«). را�� ����� ����ة ��م ا�ٕ�����ف ��� ���ان      ١

 
 .٤٧:٢٤). ��رة ����      ٢

 
 .٣٨:٢٩). ��رة ص      ٣

 
����وا ��� ا ء������   و�� ��ن �� ��� ��� ا��ّ�«�� ��� ا������ ��ل: وذ�� أن ا����ب... ���ل ������  ١:٥٢٢). ��ر ا������      ٤

 ».����ا
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ل العلم غ� الربا� يف إصداره.   وال جليالً، م� يوكِّد ربانيته، دون أي إحت�ل لتدخُّ
م الخلــق، من سواه ب�ِّ كالشمس يف رايعة النهار، كذلك الفرق ب� كالمه املتحّدى به وكال   وك� الفرق ب� صنع هللاّ 

والقرآن متحدٍّ بكل أبعاده لفظيا ومعنويا كلَّ كتابات األرض من عباقرة الكتاب النوابغ، و� يأت حتى اآلن ولن، من 
  يسامي كالُمه كالَمه، أو يستطيع إنتقاضه أو إنتقاصه يف أدب اللفظ أو حدب املعنى.

كلها، يظهر فيه ساطع الربوبية اإللهية كمثل  وحقا إنه ال نجد مظهرا من مظاهر التكوين والتدوين يفي الكائنات
عىل مدار الكــون بــأرسه ـ ال تكوينيــا وال   املظهر القرآ� العظيم، فال يساوى وال يسامى يف أية ظاهرة من آيات ّهللا 

  ترشيعيا ـ فال دليل عىل ربانيته الوحيدة غ� الوهيدة كمثل القرآن، وقد عرَّف نفسه بأنّه شهادة قمة تدل عىل هللاّ 
  : ألنه أنزل بعلم ّهللا 

شهيد بيني وبينكم وأوحي إيلَّ هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن   قل أي يشٍء أكرب شهادة قل هللاّ «
إلها آخر قل ال أشهد قل إ�ا هو إله واحد وإنني بريٌء م� ترشكون. الذين آتيناهم الكتــاب يعرفونــه كــ�   مع ّهللا 

»َءهم الذين خرسوا أنفسهم فهم ال يؤمنونيعرفون أبنا
»شــهيدا  أنزله بعمله واملالئكة يشهدون وكفى باّ� « ١

قــل «: ٢
»شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب  كفى با�ّ 

الهدى ودين الحــق ليُظهــره عــىل هو الذي أرسل رسوله ب« ٣
»شهيدا  الدين كله وكفى باّ� 

٤.  
وهكذا نسمع ربنا يجعل القرآن شهادة عىل ربانيته كأفضل شهيد، وكأنه هو تعــاىل يشــهد بنفســه املقدســة عنــد 

  بقرآنه املجيد وفرقانه الحميد. ظهر بذاته لخلقه ما كان أظهر م� أظهر ربانيته  خلقه، ويف الحق لو أن هللاّ 
ذلك، وعىل ضوء الداللة القرآنية عىل الربوبية، هو دليل قاطع عىل الرسالة املحمدية كأفضل وأدوم اآليات القاصعة 

يس* والقرآن الحكــيم* إنــك ملــن «الناصعة عىل هذه الرسالة السامية، وك� يقسم بحكمة القرآن الحكيمة عليها: 
  .»مستقيماملرسل�* عىل رصاط 

أن يقوله للمكلف� من عباده، دون حاجة إىل   إذا فالقرآن هو نور األنوار، وكفى به شاهدا ودليالً عىل كل ما أراد هللاّ 
أو � يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرحمة «شاهد آخر يشهد معه، بل فيه الكفاية الوافية: 

بيني وبينكم شهيدا يعلم ما يف الس�وات واألرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا   ّ� وذكرى لقوم يؤمنون* قل كفى با
»أولئك هم الخارسون  با�ّ 

٥.  
ذلك! فهل ترى بعُد أن القرآن غ� مفهوم إالّ أن يفهِّمه املعصوم نبيا أو إماما؟ وال تُفهم النبوة وسائر العصمة إال به! 

ملدلوالت اللفظية القرآنية الئحة لكل من عرف اللغة، وان كانت اإلشارات واللطائف والحقائق ومنها التــأويالت فا
  بحاجة اىل ُمعدات أخرى ليست هي لكل من اتقن اللغة.

َوإَِىل أُْوِيل اْألَْمِر ِمنُْهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْستَنِْبطُونَُه  َوإِذَا َجآَءُهْم أَْمٌر ّمـَِن اْألَْمِن أَْو الَْخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو رَدُّوُه إَِىل الرَُّسولِ «

                                                        
 .١٩: ٦). ��رة ا�����م      ١

 
 .٦:٢٠). ��رة ا��ٔ���م      ٢

 
 .١٣:٤٣). ��رة ا����      ٣

 
 .٤٨:٢٨). ��رة ا����      ٤

 
 .٢٩:٥٢). ��رة ا������ت      ٥
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يْطَاَن إِالَّ قَلِيالً   ِمنُْهْم َولَوْالَ فَْضُل هللاّ  َّبَْعتُْم الشَّ »َعلَيُْكْم َورَْحَمتُُه الَت
١.  

الحربية أنهم إذاعة فاضــاعة بالنســبة ألمــر مــن األمــن أو تنديدة أخرى باملجاهيل من املسلم� وجاه التكتيكات 
الخوف، من األرسار التي ال تذاع إالّ بأمر من الرسول كقيادة عليا، وأويل األمر منهم كقيــادات جزئيــة مقــررة مــن 

  القائد األعىل.
اللهم إالّ بإستنباط الصالح أو األصلح يف أية  ٢ ذلك وبصورة عامة إذاعة األرسار فردية وج�عية محظورة يف رشعة ّهللا 

  إذاعة، ه� راجعان إىل أويل أمرها املخصوص� بها.
ذاعة أمٍر من األمن أو الخوف، ولكنها بصورة عامة تحذيرة عن أيــة إذاعــة، وإرجــاع يف صحيح أن مورد اآلية هو إ 

طاعتهم، وهم ـ ككل ـ الذين ُولوا األمر أو أمرا من   األمور املشتبه فيها إىل الرسول واىل أويل األمر الذين افرتض ّهللا 
آله و عليه هللا صىلأمور الرشعة من ناحية الرسول وأفضلهم املعصومون من خلفاءه 

٣.  
  
  
  
  
  
  

  القرآن 
  يف ام الكتاب عيل حكيم

  

                                                        
 .٨٣). ��رة ا����ء:      ١

 
وإذا «�ّ� و�ّ� �ّ�� أ��ا�� ���ٕ�ذا�� �� ����   ���ل: إّن ا��ّ� ا����م ����  �� أ��ل ا����ي �� أ�� ��� ا��ّ� ١:٥٢٢ ). ��ر ا������     ٢

 �ٕ����� وا�ٕ�ذا��.» ��ء��..

 
�� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده إ�� ���� �� ا����� �� أ�� ���ة ا������ �� أ�� ����  ١:٥٢٢). ��ر ا������      ٣

ت �� ��� أ�� ا����ة �� �����  وأ�� ا�ٕ������ط ��� ا��ّ�  ���� ���� ���ل ���: و�� و�� و���� ا��ّ� ������ا����م���� �� ��� ا����� 

��� ����ا   وا�������� ���� ��ًى وز���ا أ��� أ�� ا�ٕ������ط ��� ا��ّ�  �� و�� و��� ا����ل و��ة أ�� ا��ّ�  ا��ٔ����ء ��� ���� أ�� ا��ّ�

�� وأ���ا أ������ ��� ���ن ��� ��م ا������ ���، و��ل أ��� ـ ��� ان ��ء: �ٕ�ن ���� ��� ����ء ��� و���� ��� ���ـ� ���ـ�ا ��ـ� ��ـ���

�ٕ�ن ���� ��� أ��� ��� و�ّ��� أ�� ���� ���ٕ����ن ا��ي أر���� �� ��� ����ون ��� أ��ا و�� أ��� ا�ٕ����ن ا��ي ار���� �� و���ـ� «

 أ�� ���� ���ك ���� ��� أ��� وو��ة �� ���ك وإ�����ط ���� ا��ي ��� ��� ��ب و�� إ�� و�� زور و�� ��� و�� ر��ء.

����� ���� ���: ا��أ �� ��� ��� ا�����ن ا�����  ا����م ������ ���ب أ�� ��� إ��� أ�� ا���� ا����   ��� ا��ّ�و��� �� ����� ا������ �� 

������� و��� ����� أ�� د����، و���: �� ��ن ا���ض ����� وا��ا�� ��� �� ذ�� ا����ف ��� ا����� ورد �� ����ه �� ذ�� إ�� 

���� آل » و�� ردوه إ�� ا����ل وإ�� أو�� ا��ٔ�� ���� ����� ا���� ��������� ����«� ���� ����� ���ل �  ����� و������� ��ّٔن ا��ّ�

 ��� ����.  و�� ا���� �������ن ���� ا���آن و�����ن ا����ل وا���ام و�� ا���� ��ّ� آ�� و ���� ا��� ������� 

� ����� ����� إن ا��ٓ�� ���� �� ��� ��� ا������ �� ����� �� ا��ٓ�� �� ا����� �� ا�� ���س � ٣:٥٤٢و�� �����ت أ���ق ا��� 

 .٤٣٣، و�� ا���� ا����� ا�ّ�� ���� ��� ��� أ�� ��دة �� ��� ��� �� ���� ا���امآ�� و ���� ا��� ���ا���� 
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خان، إالّ أن هنا يجعل قرآنا عربيا، وهناك ينزل يف ليلة رابعة الحواميم السبع، تبدأ بالكتاب املب� وك� يف الد »حم«
إذا ففي مفتتحــات » حم«مباركة، ثم ال ءنزال للكتاب يف سائر السبع إالّ تنزيالً ك� يسبقها أيضا تنزيل الزمر دون 

واحــد يف تعني تفصــيل الكتــاب، وإنــزال »... إنا جعلناه قرآنا عربيا«الحواميم تنزيالت ست للكتاب، منها ما هنا: 
  الدخان يعني محكم الكتاب النازل ليلة القدر جملة واحدة.

وإنه يف أم الكتاب لدينا «  أترى ما هو الكتاب املب�؟ إن له حسب القرآن مصاديق ثالثة: أعالها أمُّ الكتاب لدى هللاّ 
قد جاءكم من «ك� يف الدخان أم ماذا.. وأدناها القرآن املفصل:  ١»إنا أنزلناه يف ليلة مباركة«ك� هنا و» لعيل حكيم

»نور وكتاب مب�  هللاّ 
٢

»إن هو إالّ ذكر وقرآن مب�«
وأوسطها القرآن املحكم النازل يف ليلة مباركة عىل قلب الرســول  ٣

»حم والكتاب املب� * انا انزلناه يف ليلة مباركة« آله و يهعل هللا صىلمحمد 
٤

»إنا انزلناه يف ليلة القدر«
٥.  

فقد يعني الكتاب املب� هنا أم الكتاب فجعله قرآنا عربيا جعل ثان بعد إنزاله يف ليلة القدر، أو يعني النازل فيها 
» حم«أنه الكتاب املب� األوسط، وهنا يلوح » وإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل حكيم«ه جعٌل أول، وقد يلوح من فجعل

إنا جعلنــاه قرآنــا عربيــا لعلكــم «خطابا لـ (أحمد ـ محمد) قََس� بالكتاب املب� الذي أنزلناه عليك يف ليلة مباركة 
ه و عليه هللا صىلآنا: يُقرأ بألفاظ، وال عربيا: الئحا لغ� الرسول إذ � يكن قبله �حكمه النازل فيها ال قر  »تعقلون ، ولقد كان آـل

ال يُتخلل حتى » حكيم«و آله و عليه هللا صىلمن أن تناله األفهام حتى الرسول » يف ام الكتاب لدينا لعيل«النزول األول: املحكم 
  قبل وحيه اللهم إالّ بوحيه �ا أنزل عليه من علمه تعاىل.  ! إذ � يكن له سبيل إىل علم هللاّ آله و عليه هللا صىلللرسول 

كتــاب «مرة أؤىل يف ليلة مباركة حتى وعاه الرسول محك�، ثم جعله قرآنا عربيا إنزاالً ثانيــا تفصــيالً:   فقد أنزله هللاّ 
»أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�

٦.  
  ب� األم؟ وما هو الفرق ب� الكتب الثالث؟وترى ما هو الكتاب امل

                                                        
» ه«را�� إ�� ا���آن ��� ا����ال �� ���ه ��� ا���� ��� ����� ا���ول و���� ���ل، �ـ » ا�����ه«� ). ��ن ���� ا����� ا����د �     ١

���رة �����، و�� �� ��ل ��ا ا���َ�ل  آ�� و ���� ا��� �������� ا���� �� َ�ِ� ا������� إ�� د�� ا����د�� ��� ��ّ��ه ا����ل   ���� ام ا����ب وا��ّ�

 ����ن.آ��ت �����ت ����� �

و�� ����� ان ا����� را�� إ�� ا����� ا�����ة ��ى ا����� و�� ا���آن ا����� وان ��ن أ��ل وأد�� �� ا����ل ���� ا���ر، ����ك 

 �������� ��� ا����ال �� ام ا����ب، و���� ا����ال �� ���� ا���ر و���� ا������ �� ا����ب ا����� وا������ وا��ة،إ��ّ ان �����ب ا��م 

ا����� ��� ��ء، و�����ب ا����� ���� ��� ا����� �ٕ������ وا�ّ� ���� �� ����   ��� ا��ٓ��ان �� و��ه، ���� ��� ا��ّ�

������ل ����، و��ا ا����ّ� ��رز �� ا���وف ا������ ا��� �� ������ ���ز ا���آن، ا���� إ�� ��� ا���ٔو�� ا���رج �� د���� ا������، 

 ل �� ا���آن.���� ا������ن �����

 
 .٥:١٥). ��رة ا�����ة      ٢

 
 .٣٦:٦٩). ��رة ��      ٣

 
 .٤٤:٢). ��رة ا����ن      ٤

 
 .٩٧:١). ��رة ا���ر      ٥

 
 .١١:١). ��رة ��د      ٦
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  للكتاب األم مواصفات عدة يف سائر القرآن �يِّزه عن اآلخَرين عىل وحدة يف الثالثة.
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إالّ هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إالّ «إنه العلم املطلق بكل يشء: 
ومفاتح الغيب تشــمل ا لعلمــ� اإللهيــ�  ١»ألرض وال رطب وال يابس إالّ يف كتاب مب�يعلمها وال حبة يف ظل�ت ا

والكتاب املب� الثا�: القرآن املحكم، وال الثالث: القرآن » ويعلم ما يف الرب والبحر«الذا� والفعيل، ثم يستعرض الثا� 
ه فضالً عن الذا� الذي هو ع� ذاته تعاىل فال يحدث وينفصل عنــه، والفعــيل املفصل، ال يشمالن العلم الفعيل كل

وما تكون يف شأن وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل إالَّ كنا عليكم شهودا إذ تفيضــون «حادث منفصل: 
»يف كتاب مبــ� فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف الس�ء وال أصغر من ذلك وال أكرب إالّ

هنــا  ٢
رزقها   وما من دابة يف األرض إالّ عىل ّهللا «اآلية تختص باستعراض العلم الفعيل اإللهي ككٍل، وتختصها بالكتاب األم: 

»ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مب�
»إالّ يف كتاب مب� وما من غائبة يف الس�ء واألرض« ٣

.. عا� الغيب « ٤
»ال يعزب عنه مثال ذرة يف الس�وات وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إالّ يف كتاب مب�

ما يشاء   �حو هللاّ « ٥
»ويثبت وعنده أم الكتاب

٦.  
»وكل يشء أحصيناه يف إمام مب�«ك الكتاب األم املب� هو اإلمام املب�: وذل

بــل هــو قــرآن «وهو من لوح محفوظ  ٧
»مجيد يف لوح محفوظ

در عىل ، والنازل منه ليلة الق ، محفوظ عند ّهللا  ولوح محفوظ هو الكتاب األم، الئح لدى هللاّ  ٨
املحفوظ بالعصمة اإللهية، ثم املنزَل طول البعثة الئح يف صدور الحفاظ، محفــوظ عــن  آله و عليه هللا صىللوح قلب الرسول 

إنه لقرآن كريم يف «التحريف، وأخ�ا يف ألواح األوراق أم ماذا، الئح للقارئ� محفوظ عن التحريف، وكتاب مكنون: 
»كتاب مكنون

٩.  
والكتاب النازل �حكمه ومفصله كانا يف الكتاب األم، فتولد املحكم من محكم األم، واملفصل من هذا املحكم، كولد 
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  ثان لهذه األم.
فأم الكتاب يعم ويطم كل علم، ف� من غائبة يف الس�ء واألرض وال رطب وال يابس، وما من قرآن وال عمل وال من 

ال يف الس�ء وال أصغر من ذلك وال اكرب إال يف كتاب مب�، ال يعزب عنه علم يشء وال أي يشء، مثقال ذرة يف األرض و 
  فهو العلم املطلق بكل يشء.

ليس هو النسخة الثانية آله و عليه هللا صىلإذا ـ بطبيعة الحال ـ ليس الكتاب املب� الثا�: النازل ليلة القدر عىل قلب الرسول 
  إّ�ا هو منه ك� هو فيه، وليس اليشء يف نفسه وإ�ا هو في� يحويه، ك� نطق به آياته.عن الكتاب األم ككل، و 

ثم الكتاب املب� الثا� أم الثالث: القرآن املفصل، فإنه آياته وليس األم بت�مها، اللهم إالّ مــا هــو للنــاس والعــامل� 
ن أوحي إليه وأهليه وتأويله، إذا فالقرآن املفصل أجمع�، اللهم إالّ ما تعنيه رموز القرآن ومفاتيح غيبه الخاص �

  .آله و عليه هللا صىلهو هو األم الثا� برموزه املنحرصة بالرسول املنحرسة عمن سوى الرسول 
»آلر تلك آيات الكتاب املب�«ثم املب� الثالث: هذا القرآن ليس إالّ آيات الكتاب املب�: 

ك آيات الكتاب وقرآن آلر تل« ١
»مب�

»طس تلك آيات القرآن وكتاب مب�« ٢
٣.  

فهذا الكتاب القرآن والقرآن الكتاب ليس إالّ آيات للكتاب، والقرآن األم، النازل يف ليلة القدر، ال يزيد عليه وال ينقص 
سول من حروفه الرمزية وتأويله، ثم ه�: األم الثا� بولدها، ليسا هــ� الكتــاب املبــ� عنه، إالّ بيان ما يختص بالر 

  األول بت�مه، حيث يجري علم الغيب كله دون عزوب أو غروب.
كتــاب «دليل أن القرآن املحكم واملفصل واحد ال يختلفان إالّ يف اإلحكام والتفصيل: » والكتاب املب�. إنا جعلناه..«

»ثم فصلت من لدن حكيم خب� أحكمت آياته
٤.  

دليل عىل أن أم الكتــاب األوىل ظــرف للثانيــة بولــدها، فهــي تحــويه� » وإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل حكيم«ثم 
يوم الدين، فهو من والعاملون أجمعون إىل آلـه و عليه هللا صىلوتحيط به�، دون تساٍو، وإّ�ا أنزل منه ونزِّل ما يحتاجه النبي 

  العلم الربا� وليس العلَم كله، فهو من الغيب وليس الغيَب كله.
هم، ومب� كل يشء عل�  والكتاب املب� األّول هو أوالً مب� لرب العامل� ال عن جهل، ومب� للنبي والعامل� عىل حدِّ

  واقعا.
ن سواه إىل ما أوحي إليه ليلة القدر إالّ ما بينه أؤ بينــه القــرآن حيث ال سبيل مل آله و عليه هللا صىلواملب� الثا� يخص النبي 

  املب�.
واملب� الثالث من طبعه أنه يب� دون خفاء يف قصور داليل، وعىل من يستب� دقيق النظر وحديد البرص ليبلغ مدى 

  ».هذا بيان الناس«بيانه فـ 
ا لََعلَُّكْم تَعْ « »ِقلُونإِنَّا َجَعلْنَاُه قُرْآنَا َعَربِي

٥.  
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إنا » «للعامل�«الكتاب املب� األم الثا� فضالً عن األوىل، � يكن قرآنا: يُقرأ يف آيات، وال عربيا: بيِّنا يعرب عن حقيقته 
كان بها. إنه  إالّ واضحا الخفاء فيه، ال أنه باللغة العربية وان» عربيا«وال يعني » جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

عر� يف بعدين: باللغة العربية فإنّها أعرب اللغات وأظهرها، بلسان عر� يف هذه اللغة حيــث ال  تعقيــد فيــه وال 
ريب يعرتيه، وجملة القول يف عربيته أنه يعرب عن حقائقه كأوضح ما �كن يف فصاحة وخفاء في� يعرب حيث ال 

  و بيان له، يعرب كأعرب بيان وأعذب تبيان.يعزب عن داللة، وال يغرب عن ملحة إالّ وه
يف لعلكم ليسوا هم العرب فحسب، حيث القرآن رشعة للعامل� وبيان للناس أجمع�، بل هــم العــاملون » كم«فـ 

»كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقــوم يعلمــون«أجمع رشَط أن يعرفوا هذه اللغة، أو يرتجم لهم إىل لغتهم: 
فــرب  ١

  عر� ال يعلمه ورب اعجمي يعلمه، إن بلغته أم مفهومه أم ماذا.
»وهذا لسان عر� مب�«إنه لسان عر� يعرب، ال لغة عربية قد تعرب وقد تَغرب 

نزل به الروح األم� عىل قلبك* « ٢
»لتكون من املنذرين* بلسان عر� مب�

٣.  
»وكذلك أنزلناه حك� عربيا«إنه لسان عر� ك� أنه حكم عر� 

دون أن يختص لسانه وحكمه باإلنسان العر�، وإّ�ا  ٤
»قرآنا عربيا غ� ذي عوج لعلهم يتقون«هو عبارة تعرب وحكم يعرب دون عوج يف حكمه او خفاء يف تعب�ه: 

٥.  
أترى لو نزل القرآن بغ� هذه اللغة ما كان يُعقل أو يُتقى، فإ�ا يتقى ما يُعقل، ويُعقل ويُقبل الظاهر داللًة، املوافق 

  للعقل والفطرة واملصلحة مدلوالً.
عربية اللغة وعربية  فكم من عبارة عربية ال تُعقل فال تُقبل، وكم من أعجمية تُعقل فتُقبل، ولكن� القرآن جمع ب�

اللسان وعربية البيان وعربية الحقائق التي يتقبلها العقل والفطرة، ويصــدقها الواقــع، فهــو حكــم عــر� يف كافــة 
ي العقل عن القرآن، ال أن هللاّ » لعلَّ «املجاالت. و يرتجى، وإّ�ا العاملون املكلّفون برشعة القرآن،   هنا يف موقف ترجِّ

من ال يعقله، فالقرآن يف نفسه بيان ال عوج فيه، فيه رجاء عقلكم أن تأخذوا حقائقــه، ال  فمنهم من يعقله ومنهم
إثبات يف عقله مطلق وال سلب عن عقله مطلق، وإ�ا هو عوان، يُعقل ملن يعقله ويعقــل عنــه، وال يُعقــل ملــن ال 

  .»ظامل� إالّ خساراوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن� وال يزيد ال«يعقله وال يعقل عنه 
»َوإِنَُّه ِيف أُمِّ الِْكتَاِب لََديْنَا لََعِىلٌّ َحِكيمٌ «

٦.  
الكتاب هنا كتاب العلم املحيط من ترشيع وتكوين، يحوي كل كتابات الترشيع ومطلق التكوين، والقرآن موقفه يف 

  ، يف أم الكتاب لدى هللاّ  أنه لدينا، يف أم الكتاب لدينا، إنّه يف ميزان ّهللا هنا تعني: » لدينا«و». عيل حكيم«أم الكتاب، 
عىل سائر الكتب الس�وية وهي دونه، ك� هو عيل عن أن تناله األفهام قبــل نزولــه وحتــى » عيل«، »عيل حكيم«
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  فكيف �ن دونه! آله و عليه هللا صىلللرسول 
عيل ال يُنال يف علوه، وحكيم ال يُغتال،   النسخ والتحريف، فك� هللاّ  من أن يتدخل فيه األوهام، حكيم من» حكيم«

لــدى رســول » « لدى هللاّ «كذلك قرآنه املب�، فعلوُّه وحكمته لِزام له اليزول، وإن كان كلٌّ درجات يف مثلثة الحاالت 
تطرق إليه أي إدغال، وال ينفذ إليه غ�ه ولكن� األمر الثابت أنه عيلٌّ يعلو كّل عال، حكيم ال ي»  لدى خلق هللاّ » « هللاّ 

  يف أي مجال عىل أية حال!
  يف آيات سبع، وأين عيل من عيل! حيث القرآن قبس من أم الكتاب لــدى هللاّ » عيل«تعاىل   وهللاّ » عيل«القرآن هنا 

  ».عيل حكيم«
»ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم«ويف آيات عدة: » حكيم«ثم القرآن هنا 

) آية، وأين ۹۳حكيم يف(  وهللاّ  ١٢
  حكيم من حكيم!

