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ـــة ال  ـــا     ن ـــر   أيك ـــان نســـت بـــ ا الكب  يحـــي ٍّيكا  
ـــة النا ـــر تحريريـــا   ـــ  إالف  عـــد موافق ـــةا مهمـــا  ان طريق
 بخالفه فال تبر  ذمكة  ل من يقوم ب لك  رعا   لنـا حـيك 
المقاضـــاا قانونـــا     ـــلك نســـخة ال تحمـــل  ـــبم  تو  ـــ  
مكببــة بلوتــو  اعبباربــا الوحيــدا المخولــة بن ــر الكبــا  

را  حراٌم على من يقبنيها  فهي نسخة مز  This file was downloaded from QuranicThought.com  ك
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ب ا الكبـا  بـو مـنهٌج دد ـٌد فـي تفسـير القـران الكـريم يعبمـد علـى إل ـا   إن

ن  ينظـرم إلـى القـرآن علـى  نكـه نظـاٌم  البرادف في الل ة  مـا  ببعـهم مـن اعببـاوا

ــاو الل ــوي    بــو  حــد  ل ــويم محكــٌم مســبقلم ب اتــه ال يخضــ م لقواعــد االعبب

 مؤلكـٌف مـن  ربعـة  طوو م ـر   النظـام القرآنـي  الـ ي بـو م ـر ٌ  مبكامـلٌ 

 طـووا تسـير مبواةيــة  فـي سلسـلةا مــن المؤلفـاو البـي تقــوم ببفنيـد االعببــاو 

الل ـــوي  تأســـ   مبـــد  القصـــدية فـــي الل ـــة  دمـــة  للنظـــام القرآنـــي  ا ـــة  

  النصوص اٍّدب ة  غيربا عامة    ب   السلسلة بي:

للعالمـاو    الل ة الموحدا:  بو  باٌ   بضمكن إثباو  دود الق مة المسبقة1

الصوت ة  اٍّلفاظ  أربعة  دزا ن لبأس   علما دد دا لل ة قـائما علـى القصـدية 

  (1) تفنيد النظرية االعبباط ة للجرداني  دي سوسير

  الحلك القصدي لل ة في موادهة االعبباط ة:  بـو  بـاٌ   نـاقل المباحـ  2

يــدبا  فــي االعبباط ــة لفلفــاظ  مباحــ  الداللــة عنــد اٍّ ــوليين  يقــوم ببفن

 النظرية القصدية الجد دا  يعبمد على النظام القرآني في تقديم الحلول 
                                                        

قام المؤلف ببضمين الجـز  اٍّ ل  الثـاني  قسـمين منفصـلين فـي الجـز  اٍّ ل مـن  بـا  الل ـة الموحـدا الصـادر بنسـخة  (1)
 حاسوب ةا من مكببة بلوتو في   داد   قد   درو المكببة ب   الجز  الثاني  سيل ه الجز  الثال  قريبا  إن  ا  هللا  
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  الحلك الفلسفي بين محا الو اإلنسان  مكائد ال  طان:  باٌ  في مناق ة 3

االعبباو الفلسفي عامة   اإلسالمي منه  ا ة  عـن طريـي المـنهج القصـدي 

 لل ة 

 ف عـن النظـام القرآنـي  يمظهـر   النظام القرآني:  بو م ر ٌ   بضمكن الك4

ا  ل مركاا من  ـالل الحـلك القصـدي لل ـة   يبكـون مـن عـدك إعجاة  الحق قي ٍّ ك

 دزا ا   لها مقدمة في المنهج اللفظي ال ي يعالج النصـوص  الطريقـة البـي 

   (2)توضحها ب   المقدمة  بي موضو  ب ا الكبا  ال ي بين  ديك

 تنبيـــٌه:

لكريم النظر إلى ب   المؤلفاو على  نها  باٌ   احٌد ل لك نطلب من القارئ ا

مة من  عض البأس ساو الهامة   بمكمم  عضهم  عضا   فقد تخلو ب   المقدك

للقصديةن ٍّنها مواض   مطولٌة يجد القارئ حلولها في  ق ة الكبب 

  باٍّ ص الل ة الموحدا  الحل القصدي لل ة 

                                                        

ـا الجـز  إنف الجز  الثاني من ا (2) ـلٌة عـن عائديـة الضـمائر    مك لم ر   قد ظهر  اسم )نظـام المجموعـاو(  ه ـه  حـوٌف مفصك
ا  لمدا الو العالم النيلي   دوببه على المسائل المثارا من قبل السادا القركا  الكرام   الثال  فس كون مخصصك
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إال على إظهار البناقض فـي الحـلك فكبابنا ب ا عن المنهج اللفظي ال ي بمل 

االعببــاطي مقابــل الحــلك القصــدين   ــ لك ي ــبمل علــى قواعــد بــ ا المــنهج 

 بعض نبائجه علـى الفكـر اإلسـالمي عامـة   قضـايا العقيـدا  القـران  ا ـة   

   لك ي بمل على نموذجا من الحلك القصـدي لمقطـ ا مسـبلكا مـن آيـةا  احـداا 

 للمنهج اللفظي على آية الر اسي(  في الفصل الثال  )تطبيي دزئي

 

 

 المؤلف
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 البا  اٍّ ل

 

 البعريف  المنهج اللفظي  قواعد 
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  فيــــه فصالن

 

 

 الفصل اٍّ ل:  س   مبادئ المنهج اللفظي

 

 الفصل الثاني: قواعد المنهج اللفظي
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 الفصل اٍّ ل

  س   مبادئ المنهج اللفظي

 

المنهج اللفظي  غاياته  المبادئ البي يسير  بضمكن الفصل اٍّ ل البعريف  

ك  عليها  مبرراو اإلعالن عنه  اال طالحاو البي يسبخدمها في البحرك

  الل النصك القرآني

 

   البعريف  المنهج اللفظي  غاياته1

 

: بو منهٌج تحليليم آلياو القرآن العظ م يعبمد على قواعد المنهج اللفظي

هن  يعمل  طريقةا  اعبمدبا القرآن نفسهن  له غاياٌو  مبادٌئ معينةا تخصك

مة    طرائٌي مخبلفٌة عن منابج البفسير المعبادا يأت ك ب انها في ب   المقدك

  ما غاياته فهي  ثيرٌا  مبنوعٌةن  بي  قدر غاياو القرآن البي ال حصر 

لها   لكن  بمك غاياته  بو في بد  حر به بي الك ف عن نظامه الدا لين 
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  للمعرفة القرآن ة  ي تحلك محلك المعرفة البجريب ة العادزا عن  فبح اٍّبوا

إحداف الب يير المن ود في النظام الطب عي سع ا  لب يير العالم  في اإلرادا 

اإلله ة  تحقيي الهدف اٍّ ل من الخلي   من  الل ذلك تبمك اإلدا ة عن 

تعريفا دم   المعضالو في  ي فر ا من فر   المعرفة   ال يمكن إعطا  

له ا المنهج      فه  أسطرا معد داان  ال يمكن   لك تحد د غاياته  فمن 

طب عة ب ا المنهج  ن البعريف  ه  تحد د غاياته   صائصه  طريقة عمله 

 نبائجه تبمك سوية  من  الل تطب قاته البي ال حد د لها   ما ب ا الكبا  إالك 

ثكل الخطوا اٍّ لى في مسار مقدمة  في طرائي ب ا المنهج  قواعد  البي تم

 تمكين القارئ  الباح  من البعركف عل ه 

ر ما يقال في   ل ب   المقدمة م  ما  ل لك ننوك  من اآلن على ضر را ت  ك

ن  ل لك     ر في  سطها  آ ربا  فكلُّ دز ا فيها مرتبٌط   ير  في  ي موض ا

 ا البنويه فإنكنا نادرا  ما سن ير إلى ب ا البرا ط اعبمادا  على ب 

   مبادئ المنهج اللفظي2
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له ا المنهج  سٌ  نظريٌة تسبيم القواعد البفصيل ة بي  مثا ة المبادئ 

اٍّ لى له  فهي مثل البد ه او في العلوم اإلسالم ة اٍّ رى ـ اتكفي على 

 حبها على نحوا ما المؤمنون  القرآن ـ يضعها المنهج إلثباو فرض ة 

المؤمنين  القرآن بها   ب ا ال يعني  ن تلك المبادئ )النظام القرآني(  إلزام 

ال تنف  من لديه  كم في  مر القرآن   ذلك ٍّنها ل س  ر ائَز  ارد ة  

طة  على ب ا الكبا  ٍّدل إثباو  دود النظام القرآني ه ه    لكن النظام  مسقك

مة عن المنهج  القرآني بو  حد  بمك الحقائي البي سبك ف عنها ب   المقدك

اللفظي   ب لك تصبح المبادئ اٍّ لى نبائج مبربنة  من القرآن نفسه   

  بك ا فهي تعمل إةا  مبلقيها  طريقبين:

من  ؤمن بها يقال له: عل ك  ن تؤمن  النظام الهندسي المحكم للقرآن على 

 ضو  تلك المبادئ  إْن  ن  لم تدرك ب ا النظام قبل اليوم 

و النظام القرآني  عل ك  ن تؤمن  ه  ببلك  من ال  ؤمن بها يقال له: ب ا ب

ه   المبادئ البي تخصك

   لم ذلك إنكما بو احبجاٌج ال غير فال إكرا  في الدك ن  ما بو معلوٌم 
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 يمكن تلخ ص ب   المبادئ اٍّ ل ة البي بي بد ه او   س  المنهج 

 اللفظي في عنا ين رئ سةان بي:

 

 رآنالمبد  اٍّ ل: مبد  عدم اال بالف في الق

 ؤمن ب ا المنهج  ن القرآن يخلو من  ي ا بالفا  صفةا مطلقةان  يندرج 

تح  ذلك إيمانه  انعدام البناقض ال ي  ؤمن  ه  عض علما  الد ن  

فالمنهج  رى  ن اال بالف  عمم من البناقضن   ن انعدام اٍّ ل يعني 

  الضر را انعدام الثاني ٍّنه دزٌ  من  لكا 

سبفاد  المنهج من القرآن له فوائٌد  ثيرٌا في عمل ة  ب ا اإليمان ال ي ا

رين  ال ي بو  مرادعة النصك الد ني العام منها إظهار البناقض عند المفسك

نوٌ  من اال بالف ال ي حسبو  بيكنا   بو عند هللا عظ م   منها إن )عموم 

اال بالف(  مفهوما  إيمان المنهج  خلو القرآن منه يطابي النصوص 

ك  في االقبراناو اللفظ ة في القرآن ة ن  يوافي طرائي المنهج البي تبحرك

النظام القرآني  فه ا المبد  ) ي مبد  عدم اال بالف في القرآن( بو من 
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المبادئ البي تخرج من القرآن  تعود إل ه  تمن  الباح  من الوقو  في 

أن با ية البفسير  الر ي   سبظهر لك فكرا ب ا المبد   البدريج  أنها  

  ق ة المبادئ في ب ا المنهج 

 

 المبد  الثاني: مبد  قصور المبلقي

 ؤمن ب ا المنهج  ن المخلوق قا ٌر عن اإلحاطة  كالم الخالي قصورا  

دائما    معنى ذلك  نكه مهما بلغ من المعرفة  القرآن فس ظلك محبادا  إلى 

 النظر ه ه  البفككر في  أنه 

ا تكلكم عن  ي ا ما فقد تكلكم ضمنا  عن نفسه  لبوض ح ذلك: إن المبكلكَِّم إذ

  يضا ن  لمكا  ان  معرفة هللا ال نهائ ةن فببقى معرفة  المه ال نهائ ة  يضا  

د  مرا منطقيكا  حسب فإنك   ف المنهج اللفظي   إذا  ان ذلك  بد  مجرك

ة ب ا اٍّمر عمل ا    للنظام القرآني س جعل القارئ على ثقةا من  حك

 

 ثال : مبد  الب ا ر عن  الم المخلوقينالمبد  ال
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 ؤمن ب ا المنهج  أنك  الم الخالي م ا ٌر لكالم المخلوقين  إْن ت ابه  

  عض اٍّلفاظ اتفاقا   

ل مركاا عمل ا  دا ل منهجا تفسيريكا   فائدا ب ا المبد  بي في  نكه يطبكيم ٍّ ك

الحد د  ل كون دز   منه  دعامة  من دعائم حر بهن  ب لك يمكنه  ض 

 الفا لة بين الكالم المعجز  الكالم غير المعجز 

  له ا المبد  ثالثة  س ا بي:

   درى عل ه   ال ) : إنك اللفظ عند المخلوق له معنى  اتفاقيم )ا طالحيم

العرف   ما في  الم الخالي فله معنى    ليم يسمك ه المنهج اللفظي )المعنى 

 الحر ي(ن  بو   ل دم   المعاني 

ا  ادف  ن يكون االسبعمال اال طالحي في مجرى المعنى الحر ي فهو فإذ

دزٌ  منهن   الك فهو  الف اٍّ لن  إذن فهو اسبعماٌل مخطوٌ   إن  ان 

 موغال  في القدم 

ن من معرفة المسار إلى المعنى الحر ي  طريقبينن   المنهج اللفظيُّ  بمكك

دن  بي  مة    مكا إحدابما من  الل عمل ة االقبران المبعدك موضو  ب   المقدك
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الطريقة الثان ة فس علن عنها  عد حين   س جد ب ا المنهج  الل ذلك  ن 

كثيرا  من اٍّلفاظ القرآن ة البي نزل بها القرآن لم يكن فيها  يٌ  من 

اال طالح يجري في مجرابا   ب ا يعني  ن مراد هللا  يٌ ن  ما  نكا نفهمه 

 منها  يٌ  آ ر 

   عبارا القرآن ة بي دزٌ  من النظام القرآني  لكهن فهي مبكسقٌة : إن الثان ا

في س اقه م  العباراو اٍّ رى اتساقا  تاما   مثلها في ذلك مثل الجس م ال ي 

يمثكل دز   من النظام ال ركين  مثل الكو ب في النظام ال مسين  مثل النجم 

وقم منبظمة  ضمن في النظام السديمي  بينما تكون العبارا البي يقولها المخل

عباراته اٍّ رى انبظاما  ظابريا   حسبن  بي مناقضٌة في  حا ين  ثيراا 

 لعباراته اٍّ رى 

ن  له  ابٌد من نفسهِّ  ال  فكالم الخالي  عضهم من  عضا  بعضهم لبعضا

 ابد له من غير    ب   ضر رٌا منطق ٌة لكالم اإلله ال ي  المه  ورٌا 

ظفمن ٍّنه  احٌد   ل   معنى الواحد بو العدد   رى من  ور الَخْليِّ الممن

المعر فن بل  فة الواحدية البي ال حد ف  ال ت ا ر  ال ا بالف فيهان ٍّنك 
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ا  تلك اال بالفاو بي  فة ما بو محصوٌر  الظرف الزماني   المكاني   مك

الخالي الواحد فهو  الي الزمان  المكانن فكالمهم يحملم  فة  من  فاته 

 ال بالفن  ب لك يفبرق عن  الم المخلوقين  بي عدم ا

فالمعنى الحر ي لكلكِّ لفظا بو  احٌد ال  ب يكر  خالف المعنى اال طالحي ال ي 

يطلقه المخلوق على    ا   ثيراا   ب ا يعني  ن اللفظ في القرآن ـ حسب 

داان  إنكما يقبرن      برتكب  صورا مخبلفةا ميب ا المنهج ـ ال يأتي  معانيف مبعدك

ر نه  مفرداوا مخبلفةا    لفاظا   رى ه حسب الناسم  ن معنا  قد ت يكر ه فسك

ن من إ طال ب ا البفسير  طرقا عد داا في ب    إنك المنهج اللفظي سيبمكك

مةن  يبربن  ن ب ا العمل ال  و ل إلى  ي  من حقائي القرآن عال ا   المقدك

 على إفساد  للك ان الل وي    تدمير  

   المعنى اال طالحي بو معنى    فيم لظابر ال ي   ب ا إذا  : إنك ثالثا

درى في مجرى المعنى اٍّ لي   الك فهو  ضٌ   اطٌئ للعالقة ما بين اللفظ 

نه ال ي ( حينما   المعنى   مكا المعنى الحر ي فهو حق قة ال ي  ) ي  م

 كان مودودا   القوكا قبل إيجاد   الفعل 
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الفرق بين اسم آلةا معيكنةا   ريطبهان الفرق بين ب  ن المعنيين بو  

ن  الثاني  فكالبما يحمالن نف  اللفظ  فاٍّ ل )اسم اآللة( بو   ٌف ظابريم

)الخريطة( بو اآللة عينها  فالخريطة تصف اآللة   فا  حق ق ا   حي   ن 

اآللة لو فمقِّدْو فإنك الخبير يعمل مثلها على تلك الخريطةن بينما ال يقدر على 

  عطيبها اسمها  حد   فرض  ن ال علم له سابٌي بها ذلك لو 

عي المنهج اللفظيك  نكه يقدر على معرفة المعنى الحر ي نفسهن إذ بو   ال  دك

معنى  مطلٌين  لكن يمكنه البمييز بين المعنيين اال طالحي  الحر ين 

   لك يمكنه إعطا  تعريفا   ليكا    تأس سيكا للمعنى الحر ي لكلك لفظا 

 ر   طريقبه الخا ة  بدبك 

 

 المبد  الرا  : مبد   ضو  المبلقي للنظام القرآني

 ؤمن المنهج اللفظي  أنك على الباح  الخضو  للنظام القرآني إْن  راد 

ل إلى معارف القرآن   البو ك
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فأمكا معنى النظام القرآني فهو:  ن في القرآن نظاٌم محكٌم  د د الصرامة 

 ن اللفظ مفردا   ان    حرفا   البرتيب    منب ٌر في دم    دزائه  حي  

البسلسل المعيفنم لفلفاظ في  لكِّ تر يبا بو دزٌ  من ب ا النظامن  الخطأ في 

ر فر  ا  ثيراا  ر  ي  منه في  ي موض ا  ؤدي إلى الخطأ في تصوك تصوك

مبصلةا ب لك الموض   فالعبارا اٍّ ح ل س  قولنا ) ن في القرآن نظاما  

 )القرآن بو ب اته نظاٌم محكٌم( محكما ( بل 

ك    مكا معنى الخضو  فهو:  ن على المبلقكي السير على ذلك النظام  البحرك

 فقه  اكب اف مسالكه  طرقه   ب ا مثلما  بح  عالٌِّم ما في  سرار 

ربا من تلقا  نفسه   ربا  ما فيها من قوانين  ال يفسك الطب عةن فهو يفسك

يصحكحه على ضو  ما يكب فم من حقائي في   حينما يفبرض فرضا  ما فإنكه

ب ا النظام  فمهمة عالم النباو مثال  عند تفسير  لعمل او النسغ الصاعد 

 الناةل  البر يب الضوئي بي مالحظة ب   الفعال او ثمك تردمبها  ص اغةا 

ر ظوابربا ب    علم ةا   بالبالي فهو ال يمملي على ال جرا نظرياتهن بل يفسك

الطب عة  ما فيها من نظاما محكما   إْن لم يفعل ذلك   سقط ضمن قوانين 
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 فكار  الخا ة على نظام ال جرا فسبخبلط لديه الحقائي  اٍّ اطيل ل صبح 

 ب لك دابال  ل    مقد ر   ن يكب ف  يئا  من حقائي فسلجة النباو 

ن المنهج من اكب اف ما  مال   إنك مبد  الخضو  للنظام القرآني قد مكك

البفسير على القرآن من آرا ا  ما  الفوا ه ه نظامه   حبى  ار علما  

لد هم  بون من الكائناو البدائ ة  حادية الخل ة في نظر الباح  ال ربي في 

ر ن  في القرآن  نظامهن بل درك ا القرآن  ك المفسك علم اٍّح ا   فلم  بحرك

  را بم  دعلو  مبردما  ٍّفكاربم 

ب ا المنهج ال يعني االعبراف  ه  حسبن بل فالخضو  للنظام القرآني في 

 يعني  نك على الباح   ن يكون تا عا  للقرآن ال  ن يكون بو قائدا  له 

 

 المبد  الخام : مبد  الببيين ال اتي

  ؤمن المنهج اللفظي  أنك القرآن مبيكٌِّن لكلكِّ  ي ا  مبيكٌِّن ل اته  

 رآني نفسه:فأمكا  ونه تب اٌن لكلك  ي  معلوٌم من النصك الق

  َنزكلنا َعَل َك الكِّباَ  تب انا  لكلكِّ  ي ا َ  89النحل 
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 م  ذلك فهو يطبكي قواعد  على اآلية ليبربن  ن المقصود بـ )كلف  ي ( 

ر ن من  نه )اٍّمرم  ( فعال ن  ل    ما قال المفسك فيها بو )كلك  ي ا

 المم كلم( من  مور الد ن  

 د على ثالثة  س ا بي:  مكا  ونه مبيكٌِّن ل اته ه عبم

: إن القرآن بو )نظاٌم محكٌم(   معلوٌم  ن  لف نظاما محكما اٍّساس اٍّ ل

مبيكٌِّن لنفسه من  الل النظام نفسه  فكلك دز ا من ب ا النظام بو في 

حق قبه   ٌف لطب عبه  لعالقبه  اٍّدزا  اٍّ رى منه   بك ا فالنظامم ) ي 

 بخالفه فال يمكن   فه  االنبظام فضال  نظاما(  ا ٌف عن نفسه ال محالةن 

عن   فه  أنه نظاٌم محكٌم  إن إثباَو  ون القرآن نظامٌا محكما  بو 

 الموضو  المحوري له   المقدمة عن المنهج اللفظي 

 ردو في النصوص القرآن ة  فةم الببيين على ثالثة  اٍّساس الثاني:

:  مسبوياوا

  ما مرك سا قا  اٍّ ل منها:  نكه )تب اٌن لكلك  ي ( 

  المسبوى الثاني:  نكه )قرآٌن مبيٌن(  ي مبيٌن بنفسه 
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  ما المسبوى الثال :  بو على مسبوى اآلياو )آياٌو بيكِّناٌو(  ي بنفسهان 

 بالبنا  للمجهول )آياٌو ممَبيفناٌو " الفبح"( بنفسها مركا  ب يربا من اآلياو 

فسها مرا  ل يربا من اآلياو مرا مرا   رىن  )آياٌو ممَبيكِّناٌو " الكسر"( لن

   رى 

  لك تلك المسبوياو سوا  على مسبوى القرآن    على مسبوى آياته تدلك 

على سريان النظام المحكم في دم   اٍّدزا   فلو  ان غير مبيكِّنا ل اته لفقد 

القدرا على تبيين غير ن  إذا  ان عادزا  عن تبيين ذاته  ان عن تبيين غير  

  عجز 

: إن الملكة المسلمة قد  دمع    قركو للقرآن اتصافه  صفبين س الثال اٍّسا

كان قد   ف بو بهما نفسه  اٍّ لى  نكه  باٌ  للهداية  الثان ة  نكه  باٌ  

ٌز   ممعجِّ

 ادبما  الصفبين يحبكمم  ن يكون مبيكِّنا  ل اتهن بل انفراد  لكا منهما يحبكم ذلك  

ى الهدايةن فال بدك  ن يكون )مبيكِّنا (  آياته إذ لو  ان ممبهما  لفقد القدرا عل
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)بيكناو(   إذا لم يكن مبيكنا  ل اته  ان  لوا  من  ي نظاما ه سقط اإلعجاة إذ 

زا     ن فاقد النظام ال يكون ممعجِّ

فمثله مثل النور يمكنك  ن ترى  ه اٍّ  ا ن فهو مرئيم ب اته فال يحباج إلى 

 ه )مبين( ب اته: سيلةا لرؤيبهن فك لك القرآن فإنك 

 بادنا ْن عِّ  52ال ورى     لكْن دعلنا م نورا  نهدي  هِّ مْن ن ا م مِّ

من  دل ذلك  ككد النصك النبوي على ضر را إتكبا  القرآن )انظر النصوص 

في المالحي(ن مثلما  ككد على ضر را دعله )بين(   د نا  ي قائدا ن ال دعله 

  ذلك  ن من دعل النور  لفه ) لف(    ) را ( ظهورنا ه صبح ممقادا  

 ا بدكو الظلمة بين  ديهن  من دعله بين  ديه سار على بدا  

 

 المبد  السادس: مبد  العلو  ال مول  الحاكم ة  االمبنا 

 ؤمن ب ا المنهج  أنك القرآن ممبنٌ  عن قبول  ي علما    معرفةا غير علمِّه 

ال ي ) نزله  علمه(  فهو  بون فهو مبعالا على  لك علما آ ر ٍّنه  الم هللا

 حاكٌم على  لك علما غير محكوما  أيكِّ علما 
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:   له ا المبد   ربعة فر  ا

كممهم على الل ة     حم

فـ )الببيين ال اتي(  )المعنى الحر ي(  )النظام الممحكم( ثالف  صائصا 

ادبمع  في القرآن فجعلبه قادرا  على  رح الل ة  معانيها حاكما  على 

 ر محكوما بها  قواعدبا غي

ر   رم  لك لسانا  ال يفسك  يدلك على ذلك الحد   النبوي )القرآن يمفسك

لساٌن(/انظر النصوص في المالحي     لك تدلك عل ه نصوٌص   رى عدا ما 

 سبرا  عمل ا  عند تطب قاو ب ا المنهج 

 

كممهم على العقائد     حم

ق فإذا  ان  في ذبن الباح  عقيدٌا ما  ؤمن بها مسبقا      قض ٌة ما يصدك

بها سلفا    راد البربنة على  حكة  يكا منهما من القرآن داعال  منه سندا  

مؤيكدا  لبلك العقيدا    القض ة  لم يجعله حاكما  على  حبهما    سقمهما 

فقد افبرى إثما  مبينا   لو  ان مصيبا  اتفاقا ن ٍّنفه ببكرار نف  ب ا العمل في 
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 ال يمكن له  ن يكون مصيبا  فيها دم عا  مصادفة ن عقائَد  قضايا مخبلفةا 

 عل ه فال بدك  ن يق  في  طأ ما يجرك  حبما  إلى سلسلةا ال حد د لها من 

 اٍّ طا  

 لكنه لو دعل القرآن إماما   حاكما   ك فه لكلك قض ةا من  الل النظام 

  طأ الدا لي له فقد تدبكر   ما  مر هللا تعالىن  حينها فله  دٌر  إن 

مصادفة ن ٍّنفه ببكرار العمل  في النظام المحكم للقرآن ال بدك له من اكب اف 

البراد  عنه ن بل يمكن الجزم  أنه لن يخطأ قط ما دام  من ثمك الخطأ 

مسلكِّما   ِّ اد م للقرآنن حي   ن النظام القرآني س عصمه عن الخطأ ه ما 

نه  بينما يقوم نف  ب ا يمكنه اكب افه من  اللهن فه ا يسير على بدى  م

النظام  إيقا  الباح  ال ي ال يقرك  حاكميبه في الخطأ  البناقضن  ب لك 

 س جعله في الضالل المبين 

  ال ة ب ا المبد  بي في:  ن  مَر البح  في القرآن  اعببار  نظاما  محكما  

من  منوٌو  قلب الباح  عال ا  على عقله  فمعارفمهم محفوظٌة  محر سٌة ذات ا  

دا له  ال يحصل عليها إالك من َسلِّمْ  سريرتهم  َ فا قلبمهم   بَم علممهم عن 
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هِّ   يدلك على المسألبين ) ي النظام الممحكمم يعملم باديا   مضالًّ  غير مسبحقك

( قوله تعالى:  في آن  احدا

   فاٌ   ال  ن ال  ؤمنون في   عجميم  عربيم قْل بَو لل  ن آمنوا بمدى    ِّ

ل   هم َ قٌر  بو عليهمم َعمى  آذان  44فصك

  ما ترى   كها القارئ الكريم فإن ب ا المبد  قد  عطاك تفسيرا  دد دا  للهدى 

 الضالل  عالقبهما  القرآنن    لك  عطاك تفسيرا  دد دا  للحفظ  ما في قوله 

 تعالى:

 بـْل بَو قرآٌن مجيد   في لوحا محفوظا  21البر ج  

فسيرا  آ َر للنص النبوي )من ادبهَد فأ طأ فَلهم حسنٌة  من   يضا   عطاك ت

ادبهَد فأ ا  فلهم حسنبان(ن إذ ل   المقصود  المخطئ بنا إالك ذلك 

المخطئ  الل البح   طئا  مؤقبا  سيبراد  عنه  عد قليلا مبببعا  للنظام 

ا القرآني  سائرا  على  طواته غير معلنا عن  ي ا من النبائج البي ي كك به

 ٍّحدا من الناس 
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كممهم على العلم  ج  حم

إنك دم   العلوم البي تؤ   من  ارج الوحي بي علوٌم اسبقرائ ٌة  تجريب ٌة 

لم إلى حدكِّ ال قينن ٍّنها علوٌم تك ف عن الظوابر الطب ع ة  عالقاتها  ال تصِّ

ن فهو حاكٌم على العلو  م الظابرية   مكا القرآن فهو علٌم  لكيم  امٌل  يقينيم

 غيرم محكوما بها 

 بو  امٌل من ثالثةا  نحا ا  ساس ةا:  امٌل   ال  للظوابر  لكها في آنا  احدا 

ن  ذلك ٍّنك اآلية الواحدا دا لٌة  جز ا من  في  لك تر يبا   لك آيةا على انفرادا

نظامه الكلكي في اإل ارا إلى دم   الظوابر  الحقائي من  الل الب ا ك 

نهاية له من االحبماالو  ما سيبوضح  مسبمر إلى ما الاللفظي  االقبران ال

 لك مسبقبال    

 ثان ا  بو  امٌل للمكان من حي   نكه يعبكرم عن حق قة  ي  ي  في  ي 

 موض ا من الكون 

 ثالثا  بو  امٌل للزمانن إذ تكون الحقائي مطا قة  للنظام القرآني في دم   

د الرؤية الص ح حة لف  ا   يمككِّن من إعطا   د اربا   ةمانها  فهو  وحك
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دا لها   ب ا  مٌر قد سعى إل ه طويال  العلم الحد    ال ةال يسعى  تفسيرا موحك

   لكن د ن دد ى 

فه ا المبد  يحبكم على الباح  اإلعالن عن النظام القرآني لبود ه اٍّنظار 

إل ه  لقط  الطريي على محا الو االسبدالل على القرآن عن طريي العلمن 

د بدال  من ذلك على ضر را الق ام  عملا معكوسا  بو عرض العلوم   يؤ ك

 كلكها على النظام القرآني ل قوم ببه  بها  دمعها  إةالة البناقض ه ما بينها 

 

نفة كممهم على السم  د  حم

 ؤمن ب ا المنهج ) ذلك  عد   فه عن النظام القرآني( بودو  عرض 

البي  ككدو على ذلك من السنكة ذاتها  السنكة على القرانن  تنفي  النصوص

: )يمعرضم الحد  م على  با  هللا فما  افقه فيؤ  م  ه )عليهم السالم(كقولهم 

 ما  الفهم ه مضَر م  ه عرض الحائط(   بي نصوٌص معطفلٌة لفسف  سبب 

د النصوص  ر القرآنن بينما تؤ ك ما تعارف عل ه العلما م من  ن السنكة تفسك

 ل القرآن حاكما  عليها  مصحكحا  لمبونها على ضر را دع
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 ل لك فإنك المنهج اللفظي يعببر المنهج البفسيري المسمكى بـ )تفسير القرآن 

  السنكة( منهجا   اطال  

: ح ذلك بثالف نقاوا   يوضك

را للقرآن ما بي إالك مفات ح تمعينم المبدبكر للقرآن  اٍّ لى: إن السنة المفسك

ن الباح  من البأككد   ل س  بي البدبكر ن  بي  مثا ة عالماو  دالالو تمكك

ة نبائج البدبكر  تمض فم له  عدا  آ َر    تفبح له طريقا  آ َر للبدبكر   من  حك

ر القرآن  إنكما ت ير إلى  بوا  تفسير    فهي نصوٌص ال تفسك

 ل لك فإن الجهل  النظام القرآني يجعل منها مفات ح ال نفَ  فيهان بل 

 على من يحا ل اسبعمالهان ٍّنك السنكة يحكممها نظاٌم لفظيم سبكون  باال  

كالنظام القرآني )م  ا بالفا دوبريكا ن  ر  في موضعه(  فهي من ب   

الجهة م ابهٌة للقرآن في  ونها غيرم مخبلفةا  ال مبناقضةان  الجهل بنظامه 

بة   مبراكبة    نظامها يجعل اٍّ طا  مر ك

ق إليها ال كُّ في النصك نفسه الثان ة: إنكهم قد ادمعو  ا على  ن السنكة  بطرك

 في سند     مكا القرآن فال  كك في نسببه هلل تعالى  ال  كك في آياته 
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(    لفاظه    فك ف يكون ما ه ه  كم  يحباجم إلى تنق حا    )تعد لا  دمرحا

؟! را    ارحا  لما ل   ه ه  كم  مفسك

إمكا اعبرافمهم  النظام القرآني  بالبالي فإردا  اٍّمور إلى مواضعها يسبدعي 

فساد ب ا المنهج البفسيري المبككل على السنكةن  بو  سلمم اٍّمرينن    

ة تفسير القرآن  السنكة  بالبالي إنكار إعجاة   اعببار  د ن قول الب ر    حك

  ه ه ما ه ه عدا مخالفبه للنصوص اآلمرا  عرض السنكة على القرآن 

جهل  النظام القرآني اسبدعى معاملة القرآن على  نكه مثل  الم الثالثة: إنك ال

فا في تفسير القرآن  ان  ى إلى تعسك الَخْلي ال فرق بينهما   ب ا ما  دك

مة   طةا في ب   المقدك نصيب السنكة منه  عظمم   بو  مرم سيبكضحم  أمثلةا مبسف

ما  ان له   لكن     عد   ف النظام القرآني فالوادب انعكاس اٍّمر ٍّنك 

ه  ٌد يكون حاكما   مصحكحا  لما  ان له نظاٌم  نصك ه ثابٌ   مؤ ك نظاٌم    نصك

ٌد ه ه   م كوٌك    مبردك
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 من منطلي ب ا الفهم تق  اٍّمور على مواقعها الصح حةن فكما  ان القرآن 

تهن فك لك بو  ابٌد على   لى هللا عل ه  آله  سلم ابدا  للنبيك  على نبوك

نكبهِّ  ة سم    لى هللا عل ه  آله  سلم نظام  قواله   فعاله  حك

 

 

راو اإلعالن عن المنهج اللفظي3    مبرك

 

راٌو عد دٌا تجعل منه ضر را  ال مح ص عنهان  إنك إلعالن ب ا المنهج مبرك

  يمكن  ضعها ا بصارا  في ما  لي:

جزا  : إنكه المنهٌج الوحيد ال ي  الئم نظام القرآن من حي   ونه  با ا  مع  ال  

يسري ه ه نظاٌم محكٌم  فالك ف عن النظام القرآني بو الطريي الوحيد 

 لمعرفة القرآن   سرار   فبح  بوا  معارفه  علومه 

إنكه اٍّسلو  الوحيد ال ي يعطي المعنى الحيك للـ)البدبكر(  تنفي   مر   ثان ا :

 تعالي في قوله:
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 فال  بدبكر َن القرآن  ْم على قلو ا  قفالها  24حمد م 

 معنى )البدبكر( بو مالحقة المفردا في المواض   البراكيب البي ترِّدم فيها 

ل المعنى الكلكي للبر يب في  ٍّدل اكب اف قانونهان  من المجمو   بحصك

 اآلياو البي ترد فيها  

 المعنى اآل ر للبدبكر بو اتكبا  القرآن  فالباح  يجب  ن يكون  را  القرآن 

ي  نك القرآن بيكٌِّن بنفسه ممحكٌم ب اته قادٌر على   ف ال  مامه   ب ا يعن

 نفسه بنفسه 

إنك اال بالف في اٍّمةن بل في الملل الد ن ة إنكما مردك  إلى اال بالف  ثالثا :

في الكبب المنزكلة  منها القرآن  فالقضا  على عنصر اال بالف  سببه 

البي ال يمكن  يسبلزم اسبخراج المعاني البي ال ا بالف فيها  الحقائي

 إنكاربا    تأ يلها ل حيك من حيك عن بينةا  يهلك من بلك عن بيكنةا 

لم إلى غيربا إالك  االعبراف بودود   ال يمكن اسبخراج معاني  حقائَي ال تمبأ ك

نظاما  ارما في القرآن  بالك ف عن ب ا النظام   سيؤدي ذلك إلى نسف 
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  الفاسدا البي دعل  من القرآن سبارا  العقائد الباطلة  اٍّحكام الزائفة  اآلرا

 لها  اتكخ و من آياته مؤيدا  لها 

 مكا اٍّدلكة على  دود ب ا النظام في  با  هللان فإنك ب   المقدمة  ما  لحقها 

من   حافا بي نفسها  دلكة على ب ا النظامن ٍّنها   حاٌف تك ف عن طب عة 

الة على ب ا النظام  صوراا النظام الهندسي في القرآن   ما  ن اآلياو الد

 مسبقلكةا بي دزٌ  باٌم من تلك اٍّ حاف تأت ك في مواضعها إن ا  هللا 

: ال يمكن إبرا  ذمكة المخلوق ما لم  بكب  ال ر  اإللهين  ال يمكنه إتكبا  را عا  

ب ا ال ر  ما لم يعرف ما  مر  هللا  ه  ما نها  عنه  صوراا قاطعةان   لك ال 

بها يمكنه القط  ع ند إتكبا   يكا من الم ابب  الطرائين ٍّنفه إذا قط   صحك

ة  حكام ذلك الم بب  ذلك:   ال  ٍّنك فقها  الم بب  فال يمكنه القط   صحك

مرا  نهين  ثان ا  ٍّنك الواحد ا بلفوا  يضا  فل   بناك حكٌم قاطٌ  في  لك  
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حكٌم ظنكيم ال  من  لك الم ابب  دمعوا على  ن الحكم االدبهادي بوالفقها  

  (1)يقينيم 

 إذن فال بدك من الردو  إلى القرآن لبصح ح اٍّحكام  القط  بها ن  ال يمكن 

الو ول إلى القط  إالك  اتبا  النظام القرآني ال ي يظهر ه ه المعنى  طريقةا 

ال تبأ ل فيها إلى معنى  آ ر    ال يمكن   ف ب ا النظام الدا لي إالك 

خرج من القرآن  يعود إل ه  حي  ال يمكن إسقاو  ي معنى   منهجا تفسيريًّ ي

 ذبنيكا    ا طالحيكا على اللفظ    البر يب القرآني 

: إن بناك دعا يف  ثيرا  لمنكري سما ية القرآن  دعا يف للعلما  للردك  امسا  

عا  ببناقض آياته م   عليها   منها إنكار  ونه  الما  معجزا   منها االدك

عض    بي دعا ى مسبمرٌا إلى اليوم  سبب ضعف الرد د  عضها الب

بها   ال سبيل إلى قط  دابر تلك الدعا ي من   ب ا بها  بطالن حجك

د  ربا إالف سبيل الك ف عن إعجاة القرآن  إظهار نظامه الدا لي  ما 

                                                        

دبهـاد بـو حكـٌم ظنكـيم  لكـنهم  فبـوا  ـإبرا  ال مـة ادم  العلما   افة  على  ن الحكم االدبهادي ال ي يصدر عن عمل ة اال (1)
 عن ب ا الطريي   بنا إ كاٌل إذ المعلوم  ن ب   الفبوى دزٌ  من العمل ة االدبهادية فهي  يضا  حكٌم ظنيم ال يقينيك 

 المؤلف         
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سيببيكن في ب   المقدمةن فبموو تلك االدعا او في مهدبا تلقائ ا   يعبرف 

عن  دراك حد د النظام القرآني  يقرك العلما  ببطالن رد دبم   الناس  عجزبم

را   مسبقبلا  دا  ظلماو القر ن الماض ة  مب ك ه ظهر ب لك نور القرآن مبدك

ي الوعد اإللهي المن ود في العالم  دد دا  علما دد دا  ل ةا دد داا تحقك

 الموعود 

 

   ا طالحاو المنهج اللفظي4

 

 

د في البد  على عدم إيماننا  كثرا اال طالحاو    ضر را اسبخدامها  نؤ ك

د ما   لكننا  ضعنا  الل البح  مفرداوا للداللة  البميكز ال  كثر ثمك تر نابا 

ع  ٍّدله مبا را ن    لك ٍّنك البفا يل   س    كبر من  لفهمنا ما  ضِّ

 إمكان ة حصربا  قوانين  ا طالحاو 
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ل القركا   لبجنكب إعادا ال ر ح غير  نكه ل رض  ض  تلك اٍّ حاف في مبنا 

المبعلكقة بنف  القواعد نعود السبخدامها له ا ال رض  حد   بإمكان  ي 

ل  ه سلطان   ما نو ي   اح ا آ ر ا ب ار سوابان فهي ل س  مما نزك

 ضر را االسب نا  عنها عند اكبمال قدرا القارئ على البح  المبا ر 

ض اال طالحاو البي  ضعنابا مؤثرين  انبها  فبرا البدريبن  ه ما يأتي  ع

 اسبخدامها نفسها لبفاؤلنا بها  بي:
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    اللفظ

 يقصد  ه اللفظ الواحد ال المادا الل وية  حسب  فكل ا بقاقا من ماداا ما 

بو في المنهج اللفظي لفٌظ مسبقلم  حدكِّ ذاته  فالمفرد مثال  يخبلف عن 

في المرحلة المبطورا فكلك محلا  الجم     بك ا  ب ا في المرحلة اٍّ لىن  ما

إعرابيكا بو لفٌظ مسبقٌل  يضا   فاٍّلفاظ اآلت ة مثال  يعببربا المنهج اللفظي 

ارن   لئكن لوالن  وما ن قلن  افر نن   لفاظا  مسبقلكة  في المعنى  الوظ فة:  فك

  بك ا …  ر   ن  مكاذان الظالمن آمن ن الظالمين

اٍّساس في العمل او البحث ة للمنهج اللفظي   ب ا البفرييم بين اٍّلفاظ بو

را لفمر على  ده السرعة فهناك إ ارٌا في   فوائد  ال تحصى  ثرا ن   بصوك

 مصطلح )المحور( تأتي عن قريب 

    المر كب

ن  يمقصدم  ه اقبران لفظين     كثر سويا  لبكوين عباراا    مقط ا قرآني معيكنا

  املة     دملة  تامة المعنى مثل: ذلك  ال ي برو في المر ب  ن يكون آية  
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الفوة العظ من  السما  ذاون بئ  القومن  حاق بهمن  قالوا لوالن فضل هللا   

 الت 

 نف  ب ا المصطلح في البح  عن اآلياو البي تبضمكن نف  المر ب مثل 

) السما  ذاو الحبمك(ن ) السما  ذاو البر ج( حي  ا بر   العبارتان 

با  احدا  بو ) السما  ذاو(   مرد ذلك عند المنهج بو  ن  لك لفظا   مر ك

 ض  عن قصدا في موضعه مقبرنا  بلفظا آ رن  عند عودته للظهور في 

س اقا آ ر فيرى المنهج  دود عالقة بينهما في الموضعين   به   الطريقة 

اكب ف المنهج حقائي  ثيرا ن   درك  دود النظام الصارم في القرآن ال ي 

ق قة اإلعجاة القرآني  فمثال  إن اآلياو البي تضمن  المر ب نفسه يمثكل ح

)فضل هللا(  ان  تبحدكف عن نف  ال خوص  عن نف  الخصائص لهؤال  

ال خوصن بل  في نف  الحقبة الباريخ ة   ب ا المر كب بو عند المنهج 

اللفظي مخبلٌف  الطب  عن المر باو اٍّ رى البي ت بهه مثل )فضال  من 

 (  )فضل ربكي( ربككم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 42 

 ج  البر يب

 يمقصد  ه الجملة البامة المعنى  ال ٌي برو  ن يكون آية   املة ن بل قد يكون 

هبأيكِّ آال  ربككما ن   إلٌه م  هللا طر آيةا    آيةا   طرا    آ بين مثل: 

م َل قولون ن تك ك ان   فالبر يب  َلَد هللام  إنكهم لكاذبون  إنكهم مْن إفكِّهِّ

  ل  طر آيةا  الثاني آيٌة  املٌة  الثال  آ بان اٍّ 

اسبخدمنا ب ا المصطلح لدراسة العبارا القرآن ة البامة المعنى ٍّغراضا  بى 

رينن    لك اسبخدمنا  لمالحقة  منها إ طال قواعد النحويين  تأ يالو المفسك

باو  اٍّلفاظ في البراكيب المخبلفةن   يضا  في دراسة المثاني ال عامة المر ك

 في القرآن 

 د  الرباو

يمقصد  ه اللفظ    المر ب ال ي حافظ على  ورته ا بقاقا   إعرا ا   د ل 

في تر يبين منفصلين   يبألف الرباوم من  نطقةا عددبا مسا ا لعدد اٍّلفاظ 

الم بر ة  فاٍّنطقة قد تمرك  أكثر من رباوا  الل النس ج القرآني  فمثال  

 آية النبأ  آية  اد: بناك رباٌو بنطاقين بين
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  إنف دهنكم  انْ  مْر ادا  للطاغين مآ ا  21النبأ 

   ر مآ  55ص  دهنكم يصلونها  ب ا  إنك للطاغين ل ك

فالرباو في اآل بين مؤلكٌف من نطاقين بما: )دهنكَم(  النصبن  )للطاغين(  

   البما بنف  الصورا في  ليهما  

ظان بما مر ز    نقطة  دك ب   اٍّنطقة  مكا )مآ (  )مآ ا( فه ان اللف

(ن  بو د ما  مخبلٌف إعرا ا  دا ل النطاق    يسميها المنهج بـ )الم دك

 ينف  ب ا المصطلح في الك ف عن  عض المقا د القرآن ة  الحقائي 

 المبصلة م   عضها في مخبلف المواض  

مني  البطوري ففي المثال المارك اكب ف المنهج  نك )دهنكَم( في البرتيب الز 

لمراحل الع ا  بي آ ربا ةمن ا   الفعلن  بي  على ب   المراحل دردة   حي  

 دد من اقبران )الطغ ان( بـ )الكفر  مراتبه(  نك الطغ ان بو  على مراتب 

ي إلى ت يكِّرا في  ثيرا  الكفرن فب برك بنا ع راو اآلياو القرآن ةن مما  ؤدك

 من المفاه م المسلكم بها سا قا  
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 إذن فالنطاق نفسه يمرك  عددا  بيرا من اٍّربطةن مثلما يمحبملم  الف يمرك إالك 

 برباطين    يكون منفردا   

 بـ  االقبران

يمقصد  االقبران مجي   لفاظ  عينها في البراكيب المخبلفة في مواض  

 مببا نة ا  مجي  مر باو في تراكيب 

فرداو إذا  ان المقبرن مر كب  ال ي برو في االقبران ثباو نف  البسلسل للم

من المر باو   ب لك تبها ى نظرية النظم للجرداني  البي تمف تفنيدبا في 

 كبابينا الل ة الموحدا  الحل القصدي 

مثال : تكرار ذِّ ر مفردا )القلب( م  مفردا )الكفر( في   غا إعراب ةا مخبلفةا 

ذِّ ر )العقل( م  )ال رك(ن يعدُّ في ب ا المنهج اقبرانا  لفظ ا      لك تكرار 

 فه ا يعدُّ اقبرانا  لفظ ا  بين ذ ر العقل  ال رك 

 يفيد ب ا االقبران في الك ف عن حقائي دد دا في  لك القرآن  على 

 مخبلف المسبوياو  يعدُّ  ساسا  لعملِّ المنهج 
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إنك اقبران اٍّلفاظ م   عضها مبا را  في النس ج القرآني يسم ه المنهج 

 الطبقة السطح ة اال لى"  "اقبراناو

ا اللفظ المقبرن  اثنين من المر باو ل   بينها عالقة    اقبران لفظي إالك   مك

بوساطة ب ا اللفظ فهو نفسه الرباو   نطقبه  لكن االقبران   س  مفهوما  

 عمال   فإذا  ان اللفظ الم  ور  بكصل  العبارتين من  الل اتصاله  أحد 

رن فه ا االتصال بو اقبران  يضا   لكنه في "الطبقة  لفاظيهما في موض ا آ 

 السطح ة الثان ة" 

إن عمل المنهج بو في الطبقة السطح ة اٍّ لى فقطن  إذا ترا و له  ح انا  

ظالٌل للطبقة الثان ة فإنكه ال يعمل فيهان  ال يحا ل ٍّنه من  ٌل  االحبماالو 

 غير المبناه ة في الطبقة اٍّ لى 

    ال عا 

  سط  نوا  االقبران المنفصل في الطبقة اٍّ لىن  ي ير إلى العالقة بين بو 

ن  لم  بكصال م   عضهما في  با لفظين اقبرن  لم منهما مبا را  بلفظا    مر ك

كل القرآن في  ي موض ا مثل: ) السما  ذاو/البر ج(  )السما  
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اٌظ مرتبطٌة ذاو/الحبك( )السما  ذاو/الرد (  فالبر ج  الحبك  الرد  بي  لف

  عا ا م   عضها البعض   تفيد معرفة ال عا  حال ا  في )تخمين(  دود 

عالقة بين اآلياو  السور  الوقائ   المفاه من  البنب ه إلى مواض  اٍّربطة 

 أ   عنوان  حثي عنها   مكا ال عا  نفسه ه ظلُّ غيرم مقطو ا   أنه حبى 

 ٌر  عيدم المنال انك اف االقبران في الطبقة الثان ة  بو  م

 ة  المحور

ٌب  عددا من البراكيب ثالف مراوا     كثر محافظا  على  إذا اقبرن لفٌظ    مر ك

 ضعه اال بقاقي  اإلعرابي سوية  سمكا  المنهج محورا  للبراكيب الثالثة    

 ما بو  كثر  مثل لفظ )ردال(  الرف  في ب   البراكيب:

 ٌ  عن ذ ر هللا رداٌل ال تملهيهم تجارٌا  ال ب  37النور 

رداٌل  دقوا ما عابد ا هللا عل ه   23اٍّحزا 

 رداٌل يعرفون  الًّ  س مابم  46اٍّعراف 

 رداٌل يحبكون  ن  بطهكر ا  108البوبة 

   لوال رداٌل مؤمنون   25الفبح 
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فه ا اللفظ )رداٌل( يعدك  المنهج محورا ن  بو  حسب قواعد  يعني نف  

 النظام القرآني ال خوص في 

 تفيد معرفة المحا ر في ر د العالقاو بين اآلياو  توس   دائرا االقبران 

   ض  البسلسل الزمني للحوادف إلى مناف    رى  ثيرا ددا  

 ح  الفارة

ر اسبخدام مر كب معيكن مثل )ال  ن آمنوا(  اقبرن  ه في  عض  إذا تكرك

ى المنهج اللفظي المر ب المواض  مر ب آ ر مثل ) عملوا الصالحاو( سمك 

د المر كب الثاني مجموعة    ر ضمن مجموعة  الثاني بـ )الفارة(  حي  يحدك

  كبر  

يسبعمل المنهج ب ا المصطلح لمعرفة البفا يل في مخبلف العقائد 

  البكويناو  الفئاو من  الل تحد د المجموعاو 

 ففي المثال السابي الحظ اآلياو:

ا تناديبم فال تبنادوا  اإلثم  العد ان  معص ة يا   ها ال  ن آمنوا إذ

 9المجادلة  الرسول
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  يا   ها ال  ن آمنوا ال تخونوا هللا  الرسول  تخونوا  ماناتكم  27اٍّنفال 

 كما تالحظ قوله تعالى:

 إنك ال  ن آمنوا  عملوا الصالحاو   لئك بم  يرم البرية   7البينة 

ة  برى  )ال  ن آمنوا  عملوا الصالحاو( بم إذن فـ )ال  ن آمنوا( بم مجموع

مجموعة   رىن ٍّنفه لو  انوا نف  المجموعة فإن ) ير البرية( ال 

 بآمر ن على معص ة الرسول  ال يخونون اٍّمانةن فبمك الفرة بين 

با فارةا بو: ) عملوا الصالحاو(    المجموعبين  مر ك

 طال دعا ى البناقض في يسبعمل المنهج اللفظي مصطلح الفارة  يضا  في إ

القرآن  الرد على المالحدا  إظهار اإلعجاة القرآني    لك يسبعمله ٍّدل 

 إ طال  دوبة  رد د العلما  المسلمين الخاطئة على تلك الدعا ى   

 و  البرتيب

يمقصد  ه في ب ا المنهج البسلسل ال ي عل ه اٍّلفاظ في تر يبا معيكنا    

يكون ب ا البسلسل مقصودا   ال  ؤدي المعنى في مر با ما  ففي القرآن 

 البام سوا  
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 ي  المعنى البام 

 مريد  ه المنهج المعنى الكلكي للجملة البامة )البر يب(ن فهو معنى   اٌص 

 الجملة ال اللفظ   المعنى البام ال  مدركن  لكن تمدرك  دزاٌ  منه  حسب قوكا 

طبقاو  يمسبعمل ب ا الك ف لالقبراناو المبصلة  المنفصلة  عدد ال

 اال طالح ل رح قواعد المنهج  ب ان  عض مناحي اإلعجاة 

 ك  المعنى ال بني

 يقصد  ه المنهج المعنى المببادر لل بن عند اسبالم لفظ    تر يب معيكن 

سماعا     قرا ا ن  يعببر  المنهج معنى  نسب ا  مبقلبا  في المكان  الزمان 

  اٍّ خاص 

 ل  المعنى اٍّ لي

قصد  ه في ب ا المنهج المعنى ال ي ال  و ف إالف  جملةا طويلةا من يم 

المفرداو ٍّدل  رح مفرداا ما  حي  يكون ب ا ال رح دامعا  لكلكِّ 

االسبعماالو الصح حة )نسب ا (ن  يقوم ببصح ح االسبعماالو المعجم ة 

  يضا  
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نظام يعثر المنهج اللفظي على المعنى اٍّ لي من  الل االقبران في ال

القرآني  على ضوئه  بمككن من تصح ح المعادم  معرفة االسبعمال الصح ح 

 من غير  

 م  المعنى الحر ي

يقصد المنهج  ه المعنى ما قبل اٍّ لي ال ي يطابي حق قة  دوبر 

المسمى في حر به اٍّ لى في الودودن  بو المعنى ال ي يصف المسمى 

   فا  حق ق ا   امال  

 مثاٌل توض حي:

 ض ح المعاني الثالف السا قة نورد المثال اآلتي:لبو 

 فلفظ )ترا ( مثال  له ثالفم معانا بي:

المعنى ال بني:  بو المعنى المببادرن  بو مب يكٌر د ما   ينطوي على 

اسبعماالو مجاةيةا في  الم المخلوقين  ما في قولهم ) ددته ترا ا (  ي 

إلى قط ا ناعمةا إن  ان ل حوبه إن  ان المقصود  ه ردال     لبه مه 

 المقصود به ا القول  يئا  من ةداجا مثال   
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المعنى اٍّ لي: إن المقصود  البرا   في ب ا المعنى: )اٍّدزا   القط  

الد  قة المب ابهة  البي إذا ادبمع  انبثق  منها حر ة ممكنة(    ب ا 

المعنى ممكن إطالقه على  ي  ي   بصف به ا الو ف  ل   فقط على 

 البرا  المعر ف 

المعنى الحر ي: ب ا المعنى يصف حق قة  ل دز   د  قة ه ه ) ي البرا ( 

   فا  دوبريا  دا ل ا  يطابي تكوينها )انظر البفا يل في الل ة الموحدا( 

 إذن فالمعنى ال بني بو دزٌ  من المعنى اٍّ لي الل وين  المعنى اٍّ لي 

 في الل ة بو دزٌ  من المعنى الحر ي 

لمكا  ان القرآن ال يسبعمل إالف المعنى الحر ي فإنف  رح  لفاظه عن طريي   

المعنى ال بني اال طالحي المب يكر يجعل القرآن مبناقضا   يمفقد نظاَمه 

المحكم   له ا السبب ) ي المعنى الحر ي( قلنا  ن المعنى البام للعبارا 

دزاٌ  منه عن طريي القرآن ة الكاملة بو  يٌ  ال  مدركن  إنكما تمدرك  

 االقبران 
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فنحن في ب ا المنهج نريد تجا ة البفسير االعبباطي القائم على المعنى 

ال بني في محا لةا للك ف عن دز ا من المعاني الحر  ة   بو ما يظهر في 

مثال آية الر اسي في تطبييا للمنهج على ب   اآلية في الفصل الثال  من 

 ب ا الكبا  

كه من  الل ب ا المنهج بو المعنى اٍّ لي ال ي يعطي إنك ما يمكن إدرا

ظالال  للمعنى الحر ي  بو  افا لمعرفة  ثيرا من الحقائي  تصح ح الفكر 

 الد ني  الل ة  قواعدبا 
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 الفصل الثاني

 قواعد المنهج اللفظي

 

 بضمن الفصل تفصيال  موسعا  لقواعد المنهج اللفظي  فر عها م  عرض 

ارنة ما  نبج عنها  ما بو دارج في البح  العام في  با  هللا ٍّمثلة لها  مق

مظهرا  في غضون ذلك البناقضاو العد دا في ب ا البح   مبرةا  الحلول 

 القصدية ال املة

 

 

إنك عرض ب ا المنهج على القارئ بو  مٌر  الغم الصعوبةن ٍّنفه يعني عرض 

َا  ساليبا لل ق ام ب لكن  قد  ددنا  صائص القرآن اإلعجاةية   بناك عدك

 الل البح   ن  سلم تلك اٍّساليب   كثربا منفعة   سرعها حر ة في 

 توض ح ب ا المنهج بو اٍّسلو  ال ي سوف نبكبعه اآلن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 54 

حي  سنقوم  عرض قواعدنا الخا ة محا لين االسبدالل عليها مركا  من 

قضيبين المبكفي عل ه في المنطي    الل ةن  مركا  من  الل البناقض بين 

من تلك القضايا المبعلكقة  الل ة    المنطين  مركا  ثالثة  من  الل البناقض 

ا قرآني بنا   على قاعداا سا قةا م ا رااا لقاعدا المنهج   الحا ل من  رح نصك

فإذا تمف  رحم قاعداا من قواعد المنهج به   الطريقة  ان القارئ قد َعلَِّم  نفها 

اطلة  في  لك  ي  ل ة   منطقا   عقيدا ن   سعفه قاعدٌا تحلُّ محلك   رى  

ة قاعدا المنهجن  المثال القرآني في الك ف عن ةيف القاعدا السا قة   حك

ثم نأت ه   وابد منفردا ن  ر فيها ما قيل في المنابج السا قة  الحال ة 

   أن البر يب    اآلية    اللفظن  ما يقوله المنهج فيها بنا   على قاعدته 

ون المـــنهج بهــ ا اٍّســـلو  قـــد عــرض نفســـه  عــرض قواعـــد   عـــرض ه كــ

 صائص دزئ ـة مـن القـرآن فـي آنا  احـدا مثببـا  فـي عـين الوقـ   طـالن  يك 

 منهجا سوا  

 ما  ان المنهج  حادةا إلى قواعد   ال  لوال  ن  بل الل ة قد حَكموا القرآن 

ب بو  حد  ال ي  قواعدبم النحوية  البالغ ة  الل وية العامة   فه ا السب
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يضطكر  إلى  ض  قواعد  ا ة  ه قد تكون مناقضة لها مسبخردة  من 

 النظام القرآني 

 ل لك فل   على الباح  النب ه إالف إلقا  نظرا   احدا  على نصوص تلك 

القواعد  حدبا   ير  ر ح حبى  لوح له ما  رمي إل ه المنهج اللفظي  ما 

نه من فهم الفكرا   كلا  يقصد  من النظام القرآنين إضافة   إلى  نك ذلك س مكك

 عام   ل لك فسوف نثبك    ال  نصوص تلك القواعد:

 

 القاعدا اٍّ لى : في إ طال المبرادفاو

 

ةِّ البقار ِّ  ال يجوةم تفسيرم     رحم )مفرداا(    لفظا  مفرداا    لفظا آ ر  حجك

 بينهما في المعنى 

  له   القاعدا فر  :

 يد اللفظ    المعنى الفر  اٍّ ل : ق
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د المقصود للقائل إالف لفظا   احدا     ترتيبا   ال يمكن  ن  ؤدي المعنى المحدك

  احدا  

 الفر  الثاني : قيود   غ الحر ف

 دم   الحر ف في ب ا المنهج بي  لفاٌظ تنطبيم عليها دم   قواعد المنهج

 الفر  الثال  : قيود   غ اٍّفعال

إذا  ان من اٍّفعال مثل الماضي للماضي  يجب البقيكد  ص  ة اللفظ

 الحاضر للحاضرن  ال يجوة تقد ر غير   ما يجب البقيكد ببرا ط الفعل م  

 موضوعه  ي مل ذلك اٍّفعال الناقصة بال فرق 

 الفر  الرا   : قيود   غ اٍّسما   الصفاو 

يجب البقيكد  ص  ة االسم  الصفة   نما  ردو في القرآن من البعريف 

 عه  البنكير  الجم   اإلفراد  البثن ة  ي مل ذلك  سما  اإل ارا بال فرق  أنوا
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 الفر  الخام  : قيود الص غ اٍّ رى 

يجب البقيكد  ص  ة اللفظ إن لم يكن فعال   ال اسما   ال حرفا  مما ا طلح 

 عل ه النحويون بنف  القيود

 

 

 القاعدا الثان ة : في إ طال تعدد المعاني للفظ الواحد

 ود المعنى في البراكيب()قي

 

 ال يجوة ت يير معنى اللفظ عند ت يكر موقعه في البراكيب البي  رد فيها
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القاعدا الثالثة : في إ طال البقد راو المبنوعة للمر باو  اٍّلفاظ في 

 البراكيب

باو  اٍّلفاظ في البراكيب(  )قيود مواق  المر ف

ة  نه مح  ٌف دواةا   ما ال ال يجوة تقد ر مر كب    لفظ ال  دود له   حجك

ة  نكه ةائٌد    مزيد    مقحٌم ن  يمعدُّ ب ا  يجوة ح ف مر كب    لفظ  حجك

 العمل لبحصيل المعنى البام للبر يب  اطال  في ب ا المنهج

 

 القاعدا الرا عة : في إ طال البقد راو الع وائ ة للبرتيب العام للجملة

 ي البراكيب()قيود ترتيب اٍّلفاظ  المر باو ف

ال يجوة تقد ر ترتيب آ ر للمر باو في البراكيب  ال لفلفاظ فيهما بد ال  عن 

ل من البرتيب  البرتيب القرآني لبحصيل المعنى العامن  يمعدُّ المعنى المبحصك

 المفبرض  اطال   في ب ا المنهج
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 القاعدا الخامسة : في إ طال المجاةاو

اة في القرآن  كافة  قسامه  يعدك  رح ال يجوة للباح  االعبقاد بودود مج

 البراكيب به   الطريقة عمال   اطال  

  له   القاعدا فر  : 

 الفر  اٍّ ل : في إ طال الب ب ه االسبعاري 

 ال يجوة للباح  في ب ا المنهج االعبقاد بودود ت ب ها اسبعاريكا في القرآن

 الفر  الثاني : في إ طال الكناية

دود  ناية في القرآن  يبودكب على الباح  معرفة حق قة ال يجوة االعبقاد بو 

 معنى اللفظ المسبعمل في الكناية المزعومة

 الفر  الثال  : في إ طال اإليجاة  اإلطنا 

ال يجوة في ب ا المنهج االعبقاد بودود موارد فيها إيجاة    رى فيها 

 إطنا  في القرآن في  ي موض  منه
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د القرا او القاعدا السادسة : في إ طال   تعدك

ال يجوة للباح  في ب ا المنهج االعبقاد  صحة دم   القرا او للفظ الواحد 

 يبودكب عل ه اال    القرا ا البي تطابي النظام القرآني  لو  ان   اذا  

 عند غ ا  القرا ا المطا قة للنظام يجب البو كف    المر ر من طريي آ ر 

    البرك
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 القاعدا اٍّ لى 

 المبرادفاو في إ طال

 نص القاعدا:

ال يجوة تفسير     رح مفردا    لفظ بلفظ آ ر  حجة البقار  بينهما في 

 المعنى 

 

  رح القاعدا:

 ض  المنهج في نصوص قواعد  عبارا )ال يجوة( ليوحي للقارئ  نكه  ؤمن 

  حرمة ب ا العمل لما يمحبكمهم عل ه النظام القرآني  ما سبرى 

د  ه  ما في المصطلحاو  لك  ورا من  ور المادا  قوله: ) اللفظ ( يقص

 يقول الكافر يا ليبني  ن م الل وية  فلفظ الكافر مثال  في قوله تعالى: 

ار( م   نها نف  المادان  ال  رى  40النبأ تمرا ا مخبلٌف عن لفظ )الكفك

ار فبكون  المنهج  ن الكافر في اآلية اسم دن  يعني  لك  احد من الكفك

  ن اللفظين مبسا يان في المعنى النب جة 
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 قوله: ) حجة البقار  بينهما في المعنى( المقصود  ه  نه إذا  ان تفسير 

المفردا   يربا لبقاربهما في المعنى طريقا   اطئا  في ب ا المنهجن فإنك 

المسا اا بينهما في المعنى  كثر  طئا ن  معلوٌم  ن  رح المفردا   يربا على 

 ثر  يوعا  في ال ر ح  البفاسير سبيل المسا اا  ك

 إنف لوض  ب   القاعدا ثالثة  سبا :

: إنك النظام المحكم في القرآن يحبكم  ن يكون لكلكِّ لفظ داللبه ب اٍّ لالسب

المخبلفة عن داللة  ي لفظ آ رن  عند المسا اا بين اٍّلفاظ في المعنى 

 يفقد القرآن نظامه في نظر المنهج 

سا ي  عض اٍّلفاظ في المعنى بو  خالف فكرا : إنك تالسبب الثاني

لمن  ؤمن  الوض ن ٍّنك )الواض ( قد دعل اللفظ  داللةا له على  (1))الوض (

المعنى للبمييز بين المعاني المخبلفةن فال يمكن  ن يض  لفظين     كثر 

 للمعنى الواحدن فه ا العمل بو  خالف غا به من الوض  

                                                        

 الوض :  ض  المفردا للمعنى اعبباطا   (1)
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لفاظ في المعنى بو  خالف فكرا ) نك للحر ف : إنك تسا ي اٍّ السبب الثال 

معاني(   ب ا السبب نسوقه لمن  ؤمن  معاني الحر ف  ال  رى الوض ن 

ٍّنك اللفظ المبألكف من تسلسلا معيكنا لبعض الحر ف ال يسا ي ما  نبج من 

تسلسلا آ ر لنف  الحر فن  تكون مسا اته لما بو من حر فا   رى  كثر 

  طئا  

 

 ا:فر   القاعد

 الفر  اٍّ ل : قيد اللفظ    المعنى 

د المقصود للقائل إالف لفظا   احدا     ترتيبا   ال يمكن  ن  ؤدي المعنى المحدك

  احدا  

يه على  دهه  ال اية من ب ا الفر  بي في  ن المعنى المقصود للقائل ال  ؤدك

بكب  الدقيي  الصح ح إالف لفظ  احد    ترتيب  احد   قد يخطئ القائل     

اال طالح الخاطئن  مكا القرآن الكريم فل   ه ه احبمال لحد ف ذلك إذ 

دا   َم ه ه ٍّدا  معنى  محدك  اللفظ قد اسبمخدِّ
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  قولنا: )   ترتيب  احد( فهو في حالة قصد المعنى البام 

د  كثر من لفظ  احد فمردك  إلى   مكا لماذا ال يمكن  ن يكون للمعنى المحدك

 سببين:

:  ن الخلي لهم ميٌل  د ٌد إلى ا بصار المفرداو إلى  قلك عددا السبب اٍّ ل

ممكنا ٍّدا   كبر قدرا من المعانين فأدكو رغببهم ب   إلى حد ف البموض  

الجد د للمفرداو  ا براكها  ظهور الل ة اال طالح ة بدال  من )الل ة 

د المفرداو ٍّدا  معنى  احد  ان نب جة   قسرية  المعنوية الحق ق ة(  فبعدك

لسو  فعلهم ب ان ٍّنفه في اٍّ ل  خالف غا بهم حي   ن غا بهم بي  ن 

دا ال العك  فوقعوا في ما  انوا يخ ونه   سبرى  تكون للمفردا معاني مبعدك

 ( 1العالقة بين المسألبين في الرسم )

ل معرفبه  آمن بـالوض     ب ا السبب نسوقه لمن تعجك

و عبارا عن تسلسلا معيكنا من الحر ف : ففنك اللفظ بالسبب الثاني ما 

  بو  خالف  ي تسلسلا آ ر  يسبحيل  ن يطابي  ي لفظا آ ر سوى نفسه  
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ن   بو سبب نسوقه لمن  ؤمن  معاني الحر ف  يؤمن  الوض  في آنا  احدا

 إذ ال يمكنه الجم  بينهما )المقصود  الوض  بنا بو الوض  الجزافي(  

مفصال  في  با  الل ة الموحدا( نبربن على نعم   في  ح ا مسبقلكا )يأتي 

  دود معاني الحر ف 

حه الرسم اآلتي:  إن  رح ب ا الفر   عالقبه  القاعدا  وضك
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المحور اٍّفقي بو محور المعانين  المحور العمودي بو محور المفرداو  

(  ضع  له المفردا ) ( على ر ي من قال  الوض   لكنه في 1فالمعنى رقم )

 بك ا  اقي المعاني   ب ا … السبعمال   ير له  يضا   المفرداو ) ن بـ(ا

  خالف غاية الوض   

(ن 2(  المعنى )1 نسبنبج من ذلك  ن المفردا ) (  ارو تعني المعنى )

  بك ا (… 5(  )2(  )1 المفردا ) (  ارو تعني المعنى )

موا  ن لبعض ففي العرب ة ةعموا  ن لبعض المفرداو ثالثين معنىن بل ةع

المعاني سبعين مفردا ن فخالف  النب جة ما ذ ر   من فلسفة الوض   غاياته 

 كما في الرسم:

 

 

 

 

 

1 

2 

ِِ  د ج ب أ  هـِ
 اتالمفرد

 المعاني

1 

3 

5 

2 

3 

1 

2 

4 

 (2الرسم )
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فالمفردتان ) (  )ج( لهما معن انن  المفردا )بـ( لها ثالثة معانا   لكن 

( ا برك بينهم  يضا ن فأدكى ذلك إلى االلبباس بين المعاني البعيدا 2المعنى )

(  بو  خالف غاية الواض  ٍّن غاية الواض  بي 3(  )4)كما بو بين 

ن ثمك دعل اال بقاق  الهيئاو المخبلفة ل لك اللفظ ت ير  اإل ارا للمعنى بلفظا

للمعنى  صور  المخبلفة  فك ف  الف غا به  حطكم  سيلبه لبحد د المعاني 

ها لإل ارا  ألفاظ  أْن سمح  اإل ارا إلى المعنى  ألفاظا  ثيراا  مسبمعمَِّل  عضم 

 إلى معاني   رى؟! 