 يف أم الكتاب لدى فالكتاب املب�» الكتاب املب�«راجع إىل » إنه«حيث الضم� يف  السالم عليههنا عليا » عيل«وال يعني 
بــال » لعيل حكيم«عيل حكيم، وإذا أوَّلته إىل ضم� شأن ـ حيث يتطلب مبتدًء وخربا ـ ال تجد إالّ خربا موصوفا   هللاّ 

إالّ تطرفــا جــاهالً بعيــدا عــن أدب اللفــظ » عىل حكيم«مبتدٍء! حيث املبتدء ال يبتدء بالم التأكيد، وال يعني رواية 
وتداوما يف األ�ّة من  السالم عليهاللهم إال تأويالً يعني النسخة الثانية من الحكمة املحمدية �ثالً يف اإلمام عيل  ٣واملعنى

  أهل بيته الطاهرين ك� يلوح من الرواية نفسها.
»كَْر َصْفحا أَْن كُنتُْم قَْوما ُمْرسِِف�َ أَفَنَْرضُِب َعنُكْم الذِّ «

٤.  
هذا ذكر مبارك أنزل قرانا عربيا لعلكم تعقلون، رحمة عالية غالية لعلكم ترشدون، فإن عقلتم فأنتم مهتدون، وإن 

فحا، إعراضا عــنكم بنعمتــه أن يرضب عنكم الذكر ص  غفلتم وأرسفتم يف الجهالة والتجاهل فحقٌّ عليكم عذاب هللاّ 
واستعراضا لكم بنقمته، وإنه لتهديد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك باإله�ل من حسابه ورعايتــه جــزاَء إرسافهــم 

  القبيح.
فهل » هذا بيان للناس«إن ربكم يحدثكم يف هذا الذكر بلسانكم ك� يتفهمه كل إنسان، لسان الناس دون تكلف فـ 

  ؟»أفنرضب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مرسف�«النساس إذا تحولتم من الناس إىل 
فلو أن رضب الذكر صفحا كان عنكم املرسف� برفعه أو محوه ف� ذنب غ� املرسف�؟ أو أن رضبه عنكم فقــط أن 
يجعل بينه وبينكم حجابا مستورا، فانقطاع لحجة دائبة عليكم من رب العامل�، فليكن الذكر أمامكم وب� ايديكم 

  فتتقون شفاًء ورحمة للمؤمن�، أم نكاالً وخسارا للظامل�:» لعلكم تعقلون«عيشونه بأس�عكم وأبصاركم ت
  .»وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� إالّ خسارا«
ْكنَا أََشدَّ ِمــنُْهْم بَطْشــا َوَمَىضــ َمثـَـُل وَكَْم أَرَْسلْنَا ِمْن نَبِىٍّ ِيف اْألَوَّلَِ�  َوَما يَأْتِيِهْم ِمْن نَِبىٍّ إِالَّ«  كَانُوا بِِه يَْستَْهزِئُون فَأَْهلَ
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  ١.»اْألَوَّلِ�َ 
األول� وقليــل ثلة من « ٢»ولقد أرسلنا من قبلك يف ِشيَع األول�«هنا تعني َمن قبل اآلخرين املسلم� ك� » األول�«

»من اآلخرين قل إن األول� واآلخرين ملجموعون إىل ميقات
»ولقد ضل قبلهم أك� األول�« ٣

، وإن كانت تعني أحيانا ٤
»قال ربكم ورّب آبــاءكم األولــ�«من قبلكم وقبل األوسط�: 

فحــ� تعنــي األولــ� أوليــة الرســالة واملرســل إلــيهم  ٥
فاآلخرون هم املسلمون، ملحة لطيفة إىل أن الرساالت كلها تقِدمات وتهيئآت لهذه الرسالة األخ�ة السامية، ال شأن 

  لها إال أوليتها وأنها تُعبِّد طريق هذه األخ�ة.
ثّم أرسلنا رسلنا ترتى كلــ� جــاء أمــة رســولها كــذبوه «»: يف األول�«ا انقطاع رسالة ترتى دو� »وكم أرسلنا من نبي«

»فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم ال يؤمنون
سنة دائبة يف تواتر الرساالت رغم تواتر التكذيبات  ٦

  دون أن نرضب عنهم الذكر صفحا أن كانوا مرسف�!
وما أرسلنا يف قرية من نذير «وهم أوالء املرتفون: » من نبي إالّ كانوا به يستهزؤن«هؤالء املناكيد األوغاد » ما يأتيهم«

»إالّ قال مرتفوها إنا �ا أرسلتم به كافرون
ومن ثم املستضعفون، والرساالت اإللهيــة تُحــارب املســتكربين وتــؤوي  ٧

  املستضعف�:
مضيا يف واقعه حيث الهالك الواقع، » ومىض مثل األول�«وأشد منكم  ٨أشد منهم بينهم »فأهلكنا أشد منهم بطشا«

ن، ومضيا يف إمضاءه ككل إنباًء لكم، حيث اإلنباءات ومضيا يف إنباءه حيث اإلنباءات املاضية منذ بزوغ وحي القرآ 
سنن من كان قبلكم حذَوا النعل بالنعل ٩»لرتك� طبقا عن طبق«ترتى طول نزول القرآن، ومضيا يف تحقيقه بينكم: 

  والقذة بالقذة.
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  القرآن
  يف واليته الشاملة

  
ا املص كِتَاٌب أُنزَِل إِلَيَْك فَالَ يَُكْن ِيف َصْدرَِك َحَرٌج ِمنُْه لِتُنِذَر بِِه َوِذكَْرى لِلُْمْؤِمِنَ�  اتَِّبُعوا مَ الرحمن الرحيم   بسم ّهللا «

اَء قَلِيالً َما تََذكَُّرونَ    ١.»أُنِْزَل إِلَيْكُْم ِمْن َربُِّكْم وَالَ تَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولِيَ
بها، ألنها سيدة املوقف البارز لرجال األعراف، حيث هم شؤونهم بارزة باملوقف األعىل يوم » األعراف«لقد سميت 

، وألنها برجالها � تُذكر يف سائر الذكر  القيامة عىل األعراف، تعريفا بفريقي الجنة والنار، وتقريرا ملص� كلٍّ بأمر هللاّ 
عليا ب� الرسالي� املعصوم�، فهم منقطعوا النظ�، ذكرا يف القرآن ومحتدا عنــد الــرحيم الحكيم، ك� هم القمة ال

  .آله و عليه هللا صىلالرح�ن �ن يرأسهم من هذا الرسول 
ذلك، إضافة إىل سائر األعراف يف مختلف حقول املعرفة األعرافية املتميزة يف هذه السورة ع� ســواها، وكــ� هــي 

  سورة أنها تختص �يِّزات ومواقف خاصة ليست في� سواها ك� هي فيها. طبيعة الحال يف كل
ندرس عىل أعراف األعراف موضوع العقيدة �ختلف حقولها، ومختلف العقليات املأمور بها، ومختلف القابليــات 

  والفاعليات والواقعيات يف مسارحها.
سا� ككل، يف مجال الرحلة اإلنسانية إبتــداًء بالجنــة وهنا من مواضيع العقيدة ـ البارزة ـ عرضها عرب التأريخ الإلن

  .عليه�السالماإلبتالئية الدنيوية، وانتهاءً إليها األخروية ملن عمل لها، عرضا ملوكب اإل�ان الويضء من لدن آدم إىل محمد 
ة املعا� منها، درسا رحلة طويلة للغاية، تقطعها السورة مرحليا يف مقاطع عدة، واقفة عند املواقف الرئيسية، البارز 

كر.   عابرا لِمعترب، تذكرا ملدِّ
عبارة أخــرى » ألست بربكم قالوا بىل...«ومن مواقفها الرئيسية املعرفية تبيان واقع أحكام الفطرة بصيغة الحوار: 

  من آية الفطرة يف الروم.
  ن ألقى السمع وهو شهيد.أعراف وأعراف ندرسها عىل ضوء األعراف عقيدية وأحكامية، آفاقية وأنفسية، وذلك مل

وقــد  آلـه و عليـه هللا صىلومالمح السورة تؤيد نزولها ك� هيه، أم وألقل تقدير أنها مؤلفة كسائر التأليف القرآ� زمن الرسول 
  .٢كان يقرأها يف صلواته

  ٣املص

                                                        
 .٣ـ  ١: ٧). ��رة ا����اف      ١

 
� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ـ أ��ج ����� �� ��ا��ه �� ز�� �� ���� �ـ�ل: �ـ�ن ر�ـ�ل ا��ّـ� ٣:٦٧). ا��ر ا�����ر      ٢ ��ـ�أ �ـ� ا���ـ�ب ��ـ���  آـ�
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ال » هي مفاتيح كنوز القرآن«مقطع من الحروف املقطَّعة القرآنية، التي هي برقيات رمزية خاصة �هبط الوحي و
، إبتداءً برأس الزواية الرسولية، وإنتهاًء إىل الزاوية السالم عليهملنا أو أهلوها املعصومون   نعرف منها معنى إالّ ما عرفه هللاّ 

  األخ�ة الرسالية.
أقوال ـ ك� يف غ�ها ـ وغيلت أغوال، ال تستند إىل ركن وثيق، وإذا عنت في� تعنيــه معــا� » املص«يف  لقد قيلت

  ها كلٌّ ك� يحب ويهوى، إّ�ا هي حسابات خاصة بــ� هللاّ فليست فوىض جزاف أن يحسب ١بحساب حروف األعداد
  ورسول الوحي ورسالته.

فال يكن يف صدرك «، ثم آله و عليه هللا صىلم� تلمح أن املخاطب بها خصوص الرسول » املص«بعد » كتاب أنزل إليك«وهنا 
أنــه مــاض يف ســبيله، مجتــازا تحمل ـ في� تحمل ـ ط�نة لخاطره الرشيف » آملص«تلميحة أخرى أن » حرج منه

  روحمته.  عقباتها وعقوباتها، بفضل من هللاّ 
لَيَْك فَالَ يَُكْن ِيف َصْدرَِك َحَرٌج ِمنُْه لِتُنِذَر بِِه َوِذكَْرى لِلُْمْؤِمِن�َ « »كِتَاٌب أُنزَِل إِ

٢.  
نــازَل » هــذا القــرآن«وقد يعني مــايض النــزول يف » يككتاب أنزل إل«وهذا القرآن » كتاب أنزل إليك«هو » املص«

محكمه ليلة القدر، إىل نازل تفصيله يف مثلث الزمان، تلحيقا ملستقبله �اضيه لتحقق وقوعه ك�ضيه، فنازل الثالث 
ط�نة رمزية بهذه البشارة السارة، أم ـ فقط ـ نازل ماضيه حتى » املص«من مراحل النزول يزيل عنه كل حرج، ويف 

  اآلن حيث ال يكلف إنذارا وذكرى إالّ �ا نزل بالفعل.
قبــل   وترى باإلمكان كائن الضيق من نازل القرآن يف صدره املنرشح �ــا رشحــه هللاّ » فال يكن يف صدرك حرج منه«

قبل نزول  آله و عليه هللا صىلصدره   ، ولقد رشح هللاّ »!أ� نرشح لك صدرك«نزول القرآن ليأهل له، ومنذ بزوغ نزول القرآن؟ : 
تعني » فال يكن يف صدرك حرج منه«القرآن لينزل عليه منرشحا، ورشحه بهذا القرآن ما � يكن يرشح بغ�ه، فكيف 

                                                        
:  ���ل ��: ��ل ا��ّ� ا����م ������ ����� ا��ٔ���ر ���� أ�� ر�� �� ��� أ��� ـ و��ن ز����� ـ ���� �� ����  ٢:١). ��ر ا������      ١

ء أراد ���ا وأي ��ء ��� �� ا����ل وا���ام، وأي ��ء ��� ����� �� ا���س؟ ��ل: �����ط �� ذ�� ���� �� ����  أي ��» آ���«

���ل: أ��� و���! ا��ٔ�� وا�� وا���م �����ن وا���� أر���ن وا���د ����ن �� ���؟ ���ل ا����: ��ٔة وإ��ى و���ن،  ������ا����م

��� ���� ا���� إ��ى و���ن «�ٕ�ذا ا���� ��� إ��ى و���� و��ٔة ����� ��� أ�����، ��ل:  ا����م �������ل �� ���� �� ���� 

 ����ب ��ص و��� ���� ��اف.» ا���«أ��ل: ��ا ��ف �� ا���ف » و��ٔة ����را د�� ا����دة ا����� وذ�� �����

��ل: إن �� ��  ا����م ����أ�� ����  و�� ����� ا���� ����� أ�� �� ا���� �� ����ب �� ��� �� ر��ب �� ���� �� ��� ��

؟ »ا��«�����ا ��: أ��� ���� أن ���� أ��ل إ���  آ�� و ���� ا��� ���  أ��� وأ�� ���� �� أ��� و���أ �� ا����د �� أ�� ���ان أ��ا ر��ل ا��ّ�

���� �� ���� ���� ���� �� ��ة ���� و�� أ�� أ���  أ����ء  ؟ ��ل: ���، ����ا ��� ��� ا��ّ� ��ل: ���، ����ا: أ��ك ��� ������ �� ��� ا��ّ�

���ك! ��ل: ��ٔ��� �� �� أ��� ��� أ����� ���ل ��: ا��ٔ�� وا�� وا���م �����ن وا���� أر���ن ���ه إ��ى و����ن ��� ���� 

���ل �� �� ���� �� �� ��ا  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� �� د�� ��ة ���� وأ�� أ��� إ��ى و����ن ���، ��ل: �ّ� أ��� ��� ر��ل ا��ّ�

��ل: ��ا أ��� وأ��ل، ا��ٔ�� وا�� وا���م �����ن وا���� أر���ن وا���د ����ن ���ا ��ٔة » آ���«�����ٔ ���، ��ل: ��ت، ��ل: 

��ا أ��� وأ��ل، ا��ٔ��  ��ل:» ا��«�� �� ��ا ���ه؟ ��ل: ���، ��ل: ��ت ��ل:  ٓا�� و ���� ا��� ���  وإ��ى و���ن ���، �� ��ل ����ل ا��ّ�

��ل: ��ا أ��� وأ��ل، ا��ٔ�� وا�� وا���م �����ن » ا���«وا�� وا���م �����ن وا��اء ��ٔ��ن ��� �� ��ا ���ه؟ ��ل: ���، ��ل: ��ت ��ل 

�ا ��� �� ��ل أ�� وا���� أر���ن وا��اي ��ٔ��ن، ��ل: ��� �� ��ا ���ه؟ ��ل: ��� ��ل: �� ا���� ����� أ��ك ��� ��ري �� أ���� �� ���

إن ��ه ا��ٓ��ت أ���� ��� آ��ت �����ت : «ا����م �������� ��� أ��� و�� ��ر�� ��� ��ّ��ا �� ��� ��ا ��� وأ��� ��� ���ل أ�� ���� 

 �� أم ا����ب وآ�� �������ت و�� ���ي �� و��ه أ�� ��� ��� �� ��ٔول �� �� وأ�� ���� وأ�����.
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  واضع ذلك الحرج!
هنا يف مثلث الحرج املحتمل نفسيا، وبالغيا كأصل، وبالغيا أمام ردود الفعل من املنَذرين، ال موقع للحرج املنهي إالّ 

من ربك يُطمئنه أنه وحي الرحمن وليس من وحي الشيطان أم خليط منه� وَدَخــل مــن » أنزل إليك«الثالث فان 
مه� كان » حرج منه لتنذر به«يحرِّج يف نفسه ملكان الخطاء، فـ :   َدَجل حتى يتحرج يف نفسه، فغ� النازل من هللاّ 

  دون أي َحَرج أو َمَرج.» ذكرى للمؤمن�«
أنــزل «ذات تعلق واحد وهــو » وذكرى للمؤمن�«مه� كانت » حرج منه«لق� ثانيه� هي ذات تع» لتنذر به«فـ 

  ».إليك... ذكرى للمؤمن�
واقعة » ذكرى للمؤمن�«أنها ذات تعلق ثان، حيث الصعوبات فيسبيل » لتنذر«كـ » ذكرى للمؤمن�«وقد تحتمل 

  ».لتنذر به«مه� كانت أقل من 
  ».فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمن�«ـ » للمؤمن� لتنذر به وذكرى«ـ » أنزل«إذا فـ 

إن هــو إالّ ذكــرى «وغ�هم أحوج منهم إىل ذكرى، ثم وهــو ذكــرى للعــامل�؟: » ذكرى للمؤمن�«وترى ما هو دور 
  .١»للعامل�

كر بالذكرى، أو يزداد ذكرى عــىل ذكــرى، فهــو مــن تعني حاصلها، فمن يتذ » هدًى للمتق�«هنا هي ك� » ذكرى«
املؤمن�، مه� اختلف إ�ان أول عن إ�ان ثان، فاألول حالة اإل�ان حيث يفتش عنه، والثا� هالته بعد حالته حيث 

  .٢»وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمن�«يزداد به ذكرى: 
إن يف ذلك «عىل كافة املكلف�، ولكن ال دور للذكرى إالّ ملن ألقى السمع وهو شهيد فـ :  فطاملا اإلنذار شامل يحلِّق

»لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
»هدًى وذكرى ألويل األلباب«فهو  ٣

٤.  
توحة، كان القرآن لهم ذكرى معروفة، ثم الذين أغلقوا عىل أنفسهم فالذين كانت فيهم أجهزة اإلستقبال للذكرى مف

»وننزل من القرآن ما هو شفاٌء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� إالَّ خسارا«هذه األجهزة هو عليهم عمًى: 
٥.  

�البساته أمام الناكرين، وال سي� القوم اللــدُّ  فقد اختص الحرج املنهي عنه رفعا أو دفعا �ا هو من قضايا الدعوة
  الذين كان يعيشهم منذ بزوغها.

»له  ما كان عىل النبي من حرج في� فرض هللاّ «وصحيح أنه 
إالَّ أن مالبسات هذه الدعوة ـ املليئة باألشواك واألشالء  ٦

  تُحوجه إىل إنرشاح أك� وإنفتاح أوفر يف استقبال هذه الدعوة.والعقبات ـ هي التي قد تُحرج الداعية ف
ذلك، ألن هذا الكتاب بتلك الدعوة الصارمة الصامدة، صدعا �ا فيه مــن الحــق، ومواجهــًة للمرســل إلــيهم �ــا ال 

                                                        
 .٦:٩٠). ��رة ا��ٔ���م      ١
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ات يحبون، ومجابهة لعقائد وتقاليد ورباطات جاهلية، ومعارضًة لنُظُم وأوضاع، لذلك كلّه ومــا أشــبه مــن مالبســ
الدعوة، ليست طبيعة حال الداعية فيها إالّ حرجا واقعا ليس ليزول إالّ بتصربُّ زائد، وصمود حائد، وتوفيق خاص من 

قال: إ� أخىش أن يكذبني الناس ويلثفوا ـ يكرسوا ـ رأيس  آله و عليه هللا صىل  تعاىل ملا أنزل القرآن إىل رسول هللاّ   إن هللاّ «، و هللاّ 
  .١»الخوف عنه بهذه اآلية  ة فأزال ّهللا ويرتكوه كالخبز 

إنا لننرص رسلنا والذين «النرص:   أم وحرج مستقبل يف مستقبالت الدعوة عليه أن يطارده بتصرب وصمود �ا وعده ّهللا 
  .٢»دآمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقوم االشها

من ربك، فالذي أنزله إليك هو حاسب كل حساباته، » كتاب أنزل إليك«ألنه » فال يكن يف صدرك حرج منه«لذلك 
فخذ يا صاحب الدعوة األخ�ة مس�ك إىل مص�ك، وال تتحرج يف مواقفك، وال تتخرَّج إال موفقا محبورا، فرس وعــ� 

  ترعاك.  هللاّ 
فال يَصدنَّك عنها من ال يؤمن بها «نهي عن أن يكون، وليس نهيا ع� هو كائن، فقد تعني ك� تعنيه » يكن ال«وهنا 

ما كان عىل «. يف موىس، ويف أرضابها ألرضابه من الدعاة الرسالي�، وبأحرى يف هذا الرسول، فـ ٣»واتبع هواه فرتدى
  .٤»له  النبي من حرج في� فرض ّهللا 

وما أشبه، إعالنا جاهرا يف هذه اإلذاعة القرآنية أال خمود وال ُركود وال إرتجاع لهذه » الن أرشكت ليحبطن عملك..«و
الداعية عن الدعوة، فليحسب األعداء واملأجورون كل حســاباتهم، ولييأســوا عــن القضــاء عليــه �ختلــف املكائــد 

  واملصائد.
ـ فهو ك� كان ملوىس أمام الدعوة الفرعونية حيث ث ـ لو خيل الرسول وطبعه  قال «م ولو كان هنا واقع لذلك الحرج 

والنهي عن هذا الحرج يعني األمر بإزالته �ا هو يسعى، وما  ٥»رب إرشح يل صدري.. قال قد أوتيت سؤلك يا موىس
 رفعا ودفعا، رفعا ملا كان، ودفعا ع� قد يكون من حرج يف هذه السبيل الطويلة امللتوية ، أم يعنيه� يرجوه من هللاّ 

امة وواصلوا الدعايات املحتالة املتواصلة يف تكذيبة لحد كان ينوى أن يرتك بعض  الصعبة، فلقد نازلوه برضبات هدَّ
أن يقولوا لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايٌق به صدرك «فنزلت:   ما أوحى ّهللا 

»ملك
»ولقد نعلم أنه يضيق صدرك �ا يقولون* فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين« ٦

وال تحزن عليهم وال تكن « ٧
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»يف ضيق م� �كرون
١.  

وهداه، وقد أمر هذا الرسول العظيم بالصرب:   ك الحرج هو حجر ع�ة لكل داعية إالّ من عصمه هللاّ ويف الحق إن ذل
  .٣»فاستقم ك� أمرت ومن تاب معك«واإلستقامة  ٢»وال تكن يف ضيق م� �كرون  فاصرب وما صربك إالَّ با�ّ «

» فال يكن يف صدرك حرج منــه لتنــذر بــه وذكــرى للمــؤمن�» «اب أنزل إليك.. لتنذر به وذكرى للمؤمن�كت«فهذا 
  فاشدد شمرك، وتغاضَّ عن إمرك يف أمرك، فال �نعك عنه أي مانع، وال يفت عضدك يف رصاعه أي رادع، ِرس فع� هللاّ 

  يرعاك.
تحمــل ـ فــي� تحمــل ـ ط�نــًة » املــص«� يلمح أن م» املص كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج«ذلك ك� و

  أن دعوته ماشية ماضية مه� ك�ت العراقيل أمامها. آله و عليه هللا صىللخاطر الرسول 
الذي رباك بالقمة الرسالية، فلم يكن ليدعك وحدك تتواتر » كتاب أنزل إليك من ربك«وهذا القرآن » املص«إذا فـ 

ك، فا   ربك هو الذي ينرصك ويرضيك ويوهن منا وئيك.  �ّ عليك الرزايا التي ترضُّ
فإ�ا هو اإلنذار بالقرآن دون » كتاب أنزل إليك.. لتنذر به وذكرى ـ فال يكن يف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى«

  سواه، حقا لرسول القرآن، إنذارا بثابت الوحي الربا�.
لــم، وذلــك طليــق للرســل وســائر املعصــوم�، وهــو قــدر فال تجوز الدعوة الربانية إالّ بعلم الوحي دون سائر الع

  املستطاع ملن سواهم.
وحده هو صاحب املسؤولية يف هذا امليدان، وإ�ا هو املسؤول األول ما كان حيا، ثــم  آله و عليه هللا صىلذلك، فليس الرسول 

حدثا تأريخيا حصل مرة ثم مىض، الذين يحملون رسالته إىل يوم الدين، طوَل الزمان وعرَض املكان، فإن اإلسالم ليس 
بل هو قضيُة خلوده عىل مدار الزمن مواجهًة دائبة للمكلف� أيا كانوا وأيان إىل يــوم الــدين، وعــىل َحَملــة هــذه 
الرسالة ـ معصوم� وسواهم ـ مواصلة الدعوة الصابرة الصامدة أمام كافــة الجاهليــات، غــابرة متــأخرة، وحــارضة 

فاستقم ك� أمرت ومن «ا طويالً الستنقاذ البرشية من مستنقعات الجاهلية الجهالء: متحرضة، حركة متواصلة وسبح
»والذين معه أشداء عىل الكفار رح�ء بينهم..  محمد رسول ّهللا »«تاب معك

٤.  
هــي أعــرق وأحمــق مــن ولقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء ذلك الدين املت�، وانتكســت البرشــية إىل جاهليــة 

الجاهلية األوىل، حيث شملت كل جوانب الحياة دون إبقاء، فإنهــا جاهليــة علميــة عل�نيــة متحرضــة تخيِّــل إىل 
املجاهيل أنها تقّدمية بيضاء، رغم أنها رجعية سوداء، ضاربة أطنابها يف كل أرجاء األرض بكل جنبات الحياة، فال بّد 

  ما اتسعت هذه الجاهلية يف وجه الرشعة القرآنية ب� أغارب وأقارب. من كفاح صارم قدر املستطاع، وبقدر
أو � يكفهم «ولقد تكفي الدعوة القرآنية صدا لكل الهج�ت الجاهلية بكل معداتها املتحرضة فانّه كتاب الخلود: 

  ؟»أنا انزلنا إليك الكتاب يتىل عليهم..
إليه إذا كان باطالً أم خليطا من الحــق والباطــل، وألنــه ذلك، وهنا حرج آخر داخل يف النهي هو الحرج ع� أنزل 

ه هللا صـىلمن ربك، تأكيدا جاهرا أمام العامل� ل� يعلمــوا ـ عــىل علمــه » كتاب أنزل إليك« ه و علـي ـ أنــه كتــاب ال يحــرِّج  آـل
  الداعية يف الدعوة.
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�ا، ثــم عصــمة الداعيــة ـ غــ� فعصمة الداعية إىل عصمة مادة الدعوة ه� يعص�نه عن أي خطأٍ قصورا أو تقصــ
  املعصومة ـ عن أي تقص�، عىل عدم عصمته عن قصور غ� مقرص، تعصمه عن كث� من األخطاء.

فأما إذا كانت مادة الدعوة غ� معصومة، أم هي معصومة والداعية مقرص أو قارص بتقص�، فهنالك الطامة الكربى، 
حتى يُجِربوا عدم العصمة » وأمرهم شورى بينهم«ىل لرباّ� األمة: ولذلك نرى تأكيد األمر بالشورى من الرعيل األع

إذا كان خطأ قضيَة عدم العصمة فقط، دون » ء أجروا حد للمصيب أجران وللمخطى«للدعات غ� املعصوم�، وهنا 
  الخطإ القارص عن تقص�.

ا، ولها مادة، فإن مادة الدعوة ففي مثلث الحرج ال يُعنى منه حرج صدره من الوحي، بل هو حرج يف الدعوة تأث� 
  ورعايته.  معصومة، والداعية يف دعوته عىل ع� هللاّ 

ثّم املسؤولية يف حقل الدعوة القرآنية نذارة وذكرى، ليست ـ فحسب ـ عــىل عواتــق الــدعاة، واملــدعوون علــيهم 
  إذا فـ : هي العليا وكلمة الذين كفروا السفىل ـ  مسؤولية اإلقبال والتقبل لتكون كلمة ّهللا 

»اتَِّبُعوا َما أُنْزَِل إِلَيُْكْم ِمْن َربِّكُْم َوالَ تَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاَء قَلِيالً َما تََذكَُّرونَ «
١..  

ليكم ما أنزل إ«أنت كداعية، بعد ما يصنعك الكتاب كأفضل صنع يف محط الدعوة، وهنا »: كتاب أنزل إليك«هناك 
كمدعوين، ونازل الكتاب بنفسه يف أيٍّ من منازله، هو بنفسه حجة لربانيته مصدرا وصــدورا، للداعيــة » من ربكم

واملدعوين به، حجة بالغة بنفسه دون حاجة إىل إثباتات أخرى وتأييدات، فانه رأس زوايا الحجج الربانية عىل ُمَدراء 
  الرساالت بأرسها.
  ـ هي إتباع ما أنزل إليكم من ربكم، توحيدا عمليا بعد العقيدي منه. ـ األول  فقضية إتباع هللاّ 

فاتبعوا الرب في� أنزله وال تتبعوا من » أولياء«. ملكان  قد تعني مع من دون الكتاب ِمن دوِن هللاّ » من دونه«وهنا 
  . وغ� كتاب هللاّ   دون الرب ربا، وال من دون ما أنزله نازالً، من أولياء غ� هللاّ 

إذا فاتباع َمن دونه بكتابه من أولياء عمليا يصطدم وعقيدة التوحيد، فإنها ليست ـ فقط ـ تصورا قاحالً عن مظاهر، 
  إ�ا هي حقيقة تحلِّق عىل كل جنبات الحياة ظاهرة وباطنة.

ـ فقط ـ تأليهها، بل واتباع أحكامها مه�خيل إليه أنه مو  ال يرشك   حد �ّ فوالية الطاغوت وعبادته بكتاباته ال تعني 
حق اإلتباع يف حقله حيث يخيل إىل مجاهيل أن العقيدة الصالحة هي الكافيــة مهــ� » قليالً ما تذكرون«به شيئا 

  تخلفت طقوس وأع�ل ع� يرسمه املعبود الحق.
  .٢»الفوز العظيم ويف تركه الخطأ املب�  ففي إتباع ما جاءكم من ّهللا «ذلك 
يحلق عىل كافة اإلتباعات بأرسها للرشعة القرآنية، علمية وعقيدية وعملية ودعائية، قفوا عىل آثارها » اتبعوا«وهنا 

   إستثناء.دون إبقاء وال
ا مــن   فالوالية التوحيدية ّ�  هي والية إتباعه يف رشعته ككل أصوالً وفروعا، دون تشط� البلد شطرين وأخذ العصــ

  »!قليالً ما تذكرون«�تخيَّل العقيدة، ثم األع�ل تابعة لسائر األولياء   جانب�، إكتفاًء يف والية هللاّ 
ومن قلــة التــذكر » ما«ه من الحق، اعتبارا بعنايتي املوصول واملوصوف يف الذي تذكرون» قليالً«و«تذكركم » قليالً«

مــا أنــزل إلــيكم مــن «إتباع سائر الحجج اللجج، غامرة يف التيه، بعيدة عن هدي القرآن �ا فيه، فكل مستند غــ� 
 وعقالنيــات من روايــات وإج�عــات وشــهرات وســَ� » من دونه من أولياء«، داخلة يف  خارجة ع� أنزل ّهللا » ربكم

  طاغوت.  ، ك� وكل إله من دون هللاّ » ما أنزل هللاّ «وقياسات وإستحسانات وإستصالحات، أّمآ هو آت من غ� 
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إىل اإلرشاك   ، فاتباعهم خروج عــن توحيــد ّهللا  أم ضده هم أولياء من دون هللاّ   فهؤآلء الذين يفتون بغ� ما أنزل هللاّ 
  . أو اإللحاد يف هللاّ   با�ّ 

لنئ قيل: إذا فاتباع السنة في� ال توافق القرآن وال تخالفه، هو أيضا خروج عن التوحيد الحق؟ وال يســتغنى عــن و 
  السنة في� ال نص له من الكتاب!

هــو فــرض طاعــة   مه� كان عىل هامش الوحي القرآ�، فم� أنــزل ّهللا   قيل: السنة القطعية هي أيضا م� أنزل هللاّ 
إالّ طاعته يف سنته   وال تعني طاعة الرسول بعد طاعة هللاّ »وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم..  عوا ّهللا أطي«:  رسول هللاّ 

، ثم ال  الجامعة غ� املفرَّقة، فللّه الوالية الطليقة يف كل حقولها، ولكتابه والرسول والية رشعية طليقة ألنه� من هللاّ 
  الرسالي� املعصوم� بعده.وكتابه ورسوله و   والية طليقة بعد ّهللا 

تعم إىل نازل القرآن دالليا نازل السنة القطعية، رمزيا يف وحي قرآ� ثان، وإالّ لكان » ما أنزل إليكم من ربكم«إذا فـ 
فالنازل من ربكم هو واجب اإلتباع مــن أصــل الكتــاب وفــرع الســنة، دون شــتات » اتبعوا الكتاب«صالح التعب� 

  رآن، أم غ� ثابتة الصدور.الروايات املخالفة للق
يحرصان اإلتباع » إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم«بعد ذلك اإلثبات » وال تتبعوا من دونه أولياء«ذلك، فهذا السلب 

  ». ال إله إالّ هللاّ «، املحصور يف الكتاب والسنة القطعية، �ثيالً لكلمة  �ا أنزل هللاّ   املسموح يف رشعة ّهللا 
تنفي أية والية ربانية عن سائر األرباب وسائر الكتابات، فك� أنه » أولياء«،  وكتاب ّهللا   هللاّ »: من دونهال تتبعوا «ثم 

  ويل املؤمن�، كذلك ـ وبأمره ـ كتابه وليهم الوحيد ب� الكتابات.
، إفرادا له بالحاكمية الطليقة،  إسالما ـ فقط ـ ّ�   ـ األساسية ـ إنّه إما إتباع خالص ملا أنزل هللاّ   فها هي قضية دين هللاّ 

وإما إتباع األولياء من دونه إلحادا فيه، أو إرشاكا به، أم جعالً للبلد شطرين: عوانــا بــ� التوحيــد واإلرشاك، وهــذا 
  ، داخل يف إتباع َمن دونه ِمن أولياء. الثالوث خارج عن إتباع ما أنزل ّهللا 

يهزُّ الض�ئر، ويوقظ الرسائر، ويرجُّ ِجبالَّت األجيال الشاردة عن دين وألن املحاولة ضخمة فخمة، فقد �يض السياق 
  ، السادرة يف الجاهلية رّجا عنيفا، عرضا ملصارع الغابرين من املكذب�: هللاّ 

  : معتَرب ملعتِرب، تحذيرا عن ترك اإلتباع ملا أنزل ّهللا  السالم عليهوهنا يف خطبة لعيل 
جباري دهٍر قط إالَّ بعد �هيل ورَخاٍء، و� يجُرب عزم أحٍد من األمم إالَّ بعد أزٍل وبالٍء، ويف � يقصم   أما بعد فإن هللاّ «

دوِن ما استقبلتم من عتٍب، وما استدبرتم من خطب معتَرب، وما كل ذي قلب بلبيب، وال كل ذي سمع بسميع، وال 
  كلُّ ذي ناظر ببص� ـ

ق عىل إختالف حججها يف دينها، ال يقتفون أثر نبي، وال يقتدون بعمل فيا عجبا ومايل ال أعجب ِمن خطاِء هذه الفر 
ويص، وال يؤمنون بغيب، وال يعفُّون عن عيب، يعملون يف الشبهات، ويســ�ون يف الشــهوات، املعــروف فــيهم مــا 

كــأن كــل  عرفوا، واملنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم يف املعضالت إىل أنفسهم، وتعويلهم يف املبه�ت عىل آراءهم،
  .١»ٍء منهم إمام نفسه، قد أخذ منها في� يَرى بُعرًى ثقات، وأسباب محك�ت إمرى
: أنا أّول وافد عىل العزيز الجبار يوم القيامة، وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي، ثم أسألهم ما آله و عليه هللا صىل  قال رسول هللاّ «وقد 

  .٢»بيتيوبأهل   فعلتم بكتاب ّهللا 
واألمة اإلسالمية برمتها شيعة وسنة تاركة للثقل�، فإن حديث العرتة دون سناد إىل الكتاب ال ثقل له، وذلك سند أنه 

  غ� صادر عنهم.
، ومــن �  ، فمن وقر القرآن فقد وقــر هللاّ  القرآن أفضل يشٍء دون هللاّ «و» نى دونه وال فقر بعدهالقرآن غني ال غ«و
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  .٢»كحرمة الوالد عىل ولده  حرمة القرآن عىل هللاّ «، و١ يوقر القرآن فقد إستخف بحرمة ّهللا 
  إىل بعض ع�له عىل اليمن: آله و عليه هللا صىلويف كتاب للنبي 

وخلقه، مت�   أجل إنه حبل ب� هللاّ  ٣»يع العلم وربيع القلوباملت�، فيه إقامة العدل ويناب  فإن هذا القرآن حبل هللاّ «
صم، عصمة ملستعصمهم، ومسكة ملستمسكهم، وهو ينابيع العلم، الينابيع املعرفية املتفجرة، مــن ال ينفصم وال يف

عيونه الجارية، ريا لكل غليل، وشفاًء لكل عليل، وهو ربيع القلوب الواعية الراعية، حيث تنفع بتدبر آياته، وتأمل 
  بيناته.

ع القلــوب، واستشــفوا بنــوره فإنــه شــفاء الصــدور، تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيــ«فـ 
وأحسنوا تالوته فإنه أنفع القصص، فإن العا� العامل بغ� علمه كالجاهل الحائر الذي ال يستفيق من جهلــه، بــل 

  .٤»ألوم  الحجة عليه أعظم، والحرسة له ألزم، وهو عند هللاّ 
عدد درج الجنة عدد أي القرآن فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له: إقرأ وارقأ، لكل آية درجة فال تكون فوق «و

  .٥»حافظ القرآن درجة
  .٦»ا أدرجت النبوة ب� جنبيه إالَّ أنه ال يوحى إليهمن قرأ القرآن فكأ�«و
تعلموا القرآن واقرؤه وإعلموا أنه كائن ذكرا وذخرا، وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن وال يتبعنكم، فإنه من تبع «و

  .٧»الجنة، ومن تبعه القرآن ُزجَّ يف قفاه حتى يقذفه يف جهنم القرآن تهجم به عىل رياض
� نصف النبوة، ومن قرأ القرآن من قرأ ثلث القرآن أو� ثلث النبوة، ومن قرأ نصف القرآن أو «قال:  آله و عليه هللا صىلوعنه 

كله أو� النبوة كلها ثم يقال له يوم القيامة: إقرأ وارقأ، بكل آية درجة حتى بختم ما معه من القرآن، ثم يقال له: 
  .٨إقبض فيقبض فيقال له: هل تدري ما يف يديك؟ وإذا يف يده اليمنى الخلد ويف األخرى النعيم

ولكل درجات م� عملوا وما «وال تعني هذه القراءة فاضية عن املعرفة والتطبيق، بل هي الفائضة �عرفة وتطبيق، 
  ».ربك بظالم للعبيد
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  .١»تعاىل  صفر من كتاب هللاّ فتعلموا مأُدبته ما استطعتم، وإن اَصفر البيوت لجوف أ   إن هذا القرآن مأُدبة ّهللا «و
القرآن طعاما لألرواح، وأدبا لها ربانيا، ال   فقد أنزل ّهللا  ٣علَة من األدبوهي فتحا مف ٢فاملأُدبة ـ ض� ـ هي الطعام

للمبالغــة، حيــث تعنــي بــالغ الطعــام  طعام لها أطعم، وال أدب لها أءدب من هذا القرآن، والتاء يف الوجه� هــي
  واألدب يف القرآن لألرواح.

  هي افعل الِصفر وهو األخىل.» أصفر«و» تعاىل  وإن أصفر البيوت لجوف أصفر من كتاب هللاّ «لذلك 
من األساس، مه� امتأل م� سواه من علوم   إذا فأخىل البيوت وأجوفها من األثاث هو الجوف األصفر من كتاب هللاّ 

  جنب القرآن خاطئة الحلوم.هي ب
والهرطقة الغافلة، القائلة: إن القرآن ال يفهم إالّ بالرواية، معروضة عرض الحائط ملخالفتهــا بيــان القــرآن التبيــان، 

  ».بيان للناس«إضافة إىل كرور اآليات أنه 
لة فمقفلة ملن ال يتدبرون أفال يتــدبرون «القرآن:  فليس باب تفهم القرآن مقفلة عىل الناس، وإ�ا هي مغفلة مغفَّ

»القرآن أم عىل قلوب أقفالها
  بأغفالها، تحريجا عىل الذين يحاولون تفهم القرآن، فتخريجا له عن حوزته. ٤

أهــل آليات مسؤول عنها، إالَّ للقارصين ع� يسألون إفهاما، أو املقرصين إفحامــا، دون  السالم عليهموما بيان املعصوم� 
  القرآن العائش� إياه حياتَهم.

  وليس تفس�هم إالَّ سنادا إىل لفظية الدالالت املسؤول عنها قصورا أو تقص�ا.
إذا فنكران أن القرآن يف األصل بيان وتبيان، نكران ملعجزة الفصاحة والبالغة القرآنية، بل ونكران له� عاديــا مــن 

  الناس العادي�!
حظره عن كل مناهج » من فرس القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار«لقرآن بالرأي يف وال يعني الحظر عن تفس� ا

أن تعتقد يف رأي أنه صالح، تقليدا » بالرأي«التفس�، تعطيالً له عن صالح التدبر والتفكر فيه، إّ�ا هو تفس� خاص 
أم ال يوافق نصا منه أو ظاهرا، فانه�  أو اجتهادا، ثم تستند إىل القرآن لتثبيت رأيك، الذي يخالف نصه أو ظاهره،

  تفس� له بالرأي.
وأما تفس�ه بنفسه وبالروايات والنظرات التي توافقه، وبالفطرة السليمة والعقلية الصالحة، والحس السليم، فكل 

  ذلك محبور يف حقل التفس� دون أي محظور.
يه، إالّ تفس�ا لهذا الحديث نفسه بالرأي، فليتبوء بتعطيل القرآن عن التفك� ف» من فرس القرآن برأيه«وما تفس� 

  مقعد مفرسه هكذا من النار.
وهل يقبل أي تفس� للقرآن إالَّ بالعقلية السليمة، أم هل يقبل الحديث إالّ بالعقل الذي يقبلــه تفســ�ا للقــرآن؟! 
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ن تحميل عليه وتوجيه، إالَّ توجيه من كالمه، دو   وليس العقل بالفطرة السليمة إالّ ذريعة للحصول عىل مرادات ّهللا 
نفسه بصورة صالحة صادقة للكشف عن معا� القرآن بذريعة اللغة الصالحة واألدب األديب األريب، وتفك� صالح 

  يف هذه السبيل.
ل عىل القرآن، كذلك العقل، وإّ�ا ه� كاشفان ع� يراد من آيات هللاّ    البينات.  وك� اللغة ال تحمَّ

براحلة العقــل والفطــرة، »  إالّ هللاّ «ومن ثم صالح اإلثبات هو: » ال إله«التوحيد هو طليق السلب:  وك� أن خالص
كذلك خالص التفس� ليس إالّ سلب كافة التقديرات واملحتمالت املسبقة، ومن ثم اإلثبات براحلة الفطرة والعقلية 

  السليمت� واللغة واألدب السليم�، وصالح التدبر يف القرآن.
ؤالء الخارفون الهارفون يقصدون من وراء ذلك التفس� لحديث الرأي نفي روح القــرآن عنــه أمتــه، واختصــاص ه

تفس� القرآن بآرائهم، ك� عملته الكنائس يف القرون الوسطى فحظروا عن تفس� اإلنجيل عىل األمة املسيحية حتى 
  هم.يفسح لهم مجاالت التحريف والتجديف يف تفس�ه بآرائهم وشهوات

وهنا املانعون عن تفس� القرآن فريقان اثنان، فريق �نع عنه نفيا له من أمته عن بكرته تحــت نقــاب تقديســه، 
  وآخرون هم مانعون ل� يفسح لهم مجال ـ دون منازع ـ لتفس�ه بآرائهم فقهيا أو فلسفيا أو علميا وما أشبه.

  ية منحى تفاس� مختلقة مختلفة بآراء خاطئة.وهكذا أصبحت األمة اإلسالمية بعيدة عن روح القرآن، ناح
ذلك، وهذا القرآن مصون عن كل تحريف وتجديف بعصمة ربانية مضمونة طول الزمــان وعــرض املكــان، فآياتــه 

، ه� نفس العدد طول التاريخ اإلسالمي دون زيادة أو نقصان وان يف حرف أو نقطة ۶۶۶۰۰/ وكل�ته الـ/۶۶۶۰الـ/
وذلك الس�  آله و عليه هللا صىلهذه الكل�ت لها س� تصاعدي سنوي منذ البعثة حتى ارتحال الرسول أو إعراب أو نقصان، و 

كلمة سنويا، فمثله مثــل الشــمس يف ارشاقتــه التصــاعدية، فقــد أرشقــت آياتــه  ۵۰۰منظم منضد نجده يف تصاعد/
  البينات بهذه الصورة عىل قلوب املكلف�.

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  لذكر ربا� كامل شام

  
اَمِة أَْعَمى« ِقيَ إِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنكا َونَْحُرشُُه يَْوَم الْ »َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكِْري فَ

١.  
فــان لــه معيشــة «هناك، وك� الذكر درجات كذلك االعراض عن الذكر دركات تجمعهــا » هداي«هنا هو » ذكري«

ب� آفاقي وأنفيس، ومن افضل األول القرآن ورسول القرآن ويتلوه من » ذكري«و» ضنكا ونحرشه يوم القيامة اعمى
  عىل اختالف درجاتها.» ذكري«والثا� فطري وعقيل، وكل ذلك من مصاديق  ٢يتلوه

؟ علَّه الن هناك من ال »من � يتبع هداي«والصيغة الصالحة » من اتبع هداي«وجاه » من اعرض عن ذكري«وكيف 
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ام طــرف مــن  يتبع هداه وال يعرض عنها، كاملستضعف� الذين ال يجدون حيلة وال يهتدون سبيالً، يف قصور مطلق
  التقص� ال يؤخذ بع� االعتبار.

اعراضا عن ذكره وهداه، وإّ�ا غلبت عليهم شهوتهم   وكذلك العصات الذين هم مص�هم إىل الجنة، اذ � يعصوا ّهللا 
واآليتان تتحّدثان » من اعرض عن ذكري...«وشقوتهم وأركسوا فيها دون اعراض، فالصيغة الصالحة ـ إذا ـ ك� هيه: 

  تلة اال�ان الصائب والكفر الثاقب، واما العوان بينه� فال ذكر عنهم يف آية الذكر والهدى.عن ك
عيش الحياة الحيوانية التــي يُظــن انهــم منهــا يف   واملعيشة فعيلة من العيش وهو بالنسبة للمعرض� عن ذكر هللاّ 

ح يتطلــب ـ فطريــا ـ الــال محــدود مــن رياحة دا�ة، واما الروحية فهي خاوية عنهم وهم خاوون عنها، والن الرو 
الك�ل، وهم إثَّاقلوا إىل الحياة الدنيا واط�نوا بها، فال يجدون بغيتهم فيها، وهم يف نفس الوقت يف تزعزع وتلكُّع 

  دائب اذ ال ينالون منه غاية ما يحبون فيها.
» ونحرشه يوم القيامة اعمى«قاء االشقى هي الضالل املب� والش  فاملعيشة الضنك املخلَّفة من االعراض عن ذكر هللاّ 

  .١»هي ابرز مصاديق املعيشة الضنك، ثم الربزخ ثم الدنيا
كــان يف ســعة ومتــاع،  والقلب الهاوي املضطرب املرتكن اىل الدنيا ولذاتها ال يعيش صاحبه اال معيشة ضنكا مهــ�

واالطمئنان اىل ح�ه هو يف ضيق وضنك الح�ة، حرصا عىل حارضه، وحزنا عىل غابره،   حيث املقطوع الصلة عن هللاّ 
وطمعا يف مستقبله بكل محاظ�ه، فهو دائبا يعيش ضنك الجري وراء بوارق املطامع والحرسات عىل ما ال يناله، وقد 

ة املعصية ثالثة ضيق املعيشة والعرســ يف الشــدة وأن ال يتوصــل إىل قْوتــه إالّ عقوب«يروى عن رسول الهدى قوله 
  .٢»تعاىل  �عصية ّهللا 

ك� كان يوم الدنيا اعمى وايــن » حرشه يوم القيامة اعمىون«وهذه هي الدنيا التي ال جزاء فيها، فكيف باآلخرة؟ 
  عمًى من عمًى؟

»اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا«وتراها عمًى عن البرص فال يبرصون هناك شيئا؟ فكيف يقال لهم 
إذ « ٣

»املجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابرصنا وسمعنا
. ام عمى عن البص�ة؟ و� تكن لهم بص�ة يف االوىل حتى ٤

  يعموا عنها يف االخرى!
»ومن كان يف هذه اعمى فهو يف اآلخرة اعمــى واضــل ســبيالً«األصل يف العمى هي التي عن البص�ة: 

فهــي ـ إذا ـ  ٥
فانها ال تعمى االبصار ولكن تعمــى القلــوب التــي يف «كان بص�ا بالبرص الحيوا� وأرقى الضالل عن السبيل، مه� 

»الصدور
»فاصمهم واعمى ابصارهم  اولئك الذين لعنهم هللاّ «و ٦

»ُصمٌّ بكم عمي فهم ال يرجعون« ١
٢.  

                                                        
 �� ا��ٓ�� ��ل: ��اب ا����. آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ٤:٣١١). ا��ر ا�����ر      ١

 
 ا�ّ� ��ل:... آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ا����م ����روي �� ���  ٢٢:١٣١). ا������ ا����� ����� ا��ازي      ٢

 
 .١٧:١٤). ��رة ا�ٕ���اء      ٣

 
 .٣٢:١٢). ��رة ا����ة      ٤

 
 .١٧:٧٢). ��رة ا�ٕ���اء      ٥

 
 .٢٢:٤٦). ��رة ا���      ٦

 



 269

انها تجمع لهم عمى البرص إىل عمى البص�ة ح� يحرشون، ثم يرجعون اىل ابصارهم ل�وا بها ما يوحشهم عذابا ام 
فوق العذاب، ومن ذلك مرسح االع�ل التي يرونها، ومختلف الوان العذاب ومظاهر التجــديف والتخويــف التــي 

تحد البرص إىل ما يزعجك، ولكنــه اعمــى مــن » دفبرصك اليوم حدي«يرونها، دون ان يروا او ينتظروا خ�ا ينالونها 
  .٣النظر إىل ما يبهجك

»قَاَل رَبِّ لَِم َحَرشْتَِني أَْعَمى َوقَْد كُنُت بَِص�ا«
٤.  

هــي باعتبــار االك�يــة » كنت بص�ا«كنت بص�ا برص البرص، وبص�ا برص البص�ة الحذق والسياسة الحيوية، وعلَّ 
، او انه حكاية حال البص� منهم حيث االعمى ال يسأل هكذا، واالعمى  كر ّهللا املطلقة، ام ان األعمى ال يعرض عن ذ 

  البص� يحرش اعمى فسنادا اىل الضابطة العادلة:  املؤمن البص� يحرش بص�ا لبصارته اإل�انية، واملعرض عن ذكر ّهللا 
  ؟ والجواب الحاسم:»� حرشتني اعمى...«(ك� تعيشون تبعثون) يقول 

ْوَم تُنَىس قَاَل كَذَ « »لَِك أَتَتَْك آيَاتُنَا فَنَِسيتََها وَكََذلَِك الْيَ
٥.  

اتتــك «الذي عشت قد حرشت، إذ كنت اعمى عن إبصار الحق وس�عه والتفكر فيه عىل الت�عه حيــث » كذلك«
ت ذكرى، وهكذا تحرش اعمى ك� انها آيا�، واعرضت عنها وقد كان» فسنيتها«مبرصة ومسموعة ومعقولة » آياتنا

حرمانا عن البص�ة مدى حياتك يف االخرى، وعــن البرصــ حيــث ضــيعته فــي� ال » وكذلك اليوم تنىس«كنت اعمى 
  يعنى، ابطاالً له ع� يُعنى!

وذلك ظهور الحاالت الدنيوية يف امللكوت، ان تظهر عمى البص�ة عىل البرص، فالهول الشامل ح� الحرش من ناحية، 
العمى الحائلة عن إبصار املرسح املفجع من اخرى، انه عذاب فوق العذاب، مه� يرجــع بصــ�ا بعــد ردح ام يف و 

فرتات ل� يرى العذاب، عذابا من نوع آخر فوق العذاب، فع�ه حرشا عذاب، وإبصاره بعده عذاب جزاًء �ا كانوا 
  يعملون وال يظلمون نق�ا.

  
  
  
  
  

  القرآن
  لدينقَدر ربا� إىل يوم ا

                                                                                                                                                         
 .٤٧:٢٣). ��رة ����      ١
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ٍء قُْل َمْن أَنزََل الِْكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَىس نُورا َوُهدًى    َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قَالُوا َما أَنزََل هللاّ    َوَما قََدُروا هللاّ « َعَىل بََرشٍ ِمْن َيشْ

ثُمَّ ذَرُْهْم ِيف َخْوِضِهْم    ا لَْم تَْعلَُموا أَنْتُْم َوالَ آبَاُؤكُْم قُْل هللاّ لِلنَّاِس تَْجَعلُونَُه قَرَاِطيَس تُبُْدونََها َوتُْخُفوَن كَِث�ا َوُعلِّْمتُْم مَ 
»يَلَْعبُونَ 

١.  
مــا ) «۶۷) والزمــر (۷۴يف ربوبيته برحيميته املقتضية لزاما بعَث رســله، ويف الحــج (» حق قدره  ما قدروا ّهللا «هنا 

يف توحيده وأالَّ رشيك له يف ألوهيته، وهذه اآلية �ا بعدها مربوطة النياط �ا قبلها من آيات » هحق قدر   قدروا هللاّ 
الحجاج عىل املرشك� الناكرين لرسالة البرش، وأهل الكتاب الناكرين لهذه الرسالة األخ�ة، وينكر ثالــث أن النبــوة 

  !عىل برش سواء أكان النازل به َملَكا أو برشا  وحي من هللاّ 
  تحمل ثالوثا من النكران.» عىل برش من يشء  ما أنزل هللاّ «إذا فـ 

فمن الناس ـ وهم ثالث ثالثة ـ من يخيل إليهم أن الوحي إرتقاء عقيل لإلنسان، دون إيحاء ربا� خاص، فالنابغ من 
ىل مرقى الك�ل الطليق اإلنسان نابع من عقليته البارعة ما يتسمى وحيا، ف� هو إالَّ وحي العقل بنضوجه وارتقائه إ

  لحد املعرفة الطليقة حيث ال يبقى له حاجب وستار عن الحقائق.
ولكنهم غفلوا عن أن ذلك خاص بنطاق الكليات العقلية، فليس للعقل ـ مهــ� نضــج وعــرج معــارج الكــ�ل ـ أن 

ملصالح الواقعية فان قس� يعرف كافة جزئيات املوضوعات واألحكام املوحيات إىل الرسل، ثم األحكام ال تتبع كلها ا
  منها إبتالئية، إضافة إىل سائر الرباه� القاطعة إىل واقع الوحي الرسايل إىل الرسل.

عقيــديا   حق قدره درجات، كذلك عدم قدره حق قدره دركات، تعم كافــة التقصــ�ات بجنــب هللاّ   وك� أن قدر هللاّ 
  وعمليا ويف لفظ القول.

ته املتميز بها عن غ�ه، واملنزلة الربوبية قضيتها أال يســوى بــه ســواه يف أيٍّ مــن فقدر اليشء أو الشخص هو منزل
د يف ألوهيته وكافة شؤون ربوبيته املقتضية إرسال رسله وابتعاث خلقه يوم الحساب لتحقيق كامل  األقدار، فليوحَّ

  عدله بينهم.
فال يوصف بقــدر إالَّ كــان أعظــم مــن «بقدر فحق قدره ليس إالَّ ك� عرَّف نفسه وب�َّ يف رشعته، دون أن يوصف 

  .٢»ذلك
يف ذاته وصفاته وأفعاله، والواجب عىل عباده أن يقــدروا قــدره فــي�  ٣»عّز وجّل ال يقدر أحٌد قدره  إن هللاّ «إذا فـ 

  عرف به نفسه وفي� فرضه أو حرمه.
ا حققه تعاىل من أوصافه دون انتقاص منهــا وال مســاس مــن كرامتــه، وصــفا معرفيــا فحق قدره هو حق وصفه �

حق قدره أم ال يُقدر، فال نكلف �عرفته ك� هو، وال وصــفه   ووصفا لفظيا ووصفا عمليا، ويف هذا املثلث يُقدر ّهللا 
مــا «و» قــدروا«عوان بــ� ك� هو، بل وعبادته ك� يستحقه ونستطيعه، وذلك حق قدره بك�له و�امه وما دونه 

ومن حق قدره في� أنزل أن يحتل املوقع األعىل من الدراسة فيه دون أن يجعل درســا جانبيــا كــ� فعلتــه » قدروا
  حتَّى هامشيا فيه، فال يفكر فيه وال يتدبّر.  الحوزات االسالمية، فقد مركزوا كل كتاب إال القرآن وما قدروا هللاّ 

مّسوا من كرامة ربانيته كأنه يجهل حاجة املكلف� إىل وحيه، أو يبخل » عىل برش من يشء  إذ قالوا ما أنزل ّهللا «فهم 
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عــىل بٍرشــ   ما أنزل هللاّ «عىل علمه، أو يعجز عىل علمه وس�حته، أو يظلم عىل قدرته وس�حته وعلمه، والقائلون 
  التاركون له، هم أتباع لهم بل هم أضل منهم وأن�.» من يشء

قل من أنــزل الكتــاب «ثم برهان ثان يخص أهل الكتاب منهم »  ما أنزل هللاّ «تعم كل القائل� »  وا ّهللا ما قدر «هنا 
نكاد أن يتقولوا هذه القولة تعصبا ضد اإلســالم وغ� بعيد عن هؤالء األ  ١»الذي جاء به موىس نورا وهدًى للناس...

لون املرشك� عىل املسلم� بنفس العصبية:  تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتــاب يؤمنــون بالجبــت  أ�«وهم املفضِّ
»والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً

الحال املتخلفة الرشســة  ، وهذه هي طبيعة٢
اهيــه، أنهــا إذا أصــبحت حجــة عــىل  العصبية الجهالء الحمقاء عىل حارض الحال، قومية أو طائفيــة أو إقليميــة أمَّ

  أصحابها، ذريعة لتقبل أشباهها، أنكروها عن بكرتها نكرانا للزاماتها.
أو فطرته أو عقليته أو علمه إذا كانت  فقد ينكر الكتا� كتابه إذا كان حجة لتصديق كتاب آخر، ك� قد ينكر حسه

  ذريعة ملا يتنكره من جديد.
ذلك وقد يدعون ـ ك� اليهود ـ أن الرسول السابق عىل رسولهم كان منهم يف رشعــتهم، ردا عــىل النصــارى وتثبيتــا 

هيم وما أنزلــت يا أهل الكتاب لَِم تحاجون يف إبرا«ألصالتهم طول التاريخ الرسايل، حتى نزل التنديد الشديد بهم: 
التوراة واإلنجيل إالَّ من بعده أفال تعقلون... ما كان إبراهيم يهوديا وال نرصانيا ولكن كان حنيفا مسل� وما كان من 

»املرشك�
٣.  

عــىل برشــ بــأرسه  ذلك، فغ� بعيد عن هؤالء األنكاد ـ يف سلبياتهم وإيجابياتهم الحمقاء ـ أن ينكروا نزول الــوحي
قل من أنزل «، فهنا تربز الحجة البالغة اإللهية تكذيبا لقولتهم: آلـه و عليه هللا صىلذريعة إىل نكران أفضل الوحي عىل محمد 

  ؟!»الكتاب الذي جاء به موىس...
 وكانوا يبثون ومكية اآلية ال تنايف التعرض ألهل الكتاب إذ انترشت دعوة اإلسالم يف الجزيرة وفيها أهل الكتاب، ك�

دعايات ويدسون ب� املرشك� املختلط� بهم سفرا وحرضا، ثم الدعوة القرآنية عاملية تقتيض عامة الخطابات إْن يف 
  مكة أو يف املدينة.
»ما أنتم إالَّ برش مثلنا وما أنزل الرح�ن من يشء«لقد قال األولون 

أنكــر اآلخــرون نــزول استبعادا لرسالة البرش، و  ٤
قل من أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه مــوىس نــورا «عاجز عنه بعده� فـ   كأن هللاّ  عليه�السالمكتاب بعد موىس وعيىس 

ي فاضــية عــن الــوحي وهــي فائضــة بــالوح» تجعلونــه قــراطيس«وقد تركتم نوره وهداه وراء ظهوركم  ٥»وهدىً 
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منهــا، الــذي � تقــدروا عــىل إمحــاءه » وتخفــون كثــ�ا«حيث ال يظهر فيها وحي إذ حرفتموه » قراطيس تبدونها«
  يف ذلك الوحي النور والهدى، وسائر الوحي قبل التورات.» وُعلمتم ما � تعلموا أنتم وال آبائكم«وتحريفه، 

غيابا ال تناسب الخطاب وال سي� » ه قراطيستجعلون«فـ » قل«هو قضية الخطاب يف » تجعلونه«وهنا الخطاب يف 
  العتاب الذي هو قضية الخطاب!