دا للبر يب  ى إلى حصول معاني مبعدك فقد  ق  بين ب  ن القولين تناقٌض  دك

ا  لفاظا ) ي الجملة(  حسب ما يفهمه السام ن  بو اٍّمر  المؤلكف من عدك

 ال ي  ان يقصد الواض  الخالص منه 
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 عل ه إن ال ي  اٍّساسي في فكرا )الوض ( بي  ن يكون لل ي  رمٌز  دلُّ 

من مجمو  اٍّ واو البي تسمكى )الحر ف(   ما اال بقاقاو اٍّ رى فحدث  

ٍّمرا آ ر بو الداللة على نف  ذلك ال ي  في حاالته المخبلفة  فاٍّساس 

حه الرسم البالي:  في فكرا الوض   وضك

 

 

 

 

 

 

 

َ  له لفٌظ  دلُّ عل ه رمزنا له  الرموة جن … ن1،2،3فكلُّ معنى مثل  الت  ضِّ

على البرتيب  فال يمكن  ن تكون )ج( ـ  بي مفردا ما ـ … ن بـن  د

مودودا في موضعين لبدلك على  يئين مخبلفين   مكا ما نرا    لك فهو  حد 

 ز ج

1 2 3 4 5 
 املعاين

 األلفاظ 

 و هـ د

 (3الرسم )
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َ  مخالفا  لف ل فحل محلكه  ثالثة    ا : إمكا  بٌم منكا  إمكا ا طالٌح  ضِّ

لة على  فةا    لبقادمه  إمكا  ن يكون بو لفظا   سبمعيَر من موض ا ما للدال 

  ا  ةا     ي  ال تعرف له مفردا فبموض  بنا  بناك  

ة فرضها     لك ب ا إذا ناقل المنهج فكرا الوض  مسلكِّما   صحك

 مكا في غير ب ا فالمنهج ال  ؤمن  الوض ن  ال يقرك  أنك  اضعا  ما قد  ض  

دوٌد من  اللفظ لل ي   عد إيجاد   للمعنى  عد ظهور ن بل عند   ن اللفظ مو 

 دود ال ي     المعنى فل   بو قبله  ال بو  عد   فالقبل ال موضو  له 

م  انعدام ال ي  في )القوا(ن بل بو قبله عند إيجاد  ) الفعل(ن فهو 

  ورته اٍّ لى 

 ال يخبلف المنهج في ذلك عن  ي  ي  تريد  نعه بيدَك   فأن  تودد 

 لو لم تطلي عل ه اسما    ) ورته( قبل عملهن فبلك الصورا بي )المعنى(

فاللفظ  عالقبه  المعنى في ب ا المنهج بو مثل ) ريطة( اآللة  اآللة 

 نفسهان     بو مثل ) ورا( ال ي  إذا  ان ثمة  ورا تظهر ما  في منه 
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إن للمنهج طريقة ف كا للبربنة على ذلك  لكه تأتي إذا  ذِّن هللا في  ح ا 

 مسبقلكا  

 

 

 

 لقاعدا اٍّ لى مثلة تطب ق ة على ا

 الفر  اٍّ ل

 

سوف نحا ل  رح القاعدا اٍّ لى  أمثلةا من تراكيب عامة لبجنكب الب يير 

 االفبراضي في اآلياو القرآن ةن  ذلك لبوض ح القاعدا  مزيد من الب ان 

فلو    و  ي دملة تامة المعنى مثل )إني  كبب  لماتي على الورق(  قم  

 حد  كثر من مركا بك ا:ببثبي  الجملة م  ت يير لفظ  ا

ل  لماتي على الورق(  )إني  كبب  لماتي على الورق( ن )إني  سجك

 )إني  سطكر  لماتي على الورق( ن )إني  حفظ  لماتي على الورق(
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 )إني  ض   لماتي على الورق( ن )إني  رسم  لماتي على الورق(

البراكيب من حي  فمن المؤ د  ن  لك عاقلا  بل غا  رى ا بالفا   بيرا  بين ب   

المراد اٍّساسي للقائل   ال يمكن  ن  زعم ةاعٌم  ن اٍّمر سوا  في دم   

 ب   العباراو 

فالسام  يفهم من دملة ) حفظم  لماتي(  ن القائل  ؤ د على الحفظن يببادر 

إلى ذبن السام   ن القائل يفعل ذلك ٍّنفه يخ ى من ض ا   لماته   حينما 

سام  يفهم  ن القائل مهبم  الخطوو   ورتها   نه يقول ) رسم( فإنف ال

ر( فإنفهم  )معجب(  كلماته إلى حدك إنفهم  رسمها رسما    حينما يقول ) مسطكِّ

مهبمم  إظهار محاسن  لماته بل محاسن نفسه  قدرته على )البسطير(ن 

ن  بك ا   فإنف ت يير اللفظ قد غيكر المفهوم الناتج من البر يب ت ييرا   امال  

فال يمكن  ن تكون اٍّفعال السبة مبرادفة  في المعنى    مبسا ية  ه ه م  

 ثبوو  اقي مفرداو البر يب على حالها لفظا   ترتيبا  

إنك ت يير اللفظ الواحد ال  ؤثكر فقط على المعنى المقصود    اٍّساسي 

ل(   حد نبل  ؤثر على  اقي مفرداو البر يب ظهورا    فا    فقوله ) سجك
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ظهر  بم ة المر ب )على الورق(   كلا  كبر مما في قوله ) رسم(    قوله  

) كبب(  لماذا؟   ٍّنفه حينما يكبب فإنفهم يقوم  عملا عاديكا ددا   يكون ذ ل 

د إتماما للعبارا ل   مهما   بم ة   ا ة    لكن في  الجملة )على الورق( مجرك

ل( يفهم السام   ن القائل ال يخب ر من  اللها  برا  عابرا   ال دملة ) سجك

يقصد الحفظ من الض ا   ال  نوك  عن محاسن  لماتهن بل يخ ى البحريف 

 البز ير في  لماتهن فل لك يقول إنفهم يسجلها على الورق  فيدرك السام   ن 

لها ل رض  المبكلكم  نفي بنا  ن تكون  لماته م افهة   حسب بل يسجك

لورق  ه كون ذ ل الجملة  الغ اٍّبم ة البوثيي  ظرف ب ا البوثيي بو ا

 دز   من المقصودن  لكن العجيب  ن ب   المسألة ال تظهر مطلقا  في 

القرآن ٍّنف البر يب قد  حكَِّم من دم   الجهاو في ترتيب اٍّلفاظ  ٍّنف ما 

يمكن  ن ترا  ثانويا  في تر يبا معيكنا بو  ساسيم ددا  لك ف قض ةا ما في 

عيد عنه في الموق ن فبكون البراكيب قد  حكَِّم  في نفسها تر يبا آ را  

 ه ما بينها في  لك النظام القرآنين  تكون  بميبمها  احدا  في ب ا النظام 
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مثلها في ذلك مثل حلقاو السلسلة إذ  ن فقدان  ي حلقة فيها يجزك  السلسلة 

 ه  يفقدبا  حدتهان  ب لك يكون  لك لفظ في القرآن بو حلقة من سلسلب

إذْن فب يير اللفظ  حجة تفسير  إلى لفظ آ ر ال  ؤثكر على البر يب  حد  من 

حي  المقصود اٍّساسي فقطن بل  ؤثكر على دم   مفرداو البر يب  بالبالي 

 على دم   ما ارتبط  ه من  لفاظ في القرآن  له 

رم حينما ي رح دم   مفرداو البر يب  مفرداو  فانظر إذْن ماذا يفعل المفسك

ة  نها مرادفاو لبلك اٍّلفاظ؟!   بو ال ي وك  المعنى البام  حد ن غ يربا  حجك

ا  إلى دم   المعاني  الحقائي المرتبطة  ه عال ا  على تدمير  الل ة  بل  بعدك

 عموما  

ذلك بو معنى قولنا )ال يجوة  رح مفردا  مفرداا   رى  حجة البقار  في 

اٍّمر غاية الوضوح عند  المعنى بين المفردتين(ن  سيبكضح لك ب ا

 البطب قاو المبا را على  الم هللا دلك  عال  ب كلا تدريجي 

ي المعنى المحدد المقصود  لقد نصف الفر  اٍّ ل على  نفهم ال يمكن  ن  ؤدك

للقائل إالف لفٌظ  احٌد    ترتيٌب  احٌد  فإذا  ان المعنى بو من المعاني 
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يه سوى لفظ  احدن  يه اٍّحادية فال  ؤدك  إذا  ان بو معنى  تاما  مر با  فال تؤدك

إالف  لفاظٌ  معيكنٌة ببرتيبا معيكنا   اٍّ ل  اضٌح من مثال الجمل السبة 

ي المعنى  الماض ةن حي  ر  َ   ن لكلكِّ لفظا معنى  محددا   بالبالي فال  ؤدك

د سوى لفظ  احد  ذلك للعالقة الجوبرية بين اللفظ  دالكا  المعنى  المحدك

 لولا كمد

  ما المعنى المر ب  الجملة البامة فهو ال ي يحباج اآلن إلى  رحا إضافيكا 

حي  سنخبار دملة  معينة     لكننا ال ن يكر ب   المركا  ي لفظا منها م   قا  

البرتيب نفسه  ما مرك سا قا ن بل ن يكر منها البرتيب فقط م  الحفاظ على 

 ب على المعنى العام نف  اٍّلفاظ لنبعركف على تأثير البرتي

  لنخبر  ي دملة مثل ب   الجملة ال ائعة عند الل ويين:

 )ضَرَ  ةيٌد عمرا  ضْربا  ممبرحا (

  لن يكر البرتيب:

 )ةيٌد ضرَ  عمرا  ضربا  مبرحا (

 )ضربا  مبرحا  ضرَ  ةيٌد عمرا (
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ففي الجمل الثالثة حدف نف  الفعل   ق  على نف  المفعول    ف 

م  ذلك فإن السام  ال يمكن  ن يعبقد  ن الجمل الثالثة بنف  الو فن   

مها لكم  ل فهناك طريقٌة نقدك مبطا قة  في المقصود   ال حادَة لل رح المطوك

لبعلموا  ن العباراو الثالثة مخبلفٌة ددا  في  دا  المعنى ال ي  رمي إل ه 

المالئمن القائل   ب   الطريقة بي  ن نض  له   العباراو الثالثة االسبفهام 

 حي  نجد  ن االسبفهام  دوا ه ال يكونان إالف على النحو البالي:

 الجوا : ضر  ةيٌد عمرا  ضربا  مبرحا     ماذا حدف؟  1

 الجوا : ةيٌد ضر  عمرا  ضربا  مبرحا     من ضر  عمرا ؟  2

الجوا : ةيٌد ضر  عمرا  ضربا       من ضر  عمرا  ضربا  مبرحا ؟

 مبرحا  

 الجوا : ضربا  مبرحا  ضرَ  ةيٌد عمرا    ؟ك ف ضر  ةيدم عمرا    3

 حينما ال يكون بناك سائلن فإنك المبكلم  رتكب الكالم على نحوا يظهر منه 

م الفعل فإنفهم  نوك  عن الحدف  فاعله   فبه على  قصد  الحق قين فإذا قدك

م الو ف فإنف  م الفاعل فإنفهم  رمي إلى البأكيد عل هن  إذا قدك هم البرتيبن  إذا قدك
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 رمي إلى   ف الحدف  ما لو  ان السائل يعلمه إدماال  لكنه ال يعلم  فة 

الضر   فالبرتيب  نبئ عن قصد القائل  ت يير  ي يكر ب ا القصد  لو لم 

 تب ير  ية  احدا من اٍّلفاظ 

إنك ت يكر البرتيب في القرآن للحدف الواحد لم  لي  ي اببماما من قبل 

رين   ا ن  ال ةال يعدُّ عندبم تكرارا  لنف  الحدفن بل قطعوا الل ويين  المفسك

 وطا   عيدا  في إعطا  المبرراو له ا البكرار المزعوم  البأكيد على  نفهم من 

اٍّساليب البي درو عليها )عادا العر ( حسب تعبيربم  )تأتي ال وابد 

 على ذلك  الل فصول الكبا ( 

احدا في آ بين من سورتين لنالحظ اآلن اال بالف في البرتيب لحدفا   

 مخبلفبين:

 58سورا البقرا / 

  إذ قلنا اد لوا ب   القرية  1

 فكلوا منها حي   ئبم رغدا    2

  اد لوا البا  سجدا   قولوا حطةٌ   3
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 ن فر لكم  طاياكم  4

  سنزيد المحسنين  5

 161سورا اٍّعراف / 

  إذ قيل لهم اسكنوا ب   القرية  1

   لوا منها حي   ئبم   2

 وا البا  سجدا   قولوا حطٌة  اد ل  3

 ن فر لكم  طيئاتكم  4

 سنزيد المحسنين  6

ب  نالحظ بنا  ن اال بالف لم يقبصر على البر يب عموما ن بل على  لك مر ك

ه ه    يضا  نالحظ  نك اال بالف لم يقبصر على البرتيبن بل  مل الب يير 

د عند البطبيي البفصيلي الواس  للمنهج على اآل بين  ن   اٍّلفاظ ممكا  ؤ ك

را  في  اقعه الباريخي  ا ر الحدف ن بل الحدفم نفسه  ان مكرك لقرآن لم يكرك

حي   ان  النب جة من تكرار اٍّ امر  صوراا مخبلفةا ثباَو القوم على نف  

النهجن ٍّنف المر ب ال ي  بلو ذلك  ال ي بو  طٌر من اآلية الالحقة بو 
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 في اٍّلفاظ  بو قوله الوحيد ال ي لم يطر  عل ه  ي ت يير ال في البرتيب  ال

 تعالى:

 162اٍّعراف/         59البقرا/    

ل ال  ن ظلموا    ل ال  ن ظلموا        فبدك  فبدك

ثم يعود الب يير في اٍّلفاظ  البرتيب مرفا   رى لبصوير  تحد د الع ا  ال ي 

طالهمن  بالرغم من  نفهم ب   المركا حدٌف  احٌد  لكن نز ل الع ا   تحقيي 

ر اٍّمر ه ه تمف  مرحلبين تالئمان الحدثينن   ل مرحلة منه توافي  د  

د  عالقبه  حدثا ن ممكا يمكن من  الله معرفة البسلسل الزمني للعص ان  البمرك

  مراحل  د ر الع ا  

 إذا  ان  دم   تلك الفوارق الجمة بين باتين اآل بين لم تلي اببماما  

تا  ي را  لحدفا  احدا فما  الك  اآلياو لدراسة العالقاو بينهما  عمدف ئا   احدا  مكرك

  البراكيب البي لم  ب يكر فيها سوى مجي  حرف  احد    ا بفا  حرف؟ 

 الحظ  مثالا البر يبين:

 حبى إذا دا  با  فمبِّحْ   بوابها  قال لهم  زنبها   73الزمر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 79 

 حبى إذا دا  با فمبَحْ   بوابها  قال لهم  زنبها   71الزمر 

 

فإنف ب  ن البر يبين ال يخبلفان في  ي  ال في اٍّلفاظ  ال في البرتيب إالف 

 حرف الوا  في المر كب ) فبح ( في البر يب اٍّ ل  غ ا ه في البر يب 

 الثاني 

إن ب ا البعاطف بين مجيئهم  فبح اٍّبوا  به ا الحرف يجعل من فبح 

ممنبَظرا  في حين  دكى غ ا  اٍّبوا   مرا  مبصال   المجي ن   أن مجيئهم  ان 

حرف الوا  في البر يب الثاني إلى انفصالا بين المجي   فبح اٍّبوا   ما 

لو  ان  بودكب عليهم  الف يجي   حٌد منهم     بح فبحم اٍّبوا  اضطراريا  

 حبكمهم مجيئهم 

 من غير الحادة للردو  لمواض  البر يبين تممككِّْن ب   الوا  السامَ  من 

ن  ن البر يب اٍّ ل ال بدك  ن يكون ٍّبل الجنكةن   نك البر يب الثاني ال الب كق

بدك  ن يكون ٍّبل النارن ٍّنف ب ا الحرف )الوا ( بو الفارق الوحيد بين 
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 لفاظ  ترتيب العبارتين ممكا يفهم منه محبكة مجي  المجموعة اٍّ لى 

   راه ة مجي  المجموعة الثان ة 

الماركا  ن اللفظ قائٌم بنفسه ال  ب يكر  المعنى  إنكما إذن   نفهم من اٍّمثلة 

 ب يكر المعنى البامك للعبارا عند ت يكر مواق  اٍّلفاظ م   عضها  ترتيبهان  ب ا 

 من نصك عل ه الفر  الثاني من القاعدا 

 

 الفر  الثاني : قيود   غ الحر ف

 

  نص ب ا الفر  على  ن:

 ٌظ تنطبيم عليها دم   قواعد المنهجدم   الحر ف في ب ا المنهج بي  لفا

بال فرقا بين  ونها حر ف دركا    ظر فا    نهيكا    عطفا    ما تسمكى 

  اٍّحرف )الزائدا(    اٍّحرف البي تأتي  معانا   رى 

 معنى انطباق قواعد المنهج عليها بو إنفهم يعاملها معاملة اٍّلفاظ ذاو 

تمف إيضاحها في  با  الل ة الموحدا  لمعاملة البي االداللة الثاببةن  بي 
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فاال بالف في معانيها بو  مٌر ظابريم مردك م إلى ا بالف مواقعها من 

البرتيبن  أنها في ذلك  أن اٍّلفاظ اٍّ رىن ه خبلف إذ ذاك اٍّدا  ال ي 

 تقوم  ه ه حسب  بل الل ة  نها تأتي  معانيك مخبلفةا 

  له ا الفر  نصم عمليم بو:

ة تفسير      قصد  رح المعنى )ال يجو  ة تبد ل الحرف ببقد ر غير   حجك

 البام للبر يب(

 من  الل ذلك تببيكن  رامة المنهج اللفظي في عدم إداةته تقد ر حرفا 

ن  بالبالي  من  ا ا   لى فإنفهم ال يجيز تقد ر الحرف على  بدَل حرفا آ را

ي ذلك إلى اضطرا ا  تناقضا  د د  ن بين اآلياو  ما الزيادان حي   ؤدك

سبالحظه في  مثلة البا  الثاني من ب ا الكبا   من المثالين اآلتيين 

 الحقا  

 

  مثلة تطب ق ة على القاعدا اٍّ لى

 الفر  الثاني
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د   المفسر ن  النحويون على تفسير الكثير من الحر ف ببقد ر غير  بدال  

ني العامة عنها حينما يجد ن  نفسهم في حرجا من قبول  عض المعا

لْ  ضمن قواعد النحو  للبراكيب القرآن ةن   ضعوا ل لك قواعد  ا ة  مد ِّ

 العربي دمعوا لها على ةعمهم  وابد   رى من اٍّد  العربي 

إنك المنهج اللفظي  رفض ب ا النهج  يعدك  تحريفا  لمعاني القرآنن  قد 

مة لنسف تلك القواعد  غيربا يأت ك  ص فصال  من ب   المقدك في  صك

 موضعه 

 من بين اٍّساليب البي  ؤمن بها ب ا المنهج  البي تعدك العماد في طريقبه 

بي إ قا  اللفظ القرآني نفسه بال تقد را للفظا بد لا عنه   لم  ؤدكِّ ذلك 

نه ب ا العماد من الك ف عن المدلول   المنهج إلى الحرج المزعومن  إنفما مكك

ى إلى   ف المزيد من الحقائي المبرا طة معه  الحق قي للفظ القرآني ممكا  دك

 في  لك القرآن  
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بما تطب قا  منهج ا ن بل بما مقدماو للف    ه ما  لي مثاالن مخبصران ال نعدك

ذبن القاري  البدريج  ي  بعركف على طرق   ساليب ب ا المنهج  قواعد  

 العامة:

 

 المثال اٍّ ل: قوله تعالى:

   ِّلَِّيومِّ القِّ اَمة َ َنَض م الَمَواةين القِّسط   47اٍّنب ا 

ر ن في حرف الالم المرتبط  مفردا  وم  نها )حرفم ةائٌد(   قال  قال المفسك

 آ ر ن بل بو  معنى )في(  

  يردك المنهج على ذلك  القول:

إن  ان بو  معنى )في( فهو ظرٌفن  المعنى البد ل بو )في  وم(   يبسا ل 

 المنهج عندئ ا عن  مرين:

اذا لم يقْل هللا تعالى )في  وم الق امة(ن  بو قوٌل مقد ٌر له  ال اٍّ ل: لم

ف البباسا  ـ على ما ةعموا ـ  ال يخلك  الس اق    البناغم بين اٍّلفاظ   يحدِّ
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الثاني: إذا  ان القصد بو )في  وم الق امة( فإن ب ا الحرف )الالم( س كون 

ب لفظ ) وم( على الظره ة ةائدا   ال  كك في مخالفبه للبالغةن ٍّنفه يكفي نص

كما بو معلوم  مطكرد في القرآن ه كون البر يب به   الصورا ) نض  

 المواةين القسط  وَم الق امة(  بي عبارا  ح حة  مبناسقة  ال  لل فيها 

 يخلص المنهج إلى القول: إنهم في الحق قة لم يقولوا إالف  دها   احدا   بو 

 رفا بدَل آ را مثلما  رفض الزيادا الزيادا   المنهج  رفض تقد ر ح

إن ب   الالم ال يظهر معنابا في المنهج اللفظي اعبباطا   إنفما يظهر  في 

قانونا  ال به  ن تطبيي المنهج على اآلية يسبلزم إدرا  البح  في  لفاظ 

الميزان  القسط  الق امة في  لك القرآن  فقا  لقواعد    يظهر  الل تلك 

ن الدراسة  ن المو  اةين  القسط  وضعان  الفعل قبل الق امة بدبرا طويلا

ف   يظهر معنى الالم تلقائ ا  حي  إنفهم يفيد االسبقبال  ال اية ٍّنف اآلية تبحدك

َر  عن حوادف ذلك الدبر الطويل السابي للق امةن فلو  مةيَل من الس اق    قمدكِّ

اآلياو البي  غير  فإنف الخلل ال يحدف في اآلية  حدبان بل في ع راو

 تضمكن  تلك اٍّلفاظ 
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  يمكن ت ب ه اٍّمر  عبارتين لقائلا ما بما:

يوم االحبفال(ن فمن لوم االحبفال(ن ) ضع م الزينَة ) ضع  الزينَة في  

الواضح  ن العبارا اٍّ لى تعني  ن االحبفال قد مرك   نه  ض  الزينة  القوم 

 ض  الزينة له ا اليوم  من الممكن يحبفلون  بينما العبارا الثاني تعني  نفهم 

دا  عن  لك  الم   ددا   نفهم لم يأو  عدم إذا    َو العبارا مجرك

إن  رح االقبراناو اللفظ ة لبلك اآلياو  عالقبها يسب رق ةمنا   يأ   فصال  

 مطوال  ل   من المعقول ح ر  في ب   المقدمة  ما بو معلوم 

 

 عون في سورا ال ارياو:المثال الثاني: قوله تعالى عن فر 

  فبولكى بر نِّهِّ  قاَل ساحٌر    مجنون   39ال ارياو 

ر ن  النحويون  ن الحرف )  ( بنا بو  معنى )الوا (   المعنى  ةعم المفسك

له   اآلية عندبم بو  ن فرعون تولكى بر نه يقول عن موسى )ساحٌر 

نون  بما ال  مجنون(ن  سخر ا من فرعون  عقله إذ دم  بين السحر  الج

  بفقان )ٍّنف الساحر لط ف الحيلة  المجنون فاقد العقل( حسب تعبيربم 
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إن المنهج اللفظي  رفض ب   الفكرا من  ساسها بنا   على قواعد ن  ال 

رين من فرعون ل جري  رائهمن ٍّنف المنهج يجري  يسبخفكه اسبهزا  المفسك

  را  القرآن 

فرعونن بل بي من مقول هللا تعالىن   يرى المنهج  ن )  ( ل س  من مقول

 عل ه السالم  ن هللا بو ال ي يقول عن فرعون  نفهم  زعم تارا   ن موسى 

 ساحر  تارا    رى  نفهم مجنون 

 السحر فإنف  عل ه السالم لمكا  ان   كثر الموارد بي موارد اتهام موسى 

اتكهم ه ه فرعون  ب   العبارا تحبكم على المنهج البح  في القرآن عن موردا 

 الجنون  فهناك حبما  مورٌد  احٌد في اٍّقل بو موض   عل ه السالمموسى 

ب ا االتهام الجد دن  من بين ما يقر  من  ربعة ع ر موردا  تم  رم فيها 

د مورد سورا ال عرا  ببهمة الجنون في قوله تعالى:   تهمة السحر  بفرك

  ل إل كْم  27ال عرا    لمجنون  قاَل إنك رسوَلكممم ال ي  رسِّ
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 يظهر من ذلك  ن مورد سورا ال ارياو السري  اإليقا   ال ي  بم ه ه 

ال ي فل تلك الواقعة البي اتكهم  )عليهم السالم(عرٌض بامم ل ؤ ن الرسل 

  الجنون  عل ه السالمفيها فرعون مصر موسى 

ل المفباح له ا البح  بي قوله تعالى:  لقد  ان  اآلية البي ت كك

  م من رسولا إالف قالوا ساحٌر    مجنون      لَك ما  تى الك  َن من قبلِّهِّ

 52ال ارياو 

إن المنهج اللفظي إذ يعرض اٍّمر  الصورا اآلنفة إنفما  ريد  ن  نبكه القارئ 

إلى مسلكا من مسالك المنهج في تعامله م  النصك القرآني على دم   

فإنك ب ا الحرف في ب   اآلية  ال او  ان المسبوياو  ما فيها الحر فن   الف 

مكب فا  )في موض ا آ ر( قبل ذلك في  ح ا عن الفارق بين االتهاماو 

 موضو   لك منهما حي  عثر على الوحدا  )عليهم السالم(المودهة للرسل 

الموضوع ة لكلكِّ اتهامن  إن لبهمة الجنون موضوعها الخاص بها   نما 

فةم ا بالفا  تاما  عن تهمة السحر    ال عر     ددو في القرآن   نها مخبل

الكهانة    غير ذلك   معنى ذلك إنهم ال يقولون عن رسولا  نفهم مجنون إالف 
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لقض ة بي نفسها المقصودا عندما يخبربم عن قض ةا مخصو ةا   ن ب   ا

  )عليهم السالم( رو تهمة الجنون في  بر  يكا من الرسل حيثما ذ

  بو المورد الوحيد ال ي    ر تلك الواقعةن  بو  يضا  إنك مورد ال عرا

قد   بر فرعون ببلك القض ة البي  عل ه السالمالوحيد ال ي    ر  ن موسى 

 يكون الردك الدائم عليها بو االتكهام  الجنون 

 بك ا يك ف ب ا الحرف مجموعة من الحقائي القرآن ة  يؤ د في نف  

ة المنهج اللفظي   حة   قواعد  الوق   حك

ر المنهج  ن  لك حرفا  لقد  قي الحرف )  ( في ب   اآلية  ما بون  يقرك

 بقى  ما بو في  ي موض ا من القرآنن  ال يجيز ت يير     تقد ر سوا    ن 

ذلك بو مفباح المعارف القرآن ةن   نه بو المقصود من البدبكر ال ي  راد  ه 

 قا د الباح  مبا عة الباح  للقران ال دركِّ القرآن  را  م

 

  

 الفر  الثال  : قيود   غ اٍّفعال
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يجب البقيد  ص  ة اللفظ إذا  ان من اٍّفعالن  الفعل الماضي للماضين 

 الحاضر للحاضرن  ال يجوة تقد ر غير ن  ما يجب البقيد ببرا ط الفعل 

  موضوعه  ي مل ذلك اٍّفعال الناقصة بال فرق 

بقيد المطلي  ص  ة الفعل في الس اق إنك ب ا النصك يعني  نفهم  بودكب ال

القرآني ٍّنفه  حدم مقا د القائل دل داللهن  ٍّنكه دزٌ  من النظام القرآني 

العام  فالفعلم يحمل ةمانه في ذاته  ال يجوة ٍّحدا ت يير ب ا الزمان  حي  

ر الماضي على  نفهم يفيد الحاضر    العك   فال تقد َر ٍّحدا في ذلك  يقدك

 الزمان  

رين في قوله تعالى:  مثال ذلك قول المفسكِّ

     اَن في الَمْهدِّ َ بَ ا َ   29مريم 

دُّ المنهج ب ا البقد ر تحريفا   حي  قالوا: البقد ر )يكون في المهد(   يعِّ

ن من تفنيد   ما س أت ك في موضعه    يبمكك
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  ه   مفا قول النصك عن  دو  البقيد  البرا ط بين الفعل  موضوعه ه مقصدم 

    ا   ثيرا  حسب اٍّفعال منها:

إن الفعل إذا  ان  الماضي  الحدف لم يق   عدن فهناك إذْن انبقال سابين 

  إْن لم  ملبفْ  إل ه لكنه مودوٌد 

 للمنهج ر يم في  داا االسبقبال )إذا(ن فهو  رى  نها ناقلٌة لل بن إلى الزمن 

فن  عندئ ا تكون اٍّفعال المسبقبل ببقديما يسيرا    بزمنا مرافيا للحد

  الماضي  الحاضر  اقعة  في ةمنها الحق قي  فه ا تقيكٌد  الزمان 

  منها:

 ن الفعل مفردٌا تحبوي ضمنا  على حر ةا معيكنةا ن  ل   بناك فعٌل ي به 

فعال  آ َر في تلك الحر ة  مثله في ذلك مثل الكائناو الح ة ن فهي مخبلفٌة 

   ف ب   الحر ة  بم عند البقيكد  الر ا ط بين  ددا   إْن ت ابه  ظابرا  

الفعل  موضوعه   ب ا تقيكٌد  المعنى ال ي  بضمكنه الفعل    لكما البزم 

الباح  به   القيود انك ف   مامه سبل المعرفة   على عك  ما  بوبكمه 

 المبوبكم 
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 ما قول النصك في ب ا الفر  من القاعدا اٍّ لى: ) ي مل ذلك اٍّفعال 

ناقصة بال فرق(  فالمراد منه  ن اٍّفعال الناقصة لها ةمنها فال يصح ال

تقد ر غير  مثلما قدكر ا آية )كان في المهد( حي  قالوا  ن المقصود بـ 

)كان( بو )يكون(     لك فعلوا في غير ب   اآلية من آياو القرآن  ما 

 تالحظه في المثال الثاني  عد قليل 

للفظ   فما    نما  رد ال يقيكد  في اسبخراج إنك البزام المنهج  ص  ة ا

المعاني إالف تقييدا  قرآن ا ن  بو الطريي الوحيد ال ي يفبح  مامه اآلفاق البي 

 ال حد د لها  ينطبي ذلك على  لك لفظا قرآني  

  

  مثلة تطب ق ة على الفر  الثال 

 

  بنا سنأتي  مثالين على عدم دواة البقد ر الزماني لففعال:

 لمثال اٍّ ل: ا

  بو من البطبيي الجزئي للمنهج اللفظي   قوله تعالى:    
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  ال تحسبنك ال  َن قمبلوا في سبيلِّ هللا  مواتا  بل  ح اٌ  عنَد ربكهم  مرَةقون    

 169آل عمران 

( من حي  المعنى  الزمانن  ال يأذن لنفسه   بقيكد المنهج بداللة )ال تْحَسبنف

ر ب ا الفع  ل   كلا م ا را  لو  صوراا ذبن ةا مؤقبةا سريعةا  ن  بصوك

فالصورا ال بن ة عند الجم   بي  ن ال  ن قبلوا في سبيل هللا )ماتوا(  عض 

 الوق   الل القبل ثم  ح ابم هللا تعالى  ل لك قال ال تحسبنكهم  مواتا  

( ٍّن ب ا   يعدك المنهج ب   الصورا ال بن ة مخالفة  لفمر اإللهي )ال تحسبنف

ر قد حسبهم  مواتا  لمداا قصيراا  ب لك عصى اٍّمر اإللهي!   البصوك

في ب   الحالة يحباج المنهج إلى إثباو  ن ال  ن قمبلوا لم يموتوان   ن القبل 

بو غير الموو   بو إذ  بقيكد  القرآن فإنف النظام القرآني ال يخ له ن  يمكنه 

ا طرقا منها:  إثباو ذلك  عدك

 :)عليهم السالم(ن يحيى قوله تعالى ع  1

  لَِّد  يوَم يمووم  يوَم  مبع م ح كا  15مريم    سالٌم عل ه  وم  م
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لَِّد(  الماضي  )يموو(   يالحظ المنهج اال بالف في ةمن الفعلين ) م

ال ي قبَِّل في سبيل هللا لم  )عليهم السالم( المسبقبلن  يسبدلك منه  ن يحيى 

القرآنن  لو  ان قد ماو لقال ) يوم يم   ال ذاق الموو إلى حين نز ل 

لِّد(   بالبالي فال بدف له من  ن  ماو( تا عا  للزمن الماضي في البر يب ) وم  م

يموو لد وله في عموم من    ق الموو  ونه نفسا   القاعدا العامة البي ال 

 يمسبثنى منها  حٌد  بي قوله تعالى:

   لُّ َنْف ا ذائقٌة الموو     29اٍّنب ا 

( لم نجْد  حدا  من  لَِّد(  )يمووم نعم   إنك الببا ن في ةمن الفعلين ) م

رين قد ذ ر عنه  يئا  ه ما توفكر لد نا من المصادر  لم  نببه له  حد   المفسكِّ

 بعثه في عباراا  احداا بي قولهم  )عليهم السالم( دممَ  عندبم موو يحيى 

لم القصد من ذلك   لكنها ) يوم يموو  يوم  بع  ح ا   وم الق امة(  ال يع

 في  لك حال ال تعني ما يعن ه المنهج ه ما ذ ر  آنفا  

  منها الب ا ر بين القبل  الموو في القرآنن في قوله تعالى:   2

  فإْن ماَو    قمبل    144آل عمران 
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إذ لو  ان  لك مقبولا ميبا  الكبفى ب  ر  حدبما  فإْن قلَ :   ف علِّمَ   نفهم 

 لى هللا عل ه سبيل هللا إْن قمبَل؟ قلنا: إنك اآلية بي في النبي  مقبوٌل في

ْم  ه  آله  سلم ن  بي البي تمخبرنا  نفهم إن قمبَل ال يْقبل إالف في سبيل هللا فأعظِّ

 من مديحا ممضمرا 
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  منها البنا    الببادل في آ بين مببا عبين:  3

 رحمٌة  يٌر ممفا يجمعون  لئن قبلبم في سبيل هللا    مبكم َلم فرٌا من هللا  

   لئن مبكم    قبلبم إللى هللا تمح ر ن    158ـ  157آل عمران 

فالبنا   بين القبل  الموو  دلك على الب ا رن  ال ت ا َر إذا  ان في القبل 

موٌو   الببادل  دلك على  ن من قبل ال بدف  ن يموو ٍّنفه لم   ق الموو 

من ماو من المؤمنين ال بدك  ن يقبلن  بو  مٌر  القبل   ما  دلك على  ن 

يحباجم إلى توض حا مطولا ددا  يأتي في موضعه إن  ا  هللان  البنا   

الثاني  عمك من اٍّ لن  يد ل ه ه اٍّ ل ضمن ا  ) بي  طا او تخصك مراتب 

 معينة من المؤمنين( 

الكثير من إن ب ا المبح  يعطي معاني دد دا  للموو  القبل  الوفاا  يحلك 

الم كالون  تنك ف عنه حقائي  مفاه م تخبلف  الكامل عن تلك المفاه م 

المعهودا عن الح اا  الموو  البع   الن ورن ممفا يعدك من اٍّمور المسلكم 

 بها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 96 

ن ب ا البح  من إعادا النظر  المر ياو الكثيرا الصح حة سندا      لك  بمكك

د حقائي قرآن ة راو الناس  مخالفة  البي  بمل  ٍّنها تؤ ك غريبة عن تصوك

لمفاه مهم  فه   اٍّ حاف  الحقائي ممفا سوف يأت ك ب ان  عضها مفصال  

  )  إنفما يك فه البقيكد  معنى مفردا  احدا بي قوله تعالى )  ال تحسبنك

 

 المثال الثاني: قوله تعالى :

   ان هللام غفورا  رح ما      100النسا 

كون: )َ َ ل َ    م كَِّل على القرآن اسبعمال    ة الماضي   تسا ل الم كك

ر ن  ن ذلك من  ا   بو دائما  غفورا  رح ما؟(    دا  النحويون  المفسك

 مجي  )كان(  معنى )يكون(!! 

ب ا الجوا   رفضه المنهج اللفظي دملة   تفصيالن مثلما  رفض ب ا 

إذ القرآن ال يحباج  الب ك ك   بو قادٌر على تفنيد اإلدا ة الواه ة لهؤال  

إلى مثل تلك البأ يالو البي تحركف الل ةن  تلوي الكالمن  تجعل من الزمن 

الماضي حاضرا     العك ن  ما س أت ك في  وابد عد دا من تأ يالتهم  
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 يدلك تأ يلهم ب ا على عجزبم  عدم تدبكربم للقرآنن بل  دلك على ما بو  سو  

 لو  ردنا البطويل 

بنا يأ   موقعه الحق قي لبوض ح سنكةا من سنن هللان  فالفعل الماضي

 الك ف عن قانونا من قوانين الم فرا  الرحمةن  ذلك من  الل ارتباطه 

 الواقعة البي  بحدكف عنها  ففي تلك الواقعة  في ذلك الفعل  الخصوص 

كان هللا غفورا  رح ما   لم يكن  صفةا غيربان فلم يكن معا با     محاسبا ن  لو 

كان   لك  بي من  فاته تعالى لما حدف الصفح  البجا ة   من  الل 

فهم ب ا اللفظ  ربطه م   اقي البراكيب تنك ف لنا قواعد  سنن الم فرا 

 اإلله ةن  نعلم  ه الحد د بين ما ي فر  ما ال ي فر 

فكلُّ لفظا قرآني بو  حدٌا بنائ ٌة في ب ا النس ج المبرا طن تب ارك م   عضها 

ة  فاعلة  في الك ف عن حقائي اٍّ  ا ن  عالقة الخالي  المخلوقن م ار 

ف بو  قلك ما يمكن إطالقه على محا لة تقد ر لفظا بد لا للفظ   البعسك

 القرآني 
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 الفر  الرا   : في البقيكد  ص غ اٍّسما   الصفاو:

 

يجب البقيد  ص  ة االسم   نما  ردو في القرآن من البعريف  أنواعه 

  الجم   اإلفراد  البثن ة  ي مل ذلك  سما  اإل ارا بال فرق   البنكير

سنرتكب  رح ب ا الفر   فقا  لبرتيب   اغبه م  اٍّمثلة الخا ة  كلكِّ فقرا 

 منه  على النحو اآلتي:

 

  دو  البقيكد  ص  ة االسم  الصفة:  1

المقصود  البقيكد إ قا  االسم  الصفة  ما  ردو في القرآنن  عدم دواة 

ر  غيربا  أيكة  وران    لك عدم الخلط بين المفرد  الجم ن بل بين تصوك

دون    لك  سما  اإل اران فال يحلُّ  حدبا محلك  الجمو  نفسها إذا تعدك

 اآل ر 
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إنك ب   القيودن المقصود منها دم عا   ما بو  اضح دْعل القرآن إماما  

  ثيرا  عن سوا   قائدا   دليال  للباح ن  بخالفه فإن الباح  )يضلُّ  يمضلُّ 

 السبيل( 

 : قوله تعالى:مثاٌل تطب قيم 

  يوَم يعضُّ الظالمم على  ديهِّ يقولم يا ليبني اتكخ وم م  الرسولِّ سبيال   

 27الفرقان 

رين  ن )الظالم( بنا بو اسمم للجن ن فال يمقصدم  المقصود عند دم   المفسكِّ

  ه ظالٌم معيكٌن مخصوٌص 

ا  لقواعد   ن ب ا  طٌأ  ن ٌ   فإنف الظلم  فعلا في حين  رى المنهج  فق

معلوما  رتكبه من الجن  اإلنساني دمٌ  بم )الظالمون(   بو لفٌظ للجم  

مسبعمٌل في القرآن   إذا اعببرنا لفظي )الظالم(  )الظالمون( سوا   فقد 

بدمنا على  نفسنا البنا  الهندسي للقرآنن  اسبحال  معرفة  ي تر يبا 

 تبطا به   اٍّلفاظ قرآني مر 
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إنك )الظالم( في المنهج بو فرٌد مخصوٌص  احٌدن  بو مدلوٌل  دلُّ عل ه 

ف  ال البعريف    طلَِّي عل ه ب ا  اللفظ ال ي  رد  ص  ة المفرد المعرك

 المعنى ٍّنفه الظالم الحق قين  المؤسك  اٍّ ل للظلم على مركِّ الباريت 

لفظ )الرسول( مجردا  عن اإلضافة   يدلك عل ه في بندسة اٍّلفاظ اسبخدام

إلى لفظ الجاللة     ي لفظا آ را إلظهار البقابل  فكما  ن الرسوَل معلوٌمن 

 بو فرٌد  احٌدن فك لك الظالمم بو فرٌد  احٌد معلوٌم   ب ا ما  دلك عل ه اإلفراد 

(ن  دم   اٍّلفاظ اٍّ رى مثل )على  ديه(ن  في الفعل )يقولم(ن  الفعل )يعضُّ

(  )يا  ليبني(  )اتكخ وم

    لك  دلك عل ه قول الظالم في اآلية الالحقة:

  يا  يلبي ليبني لم  تكخ  فمالنا   ليال   28الفرقان  

فأنك له ا الظالم قرينا  يعرفمهم  اسمهن  ال يمعقل  ن يكون لجم   الظالمين 

 الخليل نفسه 
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دو الجمو :  2   دو  البقيكد  ص  ة الجم  إذا تعدك

علوم  نف في العرب ة  كثر من دم ا للمفرد الواحد   قد د     حا  من الم

دا  يئا   ر ن على اعببار الجمو  المبعدك المعادم  تاَ َعهم النحويون  المفسك

 احدا   ه قولون مثال : ) ٌخ: مفرٌد  يجم  على   وا    وان(   عندبا    ر 

ر تلك العباراو اٍّةل ة نفسها  قوله: )  وا  إ وان  احد(  ي  لك المفسك

  معنى   احدا 

إن المنهج اللفظي يك ف النقا  عن ب ا الخطأ الفاحل ال ي  دكى إلى 

 اضطرا  الل ة عموما ن  البخبكط في معرفة آياو القرآن  صو ا  

فبنا   على ب ا المنهج يسبحيل انطباق لفظا على لفظا في المعنى  لو  انا 

منا  ن من ماداا ل ويةا  احداا  ما قدك في  رح نصف القاعدا اٍّ لى   ب لك  بمكك

المنهج من البفريي بين الجمو   اسبعماالتهان ممفا يظهر البنا  المحكم 

 للقرآن  إعجاة   معارفه 

 :مثاٌل تطب قيم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 102 

 وا( إ وانن  دد المنهج  ن لفظ ) وا  اإلإلففي ب ا المثال السابي عن ا

طن  لفظ )ا وان( بو دمٌ  دمٌ  يسبخدم في القرآن لف وا في الرحم فق

 وا بم ال  ن  لد ا من البي ال تقوم على  لة الرحم  فاإليسبعمل للر ا ط 

 وان بم ال  ن اتكفي  ن تكون بينهم ما     لبا  احدا     ليهمان  اإلرح

ن    يضمكهم نظاٌم  عالقٌة ما في ب   الح اا  أْن يع  وا في مكانا  احدا

 مبكفقين في المبادئ  احٌد   ال ي برو  ن يكونوا 

  وا(:إ) الحظ موارد لفظ

    وام  وسف إ دا    28 وسف  

  وٌا ففمكه السدس إفإن  ان له     11النسا  

  وٌا رداال   نسا  فلل  رِّ مثلم حظكِّ اٍّنثيين إ إن  انوا     176النسا  

  وٌا إإنكما المؤمنون    10الحجراو  

 وا(  الرغم من غ ا   لة إير دعل المؤمنين ) ن المورد اٍّ  تالحظ بنا 

الرحم بينهم  الفا  للقاعدان في حين  نه سمكى ال  ن آمنوا في موض ا آ را 

 )إ وانا ( دريا  على القاعدا:
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   فألكَف بين قلوبكم فأ بحبم بنعمبه إ وانا   103آل عمران  

 لماذا؟

ٌه لل  ن آمنوان  بؤال   ل ٌط  الجوا : ٍّنف الخطا  في آية )فألكف( مودك

 مخبلٌف عن دماعة )المؤمنين( ال  ن فيهم 

 ان مؤمنا  حقا ن فل لك سمابم  فاللفظ )المؤمنون(  مراد  ه في القرآن من

 وا(ن ٍّنف الصلة بينهم  صلة اٍّرحامن بل  عظم  ما تدلك عل ه اقبراناو إ)

 لفظ )المؤمنون( 

  وان( فهي:إ ما موارد لفظ )

  بم فإ وانكم  إْن تخالطو   220البقرا  

  وان ال  اطين إالمب كريَن  انوا إنف     27اإلسرا  

  ر ن م يممدُّ َنهم في ال يكِّ ثممف ال يمقصِّ   202اٍّعراف    إ وانمهم

  عاٌد  فرعونم  إ وانم لووا    3ق 

  لْم تَر إلى ال  َن نافقوا يقولون إل وانِّهم ال  ن  فر ا    28الح ر  
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إنك ب ا النظام ال ي يك ف المنهج عن  عض  طوطه س  يكر بال  ككا 

 الكثير من المفاه م  العقائد  ما تعلم 

 

 :مثاٌل تطب قيم آ ر للجمو  المبعددا

إن لفَظ )عبد( مفرٌدن  يجم  في العرب ة على بيئاوا  بكى )عبادن عبيدن 

بكادن  (ن  له ما يقر  من  مسة  ع رين بيئة  م  خبلفة  عمبكدنعم

ر ن بين بيئبين اسبعملبا في القرآن  ق المفسكِّ  مثلما بي عادتهم   لم يفرك

 بما )عبيد(  )عباد( 

 يك ف المنهج عن  احداا من  سرار القرآن عند تطب قه قاعدا البقيكد 

َل  َد في القرآنن حي  يكب ف  ن لفظ )عبيد( اسبمعمِّ  ص  ة اللفظ   نما  مدِّ

َل لبسم ة اٍّ  ار من الخلي لبسم ة اٍّ رار   ن لفظ )ع  باد( اسبمعمِّ

 ب ا ال يعني  ن )العباد( ال يعصون هللا مطلقا   ما بو معلومن بل بم الخلي 

 ال  ن يكون مآلهم الجنة  الم فران  )العبيد( بم ال  ن يكون مآلهم النار 
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 بنا تبرتكب مراتب العباد  درداتهم  حسب االقبران اللفظي  مقدرا الباح  

بي مر باٌو …( لك ف  فـ)عباد هللان عبادنان عبادين عباد الرحمننعلى ا

َنٌنن  ف منها بي اٍّ رى قواعٌد  سِّ مببا نٌة في درداو القر   الطاعةن تنك ك

زمما  من اٍّنوار تمسلفط   تب ا ك م  غيربا من  بكاو اٍّلفاظ   يجد الباح  حم

نطليم من دهاوا  بكى  ح انا  على قض ةا  احداا لبظهربا ـ غاية الظهور ـ ت

 في سورا  بكى 

 الحظ موارد العبيد:

  من  سا  فعليها  ما ربكك  ظالكما للعبيد     46فصل 

  قال ال تخبصموا لديك  قد قدفم م إل كم  الوعيد   ا لم القولم لديف  مِّ ما  مَبدف

 (29ـ 28ق )   نا  ظالكما للعبيد 

 مْ    ديكم  إنك هللا ن آل 46اٍّنفال   ل َ   ظالكما للعبيد  ذلَك  ما قدف

 183عمران 

  مْ   داك  إنك هللا ل َ   ظالكما للعبيد  10الحج   ذلَك  ما قدف

 المجمو : سبةم مواردا دم عمها في  بل النار 
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 ما موارد لفظ )العباد( فهي سبة  تسعون موردا ن  إن إ رادبا دم عا  بو  مٌر 

مة ن حي   ن فيها  طوطا   تراكيَب  اقبراناوا  اسعة  غيرم يسيرا في ب   المقدك

 مب ا كة ن  لكننا نكبفي ب  ر الموارد البي يقط  الباح  من  اللها  ن 

)العباد( بو دمٌ  ال يمقصدم  ه دم   الخلين  ما بو المبسالم عل ه لدى 

اٍّمةن بل بم دماعة منفصلة عن العبيدن  بم الجماعة ال  ن يكون مآلهم 

ة الجنة  إ ْن  ان فيهم من  رتكب ال نو ن  ذلك لسالمة قلوبهمن   حك

 سرائربم 

إن الموارد البي سنخباربا  قصد البفصيل  البوض ح فيها سبكون بي 

الموارد غير الواضحة في المعنى الم ار إل هن بل العك  من ذلك فهي 

يدن الموارد البي  رى القارئ  نها ال تبكفي م  المعنى الم  ور للعباد  العب

 ذلك ٍّنف الموارد الواضحة ال اعبراض فيها على المنهجن  إنكما اإل كال في 

الموارد اٍّ رى  ه كون المنهج ب لك قد   ضح دهبين بما:   ف حق قة 

المعنى المقصود في تلك الموارد  تثبي  القاعدا من دهةا ن  اإلدا ة عن 

  عض اإل كاالو  االعبراضاو المبوقكعة من دهةا   رى 
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 ب   مثال   عض الموارد المؤيدا:

1      م من عبادنا المخلصين إف    24 رد مرفا  احدا  وسف 

2     يا عبادي ال  وٌف عل كم اليوَم  ال  نبم تحزنون   مرفا  احدا

 68الز رف 

3     هم من عبادنا المؤمنين إنك َّ ن 111 رد ثالف مراو الصافاو )  ّك

 (132ن 122

4    رم هللام  هِّ عباَد   ذلَك ال ي  23 رد مرفا  احدا ال ورى    مب ك

5    إالف عباَد هللاِّ المخلصين   رد ثالف مركاو الصافاو 

(40،128،160) 

  ب    عض الموارد البي تحباج إلى توض ح:

1     باد تين ) البقرا   وهللام رؤ ٌف  العِّ (ن )آل عمران 207تر يٌب  رد مرك

30 ) 
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ظم )العباد( في ب ا البر يب إلى لفظا آ را ل كون ه ه ا بصاٌص لم يمَضْف لف

   تقييٌد   قوله )رؤ ٌف(  دل على  نفهم المؤمنونن  ذلك القبران )الر فة( 

 كلفظا  النهي في موردا آ را عن مرتكبي الزنا إذ قال تعالى:

    كم بهما ر فٌة في د ن هللا ْ  2النور    ال تأ م

عالى يأمر  عدم الر فة في معص ةا  احداان فال يجوة  ن نعبقد  لمفا  ان هللا ت

  نفهم رؤ ٌف  من  رتكب دم   المعا ي 

 إذن فقوله )رؤ ف  العباد( يقصد  العباد ه ه   لئك ال  ن مآلهم الجنة  

 قال تعالى:

    ثمف تاَ  عليهْم إنفهم بهم رؤ ٌف رح م   117البوبة 

 السل مة فالر فة  ا ة ل  ي القلو  

2     ارا  27نوح   إنفك إْن َتَ ْربمم يمضلكوا عباَدَك  ال  لِّد ا إالف فادرا   فك

على قومهن  يظهر منه دل ا   ن ال  ن  دعوا  )عليهم السالم(ب ا دعا م نوحا 

عليهم  الهالك بم غير )عباد (ن ٍّنفه يخ ى  ن يمضلكوا عباد   ال  لد ا إالف 

ارا من د  نسهمن فال  ن ) َ ربم( مجموعةن  )عباد ( مجموعة   رى فادرا   فك
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تدلك اآلية  يضا   ن  عض العباد )ضالين(ن  بو  نبكه إلى طب عة الفئبين في 

 سورا الحمد )الم ضو  عليهم(  )الضالكين( 

3     َن الَ ا ِّين   إنك عبادي ل َ  َلك عليهم سْلطاٌن إالف مِّنِّ اتكبعَك مِّ

 42الحجر 

َب إل ه تعالىن لكن  بقى ب ا البميكز بين اللفظينن  م   ن ل فظ )عبادي( نمسِّ

دا  عن  يفة إضافةان فإنها ال تعني سوى  ونهم  ٍّنفَك لو قلَ  )العباد( مجرك

عباد هللا   معلوٌم  ن إلبل   سلطاٌن على الكافرينن ال من اٍّ لن بل  ما 

 تعالى: سلكطو  بم على  نفسهم   النفي في اآلية مطلٌي  قال

  ْلَطانمهم َعَلى ال  َن َ َبَولفوَنهم  ال  َن بْم  هِّ مم رِّ ون  100النحل   إنفما سم

4     باد َرٌا  رِّْضواٌن مَن هللاِّ وهللام  صيٌر  العِّ  15آل عمران   َ  ةَ اٌج ممَطهف

را   لو  ان لفظ  فالبر يب ) صيٌر  العباد( مبكصٌل  الرضوان  اٍّة اج المطهك

د( يعني دم   الخلين فال يمكن االعبقاد  ن ع ا  النار بو من دملة )عبا

ما منحه هللا لهم لكونه  صيرا  بهمن ٍّنف ب ا البر يب لم يقبرن ب  ر الع ا ن 

 بل اقبرن د ما  ب  ر النَِّعم 
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 المقصود به ا الكالم  نفهم تعالى ما  ان ل أتي به ا البر يب )وهللا  صير 

لس اق إذا  ان العباد بم دملة الخلي ٍّنف  عضهم يمع ك   العباد( في ب ا ا

 النار  فالمقصود من لفظ )العباد( بم العباد ال  ن  ريد تعالى  ن  مرضيهمن 

  بو يعلم   ف  مرضيهمن  عل ه ال يكون الكفار من دملة العباد 

5     باد ةقا  للعِّ  11ق   رِّ

 اناو لفظ )الرةق( البي منها:ٍّنف اٍّ ل في الرةق للمؤمنينن  يظهر  اقبر 

  نف  اٍّنَ  إالف لِّ ْعبد ن ةقا  َما  مرِّيدم    َما َ َلق م الجِّ م مِّْن رِّ ا  مريدم مْنهم مِّ

َةاقم ذ  القموفاِّ الَمبين    ْن يمْطعِّمون   58ـ  56ال ارياو   إنف هللَا بمَو الرف

ية من الخلي  العبادان ذلك ٍّنفه تعالى يقول )إالف ل عبد ن(  بو حصرم ال ا

ل به ا الرةق   إذن فالرةق مرتبٌط  فال  ريد منهم رةقا ن بل بو المبكفك

  العبادا فهو حصرا  للعباد  ل   للعبيد  

إن تفا يل ب   العالقة سبظهر في مباح    رى من سلسلة النظام القرآني 

ل اٍّرةاق للعباد المبكقين  قال تع  الى:عن مرحلة االسبخالف حي  تبنزك
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   َما   اٍّرض م بَرَكاٌو مَِّن السف  َلو  نف  بَل القمرى آمنوا َ اتفقوا َلَفَبحنا عَلْيهِّ

   96اٍّعراف 

6    إْن َتكفِّر ا فإنف هللَا غنيم عْنكمْم  ال َ رَضى لِّعبادِّ ِّ الكمفَر  إْن َتْ كرم ا

   َ ْرَضهم لكم 

 7الزمر 

قي في دم    لفاظ ال بر يبن  يالحظ بنا تطا قا  م  مفهوم إنف المنهَج  دف

 )العباد( على عك  ما  ببادر من  نك  عض العباد ربكما يكفر ن 

فالمنهج  الحظم  ن الخطا  ت يكَر  حدَف البفاٌون حي   ن البر يب ) ال 

 رضى لعباد  الكفر( دا   ص  ة ال ائب بين تر يبين  ص  ة المخاطب  

مجموعبينن  ذلك  حسب قواعد  في  ب ا يعني في المنهج اللفظي  دود 

معرفة المجام  : اٍّ لى بي مجموعة المخاطبينن  الثان ة بي مجموعة 

 العباد 

ا   يبعلكيم  الم يئة  ال به:   المعنى في اآلية عميٌي ددك
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)إنك اٍّمر  بعلكيم  م يئبكمن فإذا  ْئبم  ن ت كر ا فإنك ذلك  مد لكم في 

اد  الكفر   إذن فإنككم تهبد ن إذا رغببم مجموعة العبادن  بو ال  رضى لعب

في الهداية بن كةا  ادقةا ٍّنفه ال يضلُّ العبادن بل  هد هم  إذا  ئبم  ن تكفر ا 

 فإنفهم غنيم عنكم( 

فالمجموعة المخاطبة بي عموم الناسن   ما )العباد( فهم بنف  المعنى 

ار بين الكفر السابي   ظهور الم يئة بين من  عطابم الحرية في اال ب 

  االيمان 

7     َباد  31غافر    َما هللام  مريدم ظمْلَما  للعِّ

دا  ب ا البرتيب في محا را مؤمنِّ سوراِّ غافرا م  آل فرعون في الس اق 

 اآلتي من قوله تعالى:

   ْثَل َ ومِّ اٍّْحزَا ْثَل دْ  ِّ    َقاَل اَل ي آَمَن يا َقومِّ إِّنكِّي َ  افم عَلْ كمم مِّ مِّ

َباد قَ  ْن َ ْعدِّبِّم  َما هللام  مريدم ظمْلَما  للعِّ غافر   ومِّ نموحا َ عَادا َ َثموَد  ال ِّ َن مِّ

  31ـ  30
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 يمفهم منه  حسب المببادر لل بن  ن اٍّمم الهالكة بي من دملة العبادن 

  نك هللا إذا  بلك آل فرعون مثلهم فإنكه ال يظلمهم   ب ا ما اتكفَي عل ه  بل 

 صفةا عامةا البفسير  

ن  يمظهر تخبكطا   إنك المنهج اللفظي يقلب ب   القض ة ر سا  على عقبا

  تجا ةا  على هللا به ا البفسير ٍّنفه:

ر با  فالعبارا    ال :  الحظ المنهج فرقا  بين العبارا القرآن ة  العبارا البي فسك

ر ا العبارا ا م فسك ر با ال  دود لها في القرآنن ٍّنفهم لبال ة: ) ما  ريد البي فسك

هللا ظلما  للعباد(ن بينما العبارا القرآن ة فهي: ) ما هللا  ريد ظلما  للعباد(  

م قالوا: )فإذا  بلكهم هللا فإنفهم ال يظلمهم ٍّنفه ال  ريد ظلما  للعباد(   ٍّنفهم

 لصعوبة الفهم على البعض فسن رح الفرق بين العبارتين: العبارا القرآن ة 

 البفسيرية  فعلا آ ر ال  بعلكي  اإلرادا   العبارا 

 الحظ الفرق بين العبارتين الباليبين:

 ) ما ةيٌد يقولم ب ا القول( ـ  ي  ن القائل بو غير ةيد  

 ) ما يقول ةيٌد ب ا القول( ـ  ي  نه يقول غير ب ا القول 
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ح لك اٍّمر  جال ن  عل ك اآلن  ن تالحظ الفرق في الزمان   لقد توضك

را اٍّ لى نف  القول عن ةيدا  صوراا دائمةا ٍّنف القائل غير    العبارا فالعبا

الثان ة على العك  من ذلك  ثبب  لزيدا قوال   لكنه غير ب ا القول  ففي 

العبارا اٍّ لى ةيٌد ال يقول مطلقا ن  في الثان ة يقول  لكن ل   في ب ا 

 الموض   ال ب ا القول 

 لى فأعطا   فة  مطلقة ن  النفي د ل على فالنفي د ل على االسم في اٍّ 

 الفعل في الثان ة فأعطا   فة  نسب ة  مؤقبة  

  ن  تعلم ما في ذلك من در اا على ال او المقدسة عند البطبيي على 

ر با  ثبب   ن هللا يظلم )تعالى هللا عن ذلك علوا   اآلية  فالعبارا البي فسك

ا م  آل فرعون  بينما نف  العبارا كبيرا(ن  لكنه ال  ريد الظلم ب   المرك 

 القرآن ة عنه الظلم  صفةا مطلقةا 

  عدا ذلك فالمنهج اللفظيك يك ف  يئا  آ ر  كثر  بم ة  بو:
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ثان ا : لنفهم اآلن الفرق بين  ونه )ال  ريد ظلم العباد(   ونه )ال  ريد ظلما  

ر با بي اٍّ رى ال  دود لها في ال قرانن إذ  نكهم للعباد(  فالعبارا البي فسك

ر ا اٍّ لىن بينما العبارا القرآن ة بي الثان ةن فما الفرق بينهما؟  فسك

 تخيكل اآلن ةيدا   مام القاضي  بو يقول له عبارتين:

( ـ  ي  ريد  ن يسجنك غيري  َنَك يا ةيدم  ) ما  مريدم  ن  سجم

( ـ  ي  ريد لك غير السجن   ) ما  مريدم لك السجَن يا ةيدم

ن  مفادبا  نه يعب ر له فالعبارا ا ٍّ لى نف  عن القاضي إرادا السجن لزيدا

 إذا سجنن ه سجنه مضطرا  إلرادا القانون مثال  

 العبارا الثان ة  ثبب  للقاضي إرادا  لكنها غير إرادا السجنن  مفادبا  نفهم 

ن   نفه يعمل ضدك ال  ن  ريد ن له السجن    داف  عن ةيدا

طبكي  الًّ من اٍّمرين   تجد  ن معنى اآلية ) ما هللا  اآلن ارد  إلى اآلية   

 ريد ظلما  للعباد( بو  ن ال  ن  ريد ن ظلم العباد بم غير  تعالىن  ما بو 

 فيريد إةالة ب ا الظلمن  إرادتهم بي  الضدك من إرادته 
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إذن فقوله تعالى ) ما هللا  ريد ظلما  للعباد( ل   اعب ارا  للهالك إذا  بلكهمن 

بو لبوض ح سبب اإلبالك  اإل ارا إلى فاعل الظلمن  ي ٍّنف غير   ريد بل 

 ظلم العباد  يريد بو إةالة الظلم فإنفهم  هلك الظالمين لبحقيي إرادته 

إنك مؤمن آل فرعون ـ  في ب ا المقط  ـ ي رح لهم القانون ال ي  بمُّ  ه 

لعبارا القرآن ة ال تنفي إبالك اٍّقوامن  بو  نهم ظلموا العباد فأبلكهم هللا  فا

الظلم عنه تعالى فحسبن بل تمثبِّ  إرادا غير الظلم  ي القسط  العدل   بنا 

رين: اٍّقوام الهالكة  آل   نقلب مفهوم )العباد( في اآلية  فهو عند المفسكِّ

فرعون   لكن في ب ا المنهج فإنك )العباد( بم بنو إسرائيل   ب ا ما يطابي 

  الخالي تعالى من دم   الودو ن  يطابي  يضا  منطي قانون ب ا اللفظ  ينزك 

الل ة  نظام الكالم  يد ل في النظام المحكم للقرآن   ب    عض االقبراناو 

 لك على  نكهم بنوا إسرائيل:دللفظ )عباد( البي ت

     باَد هللاِّ إِّنكِّي َلَكم َرسوٌل  مين من  الم  18الد ان   َ ْن َ دُّ ا إِّليف عِّ

    ه السالمعلموسى 
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     َبادي َليال  إنككم ممبكَبعمون من   امر العبور ببني  23الد ان   َفَأْسرِّ  ِّعِّ

 إسرائيل 

باد  ج   من  الم  44غافر     مَفوكِّضم َ مري إلى هللاِّ إنف هللَا  صيٌر  العِّ

 المؤمن 

  

 

  دو  البقيكد  الص غ  عال  ٍّسما  اإل ارا:  3

ر من الفر   ال ي نصه: ) ي مل ذلك  سما   ب ا ما يخص الجز  اٍّ ي

اإل ارا بال فرق(   ي ال يجوة ت يير اسم اإل ارا    تقد ر غير   اعببار  نفه 

لفٌظ من اٍّلفاظ  اسٌم من اٍّسما  تنطبي عل ه قواعد ب ا المنهج في 

 اٍّلفاظ 

 :مثاٌل تطب قيم 

 قوله تعالى:

  لم   ِّذلَِّك الكَِّبا م ال َريَب هِّ ه   2ـ  1البقرا 
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رين: ذلك الكبا   ي ب ا الكبا   بو القرآن   قال  عضم المفسكِّ

  في فبح القد ر: ذلك الكبا م  ي ب ا القرآن 

  قال آ ر ن: ذلك الكبا : ذلك  معنى ب ا 

ر ن( في  بابنا ب ا فالمقصود بو مالحظة :   نما  ردو عبارا )قال المفسكِّ

رينن  من دملبهم   م مبفقون مجموٌ  من المفسكِّ عضم الل ويين   ذلك ٍّنفهم

على الطرائي البفسيرية القائمة على االعبباو الل وين  دزاه ة اإل ارا 

الل ويةن  ترادفاو اٍّلفاظن  غيربا  البي يخالفها ب ا المنهج   ل لك فلن 

رين  مؤلفاتهم اعبمادا  على  ن القارئ يمكنه الردو  إلى  ن  ر  سما  المفسكِّ

     (1)بأكد ممفا ن  ر  من  قوالهم يكا منها لي

إن المنهج يعببر اسم اإل ارا )ذلك( مخبلفا  عن اسم اإل ارا )ب ا(ن  ال 

يمجيز تفسير  حدبما  اآل ر   إنف اسَم اإل ارا )ذلك( يم ار  ه للبعيد مكانا  

   ةمانا      ليهما في حين  نف اسم اإل ارا )ب ا( يم ارم  ه للقريب مكانا     
                                                        

ر غ ا  ال (1) ـَ  علـى لعلك في ب   المالحظة ما يفسك فهرس المفبرض له ا الكبا   خصـوص المصـادر    بـو اٍّمـر الـ ي  م ِّ
المؤلكف رحمه هللان  بالبأكيد فإن على القارئ الكريم  ن يفهم  ن المقوالو البفسيرية المعر ضة على  سـاو البحليـل فـي بـ ا 

رين إالف إذا نصف المؤلف ع     لى ذلك الكبا  ل    الضر را  ن تكون بي إدماعا  من المفسك
 المحقي  
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مانا      ليهما  فمن اسبعماالو )ذلك( للبعيد مكانا  قوله تعالى على لسان ة 

 مخاطبا  فبا : عل ه السالمموسى 

 ا َعَلى آَثارِّبِّما َقَصَصا نفا نبغِّ فاْرَتدف  64الكهف   ذلَِّك َما  م

ن  َفَلمفا َداَ ةا   يدلك على  عد  المكاني قوله تعالى في اآل بين السا قبين 

 فإنكهما اببعدا  حي م ال تمرى الصخرام   َ َرَ  َ  إْذ َ َ يَنا إلى الَصْخَراِّ  :  قوله

 عند اسبعراض الموارد نجد اقبرانا  دائما  بين اسم اإل ارا )ب ا(  بين  لفظي 

)القرآن(    )الكبا ( إذا  مريَد  ه القرآنن  ال نجد  ي ير إل ه بلفظ )ذلك( 

 مطلقا   ب   بي الموارد:

   ٌق لَساَنا  َعَربِّ فا  12اٍّحقاف    َب ا  ِّباٌ  ممَصدكِّ

  َ   ٌَبا قم َ َبَ ا  ِّ  92اٍّنعام   الف ي بين َ َديهِّ ْنَزْلنا م ممَباَرٌك ممصدكِّ

  َباٌ  َ ْنَزْلنا م ممَباَرٌك َفاتفبِّعمو م  155اٍّنعام   َ َبَ ا  ِّ

  ْرآَن  21الح ر   َلو َ َنَزلَنا َبَ ا القم

  ِّْركمْم  ِّه ْرآنم ٍّمْن ِّ يف إَِّليف َبَ ا القم  19اٍّنعام      م حِّ

  َقاَل الف  َن ال َ ْردموَن لِّقاَئَنا َ ْئ ِّ  ِّقمرآنا َغيَر َبَ ا    15 ون 
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  ِّْرآنم  ْن يمْفَبرى مِّْن دم نِّ هللا  37 ون    َ َما َ اَن َبَ ا القم

 رآ  13 وسف   َن  َِّما   َحْيَنا إلِّْ َك َبَ ا القم

  ْرآَن يقصُّ على َبنِّي إِّسرائيَل  76النمل   إِّنف َبَ ا القم

  ْرآن نف َعَلى  ن َيأتموا  ِّمْثلِّ َبَ ا القم اإلسرا    قمْل لئِّن اْدَبَمَع  اإلنَ   الجِّ

88 
  ِّرآن فَنا لِّلناسِّ في َبَ ا القم  89اإلسرا    َ َلَقد َ رف

  َ فَنا في َب رآنِّ لِّلناسِّ َ َلَقد َ رف  54الكهف   ا القم

  رآنم َل َبَ ا القم  31الز رف   َ َقالوا لوال  مْنزِّ

  بنا لد نا  مران:

 اٍّمر اٍّ ل:

تدلُّ الموارد  عال   ن القرآن    الكبا  إذا  مريد  ه القرآن ال يم ارم إل ه  اسم 

ف عن نفسه  ل    يٌ   قر م إل ه من  نفسه اإل ارا )ذلك(ن ٍّنفه  بحدك

ةمانا   مكانا ن  بنا   على ذلك يكون قولهم: )ذلك الكبا (  معنى )ب ا 
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الكبا (    )ب ا القرآن( بو قوٌل  اطٌئ يخالف النظام القرآني  اسبعماله 

 المنظكم لفلفاظ  
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 اٍّمر الثاني:

إنك لفظ )الكبا ( ال  مراد  ه القرآن د ما ن  إنفما بو  حسب البر يب  ترتيب 

اٍّلفاظ المقبرنة  ه   الدليل على ذلك  دود )الب ا ر( في  عض  لفاظه   

 البراكيب بين لفظي )الكبا (  )القرآن(  ما في اٍّمثلة البال ة:

  لر   تِّلَك آياوم الكِّبا ِّ  قرآنا ممبين   1الحجر 

   ط  رآن َ  َِّبا ا ممبين  1النمل   تِّلَك آياوم القم

 قرآن(  ل   مرادفا  له  ما سيبكضح قريبا  إذْن فـ )الكبا ( مخبلف عن )ال

فإْن قلَ : )ك ف   اَر إل ه بـ "تلَك"  بي للبعيد؟(  فالجوا : إنف اإل ارا بنا 

تعود إلى اٍّحرف المقطكعةن  بي  يٌ  ) عيد( المنال عن معرفة العقول   

ن  ال قرآن ب ا   ال ن  ثان ا   نها إ ارا إلى آياو الكبا   القران في آنا  احدا

دزٌ  من الكبا  الكلي ال امل ال ي بو الكبا  المبين ال ي  محصَي ه ه  لك 

  ي ن فاإل ارا َتَبَع  الكلك  لم تبكب  الجز  

   يَل الكِّبا  37 ون    َ َلكِّن َتصدِّ َي الف ي َبيَن َ ديهِّ َ َتفصِّ
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ه في البر يب اٍّ ير يظهر دل ا   ن )ب ا القرآن( بو تصد يم ال ي بين  دي

 )من الكبا (  تفصيل الكبا  

 بنا نردو من القارئ الكريم االنببا  ال د دن فالبصد يم  رَد في تر يبا آ را 

  نفهم تصد ٌي لما بين  ديه )من الكبا (:

   َن اْلكَِّبا قا  لَِّما َبْيَن َ ديهِّ مِّ  48المائدا   َ َ نَزْلَنا إَِّلْ َك الكَِّبا   ِّاْلَحيكِّ ممَصدكِّ

قا  لجم    ببِّ اٍّنب ا  البي سبقبه في الظهور  لمفا  ا ن القرآن ممصدكِّ

 الزمانين فه   الكبب دم عا  بي )من الكبا (   ل س  بي الكبا  

فالقران بو الجز  المبمكِّم  المصدكِّق لِّما بين  ديهن  بو اآل ر دزٌ  من 

 )الكبا (  قال تعالى:

  َن الكَِّبا ِّ بم َقا  لَما َبْيَن َ ديهِّ َ الف ي َ ْ َحيَنا إَِّل َك مِّ فاطر   َو الَحيُّ ممَصدكِّ

31 
 من الكبا  بو القرآن:  لى هللا عل ه  آله  سلمٍّنف ال ي  م حيف إل ه 

 َركمم  ه رآن ٍّمن ِّ  19اٍّنعام   َ  م حيف إليف َب ا القم
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قا  لِّما (1)الحظ الرباو  بين اآل بين )آية المائدان  آية فاطر(  ال ي بو )مصدك

بو القرآنن  بو من   لى هللا عل ه  آله  سلمبين  ديه(  فال ي   حيف إل ه 

الكبا  ال الكبا    القرآن  باٌ ن  بو المصدكِّقم لما بين  ديه من الكبا   

 فالقرآن على البعريف الدقيي بو )كبا  هللا(  ل   )الكبا ( 

(؟ اآلن نسأل: فما معنى اآلية السا قة )  نزلنا إل ك الكبا     الحيك

فاللفظ بنا بو الكبا   يمفهمم منه  نفهم الكبا م الكلكي  بو القرآن ٍّنفه لم  نزْل 

 سوا    لى هللا عل ه  آله  سلمإلى النبي 

 الجوا : إن اٍّلفاظ بنا ت يكرون  لكلكِّ لفظا معنا    حسب القاعدا السا قة 

(ن   البما غير ال ي  ه) نزله علبو غير المر كب  )نزفله َعل ه(فإنف المر كب 

 بين ب   اٍّلفاظ  المر باو  )آتا  هللا(نن  الجم   غير ال ي )  حيك إلي(

 تدا ٌل ال  بكضح إالف  مالحظة االقبراناو 

ل إل هن  بو الجز  ال ي  فالقرآن بو الجز م )المقر  ( من الكبا  ال ي  منزِّ

  مر ببال ته على الناس )الجز  المموحى إل ه(:
                                                        

ب الـ ي حـافظ علـى  ـورته ا ـبقاقا   إعرا ـا   د ـل فـي تـر يبين  (1) سبي  إن عركف العالم )قدس( الرباو  أنه اللفظ    المر ك
 منفصلين  راد  ص
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  ْن  َِّبا ِّ ربكك َ اتلم  27الكهف    َما  م حيف إل َك مِّ

 مكا ال ي ) نزل إل ه( فهو  يٌ  آ ر  فالجز  ال ي  َمَر  ببال ته بو الجز م 

ال ي   حا م إل هِّ ال دم  م ما  نزَله عل ه    إل ه فجا و )من( للببع ض  

   با   اآلية تدلك على  ن ما   حا م هللا إل ه بو )من(  با  ربكه ال دم 

 ربكه  

 من بنا  ببيكن من دهةا ثان ةا  ن اسم اإل ارا ال ي يم ارم  ه له ا الكبا  

 يخبلف عن اسم اإل ارا ال ي يم ار  ه للقرآن 

 سؤال حول لفظ الكبا :

ربكما يقول قائٌل  ن لفظ )الكبا ( به   الص  ة قد  رد ذ ر  م  اٍّنب ا  

   آَتْيَنا مموَسى الكَِّباَ   عالى  ما في قوله ت )عليهم السالم(السا قين 

ن فهل آتابما هللا 30مريم   آَتانِّي اْلكَِّباَ   ن  قوله تعالى: 2اإلسرا  

الكبا  الكلكي البام؟    ف يكون  امال   القرآن دا  من  عدبما؟  ما معنى 

 ذلك؟
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( 320ه مقال في ذلك: إنف الموارد الخا ة به   الهيئة له ا اللفظ بي )

مائة  ع ر ن موردا ن  عند مالحظة اٍّلفاظ المقبرنة بلفظ )الكبا ( ثالث

 البي بي قبله مبا را  نجد تطا قا  في  عضها في  كثر من مورد مثل ) بلم 

( سبعين موردا   70الكبا (ن ل ا فعند دمعها يكون الناتج اإلدمالي بو )

وطها إلى  بي ت ككل  بكة  من اٍّلفاظ في نظاما محكما تحباج لبوض ح  ط

 فصولا  ا ةا قد تأتي في محلكها  ن  ا  هللا تعالى 

دا    ال ة ما يقال فيها اآلن  صدد السؤال  عال :  نفهم رغم الص غ المبعدك

 المببا نة في اسبعمال ب ا اللفظن فقد  ان النظام المحكم ساريا  بنف  القوكا 

جد اٍّلفاظ ) نزلنا( في دم    دزا  البر يب سوا   سوا    من ذلك إنفَك ال ت

 )نزكلنا(    ) نزل(    الم بقاو اٍّ رى لمادا ب ا اللفظ قد اقبرن  بلفظ 

)الكبا ( عند الحد   عن نبيكا سابيا مطلقا    لكنه اقبرن سب  مراوا  ونه 

َل على النبي محمد    ص غا مخبلفةا   لى هللا عل ه  آله  سلم منزِّ

  لى هللا عل ه  آله  سلمنبي محمد ب ا يعني  ن )الكبا (  منزَل على ال

فقد )آتابم هللام الكبا (   )عليهم السالم( حد    ما اٍّنب ا  السا قون 
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 اإل با   يٌ   اإلنزال  يٌ  آ ر  فاإل با  ال يكون إالف ل رض البعلكم 

 االطال  تمهيدا  للبطبيي  فقد آتى هللا تعالى موسى  بار ن  ع سى 

له ا ال رض   لكنه ) نزَل( إليهم البوراا  اإلنجيل الكبا   )عليهم السالم(

 ل رض البطبيين فه ا ما دلف عل ه اقبران اللفظين )آتى(  ) نزل( 

 تأتي اٍّلفاظ اٍّ رى لبؤيكد ذلكن منها مثال   ن موارد البعل م بي اٍّ رى لم 

   من  لى هللا عل ه  آله  سلمتقبرن م  الكبا  إالف م  ذ ر النبي محمد 

ا يظهر الفارق بين االسبعمالين ن فاإل با  للبعلكمِّ  اإلنزال للبعل م  الحظ بن

 باتين اآل بين  ادرس الفوارق بنفسك:

  َنزفلَنا َعَل َك الكَِّباَ  تِّبَ انا  لِّكملكِّ َ ي ا َ بمدى  َ َرْحَمة  َ بم َرى لِّلممْسلِّمِّين َ  

 89النحل 

  َا م بمدى  لَِّبني إْسَرائِّيل َ آَتيَنا مموَسى الكَِّباَ  َ َدَعلن    2اإلسرا 

 )عليهم السالم(م  ضر را فهم المعنى الواس  لإلسالمن إذ  ن دم   الرسل 

 لى بم مسلمون   الحظ   لك ال اياو اٍّربعة من إنزال الكبا  على محمد 
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)عليهم  ال اية الواحدا من إ با  الكبا  لموسى  هللا عل ه  آله  سلم

  السالم(

بو غير  )عليهم السالم(اٍّمر: إنف الكبا  ال ي آتا  هللا اٍّنب ا     ال ة

َل إليهم من دملة الكبا   فالكبا  لالببدا   ما  منزَل عليهم  إْن  ان ما  منزِّ

 البب ير  البعلكم تمهيدا  لبحقيي الب اران  ما  نزَل إليهم فهو ل رض 

 البطبيي 

فقد قال  لى هللا عل ه  آله  سلم  ما الكبا  ال ي اقبرن ب  ر النبي محمد 

ه ه ) نزل(ن  معنى ذلك  نفهم ل رض البعل م  تحقيي الب ارا  ما تدلك عل ه 

 موارد البعل م 

نعم سبظهر عندك   ها القارئ الكريم  سئلة    رى  ثيرا  ددا     نحن نبوقك  

ذلك فال تعجل فإنها تأت ك في مواضعها  ب رحا   فى من ب ا إن ا  هللا 

 عالى   ت

 

 الفر  الخام  : قيود الص غ اٍّ رى 
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يجب البقيد  ص  ة اللفظ إْن لم يكن فعال   ال اسما   ال حرفا  ممفا ا طلح 

 عل ه النحويون بنف  القيود

المقصود من العبارا اٍّ لى  ن  قسام الكالم ل س   كثر من ب   الثالثة ٍّنف 

أقسامه  الفاعل بي عند ما ا طلح عل ه النحويون من النع   المفعول  

 المنهج اللفظي  سماٌ    اثباو ذلك له مكان آ ر 

 معنى الفر   ن ب   اٍّقسام بي  سما  ) لفاظ( يجب البقيكد بهيئبها  ال 

 يجوة تقد ر غيربا    فهمها  عك  ما تعن ه تلك الص  ة 
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 : قوله تعالى:مثاٌل تطب قي

  َرآَن َدَعلَنا َبينك َجاَ ا  َ إَِّذا َقَر َو القم َراِّ حِّ  َ َبيَن الف  َن ال  مؤمِّنوَن  ِّاآل ِّ

  َمْسبمورا

 45اإلسرا   

ر ن: مسبورا   معنى ساترا  ٍّنف الحجا  َيسبرم  ال يكون مسبورا    قال المفسك

 يقول المنهج اللفظي: إنك  فة الحجب بي في لفظ الحجا ن إذ  لك حجا ا 

ليهمان فال ضر را لو ف بو ساتر  يحجب عن الرؤية    السما      

 الحجا   نفهم ساترا ن ٍّنفه س كون  من يقول )حجا ا  حجا ا ( 

 المفعول )مسبورا ( بو )مسبورا (  ال يجوة دعله )ساترا (   المقصود  ه 

  ف الحجا  نفسه  نفهم مسبور  ي ال يمكنهم رؤيبهن ٍّنفه لو قال )حجا ا ( 

لنا ال نرا ؟(  فلما قال )مسبورا ( قط   ثم سك  لقالوا: )  ن ذلك الحجا  ما

 عليهم اإلنكار  البساؤل 

 : قوله تعالى:مثاٌل تطب قي آ ر
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   دِّ اٍّْقَصى الَحرامِّ إلى المسجِّ دِّ بَحاَن الف ي َ سَرى  َِّعْبدِّ ِّ َليال  مَِّن الَمْسجِّ   سم

 1اإلسرا  

ر ن: المسجد اٍّقصى بو بي  المقدس في ال ام    قال المفسك

منهج اللفظي ه قول: إنف   غ البفضيل بي ثالفم   غا مثل:  ريمن  ما ال

 كرمن اٍّكرم  فاٍّكرم في الل ة بو من ل   بناك من بو  كرم منهن فك لك 

)اٍّقصى(نإذ بو المسجد ال ي ل   بناك مسجٌد  قصى منه عن المسجد 

من الحرام   معلوٌم  نك بناك مسادَد   عد من بي  المقدس عن المسجد الحرا

إذ ل س  ال ام   عد اٍّرض عن الجزيران بل  قربها  ما ذ ر   في موض ا 

 آ ر 

 إذ  ن ذلك بو ما ذ ر   في معرض تفسيربم لقوله تعالى:

  لم   ِّلَِّبْ  الرُّ مم في َ ْدَنى اٍَّْرض  2ـ 1الر م   غم

حي  قالوا: إنك  دنى اٍّرض بي ال ام فأ بح المسجد اٍّقصى في اٍّرض 

عند دم  تفسيربم لآل بين   ما ذلك إالف لخلطهم بين معاني اٍّلفاظ اٍّدنى 

  إسقاو المعنى ال بني على المعنى الحق قي 
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فالبقيكد  ص  ة اللفظ   نما  ردو في القرآن  عدم دواة تقد ر غير  بو ال ي 

يفبح  بوا  المعرفة القرآن ةن  بو ال ي يجعل القرآن قائدا  للباح  ال 

لقيود بي دزٌ  ال  بجزك  من الطريقة المنهج ة اتكبعها المنهج العك   فه   ا

 اللفظي في   ف   ا ر النظام القرآني 

 

 

 

 القاعدا الثان ة

 في إ طال تعدد المعاني للفظ الواحد

 )قيود المعنى في البراكيب(

 

 نص القاعدا:

لبي يجب البقيكد  معنى اللفظ فال يجوة ت يير  عند ت يكر موقعه في البراكيب ا

  رد فيها ذلك اللفظ
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  رح القاعدا:

ب   القاعدا بي لضبط حر ة الباح  من الجهبينن   الف فإنف القيود المكارا 

ي المقصود إذا لم يكن الباح  غافال    تؤدك

فقد  ككدو القواعد المكارا على ضر را البقيكد  ص  ة اللفظ   ما ب   القاعدا 

 ثبوو الص  ة فإنها تودب البقيدك  معنى اللفظ م  

إذ ربكما  نببه الباح  إلى  دو  النظر لنف  الص  ة من غير تحريفا    

تحويرا  لكنه س فككر  المعنى   فربكما ظنف  ن المعنى قد  ب يكر من تر يبا إلى 

آ رن  عندبا س ق  في مأةقا ال مخرج له منهن  قد ر  َ   ن لكلكِّ لفظا معنى  

يه سوا    ال  ؤدك

 ال تبكضح اآلن  املة  ما لم يكبمل ب ا البح   فإنف  لك ما مرك نعم   المسألةم 

  ما س مرك من  الما بو في الحق قة مبرا ٌط  يبد   لُّهم من نقطةا  احداا 

  ب ا مثاٌل لب يُّرِّ معنى اللفظ حي  ت يفَر البر يب:
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لٌ   :مثال تطب قيك مفصك

لف االثنين(ن لوددنا  لو    نا ب ا اللفظ )قالبا( المأ وذ من )قال  م   

لفظا  قد ذمكَِّر في القرآن  مخبلف  ور   م بقاته مئاو المركاون  في دم عها 

لم ي رْح  حٌد ب ا اللفظ  لم يقْم  حٌد ببفسير  ٍّنفه  اعبقادبم من بين   ضح 

 اٍّلفاظ إن لم يكن   ضحها إطالقا  

ر ن   رح ب ا الفعل!   ب ا المورد بو  لكن في موردا  احدا فقط قام المفسك

 قوله تعالى:

   اٌن َفَقاَل َلَها َ لَِّفْرضِّ اْئَبَ ا َطوَعا     َ رَبا َ ثممف اْسَبَوى إَلى الَسَما  َ ْبَي دم

 11فصل    َقاَلَبا َ َتيَنا َطائِّعِّين  

؟   ال  ي  سوى  نفهم  فما ال ي حدف له ا اللفظ فجعله يحباج إلى تفسيرا

لبان بما السما اوم  اٍّرضم فال بدف من  رح معنى دا  ب   المركا  القائ

 )قالبا( على ر  هم   ل لك ذ ر ا  دوبا  منها:
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ة  ي  نكهما  طاعبا  اٍّ ل: إنف ب ا القول منهما على سبيل المجاة    البجوك

اٍّمر اإللهي فسمكى الطاعة قوال ن ٍّنف ال ي يأت ك طائعا   من يقول  تيبَك 

 طائعا  

 هللا تعالى  لي فيهما الكالم فقالبا ما  راد  ن تقوال    داببا   ما الثاني: إنف 

 راد منهما  ن تجيبا ن  معنى ذلك  نهما لم تبكلكما  إنكما  لي فيهما الكالم ـ 

 انبهى  ا بصار 

 إنك المنهج اللفظي س ك ف عن مسا ئ ب ا البفسيرن  ما بو  عظم 

ل المجاة فه ا يعني  ن الخبر إذا  ان ب ا القول منهما على سبي فأ ال :

القرآني لم يكن حق ق ا   ال  اقع ا ن فلم يحصل منهما قوٌل  ال إدا ٌة حق ق ة  

  إنكما  طاعبا   نفك تا  مر   ما  راد   عندئ ا سبظهر اٍّسئلة البال ة:

ْف قط   فال   1 ة  بي على ر  هم لم تحدِّ لماذا يخبرنا القرآن به   القصك

 منهمان في حين  نفهم   برنا  ن  المه تعالى بو حيم سؤاَل منه  ال إدا ة  

  حيُّ ال قين  عين ال قين   نف  المه  ير الكالم   حسنه تفسيرا     دقه؟
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ما بي الفائدا من إعطائهما الحرية في اال ب ار حينما قال )ائب ا طوعا    2

هم     ربا ( إذا  ان مصمما  على إدباربما على الطاعة؟ بل معنى ذلك  ن

 ريد ن منكا  ن نفهم  ن هللا تعالى يقول ما ال يفعل    يعطي اال ب ار من 

 حي  بو مسلوٌ    ال ؟  م  ريد ن  ن ننسب إل ه الظلم حا ا ؟

 ك ف يكون معنى الطائ  بو نف  معنى القائل  الطاعة؟  3

إذا  ان هللا تعالى قد  لي فيهما الكالم   داببا  من غير  عيا  ال  ثان ا :

ة البي حدث  قسرا   إرادته؟ عورا   ن فما ال ي يجعله يقصك علينا تلك القصك

 َر  َ  لو  ن مهندسا   ض  في ذاكرا آلة الر بوو إدا ة  دابزا  لسؤالِّ )  ها 

الر بوو بل تحبكني  م تكربني؟( بي قوله ) حبكك سيدي( ـ  ةعَم لنا  عد ذلك 

ن ٍّنف ب   اآللة المعدن ة قد  حبكبه    مفبخرا   ن المعادن تحبكه  تفهم الحبك

به  م نك كبها؟    َر  َ  لو فعَل ذلك   نصدكِّق قصك

 يعود السؤال نفسه إذا  ان قد  لي فيهما الكالم  فلماذا قال  البخيير لهما 

بين اإلت ان طوعا     اإلت ان  ربا ؟  لماذا قال  نهما )قالبا  تينا طائعين( إذا 

قان بين اإلكرا      الطواع ةن بل بين الصم   الكالم؟ كانبا ال تفرك
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 ر ي المنهج اللفظي في لفظ )قالبا(:

ٌف    ما بو  كثر   يردك عل ه من  إن ب ا المنهج  رى  ن  لك ذلك تعسك

:  دهاوا  بى  با بصارا  د دا

  ال : إنكهم غيكر ا ب ا اللفظ )قالبا( في معنا  بنا فقط د ن سائر الموارد البي 

بم  ن الجماد ال يقول  يئا ن   نف السما او  اٍّرض بي  المئاون العبقاد

من الجماد   قد فاتبهم آياٌو عد دٌا في  نف  لف ما في الودود يمسبكِّحم هللِّ منها 

 قوله تعالى:

  م  44اإلسرا     إْن مِّْن َ ي ا إالف يمَسبكِّحم  َِّحْمدِّ ِّ َ َلكِّْن ال َتْفَقهموَن َتْسبَِّحهم

 ب ا البعبير ) لكن ال تفقهون حد ثهم(  ل   بناك   ضحم من 

د ر اٍّمر اإللهي للجبال  بي من الجماد  يضا   ن تؤ َ  م  دا َد   منها  م

 في قوله تعالى: )عليهم السالم(

  َبالم  م ك  10سبأ   بي َمَعهم  الَطيرم  َ َلَنا َلهم الَحد د َيا دِّ
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حالًّ آ را  في ب ا نعم   إنك م كلة البفريي بين الحي  الجماد سبجد لها 

 المنهج يأتي في فصلا الحيا إن ا  هللا  

ثان ا : على فرض عدم االنببا  ل لكن فك ف لم  نببهوا إلى  نفهم تعالى ما قال 

)تكلكمبا(ن  إنفما قال )قالبا(ن  القول  ي   الكالمم  يٌ  آ ر  ذلك  ن المبكلكم 

   ف ال يخبلط اللفظان م   قائٌل ال محالةن  لكن ل    لُّ قائلا مبكلكما !