دة وقــد » علمتم...«فـ  برهان قاطع آخر عىل إنزال كتاب الوحي، فإن من العلم ما ليس يكتسب بأية وسيلة متعوَّ
عن املرشك� يف القــرآن  علِّمتموه، وهو الفاصل بينكم وب� املرشك� الذين ال يعلمون ما ُعلِّمتم، فالصيغة الحاكية

من «فال سبيل لهؤالء إىل نكران الوحي، بحجة أوىل » أهل الكتاب«والحاكية عمن سواهم » الذين ال يعلمون«هي: 
  ، فـ : من أنزل ومن علم؟:»وعلمتم«وال ثانية » أنزل...

  ريعة لنكران ما ينكرون.عنهم إذ يعتقدون وال يلفظون به ذ»  قل هللاّ «، »ثم ذرهم يف خوضهم يلعبون  قل ّهللا «
  ».يف خوضهم يلعبون«  إىل نقمة هللاّ » ثم ذرهم«ثم ال تحفل جدالهم ولجاجهم ومراءهم واهرتاءهم، »  قل ّهللا «

وهكذا يواَجه من يعاند الحق يف حجاجه اللجاج أن يُرتك يف خوضه الغامر دون أن يؤسف عليه ويؤىس له، حيث 
هي فقط امٌر برتكهم » ثم ذرهم«، وذلك ال يقتيض ترك محاربتهم، فإن »وعلوا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل�«

  يف حقل الحجاج.
تستقل يف كافة الحقول، توحيدية ورشكية وإلحادية، ويف »  قل هللاّ «ذلك، وكل جملة من هذه مستقلة يف حقولها، فـ 

قوالً بالقال والحال واألع�ل »  قل هللاّ «ن يعيش املوحد ال سواه، أ   ال سواه، واستعانة با�ّ   حقل التوحيد توكالّ عىل ّهللا 
  . تركا ملا سوى هللاّ » ثم ذرهم«

  ».ثم ذرهم يف خوضهم يلعبون  قل ّهللا «ويف حق اإللحاد واإلرشاك 
، وعــىل أيــة حــال أثَّــر »ثم ذرهم يف خوضهم يلعبــون  قل هللاّ «فح� ال ينفع قول الحق ال ترتك أنت قول الحق بل 

دون أن »  قــل هللاّ «قوالً يف نفسك وقوالً يف حقل الدعاية، فعىل الداعية أن يعــيش »  قل ّهللا «لحّق أّما أثر فـ القول ا
  يرتكه عىل أية حال.

  أعداء جاهرين ظاهرين وآخرين يتقبلونه وال يُقبلون إليه.»  ما أنزل ّهللا «ذلك، فقد نرى أن لـ 
جلَّ قدره   ، ويتقلَّص ليتخلص منه عى طول الخط، ثّم يوجه نكرانه بأن هللاّ ينكره أوالً» من يشء  ما أنزل هللاّ «فالقائل 

  هو فوق أن ينزل شيئا لهذا الخلق الضئيل.
قد يحرفه ك� يحب واقعيا أم دعائيا ك� فعله املحرفون الكلم عن مواضعه يف كتاب مــوىس »  أنزل هللاّ «ثم القائل 
  ون أن القرآن محرَّف!، وفعل معهم القائلعليه�السالمواملسيح 

: أين نحن وتفهُّم كالم ّهللا »  أنزل ّهللا «ثم القائل  ، إن له  دون تحريف، القائل بأن القرآن هو الدليل األوَّل يرتكه قائالً
  أهالً خصوصا ال يحل تفس�ه إالَّ لهم.

جالء املفت� بخالفه، فلــيعِن مــا يحمل عليه اآلراء تقديسا لأل » بيان الناس«مع التصديق أنه »  أنزل هللاّ «ثم القائل 
  عنوه منه!

كان هو »  ما أنزل هللاّ «ظلي� أس�ا بأيدي الناس النسناس عىل مدار الزمن الرسايل، فلو أن »  ما أنزل هللاّ «وهكذا نرى 
إلختالقــات واملترشع� بها، دو�ا ِحَوٍل عنــه، � تحصــل هــذه الخالفــات العارمــة وا  املحور األصيل ملَُدراء رشعة هللاّ 

  املتشتتة.
ُق الَِّذي بَْ�َ يََديِْه َولِتُنِذَر أُمَّ الُْقَرى َوَمْن َحوْلََها َوالَّذِ « اُه ُمبَارٌَك ُمَصدِّ يَن يُْؤِمنُوَن بِاالِْخرَِة يُْؤِمنُوَن بِــِه َوَهَذا كِتَاٌب أَنزَلْنَ
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 ...». و�� ��روا ا��ّ�«  ���� و�� ��� ���� و�� ��� ���� و�� ��� ا�� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�  ا����د ���ل: �� أ��ل ا��ّ�
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»َوُهْم َعَىل َصالَتِِهْم يَُحاِفظُونَ 
١:  

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أُم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع ال ريب فيه فريق يف الجنة وفريق يف «
»السع�

٢٣.  
وكل كتــب » كتاب أنزلناه مبارك«القرآن العظيم » وهذا«ناهجها وغ� ماض� .. تلك كتب لل�ض�، ماض� عىل م 

  مباركة ولكن أين مبارك من مبارك؟  هللاّ 
فهذا املبارك تتم بركته، وتطُم كافة املكلف� يف كل حقول العلم واملعرفة والعمل الصالح إىل يوم الدين، ثم ولــيس 

ن كتب الوحي، تصديقا لصادق وحيهــا وتكــذيبا للكــاذب مــن م» مصدق الذي ب� يديه«بدعا من الكتب بل هو 
  تحريف أو تجديف.

إضافة إىل وحدة السلسلة الكتابية للرسل، أن هذا الكتاب ناظر إليها مهيمن عليها، تصديقا » ب� يديه«وقد تلمح 
»مصدقا ملا ب� يديه من الكتاب ومهيمنا عليه«لصادقها وتكميالً، وتكذيبا لكاذبها 

  ، ثم:٤
فمكة املكرمة هي أم القرى يف أصل التكوين إعتبارا بالكعبة املباركة حيث ُدحيت » ولتنذر أم القرى ومن حولها«

مــن �ككــت العظــم » مكــة«األرض من تحتها وُمّكت، فكل القرى طارئة عليها وهي أمهــا وُمخهــا، فقــد اشــتقت 
إن أوَّل بيت وضع للناس للذي «نشاُءها. ك� وأنّها أوَّل بيت وضع للناس: أخرجت مخه، فهي مخ األرض وأصلها وم

  ».ببكة مباركا وهدى للعامل�
ذلك وك� أن األرض هي أم الكرات كلها �عنى سبقها عليها يف خلقها فصبغها بسابغ املكان واملكانة ألصول املكلف� 

  فصلت.ب� العامل�، ك� فصلت هذه السابقة السابغة يف سورة 
فهي أم القرى الرسالية يف الكون كله، أعم م� هي أم القــرى األرضــية، تحليقــا لواجهتهــا الروحيــة الرســالية عــىل 

  مكانات الرساالت كلها أرضية وس�وية.
يف حقل االنذار يف القرى الرسالية، وانها جمع محيل بالالم وهو يفيد االستغراق، إذا فمستغرق القرى » القرى«فألن 
  لية ارضية وس�وية كلها تظل يف ظل هذه الرسالة العاملية الكربى دون إبقاٍء.الرسا

» القــرى«فـــ » أم القــرى ومــن حولهــا«لكان ظاهرا يف الجزيرة العربية، ولكنه » مكة ومن حولها«فلنئ كان النص 
ه العاصــمة الرســالية �ن حول هذ» من حولها«الشاملة لكافة املجتمعات املكلفة بالرساالت يف الكون كله، تفرسِّ 

  العاملية.
ال تختص �ا حول مكة حيث تشمل ما تسمى قرية يف أرض » القرى«هي فسحة هذه الدعوة، وألن » القرى«فسعة 

بــل ان مــا حولهــا طــائف عــىل  ٥ومكة امها كلها، دون مثل الطــائف» القرى«تعني نفس » حولها«أو يف س�ء، فـ 
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أ��ل: ��ا ����� ����ب ا����د�� ��� ���� �� ا��ٓ�� ا������ » وام ا���ى ��� و�� ����� ا�����» ����ر ام ا���ى و�� �����«  ا��ّ�

 ا������ ��� ا���ى �� ا���ن ���.



 274

  ، دون طائف خاص وال طائفة خاصة من العامل�.العامل� اجمع�
فك� يعنى م� حول عاصمة الجمهورية االسالمية كافة البالد فيها، ويعني م� حول عاصمة الدولة املهدوية كافــة 

يف هذه الرسالة السامية، فإن » أم القرى وما حولها«من يف األرض وسائر املكلف� يف أرجاء الكون، كذلك ـ وبأحرى ـ 
العاصمة، هي مستغرق املجتمعات من كافة املكلف� من كــل العــامل� مــن أهــل »: األم«التي هي حول » القرى«

  الس�وات واألرض�.
تشمالن يف ذلك اإلنذار كافة » ألنذركم به ومن بلغ«ويف أخرى » لتنذر ام القرى ومن حولها) «۷هنا ويف الشورى (

فــال » فذكر بالقرآن من يخــاف وعيــد«، وليس اإلنذار إالَّ بالقرآن ك� التذك�  البالغ� من القرى املكلفة برشائع هللاّ 
وما «تختص الدعوة القرآنية بالعرب، أم عرب الجزيرة، ام القرى املجاورة ألم القرى يف الجزيرة، بل هي للناس كافة: 

ومــا «بــل ولكــل العــامل�:  ٢»اليكم جميعــا  ها الناس إ� رسول هللاّ قل يا أي« ١»أرسلناك إالَّ كافة للناس بش�ا ونذيرا
  .٣»أرسلناك إالَّ رحمة للعامل�

 فقد تصيَّد أعداٌء لإلسالم من املسترشق� أن تقرص الدعوة عىل أهل مكة ومن حولها، مقتطع� آية أم القــرى مــن
القرآن كله ليخيِّلوا إىل البسطاء أن هذه الدعوة كانت يف بدايتها محصورة بهؤالء األمي� ومجاوريهم، ثم توسعت يف 

  أن تتخطاها إىل الناس كافة وذلك بعد هجرته إىل املدينة وقيام دولته بها. آله و عليه هللا صىلالجزيرة كلها ثم همَّ محمد 
رى يف أم القرى، ك� تغافلوا ان آيات األنبياء وسبأٍ واألعراف من أولياء املكيــات ولكنهم تغافلوا عن املعني من الق

  بداية الدعوة.
وح� تكون الدعوة اإلسالمية للناس وللعامل� كافة، فاملتخلف عنها زغم اختصاصها بغ�ه خارج عــن النــاس وعــن 

  العامل� اجمع�، فهو ـ إذا ـ يف زمرة النسناس.
لعبد تلعب بها أنت   يا حداد قف عىل حدك وخفف عن جزرك ومدك ف� كان كتاب ّهللا » حدادال«وهنا نقول ملثل 

  .٤وأمثالك
فالقرآن هو وسيلة الدعوة الخالدة إىل يوم الدين، دعوة بأهله الرسالي�، رسوالً وأ�ة معصوم�، ومــن ثــم علــ�ء 

والدعاية يف هذا املثلث، إضافة إىل السنة الشارحة، وكل رباني� دارس� يف مدرسة القرآن العظيم، محصورة الدعوة 
وما أشبه يف غ�ه�، فكامل اإلنذار هــو أن يكــون بكتــاب » ذكر بالقرآن«هنا و» لينذر«دون » ولتنذر«ذلك ملكان 

  معصوم �نذر معصوم أمن يتلوا تلوه ويحذوا محذاه ويرمي مرماه.
وال ـ فقط ـ مشارق األرض ومغاربها، ألن أم القــرى هــي العاصــمة  الحول املجاور لها،» ما حولها«ذلك! فال تعني 

  تعم كل قراها يف الكون كله.» ماحولها«الكربى للمملكة الرسالية، فـ 
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تعــاىل، فــال   حيث يحمل كافة الربكات املرجوة من عنــد ّهللا » مبارك«وهنا براه� اربعة تثبت وحي القرآن، أوالها 
  إالَّ ويحويها ذلك الكتاب املب� والربهان املت�. تجد بركة ربانية صالحة صادقة

فهو مبارك يف صيغة التعب� بالغة وفصاحة يف القمــة العليــا، مبــارك يف الداللــة والتــدليل، مبــارك يف َوفــق الفطــرة 
ن والعقلية السلمية وقضية الواقع املُعاش السليم دون أي دَغل أو َدخٍل أو َدَجٍل، فال مــزرءة فيــه يف أي حقــل مــ

ولو كان من «الحقول، وال ممسك عليه علميا أو عقليا أو واقعيا أم يف أي سؤل أو سؤال للمكلف�، ويف جملة واحدة 
  ».لوجدوا فيه اختالفا كث�ا  عند هللاّ 

فالكتاب غ� اإللهي ليس ليصدق الوحي ـ ك� ال يصدقه الــوحي ـ وال يصــادقه » مصدق الذي ب� يديه«وثانيه�: 
ق الوحي إالّ الوحي لتطابق املغزى، وتوافق املعنى.الختالف الص   ادر واملصدر، فال يصدِّ

فسلسلة الوحي الربا� مرتبطة بحلقات مت�ثلة مه� تفاصلت يف طقوس أو تفاضلت، فانها تتفاضل حسب املصالح 
م هناك، وعديد وال تتعاضل، وسائر السلسلة غ� مت�ثلة وهي متفاصلة متعاضلة، قضية وحدة املصدر وطليق العل

  املصدر وّحد العلم هنا.
ذلك، ك� وأن تصديق الذي ب� يديه حجة عىل أهل الكتاب تحرضهم عىل اإل�ان به، وال سي� يف الــزمن القاحــل 

  الجاهل الذي سيطر فيه الجهل، وحرفت كتب الوحي عن جهات أرشاعها.
   ترصيحات وإشارات إىل هذه الرسالة األخ�ة.ال سي� وأن القرآن يذكّرهم �ا يف تلك الكتابات من بشارات يف

ك� وأن بالغة التعب� وتالئم املعرب عنه دون تصادم ـ حال ان كتبهم أد� تعبــ�ا وهــي محرفــة ـ يــدلهم عــىل أنــه 
  بأحرى منها يف صبغة الوحي وصيغته وصياغته.

قوام يف التأريخ الرسايل، هذه بواقعية تأث�ه حيث إن مسؤولية إنذار أم القرى وفيها ألّد األ » لتنذر أم القرى«وثالثتها 
  ك� حصلت، م� يربهن عىل بارع وحيه وقارع وقعته.

حيث الرسالة العاملية تتطلب معدات أقوى م� سواها، والنظر الصائب الثاقب يفيــدنا أن » ومن حولها«ورابعتها 
  .١جمع�قابلية هذه الرسالة وفاعليتها تناسب اإلنذار الطليق يف العامل� أ 

حيث اال�ان باآلخرة ا�ان بالحساب، فالثواب والعقاب، ولزامه الرسالة » والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به«ذلك، 
فلوالها لكانت اآلخرة عاطلة، إذا فاإل�ان بذلك البعــث  اإللهية الحاملة لتكاليف الرشعة الحافلة لسؤل املترشع�،

يوم االخرى إ�ان بالبعث يوم األوىل، ومن ثّم إنه هو الداعي إىل أمن شامل يف اآلخرة �ا يب� من رشوطات األمن 
  الواجب تحقيقها يوم الدنيا.

يها، وقضية ذلك التحري الصالح هي فاملؤمن باآلخرة حسابا وثوابا وعقابا يفتش عن أصلح املعدات لحياة سعيدة ف
الوصول إىل كامل اإل�ان بالقرآن ورسوله، وكل� كان اإل�ان باآلخرة أقوى فذلك التحري أكــ� وأقــوى، وكلــ� كــان 

  أضعف كان صاحبه أفشل وأغوى.
�ان بعد تحرُّف صحيح أن من قضايا اإل�ان باآلخرة هو اإل�ان برشعة س�وية تعم كل كتب الس�ء، إالَّ أن صالح اإل

الكتب السالفة ونزول كتاب جديد مهيمن عليها، غ� محرف عن جهات أرشاعها، إن ذلك يقتيض ـ فقــط ـ اإل�ــان 
اياه، تصــديقا ألصــل  بالقرآن تطبيقا له يف كافة ميادين الحياة، مه� كان التصديق بكل كتب الس�ء أيضا من قضــ

  . قا بهذا القرآن كآخر منشور من والية هللاّ الوحي فيها، وتصديقا النقضاء دورها، فتصدي
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  القرآن

  تذكرة ملن يخىش
  

  طه 
مالمح السورة ومصارحها برهان قاطع ال مرد له انها كلها مكية، وفيها من ذكريات التسليات من تاريخ الرساالت وال 

فاصــرب عــىل مــا «وتخــتم بــه:  »طــه«تبدء بــه وك�  آله و عليه هللا صىلسي� املوسوية، ما تُطمِنئ خاطر الرسول األقدس محمد 
يقولون... وال �دن عينيك... وامر اهلك بالصالة.. قل كل مرتبص فرتبصوا فستعلمون َمْن اصحاب الرصاط الســوي 

»ومن اهتدى
ول التــاريخ وبينه� قصص موىس وهارون، ثم آدم وزوجه وه� اهم القصص الرسالية ومعارضيها ط ١

  الرسايل، واك�ها ذكرا يف الذكر الحكيم.
ويا لها من ظل ظليل يغمر غالبية جوها، علوي جليل تخشع له القلوب وتحار دونه األلباب وتخضع النفوس: تجيل 

حــرى! تلــك املناجــاة »: فــاران«الرب بالوحي بالوادي املقدس عىل عبده موىس ك� تجىل بربوات املقدســ� عــىل 
يف ساكن الليــل والرســول  آلـه و عليه هللا صىل بزوغ وحي التورات، والليل ساكن وموىس وحيد، وك� ناجى محمدا الطويلة يف

وحيد بفاران، وب� الرسول� والوحي� والكتاب� تشابهات منقطعة النظ� عن كل بش� ونذير، م� تــربط الســورة 
  كلها بهذا البش� النذير.

  
»طه  َما أَنْزَلْنَا َعلَيَْك الُْقرْآَن لِتَْشَقى  إِالَّ تَْذكِرًَة لَِمْن يَْخَىش الرحمن الرحيم   بسم ّهللا «

٢  
دليالن اثنان عىل  »عليك... لتشقى«وهنا  ٤يف القرآن او سواه ٣»ن« »يس«نداًء، كـ  آلـه و عليه هللا صىلاسم من اس�ء النبي  »طه«

،  ، ابتغاَء مرضات ّهللا  ، وشغفا يف ذات هللاّ  يف هللاّ ، هي�نا  ذلك النداء، وثانيته� تربهن عىل مدى شقاءه يف مرضات هللاّ 
قــم الليــل إال «اصطناعا لنفسه اك� م� هي،واصطناعا للمرسل اليهم اك� م� هم، وكــ� أمــر بــاألمرين يف املزمــل 

اه فجعــل فقدم اإلمر من األمرين فقام الليل طويال طويالً حتى تورّمــت قــدم »قليالً... ان لك يف النهار سبحا طويالً

                                                        
 .١٣٥ا��ٓ��  ٢٠). ��رة ��:      ١

 
 .٣ـ  ١: ٢٠). ��رة ��      ٢

 
�� ا��ا��� �� ���� �� ��� �� ���� ��   ��� ا������ ����وق ���� �� ��� ا��ّ  ٢٩: ٣). ��� ا���آن �� �������ا�����ن      ٣

�� ا�� �� ا���آن، ����: ا���ن او �����  ٓا�� و ���� ا��� �����ل ��ل �� ���� �� �����  ا����م ����  ���د ا������� �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�

ـ �� ـ �� ـ ن ـ �� ا���   ا��� ـ و��� ��ل ���ا��ّ�ا���ء: و�� ���� ا�� ر��ل ـ و����ا ����ل ��ٔ�� �� ���ي ا���  ���ل �� ���� �� ���ه

 ا���� ذ��ا ر����ً ـ ��ل: ا���� ا�� �� ا���ء ���� و��� ا�� ا����..  ا����� ـ �� ا��� ا����� ـ �� ا��ل ا��ّ�

ا���� ا�� ا�� �� ا���ء  او ����ح ا���� ا����� وا���دي، وا����ق ����  �� ا���ء ا���آن او ا���رة او ا�� ا��ّ�» ��«ا��ل: و��� 

 وا��� ����رة. آ�� و ���� ا��� ��������� ����ت �� ا����ل  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 
�ـ�ل ا�ـ�  : �� ���ة ا���ء ��ـ� ر�ـ�آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٨٩: ٤). ا��ر ا�����ر      ٤

ا�����: ���� ���� ������: ���� وا��� وا�� ا����� وا����� وا����� وا����� وا������ وا����� وز�� ��� ان ا�ـ� ���ـ� �ـ�ل: 

 ا�����ن ا������ن �� و��.
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وقد يروى عــن اخيــه  ٣ويضع إحدى رجليه عىل األخرى ٢حبل كيال يناموكان يربط نفسه ب ١يرفع رجالً ويضع رجالً،
ر وجهه يقوم الليل  آله و عليه هللا صىل  : لقد قام رسول هللاّ السالم عليهعيل  عرش سن� عىل أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه واصفَّ

هنا » الليل«ويؤوّل  ٤بل لتسعد،»نا عليك القرآن لتشقىطه * ما انزل«عّز وجّل:   أجمع حتى عوتب يف ذلك فقال هللاّ 
يقــوم الليــل «حيث قلَّل قليل النوم لحد كثــ� حتــى صــح القــول »قم الليل اال قليالً«�ا يناسب آية املزمل ك� أمر 

بفتح التاء هي سعادته نفسه » لتسعد«فلم يكن مخالفا ألمر ربه، بل مرجحا إمر األمر املخ� ب� مربعه، ثم » اجمع
وبِضمنها هــي إســعاده اآلخــرين، واملعنيــان علهــ� معنيَّــان، فتحلِّــق  بالقرآن، بشقاء العبادة والذكر عن الخشية،

  عىل شؤون النزول كلها. »لتشقى*إال تذكرة«
  وهي بطبيعة الحال عتاب حنون يدل عىل شغفه البالغ لحدٍّ رجح األك� م� عليه.

ركا ملا هم فيه وآبــاءهم مــن وك� يدل عىل الجهل البالغ يف آباء الجهاالت حيث نسبوه اىل الشقاء بنزول القرآن، ت
ناظرة اىل شأ� النزول، فال هو شقي بنزول القرآن خالف » تشقى«تفس�ا ملقابل » بل لتسعد«الجاهليات الساقطة فـ

ما افرتي عليه، وال عليه ان يتعب نفسه به يف نفسه ويف دعوته، فقد وضع عنه إرص مثلث الشــقاء عنــاًء، ورســول 
  شقاء براء.الهدى من غ� السعادة يف ال

وعلّــه مثلــث  ٥»طــه  لقد شقى هذا الرجل بربه فأنزل ّهللا «ففي ذلك الخطاب العتاب الحنون رد عىل الذين قالوا 
تبارك وتعاىل قرأ طه ويس قبل ان يخلق الس�وات واألرض بألفي عام   ان هللاّ « آله و يهعل هللا صىلالشقاء، وقد يروى عن طه 

فل� سمعت املالئكة القرآن قالت: طو� ألمة ينزل عليها هذا وطو� ألجواف تحمــل هــذا وطــو� أللســنة تــتكلم 
  ٦».بهذا

كان دائب العبودية يف أصعبها ليطهَّر اك� واك�، وكان دائــب الــدعوة الصــارمة حرصــا عــىل  آله و عليه هللا صىلوألن الرسول 
ملحــة إج�ليــة عــنه�، ويف القــرآن املفصــل » لتشقى إال تذكرة ملن يخىش«لصدر عن رداهم، ك� هداهم، ضائق ا

                                                        
�� ا��� ا����� �� ا���� ا�� ����� ��م ا���� ���  آ�� و ���� ا��� �����ل: ��� ��ل ��� ا����  ا����م ����). ا����ر ا��ج ا�� ��دو�� �� ���      ١

 ��� ��ر�� ����ه ���� ���� ر��� و��� ر���ً ���� ����� ���ل: ��...

 
  اذا ��م �� ا���� ���� ���� ���� ���� ���م ����ل ا��ّ� ٓا�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر ا��ج ا�� ����� �� ا�� ���س ��ل ��ن ر��ل ا��ّ�     ٢

.�� ���� 

 
 ���� ���� و��� ا��ى ر���� ��� ا����ى ����� ��.. آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر ا��ج ��� �� ���� �� ����� ��ل ��ن ا����      ٣

 
�� ا����� �� ���  ا����م ������� ���ب ا������ج ������� روي �� ���� �� ���� �� ا��� �� آ����  ٣٦٧: ٣). ��ر ا������      ٤

 ...ٓا�� و ���� ا��� ���  و��� ��م ر��ل ا��ّ� ا����م ������ل ��ل أ��� ا�������  ا����م ����

 
��ل �����. ان ا�� ��� وا����� �� ا�����ة  ٣: ٢٢). ا��ر ا�����ر ا��ج ا�� ��دو�� ا�� ���� �� ا�� ���س و�� ����� ا��ازي      ٥

�� ���� ر���  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ����� ��� ���� د�� آ��ءك ���ل ٓا�� و ���� ا��� ���  �ا ����ل ا��ّ�و���� �� ��ي وا���� �� ا���رث ���

 ����� ��ه ا��ٓ�� ردا ����� و������ ����� ��ن د�� ا�����م �� ا����م.  �������� ����ا �� ا�� ���� ����ل ا��ّ�

 
ء وا����ا�� �� ا��ٔو�� وا�� ��ي وا�� ��دو�� وا������ ). ا����ر ا��ج ا��ار�� وا�� ����� �� ا������ وا������ �� ا�����     ٦

 ... ان ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ا���� �� ا�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�
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تفصيله�، فعلَّه لذلك خوطب هنا بطه، انه الطاهر لقمتها دون شقاء يف العبادة، والهــادي لقمتهــا دون شــقاٍء يف 
  الدعوة، فهو الطاهر الهادي فل�ذا يشقى.

وذلك بعصمة إلهية �ا اصطنعه ربــه واصــطنع » ه«وهو الهداية القمة فهو  ١»ط«ة القمة فهو الطهار  آله و عليه هللا صىلانه 
ٍء فيه شقوٌة، فيا له من مكرمــة  العبودية والدعوة دون زيادة وعبهو نفسه، فتكفيه ما فرض عليه ربه يف بعدي 

ة العبودية وتطبيق املسؤولية يف الدعوة، لحدٍّ يقول له ربه قف يا  طه* ما انزلنــا «ربانية شغفا بالغا يف تحقيق ُعدَّ
  واآلخرين.وانت اوّل العابدين وسيد املرسل� وإمام األول�  »عليك القرآن لتشقى*إال تذكرة ملن يخىش

  فكذلك األمر، حيث الطلب بالعبودية الصطناع نفسه والهداية الصطناع غ�ه. ٢»طالب الحق الهادي إليه«أم انه 
فغ� وجيه وال صحيح، ومعناها فيها  ٣او النبطية او الحبشية او الرسيانية» عك«كلمة معربة عن لغة » طه«وأما ان 

وهو رسول ونبي يف ساير القرآن؟ ومع الغض » يا رجل«فكيف يخاطب اّول العابدين وسيد املرسل� ب » يا رجل«
  يف صيغته العربية، انتقاالً اىل لغة اجنبية غ� بهية؟!.» ا رجلي«عن ذلك الغض يف مكانتِه فل�ذا � يأت 

قلبا لهمزته هاًء، قلبا لرجله اىل األرض بعد رفعها ما رفع، مه� وردت به رواية، فانها مــردودة » طأ«وال أنه �عنى 
  اىل راويها حيث تنايف القرآن البيان.

ك� يروى يف اخرى تناسب موقف القــرآن لفظيــا، والخطــاب كال! انه الطاهر الهادي، او طالب الحق الهادي اليه، 
  .»ما انزلنا عليك القرآن لتشقى«معنويا 

  ).۱۴حسب حروف الجمل: (» طه«ومن املوافقات هنا يف منزلة ذلك البدر الساطع املن� أن 
طبيعة الحال يف عبد  حتى يُنهى هنا؟ كالّ! فان ذلك كان» تشقى«وهي ليلة البدر، أتراه بعُد مختلفا عن أمر ربه يف 

يا «وك� أجاب سائله  »انا سنلقي عليك قوالً ثقيالً«شكوٍر مثله حتى تأتيه الرخصة تخفيفا بعد أمره يف املزمل وبعد 
م� يدل عىل  ٤»� تتعب نفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفال أكون عبدا شكورا!  رسول هللاّ 

يف مجلس يزيد مــن مفــاخره  السالم عليهتخفيفه منها بعد طه، وقد عده االمام السجاد  دؤبته يف صعوبة العبودية عىل
  .»طه* ما انزلنا عليك القرآن لتشقى«قائالً: انا ابن من هو 

والشقاء منها العناء يف طلب الخ� تعباً فوق امليسور ك� هنا، ومنها العناء من جراء الرش وهي الضــاللة يف األوىل 
تلمــح ملحــة المعــة �ناســبة الحكــم  »ما أنزلنا عليك القــرآن لتشــقى«األقدس براٌء عنها، و ة الرسولواألخرى، وساح

إنــا ســنلقي عليــك قــوالً «واملوضوع أن نزول القرآن كل له شخصياً ورسالياً منزل الشقاء والع�ء وألنه قول ثقيــل: 
، دون أن يكتفي بامليسور القليــل، ولــذلك أخــذ ء الثقيل، والتعبد الثقيل فالقول الثقيل يقتيض للمقول العب»ثقيالً

  :»طه* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى«يتكبد في� يتعبد حتى جاء أمر الجليل بالتقليل: 

                                                        
 �� ��أ آ�� ا������.ٓا�� و ���� ا��� ������رة ا�� ��� ����  ا����م ������ل ���� �� ���� ا���دق » ��«). ا�����ن ����� ا������ ��      ١

 
���� ���� ���ل ���  ا����م ������ ���ب ����� ا�����ر �����ده ا�� ����ن �� ���� ا���ري �� ا���دق  ٣٦٧: ٣). ��ر ا������      ٢

ا��ل: ��� ا���ء ��� » ��� ا���آن ����� �� �����و����ه �� ���� ا��� ا���دي ا��� �� ا����� � آ�� و ���� ا��� ���وا�� �� ���� �� ا���ء ا���� 

 ������ و������ ����ً ��� ���ي ا����دة ����� وا�����د ����ه.

 
 ). و�� ��و�� ��� ا������ �� ا����� و���� �� ���� و����� و���دة ��� �� ا��ر ا�����ر.     ٣

 
��� ����� ������ ����� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ن ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ا�� ���� �� أ�� ���� ). ا����ر �� أ��ل ا����� ����      ٤

 ».��...«������   ���م ��� ا��اف ا���� ر���� ����ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ... ��ل: و��ن ر��ل ا��ّ� ر��ل ا��ّ�
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أجل، ليس القرآن مجاالً للشقاء عىل آية حاٍل، حيث املحور  األصيل فيه يف كافة مجاالته وجلواته يُرس دون ُعٍرس، 
فــال تتجــاوز  »ولقد يرسنا القرآن فهل من مــدكر«ر فضالً عن َمنْزِل وحيه ومهبط رسالته: فإنه ميرسَّ للذكر لكل مّدك

  تكاليفه طاقة اإلنسان أياً كان، إذ ال يفرض إالَّ يف الطوق والسعة، نِعمة دون شقوة ونَعمة.
ؤمنــون، واســتزادة حــ� ك� أننا ما أنزلنا عليك القرآن لتقىش يف حمل الناس عىل الهدى، فتغيظاً وتضيُّقاً حــ� ال ي

يؤمنون، إذ ليس عليك هداهم، فال تذهب نفسك عليهم حرسات والتك يف ضيق م� �كرون، فإ�ا الغاية القصوى 
  منه محصورة يف:

إ�ا تنذر من أتبع الذكر وخيش الرحمن بالغيــب فبرشــه «تذكرة للمدكر، وتبرصة للمتبرص، فـ »إال تذكرة ملن يخىش«
»�غفرة وأجر كريم

يف األوىل أو  »ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى«واالستثناء هنا من أوصل املتصالت دو�ا انقطاع، فـ ١
وم� يشهد لذلك الحرص أن الذكر هو من أس�ء القرآن األصيلة، ذكراً  »إال تذكرة ملن يخىش«األخرى، وال ألمور أخرى 

  وتفصيالً. لكافة اآليات آفاقية وانفسية جملة
وما أوالها، إىل أنك تشقى وتتعب يف نفسك ودعوتك تذكرة ملن يخىش، حيث تنذر بــه قومــاً  »لتشقى«وقد تتوسع 

لدا، ف� شقاءك وعناءك كرسول إالَّ للذكرى، وأما أنت يا رسول الهدى فقد يكفيك ما أنــت دون نََصــب يف تعبــدك 
  .»أوَّل العابدين«لكونك 

  !»ملن يخىش«بهذا القرآن  »تذكرة«شقاءً وعناًء »إال«هكذا  »ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى«يُعنى ـ فاملعنى إذاً ـ ضمن ما 
  فلو ال تعب املذكر يف اصطناع نفسه ثم املحاولة يف اصطناع غ�ه، � تكن التذكرة تلك الكافية البالغة ملن يخىش.

إ�ا «يشوبه تعظيم عن علم �ا يخىش منه فـ والخشية هي الرضاعة يف الجوانح ك� الخشوع للجوارح، وهي خوف
»من عباده العل�ء  يخىش هللاّ 

»إ�ــا أنــت منــذر مــن يخشــاها«وعىل ضوءها الخشية من الحياة األخرى:  ٢
الــذين «، ٣

»يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
٤.  

فح� ال تكون خشية فَحمل القرآن ِحمٌل وشقاء، وإذا جاءت الخشية فَحمله نع�ء مه� كانت فيه من عناء، وأنت 
، ولكن ال عليك أن تشقى بالقرآن  ، يسهل عليك كل عناء يف سبيل هللاّ  يا أول العابدين يف شغف بالغ من خشية هللاّ 

  فوق ما عليك.
ليست إال عن غفلة، فلتكن مادتها موجودة ملن يخىش، وهي كذلك ملن يخىش ومن ال يخىش، حيــث وألن التذكرة 

الِفطَر مفطورة عىل معرفة أصول املعارف الدينية، والعقول الصافية الضافية تتبناها يف نضدها ونضجها، اســتيحاًء 
يمونة، ومن الــوحي بأ�انهــا امليمونــة، حيث يكملها ويفصلها، فالعقول تأخذ من الفطر بش�ئلها امل  من وحي هللاّ 

  وذلك املثلث البارع ينتج ديناً بارعاً ال عوج فيه وال ريب يعرتيه.
وهكذا يكون القرآن تذكرة بالفعل ملن � تحجب فطرته، و� تُكسف عقليته، فهو خاش للحق، متحــٍر عــن الحــق، 

فمن يخىش وهو يســعى فــالقرآن لــه ذكــرى،  مرتبص ترشيفه ليتذكر ما استغفل، ويكتمل عىل غراره ما هو قارص،
  ومن ال يخىش وهو يتلهى � يكن له ذكرى، باقياً يف غفلته، باغياً يف غفوته وشقوته.

دون صيغته األصلية السائغة للكتاب البيان؟ ألنه ال يعني ـ فقــط ـ  »لتشقى«ء التعب بـ وترى ملاذا التعب� عن عب
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بالغ يف بعدي الرسولية والرسالية، بل وجواباً ع� أفرتي عليه: (أنك لتشقى حيث تركت عن التعب ال آله و عليه هللا صىلمنعه 
 ً بيان مجمل جميل عن هذا املثلث، سلباً للشقاء عناًء وغ� عناء، وتثبيتاً لشقاءه وعنــاءه  »لتشقى«دين آباؤك) اذا

  بعض اليشء تذكرة ملن يخىش.
ب� موجبة وسالبة، موجبة دون الحرج تذكرة ملن يخىش، وســالبة حــدَّ الحــرج إذ  »لتشقى«يف  آله و عليه هللا صىلإذاً فشقاءه 

  تورمت قدماه، وسالبة ثانية هي فرية املفرتين عليه أن يف نزول  القرآن شقاءه إذ خرج عن دين اآلباء!.
  من مثلث املعنى املعني حسب شؤون النزول هنا. »لتشقى«وطبعاً ليست لتتعب لتعني ما عنته 

  
َمَواِت الُْعالتَنزِ « ْن َخلََق اْألَرَْض َوالسَّ   .»يالً ِممَّ

ذلك القرآن املنزل عليك ذكراً وتذكرة ملن يخىش، حقاً فيه الكفاية لكل تذكرة، دو�ا حاجة إىل نسخ او تكملة، ألنه 
ع التــدوين فك� أن خلقه التكوين يعم الكون كله، كذلك كتابه الترشي»تنزيالً ممن خلق األرض والس�وات العىل«

  يف كل ذكرى تتطلبها الحياة اإلنسانية العليا عىل مدار الحياة ومّر الزمان. »تذكرة ملن يخىش«يشمل الخلق كله 
سيطرة ملكيــة ومالكيــة عــىل  »الرحمن عىل العرش استوى. له ما يف الس�وات وما يف األرض وما تحت ال�ى«وك� 

  ه عىل العامل� أجمع�.الكون كله، كذلك كتابه العظيم مسيطر يف ذكرا
تنــزيالً ممــن خلــق األرض «حيــث يخىشــ »يخىش«وجوه عدة وجمعها أوجه: نصباً عىل املفعولية لـ »تنزيالً«وهنا يف 

  .»والس�وات العىل
: ما أنزلنا عليك القرآن... تنزيالً، وثالثــاً عــىل املــدح واالختصــاص: نخــص تنــزيالً... وذلــك »القرآن«ونصباً، بدلياً عن 

تصاص هو الذي يؤهله للتذكرة العامة الدائبة، ورابعاً عىل الحالية للقرآن املُنْزَل، ومربع املحتمالت محتمالت االخ
  تحتملها اآلية لفظياً ومعنوياً.

ما تحت «وهنا تقابل األرض للس�وات العىل يلمح جنس األرض الشامل لألرض� السبع السبع، ك� تلمح له ثانيًة 
  ـ تعب�ان عن الكون كله ككل كتاب التكوين، تأش�اً عش�اً أن القرآن هو كل كتاب التدوين. فه� ـ إذاً  »ال�ى

وإشارة أخرى، األرض هي ارايض خاشية وغاشية، والس�وات العيل هي القرآن حيث تضم كــل ســ�وات الــوحي، 
رة الوحي الهاطل عىل أرايض القلوب، ثم ال ، فال شقاء للس�وات العىل أن �طر غزيآله و عليه هللا صىليحمله الرسول الخاتم 

شقاء للقلوب يف تقبلها تلك األمطار، ال شقاء العناء وال غ� عناء، مه� شقيت قلوب مقلوبــة خاويــة عــن الهــدى، 
  مليئة بالردى.

ليهــا دليل علوها عىل األرض كلها حول أكنافها، محيطة بها، حائطة لها، منزلة ع »الس�وات«يف مواصفة  »العىل«ثم 
ها، غ� مائرة  من ماءها وسائر رح�تها، إذاً فاألرض محاطة بالس�وات فمدورة ك� الس�وات سائرة، حائرة يف ِخصمِّ

»�سك الس�وات واألرض ان تزوال  ّهللا «يف حراكها حيث 
١.  

قرآن منزل من عليا س�وات الوحي مكانة، إذ ليس فك� األمطار تنزل عىل األرض من عليا الس�وات مكاناً، كذلك ال
  مكان ينزل منه.  �ّ 
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  العلم

  يؤيد وحي القرآن
  

الَِحاِت أُْولَِئَك لَُهْم َمْغِفرٌَة َوِرزٌْق كَِريٌم « ا ُمَعاِجِزيَن أُْولَِئَك  لِيَْجِزَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ لَُهــْم َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف آيَاتِنَ
»َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيمٌ 

١.  
فالعدل ـ فقط ـ ال يكفي لرضورة الجزاء لو ال العلم بالصالح� والطالح�،  »ليجزي...« »بىل ور� لتأتينكم«ترى وملاذا 

املطبق عىل كل الكائنــات،  هي حصيلة العلم املطلق والعدل »ليجزي...«والعلم ـ فقط ال يكفي لو ال العدل، إذاً فـ
  فلو ال الجزاء فإّما ظلم أم جهل، أم ه� معاً فأسوء وأن�!

  ولنئ شك الجاهلون املتجاهلون يف ذلك الذكر الحكيم ونبيه الرسول الكريم، فهنالك العاملون يصدقون ويوقنون:
اِط الَْعِزيِز الَْحِميدِ  َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم الَِّذي أُنزَِل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك «   .»ُهَو الَْحقَّ َويَْهِدي إَِىل ِرصَ

  هم ـ فقط ـ عل�ء أهل الكتاب ك� يقال؟ »الذين أوتوا العلم«أترى 
ليس إال قصوراً يف العلم إذ � يؤتوه، فهــم ـ إذاً ـ ال حجــة  »الذي أنزل إليك من ربك الحق...«فغ�هم ح� ال يرون 

  ال حجة لهم ح� يؤمنون، فال قيمة إل�انهم دون علم وال سؤال عن كفرهم دون علم! عليهم ح� يكفرون، ك�
ليست إال وسيلة للتفتح إىل ذلك الكتاب الخالد املفتوح �صارعه لألجيال طول الزمان وعرض املكان،  »أوتوا العلم«

اوالته، فقــد يكــون مــن حسب درجاته ومح »الذي أنزل إليك من ربك هو الحق«وللعلم درجات عدة يرى صاحبه 
  عل�ء الكتاب عارفاً بالبشارات املودعة يف كتابات الوحي بحق القرآن ونبيه ثم يجحد متجاهالً قاحالً!

وقد يكون من جهال املرشك�، فالنه يحاول الحصول عىل الحق املرام يتحراه فيجد بغيته يف ذلك الكتاب النه مرسح 
  يشهد بكالمه لحقه!  البينات، وّهللا   فصيح بليغ فسيح عن تجوال آيات ّهللا 

هو بوجه عام كافة املكلف� غ� الُقرصَّ واملجان�، مه� كان أهل الكتاب وعلمهائهم وســائر  »الذين أوتوا العلم«فـ 
أهل العلم أقوى حجة من غ�هم تدليالً عىل حق القرآن، ولكنه ال �انع أصل التكليف بحجة العلــم، واقلــه علــم 

 كان أصله ـ ثم العقل ثم علم الكتاب تقليدياً ثم باجتهاد وكذا سائر العلوم البرشية، والجامع بينها الفطرة ـ مه�
  ، فالعارف ربه يعرف كالمه قدر ما عرفه. كلها معرفة ّهللا 

م: ف� من عاقل يفتح عينه إىل هذه اآليات البينات، أم أذنه وسمعه لس�عها، متدبراً فيها، إالَّ وسوف يحصل عىل عل
أو � يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتىل «فإنه أفضل اآليات وأخلد املعجزات  »إن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق«

  مه� كان األوفر عل�ً هو أوقر ثقالً حيث الحجة عنده أك�، فنكرانه لحق القرآن أن� وأنكر.»عليهم...
ع�له ك� يصح حتى يحصل عىل الحق املرام، والعلم املبد� هنا البد من علم ما يعرف به الحق من الباطل، ثم وإ 

بروا القول ويتفكروا:  أفال يتدبرون القرآن أم عــىل قلــوب «حاصل لكافة املكلف�، ثم عليهم حسب درجاتهم أن يدَّ
  فال حجة ـ اذاً ـ لألغفال الكفار ما دامت لهم عقول تعقل، ثم ال حجة عىل القرصَّ واملجان�. »أقفالها

الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب عندهم علم الوحي الكتا� بحق هذا القــرآن إضــافة إىل ســائر العلــم فطريــاً ف
  .٢وعقلياً...

تلف معلومات الكون، عندهم علــم دون الــوحي بحــق هــذا والذين أوتوا العلم من سواهم، بدراسات علمية ملخ
  القرآن.
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والذين أوتوا العلم�، عندهم علم مضاعف، حيث العلم أياً كان هو مفتاح للتفتح عىل حظ�ة العلم وخزانته وإ�ا 
  يعرف أهل الفضل ذووه.

م العقل، بهــ� يعقلــون والذين حرموا العلم� عندهم علم العقل عىل ضوء الفطرة، فعندهم وحي الفطرة ومن ث
  حق القرآن، فاين ـ إذاً ـ اختصاص الحجة بعل�ء أهل الكتاب أم أي العل�ء؟

هنا يخص الحق يف القرآن كانه ال حق سواه، أفال تكون كتابات الوحي ب� يديه حقاً يسندون إليها  »هو الحق«ثم 
  أهلوها بحق القرآن؟

ً وأعالها!  أجل! ولكن الحق درجات من أدناها إىل أعالها، فالقرآن أعالها، ك� ولثباته درجات والقرآن أثبتها خلودا
  ومن ثم هو ب� تحرُّف من املحرف�، وسليم عن أيدي الدس والتحريف والقرآن سليم يف أعاله.

  
  
  
  
  

  القرآن
  يقص خالفات إرسائيلية

  
ائِيَل أَكَْ�َ الَّذِ «   ١.»ي ُهْم ِفيِه يَْختَلُِفونَ إِنَّ َهَذا الُْقرْآَن يَُقصُّ َعَىل بَِني إِْرسَ
»وما أنزلنا عليك الكتاب إالّ لتب� لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون«

٢.  
يف كتــب الــوحي قصــاً مــن األنبــاء املــذكورة  »يقــص«دون سواه من قرائ� الوحي الســابقة عليــه  »إن هذا القرآن«

أك� الــذي هــم فيــه «وهم املحور األصيل يف رشعتهم مه� كانت تعم كافة املكلف�  »عىل بني إرسائيل«اإلرسائيلية 
ا مــن »يختلفون وذلك األك� هو بطبيعة الحال يحمل أهم الخالفات يف أصول الرشعة وفروعها ومــا تحمــل كتاباتهــ

  يختلفون قد يلوح من طيات األك�.قصص النبي� وسواهم، ثم األقل الذي هم فيه 
يشمل كافة االختالفات اإلرسائيلية التي تخلفها اختالقاتهم وتحريفاتهم كتابات الــوحي  »الذي هم فيه يختلفون«و

الدالة عىل االستمرارية يف بشارات  »يختلفون«التورا� عن جهات أرشاعها طول الزمن ما داموا هم موجودين ملكان 
س�عييل ـ ألنه ليس من ـ إرسائيل، وقصص رسالية، وأحكام كتابية أّما هيه، ك� هــي بينــة يف بحق هذا الرسول اإل 

  رسد القصص القرآنية عن افتعاالتهم يف مختلف حقولها.
وذلك القص الساحق هو قضية الهيمنة القرآنية عىل كتابات الوحي السالفة، وليدل أهل الكتاب عىل مدى ضاللهم، 

  القرآنية الصادقة، ك�: دفعاً لهم إىل الهدى
  .»َوإِنَُّه لَُهدًى َورَْحَمٌة لِلُْمْؤِمِن�َ «

ً »هدى«منهم ومن سواهم ممن يقرع آذانهم صارم الوحي القرآ� السامي،  اتهم العارمــة، توحيــدا تقيهم عــن خالفــ
لقرآ� هو الوحيد املنقطع للنهج وتوصيالً إىل املبلج، وذلك االهتداء بهدي القرآن هو قضية اإل�ان بقضيته، واملنهج ا

النظ� يف استعادة النفوس عن ورطاتها، وتركيبها وفق الفطرة الساذجة والعقلية الناضجة دون تكلُّف وال تخلُّف عن 
  السنن الكونية، تجاوباً رائعاً ب� كتا� التكوين والتدوين.
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 دون شــوب، وكأنــه فقــط هــو الهــدى واملصدران يشيان ملحتد القرآن أنه مصدر الهداية والرحمة، فإنه خالصه�
  والرحمة!.

نَهُْم بُِحكِْمِه َوُهَو الَْعِزيُز الَْعلِيمُ «   »إِنَّ َربََّك يَْقِيض بَيْ
هنا يف القرآن قضــاًء صــارماً يفصــل بيــنهم  »يقيض بينهم بحكمه«الذي رباك بهذه الرتبية القمة القرآنية  »إن ربك«

يف عزتــه  »الحكــيم«تغلباً عىل املتخلف� املختلفــ�  »وهو العزيز«جزاًء وفاقاً بالحق، وهناك يوم الحزاء قضاًء عملياً 
  بقضاءه وحكمه.

  
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  عند أهل الكتاب

  
اُهْم الِْكتَاَب يُْؤِمنُوَن بِِه َوِمْن َهــُؤالَء َمــْن يـُـْؤِمنُ « الَِّذيَن آتَيْنَ يَْجَحــُد بِآيَاتِنَــا إِالَّ بِــِه َوَمــا  وَكََذلَِك أَنْزَلْنَا إِلَيَْك الِْكتَاَب فَ

»الَْكاِفُرونَ 
١.  

فاملصدر واحد والصادر وحي واحد مه� »أنزلنا إليك الكتاب«األسلوب الذي أنزلنا إىل َمن قبلك من الكتاب  »وكذلك«
الوحي، موصولة الهدى اختلفت رشعة من الدين عن رشعة يف البعض من الطقوس الظاهرية، حلقات متصلة من 

  أعلم حيث يجعل رسالته.  ، وهللاّ  إىل هللاّ 
يا رسول الهدى، الكتاب الذي يحلِّق »أنزلنا إليك الكتاب«البعيدة املدى، الشاملة الهدى، الرادة عىل الردى  »وكذلك«

الحــال، ونتيجــة  هــم بطبيعــة »فالذين آتيناهم الكتــاب«وحيه عىل كل كتاب وزيادة، مشابهاً وحيُه وحيها وزيادة 
حيث املالمح نفس املالمــح »يؤمنون به«اإلطالع عىل وحي الكتاب والبشارات املودعة فيه بحق هذا الكتاب ونبيِّه 

واملسارح واملصارح نفس املسارح واملصارح، مه� تعنت عنه ج�عة متعندة! وبإرشاقة أقوى وإناقة أندى وأبدى، 
حيث الكتاب بنفسه برهان ال مرد له أنــه مــن  »من يؤمن به«ي الكتاب املرشك� البعيدين عن وح»ومن هؤالء«ثم 
كتاباً ورسوالً »وما يجحد بآياتنا«، مه� كانت الخربة السابقة بوحي الكتاب تزيد برهاناً مشياً عىل برهانه األصيل  هللاّ 

لوبهم، فتجاهلوا عن آيات الذين عميت بصائرهم وأغلقت أبواب ق »إالَّ الكافرون«وحجة أخرى للرسالة غ� الكتاب 
  البينات التي هي كالنار عىل املنار وكالشمس يف رايعة النهار.  هللاّ 

  وم� يقرِّب الفريق� إىل اإل�ان به، شاهداً ممن أرسل به إضافة إىل آية الكتاب:
» َ   ٢.»اَب الُْمبِْطلُونَ َوَما كُنَْت تَتْلُو ِمْن قَبْلِِه ِمْن كِتَاٍب َوالَ تَُخطُُّه بِيَِميِنَك إِذا الَرْت

تستأصل كيانه كرسول القرآن أن يتلوا من قبله من  »وما كنت«تستأصل كل كتاب س�وي أو أريض  »من كتاب«هنا 
ليه كــل تُحيل ع »ما كنت«كتاب، ال أنه ما تاله وهو قادر عىل تالوته تقيًة مصلحيَة الحفاظ عىل وحي القرآن، فإن 

                                                        
 .٤٧: ٢٩). ��رة ا������ت      ١
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تالوة وكتابة ألي كتاب قبل القرآن إحالة تكوينية وترشيعية، فلم يكن يستطيع أية تالوة قبله، وال كانت مسموحة 
  له لو استطاعها.

تنفي كل ائت�م بأي كتاب قبل القرآن، قراءة وإقراًء وتعلّ�ً وتفه�ً، وعــىل الجملــة ســلبية الــتالوة لــه  »تتلوا«ثم و
تالوة قالبية او قلبية، واألوىل تعم تالوة الســمع والبرصــ واللســان، وتالوتــه بيمينــه وهــي  مطلقة محلِّقة عىل كل

  الكتابة، وقد افردت بالذكر بعد التعميم ألنها من املصاديق الخفية للتالوة.
  والثانية تعم التالوة العقلية والقلبية، ونم ثم التالوة التطبيقية.

ل كتاب قبل القرآن، كذلك تحلِّق عىل كل ائت�م واتباع لكتاب قبله، فقد كــان إذاً فسلبية التالوة ك� تحلِّق عىل ك
لحجــة  »الرتاب املبطلــون«لو كان يتلوا ويخط من قبله من كتاب  »إذاً «منفصالً عن كل كتاب تالوة له وخطاً بيمنه 

أنه جمعه من كتابات الس�ء،  القرآن علّه م� تاله من كتاب فجمعه خطاً بيمينه كتاباً س�وياً ك� يهرفه الخارفون
»وقالوا أساط� األول� اكتتبتها فهي �ىل عليــه بكــرة وأصــيالً«أم كتاباً أرضياً، ك� يتقوله آخرون 

 »بيمينــك«، وملــاذا ١
للكتابــة ـ تعنــي �ــ�  ؟ علّها تعني ـ إضافة إىل �� الجارحة وهي املتعودة»بيمينك«والكتابة بطبيعة الحال تكون 

القدرة، فلم يكن �ستطاعه أي كتٍْب ألي كتاب ســواًء يف ســجالت القــراطيس وأشــباهها، أم يف ســجالت خاطراتــه 
ه و عليه هللا صىلاملقدسة لو سمع شيئاً من كتاب، وهكذا كان محمد  منذ أن كان فطي�ً حتى أنزل عليه القــرآن � تُعــرف  آـل

عن ظهر الغيب، وال مراجعة إىل أيٍّ من أهل الكتاب وال مدارسة لوحي الكتاب وســواه، منه أية تالوة يف كتاب أم 
ومن هنا نتلمح كرصاح أنه ما كان يتَّبع رشعة تقليدية من ذي قبل، حيث السلبية املطلقة لتالوة أي كتاب من قبل 

ملــن ال يقــرءه ـ حتــى يتطلــع إىل  تنفي كل ائت�م وإتباع ألي كتاب، فاتباع كتاب الرشعة يتطلب قراءته ـ أو قــراةً 
تستأصل أي قراءة واتباع، أن � يأتم بأي كتاب وال أي صاحب كتاب، فــ� قلــد  »وما كنت تتلوا«فرائضه ومحاظره، 

  قبل القرآن أية رشعة تقليدية! إذاً ف� كانت رشعته ـ وهو أفضل املصطف� ـ قبل رشعته وبعده؟ آله و عليه هللا صىلمحمد 
نه ما كان يتلوا من قبله من كتاب من ناحية، وأنه كان أعرف أهل زمانه وأعبدهم لربه قضية اإلصطفاء ح� نتأكد أ 

ـ أنه كان يوحى إليه بنبوءة شخصــية، معرفــة متصــلة،  ۱للرسالة األخ�ة من أخرى، إذا فأمره محصور ب� أمرين: 
به منذ   ولقد قرن هللاّ : «السالم عليهم� املؤمن� عىل ـ وعملية منفصلة عن الوحي، وك� يشهد له قول اإلمام أ  ۲متواصلة. 