  عضهما   بل الل ة  زعمون  ن للمعنى  لفاظا  مبعددا   للفظِّ معانيف مبعددا ؟

 الحظ اسبعمال لفظ )القول( في القرآن:

    قوله تعالى:

  ِّنكمم َمن َ َسرف الَقوَل َ َمن َدَهر  ِّه  10الرعد   َسواٌ  مِّ

رُّ القوَل قائٌل لكنكه ال    بكلكمن  ال ي َيْجَهرم  ه قائٌل مبكلكٌم فإنف ال ي يمسِّ

    قوله تعالى:

  مم الَقوَل  86النحل   َفَألَقوا إليهِّ

 فلو  ان القولم  الما  لما قال: فألقوا!

 ج  قوله تعالى:
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  نفهم َيعَلمم الَجهَر مِّن القولِّ  َيعَلمم َما َتكبممون     110اٍّنب ا 

 مفردا الجهر   من الواضح  ن مفعول  لو  ان القولم  الما  لما دا  

)تكبمون( بو القولن  ال ضر را ل  ر  فهو يعلم الجهر من القول  ما 

 تكبمون من القول   إذن فالقول غير الكالم 

 د  قوله تعالى:

  رف َ َ  َفى  7طه   َ إِّْن َتْجَهْر  ِّالَقولِّ فإنفهم َيعَلمم السِّ

 إْن َتجَهر(ن ٍّنف الكالم دهٌر في   له  لو  ان القولم  الما  َلَما قال )  

 بـ  قوله تعالى:

  َِّك َتَضرُّعا  َ  ِّ َفة  َ د َن الَجهرِّ من الَقول ْر َربفَك في َنفسِّ اٍّعراف   َ اذ م

205 
  لو  ان القولم  الما  لما دا   المر كب )د ن الجهر( 

    قوله تعالى:

  َما َ لفِّظم مِّن َقولا   18ق 

 قولم  الما  َلَما دا   مفردا ) لفظ( ٍّنف الكالم لفظ لو  ان ال
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 حلُّ إ كاالوا في لفظِّ )قول(

 

ال يمكن  ن يخبلف القرآن  عضه عن  عضا  فالقاعدا المكب فة إذا  ان  

  ح حة  فسبسري في دم   اٍّدزا  

إنك الموارد اٍّ رى البي يظهر  نها  ما لو  ان  تجري  الف القاعدا  البي 

ل  للمعبرض على المنهج دعامة  يسبند عليهان بي في الواق  الدعامة ت كك

اٍّ لى للمنهجن ٍّنف المنهج يكب ف من تلك الموارد نكاو القرآن  إ اراته 

هج اللفظي يسرك  سما   بالغبه   سرار    رامة اإلحكام ه ه   المن

 على ترس ت  اإل كاالو ٍّنها تفبح له  بوا ا  دد دا   ال تعمل إالف  االعبراضاو

 قواعد ن  إل ا  المزيد من اٍّ اطيل  

 فمن تلك الموارد البي تبد  معارضة  للوبلة اٍّ لى:

     إِّنِّ اتَقيبمنف َفاَل َتخَضعَن  ِّالَقولِّ َهَ طَمَ  ال ي في َقْلبِّهِّ َمَرٌض    اٍّحزا

32 
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لبه ربكما ظنف المعبرض  ن )القول( بنا بو )كالٌم(ن إذ   ف يطم  من في ق

 مرٌض إذا  ان ال يسم  الخضو  منهنك  الكالم؟

 الجوا : إنفهم لو قال )ال تخضعن  الكالم( لكان يجيز لهنف الخضو   القول 

 بو في النف   فإذا  ض  قلبم المر ا فإنها قادرٌا على إيصاله بال  المن 

 فأراد قط  الخضو  من   له  فبأمكل اإلعجاة  انببه لإل اراو 

 

     وال َلهم َقوال  َليكِّنا  َلعلفه َ َبَ كفرم    َيخَ ى َفقم   44طه 

 بنا ربكما ظنف المعبرضم  ن )القول( بو  الٌمن إذ لو لم يكن  الما  فإنك 

 فرعوَن ال يسمعه!

نعم    نفهم س كون  الما   مام فرعون  لكن قبل ذلك يجب تهيئة قول ليكنن 

ة  ن يكون لسانهما ليكٌن  خالف ما في ٍّنفه لو قال )كالما  ليكنا ( ٍّدا

قلبيهما  فأراد سبحانه  ن يكون اللينم  ادرا  من قلبيهمان  بو منبهى 

الحكمة  العدل  المعر فن ٍّنفه سبحانه ال يأمر  خالف ما في نفسه فك لك 

على  نب ائه االقبدا   هن  ال يخرج الكالم ليكنا  على الحق قة إذا  ان القولم 
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س ا   ب ا ما س ظهر على الوده  فأراد  ن تكون المحا را بلينا المه أم قا

 حق قيكا ال لينا مزيكفا   فانببه 

ر    يخ ى( ل علما  ن ذلك محبمٌل ه محمكِّال نفسيهما على   قوله )لعلكه  ب  ك

 قبول اٍّمر اإللهي 

َن َلهم الَرحمنم َ َرض ج   طه   َي َلهم َقوال َ وَمئ ا ال َتنَف م الَ َفاَعةم إالف َمن َ ذِّ

109 
 لو قال )رضي له  الما (ن لكان  د لم فيهم المنافي  القائلون    ا   وم 

نفا م ر ين الق امة  فال بدف  ن  رضى عن قوله  23اٍّنعام   وهللا ربكنا ما  م

الصادر عن قلبه ال عن  المه  فإذا رضَي عن ذلك رضى عن ب ا قطعا    

 فانببه  

 اٍّ رى فعلى الباح  تدبكر ما فيها  اكب اف إ اراتها     مكا الموارد

 بالطب  فإنف ب ا البح  س  يكر فهم ع راو بل مئاو اآلياو القرآن ة 

 المرتبطة به ا اللفظ 

 القاعدا الثالثة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 143 

 في إ طال البقد راو المبنوعة للمر باو

  اٍّلفاظ  في البراكيب

باو(  )قيود مواق  اٍّلفاظ  المر ك

 :نص القاعدا

ة  نفهم مح  ٌف دواةا   ما ال  ال يجوة تقد ر مر كب    لفظ ال  دود له  حجك

ة  نفهم ةائٌد    مزيٌد    مقحٌم   يعدك ب ا العمل  يجوة ح ف مر كب    لفظ  حجك

 لبحصيل المعنى البام للبر يب  اطال  في ب ا المنهج

 

  رح القاعدا:

 طالحاو   قوله: ) حجة  نفهم المقصود  المر كب  اللفظ ما مرك سا قا  في اال

مح  ف(ن ففنف تقد َر لفظا    مر كبا مح  فا بو طريقٌة مسبعملٌة  ثيرا  في 

 معظم البفاسير 

ة  نفهم ةائٌد    مزيٌد    مقحٌم(   قوله: )كما ال يجوة ح ف مر كب    لفظ  حجك

ام المقصود  الح ف بو الح ف  المعنى ال إةالبه من المصحفن ٍّنف الق 
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 ح فِّ معنا  بو مثل الق ام  إةالبه في النب جة فال فرق بينهما في ب ا 

 المنهج 

 قوله: ) يعدك ب ا العمل لبحصيل المعنى البام للبر يب  اطال  في ب ا 

المنهج(ن ففنف ب ا المنهج يعبمد  ما بو معلوٌم على النظام المحكم للقرآن  

 ف لفظ مودود بو بدٌم للنظام فمن الواضح  ن تقد ر لفظ ال  دود له    ح

المحكم    لفكرا النظامن  بالبالي فهو بدٌم للمنهجن  ل لك فال يعمل المنهج 

ضد نفسهن  ال طريي آ ر لحر به سوى ب ا الطريي   ب ا يعني  ن غاية 

المنهج بي تكوين ذاته  الو ول إلى الهدف  فبحط م ما يقف في طريقه 

ل   البحط م  حدكِّ ذاته بو بدَفهم    بو دزٌ  من طب عبه في الحر ةن   

 غا َبهم 

 

 :  قوله تعالى: مثاٌل تطب قيك
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   لمون ْن  لكِّ َحَد ا َ نسِّ َ اْقَبَرَ    َحبفى إذا فمبَِّحْ  َيأدموجم َ َمأدموجم َ بمْم مِّ

نفا فِّ  َصٌة َ ْ َصارم الف  َن َ َفر ا َيا َ يَلَنا َقْد  م ي َغْفَلةا الَوعدم الَحيُّ فإذا بَِّي َ ا ِّ

نفا َظالِّمِّين  ْن َب ا َبْل  م  96اٍّنب ا    مِّ

ن تقد ر فعلا  في ب   اآلية ثالثةم    ا ا تجدبا في البفاسير: تقد ر مح  فا

مح  فا ذ ر  ن    يرا  ح ف لفظا في المعنى  حسب اآلرا  المخبلفة 

رين   للمفسك

  ا بلفوا في دوا  إذا ال رط ة إلى ثالثة  قوال:

ئلوا عن الوا  قالوا اٍّ ل: إ نف الجوا  بو )اقبر  الوعد الحي(   حينما سم

َ  في غيرِّ موضعه(  ضِّ َم بنا إقحاما   من  م  بو مقحٌم) ي  نفهم  مقحِّ

لقد اعببر المنهج ب ا ال رح  اطال  ٍّنفه تضمكن افبراض ةيادا حرفن )معلوٌم 

 بيكْن لنا لماذا   ن الحر ف في ب ا المنهج بي  لفاظ(   ما  ن ب ا الر ي لم

َم ب ا الحرف بنا  الخصوص؟!      قحِّ

الثاني: إنف الوا  مراٌد ) ي مطلوٌ (  فالجملة اٍّ لى معطوفٌة على الثان ة 

   البما فعل ال رون  ما دوا  ال رو فمح  ف!
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فا  سوى  ر ن ب ا القول  دود اآلرا   اعببار  ال  بضمكن تعسك  عدك المفسكِّ

 اه ةا على الَخلين    دملةا  رط ةا  ال ةا من دوا   االعبقاد بودود دملةا 

 ال رو!

 يرى المنهج اللفظي  ن ب ا الر ي  سو  من السابي! ٍّنف الر ي اٍّ ل 

ن في حين  ن الر ي الثاني يفبرض نقصاَن عباراا  فإذا  افبرض ةيادا حرفا

 كان دوا  ال رو مفقودا  فلماذا دا   ال رو؟    ف تكون العبارا تامكةَ 

المعنى؟   من بو ال ي يعلمم دوا  ال رو لن بب إل ه  نسأله؟   إذا  ان 

الجوا م  اضحا  فلماذا لم يقدكر   ب   المركا؟     الى  سئلةا   رى ال إدا ة 

 عليهان إذ بم ال  ن فقد ا الجوا  ال اآلية 

ر )قالوا( الثال : إنف الوا  مراٌد   مفا دوا  ال رو فهو دملٌة تبد   الفعل المقدك 

  بي دملة )قالوا يا  يلنا قد  نا في غفلةا من ب ا( 

ن ٍّنفه  بضمكن إضافَة مفرداا   يرى المنهج اللفظي  ن ب ا الكالم  اطٌل   يرِّ ِّ

 من المخلوق إلى  الم الخالي إلتمام المعنى 
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د البوض ح من  نف )يا   ربكما يقول قائٌل: إنك تقد ر الفعل )قالوا( بو لمجرك

 ( بو من قولهمن  قولهم ب ا بو دوا  ال رو  يلنا

ه قال في إداببه: إذا  ان ال رو  دوا ه قاعدا ن  ي ال  رو بال دوا  

ه جب  ن يكون الجوا   اضحا   داريا  على القاعدان فلماذا ا بلفوا في 

 معرفة الجوا ؟

و  فالقاعدا بي  ن ب   الجملة ال تصحك دوا ا  إالف إذا سبقها فعٌل    ما  ن

عنهن فل لك قدكر ا فعال    ما  درابم  ن الفعل بو )قالوا( ال )يقولون(؟    ي 

يقولون ذلك  اسبمرار  ل   لمرفا  احدان  بو   لىن ٍّنف الس اَق  نقل ال بن 

إلى المسبقبل  ال رو )إذا(ن   الل ذلك  بكلكمون عن الماضي )يقولون( يا 

نفا في غفلةا من ب ا    يلنا قد  م

 درابم  ن ال يكون مر با     فعال  آ ر مثل ) بخافبون بينهم يا  يلنا(     ما 

الت؟   ال ترى معنا  ن تقد َر فعلا ي يكر المعنى … )يسب يثون فيها يا  يلنا(

 عن تقد ر فعلا آ ر؟ 
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َر الخاطَئ للمعنى  اعببار  ثير من اٍّلفاظ مبرادفاو بو اٍّساس  إنف البصوك

 ثة في  ض  اإلدا او الثال 

فالر ي اٍّ ل مثال : ظنف   حا ه  ن الوعد الحيك بو  وم الق امةن ل لك 

مأدوج من اعبقد ا  ن الوعد بو دوا  ال رو  اعببار  ن فبح يأدوج   

 راو الساعة( البي بي عندبم مرادفٌة ليوم  عالماو الق امة    من )

َ  يأدوج  مأدوج  ق   وم الق امة  بو الو   عد الحي! الق امة! فإذا فمبحِّ

م انببهوا ه ه إلى  ن الوعد في ب ا الس اق ما  ق    ما الر ي الثاني: فإنفهم

ن  إنفما قال )اقبر (  إذن فال يكون بو دوا  ال رون بل من  فعال  َ ْعدم

ال رو فأ قوا  ا  العطف عاملة ن  حينما  حثوا عن الجوا  لم يجد   فقالوا: 

 مح  ف! 

م دا ة ا دملة )فإذا بي  ا صة(    رك ا على   مفا الر ي الثال : فإنف  هم

ار ال  العثور على الجوا ن  إنفما تر وا ب   الجملة العبقادبم  ن الكفك

ت خص   صاربم إالف  وم الق امة  بو عندبم نف  الوعد الحيك   قد  ار 

من دملة فعل ال رو بوا  العطف فك ف يكون فعل ال رو  دوا ه في  ق  
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 حثوا عن الجوا  لم يجد ا   لح من قوله )يا  يلنا(  اعببار   احد؟  فلمفا 

ي ال رون  لكنه يحباج إلى فعلا ٍّنفه  من  قوالهم  بم يع كبونن فهو  عد تحقك

 حسب القواعد ل   دوا ا  لل رو فقدكر ا فعال  بو )قالوا(!   لم يعمْل ب ا 

الفرق بين اٍّلفاظ  البخبكط عندبم إالف االعبقاد ببرادف اٍّلفاظن  لو علموا

ح الزمن تلقائ ا   )الساعة  الق امة  الوعد  فبح يأدوج  مأدوج(ن لبوضك

 !   ظهر دوا  ال رو من غير تفب لا

إنك توض ح إدا ة المنهج عن دوا  ال رو مبع كٌر بنا ٍّنفه يسبلزم  رح 

دملة من الحوادف  عالقاتها الزمن ة  اللفظ ة  البي  لك منها مبحٌ   اٌصن 

 مباح   ثيران  لكنها قد تأت ك تباعا  إذا  ا  هللا تعالى  بل
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 القاعدا الرا عة

 في إ طال البقد راو الع وائ ة 

 للبرتيب العام للجملة

باو في البراكيب(  )قيود ترتيب اٍّلفاظ  المر ك

 نص القاعدا:

ال يجوة تقد ر ترتيب آ ر للمر باو  ال لفلفاظ في البراكيب بد ال  عن 

القرآني لبحصيل المعنى العام  يمَعدُّ المعنى الحا ل من البرتيب البرتيب 

 المفبرض  اطال   في ب ا المنهج

 

  رح القاعدا:

معنى ب   القاعدا  ن البرتيب القرآني بو دزٌ  من النظام المحكم للقرآنن 

با    مفرداا في تر يبا قرآني  فال يجوة ت يير  ببقديمِّ    تأ يرِّ موض ِّ مر ك

لو تقد را  لبحصيل المعنى  فكلك نظاما يفرض نفسهن  عند ت يير  فإنف معيكنا   

 الحا ل ال عالقة له ب لك النظامن بل س كون  يئا   اردا  عنه 
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ر  النحوي ذلك فكأنفما يمعيدم البرتيَب إلى )حال اٍّ ل(    حينما يفعل المفسك

ينما الحق قة فأ ل العبارا عند  بو ببرتيبا معيكنا  القرآن  الف اٍّ لن ب

 بي  نفهم سيزيد  تخبكطا   فالبرتيب القرآني بو اٍّ ل 

ل   قد مرك عل ك سا قا   بم كة البرتيب في الجملةن  َعلِّمَ   ن المعنى  بحصك

من  يئين   لهما اٍّلفاظ  ثانيهما بو ترتيبهان  حينئ ا فإنك  ض  ترتيبا 

الحا ل بو معنى البرتيب دد دا لفلفاظ س كون تحريفا  لآلياون ٍّنف المعنى 

المفبرض ال معنى الجملة على ترتيبها القرآني  فه ا المعنى المفبرض بو 

 معنى  غريٌب عن القرآن 

إنف  بل الل ة  البفسير قد عاملوا القرآن  ما عاملوا قول الب ر  ما س أت ك 

ب انه من سردا تحليليكا لبعض قواعدبمن  ل لك قارنو   ما يفعله الخلي من 

قديما  تأ يرا في المفرداو ضمن الجملة الواحدان فظنكوا  ن القرآن  نحو ب ا ت

ة قواعدبم  طرقهم النقديةن فك ف م  إيمان  المنحى   ب ا م  البسل م  صحك

 المنهج ببطالنها  خصوص  الم المخلوق  يضا ؟ 
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م  م  ذلك فإنكنا إذا افبرضنا  دود ذلك البقديم  البأ ير ال ل ايةا لدى المبكلك 

 ريد إبراةبا من  الل البرتيب )راد  موضو  البرتيب من القاعدا اٍّ لى( 

 فإنفهم ال يخرج عن ثالثة  سبا  بي:

: االضطرار   ذلك مثلما يضطرك ال اعر البزاما   الر يك  الوةن اٍّ ل

 القاه ةن     ما يضطرك الخطيب ال ي  هبم  السج   البز يي على حسا  

 الناثر لنف  ال رض   بو  مٌر  دلُّ على العجز المضمونن     ما يضطرك 

ما      الحمي   من البمل ا  من عرف الناس بالغبه لبجا ة  االلبزام ب لك مقدك

 المضمون على ال كل   الخالي تعالى منزكٌ  عن  لك ذلك 

: السهو  النس ان    عدم اإلدراك    العجلة في الكالم ممفا  ؤدكي إلى الثاني

يبن   ل ذلك مردعه إلى القصور  العجز   الخاليم تعالى منزكٌ  ت يير البرت

 عن  لك ذلك  

: القصد تالعبا   اٍّلفاظ لإلبهام    اإل هام    البمويه    السخرية    الثال 

إل فا   مر    إظهار ما ال  أن له    لبز ير حق قةا    إ طال حيكا     لُّ 
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جز    البها ن في قول الحيك    لُّ ذلك مردعه إلى الحيلة البي يحبكمها الع

 ذلك منزكٌ  عنه الخالي سبحانه  تعالى عمكا يصفون  

 إذا لم يكن من سببا من ب   الفئاو للبقديم  البأ ير في الجملةن فال بدف 

من االعبقاد  ن المبكلكم قصَد ذلكن   نك البرتيب بو ترتيبه ال ي  راد   قصد 

 برتيب ال غير  منه المعنى ال ي يحبكمه ب ا ال

رين  النحويين:   ن نضَ  تقد راتكم لبرتيب البراكيب القرآن ة  فلو سألَ  المفسكِّ

في اٍّسبا  الثالثة اآلنفة؟  نضعها فيها  نب جبه الكفر!!    م نضعها 

رتم ترتيبا  آ ر للنصك القرآني؟   اردها؟ فلماذا إذن قدك

 ما  دابوك  لن يجيبوك   ي !!

 

 قوله تعالى: قيك على ت يير البرتيب:مثاٌل قرآني تطب  

  ريَن نيَن  الممَهادِّ َن الممؤمِّ ْم َ ْ َلى بَِّبْعضا فِّي  َِّبا ِّ هللا مِّ هم َ   لوا اٍّْرَحامِّ َ ْعضم

 6اٍّحزا    إالف  ْن َتْفعلوا إلى   لِّ ائِّكم َمعر فا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 154 

ر ن البرتيَب في ب   اآلية فزعموا  ن اٍّ ل بو: )   لوا اٍّ  رحام غيكر المفسكِّ

ر ب ا يجعل  (   النص المقدك م   لى ببعضا هم من المؤمنين  المهادرين  عضم

 المؤمنين   لي اٍّرحام  عضهم   لى ببعض 

م  دد ا  عوبة  في فهم المرادن إذ   ف تكون  لة  لماذا فعلوا ذلك؟ ٍّنفهم

َمة  عليها؟  القربى  بمف من  لة الدكِّ ن    ممَقدف

ل  اٍّداا )مِّن( إلى معنى  آ رن فبدال  من  ن تكون  اسطة  لعمل   بك ا تحوك

)  لى(  ما نقول )فالن   لى من فالن(  ارو  عض ةن  ي )فالن من 

الفالنيين(   بدال  من  ن يكون المعنى: )  لوا اٍّرحام   لى من المؤمنين  ( 

 ار المعنى : )  لوا اٍّرحام من "مجموعة" المؤمنين  عضهم   لى ببعض(  

 ى(  ص  ةا من   غ البفضيل معطلٌة بال عمل!!  ظلك  )  ل

 بك ا ضربوا القواعد  اٍّساليب العرب ة  عرض الجدار ٍّدل إثباو المعنى 

 ال ي في  ذبانهم بدل المعنى ال ي في القرآن  
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 يالحظ المنهج  ن القرآن ـ على ترتيبهم ـ لم يخبرنا   ي ا دد دا مطلقا   

ن فك ف إذا ادبمع   لة  فأ لوا اٍّرحام عند الجم    عضهم   ل ا   عضا

 القربى م   لة الدك ن؟

رم  يئا  بو  الف ما ةعمو : فأ لوا اٍّرحام  في البرتيب القرآني  إنك اآليَة تقرك

مٌة على  لة الدكِّ ن   لكن مبى؟  بينهم  لٌة مقدك

إنكها  خصوص البعامل الظابري بين الطوائف  القبائل  سائر الناس من 

في عالقبهم  المؤمنين  المهادرينن  ذلك السبحالة البطبيي  مخبلف اٍّديان

العام لقواعد البولكي  البرا ا المم ار إليها قمبيل ب   اآلية  في عموم القرآن 

ما لم يحدف اسبثناٌ   توض ٌح يمن   قو  المناةعاو  الم احناو ممفا يضر 

  المؤمنين 

ف(  ل   )العمل الصالح( لقد حصرو اآلية البعامل م  بؤال   عمل )المعر  

ٍّنف المعر ف بو  ي عمل من  عمال البر اتكفي عل ه دم   الخلي ال فرق 

 بين ملكةا    رى  ال بين د نا  آ ر 
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ح اٍّمر  المثال البالي: توفي ردٌل من د نا آ ر من  ديان ال رك   سنوضك

لو في دار مؤمنا    ان الردل المبوفي ب ا يكبم إيمانه لظر فا  ا ةا  ف

  ر  احب الدار المؤمن على دفنه في مقابر المؤمنين  اعببار  مؤمنا  

 مسبحدف مناةعاٌو بينه  بين  رحام المبوفكي ممفا يضر  الطرفين 

لكن لو    ى  احب الدار  جز ا من ماله     بدى  يئا  لعائلة المبوفكي 

 المؤمنة  فهل يمان   حٌد في ذلك؟

  يخبلف في  حبه اثنان كالف   فهو )المعر ف( ال ي ال

فأ ال اٍّرحام  عضهم   لى ببعضا في دم   الملل  بم   لى من المؤمنين 

  المهادرين ـ إالف  ن تفعلوا إلى   ل ائكم معر فا  

إذْن فاآلية تبحدكف عن مجموعةا  احداا في طريقة البعامل معهان  بي 

 مجموعة )اٍّ اعد المؤمنين( 

ر ن:  عضهم قال  نها في  رحام اٍّقار  فانظر إلى   ن ذبب المفسكِّ 

الم ر ين!ن  بعضهم قال بل اٍّقار  المؤمنين ٍّنف الم رك ل   بولي 

 للمؤمنن  لم يقْل  حٌد  نها في اٍّ اعد الم ر ين ٍّنف بؤال  عد م  اضٌح 
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فلماذا تر وا االحبمال الرا    بو الصح ح  المطابي للبرتيب القرآني  بو 

 د المؤمنين(؟مجموعة )اٍّ اع

  تدري لماذا؟

َرْو  مرادفاو! ممفا غيكر  ٍّنف اٍّ طا   ثيرٌا  مبراكبٌة  فاٍّلفاظ نفسها فمسكِّ

 المعنى القرآني  دعله ر سا  على عقب 

قال مجابد: المعر ف  راد  ه بنا الو  كةن  ال يجوة  ن يكونوا القرا ة 

ْم   لَِّ ا ال َتبفخِّ  ا َعدم كِّي  َ  الم ر ين لقوله تعالى:  ن 1الممبحنة   َعدم ف م

مجابد )المعر ف(  معنى الو  كة  حصر المعنى في اٍّقار   ل بك ا عل

المؤمنين   غير محبملا  ي احبمال آ ر   عل ه فإنك إعادا ترتيب اآلية 

ل عل هن فالوحي لم يضعها في البرتيب الصح ح!!  ترتيب  س كون بو المعوك

 ؤمنين( من آ ر اآلية إلى   لها!! مجابد  فضل ه جب تقديم )الم

 بدال  من  ن يكون المعنى القرآني معنى   مول ا   ما دلك  عل ه  لفاظها 

ل  دم عا  من سردا للنوايا  الخطأ  العمد  البولكي  الببركين بدال  من ذلك تحوك

اٍّمر  لكه إلى الو  كة  اإلرف  اسبمرك النقاش حول  راثة الم رك للمؤمن 
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ين له  ال  ثر في اآلية  فأ ن الو  ة؟    ن المال؟    ن اإلرف؟ ممفا ال ع

 سوى ما في اعبقاد مجابد!

 الحظ اآلن المجام   المحبملة لعالقة المؤمنين  الناس:

اٍّ لى:  قار  مؤمنون: فالمؤمنون ا وا فإذا  انوا  قار   يضا  فال  كك في 

 كونهم   ل ا   عضهم لبعض 

 بؤال  ال  كك في عدا تهم إذ ال  لة د ن  ال الثان ة:   اعد م ر ون: 

  لة رحم 

دو اآلياو القرآن ة المو ف منهم  ما في قوله  الثالثة:  قار  م ر ون:  حدك

 تعالى: 

   وَلهم َ َلوا دم َقوَما   مؤمِّنوَن  اهلل َ الَيومِّ اآل رِّ  مَوادُّ َن َمْن َحادف هللَا َ َرسم ال َتجِّ

م     بْ  م َكانموا آَ اَئهم يَرَتهم م     َع ِّ م    إ َواَنهم  22المجادلة   َناَئهم

الرا عة:   اعد مؤمنون:  ب   بي المجموعة البي تبحدكف عنها اآلية لبحد د 

المو ف منهم في البعامل الظابري  اسبثنا  عمل المعر ف  اعبباربم   ل ا  

للمؤمنين إليمانهمن  لكن  رحامهم   لى بهم من المؤمنين في  ؤ ن 
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البعامل الظابرين فمن  راد  ن يمسدي لهم معر فا  فل فعل فال دناح عل هن  ال 

يخلي عدا ا   حنا   فانظر اآلية بنفسك على ضو  تلك المجام   لبعلم 

 دل ة اٍّمر   

  

 

 

 القاعدا الخامسة 

 في إ طال المجاة

 

 نص القاعدا:

َعدُّ  رح البراكيب ال يجوة االعبقاد بودود مجاةا في القرآن  كافة  قسامه  يم 

 به   الطريقة  اطال   في ب ا المنهج

 

  رح القاعدا:
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المجاة في الل ة حسب تعريفهم بو: ) ما  مريد  ه غير المعنى الموضو  له 

(ن  ب ا بو تعريف ابن 1/58في   ل الل ة(  )المثل السائر البن اٍّثير 

 اٍّثير 

فه عبد القابر الجرداني تعريفا  تفسيريا  عل  ى ب ا النحو: عرك

ــا  ا    إذا عــدل  ــاللفظ عمك )المجــاة مفصــل مــن دــاة ال ــي  يجــوة  إذا تعــدك

ــَف  أنــه مجــاٌة علــى معنــى  نفهــم دــا ة ا  ــه موضــعهِّ   وح ـه   ــلم الل ــة  م ِّ

ـــــ  ه ـــــه   ال ( ) ســـــرار البالغـــــة  ضِّ اٍّ ـــــلي    دـــــاة بـــــو مكانـــــه الـــــ ي  م

 ( 365للجرداني/

ذا  ـــان للفـــظ عنـــدبم معنـــى    ـــلٌي  المعنــى علـــى  ـــال البعـــريفين  احـــٌد  فــإ

َل ل ير ب ا المعنـى للب ـا ه    للبمثيـل    لالسـبعارا    للكنايـة فهـو   اسبمعمِّ

 مجاٌة 

 نالحظ بنا تناقضا   د دا  ما بين البعريف  ما بين الواق  العملينإذ ال تجد 

 حدا  منهم  ض  لـ )اللفظ الواحد( معنى    ل ا   بل  ن اللفظ عندبم له 
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( يجعلون المعنى )عمل داا   لكن حينما  بحثون عن )مجاةاوا  ا ( معانا مبعدك

 ! اال طالحي   ال  

 اٍّمــر اآل ــر اٍّكثــر ســو   بــو  نفهــم  ــالفوا البعريــف فــي دم ــ  )المجــاةاو 

المزعومة(  فحينما دعلوا المعنـى اال ـطالحي بـو اٍّ ـل قاسـوا عل ـهن فمـا 

ق قـي  بينمـا المعنـى اال ـطالحي  الفه  ار مجاةا   ما طا قه  ار بـو الح

  في البعريف بو   ل المجاةاو 

 انظر ب ا المثال ال ريب:  قوله تعالى: 

  وهللام ممحِّ ٌط  ِّالَكافِّرين   19البقرا 

اف: ) المعنى  نفهم اليفوتونه  ما ال يفوو الممحاو  قال الزمخ ري في الك ك

 ( 1/785 ه حق قة ( )الك اف 

ح ط( عند  مجاة ٍّنفه لم يمسبعمل  في اٍّ ل  فاسأله  ب ا يعني  ن لفظ )م

 ما بو اٍّ ل؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 162 

اٍّ ـل عنـد   ـالطب  بـو )اإلحاطـة الج راه ـة الماديـة اٍّ عـاد(ن     مـا عبكــر 

عنه البعض )إحاطة السـوار  المعصـم(  )الصـورا الفن ـة فـي المثـل القرآنـي/ 

 محمد حسين الص ير(

رفة  الل ـة  ن )اإلحاطـة( فـي اٍّ ـل بينما يكب ف المر  مهما  ان قليَل المع

  ســ م مــن بــ ا  كثيــرا   المعنــى اٍّ ــلي بــو معنــى  عــامم  بضــمكن االحبــوا  

  الس طرا 

(  دـــزٌ  مـــن المعنـــى   إنف اإلحاطـــة الماديـــة اٍّ عـــاد بـــي  ضـــٌ  )ا ـــطالحيم

)علـيهم الواس    بك ا نسوا قوله تعالى على لسان الهدبد مخاطبـا  سـل مان 

 :السالم(

  َ  ئبمَك مِّْن َسبأا بَِّنبأا َيقِّين  22النمل   َحط م  َِّما َلم تمَحط  ِّهِّ َ دِّ

فلْم يقْل  حٌد  ن اللفظ بنا مجاةي م   ن الهدبد ال يمكنـه اإلحاطـة  المملكـة 

إحاطة السوار  المعصـم!  بـو الـ ي ةعمـوا  نفـهم )المعنـى اٍّ ـلي(  مـا نسـوا 

للفظ ) حاو(  بيئاتـه المخبلفـة مخالفـا  عددا   بيرا  من اآلياو البي  رد فيها ا

 لف ل المزعوم:
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1    لَما  110طه   َ ال يمحِّ طموَن  ِّهِّ عِّ

 فاإلحاطة بنا )علم ة( ال د راه ٌة  م  ذلك فهو ل َ  مجاةا !

2    َِّبْل َ  كبموا  َِّما َلْم يمح طموا  ِّعلمِّه    39 ون 

لمـا ن فـي  عكـ   في ب ا البر يب: بم يح طون  العلم  ل   يح طون   أحدا عِّ

 حر ة اآلية اٍّ لى  مخالفة لف ل المزعوم  م  ذلك   فال مجاة!

3    ِّ ِّمحِّ َط بَِّثَمر  َ   42الكهف 

 ه  نفهم ال يعلم  حٌد   ف  مح ط بثمر ؟ عال مجاة م

4    إنف دَهنفَم َلممح َطٌة  ِّالَكافِّرين    54العنكبوو 

 طٌة  الكافرين  فأ ن اٍّ ل المزعوم؟    ن المجاة  لم  َر  حٌد دهنكَم  بي مح

الموبوم؟  لماذا ال تكون معاني اللفظ في دم   اآليـاو بـي اٍّ ـل؟   إذ ال 

تودد إحاطة  المعنى ال ي ذ ر   في  لك القرآن   الخطأ ال  نحصر  القاعدا 

م يضعون قاعدا   اطئة   يطبكقوَن عليها ال وابد تطب قـا   ا طئـا ن  حدبا ٍّنفهم

  يقلبون اٍّ  ا   الفا  للقاعدا الموضوعة   فهي   طاٌ  تبلوبا   طاٌ  

 ناه ك عن قوله تعالى في آية الكرسي:
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  ِّْلمِّه  255البقرا   َ ال يمحِّ طموَن  ِّ ي ا مِّن عِّ

 فسبحان هللا  تعالى عمكا يصفون  

 عودٌا ل رح القاعدا: 

 المجاة العقلي   درى علـى   المجاة المزعوم عندبم نوعان: المجاة الل وي 

ب ا البقسـ م السـكاكي  الزر  ـي  الجردـاني  عامفـةم مـن دـا   عـدبم   لكـن 

 الجرداني سمكا  )المجاة الحكمي( بدال  من العقلي 

ـــلا   المجــاة العقلـــي عنــدبم بـــو مــا  را  المجـــاة الل ــوي مـــن حكمــةا    تعقك

َل معها المجاة الل وي  فالمجاة  ان في  لك تر يبا لف  ا  البي اسبمعمِّ ان يصحك

َل ه ه المجاة   قرانيكا اسبمعمِّ

إنف المنهج اللفظي  رفض اإلقرار بودود  ي مجاة في القرآن من  ي نو ا 

دا عن  ي إبهاما     كانن  يرى  ن القرآن ل   ه ه سوى الحقائي المجرك

 توبكما    إبهاما 
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ي المأثور اٍّدبي  يعببر المنهج اسبعمال المجاة ) معنا  عند الل ويين( ف

   ا   توبكموبان    إبهاما   نبئ عن عجز  احب النصك في إيصال 

 الحق قة 

م  لطوا بين اٍّ ل  اال ـطالح مـن   اٍّغلب بو ما توبكموا ه ه المجاة ٍّنفهم

دهــةان   لطــوا بــين تعريـــف المجــاة  تطب قــاو البعريـــف مــن دهــةا   ـــرىن 

 حكموا القرآن من دهةا ثالثةا   ضعوا  قسام الكالم  القواعد النحوية   

 ما المجاة ال ي )حفل(  ه القرآن حسب تعبيربم فجم عه من اٍّ بام البي ال 

  دود لها إالف في  ذبان الل ويين 

 

 

  مثلٌة عامكٌة على المجاة المزعوم في القرآن

 

 اآلية اٍّ لى:

  ينا  ِّإذنِّ َربكَِّها  25إبراه م   تمؤتي  كلمَها  ملف حِّ
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ان اٍّقدمون ال يعلمون ما في دا ل ال جرا النبات ة من قوى  فاعلةان إذا  

ه:  فما عم ر الباح  في ب ا القرن  بو يقول ما نصك

)فال جرا  يفةم  جراا ال َ ثبم م لها ب ا الفعلن  إنفما بو  ادٌر عن غيربـا  بـو 

فم قـــوكا إ بـــا  اٍّكــلن  بإســـناد قـــوكا بـــ    هللا تعــالى  فل ســـ  بـــي البــي تمحـــدِّ

ــي المجــاة لكــون الفاعــل الفاعل ــة لهــا ـ  بــي غيــر قابلــة لــ لك ـ ع قــال   بحقك

يربا  إسناد الفاعل ة إلى الجماد ممفا يحقـي االسـبعمال المجـاةي( )الصـورا غ

 ( انبهى 159الفن ة في المثل القرآني/

ا   طا :  لقد   طأ بنا عدك

ا  بو هللا تعالى( اٍّ ل: قوله: ) ال  ثب  لها ب ا الفعل  بو  ادر عن غيرب

بو   اٌس  اطٌئن فثباو الفعل ال عالقة لـه  المن ـأ  مصـدر اٍّفعـال اٍّ ل  

 اإلنسان نفسه يمكنه إثباو فعل    ا   ثيـرا ي ـحنها  قـوكا الفاعل ـة فبفعـل 

  م يئبه  يثب  لها الفعل حق قة  ال مجاةا  

جـاةا   فالـ ي  لو    نا  ـآرائهم فـال  ودـد  ـالم حق قـين  يكـون الكـالم  لـه م

يقــــول: ) قــــ  الســــقف(  )غــــرق الــــز رق(  ) مطــــرو الســــما (  )حملــــ  
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النخلة(   إلى آالفا من العباراون فإن  قواله ب   سبكون  لها مجاةية علـى 

 ب ا الر ي 

الثاني:  الف المنطي العلمي ال ي  در ه اٍّقـدمون  يضـا  فـي  ـون ال ـجرا 

ـــي االســـبعمال )كـــائن حـــي( فقـــال: ) إســـناد الفاعل ـــة إلـــى الج ـــا يحقك مـــاد ممف

المجاةي(ن  ال جرا ل س  من الجمادن بـل بـي  ـائٌن حـيم  فمـاذا يقـول ه مـا 

 بو دمادا فعال  على المعنى اال طالحي؟

الثالــ : ال ــرح الــ ي  افانــا  ــه عــن مصــدر الفاعل ــة ةائــٌد عــن الحادــة ٍّنف 

ٌا علـى فاعل ـة البر يب ذ ر ذلك  قولـه تعـالى ) ـإذن ربكهـا(ن  ه ـه داللـة  كيـد

ال جرا   نكها تؤتي  كلها  اإل با  من فعلها  لكنكـه  ـإذن ربكهـان  ال يـأتي لفـظ 

د  اسطة لنقل اإل با  لقـال  )اإلذن( إالف م  ما بو فاعٌل ب اته   لو  ان  مجرك

ق  ثيرا  بين )اٍّذن(  )الم يئة(  )اإلرادا(  ) إرادا ربكها(ن لكنكنا ال نحسبه يفرك

قضا (  )السـنكة اإلله ـة( دمـودا  علـى مـا تـراكم مـن  لـطا بـين  )اٍّمر(  )ال

 ب   اٍّلفاظ 
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 اآلية الثان ة:

  لكِّ َمَكانا ْةقمَها َرَغَدا  مِّْن  م َنة  ممطَمئِّنفة  َيأتِّيَها رِّ َ َضَرَ  هللام َمَثال  َقرَية  َ اَنْ  آمِّ

   112النحل 

آمنة  مطمئنكة  ـ  يريد المجاة بنا ه ما ةعمو  من   فا للقرية  نكها  ان  

 بلهاـ فأطلي الحال مجاةا  على اسم المحل بدال  من إطالقه على  بلهان 

  س أتي ب ان البفصيل في موضو  الفرق بين القرية   بلها 

دا  عــن لفـــظ  فــالقرآن اســـبعمل ) بــل القريـــة(  اســبعمل  ـــ لك )القريــة( مجـــرك

ــــح لــــك المــــنهج اللفظــــي فــــي البــــا  الثــــاني قاعــــدا بــــ    ) بــــل(   سيوضك

االسبعماالو رافضا  تقد ر لفظ ) بل( المح  ف دواةا  )على ر  هم( في قاعـدا 

 )عدم دواة تقد ر مح  ف( من قواعد ب ا المنهج 

 يبــد   نفهــم  دــد ا  ــعوبة  فــي تقــد ر محــ  فا فــي مثــل بــ   اآليــة لعــدم 

قرية(  مساعدا اٍّلفاظ اٍّ رىن إذ لو قالوا  ن البقد ر ) اضر  لهم مثال   بل

الضــطركبم ذلــك إلــى ت ييــر دم ـــ  اٍّلفــاظ: )كــانوا آمنــين مطمئنــين يـــأتيهم 

رةقهم( بدال  مـن )كانـ  آمنـة  مطمئنـة يأتيهـا رةقهـا(ن  إذ لـم يسـبط عوا فعـل 
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ذلـك فقــد احبــالوا علــى اٍّمــر  طريقــةا   ـرى بــي إطــالق المجــاة علــى اآليــةن 

ه:  ل لك قالوا ما نصك

ا اســـــبعماالو مج ـــــة عـــــدك ـــــل ) فـــــي اآلي ـــــي المث ـــــة( )الصـــــورا الفن ـــــة ف اةي

 ( إ ارا  إلى ت يير دم   اٍّلفاظ تقد را  159القرآني/

اني( تكون آمنة     ائفة    عات ـة     ـافرا    بالكـة  إنف القرية )تجمك  سكك

ــٌب آ ــٌر مخبلــٌف عــن )القريــة(   حق قــة  ال مجــاةا ن  إنف ) بــل القريــة( بــو مر ك

 إلضمار  الح ف  يأت ك إيضاح الفرق في موضو  ا

 الف  رى بؤال    ف  نبقل إلى    ة الجم  مبا را  في س اق اآلية نفسها: 

  مِّن ٌ لكِّ َمَكانا َفَكَفَرو  ِّأنعمِّ هللاِّ َفأَذاَقَها هللام لَِّباَس الجمو ِّ  الَخوفِّ  َِّما َ انوا

   َيصَنعمون 

 112النحل 

لفظ ل س  الد ر  اٍّبن ةن  لم يقْل ) ما  ان  تصن ( ٍّنف القرية في ا ل ال

ان  حسبن فال تقد ر  ال مجاة في ذلك     إنفما بم السكك
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لَم  الضر را  ن المرافي  الجدران   من بنا  ببيكن  طالن قول القائل: ) لقد عم

ال تبكصــف  ــاٍّمن  االطمئنــان  إنفمــا  مبــنعكمم بهمــا  بلهــا فــأطلي المحــل مجــاةا  

 ( 159مثل القرآني/على  بله( )الصورا الفن ة في ال

ان   قد  ـان فـي قولـه   ما علَِّم القائلم  ن )القرية( على   ل الل ة بي السكك

 تعالى:

  َها  259البقرا      َ الك ي َمرف َعَلى َقرَيةا َ ْبَي َ ا ِّيٌة َعَلى عمرم ِّ

دلــيال   اه ــا  علــى مــا ذ رنــا   لــو لــم نقــْم  اســبعراض دم ــ  المــوارد  إدــرا  

 نها(ن ذلك  نفهم سأل:المقارنة بي

  َئَة َعاما ثممف َ َعَثه  259البقرا   َ نفى يمحي ب ِّ ِّ هللام َ عَد َموتَِّها َفَأَماَتهم هللام مِّ

دا  عالمة  ل رح   ف ة إح ا  القرية  الرغم من  نفهم  فجعل  عثه  إح ا   مجدك

ذلك على  لم يكن من ) بلها(  ل   له مسكٌن فيها   ان راكبا  حمار ن فدلك 

 ن إح ا  القرية بو إح ا  النفوسن  القرية بي السكان ال المرافي  ال 

 الجدران 

 فلماذا إذْن لم يكن في آية )    ال ي مرك على قرية(  ي مجاة؟
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م  دد ا  نفهم في ب   اآلية يقـول:     َ الكـ ي َمـرف َعَلـى َقرَيـةا َ ْبـَي  ذلك ٍّنفهم

ــَها  ــى عمرم ِّ ــٌة َعَل ــالخوا  علــى عر  ــها مطــابٌي   َ ا ِّي ــوا  ن   ــفها   فظنك

ـــدبم بـــي  ـــر ش عن لمعنابـــا اال ـــطالحي  ونهـــا مرافـــي  دـــدران؟! ٍّنف الع

 اٍّبن ة 

الحيُّ  نفهم ال  بدبكر ن القرآن  ما يجب  فإنفهم َ َ َف ال خوص  بم بلكى 

 بنف  الو ف:

   م َ عَجاةم َنخلا َ ا ِّيةا  7الحاقة   َ أنفهم

ة علــى عر  ــها يعنــي  ــانوا بــم عر  ــها ال  ســ  الجــدران    فقولــه  ا يــ

 السقوف  ما ةعموا 

فاٍّ ــل فــي لفــظ )الخــوا (: الفردــة بــين ال ــيئين  حيــ   ــبم فصــلهما عــن 

 ( 3/321 عضهما  )القاموس    لك البب ان 

 ال فصل بين الجدران  اٍّس  إذا سـقط  عضـها علـى  عـضن  يكـون القـول 

 ئدا منهن إذ يكفي   ف اٍّبن ة  نها مبها ية على عر  ها ةائدا  ال فا
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 اٍّ ل في لفظ )العرش(: القوام ال ي يمد ال ي   البقا     يمسبَمدُّ منه 

 مٌر     أٌن من  ؤ ن البقا   الديمومة  )القاموس    لك البب ان 

3/321 ) 

  ال  قــا  للقريــة  ال قــوام إالف  أبلهــا  فعر  ــها بــو دمــٌ  يفيــد  ن اٍّفــراد بــم

عر ش القرية ٍّننا قلنا  ن القرية بم )السكان(  فالعر ش بم اٍّفـرادن فهـي 

ل  عن  لك فردا فيهان فل ا قال )على( عر  هان  لو قال  ا يـة  كمجمو ا فمصِّ

)من( عر  ها ٍّعطى مفهوما  آ ر  بو البمييز بين القرية  عر  ها   ب ا 

 غير ممكن ٍّنف عر  ها دزٌ  منها في  لك ةمان  

ر ن في تناقضا بين ب   اآلية من البقرا  بين آية الحـج  من بنا  ق  المفسكِّ

  بي قوله تعالى:

  ها َ بِّْئرا َفَكأ كن مِّن َقرَيةا  بَلْكَنَها َ بَي َظالَِّمٌة َفهَي َ ا َيٌة َعَلى عمرم  ِّ

 45الحج   ممَعطفَلةا َ َقصرا َم يد
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قـالوا: معنـا  )مبسـاقطة فإذا قالوا : القصر الم يد معطوف على عر  هان   

ــه مــن  قايابــا  بــي  ــدبم )القصــر الم ــيد( ٍّنف ــى اٍّســ (ن عان ســقوفها عل

 ) ا يٌة على عر  ها(!    لك البئر المآلنة ما    لكنها )ممعطكلة( 

 إذا قالوا: معطوف على )القرية( فهو   دك عنادا  ٍّنفه  اقا  عد الهالك 

ق قة  اٍّساليب اٍّدب ة  ما في  الخوا  على عر  ها  فحا لوا إضاعة الح

:  ب ا النصك

)فلفَ   نظاربم إلـى آثـار تلـك البيـوو الخا يـة المبسـاقطة علـى عر  ـها قـد 

 قعــ  الســـقوف علــى اٍّســـ    اآل ــار  بيـــد  بلهــا  غـــار معينهــا  القصـــر 

ــــــداعى  ــــــالخرا   (  ــــــن الســــــكن  ت ــــــالجص  ــــــال م ــــــزين   ــــــزدج  الم الم

 ( 45)البب ان/الحج/

ن  بــ ا فـي حـين  ن الـنصك  القرآنـي يحكـي عكــ  ذلـك تمامـا   فالقصـر م ـيدم

يعني  نفـهم فـي حـالا  مثيـر االنببـا  لمبانبـه  ارتفاعـه  طريقـة ت ـييد   ال يمفهـم 

منه  نفهم قد تداعى للخـرا    البئـر المعطلـة ال يمفهـم منهـا إالف عكـ  مـا قالـه 

لــو  انــ  الــنصك الــوعظي  فلــو  انــ  تالفــة لكانــ  )عاطلــة( ال )معطكلــة(ن   
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ــرم لمــا احبــاج الــنصُّ المقــدكسم إلــى  عــى المفسك )عاطلــة(  غــائرا المــا   مــا ادك

ذ ربا   ال   جز ا مـن المن ـآو المبسـاقطة علـى ةعمهـم  ف ـر حهم تلـك ال 

ا مـركاوا قبــل  ن  تنـاقض حق قـة   احــدا  فحسـبن بـل  تبنــاقض ه مـا بينهـا عــدك

 تمناقض حقائي اآلياو  لها في دم   الموارد 

 

 ية الثالثة:اآل

  َعا  مِّن َ  َ ة هللا َعا  ممَبَصدكِّ رآَن َعَلى َدَبلا َلَر  َبهم َ ا ِّ   َلو  نَزلَنا ب ا القم

 21الح ر 

 لى هللا لو تدبكرو ب   اآلية  تر يبها لوددو فيها فرضا  مفاد   ن النبي 

   الممخاطب  ان سيرى الجبل  ا عا  مبصدعا  لو  ان  عل ه  آله  سلم

لو  من  ونه فرضا  )حق ق ا ( الجبل  رين حوف بو المبلقي للقرآن   لكن المفسكِّ

ن ٍّنف الجبل )ال يسم   ال يعي( حسب تعبيربم  د مجاةا  إلى مجرك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 175 

قال ال ريف الرضي: ) ب ا القول على سبيل المجاة  المعنى  ن الجبل لو 

كان ممفا يعي القرآن  يعرف الب ان لخ   في سماعه  لبصدك  من عظم 

 ( 33 أنه  الت( )تلخ ص الب ان/

هـه  دهـة   ل الفرض  لكه إلى غايةا   ـرى   دك الحظ  ن القول  المجاة قد حوك

َل على الجبل لبصدك ن  الفرض    رى  فالفرض القرآني يفيد  ن القرآن لو  منزِّ

 المجاةي ذ ر  ن الجبل لو  ان يعي لبصدك  

فرض القرآني  ن الجبل  معنى ذلك  ن اٍّ  ا   لها  ارو معكوسة: ففي ال

يعــي  يفهــمن  لكــن القــرآن لــم  نــزل عل ــه  لــو نــزل لبصــدك ن بينمــا الفــرض 

المجاةي  فاد  ن الجبل ال يعـي  ال يفهـم  لـ لك لـم  بصـدك   فالعلكـة فـي عـدم 

عه )قرآن ا ( غير العلكة في قول ال ريف الرضي   تصدك

َل علــى الجبــل لكنــه لــم  بصــدك  ــه قــال:  ن القــرآن  منــزِّ ــه ال يعــي  بــو فكأنك   ٍّنف

 عك  ما ذ ر  القرآن 
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لقد  دكى ب ا القول  المجاة إلى تحريفا في آي القرآن ـ  ـا  القائـل  م  بـى 

 قصــد  م لــم يقصــد ـ ٍّنف النب جــة اٍّ يــرا بــي: هللا تعــالى يقــول )لــو  نزلنــا( 

ر يقول )لو  ان يعي(!   المفسك

ي  إلى ضاللا محبومان  ذلك من لقد الحظ المنهج  ن اٍّ   به   اآلرا  سيؤدك

 الل اسبقرا  المفردا البي قيل  نها اسبمعمَِّل  )مجاةا (ن ٍّنفه إذا نقل نف  

الفكرا إلى دم   اآلياو البي ذمكَِّر فيها لفظ )الجبل  الجبال(  اسبمرك المر  

في االعبقاد بودود المجاة في  لك تر يبا  راد منه ب ان فاعل ةا  اع ةا للجبل 

ق قة في  لك مورد  رد ه ه ب ا اللفظ ـ فإنفهم س قود   النب جة إلى _  بي ح

ل العقيدا الد ن ة  اٍّسرار الكون ة  الكلماو  تك  ب القرآن ال محالةن  يحوك

د   باما       ِّص غا  دب ةا   ساليب ل ويةا ره عةا لكنها  القرآن ة إلى مجرك

 فارغٌة من  ي معنى  حق قيكا  

 او مر كِّزا  على لفظ الجبال:انظر إلى ب   اآلي

1    يِّ َ اإل َراق َباَل َمَعهم يمَسبكِّْحَن  ِّالَع ِّ رَنا الجِّ  18ص   إنفا َسخف
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2    َبالم  م ك    لقد آتينا َدا م نكا َفضال  َيا دِّ   بِّي َمَعه  الَطيَر  ِّ َلنا له الَحدِّ دَد مِّ

 10سبأ 

3   مَوا لَنَها إنفا َعَرضَنا اٍَّماَنَة َعَلى السف َبالِّ فأَبيَن  ن َيْحمِّ وِّ  اٍّرضِّ َ الجِّ

وال   72اٍّحزا    َ   َفقَن مِّنَها َ َحَمَلَها اإلنَسانم إنفهم َ اَن َظلموَما  َدهم

4    َباَل يمسبكِّحَن َ الطفيَر َد الجِّ رَنا َمَ  دا م  79اٍّنب ا    َ َسخف

5    دم َلهم َمْن فِّي مواوِّ َ َمْن فِّي اٍّرضِّ َ الَ م م َ َلْم َتَر  نف هللَا َيسجِّ السف

َبالم  ومم َ الجِّ  18الحج   َ الَقَمرم  النمجم

 َفكملُّ ب   اآلياو مجاةاو؟  يكونم تسخير الجبال  تسب حها  الع يكِّ  اإل راق 

د لفظا ال  د تعبيراوا ال حق قة لها؟  يكونم )إ فاقها( مجرك  بأ قاوا معلومةا مجرك

قة الم اعر؟ فما  ده المقارنة إذْن إذا  ان  ال يقصد  ه  ي  ي  عن حق 

 تعي  يئا   ال تدري ما اٍّمانة؟!! 

 السؤال المهم بو: إذا  ان  الجبال ال تعي  ال تفهم  يئا  فك ف   فق  ؟ 

 لماذا نسب اإل فاق لها؟  م ترا   يضا  في اآلية الخامسة قد عبكَر عن 

دبا فضال  عن  ن تعلم لَِّمن سجودبا مجاةا   بي ال تدري  ال تعلمم  سجو 
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مواوِّ َ َمْن فِّي  دم َلهم َمْن فِّي السف تسجد؟ فلماذا قال إذن: )َ َلْم َتَر  نف هللَا َيسجِّ

دم ما في السمواو  ما في اٍّرض( في  (؟  لماذا قال  يضا : ) هلل يسجِّ اٍّرضِّ

 ؟49سورا النحل آية

يم له   الكائناو: َ َ ل َ  قد قال في مواضَ    رى  ن بناك تسب ٌح حق ق

 ؟ 44) لكن ال تفقهون تسب حهم(  بو مورد اإلسرا  آية 

إنف المجاة المزعوم في آية )لو  نزلنا  ( ال يخبلف   ي  عن المجاةاو 

موا الحرفين )من(  )ما( للعاقل  ل ير العاقل ـ  الموبومة  لكها   ليَبهم إذ قسك

 ه   عر ا  ن ال م   القمر   بو تقس ٌم  اطٌل ال معنى له ـ ليَبهم البزموا

 الجبال  النجوم  ض ف   العطف في سجودبا على مجموعبين من )العقال ( 

بما: )من في السمواو(  )من في اٍّرض(  لكنهم يضعون القاعدا د ما  

  يخالفونها د ما  

 

 فر   القاعدا الخامسة
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 الفر  اٍّ ل: في إ طال الب ب ه االسبعاري:

 

عبقاد بودود ت ب ه اسبعاري في القرآن الكريم  ال ت ب ٌه ال يجوة للباح  اال

 ه ه سوى الب ب ه الحق قي

 

  رح الفر :

فوبا  ألفاظا مخبلفةا   إذا َ َضَع   االسبعارا بي نوٌ  من  نوا  المجاة عرك

لقواعد ب ا المنهج فالبعاريف مبناقضةن  إذا اعببرنا القصد فيها فهي 

 االسبعارا: مبقاربة   ب   دملٌة من تعاريف

تعريف ابن اٍّثير: )االسبعارا بي نقل المعنى من لفظا إلى لفظا للم ار ة 

 ( 1/365بينهما م  طي ذ ر المنقول إل ه( )المثل السائر/

تعريف ابن المعبز: )اسبعارا الكلمة ل ي  لم يعرف بها من  ي  قد 

 (112عمرِّف(  )البدي /
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  معنى سوا ( )قواعد تعريف ثعلب: ) ن يمسبعار لل ي  اسم غير   

 (46ال عر/

تعريف الرماني: )تعليي العبارا على غير ما  ضع  له في   ل الل ة على 

 ( 79دهة النقل ل رض اإل انة(  )النك  في اإلعجاة/

 المنهج  رفض االعبراف  االسبعارا في اسبعماالو القرآن  فالقرآن ال  نقل 

لم يعرف بها من  ي  قد  المعنى من لفظ إلى لفظن  ال يض  الكلمة ل ي 

عرفن  ال يأتي  اسما لل ي  غير اسمه الحق قين  ال يأتي  معنى  آ ر 

لل ي  سوى معنا ن  ال يعلكي العبارا على غير ما  ضع  له في   ل الل ة 

ل رض اإل انةن ٍّنفه مبيٌن بنفسهِّ  بو عين اإل انة  ر حهان فل س  اإل انة 

)بيكناو(  )مبيناو(  بو نفسه )تب ان(  يئا   ارج القرآن ٍّنف آياته 

 )مبين(  فاإل انة  فةم القرآن  ل س   يئا   ارد ا  اتكصف بها  عد 

االسبعارا    مكا الب ب ه ال ي في القرآن فهو ت ب ٌه حق قيم بين ال ي  

 ال ي     ال ي   مثل ال ي     مثل ال ي   مثل ال ي     غير ذلك 

 ممفا س أت ك في موضعه 
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 مثاٌل من االسبعاراو المزعومة في القرآن

 

 قوله تعالى:

  َِّفأذاَقَها هللام لِّباَس الجمو ِّ َ الَخوف   112النحل 

 قال ال ريف الرضي )ر (:

) ب   اسبعارا ٍّنف حق قة ال  ق إنفما تكون في المطاعم  الم ار  ال في 

ى لباس الجو  الكسي  المال    ( ثممف قال: ) إنفما قال سبحانه  تعال

 الخوف  لم يقل طعم الجو   الخوف ٍّنف المراد ـ وهللا  علم ـ   ف تلك 

الحال لهم  اال بمال عليهم  ا بمال المال   على الجلود ٍّنف ما يظهر من 

سو  اٍّحوال   حو  اٍّلوان  ضآلة اٍّدسام  اللباس ال امل لهم  الظابر 

 (197عليهم( )تلخ ص الب ان/

ئا  في عبارته  لو م  اإليمان  االسبعارا  بو قوله: ) لم يقل نالحظ بنا  ط

طعم الجو   الخوف  ( ٍّنفه إن قال )طعم( ال ي ظنكه  زيل االسبعارا عند 
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اقبرانه  الجو  فإنف االسبعارا تبقى م  )الخوف( ٍّنفه بو اآل ر ال طعم لهن 

بحقيي الفرض فودب عل ه  ن يقول : )   لم يقل طعم الجو    لم الخوف( ل

 بز ال اسبعارا 

 م  ذلك فهناك  طأ ل ويم آ ر بو:  نفهم حسب للجو  طعما   ظنك  ن )لباس 

الجو ( اسبعارا بدل اللفظ الحق قي ال ي بو )طعم الجو ( ذابال  عن  ن 

فإنفهم ال  وافي لفظ )طعم(ن ٍّنف   عوٌرن فإذا  افي لفظ )فأذاقها( الجو  بو

ل ـ على معنا  اٍّ لي ال ي ظنكه بو ـ فك ف يسبعمله لفظ )طعم( لِّما  مؤ 

 م  الجو  ال ي بو الحرمان من اٍّكل؟ 

 الحيك نقول لكم: إنف  لك إنسانا يحا ل افبراض مجاة    اسبعارا    ت يير 

   تقد ر  لفاظ   رى    ح ف في  ي تر يب قرآنين فإنف النب جة الوحيدا 

يكون  المه مناقضا   عضه لبعض بي  ن البر يب  بقى عص ا  عل هن   

 يبطل  عضه  عضا   يصير هبا     ب ا  مٌر ترا  في  لك ما ذمكَِّر في ب   

 اٍّبوا  بال اسبثنا   ائنا  من  ان قائله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 183 

 لى هللا عل ه  آله نعم   لو  ان في ب ا )العلم(  يرا  لبد   ه حامل الرسالة 

 لكان قد فعله  بل بيبه  من  تباعهن )عليهم السالم( حملة القرآن   سلم

 َ َلَما  انوا تر وا ب ا )الفضل( ل يربم 

بو  يٌ  غير ذلك تماما    )عليهم السالم(لكن ال ي فعله بؤال  الهداا 

فال ي فعلو  بو انبزا  الحقائي من مجمو  اآلياو  اٍّلفاظ  ما فعل اإلمام 

آ بين: آية  من انبزا  مدا الحمل اٍّ  رية من مجمو  )عليهم السالم(علي 

)حولين  املين(  آية )ثالثون  هرا (ن    مثل ما انبز   حد اٍّئمة معنى 

د   الق مة الرياض ة) َلَها َسْبَعةم  بَوا ا  ( من قوله تعالى: 7:1)الجز ( فحدك

وٌم  زٌ  َمقسم م دم   حي   ن  رحم ب ا العمل ال  بم 44الحجر   لِّكملكِّ َ ا ا مِّنهم

 امال   إذ عندما قال )مقسوم( دلك على  نفهم   ير  اقا  إالف  مالحظة البر يب

من العدد اٍّ لي ال ي بو )مجمو  اٍّدزا (   لمكا  ان  اٍّبوا  سبعة 

  ان لكلكِّ  ا ا دز   الجز  مقسوٌم بال  سورا دلك ذلك على  ن الجز  بو 

 سبٌ   ح ٌح  امٌل   ب ا بو معنى الجمز  على   ل الل ة 
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َع  بنا ل رض تحد د )الجمز (؟   ال    لكن بل يعني ب  ا  ن المفرداو  مضِّ

ب   إنها تر يٌب عن حق قةا يقين ةا  فإن  ردَو منها عقيدا   ددتها قد تر ك

لبعط ك معنى  د  قا  لهان  إن  ردَو منها ل ة   عطبَك مثل ذلك  بنف  ال قين 

ع   طر  يقةا ال تحبملم  القوكان  إن  ردَو منها قانونا  رياض ا  ترابا قد  مضِّ

احبماال  آ ر  بك ا   ٍّنفه  الم الخالي ال ي يطابي دم   الحقائي المعر فة 

  غير المعر فة 

فالر ام النحوي من مجاةا  اسبعاراا   نايةا ال يفعلم  يئا  سوى تعم ة الباح  

 عن الحقائي  َحرفِّهِّ عن النظام الهندسي للقرآن 

ي اآلية  بي لفظ )فأذاقها(  لفظ لنالحظ اآلن االسبعاراو المزعومة ف

)لباس(  فقد انببه الزمخ ري إلى  مرا ثال ا غير ما ذ رنا   بو إضافة 

اللفظ ) ذاق( إلى )لباس( في ب   االسبعارا  حا ل تخريجها بزعم  ن اللفظ 

َل  ثيرا  )في ال دائد حبى درى مجرى الحق قة(   ) ذاق( اسبمعمِّ
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َل لِّما  بل ر البر يب القرآني  اللباس   لك اسبمعمِّ بك   ه حبى درى مثله ثممف قدك

َيهم   صوراا م ا راا مض فا  لفظا  من عند  فقال: )فكأنكه قيل: "فأذاقهم ما َغ ِّ

 ( م  إةالة لفظ قرآني بو )لباس( 2/638من الجو   الخوف"( )الك اف/

 نطلب اآلن من القارئ الكريم النظر في ب   الجملة الجد دا  ل سأل: بل 

  عنها االسبعارا  إضافة )ما غ يهم( بدال  من )لباس(؟  م  نفهم ظنف  نك ةال

 اللفظ )ما غ يهم( قد  ضاف  يئا  محسوسا  فأمكن  ن   اق   ن  لب ؟ 

  ب ا  لكه إذا سك  المنهج عن البقد ر  الح ف المرفوضين لديه   ال  

عارا   بل  عد فه   المعالجة لم  لن تنف   يئا  في إح ا  ما  ماتبه االسب

الموو عالج؟! ٍّنف ال ي )غ يهم(  بقى بو دوعا    وفا  فال  م اق  ال 

 ملب  على ر  هم  فكأنك الزمخ ري لم يفعل  يئا  إلنقاذ اسبعارا ال ريف 

 الرضي 

 لكن المنهج اللفظي يقول إنف اٍّ ل في )ذاق   ذاق( ل   الطعامن  إنف 

دية  البمَرد  العمائمن فه   بي المجاةاو اٍّ ل في )لباس  لباسا ( ل   اٍّر 

إن داةو   الك فالجم   عند  يجري في مجرى اٍّ ل الل وي   إنف اللفظ 
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القرآني على اٍّ ل الل وي بو معنى   لكيم عاٌمن في حين  ن ال ي في 

 ذبانهم بو دز  الجز  من ب ا اٍّ ل إن  حك اسبعماله  درى في مجرى 

ل  ال بب حد دا   دئة  ثممف قال: اٍّ ل  فمثلهم في ب ا ا لعمل مثل ردلا بدك

نه  ( فلمكا  )ما له ا ال بب ال  لم ؟  ما له قد  ضح   فرته داكنة ؟ ففحكك

ب    ارو طحينا !!   حكك الحد دا تنقك

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 187 

 لفظ )ذاق(

 

 انظر اسبعماالو اللفظ )ذاق( في القرآن الكريم:

1      لُّ َنف ا ذائَِّقةم الموو ن العنكبوو 35ن اٍّنب ا  185ران آل عم   م

57 
2    م َ عَض الك ي َعملوا  41الر م   لَِّي يَقهم

3     زي م َع اَ  الخِّ  16فمصل    لِّنم يَقهم

4     زي م هللام الخِّ  26الزمر   َفأَذاَقهم

5     اَمةِّ َع اَ  الَحريي َ  9الحج   َ نم يَقهم َ وَم القِّ

6     نكمم نم ْقهم َعَ اَ ا  َ بيرا َ َمن َيظلِّم مِّ ِّ    19الفرقان 

7      نفا َرحَمة  50فصل     لئن  َذقَنا م مِّ

8      لئن  َذقَنا م َنعَما  َ عَد َضرفا    10بود 

9     ِّعَف الَحَ اا  75اإلسرا    ٍََّذقَناَك ضِّ

10     ذم قوا م ف َسَقر   48القمر 
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11    بو نبم َتكسِّ  24الزمر   ن ذم قموا َما  م

12     نبمم َتعَملون  55العنكبوو   ذم قموا َما  م

13     َف اَق  َ َباَل َ مرَِّبا   9الطالق 

14     ذاقموا َ أَسَنا   148اٍّنعام 

15     ذم قموا فِّبَنَبكمم   14ال ارياو 

16      ال َ  م قموَن فِّيَها َبرَدا   24النبأ 

17    لدِّ ذ قموا َع اَ  ا  52 ون    لخم

18      إذا َ َذقَنا الَناَس َرحَمة َ    21 ون 

19     نبمم َتكنِّز ن  35البوبة   َف م قموا ما  م

فاسألهم   ها القارئ الكريم في  يكا من تلكم الموارد القرآن ة  رد ما ت  ر نه 

في تلكم  من معنى )ذاق( في  نفهم في اٍّ ل لِّما  مؤ لم؟  ما بو ال ي  مؤَ لم 

اآلياو المبار او؟  بو الموو  م الح اا  م العمل  م الرحمة  م ال بب 

  الفضة  م الوبال  م الم ك  م الكسب  م الفبنة؟
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 م  ن ذلك  لكه من االسبعاراو؟ فما ال ي حدَف إذن له ا اٍّ ل المزعوم 

 فبر ه ر ك العباد  لم يأوِّ له   ابدا  احدا في  با ه سبحانه  تعالى؟

د   طئوا  الطب   فه ا ال ي    ر  هللا تعالى بو اٍّ ل الل وي له   لق

 المفردان  ما في  ذبانهم من معنى له فهو الوبم 

فال  ق بو )حصول اإلحساس  ال ي  إحساسا  حق ق ا ( سوا   ان موتا     

يأسا      زيا     ع ا ا     غير ذلك   ما الطعام ال ي ت  قه إالف قطعة  من 

 سبعماالو ب ا اللفظن فما  ان  وما    ال  له   المفردا  لن يكون  حر ا

 

 اعبراض للمناق ة:

 قد يمقال  ن المورد ال ي درى على اٍّ ل )المزعوم عندبم( بو قوله تعالى: 

    فَلمفا َذاَقا الَ َجَرَا   22اٍّعراف 
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  يجيب المنهج اللفظي:

:  ب    ربعةم رد دا

لى اٍّ ل المزعوم ٍّنف   حا  االسبعارا  نفسهم قد اٍّ ل: إنف ب ا ل   ع

 قالوا: ) قيل  نها  جرا الحسد(  الحسد ال  ؤ ل؟

الثاني: إْن  ان  ال جرا البي   لك فما بي ب   ال جرا؟ البي ل س   ر  ة 

  ال غرب ة  ةيبها يضي ؟  م  نها اٍّ رى فيها ما  ؤ ل  يمضغ؟

مل إالف مركا  احدا  االسبعاراو تمسبعمل الثال : ما ال ي دعل اٍّ ل ال يمسبع

  كثر من ع رين مركا م   ن اٍّ لى حصول العك ؟

الرا  : ال جرا عند المنهج )لفظ( له معنا   أنه  أن  ي لفظ آ ر  ل لك 

 يسقط ب ا االعبراض 

 

 لفظ )لباس(
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 قد دعلو   يضا  على اال طالح فظنكوا  نفهم ل   ما  ملب  من قماشا 

 ندبم  ن ب ا المعنى بو اٍّ ل  حسب   ع

  ل رض معرفة اسبعمال لفظ لباس  في المنهج القصدي نأ   اآل بين:

 وآتِّهما َما سم ـ اقبران بين اللفظين )ذاق(   َفَلمفا َذاَقا الَ َجَرَا َبَدو َلهم

  )سو ا(

  َِّفأذاَقَها هللام لَِّباَس الجمو ِّ َ الَخوف  (  )لباس(ـ اقبران بين اللفظين )ذاق 

ثممف نبح م عن آيةا فيها اقبراٌن بين اللفظين )سو ا(  )لباس(ن فنجد قوله 

 تعالى:

   م لَِّباسا   مواري سو اتِّكمم َ ري ا  26اٍّعراف   َيا َبني آَدَم َقد  نَزلَنا َعَل كم

فهل  رى علما  الل ة من العصور  لكها اسبعماال  مجاةيا     اسبعارا  في ب   

بو  طاٌ  عاٌم لبني آدم م  حرف الوقو   البحقيي )قد(  اآلية؟   ف؟   

  إذن فهل يقول  حٌد  ن هللا  نزَل علينا ث ا ا  َ بمردا   عمائم؟

 إْن  ان الجوا :  ال   فاللباس إذن على اٍّ ل ل   الث ا ن  لو  ان 

ك لك ممفا  مرتدى لقال ) نزلنا لكم(    )إل كم(ن بينما بو يقول )عل كم(ن 
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منه  نف علينا تقدي  ب ا اللباس ٍّنفه  واري سو اتنا  مسا ئنا   يفهم

 النفس ة  العقائدية  بي  كثر  زيا  من العوراو الجسدية 

فأ ن بي المعاني اٍّ ل ة المزعومة؟  من   ن دا  ا  االسبعاراو 

 الموبومة؟

 

 الفر  الثاني: في إ طال الكناية: 

 

ة في القرآن  يبودب عل ه معرفة ال يجوة للباح  االعبقاد بودود  ناي

 حق قة معنى اللفظ المسبعمل في الكناية المزعومة

 

  رح الفر :

الكناية: بي اإل ارا إلى معنى معين بلفظا بو غير لفظه الصريح المسبعمل 

 عادا تجنكبا  ل  ر   راحة  ل ايةا ما 
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عض  عند المالحظة الد  قة فالكناية ال تخبلف   ي  عن االسبعارا على  

فوا  ه االسبعارا   ما عرك

 المنهج اللفظي  رفض البسل م بودود  ناية في القرآن لنف  اٍّسبا  الماكرا 

 في القواعد السا قةن  ذلك ٍّنف  المه تعالى حيم   ن:

  َِّن الَحيك  53اٍّحزا    هللا ال َيسَبحي مِّ

ريد  فاللفظ ال ي    ر  بو د ما  اللفظ الصريح المطابي للمعنى ال ي  

 تعالى 

نعم   قد يم ير إلى  مرا ما إ ارا  د  قة  تخفى على  كثر الناس    ال تظهر 

إالف  البدبكر ال د د  القرآن  لكه دقائي  إ اراو )فظابر   نيي  باطنه عميي( 

لكن ذلك ل   من الكناية في  ي  بنا   على اال طالح  البعريف الم ار 

 إل ه 

 

 ة في القرآنمثاٌل من الكناياو المزعوم
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اٍّمثلة البي سن  ربا بنا دعلنابا )كمجموعة  ناياو لمعنى  احد(ن  ذلك 

:  لب ان  مرين في آنا  احدا

اٍّ ل:  نفهم دعلوا اللفظ  ناية عن معنى    ضعوا له لفظا  من عندبم 

ي المعنى في   ل الل ة   حسبو  بو ال ي  ؤدك

نفسه ال ي  ضعو   اعببر ا  الثاني:  نفهم نسوا ما فعلو  فجا  ا  المعنى

 اٍّلفاظ اٍّ رى  ناية عن ب ا المعنى 

 انظر ب   اٍّمثلة:

1    ر بمنف  ـ قالوا  ناية عن الجما   187البقرا   فاآلَن َ ا ِّ

2    الَمسبممم النَِّسا       ـ قالوا  ناية عن الجما   43النسا 

3     ابا َحمَل  الوا  ناية عن الجما  ـ ق 189اٍّعراف   فَلمفا َت  ف

4   فاعبزلوا النَِّسا  فِّي المح ض َ ال َتقَربوبمنف   ـ قالوا  ناية  222البقرا

 عن الجما  

5    إن لم َتكونوا َدَ لبمم بِّهنف    ـ قالوا  ناية عن الجما   23النسا 
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6    امِّ الَرف  إلى نِّسائِّكم َ لف َلكم َليَلَة الصِّ قالوا  ناية  ـ 187البقرا    محِّ

 عن الجما  

7    ٌَلْم َيمَسسني َ َ ر َ    ـ قالوا  ناية عن الجما   20مريم 

8   ئبمم  ـ قالوا  ناية عن الجما   223البقرا    فأتوا َحرَثكمم  نفى  ِّ

فانظر   ها القارئ الكريم  م  ناية   ضعوا للجما  في  با  هللا؟  ما ذ رنا  

ن إذ ربكما  ان بناك المزيد منها  فاإلت ان بو نزٌر يسيٌر  ظهرنا  ع لى عجلا

 ال   ان  المالمسة  المبا را  االقبرا   الرف   الَبماس    لك ب   المفرداو 

 ردو في القرآن  ناية  عن  ي ا  احدا بو الجما   فقد  الفوا بنا قواعدبم 

في تعريف االسبعارا  ونها حمل اللفظ على معنى غير ال ي  ض  له في 

اٍّ ل   العجيب  نفهم  ثببوا للفظ   ال  من دهةا  تر وا السؤال عنه من 

 دهةا   رى 

 تدري لماذا؟ ٍّنف البفا ر  اسبخراج عدد  كبر من االسبعاراو في القرآن بو 

الهدف اٍّبم!!  عل ه فما  كثر االسبعاراو البي  رج بها  المعنى عن   له 

  المفرداو البسعة لم يسألوا ما بو    لكن عند البفسير  منسى اٍّ ل  فه 
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اٍّ ل ال ي  مضع  لهن  يكون حملها على  قر  المعاني المببادرا إلى 

ال بن اإلنساني القا ر بو  يسر السبل للخالص من محنة البح  عن 

 اٍّ ل  

فبخيكل    م من المعارف  العلوم النفس ة  القواعد االدبماع ة  اٍّحكام 

ٍّلفاظ البسعة  مواردبان   ر و  ض   لك منها ال رع ة س خرج من ب   ا

 في ترتيبه الخاص في البراكيب القرآن ةن  اقبراناتها  اٍّلفاظ المجا را؟

م البنا  الهندسي  إنفَك لو  ضعَ   يف لفظا مكان  يكِّ لفظا آ را منها لبهدك

من للقرآن ال في تلك اآلية  اآل بينن بل بنا   لك لفظا في البراكيب الخا ة    

ثممف البراكيب اٍّ رى البي ا بر   معها في اٍّلفاظ حبى ال  بقى  ي  على 

 دهه الصح ح مطلقا   فلكلكا من ب   اٍّلفاظ معنا  المميفز تميكزا   د دا  عن 

 اآل ر  

 

 الفر  الثال : في إ طال اإليجاة  اإلطنا :
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إطنا  في  ال يجوة للباح  االعبقاد بودود موارد فيها إيجاة    رى فيها

 القرآن في  ي موض  منه سوا  آياته الطويلة    القصيرا مك ة    مدن ة

 

  رح الفر :

َ  الفر م بنا لعالقة المجاة  ضِّ اإليجاة  اإلطنا  من مواض   البالغة    م

 االسبعارا  علم الب ان  المعانين  بي من فر   البالغة    عين البالغة 

 طنا  من فر   ذلك عندبم على  عض البعاريفن  اإليجاة  اإل

يه  إنك اإليجاة  اإلطنا  قد اتكفقوا دزئ ا  في معنابما: فإذا  ان المعنى  ؤدك

يه  يضا  عدٌد قليٌل من اٍّلفاظ   فمن دا   القلكة  عدٌد  ثيٌر من اٍّلفاظ  يؤدك

من غير إ اللا  المعنى فقد   دز   من دا   الكثرا  لم  زد المعنى فقد 

على  الم المخلوقين  ما بو  اضحن إذ يمعدُّ دز        طنب   يصحك ذلك

 طريقة  من طرق النقد اٍّدبي 
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تعريف السكاكي: )اإليجاة  دا  المقصود من الكالم  أقلك من عباراو 

مبعارف اٍّ ساو  اإلطنا  بو  دا    أكثر من عباراتهم( )مفباح 

 (133العلوم/

عارف في قول اٍّ ساو كما تالحظ فإنف البعريف مهلهٌلن إذ دعل المب

مق اسا ن ما قلف عنه فهو  يجاةن  ما ةاد فهو إطنا   قمْل:  َ لو  ان 

)اٍّ ساو( ال يعلمون  يئا   ال  هبد ن؟! إن ب ا البعريف ال يعطي  ي 

 مق اس  ح ح للناقد 

تعريف الرماني: ) إذا  ان المعنى يعبكر عنه  ألفاظا  ثيراا  يمكن  ن يعبكر 

 (70ليلةا فاٍّلفاظ القليلة إيجاة(  )النك  في إعجاة القرآن /عنه  ألفاظا ق

 ب ا البعريف لم ي برو م  الكثير عدم ةيادا في المعنى  ما ا برو المنهج 

 اللفظي  بو  رٌو بامم  ما ترى 

  اآلن حا ل تطبيي ب   البعاريف على القرآن لبرى بنفسك ماذا فعلوا؟

ةا  لصحك  المهن  إن لم يصحف بدقكةان ٍّنف فلو قال قائٌل  نف في القرآن إيجا

القرآن  لكه مودٌزن فل   ه ه ح ٌو  ال لفٌظ ةائٌد عن حادة المعنى   لكن لو 
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قال القائل  نف في القرآن إطنا ا  في  عض الموارد  المواض  ن فمعنى ذلك  ن 