  .٢»أن كان فطي�ً أفضل ملٍك من مالئكته يسلك به سبيل املكارم ويرشده إىل أفضل أخالق العا� ليله ونهاره...
»ما كنت تدري ما الكتاب وال اإل�ان«وم� يؤكد تلك السلبية الجامعة آية الشورى 

٣.  
هنا تحدد تلك السلبية إىل حد نزول القرآن، حيث أصبح بعــده أقــرَء القــرآن وأتــىل التــال�  »من قبله«ثم ومن يف 

طاً يف أية سجلة من السجالت، فهل توجد تالوة لكتاب بكــل حوايــاه وزوايــاه مثــل للكتاب والخاط� له بيمينه خ
وتوقيعاتــه إىل امللــوك والرؤســاء والشــيوخ معروفــة،  آله و عليه هللا صىلتالوته القرآن لنفسه وعىل الناس كافة؟ ك� وكتاباته 

  .٤ومنها ما هي مسجلة يف كتاب فذَّ 
فهذه اآلية تستأصل جذور اإلرتياب يف ذلك الكتاب ال ريب فيه هدًى للمتق�، إجابة عن شطحات القيالت الجاهلة 

وقالوا أساط� األول� اكتتبها فهي �ىل عليه بكرة وأصيالً*قل أنزله الذي يعلم الرس يف الس�وات واألرض «القاحلة: 
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»رحي�ً  إنه كان غفوراً 
يف  ٣يغ مختلفة ك� يف كتاب أشعياءيف كتابات الس�ء بص آلـه و عليه هللا صىل، ولقد ذكرت أمية محمد ١٢

  أصله العربا�:
ادايِم« ي ِمشَّ ): ملن ترى يعلم العلم وملن يفقه ۹»(إْت ِمي يُورِْه ِدعاْه ِوإْت ِمْي يا بِْ�ْ ِشُموعا ِغگموِيلْ ِمحاالَْب ِعتْيِمِّ

  .٤ثم يستسمر يف مواصفات وحي القرآن )...۹»(يف الخطاب اللمفطوم� عن الل� للمفصول� عن الثدي
  ويف نص عربا� آخر من التوراة: (يدعو ييرسائل إوايل حنبيا مشوكاع إيْش هاُروَح َعْل ُروب َعُونِخا ِوربَاه مَشط�ه):

ر� حييم «املرصوع صاحب روحٍ إلهامي وصاحب الوحي، وهنا يقول  بنو إرسائيل يعلمون ويعرفون أن النبي األمي
  الذي بعث يف عهد عبد هللاّ   أن القصد من النبي األمّي هنا إ�ا هو محمد بن عبد ّهللا » عصحييم«يف كتاب  »ويطال

  بن سالم.
ا إِالَّ الظَّالُِمونَ بَْل ُهَو آيَاٌت بَيِّنَاٌت ِيف ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َوَما يَْجحَ « »ُد بِآيَاتِنَ

٥.  
الدالالت  »بينات«تدلنا بنفسها عىل أنها إلهيات  »آيات«القرآن  »هو«هنا إرضاب عن كل قيلة عليلة حول القرآن  »بل«

 ذلك علم الكتاب ك� ألهل الكتاب، أم : ما به �يز اآلية عن سواها، سواء يف»يف صدور الذين أوتوا العلم«عىل ذلك: 
علم لغة الكتاب ك� لسواهم كاملرشك� وسواهم، العارف� لغة الكتاب، وحتى غ� العارف� ح� يرتجم لهم الكتاب، 

 »الذين أوتوا العلم«، مه� اختلفت درجاته حسب درجات  فالفطرة والعقلية السليمة تكفيان لإلتقان أنها آيات ّهللا 
، فك� آياته لهم بينات الداللة عىل إلهيتها، كذلك هــي بينــات السـالم علـيهموأ�ة أهل بيته  آله و عليه هللا صىلهو الرسول  وأعالهم

تحلِّق عىل  »بينات«الداللة عىل مداليلها فإنهم هم الراسخون يف العلم يف بعدي الداللة والتدليل للقرآن العظيم ثم 
  ، بينات الداللة وبينات التدليل ألعىل القمم العالية الكافية ملن يتحرى عن هدًى.كل بينة يف كافة الحقول املعرفية

، حيث القصد هو العلم الذي السالم عليهمبالرعيل األعىل من أهل بيت الرسالة املحمدية  »الذين أوتوا العلم«فال يختص 
واللطائف والحقايق، فقد تكفي العبارة يكون ذريعة للحصول عىل بيِّنات الكتاب وهو درجات ب� العبارة واإلشارة 

  وهي املعا� املطابقية الرتج�نية الساذجة، دليالً عىل بينات آياته.
يعم العلم الفطري والعقيل املؤتيان لكل مكلَّف، والعلم التعقيل املؤ� ملن يطلبه بتفك� أو دراسة،  »أوتوا العلم«و

ه� عىل درجاتهم، فالعلم أياً كان طبيعته الكشف عن الحق، فبقدر وعلم اإللهام ثم علم الوحي املؤتيان لآلهل� ل
درجات حسب الدرجات، أن استعمل العلم يف صالحه كشفاً عن  »هو آيات بينات«العلم املستخدم لتفهُّم الكتاب 

  الحق املُرام.
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أم  آلـه و عليـه هللا صـىلول وهم منــازل وحــي القــرآن، دون وســيط كالرســ »بل هو آيات بينات ويف صدور الذين أوتوا العلم«
ككل، فمه� � تكن آياته ىف  »هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم«، ك� السالم عليهمبوسيط ك� األ�ة املعصومون 

  صدورهم، فهي بينات يف صدورهم ملّا تتىل عليهم أم يتلونها.
 »يف صدور الذين أوتوا العلم«ينات الداللة والتدليل، ب»بينات يف صدور«و »آيات يف صدور«ـ  »هو آيات بينات...«إذاً فـ

  .١كلَّه بالكتاب وهم الرعيل األعىل
ثم يف صدور الحفاظ لها لفظيا ومعنوياً كالعل�ء الرباني� يف علوم القرآن، يف الداللة والتدليل عىل أقدراهم، ثم يف 

  صدور حفاظها معنوياً مه� � يحفظوها لفظياً يف الداللة عىل أقدارهم.
وأخ�اً يف صدور املستدل� بها عىل كونها إلهيات، مه� اختلفــت صــدور عــن صــدور، وبينــات بــ� األد� واألعــىل 

  وبينه� متوسطات.
السالم عليهمفهنا مثلث: الحفظ لفظياً، والداللة عىل كل حقائقها، والتدليل بها عىل إلهيتها، هي الخاصة باملعصوم� 

٢.  
ثم التدليل بها ـ فقط ـ عىل إلهيتها، يعم كل من بإمكانه التعرُّف إىل حالــة املعنــى وهالــة املعنــي منهــا، وبيــنه� 

  متوسطات يف أبعاد الحفظ لفظياً ومعنوياً، والداللة والتدليل.
أنفسهم والظاملون الحقَّ الناصع،  »إالَّ الظاملون«يّاً كانت: آفاقية وأنفسية، رسولياً ورسالياً وكتابياً أ  »وما يجحد بآياتنا«

تغافالً عن ِفطَرهم وعقولهم وفَكرهم، وتجاهالً عن العلم الذي أوتوه من ربهم، فكل بص�ة ـ مه� كانــت كليلــة ـ 
لمهم وأجهلهم هؤالء األوغاد املناكيد الجاحدين آليــة القــرآن تبرص ربوبية الوحي الرسالية يف القرآن ونبيه، ف� أظ

  البينات!  وسواه من آيات هللاّ 
للتدليل عىل أن الجاحدين بآيات  »الجاهلون«أو  »الذين � يؤتوه«بدالً عن  »الذين أوتوا العلم«قبال  »الظاملون«وهنا 

بل هم ظلموا الذي أوتوه من العلم، تنــازالً عنــه وتجــاهالً ليسوا يفقدون العلم الذي به تُعلم آياتها البيِّنات،   هللاّ 
، فقد ظلموا بذلك ما أوتوه من العلم فـ أم �  »جحدوا بها واستيتقنتها أنفسهم ظل�ً وعلواً «وتغافالً عامداً أم متساهالً

بروا القرآن ل� يستيقنوا فيؤمنوا.   يدَّ
داً، ما دام أنه مقرص يف ذلك الجحود، حيث � يستعمل العلم املؤ� إال ظاملاً، عاملاً أو جاح  فليس الجاحد بآيات ّهللا 

  له يف صالحه.
؟ ألنها أوىل مقامات اإل�ان اإلتقان، حيث يغربل العلم فطرياً وعقلياً وعلمياً وحسياً إىل الصدور »يف صدور...«وملاذا 

� هؤالء الذين يعلمونها دون صــدورهم ومنها إىل القلوب، ف� � يصل إىل الصدور � تحصل بينة عىل ضوِءه، فكث
  وليست لهم بينات!

َا االْيَاُت ِعنَْد هللاّ « َا أَنَا نَِذيٌر ُمِب�ٌ    َوقَالُوا لَْوالَ أُنْزَِل َعلَيِْه آيَاٌت ِمْن َربِِّه قُْل إِ�َّ   ٣.»َوإِ�َّ
تعريضة عليه ساخرة، أنه لو كان ربَّه فكيف أهمله إذ أرســله دون آيــة  »�ـ أو ـ رب العامل  ّهللا «هنا دون  »من ربه«

  تدل عىل رسالته، فهل َضنَّ به أم غفل عنه، أم هو كاذب يف دعوى الرسالة؟!
هنا اآليات املقرتحة عليه هي امللموسة املحسوسة املتعود عليها طيلة الرساالت السالفة جهالً منهم أو تجاهالً أن 

                                                        
). ��ـ� �ــ�ا ا�����ــ�ل �ــ����آن آ�ــ�ت ���ــ�ت �ــ� �ــ�ور�� ��ــ� ��ا��ــ� دون ا��ــ�ء، آ�ــ�ت �ــ� �ــ�ور��، �ــ� ���ــ�ت �ــ�      ١

�����ظ أم ���� �� ��ور�� إ�� ����ت، و��� ��ور��، �� ������ �� �� ����ت �� ��ور�� ���� ���� آ��ت ـ �� ��ور�� �

 ا���ور در��ت �������ت أ���ً در��ت.
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إال اآلية التي تثبت الرسالة، وأما كون اآلية الرسالية عىل نسق واحد فال، بل املفروض يف كل رسالة أن   ليس عىل هللاّ 
تال�ها اآلية الرسالية، فالرسالة املحدودة تكفيها اآليات الوقتية املحــدودة ككــل الرســاالت قبــل األخــ�ة، والرســالة 

حدودة، بل اآلية الخالدة التي هي أقوى من كل اآليــات الرســالية املحلِّقة عىل كل عرص ومرص ال تكفيها اآليات امل
مادُة مدًة، مادة تجذب كل العقالء عىل مرابتهم ويف كل حقولهم العقلية والعلمية، ومــدة تســتمر إىل آخــر زمــن 

  التكليف.
ي مــا كانــت فاآليات الرسالية املادية التي صاحبت أصحاب الرساالت من قبل يف غضون البرشية وعنفوانات الوح

حجة إال زمن كل رسول ح� تظهر عىل يديه، وهذه الرسالة األخ�ة البالغة ألعىل القمم الرسالية، من الرضوري لها 
الحجة الحارضة يف الطول التاريخي والعرض الجغرايف، محلقة عىل كل املجاالت يف كل الحاالت، دون أيــة غيبوبــة 

  غرر تقدم العقول والعلوم، متفتحة كنوزها لكافة األجيال. لشمسها، بل ولتزداد إرشاقة فوق إرشاقة عىل
دائبة الداللة يف كل زمان ومكان، دون اختصــاص بالحيــاة الرســولية كــ� يف ســائر اآليــات  »القرآن«فآيتها الرسالية 

ائق الرسالية لسائر املرسل�، بل وتحيى يف الحياة الرسالية ك� الرسولية بل وأقوى وأنــدى حيــث تظهــر منهــا حقــ
  ورقائق وتبهر، ما � يكن الجيل الحضور زمن الرسول ليدركوها، فإن للقرآن آيات متشابهات يفرسها الزمن.

وهؤالء املجاهيل ح� يقرتحون عىل هذا الرسول آيات مادية وقتية كالسالفة، قد يسخرون منه بقولتهم املتحديــة 
  ه وهو يدعي خا�ة الرسالية وأقواها؟!إن كان ربه، فكيف تركه رب »لو ال أنزل عليه آيات من ربه«

آيــات حتــى يربزهــا أو   والجواب القاطع القاصع يتشكل من سلب وإيجاب، فالسلب يعنــي أنــه ال �لــك مــن هللاّ 
علــ�ً وقــدرة   ال ســواه، عنــد هللاّ   : كل اآليات الرسالية مادية ومعنوية هي عند هللاّ » قل إ�ا اآليات عند هللاّ «يستزلها: 
»فــانتظروا إ� معكــم مــن املنتظــرين  ويقولون لو ال أنزل عليه آية من ربه فقل إ�ا الغيــب �ّ «نزالها وحكمة إل 

ـ  ١
عن  »نذير«: رسالتي أنا محصورة يف »وإ�ا أنا نذير مب�«بكل أبعاده:   فاآليات الرسالية هي من الغيب املخصوص با�ّ 

هو الذي أرســلني   ، فك� ّهللا  ىف نذار� دون إبهام، وأما سند الرسالة، فهو كاصلها، فليس إال عند هللاّ  »مب�«  بأس هللاّ 
  وأوحى إيل، كذلك هو الذي ينزل عيل آية الرسالة املثبتة لها، ثم الجواب اإليجا� هو آية القرآن الكافية عن كل آية:

ِكتَاَب يُتَْىل َعلَيِْهْم إِنَّ ِيف ذَلَِك لََرْحَمًة َوِذكَْرى لَِقْوٍم يُْؤِمنُونَ أََولَْم يَْكِفِهْم أَنَّا أَنْزَلْنَا َعلَيْ «   ٢.»َك الْ
الرسول نفسه، أ� تكفهم أنت �ا  والواو هنا تعطف إىل محذوف هو بطبيعة الحال آية ك� القرآن آية، وليست إالّ 

وكــ� املرســلون دونــه  »وما كنت تتلو من قبله من كتــاب وال تخطــه بيمينــك...«سالية تحمل أعىل قمم الرتبية الر 
»قالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون«يستدلون لرسالتهم اإللهية بالرتبية الرسالية الالمعة فيهم: 

٣.  
له، وإن � يأت بالقرآن، يكفي آية بينة رسالية برسوليته، فهو بنفسه، بحاله وأفعاله وأقوا آله و عليه هللا صىلفقد يكفي محمد 

فهو القرآن نفسه  »وما علمناه الشعر وما ينبغي له إالَّ هو إالَّ ذكر وقرآن مب�...«هو القرآن، متجسداً يف كل أحواله 
تكفهم أنت آية لرسالتك لكلِّ ك� كتابه املنزل عليه قرآن تدوينياً! وقد تىل عليكم كتاب حياته رسالية قبلها! وإذا � 

تالوًة هي عىل األس�ع أسهل، وعمرهــا أطــول، »أو � يكفم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتىل عليهم..«البرص وقَْرص النظر 
فهي عيل هذه الرسالة أدّل وأنبل، فقرآن محمد ومحمد القرآن آيتان بارعتان كلٌّ تؤيد االخرى، أم ه� آية واحدة 

هي استمرارية لألوىل: رسول القرآن، حيث يعيش يف كل الحياة ويعيِّش بآيتها البارعة كل متحٍر عن  والثانية القرآن
  حق الرسالة وحاقها.

                                                        
 .٢٠: ١٠). ��رة ����      ١

 
 .٥١: ٢٩). ��رة ا������ت      ٢

 
 .١٦: ٣٦). ��رة ��      ٣
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عن كل آية رسالية أن يحلِّق الوحي اآليُة الزمَن الرسويل بنجومه ليل نهار، ودو�ا انطقاع نزوالً عــىل  »أو � يكفهم«
ا ب� دفتيه مؤلَّفا بوحي ك� نزل بــوحي، شمســاً مرشــقة عــىل قلــوب وأفكــار الرسول، ثم ويحلِّق الزمن الرسايل �

  املكلف� إىل يوم الدين.
كفى بقوم حمقاً أو ضاللة أن يرغبوا «: و آله و عليه هللا صىلإن القرآن آية كافية، آيًة خالدة وكتاب رشعة خالدة عىل حد قوله 

لو نــزل مــوىس فــاتبعتموه وتركتمــو� « :آلـه و عليه هللا صىلوقوله  ١»غ�هم... ع� جاء به نبيهم إليهم اىل ما جاء به غ�ه إىل
  .٢»لضللتم أنا حظكم من النبي� وأنتم حظي من األمم

إن أهل الكتاب يحدثونا بأحاديث قد أخذت بقلوبنــا   : يا رسول هللاّ آلـه و عليه هللا صىلويقول لعمر بن الخطاب ح� قال له 
ه وقد هممنا أن نكتبها! يا ابن الخطاب؟ أمتهوِّكون أنتم ك� تهوكت اليهود والنصارى، أما والذي نفس محمد بيد

  .٣»لقد جئتكم بها بيضاَء نقية ولكني أعطيت جوامع الكلم واخترص يل الحديث اختصاراً 
أجل ويف هذا القرآن كفاية عن كل� دق وجل، املذكورة يف كل كتابات الس�ء واألرض، وهو املحور األصيل رداً لكل 

الوحي اآلية، البالغ يف بعدي وحي  »إن يف ذلك«ويُنكل بكل ما فارقه، وشارد وايراداً لكل وارد، ال يُقبل إالّ ما وافقه، 
لقــوم «تذكِّر كل منيس ومجهــول  »وذكرى«رحيمية ربانية خالدة عىل مدار الزمن  »لرحمة«الرسالة وبرهانها النهاية 

زمن الرسول  »م يؤمنونقو «، حيث القرآن خ� آية رسولية ورسالية قاصعة قاطعة ال ريب فيها، فـ بآيات ّهللا  »يؤمنون
وبعده إىل يوم الدين، لهم يف آية القرآن الكفاية التامة الطامة، دون حاجة إىل آية أخرى برصية أو بص�ية، فإنهــا 

  الشهادة الكاملة الكافلة اإللهية ب� الرسول وكافة العامل�:

                                                        
�� ���� �� ���ة ��ل ��ء ��س �� ا������� ���� �� ������ ���� ��� �� ����ه �� ا����د ���ل  ١٤٨: ٥). ا��ر ا�����ر      ١

 ����.ٓا�� و ���� ا��� ���..... ����� ��ه ا��ٓ�� و��� �� أ�� ����ة ��� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 
�ـ� ���ـ�   ). ا����ر أ��ج ��� ا��زاق وأ�� ��� وا�� ا����� وا����� �� ا���� وا������ �� ��� ا�ٕ���ـ�ن �ـ� ��ـ� ا��ّـ�     ٢

���ـ�ب ��ـ� ��ا�ـ� �ـ� ا��ـ�راة ��ـ�ل: �ـ�ه أ�ـ���� �ـ� ر�ـ� �ـ� أ�ـ�  �آـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��ا��ٔ���ري ��ل د�� ��� �� ا����ب ��� ا���� 

�� ا���رث ���� أ�� ��ى و�� ر��ل   ����اً ����اً �� أر ���� �� ���ل ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا����ب أ����� ���� ����� و�� ر��ل ا��ّ�

و��ل: �� ��ل ����... و��� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ���م د���ً و����� ����ً ���ى �� ر��ل ا��ّ�ر��ً و����ٕ   ���ل ��� ر���� ����ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

����ن و��ـ�  آ�ـ� و ���� ا��� �������ب �� ��� ���� �� ��� ����� ���ءه ���� وا����  آ�� و ���� ا��� ���ا����ي أن ���� ��ءت إ�� ا���� 

�� وأ�� ����� ��������ه و�������� ������، و��� أ��ج ��� ا��زاق وا�����ـ� �ـ� أ�ـ� ����ـ� ان ���ل: وا��ي ���� ���ه �� أ���� ��

��� �� ا����ب ��ّ ���� ���ء �����ً ������� ���� �������� ���ل ����� أ��� �� �� ��ا ا����ب ��ل ��� �����ى أد���ً ����ٔه �� 

���ـ�ن ��ـ�ب ر�ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ���ءه ���� و��� و�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �����ء �� إ��� ���� �� �� ���ه و���� �� أ�� ا���� 

��� ا���م وأ�� ���ء ���� ��ا ا����ب  آ�ـ� و ���� ا��� ���  �� ا��ٔ���ر ���ه ا����ب و��ل ����� أ�� �� ا�� ا����ب أ�� ��ى و�� ر��ل ا��ّ�

�� ذ�� إ��� ���� �����ً و�����ً وأ���� ��ا�� ا���� و��ا��� وا���� �� ا����� ا���ـ�راً ��ـ� ����ـ��� � آ�� و ���� ا��� ������ل ا���� 

�� ���� ا���راة ���ل: �� ������� وآ�� ��� و�����ا �� أ�ـ�ل  آ�� و ���� ا��� ���  ا�������ن، و��� �� ��� �� ا����ب ���� ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�

 �� �� ��� ا����ر.ا���� ٤٤و» إ���� وآ���ا ��

أ��ل: ��ه ا���ا�� �� ���� �� إذا ��ر�� آ��ت �� ا���� ا����و�� ��ٓ��ت ��آ��� ���� ا���آن و���� وأ�� أ��� وأ��� �� ���� 

� ���� وا���آن ��ٔ���� �� آ��ت ���� ا����ر�� ا��» ا����ر��ت ـ ر��ل ا�ٕ����م ـ �������«ا����، و�� ا���� �� ا����ر��ت ����� ا������ 

 أ�����ت و��ٔ���ات ����� ا���آن.

 
 .١٤٨). ا����ر      ٣
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َمَواِت َواْألَرِْض َوالَِّذيَن آَمنُــوا بِالْبَاِطــِل وَكََفــرُوا بِــا�ّ بَيِْني َوبَيْنَُكْم َشِهيدا يَْعلَُم َما ِيف ا   قُْل كََفى بِا�ّ « أُْولَِئــَك ُهــْم    لسَّ
»الَْخاِرسُونَ 

١.  
وليس هذا كالماً خطابياً ودعوى فاضية عن برهان، بل هو أتقن برهان لوحي القرآن أنه شهادة إلهيــة كافيــة بــ� 

شهادات لسائر الرسل يف سائر اآليات الرسالية، ولكنها ما كانت لتكفــي إال وقتيــة   فة العامل�، فطاملا �ّ الرسول وكا
محدودة بحدودها املقررة لها، وأما القرآن ـ ك� ورسول القرآن ـ فهو شهادة ذاتية كافية ما أكفاها لحــق الرســالة 

يعلم ما يف السموات «  لعامل� إىل يوم الدين، فك� هللاّ بحقها، ال تختص بأهل زمان دون آخرين، بل هي حجة رب ا
، فالقرآن الحاوي لــذلك  ما يف الس�وات واألرض، عل�ً يختص با�ّ   كذلك كتابه الشهيد يحوي من علم هللاّ  »واألرض

»شــهيداً   يشهد �ا أنزل إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى بــا�ّ   لكن ّهللا «:  العلم ليس إال من هللاّ 
والرســول  ٢

أفمن كان عىل بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موىس أماماً ورحمة أولئك «بقرآنه ه� بينة من ربه: 
يؤمنون به ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده فال تك يف مرية منه إنه الحق من ربــك ولكــن أكــ� النــاس ال 

»يؤمنون
»يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً...«فهو شاهد  ٣

شهيد   قل أي يشٍء أكرب شهادة قل هللاّ «ك� القرآن شاهد:  ٤
»بيني وبينكم وأوحى إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ....

فكلٌّ من القــرآن والرســول شــاهد ربــا� عــىل هــذه  ٥
  هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عىل الدين كله وكفى با�ّ «الرسالة السامية، وه� متعاضدان، فـ

»شهيداً 
٦.  

... آمنوا بالباطل «  وهو إ�ان باّ�   إالّ إ�اناً برسل هللاّ  ، اللهم كل ما سوى هللاّ   وهو هنا ِوجاه هللاّ  »والذين آمنوا بالباطل«
نشأ� الحياة مه� اختلف خرسان  »الخارسون«وال سواهم  »أولئك هم«...  الحامل� رشعة ّهللا   وبرسل هللاّ  » وكفروا باّ� 

  عن خرسان يف اآلخرة واألوىل.
نتاجاته، فإنه ط�نينة يف الحيــاة ككــل، واســتقامة يف مكاســب كسٌب يف ذاته، وكسب يف اتجاهاته وا  فاإل�ان باّ� 

  الحياة، وثقة عىل أحداثها ومرتاس يف أكراثها، ويق� بالعاقبة الحسنى، وكل ذلك يخرسه الكافرون. ومن خسارهم:
أْتِيَنَّ « الَْعَذاِب َويَْستَْعِجلُونََك بِالَْعَذاِب وَلَْوالَ أََجٌل ُمَسّمًى لََجاَءُهْم الَْعَذاُب َولَيَ ُهْم بَْغتًَة َوُهْم الَ يَْشُعُروَن  يَْستَْعِجلُونََك بِ

  ٧.»َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطٌَة بِالَْكاِفِرينَ 

                                                        
 .٥٢). ��رة ا������ت ا��ٓ��      ١

 
 .١٦٦: ٤). ��رة ا����ء      ٢

 
 .١٧: ١١). ��رة ��د      ٣

 
 .٤٥: ٣٣). ��رة ا��ٔ��اب      ٤

 
 .١٩: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٥

 
 .٢٨: ٤٨). ��رة ا����      ٦

 
 .٥٤و  ٥٣: ٢٩). ��رة ا������ت      ٧
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»اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الس�ء أو أتنا بعذاب أليم«قائل�: 
ونك ١ : هم يتحدُّ

  إبطاالً لرسالتك.
  
  
  
  
  
  

  وعد ربا� للرجوع إىل معاد الدعوة
  

»َضالٍَل ُمبِ�ٍ إِنَّ الَِّذي فَرََض َعلَيَْك الُْقرْآَن لَرَادَُّك إَِىل َمَعاٍد قُْل َر�ِّ أَْعلَُم َمْن َجاَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِيف «
٢.  

هو الفرض الرسايل تلقياً لوحيه وتفه�ً له وتطبيقاً بنفسه وتبليغاً للمرسل اليهم، وقد ذكر من  »فرض عليك القرآن«
»وأن أتلو القرآن...«فرضه عليه تالوته 

»وأتل ما أوحي إليك من كتاب ربك« ٣
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهــم يتلوا « ٤

  .»الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مب�
وألن القرآن هو الوحي األخ� الشامل كافة املكلف� إىل يوم الدين، ففرضه الرسايل البالغي هو البلوغ اليهم أجمع�، 

  وبأحرى منزل وحيه األول أم القرى فإنها عاصمة الدعوة القرآنية.
م أبعــاد رده  »إىل معادٍ  لرادك«ثم   آلـه و عليـه هللا صـىلوهذه آية منقطعة النظ� يف صيغة الفرض والرد إىل معــاد، مــ� يضــخِّ

  ؟»معاد«املوعود إىل معاد، ف� هو 
منكــراً، وال » معادٍ «دون » الجنة«؟ و� يكن فيها حتى يرد إليها! والصيغة الصالحة له ٥أتراه معاد اآلخرة إىل الجنة

  دون سواها من كل آيات املعاد! »معاد«معرفاً، ألنها اليتيمة التي تحمل لفظ  »املعاد«حتى 
؟ و� يك ميتاً حتى يرد إىل املوت! وال يخصه ذلك الرد املمنون فهى عليه! ثــم وال منــة يف املــوت مــا ٦أم هو املوت

  دامت الحياة الدنيا مدرسة اآلخرة!.

                                                        
 . ٣٢: ٨رة ا��ٔ���ل ). ��     ١

 
 .٨٥: ٢٨). ��رة ا����      ٢

 
 .٩٢: ٢٧). ��رة ا����      ٣

 
 .٢٧: ١٨). ��رة ا����      ٤

 
 : ��ادك إ�� ���د ��ل: ا����.آ�� و ���� ا��� ���� �� ا��� ا����م ����ـ أ��ج ا����� �� ا���ر�� وا������ �� ���  ١٤٠: ٥). ا��ر ا�����ر      ٥

 
 ��ل: ا���ت.» ��ادك إ�� ���د«�� ���� وا�� ��دو�� �� أ�� ���� ا���رى ). ا����ر ـ أ��ج ���      ٦
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؟ وال يناسب خصوصها املقام وال الط�نة الحارضة لخاطره ١تعاىل فرجه)  أم هو الرجعة أيام املهدي القائم (عجل هللاّ 
  الخط� عن بأس املرشك�!

  إىل املدينة!. آله و عليه هللا صىل، رداً إليها بعد هجرته؟ والسورة مكية وال يهاجر النبى ٢أم هو الرجوع إىل مكة املكرمة
هنا كأصل يف املوعود ردُّه إليه هو يف الحق مكة املكرمة، وقد نزلت اآلية يف غضون هجرته عنها إىل املدينة،  »معاد«

وملا يخرج من الغار، إذ تكفي يف نزولها حالة الهجرة، ثم وجو السورة املستعرضة قصص  بالغ الُجحفة أو دونها أم
بــرده إىل معــاد آلـه و عليـه هللا صـىليناسب وعــد هــذا الرســول  »مرص«الدعوة الرسالية » معاد«موىس ومن أهمها رجوعه إىل 

، آله و عليه هللا صىليرتقب، كذلك الرسول محمد  الدعوة الرسالية وهو مكة املكرمة، فك� خرج موىس من مرص هارباً مطارداً 
فإمض يا رسول الهدى يف مهجرك، ودع أمر الحكم  آله و عليه هللا صىلوك� وعد موىس أن يرد إىل معاد الدعوة كذلك الرسول 

 ذلك الرد الذي فرض عليك القرآن، وإ�ا سمي مكة معاداً ألنه مكان العود، وعٌد محتوم يف  في� بينك وب� قومك �ّ 
  ك� ومكة معاد لكل مسلم عىل مدار الزمن، أخذاً من رسالته املحمدية وعوداً إليها. »معاد«لحّد يسمى مكانه 

»ك� أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كث�اً من املؤمن� لكارهون«فـ
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل «كذلك  ٣

إىل مكة املكرمة كان لــه  »معاد«فس� رده إىل معاد، ومن تأويله رده بعد موته إىل معاد الرجعة، فك� ذلك ت »معاد
عرتته املعصومون آله و عليه هللا صىلفتحا مبيناً، كذلك معاد الرجعة حيث الدولة األخ�ة اإلسالمية العاملية، وقد يرُدُّ إليه معه 

، ك� يرد إليه كل من محض الكفر محضاً، وقد يعود يف معاد رجعته إىل وسائر النبي� وكل من محض اإل�ان محضاً 
جنسه الشامل ملعاد الدعوة » معاد«معاد هجرته، فه� معاً ـ إذاً ـ مكان عوده قبل م�ته وبعده، وقد يعني تنك� 

فلو عنى واحدة من هــذه  »يه راجعونوإنا إل  إنا ّ� «فـ  والرجعة ومعاد القيامة، والرد إىل األخ� اعتباراً إىل لقاء هللاّ 
  .»املعاد«لعرَّف: 

  
  
  
  
  

  بالقرآن يحلف
  آله و عليه هللا صىلتثبيتا للرسالة املحمدية 

                                                        
��ل: إ�� ��� �� ���� ���ل: ������ا����م�� ����� ا���� ����� أ�� �� ���د �� ���� �� أ�� ����  ١٤٤: ٤). ��ر ا������      ١

����اً ��� �� ���� أ�� ��ن ���ف ��ٔو�� ��ه ا��ٓ�� ���� ا�����، و��� ��� ����� أ�� �� ا���� �� ���� �� ���� ا����� ��   ر�� ا��ّ�

وأ��� ا�������  آ�� و ���� ا��� ����� ا��ٓ�� ��ل: ���� �����  ������ا����م����� �� أ�� ���� ا������ �� ��� �� ا�����  ��� ا���� ا

 .ا����م �����وا��ٔ��� ا����م ����

 
�� ��� ���� ا����� ا���ق إ�� ���  آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا�� أ�� ���� �� ا����ك ��ل ��� ��ج ا����  ١٣٩: ٥). ا��ر ا�����ر      ٢

��  �� وا�� ��ل: ������ا����م: أن ا��ي ��ض ���� ا���آن ��ادك إ�� ���د إ�� ���، و��� أ��ج ا�� ��دو�� �� ��� �� ا�����  ��ٔ��ل ا��ّ�

��� ا����ة ��� ���� ���� ���� أو ������  آ�� و ���� ا��� ���  ا���آن ��� أو ���� ��� ����: إن ا��ي ��ض... �ٕ���� أ���� ��� ر��ل ا��ّ�

 �� ا����ان، و��� آ�� ���� �������� ��� ا����ة �ٕ���� ����� ���� �������� أو ������ �� ا����ان.

 ����� إ�� ���د �� ا�� ���س و�����.أ��ل: و�� أ��ج إ�� ��� �� 

 
 .٥: ٨). ��رة ا��ٔ���ل      ٣
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»يس«

املغيَّبة عن غ� أهل بيت » من مفاتيح كنوز القرآن: «السالم عليههي من الحروف املقطعة ـ وعىل حدِّ تعب� األم�  ١
تلمــح لــذكر ســابق عــن  »إنك ملــن املرســل�«قرآن، ولكنها من بينها قد تلمح إىل معناها، وتلمع فيها مغزاها، ف ال

ه و عليه هللا صىلبيائها، وتسمية له  آله و عليه هللا صىلإذا فهي نداٌء للرسول » يس«و� يسبق إالَّ  آله و عليه هللا صىلالرسول  بحــرٍف مــن لفظــة  آـل
ة الطريق إليها، ك  الرسالة، السابقة واقع موقع الربهان عىل س�ع » والقرآن الحكيم« ٢»السامع الوحي«عليها، املعبدِّ

  النبوَءة وبث الوحي الرسالة، وإن كانت يف صيغة الحلف. الوحي
وقــد تفرتقــان ان االوىل  ٣عن ســ�عه الــوحي» س«اسم من اس�ئه وعلها اختصار عن نبوته، كذلك » ن«فك� أن 

س�ٌع مقسم بها والثانية منادى، مه� تشرتكان يف اشارة النبوَءة وس�ع الوحي! فهو بكيانه ككل ـ بقلبه وسمعه ـ 
  واستذاعة للوحي ومن ثم إذاعة له، وه� يف افضل مراتبه� وأكمله�.

»َوالُْقرآِن الَْحِكيمِ «
هي يف صورة الحلْف وس�ة الربهان، وك� هي السنة الدا�ة يف أحالف القرآن، فالقرآن بحكمته  ٤

ويا بأرقى درجات اللباقة، يكفي شاهد صدق عىل رسالة من جاء البارعة أدبيا بأعىل قمم الفصاحة والبالغة، ومعن
  ٥.»أو� يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتىل عليهم«به: 

يف ترصيحة الرسالة  »إنك ملن املرسل�«دليل واحد حكيم ب� مدلول� اثن�، ب� س� رمزا إىل س�ع الوحي النبوءة و
، فمه�  ٍط مستقيم، فحكمة القرآن يف بيانه وتبيانه، قد سّدت دونه ثغرات وإحت�الت أنه من عند غ� هللاّ عىل رصا

إىل مطلق الحكمة، ليس ليبلغ إىل حكمة مطلقة دون أية هفوة وثغرة، حيث الك�ل القمة   بلغ الكالم من غ� هللاّ 
ن حكمة الكالم دليل عىل نفس الدرجة من حكمة املتكلم الالَّ نهائية هي التي تقتيض الحكمة القمة، فكل درجة م

ال سواه، حكمة مألت قلب الرســول   حتى تبلغ إىل الدرجة القمة التي ال تدانيها حكمة، فهي ـ إذا ـ من حكمة هللاّ 
  .»إنك ملن املرسل�. عىل رصاط مستقيم«ثم تخطَّته إىل العامل� رسالًة يف أعىل درجاتها: » يس«نبوَءة: 

قران حكيم ال مدخل فيه بأية شعرة يف مثلث الزمان من أي إنس وجان، ويف أي حقل من حقوله املت�زجة عىل فال
مختلف أبعادها، حيث تحلِّق عىل كل العلوم يف كل أبعاد الزمان، ال ِعَوج فيه وال ريب يعرتيه، فال انفصام لعروته 

ال يُدرك قعره، ومنهاح ال يضلُّ نَْهُجه، وشعاع ال يُظلم ضوُءه، نوٌر ال تطفأ مصابحيه ورساج ال يُخبوء توقُّده، وبحر «

                                                        
 .١). ��رة �� ا��ٓ��      ١

 
��  ٓا�� و ���� ا��� ���  ��ل �� �� ا�� ر��ل ا��ّ� ا����م ����ـ ا�� ������ ���� ���� �� ����ن �� ���� ا���ري �� ا���دق  ٣: ٤). ا�����ن      ٢

�� ا�� ���س، ام » �� إ���ن«��� ا����، ا��ل وا����ل أ�� �� و��: ��؟ ��ل: ا�� �� ا���ء ا���� و����ه ا��� ا��  ���� ��ل ا��ّ�

�� د��� ���� و�� ���� ا��ي ��� » �� ���«�� ���� �� ���� و���� �� ����  أم » �� ����«�� ا���� وا�� ا������، ام » �� ر��«

 ��� ���ن إ��رة إ���.» ���«��� 

 
� ���ة ا���ء ���� � ٓا�� و ���� ا��� ���  ��ل: إن ����ل ا��ّ� ا����م ������ ���ب ا����ل �� ا�� ����  ١٠ج  ٣٧٤: ٤). ��ر ا������      ٣

��ٔ��� ����� �� ��� » ��«و��، أ��ل و���� �� ا���آن،   ا���آن و���� ���� �� ا���آن ���� ا��� �� ا���آن ����� وا��� و���ا��ّ�

 ا�����.

 
 .٢). ��رة �� ا��ٓ��      ٤

 
 .٥١: ٢٩). ��رة ا������ت      ٥
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  ١وفرقان ال يُخمد برهانه، وتبياٌن ال تُهدم أركانه... حبالً وثيقا عروته، ومعقالً منيعا ذروته...
بصورة الحلف، ول� يعــيش النــاس تــدبرا فيــه وإمعانــا يف ألفاظــه  وما أحسنه برهانا حكمة القرآن، توجيها إليها

ح جنباِت حكمته فال تتحرك العقول، فتبوء إىل ُعطالة دون ِحراك!   ومعانيه، دون أن يوضِّ
»إنََّك لَِمَن الُْمرَْسلَِ� * عىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ «

أعــىل، حيــث الحكمــة القرآنيــة أعــىل رسالة عليا، عىل رصاط مستقيم  ٢
  الِحَكم فال أعىل منه وال تدانيها حكمة، فالرصاط املستقيم الذي ال عوج له هو طبيعته وماهيته.

»وه هــذا رصاط مســتقيمر� وربكم فاعبــد  إن ّهللا «والعبودية:  ٣»الصورة اإلنسانية«يف » عىل رصاط مستقيم«إنه 
٤ 

واعتصــموا بــه فســيدخلهم يف رحمتــه وفضــل ويهــديهم رصاطــا   فأمــا الــذين آمنــوا بــاّ� «  واإل�ان واإلعتصام با�ّ 
»مستقي�

٥
»فقد هدي إىل رصاط مســتقيم  ومن يعتصم با�ّ «

قــل إننــي هــدا� ر� إىل رصاط مســتقيم دينــا قــي� « ٦
  ٧.»إبراهيم حنيفا وما كان من املرشك�
»إنك لتهدي إىل رصاط مستقيم«وألنه ميلٌء من الرصاط املستقيم ف 

نور   قد جاءكم من هللاّ «هداية أصيلة بالكتاب:  ٨
»من اتبع رضوانه سبل الســالم ويهــديهم إىل رصاط مســتقيم  وكتاب مب�. يهدي به هللاّ 

وأخــرى هامشــية بســنته  ٩
  .»وأطيعوا الرسول  أطيعوا ّهللا « » من يطع الرسول فقد أطاع ّهللا «القاطعة: 

، ويف  رة اإلنسانية، ورصاط العبودية واإل�ان، واإلعتصام باّ� يف شخصه ورسالته، يف الصو » عىل رصاط مستقيم«فهو 
، سبعة كاملة بافضل درجاتها، منقطعــة النظــ� بــ� كــل بشــ�  ، ويف رسالته، وإسالمه، وتحميده �ّ  هدى كتاب هللاّ 

  ١٠ونذير يف مإل العامل� من املالئكة والجنة والناس اجمع�.

                                                        
 .٣٠٢ص  ١٩٣). �� ��� ا����م ا��� ا������� �� ا����      ١

 
 .٤و  ٣). ��رة �� ا��ٓ��      ٢

 
 .ا����م ����). ����� ا����� �� ا����م ا���دق      ٣

 
 .٥١: ٣). ��رة آل ���ان      ٤

 
 .١٧٤: ٤). ��رة ا����ء      ٥

 
 .١٠١: �٣ان ). ��رة آل ��     ٦

 
 .١٦١: ٦). ��رة ا��ٔ���م      ٧

 
 .٥٢: ٤٢). ��رة ا���رى      ٨

 
 .١١٦: ٥). ��رة ا�����ة      ٩

 
 ا�����ن. ١ج  »ا���اط ا�������ا���� «). را�� ����� ا��ٓ��      ١٠
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افمــن «يف بعدين ف� � يستقم البعد االّول من الرصاط � يســتقم الثــا�:  »إنَّك ملن املرسل�.. َعىل ِرصاٍط ُمْستَِقيمٍ «
ي إالّ أْن يُهدى ف� لكم كيف تحكمون ن ال يَهدِّ   .»يهدي إىل الحق احق ان يُتَّبع أمَّ

عىل رصاط مستقيم من الوحي   نسانية املستقيم، ورصاط العبودية حتى اصطفاه هللاّ فقد كان الرسول عىل رصاط اإل 
  والرسالة والنبوة باكمل درجاتها.

إىل جانب قرآن محمد محمَد القرآن، ألنه تجسيد لحكمة القرآن وأحكامــه ومعارفــه، » القرآن الحكيم«وقد يعني 
فهو الثقالن مه� كان القرآن أكرب الثقل�، فهو عقله وقلبه القرآن الحكيم �ــا فيهــا مــن  ١»كان ُخلُقه القرآن«وقد 

  تفاصيل املعارف اإللهية، ما يحتاجه العاملون أجمعون إىل يوم الدين.
حيث اســتندوا إلثبــات رســالتهم بظــاهرة »ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلونقالوا «وقد يتأيّد �ا يأ� من إجابة املرسل�: 

  الرتبية الخاصة الرسالية فيهم.
 آلـه و عليـه هللا صـىلفالرسول  »وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مب�«وأوضح من ذلك آية ثانية يف يس: 

ده بكل مظاهره، ويفرسه بسنته. هو القرآن املب� ك� القرآن مب�، بل هو أب� ألنه   يجسِّ
  فالقرآن دون الرسول افضل من الرسول دون القرآن ولكن الجمع بينه� افضل من أحده�.

»تَنِزيَل الَْعِزيِز الرَِّحيمِ «
خلفه وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من ب� يديه وال من «وألنه تنزيل العزيز فهو عزيز:  ٢
»تنزيل من حكيم حميد

مصدرا منصوبا إشارتان » تنزيل«عزيز ال يُغلب بنسخ أو تحريف، أو تحوير وتجديف، ويف  ٣
والتنزيل لزام القــرآن  ٤إىل ُعظم موقف القرآن، فال يوصف بالتنزيل إذ هو فوق الوصف الذي ليس لزاما ملوصوفه،

موقٌف حتى يوصف به، إذا فالوصف هنا هو املوصوف، واملوصوف هو »تنزيل العزيز الرحيم«وكيانه، ليس له وراَء 
  الوصف دون فارق!

خلقه، فال يحمل كيانا إالّ ورحمته املنزلة عىل   ثم املصدر دليل ثان عىل ذلك الكيان املجيد للقرآن، أنه من عزة ّهللا 
  ربوبيا يف أعىل مظاهره.

»إلــيكم ذكــرا. رســوالً  قد أنــزل هللاّ «نبي القرآن مع القرآن فإنه ُمنْزَل » تنزيل«وقد يعني 
وُمنــزَّل حيــث الــدرجات  ٥

  رسالته وإىل قضاء نحبه. منزلَّة عليه من العزيز الحكيم منذ كان فطي� حتى بلوغه وحتى
فمحمد القرآن وقرآن محمد ه� تنزيل العزيز الرحيم، ك� ه� عىل رصاط مستقيم، وك� يحمالن مع بعض، هذه 

  الرسالة القمة دون فكاك.
  ٦.»وما أرسلناك إالَّ رحمة للعامل�«وألنه تنزيل الرحيم فهو كتاب رحيم يعم برحمته وك� رسوله 

                                                        
 ��ل: ��ن ���� ا���آن. آ�� و ���� ا��� ����� ��ن ��� ا����  ). و��� ��� ا�� ���س     ١

 
 .٥). ��رة �� ا��ٓ��      ٢

 
 .٤١: ٤١). ��رة ����      ٣

 
 و ��� ا���ح او ا�� ����ل ا���.). ��ن ����� ����ب ا�� ��� ا������ص ا     ٤

 
 .١٠: ٦٥). ��رة ا����ق      ٥

 
 .١٠٧: �٢١ء ). ��رة ا��ٔ���     ٦
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  كتاٌب عزيٌز رحيم، تنزيل العزيز الرحيم، عىل رسول عزيز رحيم، عزة يف التنذير ورحمة يف كل� يتطلب عزة ورحمة.
»لِتُنِْذَر قَْوما ما أنِْذَر آباُءُهْم فَهُْم غاِفلُونَ «

  علًة غائية لإلرسال والتنزيل. ١
قل يا ايها الناس إ�ا أنا لكم نذير «الناس أجمع�، من أنذر آباءهم وأنفسهم أم � ينذروا: صحيح أن القرآن إلنذار 

»مب�
»تبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعامل� نــذيرا«وال الناس فقط بل العامل�:  ٢

ولكــن املحــور االوَّل  ٣
ولقد يرسناه بلســانك «فانهم أصلد وأصلب، فغ�هم أقوى تأثرا وأعبد و »قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون«نذاره إل 

»لتبرش به املتق� وتنذر به قوما لدا
لُّدا يف عروبتهم، ولُدا إذ � ينذروا من قبل وال آباءهم أم � ينذروا مه� أنــذر  ٤

»ذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدونلتن«آباءهم 
».. لعلهم يتذكرون« ٥

٦
وما أرسلنا إليهم قبلــك مــن «

  ٧.»نذير
دون آبائهم، ثم َمن � يُنذروا هم وال  فالذين أنذروا، هم وآباءهم، ثم الذين أنذر آباءهم دونهم، ثم من انذروا هم

آباءهم، هم كلهم من العامل� تشملهم آية الفرقان، ولكن� العرب الذين � يُنذروا، هم وال آباءهم، فــيهم عراقيــل 
ثالث ِوجاه إنذار القرآن، وإذا كانت عزة القرآن ورحمته لحد تؤثر يف هؤالء بعراقيلهم الثالث، فبأحرى تأث�ها فيمن 

هم عرقلًة، فالتحلل عن القوميات يعبِّد، وإنذار اآلباء يعبِّد، وإنذارهم أنفســهم يعبِّــد، تعبيــدات ثــالث لتقبُّــل دون
  اإلنذار عىل سهولة ويرس.

ه إليهم عىل صعوباته وعراقيله.   وألن هذه الغفلة ليست لحد يسقط معها التكليف، فواجب اإلنذار يوجَّ
:فثالوث الغفلة التامة، الطامة أنفس   هم، الناتجة عن هذه الثالث، تجعل منهم معاندين متعنت� لحدٍّ

ْعَر َوما يَنْبَِغي لَُه إْن ُهَو إالَّ ِذكٌْر َوقُرآٌن ُمِب�ٌ «   ٨.»َوما َعلَّْمناُه الشِّ
لنسق القرآ� املنقطع النظ�، قولتُهم إن معتمدين فيها عىل ا آله و عليه هللا صىلمن حروب الدعاية التي شنُّوها عىل الرسول 

»شاعر نرتبص به ريب املنون«البش� النذير 
بل قالوا أضغاث أحالم بل افرتاه بل هو شاعر فليأتنا بآية ك� أرســل « ٩

                                                        
 .٦). ��رة �� ا��ٓ��      ١

 
 .٢٥: ١١). ��رة ��د      ٢

 
 .١: ٢٥). ��رة ا�����ن      ٣

 
 .٩٧: ١٩). ��رة ����      ٤

 
 .٣: ٣٢). ��رة ا����ة      ٥

 
 .٤٦: ٢٨). ��رة ا����      ٦

 
 .٤٤: ٣٤). ��رة ���ٔ      ٧

 
 .٦٩). ��رة �� ا��ٓ��      ٨

 
 .٢٠: ٥٢). ��رة ا���ر      ٩
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  ١.»األولون
، حيث الشعر يسخر العقول ويسحرها، ويأ� بالكذب املزخرف بــأوزان وما قولهم إنه شاعر إالّ كقولهم هو ساحر

ــه لجــ�ل  ساحرة، فيُخيِّل إىل الناس صدقه، أو يقيض عىل الصدق فيُظن كذبه، والشعر يفــدي جــ�ل املعنــى وحقَّ
  اللفظ والوزن، ويفدي ج�ل الحقيقة بتجميل الوزن، عامدا مختارا، أو مضطرا محتارا.

ل املعنى عىل ج�ل اللفظ دو�ا نفــاق فــيه� فــانه� يف  ومجمل القول عن قول الشارع والشاعر، أن الشارع يُؤصِّ
تعب�ه العب� عىل حدٍّ سواء وحتى يف اإلعجاز، والشاعر يعاكسه بتأصيل الوزن واملعنى تبٌع، وأحيانا ليس له معنى 

  صالح او يهدم رصح الحقيقة.
غرور عىل حبه الَهيَ�ن، فردفوه يف عســاكر الــتُّهم الــزور ضــد الرســالة ولقد كانوا عىل معرفة �ا للشعر من زور و 

  القرآنية، ويرد عليهم القرآن بواقعه الن� وإن كان ال يشبه شعرا وال ن�ا، و�ا ينفي عن رسوله.
ي � يتعلم من غ� ّهللا » وما علمناه الشعر« عر، و� يعلِّمه شعرا وغ� ش  وإذا � نعلِّمه شعرا ف� هو بشاعر، ألنه أمِّ

  وال نقالً أم ومطلق النقل. ٢الشعر، فليس ـ إذا ـ ليعلم شعرا ال إنشادا له  هللاّ 
أترى الجهل بيشٍء يعد من عداد مكارمه الرسالية، شعرا وغ� شعر؟ أجل ويف العلم املشوب الذي يجهِّــل ويريــب 

وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال «تالوته وخطه بيمينه يريب املبطل�:  الناس بالنسبة للرسالة اإللهية، وك� وأن
»تخطه بيمينه إذا الرتاب املبطلون

والشعر ينهج غ� منهج النبوة فإنه انفعال يُستغل وهي فعل يَســتغل، هنــاك  ٣
ال يتبدل مع األهواء املتجددة التي ال   نهج ثابت من ّهللا انفعال يتقلب من حال اىل حال يف مختلف األحوال، وهنا م

تَثبت عىل حال، وهناك أشواق إنسانية واقعية أم متخيلة إىل ظاهر الج�ل، وهنا ِحَكم وأحكام إلهية مرســومة يف 
  كتاب التدوين تُجاوب كتاب التكوين، فه� مختلفان من األساس، ال نجد لكلٍّ يف صاحبه اي مساس.

فضالً عن إنشاده يف سنته، وأحرى منها براعة  ٤نقل أي شعر عن أي شاعر إالليّا آلـه و عليه هللا صىليُعهد عن الرسول لذلك � 
  يراعة قرآنه.

                                                                                                                                                         
 
 .٥: ٢١). ��رة ا��ٔ����ء      ١

 
���ل: �� ا���� �� ا���  ٓا�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� داود وا����ا�� وا������ �� ا�� ��� و���� ر��ل ا��ّ� ٣٦٩: ٥). ا��ر ا�����ر      ٢

����، أ��ل و��ا �� ����� ��م ������ ���� ا���� ��� ���� وا��� ذ��  ان ا�� ���� ������ او ����� ����� او ��� ا���� �� ���

 ا���ده ����� ���د���.
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ينبغي إذ ليسوا يف موقف الرسالة، ثم وما كــان لهــم يف الشــعر وأما إنشاء الشعر ونقله ب� األ�ة املعصوم� فقد 
الشعراء الذين آمنوا وهم   مراس، وكانوا يستحسنون أحسنه دعاية لإل�ان بعد دعوة السنة والقرآن، وقد مدح ّهللا 

ولون مــا ال والشعراء يتبعهم الغاوون. أ� تر أنهم يف كل واد يهيمون. وأنهم يق«قلة، بعد ما ذم سواهم وهم ك�ة: 
  .»يفعلون. إالّ الذين آمنوا وعملو الصالحات

، قرآنا وغ� قرآن، لدخل يف أقواله تهمة الشــعر التخيُّــل، و� يكــن  آله و عليه هللا صىلولكن النبي  لو قال شعرا إنشادا أو نقالً
له أك� م� هو فصاحًة وبالغًة، ولكن� الشعر يزيد املعنى جالًء يف تخيُّ    ل، وهو نفاق وتخبُّل ورشعة هللاّ الشعر ليَُجمِّ

  منه براء.  وّهللا 
والقول: إن الشعر ـ هنا ـ يعنيالتخيالت املزخرفة موزونًة وغ� موزونة، فالحقائق الناصعة يف أوزان ليســت شــعرا، 

  والتخيالت يف غ� أوزان شعر، وإذا كانت يف اوزان فهي شعر عىل شعر.
ر ما له وزن يف تخيل وسواه، وهو لج�ل وزنه يورث التهمة، واإلستثناء يف آية ذلك هنا مردود، بأن املفهوم من الشع

وإضافًة إىل مثلث التعريف بالشعراء دليل واضح ال  »الشعراء يتبعهم الغاوون..«عن  »إالَّ الذين آمنوا..«الشعراء ب 
  مرد له أنه ليس مجرد التخيالت.

وليس الشعر ذكرا إال نفاقا وزورا وغرورا، وال » وما ينبغي له«ه فليس ينبغي للرسول علم ما يريب الناس يف رسالت
: إن الرسول إالَّ ذكرا وإن علمــه »إن هو إالَّ ذكر وقرآن مب�«آلـه و عليه هللا صىلمبينا لهدى إذ ليس رصاطه مستقي�، والرسول 

  يحتمله�، واألحرى أدبيا هو الرسول.» هو«إالَّ ذكرا، حيث 
قلبه القرآن  ١إىل كونه ذكرا؟ أجل إنه ذكر بكله، وقرآن مب� بكله، وقد كان خلقه القرآن» ب�قرآن م«اترى الرسول 

إىل بيــان مــن القــرآن، وقالبه القرآن، ظاهره قرآن وباطنه قرآن، ومه� كان يف القرآن التدوين متشــابهات تحتــاج 
  فالرسول القرآن هو بنفسه مب� وبيان، فإنه قرآن متجسد، مب� يف كافة أحواله وأقواله.

»ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر الحكيم«إنه ذكر ك� القرآن ذكر: 
٢

»اليكم ذكرا رسوالً..  قد أنزل ّهللا «
صنوان من  ٣

أو� يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إالَّ نذير «أصل واحد هو خا�ة رساالت الس�ء، وإنه مب� ك� القرآن مب�: 
»مب�

  ٥.»الر. تلك آيات الكتاب املب�« ٤
  لروح ال روح األوا�أنا القرآن والسبع املثانيوروح ا

فهو قرآن ك� القرآن قرآن، ك� القرآن يُقرأ تدوينا فهو يقرأ كتاب حياته تكوينا، وه� متجاوبان كأنه� واحد حال 
أنه� اثنان، فقرآن محمد ومحمد القرآن آيتان بارعتان إلهيتان كأنه� آية واحــدة، يســتدل بــالقرآن عــىل رســالته 

  ! وللرسول فضل عىل القرآن ألنه تفس�ه بيانا وعمالً وتطبيقا!ويستدل به عىل رسالة القرآن
هذا التعب� عن الرسول وإن كان منقطع النظ�، فإنه يب� كيان ذلك البش� النــذير، دمجــا يف القــرآن كــ� القــرآن 
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شعر، وكونــه ُمدمج فيه، فأيَّة فرية عىل الرسول فرية عىل القرآن ك� العكس كذلك، فكونه شاعرا يعني أن القرآن 
  شعرا يعني أن رسوله شاعر.