ها  القرآن اسبعمل الكثير من اٍّلفاظ ٍّدا  معنى  يم ني في  دا   القليل من

ن  ي المعنى   ير إطنا ا  النب جة  ن القائل يعلم ما بو القليل ال ي  ؤدك

 معنى  نفهم قبَِّل البحدكي في  ن يأتي  مثلهن بل  زعم على نصف البعريف  نفهم 

 يأتي  خيرا منه ٍّنفه يقدر  ن يأتي  ما بو   دز ٍّدا  المعنى 

د  طنب في ب ا الموض   ب ا  اضٌح إذ س سبحيل عل ه  ن يعلم  ن القرآن ق

 بو ال  دري بد ل اإلطنا  من اإليجاة  لكن ال  حد ممكن ةعم  نف في القرآن 

 إطنا ا  قد دا نا  اٍّلفاظ المودزا البي تؤدكي نف  المعنى 

نعم   إنفها قواعدبم الل وية  النقدية البي حسبوبا ) بم غافلون(  يئا   منزل 

طبهم!! قبل القرآن فحكموا القرآن بهان ق  واعدبم ب   بي البي  رك

ه:   قد قال  احب  با  )الصورا الفن ة(  الما  حسنا  ب ا نصك

) على ب ا فال يمكن  ن نصَف المثل القرآني عامة   اإليجاة  ال  ن نميكز  

 اإلطنا  فهو مودٌز  َقْصر اٍّلفاظ على المعنى المراد  لكنه مطنب في 

القرآني على نوعين طويل  قصير  تفصيل ذلك  إيضاح مجهوالته  فالمثل
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  البما مبكصٌف  اإليجاة من دهة اللفظ  باإلطنا  من دهة الجزئ او د ن 

د  محمد  216إ اللا   رض اإليجاة(  )الصورا الفن ة في المثل القرآني/

 حسين الص ير(

  ن  ترى  ن الكاتب قد علَِّم ما في ب   اٍّقوال من در اا على القرآن فأمكنه 

من م كلة البعارض م  )ما  ددنا عل ه آ ا نا(  إعطا  اإلطنا   البخلكص

معنى بو غير معنا  في اال طالح النقدين  توظ ف ب ا المعنى لخدمة ما 

 ؤمن  ه ) بو الحي( من  ن القرآن  لكه مودٌز في  لفاظه مطنٌب في 

 معان ه   لكنه سرعان ما نسَي قوله  تا   )آ ا نا(ن فوض   عد قليلا عنوانا  

كبيرا  سمكا  )موارد اإلطنا  في المثل القرآني(ن  آ ر سمكا  )موارد اإليجاة 

في المثل القرآني(  ان مر في ر ام المور ف النقدي فراح ي رح سبب 

اإليجاة  قوله )قصرم اللفظِّ على المعنى  الح ف  اال بصار(   بدال  من  ن 

ارتأى ذبب  عيدا  على  يجعل العنوان )اآلياو الطويلة  اآلياو القصيرا(  ما

 طريقبهم في تقس م الح ف  اال بصار إلى  نوا  
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ة ما  را  في ب     المنهج اللفظي ال يحباج إلى دليلا  عد ذلك إلثباو  حك

المسألة بدراسة نماذج لإلطنا  المزعومن إذ يكفي الدليل المنطقي ال ي 

بي  ساس ساقه آنفا    ما يكفي ه ه نسف فكرا الح ف  اال بصار البي 

موضو  اإلطنا   ما مرك عل ك من نماذج في القواعد السا قة  بما يأت ك 

مة   منها في  وابد   رى من ب   المقدك

 

 القاعدا السادسة

د القرا او  في إ طال تعدك

 

 نص القاعدا:

ة دم   القرا او للفظ الواحد  ال يجوة للباح  في ب ا المنهج االعبقاد  صحك

قرا ا البي تطابي النظام القرآني  لو  ان   اذكا  يبودكب عل ه اٍّ    ال

 عند غ ا  القرا ا المطا قة للنظام يجب البو كف  الممر ر من طرييا آ ر 

    البرك
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  رح القاعدا:

لم نقم لحدك اآلن  أي تطبييا للمنهج على اٍّلفاظ القرآن ةن  ما مرك عل ك إن 

نظام القرآني المحكم   به بو إالف توض ٌح مقبضٌب لقواعد ب ا المنهج  فال

 قاعةا حصينةا ددا  فيها غمَرفم ال تمعدك  ال تمحصىن  في ال رف  زائن ال 

حصر لعددبان  في الخزائن دوابر ال ت به دوبرٌا دوبرا    رىن  مفات حمها 

 سراٌر   لكلك غرفةا مفباٌح  اصم ال تفبح إالف  هن  ال يمكن فبح دم   

من ال رفن  ال يمكن   لك البقاو دم   الجوابر  الخزاناو إذا فبح  غرفةٌ 

من  زانةا إذا فبح    فوق ذلك  لكه   بمكه ال يمكن معرفة حق قة  لك دوبرا 

 في الخزانة 

إنف القرا ا بي  حد مفات ح المر ر إلى ب   الخزانة إضافة  إلى االلبزام 

ي  حد  بم   ا ر  القواعد المكارا آنفا    قد  دد المنهج اللفظي  ن القرا ا ب

النظام القرآني المحكمن   نك ب   اٍّ ا ر بي البي تقوم  ح انا   السماح 

 المر ر    عدمه   المر ر في ب ا المنهج ل    دعة  ال يمكن  ن يكون 
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 دعة   فال عور  ه بو عين ال عور عند المكار حق قة ما  ا  على قدم ه 

يز    ه ه؟ إنفهم يعلم موضعهن  يعلم في دبليزا  فهل ي كك في  نفهم  ارج الدبل

ك لك إْن  ان  إحدى اٍّبوا  يمكن فبحها    ال يمكنن  ما يعلم إذا فمبح  

  نها فعال  فمبح   

د له موضعه من  فالنظام القرآني مثلما يحكم الباح  فإنفهم  دلكهم  يضا   يحدك

للمر ر     الحر ةن ٍّنف في تلك الطرق  المسالك عالماو  إ اراو  الفباو

عدم المر رن بل  بناك الفباو تقول )انبظر(ن    رى تقول ) إمكانك الد ول 

لكن من الطريي الفالني(ن  ثالثٌة تقول  كلكِّ  ضوحا )اٍّفضل  ن ترد  اآلن 

نخ ى عل ك عدم احبمال ما في الخزانة(ن  را عٌة تقول )نسلكمك المفباح في 

ك بو المقصود فعال  من قول  بك ا  فربكما يكون ذل… الوق  المناسب(

 النبي  لى هللا عل ه  آله  سلكم في   ف القرآن:

هِّ  لٌمن ظابرم م  نيٌي  باطنمهم عميٌي لهم نجوٌم  على نجومِّ كٌم  باطنمهم عِّ )ظابرم م حم

من  حاد    3475نجوٌم ال تمحصى عجائبمهم  ال تبلى غرائبمهم(  )الحد   

 ( 179ـ7/177الكافي ج
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   ال ريف  ن له عالماو  للعالماو عالماو تدلك على فيبكضح من الحد

 مسالكه  طرقه   زائنه 

 إنك القرا ا المحددا في ب ا المنهج لها  ربعة مسبنداو:

 

: إنف القرآن قد   ار إلى  ن قرا ته من عند هللا ال من عند  حد من اٍّ ل

 القركا   

لنبي  لى هللا عل ه  آله  الدعوى القائلة  ن بؤال  القركا      ا القرا ا عن ا

بي دعوى   اطلٌة من   لها ٍّنف الثاب  في البفسير  النحو  علم البالغة 

ا   ما بو  اضح    هرا  عض  ب  ٍّبلها ادبهادا  ال نصك من قرا او نمسِّ

ل  إثباو عك  ذلكن  دعوى تواتر سب  قرا اوا في  القركا  د ن  عضا ال تبكفك

:   لها اال بال ف ال د د في معنى السبعة ثانيها الخلط بينها  كثر من إ كالا

 بين اٍّحرف السبعة  ثالثها نقصان عدد الر اا عن الحدك المخصص للبواتر 

د ما ن فإطالق لفظ )مبواتر( على  عض القرا او ال يعني تواتربا  في 

 قواعدبم 
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  ما ال ي ذ ر  هللا تعالى عن قرا ته فهو في قوله تعالى:

  َمَعهم  قمرآَنهم إنف َعَلينا د  فإذا َقر َنا م فاتكبِّ  قرآَنهم  ثممف إنف َعَلينا َبَ اَنه  

 17،18،19الق امة  

فبدلُّ ب   اآلياو على  ن تول ف القرآن  بو ما سمكا  المنهج  البرتيب 

 قرا ته بي من  ؤ ن المبكلكم ال من  ؤ ن المبلقي   لمفا  ان  اللفظ 

د  بين عدا  دو ا ال  ب يكر في معنا  عند ت ي ير القرا ا فب يكر المعنى  تردك

 يجوة عل ه تعالى 

 

:  ر د الر اياو البي ت ير إلى  نف قرا ا اللفظ بي  احدا  ان الثاني

اال بالف دا  من قبل الر اا  نفسهم   تلك الر اياو ل س   عيدا  عن 

منها في  مبنا ل الجم  ن فهي مبثوثٌة في  ثيرا من المصادر   يأت ك  عض

 المالحي الخا ة  الكبا  في آ ر  
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: يك ف المنهج  نف القرا او في  ثيرا من اٍّح ان لم توض  على الثال 

مق اسا معلوما    منهجا علميكا  ففي المثال ال ي س سوقه المنهج قريبا  تجد 

 نف  حد اٍّلفاظ قر   سبٌة من القركا  السبعة  صوراا مخبلفةا عن قرا ا 

   م  ذلك ثمبكَِّبْ  في المصحف قرا ا السا    بمجرو قرا ام السبة؟ السا  ن

 قد  دد المنهج اللفظي  نف ب   القرا ا البي ر ابا بؤال  السبة بي 

الوحيدا البي تسمح له  المر ر  في النظام المحكمن  بي الوحيدا المطا قة 

 للنظام القرآني 

 

د القرا او  ما بو : إنف المنهج ال يمكنه الحر ة م  االرا   العبقاد ببعدك

د المعاني المحبملة للفظ الواحد  بو  د معنا  تعدك  اضح اآلنن ٍّنف البعدك

رين في اللفظين إذا قمرِّ ا  صوراا   خالف قواعد ب ا المنهج   مفا قول المفسك

دا إذا قمرَِّ و  (ن    لك قولهم في اٍّلفاظ المبعدك مخبلفةا ) بما  معنى  احدا

(ن فهو قوٌل  اطٌل  في رؤية ب ا المنهج لفلفاظ ) بي دم ع ا   معنى   احدا

  الحر او   سَيثبِّ   طالنه في مبح ا مسبقلا  ارج ب   المقدمة 
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 مثاٌل على القرا ا المثببة  الفا  

 للنظام الهندسي في القرآن

 

 المثال بو في قوله تعالى: 

 ئَ  َ يَئا  نمكرا َ َقَبلَ  َنْفَسا  َةك فة   َِّ يرِّ َنف ا َلَقد  74الكهف   دِّ

لقد الحظ المنهج  ن لفظ )ة  كة( في ب ا المورد به   الصورا  بعارض م  

قواعد   فثباو المعنى للفظ يحبكم  ن يكون اللفظ بنا  في موردا آ ر في 

)عليهم سورا مريم  معنى  احدا  حي  قال تعالى في   ف المس ح 

 :السالم(

  َسولم َربكِّكِّ ٍّبَب َلكِّ غمالَما  َةك فاَقاَل إنفَما  َنا ر   19مريم 

 السبب في تعارض ب ا اللفظ )ة  كة( في سورا الكهف م  قواعد المنهج 

تعني الطابر  المبرك   )عليهم السالم(اللفظي بو  ن )الز ي(  صفةا للمس ح 
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 )عليهم السالم(من ال نو ن  بي  فٌة ال يجوة ذ ربا من قبل موسى 

 م المقبول بيد العبد الصالح لو ف ال ال

رين بيكٌنن إذ يمكن القول  ن موسى   )عليهم السالم( ب ا اٍّمر عند المفسك

فم طفال ن  الطفل نفٌ  ة  كٌة ٍَّنفه د ن سنك البكل ف  فال موسى  كان يصِّ

  طأ  ال العبد الصالحن ٍّنف العبَد الصالَح مأموٌر ب لك  علما  )عليهم السالم(

  )عليهم السالم(ه موسى  اصا ال يعلم

إنف للمنهج اللفظي نظرا  مخبلفة  اسبخلصها من القرآن تجعل اٍّمر  طيرا  

 لل اية  ل   بيكنا  

 ب   بي النظرا:

عي ما ال يعلمن فك ف  )عليهم السالم(: إنف موسى   ال   نبيم مرَسٌلن  ال  دك

القرآن الحقا ؟   إذن فال  َعلَِّم  نف ال الم ة يم  حق قبه  نفه  افٌر  ما يخبرنا

 مثل ب ا الجهل  )عليهم السالم(يجوة  ن ننسب إل ه 
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 ان قد دا  ليبعلكَم من العبد الصالحن  )عليهم السالم(: إنف موسى ثان ا  

 قوله  ا فا  ال الم  نفه )نفٌ  ة  كٌة( مخالٌف لل اية البي دا  من ادلها 

لم  )عليهم السالم(م  العلم  نفه  بي البعلكمن بل بو قوٌل نق ٌض لها  ب ا 

 يكن ناس ا  االتفاق  ال رو  ما في حادثة السفينة 

 

: إنك الفكرا القائلة  أنف الطفل ال ي بو د ن سنك البكل ف بريٌ     ثالثا  

طابٌر من ال نو  إنفَما بو الحكم الظابري لل ريعة السما ية  ال عالقة له 

ليبح  عن  )عليهم السالم(دا  موسى   حق قة برا ا     فر النف     قد

ب ا العلم الخاص فال يمكن  ن  ناقض غا به ه حكم على النف   نكها بريئة 

د  نفه د ن سن البكل ف   لمجرك

 

: إنك )لفظ( غالم ال  دلك على الطفولةن علما   ن اللفظ  رد مقبرنا  في را عا  

  فه القرآن الحقا   م  الكافر  ما    )عليهم السالم(الموضعين م  المس ح 
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: إنف قبَل ال الم لم يكن  أمرا إلهي   ٍّنف المنهج  ر د اٍّلفاظ  لكها  امسا  

 يالحظ  ن اإلرادا الربان ة تعلكق  مبا را  ببنا  الجدار فقط   مفا  رق 

السفينة هبإرادا العبد الصالح   مفا قبل ال الم هبإرادا )مجموعةا ما(ن  بي 

  فرادبا اآل رين  الحظ اقبران اإلرادا  الحوادف البال ة:مجموعٌة ال نعرف 

يَبها السفينة:   79الكهف   َفَأَردوم َ ْن َ عِّ

ْفرا ال الم:  َما طمغَ اَنا  َ  م يَنا  ْن  مربِّقهم  80الكهف   َفَخ ِّ

 ْحَما نهم َةَكاا  َ َ قَر م رم َما َ يَرا  مِّ َما َربُّهم َلهم  81كهف ال  فَأَرْدَنا  ْن  مبدكِّ

بمما الجدار:   82الكهف   َفَأَراَد ربَُّك َ ن َ بلمَ ا َ  دف

 ب ا  مفرد  مبحٌ   امٌل يفبح  بوا ا  دد دا  لمبعلكقاو اإلرادا  عالقبها 

  القضا   القدرن  لكنه ل   من  م م موضوعنا اآلن 

  بنا   على ما  رد في النقاو الخم  السا قة فال بدك من االعبقاد  ن ب ا

اللفظ )ة  كة( يجب  ن يكون مخبلفا  في القرا ا في  لكا من سورتي مريم 

  الكهف 
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 اعبقدنا  الل  حثنا في المنهج  ن قرا ا اللفظ في سورا الكهف على  نفه 

)ةاك ة( بدال  من )ة  كة( تكفي للبفريي  مالئمة للنظام المحكم للقرآنن ٍّنف 

ن  بي  فٌة ال عالقة لها  اٍّيمان )الزاكي( بو )المكبمل النمو الن ط ه ه(

  الكفر  الهدى  الضالل ٍّنفها من الخصائص الجسمان ة 

 عند البح  في مصادر القرا او فودئنا  أمرا غريبا بو :  نف سبٌة من 

القركا  السبعة يقرؤ ن )ةاك ة( بودود اٍّلفن   احٌد فقط يقر با )ة  كة(  م  

 الواحد  بجر ا قرا ا السبة!! ذلك فقد ثبكبوا في المصاحف قرا ا 

بما  معنى    يبد   ن السبب في ذلك بو عدم البفريي بين اللفظين  عدك

ن  ما بو الحال في الكثير من القرا او   إذ غالبا  ما يقبصر البفريي   احدا

 على  مورا تافهةا  

 فقد   بح  العبارا القرآن ة آلية الكهف في ب ا المنهج مخبلفة تماما   

ر ن على  نفه  )عليهم السالم( من تصوير موسى فبدال   على ما يقوله المفسكِّ

)في غاية ال ضب من  فعال العبد الصالح حبى بمف  ضربهن بل رفعه  دَلَد 

د  ل العبارا إلى مجرك  ه اٍّرض حسب تعبير  عضهم(ن بدال  من ذلك تبحوك
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 حق قة ب ا  إلى العبد الصالح ل خبر  )عليهم السالم(سؤالا ملحكا من موسى 

 ال الم  السرف في قبله 

ال يعني ممنكرا   ما ةعم  : )لقد دئ   يئا  نمكرا()عليهم السالم(فقوله 

 ) ر نن إذ دعلوا ب   اللفظة بي اٍّ رى  معنى )عملا قب حا    ممنكرا المفسكِّ

 لبؤيكد البحريف في لفظة )ةاك ة(  

قد اسبعمل في القرآن فالنمكرم بو اٍّمر المجهول ال ي ال نعرف حق قبه    

 به ا المعنى فقط   ب   بي موارد  ه ه:

1    لم إل ه َنكَِّربمم م ال َتصِّ  70بود  فلمفا َر ى َ  دَ هم

2    َقاَل َسالٌم قوٌم ممنَكرم ن  25ال ارياو 

3     فلمفا َداَ  آَل لمووا الممرَسلوَن   َقاَل إنفكم َقوٌم ممنَكر ن   62الحجر 

وارد الثالثة نف  ال خوص  بم المرسلون من المالئكة  فهم  في الم

 لعدم  دود سابي معرفة بهم  )عليهم السالم(منكر ن عند إبراه م  لوو 

يقول للعبد الصالح: )قبلَ  نفسا  طابرا   )عليهم السالم(إذن لم يكن موسى 

ا   دئ   مرا  قب حا (ن  لم يكن غاضبا  بامفا   ضربهن بل  ان يض  تساؤال    ملحف
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 مامه  احثا  عن إدا ةا مقنعةان إذ يقول: )قبل  نفسا  نام ة  نموا  حسنا  

  سريعا    ير نف ا  ما فعلَبه بو  مٌر نكٌر  النسبة لي ال  علم حق قبه( 

 العبد  )عليهم السالم(إنف المنهج اللفظي يمخرجم ب   المحا را بين موسى 

ما  م ادا   الم ة  إلى محا راا بادئةا الصالح من  ونها مجادلة  غاضبة  بينه

 بين م باقا للمعرفة  بين مالكا لها 

 مفا قول ابل الل ة  الفرق بين )ة  كة(  ) ةاك ة(ن فإنفهم ا بلفوا في ذلك فقد 

(ن  قال آ ر ن: )الزاك ة بي البي لم ت نب  قال دماعٌة: )بما  معنى   احدا

ذ ر ب ا  بو عمر  فح كا  هللا على قطن  الز  ة بي البي إذا  ذنب  تاب (  

  انظر الباج  اللسان(  7/73ب   البفرقة النف سة! )البب ان

 قال ال  ت الطبرسي: من قر  ) قبل  نفسا  ةاك ة (  معنا  طابرا من 

ال نو ن  من قر  )ة  ة( فمعنا  بريئة من ال نو !! )نف  المصدر  عال (ن 

ال فرق بين القولين )طابرا(  ي ال فرق بين قوله  قول  بي عمر ن   

رم  البما  د ل الجنة   فاقر   ّك م  المطهف  )بريئة( من حي  النب جة  فالمبرك

   عجب!!! 
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لو قال ذلك  أي معنى  من  )عليهم السالم( قد نسيف الجم  م  ن موسى 

المعاني البي ذ ر با لكان مخالفا  لكالم هللا ال ي دا   عد ذلك في  فة 

 ه  حد الط اا الكفرا:ال الم من  نف 

  فَرا ما طمغَ اَنا  َ  م َنا  ْن  مربِّقهم  80الكهف   َفَخ ِّ

فقل ٍّبي عمر : إذا  ان  الزاك ة بي البي لم ت نب قط فلماذا قبله العبد 

الصالح؟ن  إذا  ان  الز  ة بي البي إذا  ذنب  تاب    فما  درى   ا عمر ا  

توببه ال تكون نصوحا ؟   ما  ان اٍّددر   ن هللا ال يقبل توببه؟  ما  درا   ن

 ه  بو  ريد  ن  ثب  براعة  في معرفة الل ة  ن  نظر في  با  هللا ل جد  ن 

)عليهم )الز  ة( بي البي ال ت نب قط من  الل   ف المالئكة لع سى 

 في س اقا ن ميكا في سورا مريم ال يقبل قرا تها على  ةن )ةاك ة(؟  السالم(

ذلك فعندبم سكان البوادي يقولون  ما ةالوا: )ب ا ةرٌ  ةاكا   لو تر نا  لك 

(  ي حسن النمو  البكاثر   فأ ن )الزاكي( من )الز ي(؟    ف   ب ا ماٌل ةاكا

؟    زعم اآل ر ن  نفهما  معنى   احدا
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ة تؤيكد المعنى ال ي   بب إل ه  إنك دم   اٍّلفاظ  البفا يل في ب   القصك

القرا ا البي يعبمدبان  ترفض القرا ا )ة  كة(    بي المنهج اللفظين  تؤيكد 

تفا يل يطول ب انها   لكنك تالحظ بوضوحا  افا  ن العبد الصالح لم يقل 

د  ن  )عليهم السالم(مركا لموسى   نفه   لف  االتكبا    نفه عصا    بل  ؤ ك

ها له   لف   رو االتكبا  فقط  بو )عدم السؤال(ن قال )عليهم السالم(موسى 

تين  في الثالثة فارَقه   بي آياٌو بيكناٌو في سورا الكهف:  مرك

 َقاَل إنفك َلن َتسَبط َ  َمعي َ بَرا   67الكهف 

 نهم ذِّ َرا َف َلَك مِّ  70الكهف   َفإْن اتكَبعَبني َفال َتسألني َعن  ي ا حبفى  محدِّ

 َقاَل َ َلم  قمْل إنفك َلن َتسَبط َ  معي  برا  72ف الكه 

 َقاَل َ َلْم  قمْل َلَك إنفَك َلن َتسَبط َ  َمعي َ بَرا   75الكهف 

 ……  فاقر با  تأمكل
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 البا  الثاني

 

 مناق او المنهج اللفظي

رين    لقواعد النحويين  آرا  المفسكِّ

 على ضو  النظام القرآني

 

  فيــــه ثالثة فصول

 

قد ر مح  فا في الفصل اٍّ ل: مناق ة المنهج اللفظي لنماذج من ت

رين  النحويين  البر يب القرآني عند المفسكِّ

الفصل الثاني: مناق ة المنهج اللفظي لنماذج من ت يير اللفظ  البرتيب 

  الف النظام القرآني

 الفصل الثال : مناق ة المنهج لقواعد النحويين
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 الفصل اٍّ ل

 مناق ة المنهج اللفظي 

رين  النحويين لقرآنيلنماذج من تقد ر مح  فا في البر يب ا  عند المفسكِّ

 

 مد ٌل   لي:

ال يمكــن  ــأيكِّ حــالا مــن اٍّحــوال  ضــ  تطب قــاو المــنهج اللفظــي فــي النحــو 

 صو ا ن  فـي الل ـة  البفسـير عمومـا  موضـ  البنفيـ ن فهـي  كبـر مـن قـدرا 

  اح ا  حيدا  

بكبـ   لكن ب ا المنهج يجـزم   ـكلا مسـبيا  قـاط ا  ن الباحـَ  ـ  يف  احـ ا ـ  

قواعد  فإنكه س كون قادرا  على ت خ ص   طـا  الل ـويين    ـحا  المعـادم 

ــرين  النحــويينن بــل   بــل العقائــد  يضــا   فهــ ا  مــٌر بــو فــي منبهــى   المفسك

ال سر   س كون الباحـ  المبكبـ  لقواعـد المـنهج اللفظـي قـادرا  علـى تصـح ح 
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و لم يكن قد سبي قواعد النحو   ض   س ا دد داا لإلعرا   البالغة حبى ل

 له فعل ذلك من قبل 

إنف ب   الميزا  الطب  ل س  من مميزاو المنهج اللفظين بل بي ميزا القرآن 

ل عل ه ب ا المنهج   ال ي  بطفك

ب ا الكبا  اإللهي ال ي سيرى الباح  المول   علوم الك م ا   الوراثة  الفلك 

  سـ م مـن السـما او  اٍّرض!   غيربا  نفه  كثـٌر دقفـة   إحكامـا  منهـا دم عـا    

ــَعْ   ــلف  ــي ا  لــم يســعها  ــي َ سِّ    ــف ال يكــون  ــ لك  بــو )الرحمــة( الب

  يٌ ؟! 

ـفا  ـدعو إلـى االسـب را   ع  القواعد النحوية  اآلرا  البفسيرية ببعسك لقد  مضِّ

م في بـ ا الفصـل مناق ـاوا لـبعضا مـن  إن لم يكم  دعو لالسبهجان    سنقدك

ــ ــاو الل ــوي فــي بــ   اآلرا  المبعسك ــ ي قطعــه االعبب ــيكن فيهــا المــدى ال فة نب

ــم  بــا  هللا  ال ــكل الصــح ح عــن طريــي الب ــويل   ــرف العقــول عــن تفهك

 عليها  الطرائي الل وية البي تسمح ببمرير ب   اآلرا  على  نكها مراد هللا  
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ه: ) ل   في  فه ا ابن  الويه يقول في  با  )ل   في  الم العر ( ما نصك

 عر  ) عد(  معنى )قبل( إالف في قوله تعالى:كالم ال

  َبادَي الَصالِّحون ْن َ ْعدِّ ال ِّ رِّ  نف اٍّرَض َ رِّثمَها عِّ   َ َلَقد َ َبْبَنا فِّي الَزبمورِّ مِّ

 ( انبهى 105اٍّنب ا  

فقد ظنف  نف )ال  ر( بو القرآنن  إذن فك ف يكون )الزبور( مـن  عـد الـ  ر؟ن 

 قبل( ٍَّنفه قبل القرآن  فال بدف  ن يكون )من 

 عل ــه فــإنك ) عــد( بــي ) عــد( عنــد دم ــ  اٍّمــمن  عنــد دم ــ  العــر  إالف عنــد 

الوحي  في موض ا  احدا منه بي  معنى )قبل(! فهل سمعبم   ُّها الناس فـي 

 تاريت الخلي  لكهم  رحا  لمفرداا ل ويةا به   الطريقة العجيبة؟

( بو )القرآن(     ان بو قـد )حـركف( اٍّمـر  إذا  ان  حٌد قد توبكَم  ن )ال  ر

عائـه  نف  ة مـا فعـل  ادك ن فقد دا  النحوي ل عط ه  ـهادا  علـى  ـحك عن قصدا

( في  لك ل او اٍّمم إالف في ب   اآليـة فـإنف  )قبَل( بي )قبلم(  ) عَد( بي ) عدم

مرف ) عَد( بي )قبلم(!   ارو ب   ال هادا قاعدا  يجري عليها البفسيرم  لفما 

  اآلية 
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  ان اٍّددر  ـالنحوي د ن سـوا   ن  بو كـف بنـا  يبأمكـل   فعسـى  ن يكـون 

 ما قاله الناس عن معنى )ال  ر(  يئا   اطئا  

ف  ألك البعريف  رد في القرآن  كثر من مركاا  مـا  فإنف )ال  ر( ب ا اللفظ المعرك

 اآل بين الباليبين:  دلُّ داللة   اضحة  على  نفه  يٌ  بو غير )القرآن(  الحظ

  ص  رآن ذِّي ال ِّ ر  1ص    القم

  م َ َبفككر ن م َ َلَعلفهم َل إليهِّ ْ َر لِّببيكَِّن للَناسِّ َما نمزكِّ النحل   َ َ نَزلَنا إَل َك ال ِّ

44 
َل إل ــه  فهــل يمعقــل  ن يكــون ) القــرآن ذي القــرآن(؟  بــل يمعقــل  نف القــرآن  منــزِّ

ليمبيكَِّن للنـاسِّ القـرآن؟   فهـ   داللـٌة مـن   ضـح  ) لى هللا عل ه  آله  سلكم(

ر ن سوية    ال  ن  دد ا حردا  في تحويـل  الدالالو بَجَربا النحويون  المفسكِّ

) عد( إلـى )قبـل( لـم يخردـوا قـط  ال فككـر ا  بـدا  فـي  ن يخردـوا مـن المفهـوم 

دا  ر  ـاالخاطئ ال ي يجعل )ال  ر(  )القرآن(  يئا   احـدا ن فخردـ  تـأ يالتهم 

ـــل بـــر دا  عصـــابهم  حيـــ  ةعمـــوا  ن القـــرآن قبـــل الزبـــور فـــي )اللـــوح  مث

 المحفوظ(!!
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او الرساالو السـما ية  !!  فانظر  يف اطال ا لد هم على اٍّسرار اإلله ة  ملفف

 ال نعلم ما ال ي  درابم ببلك اٍّسرارن إذ  لك ما نعلمه  ن )الزبور( بو  يضـا  

 من  الم هللا:

  َا َد َةبمورا َ آَتيَنا د    55اإلسرا 

ــف النحــوي  البفســيرين فكــان  ــف اٍّمــر عنــد  مثــال ذلــك مــن البعسك  لــم  بو ك

لــون   ــف  القــرآن بــو مســرَح مجــادالتهم النحويــة  قواعــدبم اإلعراب ــةن  ؤ ك

مون مـا  ر ن الجملـة   ـف  ـا  ان  يقـدك  ا  ان  يح فون   ف  ا  ان  يقـدك

من  يجعلون  ر ن ما تقدك رن  يؤ ك الحق قة  ناية ن  المثَل اسبعارا ن  اإلبهـام  تأ ك

بالغــة ن  الت    ـــلُّ ذلـــك  غيــرم م بـــو فـــي الحق قــة )قواعـــٌد نحويـــٌة(   ـــر ٌح 

 بالغ ٌة 

ممـهن   مفا القرآن نفسـه فلـ   ه ـه عنـدبم قواعـٌد  ا ـٌةن  لـ   لـه نظـاٌم َيحكم

نوا مـن فهو  النسبة لهم مفبوٌح د ما  ل أ   منـه الجم ـ  مـا  ـا  ا سـوا    ـا

 البصرا  م الكوفة  م ال ام  !!
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إنف اٍّمثلــَة البــي ســبأت ك الحقــا  بــي نمــاذٌج قليلــٌة مــن ظملمــاو بــ ا البحــر 

ن  بي ذي بي فـي مـوارد سـبةا ا برنابـا  دلكـة   ـابدا  علـى مـدى بـ    اللجيك

عا  ببقد ر مح  فا في  با  هللا   الظلماو من  الل االدك

 

 

  وابد ا بلفوا فيها

 

 اٍّ لالمورد 

 

 في مسألة )بل تجوة إضافة ال ي  إلى نفسه؟(

 بنا سنناقل ال وابد على موضو  )بل يجوة إضافة ال ي  إلى نفسه؟(ن 

( مــن مســائل الخــالف فــي  بــا  اإلنصــاف لفنبــاري  61 بــي المســألة الـــ )

 دوبربا يكمن في السؤال البالي: )بل تجوة إضافة االسـم إلـى اسـم  وافقـه 

 في المعنى؟( 
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ــ ــاو البــي بــي  بــمك  م ــٌة  م ــكلة المبرادف ن الواضــح  نف بــ   المســألة  ا ك

م كلةا عالجها ب ا المنهجن حي   نكر  ٍّ لكِّ مركاا فـي البـاريت الل ـوي  دـوَد 

المبرادفاو   ال    يك ف لك ب ا المنهج ه ما  لي عن  طالن موضو  بـ   

 المسألة 

إضـافة ال ـي  إلـى نفسـه إذا قال اٍّنباري: ) ذبب الكوفيون إلى  نفـه يجـوة 

 ا بلف اللفظان  ذبب البصريون إلى  نفه ال يجوة( 

  يعلكي المنهج اللفظي على ب   الفقرا  القول:

الحظ   ي القارئ بدقفةا  نف قض ة  نف يكون للمعنى  كثر مـن لفـظا بـي قضـ ٌة 

مفر ٌغ منها عندبم  النقـاش بـو حـول دـواة إضـافة لفـظ المعنـى إلـى لفظـه 

  ر!اآل

وا  أن قالوا: ٍَّنفه قد دا  ذلك في  با  هللا   الم  قال: ) مفا الكوفيون فاحبجك

و َحيُّ الَ قِّين  العر   ثيرا  قال تعالى   ال قين في المعنى نعٌ    إنف َب ا َلهم

للحيك ٍّنف اٍّ ل ه ه )الحيُّ ال قين(ن  النع  بو المنعوو في المعنى 

َ َلَدارم اآل راِّ   بمما  معنى  احد!   قال تعالى  فأضاف المنعوو إلى النع 
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 اآل را نعٌ  للدار  اٍّ ل ه ه ) للدار اآل را(ن  ما في موض    َ يٌر 

 فأضاف الدار إلى اآل را     لك قوله تعالى    َللَدارم اآل َرام  آ رن 

نَ   َ  الَحبُّ في المعنى بو الحصيد     لك   َدنكاوا َ َحبكِّ الَحصيد  َما  م

 الجانب بو ال ربي في المعنى(  انبهى نقال  عن  با     َِّجانِّبِّ الَ ربِّيك 

 ( 436ـ  61ـ م 2)اإلنصاف ـ ج

نقول: لقد دعلوا المنعوو بو النع  في المعنىن  بو من  غر  ال رائب فـي 

ب ا النحون إذ من المعلوم  نف النع  ما بو إالف  ا  ٌة  احدٌا مـن  صـائص 

ون  المنعووم مب يكٌر  النع م ثابٌ ن فلو قل : ) جا (    ) اس ( فهـو المنعو 

 نع   و ف  ه  كثر من منعوو فك ف يكون بو المنعوو؟ 

 المنعـــووم بـــو  يُّ  ـــي ا مـــن حـــي    دمـــادن  النعـــ م  ـــفٌة مـــن الصـــفاو 

ٌد فك ف يكون بو؟  دا للمنعوون  إذن فالمنعووم  احٌد  النع م مبعدكِّ  المبعدكِّ

 

 ة بل سفسطة الكوفييندحض حج

 لنالحظ اآلن تلك الموارد البي ةعموا  نكها  وابد على مرادبم:
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ـو َحـيُّ الَ قِّــين    قولـه تعـالى: 1 ن حيـ  ةعمــوا  نف 95الواقعـة  إنف َبــ ا َلهم

 الحيك  ال قين  احٌد في المعنىن فل لك تجوة إضافة ال ي  إلى نفسه 

فـا   ـأل البعريـفن  تجريـد  لقد فاتهم  نف الحـيك بـو  ـيٌ  معلـوٌم  إذا  ـان معرك

ن  مــن  ل البعريــف ســ جعله  لفــظا يصــدق علــى  ي دانــبا مــن دوانــب الحــيك

ــا  ــأل البعريــف     اإلضــافةن  ف: إمك  ســ ظل بــ ا الجانــب مجهــوال  مــا لــم يعــرك

ف  أل البعريف  المعلوم ما بين السام   المبكلكم   فأمض َف إلى ال قين المعرك

ال قين بـو  نف الحـيف قضـ ٌة  ـح حٌةن  ال قـيَن بـو معرفـةم الفرق بين الحيك   

تلك القض ة  دردة من درداو االعبقاد  اإليمان بها   ي  نف الحـيف موضـوٌ  

 ال قيَن بو دردٌة من دردـاو معرفـة الموضـو    بـو  مـٌر ال نظـنُّ  نف طـال  

(  احدا ؟ (  )ال قينم  المدارس يجهلونه فك ف   بح )الحيُّ

ــى نفســه  مــا فإضــافةم  ــى ال قــين لــ   مــن قبيــل إضــافة ال ــي  إل  الحــيكِّ إل

ف عنه قد بلغ دردـة  ةعموان بل   بح المعنى  نف ظهوَر حق قةِّ ما  ان  بحدك

 ال قين 
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ـــَدارم اآل ـــراِّ َ يـــٌر    قولـــه تعـــالى: 2   لفـــظ 30ن النحـــل 109 وســـف  َ َل

ن  لفظ )اآل ـرا( بـو  ـفٌة ال  ( يصدق على  يكة دارا تصـدق علـى الـدار )الدارم

فة   حدبان بل على  ي موضو ا له   لى  آ را  بداية  غاية   )اآل را( المعرك

 أل البعريف فـي النظـام القرآنـي بـي آ ـرا الودـود  لـه  بـي مطلقـة المعنـى 

َمـا بـو لبعريـف الـدار  فل سـ  الـدار  اآل ـرا   معلومةن  إضافة الدار إليها إنف

علــى ذلــك اســبعماالو القــرآن للفظــي )الــدار(  ــيئا   احــدا  فــي المعنــى   ــدلكنا 

ن حيــ  17اٍّعلــى  َ  اآل ــراِّ َ يــٌر َ   َقــى   )اآل ــرا(ن مثــل قولــه تعــالى: 

ـــقِّين  دـــا و  مفردبـــا   مثـــل قولـــه تعـــالى:  م َداَر الَفاسِّ اٍّعـــراف  َســـأمرِّيكم

ن حي   مض ف  لفظة )الدار( إلى لفـظ آ ـرن  المعنـيُّ بهـا داَربمـم اٍّ لـى 145

َفَخَســفَنا  ِّــهِّ َ بِّــَدارِّ ِّ  اآل ــرا  مــا  ــدلك عل ــه النظــام    ــ لك قولــه تعــالى: ال 

ن فدار  بنا بي مسكنه  ما تبعه مما  د ر عل ه  مـر 81القصص  اٍّْرَض 

 ح اتهن  ل س  بي آ رته 

ن إلفـادا 32اٍّنعـام  َ َللَدارم اآل ـراِّ َ يـٌر     مفا اسب هادبم  قوله تعالى 3

اٍّ لى على  سلو  الثان ةن فقد عدف  المنهج مصيبة  دد دا  فوق  تقد ر اآلية
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ف عن قض ةا   رى غير تلـكن  فيهـا  المصيبة اٍّ لىن ٍّنف ب ا البر يب  بحدك

من اإلعجاة ما  بهر العقول  يحيكر اٍّلبا   يك ف عن  سرارا من غوامض 

ضــعها بــ ا النظــام الصــارمن  لكــن  ــرحها يطــول لــ لك فإنكهــا ســبأتي فــي مو 

  اضحة   ظابرا  ظهور ال م  في رائعة النهار إن  ا  هللا تعالى 

ــاوا َ َحــبكِّ الَحصــيد    قولــه تعــالى 4 نــَ  ن  قولــه تعــالى: 9ق  َدنك َ َمــا  م

ن فاٍّمر فيهما  ـ لكن إذ الحصـيد  ـفٌة للَحـبكِّ 41القصص   َِّجانِّبِّ الَ ربِّيك 

دـد ا بـ   الصـفة تطلـي علـى  ل   بو الَحـبف نفسـهن  لـو تـدبكر ا القـرآن لو 

    ا    رى  ما س أت ك 

 ةعمهم  نف )الجانب(  )ال ربي(  احٌد بو  كثر غرا ة  ٍّنف لفظ )دانب( 

س ظلك مجهوال  ما لم يمَضف إلى دهةا من الجهاون فإضافبه إلى دهةا 

معلومةا قد دعل  من ب   الجهة في عين الوق   فة  لهن  ه ه إ ارٌا 

   عدبم عنها! لط فة  لكن ما 

 دحض دوا  البصريين 
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 إذا  ان ر ي الكوفيين به   ال را ـةن فـإنف ردف البصـريين  غـر م   عجـبم حيـ  

 قالوا على ما في نصك اٍّنباري الم  ور سا قا :

ة لهم ه ه ٍَّنفه  ) مفا الجوا  عن  لماو الكوفيين:    مفا ما احبجوا  ه فال حجك

ـا قولـه تعـالى  كلكه محموٌل على ح ف المضاف إل ه  إقامة  ـفبِّهِّ مقاَمـه:  مف

  و َحيُّ الَ قِّين ن فالبقد ر ه ه "حي اٍّمر ال قين"  بو مثل قوله إنف َب ا َلهم

ــا قولــه 5البينــة  َ ذلِّــَك دِّ ــنم الَق كَِّمــة  تعــالى  ــة الق مــة    مف ن  ي د ــن الملك

 ف الزر   الحصيد  ي " حبك الزر  الحصيد"ن     َ َحبف الَحصيد  تعالى 

 بو البحقيي ٍّنف الحصد للزر  ال للحب(  انبهى دوا  البصريين 

ـف  البكلكـف الم ـين  نسأل: بل تسبلزم إدا ـة البصـريين بـ ا البقـد ر المبعسك

  عدما ر     نف حجة الكوفيين ما بي إالف سفسطة؟ 

( مـا بـو إالف )تفسـيٌر  ـا لر ي(ن ٍّنف لقد ر  نا فـي مـا سـبي  نف )تقـد ر محـ  فا

د به ا المح  ف الوبمي  فما  درابم  نف البقد ر بو )د ن  المعنى سوف  بحدك

الملكة الق مة(  ل   )د ـن الملكـة الق مـة( مـثال ؟  مـا  درابـم  نف البقـد ر )دار 

لكة اآل را( مثال ؟  الساعة اآل را(  ل   )المِّ
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نك إضافة قض ةا ما لهـا لقد   ضحنا قبل قليل  نف ال قين بو دردٌة معره ٌةن   

ــالى  ــه تع ــَم الَ قــين  كـــ)العلم( فــي قول ل ــوَن عِّ ــو َتعَلمم ــاثر   ــالف َل ن    5البك

(  ما في اآلية موضو  البح  بو ٍّدل إكسا  تلك القض ة مـن حـيكا  )الحيك

   علــما دردــَة ال قــينن فــال ضــر را لبقــد ر محــ  فا مــن مثــل ) مــر( ٍّنف  ــلك 

اٍّمـــور     ـــي  مـــن اٍّ ـــ ا    فكـــأنكهم ال  ـــأن  موضـــو ا بـــو  مـــر مـــن 

َمــا  ــدافعون عــن ر  هــم ) عــدم   ــدافعون عــن الل ــة نفســها  ال عــن القــرآنن إنف

ر ا لفظـا  بـين لفظـي حـي  يقـين  الجواة(   لمفا لم يجد ا إدا ة  احبالوا  أن قدك

 بو اللفظ ) مر(ن  بك ا فعلوا في  ق ة الموارد    

تقـد ر  بـو )حـبك الـزر  الحصـيد(  غـر  مـن ذلـك  قولهم  نف )حبف الحصيد( 

كلكــه  ٍّنف الحصــيد إذا  مطلِّــَي علــى مســمى  مــا فقــد   ردــه بــ ا اإلطــالق مــن 

حالبــه اٍّ لــى إلــى حالــةا   ــرى فهــو إذن  ــي  آ ــر غيــر المســمكىن بــ ا إذا 

سلفمنا  أنف الحصيد ال يكون إالف من الزر ن فك ف إذا لم يأذن لنا القرآن به ا 

 سل م؟ الب
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مثال ذلك: الما   الثلج  فالثلج حالة من حاالو الما   لو قال ردٌل )ما بـو 

ر  بــل البصــرا العبــارا علــى  نكهــا: )مــا بــو ثمــن المــا   ثمــن الــثلج( فهــل يقــدكِّ

الثلج؟(  فك لك الحصيد بو حالة من حاالو الزر  العد دا  ل   بـو الـزر  

  لُّ ةر ا حصيد  ال بو الَحبك  فكلُّ حصيدا  ان ةرعا   ل   

لقــد ا بلفــوا ه مــا يجــب  نف  بفقــوا عل ــهن  اتكفقــوا علــى مــا ال   ــل لــهن  بــو 

إضافة ال ي  إلى نفسهن فقال الكوفيون  جواة اإلضـافة  منعهـا البصـريون 

ر ا مح  فا ن ٍّنفهم اتكفقوا على  دود ما يسـمى  ال  ن لمفا  سقط في   د هم قدك

 بـ )ال ي   نفسه( 

على ) نف الحصيد بو الَحبُّ في المعنـى  إن ا بلفـا فـي اللفـظ( بـو فاتكفاقهم 

 ســاس الم ــكلةن  بــو ســبب ظهــور المســألة البــي ال  دــود لهــا فــي ل ــاو 

 العالمين إالف في  ذبان النحويين 

 فانظر   ي القارئ إلى الحصيد في القرآن لبعلم ما بو:

 ن هم َعَل َك مِّ يد َذلَِّك من  نَبا ِّ اَل يبِّ َنقمصُّ  100بود  َها َقائٌِّم َ َحصِّ
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د  نف الحصيد فيها ال  فعلى دم   االحبماالو الممكنة له   اآلية فالمؤ ك

 عالقة له  الزر   الحبك الم  ورين عندبم 

 قولهم  نف الحصد للزر  ال للحبك   ن ن ٍّنفهم ظنكوا  نف )الحصَد( بو تلك 

ةن فحصر ا  نفسهم في دائرا العمل ة الم كان ك ة لقط    ول الزر    اآلل

اال طالح الضيكي ال ي ال  ضيي منه إالف تلك العقول في  ق ا ةعموا فيها 

 نف للمعنى سبعون مفرداا  للمفردا سبعين معنى  فانظر  عين النبابة إلى 

 ب ا البناقض ال ن   

 : )عليهم السالم(لو  ان الَحْصدم للزر   ما ةعموا َلما قال  وسف 

  َلِّهِّ َفَما ح نبم  47 وسف  َصْدتمْم َفَ رم  م فِّي سم

فالحْصدم في ب   اآلية قد   بح للَحبكِّ ال ي  بودفب  ْن  مبـَرَك فـي سـنبلهن إذ 

 ال يمكن تْركم الزر  في السنبل حين الحصاد  السنبل دزٌ  من الزر !!

ي إلـــى  ـــؤدك ـــل الل ـــة  ت ـــم المفـــردا  تقب ـــك القواعـــد تحجكِّ ـــرى معنـــا  نف تل  ال ت

 لبباس؟اال 
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فإن دادلوك فسألهم لِّمن يعود الضمير في )ف ر  ( الوارد في اآلية ب  ؟ بل 

بــو للَحــبك  م للــزر  الــ ي لــم تــ  ر  اآليــة  مفعــولا لـــ )حصــدتم( فــإن قــالوا: 

)يعود للزر (ن فإن الزرَ  ال يحفظ في السنبل حي   ن السنبَل دزٌ  منهن  إن 

(ن فهو المطلو    قالوا: )يعود للَحبك

 القرآن  عيٌد عن مصطلحاتهم  بعيٌد عن المعاني البـي فـي  ذبـانهمن ٍَّنفـه إنف 

للمفــردا  فالحْصــدم فــي القــرآن بــو )  ــ  الثمــرا  (1)يســبعمل المعنــى )الجــ ري(

النهائ ة لالحبفاظ بها إلى حين(  بو معنى له مصاد ٌي سوا   ان  ةرعا   م 

 ـ  نفوسـهم  تـرك آثـاربم  بهـ ا  مما   م غيربما  فـإذا  بلـك هللا تعـالى  مفـة   

ركا م الثمار  يبر ون آثار الزر  مهما  ان   يصبحون حصيدا ن مثلما يجني الزم

الوسيلة المبخ ا له ا الجني  الجمـ ن  بـ ا مـا فـي قولـه تعـالى   ـأن اٍّمـم 

 الهالكة:

  َفَما ةَاَل  تِّلَك َدعَوابم َحبكى َدَعْلَنابمم َحصيدا  َ امِّد ن   15اٍّنب ا 

                                                        

لــنصك يقصــد  ــه المعنــى اٍّ ــلي الــ ي ال يمكــن  نف  و ــف إالف  عبــاراا طويلــةا يمكــن  ــ اغبها  طريقــة االقبــران اللفظــي ل (1)
 القرآني 

 المحقي
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في ال ابد ال ي دا   ه  )عليهم السالم( من ب ا  لكه نفهم  نف قول  وسف 

البصريون  بقى بو اآل ر عينـه بـال تقـد رن   ـرحه بـو: )مـا حصـدتم )مـن 

( ف ر   في سنبله ٍَّنفه  حفظ له(   الَحبك

نَ   َِّجانِّبِّ ال ربي   ما قوله تعالى:  فـإنف  ـلك مفـرداا  100القصـص  َ َما  م

 للجهاو بي مكاٌن قطعا ن  ال يمكن  نف تكـون  ـيئا  آ ـر مثـل  ـرقي منسوبةا 

   دنوبي    غربي  لو م  البسـل م  ـالمعنى اال ـطالحي  فلـو قـال القائـل: 

)ارحلوا إلى المسكن ال رقي( فال  حد يسعه  نف  زعم  نف البقد ر بـو )ارحلـوا 

ارا مــن   لهــا إلــى إلــى "مكــان" المســكن ال ــرقي(ن ٍّنف المكان ــة الةمــ  العبــ

آ ربا  فقوله تعالى ) مـا  نـ ( يفهـم منـه الظـرف المكـاني  الزمـاني سـوية ن 

ـــه مكـــان   قولـــه )ال ربـــي( بـــو تحد ـــد لجهـــة المكـــان   قولـــه ) جانـــب(  فإنف

 ) ر ا اآلية على  نكها ) ما  نـ   جانـب المكـان ال ربـيكِّ  موقعه  فك ف إذن قدك

َف لداللة ما في الجملة عل ـه؟ فمـن بـو الـ ي رآ  مـركا     نف لفظ )المكان( حم ِّ

مودودا  حبى  را  اآلن مودودا ؟  ما بو معنى البقد ر  الح ف إذا  ان بناك 

 ما  دلك   ال  على المح  ف؟!! 
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على ب ا المنطي يصحك بـل  يحسـن  نف  ـد َل النحـوي علـى موظـفا حكـومي 

 : )فــأ ن ةيــٌد؟( ه قــول لــه: )مــن  نــ ؟( ه قــول لــه: ) حمــد(ن ه قــول النحــويك

ه جيبــه: )ال  عــرف  حــدا  بهــ ا الســم بنــا( فيــردك النحــوي عل ــه قــائال : )بلــى   

 ن  ردـٌل دابـٌل  ـالنحون  ةيـٌد  ي  ـخصا آ ـرا غيـرك  ـان يمكـن  نف يكـون 

بد ال  عنك    معكن  لكن  ما  نف "الدائرا" لم تسب نِّ عنك  عد  لم تحبج إلـى 

 ى  ن اسمك ك  حمدا !!(ردلا اسممهم "ةيٌد" فسوف   افي عل

 يبمالك الموظف  عصا ه  يسأل النحوي: ) لَِّم ذلك  لكه؟(ن ه قول: )ٍّنف لي 

ــوظ في الواحــد  ــى المقعــد ال ــزاحم عل ــه ال يجــوة  ْن  ب ــا   ــزعم  نف  ــديقا  نحويك

ردالنن   نا  قـول بـل يجـوة البـزاحم  يجـوة  نف يمضـاف )موظـف( علـى ر س 

ــ ــة )موظــف( فــي نفــ  المكــانن فلمك ا افبرضــ م  دــوَد ةيــدا  فحمبــه بهــ   الحجك

 الدام ة فلم يمجْب   ي !!(

 يظنُّ الموظف في البد   نف ب ا الردل مجنوٌن   ـديقه النحـوي بـو العاقـل 

لكنه ال يعلم   ف  فحمه به   الحجة ه سأله قائال : ) بل  لقمبه حجـرا  بهـ   

ة    ف؟(     الحجك
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ن ٍَّنفـه اتكفـَي معـي مـن قبـل علـى دـواة ه قول النحوي: )نعـم    لقمبـه حجـري

  دود "ردلين"  بما في الحق قة ردٌل  احٌد!!(

  به ا الجوا    بح الموظف ال  دري من منهما  كثر دنونا  من  احبه!!

 ال تحســب   ــي القــارئ  نكهــا طرفــٌة  ــارج الموضــو ن فقــد قــال النحويــون  ن 

بل يجوة إضافة ال ي  إلى  )للمفردا  ظ فة( بي  دا  المعنى  ثمف تسا لوا:

 نفسه إذا ا بلفا في اللفظ؟!! 

فك ف يكون اللفظ مخبلفا   ال ي  بو نفسه؟ فمثلهم مثـل بـ  ن الـردلين ال 

 فرق بينهما  بدا  

 ال تحسب  نف ب   اآلرا  النحويـة  عيـدا عـن البفسـيرن بـل قـام البفسـير بهـا 

 ــه مكانــه بــو عمــٌل قــد  ال  ــزال قائمــا   فحــْ فم المضــاف  إقامــة المضــاف إل

ــدف عنــدبم مــن اٍّد او البــي ال غنــى  ن   ــه  بــب البفســير المعبمــدان  عم ــحِّ  م

ــى مــن ال يعــرف )  ــول( بــ   السفســطة  نف  مــوا عل ــر عنهــان بــل حرك للمفسك

يقبرَ  مـن القـرآن  فـانظر مقـدماو   ـول البفسـير  لكهـا ن انظـر مـثال   بـا  
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( 317ص 6ســـير )البب ـــان ج (  انظـــر تف295ص 1)إح ـــا  علـــوم الـــدكِّ ن ج

 لبجدبا بناك 

 

 المورد الثاني

 

 قوله تعالى: 

   را  59اإلسرا    آَتيَنا َثمموَد الَناَقَة ممبصِّ

َرا ( ـ المصدر السابي  َرا(  )ممَبصكِّ   بناك قرا تان   ريان بما )ممَبصف

 قالوا  البقد ر: ) آتينا ثمود الناقَة آية  مبصرا( 

ر قائال : )إذا لم يكن البقد ر   لك فإنف السام  س ظنف  نف الناقة   ةعم المفسك

ممبصرٌا  ل س  عم ا  ٍّنف مبصرا   فٌة لآلية ال للناقة( ـ نف  المصدر 

 اٍّ ل 

نقــول: بــ ا العــ ر مــنهم  ســو  مــن الفعــلن ذلــك ٍّنف الناقــة بــي اآليــة نفســها 

 حي  قال تعالى:
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 ا َتأكملم فِّي  رضِّ هللا َب  ِّ َناقةم هللاِّ َلكمم آَية  َف رم ب  73اٍّعراف 

 فالناقة بي اآلية  اآلية بي الناقة فلماذا البقد ر؟

عائـه  ـأن البقـد ر بـو لكـي ال يحسـب السـام   نف الناقـة   اٍّنكى مـن ذلـك ادك

ممبصرا  ل س  عم ا !    أنف )المبصرا( ال بدف  نف تكـون نق ضـا  لــ)العم ا (ن 

 رم  يٌ  آ ر بينما اإل صار  يٌ   النظ

ــو   مر ــز   ــلن  العممــى للقل ــى الك ــف  مر ــز  العق ــدرا عل فاإل صــارم بــو الق

 القلبن  النظر للرؤيا  مر ز  العين  الدماغ  

 :)عليهم السالم( ل لك قال في  فة اٍّنب ا  

  م لي اٍّ دي  اإل َصار      45ص 

  قال تعالى:

  ََلكِّن َتعم د رفإنفَها ال َتعَمى اٍّ َصارم  ِّ لمو م الفبي في الصُّ  46الحجك  ى القم

ر بو الكا فن قال تعالى:   الممبصِّ

   را  61ن غافر 86ن النمل 67 ون    الَنَهاَر ممبصِّ
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را (  ر ن  يئا  آ رن إذ ةعموا  نف )مبصِّ  في ب   اآلية اٍّ يرا قال المفسكِّ

 ا فٌة معنا  مضيئا    في حين  نفه  ا ٌف عن حق قة اٍّ  ا   فالناقة 

 لحق قبهم  قد فعل  ٍّنفها فبنٌةن  الفبنةم تك ف حق قة الخلين قال تعالى:

  م  ا َطبِّر م فارَتقِّبهم لو الَناقَة فِّبَنة  َلهم  27القمر  إنفا ممرسِّ

 إذن فهي اآلية  بي المبصرا فال تقد َر  ال ح َف  

را( بب ـد د  فوق ذلك  لكه  ان  لد هم قرا او   رى له ا اللفظ  حدبا )مبصف 

ــه ال يحــدف االلببــاس   فــبح الصــادن  ي )مبيفنــة( علــى حــدك قــولهم   معلــوٌم  نف

 المزعوم  فقا  له   القرا ا  لو على ا طالحاتهم 

ــى مــا  ــحة( عل ــرا(  الب ــد د  الكســرن  ي )موضكِّ ــرا ا اٍّ ــرى بــي )مبصكِّ  الق

 يقولونن  بي لفظٌة  عيدٌا عمكا يصيب العيون من )عمى( 

 

 الثال المورد 

 

 قوله تعالى:
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  َِّل  في السَما او  اٍّرض  187اٍّعراف  َثقم

َل   معنى َ في  على ) بل( السما او  اٍّرض   ال ي  إذا  فيف  قالوا: )َثقم

ر المح  ف )على  بل(ن ثمف  َل فأبَدَل اللفظ  ه   م  َم مقام )على( في المقدك َثقم

 عنه( ـ انظر إح ا  علوم الدكِّ ن  ضمَر اٍّبل ثمف ح فه   قاَم الممضاَف بدال  

 ن    لك البفاسير المطولة( 259ص 1ج

 ما  ا  هللا!!

ــدا دــدا   مدرَيــ  فأنبجــ  بــ ا البر يــب مــن اآليــة؟   فكانــ   ــة عمل ــاو معقك  يك

لـ  فــي(ن  بـي معادلــٌة ل ويـٌة عجيبــٌة لــم  النب جـة  ن ) فيــ  علـى  بــل ل َثقم

 نا!! تنبج   م ا  النحو مثلها إالف في  مكب

 تقد را  منكا له ا العلم الجمك سندعو لجم    عضا  ب ا المخببر النحوي به ا 

الدعا : )دعلكم هللا " فيين على  بل" الميزان(  نحن نقصد  ـالطب  )ثقيلـين 

 في الميزان( حسب معادلبهم!

(؟ َل(  م بو قريٌب من ) فف ( قريٌب من )َثقم   ترى   ي القارئ  نف ) فيف

ل ما يخفى؟ ال ي  إذا  ؟    ف  ثقم َل  م  فف   فيف َثقم
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 نحن نرى العك    نرى  نف اٍّمر إذا  فيف على المر  فإنفه ال  ثقل عل ه!

ل عل ه  مرم الساعة في اآلية إالف ما بو   م  ذلك فال  دود لمن يخفف    َ ثقم

رين  فالساعةم ل س   اه ةن بل ظابرا  لظهور  با في  ذبان النحويين  المفسكِّ

 قال تعالى:

  إنف الَساَعَة آت ٌة َ كادم  م فِّيَها  15طه 

ــب  نف يكــون اإل فــا  لَِّمــا بــو  فلمــاذا )يكــاد يمخفــي( مــا بــو  فــي؟ن بــل  بودك

 ظابٌر   ال  

    لك قال تعالى:

  َريَب فيَها َ َلكِّنف  كَثَر الَناسِّ ال  مؤمِّنون ال إنف الَساَعَة آلت ٌة  59غافر 

ــة مــن موادبــا  لقــد البــب  ــر الن ــ اله ببحضــير اآلي ــى بــ ا المفسكِّ اٍّمــر عل

ف  اٍّ ل ة!  نسي  نف الخفا  ل   في السـاعة بـل فـي موعـدبا   اآليـة تبحـدك

ــد هللا  ــ  فــي  عــن الســاعة نفســها ال عــن موعــدبا  فهــي لعظمبهــا عن َل َثقم

َل ال  فف   ال ترا  ي السَما او  اٍّرضِّ  قول عمفن ال ن  ما َعظمَم عند هللا َثقم

   مة له عند هللا:
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  َفال نمقِّ مم َلهم َ وَم القِّ اَمةِّ َ ةَنا  105الكهف 

  يقول عن المؤمن:

  َل  َمواةينهم َفهَو في َع َ ةا َراض ة  6القارعة  َ  مفا َمن َثقم

ل  لعظمبها عند هللا فـي السـما او  اٍّرضن فـال تقـد ر  ال   إذن فالساعة ثقم

 ال إبدال  ال  يكة  عمالا   ـرىن  يبقـى البر يـب القرآنـي  مـا إضمار  ال ح ف 

بو ال  ؤدكي معنا  سـوا    ال تحسـبهم معـ  رين فـي ذلـك  لـو ان ـ لوان ٍّنف 

ف عن موعدبا  فمن ذا ال ي  بوبكم بـين السـاعة  موعـدبا  تكملة اآلية تبحدك

 سوابم؟

  ََل  في السَما او  اٍّرضِّ ال َتأتِّ كم إالف َ  ب  187اٍّعراف  ة  َثقم

 المورد الرا  

 

 قوله تعالى:

 وَن َحد َثا َما  َ اَ َك مِّن َحَسنةا َفمَِّن هللا َ َما   َفَما لِّهؤال ِّ ال يكاد َن َيفَقهم

ك   79النسا     َ اَ َك مِّن َسيكَئةا َفمِّن َنفسِّ
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ةعموا  دود فعلا مح  فا  عد لفظ )حد ثا ( بو )يقولون(  إذن فاآلية )ما 

ك من حسنةا  الت( بي من  قوال ال  ن ال يفقهون  فه ا المفهوم  ب ا   ا 

ا ةعموا بو قوله تعالى القول ل   من دملة  حكام هللان  السبب في ذلك  م

ندِّ هللا   في الس اق ْن عِّ ن حي  يحصل تناقض م  قوله )ما  قمْل  ملم مِّ

   ا ك  الت( 

من بم ال  ن ال يفقهون   ي القارئ سنض   مامك اآل بين لبرى بنفسك 

 حد ثا 

 قال تعالى:

    م َسيكئٌة َيقولوا َب ْبهم ندِّ هللا َ إْن َتصِّ ولوا َب  ِّ مِّْن عِّ م َحَسَنٌة  َيقم ْبهم َ إْن تمصِّ

وَن َحد َثا ندِّ هللا َفَما لِّهؤال ِّ ال يكاد َن َيفَقهم ْن عِّ َك قمْل  ملم مِّ ندِّ ْن عِّ َما    مِّ

َن  ك  َ اَ َك مِّن َحَسنةا َفمِّ  78النسا     هللا َ َما  َ اَ َك مِّن َسيكَئةا َفمِّن َنفسِّ

 79ـ 

فهؤال  دماعـٌة مـن )المسـلمين( إن   ـاببهم حسـنٌة قـالوا بـ   مـن عنـد هللا 

 ـلى هللا عل ـه  إن تصبهم سيئة يقولوا بـ   مـن عنـدك  ي مـن عنـد النبـي 
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ْم َسيكِّ  دريا  على ما فعل  سالفهم:   آله  سلم بهم ّا تمصِّ َئٌة َيطفير ا  ِّمموسى َ إْن

  131اٍّعراف  َ َمْن َمَعه 

ندِّ هللا  فردف هللا عليهم قائال :  ْن عِّ لم مِّ ن فإذا  نبم تبحثون عـن العلفـة  قمْل  م

اٍّ لى ل لك فهي هللا  فالحسنة  السـيئة  البمـا منـه تعـالى ٍَّنفـه  اضـ  بـ ا 

 الناموس:

  َلف  ي  َفَسأكبمبمَها للف  َن َعَ ابي  م يبم  ِّهِّ َمْن  َ ا م َ ر َع   م حَمبي َ سِّ

 156اٍّعراف  َ بفقون  يمؤتون الَزكاَا  الف  ن بمم  ِّآياتنا  مؤمِّنون 

ثمف عرج تعالى  عد ذلك على ذ ر القاعدا العمل ة لبلك اإل ا اون فإنفه تعالى 

ـ نفة بـي: ال يمصيبم  الحسنة  السيئة دزافا ن بل  في سنكة  ناموس   ب   السم

ــاك  اتكباعــك لــ لك البعلــ من  مــا  )مــا   ــا ك مــن حســنةا فمــن هللا ببعل مــه إيك

  ـا ك مـن ســيئة فمـن نفسـك لمخالفــة بـ ا البعلـ من ه عا بــك القـانون الــ ي 

ـا   ضعه هللا تعالى(  فقوله تعالى )فما لهؤال ( بو ردم على قـولهم اٍّ ل    مك

ــه القــول الثــاني  الــ ي بــو قــول هلل تعــالى بــو  قاعــدا لبلــك الخطا ــاو   تودك

نفة ٍّسبا ا عد ـداا   لى هللا عل ه  آله  سلمالخطا  للنبي  في ذ ر ب   السم
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عابمن إذ السيئة تصـيبه   يضـا    ـلى هللا عل ـه  آلـه  سـلممنها الردك على مدف

ــنفة تجــري عل ــه  بــو   ــرف  لــو  ــالف البعلــ من  منهــا   إن  انــ  بــ   السم

  ن تجري عليهم الخلي فمن  ا ا   لى 

نكة اإلله ة  فأ ن البناقض المزعوم بين اآل بين حبى يكون لهم  نف يجعلوا السم

الجارية من مقول ال  ن ال يفقهون ال من مقوله تعالى   ثمف ل قدكر ا فعال  

مح  فا  ال  دود له إالف في  ذبانهم؟   م من آيةا ربط  الحسنة  السيئة 

م؟   م من حد  ا   طبةا ربط  ذلك  عمله؟ فما  عمل العبد في القرآن الكري

 لهؤال  القوم ال يكاد ن يفقهون حد ثا؟! 

 

 المورد الخام 

 قوله تعالى:

 دم َلَك َعَليَنا َنصيرا عَف الَمَماوِّ ثمف ال َتجِّ ْعَف الَح ااِّ َ ضِّ  إذا  ٍََّذقَناَك ضِّ

 75اإلسرا  
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ــا   ضــعف عــ ا  المــوتىن  ــالوا: ) ي ضــعف عــ ا  اٍّح  ــ ا  ق فحــ ف الع

  بــدَل اٍّح ــا   الح ــاا  المــوتى  الممــاو  قــام المصــدر مقــام المو ــوف( ـ 

 انظر إح ا  علوم الدكِّ ن/نف  الموضو  

 ثمف قالوا: )  لُّ ذلك دائٌز في فص ح الل ة(!

دٌا   ـرى )إلنبـاج( تر يـبا قرآنـي  لـوال  نف هللا بـو الـ ي فعـل ذلـك  عمل ٌة معقك

قهم  حد!  َلَما  دك

   ن يأتوَك به ا البخريج العجيب آلياو القرآن؟ من 

 ال ندري!!

   ن بو )الع ا ( في اآلية؟    ف  ابد ا اٍّ ل فـي اللـوح المحفـوظ  بـو 

)محفوٌظ(   ال  من مثل ب   المصائب؟  م  ْن قد علموا ما فـي نفسـه تعـالى 

َ عَلمم َما في َتعَلمم َما في َنفسي َ ال  يقول:  )عليهم السالم( قَ   نف المس ح 

ك إنفَك  نَ  عالفمم ال ميو    ؟؟! 116المائدا  َنفسِّ

ــه  راد ضــعف عــ ا  اٍّح ــا   ضــعف عــ ا  المــوتى؟  بــل     ــف َعلِّمــوا  نف

 لى هللا عل ه  آله اٍّح ا   الموتى يع كبون دم عا ؟  لماذا يمَع ف م رسولم هللا 
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بـي دنا بـه  لـو علـى  ضـعف عـ ا  الخلـي  لكهـم  ح ـا     مواتـا ؟  مـا  سلم

 فرض  نكهم )سيبكخ  نه  ليال(؟

لم يسألوا تلك اٍّسئلة البي تبيكن مخالفة قولهم لعقائد الد ن    وله  للقرآن 

ما   ال إ ـــكال ســـوى مـــا يمحَبَمـــلم  ـــوا  نف القـــر ن سبمضـــي قـــدم  مـــا ه ـــهن  ظنك

نكهم مسبقبال  من اعبراضا ل ويكا يخطئ  ه الدبر ه ظهر مخالفا  لنحـوبم   لكـ

لوا  الخالص من ب ا االحبمـال  عبـاراا بـي مـن  سـو  العبـاراو فـي تـاريت  تكفك

را  فــي  ــلك  ــرحا ل ــويكا  بعلكــي  ــالقرآن الكــريم  حــد   بــي  الل ــاو تجــدبا مكــرك

قــولهم  عــد  ــرح بــ   العمل ــاو مــن الحــ ف  اإلبــدال  البقــد ر   )  ــلك ذلــك 

 دائٌز في فص ح الل ة(!! 

ـح المـنه ـٌد دـدا  ٍَّنفـه  مفا   ف  وضك ج اللفظـي بـ   اآليـة فإنفـه اآلن عمـٌل معقك

مرتبطم  عقيداا قرآن ة بي إحدى محا ر القرآن اٍّساسـ ة  بـي قضـ ة )إح ـا  

َرو  طريقةا تنف  الـ  ن  فـر ان  المفهـوم القرآنـي  وكِّ الموتى(  فه   القض ة  م

َ  تح  ا طالٌح عقائديم  اصم مـن قـال  ـه َعـدف  ضِّ    ةنـديقا   الصح ح لها  م
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فهي من اآلياو البي ال  نك ف ما فيها إالف  فصولا طويلةا عن عمل ة إح ا  

 الموتى في النظام القرآني 

 م  ب ا فال  بر ك المنهج اللفظي من غير إ اراا  لو  احداا عن ب   

 اآلية:

تين  لقد  دد المنهج في موضو  الح اا  المـوو  نف الـ  ن  فـر ا يموتـون مـرك

تين   مفا المؤمنون فال يموتون إالف مركا   احدا  حي  قال  يمحي يهم هللا تعالى مرك

 تعالى عنهم:

  ال َ  م قوَن فِّيَها الَموَو إالف الَموَتَة اٍّ لى  56الد ان 

ار:  في حين قال تعالى عن الكمفك

  َقالوا َربفَنا  َمبفَنا اثَنبينِّ   حَييَبَنا اثَنَبين  11غافر 

زم ذلك  نف تكـون للمـؤمنين ح اتـان تفصـلهما موتـٌة  احـدٌان   ن تكـون  يسبل

ار ثالثة  طوارا من الح ـاا  بخلكلهـا )موتبـان( فـي طـورين منهـا يعكـ بونن  للكفك

تين المــرتبط  ســين االســبقبال فــي قولــه  ــح العــ ا  مــرك  بــو اٍّمــر الــ ي  وضك

 تعالى:
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  َتين م َمرف َبهم  101البوبة  َسنمَع كِّ

ية )آية اإلسرا ( عن إذاقة النبي ضعف الح اا  ضعف المماو فه   اآل

من طرفا   لى هللا عل ه  آله  سلممرتبطٌة به ا اٍّمرن  بي ت ير للنبي 

آ را  نفه لو ر ن لل  ن  فر ا فإنف القاعدا سبحكمه  يضا ن   أنفما يقول من 

من دهة عدد ر ن إليهم في ب ا اٍّمر  فبنو  عمكا   حينا إل ه س كون معهم 

 الموتاو  عدد  طوار الح اا 

 

 المورد السادس

 

 قوله تعالى:

 نفا فِّيَها َ العِّيَر البي  قَبلَنا فِّيها  82 وسف  َ اسأْل الَقرَيَة البي  م

حي  ذ ر ا  نف ب   اآلية تبضمكن إضمارا  ن إذ ال يجوة  ْن تمسأل القرية  إنفما 

 اسأل  بَل القرية( فح َف اٍّبل   قام يمسألم  بلم القريةن فالبقد ر بو: )

 المضاف إل ه مكانه 
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 قد ر  َ  في موضو  المجاة  نف آية  م ابهة  لها فـي اسـبعمالها لهـ ا اللفـظ 

 بي قوله تعالى:  

   َنة  ممطَمئِّنفة  112النحل  َ َضَرَ  هللام َمَثال  َقرَية  آمِّ

هم  دد ا  عوبة  في تقـد ر حي  ةعموا  نف االسبعمال فيها مجاةين  ذلك ٍّنف 

لفــظ ) بــل( فــإذا عــدك  م محــ  فا ن فالبقــد ر يســبلزم إعــادا البر يــب  لكــه )كــانوا 

 آمنين مطمئنين يأتيهم رةقهم( بدل )كان  آمنة  مطمئنكة  يأتيها رةقها( 

 ب ا يعني  نف االسبعمال القرآني ) إن  ان  احدا   بنف  الطريقة(ن فإنفهم ال 

ا  لك اسبعمالا في البا  ال ي يحسبون  نفه س مرك منه من غير بدف  ن يضعو 

 إ كالا 

لكــنك المــنهج ي ــكل علــيهم اآلن  يبســا ل: لمــاذا بنــاك مجــاٌة  بنــا إضــماٌر 

 ح ٌف  الرغم من  حدا االسبعمال  بو إعطـا  القريـة الجامـدا غيـر العاقلـة 

 يضا  تمسألن  في على ةعمهم حيوية   حر ة ن فهي بناك آمنٌة مطمئنكٌةن  بنا 

كلكا من الموضعين  ان  العلكة في المجاة  اإلضـمار  احـدا حسـب مـا ذ ـر   

 لكلك  احداا في موضعها من مسوغا في  بوا  البالغة    النحو؟
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ــرم م حــ فم  ــهم يفسكِّ ــر م مجــاةم البالغــةِّ  بعضم ــهم يفسك  فبــرابم تقاســموا القــرآن هبعضم

جـاةم البالغـةِّ  در ـه إضـمارم  حــ فم النحـون   ـار مـن ثـمف  ـلك مـا ال  در ـه م

 النحو؟

قد يكون لهم ع ٌر في ب   المسألة  ال او ٍَّنفه يصعب البفريي بين )القرية( 

 بــين ) بــل القريــة( فــي االســبعمال القرآنــي ال ــد د اإلحكــام  الــ ي ال يمكــن 

 ك فه إالف به ا المنهج   لكن اللوم  بقى قائما  ٍّنفهم )نحـويين  بالغيـين( لـم

حوا لنا لماذا اسبعمل القرآن في مواض    رى المر ب ) بل القرية(  لم   وضك

 يسبعمل لفظ )القرية(  مفرد ؟! 