يخص علمه به�، فالقرآن املب� هــو األصــل املتــ� يف علمــه  »إالَّ ذكر وقرآن مب�«الثا�: علم الرسول » إْن هو«ثم 
توضيحا للواضح » قرآن مب�«ـ فقط ـ القرآن لكان توصيفه ب » هو«بالوحي، ثم السنة ذكٌر يب� القرآن، ولو كان 

الرســول » إنْ «ببيانه قرآنا مبينا إىل كونه ذكرا، فمجهول لدى األك�ية إذا ف  آلـه و عليـه هللا صىلوأما كون الرسول  لدى الكل،
  حامالً مثلثا من التبي�: ذكر، قرآن! مب�: »إالّ ذكر وقرآن مب�«وعلمه 

  ١.»لِيُنِْذَر َمْن كاَن َحيّا َويَِحقَّ الَْقْوُل َعَىل الْكاِفِرينَ «
توحي بحياة اإل�ان، أترى أنه واقع اإل�ــان وهــو واقــع بعــد كــ�ل اإلنــذار » الكافرين«ب » من كان حيا«مقابلة 

  والتبش�؟
إن هو إالَّ ذكر للعامل�*ملن شاء «يستعمل عقله يف صالحه:  ٢قد تعني قبول اإل�ان بأية مرتبة كان فهو من كان عاقالً

  ٣.»منكم أن يستقيم
فالذي ال يعقل رغم عقله فال يشاء أن يستقيم فهو ميت من الكافرين، ال يؤثر فيه اإلنذار، فقد تعنــي مــا تعنيــه 

  .»واجر كريم إ�ا تنذر من اتبع الذكر وخيش الرحمن بالغيب فبرشه �غفرة«و »هدًى للمتق�«
يشمل من كان كافرا يتبع الذكر ويتقي إذا وقي، إذ كان كفره عن قصور او تقص� جانبي وقــد » من كان حيا«ف 

أو من كان ميتْا فأحييناه وجعلنا له نورا �يش به يف الناس كمن َمثَلُه يف الظل�ت ليس بخارج «بقي فيه نور لنجاة: 
»لونمنها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعم

هنا تعني مطلق املوت الذي ييشــ إىل حيــاة، ويف » من كان ميتا«ف  ٤
فإنك ال تُسمع املو� وال تُسمع الصمَّ الدعاَء إذا ولَّوا مدبرين. وما أنت «الروم املوت املطلق الذي ال ييش إىل حياة: 

  ٥.»بآياتنا فهم مسلمون بهاد الُعمي عن ضاللتهم إن تُسمع إالَّ من يؤمن
ولكن  »سواء عليهم ءأنذرتهم أم � تنذرهم ال يؤمنون«الذين » عىل الكافرين«كلمَة العذاب »: لينذر.. ويحق القول«

  .»سوالًوما كنا معذب� حتى نبعث ر «إذا � تنذرهم � يحق القول عليهم، حيث لهم حجة أننا ما أنذرنا حتى نهتدي: 
 آله و عليه هللا صىلهو الرسول؟ فقد انقطع إنذاره بعد انقطاعه! أم هو القرآن؟ ومحور الكالم كان هو الرسول » لينذر«أترى 

بالقرآن والقرآن بالرسول، وإذا انقطع الرسول عن األمة آله و عليه هللا صىلوإنذار القرآن ال يتم إالّ بالرسول! املنذر هو الرسول 
سننه عنهم، والقرآن هو محور اإلنذار، بالرسول ما دام فيهم، وبسنته وخلفائه بعده، وبالعل�ء بعدهم؛ فال تنقطع 

»فإ�ا يرسناه بلسانك لتبرش به املتق� وتنذر به قوما لدا«
»لتنذر به وذكرى للمؤمن�« ٦

مبــارك وهذا كتاب أنزلناه « ١
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»مصدق الذي ب� يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها...
»وأوحي ايلَّ هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ« ٢

٣
قل إ�ا أنذركم «

»بالوحي وال يسمع الصمَّ الدعاء إذا ما ينذرون
٤  

بالفعل هم املؤمنون » األحياء«دون األحياء قد تعني الجمع ب� من يؤثر فيهم اإلنذار أجمع، ف» من كان حيا« ثم
ثم ال يبقى إالّ  ٥تشملهم أجمع» كان«بالفعل، واألحياء شأنا هم الكافرون بالفعل من مرشك� وكتاب� أمَّن هم؟، و

ه حياة العقل والقبول، لُ�جى به إ�انه بالقرآن، الغافل الذي ال يستيقظ إذا أوقــظ وال يــتعظ إذا من ليس يف حيات
  ُوعظ فهو ميٌت مطلق ال ترجى حياته.

إذا فسابق الحياة السابغة رشط أصيل لتقبُّل اإلنذار بالقرآن، ومه� كان القرآن حجة بالغة عىل كافة العقالء ولكنه 
ه قابلية القبول، وهو من له بقيــة مــن حيــاة العقــل والتحــري عــن الحــق، دون مــن لــيس ليس ليؤثر إالّ فيمن ل

لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أع� ال يبرصون بها و� آذان ال يسمعون بها أولئك كاألنعام بل هم «ليستعمل عقله: 
  ٦.»أضل

ة، فضلع متضلع باإل�ان، فهو يكمل إنذاره، وهو من أحي األحيــاء، وضــلع واملكلفون أمام إنذار القرآن أضالع ثالث
إنك ال تُسمع املو� «ضليع عن اإل�ان ميت عن كيانه كإنسان، فهو امليت املطلق الذي ليس له نصيب من الحياة: 

»وما أنت �سمع َمن يف القبور
وضلع عوان هو يف مطلق الكفر »نذرهم ال يؤمنونسواء عليهم ءأنذرتهم أم � ت«ف ٧

غ� املستقيص كيانه وال املستعيص عن إ�انه، فهو ضال قارص يتحرى عن الهدى، أم ـ القــل تقــدير ـ ال يفــر عنهــا 
» من كان حيا«مبتغيا سبيل الردى، فهو ميت حي، فإن مآله إىل الحياة املطلق وهو اآلن يف مطلق الحياة، فيشمله 

املتضلع يف اإل�ان، فإنذار القرآن يعم كل من فيه تجاوب قليالً أو كث�ا، بحياة عقليــة قليلــة أو كثــ�ة!  ك� يشمل
فحياة الفطرة والعقل ه� الظرفان الظريفان الطريفان لقبول اإل�ان، دون الفطرة املحجوبــة والعقــل املكســوف 

  !.»حق القول عىل الكافرينوي«بطوع الهدى، الذين يعيشون كفرا مطلقا قاصدين معاندين فـ
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لُوَن  َولَهُْم  أََولَْم يََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا لَُهْم ِم�َّ َعِملَْت أَيِْدينَا أَنَْعاما فَُهْم لََها َمالُِكونَ « أْكُ لْنَاَها لَهُْم فَِمنَْها َركُوبُهُْم َوِمنْهَا يَ َوذَل�َّ
  ١.»فِيَها َمنَاِفُع َوَمَشارُِب أَفَالَ يَْشُكرُونَ 

وال معطوف عليه مذكورا قبله؟ إنها سائر اآليات آفاقية وأنفسيًة، مشهودًة » أَو � يروا«ترى ما هو موقف الواو يف 
لهم مرئية، ال غائبة وال بعيدة، وال غامضة غ� مفهومة، فإذا � يروها، أالّ مساس لهم بها حتى يفكروا فيها، أم رأوها 

بجمعية الصفات حيث هناك جمعية » أنا خلقنا«ما ينتفعون بها يف حياتهم الحيوانية » أو � يروا«يعتربوا بها، و� 
من ماٍء وتراب أّمــاذا مــن مخلوقــات حيــث » م� عملت أيدينا«يف اختصاص فانتفاع » لهم«الواجهات يف نع�ت 

جمع النََعم وهي الدابة املحلَّل أكلها �انية »: اماخلقنا لهم... أنع«عملتها أيدينا، قُُدرات حسب مختلف النع�ت 
»... وأنزل لكم من األنعام �انية أزواج...«أزواج: 

ملكا مجازيا  »فهم لها مالكون«وملكه حقا   ومع أنها من خلق هللاّ  ٢
منحة ربانيــة وهبــة إلهيــة مــ� عملتــه  مستخلفون فيه، وهذه من آيات امللكية الخاصة وطبعا برشائطها العادلة

،  تفريعة لرحمة هللاّ » فهم«األيدي الربانية، فأصبحت أيادي لهم مملوكة، هم مستخلَفون فيها ابتالًء، والتفريعة يف 
  .»ثم ينكرونها  يعرفون نعمة هللاّ «  وتقريعة عليهم كيف هم يكفرون بنعمة هللاّ 

ِذال� دون » وذللناهــا لهــم«عىل مالكه نقمة بدل كونه نعمة، ولكنــا  ثم وليس مجرد ملكهم إياها، حيث املستعيص
»ومن األنعام َحملة وفرشا«: »فمنها ركوبهم«ش�س، وذُالً بكل احرتاس 

٣  
  
  
  
  
  
  

  القرآن
  حكم عر� واضح يعرب

  عل� وعمالً  عن مرادات هللاّ 
  

ا َولَِنئْ اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعَدَما َجاَءَك ِمْن الِْعلِْم َما لََك ِمْن ّهللا وَكََذلَِك أَنزَلْنَاُه ُحْك� عَ «   ٤.»ِمْن َوِىلٍّ َوالَ َواقٍ    َربِيّ
إن القرآن حكم يف كافة الحقول، عر� واضح ال تعقيد فيه لدى كل العقول، فهو دون توجيه وتحميل يوافق وحي 

فطرة كإج�ل، ويوافق وحي الرسالة يف كتاباتها كتفصيل، دون حاجة اىل لزق التوجيهات غ� املتحملة، او لصــق ال
  الرباه� الخارجية، فإنه يف نفسه حجة عربية ال ريب فيه، وال شبهة تعرتيه.

ال وتحمــل حكــ� او فالقرآن كله حكم منزل، يعم األحكام الفطرية والعقلية والفرعية الرشعية، ال تجد فيــه آيــة إ 
احكاما عربية: واضحة الئحة لدى العقول الصافية، ال تعقيد فيها ال يف التعب� ملكان الفصاحة القمة وبالغتها، وال يف 
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  املعربَّ عنه ملكان التجاوب واملال�ة التامة مع الفطر والعقول والواقعيات واملتطلبات.
عربية اللغة، حتى ينربي املبرش االنجييل قالئــالً انــه » عربيا«من فقط األحكام الفرعية، وال » حك�«فال يعني من 

يختص بالعرب دون سواهم، فالحكم هو كل حكم، والعربية هي كل واضحة الئحة، فقد يكون الحكم عر� اللفظ 
 ولكنــه يف اللغة، واملعنى معقد، ام عر� الداللة واملعنى مبهم لدى العقل والفطرة، ام عر� املعنى داللة ومــدلوالً

معقد يف التصديق او التطبيق، فالحكم الذي ال تعقيد فيه داللة ومــدلوالً وتصــديقا وتطبيقــا هــو العــر� املطلــق 
  !»فبأي آالء ربك� تكذبان«املطبق، وكذلك القرآن 

آلية الوطيدة، أجل وال تجد آية طيلة الرساالت اإللهية، عرب آياتها الرسالية، أعرب من آية القرآن وأحكم، لحدٍّ تعترب ا
غ� الوهيدة، آية كافية وافية ملتطلبات اآليات وزيادة هي رمز الخلود ملن يستقبلونها طول الزمان حتــى القيامــة 

  الكربى، ك� كانت ملن مىض.
ك� وانه الحكم كلُّه وكلُّ الحكم، حكم اآلية التكوينية كآية الرسالة الختمية، عىل كونه حكم اآلية الترشيعية ك�دة 

لرسالة يف األصول األحكامية وفروعها، ويف كافــة االقضــية عــىل مختلــف الحقــول الفرديــة والج�عيــة، السياســية ا
واالقتصادية، الثقافية والحربية اما هيه من أحكام تربط فصاالت املجتمعات أو األفراد، وهو ـ ككل ـ حكم قيادي 

ة االسالمية يف املدينة املنورة رغم العراقيل التي حالت يقود كافة املكلف� يف دولة مباركة واحدة بزغت منذ الدول
  فالحكم ّ� «. آله و عليه هللا صىلدون شمولها، وسوف تشمل العا� كله ارغاما للعراقيل كلها زمن القائم املهدي من آل محمد 

  ١.»العيل الكب�
ى مجاٌل التباع األهواء من الذين أوتوا الكتاب أمن ســواهم، مســايرة أفبعد ذلك الحكم العر� الكامل الشامل يبق

  معهم ل� يوافقوا عىل القرآن ويصادقوه؟
من  »من ويل وال واق  ولنئ اتبعت اهوائهم بعدما جاءك من العلم ما لك من هللاّ «ويا لذلك التهديد  الظاهر الصارم 

نه� خالدان عرب األعصار واالمصار دو�ا غيار بأي عيــار، فــال تحديد ملوقف القرآن العظيم ورسوله النبي الكريم، ا
ولن! حيث الوالية الكافية  آله و عليه هللا صىليف أي تحوير وتغي�، وحتى لو كان من الرسول  »بعد ما جاءك من العلم«تسامح 

  والوقاية الوافية ال توجدان إالّ يف ذلك الحكم العر� ال سواه.
ولــن تجــد مــن «تجد الوالية املطلقة، والوقاية املطلقة، النازلة من ُمِنزل الوحي اىل َمنزله  ففي حكم القرآن العر�

  .»دونه ملتحدا
آيَ « يًَّة َوَما كَاَن لِرَُسوٍل أَْن يَأِْ�َ بِ ا لَُهْم أَزَْواجا َوذُرِّ إِذِْن هللاّ َولََقْد أَرَْسلْنَا رُُسالً ِمْن قَبْلَِك َوَجَعلْنَ   ٢.»ُكلِّ أََجٍل كِتَاٌب لِ    ٍة إِالَّ بِ
وحيا وآية   تُحقق يف تأكيد السنة الدائبة الرسالية للرسل كافة انهم برش مثلنا فال �لكون شيئا من غيب ّهللا » ولقد«

آلية الرسالية غيب ك� ، فلييأس الناس املتعنّت� عىل الرسول أن يأ� بآية ك� يشتهون، حيث ا رسالية إال ما أذن هللاّ 
  ٣.»فانتظروا ا� معكم من املنتظرين  ويقولون لوال انزل عليه آية من ربه فقل ا�ا الغيب ّ� «الوحي غيب: 

ال  ومــا يشــعركم أنهــا إذا جــاءت  جهد ا�انهم لنئ جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إ�ــا اآليــات عنــد هللاّ   وأقسموا با�ّ «
»يؤمنون

اال يف آجالها املكتوبة لها ك�   وليست اآليات تتشابه اال يف مدلوالتها دون صورها وأبعادها، فال ينزلها هللاّ  ٤
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، وحيــا وآيــة  مرقــوم رقمــه ّهللا » كتــاب«من آجال الرساالت وســواها » لكل امة اجل«تقتضيه الحكمة الرسالية، فـ 
  ١.»لكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون«ته، ك� ان لرسال

، وأجل االمة اإلسالمية اجل الكون كله وهو القيامــة الكــربى،  فكل امة رسالية لها أجل طال ام قرص ك� حدده هللاّ 
الية تثبت الرشعة، وك� ليس الرشائع رشعة واحــدة إال يف ولكل اجل كتاب يرسم رشعته وحيا هو الرشعة، وآية رس

  جذورها وهي الدين الواحد، كذلك آياتها ليست واحدة إال يف مدلوالتها وهي اثبات وحي الرشعة.
فكتاب كل امة وحيا وآية الوحي يناسب اجله طوله التاريخي وعرضه الجغرايف، وكتاب االمة اإلسالمية يجــاوب يف 

القيامة الكربى عرب االمصار واالعصار، فال كتاب يحق له إال كتابه الذي جمع وحيه وآية وحيــه.  خلوده اجلها حتى
كتابا منقطع النظ� عن كل بش� ونذير، مهيمنا عىل ما ب� يديه من كتاب، ومتقدما عىل تقدم الزمن بكل عقليــة 

  !»ولن تجد من دونه ملتحدا«وعلمية بارعة، بل هو أمام العلم وإمامه، 
دون تخويل له ان يأ�  » وما كان لرسول أن يأ� بآية إال باذن ّهللا «،  دون رسل هللاّ   فال �لك آجال االمم وكتبهم إال ّهللا 

بها ك� يشاء، وال تعطيل أال يأ� بأيَّة آية. فان فيه تعطيل الرسالة، بل هو عوان ب� ذلك دون إفراط التخويــل وال 
قرينا بفعل الرسول ام دون فعله، وا�ا التدليل عىل أن اآلية للرسول حتى يصدق   تفريط التعطيل، بل هو إذن هللاّ 

  يف وحيه الرسايل باآلية اإللهية.
  ٢.»َما يََشاُء َويُثِْبُت َوِعنَْدُه أُمُّ الِْكتَاب   َ�ُْحو هللاّ «

»وإنه يف ام الكتاب لدينا لعيل حكــيم«القرآن إال ام الكتاب: آية وحيدة منقطعة النظ� ال ثانية له� يف سائر 
والن  ٣

املحو ليس إال اذهاب الكائن برسمه او اثره، واإلثبات هو استمراره، فمقسم املحو اإلثبات هو الثابت قبله� بثبات 
  املحو واإلثبات.

  
  
  
  
  
  

  آله و عليه هللا صىلهل نيس الرسول 
  شيئا من القرآن

  !؟!
  

ْقِرئَُك فَالَ تَنَىس  إِالَّ َما َشاَء هللاّ « َجْهَر َوَما يَْخَفى   َسنُ   ٤.»إِنَُّه يَْعلَُم الْ
ا ـ غ� أقرأه: جعله قارئا بعد أن � يكن، و�ا أن الرسول كان قارئا القرآن منذ نزوله آية اإلقراء، فليكن اإلقراء ـ هذ

                                                        
 .٣٤: ٧). ��رة ا����اف      ١

 
 .٣٩: ١٣). ��رة ا����      ٢

 
 .٤: ٤٣). ��رة ا����ف      ٣

 
 .٧ـ  ٦: ٨٧). ��رة ا��ٔ���      ٤
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�يزه بعدم النسيان، املتفرع عىل هذا اإلقراء الخاص، فلقد كان حتى اآلن يقرأ، » فال تنىس«الذي كان، والنص هنا: 
محاولة برشية لحفظها، ولكنها ليست بالتي تُطمنئ اإلنسان، فقد ينىس رغم كافة  ١وكان يكرر اآليات ل� ال ينىس،
  املحاوالت، وقد ينىس أنه ناس.

ة: يف تلقي الوحي وإلقائه وتطبيقه، وإلقاء الوحي والعصمة ـ وال سي� يف الرسالة األخ�ة الخالدة ـ إنها لزام الرسال
  ك� أوحي، بحاجة ملمة إىل الحفظ الدائب، ودون تكلُّف زائد، وليكن كل محاوالته يف تبليغ الوحي وتطبيقه.

د برفع عناء الحفظ، تريحه وتطمئنه عىل القرآن، بحفظه يف قلبه وعىل لســانه، وكــ� وعــ آلـه و عليـه هللا صىلفهذه بشارة له 
بالحفاظ عليه يف أمته وإىل يوم الدين عن تحريف املبطل�، وادغال الــدجال�، وقــد عرفنــاه مســبقا، وكــ� وعــده 

  بجمعه وقرآنه كتابا مفصالً، بعد ن�ه يف نزوله نجوما حسب الحاجات: حفظا مركزا ال تتخلله أية ريبة وشائبة.
ثم أخذ �زج قلبه املن�،  »نزل به الروح األم� عىل قلبك«من قبل  آله و عليه هللا صىلولقد كان القرآن ينزل عىل قلب الرسول 

  ويدخل شغافة لحدٍّ أصبح قلبه قرآنا � يبق مجال لنسيانه.
تعــاىل عــدم   فالنازل عىل السمع قريب إىل النسيان، ثم بعيد عنه إذا نزل إىل القلــب، ثــم مســتحيل إذا ضــمن ّهللا 

دون أن ينىس وال حرفا منه أو نقطــة أو حركــة، أو  آله و عليه هللا صىلعىل قلب الرسول النسيان، وهكذا استمر وحي القرآن 
  مكان أو مكانة!.

 ٢اختصاصه بذاته املقدسة من علوم الغيــب،  : سنقرئك من القرآن ما يحمل كل يشء، إال ما شاء هللاّ » إال ما شاء هللاّ «
اختصاصه   و� يست� إال ما شاء ّهللا  آله و عليه هللا صىليف القرآن ما كان وما يكون وما هو كائن، وقّصه للنبي   فقد استقىص هللاّ 

  اء ـ إذا ـ من آيات أن محمدا � ينس ما أقرأه ربُّه!.بنفسه املقدسة، فآية اإلنس
ال تســتطيع دوافــع النســيان »: ال تنىســ«: واحت�ل ثان أن يكون االستثناء باملشــيئة عــن » فال تنىس إال ما شاء ّهللا «

لن يكون ـ غالب عىل أمره، ولنئ كان هناك عامل ـ و   وعوامله أن تنسيك شيئا من القرآن عىل وجه اإلطالق، فإن هللاّ 
يُنسيه شيئا م� أقرأه، فإنه أسوُء العرسى بعد إذ وعده باليرسى:   ، وال يعني هذا االستثناء أن ّهللا  فلتكن مشيئة هللاّ 

  !... وإذا كان هنا موقع للنسيان، ف� هو موقع التعليل؟:»فال تنىس«
ان إال من ضعف اإلنسان، وقد ُجِربَ باإلرادة فهل هو إال تأكيدا لعدم النسيان، ف� النسي »إنه يعلم الجهر وما يخفى«

أو بدافع الضغط  »إنه يعلم الجهر وما يخفى«أو من  الجهل بعوامل النسيان ظاهرة وخافية، فـ »فال تنىس«اإللهية: 
  ؟ وملا وعده دون فصل.»فال تنىس«عىل النبي يف نسيان القرآن، فل�ذا ـ إذن ـ بّرشه: 

َُك لِلْيُْرسَى« »َونُيَرسِّ
٣  

  وملاذا ينسيه ما يأمره بتذك�ه؟
كْرَى« »فََذكِّْر إِْن نََفَعِت الذِّ

١  

                                                        
ه ����� ������ �� ���غ إذا أ�� آ�� و ���� ا��� �����ن ا���� «، أ��ج ا����ا�� وا�� ��دو�� �� ا�� ���س ��ل: ٣٣٩: ٦). ا��ر ا�����ر      ١

��ٔو�� ����� أن ���� ���� �����، ���ل �� �����: �� ���� ٓا�� و ���� ا��� �������� �� ا���� ��� ���� �� ��� ا���� ��� ����� ا���� 

������ ا���آن �����  آ�� و ���� ��ا� ���و��� ��� أ���: ��ن ا����   » ������ ��� ���� إ�� �� ��ء ا��ّ�«  ذ��؟ ��ل: ����� أن أ���، ��ٔ��ل ا��ّ�

 .»������ ��� ����«أن ����ه، ���� �� �����ك ذ�� و���� 

 
ا�� ا����م، و����� �� ���ل �����ت ا�������، ������ و������ أ��  ). ��ا إذا ��ن ا������� ��� �� ا����اء، و��ٔ��     ٢

 ��� ���� �� ا���آن. آ�� و ���� ا��� ���

 
 .٨: ٨٧). ��رة ا��ٔ���      ٣
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  فل� يأ�: »فال تنىس«ليس الجواب إال أن اإلستثناء هنا من اإلقراء، وإذا كان من 
قال املأل الذين استكربوا من قومه لنخرجنك يا شعيب «: السالم عليهـ إن اإلستثناء باملشيئة هنا قد يكون ك� يف شعيب  ۱

كذبا إن عدنا يف ملــتكم   والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا قال أَو لو كنا كاره�*قد افرتينا عىل هللاّ 
فهل باإلمكان ـ واقعيا أم عقليا ـ أن يشاء  ٢،»ربنا...  منها وما يكون لنا أن نعود فيها إال ان يشاء هللاّ   بعد إذ نجانا ّهللا 

  عود رسوله واملؤمن� يف ملة الرشك، فليمكن ـ إذن ـ أن يشاء نسيان محمد قرآنه العظيم!  هللاّ 
أالّ ينىس، وك� ـ وقد يكون االستثناء هنا ل� يعلن ربُّنا أنه ليس مسّ�ا يف استبقاء وحي القرآن يف قلب الرسول، و  ۲

ولنئ شئنا لنذه�َّ بالذي أوحينا إليك ثم ال تجد لك به علينا نص�ا* إال رحمة من ربك إن فضله كان «يف القرآن كله: 
ه هللا صىلوك� ترك الوحي عليه ردما من األيام لحد ظن  ٣.»عليك كب�ا ه و علـي ما «، حتى نفاه تعاىل: أنه تعاىل وّدعه أو قاله آـل

  . كل ذلك ل� يعلم النبي ونعلم معه، أنه ال يستقل يف وحي القرآن.»ودعك ربك وما قىل
ومه� يكن من يشء فال داللة هنا عىل ما يهواه املبرشون من أن محمدا نيس من القرآن وهذا يتناىف وعصــمته يف 

  ٤البالغ.
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�ـ����� ��ـ� ���ـ� «���ل ���� ���ل: ا�����ة ا��ٔو�� ����ن ا���� ��� �� ���� إ���  ). �� ����ء ا�����ذ ا���اد ا�������، إذ     ٤

�� ���ء أن ���� ا���� ��� �� ����   ���� ��ٔن ا��ّ� » إ�� �� ��ء ا��ّ�«���������ء »إ�� ���� ا���� و�� ���� و����ك �����ى  �� ��ء ا��ّ�

) ٤١) وآ�ـ� ا���ـ� (ا���ـ� ���١٠١ـ����، �ـ� �ـ�ن ا���ـ��ن ���ـ�دا؟ آ�ـ� ا���ـ��� (ا���ـ�  ���� �� ��ٔ��  إ���، ��� ��� أن ���� ا��ّ�

(�ـ� » و�� ا����، ���� ����� ا����� �ـ� ا���ـ�غ وا�����ـ� �ـ� ��ـ�أ ا���ـ��ن ووا��ـ�  �����ن ��ٔن ا�����ن �� ���ن ����دا �� ا��ّ�

 و��ف ���� �� آ��� ا������ وا���� �� ������. ٢٠٥ـ  ١٩٤ص  »ا����ر��ت«����� ا����ب وا���آن) و�� أ���� ��� �� ������ 

 



 305

  ۱۱۷··· عربية القرآن تعرب انه األفصح االبلغ
  ۱۲۰··· عربية القرآن

  ۱۲۳··· قرآئة القرآن عىل مكث
  ۱۲۶)··· ۱صيانة القرآن عن التحريف (
  ۱۳۸)··· ۲صيانة القرآن عن التحريف (

  ۱۴۵··· املطهرونالقرآن كريم ال �سه إال 
  ۱۵۷··· تعليم القرآن غاية قصوى لخلق اإلنسان

  ۱۶۱··· السبع املثا� و القرآن العظيم لكنهم جعلوا القرآن عض�
  ۱۷۳)··· ۱القرآن ال ريب فيه (
  ۱۹۰)··· ۲القرآن ال ريب فيه (

  ۱۹۴)··· ۳القرآن آيٌة بينة رسالية (
  ۲۱۹··· القرآن يهدي للتي هي أقوم

  ۲۳۴··· ن ونذير للعامل�القرآن فرقا
  ۲۴۰··· القرآن الفرقان يف آل عمران

  ۲۴۷··· آله و عليه هللا صىلالقرآن مهجور ب� قومه 
  ۲۴۹··· وهم ينهون وينأون عنه!!!

  ۲۵۵··· القرآن قول ثقيل
  ۲۶۴··· فهل القرآن سحر يؤثر

  ۲۷۶···  القرآن مجموع من عند هللاّ 
  ۲۸۲··· ال تعجل بالقرآن

  ۲۸۶··· ميرسَّ للمتق� القرآن ذكرٌ 
  ۲۸۸)··· ۱القرآن بيان قاطع ال مردَّ له وكت�نه لعنة (

  ۳۰۲)··· ۲القرآن وشهادته عىل ربانية آياته (
  ۳۰۵)··· ۳شهادة القرآن عىل ربانية آياته (

  ۳۰۹)··· ۴القرآن شاهد بنفسه عىل ربانية آياته (
  ۳۱۸··· مجد القرآن وعظمته

  ۳۲۲··· جبل!لو انزلنا هذا القرآن عىل 
  ۳۲۷··· رسالة قرآنية اىل الجن

  ۳۳۶··· عمومية الدعوة القرآنية
  ۳۴۹··· القرآن نذارة عاملية

  ۳۵۵··· القرآن يصّدق كل وحي ربا�
  ۳۶۷···  القرآن قول رسول كريم من هللاّ 

  ۳۷۳··· القرآن بصائر ربانية
  ۳۸۱··· القرآن موعظة ربانية وشفاء ورحمة وهدى للمؤمن�

  ۳۹۴··· يخرج من الظل�ت اىل النورالقرآن 
  ۴۰۱··· القرآن بالغ للناس

  ۴۰۴··· القرآن قيِّم ال عوج فيه
  ۴۰۸)··· ۱القرآن ال مبدل لكل�ته وال ملتحد من دونه (

  ۴۱۱)··· ۲القرآن ال تبديل لكل�ته (



 306

  ۴۲۷··· حول النسخ
  ۴۴۴··· محك�ت القرآن ومتشابهاته

  ۴۷۱··· تأويل القرآن
  ۴۷۸··· وكتاب مب�القرآن نور 

  ۴۸۶··· القرآن ال اختالف فيه
  ۴۹۳··· القرآن يف ام الكتاب عيل حكيم

  ۵۰۴··· القرآن يف واليته الشاملة
  ۵۲۲··· القرآن ذكر ربا� كامل شامل

  ۵۲۶··· القرآن قَدر ربا� إىل يوم الدين
  ۵۳۸··· القرآن تذكرة ملن يخىش
  ۵۴۸··· العلم يؤيد وحي القرآن

  ۵۵۱··· خالفات إرسائيليةالقرآن يقص 
  ۵۵۳··· القرآن عند أهل الكتاب

  ۵۶۷··· وعد ربا� للرجوع إىل معاد الدعوة
  ۵۷۰··· آله و عليه هللا صىلبالقرآن يحلف تثبيتا للرسالة املحمدية 

  ۵۸۵··· عل� وعمالً  القرآن حكم عر� واضح يعرب عن مرادات هللاّ 
  ۵۸۹··· ا من القرآنشيئ آله و عليه هللا صىلهل نيس الرسول 

  ۵۹۳··· الفهرس