إنف اٍّمر ال ي يك فه المنهج يطابي قاعـدا   ضـعها آنفـا   بـي إنكـار   دـود 

 إضمارا    مجاةا    ح فا في البر يب القرآني في  ي موض ا  ان 

ــ (  ل ســ  بــي )الــد ر  اٍّبن ــة(  مــا فالقريــة بــي فــي القــرآن )تجمك ٌ  ســكانيم

ســون النظــام االدبمــاعي  ــ  ن  ؤسك ــراد ال ــة( فهــم اٍّف ــا ) بــل القري ةعمــوا   مف

 للقرية 
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انيكا يمكـن  ْن تهبـدي    تكفـر    تـؤمن      ب ا يعني  نف القريـَة  بجمكـ ا سـكك

ــه عقــٌل دمــاعيم  نظــاٌم  ــاٌن ادبمــاعي ل  ــالٌح    تعــ ف     تمســألن ٍّنفهــا   

فاسٌد  فالقرية فـي القـرآن لفـٌظ يطلـي علـى المـدن الكبيـرا المسـبقلة اسـبقالال  

ـــة  َمـــد ن  إنطاك ـــةن  البـــي يمكـــن  نف يمطلـــي عليهـــا اســـم  س اســـ ا ن مثـــل مكك

 )المملكة(    )الك ان( في اسبعماالتنا المعا را 

 ا ـــر   بنـــا  بكضـــحم اإلعجـــاة القرآنـــي المنقطـــ  النظيـــر  اإلحكـــام الصـــارم ٍّ 

ـب ) بـل  اللفظ ة عند معرفة مبى اسـبعمل لفـظ )القريـة(  مبـى اسـبعمل المر ك

 القرية( 

بــ ا الك ــان الــ ي بــو القريــة ه ــه  ثيــٌر مــن المســافرين  المق مــين مؤقبــا  

ار ال ربا  ال  ن ال يمعدك ن من ) بل القرية(    عابري السبيل  الدارسين  البجك

هم ل ســوا مــن  بلهــا  ل ســوا دــز   مــن فهــؤال  دم عــا  بــم فــي )القريــة(  لكــنك 

 نظامها 

 عند االسبعمال فإنف القرآن ال  مهمل بـ   الحق قـة  إْن  انـ   ف كـة  ه َضـعها 

 موضَعها الصح َح للبمييز بين القرية   بلها  على النحو اآلتي:
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1    رى َنقمصُّ َعل َك مِّن  نبائِّها  101اٍّعراف  تِّلَك القم

َمــا بــي اإلبــالك    البأســا     فلــم يقــْل مــن  نبــا   ب لهــا ٍّنف  نبــا  القــرى إنف

الضركا ن    بي العك  من ذلك: البمبك  إلى حين  اإلمهال  نـز ل البر ـاو  

 ب   دم عا  سنٌن  املٌة ال تمييز بين  بلها  غيربم   لكننا نالحظ  نف اٍّمر 

 بو في ما حدف ال في ما سوف يحدف! لماذا؟

ك إالف  عد إن ارا  تأديلا مركاوا عد دا   فال ربـا  يخردـون  إْن ٍّنف القرى ال تهل

 ك كبوا  إْن لم يخردوا )كما يفعل  بلها( ل ملهم الع ا  

د القرى؟   لكن لو  راد البهد د  إنزال الع ا  مسبقبال  فهل  هدك

د  بلهــا فقــط ٍّنف ال ربــا  ل ســوا مســؤ لين عــن فســاد النظــام  ــه  هــدك كــالك   إنف

 ي ال ي بو من  ن   بل القرى  الحظ  اقي االسبعماالو:الدا ل

 2    َربفَنا َ  رِّدنا مِّن َب ِّ ِّ الَقرَيةِّ الَظالِّم  بلمَها   75النسا 

إذ  الرغم من  نف ال  ن  دعون في بـ ا الـنصك ل سـوا غربـا  ٍّنفهـم مـن  بـل 

ة   ال ن  لكنه حكى على لسانهم  طريقةا دعَلهم بها  ارج  بله ا فلم يقـل مكك

 )الظالمة( لودودبم فيها  ٍّنفه  راد   ف النظام السائد 
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فل س  القرية )ظالمـة (  لكهـان بـل  بلهـا فقـط  بـم الـ  ن ال  رغبـون  ـالهجرا 

منها  فقانون )اٍّبل( نفسـه مـرٌن  مـا يكفـي ل كـون طـو  المبـادئ القرآن ـةن 

ب ا االسبعمال م  ما  ل   بو قانونا  دامدا  رغم دقفبه في االسبعمال  قارن 

 يأتي:   

3     َفَكأ َن مِّن َقرَيةا َ بَلكَناَبا َ بَي َظالِّمٌة  45الحج 

بنــا حــدف العكــ  فلــم يقــل ) بلهــا(ن ٍّنف بــ ا حــدٌف مضــى  فــالهالك  ــمل 

الجم    من فيهم ال ربا   عد إذ لم يخردوا منها  بعـد إنـ ارا  تأديـلا للعـ ا  

 با  بم دز  من القرية فالقرية  لكها ظالمة مركاوا عد دا   فهؤال  ال ر 

   الموارد:4

  َنا َبَ اَتا     بمم َقائِّلون  4اٍّعراف   َ َ م مِّن َقرَيةا  بَلكَناَبا َفَجاَ َبا َ أسم

  َما َ بَلكَنا من َقرَيةا إالف َ َلَها  ِّباٌ  َمعلوم َ   4الحجر 

  ن ر ن َ َما َ بَلكَنا من َقرَيةا إالف َلَها مم    208ال عرا 

  َحَراٌم َعَلى قرَيةا َ بَلكَنابا َ    95اٍّنب ا 

   بلكنابم … َ َ أ ن من َقرَيةا بَِّي   دُّ قموفا   13محمد 
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    م  بَلكَنا من َقرَيةا َ َطَرو مع َ بمَها َ َ  58القصص 

   م َقَصمَنا من َقريةا  َ اَن  َظالِّمة َ َ    11اٍّنب ا 

  ِّداَ ت م موعِّ رى َ بَلكَنابم َلمفا َظَلموا َ َدعلنا لَِّمهلِّكهِّ  الكهف لَك القم

إنفَك تالحظ في دم   ب   الموارد ارتباو حق قبين: الحق قة اٍّ لى:  نكها قرى  

بلك  ه ما مضى من الزمان   الحق قة الثان ة:  نكها  ان  ظالمة   نفها 

ل رْو  ما يكفي   ممهِّ  ْ  المهلة الالةمة بل    دَلها   من ِّ

ففــي دم ــ  بــ   المــوارد اســبعمل )القريــة(  لــم يقــل ) بلهــا( دريــا  علــى بــ ا 

 النظام  

   لك تالحظ بوضوحا  افا  نف )القرى( بم )الناس( ال )اٍّبن ة  المن آو( إذ 

ــا َظَلمـوا  قـال:  ـرى َ بَلكَنـابم َلمف   فاسـبعمل  ـ  ة الجمـ  للقــرى  َ تِّلـَك القم

ثالثـة  لفــاظا مبجـا راان ممكـا ال يســمح مطلقـا  ببقـد ر محــ  فا  ال  النـاس فـي 

إضــمارا  ال مجــاةا   لــ لك لــم  رفــ   حــٌد عقيرتــه مــ  النحــويين  البالغيــين 

 اكب افا قديما    دد ـدا مـن مكب ـفاتهم   ـأن بـ   اآليـةن بـل  ـمبوا عنهـا 

تقـد را  ) تلـك    أنفهـا لـم تكـن معن كـة  المجـاة  الحـ فن إذ ال يعقـل  نف يقولـوا
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القرى  بلكنا  بلها(   الف فأ ن   بب الضمير )بم(؟  ال يعقل  يضا   ن يقولـوا 

 )لمفا ظَلَم  بلها(   الف فأ ن   بب ) ا  الجماعة(؟

ف عــن قــانون اإلبــالك نفســه    ــف حــلك    يحــل بهــم  ــ  ر 5    حــين  بحــدك

 ) بل القرية(! لماذا؟

بالك  بين فساد النظام االدبماعي  فالنظام ال ٍَّنفه  ريد الربط بين قانون اإل

 أن لل ربا   ه فال بدف من تمييزبم  فاإلبالك ال يحلف  القرية لفساد الدا لين 

 فيهان بل لفساد  بلها  نظامهم  الحظ ب   اآلياو:

  َرى إالف َ  بلمَها َظالِّمون نفا ممهلِّكي القم  59القصص  َ َما  م

  ِّكوا  بَل َب ِّ ِّ الَقريةِّ إنف  بَلَها َ انوا َظالِّمين َقالموا إنفا ممهل  31العنكبوو 

  رى  ِّظملما َ  بلمَها َغافِّلون  131اٍّنعام  َذلَِّك  ْن َلم َيكمن َربَُّك ممهلَِّك القم

  رى  ِّظلما   بلمها ممصلحون   17بود  َ َما َ اَن َربَُّك لِّيمهلَِّك القم

 :  سؤاٌل بالغيم
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كبــوو الســابي لمــاذا قــال )إنف  بلهــا( فأعــاد ذ ــر ) بلهــا(ن إذ فــي مــورد العن

يكفي  نف يقول )إنكهم ظالمون(  الضمير يعود إلى ) بل ب   القرية(  ما بـو 

  اضح؟

 الجوا :

 إنف الحاالو المبصورا  المحبملة له ا البر يب بي:

آلن )حـال   ال : )إنفهم ظالمون(  ما  رد في السؤال   المعنى  نفهـم ظـالمون ا

ــه   ــ بم  ــه ال ي ــير إلــى المهلــة فكأنف حــد ف المحــا را(  بــ ا غيــر ممكــن ٍَّنف

ر المنهج القول: إنف اللفظ )كـان(  فعـلا يفيـد   الع ا  فورا    من  دل ذلك  رك

 الماضي يأ   موقعه   نما  رد في القرآن 

بــ ا ثان ــا : )إنكهــم  ــانوا ظــالمين( ـ مــن غيــر ذ ــر ) بلهــا(:  لكــن  بــرة مــ  

االحبمال سؤال دد ـد ن إذ مـن بـم الـ  ن  ـانوا ظـالمين؟  فـإنف السـائل يقـول 

)الضمير يعود إليهم(  ب ا بو المببادر ال ي دـرى عل ـه تفسـير النـاس إلـى 

اليوم   لكن المنهج اللفظي قد ذ ر  نف الضمائر في القـرآن ال تردـ  إلـى مـا 

خاص  فااللبفاو في الضـمائر ترد  إل ه  قاعدا )الببادر(ن بل لها قانونها ال
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يحدف  كثـر مـن مـركا  عائـد بها محكومـة  قواعـد  ال ـة البعقيـد حيـ  ت ـبرك 

 آياٌو  ثيرٌا ددا  لفهم عائدية الضمير في اآلية الواحدا 

  على مصطلحاو المنهج اللفظي فإَن عائدية الضمائر تكون  آالتي: 

   لكـن فـي البراكيـب )تد ل الضمائر في المر باو فال يحصل الببـاس مطلقـا  

المسبقلكة المعنى يعـاد االسـم نفسـهن  ال يسـببدل  الضـمير لـنف  السـبب  ي 

لرف  االلبباس  الدقكة في  دا  المعنى إالف إذا  ـان احبمـال عائد بـه إلـى غيـر 

 المسمى المقصود يسا ي  فرا (  

  ب   الطريقة ال يسبعملهان بـل ال يقـدر علـى اسـبعمالها  ي مخلـوق  يمكنـه

 في عين الوق  المحافظة على النظام الكلي للكالم  محاسنه اٍّ رى 

بـو دملـٌة تامـة المعنـىن  إذا   إنفا ممهلِّكوا  بَل َب ِّ ِّ الَقريـةِّ  فقوله تعالى: 

تمف المعنى فال  ر كب ضميرا  يعود على  ي  فيها  يجعله  جملـةا   ـرى تامـة 

 احداا  لو  ان  بي الجملة البي تبلوبا  في آيةا   

 تـدري لمــاذا؟ ٍَّنفـه تعــالى بكــ ا  ـبكلكم   فلــو اقبطعـ  دــز   مــن آيـةا فــإنك بــ ا 

الجز   بقى مسبقال  في  دا  معنى   ح حا  حق قةا معيكنـةا  لـو  انـ  دزئ ـة   
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 ال يفعل ذلك إالف حينما تكون احبماالو عائديـة الضـمير علـى غيـر المسـمى 

 المقصود تسا ي  فرا  

 بـو الهـا    إنف  بَلَهـا َ ـانوا َظـالِّمين  حٌد بـين البـر يبين بناك  ضميٌر  ا

ــه  ــب ) بــل القريــة(  لك فــي ) بلهــا( يعــود علــى القريــةن فــال يعــوكض عــن مر ك

  ضمير  احد مثل )بم(ن  إنف القرآن ال يفعل مثل ذلك مطلقا  

   معنى ذلك  لكه  نف االلبباس في القرآن  احبمالا ال  دود له  يسا ي  فرا  

ثالثا : )إنفها  ان  ظالمة(: إذن فه   الصورا غير ممكنـة ٍّنف الضـمير  ردـ  

إلى القرية  لكها  يناقض ما  رد في  در اآلية من  نف الهالك  سـبب  بلهـا 

  ظلمهم 

را عـا : )إنف  بلهــا ظــالمون(: سـيرد  علــى بــ   الصـورا نفــ  اٍّ ــكال علــى 

 ( فما  عجله في إبالكهم الصورا اٍّ لى: ظالمون اآلن ) ما  انوا

ي بـو قولـه تعـالى:    إنف  بَلَهـا َ ـانوا َظـالِّمين  إذن فاالحبمال الوحيد المببقك

فهو البر يب الوحيد ال ي يطابي اآلية نفسها  النظام القرآني عقائدا    لفاظا  
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 مــا فــي ذلــك  ــبكة اٍّلفــاظ البــي تــد ل فيهــا  لفــاظ القريــة  الظلــم  الهــالك 

  غيربا 

 

 اٌل آ ر:سؤ 

ذ ر المـنهج  نف اآليـاو البـي تـ  ر قـانون اإلبـالك  علفبـه قـد ذ ـرو )اٍّبـل( 

 ب ا  ح ح في الموارد االربعة الم  ورا آنفا   لكن مورد العنكبوو   ار إلى 

ـا(  اإلبالك نفسه )إنكا ممهلكوا(  ل   على    ة ) ما  ـانن لـم يكـنن  مـا  نك

  ردو مفردا )اٍّبل( في ب ا المورد؟البي تفيد ذ ر ب ا الناموس  فلماذا 

 الجوا :

ـ مقدمين على إبالكهم( فلـم  هلكـوا  عـدن فـال بـدف  اقال  المالئكة: )إنكا ممهلكو 

مــن إ ــراج ال ربــا  مــن اللفــظ  تخصــ ص  بلهــا   لــو  ــان الفعــل  الماضــي 

) بلكنا( لكان مضى من بلك منهم  لقال )القرية(  لـ   ) بـل بـ   القريـة( 

 ي الموارد البي اقبرن   الفعل الماضي كما  رد ف
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ـب ) بـل القـرى( ٍّنف 6 د تلك الممالك  الهالك فإنفه يسـبعمل مر ك    حينما  هدك

البهد د مرتبط  النظام االدبمـاعي الفاسـد  مصـدر  ) بـلم القريـة( ال ال ربـا   

ــل مجــي  الهــالك    ــ لك إذا  راد  ــا ( يمكــن  نف يخردــوا قب ــإنفهم ) ي ال رب ف

رغيب  إ الح النظام االدبماعي فإنفه يخاطب ) بل القرية( ال القرية  لكها الب

 ٍّنف ال ربا  ال  أن لهم به ا النظام  انظر الموارد:

  َما   اٍّرض م َبَرَكاوا مِّن السف رى آَمنوا َ اتفقوا َلَفَبحَنا َعَليهِّ َ َلو  نف  بَل القم

   96اٍّعراف 

 َن  بلم القمرى  ن نا َب اتا     بم َنائِّمون  َ َفأمِّ  97اٍّعراف  َيأتَيهم  أسم

  حى     بمم َ لَعبون نا ضم  98اٍّعراف      من  بلم القمرى  ن َيأتَيهم  أسم
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 الفصل الثاني

 الفا  للنظام لنماذج من ت يير اللفظ  البرتيب مناق ة المنهج اللفظي 

 القرآني

 

لمعاني مفرداو القرآن    ترتيبها عند ال يمكن إدرا  فهرس  له ا الب يير 

رين    النحويينن ٍَّنفه قد  مل  لك  لفاظ القرآن تقريبا ن حي   د لوا  المفسكِّ

 كالًّ منها تح   ا ا من اٍّبوا  

 النماذج البي سنمرك بها يصعب تصن فها  يضا ن فأح انا  نجد ثالثة  نوا ا    

هم يق  تح  قاعدا  كثر من البحريف في  رح البر يب القرآني  الواحد    عضم

هم ببقد ر  هم َقلٌب للبرتيب المبسلسل لفلفاظن  بعضم من قواعد النحون  بعضم

هم بب يير اٍّلفاظ نفسها ال  المعنى  حسبن بل  الص  ة  مح  فن  بعضم

  يضا  
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عا  المنهج  عدم قدرته على تصح ح ب ا الكمكِّ الهائلِّ   للبأكيد على  حة ادك

العبقاد   أنف دم   ما مسطفر بين   د نا مخالٌف لقواعد ن من البحريفن   

 ل قينه البامكِّ من قدرته على تفنيد تلك الودو ن  إظهار المعاني الد  قة 

للنظام القرآنين فقد اسبعمل الطريقة الع وائ ة في انبخا   عض النماذج 

كما في ب ا الفصل الص ير  حي  سنوةك  ب   النماذج ه ما  لي على 

ها  تبعلكي بها ع  نا ين  مناق او تخصك

 

 مناق ة قاعدا )فاعل(  معنى مفعول  )مفعول(  معنى )فاعل(

فقد تنا لنا  باَ  )ل   في  الم العر ( البن  الويه  فبحنا  ال على 

:158البعيينن فظهر البا  )  (  منه ب ا النصك

نفمـا بــو )لـ   فـي  ـالم العــر  فاعـل  معنـى مفعـول إالف قــولهم ريـح سـافا  إ

مسـفين  مثلـه " ع  ـة راضـ ة"  إنفمـا بــي مرضـ ةن  "مـا  دافـي"  إنفمـا بــو 

ــى بمــي  الت   قــد  ــام ليلــي  تجلك ــائم   ن ــد: فن ــل ن مــدفوقن  ســر  ــاتم  لي

 معنـى   حجا ـا  مسـبورا يجي  مفعول  معنـى فاعـل  مـا فـي قولـه تعـالى 
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 إنفما  ـربح فيهـا   ـ لك   البجارا ال تربح َفَما َربح  تجارتهم ساترا   قوله 

  ــَزَم اٍّمــرم ــإذا َع ــه  ف ــى اٍّمــر  مثل ــه إذا عــزمبم عل ــَر سم تأ يل ا ــبَعَل ال

  إنفما بو ا بعل ال يب في الر س(  َ يَبا

منــا َعل ــهِّ الَمَراضــ     ضــاف ال ــارح: ) منــه  َ ــوَم يمعــَرضم الــ  ن  ن  حرف

 اليب العرب ة(  انبهى قال  بو  ثيٌر في اٍّس َكَفر ا َعلى الَنار 

 تالحظ بنا  جال ا   ف  نفه قـد ح ـر البراكيـب القرآن ـة مـ  اٍّمثـال  اٍّقـوال 

عى النحوي  نفه  ؤمن  نف القـرآن  ـالم هللان   نفـه  العامة   ب او ال عر  فلو ادك

ة الــدعوى  عــد اعببــار  عمل ــا  مثــل  ــالم  معجــٌزن فهــ ا ال  نفــ  إلثبــاو  ــحك

 الب ر 

ى  المثل ــة  لــم  بحــدف  ســوراا منــهن  بــ ا يعنــي  نف عبــارتهم فــالقرآن  قــد تحــدك

را مثل ) مثلم ب ا  ثيٌر في اسبعماالو العر (    مثل قولهم ) نفه نزل  المبكرك

بل ـة العـر    ســاليبهم(  ع ـراو   ــرى  ـالبكرار  الكنايــة  االسـبعارا  ضــعوا 

ب    راد منهـا تبريـر بـ ا    إن عباراتهم  لها مسوغا  من )اٍّساليب العرب ة(

نــه مــن االســبمرارن  لــ    البحريــف   ضــ  قواعــد ثاببــة لهــ ا البحريــف تمكك
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ن بل ما بو غير معق ولا ببعيدا  نف تكون المؤامرا  اسعة  عم قة إلى ب ا الحدك

تـه البــي حطكمـ   حــالم   الف تحـدف مـؤامرا مثــل تلـك تقابـل القــرآن  عظمبـه  قوك

ارعــا   ــالبحريف اٍّ ل الــ ي طــال الكبــب المنزكلــة الكثيــرينن  فــيهم مــن  ــان  

 السا قة 

 إذا قيــل: )فك ــف يمفهــم القــرآن  بــو مخــالٌف ٍّســاليب العــر ؟(ن ه مقــال: )إنف 

ف عـن مـنهجا النظـام القرآنـي(   إذا قيـل  ب ا لـ    سـؤالا  د ـها  نحـن نبحـدك

ــه مــا قــال  ــه  بــاٌ  عربــي؟(ن ه مقــال: )إنف ــه  بــاٌ  )فك ــف ذ ــر هللا تعــالى  نف  نف

ن بــل قــال  بــاٌ  إلهــيم بلســانا عربــي  اللســان بــو  ــي  غيــر القواعــد  عربــيم

  اٍّساليب( 

إذن فــالقرآن معجــٌز ال يمكــن اإلت ــان  مثلــه   إنف عمل ــة ح ــر تراكيبــه  ســوا  

 أقوال المخلـوقين فـي تلـك القواعـد معنـا   نف  ـالم بـؤال  بـو )مثلـه(ن فمـاذا 

 ذلك؟ بل القواعد بـي فلسـفة الكـالم  نظمـه  إعرا ـه تعني المثل ة إْن لم تعنِّ 

فمـاذا  بقــى مــن اإلعجــاة؟  ل ســ  تلـك الجمــل  اٍّب ــاو ال ــعرية بــي  لفاظــا  

 منبظمة   صوراا معيكنةا  تنطبي عليها تلك القواعد  سوا  ببراكيب القرآن؟ 
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ـــٌة تـــداف  عـــن )  بهـــا(  دـــَدو  مف ـــة ـ إْن  م ـ إنف المـــنهج اللفظـــي يطالـــب اٍّمف

 اإلدا ة على دم   اال كاالو البي  وردبا اعبراضا  على تعاملها مـ   بـا  

 هللا 

إذ  رى المنهج  نفه ال فائدا من االعبقاد  نف القرآن بو  الم هللا تعالى من 

دهةا  البعامل معه على  نفه يجري مجرى  الم الخلي في )قواعد    ساليبه( 

لة  في النهاية  نفه مثل  الم المخلوقين  من دهةا   رى  إذ النب جة المبحصك

با بـ ا المـنهج  لقد  نبج ب ا البعامل إ ـكاالو   ـرى  مسـلكماو عقائديـة يعـدُّ

ها الحقا    من  ر ان الكفر يأتي  عضم

 فلنالحظ اآلن البراكيب القرآن ة البي ةعموا  نكها  المقلو :

   قوله تعالى: 1

   لَِّي مِّن َما ا َدافِّيا  6ق الطار      م

 حي  ةعم  نكها    ة فاعل  معنى مفعول:  ي ما  مدفوق 

فلماذا ةعم ذلك  الدافي اسم فاعلا يأتي  صفةا للفاعل مثله مثل  يك اسم 

فاعلا يعمل  صفة مثل )ردل تادر(  )س ف ضار (  )ة رق غارق(؟   
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فإذا  ان  زعم  نف الما  ل س  له قدرا على البدفكي  مفرد  فل لك يكون 

(ن فلماذا ال ي يكر الل ة  لكها؟   فهناك آالف )مدفوق ا ( بدال  من )دافيا

االسبعماالو من ب ا النو    فهل يجوة  نف يقول )س ف مضر  (  )ة رق 

 م رق(  اعببار  نف الس ف  الز رق ال يفعالن ذلك من تلقا  نفسيهما؟ 

يصرف من  إنف المنهج يجهد نفسه للعثور على المسوغ له ا الكالم  كثر ممكا

 الجهد للردك عل ه   فال يجد إدا ة   !! إالف اإلدا ة نفسها! 

ر قد ارتبط ذبنه  عمل ة الجمما  فظنف  نف الما  الدافي بو مـا    م ترى المفسك

 الردل  بو ال  بدفكي من تلقا  نفسه؟! 

فإْن  ان   لك فاٍّمر بو  العك    فه ا اللفظ )دافي( مطابٌي لحالـة غ ـا  

ا  املة   ما في )االحبالم(    دزئ ا   مـا فـي )الجمـا (   يكـون البـدفكي اإلراد

لِّـَي منـه اإلنسـان؟ إذ  ـلك مـا ا  من فعل الما  نفسه  لكـن مـا  درا   يُّ مـا ا  م

بو دافٌي  فالنظرا العـابرا للمـا  الطب عـي  حر بـه فـي الطب عـةن  د ولـه فـي 

نـهم َ إنف  تراكيب اٍّح ا  دم عا   اٍّرض  الصخور ـرم مِّ َجـاَراِّ َلَمـا َ َبَفجف ـَن الحِّ مِّ

نــهم الَمــا م  يم َهَ خــرمجم مِّ نهــا َلَمــا َي ــقف ن  اعبمــاد 74البقــرا     اٍّنَهــارم  إنف مِّ
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ـا    رعـا   ـا بالف  نواعهـان  حر بـه الدائبـة  الكائناو الح ـة عل ـه  ـربا   مصك

الوديــان مــن اٍّرض إلــى الســما  إلــى اٍّرض  البحــارن  ت اراتــه الجارفــة فــي 

ر  من دا ل اٍّرض     لك ب ا  افا لببيين فعله ال اتي   ر افد اٍّنهارن  تفجك

في البدفكي   في  لك ذلـك  ردو آيـاٌو قرآن ـٌة تصـف تلـك الخصـائص للمـا   

ل نســبة ) %( مــن تكــوين دم ــ  الخاليــا للكائنــاون  بــو 75 بــو  يضــا  ي ــكك

قوامها  عمل اتها الحيويـة   الوسط القادر على إمدادبا  الح اا  البقا ن  به 

  ــل ذلــك  مثبــ م  نف للمــا  قــوكا  ذات ــة  علــى البــدفكي  فــي نــاموسا  ضــعه هللا 

 تعالى 

ــر ن  ــالم هللا؟ فأحــدبم يقــول عــن )ال ــجرا إذا  تــ   ــ ي دعلهــم ي يك فمــا ال

 كلها(  ن ب ا مجاةن  اآل ر لم يقدر  نف يقول  نف )ما  دافي( مجاٌةن ه قول 

 …! معنى مفعول  الدافي  معنى المدفوق  نكه فاعٌل 

ا   م بو رغبٌة في الب يير؟!   بو تفسيٌر حقك

 

   قوله تعالى: 2
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 َجاَ ا  َمسبورا  45اإلسرا       حِّ

 حي  قال: )بو مسبور  معنى "ساتر"( 

 قد   ضحنا ب ا المثال سا قا  في معرض  رحنا لقواعد المنهج اللفظي 

عندبمن اٍّمر ال ي ال يجيز  ب ا المنهج   ك ابدا على ت يير    ة اللفظ

 قلنا  نف )الحجا ( بو لفٌظ يفيد  فة السبر فال يككرر الصفة نفسها ه قول 

 )حجا ا  ساترا (ن ٍّنف المعنى س كون )حجا ا  حادبا (    )سبارا  ساترا ( 

 إنفما  راد سبحانه  تعالى   ف الحجا  على  نفه ال  مرى ل قط  الطريي 

منكر  دود  فقال )مسبورا (  فالحجا  ذاته محجوٌ     مسبوٌر عن على 

 رؤيبهم 

     َجاَ ا َراِّ حِّ رآَن َدَعلَنا َبيَنك َ َبيَن ال  َن ال  مؤمِّنوَن  اآل ِّ  إذا َقَر َو القم

 45اإلسرا       َمسبورا

 ) فلماذا دعلوا    ة المفعول بنا  معنى الفاعلن بينما دعلوا في )ما ا دافيا

   ة الفاعل  معنى المفعول!   
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نعود فنسأل:  بو حقا  تفسيٌر   رٌح لم كل القرآن ) اسبخراج  نوةا ل ويةا( 

  م بو  لٌ   قلب اٍّ  ا    ا ة  في القرآن الكريم؟!

 

   قوله تعالى: 3

   َع َ ةا َراضِّ ة      21الحاقة 

 قال: ) بو فاعل  معنى مفعول  ي ع  ة مرض ة( 

َل   نف الع  ة بي اسٌم ل ي ا ال حق قة لهن    بي اسٌم منفصٌل عن لقد تخيك

ن فال يمكن  نف تكون )راض ة( ٍّنفها غير عاقلةن  العائل    بي اسٌم لجمادا

  عل ه فهي مرض ة من قبل العائل  

لكن ب   المفردا تبضمكن العائل ٍّنفها مرتبطة  ه فهي ل س   أيكِّ لفظا 

به  يبقى بون ٍّنف الع  ة تنبهي  العائلن آ رن مثل ) سبان( يموو  اح

فهي اسٌم لح اا الكائن الحي العاقل  قد اقبرن  قرآن ا   الَخْليِّ ذ ي العقول 

 ال عور  البمييز  ه مكن  نف تقول عاش الردل ع  ة  مرض ة   ع  ة  

راض ة    البعبير اٍّ ل معنا   نف العائل راضا عن الع  ةن  لكن ل   
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االببمام بهان ٍّنكك به ا البعبير قد فصلبه عنها  فع  بمهم   مقد ر  عدم

  ارو مقابلة  له    إذن فهو  نظر لها  يهبمُّ بها  إن  ان راض ا  بها! 

 لكن حينما تقول )عاش الردل ع  ة  راض ة ( فقد  ارو الع  ة بي 

الراض ة فخرج ب لك عن االببمام بها  ر دا   امال    ارو بي المهبمة 

  ه! 

 ال تودد في الحق قة ع  ة على ب ا النحو اٍّ ير إالف تلك البي يعطيها 

 الر ُّ العظ مم لعباد  ال  ن رضَي عنهم 

فانظر ماذا فعل حينما قال النحوي ب ا: )راض ة  معنى مرض ة(   لقد دعلها 

) ي الع  ة( نكدا  علينا ب   المركا! ثمف انظر  م بو الفرق بين قول هللا 

 مبارك  بين قوله اآلفن؟! تعالى ال

 

   قوله تعالى: 4

   ا َبَعَل الر سم َ يَبا َ      4مريم 

 قالوا: ) إنفما بو ا بعل ال يبم في الر س(!
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  لقد قالوا ذلك ٍّنفهم ال  در ن ما معنى )ا بعل(!

د لك  نف  بل العرب ة ال يعرفون ل بهمن  سبجد ذلك في  لوف  نعم   نحن نؤ ك

 مفرداو القرآن  في المعادم  المواض  من

؟(  إننكا نسألَك: )بل ت عل السراج  النار  م ت عل النار  السراج؟   ُّهما   حك

العبارا اٍّ لى بي الصح حةن ٍّنف النار ال ت بعل فهي نفسها  علٌة فهل 

 يصحك  نف تقول )  علم ال علة(؟!

ل )ا بعل  النار في دار إنفَما بم قد ظنكوا  نف النار ت بعل!   حك عندبم القو

 فالن(ن  إنفما بو )ا بعل  دار فالن  النار( 

 عل ه فإنف الر س بو ال ي ي بعلم  يبا  ال العك ن  اٍّمر  ما ذ ر  هللا 

 تعالى ٍَّنفه  بكه ال يَب  النار  لم يكن الب ب ه للر س 

 كلُّ ب ا  نحن معهم على  نفه ت ب ٌه!

حن عل ه حق قٌة ال ت ب ٌه ٍّنف اال بعال على بينما بو  في المنهج ال ي ن

المعنى اٍّ لي بو )االنب ار السري  ٍّمرا ما في  ي ا ما(ن  ال يخص في 
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إطالقه النار  حدبا بنا   على اٍّ ل الل وي ال ي يفصل بين الداللة 

  اإلطالق  ما سبي    ضحنا  في مباح  نظرية الل ة الموحدا الجز  الثاني 

لضر را تقبضي ذ ر المفعول د ما  فنقول: )ا بعل  دار فالنا  ل لك  ان  ا

نارا      النار( ٍّنفها ممكن  نف ت بعل  أيكِّ  ي ا آ را له القدرا على 

االنب ار  السريان في  لك اٍّدزا   حي  تب ير الصورا المنظورا  ما لو 

 )ا بعل   الفبنة(    غير ذلك 

 

   قوله تعالى: 4

   َمَنا ع َ  َ حرف  12القصص      َل هِّ الَمَراضِّ

 قالوا: )بو من  ا  إقامة المفعول بدل الفاعل( 

منا  على المراض     معنى ذلك  نف   ل العبارا بو:  حرف

فا    ير ما سببا  حسبن  إنفما بو فوق ذلك در ٌا  إنف ب ا القول لم يكن تعسك

  هم السالم()عليعلى هللا تعالى  رسوله  اعبداٌ  سافٌر على موسى 
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ركَِّم  عل ه المراض  فإن موسى  يكون بو  )عليهم السالم(ذلك ٍَّنفه حينما حم

مٌة  ال ي اسبلم  مر البحريم  عمل  ه فلم يقبل على مرضعةا ما ٍّنفها محرك

عل ه   معلوٌم  نف المرضعاو من آل فرعون  افراٌو ه مخ ى  نف يمصيبه من 

م دا  الرضا  ما يصيب المولود من ال نسبن  ٍّدل ذلك  ٍّبمكِّ ة الرضا  حرف

م من النسب   ال ر م من الرضا  ما يحرف

إنك غاية العبارا البفسيرية بي إظهار طهارا نسا  آل فرعونن   نفه تعالى قد 

م عليهن موسى   ما  بب  ذلك من إسا اا له ا النبي  )عليهم السالم(حرف

 !  الكريم  قلبا لمعنى اآلية ر سا  على عقبا

د : )ما بي غاياتهم من قلب البر يب ال ي   يبقى السؤال نفسه ال ي نردك

 نزل  ه الوحي؟(

 قد يقال: )انهم قالوا ذلك ٍَّنفه من غير المعقول  ْن يحركِّم هللا تعالى  يئا  

 على الرض  ن إذ بو د ن سنك البكل ف  ال يفهم  يئا !( 

 ئا ! الواق    إنف ال ي يقول ذلك بو ال ي ال يفهم  ي
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ن فقد )عليهم السالم( بيها   المس ح  )عليهم السالم(ٍَّنفه إْن  ان موسى 

  بو في القماو:  عل ه السالمقال المس ح 

  إنفي َعبدم هللاِّ آَتاني الكَِّباَ  َ َدَعَلنِّي َنب فا      30مريم 

 فقد قال هللا تعالى ه ه: عل ه السالم إْن  ان  بيها  ب حيى 

  كَم َ ب فا  آَتيَنا  12مريم        الحم

عل ــه لكنــه تعــالى لــم  بــرك اٍّمــَر غامضــا    فهــو فــي معــرض تــ  ير موســى 

ربا  الســـالم بنعمـــه عل ـــه قـــد  ـــرح لـــه قصـــة بـــ   الـــنَِّعم  مـــا لـــو  ـــان  بـــ  ك

  البفصيل:

   نكي  39طه      َ  لَقي م َعَل َك َمَحبفة  مِّ

  لِّبصَنَ  َعَلى َعينِّي َ       39مريم 

  إذ َتم ي   بمَك فَبقولم بل  دلُّكمم َعَلى َمن َيكفِّلمهم       40طه 

    َك  ي َتَقرف َعينمَها َ ال َتحَزن  40طه      َفَرَدعَناَك إلى  ممكِّ

هة لموسـى   البقـد ر فيهـا علـى  عل ـه السـالم ب   المركا الخطا او  لكها مودك

رين بو ) اذ ر إذ   ر ذلك  يمدر ه  فهو إذن   …(  ر ي المفسك
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 لو حا لنا تجنكب ذلـك  لكـه فـإنف تحـريم المراضـ  عل ـه لـ   محنـة  ال مخـرج 

ــه  يــرفض  لهــا حبــى لــو  ــان ال  ــدرك  ــيئا ن  ــأنه  ــأن  ي طفــلا  بعلكــي  أمك

 الرضا  من سوابا  أمرا نسمك ه  ح انا  )ال ريزا(! 

 

   قوله تعالى: 4

  َى الَنارِّ َ َيوَم يمعَرضم الك  َن َ َفر ا َعل       20اٍّحقاف 

 قالوا: ) بو مقلوٌ  إذ اٍّ ل ه ه:  يوم تمعَرضم النارم على ال  ن  فر ا( 

 ال ندري ما بو السبب الحق قي لمثل ب ا البقد ر    لكن لعلكهم ظنكوا  نف 

ال ي تعرض عل ه اٍّ  ا  ال بدف  نف يكون عاقال  مدر ا ن  النار ل س    لكن 

  نف النار بي البي تعرض على ال  ن  فر ا  ! ه كون الصح ح 

نقول: فعال   ْن قد   بح اٍّمر  المقلو ! فقد دعلوا ال  ن ال يعقلون  بم 

ال  ن  فر ا عقال ن  النار البي بي  لٌي ناطٌي  عاقٌل من  لي هللا حسب 

 القرآن الكريم   دعلوبا غير عاقلة! 
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دو فأمفا ال عقالن ة ال  ن  فر ا فهي   ضح  من  ْن نأتيف   ابدا لهان إذ تعدك

الموارد القرآن ة فيهان بل  نف بؤال  قد اعبرفوا  حسب ب ا المورد حينما 

 قالوا:

  عير نفا مِّن   َحا ِّ السف نفا َنسَم م    َنعقِّلم َما  م فاعَبَرفوا   َ َقالوا َلو  م

عير  حَقا  ٍّ َحا ِّ السك      بَِّ نبِّهم َفسم

 11 - 10الملك  

  مفا عقالن ة النار: فأيُّ  ي ا  عقل من ب ا الكائن ال ي يض  الناس في 

مواضعهم الصح حةن  يض  ال خص المناسب في المكان المناسب  بحسب 

 الطبقاو سوى ال  ن  مفربم عليها؟ 

:   بي مخلوٌق مبكلكٌم  عارٌف    حينما تمسألم تجيبم

   َ  ِّولم َبل مِّن َمزيدَ وَم َنقمولم لجهنفَم َبل امَبفو  30ق      َتقم

  وني َبرَدا  َ َسالَما  َعَلى إبَراه َم  69اٍّنب ا       قملَنا َيا َنارم  م

   ان  مخاطببها   أن إبراه م تحد دا  ٍّنفها عاقلٌة  تميكز إبراه م من غير  
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   قوله تعالى: 4

  فإذا َعَزَم اٍّمرم      21محمد 

 فإذا عزمبم  نبم على اٍّمر(! قالوا: ) إنفما بو:

 ما  درابم  نف الممضمر بو ) نبم(ن  لَِّم ال يكونم ) ن (؟ن إذ اٍّ لى  العزم 

لقوله تعالى في موض ا   لى هللا عل ه  آله  سلمعلى اٍّمر بو النبي 

:  آ را

  ل َعَلى هللا ربمم في اٍّمرِّ فإذا َعَزمَ  َفَبو ك  159آل عمران       َ  ا ِّ

إنفه ممضَمٌر ال  دود له إالف في  ذبانهمن ٍّنف اٍّمَر يعزمم  المر م يعزمم نعم   

ا   اراو ممكنةن  سوا   سوا   ذلك  نف المرَ  يعزم في ال ي  ال ي منه عدف

ه عزم على  نف يأتي  حدبا   لكن إذا عزم اٍّمرم فال   اراو ممكنةن بل بو 

تعالى  فال   اَر آلدَم سوى الوفا    اٌر  احٌد  بو الخ ار ال ي  رضي هللا 

  العهدن لكنه نسي ب ا العهد فقال تعالى:

  ْد َلهم َعزما دَنا إلى آَدَم مِّن َقبلم َفَنسيف َ َلم َنجِّ  115طه      َ َلقد َعهِّ
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 المر  ال يممسكم  جم    طراف اٍّمرن فأح انا  يعزمم اٍّمرم فال   اَر له سوى 

 من الببكي   البوب ت لهم ذلك الخ ارن  ه ه ما ه ه 

فأ َن   ببم البوب ٌت إذا  انوا بم العاةمين )على اٍّمر(  ما ةعموا  عد إن 

 قال تعالى:

   م  21محمد      فإذا َعَزَم اٍّمرم َفَلو َ دقوا هللَا َلَكاَن َ يرا  َلهم

فعلى تقد ر ابن  الويه: )إذا عزمبم على اٍّمر ـ  لكم   اراتكم ـ  لهم 

 تهم( فلماذا إذن  وبكخهم على   اراتهم؟  ارا

ر )َعزَم على اٍّمر(ن ٍّنف العزَم نفسه   لم  رْد في القرآن  لكه البر يب المقدك

 ) مٌر(ن ه كون ب ا البر يب ر  كا    اطئا  ددا    ل لك قال:

  ل على هللا  159آل عمران       َ َ ا ربم في اٍّمر فإذا َعَزمَ  َفبَو ف

 ربم في اٍّمر ال ي ه ه   اراون إذ ال م ا را ه ما ل   ه ه  معنى:   ا

ل على هللا  لم يقْل )فإذا عزمَ  على  ا ب ار آ رن فإذا عزم   ن  فبو ك

 اٍّمر( 
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لقد ظنكوا  ما في المسائل السا قة  نف اٍّمر غير عاقل  ال يمكن  ْن يعزم   

مو    اراوا  ظر فا بينما الفعل )َعَزَم( بو   ٌف للحر ة البي تنبج من مج

 حي  يكون اال ب ار الصح ح  احدا  فقط   ما تلك إالف إراداو )عقال (  

لمفرداوا  فاٍّمر  رد  ل كون   اراو العقال   ل   بناك إضماٌر  ال تقد رٌ 

    مح  فةا!  غائبةا 

 

رين  :مناق ة نماذج من تفسير المفردا   يربا عند المفسكِّ

فردا   يربا في مقدماو ب   المباح ن  نسوق لقد ذ رنا م كلة تفسير الم

ه ما  لي مجموعة    رى من النماذج السريعة لالطال   البنب ه ال غيرن ٍّنف 

ب ا اٍّسلو  ) سلو  تفسير المفردا   ير ( قد  مل معظم مفرداو القرآن 

 تقريبا  

  قد قيل  نف  كثر اٍّ طا  رسو ا  بي في ما تسالم عل ه الناس  عدك   من

 الصحاح البي ال ددال فيهان فه ا البنب ه ضر ري من ب   الجهة 
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ر ن المعا ر ن حا لوا إردا  المفردا إلى المادا الل وية  لكنهم لم  المفسكِّ

يخردوا من دائرا المرادفاون  ما  نفهم لم يخردوا من دملة القواعد 

نى   ا الموضوعة   ل لك ترابم يقولون: )إنف ب   المادا  ردو تارا   مع

  تارا   معنى   ا( 

إنف المنهج اللفظي  رى  نف للمفردا معنى   احدا  في اٍّ لن   نف االسبعمال 

القرآني قد درى على ب ا اٍّ ل ال ي بو  عمُّ من  يكِّ معنى  مبعارفا عل هن 

   عد غورا  في الداللة على المعنى المقصود   ل لك فإنكه  منهجا نا  ا من 

ال ريف ال يمكن له  نف يجيز  رح المفردا ) ي مفرداا( إالف  ب ا االسبعمال

 جملةا تامكةا محكمةا  بعريفا   ليكا لهان  بو م  ذلك ال يصل إلى المعنى 

 البام اٍّ لي ال ي اسبعمله القرآن  عنا  

 لكنه به   الوسيلة البي تسب رف المعاني اٍّ ل ة للمفرداو  البامة 

اٍّقر   يصحكح العقائد  يسبدل بها على السبيل  للعباراو س ك ف الحقائي 

فمثل اٍّلفاظ في ب ا المنهج  مثل اٍّلوان البي  بألف منها الط ف ال مسي 

إذا عددتها فهي سبعٌة   لكنكك تسبط    نف تجعل من ب   اٍّلوان السبعة 
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مال ين بل مل اراو من اٍّلوان الم ا را اٍّ رىن  ذلك  خلطها بنسبا 

فالب يير الحا ل ل   سببه  نف اللون اٍّحمر ل    أحمرا فهو مبفا تةا  

را    إنفَما سببه البفا و في نَِّسبِّ المزج بين  تاركا  يأتي مصفركا   تاركا  مخضك

 اٍّلوان السبعة اٍّ ل ة 

فك لك اٍّمر  النسبة للمفرداون إذ لها معاني   ل ة ثاببةن غير  نكها من 

د النواتج  الل البر يب  البرتيب المع يكنين تعطي ناتجا  مخبلفا  للجملة   تبعدك

د البر يب  البرتيبن  إنف اللفظ في ب   البراكيب لم  ب يكر قط  إنكما ت يكر  ببعدك

 موضعه )البرتيب(  ما  حاو  ه من  لفاظ )البر يب( 

ر ما  ريد قوله من  الل ما   يأمل المنهج  نف  رى على القارئ  ثرا  من تصوك

 مثلةا سا قةا  ما س أتي منها   ل لك فهو  لبم  من القارئ الكريم مرك من 

 البأمكل  البدقيي  اإلعادا لبعض المواض   ليبعركف على دل ة اٍّمر 

  ه ما  لي نماذج من تفسير المفردا   يربا م  البحليل:

 

 اآلية اٍّ لى: قوله تعالى:
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       م ميَثاقا  َغل َظا  7زا  اٍّح     َ َ   َنا مِّنهم

دا (  )انظر موابب الرحمن(   قالوا: ) ي     نا منهم عهدا   ث قا  مؤ ك

المنهج: ب ا  لٌط بين العهد  الميثاق ٍّنفهما مخبلفان    البما  رد في 

القرآنن  لكلكا منهما قواعد  قوانين   للـعهدِّ  وٌر مخبلفٌةن فإْن  ان 

ن بل يم  ن  ال يمعهدم  ه المقصود )عهد هللا( فهو ال يمأ   من  حدا عهدم  ه ٍّحدا

 لظالما  خالف الميثاق   العهدم ) مبفخ م( بينما الميثاقم ) مؤ  م( 

 

 اآلية الثان ة: قوله تعالى:

     الَنجمم الَثاقِّبم      3الطارق 

قال ال  ت: ) النجم في قوله " النجم الثاقب"  ريد الثريفا فقط( البب ان 

6/368  

ا قال: )النجمم بو الكو ب  الطارق بو المضي  لكنه عند  رح السور 

 المنير(
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ن قال: القرآن إذا نزل  ه 1النجم  َ الَنجمم إذا َبَوى  في قوله تعالى: 

  )عليهم السالم(دبرائيل 

َدان في قوله تعالى:  ن قال: )النجمم النباو 6الرحمن  َ الَنجمم  الَ َجرم َيسجم

 الت …َقْر ممكا ال يقوم على ساقا  البط ت  ال

نَ ا بِّزيِّنةا الَكَواكِّب في قوله تعالى:  ن قال: 6الصافاو  إنفا َةيفنا الَسَماَ  الدم

 )فالكواكب بي النجوم  البدر  السما  بها ةينةن قال النا  ة:

 إذا طلع  لم  بي منهنك  و ب   فإنفك   مٌ   الملوكم  واكبٌ 

ن قال: )فالنجمم 16النحل  م َ هَبد ن َ َعالَماوا َ بالَنجمِّ بم  في قوله تعالى: 

 بو الكو ب  يجوة  نف  ريد  ه النجوم فأ بر  الواحد عن الجم  ( 

 "انبهى ما  رد في البب ان"

 

ر   رح النجم  الكو بن  الكواكب  النجومن  اعببر  المنهج: لقد قام المفسكِّ

دو معاني )النجم( م  ثباو معنى الكو   اكب الجم   المفرد  احدا ن  تعدك
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ف  أل البعريف بو نجٌم معهوٌد بين  إنك المنهج اللفظي  رى  نف )النجم( المعرك

ن  بو مخبلٌف عن الكو ب   يرى  السام   المبكلكم ال  بعدد  فرادا   ال معنى 

 يضا   نف المفرد مخبلٌف عن الجم    نف االسب هاد  ال عر ما بو إالف مقارنة  

  (1)لكالم المخلوق م   الم الخالي

                                                        

د مقارنـة  حسـب؟!   إنك اٍّمـر ٍّ عـد   غـر    ذلـك ٍّن االسب ـهاد  كـالم  (1) بل تـرى   كهـا القـارئ الكـريم  ن اٍّمـر بـو مجـرك
المخلوق في معرض البعامل م   با  هللا ما بو في الواق  إالف   اٌس يقاس  ه القرآن اسبنادا  إلى غير    فقد   بح القـرآن 

به ا العمل مساقا  يمضي  ه من  ريد حي   ريـد بـدال  مـن  ن يسبر ـد  ـه إلـى مـا  ريـد  هللا   نقـول  لمبنـا بـ   البـي  الكريم
ر هللا ضريحه( في مقابلة  ـلك بيـ ا  ـعرا   ـل قـولا    عبـاراا تـأتي فـي ثنايـا البفاسـير مـن  د عليها د ما  العالم النيلي )نوك  ؤ ك

 دـه ال را ـة بنـا يكمـن فـي  نف بـ ا العمـل بـو فـي النهايـة تكبكـٌر  طغ ـاٌن بـل  اةدراٌ   كـالم غير ما يقوله  بل القـرآن ) (    
د ال ي يعني من بين ما يعني البو كف حين ال مخـرج لفهـمن  ال  الخالي العظ م ال ي ال مو ف  مامه إالف مو ف البسل م المجرك

 لى  رعهم ال ي عر ن!! سامحهم هللا تعالى يعني البوغكل على  ملا  ابما  قنص المراد   إنكما القوم ع
 المحقي
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 اآلية الثالثة: قوله تعالى:

      َما ِّ إلى اٍّرض ثممف َيعرمجم إل هِّ في َ وما َ اَن مقَدارم م  مدبكِّرم اٍّمَر مَِّن السف

 5السجدا       لَف َسَنةا مِّمفا َتعمدُّ ن  

ن ا  ان  قال ال  ت: )قيل  وم الق امة يمفعلم ه ه من اٍّمور ما لو فمعَِّل في الدك

ته  بوله  أنكه  لفم سنةا(مقدار     لف سنة   قال قوٌم: المعنى  نفه من  دك

  في قوله تعالى:

    َتعرجم المالئَِّكةم َ الر حم إل ه في َ وما َ اَن مِّقَدارم م َ مسيَن  لَف َسَنةا      

 4المعارج 

ته  بوله  أنفه  مسين  لَف سنة   قال مجابد:  قال: )المعنى  نفه من  دك

ن ا  اٍّرض في الصعود  النز ل  لف سنة  م  فهو لِّمَ  ا بين السما  الدك

( ـ  معظم 10/115مائة  عودا    م م مائةا نز ال (  )انظر البب ان/

 البفاسير( 

 المنهج: بنا  عض المالحظاو:

 قاموا  الب ب ه من حي  ال  ودد ت ب ٌه فقالوا )كأنكه من بوله   ا    ا(   1
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ر  هم ٍَّنفه عندبم  وم الق امة في  لك من ا بالف نف  اليوم طوال  على   2

 اآل بين 

قوا بين عر ج اٍّمر في اآلية اٍّ لى  عر ج المالئكة في اآلية   3 لم يمفرك

 الثان ة 

ةعموا  نف العر ج  عوٌد     عوٌد  نز ٌل م  غ ا  ب ا البقس م في   4

 اآل بين 

(   ن  5  د ا ه ه   عارا   بفهوا اٍّمر  قول القائل: )ما  ومنا ب ا إالف   هرا

الت  )انظر المصدر …من معلكقةِّ امرئ الق  : ه ا لك من ليلا  أنف نجومه

 السابي( 

ال  ودد ما بو   ضح من قوله تعالى )مقدارم م(  قوله )ممكا تعمدُّ ن(   6

للداللة على حق قة ب ا الزمن   م  ذلك ةعموا  نفه ل     لكن بل لهوله 

 كأنفه   لك! فاقر    عجب 

 آلية الرا عة: قوله تعالى:ا 

        إذا  َراَد هللام  َِّقوما سو       11الرعد 
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  6/128قال ال  ت: )بالكا ( البب ان/

 المنهج: الهالك بو غير السو    لكلكا منهما موضعه في القرآن 

 

 اآلية الخامسة: قوله تعالى:

      َنزفلَنا َعَل َك الكَِّباَ  تِّبَ انا  لِّكلكِّ  ي َ      89النحل 

(    قال: ) العموم في قوله "  لك  ي " معنا   قال ال  ت: )لكلكِّ  مرا م كلا

  6/417من  مور الدكِّ ن( البب ان/

المنهج: إذا دمعنا البحد د اٍّ ل  الثاني  ار معنى )كلك  ي ( بو: اٍّمر 

 الم كل من  مور الدكِّ ن 

ل   اٍّمر المم َكل من  يرى المنهج  نف )كلك  ي ( بو  لك  ي  فعال    

 مور الدكِّ ن    نف معنى )كلك  ي ( في ب   اآلية بو بنف  معنى )كلك 

  ي ( في قوله تعالى: 

   لُّ َ ي ا َ حَصيَنا م في  َِّبا ا ممبين  12ي        َ  م
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ماٌم لقوله إي ا  حصا  في )إماما(ن  الكبا م فاالقبران اللفظي يمظهرم  ن  لك  

ن فكلُّ 12اٍّحقاف      َقبلِّهِّ  ِّبا م موسى إماما   رحمة   َ من تعالى: 

  ه فقال: (1) ي ا  حصا  في  با ا مبين  ثمف )حلف(

     َحم    الكِّبا  الممبين       2 - 1الد ان 

 اآلية السادسة: قوله تعالى: 

      ٌَما  بَلكَنا مِّن َقرَيةا إالف َ َلَها  ِّباٌ  معلوم َ      4 الحجر 

 الت(…قال ال  ت: )  بر هللا تعالى  نفه لم  مهلَِّك  بلم قريةا ه ما مضى 

ق بين القرية  المنهج: دعل الهالكين بم ) بل القرية(  حدبمن إذ لم يفرك

  بل القرية   قد   ضحنا الفرق سا قا   ذ رنا قاعدا مجي  القرية عند 

 الهالك  قاعدا بالك الجم   

 

 عالى:اآلية السا عة: قوله ت

      َكاَرى َكارى َ َما بمم  سم  2الحج      َ َتَرى الَناَس سم
                                                        

ر  مـن  نف الـوا  للحلـف ال للقسـم فـي  با ـه  (1) في الطبعة اٍّ لى  ان اللفظ بو ) قسم(ن  طبعا  فه ا مخالٌف لمـا  ـان قـد قـرك
 الل ة الموحدا    إن نحمل ذلك فإنكنا نحمله على السهو من قبله رحمه هللا  
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قال ال  ت: )معنا  ترابم سكارى من الفز   ما بم  سكارى من  ر  

  7الخمور( البب ان 

المنهج: العبارا القرآن ة ل س  في إثباو  ي   نف ه في آنا  احدا حبى 

  الخمورن بل اآلية يقول بم سكارى من الفز   ما بم  سكارى من  ر 

تقول  نفهم غير سكارى  منظربم فقط بو منظر السكارى    ونهم غيرم 

ا الع ا :  َكاَرى  سكارى إنفَما بو  سبب الفز  من الزلزلة   دك َ َما بمم  سم

   َ َلكِّنف َع ا م هللاِّ َ د د

َبهم  ارَ   ر  المعنى اال طالحي للسكرانن إذ َحسِّ لقد ارتبط ذبن المفسك

الخمرن بينما السكران ل ة  بو فاقد الوعي  الس طرا مهما  ان السبب  

 بسبب ب ا االرتباو دا   عبارا  ما بم  سكارى من  ر  الخمور م   نفه ال 

ورن ٍّنف السكران بو  ر مخطيٌ  في ب ا البصك ذ ر لها في اآلية   المفسك

َر اسبعمالها حالة لفقد الوعي  الس طرا ال تخص  ار  الخمرن  إنفما  ثم 

 معهن  القرآن  عيٌد عن اال طالحاو 

   ان عليهم االنببا  إلى قوله تعالى:
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  كارى الَا َ َ نبمم سم  43النسا        ال َتقَربوا الصف

: )بو من غَلَب عل ه النومم   مثاله ٍَّنفه )عليهم السالم(حي  قال  بل ال  ر 

خمر لكان يجوة ترك الصالا ال  دري ما يقول(   لو  ان المعنى  ارَ  ال

ٍّدل  ر  الخمر ـ    بك ا يمفهم من اآلية    ار م الخمر غير دا لا في 

مضمون اآلية لودود الضمير ) نبم( ال ي يعني الحالة البي  نبم عليها ـ  ما 

لو  ان  ب   الحالة قسرا  ـن بينما يكون  ار  الخمر سكرانا   إرادتهن فهو 

  (1)طا   ال  غير دا لا في الخ

 

 اآلية الثامنة: قوله تعالى:

    نبمم في َريبا من البع ِّ فإنفا َ َلقَناكمم مِّن تمَرا ا       َيا   َُّها الَناسم إْن  م

 5الحج 

                                                        

د ا ــبالف عــن مــا مودــود فــي الطبعــة اٍّ لــىن  بــو تصــح ٌح مــن المؤلــف عليهــان علمــا   أننــا نقــوم فــي بــ   الفقــرا  ودــ (1)
 البصح ح اسبنادا  إلى نسخةا مصححة دزئ ا  من قبل المؤلـف  لـ   اسـبنادا  إلـى المخطوطـة اٍّ ـل ة لعـدم حصـولنا عليهـا 

 توفكرو لنا  إذن هللا ٍّسبا   بىن على  مل  ن  بم البصح ح النهائي على ب   المخطوطة اذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 291 

قالوا: )البع  بو الن ور   إن  نبم في ريبا  ي في  ككا   لقناكم من ترا ا 

يبه( ـ  غلب ال  بفاسير  ي  لقنا آدم ٍَّنفه   لمكم   نبم ذرك

ر  البع   غير  ر ا البع   الن ورن  عند  ر د الن ور ه مفسك المنهج: لقد فسك

نو الموتى  لوال ذلك لما   نف البع   الن ور مخبلفانن يعلم ا بالفهما ملقك

الت(   يأت ك ب ان اال بالف في … اطبوبم: ) إنف البع  حيم  الن ور حيم 

  ح  المهد يكة 

ر ا الريب  ال كك   بما مخبلفان  يضا   إذ بناك مواض  لل كك الحسن  فسك

 يسو  فيها الريب  

 قالوا في ) لقناكم(:  لقنا آدم م  غ ا  ذ ر   في حين  نف الخطا  للناس 

و   يضا  ) لقناكم من مدم عا  )يا   ها الناس(ن  الخطا  في الخلي للمج

من النطفة إلى  ترا (ن ٍّنف  لي  لك  احد من ترا ا بو حق قة  فه ا البدن

النز  اٍّ ير إنفَما مصدرم م ال  ا   بو من ترا  اٍّرض   قد نسوا ب   

 حد   )عليهم السالم(الحق قة  عجبوا من الخلي من ترا ا فنسبو  آلدَم 

ية ل س  من ترا ا  يبه(ن فكأنف ال رك  ) بم ذرك
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ي اٍّرحام كلك ذلك  اآلية  اضحٌة ٍّنفها تبحدكف عن سلسلة البخليي لفدنكة ف

  الخطا  فيها للمجمو  مسبمٌر للنهاية:

    نبمم في َريبا من البع ِّ فإنفا َ َلقَناكمم مِّن تمَرا ا ثمف مِّن َيا   َُّها الَناسم إْن  م

نمطَفةا ثممف مِّن َعَلَقةا مخلكَقةا َ َغيرم ممخلفَقةا لِّنمَبيكَِّن َلكمم َ نمقِّرُّ في اٍّرَحامِّ َما َنَ ا م 

نكمم َمن  مَبَوفكى َ مِّنكمم إلى  دَ  كمم َ مِّ دف فال  ثممف لَِّببلم وا   م كمم طِّ لا ممَسمكى ثممف نمخرِّدم

 5الحج      َمن  مردُّ إلى  رَذلِّ العمممر   

 

 اآلية الباسعة: قوله تعالى:

    َِّمْن َ اَن َميبا  َفأحييَنا  َ َدَعلَنا َلهم نمورا  َيم ي  ِّه  َ       122اٍّنعام 

قال ال  ت: )ا بلفوا في من نزل  ب   اآلية: قال عكرمة نزل  في عمكار 

اك: نزل     بي دهل   قال الزداج: نزل  في النبي   بي دهلا   قال الضحك

في عممر   قال الباقون: في  لك مؤمنا   افرا  قالوا:  الميك  بو الكافر ٍَّنفه 

   فهم " مواٌو غيرم  ح ا " 
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ا   الكفر فصار ح كا   اإلسالم  عد الكفر  المصركِّ على  المعنى: من  ان ميب

  4/259كفر (!! ـ البب ان/

 المنهج: يقول المنهج:

ر ا الموَو  الكفرِّ فقالوا )من  ان ميبا  فأحيينا (ن  ةعموا  نكها نزل    1 فسك

  فكأنكهم قالوا: )كان  افرا    ح ا   لى هللا عل ه  آله  سلمفي النبي 

 لى هللا ٍَّنفه   لى هللا عل ه  آله  سلمعبداٌ  على مقامه  اإلسالم(   ب ا ا

ما  ان  افرا ن بل  ان نورا  مبقلبا  في السادد ن فال حول  ال  عل ه  آله  سلم

 قوكا إالف  اهلل 

 نسوا قوله تعالى:  2

  ربمم ال  ؤمنون م  م َلم تمن ِّ       إنف الك  َن َ َفر ا َسواٌ  َعَليهم   نَ رَتهم

 6ا البقر 

  بي قاعدٌا تفيد بوضوحا  نف الكافر ال يكون مؤمنا  قط  

نعم   لم يحسنوا الربط بين ب   اآلية )آية اٍّنعام(  آية ) مواٌو غير  ح ا ( 

 فخلطوا الحابل  النابل 
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 حينما قالوا َنزل  في عممر لم يأتوا  ال خص اآل ر ال ي يقابله   3

م دم   ما قال  4  و    أن اآلية  في من نزل  القاعدا اآلنفة ال  ر تمهدك

 البب  عليهم آ رم اآلية م    لها:  5

    َيم ي  ِّهِّ في الناسِّ َ َمْن َمَثلمهم في الظملمماوِّ َل َ   َِّخارجا مِّنَها َ  لَِّك  

يكَِّن لِّلَكافِّريَن َما َ انوا َيعَملمون        ةم

ميكِّ  في إذ حسبوا  نف  ر د لفظ )الكافرين( في آ ربا داال  على معنى ال

الم  ل   الكافرم   ارم بم مصدر )الظملمماو(  الميكِّ م بو الضك لهان بينما الكمفك   ك

   رح ذلك يطول  لكننا فبحنا البا  لمعرفبه  إةالة  لك تناقضا  ال  ك 

 

 اآلية العا را: قوله تعالى:

    َم الكِّباَ  مفصك ـَ َف يرم هللاِّ  بَب ِّي ح       ال  كَما  َ بَو ال ي  نَزَل إل كم

 114اٍّنعام 

: ال ( على  قوالا  ا بلفوا في معنى )مفصك

 قيل:  ي  ما يمفصلم بين الصادق  الكاذ  من  مور الدك ن 
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ل ه ه الحالل من الحرام  الكفر من اإليمان  الهدى من الضالل    قيل: فصك

 )قاله الحسن ـ البفاسير المطولة(

مكي للمعنى/ ذ ر  الطوسي ـ  قيل:  بيكن المعاني  ما  نفي البخل ط المع

  114البب ان/اٍّنعام/

ل  المنهج: ٌل ) الفبح(  ٍّيكِّ  ي ا مفصكِّ لقد   ضح القرآن في  ي  ي ا مفصف

 ) الكسر(:

    ركَِّم َعَل كمم َل َلكمم َما حم  119اٍّنعام       َ َقد َفصف

     لم اآلَياو في القرآن  ـ  قد  رد ب ا البر يب  م  مركاوا  َك لَِّك نمفصكِّ

 الكريم 

 37 ون       َ َلكِّن َتصدِّ َي الك ي َبيَن َ ديهِّ َ َتفصيَل الكِّبا ِّ  ج  

  11 وسف      َ َلكِّن َتصدِّ َي الك ي َبيَن َ ديهِّ  َتفصيَل  لكِّ  ي   د  

 154اٍّنعام      َتَماَما  َعَلى ال ي  حَسَن َ َتفصيَل  لكِّ  ي   بـ  

     لَنا م َتفصيال   لُّ  ي ا َفصف       12اإلسرا  

هِّ   ال ن  بالبالي تفصيلم  لك  ي  ثان ا ن فَعالَم ا بلفوا؟  إذن فهو تفصيٌل لنفسِّ
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 إذا  نَ  تدري فنحن ال ندري!

نعم  نكها مسلكماٌو    طاٌ  مزمنٌة لم  ناق ها  حد  فويٌل لل  ن يقولون في 

د ن ما قيل لهم   كالم هللا  ما  ا  ا     ردك

 

 الفصل الثال 

 لقواعد النحويينمناق ة المنهج اللفظي 

 

 

 توطئة في إ كاالو  ض  القواعد

إذا حا لنا دراسة تاريت  ض  قواعد النحو على ضو  المناق او البي درو 

بين النحويينن فإننا نكب ف مسألة   ال َة اٍّبم ة  الخطوران لم تناقل إلى 

 اآلن 
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  وله  قواعد ن سوا   ان   اطئة   م  ح حة  إذ من المعلوم  نف لكلكِّ علما 

 م  ل طا  من ب ا  ذاك  فالعلم الوحيد ال ي يفبقر إلى   ول العلم بو علمم 

 النحو 

دا في ب ا الفر  من الدراساون    بح   فكأنف العلَم    وَله قد توحك

المناق او البي  ان يجب  نف تبمخكض عن  ض    ولا لعلم النحو   

خ  في اٍّذبان  درو بها   بح  بي ع لمم النحون   يئا  ف يئا  ترسك

ل  اٍّلسن  اٍّقالم  فكان  تلك القواعد  يئا  يجوة الخر ج عل ه  لو لم  نزك

  ه سلطاٌن     ان مناقضا   عضه لبعض 

 بناك  مٌر آ ٌر  ان نب جة  ل لك بو:  نف النحاا  ضعوا قواعدبم على 

 ى تلك القواعد   ب ا  خالف فكرا الوض  ساس البراكيب الل وية   وابد عل

     الك فما  درابم   درانا  نف ال وابد تلك مطا قٌة لما  راد  الواض   ائنا  من 

 كان  لو  ان بو الباريت نفسه 

  ما ال  ن  ؤمنون  أنف هللا بو  الي اٍّ  ا    اض  اٍّسما  فإيمانهم 

ةن إذ في الحالبين ال يمكن  النحو   دك تناقضا  م  إيمانهم ببلك الحق ق
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لا للمفرداون  بين قواعد مبن ةا على  وابَد مبأ راا  الجم  بين  ض ا مبأ كِّ

 في الزمان 

 فوق ذلك  لكه فإنف الجم  بين القرآن   الم اإلنسان  اعببار االثنين  وابد 

تصلح لوض  القواعدن بو في الحق قة دمٌ  للمبناقَضين إالف إذا ظنف الجام م 

 دم الفرق بين االثنين  ع

لة من ذلك  لكه بي في  حد اثنين:  مفا  طأ ال وابد   إذن فالنب جة المبحصك

 العامةن    حصول تناقضا في القرآن يأ ا  العقل  اإليمان 

 بناك  مٌر ثالٌ : فإنف الطريقة البي يفهم بها النحوي معنى البر يبن بي 

ف ةا البي تض  له قاعدا  داف  عنهان  يضطرك   ذلك  الطب  إلى تأ يالوا تعسك

للبراكيب البي يسوقها آ ر ن غيرم م للداللة على  طالن قاعدته   يفعل 

 المقابلم نف  ال ي ن  قد  بقى اٍّمر غير محسوما للنهاية 

ب   القض ة  ان   ال ةال  تحملم  طورا  دس مة  على الل ة عامة   القرآن 

ن في  ورا  ا ة     ان النقض في القواعد   تب اعها يجري على قدما  ساقا

   ا  ردكا بين ال وابد العامةن   وابد القرآن من دهةان  بين تلك ال وابد 
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هم القرآنن  ما  نفسها في  لكا منهما من دهةا   رى  فما  مثببمهم ال عرم  نقضم

هم بيٌ   عريم  مثببمهم بيٌ   عريم آ ٌرن بل ر ايٌة   رى لنف  البي      نقضم

ك ا فلم  ثب   يٌ  من تلك القواعد    السبب العام ل لك بو في افبقار  ب

 النحو  موضو ا لعلما من علوم الل ة إلى   ول العلم الحق قي 

 قد  ددنا  ما س أتي في نماذج مسبلكةا من مؤلفاو القومن  نف  كثر القواعد 

ا القابرا(  مضع  على  ساس ال وابد العامةن ثمف طبكِّق  على القرآن ) القوك 

َملِّهِّ الكاملةِّن  ببقديما  تأ يرا ٍّلفاظهِّن  بإةالةِّ  لفاظا  تقد را   ح فا   نقال  لجم

رام(   يرا  القواعَد    ض ِّ   رى مكانهان ٍّدل  نف تطابي )العبارام المقدك

 الموضوعَة 

  لُّ ب   البقد راو مبن ٌة  ساسا  على ما يفهمه النحويُّ من معنى  فالمعنى 

د القاعدا  بينما  ان  ال اية من القواعد بي ضبط الكالم  ب ا بو ال ي يحدك

 تفسير   عد معرفة إعرا ه   إنكك لبرى بوضوحا  نف ب ا العمل م ا ٌر لل اية 

من  ض  القواعدن إذ يجب  نف نفهم المعاني البامة للجممل  عد معرفة 

 إعرابها 
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  قد تسأل:   ف نض  القواعد إذن؟

ا َ َضعَ  القواعَد على  ساس ال وابد فكأنفَك لم تفعل  يئا ! ن إذ  الجوا : إذ

 بل تضبط القواعد على الكالم  م تضبط الكالم على القواعد؟

يقول النحوي: )نضبط القواعد   ال  على الكالم الصح ح   ثمف نضبط  ق ة 

 الكالم( 

 ؟!( نردُّ عل ه: ) ما  دراك ما بو الكالم الصح ح   ن    ير قواعد

ن ذلك   بنا إ كاٌل حق قيم   بيَد  نفه لم  مناقل قط  ال َ َطَر على  الِّ  حدا

ٍّنفهم اعبقد ا  نف ال اية من  ض  القواعد بي ضبط الكالم مسبقبال     ة 

فساد اٍّلسنن فما قالبه العر م  ح حا      اطئا   النسبة للوض  فال  أن 

 م َ حسب لَِّما يمسَبقَبلم من الزمان لنا  هن بل  أننا  نف نضبط ب ا الكال

غير  نف في ب ا االعبقاد إ كاٌل آ ر: فما  درابم  نف الكالم سوف يفسد إذا 

لم توض  قواعد؟ فإنف  المهم ) ي  الم العر ( س كون فاسدا  إذا   َ  

  كالم من سبقهم  ألفي عاما ٍَّنفه من المؤ د ال يجري على قواعد   لئك! 
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نف البجربة  ثبب  ف ل القواعد في من  ت يير القواعد! فالل ة  فوق ذلك فإ

العام ة مخالفٌة اآلن لفص ح الل ةن  لها قواعدم لو  ا  المر   نف يضعها في 

ةا فإنها سبكون مخالفة  لقواعدم الفمصحى  إذن    فالل ة  قواعدبا    غا  ا ك

 تب يكر رغم  نف الجم  ! 

ض   يفة قواعدا في  يفة ل ةا إالف في حالةا  احداا بي  الحيُّ  نفه ال فائدَا من   

به من غير  توفكر )الكالم الصح ح( قبل القواعد   بو الكالم المقطو   صحك

قواعد  فمثل ب ا الكالم يحملم قواعَد  في ذاته  دا ل تراكيبهن  ب لك  نف  

ل  في الحصول على )قواعد( يضبط بها  ق ة الكالم ل ق   ح حا ن  ي كك

ر   فإنف الكالم الصح ح  بد ر  عامال  من عوامل تصح ح الكالم اآل ر  تطوك

بو  بمك عالمةا مميكزاا للوعي االدبماعي على اإلطالقن بل بو العالمة 

ر  الرقيك ٍّيفة  الوحيدا البي ال تمخطي  في تقد ر نسبة ب ا الوعي  البطوك

 دماعةا 

ى إلى حد ف انفصالا بين لكنفنا نالحظ  نف  ثرا القواعد العرب ة  َبها  دف  ت عكِّ

ك  ه الناسن بل  دفى  اٍّمة  ل بها الفصحىن  لم  ؤدكِّ إلى فهم القرآن ليبمسك
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ى إلى حد ف بوكاا سح قةا بينهم  ب ا الب عكب إلى العك  من ذلك    دف

ين   بينهن حبى ا بح فهم القرآن  تفسير  من  عوص اٍّ  ا  عند المخبصك

 ال  عن الدارسين فضال  عن العامة به   القواعد فض

  

 ما  ان  فائدا تلك القواعد إذن؟  

الحيم   ال  ي  سوى  ْن يخبار المر م بين  يئين:  ْن يموو  ال يعلم  يئا  

 من القرآنن     ْن  درس القواعد  يموو قبل  ْن  درس القرآن! 

 ة على السؤال البالي:إنف اال كاالو المكارا  عال  ال حلف لها إالف عند اإلدا 

به  ال ي يحملم قواعَد  في ذاته؟(  )ما بو الكالم المقطو   صحك

  إذا  ان الجوا  بو )كالم هللا( فإنفنا  مام  مرين يجْب  ْن  منفف ا فورا :

 : إرسا  قواعد من القرآن اٍّمر اٍّ ل

 البو كف عن القواعد البي بي من  ارج القرآن  اٍّمر الثاني:
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فلعلك القواعد البي من القرآن ال تحباج إلى  لف بي ا من ال عر   من  دري 

ن     لنظمهان   لف مجلكدا ل رحهان  لعلكها  نف تكون منظكمة  في ع ر آياوا

؟!  مودودا  في سوراا من  م  آياوا

 إذا  ان  الم هللا يحمل في ذاته قواعد  النحويةن فإنف إثباو ذلك بو  يسر 

 ا   فمنطق ا  يكون اٍّمر  اضحا  ٍّنف  الم هللا مثل  لي اٍّ  ا  منطق ا   عمل

 هللا:

  َما َترى في َ ليِّ الَرحَمن من َتفا ِّوا      3الملك 

فل   بو بي م  عرا يسب هد  ه  بل البصرا  ير يه  بل الكوفة بر ايةا 

   رىن لبن ب المعر ة بين الطرفين  لم يقول لآل ر )َدلفسَ  في الر اية(!

  بو من مثل )المسألة الزنبورية( يسب هد بها  بل الكوفةن فيردُّ  ل 

ة لكم ب لك ٍّنف  ك اس الر ا ى البي  نفقها  عليهم  بل البصرا ) ْن ال حجك

المسألة  رد  من البا  اآل ر(  )اإلنصاف ب   الكسائي  البرمكي لَِّحَكمِّ 

 في مسائل الخالف/المسألة الزنبورية( 

   ف نفسه  القول: فكالم هللا بو ال ي
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  نكِّ َحك ما َ بير َل  مِّن َلدم  1بود      كَِّباٌ   حكَِّم  آَياتمهم ثمف فمصكِّ

 بل  عد اإلحكام  البفصيل من الحك م الخبير  كم في  ض  قواعد  ح حة 

 ؟ن  195ال عرا       بِّلَِّسانا َعَربيكا ممبين بو ال ي يقول 

 يكِّ  ال قين؟  بو تعالى ال ي يقول:فهل في ذلك اللسان المبين سوى الح 

  رآنِّ ال َيأتموَن نُّ َعَلى  ْن َيأتموا  ِّمِّثلِّ َبَ ا القم قمْل َلئِّن ادَبَمَع  اإلن م َ  الجِّ

م لَِّبعضا َظهيرا هم  88اإلسرا        ِّمثلِّهِّ َ َلو َ اَن َ عضم

ن فال نظنُّ  نف  حدا     زعم  إن  ان تعالى قد  دق في ما يقولن  بو الحيك

 نف النا  ة  امرى  الق    ال نفرى ل سوا من الجنك  ال من اإلن !  ل لك 

ة  لوض  قواعد   حك من تلك البي توض  من القرآن   فإنف  المهم ل   حجك

 نف القرآن لم يسبوعب دم    نوا  الجممل  الص اغاو  البراكيبن   قد يمقال:

 رِّْد في القرآن فهناك الكثير من  نوا  البراكيب الصح حة لم تَ 

  الجوا  بو في إيضاح  يئين:

اٍّ ل: الخطأ في ب ا االعبراض بو في قوله )تراكيب  ح حة(  فإذا  ان 

يحكم عليها مسبقا   نكها تراكيب  ح حةن فما حادبه إلى القواعد؟ ٍَّنفه ال 
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يعلم  نكها  ح حة إالف  لديه قواعد   إذا  راد المعبرض إةالة لفظ ) ح حة( 

اعبراضه فس سقط االعبراض ٍّنفنا سنقول: )ب   البراكيب البي ت  ربا من 

نا   كلكها  اطئة ( فال يقدر  نف  ردك

نفةم ه ما  عد بر اياوا  ح حةن  بو  الثاني: إنف القرآن قد ذ ر  مرا   ككدته السم

 نفه  باٌ  غريٌب في القوم ال  ن نزل بلسانهمن  دا  ب ا اٍّمر في س اق 

 إذ قال تعالى:  لى هللا عل ه  آله  سلمدرو على لسان النبي  كايةا 

  را رآَن َمهجوم ولم َيا َر كِّ إنف َقومي اتفَخ  ا َبَ ا القم الفرقان      َ َقاَل الَرسم

30 
 ال نريد إطالة النقاش م  من س قول: )إنكَك تبنككر لفمكة البي  لكف  َ  نفف  

 (ن  يحا ل تأ يل اآلية  نكها في قومه في علوم القرآن ما ال يمكن إحصا 

من الم ر ين ال  ن عا ر     ٍّنكنا سنجيبه   لى هللا عل ه  آله  سلم

طَنا في الكَِّبا ِّ من  ببساطةا  د داا: )إنف هللا تعالى قال في القرآن  َما فرف

ن  النبي قال ه ه  يضا  " ه ه  برم ما قبلكم   برم ما 38اٍّنعام   ي 

كمم ما بينكم فصٌل ل    الهزل"ن فنطالبك ب  ر   بار اٍّ لين  عد م  حم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 306 

 اآل رين  البفصيل المملكن  تجيبنا عن  لك  ي ا نسألك إيكا ن  نريد  نف 

 يكون ذلك من القرآن تحد دا (  

ه سقط ب لك الزعم القائل  كثرا مناف  ب ا )البراف(ن ذلك ٍَّنفه تراٌف غنيم 

ال غير    ثرا ب ا البراف ال ت يكر من  ورته  اال بالف  ض ا  الحقائي 

ال َيسَبوي الَخبي م  الطيكِّبم َ َلو  عَجَبَك َ ثَرام  الكئيبة عند  فراد اٍّمةن إذ 

  100المائدا  الَخبي ِّ 

عا  المعبرض  نف بناك قواعد ال   على ذلك يسقط االعبراض اٍّ ل  بو ادك

  القواعدن ٍّنف ما يسبي ب ا  ابد لها من القرآنن   نفه لم يسبوعب دم 

 القول بو  نف المعبرض لم يسبوعب القرآن ل علم ذلك 

على  نف بناك حق قة  اضحة بي  نف النحاا ما  ضعوا قاعدا  إالف  دا  ا لها 

  ابدا من القرآن   فإْن  دد ا  نف ما في القرآن ال يخض  للقاعدان  ضعوا 

ه   قد  دد المنهج ا للفظي  كثر من ع رين قاعدا   ا ة  له قاعدا تخصك

  القرآن  حد  
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لكن ال تحسب   ي القارئ  نف تلك القواعد الخا ة  القرآن  ح حٌة! فإنها 

ع  اسبثنا   من القواعد اٍّ ل ة الموضوعة على  وابد ل وية   عرية   مضِّ

ٌب من دهبين: من دهةا   لى  نكها  اطئة بنفسهان  عامة  فالخطأ فيها مر ك

 هة   رى  نكها  مضع  اسبثنا   لقاعداا مخطو ا  من د

ته إنفَما بي الرتباطه  أقدس  ي   بو القرآن   إنف ضخامة ب ا البراف  قوك

 قد حلك ب ا البراف الضخم محلف القرآن  البدريجن    بح النحو م  دملة 

ا  من عا  يحولم بين الناس  بين القرآن ال يمكنهم عبور !    بح   البراف سدك

الهواد  الدا ل ة للكثير من  با  اٍّمة ) بو ما  فصح عنه  عضهم 

ل العاه ة  دهارا   عد اطالعه على الخطوو العريضة له ا المنهج( تفضك

 السالمة على اقبحام ب ا الحادز المن  ن  ال ي ال يعني عبور   يئا  دد دا   

المجبهد فاإل كاالو  البساؤالو  البناقضاو بي نفسها ي عر بها الفق ه 

ف ابن الثالثين على حدكا سوا ا   ال ي ن ف على السبعين  ال ا  المثقك

 الفارق  نف ال ا ك يصركحم  ح انا   يمفصح  يسألن  ال  ت يحا ل اإلدا ة 

 على البعض  يكبم  يصبر على البعض اآل ر 
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إن  ر ج  با  اٍّمة إلى م اد ن )الحداثة(  الفكر ال ربي الجد د ل   بو 

دا   يا  للقرآن   ر دا  عل ه  ال بو اسبكبارا  تمرك  عليها  على تراثها  ال بو تحدك

على الفقها   المجبهد ن    إنفما  ان بو بربا  من المجهول  حثا  عن 

المعلومن  فرارا  من الصعب ال امضن  رغبة  في السهل الواضحن   ال ا  

ي  عندبم  ربطهم ممكا  ر نه غير ناف ا إلى ما  ر نه نافعا     لم  بي  

به ا البراف الضخم سوى الل ة نفسها البي تحدك ا فيها علما  اٍّمة 

  ساطين نحوِّبان  اسبخدموبا )بنيويكا ( تارا ن  )تفك ك ا ( تارا    رىن   ضعوا 

د ا ه ه على القاه ة  حدبان بل  على  لك ما يم َعرم  را   نثرا  لم  بمرك  عربم حم

 من اآلثار  لقد دا و نصو هم  ما لو  ان  بي منه  نهم اقبفوا ه ه  ثرا  

دا  لردلا لم يجد طريقة  لالنبقام من حبيبه ال ي ع ك ه  تعبيرا  تمثيل ا  مجسك

طويال  سوى الق ام ببكسير تمثاله العزيز على مر ى  من عين ه  فهي قصائد 

د الطفل قطَ  َدو فيها المفرداو )العزيزا( على قلب ال اعر  ما  مَنضكِّ َعهم نمضكِّ

ال ال َة  صوراا ع وائ ةا  يضعها في       فلببر كب   ف ت ا ن  لبكون 

دمال   ما يحلو لها ذاو معنى    بال م زىن فقد تهرك و عقولنا من ذلك 
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د  نم ة  دد دا  في الدكِّ ن  النفظمم الفلسفي  ال عري  الفقهي ال ي  ار يجسك

  الفلسفة  اٍّد  

عن النظام الهندسي في القرآن فإنفه س كون إنف المنهج اللفظي إذ يك ف 

بال  ككا بد ال  لكلك تنظيرا سوفسطائي في  ي ميدانا من تلك الم اد نن ٍَّنفه 

النظام المحكمم الصارمم من دهةان  المفبوح إلى ما النهايةا من دهةا   رىن 

ن قا   اٍّمين على الحقائي  لكها من دهةا ثالثةا  فهو نظاٌم دامٌ  غير مفرك

ٌح ال معمكين  لك  ي ا محباٌج إل هن  بو غنيك عن  لك  ٌ  ال مكثكِّرن موضك مه كِّ

 ي ن   لك علما   د ا  بالغةا  رد  إل ه  ال  رد  بو إلى  يك علمان   لك 

لسانا  بحاكم إل ه  ال يحكمه لسان  في  با ا عجيبا  عجبم من السما او 

ن  اٍّرض    س  منهما فال بدك  ْن  ردَ  إل ه ال جم  ن فيؤ   إل ه اآلبيم

برا   ن إذ يجدم  لم منهم ه ه د ا   لدائهن  سِّ ن  يمالةم الالحيم  يرد  السابيم

ن    فا  لكربِّهِّن  نصيرا  له في حربِّهِّن  ا  لبالئِّهِّن  يمسرا  لعمسرِّ ِّ لعورائِّهِّن  ردف

كما  لقضا ة  له  ماَم  صمِّهِّن  َنَ ما  لِّسمعِّهِّن  طيبا  ل مكهِّن  حم ئِّهِّن  سلكما   حجف

هِّن  معلكال  لعلكبِّهِّن  هِّن  نديما  ٍّنسِّ را  لَِّ دِّ ِّ   مسِّ لعل ائِّهِّن  إمضا   لقضائِّهِّن  مبصكِّ
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را  في  هِّن  مب ك  رافعا  عند سكرتِّهِّن  م  كعا  عند دناةتِّهِّن  حارسا  في رمسِّ

ن   ابدا  إذا اضطمرف للحسا ن  ممدالًّ على  ن  قرينا  له عند ح رِّ ِّ ن رِّ ِّ

سبا ن  قائدا  إلى اللمبا ن ذلك بو الكبا  ال ريب ه ه بدى  للمبكقين  لكنف اٍّ

  كثر الناس ال يعلمون 

إنف  با ا  ب    فاته ال يمكن  أيكِّ حالا من اٍّحوال  نف يكون محكوما   أيكة 

قواعد نحويةا  ائنا  من  ان  اضعها  فهل يض  الك م ائي   غ البفاعالو 

ه العنا ر  تنفك  بي ما  مريد  بو  م  نفه  الحظ ما تفعلم  مقاد ربا فبخض  ل

رم  يض  بو القواعد  الص غ على ضو  ما تفعلم؟  نعم       ف تبكحدم  تبحرك

ل إليها  إنفه يك ف عن قواعد ذات ةا  دا ل ةا لعنا ر المادا  بو  بوسك

اثة  ا بباراته لبك ف له عن  سراربا   بل يض  عالم الوراثة بندسة الور 

فبفعل الجيناو  اٍّحماضم  ما يمخطكطم لها  م  نها بي  احبة الخطط 

 القوانين؟  ما عل ه إالف  نف  بح   يكبكر  لك  وما عدسة المجهر ليرى ما 

 تفعلم ثمف يصوغ قوانين بندسبها 
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إنف النظام الطب عي من أ  بو هللا تعالىن  النظام القرآني بو  الم هللا  بو 

دردة  من المخلوقاو   لو  ان العلما  في دم   العلوم قد فعلوا  كرم   على 

مثل ما فعل النحويون  الل ويون  كالم هللان لكانوا  حمي الخلين  َلَما 

لوا إلى  ي ا من الحيك   تو ك

 من بنا  لقى هللا  ْأَسهم بينهم  دعل بن انهم ال ي بنوا ريبة  في قلوبهمن 

ن    ك    هم على  عضا هم  عضا ن  حي  لو  راد المر م إثباو فنقض  عضم عضم

كلك قاعداا نمقض  النبقض النحو إالف قليال ن  لو  راد إثباو  لك قاعداا  ثببها 

 حٌد لبثبكب  قواعد  ثيراا مبناقضةا ه ما بينها عند البطبيي العملي على 

عليهم الجمل  العباراون فلم ي عر ا إالف  ن يأتي هللا بن انهم من القواعد فخرك 

 السقف من فوقهم    ما ربكك  ظالكما للعبيد 

: فإنف   ف ذلك بو عمٌل مضٌن  مملم  طويٌل    ما ب   إالف  بواٌ    بعدم

البي نفبحها لمن  ا   نف يكون على بيكنةا من اٍّمرن  ينهج ب ا النهجن 

 ه جعل  با  هللا بين  ديهن  ال يجعله من  را  ظهر  
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القواعد النحوية البي  ضعها النحاا   هبعضها نمقَِّض  ه ما  لي دملٌة من 

 بعضها لم  منقْض   عند عرضها على النظام القرآني تنهار بي  القواعد 

 الناقضة من   ل  طواا  لو من غير تفصيلا 
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 نماذج من قواعد النحويين

 

 اسبهالٌل:

قاعداا سوا  قال اللبدي: ) به ا  ببيكن لنا  نف للقرآن الكريم قوكا نقض  يكة 

رآبا دماعٌة    م بٌب     فراٌد    فرٌد  احٌد فهو  ما  ثب   نقض  في 

كممهم  اٍّ ير(  الحالبين يكون قوله الفصل  حم

اللبدي رآبم  نقضون  يثببون فظنكهم يفعلون ذلك حقا ن  ظنكهم يأتون 

   وابد القرآن إلثباوا  نقضا يكونم بهما بو الفصل  الحكم اٍّ ير   الف  

إنفها طريقبهم في الجدل ال ي ال حد د له  فال ابد القرآني  أيكِّ  ابدا من 

معلفقة امرئ الق       ي  ابدا من  عر تأ كط  ركا ن ال فرقن  النقض 

عى  االتفاق على الر ايةن  ما القرا او  ة الممدك  اإلثباو  بمُّ عندبم على  حك

ٍّر ان البي يمعَبمدم عليها في السبعة  اال بالف في  عض اٍّلفاظ إالف  حد ا

ن  ال يعني  النقض  اإلثباو  المهمُّ عند النحوي  ْن يأتيف   ابدا ممباةا

بهن بل ال ابد ال ي يحملم  )الممباة( بنا الكالم الصح ح المقطو   صحك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 314 

ة ما يقولن  إذا عجزن  لن يعجزن فإنف تأل َف بي ا  عريكا  الداللة على  حك

لـ )رؤبة بن العجاج( بو  يسر من  ْن يمسح لحيبه   سرعةا م بلةا  نسببه

بيد    إذا  راد نقَض  ابدا قرآنيكا فإنفه يفعل ذلك  كلك لباقةان إذ يقول: )ل   

البقد ر بك ا بل بك ا  ما قال ال اعر فالن   ا    ا(  هبمثل ب   العبارا 

ر ترتيبا  دد دا     قرا ا  دد دا  للنصك القرآني تخالف تقد  راو  احبهن قدك

 دا   ال ابد ال عري لينقض  ه القرآن    مفا نقض ال ابد القرآني   ابدا 

 ) آ ر    اسبعمال النصوص المب ابهة لفظا   المخبلفة قليال  إلثباو )تقد را

 مخصوصا فحدكِّف  ال حرج 

إنف بؤال  ال  ن  بحثون عن ال هاداو العال ة في ب ا العصر  يؤلكفون 

ة عن البراف النحوي  البالغي لنيل المادسبير  الد بورا  الرسائل الجامع 

بم مساكين حقا    فإنفك من النادر  ن تعثر على دراسةا حق ق ةا لهمن   لُّ ما 

في الرسائل بو تصن ٌف  تبويٌب  ترتيٌب تاريخيم ال غيرن بل  ثيٌر منهم ال 

هِّ القدرَا على مناق ةِّ  ساطينِّ النحو  البالغة إذ يظنم  نفه لن   رى في نفسِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 315 

يقدَر على بلوغِّ مرتببهم    اسب عا  مناق اتهم فضال  عن مناق بهم    

 تجا ةبم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 316 

 القاعدا اٍّ لى 

م الفاعل  عدم دواة تقدك

 

تسبكَب في  ض  ب   القاعدا نحاا البصرا  ما نصك عل ه اٍّنبارين 

   ابدبا من النصك القرآني قوله تعالى:

   َن المم  6البوبة       رِّ يَن اسَبَجاَرَك َ إْن  َحٌد مِّ

البقد ر: ) إن اسبجارك  حٌد من الم ر ين اسبجارك( حي   بودكب تقديم 

 الفعل على الفاعل 

 م  إنف الكوفيين نقضوا القاعدا إالف  نك لكلكا من المدرسبين  تباٌ  اسبمرك 

اسير  معهم تقد ر البر يب القرآني   ير ما نزل  ه الوحي في ال ر ح  البف

َر(  ففدلِّ الخالص من محنة ال ابد القرآني ال ي ساقه الكوفيون )قدك

مين له على الفاعل    البصريون الفعل )اسبجارك( مقدك

 نحن نريد  ن نلفَ   نظاَر القركا  الكرام إلى طريقة النحويين   ضك النظر 

م الف اعل عن  ي  ي آ ر   فال ابد القرآني ساقهم الخصومم للداللة على تقدك
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ن  قدكر ا فعال   من  با  هللان    رف النحويون على ر  هم ب ا برغم ال ابدِّ

سا قا  على الفاعل    اٍّسئلة الهامكة بنا بي )إذا داة البقد ر في  لك  ابدا 

على ب ا النحو فهل سببقى ثمكة قاعدا؟  بل س سبمرك حواٌر نحويم يفضي 

 ذا  ان يجوة ت ييربا؟( إلى نب جة؟ ففدلِّ ماذا  مؤتى  ال وابدِّ إ

ر ن الجملَة  صوراا   ال تحسب   ي القارئ  نف البصريين  حدبم ال  ن يقدك

دد داا ٍّدل نقضِّ قاعداا  وه ةان بل الكوفةم تفعلم مثَل ذلك لنقضِّ قواعد 

 البصريين! 

ة احبمالا   إذا  ن  تعبقد  ن البقد َر بو   ال : )طريٌي( من طرق معرفة  حك

د فرضا للحوار النحوي ما من االحبم االو لبر يب الجملةن  ثان ا : بو مجرك

فأنَ  غير محيكا في اٍّ لى  مبوبكٌم في الثان ة  ففي اٍّ لى م كلٌةن  في 

 الثان ة مصيبٌة 

 مكا اٍّ لى فإنف افبراض  ي تر يبا دد دا ببرتيبا آ ر غير النصك اٍّ لي 

م )مهما  ان ال ابد( س  يكر المعنى  ففي ب ا ال  ابد من سورا البوبة قدك
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هللا تعالى الفاعل ٍّنكه  ائفم مسبجيٌر فنبكه عل ه   ال     مثله المر ا 

 الضع فة الخائفة من ن وة َ علها في قوله تعالى:

    وةا     إعَراَضا  128النسا       َ إْن امَر ٌا َ اَف  مِّْن َ علَِّها ن م

م فيها الفا عل ٍّمرا  ريد  المبكلكمن ال تحد دا   بك ا  ق ة الموارد البي  بقدك

  فَي قاعداا  الجواة  عدمه 

م الفاعل ل   منوطا   قاعداا   بل قاعدته بي فلسفة المبكلكم  إذن فبقدك

 غاياته  فهو يصوغ العبارا لما ي ا  من  بدافا  ما  الئم البسلسل ال ي 

  ريد  بون ال البسلسل ال ي  ريد  المبلقي 

 ب ا ل   فرضا ن ٍّنكه قد ثمبكَِّ  لبخريج معاني اآلياو القرآن ة   مكا الثان ة فإنف 

في مئاو اآلياون  في فقه القرآنن  في   ول الدك نن  اإلله او عامة ن عدا 

 ذلك البحط م  الدمار ال امل لفد   
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 القاعدا الثان ة

 قاعدا مجي  الفا  للبرتيب

 

 : ضعها  كثر النحاا  ال ابد القرآني بو من مثل

   َِّفَوَ َز م موسى َفَقَضى َعَل ه      15القصص  

 حي   نك القضا  عل ه دا   عد الو ز 

  نقض الفركا  القاعدَا  ال ابد القرآني:

   َنا  4اٍّعراف      َ َ م مِّن َقرَيةا َ بَلكَناَبا َفَجا َبا َ أسم

 عدما  مبلِّكوا    إذ ةعَم  نك البأس قبل اإلبالكن إذ ال يمعقلم  ن يأتيف البأسم 

  إذن فالفا  ال تفيد البرتيب 

 قد نقَض النحاام قول الفركا  ببقد ر اآليةِّ بك ا: )  م من قريةا  ردنا إبالكها 

فجا با  أسنا(   ذلك إل راج اإلبالك عن  ونه  اقعا  إلى  ونه )إرادا ( 

ٌر على طريقبهم: )فجا با  أسنا دا    إذن فهناك فعٌل آ ٌر مقدف فأمبلِّك (  مجرك

  به   الطريقة  رد  البرتيب للفا  
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لقد   رج البرتيب الجد د الفعَل ) بلكنابا( من  ونه فعل ماضا يفيد  قو  

قة قبل مجي  البأس   الهالك إلى )إرادا( ال ةال  غير مبحقك

 تدري لَِّم َيحدِّف مثل ذلك؟ ٍّنف المعنى اال طالحي للفعل )بلك( بو المعنى 

همن إذ تخيكلوا  نف عمَل ب ا الفعل بو القضا  على القوم الوحيد في  ذبان

 الضربة القاض ة مركا   احدا ن في حين  نك اإلبالك بو فعٌل  طي  الحر ة 

َل في القرآن له ا المعنى  حسب  قال  ٍّنكه إنهاٌك حبى الموون  قد اسبمعمِّ

 :)عليهم السالم(تعالى عن  وسف 

  َ  والَحبكى إذا َبَلَك قملبمم َلْن   34غافر       بَعَ  هللام مِّْن َ عدِّ ِّ َرسم

  قال   وته ٍّبيهم:

  َن الَهالِّكين   85 وسف          تكوَن مِّ

ي إلى الهالك   )عليهم السالم(تنبيها  له إلى  نك الحزن على  وسَف   ؤدك

ي   معلوٌم  نف الحزَن ال يفعلم ذلك إالف  عد مر ر ةمنا طويلا   الفعل المبعدك

ية للهالك  فقوله تعالى ) بلكنابم( يعلم )  بَلَك( يفيد توفير اٍّسبا  المؤدك

منه  نه سبحانه  ملهم  أنوا ا من الع ا  قبل مجي  البأسن الم بي منه 
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)البأسا (  ال ي  بضمكن  نواعا    رى من الع ا  السري   فاٍّ ل مثل 

ة  عليهم  لعلكهم )السنين(  نقص اٍّموال  الثمراو  اآلياو إلتمام الحجك

ي إلى إ ادتهم  قط  دابربم  بو البأس    بضركعونن  الثاني بو ال ي  ؤدك

فالبقد ر ) ردنا( ال ي  ضافو  من مخيلبهم  اطٌئن  الردك عل ه  اطٌئ  يضا ن 

  ال ابد ال ي ساقه الفركا  مبوبكٌم ه ه  يضا  

جزاته  قد  ان لبلك المناق او  ن تؤدكي إلى   فا ٍّسرار القرآن  مع

ا  لوض ِّ   نظامه لو  ان  ال اية بي معرفة تلك الحقائين بل لو  ان  حقك

 القواعد 
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 القاعدا الثالثة

 قاعدا مجي  )إْن( ال رط ة  معنى )إذا(

 

قال اٍّنباري: )ذبب الكوفيون إلى  نكها تق   معنى "إذا"ن  ذبب البصريون 

وا  أن قالوا: ٍّنف "إن" إلى  نكها ال تق   معنى "إذا"  فأمكا الكوفيون فاحبجك 

 ال رط ة تفيد ال كك  خالف "إذا" فهي في قوله تعالى:

  إْن تمط عوا الك  َن َ َفر ا      149آل عمران  

 ي إذا  نبم مؤمنينن ٍّنكه ال  كك في  ونهم مؤمنينن  له ا  اطبهم في 

 لكها  در اآلية  اإليمان فقال: "يا   ها ال  ن آمنوا"  عل ه  وابد   رى 

 ( 88/632قرآن ة ( انبهى   ) نقلنا  ببصركف ـ االنباري/اإلنصاف/م

وربم للمعاني   ض  القاعدا  فقد قال  الحظ   ي القارئ العالقة بين تصك

) نكه ال  كف في  ونهم مؤمنين ٍّنكه قال "يا   ها ال  ن آمنوا"(   ب ا اٍّمر 

 ا سوا   م ر ٌس في  ذبان  لك اٍّمكة اآلن علمائها  عامكبه
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 قد   ضحنا لك في الفصول اٍّ لى عن النظام القرآني إنك )ال  ن آمنوا( بو 

الون  ثير ن  عصاٌا هلل  رسوله   طاٌ  لكلكِّ من  سلَم  فيهم  ونٌة  ددك

  مبآمر ن  قال تعالى:

   يا   ُّها الك  َن آَمنوا إذا َتَناَديبمم َفال َتَبَناَدوا  اإلثمِّ  العمد ان     ادلة المج

9  
   ََيا   ُّها الك  َن آَمنوا ال َتخونوا هللَا  الرسول       27اٍّنفال 

فعلى ب   القاعدا: ال  كك في إيمانهم  ال  كف في   انبهم  م ال  كف في  

 إيمانهم  ال كك في  الم هللا؟ ال ندري!!

ظي  فال يمكن معرفة حق قة الخطا او القرآن ة إالف  سلوك ب ا المنهج اللف

 مر كب )الفرة( ال ي   رنا إل ه غائٌب في اآل بين السا قبين  ما تعلمن فه   

المجموعة بي المجموعة الكاملة البي في  عض  فرادبا من يم كُّ في 

 إيمانه 

به بو اآل ر في تقويض القواعد  على  نف الصراَ  الم ببيف قد   َ  حصك

  اٍّمكة  ان  دابلٌة  أيكة النحوية لخدمة ب ا الصرا     ن  تعلم  نك ب 
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قواعد موضوعة للح اا العامة على  ساطبها فضال  عن  ن تفككر بوض  

 قواعد لل ة 

إنف  ضَ  القواعَد  ان من  بدافه تحج م د ر القرآن الكريم في الك ف عن 

حق قة الفئآو المبآمران  إيقاف ن اطه عن االتجاباو اٍّ رىن  تحويل 

قرآني من الصرا  ضدك  عدا  الد ن إلى الصرا  حر ة المجبم  الد ني ال

 حول القرآن نفسه 

إنك نسَف ب ا البنا  من   لهِّ  ببرِّ ب   ال جراِّ الملعونةِّ من فوَق اٍّرض 

بو  فضلم  كثيرا   عظمم تأثيرا    سر  ببنب هِّ اٍّمكةِّ من عقد المؤتمراو الل وية 

ادا اٍّمة على ال عاراو  اٍّدب ة  العلم ة  الس اس ةن  تأس   اٍّحزا  لق 

ل ب ا الدا  الفكري  الثقافي ال ي يع عل  البي لم تنبج  يكة ثمراا م  تأ ك

 في  طهر البقا  لمراكز البح  اإلسالمي 

َهبا للقرآن بما:  إنف في المثال السابي ضرببان  مدكِّ

ى اٍّ لى: ت يير اللفظ )إْن( ال رط ة إلى )إذا(   ب ا  برتكبم عل ه ت يير المعن

 م  إلحاق مر كب )ال  ن آمنوا(  اعببار  مسا يا  للفظ )المؤمنين( 
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(     كثر   الثان ة: إدرا  تلك القاعدا على ) م  آياوا

 إذا  ان  البصرا قد  داب  على القاعدا فإنكها ال تداف  عن القرآن  قدر 

دفاعها عن فكرا )في  الفِّ الكوفةِّ بر ٌة(   ل لك فال  أن لها  الضرباو 

هة للقرآنن معبرفة  في نف  الوق   نف )إْن( ال رط ة تمفيد ال ك  لكنف ال مودك

العر  يسبعملونها دريا  على عادتهم في ما ال كف ه هن  ال  ن آمنوا ال  كف 

 في إيمانهم فخاطبهم هللا تعالى على عادا  طا او العر !! 

  ريين إلى   بك ا  عادو البصرا الكرا إلى ملعب الكوفة مودكهة  ضرببين

 القرآن ال إلى الكوفة:

اٍّ لى: تأكيد مدرسةا ثان ةا على )بدعة( الكوفة رغم الخصام النحوي بينهما 

ة النظرية القائلة به   البدعةن  المسندا  أحاد   نبوية سابم في  ممفا يعزك

 لى هللا عل ه  آله  ضعها  سالفهمن منها: قول الواض  على لسان النبي 

عل ٌمن عليم عظ ٌمن سوا م ما لم تجعلوا آية ع ا ا رحمة     آية : )عزيٌز  سلم

 رحمةا ع ا ا ( 
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 بي نصوٌص ال  كف في  نفها  رد  من دماعاوا لها اطالٌ   اسٌ ن بل 

 يقينيم عن  رامة النظام القرآنين  ذلك في محا الوا منها لوض  تأس  ا 

  رعيكا لهدم ب ا النظام 

ه درى في  طا اته على عادا العر ن  ما ب ا القول الثان ة: بي قولهم  نف 

إاَل للبأكيد على تسا ي  المه تعالى م   الم العر  في قواعد   تراكيبه   نكه 

 ال ي  ك عن  المهم   ي   

من  دل ذلك فإنف م كلة اإلعجاة القرآني ال حلف لها إلى اآلن   بي 

 الم كلة البي تبمثكل في  مرين بما:

 : ما بو الدليل على إعجاة  إذا  ان بنف  اٍّساليب العرب ة؟اٍّمر اٍّ ل

لكَِّم  أنكه معجٌزن فما بو البفسير له ا اإلعجاة؟  اٍّمر الثاني: إذا سم

  ةا  العجز عن اإلدا ة عن ب   البساؤالو  مضَع  نظريٌة مضحكٌة مفادبا 

رف( َمْن  نف القرآن ل    معجزا على الحق قةن  إنفما يقوم هللا تعالى ) ص

مكِّي  تلك النظرية بـ )الصرفة(!   قد  يمحا ل  ن يأتيف  مثله  القوكا القابران  سم

 نكمكل الحد   عنها    بابها في موضعه  إذن هللا تعالى 
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 القاعدا الرا عة 

 قاعدا ةيادا )من(   ر و

 

ن في حين   كدبا   َضَعها النحاام    حا ل الزر  ي نقَضها ف بب نقضه هبا  

 فلن   مكا سيبويه فقد  سقط  حد ال ر و  ثمف  دمعوا على  نكها تمزاد  لو اٍّ

   روا  احدا 

 ال ابد القرآني: قوله تعالى:

  ْن َذَببا َر مِّ ْن َ َسا ِّ ن ـ الحج 31ـ الكهف  33فاطر      يمحلكوَن فيَها مِّ

23  
ْن( اٍّ لى   نب جة  ل لك فقد انب رو في دم     بب  ال ابد بنا بو )مِّ

 البفسير ةيادا )مِّن(  في ع راو اآلياو القرآن ة 

إنف المنهج اللفظي يمعلن  نف ب ا اإلدما  من النحاا قد حصل في  احداا من 

طة على القرآن  معان ه  طأ   طورا   إذ  ككد المنهج  نف   كثر القضايا المسقف
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 نف إةالبها من الزيادا النحوية   إنكما مصدربا الزيادا في فهم المعنى  حي  

 اآلية ال يضرُّ  اٍّ لن  بنا تكمن الخطورا 

ى المنهج له   البدعة الل وية لعلمَ   نف تلك الحر ف   لو ر  َ    َف  بصدك

الزائدا على ةعمهم بي من معجزاو القرآنن   رامة  لفاظهن    ا ر 

م ال عقائد إحكامهن   نف إةالبها من الس اق ال تخلك  المعنى فقطن بل  تهدك

 القرآن ة فضال  عن ة ال نظامه الهندسي المحكم 

 ال يمكن للمنهج حال ا   ن يسبعرض دم   اآلياو القرآن ة البي ةعموا فيها 

 ةيادا )من(ن لكنكه يجيب ا بصارا  على ب ا ال ابدن  بو قوله تعالى:

  ْن َذَببا َر مِّ ْن َ َسا ِّ الحج  ن ـ31ـ الكهف  33فاطر      يمحلكوَن فيَها مِّ

23  
  (1)  ابدبم بو )مِّن( اٍّ لى  ما عرف 

                                                        

إلى القرا  الكرام : بنا نقص مهم ددا   بعلكي ببفصيل ال ابد من  دهة نظر المنهج اللفظـي  قـد سـقط سـهوا   مـا  ـركح  (1)
ما  بسنى لنا االطـال  علـى لالمؤلف في بامل النسخة المعبمد عليها في البنضيد    سيبمك تثبي  ما  ببه المؤلكف عنها حا

  ة  النسخة اٍّ ل
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ْن( ب   في ب ا الموض  مرتبطٌة  ع راو اآلياو  بينما يظهر المنهج  نف )مِّ

ر هللا ـ  ان س جعل المنهج يموو في مهد ن ٍّنفها  القرآن ةن  ة الها ـ ال قدك

 آ رٌا من   ا ر اإلحكام الهندسي يخبلُّ بد نها نظام اآلياو دم عا  
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 القاعدا الخامسة 

 قاعدا مجي  ) م( لمعنى )بل(    )بل  الهمزا(

 

 ض  نحاا البصرا ب   القاعدا البي بي  نف ) م( تأتي  معنى )بل  الهمزا(  

  نقل ال جيري عنهم:  نفها تأتي  بدا   معنى )بل  الهمزا( 

  نقض الكوفيون القاعدا قائلين  نفها تأتي  معنى بل فقط 

 م اٍّنباري في  با ه )اإلنصاف( مسب هدا   قوله تعالى: ردف عليه

  م َلهم الَبَناوم َ َلَكم الَبنون       39الطور 

 قال: ) إذا  ان   معنى "بل" فقط  ار المعنى "بل له البناو  لكم البنون" 

  بو  فٌر َمحٌض فال بدف من الهمزا( انبهى 

 إن لم تكن نحويا  قط  نفهم غيكر ا إنكك ترى   كها القارئ الكريم بوضوحا  افا 

ف ةا إلى مفرداا   رى بي )بل  الهمزا(ن  معنى ب   المفردا ) م(  صوراا تعسك

في حين  ان  المفردا )بل( قد  ردو  يضا  في القرآن في موضعها 

 الصح ح 
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إنف المفردا ) م( تفيد االسبفهام عن اٍّمر ال ي يق  ضمن احبماالوا 

داان سوا   ان    مسبنكرا  مثل قوله تعالى:مبعدك

  م بِّه ا  ْم بمم قوٌم طاغون   32الطور       م َتأممرمبمم  حالممهم

     ان  بي تحق ق ة مثل قوله تعالى:

  هداَ  إذ َحَضَر َيعقو م الموَو نبمم  م   133البقرا       ْم  م

 فجوا  المثال اٍّ ل: نعم تأمربم  حالمهم   نعم بم قوٌم طاغون 

 ا  المثال الثاني:  ال   ما  انوا  هدا   دو 

  ان على النحويين  ن  الحظوا اآلياو البي تضمكن   الًّ من ) م(   )بل( 

 إذا  راد ا معرفة الفارق بينهما 
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 ففي قوله تعالى:

  له بْل ال  مؤمِّنون ولون تقوك   33الطور       ْم َيقم

له  م ال بل تحلُّ ه ه إحدابما بدل اٍّ رىن ه كون الب   قد ر )بل يقولون تقوك

 ؤمنون(؟  إذن فك ف يسأل سؤاال  إنكاريا  عن  مرا يعلمه؟    ف يحدف 

له(؟  ةا ال يمثكل حق قة   بو قولهم )تقوك د حجك  اإلضرا  إلى ما بو مجرك

له( حق قة  ؤمنون بهان بينما بو  لقد ا بلف المعنى  لكهن   ار قولهم )تقوك

ة الزائفةن ٍّنكهم   ال  لم  ؤمنوا بودو  الطاعة هلل  ريد نفي إيمانهم  المقول

 لرسوله  فاسبفهَم إنكاريا  عن االحبماالو  لكها في سورا الطورن   دا  

عنها  لكها  صورا مخبلفةا منها اسبخدام )بل(   بك ا فال تسا يف  ال ت ا َه 

 بين ب  ن اللفظين       ) ْم  بل( مطلقا  

  في قوله تعالى:

   َلقوا الَسمِّواوِّ  اٍّرَض بل ال  وقِّنون  ْم َ      36الطور  

لم اللفظةم عندبم   يربا في المعنىن حبى إذا  ال ندري  ال  حد  دري لماذا تمبدف

 مسقَِّط في   د هم قالوا )بل م  الهمزا(؟  فجا و الهمزا المسكينة لبعا ن 
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المعنىن    بح   )بل( في إعادا االسبفهام ال ي  ماتو  في اآلياو فا بلف 

اآلياو تعني  نفهم  لقوا السمواو  اٍّرض  له البناو  له  ر ا    إلى آ ر 

 ما في القرآن 

   رف الكوفيون على  نفها )بل( بال بمزان    رف البصريون على  نفها )بل( 

م  الهمزا!!  ) م( مندب ة غاية االندباش من محا التهم إةاحبها  قد نزل 

د: بها الوحي  بي  تردك

  لَطانا ممبين م  ِّسم م َسلفٌم يِّسَبمعون ه ه َفلَ أوِّ ممسَبمِّعمهم الطور       م َلهم

38  
 سوَف ترى في القاعدا الباسعة اآلت ة الحقا   نفهم تصدك ا للمفردا )  ( 

 فكان  بي اٍّ رى تأتي  معنى )بل(ن   ان  ابدبم بو قوله تعالى:

    زيد ن   رسلَنا م إلى مائةِّ  لفا َ         147الصافاو  

رِّو على  نفها )بل  زيد ن(    ) زيد ن( ـ راد  اإلنصاف   دف فقم

   فها بي )بل( تحلُّ محلف )  (  يضا  فسالٌم على )بل(!478لفنباري/
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لقد قال البصريون في مسألة )  (  الما  حسنا  لل اية ذ ر  االنباري في 

ا عل ه قط إالف في مسألة )  (ن إذ قالوا: )   كبا ه )اإلنصاف( لكنفهم ما سار  

َ  له ـ  ال  دلُّ على معنى  ضِّ  اٍّ ل في  لكِّ حرفا  ن ال  دلُّ إالف على ما  م

ك  اٍّ لِّ اسب نى عن إقامة  ن  من تمسك كنا  اٍّ لِّ حرفا آ رن فنحنم تمسك

الدليلن  من عدل عن اٍّ ل  قي مرتهنا   إقامة الدليل(  )اإلنصاف/مسألة 

67/481) 

 ليبهم إذ قالوا ذلك َفَعَلو  في دم   مسائل النحو   إنفما  دبربم على ب ا 

بهم  مام الكوفيين   ترى ب ا الضعف في  القول في ب ا الموض  ضعَف حجف

إداببهم رغم  بن  دلفة الكوفيين إذ قالوا: )  مفا في قوله تعالى"   رسلنا  إلى 

ة ل هم ه ه  ذلك من  دهين:  حدبما  ن )  ( مائة  لفا     زيد ن" فال حجك

ربم مائة  لف    اكثرن  الثاني  معنى ال كك  ي  للبخيير  معنى  نف الرائي يقدف

ربم مائة  لف     كثر فال كُّ  رد    نف الرائي ي كُّ في العدد لكثرتهم ه قدك

 للرائي(  

 لكن  
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بكلكم  حَد م  بو هللام   ن بو الرائي في اآلية؟    ال  دود في اآلية إالف للم

 سبحانه  تعالى إذ يقول:

  رسلَنا م إلى مائةِّ  لفا     زيد ن        147الصافاو  

نعم   س أت ك الردُّ على الكوفيين  البصريين في موضعه من القاعدا 

 الباسعة من قواعد النحاا ب   
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 القاعدا السادسة 

 قاعدا دواة ح ف الوا   الفا  م  معطوفيهما

 

 بو  مٌر  دم  عل ه النحاا  لم  منقْض حسبما ذمكَر في  با  ) ثرم القرا او 

 (    ابد  من القرآن:216في النحو/

  ْن  يكاما   مر ٌا مِّ   184البقرا      فَمن َ اَن َمريَضا     على َسَفرا فعدف

ا من  ياما   ر(    البقد ر: )فأفطر فعدك

ن يحملم  طورا  في فهم الل ة  اٍّد   يرى المنهج اللفظي  نف ذلك إْن  ا

 عموما ن فإنف  طَر  على القرآن  عظمم 

(ن  قد  ان  فلو حدَف  نكك قلَ  البنَك: )إذا  نَ  مريضا  فسافر في  وما آ را

بو مريضا ن فسافر في نف  اليومن  سقط م   ا  عل ه  نقلو  إلى 

َك  مسب فىن ثمف  حثَ  عنه حبى مللَ  فلمكا  ددته قل  له غاضبا : ) لْم  نهِّ

: )كالك يا  ب ِّ  عن السفر إذا  ن  مريضا ؟(ن لكنكه اببسم لك   دا َك  سر را

لْم تنهني عن السفر ٍّنف النحويين قد  دمعوا في مثل ب   العبارا على دواة 
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ح ف الوا     الفا   ما تبعهمان   ن  يا  ب ِّ قد ح فَ  من عبارتك تقد را !( 

البقد ر ال ي ح فبمهم يا  قي؟!(ن ه قول: )البقد ر بو  فبقول له: ) ما بو

 نفك قلَ  لي:" إذا  نَ  مريضا  فلم تسافر فسافر في  وما آ ر   ب ا معنا  

  نفك  يكرتني  ما  مرتني!(  

 لو حدف ب ا   نسألك  اهلل  ال ي ضبَك ب ا الجوا  

َك تفهم المجادالو النحوية فقل  له: )إذا   نَ  مريضا   لم تسافر لكنفنا نفبرضم

َك  ن ٍّنفهم معلوٌم  سفرم فإنفَك سبسافرم في  وما آ را بال نص حةا منكي  ال  مرا

ضر ريم  إنكما  مرتمَك  الف تسافر   نَ  مريٌض يا  حمي!  الجملةم المح  فة ال 

 دود لها إالف في دماغَك  عبارتي مفهومة: " إذا  نَ  مريضا  فسافر في  وما 

ٌو  دوا مهم فعلم  مرا   فمن علفمَك ب ا؟(ن ه قول: )النحويون آ ر"  ر 

ر ن!!(    المفسكِّ

فك لك  ام  اٍّمكةم اإلسالم ةم ا ب ارا   دواةا  بنا   على فبوى النحويين 

رين في حال السفر  المرض!!    المفسك
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  إنفما اآليةم  مٌر  اضٌح بودو  اإلفطار حاَل السفر  المرضن ٍّنف هللا تعالى

 ال  مريد   امهم حال السفر  المرض! 

تمرى   من بو ال ي يحملم إثَم دم   ال  ن لْم يمحَبسب   امهم من البعثةِّ 

 إلى اآلن؟ 

نعم    وددم م بٌب إسالميم  احٌد بو  قلُّ الم ابب اإلسالم ة عددا  يفطر 

د من  معبنق ه حاَل السفر    المرض بنا   على البزامهم  الخبر المؤ ك

بهمن ال على  ساس إدا ةا  اضحةا    نقضا له   القاعدا   حسنا  منهم  ئمك 

  نفهم ضربوا  القاعدا عرض الجدار 

لقد  ان تأس   ب   القاعدا تحريفا  لآلياو القرآن ة ال  كف في ذلك    ان 

ف ةا من  دل إثباو  النحويون ال  بوركعون عن  ي اسبداللا قرآني  طريقةا تعسك

 قواعدبم  

 ا مثاٌل آ ٌر    ففي قوله تعالى: ب 

   َن النَِّعم   95المائدا      َ َمْن َقَبَلهم ممَبَعمكِّدا  َفَجَزاٌ  مثلم َما َقَبَل مِّ

( ) وابد البوض ح/ دا   غيَر مبعمكدا  (113كان البقد ر: )مبعمكِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 340 

ف ة درا  قاعدا ح ف الوا   المعطوف   الحظ الزيادا البعسك

  مثال آ ر:

  م الحرف َ َدَعَل   81المائدا      َلكمم َسرِّابيَل َتق كم

 ـ إح ا  علوم الدكِّ ن(  3/116البقد ر: تق كم الحرف  البرَد   )اٍّ موني/

ةيادٌا   رى على نف  القاعدا!! فاسألهم : )لماذا لم يقولوا:  الثلَج 

  الصق َ   العوا َف؟!( 

قائال : )إنف قولهم "فأفطر" ال  نقول: ربفما  داف م  حد النحويين عن ب   القواعد

عالقة له  الب ري ن إنفما بو  مثا ة الخبر عن إفطار  ٍّنفه قد ال يفطر في 

كلك سفرا    مرضا إالف ما دا ة حدف البر  صن  ب ا  مؤ  م من السنفة النبويةِّ  

 ) ٌا من  ياما  م را  فكأنكه قال إذا  ان السفرم مودبا  لإلفطار فعدك

من قال من النحويين مثل ذلك؟ لقد د ل  ال ر ح  ما بي في  نقول:   

رين  كبب البفسير  الفقهن  بمنَي عليها الحاللم  الحراممن   ان  كثر المفسكِّ

نحويين     ارعين في النحو   إذا قمبَِّل ب ا البخريج في ب   اآليةن فماذا 
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  فضال  عن نفعل  البحريف ال ي ال د اَ  له في اآلياو اٍّ رى في ب ا البا

 دم   اٍّبوا   المسائل؟

 السؤال اٍّبم: إذا  ان ذلك مفهوما  على ب ا النحون فلماذا  اَم  اٍّمة 

اإلسالم ة دواةا  في السفر؟  لماذا ا بلفوا في ب ا اٍّمر؟  ما بي الضر را 

صه السنفة؟ن ٍّنفه  له ا البقد ر المح  ف إذا  ان ال يمفطر إالف  حدكا تر كِّ

دنا  إلى مكانهن  لن تكون ه ه فائدا!  فكأنف س كون   الما  ةائدا  لو  عِّ

را  المدافَ  ال بدف  ن  رد  إلى ما قلنا  من إحكام اآلية  عدم  دود مقدف

 مح  فا فيها 

لقد بل   الجر ا ببعض النحويين دردَة  ن ي يكِّر ا اآلية نفسها على  ابدا 

 ي ب   الواقعة:على القاعدا  نعم    لقد فعلوا ذلك  ما ف

فل رض إثباو  نف االسم المو ول يجي   مببد  قال اٍّ فل في قوله 

 تعالى:

اٌر (     النسا   فف   18)  لِّل  َن َيموتوَن َ بمْم  م

 قال: )الالم( لالببدا   )ال  ن( مببد   بر  الجملة  عد  
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) لل  ن(   ردف عل ه النحاا قائلين: إنف رسَم الممصحفِّ بو ) ال ال  ن(  ل  

   نكها   كل )ال( 

( ـ  العجيب  نفهم الذ ا برسم 2/595ذ ر ذلك  احب الم ني _ )الم ني/

المصحف م   نف اآلية يسبحيل  ن تكون   لك   ما  دريك  ن لو  ان بناك 

 مصحٌف ال تظهر ه ه  لف )ال( العببر ا المسألة محسومة   القاعدَا ثاببة ! 

رين للقرآن  ال الحيُّ نقولم لكم نحن ن كُّ   في إ الصِّ بؤال  النحويين  المفسكِّ

نا عامبهم   يعني  كُّ
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 القاعدا السا عة 

 قاعدا مجي   ان    واتها تامكة

 

لو قلَ : )كان ةيٌد  سباذا ( فإنف الجملة ت به قولك: )دا  ةيٌد  سباذا ( حي م 

ل الفعل ال تجدم فرقا  بين عمل الفعلين )كان  دا (ن فعملهما بنا ي به عم

الالةم   لو قلَ : )دا  ةيٌد( فالجملةم تامكٌةن بينما ال تكون الجملة )كان ةيٌد( 

ذاو معنى   بالمقارنة م  الفعل المبعدكي يظهر نقصان دملة )كان(  كثر 

 من ذلك 

رم من الفاعل نفسهن  إنفما  ملقى   السبب في ب ا بو  نف )كان(  فعلا ال َيصدِّ

م ـ  خالف دم   اٍّفعال ـ  بو مثل  فعال الكينونة في عل ه إلقا   من المبكلكِّ 

( دد دا  (  )تكوينا الل او اٍّ رى  فه   الكينونة تحباج لظهوربا إلى )كائنا

 لبمفهم الكينونة تامة  
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ا بو  ب ا السلوك دعا النحويين إلى  ض  )كان    واتها( في حقلا  اصك

  (1)كائن   برا  بو البكوين)اٍّفعال الناقصة( البي تحباج إلى اسمان  بو ال

فحلف االسمم محلف الفاعلِّ  الخبرم محلف المفعول    المنفعلن  بو في حق قبه 

 مثلم الَحال 

 لكنف النحاا اسبثنوا حاالوا تأتي فيها )كان( تامكة    بو  مٌر غريٌب  ن تعمل 

المفردا  خالف قاعدتها المنبزعة من حر ة الفعل نفسه   في ب ا اٍّمر 

له  حٌد  ما قال اللبدي في  حصل إدما  النحاا فلم يمخالف ه ه  حٌد     ؤ ك

 كبا ه ) ثر القرآن  القرا او في النحو( 

 إذا  ان النحاا قد  لعوا  لعا  عظ ما  ببقد ر دمملا  مفرداوا مح  فةان فإنفهم 

ن  لكي  بربنوا على مجي  )كان( تامكة  قد  حجموا  المركا عن تقد ر مح  فا

 ل  تر وا البقديم  البأ ير ال ي يمفهم منه  دود االسم  الخبر في الجملة! ب

  ان  ال وابد  ب اٌو  عريٌة  آياٌو قرآن ٌة   نحن ال نناقل اٍّب او ال عرية 

 لو م  القدرا عليها ٍّنفها  ارج الموضو    ال ن  ثان ا   نفها ال تممثكِّلم  يئا  

                                                        

 ب   اال طالحاو في ال رح للمؤلكف  (1)
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م النبي    من بو في مقامه ممكن   تيف لبنا  قواعد ل وية  نعم   في  ال

  لى هللا عل ه  آله  سلم)علمم الكبا ( يممكن بنا  قاعدا عند ثبوو لفظه 

  عينه 

  مفا ال وابد القرآن ة البي ساقوبا دليال  على القاعدا فهي  رب  آياوا بي:

 اآلية اٍّ لى: قوله تعالى:

  فَها  40نسا  ال     َ إْن َتكم َحَسَنة  يمَضاعِّ

 االسم بو الضمير )بي(  )حسنة(  َ َبٌرن  ب ا  اضٌح  لكنفهم بنوا     

( تاما     القاعدا على  ساس  دود قرا اا برف ِّ )حسنة( ه صبح الفعل )َتكم

د ظنكا ٍّنف القرا ا المزبورا في المصاحف بي  النصبن  غير  نف ب ا بو مجرك

ال في ال واذ  ) ثر القرآن  القرا او  لم تم  ر تلك القرا ا عن القرفا ن بل   

 في النحو( 

 اآلية الثان ة: قوله تعالى:

    را  تمد ر َنها  282البقرا      إالف  ن َتكوَن تجاَرا  َحاضِّ
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 اسم  ان   بربا ظابٌر   لكنفهم  ركدو  على من قر   الرف ن  ب ا غريٌب  إذ 

يربا  اسبثنا ا من القاعدا من  ادب القواعد تصح ح القرا ا الخاطئة ال تبر 

   ض  قاعدا دد دا!! 

 اآلية الثالثة: قوله تعالى:

  َف نمكلكِّمم َمْن َ اَن في الَمْهدِّ َ ب كا  َ      29مريم 

  بي عندبم   ضح ال وابد على تمام ة )كان( 

 )عليهم السالم( من الواضح  نف اسَم  ان بو الضمير العائد على المس ح 

ر ب  ـ )بو(ن  ) ب ا ( بو الخبرن  الباقي توض ٌح للخبر  ال ي يقدك

 يحا ل ابن االنباري تخريج المسألة عن طريي )معنى اآلية(  بو اٍّمر 

ال ي   كلنا عل ه سا قا ن ٍّنفه إذا  مضَع  القواعد بنا   على المعاني ه جب 

نا ال نقدرم على  ن يضَ  القواعَد َمْن  م تيف علمم الكبا ن ٍّنكهم قالوا: نعبرفم  نف 

تأ يلهِّ   مكا إذا  ان  القواعدم  سبَي ه جب  ن تمعيَن في فهم المعاني ال 

 العك  
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 تخريج ابن االنباري على ب ا النحو حي  قال: )ال يجوة  ن تكون الناقصة 

ٍّنفه ال ا بصاص لع سى في ذلك ٍّنفه ال  ان في المهد  ب ا    ال عجب 

في حال الصبا إنفما العجَب في تكل م من بو في تكل م من  ان في ما مضى 

َد( انبهى  ) ثر  في المهد في حال الصبا فدلك على  نفها با بنا  معنى  مدِّ

 ( 134ـ  سرار العرب ة/ 215القرآن/

لقد ظنف ابن االنباري  نف )كان( ال تفيد الماضي إالف حينما تكون ناقصة   

 ممها معنا  اسبمرارم الفعل عندبم  ب ا بو معنى قولهم  نفها تامٌة  فبما

 ب ا اٍّمر يعببر  اذا  لل اية  غريبا  غاية ال را ة  لو  ان اإلدما  عل هن 

ٍّنف لـ )كان( فعٌل مسبمرم مضارٌ  بو )يكون(ن  فعل  مرا بو )كمن(ن فك ف 

 تكون    ة الماضي تفيد الحاضر؟! 

ردو م  )كان( مثل )  ان  من الواضح  نفهم  راد ا حلف معضالوا قرآن ةا   

هللا غفورا  رح ما(ن حي   رد إ كاٌل حول ماضوية الصفة م   نفه تعالى 

 غفوٌر رح ٌم د ما  
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 ل لك  ركج آ ر ن اٍّمر  طريقةا م ا راا فقالوا: )إنف "كان" تأتي  معنى 

  812"اسبمرار الزمان  اتكصاله بال انقطا "( ـ المعجم الوس ط/

 ي لم  زل    ان هللا غفورا  رح ما  بو قوله تعالى  ضربوا ل لك مثال  

 على ذلك  )نف  المصدر  عال ( 

 لكنف اسبمرار  ونه تعالى )غفوٌر رح ٌم( معلوٌم من آياوا  م رن مثل قوله 

حي  يفيد البأبيد  من  49الحجر      إنفي  َنا الَ فور الَرح م   تعالى : 

 اٍّةل 

ض  ال ي ه ه اآلياو ـ فإنف )كان( بنا  في  لكِّ نعم  لم  نببهوا إلى المو 

 مكانا تأ   معنابا الماضوي  فعلا ناقصا له اسٌم   بٌر 

ففي تلك القض ة لم يكن هللا تعالى  صفة المعاقب    المنبقمن بل  ان في  

 صوص تلك المسألة المبيكنة )غفوٌر رح ٌم(   بك ا يعطي للملكة قوانين 

البي ترتبط  الفعل اإلنساني    لكن ما   عدبم عن  قواعد عن  فاته تعالى 

ن إذ لم )عليهم السالم(ب ا الفهم  البح  ه ه     لك اٍّمر في آية المس ح 

دا    نببه ابن االنباري  ال غير  إلى دم   مال ساو الحدفن بل     اآلية مجرك
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ل  ن تماما  عمفا يح ط بها من  ورا  اضحةا إلظهار الحدف  إذ   َمْن بْم ا

؟ بل  ان في )عليهم السالم(قالوا   ف نكلكم؟    ف  ان  ض  المس ح 

 المهد فعال  حين حصول المحا را؟

 إنكه  عيٌد  لك البعد عن البفكير في  لك ذلك!

ارا     م ر ين    من ملكةا   رىن فإنف  نقول: إنف ال  ن عجبوا لم يكونوا  فك

ا )عليهم السالم(عبكد مريم قسما  منهم من علما  اله كل حي   ان  تب    مف

د   قوله:  الوض  فالقرآن يحدك

  لمه  27مريم      َ َ َتْ   ِّهِّ َقوَمَها َتْحمِّ

 فهو إذن لم يكن في المهد حال الحوار 

 بؤال  لم يكونوا مندب ين من حد ف معجزاوا  ما  كثربا في بني إسرائيلن 

يك بوا ه قولوا بو في المهدن لكن ال ي  ر نه اآلن بو طفٌلن  ال يمكنهم  ن 

ٍّنكهم لم  ر ا مهدا   لكنفهم من تقد ر عممر    ونه ال بدف  ن يكون في المهد 

ن قالوا   ف نكلكم من  ان في المهد  ب ا   قبل قليلا
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فل   ال ريب  ن يكلكموا  ب ا ن بل ال ريب  ن يكلكموا  ب ا  بو في عمر من 

نهم في غاية اٍّد   االحبرامن  ؤيكد  ما يكون في المهد عادا    ب ا القول م

قالو  قبل ذلكن إذ نفوا عنها الفاح ة  طلبوا منها الدليل في تلك اللحظة 

ا تماما  لسما  ممعجزا  فأبوبا لم يكن امرئ سو ا  البي  ان   واطربم مسبعدك

 ال  مُّها  ان   غ كا   بي من العابد ن في اله كل  فقولهم )كان في المهد( 

ا بو إلثارا البصريح  المعجزا  للبحريض على اإلعالن عنها  فالفعل إنفم

)كان(     موقعه الصح ح ال ي يفيد الماضين  ل   معنا  بو  ائن اآلن 

في المهد    ) ددنا ( على حدك تعبير االنبارين ٍّنفه ال  ان في المهد  ال 

س كون غير   دود  في المهد   مفا ما ذ ر  )ماض ا  على ر يه( من  نفه

ا  المس ح  لو  ان ناقصا    فانظر بنفسك إلى   مة  )عليهم السالم(مخبصك

ب ا الر ين إذ  لط بين  ون الكالم من مقولهم  بين  ونه من مقول هللا 

تعالى!  َ َ  َلْم  نببه إلى  نف )كان( تفيد الماضي  كلكِّ   عاد  فيبقى العجب 

تفيد الماضي  لو مرف عل ه دقائي كما بو المفر ض في ر يهن ٍّنف )كان( 

معد دان فمن   ن دا   البخص ص  عدمه؟ َ ْم  رى  نف )كان( تفيد ماض ا  
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معلوما  مقدار   ن  نطي المولود؟! إنفها تأ يالٌو عجيبٌة من قوما  بعاملون 

 م  ل ة القرآن 

 اآلية الرا عة: قوله تعالى:

   ِّعِّد ا َففي   الَجنفة ا الف  ن سم مواوم  اٍّرضم    مف  َ الِّد َن فِّيها َما َدامْ  السف

      
 108بود 

 الودهم عندبم على تمام عمل )ما دام( البي بي عندبم من   واو )كان(  

 بو في عدم  دود  برا لها 

 إذن   فما بو محلك ) الد ن فيها( من اإلعرا ؟

عد ا ففي الجنكة لقد بمنَي على الحال تبعا  للجملة السا قة )   مفا ال  ن س

 الد ن فيها(   اآلن اسألهم: )لمفا  ان  "ما دام" تامكة العمل بنا فما ال ي 

ن إذ المفر ض  ن تكون (1)دعابم لوض   الد ن فيها م  دملة "ما دام "؟(

                                                        

تجد ب ا في  ي تفسيرا من المطوالو    المخبصراو   فهم حين ال رح يجعلون المر ب ) الد ن فيها ( م  المر ب  (1)
ا ال  ن سعد ا ففي الجنة(!    لقد تمك البأككد من  )ما دام  السمواو  اٍّرض( في دملةا  احدا منفصلةا عن دملة )   مف

  ك في  لكا من تفسير  بكر المخبصر  تفسير مجم  الب ان للطبرسي  بما المبوفران لد نا حال ا   ذل
 المحقي     
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دملة )ما دام  السمواو  اٍّرض( تامة  ل    حادةا إلى ) الد ن فيها( 

صبح  الما  ال معنى لهن فما بو معنى لبحقيي تمام ة المعنى  البي بد نها ي

 العبارا )ما دام  السما او  اٍّرض(  حدبا؟

إذن دملة ) الد ن فيها( تبب  دملة )ما دام   (  ال تبب  ما سبقهان فما 

 سبقها تامُّ المعنى 

 )  مكا ال  ن سعد ا ففي الجنكة( ـ دملة تامكة المعنى 

  عل ه فإنف دملة ) الد ن فيها( بي الخبر 

 ثمف اسألهم   ن بي تمام ة )ما دام( في ب   الجملة؟

 ما  دابوك  لن يجيبوك!!

 

 

 

 

 القاعدا الثامنة 
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 قاعدا مجي  )إلى(  معنى )في(

  ض  ب   القاعدا ابن مالكن   ابد  من القرآن بو قوله تعالى:

  لَِّ جَمَعنفكمم إلى  َ ومِّ الق اَمة      12اٍّنعام 

ر  به   الصور   ( 195ا )ل جمعنككم في  وم الق امة(/)الم ني/حي  قدك

  ب ا  ما ترى مثل قولهم  نف الالم تأتي  معنى )في(  يضا  في قوله تعالى:

  َنَض م الَمواةين القِّسَط لَِّيومِّ القِّ اَمة َ       47اٍّنب ا 

  بو ما   ضحنا  سا قا  

َع  في تاريت  ل او العالم بي نحنم نكاد نجزم  نف  سو  قواعد ل وية  مضِّ

قواعد الل ة العرب ةن  ب ا  عك  ما  نبم مؤمنون  ه عادا   حي م  نف علما  

الل ة في الل او اٍّ رى ال يضعون قاعدا  إالف  عد اسبقرا  ال وابد  لكها بال 

اسبثنا ن  معرفة مواق  الكالمن  غاية الجملة   عند حصول ال   ذ 

د تعمكد ذلك إلعطا   عدا آ ر لكالمه  فاللفظ فسيمالحظم ه ما إذا  ان المبكلكم ق

نفسه ال  ب يكر معنا ن  إنفما تب يكر المعاني الكلك ة عند اقبرانه  صوراا تبد  
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 اذا  ـ  ب ا بو المنطي الصح حن ٍّنف مفردا )إلى( تظلُّ بي )إلى(ن  لن 

 تكون )في( ال  م يئة ابن مالكا  ال غير  

 وم الق امة ـ  بو فعال  في  وم الق امة ـ  لكن  بو  بخيفل  نف الجم  بو في

ما  درا  إْن  ان سيبد  قبل  لف سنةا مثال  حبى إذا دا   وم الق امة يكون 

الجم  قد تمك؟ فبق  )إلى( في موضعها الصح ح م يرا  إلى الك ف ة   مد 

 الجم ن  ال عالقة لها  الظرف 

؟  بل يكون الكالم  ال  بسا ل ابن مالك: ما بي حادة الظرف لحرف  دركا

بل  ا  عند ذلك؟   ف؟!  الكالمم تامم بد ن )إلى( لو  راد  ن يكون معنابا 

)في(  إذ  بمُّ الكالم  قوله )ل جمعنككم  وَم الق امة( بنصب ) وم( على 

لونها  مفرداا  الظره ة  نعم   في مثل ب   الموارد يقولون إمفا )ةائدا(     بدكِّ

 ى   رى ل سبق م المعن

من مئاو السنين  ال ةالوا يقولون في القمرى: )ادم  الناس إلى  وم الخم   

فإنكي سأ ن  لهم طعاما (  فهل يقصد ن في  وم الخم  ؟  الك   ٍّنفه يكفي 

 عندبا القول: )ادم  الناس  وم الخم  (   ير )في(    )إلى( 
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: إنف على المأمور  ْن  بد   جمعهم من اآلن  إلى  وم        إنفما القصدم

الخم   ـ فل حسب حسا ه الزمني في عمل ة الجم  ـ ٍّنف الطعام في  وم 

الخم     ماكنهم مبباعدا  ب ا يفهمه دم   القر يين  ما فيهم ال  ن ال 

 ! يعلمون إلى اآلن بودود  ي  اسممه النحو

فأ ن بي سفراتهم في الصحاري  تجوالهم بين الخ ام ل قابلوا اٍّعرا ؟    ن 

 بو انقطاعهم بناك عن العالم في سبيل معرفة  سرار العرب ة؟

ية  في الطرحِّ فالحيُّ معنان ذلك ٍّنف ب ا الحرف قد فعل  نبم تر َن حدك  إذا  م

نبم تحسبو  بيكنا    فهو عند هللا عظ ٌم  فعله في آياوا عد داا من القرآنن  إْن  م

 فالسير على قواعدبم ال  مبقي من النظام القرآني  يئا  

ر في آية   ابن مالكا بو  اض  قاعدا )ح ف المعطوف(ن  بو ال ي قدك

الص ام )فأفطر(ن  في آية الصيد ) غير مبعمكد(  آية السرابيل )الحرك 

لملفة بل في العالمِّ  البرد(    م  ذلك فقد عدف  السيوطي  بر  نحويكا ال في ا

حينما قال: ) دم ب ا الفنف حبى  ار ال  مدر ه  حٌد في  قطار اٍّرض ه ه(  

 (121) غ ة الوعاا/
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 القاعدا الباسعة 

 قاعدا مجي  )  (  معنى )بل(    )الوا (

 

 مضع  القاعدا على  ساس  ر د ب ا الحرف في آية الصافاو  الحد   

 في قوله تعالى: ()عليهم السالمعن النبي  ون  

 ْرَسْلَنا م إلى َماَئةِّ  لفا    َ زيد ن  َ      147الصافاو 

قال الكوفيون: )إنفها  معنى الوا   ي " يزيد ن"(   قال البصريون: )إنفها 

لإلبهام   ي  نفهم  كثر فبر   الزيادا ممبهمة (    قال الفركا : )إنفها  معنى 

آل ر ن: ) إنفها للبخيير   ي إذا رآبم الرائي "بل" ـ  ي بل  زيد ن(   قال ا

 حسبهم مائة  لف    حَسَبهم  كثر من ذلك لكثرتهم( 

 67/481)كلك ب   اٍّقوال نقال  عن  با  اإلنصاف في مسائل الخالف مسألة

 ( 1/64   لك الم ني 

إنف المنهج يقول: إنف ب   المفردا بي من آياو هللا   بي بنا )  (  معنابا 

ى )  (ن    لك  بقى ب ا المعنى بو نفسه في  لك مكان في القرآن  ال  بق
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تحلك محلكها مفردٌا   رى   العدد الكلكي يمحَبملم  ْن  زيَد     نقَصن  لكن بناك 

قاعدٌا يأت ك ب انها في موضعه من )االسبخالف( تربط بين تزا د العدد 

ين فبرا اإلرسال  إذ  ب )عليهم السالم(كقانونا ادبماعيكا عند  ع  الرسل 

ممطفرٌِّد م  حالة االنبعاش االقبصادي  )عليهم السالم( ددنا  نف إرسالهم 

 االدبماعي عموما   فقوله تعالى )مائة  لف( بو العدد الحق قي عند 

إرساله     مفا قوله )    زيد ن( فال يمكن  ن يكون للبخيير ٍّنفه تعالى يعلم 

 العدد الحق قي  

د العدد  بو  با  تعل م  ال بي لإل بهامن إذ   ف  بهم اٍّمر  عدما حدك

  بداية؟ فال إبهاٌم  ال تعم ٌة  

 ال بي  معنى )الوا (   إذن لكان تزا دبم محبوما  في بب البهد د  الوعيد 

هبا    فالزيادا في العدد منوطٌة  اإلمهال  البمبك  إلى حين  اإلمهال  أٌن 

 إلهيم  

   إذن لكان المعنى )بل  زيد ن( فبصبح الزيادا محبومة  ال بي  معنى )بل(

 يضا ن ٍّنف الع ا  قد يأتي في  يكِّ  ق ا فال يعلمه  حٌدن  نقص ال راري منه  
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 لو قال )    نقصون( لكان المعنى  نفه    بم بنقص ال ريكة قبل إتمام 

ة عليهمن  بو محال  )قال  حد اٍّسات ا: "إنف ب ا البحليل   ح ٌح ٍّنف الحمجك

)  ( بنا يعمل  دالكةا  اضحةا على  قا  حريكة اال ب ار للجماعة الممرسل 

 إليهان   ي احبمال آ ر لبر يب النصك يخلُّ  معنا  من دهاوا  بكى(  

ر ن مركا   رى في دائرا الوبم اال طالحي إذ تخيكلوا  نف قوله  لقد  ق  المفسكِّ

    كثر  بينما ) زيد ن( بو فعل  تعالى )مائة  لف     زيد ن( مائة  لف

مضار  )مسبمر(  بد  عمله من لحظة اإلرسالن  ل   تعبيرا  عن ةياداا 

 تمرَِّ   ممبَهمة  

ٌه للحد   عن  اقعةا مَض   قلنا: ب ا بو حال  فإْن قلَ : إنف الكالم مبودك

ر  لك  كالم هللان فاآلياو تنقلك إلى حدفا  ق  في الماضين لكنكها تصوك

ا   بكسمم  الحر ة في الزمن الحاضر   ب ا بو سرُّ االنبقال السري  في تصوير 

اٍّفعال من الماضي إلى المضار     العك      لك بو السبب في الب يير 

السري  للضمائر  المخاطبين  فقد حدَف االلبفاو في الزمن  في المخاطبين 

  كثر من مركاا في اآلية 
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لك( لكان معنا   نفه يجهل العدد الحق قي  لو قال: )مائة  لف     كثر من ذ

ر  تقد را    تعالى هللا عن ذلك علوا   بيرا    يقدك

 نحن نعجبم من تقد ربم بـ )الوا (  )بل(  لم يقدكر ا  المفردتين )قد( 

 )ربكما(  بما  قر    ما نعجب من قولهم: )إذا رآبم الرائي ظنف  نفهم مائة 

ألهم   ن بو الرائي في اآلية؟    ن َظنكهم؟  لف     زيد ن على ذلك!( فاس

   ف  رابم دم عا   بم في مساكنهم؟    ف يضبطم عددبم  نفهم مائة  لف 

    زيد ن  ل   مائة  لفا     نقصون  لو ع را؟ سبحان ربكِّك ر كِّ العزكا 

 عمكا يصفون   سالم على المرسلين  الحمد هلل ر ك العالمين 

 

 القاعدا العا را 

 ا مجي  الالم المفردا  معنى )عن(قاعد

 

با ابن ب ام من قواعد الالم  َ َضَعها النحاا  لم  نقضها  حٌد منهمن  عدف

 (  1/213المفردا  )م ني اللبيب/
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 ال ابد القرآني: قوله تعالى:

  َقاَل الف  ن َ َفر ا لِّلف  َن آَمنوا َلو َ ان َ يرا  َما َسَبقونا إل ه َ      اٍّحقاف

11 
  البقد ر: ) قال ال  ن  فر ا عن ال  ن آمنوا لو  ان  يرا  ما سبقونا إل ه( 

لقد ذ رنا لك   ي القارئ  طورا انعكاس المعنى ال بني على القواعد  

ر معنى  معيكنا  ه ض  على ضو  ب ا المعنى قاعدته   إذا  فالنحوي  بصوك

راتهم عن معاني القرآن  اطئة  ٍّنكهم لم  يكب فوا نظامه كان  دم   تصوك

 الصارمن فمن ال سير الحكم مسبقا  على  طأ  كثر القواعد    حبى  لكها 

ر ا إنف ال  ن  ر ن  يئا  آ َر ال  دود له في اآليةن إذ تصوك  با بم  بصوك

كفر ا قالوا ب ا الكالم عن ال  ن آمنوان  قالو  لهم  يضا  في  ق ا  احدا  

لسري  في اآلية  بي تنبقل بين ثالف  ال ي   قعهم بنا بو ب ا االلبفاو ا

ر  نف في اآلية مجموعبان فقط   ر ال بني لهم يقرك ن بينما البصوك مجموعاوا

على  نفه لو  ان اٍّمر   لك لقال )ما سبقبمونا(    لقال )عن ال  ن آمنوا( 

 بدل )لل  ن(  ما اقبرحوا! 
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نى ال  ن  فر ا  يبقى السؤال عن المجموعة الثالثة قائما  رغم ذلك: َمْن ع

 به ا القول   اطبوا  ه َمْن مَِّن الناس؟ 

 انظر ب ا المثال: ) قال ةيٌد لعمر  "لو  ان  ديقي لعاتببه"( 

ماذا يفهم السام  منه؟    يفهم  نف ةيدا   ان  بكلكم م  عمر ن  ب   آ ر 

 دملةا قالها الممخبر عن حواربما   

ف عنه ةيٌد  ينفي  عنه الصداقة؟ َ بو نف  عمر ؟  لكن من بو ال ي  بحدك

   ف يكون ذلك  الوادب  ن يقول: ) قال ةيٌد لعمر ا "لو  نَ   ديقي 

 لعاتببك"(؟  

كالك   إنف ةيدا  يمخبرم عمرا  عن  خصا ثال ا  ما بو  اضٌح لمن  ؤمن  صدق 

 المخبر   مانبه 

م  نببهوا فلماذا اعبقد النحويون  نف المحا رَا بين مجموعبين فقط؟  لماذا ل

 إلى  نف ال  ن )سبقونا إل ه( بم مجموعٌة ثالثٌة؟
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فهل يعبقد النحويون    غيربم إنف ال  ن آمنوا دم عا  سا قون؟ إالف ترى 

ال  ن  فر ا يجمعون  نفسهم م  ال  ن آمنوا في ضميرا  احدا لجماعة 

 المبكلكمين )ما سبقونا(؟! 

ةا قرآن ةا يمحَبملم منهم االرتدادن  ن  ال تدري  نف  عض ال  ن آمنوا  مجموع

 الت  … بعضهم )ضع ف( اإليمانن  بعضهم ) بنادون  اإلثم  العد ان(

ر  عضهم عن ر ب السا قين  زعجهم  كثرن  يجد ال  ن  فر ا في    ان تأ ك

ار لهؤال  الضع في  ب ا ) ترا ( يحسن الضر م عل ه   فقال بؤال  الكفك

بقونا دم عا  نحن   نبم إل ه(   بي محا لٌة اإليمان : )لو  ان  يرا  ما س

 إلرداعهم إلى الورا   اسبعمال  ساليب نفس ة منا ئة لمجموعة )السا قين( 

إنف النظام القرآني يحبكم  ن يكون )السا قون( مجموعة  مبميزا  عن مجموعة 

)ال  ن آمنوا(ن  يظهر ذلك دل ا  في  لك القرآن   لكن المنهج اللفظي ي ير 

لا لآلياوِّ إلى موض ا  احدا  اآلن  من غير ما حادةا إلى اسبعراضا مطوك

تظهر ه ه المجموعاو الثالثة سوية ن  بو موض  سورا الواقعة حي  
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  حا  ال مين:  بم المؤمنون ال  ن غفر هللا لهمن    حا  ال مال:  بم 

 ال  ن  فر ان  السا قون السا قون 

ن  تصبح القاعدا هبا     بك ا تبقى الحر ف القرآن ة نفسها من غير تقد را

ٍّنفها ال تملك  ابدا  قرآن ا  على مجي  الالم  معنى )عن( إالف ب ا ال ابد  

مها للقارئ الكريم:   م  ذلك فهنالك مالحظاٌو   رى نقدك

اٍّ لى: إنف القارئ يظنُّ  دريا  على المور ف الخاطئ  نف )ال  ن  فر ا( بم 

ؤمنين د راه ا    المنهج سيبيكن  البدريج في مجموعٌة منفصلٌة عن الم

ح  احدا   تطب قاته الالحقة  نف ذلك بو من اٍّ طا  ال ائعةن  ما  نفه سيوضك

من   طر المواض   العقائدية المندرسةن بل   طربا دم عا   بي قض كة 

  ه أتي  مفاه م د  قةا   ح حةا عن ذلكن  يبيكن  جال ا (1))الكفر  اإليمان(

ق بين ال رك  الكفر ال ي يعدُّ في  بب البفسير  يئا   احدا ن  بو  لٌط الفر

 يعدك  المنهج دريمة   حيكِّ الب ري  اإللهي 

                                                        

رو إ ـاراته  (1) ل المؤلف ب   القض ة في  با  )النظام القرآني في رحلـة الك ـف  حواريـة الكفـر  اإليمـان(ن  مـا تكـرك قد فصك
 المحقي     إليها في مجمل مؤلفاته اٍّ رى 
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الثان ة: إنف  ساليب الحر  النفس ة بين باتين المجموعبين  جم    وربا 

ح  عضها تلقائ ا  من  الل الفرة اللفظي لكلكا  م  ورٌا في القرآنن  بوضك

  الل معرفة حق قة  لك فئةا منهما  من 
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 القاعدا الحادية ع را 

 قاعدا مجي  الالم المفردا  معنى )َ ْعَد(

 

 ال ابد القرآني:

  ِّم ِّ إلى َغَسيِّ الليل الَا لِّدلوكِّ ال ك  78اإلسرا       َ قِّْم الصف

 ( 1/213دلوك ال م   ( )الم ني/  عد البقد ر: ) قم الصالا 

)الماو(   رى  معنى )م (  بمعنى )عند(  ما لقد  ان  عند النحويين 

س أت ك  فلماذا قالوا بنا  نفها  معنى ) عد(  ل س   معنى )م  دلوك 

ال م (    )عند دلوك ال م (؟  ْم  نك ال ي يصلكي عند دلو ها     عد 

 دلو ها    معه سوا  عندبم؟  

  كرِّْم بهم إذن من  منا  على ال ريعة  معرفة مواقي  الصالا!

بل  عندبم )الما (   رى  معنى )مِّن( فلَِّم ال تكون ) قم الصالا مِّْن دلوك 

ل  قبها؟  ال م (  بي   لى من غيربا ٍّنف  فضل   قاو الصالا بو   ك
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إنف ال ي  درس النحو على ضو  القرآن يصلم إلى حق قةا  ا صةا ال  كف 

ال   رح الالم فيها بي  نف  النحويين  انوا  رغبون ببكثير )الالماو( 

 المفردا 

 لنعمْد إلى اآلية  نحا ل معرفة حق قة مجي  الالم بنا به ا المثال: 

 فلو قال ةيٌد لو يله: ) قِّم مأد ة  لمجي  عمرم ( 

ر الو يل   َيفهم الو يل  نك السيكد  مر   إقامة المأد ة ) عد( مجيئهِّ؟ إذن  بأ ك

ر  دوعا ن  لن يم ن ه )م ني في إحضار الطعامن  يظلك الض ف العزيز  بضوك

 اللبيب(  يئا   ال يسعفه  احب )اإلنصاف(  مأد ةا دابزاا في الصحاف!! 

لقد حصر النحويون  نفسهم به ا البقس م لالم المفردان  حينما  دد ا  نف 

الماوا  ثيرا  ال تد ل في  ي نو ا من  نواعهم قالوا ب    معنى   ا  اٍّ رى 

اذا  كثر من الدا لة في البقس م!  م  ذلك فما  معنى   ا   حبى  ارو ال 

 ترادعوا عن نحوبم ب ا  ال فككر ا قط  نف )قسمبهم ضيزى( من اٍّ ل 

ر الخاطئ للمعاني  ما سبي    رنا بو ال ي يحبكم إعرا ا  معيكنا ن  إنف البصوك

 بو اٍّساس في  ض  قواعَد  اطئةا  ففي ب ا المثال لو سأل  النحوي: ما 
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م في قول ةيدا لقال بي الم البعليل  ي ) قم مأد ة  ٍّدلِّ مجي  نو  الال

 )  َعْمرا

 بنا يكمن الخطأ اٍّ لي   فإنك العبارا ال تبضمكن  يفَة إ اراا  اضحةا من 

ن فلعلك الض ف الحق قي  السيكد إلى   يله  ضر را عمل المأد ة ٍّدل عمرا

عمرا بو عالمٌة ةمن ٌة ال بو غير عمرن  لعلك المأد ة لسوا   إنفما )مجي ( 

غيرن  ربكما بو رسول ةيدا إلى ض فه الحق قي  مجي  الض ف معه     عد  

 قليلا  فه   القول )تعليل الالم  معنى "ٍّدل"( بو اآل ر  يٌ  لم  نزل  ه 

 سلطاٌن   بي   طاٌ   ما ترى  عضها من  عضا 

الى )لدلوك ال م ( للبعليل لقد ظنف النحويُّ  نفه لو قال  نف الالم في قوله تع

لكان  الصالا لبصبح )ٍّدل دلوك ال م (   فال يقدر  ن يضعها في  ا  

 البعليل م   نفها في ب ا القسم لو لم يقْل هللا  نفها  الا! 

 لو قال تعالى : )سافر ا     فطر ا( لد ل  ب ا القسم!  ذلك ٍّنف النحوي 

 عقائديا   من يقول ) لكوا ٍّدلِّ ظنف  نف الصالا  ال او تودب إ كاال  

 ال م (!
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َح لك اٍّمر  طريقةا تجعلك تعلم يقينا   نف ب    فبأمكل   ي القارئ   ف توضك

ما بي  قواعدا  إنفما بي   باٌم فقط   تأمكل  يضا    ف تبيكَن لك من ب ا 

المثال ال ي  طلنا ه ه عالقة المعنى بوض  القاعدا   فمن بو ال ي  درك 

ي ال عر ال ي ا بلفوا ه ه    كَ   عضهم  عضا  في ر ا به فضال  عن معان

 معاني القرآن ال ي تابوا ه ه  يُّما ت ها ل مكنه  ض  قواعد  ح حة؟! 

إنف المنهج اللفظي ال يفهم ب   الالم حسب طريقبهمن بل حسب ما يمل ه 

لبهيو   بد  عل ه القرآن  نظامه   بو  رابا عالمة  ةمن ة  إلقامة الصالا  فا

قبل الدلوكن  الدلوك   بح بادسا  ةمن ا  عند السام    قبا   نبظر   فهو 

 به كأ للصالا قبل الدلوك لموض  ب   الالم    لكما  ان باد  البرقكب   دك 

كلكما  ان القر   عظم   لكما  كر  البرقكب يكون  فضل  فدلوك ال م  غايٌة 

   ح حة  بو في لحظة الدلوك نفسها مرتقبٌة إلقامة الصالان   فضل ما تق

 ال قبلها  ال  عدبا 
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 القاعدا الثان ة ع را 

 قاعدا مجي  الالم  معنى )في(

 

 ال ابد القرآني: قوله تعالى:

  م م لَِّحَ اتي  24الفجر     َيا َليَبني َقدف

م    ح اتي( في البقد ر: )يا ليبني قدك

م فيها  لقد دعلوا )الح اا الدن ا( بي ح اته البي   يأسف  نفه لم يقدك

م فيها  ترك ح اته الحق ق ة  لوال ذلك لما ندم  لك ب     الحيك  نفه قدك

الندامةن لكنكه   بح عند النحويين نادما  على ح اته الدن ا! فلماذا  ندم؟    

 ال ندري!! 

 َ ترابم نسوا  نف هللا تعالى يقول:

  إنف الداَر اآل رَا َلهَي الَحَيوان َ      64العنكبوو 

مم   م ظنكوا  نف قوله ح اتي ال  نطبي إالف على ح اته الماض ة َفَسألوا   ف يقدكِّ

 لها؟
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ر ا  نف الالم بنا بي  معنى )في(ن   لمفا  ع ابم الجوا  له   المعضلة قدك

م م لح اتي( إلى )يا ليبني قدكم م في  ل قوله تعالى من )يا ليبني قدف  تحوك

 ه  المعضلة من ثمف إلى آ ر الدبر! ح اتي(ن  انب

 َ لم  ر ا  نفه ال يقول ب   العبارا إالف عند الحسا ؟  لم  ر ا  نفه يقول:

  م م لَِّحَ اتي      َ وَمئِّ ا  بَ كفرم اإلنَسانم   نفى له ال ِّ رى َيقولم َيا َليَبني َقدف

 24الفجر

اته الماض ة  م الحاضرا َ  رى النحويون  نفه في ب ا المو ف يفككر  ح 

 اآلت ة؟

 

م  م؟ َ يمقدكِّ م في ح اته فلمن  ريد  ن يقدك حسنا    إذا  ان نادما  على  نفه لم يقدك

 في ح اته لموته؟ 

( ال يحباج إلى ظرفا  عدما قال )يا ليبني(  فمن الواضح  إنف الفعَل )قدكم م

م فيها لح اته  ن ا إذ لم يقدك  اٍّ رى  نفه نادٌم على ح اته الدم
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 مفا على قولهم فبصبح اآلية مببورا   غامضة   لك ال موضن فمن بو ال ي 

َن لهم  ن يفبر ا على هللا  يزعموا  ن )الالم( بنا  معنى )في(؟    ذِّ

عِّه   ماذا فعل علما  بني إسرائيل ل قول فيهم  يمحركِّفون الَكلَِّم مِّْن َ عدِّ َمواضِّ

      النو ؟ سوى ما بو من ب ا  41المائدا 
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 القاعدا الثالثة ع را 

 قاعدا مجي  )الالم(  معنى )على(

 

 ال ابد القرآني: قوله تعالى:

 دا     َقائِّما رُّ َدَعاَنا لَِّجنبِّهِّ    َقاعِّ  12 ون       َ إذا َم ف اإلنَساَن الضم

 دنبه( على البقد ر: )دعانا 

ا بي  معنى )على(ن إنفهم ل يٌ  غريٌب  ن يعبقد النحويون  نف الالم بن

  أنفهم عجز ا عن إيجاد مخرجا من ب ا المأةقن إذ المريض ال  نامم لجنبه 

 بل )على دنبه(!! 

مرفا    رى دعلوا االسبعمال المبوارف لفلفاظ بو المق اسن  اعبقد ا  نف 

 المرَ  ال  نام لجنبه  إنفما  نام )على دنبه( 

د المنهج اللفظي له ا الحرف  قاعدا   بي  نف ب ا اللفظ )على( حينما لقد حدك

ق بين ال يئين: ال ي  المسبعلي  يمسبعملم بين  يئين  ظرف مكانا فهو يفرك
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(ن فالكبا م  ي    ال ي  المسبعلى عل ه  فلو قل  )الكبا م على الرفك

  الرفك  يٌ  آ ٌر منفصٌل عنه 

َف الكباَ  نفسه  نفه ل   موضوعا    صوراا  ح حةا   لكن حينما تمريدم  ن تصِّ

على الرفكِّ فإنكَك سبقول )الكبا م على الرفك لودهه(  ي  نف  ضعه  المقلو ن 

  ال تقول )الكبا م على الرفك على  دهه( ٍّنف  ده الكبا  دزٌ  منه 

فك ف يقول هللا تعالى )دعانا على دنبه(  إذ   بح الردلم )الداعي( منفصال  

بو عل هن بينما مراد المبكلكم تعالى  ن عن دنبهن    بح َدنبهم  السريرن   

 يصَف  دهبه  حر به حال االسبلقا ؟ 

 فال بدف  ن يقول )لجنبهِّ( ال )على دنبه( 

 بالرغم من  ضوح الفرق بين )على(  حرف )الالم( قال ابن ب ام: إنف 

الالم  وافي "على" ل    المعنى القريبن بل في "االسبعال  الحق قي" حسب 

 ( 1ج/212م ني تفسير   )ال

 بك ا   بح  )الالم( تحلُّ محلف )على(    )على( تحلك محلك )الالم( في 

 تراكيب قرآن ة   رى مثل قوله تعالى:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 375 

   دا جف رُّ َن لفذَقانِّ سم  107اإلسرا       َيخِّ

  ي على اٍّذقان   مثل قوله تعالى:

  تلكه للجبين َ      103الصافاو 

  ي على الجبين 

رى  نفها دم عا   دزا   ال تنفصلم من دسم اإلنسان  فال ندري   ف   نَ  ت

 يخرُّ المر  )على ذقنه(  ال   ف ) مبلُّ على دبينه(؟

 إذا  ان النحويون يقدر ن على تخيكل ذقن المر  ساقطا  على اٍّرض  عيدا  

 عنه   فنحن ال نقدر على تخيكل ذلك!! 

ر   إذ بم  ب  كر ن  ب او ال عر لالسب هاد بها فإنك  حدا  منهم لم  ب  ك

 لى هللا عل ه البطابي في ب ا االسبخدام لالم م  الحد   النبوين  قوله 

هِّ(    قول  حد الصحا ة إذ  آله  سلم : )ما رآك ال  طان إالف  رف لودهِّ

ضربه الخل فة : )فخررو ٍّسبي(    بي اسبعماالٌو  ح حٌة لحرف الالم 

 ا  معنى )على( بال تقد را من  حدا  نفه
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 القاعدا الرا عة ع را 

 قاعدا مجي  )الالم(  معنى )إلى(

 

 ال ابد القرآني: قوله تعالى:

   لم َيجري ٍََّدلا ممَسمكى  2الرعد       م

 ادل مسمى(  إلى البقد ر: )  لم يجري 

 إذا  ان النحويون لم  نببهوا في اٍّمثلة المكارا عل ك فقدفر ا لحرف الالم 

فاظا    رى   فك ف يمكن  ن  نببهوا للفرق بين اسبعمال الالم  اسبعمال  ل

 )إلى(؟   بو فرٌق يحكمه قانون  ارٌم  بع كر   فه   ير ب ا المنهج 

 ذلك  نف القرآن اسبعمل اللفظين في تراكيب مب ابهة مثل:

   لم َيجري  إلى َ َدلا ممَسمكى  29لقمان       م

  رَتني إلى  10المنافقون      َ َدلا َقريب  لوال   ف

 فلماذا اسبعمل )الالم( في اآلية اٍّ لى  )إلى( في الثان ة  الثالثة؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 378 

إنف ب ا اللفظ )إلى( يمسَبعمل لبحد د الحر ة ضمن )قطعةا( من ظرف الزمان 

   ظرف المكان   القطعة ال تكون إالف بين نقطبين  فإذا  انبا  البما من 

   مكانا  فإنفه يسبعمل اللفظ )إلى(ن  إذا ا بلفبا فإنف ب ا  دن ا  احدا ةمانا  

د قطعة  ظره ة  ر سها اٍّ ل ةماٌن  اللفظ ال يمكن  ن يعملن إذ   ف يحدك

لها مكاٌن  آ ربا  يٌ  آ ٌر ل     ر سها الثاني مكاٌن    العك ؟       ك

 ةمانا   ال مكانا ؟

ن    اٍّدلم ةماٌنن فال بدف من اسبعمال فالجريان مثال  حر ٌة ذاوم ظرفا مكانيكا

 الالكم   لكن البأ ير ةماٌن  اٍّدلم ةماٌن ه جبم اسبعمال لفظ )إلى( 

 قوله تعالى )اذبب إلى فرعون(: ال با م حر ٌة مكان ٌة  فرعون دسٌم له 

 مكاٌن 

ة به ا المنهجن  لها فر ٌ  ال تبعلكي  إنف ب ا الجز  من قاعدا )إلى( الخا ك

لظرف  اٍّمور النفس ة  العقائديةن  ال يمكن ذ ربا دم عا  في  اسبعمال ا

مة   لم يقبصر النحويون على ب ا ال ابد فجا  ا   ابدا آ را  ب   المقدكِّ

 بو قوله تعالى:
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  دُّ ا َلَعاد ا لَِّما نهوا عنه  28اٍّنعام      َ َلو رم

 ما نهوا عنه(  إلى البقد ر: )لعاد ا 

ا  يضا  قاعدا البوافي    البجان  بين نقطبي  لكنف ب   اآلية ت مله

القطعة  فالقطعة بنا بي  ل ٌط في حيزا من  لكا من الظرفينن  بو حيٌز 

دك ا  مردك ن في الظرفين  إذا عاد ا عاد ا في الظرفين    )مكاني( ٍّنكهم لو رم

 لكن ما بي النقطة اٍّ رى  بي ةماٌن  م مكاٌن  م  ل ٌط منهما؟  النقطةم 

رى بي )ما نهوا عنه(ن  البح  اللفظي  مثب م  نفه )الكفر( من غير ن  ر اٍّ 

البفا يلن فاسبعمل حرف الالكم  لم يسبعمل )إلى(  الفرقم  نف الالكم يجعل 

النقطة الهدف بدفا  من   ل الحر ة  بو غا بها  سببهان  معنى  نفهم 

د العودان  ال يمرُّ ةماٌن  ال يمقط م مكا ٌن ما ل صلوا إلى الكفرن يكفر ن  مجرك

ل الَعودا ! اٌر  الل الطلب  عند الردك    ك  بل بم  فك

 ب ا ما ال يحصل م  لفظ )إلى( مطلقا ن ٍّنفه يفيد  نفهم يعود ن )إلى ما نهو 

قونها من   ل  عنه(   أنفه نقطٌة مكان ٌة  عيدٌان بينما بو م  الالكم غايٌة يحقك

 الحر ة في العودا 
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ن  نف ب ا  وافي القاعدان ٍّنف النقطة اٍّ لى ظرفم مكانا   ن  ترى اآل

ن  لكن النقطة الثان ة في ب ا البر يب العجيب ل س  منهمان بل بي   ةمانا

 )الكفر(ن  بو اعبقاٌدن فال بدف من اسبعمال الالكم 

   ابٌد آ ر دا   ه النحويون بو قوله تعالى:

 أنف َربفَك   حى َلَها      5ة الزلزل 

 ال بدف  يضا   ن  لبب  عليهم ب ا االسبعمال البباسا   د دا ن ٍّنف اللفظ )إلى( 

 اسبمعمل  ثيرا  م  اإليحا   الوحي  قوله تعالى:

  َما   َحيَنا إل َك ب ا القمرآن       3 وسف 

  قوله تعالى:

  حى َربَُّك إلى الَنحل   َ      68النحل 

 إلى غيربا من اآلياو 

 ن المنهج يسير بنف  القواعدن  ال يفوته السؤال عن ما   حي  من  غير

  ن إلى   ن    مفا )ربُّك( فال   ن معه  بو ال ي )  فن اٍّ ن(   لكنك الموحى 

مودوٌد في اآلياو البي اسبعمل فيها اللفظ )إلى(ن  السام   ربط ذبن ا  بين 
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مكان المموحين بينما في مكان المموحي  مكان الموحى إل هن  ال  لبف  إلى 

اآلية موض  ال ابدن فإنفه لم    ر ما بو ال ي   حا ن فك ف يسبعمل )إلى( 

 بو لم    ر النقطة اٍّ لى للحر ة؟  تريد منه  ن يقول  نفه مبحيكٌز في 

 مكان؟ فسبحان ربكك ر كِّ العزا عمكا يصفون 

د ما  فقد يكون فالمومحى  ه في اآلياو البي تضمكن  اللفظ )إلى( م  وٌر 

 لفظا   احدا  مثل )القرآن(ن    يكون دملة  مثل قوله تعالى:

  ع ه  7القصص      َ   حيَنا إلى  مكِّ مموسى  ْن ارضِّ

    قوله تعالى:

  حى َربَُّك إلى الَنحل  ْن اتفخِّ ي   َ      68النحل 

  بك ا  

    م موسى مكان ا ن فال تبخيكل  نف المموحى  ه في تلك الجمل )تح ( النحل 

 بل بو  مٌر علويم انبقل من موضعه )إلى( بؤال  

فقوله تعالى ) أنف ربكك   حى لها(  ال ذ ر ه ه لما   حى على سبيل البحد دن 

 القطعة الظره ة غائبة فال يمكن اسبعمال )إلى(    معنى ذلك  نف )الفاعل 
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فعل  يئا   ارج نفسهان  المنفعل(  ما   حي بو نفسهن فال  وحي )إليها( لب

بل  وحي لها )لبنفعل( ٍّنفه لم    ر تحد د ما  م حَي  ال ما فعل ن لكنه 

مة    ال ترا    ف دعل الزلزاَل )ةلزالها(  الفاعل بي  يضا ؟!  معلوٌم من المقدك

  اٍّثقال ) ثقالها(  ال ي يمخرده بي 

 ا )  رد (  الفبح ال نعم   ب ا الفهم يحبكمم  ن تكون قرا ا )ةلزل ( مثل قرا

  البنا  للمجهول ل ق  السؤال  ح حا :

 َقاَل اإلنَسانم َماَلها       3الزلزلة 

فالبنا  للمجهول  نبكه إلى الفاعلن ٍّنف إ فا  الفاعل  ثير السام  للسؤال 

عنهن فالسؤال المرتقب )من فعل بها ذلك؟(ن بينما الس اق بنا يظهر  نفها 

زلزل  ةلزالها    رد   ثقالها   عندئ ا ال يسأل عن  رد  من عادتها ف

 الفاعلن بل يقول )ما لها؟( ه مخبر عن الفاعل )ربكَك   حى لها(  
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 مناق ة المنهج اللفظي ٍّحكام )ثممف(

  آرا  النحويين فيها

 

 ا بلفوا في حرف العطف )ثممف( فقالوا يقبضي ثالثة  مور: الب ريك في 

كم  البرتيبم  ال ممهلة   قال ابن ب ام: ) في  لكا منها  الف( ـ م ني الحم

  ما  عد   1/119اللبيب/

 قد فصلوا بين البرتيب  المهلة  بما مبالةمانن ٍّنفك لو قل  )درس ةيٌد 

الكباَ  ثمف اسبنسخه(ن فمعلوٌم  نفه إذا  قع  مهلٌة بين الدراسة  االسبنساخ 

فهناك مهلٌة    تراخا في اٍّقل  ما  فقد  ق  البرتيب حبما    إذا  ق  البرتيب

يفيد  ب ا اللفظن إذ ال بدف من ا بالفا بينه  بين حر ف العطف اٍّ رى  قال 

 تعالى:

   َبد  َ ْلَي اإلنَساَن مِّْن طين َ  ْن َما ا َمهين الَلةا مِّ ثممف َدَعَل َنسَلهم مِّْن سم

 ه ْن رم حِّ  9ـ7دا السج      ثممف َسوكا م َ َنَفَت ه هِّ مِّ

  قوله تعالى:
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 َلَقكمم مِّن َنف ا َ احداا ثممف َدَعَل مِّنها َ      6الزمر 

 لماذا اسب هد المخالفون به   اآلياو؟

 ٍّنكهم ةعموا  نف اآلياو ل   فيها ترتيٌب في الوقائ  

إذن   فاعلم  ن اللفظ )ثممف( ال يفيد البرتيب حسب قولهمن ٍّنف ب   اٍّفعال 

 حدث  سوية  

 فانظر ماذا  دا  المثببون للبرتيب؟!

دا  مرتكبةن بل قالوا  مسة   دها بي:  لم يقولوا  نف الوقائ  بنا مبعدك

ر ا في اآلياو مح  فن  ي )من نف ا  احداا  ثمف  ن أبا الوده اٍّ ل: قدك

 دعل منها ة دها(  

 عد  ظنكوا  نف ذلك يخلكِّصهم من االعبراض غافلين عن  قا  الجعل مرتكبا  

 اإلن ا ! 

الوده الثاني: تأ يل اللفظ ) احداا( على    ة الفعل )توحكدو(!  بطالنه من 

   ضح اٍّمور 

 الوده الثال : إنف الخلي تمف في عالم ال ركِّ قبل  لي حوا !
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 إذن   فعالم ال ركِّ ال يحباج إلى دنسين:ذ را   نثى  ما يمفهمم من  المهمن بل 

 ل  ور!  عالم ال ركِّ اقبصر على ا

  ب ا  خالف آية ال ركِّ  ما بو معلوٌم 

 كلُّ ذلك  بم يحسبون  نفهم  هد ا  لي  نفسهم  قال تعالى:

   م هم مواو  اٍّرض َ ال َ ْلَي  نفمسِّ م َ ْلَي السف  51الكهف      َما   َهدتمهم

َع  إ  انا  ببرتكبهِّ  ترا  ه في اإلعجا     ضِّ ظهور الوده الرا  : إنف )ثممف( بنا  م

درا   القم

 بي عبارٌا نبر ها لفالسفة النحويين إْن  ان ثمكة فالسفٌة نحويونن ٍّننا ال 

نعلم مِّن معاني )ثممف( إفادا البرا ي في )اإلعجا (!ن بل ال نعلم   ف نحمل 

د العبارا نفسها   قائلها على محملا َحَسنا عمال   الحد   ال ريفن لبعقك

كم الوده الخام : إنف )ثممف( لب  رتيب اإل بار ال لبرتيب الحم

 معنى ب   العبارا  نف الممخبِّر  الوقائ  قد رتكبهان  ترتيبه ب ا بو لبنظ م 

 عمل ة اإل بارن ال ٍّنف الوقائ  نفسها مرتكبة بك ا من اٍّ ل 
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  ن  ترى اآلن غرا ة ب ا الودهن بل در ته في االفبرا  على هللا  اتهامه  أنفه 

    بو اتكهاٌم  ريٌح ال  كف ه ه للقرآن  أنفه ال  نطوي على يقول  الف الواق

ن  ال يفيد  يف معرفةا  ح حةان ٍّنف المبكلكِّم إذا  ان يسوق   ي علما حق قيكا

داان فك ف يممكنم  ر ما  ا  بال نظاما  ارما  ال قاعداا محدك م  يؤ ك كالمه ه قدكِّ

  ن نعلَم  دَه الحق قة من  المه؟

ن بل  د با مببدئا لحَسَببها إبانةا لمقامهِّ نعم   لو قال  ذلك عن  د با  ريبا

  تجا ةا  عل ه  

 اسب هد  احب ب ا الوده  قول القائل: )بل ني ما  نعَ  اليوم ثممف ما 

َ نعَ   م ِّ  بو  عجب(ن حي م ربط الحرف  جملةا تبحدكف عن  اقعةِّ 

ب  المه  لم  رتكب ) م (  بي  سبي من  اقعة اليوم   إذن فالمبكلكِّم رتك 

 الوقائ  

بنا بربكك: بل ر    في عمرك  لكه فلسفة  بل سفسطة   غر  من سفسطة  فأدِّ

 النحويين؟!
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فمن ذا يقول    يقرك للمبمثكل  جملةا من   اله  نف دملبه تلك تق   ح حة  

 في عالم البالغة؟

ن الب ان لو  ان اٍّمر   لك فما  كثر ما تفوك  الناس  جملا  عباراوا ل س  م

 في  ي ؟

 فلِّمْن تمضبطم القواعد  اٍّمثال إذا  ان يجوة  ن يقال  لك ما مرف في البال؟!

 م  ذلك فبعال   ي القارئ لنحاكمهم ببقد ر المح  ف  ما حاكمونان 

 فحكموا َدورا   نحكمهم قسطا :

ما  بل ني ل س  ب   الجملة تقد ربا بك ا: )بل ني ما  نع  اليوم ثمف 

    بو  عجب(؟  نع   م

ه كون البرتيب لَِّما َبل هم من  مر     مفا اٍّفعال نفسها  البي بي  ن عه 

 اٍّم   اليوم فال تحباج إلى ترتيبا دد دا  عد إْن ترتكب  ةمن ا   ارتباطها بـ 

 )اٍّم (  ارتباطها بـ )اليوم( 

ان فإْن  ن  ترى  ن ب ا من  يدبم إذ دا  ا به   العبارا  ال اون فما  

 النحويون  وما  قليلي الكيد!! 
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ثمف:   ن ذبب  ب   الفلسفة العجيبة حينما احباد  اٍّمة للردكِّ على دعوى 

 اليهودي ال ي قال ببناقض آية:

  َما  11فمصل       ثممف اسَبوى إلى السف

 حي  بو  عد اٍّرض م  آية:

 اٍّرضم َ ْعَد َذلَِّك َدَحابا       30الناةعاو 

  عد السما ؟ )تأت ك إدا ة المنهج في موضعها( حي  بي 

 مفا آياو سورا السجدا فقال فيها ابنم ب ام: ) ديَب عليها  أنف "سوكا " 

 َعطٌف على الجملة اٍّ لى ال الثان ة  !!( 

  رتكبون  الم هللا على بوابم!

ثالفم دمملا مبعاطفةا على  عضها ه جعلون الثالثة معطوفة على اٍّ لى ال 

 ان ة!الث

 )عليهم السالم(لقد ةعموا  وما  في قض ةا مفبعلةا  نف قوما  قالوا:  نف دبريل 

ن حي   ان يجب  ن  نزل على آ ر!    طأ  توبكم إذ نزل على ردلا
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 تصافع  الم اببم  لم  رمي ب   الدعوى بوده اآل ر قائال : انبم تقولون 

 ذلك!! 

رين  النح ويين  بم )علما  اٍّمة( يقولون ب    الحيُّ نقول لكم: إنف المفسكِّ

العبارا    مثيلبها في  لك  فحةا من مؤلفاتهم   بي مودودٌا  صوراا مبا راا 

   غير مبا ران  ال تكاد تخلوا منها  بب البفسير  النحو  لكما قر َو  مسَة 

  سطرا 

ال معنى لكالمهم سوى  نف الوحَي عطَف الجملة الثالثة على الثان ة حي  

يجب  ن يعطفها على اٍّ لى    ان  النب جة بي  نف )البسوية(  )نفت  كان

 الر ح( قد حدث  قبل تكوين السالالو  قبل تكوين اٍّدنكة  اٍّرحام  !! 

ب   ال ر ح بي البي  عم  اٍّمة  ربعة ع ر قرنا  عن علوم القرآن 

لَِّي   آدمم!  معارفه  دعل  الملكةن بل الناس دم عا  ال  در ن لآلن   ف  م

:  اقر  النصك

لَِّي آدمم ما ا بلف ردالن(  )لو َعلَِّم الناسم   ف  م
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)عليهم " من  الم اإلمام محمد بن علي بن الحسين بن عليكا بن  بي طالب 

 ن  س أت ك البفصيل في موضعه"السالم(

  ن  تعلم اآلن  حكم مع  بك في ب ا القرن مدى  طورا ب ا الموضو ؟ 

كة لفظ ا   بالبالي عقائديا  م  آياو القرآن؟   م   م بي عالقاته المب ا 

بي  طورته العلم ة؟  ب   الخطورا البي يم عِّرَك بها ب ا النصك  يضا  

 أدلى الصور  ذلك  نف  ضوح عمل ة الخلي معنا   نف ب ا الكائن س علم من 

دم  جال ا  نف ب   المعرفة تمزيلم  ّم يمحدكِّ ّك  بون  ما ال اية من  لقه   النصك

 اال بالف! 

و سنبان على  إنف المنهج اللفظي إذ  واده ب ا الر ي النحوي اآلن  عدما مرك

ك فه للبسلسل الزمني الصح ح لمراحل  لي آدمن فإنفه يك ف  يضا   عد 

إلقا  نظرِّ ِّ على قواعد النحو  نف اإلحكام الصارم في القرآن يقابله نقٌض طال 

ن  بو كلك  ي ا ممكنا لنسف النظام القرآن ين    الب ط ة عل ه   طا ا سم كا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 391 

ر ب ا النقض المبكسي اتساقا  عجيبا  في  دقك البفا يل ال يمكنه  ن   عد تكرك

  )1(يجزم  أنف ذلك قد  ق   لكه دزافا     مصادفة  

نقول: إنف المقارنة البس طة ددا   السريعة ددا  له ا اآلية م  ما في سورا 

 االنفطار :

  َك بَِّربكَِّك الَكريمِّ  يا   َُّها ا   الف ي َ َلَقَك  َفَسوفاَك َفَعَدَلك    إلنَسانم َما َغرف

َبك  وراا َما َ اَ  ر ف  8ـ  6االنفطار      في  يكِّ  م

تبمككن من  اللها معرفة  نف )البسويَة(  عد الخلي  بعد اٍّدنكة  السالالو 

قد دا  من )الساللة( قبل  ن تماما   ما في اآلية السا قةن  المخاطب قطعا  

تحدف )تسوية( الخلقة!  ب ا غير ما تعط ك المقارنة م  اآلياو اٍّ رى من 

تفا يل د  قة دوبه  بي اٍّ رى محا الوا عجيبةا إل فائها قد تأت ك في 

 موضعها الخاص 

 

                                                        

 المحقي      معنى  ن ب ا النقض بو عمٌل تدبيري من  قوام!!  (1)
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 آرا  غريبة البن ب ام 

 في معنى لفظ )من(

 

 ( يأتي ةائدا   ما في قوله تعالى:لقد مرف عل ك سا قا  ةعمهم  نف لفظ )من

  ْن ذبب َر مِّ ْن  َسا ِّ     يمحلفوَن فيَها مِّ

 حي  ةعموا  نف )من( اٍّ لى ةائدا 

 لم يكبفوا بوض   مسة ع ر  دها  مخبلفا  لمعنى اللفظن رغم  دود ت كارا 

نحويكا يحا ل إردا  دم   المعاني المزعومة إلى   لا  احدا بو )اببدا  

 لكن لم    ر ابن ب ام  حدا  منهم  اكبفى  القول  نفهم )دماعٌة(  ال اية( 

عى دماعٌة  نف سائر معانيها رادعة إل ه(   حي  قال: )حبى ادك

 لم يكبفوا ببلك الودو  الكثيرا لمعنى ب ا اللفظ حبى انفرد ابن ب ام ببأ يله 

مخالفٌة  آياوا قرآن ةا  الفا  لنف  تلك الودو   المعاني  البي بي   ال  

 ! فمن ذلك:لمنهج القرآن  

 اآلية اٍّ لى: قوله تعالى:
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    م َم فَِّرا  29الفبح      َ َعَد هللام الك  َن آَمنوا َ َعمِّلوا الَصالَِّحاوِّ مكِّْنهم

حي  ةعم  نف )منهم( بنا ل س  للببع ضن  بي  حسب القواعد للببع ض  

ا  ال ي  ض  ب   اآلية ه ه فإذا قال )لب ان الجن (  بو المعنى الثال  له

   كل عل ه: ما بو الجن  في ب ا الموض ؟    فال يقدر على اإلدا ة 

انظر   ي القارئ فإنف اٍّمر  يسر من  ن ت عر  نف فهمه فوق طاقبكن فما 

ب ا النحو إالف لعبة   تقَن فنفها البعضم ل عزلوك عن  الم هللا  ففي قوله 

 تعالى:

    ْن َر مِّ       َذَببا  َسا ِّ

َل بنا لب ان دن  اٍّسا ر ممفن بي؟  من  يكِّ  ب ا اللفظ )من( اسبمعمِّ

؟   معدنا

فهل ترى اآلن  نف )من( في اآلية بي لب ان دن  ال  ن آمنوا  عملوا 

 الصالحاو؟

كالف   إنف ما تفهمه  يفهمه  لُّ إنسانا بو  نف هللا تعالى  عد ال  ن آمنوا 

ف عنها  نف لهم م فرا  فهؤال  دزٌ    عملوا الصالحاو من مجموعةا  ان  بحدك
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من المجموعة  لكن ابن ب ام  زعم  نها )للببيين(   ال عنوان  ه ا في 

الودو  الخمسة ع ر المزبورا في قواعد ن إذ العنوان بو )ب ان الجن ( 

فح ر بنا دملة  ملبوية  بي قوله ) ي ال  ن آمنوا بؤال (  فما معنى 

 ( 1/319 ؟  )م ني اللبيب/عبارته ب 

 معنابا  نف )منهم( ةائدا!

 !)عليهم السالم( عل ك  ن تفهم  نفها ةائدا  لو نزل بها دبرائيل 

مسبخدما  ) ي ابن ب ام(  سلوبا  إرباب ا  قبل تلك العبارا مفاد  إنفك إذا لم 

َك ةنديقا    تفهم اٍّمر  ما نريد فإنكا نعدُّ

 لماذا فعل ذلك؟

ا لم تجعلها ةائدا     تح  العنوان ال ي اببدعه بو  ح ر  في  حد ٍّنفك إذ

الودو ن  ار المعنى إنف هللا ال ي فر إالف لل  ن آمنوا  عملوا الصالحاو من 

مجموعة ال  ن  علنوا إسالمهمن  بو  مٌر سيزعج الكثيرين من  مثال ابن 

 ب امن فساق البهد د قبيل ذلك  قوله:
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ك  قوله تعالى "  عد ) في  با  المصاحف ال بن االنباري  نف الزنادقة تمسك

هللا   اآلية" في الطعن على  عض الصحا ةن  الحي إنف "من" فيها للببيين ال 

 للببع ض(

( فا بر لنفسك   ُّها القارئ    إذن فأن  اآلن  أةا  )نحوا س اسيكا

لكن لقد نسي ابن االنباري  ابن ب ام  نف القرآن  لكه م حوٌن  مثل ذ

  تخص ص  با   املا للحر ف لن  نفعهما  يئا   عد قوله تعالى:

  م    تمخفمو م كم َمواو َ َما في اٍّرضِّ  إْن تمبد ا َما في  نفمسِّ هللِّ َما في السف

 284البقرا      َيعَلممهم هللام َهَ  فِّرم لَِّمْن َيَ ا م َ يعف ِّ م َمن ي ا  

ي فر لمن ي ا   ل س  الم فرا  قانونا فإنف هللا بو ال ي يع ك  من ي ا    

 يضعه ابن ب ام    غير  

 

 اآلية الثان ة: قوله تعالى:

   م َعَ اٌ   ل م نف الف  ن َ َفر ا مِّنهم       إْن َلْم َ نَبهوا عمفا يقولون َلَ َمسف

 73المائدا 
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ار( الم ني/     اكبفى1/319ةعم ابن ب ام  نف )المقول فيهم ذلك  لهم   فك

ح في  ي  دها نض  )من( في ب   اآلية    به   العبارا من غير  ن  وضك

 لكن بنا   على القواعد الموضوعة فهي  اآلية السا قة تفيد الببع ضن  ال 

يقدر  ن يقول حبى تلك المفردا البي اببدعها )للببيين(ن ٍّنف  در اآلية 

ندما ح ربا في مخبلٌف عن مثيله في اآلية السا قة  ال يأذن له ب لك   ع

ار   فى   النو  الثال  فقد نوف  لنا  ن نفهم  نف المقول فيهم  لكهم  فك

 انظر اآلن اآلية  املة :

   َلَقد َ َفَر الف  ن َقلوا  نف هللَا ثال م ثالثة َ َما مِّن إلهِّ إالف هللَا    إْن َلْم َ نَبهوا

نف الف  ن َ َفر ا مِّنهم   73المائدا      م َعَ اٌ   ل م عمفا يقولون َلَ َمسف

ارن فاسأله إذن لماذا لم يقل ) إن لم  نبهوا  إنف ابن ب ام  زعم  نفهم  لكهم  فك

با   امال   بو ) نهم ع ا   ل م(؟  يحسب  نف مر ك ال  ن عمفا يقولون ل مسف

ي إلى معنى؟ كفر ا منهم َر بنا ح را   ال  ؤدك  ( قد دا  اعبباطا     حم ِّ

د إت ان  وابد!! إنفه  قطعا  لم يفككر  اآلية نفسها  قدر ما  ان يفككر  مجرك

  لم يسأل اٍّسئلة اآلت ة:
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   لماذا قال )ال  ن قالوا(  الماضين  إن لم  نبهوا )عمكا يقولون(  المضار

  لم يجعلهما  البما  الماضي     البما  المضار ؟

 (؟لماذا دا   البعقيب ) ما من إلها إالف إله  احد 

   لو فرضنا  نف الجم   انبهوا عمكا يقولون فهل يعني  نفهم دم عا

س خردون من الكفر؟    الجوا   الطب   الك ٍّنف سكوتهم قد يخالف 

 نوايابم 

  لو فرضنا  ن الجم   لم  نبهوا عمكا يقولون فهل  بقون دم عا  على

ن )يكبم إيمانه( الكفر؟  الجوا   الطب     الكن إذ ر ف مؤمنا  مؤمن آل فرعو

ه قول ما قالوان  يخالفهم في نيفبه  إذن فمجي  عبارا  املة )ال  ن  فر ا 

منهم( بي إلفادا ب   اٍّ  ا  الد  قة  اللط فة  البي ال يحسب لها 

النحويون  ي حسا ا    ر   لو نظرو في عقائد النصارى لوددَو  نف ب ا 

وما  مخبلفا   حسب طوائفهم    َ َ  القول )هللا ثال  ثالثة( له ثالثة ع ر مفه

ب ا القول معانَي مخبلفة  للطائفة الواحدا  يضا   الل حقب الباريت  وهللا 
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دا  لإلله الواحدن  سبحانه  تعالى يعلم  نف  ثيرا  من تلك المفاه م ال تعني تعدك

 لكنها تملب م اٍّمر  تجعل فكرا البوحيد مضطربة   دم   النصارى ) ثلكِّثون(  

م  ذلك اسبثنى طوائف منهم  امبدحهم  ما بو معلوٌم من آياو القرآن   

العد دا في ذلك المعنى   قوله تعالى قريٌب ددا  في ب ا المورد من السورا 

 نفسهان حي  قال دل  عال:

   ِّإنف الف  َن آمنوا  الك  ن باد ا  الَصابئون  الَنَصارى من آَمَن  اهللِّ  الَيوم

م َ ال بمم يحَزنون  اآل رِّ َ َعمِّلَ   69المائدا       َ الَِّحا  َفال َ وٌف َعَليهِّ

اٌر؟ فهناك فرٌق بين )ال  ن قالوا(  بين  فك ف  زعم ابن ب ام  نف الجم َ   فك

 )ال  ن يقولون( 

 

 اآلية الثالثة: قوله تعالى:

  حَسنوا  الف  ن اسَبَجابوا هللِّ  الَرسولِّ مِّن َ عدِّ ما  َ اَبهم الَقَرحم لل  ن 

م  اتفقوا  دٌر  عظ م                                                              مِّنهم

 172آل عمران 
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ةعم ابن ب ام  نف )منهم( بنا ةائدان إذ يمفهم ذلك من قوله المقبضب 

(    يظهر  نف  المؤلكف من ثالف  لماوا فقط  بو: )  لُّهم محسٌن  مبفيا

ظر إالف  عينا  احداان فلم  َر ةيل اآلية ) دٌر عظ م(ن  لم  نببه إلى الردَل ال  ن

 نف اٍّدر العظ م مخبلٌف عن اٍّدر الكبيرن  مخبلٌف عن اٍّدر ال ي  رد 

 ص  ة النكرا ) درا (ن  مخبلٌف عن  دورا   رى  ثيراا موةكعةا على المؤمنين 

 تعالى:  حسب طبقاتهمن فك ف يكون  لكهم )محسٌن  مبي(؟  قال

   َناٌح ه َما طعِّموا إذا َما اتفقوا الَِّحاوِّ دم َل َ  َعَلى الف  َن آَمنوا  َعمِّلوا الصف

الَِّحاوِّ ثمف اتفقوا  آَمنوا ثمف اتفقوا َ  َحَسنوا وهللام يمحبُّ   آَمنوا  َعمِّلوا الصف

نين   93المائدا      الممحسِّ

 ففي ب   اآلية  رب  مراتب للمؤمنين:

 وا  عملوا الصالحاو آمن   1

 اتكقوا  آمنوا  عملوا الصالحاو    2

 اتفقوا  آمنوا    3
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 اتكقوا   حسنوا    4

نين   اقبرن  المحبكةم  الدردة الرا عة فقط حينما قال:   وهللام يمحبُّ الممحسِّ

َب ابنم ب اما  ن  مؤتى )اٍّدر   دم   بؤال  بم طبقاٌو من المؤمنين   َفَحسِّ

ن( حبى تخريج الحر ف قائال  في  با  هللا ما  ا  له العظ م(  بو لم )يمحسِّ 

بوا ؟   ال ترى  نف اآلية الوارد ذ ربا تخصك المرتبة الرا عة فقط من المراتب 

البي ت  ربا اآلية الثالثةن   نف اٍّدر العظ م مخصوٌص بهؤال  فقط )من 

هم القرح؟   فبخيكل  ي  بين( مجموعة ال  ن اسبجابوا من  عد ما مسك

ضطرا ا س حدف في دم   اآلياو المبعلكقة  ألفاظا م بر ةا م  ب   اآلية ا

 عندما  زعم الردل  نف )منهم( بو لفٌظ ةائٌد عن حادة الس اق 
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 البا  الثال 

 

  صائص المنهج اللفظي  نبائجه

 

  ه ه  مسة فصول

 

 ٍّ ل: مو ف المنهج اللفظي من البفاسير  منابجها الفصل ا

 الفصل الثاني: إنها  المنهج اللفظي لحالة الدفا  السلبي عن القرآن 

 الفصل الثال : تطبيي دزئي للمنهج على آية الر اسي 

 الفصل الرا  : حلول المنهج للبناقض المزعوم في القرآن 

ن الفصل الخام : النظام الطب عي  النظام اٍّحس
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 الفصل اٍّ ل

 

 مو ف المنهج اللفظي من البفاسير  منابجها

 

 

 حسم المو ف من دواة البفسير    عدمه

من  ر   ما سيبمخكض عنه المنهج اللفظي من نبائج بو قدرتـه علـى حسـم 

النزا  حول دواة البفسير    عدمه من  الل طريقبه في العمل  فـي النظـام 

 القرآني 

مـا    ـأن دـواة    عـدم دـواة البفسـير  ـان مـن لقد حدف ا بالٌف بين العل

م  دملبه ظهور اتكجا ا امبن  عن تفسير القرآن  نصح  االمبنا  عنهن بل  حرك

ى بــ ا اال ــبالف إلــى ظهــور  البفســير مطلقــا    يــر مــا قيــدا     ــروا   قــد  دك

 ثالثة اتجاباوا  ساس ةا   أن المسألة بي:

 :االتجا  اٍّ ل: المن  من البفسير مطلقا  
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ذ ر  السيوطي في  با ه اإلتقـان فقـال: )قـال قـوٌم ال يجـوة ٍّحـدا  ن  بعـاطى 

تفسير  ي  من القرآن  إن  ان عالما   د با  مبكسعا  في معرفة اٍّدلكـة  الفقـه 

 النحو  اٍّ بار  اآلثارن  ل   له إالف  ن  نبهي إلى ما ر َي عن النبي "ص" 

ـ  ذ ــر معــه اٍّدلكــة   ســما  مــن  172فــي ذلــك(/ اإلتقــان فــي علــوم القــرآن/

 امبن  من العلما  عن البفسير 

 االتجا  الثاني: الجواة مطلقا :

عى ذلك على  دو  البفسير لكـلكِّ   بو نق ض االتجا  اٍّ ل حي   ككد من ادف

من يقر  القرآن ال اسبحبا ا   ال قصرا  على العلمـا ن  دعمـوا ر  هـم بـ ا  قولـه 

 تعالى:

  رآن  ْم َعَلى قملمو ا  قَفالمها َفال َ بدبفر  24محمد      َن القم

 كما اسب هد ا  أحاد    ريفة مثل قوله  لى هللا عل ه  آله  سلكم:

هِّ( )فضائل القرآن/ رآنم فاعَملوا  ِّممحكمِّهِّ  آمِّنوا  ِّممَبَ ابِّهِّ ا القم  (26) مف
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ر   مـــا  معلـــوٌم  نف المـــرَ  ال يمكنـــه العمـــل   يـــر مـــا علـــما  معرفـــةا  البفســـي

اسب هد ا  أقوال اٍّ ـحا  مثـل قـول سـعيد بـن دبيـر: )مـن قـر  القـرآن  لـم 

مبان في علوم القرآن/ ر   ان  اٍّعمى     اإلعرابي( ـ مقدك    193يفسك

 االتجا  الثال : الجواة   رو      ر و:

 بو االتجا  القائل  جواة تفسير القرآن   ـر و   بـ   ال ـر و بـي امـبالك 

 البفســير   ا بلــف   ــحا  بــ ا االتجــا  ه مــا بيــنهم حــول  اٍّد او الخا ــة

ــر  ن يعلمــه قبــل ال ــر    تلــك ال ــر و  اٍّد اون  ه مــا يجــب علــى المفسكِّ

ـهم دملـة  مـن العلـوم  اٍّلفـاظ  النحـون  ا ـبرو  ببفسير القرآن  فا برو  عضم

آ ر ن دملـة  مـن الملكـاو  الـ  ق  الحـ ك الفنـين   ضـ   عضـهم  ـر طا  

ة  بهم ـر  ا ك ر القرآن   ير  رطه  ان  مـن فسك ن  ل لك َعدف  لم منهم من فسك

ى إلـى  )القرآن بر يه(   ا بلفوا ا بالفا   د دا  في موضـو  البفسـير  ـالر ي  دف

ظهــور  كثــر مــن اتكجــا ا فرعــيكا ضــمن االتكجــا  الثالــ  نفســه ) نفــ  المصــدر 

ــادئ العامــة لبفســير القــرآن/ ماو  بــب  ن   يضــا  47الســابي ـ  ــ لك المب مقــدكِّ

 البفسير(  
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  ان نب جة ذلك  ْن ا بلفوا في مـا بـو مـأذ ٌن  فعلـه: البفسـير  م البأ يـل؟  

هم دعله في تعريف البفسيرن  البعض اآل ر دعله في تعريف البأ يل   هبعضم

فمــن دعلــه فــي البفســير ســمكى مــا قــام  ــه تــأ يال ن  مــن دعلــه تحــ  عنــوان 

ماو  بـبهم  سـبب تسـم ة  ـلم البأ يل سمكى ما يقوم  ـه تفسـيرا   !  )انظـر مقـدكِّ

 منهم لكبا ه  اسم البأ يل    البفسير( 

 عند دراسة بـ   االتجابـاو  عنايـةا  معرفـة  قـوال   دلكـة  ـلكا مـنهم  عرضـها 

على المنهج اللفظـي  بكضـح لـك قصـور بـ   االتجابـاو دم عـا    إذا  دـدو 

ــى تلــك  ــكن  لكــي ال نبجنــى عل ــور ذل االتجابــاو  إْن  انــ   ــعوبة  فــي تصك

الموضوع ةم بي د دننا من  البدايةن فإنكها على اٍّقل مخطو ٌا في دـز   بيـرا 

 منها 

ماتهان  اسبعراضها لف ـول البـي اسـبندو  ة تنا لها في مقدكِّ فلو سلفمنا  صحك

إليهـان  اٍّدلكــة البــي بمنيـ  عليهــان  بــي  دلفــٌة قرآن ـٌة  حد ث ــٌة  عقل ــٌةن فإنكهــا 

ي النبائج  دانب  الحق قة  الصوا   ذلك ٍّنف فهـَم  يكِّ  احـدا مـن اضطرب  ف

تلك االتجاباو لم يكن  مول ا   لم يكـن ح اديـا  إالف مـا  مكنـه مـن تحد ـدِّ ر يا 
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 معدم   احٌد   ما اال بالف  البناقض ال ي حدف بينها )م   نفها اعبمدو  دلفة  

د حق قة  نف بنا نـوا مـن إدراكهـا فـي مصدربا  احٌد( إالف ليؤ ك ك دوانـَب لـم  بمكف

 النصوص البي اعبمد با ذاتها 

ـر النصـوص  إنف المنهج اللفظي إذ يك ف حق قة  دود النظام القرآنين  يفسك

ــه يك ــف ضــمنا   ن االتجابــاو الثالثــة  المــأثورا علــى ضــو  بــ ا النظــامن فإنف

ة  في تنا لها  مخطئة  في نبائجها   كان  محقك

ر مهما فالنظام القرآ ني  ؤيكد االتجا  اٍّ ل )المن  مطلقا ( من حي   نف المفسكِّ

ــر القــرآن  ــد س فسكِّ ــه مــن المؤ ف امبلــك مــن  د اوا للبفســير  معرفــةا عامــةان فإنف

ـا  ـانوا ال  ـدر ون  الكريم بر يه ما لم يك ف ب ا النظام  يسير  مقبضا ن  لمف

 امبنـاعهم عنـه لهـو الـر ي   يئا  عن النظام القرآني فإنف منعهم من البفسـير

اٍّ ـو  حقــا  مــن بـ   الجهــة  لكــن المـنهج اللفظــي يخــالفهم فـي  مــرا آ ــرا 

 بو غ ا  البد ل!  فهل من المعقول  ن يكون القرآنم  باَ  بدايةان  مـَر هللا 

ببال ته  تدبكر   اتكباعهن  م  ذلك ال يمكن ٍّحدا  ن يحا ل فهمه له ا السبب 

  حد ؟ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 411 

ر  بر يه  ع ا  النارن فقد فإْن  انوا طا د من يفسك  قوا النص النبوي ال ي  بهدك

  الفوا النص القرآني اآلمر ببدبكر ن  النصوص اٍّ رى اآلمرا  فهمه 

  مفا االتجا  الثاني فإنف ما يقوله   أن  دو  البفسير  عدم االنبفا   قرا اا 

مـا بـي الوسـائل    ير فهما بو قوٌل  ح ٌح!  لكنه قـوٌل نـاقٌصن إذ لـم  ـ  ر

الكا ـــفة عـــن علــــوم القـــرآن؟  مــــا بـــي الضـــماناو البــــي ال تجعلـــه ســــببا  

 لال بالفن  بو اٍّمر ال ي حرص االتجا  اٍّ ل على الخالص منه 

فاالتجــا  إذن  ـــعر  ضـــر را االنبفــا   ـــالقرآن  لكنـــه ال  ــدري   ـــف يمكـــن 

 دـود نظـام  االنبفا   ه م  ضمانه عدم اال ـبالف ه ـهن  ذلـك ٍّنفـه ال  ـدرك

دا لي في القـرآن الكـريم يمنـ  مـن اال ـبالف   إذن فـالمنهج اللفظـي يمكنـه 

ي  عد إن   بح   بب البفسير تعجُّ  مـا  إنقاذ ب ا االتجا  من الهالك المحقف

ممفـا … ل ف  طاَ   لجم   الفئاو  الب اراون  ترضي دم   اٍّذ اق  النظرياو

 ا  يجعل المؤمن الحق قي يعزف عنها مجبر 

 إذا  ان بنـاك ثمكـة إحسـاسا بودـود نظـام قرآنـي دا لـي عنـد   لئـك العلمـا  

ن ٍّنف اإلحساس قد ضـا   ال  ن   دبوا البفسير على  لك قارئا فإنفه غير  افا
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تماما   بـم يعـاملون القـرآن بـنف  اٍّسـاليب البفسـيريةن  يخضـعونه لمنـابج 

 يحصـل علـى  يـة نب جـةا يأبى الخضو  لها   إذن فمن يعمل ببلك المنابج ال

   أنفما يعمل  ارج القرآن  

 مفا االتجا  الثال  ال ي  داة البفسير   ر وا  البي بد ربا تخبلف عند 

رينن فهو اتجا  العلما  عامكة   المفسرين  الفقها ن    لك من  عامكة المفسكِّ

ا  السائد تا عهم من القركا   البالمي   طالك  العلم   يمكن القول  نفه االتج

في اٍّمكة حال ا   من  ةمنا طويلا   من الواضح  ن ب ا االتجا  قد ظهر  حلكا 

َم  عميا البناقض    يرا للصرا  بين االتجابين السا قينن  عدما َفهِّ

 اال كاالو البي تبمخكض عنهمان فلم يكن   مام العلما  من حلكا سوى اإلذن 

د  ال ر و لبكون مقصور  ا  على الخواص من  بل الل ة  البفسير م  الب دك

:   الفقهن  ب لك تمكنوا من ضر  عصفورين  حجرا  احدا

 اٍّ ل: الخالص من إ كاالو االتجابين السا قين  القضا  عليها  المركا 

ة تـ عن لفمـر الواقـ  الثاني: البربك  على عـرش مملكـة البفسـير  تـرك العامك 

 ـد ر علـى  لسـنبهمن بـل فـي   تسبسلم لهمن  تسلكِّم   ادبا  أ ـد هم  حيـ  ال
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قـبا  قلوبهم إالف ما    ر  الخواص مـن  بـل البفسـير    ـعرو العامكـة  ـالل حم

ـد علـى حرمـة القـول فـي القـرآن    د الا  عورا  نمى  قوكا  فبـا ى العلمـا   ؤ ك

م  عضـهم علـى  رينن بل حـرك الكريم  معان ه ما لم تكن مأ وذا  من  حد المفسكِّ

ي    الدا لي  الل قرا ته القرآنن ٍّنفه  ظنكِّـه ربمـا يخـالف  نفسه الفهم الحسك

رين  يكبسب ب لك إثما    !  قوال المفسكِّ

لقد  ان  ال ر و الموضوعة    اَ  ال عالقَة لها  النظام القرآنـين  ال تم نـي 

 ــيئا  فــي معرفــة بــ ا النظــام    اكب ــافهن بــل بــي البــي تضــلكل الباحــ  عــن 

فكـان مـن الطب عـي  ن يخبلفـوا فـي ال ـر و  فـي  النظام  تدفعه  عيـدا  عنـه 

البفســير نفســه معنــى   ا ــطالحا ن  الفــارق بينــه  بــين البأ يــلن    ُّهمــا تحــلُّ 

 ممارسبمهم إلى آ ر قائمة اال بالفاو 

لقد  ان ب ا االتجا   جمعه للمبناقضاو يحمـل  سـو  طريقـةا لفهـم النصـوص 

ــة  ل ــرح اآليــاو القرآن ــة   بــي نصــوٌص     ضــح   جــال ا تــامكا طريقــة النبويك

الك ف عـن معـارف القـرآن مـركا  بو ـف القـرآن نفسـهن  مـركا  بو ـف حملبـه 

الحق قيــينن  ثالثــة  بو ــف المــنهج المفضــي لهــ   المعــارف  إعطــا  معــالم 
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مـة  عنها   إنف  عض تلك النصوص تجدبا في المالحـي الخا ـة بهـ   المقدك

 يضا   يئا  من البعليي عليها فرادعها في آ ر ب ا الكبا  حي  سبجد  

ـدبا دم عـا (  اتكجـا ا  إنف المنهج اللفظي  بطل بـ   االتجابـاو دم عـا  )    وحك

ـهِّن   احدا  بو االتجا  القائل: إنف القـرآن نظـاٌم  لـيم محكـٌم يك ـف نفَسـهم بنفسِّ

 بو غنيم عن  يكِّ علما   إذن يصحُّ  ن يقال  نف على الجم    ن يمبنعوا عن 

ول ه ه  ـآرائهم مهمـا   تـوا مـن معرفـةا  علـما )االتجـا  اٍّ ل(   يصـحُّ  ن الق

ــه  ــر    يفهمــوا مرام  ــرآن الكــريم  يفسك ــدبر ا الق ــ   ن  ب ــى الجم  يقــال  نف عل

  اضعين له ا النظام طائعين له )االتجا  الثاني(  

  ب ا القول من المنهج اللفظي الوحيد ال ي يطابي النصوص النبويكة دم عا ن

 بــو الوحيــد القــادر علــى تفســيربا دم عــا  مــن غيــر  قــو ا فــي البناقضــاو 

 المضحكة البي  قعوا بها 

 مفا االتجا  الثال  فإنفه يسقط تلقائ ا  ٍّنفه ل   إالف حا لم دم ا لالتجابين 

اٍّ ليين محافظا  على تناقضهمان مبجابال  عجز   مام الجم  بينهما فكان 
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َّ  قدر ما  ناقض نفسهن  بالبالي فهو بو بد ال  ال  ناقض ا تجابا  معيكنا 

 اتكجاٌ  محكوٌم  الز ال من   الدته 
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 قدرا المنهج اللفظي على توحيد منابج البفسير

لة من القرآنن بل  إنف  ثرا منابج البفسير ال  دلُّ على تنوك  المعارف المبحصك

ذلـك ٍّنفهـا ل سـ   دلُّ على تخبكط ب   المنابج في تحصيل معـارف القـرانن   

 سائل مبفركعة على منهجا  احدا لك ف العلوم المبنوكعة للنص القرآنـي   لـو 

كان    لك فال  أس بهان ٍّنف النصك القرآني م حوٌن ببلك المعارف  العلوم  

 لكنهــا منــابج مخبلفــٌةن  نبائجهــا مبقاطعــٌة غيــر مبال  ــةان  بــي مبخا ــمٌة 

ان  عكــ  مــا يفبــرض مــن تأ يــدِّ حقــائي غيــر مبالئمــة  مبناقضــة ه مــا بينهــ

 القرآن  عضها لبعض 

إنف المنهج اللفظي يحلُّ  بـد لا محـلف بـ   المنـابجن  بـو بـد ٌل سـ حلُّ قسـرا   

ك  ه  االنضوا  تح  لوائه  تعد ل  عليها   ب   المنابج إن لم تحا ل البمسك

ج اللفظـي ال طريقبها  فقهن فإنكها سبل ي نفسها بال  ك في ذلكن ٍّنف المـنه

يك ف عن النظام القرآني  حسبن بل بو منهجم ب ا النظام    بو نظاٌم  ما 

ـمم مـا تحبـه(  فـي الو ـف الـ ي   ـفه  ـه  تعلم )يعلـو  ال يمعلـى عل ـه  يمحطكِّ

 الجاحد فضال  عن المؤمن 
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 معلوٌم  نف ب ا المنهج تبفرك  عنه دم   الحقائي المر ودا الظابران  بعض 

ِّ القرآني دفعة   احدا ن من  الل طبقاوا مبدا لةا ظالل الحقائي  الباطنة للنصك

ــ   نف المعــارف المنبزعــة مــن  ــبعضن  حي ــة مــ   عضــها ال ــاو اللفظ  لالقبران

الـنصك تبـوةك   صـوراا مبواةيــةا  بجم ـ  االتجابـاو  مـا  ببــيكن لـك مـن الرســم 

 البوض حي  القادم 

ى فــإنف الــنصك يعط ــك مــركا  فحينمــا تحصــي دم ــ  االقبرانــاو فــي الطبقــة اٍّ لــ

 احدا دم    العلوم  المعارف في تلـك الطبقـة مـن المعرفـةن  يقابلهـا  ـي  

مســا ا لهــا مــن  ــاطن الــنصن  حينمــا تقــوم  إحصــا  االقبرانــاو فــي الطبقــة 

الثان ة  ي مالحقة اقبران  كثر من لفظ  اللفظ الواحد م  مبا عة ذلك االقبران 

ف لـك دردـة  دد ـدا  مـن تلـك المعـارفن بـي اٍّكثر مـ   عضـه الـبعض تنك ـ

ــــ ا  لمــــا اةدادو إحصــــا او عــــدد  الرســــم نفســــه )الطبقــــة الثان ــــة(    بك

االحبمــــاالو اةدادو المعرفــــة حــــول الــــنص مــــ  انك ــــاف الطبقــــة اٍّســــبي 

للنصـوص اٍّ ــرى المقبرنــة  ــه لفظ ــا     بــ ا بــو ســرُّ اإلعجــاة القرآنــي  مــا 

حه لك ه ما  عد   سنوضك
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القرآني مبكصٌل  المودوداو  لكها من  الل اتكصاله )بوحدا  إذن فالنصُّ 

القرآن( فال نهاية لالكب افاو المحبملة من ظابر ن  بالبالي فال إمكان ة 

لمعرفة  اطن النصك معرفة  تامكة   حي  ال  بقى ه ه  يٌ   افا على 

 الباح  

بقة السا قة إنف  لك طبقةا بي   س  دائراا   كثر ت ا كا   ا براكا  من الط

ن  بالبالي تبرا ى من  عليهان  لكنها  الطب   كثر  ضوحا  لبعدبا عن النصك

 اطن النصك معرفٌة  كبرم ممفا سبقها من طبقاوا  فالنصك القرآني بو النصُّ 

فكلمكا احبرم الباح م النصك … الوحيدم ال ي تكون عالقبمهم عكس ٌة  الباح 

نه ل طوف حوله من  عيدا  لمكا منحه  من  نفسه من الجر ا عل ه  اببعد ع

النصك معرفة  تبناسب عكس ا  م  ب ا البعد   من  دل ذلك دعلنا السهام في 

الرسم من الجهبين  فالنصك إذا ظهر لك  بو  بحدكف عن الطب عة مثال ن فهو 

ف في حق قة اٍّمر عن العقائد  علم النف   عن دم   المعارف   بحدك

 ألفاظ النصوص اٍّ رى البي بد ربا تك ف لك  اٍّ رىن من  الل اقبرانه

المزيد من  سرار النصك   بك ا فإنفَك إذا  ددو  نف عدَد االقبراناو ضئيال  
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ٌض في الطبقة الالحقة حي  يمكن إتمام ما  عرو  ه مبوبكما  من  فإنفه معوك

  دود فجواا ما في علما ما 

ة المعرفـةن بـل بـو دليـٌل علـى إنف  ثرَا العلوم  تفركعهـا لـ   دلـيال  علـى  ـحك 

نقصا  د دا في توحيد المعارف المبنوعة تح    لا  احدا   قد انببه علمـا  

الطب عــة فــي اآل نــة اٍّ يــرا إلــى تلــك الحق قــة  حــا لوا البــد  ببوحيــد الــنظم 

داا في  لك  قة في نمظمما  عمكا تمهيدا  لوض  نظريةا موحك المبنوعكة  الحقائي المبفرك

در ــوا  نف بنــاك طريقـا   احــدا  دائمــا  يممككِّـن مــن دمــ  عـددا  كبــر مــن علـمان إذ  

ـد"(ن  بـ ا  ـدا "النظـام الموحف الظوابر في نظـاما  احـدا  )النظريـة الكون ـة الموحك

ى  يعني  نف المعرفَة    العلم في اٍّ ل بو  احد   نف الجهل  ـه بـو الـ ي  دف

د فر عه     ما قال الولي  في  لمةا دامعةا له ا المعنـى بـي: إلى تكثكر ِّ  تعدك

 )العلمم نقطٌة  ثكربا الجابلون( 
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  ه ما  لي مخطٌط توض حيم لما ذ رنا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنف السهام المعكوسة في الرسم البوض حي تبـيكِّن بـ   الحق قـة  اإل ـارا إلـى 

 نف الدائرا اٍّ سـ   إْن  انـ  ت ـبمل علـى معـارف  كثـرن لكنهـا فـي الحق قـة 

ِّ نفسـه   معنـى ذلـك توضك  دا  صوراا  كثر تفصيال  عن الـنصك ح المعرفة الموحك

 الطبقــة الثالثــــة

 غـيــب

الطبقة 

 األولى
 الطبقـــة الثانيـــة

 الطبقــة الرابعـــة

 فلك

 طبيعة

 فقـــه

 عقائد
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ــالنصك  ــه  لكمــا اةدادو   ــوفاو الحقــائي المبكصــلة  اٍّلفــاظ ذاو العالقــة    نف

كلكما ترا ى النصك بوضوحا  كبر  فالبوسك  في المنهج اللفظـي يكثكـر المعـارف 

دبا من دهةا   ـرىن فبب قـار  اٍّسـهم عنـد الـنصك من دهةان  لكنفه  يضا   وحك

حبــى تلبقــي فــي بــؤراا نقطويــةا دامعــةا لبلــك المعــارف  العلــوم البــي يحبويهــا 

 النصك 

ف النصك القرآني مهما  ان قصيرا  علـى  نفـه فـي حق قبـه:  إذن ه مكن  ن نعرك

مجموعةم نقاوا ما بي إالف بؤٌر لمرآاا عاكسةا لحقائي مبنوعةا   عند دم  بـ ا 

ة الولي اآلنفةن فإنف مجمو  البؤر لجم   النصوص ما بي البعريف م  مقول

 إالف مرآٌا لها بؤرٌا نقطويٌة  احدٌا 

د فـرضا    تفسـيرا   قد  بد  لك ب ا الكالم غريبا ن لكنفه في الواقـ  لـ   مجـرك

ع ـوائيكا للــنصك القرآنــين ذلـك  نف نظريــة بــ ا المـنهج  تطب قاتــه العمل ــة قــد 

ر تجر  يب ــا   عمل ــا ن حيــ   دــد المــنهج اللفظــي  نف الــنصك  ثببــ  بــ ا البصــوك

الواحــد رغــم قصــر  يعمــل  بــؤراا نقطويــةا لنــورا ي ــ ُّ فــي دم ــ  االتجابــاون 
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 يك ف عن حقائي   عد  طريقةا غريبةا  بـد  الـنصك مـن  اللهـا   أنفـه  ريـد 

  ن يك َف نفسه 

من المر ر علـى   على ب ا اٍّساس فإذا  مريَد تحد د النقطة    فهان فال بدف 

اٍّ عة  لكها  الد ران حول النقطة لبحد د  ي ا ما عن  معـدبا   صائصـها  

 بالبالي فـإنف الك ـف عـن مـدلوالو الـنصك المبنوعـة يجـب  ن تكـون فـي آنا 

 احـدا  بمـنهجا  احـدا   بــ   النب جـة الهامكـة تمثكـلم دــوبر العمـل بهـ ا المــنهج 

 ال ي  سمينا   المنهج اللفظي 

مكَِّي  المنهج الموضوعي    فو   أنفه  فضل نعم    بناك منهٌج ظهر   يرا  سم

مقبرحا تاريخيكا لبفسير القرآن الكريم   ال به  ن يقوم مجموعٌة من ذ ي 

اال بصا او المخبلفة في فر   المعرفة  يبحثوا في اآلياو البي تبحدكف 

ح ا  عن موضوعهم الخاص  فأبل الفلك  درسون آياو الفلكن   بل اٍّ

  درسون آياو الكائناو من اٍّح ا      بك ا 
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إنف المنهج اللفظي يعببر المنهج الم  ور ل   إالف  احدا  من  ق ـة المنـابجن 

ال يخبلف عنها  كونه مقبـرح تـاريخي مبميكـزن بـل  كونـه  سـو  مقبـرحا تفبفقـ  

 عنه  ذبان اٍّمة من  عصر نز ل القرآن 

وي    الفقهـي    البـاريخي الـ ي  ـدرس القـرآن ذلك ٍّنف المنهج الواحـد الل ـ

كلكه  منهج ةا  احداا يقـ  د مـا  فـي تناقضـاوا مـ   ق ـة المنـابج  مـ  نفسـه  

ــه  ــو مصــادفة  ٍّنف ــي  ل ــى النظــام القرآن ــ  عل ــك  ن يق  قــد تأمــل منــه رغــم ذل

داا  إن  ان   اطئة     منهج ةا محدك

ــه تجزئــٌة  كبــرم   ع ــا المــنهج الموضــوعي فإنف ظــمم للقــرآن   مــن المبوقكــ   ن  مف

َف عدد البناقضاو في موضوعه  بق ـة الموضـوعاون  ال يمحبمـل منـه  يمضاعِّ

الوقــو  علــى النظــام القرآنــي  اكب ــافهن بــل لــن  ــد ل بــ ا البــا  حبــى  لــَج 

الجملم فـي سـمك الخ ـاو  فهـ ا المـنهج يسـبخدم دم ـ  المنـابج المعر فـة بـال 

بلفــةا لمواضــ   مخبلفــةان  يحــا ل فــي نفــ  تحد ــدا  أ ــدا مخبلفــةا  عقــولا مخ

الوق  االقبرا  من النصك  فالنب جة المبوقكعة بـي فـي  نف عين ـه س صـيبهما 
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ا إلى آ را من غير  ن يعلم مـن   ـن دـا   العمىن  يضلُّ تائها   دفعه  لك نصك

  الى   ن   بب 

ون(  بمساعدا علما  الدكِّ ن  إفراغ دم    مـا  س قوم بؤال  ) سات ا  مخبصك

يعلمونــه مــن نظريــاوا علم ــةا علــى الــنصك القرآنــين ليثببــوا لفمــة  نف  بابهــا 

السما ي  بضمكن دم   تلك العلومن   نفهم دا  ا  ما لم تسبطعه اٍّ ائل ممفا 

 ؤدي في النهاية إلى تقط ـ  القـرآن إلـى مواضـ   مخبلفـةان  لـن تجـدبم  عـد 

ا  مـربم بيـنهم ةمبـرا   ـلُّ حـز ا  مـا لـد هم سنواوا إالف  ا بلفوا  تخـالفوا  تقطكعـو 

 فرحون 

نحن ننبكِّه دم   من  همكه اٍّمر إلى ضر را البو كف الفوري عن ب ا العمل 

 من قبل  ن يأتي  وٌم ال مردف له من هللا  ما لهم من نا رين 

 في ما  لي اعبراٌف  مسا ئ ب ا المنهج ٍّحد مؤيكِّديه من غير  ن ي عرن 

الكاتب المنهج الموضوعي    فد من دعا إل ه  اعببر : )يم ني  هبعد إن امبدح

الطالب  الباح  في سبر المواض    االطال  على  سرار القرآن العظ م 

بة   ممنهجة   الت(   عد ب ا البأ يد قال: ) قد سبي  عض اٍّ ائل إلى …مبوك
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سير ب ا المنهج من حي  ال يقصد ن  لعلف من  بمكِّ مظابر  عندبم بو البف

الب ريعي ال ي عنى  فقه القرآن   حكامه  قد عاد منا ا  للك ف عن 

ة  دهة نظر الفق ه  يلبم  الدالئل القرآن ة البي  الخالف الم ببي فكلم يعزك

َح  تؤيكد  فعاد  لك تفسير من ب ا النو  سجال  لفبا ى م بب مؤلكفه حبى َ ضم

ف البعض ه ه حبى  ار تف ب الم ببي  تطرك سير   داا  لنفي آرا  ه ه البعصك

الت( ـ المبادئ … عض المسلمين  إثباو اٍّ رى  حمل قويكهم على ضع فهم

 العامة لبفسير القرآن الكريم 

 نكبفي  إ راد ب ا النصك عن مسا ئ المنهج الموضوعي  داللةا إضاه ةا 

 على فساد  فقد ) هد  ابٌد من  بلها( 

ر را الخضــو  البــام للقــرآن إنف المــنهج اللفظــي إذ يحكــم علــى الباحــ   ضــ

ــرآن  اكب ــاف  ــة  لفاظــه فــي  ــلك الق ــنصك القرآنــي  مالحق الكــريم  معالجــة ال

قانون حر بها في النظام القرآني   فإنفه يقط  السبيل بل يقط  ذرا   ـلك مـن 

يحا ل اسبعمال منهجا آ را غير المنهج القرآنـي نفسـه   بـ ا فضـال  عـن  نف 

ـــه يخـــرج  يف  احـــ ا يقـــوم  إســـقاو آ ـــنصك القرآنـــي فإنف را   الخا ـــة علـــى ال
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 فضـ حةا علم ـةا  د ن ـةا  بقـى عاربـا  بـد الـدبرن  بخا ـة   عـد اإلعـالن عــن 

 المنهج اللفظي 

 

 إ طال المنهج اللفظي العمل  المنهج الصوفي  الباطني  العرفاني

يمكن اعببار المنابج الثالثة: الصـوفي  البـاطني  العرفـانين منـابج مخبلفـة  

ــر فــي نظــر المــنهج  ــا    لكنهــا تعبب ــنكِّف  تصــن فا  معيفن ــةا   م رِّســ   عناي إذا دم

اللفظي اتكجابا   احدا  في البفسير لودود   صـائص م ـبر ة  بينهـا سـنعرض 

  عضها  عد قليلا 

فة  بــل الســنفة مثــل ابــن عربــي  ــَي علــى طريقــة مبصــوك المــنهج الصــوفي  مطلِّ

العرفـاني لزبكـاد ال ـ عة تمييـزا  لهـم عـن   تالمي     يقابله ما يسمكى  المنهج

َقبا مخبلفةا  نكِّي   مفا المنهج الباطني ه  مل  كثر من ت كارا في حم ف السم البصوك
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 من م ابب مخبلفةا   لكنـه  كثـر  ـهرا  فـي المـ ابب المبفركعـة عـن الب ـ ك  

  (1)بد    االسماعيل ة  الك ف ة  انبها    ال  خ ة

ل  مربا على   دي ردالا  دفعهم حبك القرآن  إذا  ان  تلك االتكجاب او تبد    ك

إلى محا لة ر د )إ اراته  رموة ( حسـب تعبيـربمن  تبـد   مقـوالوا  ـح حةا 

   مخطوئةا ببحفكظا  د دا فإنكها سرعان ما تنجـرف فـي ت كـار البأ يـل ه أ ـ با 

  عيدا  عن ر ح القرآن  عـن حقائقـه البـي سـع  إلـى اقبنا ـها   مـا ذلـك إالف 

دا  للبأ يـــل    البفســـيرن  ال تـــدرك  ـــيئا  بـــل ال  ٍّنفهـــا ال تمبلـــك منهجـــا  محـــدك

ر   ال   دـود نظـاما محكـما عـامكا فـي القـرآن    ـلُّ مـا ت ـعر  ـه بـو  نف  تبصوك

 را  النصك القرآني حقائي ال  در ها البفسير السائد فبحا ل دابدا  اسببدال 

له من تلقا  نفسها  ال اللفظ   ير   اعببار  مرموة ذلك اللف ظن  بو لفٌظ تبخيك

 يمثكل مرادفا  قريبا  بل لفظا  غريبا   لك ال را ة عن اللفظ القرآني 
                                                        

الحيُّ إنف ب ا البصن ف للمؤلف بو تصن ٌف معبمٌد لدى المبببكِّعين    قد      رحمـه هللا عـنهمن  بـو إذ يقـر   دهـة نظـر  (1)
مؤلفاتـه ال مـن مصـادربا المعبمـدا  عض الب اراو البي ذ ربا فمـن  ـالل مـا تنقلـه الب كـاراو المنابضـة  الب ـار اٍّ ـولي فـي 

ٍّنهــا مصــادٌر يعــزُّ  دودبــا  ا ــة  فــي الظــر ف البــي عا ــها  مــا ذ ــر ذلــك بــو بنفســه رحمــه هللا فــي  با ــه اآل ــر )الحــل 
ٌظ  د ٌد   أن بـ ا البصـن ف  بعلكـي  ـالفكر ال ـ خي  الك ـفين إذ بمـا فـي الحـيك ت كـاٌر  احـٌد  القصدي(      الف فإنف لد نا تحفك

هما قيل من  دود فر قا بينهمـا إنكمـا  بعـد  ن يكـون بـو  اطن ـا     قـد يكـون لنـا مسـبقبال  تنظيـٌر بهـ ا المعنـى  ا ـة   عـد م
 اطالعنا مؤ را  على دملةا من المؤلفاو اٍّ ل ة  فكر ب ا الب كار 

ي  المحقك
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 من الواضح  نف البخبكط الناتج مـن ذلـك سـ كون  عظـم مـن تخـبكط النحـويين 

قــين فــي  ــرين المحقك  البالغيــين فــي الحــ ف  البقــد رن   ســو  مــن فعــل المفسكِّ

 يب في المعنى لمفرداو القرآن الكريم  ض  المرادف القر 

ــم الــنف   نف  ــم مــن  ــالل فلســفة المــنهج اللفظــي  مــن  ــالل عل ــ  تعل   ن

د م مـــنهٌج معـــيفٌن  نظـــاٌم  ـــارٌم  ارتاحـــ  نفســـه لـــبعض  الباحـــ  إذا لـــم يحـــدكِّ

البأ يالو  المرموةاون فإنفه س  رقم في ب ا االتجا ن  سـ حا ل إيجـاد رمـوةا 

 قرآن ةا   دُّ تعقيدا    كثر إ كاال ن  س سـمح لنفسـه  فعـل  كثر إي اال  لنصوصا 

ــيم  ــي مــا دام الطري ــنصك القرآن ــى ال ــه عل ــك مــن  ــالل إســقاو آرا     بوائ ذل

مفبوحا   المنهج ةم معد مة ن  بو ال محالة  اقٌ  في ظلماو  حـرا لجـيكا  هـوي 

اِّ ح را    ه إلى القا  مهما   تيف من قوكا نظرا   دك

ســ ٌط دــدا    اضــٌح مــن  ــالل القــرآن نفســه  مــا   ضــحنا  فــي  ســببم ذلــك  

مة ب ا الكبا ن   ال به  نف المر  إذا سمح لنفسه مركا   ن يجعل القـرآن  مقدك

تا عا  لهن فإنفه  دفعه إلى الضالل  الى الها ية  فالقرآنم  ائٌن حيويم يـأبى  ن 

 يكون مأموما   ال  رضى إالف  ن يكون إماما  
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وٌن  ارٌم َسنفهم القـرآن الكـريم فـي آيـاوا عد ـداا  لخكصـهم النبـيُّ  ـلى  ب ا قان

هللا عل ه  آله  سلكم  كلمةا دامعةا بي: )  َفَمْن َدَعَلهم إَماَما  َقـاَد م إلـى الَجنفـةن 

 َ َمن َدَعَلهم َ ْلَفهم َساَقهم إلى الَنار( 

قرا اا مبأن ةا إنف اسبكبار ب   الفئاو على القرآن  اضٌح ددا  من  الل 

 لمقوالتها   ساليبها في الكبا ة  في البفسير 

زاان   من  الل موارد ال به بينها  البي سنورد  عضها ه ما  لي في نقاوا مر ك

دا   فإننــا نأمــل فــي  ن تكــون مفبــاح  ــا ا دد ــدا لدراســة بــ   االتكجابــاو مجــدك

 بناقضاو دراسة  نقدية   ح حة ن  الكفك عن البفا ر ببرافا ملي ا  ال

  ب   دملٌة من   ده الب ا ه بين ب   المنابج:

اٍّ ل: إنف ب   االتجاباو  عرو بودود العلوم المنوك  عنها في القرآن الكريم 

ــدو مــن تضــمُّن القــرآن الكــريم للحقــائي   جملــةا مــن النصــوص المــأثوران  تأكك

 ت الكون ــة  الب ــريع ةن فحا لــ  االســبفادا مــن النصــوص القرآن ــة فــي ترســ

قواعـــدبا الفكريـــة  العـــد ل  ـــاللفظ  البر يـــب القرآنـــي عـــن معنـــا  الظـــابرين 

ــةا عنــه   يمكــن القــول  نفهــا حا لــ  محــا الو  ــه  ألفــاظا غريب ــة تأ يل  محا ل
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ف عـن  بدائ ة  غير منظكمةا  بد ن  طكةا  اضحةا للجم  بين اآلياو البي تبحدك

فكاربـان  تبناسـى مـا موضو ا  احـدا   تأ ـ  مـا  الئمهـان  تهجـر مـا يعـارض  

 مبطلم معبقداتهان  تعزفم عمكا يسبعصي على إفهامها  فهـي مـن بـ   الجهـة 

ال تخبلف   ـي ا عـن  ق ـة المنـابج البـي تحـا ل   ـادا القـرآن إلـى مراميهـا 

  درف   رائها 

ا االقبـرا  مـن الـنصك القرآنـي  الثاني: إنكها تميكزو عن  ق ة المنـابج فـي  ـدك

بواطنه  فكان مثلهـا  مثـل ردـلا  عـورا  راد  ن  ـرى ر س   محا لة الولوج في

بها من عينه الصح حة حبى فقأبا   اإلبرا فما ةال يقرك

الثال : إنفها َ َلع   فكراا عجيبةا  ان اٍّنب ا   الرسل  اٍّ ل ا  عليهم السالم 

د ا النكير على من حا لهـان  ال  بـي )معرفـة هللا(  دم عا  قد نهوا عنهان   دك

!  فجمعوا ب لك على  نفسـهم مصـيببين: مصـيبة الموضـو  ك ا وا    موضو ا

 مصيبة المنهج   قد  عرض بؤال  القوم  المرفا عـن النصـائح البـي  سـد   

: )ال تمفككِّر ا  اهلل  فككِّر ا )عليهم السالم(لهم  ضر را تجنكب ذلك  قول الولي 

  تحيرا (  خليِّ هللا فإنف البفككَر في هللا ال  زيد  احبه إالف 
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ن المنهج اللفظي من  الل مبا عبه لـبعض اآليـاو القرآن ـة فـي بـ    لقد تمكك

المسألة من  ض  الخطوو العريضة لهان  تكوين فكرا  ـح حة عـن )معرفـة 

ـــى معرفـــة هللا فـــي النصـــوص  ـــدعوا إل هللا(ن  عـــن المقا ـــد الكامنـــة  را  ال

مــن قبــل اٍّكثريــةن  المــأثورا   دــوبر بــ   الفكــرا يكمــن فــي حق قــةا مجهولــةا 

ــي بــ ا الودــود يمكــن  ن يمعــرف  موضــو ا فــي )عــالم   بــي  نف  ــلف  ــي ا ف

اإلمكان( إالف  الي ب ا الودود  فلو  ـان الخـالي يمعـَرفم بـنف  الطريقـة البـي 

يمعــَرفم بهـــا المخلـــوق َلَمــا  ـــان بنـــاك فـــرٌق بــين الخـــالي  المخلـــوق  الـــر كِّ 

  المربو ِّ  

ا )معرفة هللا( في النصوص المأثورا بو معرفة ب    إذن فالمقصود من عبار 

َر  البوحيد   مـن بنـا يظهـر الفـارق  َر بها  عِّ الحق قةن ٍّنفها حق قٌة من  عِّ

َل الخاليم  بين من عرفه حيف معرفبهِّ   بين َمن دهِّ

َلـهم   ن فهـ ا بـو الـ ي دهِّ  ال ي  ريد  ن يعرفه حيف معرفبـه  ـ اوا    موضـو ا

ـــز بهـــا الخـــاليم عـــن  مـــن  قـــرف  جهلِّـــهِّ   لكونـــه يعلـــم بـــ   الحق قـــة البـــي تميك

المخلــوقن فهــ ا بــو الــ ي عــرف هللان  تكــون معرفبــه  ــه  قــدر إدراكــه بــ   
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الحق قة  بقدر عجز  عـن معرفـة الخـالي  فـإقرارم العـالم  الجهـلِّ بـو المعرفـةم 

عي  نفه يعلمم    خالف ال ي يجهلم  ال  دري لماذا يجهل     دف

ـد  لكهـا إنف النصو  َص الكثيرَا في موضـو  معرفـة الخـالي  القضـا   القـدر تؤ ك

رم  ب   القض ة الخطيرا البي غاب  عن  ذبان ب   الفئاو  إذ ةعم   نفها تقدِّ

ــــي(  لهــــا العمي ــــد )تأمكِّ ــــ اوا    موضــــو ا للبحــــ    بع ــــى إدراك الخــــالي   عل

محبكم لهـا  اسب اللها دملة  من النصوص القرآن ة  النبويةن فقد   بح من ال

 ن تخـرَج  النب جـة البـي  ردـ  بهـا فعـال     ردبهـا  صـورا مخبلفـةا  تعـابير 

مب ا ران  لكنها نب جٌة  احـدٌا فـي المعنـى  بـي ) حـدا الخـالي  المخلـوق    

ــل إلــى بــ ا الهــدف إالف ببنزيــل الخــالي  الحــيك  الخلــي(  إذ يســبحيل  ن تبو ك

 منزلة المخلوق 

ن إنف المنهج اللفظي  ما ت لم دعا ى ب   الفرق  حسبن  إنفما  بمكك رى ال  مبطِّ

مــن تفســير طرقهــا فــي الو ــول إلــى تلــك النب جــة الباطلــة   يأمــل المــنهج 

لعلما   الدارسين  ن تكون تلك العباراو المقبضبة لها مـدلولها االلفظي من 

عندبم ٍّنفها تفبح لهم  ا ا  دد دا  في دراسة   ول الـدكِّ ن مـن دهـةا    ـول 
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   قــد  ــان علــى تلــك الفــرق  عــد إْن  ضــع  (1)بــ   الفــرق مــن دهــةا   ــرى 

َر  ر الخلي  لكهم عنه  بو  اقٌ  فـي دائـرا المسـبحيل  ن تبـركِّ لنفسها بدفا  قصف

ن   ْن تهبِّــَك الل ــَة  قانوَنهــان   ْن تمخــالَف  َر المقــوالوِّ   ــ اَ   ثيــرا    ْن تــز كِّ

  مبجانسةان    بح دوبر فكربا بو العمرف  المنطين لبأتَي  آرا ا منسجمةا  

) ثن ة د ن ة( إذا  حف البعبيـر عنهـا لـم تخبلـف عـن عبـادا اٍّ ـنام إالف فـي 

ــد اإللهــي لعبــدا اٍّ ــنام  ــان فــي  دســاما منحوتــةا معــد داان فــي  كــون البجسك

د اإلله عند ب   الفرق فـي المودـوداو  لكهـا    لهـا  خو ـهم … حين تجسك

مـن النمـوذج الـ ي يـأتي قريبـا ن  الـ ي يمثكِّـلم دـوبر بم  ما سيببيكن بوضـوحا 

د( م  ال او اإلله ة   فكرتهم في )االتحاد(    )البوحك

ر في ب   المناسـبةن  نفـه  ـرى  ن البنظيـَر للوثن ـة قـد  إنف المنهج اللفظي يقرك

قـب البـ اريت الب ـرين إذ  نفـه بلـغ بلغ غا به على   دي بـؤال   ـالل دم ـ  حم

 ل او عبادا ا مرتبة

                                                        

محـا الو االنسـان  مكائـد ال ـ طان(ن  بـو توسك  المؤلف في ب ان العباراو  عـال  فـي  با ـه اال ـر )الحـل الفلسـفي بـين  (1)
 المحقي     حوارية فلسف ة رائعٌة تحللك المقوالو  تفنكدبا اسبنادا  إلى المفاه م القرآن ة 
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ب   فقراٌو من حجارا ابن عربي البي سمكابا )فصوص الحكم(ن  بو من 

ري  مؤسسي ب   المنابج   نسبلُّها من فصك )حكمة سبوح ة في  ل منظكِّ   ك

 كلمة نوح ة( م  مالحظة ما تحبه  ط قال:

)اعلْم   فدَك هللا بر حا منه  نف البنزيه عند  بل الحقائي في الجانب اإللهي 

 د د  البقييد(البح عين

المسلمون اٍّ ائل اسبعملوا ا طالحين: البنزيه  الب ب هن  اعببر ا من  بفه 

الخالي  ما نزفَبهم عن الب ب ه  افرا    ابن عربي اسبعمل مفردتي )تحد د 

 تقييد( بدل مفردا )ت ب ه( تخلكصا  من اإل كال م  تز يي العباراو 

ا اٍّمر على  بل الحقائي!!  ثمف ) الجنا (  ) بل الحقائي(!! لبخف ف  طأ

 رح معنى الحيك ببخل طا عجيبا  محا الوا رام ةا إلى لبسه  الباطلن ثمف قال 

د (  حا : )   لك من  بكهه  ما نزكبه فقد قيكد   حدك  موضك

 ريد منك   ي القارئ  ن تبو كَف بنا لبقارن م  عبارته اٍّ لى  فقد ةعـم  نف 

 البحد د!!  اآلن   بح معكـوس البنزيـه بـو البقييـد البنزيَه بو عين البقييد 

  البحد د! 
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َر الب ـب َه اآلن مسـببدال  اللفـظ الـ ي اسـبعار  لهـا  بـو  حا ل  الطب   ن يمـرك

)البقييد(ن  لكن ذ ا    انه فلم  لبف  إلـى  نف العبـارا الجد ـدا تنفـي العبـارا 

لب ب ه  الو فين على اٍّ لى  ثمف قال: ) من دم  في معرفبه بين البنزيه  ا

ــه  ــدم إحاطب ــى اإلدمــال لع ــه مجمــال  عل ــد عرف ن فق ــالم مــن  ــورا ــي الع  مــا ف

  البفصيل  ما عرف نفسه مجمال  على البفصيل(

 من ب   العبارا   ف ابن عربي عن مكنون  فكـار   جـال ا  فالخـاليم يمكـن 

ــا  انــ  الصــو  ر  ن يمعــرَف مجمــال  علــى البفصــيل فــي دم ــ  المودــوداون  لمف

عد ـدا ال مبناه ـة العـدد هـ مكن االسبعاضــة عنهـا  النـاظر نفسـه  ثـمف حــا ل 

االنبفا   النصك النبوي إلثباو  نف هللا بو العاَلمم  العاَلَم بو هللا تمهيدا  لجعل 

ــة  ــ لك ربــط النبــيك معرفــة الحــيك  معرف نفســه  ــورا  مــن  ــور هللا فقــال: )ل

 النف  فقال من عرف نفسه فقد عرف ربكه( 

ن   نف معرفــة  حــدبما  ــد بــين الــنف   الــر ك فــالنصك النبــوي عنــد  يفيــد البوحك

 تسبلزم معرفة اآل ر 
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إنف النصف النبـويف يفيـد عكـ  مـا ةعمـه ابـن العربـين فهـو يفيـد   كال  االفبـراق 

ن  يفيد ثان ا  االسبحالة  فمـاذا يعـرف المـر    البعد السحيي بين النف   الر ك

دا و    ف تبوفكى؟  يعـرف تكوينهـا؟  يعـرف  دلهـا من نفسه؟  يعرف   ف 

 ال ي تموو ه ه؟ 

إنف من يعرفم  ـيئا  يصـبح ذلـك ال ـي  مقـد را  لـهن  يصـبح مسـبول ا  عل ـهن 

 قادرا  على  ن  مثله    إحداف ت ييرا ه ه    أنف ابن عربي لـم يسـم  قسـم 

محمكـدا بيـد   ( النبي  لى هللا عل ه  آله  سلكم ع راو المركاو ) ال ي نفـ م 

 ـلى هللا عل ـه بيـدِّ محمكـدا   ـلى هللا عل ـه  آلـه  سـلمفلم تكـن نفـ  محمكـدا 

 ن بل  ان  بيد هللا  آله  سلم

إنف النصف النبويف  ؤ كِّدم على تلك الحق قةن  بي  نف المرَ  إذا  ان عـادزا  عـن 

ه إالف معرفة نفسه فهو عن معرفة ربكِّهِّ  عجز  نعم   ال يعرف المـر  عـن نفسـ

كونهـا نفســا  عــادزا   ميكِّبــة   مقهــورا  فـي الن ــأتينن فعل ــه  ن يقــرف  نف معرفــَة 

ن  ب ا بو معنى العبارا  الر كِّ محالٌة   ب ا اإلقرارم بو المعرفةم الحق ق ةم للر كِّ

 النبويكة الجامعة 
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فَلَك  ن تعجب من تعليي المحقكي  بو  زعم  ن ابـن عربـي ال يفهمـه إالف مـن 

ـٌةن   حسـبه  ريـد بهـا ملكـاو  سـباذ  )ن كلسـون( الـ ي كان   له ملكاٌو  ا ك

ل مــركا حينمــا ا بــار لــي المرحــوم ن كلســون  قــال ه ــه: )درســ م الفصــوص   ك

المسب ــرق اإلنجليــزي ال ــهير دراســة ابــن عربــي موضــوعا  لنيــل الــد بورا ن 

ــه مــن   صــب المــؤلكفين عقــال     ســعه ــان بر  لمــان قــد قــال ه ــه: " نف م   

  اال "(ن  بل بنـاك   صـب مـن   ـالا يجعـل بر  لمـان بـو الـر ك  الـر ك بـو 

 بر  لمان! 

 كفد ابن عربي فكرته مـركا    ـرى فـي  ـرح اآليـة اٍّ ـرى  قولـه: ) قـال تعـالى 

ــــــه  ــــــم  نف م حبفــــــى َ بَبــــــيفن َلهم ــــــهِّ م آَياتمَنــــــا فــــــي اآلَفــــــاقِّ َ فــــــي َ نفمسِّ "َســــــنمرِّيهِّ

ــل  "/فصكِّ ــ53الحيُّ ــك  ــورته  بــو ن لهــم  ي للن ــ   نف ــه الحــيك مــن حي اظر  نف

ر حــك  فــي  نفســهم )عينــك(ن )فأنــ  لــه  الصــورا الجســم ة لــكن  بــو لــك 

 كالر ح المدبكر لجسدك( انبهى 
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إنف اآليــة الكريمــة تضــمكن  ســب  دهــاوا مبفاعلــةا عــدا المــبكلكِّم تعــالىن بينمــا 

حي(ن  بو نفسه دعلها ابن عربي ذاو دهبين فقط: المبكلكِّم  بو هللا ) بو ال

 المرئي في اآلفاق  في  نفسهم!! الحظ الجهاو السب  في اآلية:

المبكلكِّم دهةن  الـ  ن  ـبكلكم  الن ا ـة عـنهم دهـةن  الـ  ن سـوف  ـريهم دهـة 

ثالثـةن  مـا  ــريهم  بـو اآليــاو دهـة را عـةن  ظــرف الرؤيـة الــ ي بـو اآلفــاق 

هة سادسةن  حالة   نفسهم دهة  امسةن  ال ي  ببيكن لهم من  الل ذلك د

الببيين  ونه تبيين ) نفه الحي( دهة سا عة  فأنفى البن عربي  ن يفهم ذلك؟ 

   لُّ ما  بغ ه بو  ن يجعل الحيف  الخلَي  احٌد؟ 

الرا  : اتكَسَم  ب   االتجاباو  يضا   أسـلوبها الخـاص  الكبا ـة  الـ ي تميكـز 

ــى النــاس  اعببــاربم عمو  اال ــ  ن امــا  ال يفهســبعال  عل ــة ال مــون  ــالم الخا ك

ثون بل ــةا  مفــاه َم ال  نالهــا إالف مــن   تــيف الحكمــة   قــد  دفى  ــعوربم   بحــدك

: نفـرادبم  صـفبين فـي  سـلو  الكبا ـةالمرضي ب ا ال ي اسبفحل فيهم إلى ا

اٍّ ل بو البعم ة في اسبعمال العباراو   حنها  اٍّلفاظ ال امضـةن  الثـاني 

فــي نصو ــها  صــوراا دل ــةا لَِّمــْن  راد إ ضــاعها بــو ظهــور )عبــادا الــ او( 
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للدراسة النفس ةن فال تفوو الواحد منهم  ضعة  سطر ما لم  نوك  لك  ن بـ   

)الحقائي( بي من اٍّمور الخا ةن  إنف  ْ َفَها قد تمف  طرقا مخبلفةا عن ما 

تعلمهم  نـ  مـن علـوم  معـارف  فهـو  ـوحي للمبلقـي  ضـر را   ـ  مفاه مـه 

ــؤثكِّر عل ــه تــأثيرا  نفســ ا  لَِّ قبــل بــ   المبنا قضــة   يــر مناق ــةان  يحــا ل  ن  

( ال تمْؤتى لكلكِّ  حدا   قد يمعلكِّيم  عـد انبهـا   ـلكِّ فقـراا  اٍّفكار  اعبباربا )تجلكِّ اوا

 من تلك البرباو  البناقضاو  قوله )  با   ن من ال اكرين(! 

  لفمــا بل ــ  البناقضــاو  قــد الحــظ المــنهج اللفظــي  نفهــم يفعلــون ذلــك  يضــا  

غا بهان   عر ا بودود  لـلا عظـ ما فـي الكـالم  فبـيا ال يمكـن رتقـه إالف بهـ   

 البر  عاو 

ـــزو مؤلكفـــاو بـــ   االتجابـــاو  الكـــ   تـــارا ن  االحب ـــال علـــى  الخـــام : تميف

ى تلك )العلوم( من لدن  عبه  نفها تبلقك النصوص تارا    رى   ت ابه  ه ما ادك

ــ  برؤيــة الرســول  حكــ ما  بيــر  ــلى هللا مبا ــرا   بــال  اســطةن     نفهــا  مصف

 المنـام  يأمربـا  ينهابـان بـل  يسـمكي لهـم مؤلفـاتهم  يضـ   عل ه  آله  سلم
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لها عنا ينهان   أنفه يفعل ذلك ٍّمرا فاته إبالغه للناس فاسبعان بهؤال  على 

 إبالغه  عد قر ن! 

ــى  با ــه فــي  بكــ ا انب ــرو بــ   الطريقــة حبــى ال تجــد   حــدا  مــنهم إالف  تلقف

 فبوحاوا ربكان ةا    مكك ةا    تجلك اوا سما ية 

قال ابن عربي  عد حمد هللا  الصالا على النبي  ـلى هللا عل ـه  آلـه  سـلكم: 

ــراا ر  بهــا فـي الع ــر اآل ــر مــن )…  ـا  عــد فــإنكِّي ر  ــ  رسـول هللا فــي مب ك  مف

ة دم ـي  بيـد   بـا ن فقـال لـي محرم سنة سب   ع رين  سبمائة  محر س

َكم      ا رج  ه إلى الناس(!!  ب ا  با  فصوص الحِّ

ابــن عربــي مبــ  كِّرا   عــد ســبة   ــلى هللا عل ــه  آلــه  ســلمي بــ بكـ ا انبــد  الن

ــه  حادــة اٍّمــة إلــى  بــا ا دد ــدا إلكمــال  قــر نا فجــوا  فــي إبــالغ رســاالو ربك

 الدكِّ ن  إتمام النعمة!

 لى هللا عل ه  آله و حد ثا  نبويا   ائعا  ددا  بو قوله لقد اسب لك  ب   الفئا

: ) مــن رآنــي فــي المنــام فقــد رآنــي فــإنف ال ــ طان ال  بمثكــل  صــورتي(ن  ســلم

 مــ   نفهــم ا بلفــوا فــي تفســير  إالف  ن بــ   الفئــاو  دــدو ه ــه فر ــة  لنســبة 
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ـــي  ـــى النب ـــه  ســـلم فكـــاربم إل ـــه  آل ـــزعمهم   ـــلى هللا عل  ـــي رؤى ر  بـــا ب ف

ـة   المـنهج اللفظـي إذ يعـرض  فكـاربم علـى النظـام ل قهم العامكة  الخا ك بصدكِّ

ــه ي ــهد  ن ابــن عربــي مــا ر ى ســوى ال ــ طان يــأمر   ن يخــرج  القرآنــي فإنف

   ثانه إلى الناس 

بزعمه قال ابـن عربـي: )فقلـ    لى هللا عل ه  آله  سلم بعد إن  مر  النبي 

ــــا  مــــا  ممرنــــا(! فصــــوص الســــم   الطاعــــة هلل  لرســــوله  ٍّ لــــي اٍّ مــــر منك

   47الحكم/

 ـلى هللا عل ـه  علينا  ن نك ف عن  ده الحيلة في ب   العبارا: فالرسول 

 مر   بو يقول مجيبا  السم   الطاعة هلل  لرسوله   ان عل ه  ن   آله  سلم

يكبفي ب لك  فلماذا قال:    لي اٍّمر منكا  ما  ممرنا؟    ن بم   لو اٍّمر فـي 

  رؤيا ؟

إنفه  ريد البنويه به   الحيلة إلى  ـخوص   لـي اٍّمـر! فهـم بنـا ابـن عربـي 

نفسهن ٍّنفه بو الرائين  بو إذ يط   هللا    رسوله      لي اٍّمر فهو سوا  
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ـــه(  فـــالر ُّ مبجـــلكا  ـــالنف  ) بـــالنف   ٍّنف )مـــن عـــرف نفســـه فقـــد عـــرف ربك

ق في الكب  ا   ورته(  فكالمه مرتبٌط م   عضه  إن تفرك

فأنـا  ـادٌق   لى هللا عل ه  آله  سـلمإنف لسان حاله يقول: إن لم  َر النبي 

 يضا  ٍّنكِّي  قول بوحدا الودودن  نفسي   لى  االتكِّبا  ٍّنفها  قر   ـورا لـي 

ــر  ( فطاعبهــا طاعـة للــر ك  طاعـة للرســول   بـو بــ لك يفسك مـن ) ــور الـر ك

ــي اٍّمــر مــنكم(ن  ــه الضــمير فــي قولــه تعــالى )  م ل ــافهم عبارات  بــو نفســه ف

  اربطهما معا  

ل عبــادا هللا إلــى عبــادا الــ او مــن  ــالل  حــدا الودــود    مــا   بكــ ا تبحــوك

سمكا  ابن عربي )الحي عين الخلي(   بك ا  بكخ  ابن عربي مـن نفسـه إلهـا  

 آ ر 

   لما  45لجاث ة ا     َ َفَر  َ  َمْن اتفَخَ  إلَههم َبَوا م َ َ ضلفهم هللام َعَلى عِّ

   َر  َ  َمْن اتفَخَ  إلَههم َبَوا م َ َفَأنَ  َتكمونم َعَل هِّ َ  يال َ      43الفرقان 

 من بنا  بكضح لك ما ذ رنا  من  نف البنظير للوثن ة قد بلغ دردبه القصـوى 

في عقائد ب   االتجاباو عبر مراحل الباريتن مـن  ـالل اٍّسـاليب الملبويـة 
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 العقائدية البي  اغوبا  طريقةا مـاكراا   يديـةا  فيـ  علـى  النفس ة  الل وية

 كثيرا من العلما   الدارسينن فضال  عن العامكة 

مـة  نف البر يـب القرآنـي ال  لقد ر    من  الل ما مرف من  مثلةا في بـ   المقدك

ــد المــنهج  يمكــن إدراك ظــابر معنــا  إالف  معرفــة النظــام القرآنــي  قواعــد     كك

 ن تفسير القر ن الماض ة لم  نف   يئا  فـي إدراك المعنـى الظـابري اللفظي 

فضال  عن المعنـى البـاطني مـا دامـ  اٍّلفـاظ  البراكيـب عنـدبم يحـل  عضـها 

ـرين الـ  ن  اضـوا غمـار المعـاني  محل البعض اآل ر   معنى ذلك  نف المفسكِّ

 رين  ـلك الباطن ة  ردوا عن  لكا مـن المعنـى الظـابر  البـاطن ) لـو  ـانوا حـ

الح ر(ن ٍّنف اٍّس   المبادئ البفسيرية البي انبهجوبـا بـي نفسـها مخالفـة  

للنظام القرآني  قواعد ن فك ف  برا ى المعنى الباطن  بناك   طـاٌ  دسـ مٌة 

في فهم الظابر؟  بل  رى المر  ما  را  الجدار إذا  ان ال يمكنه  ن  رى ما 

 على الجدار؟ 

ــ ــأ يالو مــنهم ربفمــا  ينــوك  المــنهج اللفظــي إل ى  ن  عــض تلــك اإل ــاراو  الب

دا و مطا قة  للنظام القرآني  قواعد بـ ا المـنهجن  لكنهـا ل سـ  إالف حـاالٌو 
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 لى هللا عل ـه  آلـه معيكنٌة  معد دٌا حدث  اتكفاقا   فهي م مولٌة  قول النبي 

ـرآَن بِّر يِّـهِّ َفَأَ ـاَ  َفَقـد َ  َطـأ(   بـ سلم ـَر القم  ا يعنـي  نف القـرآن ال : )َمْن َفسف

ر  إالف نظامه الدا لين  ال يقبل  ي ر يكا من  يكِّ  حدا من الخلي  فإذا  ق   يفسكِّ

قوله مصادفة  مطا قا  للنظـام القرآنـي فهـو مخطـٌئ  يضـا  ٍّنف بـ   المصـادفَة 

ر د مــا ن بـ ا عـدا عــن فسـاد نوايــا  مـن اٍّ ـل فــي تجنكبـهِّ اإلذعــان  لـن تبكـرك

 لنظام القرآن 

م لـه   راق  با ــه   ن  رقكِّمهـا ببسلســلا   مثـال ذلــك: ردـٌل  َمــَر  سـيكد   ن  ــنظكِّ

معقـولا مواضـ عا   فصــوال ن فـأراد مخادعـة الســيكِّد   فجمعهـا  صـوراا ع ــوائ ةا 

ن فجــا   عضــها اتكفاقــا  علــى مــا  ــان  ريــد  الســيكد مــن  كاربــا  قرا تهــا بــبمعكِّنا

مـل؟  ـالف   بـل سـ عا به ٍّنف القليـل البسلسل   فهل  ثيبه السيكد على ب ا الع

الصـح ح منهــا ال  ل ـي عصــ انه اٍّمـر  ضــر را االدبهـاد  البــدبكرن  ال  ل ــي 

 الفساد ال ي حلف  أ راق السيكد  ال ي دعل  با ه  لكه  المقلو  إالف قليال  منه 

قـ  إنف  عَض اإل اراو البي  قع  اتكفاقا  مطا قة  لنظام القرآن لم تكن فـي الوا

 ـلى هللا سوى لمح عابرا من ظابر القرآن   بو الظابرم ال ي   فه النبي 
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 قوله "ظابر   نيي"ن فحسبوبا  اطن القرآنن  ظنفها  عَضـهم  عل ه  آله  سلم

ك وفاو تأتيهم من عالم ال يب  فه ا الظابر ملي   الحقائي البي ال حصر 

 لها  لكن  كثر الناس ال يعلمون 

 المخبلفةم تفسيرا  في اللفظ القرآني المعنـى الـ ي  راد   ـلك لقد ر و االتجاباوم 

اتجا ا منها  ما  الئم عقائد    إنف تأكيد المنهج اللفظي على المعنى اٍّ لي 

الحر ــي لكــلكِّ لفــظا بــو إل ــاٌ  لبلــك المنــابج  توحيــٌد لهــا فــي آنا  احــدا   بــو 

ل القرآن من  ونه موضـوعا  لمخبلـف اآلرا   االتجابـا و المبناقضـة إلـى يحوك

ل  ــح دم ــ  المســائل  فيبحــوك ــر دم ــ  الظــوابر  يوضك كونــه الكبــا  الــ ي يفسكِّ

ن  من  ضعه الحالي الـ ي دعلـو  ه ـه محبادـا  إلـى  القرآن من ممقادا إلى قائدا

ن إلى  ض ا دد دا يقوم بو ه ه ببفسير اٍّ  ا ن  بو  ضـعه الطب عـي  تفسيرا

َل ه ه  ٍّدله:  ال ي  منزِّ

 َنا َعَل َك الكِّباَ  تِّبَ انا  لكلكِّ  ي  َ َنزفل      89النحل 
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عــ   نف القــرآَن   بــ لك يظهــر لــَك مخالفــة بــ   االتجابــاو لقولهــا  فطالمــا ادك

بان  لكنها في البطبيي العملي  ان  بي البي تحـا ل  ن تقـود   إماممها  قائدم

 إلى مراميها 
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 الفصل الثاني

 إنها  المنهج اللفظي لحالة الدفا  السلبي 

 عن القرآن 
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 تمهيـــــــــــــدٌ 

   ي القارئ:

و عل ك في ح اتـك موا ـفم عجيبـٌة    سـمعَ   موا ـف حلكـْ   ال بدف  نفه قد مرف

بَ   اإلحباو    الحرج ال د د في  ـوما مـا   إ وانك    دقائكن  ال بدف  نفك  م ِّ

َكن  حينما  ـان يسـعى  من  حد   دقا كن حينما  ان يحا ل  ن  نفَعَك فأضرف

َد عل ــك!    ســو  مــا ت ــعرم  ــه مــن حــرجا حينمــا لــم تكــن  ٍّْن ي ــهد لــَك ف ــهِّ

يا  فــي غايــة  َر ذلــك فإنفـك تفككِّــر دـدك   ـال  محبادــا  لدفاعـه   ــهادته   إذا تكـرك

  حمقا  فهو عد ك   ديقك من ب ا العملن فإنفه إن لم يكن

َف عنك ما ت عر  ـه   سينصحك النا حم  ن تعببر  ) حمقا (    )دابال ( ل خفكِّ

من غ ظا  حنيا عل ه   لكنك تدرك من الخبـرا الطويلـة مـ   ـديقك بـ ا  نفـه 

ن ٍّنفـك ال ترضـى  ن  ردٌل حادُّ الـ  ا ن  عنـدبا تـ بب نصـ حة النا ـح هبـا  

 ما يخصُّ عالقَبه  ك!  يكون ذ  فا  في  لك  مرا إالف 
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 عندئــ ا سبقســم  اٍّيمــان الم لكظــة  ن الردــَل لــ    حمقــا   ال دــابال ن  لكنــه 

َم لهم  دمبه  عد   امٌن ) بسلكلم لِّواذا ( إلى  عدائك الظابرينن  يحا لم  ن يقدكِّ

 مسب ال  ثقبك  ه 

 مثل ب   اٍّ  ا  تحدفم  وم ا  في  لك مكانا  ةمانا بنسبا مبفا تةا 

د اببلــَي القــرآنم  أ ــدقاَ  مــن بــ ا النــو   !   ــدقاَ   راد ا  ن ي ــهد ا لــه لقــ

ف ــهد ا عل ــهن    ــدقاَ   راد ا الــدفا  عنــه فــأثببوا البهمــة ضــدك ن    ــدقا  

لوا عنه من غيـر  ن  ـو كِّلهمن فنطقـوا مـن غيـر  ن   راد ا  ن يحاموا عنه فبو ك

 يأمربم 

يقول:   ُّها اٍّ دقا     نـا الـ ي إن  م   نفه )إماٌم  امٌ ( لكن لسان حاله 

ـوَن بـي  دوم لكم    نا ال ي يجب  ن تبحاكموا إلـيف    نـا الـ ي تحبجك  ئبم  هِّ

ــوا لــَي    تحــاكمونين فمــنكم مــن  ــبكهمن  مــنكم مــن   تخا ــمون ال  ن تحبجك

  داف     نا  ارجم  لكِّ اتكِّهاما  فوَق  لكِّ دفا ا   إن  نبم تعلمون! 
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 وٌر مص كرٌا لمحنة القرآن  غرببه في ب   اٍّمة   ال هود تلك   ي القارئ 

ـــين  بل ـــا   ـــا  اٍّمـــة مـــن فقهـــا    المي ـــدافعون  المحـــامون بـــم علم  الم

  نحويين 

 ب   فقراو مـن المسـائل المبعلكقـة  اٍّعجـاة القرآنـي    إثبـاو نسـبة القـرآن 

كين  رد د العلما  المبهافبة عليهـا      الك ف ـة البـي إلى هللا في  قوال الم كك

ن بهـــا المـــنهج اللفظـــي مـــن إ طـــال طـــرق الـــدفا  الســـلبي إلـــى اٍّبـــدن   ـــبمكك

  تأس   قاعداا دد داا لعرض تلك المسائل  طريقةا منطق ةا 

 

 

 إل ا  فكرا تواتر القرآن

 

كون: مــا بــو الــدليل علــى  نف بــ ا القــرآن بــو  ــالم هللا  حينمــا يســأل المب ــكك

ن فـإنف إدا ـة العلمـا   افـة   منـ  قـر نا طويلـةا تعالى ال  الَم غير  من الخْلـيِّ 

 بي  نف الدليل على ذلك بو )البواتر( 
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(    )الحـــادف(  ـــنصك ـــم معنـــا   نف دماعـــة   ثيـــرا  ذ ـــرو )ال  البـــواتر  مـــا تعل

 اطمئنــانا  حيــ   نف  ثــرتهم  تباعــدبم فــي الســكنى   ثــاقبهم تســبلزم  ن ال 

ن ه كــون  ر د الــنصك    الواقعــة يكــون بنــاك احبمــاٌل ببــواطئهم علــى الكــ  

 مبواترا ن  ي مقطوعا   صحكة  د ر      قوعه 

 حينما ذ ر  صـوم القـرآن  نف عمل ـة الجمـ  فـي الصـدر اٍّ ل اسـبدع   ن 

 و ف )الخل فة(  عَض الصحا ة على  ا  المسجدن فإذا  هد  ابدان علـى 

في المصـحف   بـ ا  مثبَِّبْ    لى هللا عل ه  آله  سلمسما  اآلية من النبي 

على ر ي الخصوم معنا   نف بناك إمكان ة  ٍّن يأتَي  حٌد ما  مثل القرآن إذ ال 

داعي لل هود لو  ان القرآن مبميكِّزا  بنفسه عن  الم الخْلـي   دـاَ  العلمـا : 

ة  عـض اٍّلفـاظ فـي الـنصك ال لل ـكك فـي الـنصك  إنف ذلك بـو للبأككـد مـن  ـحك

 كامال     اآلية  املة  

 م   نف إدا ة العلمـا  تناقضـها حقـائٌي تاريخ ـٌة تفيـد  ن آيـاوا  املـة   انـ  

موضوَ  ددلا بينهم ه ما إذا  ان  من القرآن    ل سـ  مـن القـرآنن  مـ   نف 

بِّـَب  إ ـراف النبـي   ـلى هللا عل ـه بناك إدا ة    رى تفيد  نف الـنصك اٍّ ل  م
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 ـا  )البـواتر(  فكـلُّ بـمكِّ العلمـا      إالف  نف دم ـ  ذلـك  ـد ل تحـ  آله  سلم

   لى هللا عل ه  آله  سلمبو إثباو  نف القرآن مبواتٌر عن النبي 

نــا نالحــظ بنــا تناقضــا  دــ ريا  مــ  المبــادئ اٍّساســ ة للــدكِّ ن اإللهــي  فــإنف  إنك

دعوى البواتر تعني  نكنـا ال نملـك  ي دليـلا علـى  نف بـ ا الـنصف بـو  ـالمم هللا 

( قــد ر    عــن النبــي تعــالى ســوى   نف الثقــاو )المخبلفــين   ــال  فــي الــنصك

  فالقرآن  في ب   النظرية يحباجم إلى إثباوا    امِّ  لى هللا عل ه  آله  سلم

ةا  بمك  مودبها االطمئنان إلى  نفه  الم هللا تعالى   دليلا  حجك

  ب ا اٍّمر بو عك  ما ذ ر  القرآن نفسه  عك  ما  ق  تماما !

بـو الـ ي  ثبـ   نفـه  ـالم هللان بـل   ـلى هللا عل ـه  آلـه  سـلم  النبـي إذ ل 

العك  تماما   فالقرآن بو ال ي  ثبَ   نف محمدا  بو نبيم مرسٌلن في حين  نف 

نظرية البواتر تمخبرنا  نف علينا  ن نؤمن  نف القرآن  المم هللا ٍّنف النبي   برنـا 

؟ ب لك   ه حيُّ لل اككِّ  ن يسأل:     ف عرفبم  نفه عل ه الصالا  السالم نبيم

إنف الحق قة الباريخ ة بي  خالف البواتر  فالناس آمنوا  الرسول ٍّنفـه يملـك 

معجزا  بي القرآن الكـريمن  بالبـالي فـالقرآن الكـريم دليـٌل علـى الرسـالة   إذن 
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فإنف فهو ال يحباج إلى دليلا آ ر   على منطي الفالسفة  مبكلكِّمي المسلمين 

ذلـك ) لــزم الـدك ر(ن  ي اســبمرار احب ـاج  ــلك دليــلا إلـى دليــلا آ ـر فيبطــل  ــلك 

  ي   

فــأ ن ذببــ  عبقريــة علمــا  المســلمين حينمــا لــم يكب ــفوا )الــد ر( فــي بــ   

 النظرية  ربعة ع ر قرنا ؟

و نظريــة البــواتر إلــى ضــعف ال خصــ ة اإلســالم ة فكريــا  مــن  ــالل  لقــد  دك

ل مـن معجـزاا القبول ) المو ف اٍّضـ عف( الـ ي  ضـعوا ه ـه القـرآنن إذ تحـوك

(   لى هللا عل ه  آله  سلمقادراا على إثباو الرسالة لمحمكدا  ا د )نصك إلى مجرك

 إلثباو  نفه  الم هللا   لى هللا عل ه  آله  سلميحباج إلى   حا ه 

 إنف ب ا البراد  )ٍّبل القرآن( لـم يكـن  ليـَد  ـدفةا  ال ذبـولا عـن )المنطـي(

من عقولا  ان  تكب ف البنـاقض فـي قـول الخصـم  مثـل لمـح البصـر  إنفمـا 

كان  ليَد مؤامراا  اسعة اٍّطـراف  محكمـةا إحكامـا   ـد دا  ا ـبرك فيهـا  عـض 

 ردال الصدر اٍّ ل من المسلمين  
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ــي لفبــرا ربــ  قــرنا إلــى عهــد  ــر ا إ ــراج الــنصك القرآن فهــؤال  بــم الــ  ن   ك

ــد ا لال ــبالف فــي ترتيبــه  قرا تــه مــن  ــالل عثمــانن  بــؤال  بــم الــ  ن م هك

 !!  المجادالو البي افبعلوبا رب  قرنا لحين االسبقرار على مصحفا مقبولا

 بــؤال  بــم الــ  ن  ضــعوا )اللجــان( المفبعلــة لجمــ  قــرآن مجمــو ا  مودــودا  

   ال !

 بؤال  بم ال  ن  ضعوا المنـاد ن فـي الطمرقـاو ل جلبـوا لهـم  ـهودا  ي ـهد ا 

  (1)نللقرآ

  دا و من  عدبم )الردال( تبرى!

ــر ن    دــا  البالغيــون مــن ثــمف ل كملــوا ال ــوو إلــى  دــا  النحويــون  المفسكِّ

سوا عقائَد  املة  فـي اإلعجـاة  البفسـير مردعهـا  لكهـا إلـى  مـرا  آ ر ن  ليؤسكِّ

يبـه  جعـل   احدا بو إفراغ القرآن من محبـوا  اإلعجـاةي الحق قـين  سـلبه حجك

ة     على القرآن  الردال حجك

                                                        

ل  قرا ا البح  اٍّ ولي حي  بناك تفصيٌل موسك  له   المخاةي في المسألة ) (1)  ( 53 ردى من القارئ الكريم  ن  بفضك
ي  المحقك
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ر نن  رداٌل  فرداٌل يجمعون القرآنن  رداٌل يحرقون المصاحفن  رداٌل يفسك

يمعربونن  رداٌل سبعٌة     كثر يقـر  نن  مـدٌن سـبعٌة تقـر   قـرا اوا مخبلفـةان 

  رداٌل لمعرفة الردال!

ــ ي  ــرآن ال ــه  ــالم هللا!   الق ــ   نف ــرآن ليثب ــادهم( الق ــربم )يحب ــك  غي كــلك   لئ

 ليثب   ه  نفه رسول هللا!  لى هللا عل ه  آله  سلممحمد احباده 

 لم تكن حجك ة القرآن لبنفـ   ـيئا  حينمـا عـادو إل ـه علـى   ـدي اٍّ ـوليين 

في عصور تأسـ   الفقـه  اٍّ ـول  فبلـك الحجك ـة محكومـٌة  الردـال  يضـا   

 بم  لُّ الجم  السابين  معهم ردال اٍّ ـول  ردـال الكـالم  ردـال البالغـة 

يبه عند  بل اٍّ ول   الجدد!  بؤال  يحبادهم القرآن إلثباو حجكِّ

ك  قوى  كثيرا من مو ف )المؤمن( رغم  ثرا الردال!  لكن مو ف الم كك

فإنف البواتر يصحك إلثباو قض ةا مضـ  منـ  فبـرا مـن الزمـان  حيـ  ال سـبيل 

  ا صــة  إلثباتهـا إالف بهـ ا الطريــين  ال يصـحك إلثبـاو قضــ ةا ال ةالـ  قائمـة  

 بيننا!
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ــه يجــب  ن  ثبــ  نفســه  ــد نا اآلنن فإنف فــإذا  ــان القــرآن معجــزا   بــو بــين   

بنفسه  اعببار  معجزا    ال يصحك القول  نفه  الم هللا بدليل البواتر ٍّنف عبـارا 

)كالم هللا( بي تعبيٌر آ ر للمعجزا   عل ـه فـإنف البـواتر  ـدليلا علـى اإلعجـاة 

فســه دليــٌل منــاقٌض  منــافا لإلعجــاة  إن لــم  نببهــوا يســوقه العلمــا ن بــو ن

 ل لك 

موا   نسوق له   النب جة مثاال   اضحا   لـ كن مـن معـادز اٍّنب ـا  الـ  ن تقـدك

  فإنفـه يصـحك  ن تقـول )علـيهم السـالم(على نز ل القرآنن مثل عصا موسـى 

ك بودود مثل تلك العصان إنف الدليل عليها بو )البواتر( حيـ   د معـ  للم كك

 مكٌة من النـاسِّ علـى  دـود مثـل بـ   العصـا فـي الـزمن الماضـي إلـى حـدكا ال 

ال يجـوة  )علـيهم السـالم(يجوة عقال  تك  بهم دم عا    لكن في ح اا موسى 

ــاو  ــى إثب ــادرٌا عل ــدليلن ٍّنف العصــا مودــودٌا  ق ــا  مثــل بــ ا ال  ال يصــحك مطلق

 نفسها  ونها معجزا   
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ي بـو بـين   ـد نا اليـوم ال يصـحك إثبـاو إعجـاة  عـن  عل ه فإنف  الم هللا  ال 

طريي البواترن بل يجب البح  عن إعجاة  الحق قي على  ساس  ونه معجزا  

 بنفسه  غير محباج إلى دليلا  اردي 

لقد  ض  العلما  القرآن في مو فا بو غير موقفـهن  دعلـو  فـي مكانـةا بـي 

ذا  ـان ال  ثبـ  نفسـه إالف عـن غير مكانبه    ان ذلك ببدعـة البـواترن ٍّنفـه إ

طريي )الردال(ن فهو إذن  عجز عن إثباو حقائي   ـرى  اردـة عنـه   إذن 

فاال بالف ه هن  االببعاد عن ر حهن بو  مٌر محبوٌم يحبكِّمه المنهج العقائدي 

 الفكري المناقض   ال  للقـرآنن  الـ ي اتفخـ   المسـلمون سـبيال  للبعامـل مـ  

 كبا  هللا 

عجزَا ال تحباج إلى دليـلا ٍّنفهـا بـي الـدليل علـى نفسـها  علـى غيربـا  إنف الم

 بــ   اال ــكال ة فــي المنطــي  اضــحٌة  ــلك الوضــوحن  لــ   بــي  أعقــد مــن 

ك  نف دليلـك  د  ن تمخبـر الم ـكك بة لمنطي اٍّ ـوليين  فإنفـك  مجـرك الجمل المر ك

ــه معجــزٌا بــو  نف ا ــا علــى  نف بــ ا القــرآن بــو  ــالم هللا   نف لــر اا قــد ر    لن
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ك  قبــل  ن تــبمف العبــارا  ن يقــول لــك:  ــف! فــإنف  ــه يحــيُّ لم ــكك ببــواترا   فإنف

 المعجزا ال تحباج إلى دليلا إذ  نفها بي الدليل على اٍّمر المخبلف ه ه 

ل ا فإنف البواتر يعطي للخصم )دليال ( علـى  نفـه لـ   معجـزا ن  خـالف مـا  راد 

 العلما  إثباته 

ك  درك ديدا  حينما تخبر   نف القرآن مبواتٌر    درك  نكنا ن ار ه في  إنف  الم كك

ر لـه سـوى إيماننـا  ـالبواتر  ن   نكنا نردكح نسـببه إلـى هللا ترد حـا  ال مبـرك ال كك

عا   ة مدك  ال ي بو نق ض اإلعجاة    سي بب من مجلسنا  بو ي عر  صحك

ــي مــرددا  ه مــا بينــه  بــين نفســه: بــؤال  دم عــا  بــ ــي فــي ال ــكك إالف  ننك م مثل

  فوقهم في  يئين: المنطي الصح ح  ال جاعة! 

ك  نف  ــر الم ــكك ــه يخب ن ٍّنف ــى عقــبا إنف المــنهج اللفظــي يقلــب اٍّمــر ر ســا  عل

الدليل  نفه  الم هللا ل   بو البـواترن بـل الـدليل علـى ذلـك بـو القـرآن نفسـه 

)علــيهم اة عصــا موســى فــي نظامــه الــدا لي المحكــم  فإعجــاةم م لــ    إعجــ

ــةا تفوقــان مــا فــي الكائنــاو   بــو الســالم( ن بــل بــو  ــالٌم مــنظفٌم  صــرامةا  دقك

حيويم  مبرا ٌط  مثلِّ ما فـي الكائنـاو مـن نظـاما  حيويـةا  فإعجـاةم م فـي دا لـه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 462 

ــــهم فــــي ذاتــــه   لكــــن اإلعجــــاة ال يمكــــن   ــــفه إالف   ــــرطين: اٍّ ل:   بربانم

و فــي بــ   الخضــو  لهــ ا النظــام  كــلكِّ مــ ا فــي بــ   العبــارا مــن معــانا مــرك

مةن  ال رو الثاني: البدبكر لمعرفة ب ا النظام   المقدكِّ

 في ب   الحالة نبرك الم ككك  بو ي كك في نفسه  فـي  ـدق نوايـا ن  نـردُّ 

عل ه  منطيا  رغمه على اقبراف  حـد  مـرين: إن  ـان مخلصـا   مكنـه الولـوج 

ا   سـقط القنـا  عـن  دهـه مرغمـا   الصـد د في  بوا  القرآنن  إن  ـان مكـابر 

  اإلعراض   بو المطلو  في الحالبين 

عن دز ا من طب عة النظام القرآنين فإنفه  نبكـه إلـى  إنف ب ا المنهج إذ يك ف

 نف الــدفا  الســلبي  مثــل بــ   الطــرق  ــالبواتر  غيربــا إنفمــا بــو فــي حق قــة 

ة ال ـكوكن  مو ـٌف اٍّمر بجوٌم على القـرآنن   ـدم عنـهن  تأكيـ ٌد علـى  ـحك

 بو ال اية من الضعف  الهوان  البراد  
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 إل ا  المنهج اللفظي لدعوى 

 )الصرفة(

 

ب   القض ة  دعوابا مرتبطٌة  موضو  )إعجاة القرآن(  قضـ ة البـواتر  فمـا 

( إلثباو  نفه  الم هللا فهو يحباج إلى دليلا  يضـا   دام القرآن يحباج إلى )دليلا

 ه معجٌز! إلثباو  نف 

  بنا تناقٌض ظابٌر للع ان: 

إذ  ن المر  إذا آمن  نفه  ـالم هللا فـال بـدف  ن  ـؤمن  نب جـةا لـ لك  نفـه معجـزن 

ٍّنفه قد ذ ر ه ه  كثر من مركا ب ا اإلعجاة من  الل البأكيد علـى  ن الخْلـَي 

 كما  رد في القرآن ال يأتون  مثله  قال تعالى:

  َنُّ َعَلى  ْن يأتوا  ِّ قْل َلئِّْن اْدَبمع ب ا القمرآنِّ ال َيأتون مثل  ِّ اإلْن م َ الجِّ

يرا م لَِّبعضا َظهِّ هم ْثلِّهِّ َ َلو َ اَن َ عضم  88اإلسرا        ِّمِّ

لكن   ل الموضو  ل     لك  فـالمطلو   ـدليلا علـى اإلعجـاة يسـير دنبـا  

ن في اٍّ ـل إلى دنبا م  طلب الدليل على  نفه  الم هللا   معنى  ن القضيبي
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ة النسـبة إلـى هللان فسـ قال لـه  بما قض كٌة  احدٌا  فإذا سـأل ال ـاكُّ عـن  ـحك

)البواتر(   لمكا  ان البواتر ال يعببر  ال اكُّ في  عور  الدا لي دليال  منطق ا ن 

فإنفه س طلب معرفة سركِّ اإلعجـاة    فـي اٍّقـل دلـيال  عل ـه  بـد لا ليثبـ   نفـه 

 ل لك كالم هللا   فانببه 

لكن البد ل  ان  كثر  عوبة   كثيـرا مـن الطلـب اٍّ ل  إذ لـو  ـان  حـٌد  ـدري 

   ن يكمن اإلعجاة لما ظهر السؤال اٍّ ل   ال  

ــه قواعــد الل ــة   مــن   ــن للعلمــا  المعرفــة  ســركِّ اإلعجــاة  بــم يجــر ن عل 

ي القرآنـي نفسـ ه  مـام العرب ة   ساليبها الل وية؟  لـ لك فـإنفهم ت ـبفثوا  البحـدك

ن فأدابو   ما معنـا : إن لـم يكـن بـو  ـالم هللا فـأتوا  مثلـه إذن؟  لكـن  ال اككِّ

ــين الحــي  ــالفرق ب ــرآن بــو   ــارا الق ي القــرآن  تحــدك هم  عب ــين تحــدك الفــرق ب

مـةا  اطئـةا  ضـعوبا  ي القرآنـي  عـد مقدكِّ  الباطل  ذلك ٍّنكهـم اسـبخدموا البحـدك

ي القرآني  بم ال ضد ال اككِّ من تلقا   نفسهمن فأ بح البحدك  ضدف
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فقد سأل ال اكُّ قائال : لماذا ال نقدر على  ن نأتي  مثله؟  فإنفكم تقولون  نفـه 

يجــري علــى اٍّســاليب العرب ــة  قواعــدبا  بالغبهــان فــأ ن يكمــن الســرُّ فــي 

 عجزنا  ن نأتي  مثله إذا  ان  المنا   المه محكومين بنف  القواعد؟

زو عقــول اٍّمــة عــن اإلدا ــة المنطق ــة طــوال   مــام بــ ا الســؤال الكبيــر عجــ

كين مجموعٌة من البساؤالو تهدف إلى  العصور  ما ترى   بنا تفركع  للم كك

ة نسبة القرآن إلى هللا    إ طال اإلعجاةن  الب ك ك  صحك

كين  إ ضـاعهم   بك ا حصر العلما   نفسهم في الزا ية الحردة  مـام الم ـكك

النب جـة المحبومـة لمثـل بـ ا السـلوك الـ ي القرآن للقواعد الموضوعة   بي 

 يقلب اٍّمور  يجعل اإلماَم مأموما   الحاكَم محكوما  

كين بــو نقــاٌش  ــح ٌح علــى المنطــي الســل من بينمــا نقــاش  إنف نقــاش الم ــكك

العلما  بو المخطو ن إذ  ان عليهم  ن  نببهـوا إلـى  نف تلـك البسـاؤالو  مـا 

كينن إذ ال ترتكب عليها من نبائج  انـ  مـن    ضـعهم بـم ال مـن  ضـ  الم ـكك

عبب على ال اكك  ال على مـن قـال هللا تعـالى عنـه  نفـه لـن  ـؤمن  لـو دئبـه 

ــه  ن يجيــَب  صــوراا  ــب عل  ــلكِّ آيــةا  إنفمــا العبــبم علــى مــن آمــن  إذ  بودف  ك
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منطق ةا  ح حةا على بـ   اٍّسـئلة:   ـف آمـن؟  لمـاذا؟  مـن   ـن علِّـَم  نف 

 الم هللا؟ ب ا الكالم بو  

فحينما نقوم بوض  اٍّ  ا   المقلو   االتكفاق م  الخصم على ب ا الوض ن 

ــه ال  ن  ســبكون ال لبــة ل فــإنف محا لبنــا فــي اإلقنــا   عــد ذلــك ســب بب هبــا  

مـة الخاطئـة  محالة  س خرج منبصرا ن ٍّنف النب جة البي نحا لها تخالف المقدكِّ

بها  عد إْن   َقعَ  نا في ال رك الـ ي نصـبه لنـا  فمنـ  تلـك البي  ذعنفا له  صحك

اللحظــة تكــون   ــ ا     فكــار  منظكمــة   مبرا طــة ن    ــ ا نا   فكارنــا مبعثــرا  

  مفكككة 

ر العبـارَا  نـزَل  فمن  إن َسَأَلَنا عن البكرار في القرآن فقلنا له: إنف العرَ  تكـرك

 القرآنم على عادتهم! 

ا: إنف العرَ  تمثكِّلم  تضرِّ م اٍّمثـاَل  نـزَل  من  إْن سأل ثان ة  عن اٍّمثال فقلن

 القرآنم على عادتهم!

موا   من  إْن سـأل عـن البقـديم  البـأ ير فقلنـا: دـا  فـي  سـاليب العـر ن فقـدف

ر ان  نزَل القرآنم على  ساليبهم في الكالم!     ف
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 منــ  إْن ســأل عــن البراكيــب ال ريبــة فقلنــا: بنــا محــ  ف علــى عــادا العــر  

 مضاف  ح ف   ا    ان  قد نزَل القرآنم على عادتهم في الح َف! ح ف ال

 من  سأل عن المعاني فقلنا: دا   معنى   ان  يجي   معنى   ا على عادا 

د معاني اللفظ الواحد!  العر  في تعدك

من  سأل عن  لكِّ ذلك  غير ن  من   دبنا  بـ )عادا العر ( فقد  ـار يضـحكم 

عا اتنا  نف  ه  الٌم معجٌز   قد بربنا له من حي  نعلم    ال نعلم من عقولنا  ادكِّ

  (1) نف ب ا القرآن بو  الٌم عربيم ال  الٌم إلهيم بلسانا عربي

دنا له للهجوم علينا  السؤال المعضل: لمـاذا إذن ال نقـدر   ب لك نكون قد مهك

بـة  مـن  لفـاظا  معـاني لبلـك اٍّلفـاظ  في هـا  ن نأتي  مثلهِّ؟  لـ   الجملـة مر ك

تقديٌم  تأ يٌر  ح ٌف  ما إلى ذلكن   نبم تزعمون  نف القرآن يسـير علـى تلـك 

 القواعد  الطرائي  اٍّساليب؟ فما ال ي يمنعنا  يمنعكم إذن اإلت ان  مثله؟ 

نـا لـن نسـبط   إداببـه علـى بـ   السـؤال إالف  ـأن نعبـرف  أحـد  ـد  نف من المؤ ك

ــا  نف القــرآن لــ    معجــزا  ي مكننــا  ن نــأتي  مثلــهِّن  بــو مــا  ريــد   مــرين: إمف
                                                        

ــا اللســان فهــو النظــام  حســب المــنهج (1) اللفظــي الكــالم: بــو البراكيــب المحكومــة  قواعــد   ســاليب معيكنــة  لــه )مفهــوم(ن  مف
دا   المؤلف          الصوتي لفلفاظ المجرك
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ـــرف  ـــأن قواعـــدنا الل ويـــة ال عالقـــة لهـــا  قواعـــد القـــرآن  ـــا  ن نمقِّ الخصـــمن  إمف

  ساليبه الخا ة  هن  بو ما فعلنا  الفـه  نق ضـه طـوال  ربعـَة ع ـر قرنـا ن 

م حونين بـر ح االسـبكبار علـى هللا   المـهن  دـاعلين منـه مسـبندا  لقواعـد 

ـــين لهـــا   ـــوابد مـــن دـــد دنا الصـــعال ك افبعلنابـــا مـــن  ـــا   نفســـنا  آت تلق

 المــادنينن  دعلنــا القــرآن  احــدا  مــن تلــك ال ــوابد   بــو  مــٌر طالمــا دفعنــا 

 الخصم إل ه  ةيكنهم لنا 

   لك علما  اٍّمـة اإلسـالم ة  لكهـا لـم يسـبط عوا اإلدا ـة علـى بـ ا السـؤال 

ـعون إلى حدكِّ  با ة ب   السطورن  لـن يقـدر ا علـى اإل دا ـة عل ـه  بـم يمخضِّ

 القرآَن لقواعدبم حبى تقوم الساعة 

 بناك مفارقٌة   رى  ددبا المنهج اللفظي بي من  عجب ما حـدف فـي بـ ا 

 الموضو  من مفارقاوا ال ةال  مثار ردكا  ددالا مبوا لا إلى ب ا الوق  

ل  آ ـر إدا ـةا علـى السـؤال اآلنـف م نـ  فقد  ض  )النظكامم(   ت المعبزلة   ك

 لف سنةا   م   نف إدا ة النظكام بي إدا ٌة ال منطق ٌة  مضحكٌة ددا   ظابرٌا 

في  طالنها إالف  نف اٍّمة عجزو  يضا  عن إ طال اإلدا ة ببربـانا دلـيكا تقبلـه 
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ـــد  درك  ماو الخاطئـــة   ق ـــدك ـــدا المالئمـــة للمق العقـــولن ٍّنفهـــا اإلدا ـــة الوحي

كـــن محـــا الو إ طالهـــا  انـــ  فا ـــلة   مـــا العلمـــا   نفهـــا نظريـــٌة )ســـخ فٌة(ن ل

حه  أ دز    ضح عباراا   سنوضك

 تبلخكص نظرية النظكام في اإلعجاة القرآني  ما  لي:

ــن يعـــرف العرب ــة  يحســـن تراكيبهــا قــادٌر فـــي اٍّ ــل علـــى  ) إنف الخْلــَي ممك

تـه القـابرا فلـن  اإلت ان  مثل القـرآنن  لكـن هللا  ـرفهم عـن ذلـك  قدرتـه  قوك

 على اإلت ان  مثله(يقدر ا 

:  نـ    يكمن السخف في ب   النظرية من ناح ة المنطي  فلو قال ةيٌد لعمـرا

اك  ن تفعل  فقال له  ال تحسنم  ن تكبب مثلي  ال تعرف ما الكبا ة  إنكي  تحدك

: لماذا يا ةيدم فإنفي قد  فعل إذا حا ل م   عمرم

 حرسا  ـد دا  ضـَعه لهـ ا    لكما مدف عمرم  د  إلى القلم  القرطاس ضربه ةيدٌ 

ال ــرض ه منعونــه  لفمــا بــمف  ــأن يكبــب    مــ  ذلــك تمــرُّ اٍّيــام  ةيــٌد يفبخــر 

 قائال : انظر ا قل م لكم  نفه ال يمحسن  ن يكبب 
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ــر نظريــة النظكــام اإلعجــاَة  فــالخليم قــادر ن علــى  ن يــأتوا  مثــل    ــ لك تفسك

لك فقـد نسـب  بـ   الفكـرا العجـز القرآن  لكن هللا يمنعهم  القوكا القابرا   بـ 

ْب مثلها إلـى مخلـوق حسـن السـلوك   الظلم إلى الخالي  طريقةا  مالمم من  نسِّ

ــ    ــة القــرآن مــن اإلعجــاة تمامــا ن فهــو ل ــك النظري  الســيرا   مــا  فرغــ  تل

  معجزا في ذاتهن إنفما هللا بو ال ي  عجزبم عن  ن يأتوا  مثله  قوكا  ارد ةا 

ن لكن ل   بيـد   قول: لم يكن الن ظكام غب ا     مبجابال  للنب جة إلى ب ا الحدك

 حيلٌة   رى إلثباو اإلعجاة م  الحفاظ على القواعد 

ــه  ي  أيكـةِّ  ـوراا  لـو  انـ  سـخ فة ن فإنف د إ قـا  البحــدك  لـ   فعلمـهم بـ ا لمجـرك

مـن  ؤمن فعال   نفنا إذا اعبقدنا  أنفه  الٌم يجري  في قواعد   ساليب العر ن ف

 الخطأ  ن نقول  نفنا ال نقدر  ن نأتي  مثلِّهِّ!

ــل عـــن  لكــن النظكــام بنظريــة الصــرفة ) بــ ا بــو اســمها البــاريخي( قــد تحمف

اٍّمبين العرب ة  اإلسالم ة تناقضا  ال  الص منـه مقابـل  ن   قـ  نفسـه فـي 

 رطةا م   القهِّ  ما سبرىن  ل لك فال عم َر لـه ٍّنف اإلقـرار  ـالعجز  الصـم  

 يٌر له من  لك ذلك  
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   الف فما معنى قوله تعالى:

  نبمم َ ادقين وراا مْن مِّثلِّهِّ إْن  م  23البقرا      فأتوا  ِّسم

  قوله تعالى:

  ثلِّهِّ ممفَبرياوا َورا مِّ  13بود      َفْأتوا  َِّعْ رِّ سم

 نُّ َعَلى  ْن يأتوا بِّه ا القمرآنِّ ال ْثلِّهِّ قْل َلئِّْن اْدَبمَع ِّ اإلْن م َ الجِّ  َيأتون  ِّمِّ

يرا  م لَِّبعضا َظهِّ هم  88اإلسرا       َ َلو َ اَن َ عضم

ــوا بــ لك   يكــون معنــا :  نفهــم قــادر ن علــى  ن يــأتوا  مثلــهِّن  لكــنهم  لفمــا بمك

ة؟  منعهم هللا بوسائلهِّ الخا ك

  م معنا :  نف الطريي مفبوٌح  ي يأتوا  مثلِّهِّ لكنفهم ال يسبط عون؟

 مفبوٌح  مام الجم    لكنهم ال يسبط عون  بلى   الطرييم 

هِّ البعض بنظـاما دقيـيا  مطـابيا لجم ـ   ٍّنف ب ا الكالَم ممْحَكٌم  منظفٌم م   عضِّ

حقائي المودوداو  فمن يقدر  ن يأتي  عباراا تطابيم حق قة   دودية  مطا قـة  

 آن؟ تامكة   ال تناقض حق قة    رى في الودود  ال تناقض  اقي عباراو القر 
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إنف تلــك العبــارا ســبكون  مــا  رد فــي آيــة البقــرا )مــن مثلــه(  ســبكون قرآنــا  

  م مولة  بنظام القرآن  

 َفَمْن بو ال ي يسبط    ن يأتي  عباراا على ب ا الو ف؟

لم    قـى تلـك  ن ٍّنف هللَا بـو   ف رم حبى لو عرف  سرار الخلـيِّ  أسـر ِّ ال  حَد يقدِّ

ه في فعَل ذلك إالف  ن يكون  ريكا  لسبط    ن يالحقائي  مصدربا  فال  حد ي

 اٍّلوه ةِّ   

ي نفسه  نطي  صوراا  اضحةا  ن )ال إلَه إالف هللا(    إذن فالبحدك

 مفا نظريةم النظكام المسمكاام بــ )الصـرفة( فنب جبهـا: إنف بنـاك  ـريكا  هلل  لكنـه 

لـه اٍّكبـر علـى  ـد  ) ريٌك   يٌر(ن  لفما  راد  ن يأتي  مثل القرآن ضـربه اإل 

  َ َرفهم عن ب ا الفعل!!! 

ماو   م   نف الصرفة به ا السـخفن إالف  نف سـخفها بـو نب جـٌة مطا قـٌة للمقـدكِّ

ن  حٌد من العلما  من إ طالها   الخاطئةن  ل لك لم  بمكك
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 إل َك اآلن   ـي القـارئ الكـريم آ ـر النصـوص البـي دـا و  عـد مـر ر  لـف 

 هر علما  العصر فـي محا لـةا )يائسـةا( منـه إل طـال سنة  ال ي  ببه  حد  

 الصرفة!

حيــ  قــال: )إن  ــان معنــى الصــرفة  نف النــاس قــادر ن علــى  ن يــأتوا  مثــل 

القــرآن  لكــن هللا  ــرفهم عــن معارضــبه فهــو  اضــح الــبطالن ٍّنف  ثيــرا  مــن 

الناس تصـدك ا للمعارضـة فلـم يسـبط عوا  اعبرفـوا  عجـزبم(    بــ )الب ـان فـي 

 تفسير القرآن/ السيد  بو االقاسم الخوئي( 

لقد الحظ المـنهج اللفظـي  نف إدا ـة المردـ  الـد ني فـي بـ ا الـنصك ال تمبطـل 

الصرفةن بل تمثببها ٍّنف الصـرفة مـا قالـ   ـيئا  غيـر مـا فـي الـنصك  فالنـاس 

تصــدك ا لمعارضــة القــرآن الكــريمن  لكــنهم لــم يقــدر ا  اعبرفــوا  عجــزبم   لكــن 

ـر العجـز عـن اإلت ـان  مثلــهن فبـرى  نف سـبب العجـز لـ    ونــه  الصـرفة تفسك

معجــزا ن بــل تقــول  نف ســبب العجــز بــو منــٌ   ــارديم مــن هللا   فــأ ن الجــوا  

 على الصرفة    ن  طالنها الواضح حسب تعبير ؟ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 474 

ذلك  نف موضوعنا ل   بو: بل الناس عجز ا  ن يأتوا  مثله  م لم يعجز ا؟ 

 )لماذا عجز ا؟( فأ ن الجوا ؟ بل موضوعنا بو 

 إذا  ــان الــنصك الســابي ي ــير  كلمــة )تصــدك ا(  ) نهــم  ثيــر ن(ن إلــى  نفهــم 

حا لوا  لم يمـنعهم  حـد مـن المحا لـة  فالصـرفة  يضـا  لـم تقـل  ـيئا  مخالفـا  

ل لك ٍّنفها ال تقول  نف هللا يمنعهم من المحا لةن بل تقول  نف هللا يمنعهم من 

 المحا لة!!  النجاح في

 إذن فرغبة ب ا المرد  في إ طال الصرفة م  اإليمان  القواعد المعبـادا لـن 

مكِّ الخ او   تبحقكي حبى  لج الجملم في سم

ذلك  نف موضو  الصرفة لـ   النـاسن  إنفمـا القـرآنن  لـ   بـو محـا التهمن 

ن بل تفسـير إعجـاة القـرآن مـا بـو؟    ـن يكمـن؟  فالنظكـامم ال  ـدري   ـن يكمـ

عمنـا  ـ لك ال  ـدري   ـن  اإلعجاة فنسـب اٍّمـر إلـى قـوكاا قهريـةا  ارد ـةا   مردِّ

ــين  ــام  أحســن نظريــةا مببدعــةا للبســوية ب يكمــن فك ــف يســعه  ن ي لــب النظك

 المبناقضاو؟ 
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ــد  إنف مناق ــاو  كثــر مرادــ  المســلمين المســبمركا فــي موضــو  الصــرفة  ؤ ك

 يمكنها  ن ترفض الصـرفة ٍّنفهـا حق قة   احدا  بي  نف النفوس في دا لها ال

مــن  ــم م اإليمــان  القواعــد البقليديــة البــي بــي مبــادئ   ســ  دراســاتهم   

 بك ا يمكنك  ن تبخيكل  نف فكرَا الصرفة البي بي ) ـطر مـن ال ـرك(ن تمثكـل 

في   لها )قواعد الل ة(  البي بي بـد ربا العمـود الفقـري للدراسـاو الد ن ـة 

 ب   اإلدا او لـ   مكبوبـة  للعـوفامِّ    عامفـة )المثقفـين(ن إلى ب ا اليومن ٍّنف 

  قدر ما بي مكبوبة لردال ب ا السلك 

اردــ  اآلن لبــرى غرا ــة الــنصك الــ ي  راد إ طــال الصــرفة  بــو يكــرر نفــ  

ــبعلم  نف عبارتــه ل ســ  إالف تكــراٌر للصــرفة  فاقر بــا بكــ ا: )إن  ــان  معنابــا ل

لكــن هللا  ــرفهم عــن معارضــبهن فهــو  اضــح معنابــا  نف النــاس قــادر ن   

 البطالنن ٍّنف  ثيرا  من الناس تصدك ا لمعارضبه فلم يقدر ا( 

 الصــرفة تقــول نفــ  ال ــي  إذا  حــدثنا ت ييــرا  يســيرا  إلتمــام العبــارا بكــ ا: 

ــنص المبطــل لهــا يقــول:  ــم يقــدر ا(  ال )النــاس قــادر ن لكــن هللا  ــرفهم فل

 آن فلم يقدر ا( )الناس تصدك ا لمعارضة القر 
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 فانببه ل لك فإنف المعنى النهائي للقولين  احٌد 

  مفا الجوا  الثاني ه ظهر منـه  نفـه  ـعر  عـدم دـد ى الجـوا  اٍّ ل فسـاقه 

د  طالن الصرفة عن طرييا آ را ) الدليل غير المبا ر(ن فقال: )لو  ان  ليؤ ك

ى إعجاة القرآن  الصرفة لودد في  ـالم العـر  السـا قين مث لـه قبـل  ن  بحـدك

النبي  لى هللا عل ه  آله  سلكم الب ر  يطالبهم  مثل القرانن  لو  دـد ذلـك 

لنقل  تواتر لبكثر الد اعي إلى نقلهن  إذا لم  ودد  لم  نقل   ـف ذلـك عـن 

 كون القرآن معجزا  بنفسه إعجاةا  إله ا   اردا  عن طاقة الب ر( 

  ال يخلو ب ا النصك من مناق ة:

ي  فمــا دام الخلــيم لـــم    كال : لــ   بنــاك )حبم ــة ( لظهـــور مثلــه قبــل البحـــدك

ابم  حٌد  عدم فلماذا البفب ل عن اإلت ان  مثلهِّ؟   بحدك

 يحيُّ لل اككِّ القوَل:  نفه لم يفككر  حٌد ل أتي  مثله ما دام لم يسم   عـدم قرآنـا  

ــَد فــي  ــ الم  ال مــا بــو مثلــه  فمــا بــي الضــر را المنطق ــة فــي قولــه )لودِّ

 السا قين من العر  مثله(؟ 

ي؟  ثان ا : ما بو البالةم بين الصرفة  بين  دود مثله قبل البحدك
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ي   فالصرفة لم تقل  نف )الصـرف( اإللهـي عـن اإلت ـان  مثلـهِّ حـدف مـ  البحـدك

عي الصـــرفة ذلـــك البوقيـــ ن  ربكمـــا لـــو  انـــ  ناطقـــة    حـــين النـــز لن  ال تـــدك

قــد قضــى بنز لــه فــي  قــ ا معــيكنا فمــا  ٍّضــاف  مــا بــو عكســه: إذا  ــان هللا

؟ فمـــاذا يكـــون )علــيهم الســـالم( درانــا  ن يكـــون الصـــرف قــد حـــدف منـــ  آدم

 الجوا ؟ 

ثالثا :  بنى النصُّ اعبمادا  على نب جةا  اطئةا بي )ضـر را ظهـور مثلـه قبـل 

ي(ن بنى عليها )ضر را    رى( مخالفة  للمنطي  الواق  الباريخي   البحدك

نقل ما  ان مثله لو  ان مودودا   إذا لم  ودد دلف ذلـك علـى  إذ قال  ضر را

مبان  اطئبان  النب جة ال عالقة لها  الصرفة    طالن الصرفة   المقدك

فهنــاك مــزاعمم  ردو  الفعــل عــن دــابليين قــالوا مــا بــو مثلــه    عينــه مثــل 

 امري  الق   في  طر بي ا له بو )اقبرب  الساعة  ان يك القمر(   مـا  نف 

بنــاك مــزاعَم َنَســَبْ  لــبعض الصــحا ة )ســبقا  ســما يا (    قرآن ــا  علــى الــوحي 

 عـين اللفــظ  )علـيهم الســالم(حيـ  نطقــوا  عبـاراوا نــزل بهـا  عــد ذلـك دبريــل 

  البر يب 
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 بـو لــم ي ـبرو البــواتر لمثـل بــ   اٍّ بـار  فقــد يكبفـي ال ــاك عـن  يكِّ  بــرا 

بــل  عضــه عنــد  عــض النــاس منهــا  قولــه مودــود  منقــول  إن لــم  بــواترن 

مبــواتر  خا ــةا إذا ارتــبط ) فضــائل ٍّحــد م ــايت الصــحا ة(ن فمــاذا يكــون 

 الجوا ؟

َي  َد قبل نز ل القرآن  ما  نفه نمسِّ را عا : ال داعي لنقلِّ ما  ق  من مثلهِّ  إن  مدِّ

   لم  ثبْ     لم  ر ِّ ِّ إنساٌن     دد ا حردا  في نقلـه  عـدما ه منـ  سـلطة 

 على المجبم    إلى آ ر ما يمكنه  ن يسطر  الدكِّ ن 

ل عبــاراا ٍّحــدِّ  إنف اإل ــارَا الوحيــدَا الصــح حَة فــي بــ ا الــنصك  البــي بــي   ك

ــح مــن طــرفا  فــيكا إلــى نظــاما قرآنــيكا بــي قولــه فــي آ ــر   اٍّعــالم  البــي تلمك

هِّ إعجاةا  إله ا (   )ك ف ذلك عن  ون القرآن بنفسِّ

صح ح بو في بـ   الفقـرا  حيـ م ال يحبـاجم اٍّمـرم ففي الحق قة  نف الجواَ  ال

إلى دم   ما ذ ر قبلها من  الما  لكن  احب النصك اعببربا نب جة  إل طالـه 

مة المبطلة لها   الصرفة  الكالم السابي ذابال  عن  نفها المقدك

 ٍّنف اإلعجاة ال اتي ال يحباجم إلى دليلا إلثباته!
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 إلى الدليل فانببه إلى ذلك إذ  ال يكون إعجاةا  إذا احباج 

َ   ريـدم  ن  بـربن علـى المعجـزاِّ   دودبـان بينمـا المعجـزام يجـب  ن  إنف المردِّ

ــوذ ا  ــم  ل ــا مــرارا   نف العلمــا  ل ــ لك ذ رن ــا    ل تبــربن نفســها   فال ن  غيربــا ثان 

ــر فــي فلســفة اإلعجــاة  ــامك البفكي ــوذم بهــم إلبمــالهم الب ــو   ل  ــالقرآنن بــل دعل

ح طريقة ب ا  لبر هم ت سة اٍّ رى البي توضك دبكر القرآنن بل  النصوصم المقدك

 البدبكر 

ماوا  اطئــةا   اه ــةا  فبــرى بــ ا المردــ  قــد اســبدلف علــى إعجــاة القــرآن  مقــدك

 ضعها من نفسهِّ   ب ا البناقضم لم يسلْم منه  حٌد من علما  اإلسـالم علـى 

عجـاةن إذ اإلعجـاةم القرآنـي حدكِّ علمنا    لُّ ذلـك  ـالطب  سـببه عـدم إدراك اإل

يصـــبحم قضـــ ة  ال منطق ـــة   ال معقولـــة  إذا آمـــن الردـــلم  جـــري القـــرآن علـــى 

 اٍّساليب العرب ة  قواعدبا 

 بك ا يك ف لك المنهج اللفظي عن محنـة علمـا  اإلسـالم  طريقـةا  اضـحةا 

رم  بايا  فكاربم  بوادسـهم: فـإذا  نكـر ا القواعـد ضـاع  الل ـةم    دل كةان  يمظهِّ

عليهم  لم يمكنهم  عد ذلك تفسير    إعرا  آيةا  احداا!ن  إْن آمنوا  القواعدِّ 
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  ضو  القـرآن لهـا  سـير  علـى منوالهـان لـم  ـدر وا لمـاذا بـو معجـٌز  د ـَل 

ٌل مـن هللا دا ـل نفوسـهمن  إن تظـابر ا  ـالبقوى  الـور   ال كُّ في  ونـه منـزك

ر ا  الصرفة   ر وان  إذ م بي محنٌة  العبادا  فإذا فسف وا   فمحنبمهم ا تر و   كك

 تاريخ ٌة لم يحدف لها مثيٌل في  مكةا سا قةا قط 

الحــ ُّ الودــدانيُّ  كونــهِّ معجــزا   عــدم الخــوض فــي اٍّفكــار العويصــة … نعــم

بم قبيـَل موتـهِّ مـن  نف عجـوةا  مـن  كان  سلمم طرييا   ب لك يصحُّ ما قاله  حدم

ال الكبا ـة بـي  كثـر يقينـا  منـه   قـر م إلـى عجائز العراق ال تدري ما القرا ا   

 هللا تعالى 

 نف المنهَج اللفظيف يك فم لَك  جال ا  منطيا  ـارما  نف اٍّمثلـَة القرآن ـَة البـي 

ن  ال ـــوابَد  َمـــلا ل ـــرحِّ القواعـــَد العرب ـــَة فـــي المـــدارس  الجامعـــاوِّ تمكَبـــبم  جم

ببِّ النحو  البالغةِّن بي د م عا  تأتي في عملا بو دزٌ  القرآن َة المزبورا في  م

 من ال رك اٍّكبر ال ي ال ي فر  هللا  بدا   

ْد قرا ا   بي نب جٌة ال ريَب فيها  ال  كف  ال نقاَش آ ر  فإذا  ردَو البأككَد فأعِّ

مـةِّ  اربـط  ب ا البح   ما سبقه مركا    رىن  اقر  المالحَي في آ ـر بـ   المقدك
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رى  نف  ـدق بـ   النب جـة بـو عـين الصـدق الجم َ  في ذبنَك مركا   احـدا  لبـ

 في قول )ال إله إالف هللا( 

إنف المــنهج اللفظــي ببفســير ِّ لإلعجــاة فــي  ونــه بــو )النظــام القرآنــي نفســه( 

ال ي يحـا ل فـبح  بوا ـه   إنف بـ ا المـنهج   بـو الوحيـدم القـادر علـى إ طـال 

ماتها عــن  ــلكِّ اعببــارا  مــة مــن بــ   لف تخل صــا   الصــرفة  إســقاو دم ــ  مقــدكِّ

المحنة  إذ يصبح اإلعجاة في ب ا المنهج في ذاو القرآن مـن  ـالل النظـام 

)الهندسي( المحكم  الصارم لجم   تراكيبه م   عضها البعض   بو نظاٌم ذ  

احبماالوا غير مبناه ة تك فم عـن حقـائي اٍّ ـ ا  دم عـا ن  االقبرانـاو ذاو 

دا  البي ال حد د لهان  ه كـون اإلت ـان ) جملـةا مفيـداا(  احـداا الطبقاو المبعدك

تــد ل مــ  بــ ا النســ ج  لفاظــا   ترتيبــا   معــانَي  اقبرانــاوا احبمــاال   ــفريا     

 مسبحيال ن ٍّنفه يسا ي حا ل قسمة الواحد على العدد الالنهائي 

ــي بــو المــان  عــن  ــ لك تســقط دعــوى الصــرفة تلقائ ــا ن ٍّنف النظــام القرآن  ب

ــهِّن اإلت ــان  مثلِّــهِّن   لــ   المــان م قــوكا   ــارج القــرآنن  ٍّنف اٍّمــَر ممبنــٌ  بنفسِّ

ـهِّن  ٍّنف  يكـة عبـاراا سـبكون  ـادقة  فـي دـز ا منهـا   اطئـة  فـي   ممحاٌل بنفسِّ
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دز ا آ ـر عنـدما تؤ ـ   لفاظهـا لعرضـها علـى النظـام القرآنـي الـ ي اسـبخدم 

 تلك اٍّلفاظ 

ــاقل اآلن قضــيفبين تفركعبــا عــن ذلــك دــا  له مــا  بــل اإلســالم  إدا ــاوا  نن

بها!!  نفَة  العقَل   دمعوا برغم ب ا على  حك  تخالف القرآَن  السُّ

 

 بل يمكن اإلت ان  آيةا  احداا من مثل القرآن؟

 

لقد اعبقد علمـا  اإلسـالم  نف بنـاك إمكان ـة  للب ـر فـي  ن يـأتوا  آيـةا  احـداا 

 دكي!من دن  القرآنن  لكن ب   اإلمكان ة ال تمل ي البح

 لماذا؟

ابم  سوراا  ٍّنف هللا تعالى حسب اعبقادبم لم  بحدف الب َر  آيةا  احداان بل تحدك

 بع ر سورا  بالقران الكريم  لكه!!ن  معلوٌم  نف    ر سوراا مؤلكفةا من ثـالف 

 آياوا  ب ا  دلُّ  حسبِّ منطقهم على  نف اآليَة الواحدَا ممكنٌة في ذاتها 
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ــل فـي  ــلك  إنف المـنهج اللفظـي إذ  نظــر للبر يـب القرآنــي نظـرا  فاحصـة ن  يبأمك

ن فإنفه يخالفهم في ذلكن بل  يناقضهمن  يجعـل قـوَلهم  ن  يالحظ  لك حرفا لفظا

ثلِّــهِّ( معنــا  ) ي  ــوا  نف قوَلــه تعــالى )ال يــأتون  مِّ بــ ا )عبــوفا   بيــرا(ن ٍّنكهــم ظنك

ابم  ــ ــه تحــدك ه  با ــا  فــي بــ   اآليــة ثــمف  كبــا ا  امــلا مثــل القــرآن الكــريم(ن   نف

ابم  سوراا  احداا ثمف تو كف عن البحدكي  ابم  ع ر سورا ثمف تحدك  تحدك

ى فـي  اقـ    ذلك الظنُّ بو ظنُّهم بم من تلقا   نفسـهمن ٍّنف القـرآن قـد تحـدك

 اٍّمر  ما بو  قلك من آيةا  احداا!!

( المـ  ورا ه ـه  يضـا  فعبارام )من مثلِّـهِّ( المـ  ورا فـي القـرآنن  دملـة ) مثلِّـهِّ 

بي بنف  معنابا الـواقعين ال  معنابـا الـ ي فـي  ذبـانهم! إذ يمقَصـدم بهـا  يُّ 

ي ) قــرآنا مثلــه(   مــن  تر يــبا لــه معنــى  تــامكا  فلــم يقــل فــي معــرض البحــدك

ــَة عبــاراا لهــا معنــى تــامم مطــابٌي لحقــائي المودــوداو  للنظــام  الواضــح  نف  يك

 إنف اإلت ان  آيةا    تر يبا من ب ا النو   في ب ا القرآني سبكون من مثلِّهِّ  

 المنهج  حسا ه لالحبماالو بو احبماٌل يسا ي الصفر  يضا  

 ثمف اسألهم:   ف ةعمبم ذلك   نبم تسمكونها آية ؟!
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  َ  َل   اآليةم معجزا   المعنى الل وي  اال طالحي؟

ـلٌة مـن قبــل الـوحي  بـو الــ ي سـمكابا )آيــاو(   َ  َلـ   اآليـاوم القرآن ــةم مفصك

  قال:

  نَد هللاِّ  إنفَما َ َنا َن ِّ ٌر ممبيٌن  50العنكبوو      قمْل إِّنفَما اآلَياوم عِّ

  قال  يضا :

  رآنِّ َ  َِّبا ا ممبين  1النمل      تِّلَك آَياوم القم

 فلماذا تبعاملوا معها  الفا  لما ذ ر   بيكنه القرآن؟! 

 

ر هللا     را  يأتي  مثلِّهِّ؟ بل يمكن  ن يقدك

 

ما  ان يمكن لمثلِّ ب   اٍّسئلة  ن تظهر لو  ان بناك فكٌر قرآنيم حق قيم  

َر   را  فقد قالوا: إنف هللَا قادٌر على  ن لكنفه لم يفعل إذ  أتي  مثل القرآل ن يقدك

 القرآن  أنه  أن دم   معجزاو اٍّنب ا  

 معجزاو اٍّنب ا  عليهم السالم  لقد توبكموا   فالقرآنم مخبلٌف ددا  عن دم  
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   نف بناك تفا تا  بين آياوِّ هللا في الكبر  العظمة  قال تعالى:

  َي  كَبرم مِّن  م بَِّها م مِّْن آَيةا إالف بِّ  48الز رف      َ َما نمريهِّ

ٌا فــي     طئـوا إذ حسـبوا  نف عبــارا  مثـل )إنف هللا علــى  ـلك  ـي  قــد ر( ممبـدك

 نفها ت مل ما ال  دود له المعنى لدردةِّ  

المصيبةم    نف فالسفة المسلمين  دابوا على السؤال القائل: ) بل يسمكى 

 المعد مم  يئا ؟(ن  دابوا: نعم يسمكى  يئا !!

 اآلن إذا سألبهم: )بل يقدر هللا على  لي إلها آ ر؟( يضطرُّ الفالسفة إلى 

 اآل ر معد ٌم  لكنه  ي !القول: نعم ٍّنف هللا على  لك  ي  قد ر  اإلله 

 نفهم لم يقولوا ذلك على النحو الـ ي ذ رنـا ن  لكـن نـ  ر  ل ـرض ب ـان   ـف 

ـا لبحريـف المعـاني    افبـراض  تناقض  فكـاربم قواعـد القـرآنن ه ضـطرك ن  مف

مزيــدا مــن السفســطة البــي ســمكوبا فلســفة    بالمناســبة فــإنف المــنهج اللفظــي 

ة من د  ربا  ال  بقي لها  ا  ة     لكن ذلـك  نسف مباني الفلسفة اإلسالم 

ال  في موض ا آ ر     (1)س أت ك مفصك

                                                        

 البفصيل بو في  با  )الحل الفلسفي بين محا الو اإلنسان  مكائد ال  طان( للمؤلف رحمه هللا  (1)
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؟( بو سؤاٌل  ـاطٌئ فـي تر يبـه  إنف السؤال: )بل يقدر هللا على  لي إلها آ را

د  ن تقول )يخلـي(  اٍّ لين  ل   بو  سؤالا حبى يمكن إداببهن ٍّنفَك  مجرك

الجملة البي   َغ بها السؤالم  اطئٌةن فالثاني مخلوٌقن  ل    إلها حق قيكا  ف

ــ ار للفلســفة ـ ٍّنف   اإللــه اآل ــر معــد ٌم  المعــد م لــ     ــي  ـ مــ  االعب

 ال يئ ة  فٌة للمودودن  ما ال  دود له ال  بكصفم به   الصفة   

ــا  د  مــا لــه  دــود   مف  إذن فقولــه تعــالى )إنف هللَا علــى  ــلكِّ  ــي ا قــد ر(  بحــدك

فــال  ــي ن  ال   ــف للقــدرا عل ــهن  ال موضــو  بنــاك  الــ ي ال  دــود لــه

 ليناق ه  حٌد إالف مولٌ   السفسطة ال غير 

إنف الســؤال موضــو  البحــ   بــو )بــل يقــدر هللا  ن يخلــي  ائنــا  يــأتي  مثــل 

 القرآن؟( بو مثل السؤال عن قدرته تعالى في  لي إلها آ ر 

  بالبـالي فهـو ناقـٌل للكـالم حالـه ٍّنف ب ا الكائن إمكا  ن  بكلكم ببلقـينا مـن هللا

ن   مفا  ن  بكلكم )عليهم السالم( اٍّمين   لى هللا عل ه  آله  سلمحال النبي 

من تلقا  نفسه  من إن ائه ه كون  المـه مثـل القـرآن  بـ ا ال بـدف  ن يكـون 
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 ـة إلها  آ ر ٍّنفه ال يقدر  ن  بكلكم مثل هللا إالف إلٌه آ ٌر له نفـ  قدراتـه العلم

  إحاطبه  الكائناو!!  بو محاٌل 

إذن فقول العلما   نف هللا يقدر على  لي  ائن يأتي  مثل القرآن يم بهم القول 

ــه قــادٌر علــى  لــي إلــها آ ــرا   بــ ا يعنــي  نف احبمــال  دــود اإللــه اآل ــر   أنف

 )ممكٌن فلسف ا ( 

 فأكرِّْم بها من فلسفةا عظ مةا لدى المسلمين!

ــحن  بهــا  بــب علــم  تلــَك    احــدٌا مــن ع ــراو المقــوالو المضــحكة البــي  م

 الكالم  فلسفة المسلمين  البي طالما تفا ر ا بها!! 
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 إل ا  المنهج اللفظي لفكرا

 مخالفة القرآن لقواعد الل ة العرب ة

 

كون  يضا   هبعدما  كفد علما  الدكِّ ن  الل ة  ضـو   ب   المسألة ذ ربا الم كك

عرب ــة   ســاليبها  ســلفموا لهــم بــ لكن   رد  بــلم ال ــككِّ القــرآن لقواعــد الل ــة ال

 قض ة  منطق ة  ددا   ان  اإلدا ةم عليها بي اٍّ رى ال منطق ة  ددا !  

إذ الحَظ  بلم ال ككِّ  نف القرآن ال يجري  لكه  الضر را على تلك القواعدن   نفه 

مــٌة  ــح حٌة  نكربــا ــك مقدكِّ ــي  ســاليبهم ) تل العلمــا (  يخــالف  ــالم العــر  ف

كون  ن  ب   بد ربا نب جٌة  اطئٌة آمَن بها الم كك   بالبالي فهو ل    معجزا

 قد  ان على الجم    ن  در وا  نف عدم  ضوعه للقواعد  دلُّ على انفراد  

ة   ب ا بو دوبر تميكز  عن  اقي الكالمن  بو ال ي يفبح   قواعد  الخا ك

  اَ  معرفةِّ اإلعجاة 

كون انب مـة فال الم كك بهوا إلى النب جة الخاطئـةن  ال العلمـا  تخلكـوا عـن المقدكِّ

البي  ضعوبا  آمنوا بها م   بل ال كك   في ب ا لطالما ذ ر الراسخون فـي 
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العلــم علــيهم الســالم إ ــاراوا  قــولهم : )إنف هلل  لقــا  مــن  بــل الريــب   بــل 

نبهم(   الباطل يجري هللا الحيف على  لسِّ

ن فقالوا  نف بناك آياوا  تراكيب  لقد  درى هللام الحيف  على  لسنةِّ  بل ال ككِّ

كثيراا ال تخض  للقواعد   بدال  من  ن  نبكه ذلك علماَ  الدكِّ ن إلى إعجاة 

القرآن  انفراد   قواعد ن  ان الجوا م  ن لعنوبم   بموبم    رك ا على  ن 

 القرآن  لكه يجري على قواعدبم!

ـــل مجمـــو  آرائهـــم  ـــبلخكصم دـــوا  بـــؤال  العلمـــا   ـــا لنصك اآلتـــي الـــ ي يمثك

ةا من حججهم  بو:   المكبو  من قبل حجك

ـة   )لو  ان في القرآن ما يخالف  الم العر   بالغـبهم   سـاليبهم ٍّ ـ    حجك

عل ه  اسبراحوا  ه من معارضبهم  فيهم البل ـا  العـارفين  أسـاليب الل ـة ثـمف 

ع   عد القرآن  بو  حد مصا دربا فإذا  الف القواعد فالنقص  نف القواعَد  مضِّ

 على القواعد ال على القرآن  بو ال  بم إالف ه ما اتكفق  عل ه القرا او( 

  ضاف النصك قائال : ) لو  ان قد  ق   يٌ  من نقد العر  عل ه الحبفظ  ه 

 الباريت  نقله  عدا  اإلسالم(   بـ 
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 اون  ال  رضى بها  يقول المنهج اللفظي إنف ال اكف ال  رضى به   اإلدا

المنهج  يضا ن ٍّنف المخالفة ٍّساليب العر  ال تعني  الضر را  ن يكون 

ة  عل هن بل  قرك ا  نفه )يعلو  ال يمعلى عل ه   نفه يحطكم    طأ منها ل أ     حجك

ما تحبه(   ب ا بو اعبراٌف ٍّحد عباا قريل   بل هم بلسان العر   ومها  

تحبه له مدلوالن: اٍّ ل  نفه يخالف  ساليبهم علوا   فإقرار   نفه يحطكم ما

 رفعة ن  الثاني إنف ب ا العلو ال يمعلى عل ه   بالبالي يكون معنى العبارا  نف 

ل بهم  اطئٌة   ساليبهم الل وية  اه ٌةن   نف ب ا الكالم بو الوحيد الصح ح 

ة  مطلقة   حي   نفه يحطكم  لك ما بو سوا   فلماذا ي جي  العلما  تبرى  حك

 عد ذلك  الى ب ا الوق  ل قولوا    ا  لم يقل مثلها حبى عباا قريلن 

 يجعلوا القرآن  اضعا  لقواعد الل ة العرب ة   ساليبها؟  م بلغ بهم اٍّمر في 

ا  تجا ة ا ه ه حبى الم ر ين  بم م  ذلك  رفعون لوا   االنحراف حدف

 الحماية عن القرآن  الدكِّ ن؟ 

ـا  نـَ  تظـنُّ  إنفهـا   إذا  ان اٍّمـر  ـ لكن فـإنف مـؤامرا البحريـف بـي  كبـر ممف

لك لك  فأْحَكمم المؤامراو الفكرية بي البي تجعل المر  يفعل ما  ريد  الخصـم 
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من غير  ن ي عر بـ لك   بـ ا يعنـي  نف  ثيـرا  مـن العلمـا  عملـوا  ـالبحريف 

 من غير قصدا 

ـة  عل ـه  اسـبراحوا(ن دوا مـهم:  نفـه إذن فقول المداف  عن القـرآن: )ٍّ ـ     حجك

لمـــوكِّ ِّ فـــي  ـــة  عل ـــه لعِّ مخــالٌف ٍّســـاليبهم لدردـــةِّ  نفهـــم عجـــز ا  ن يأ ـــ    حجك

نوكِّ ِّ فيها   فلم يسبريحوا  لن يسبريحوا   المخالفة ال لدم

المصيبةم  نف عمبِّلف قريلا اسبراح من معارضبه ٍّنفه علَِّم  نفه ) نفه يعلو … نعم

ــم مــا تحبــه(    لكــن مــن لــم يســبرْح إلــى اآلن بــم  ال ي ــه يحطك علــى عل ــه   نف

علمـا  اإلســالم إذ ال ةالــوا  بحثـون عــن مخــارَج لمخالفبـه لقواعــدبم  مــا مــرف 

ـا  ـان يمعيـبهم ذلـك  ـانوا يعيبونـه  يصـفونه  أ  ـافا يظهـر دل ـا   عل ك   لمف

يقـاس  مـا سـ أت ك فـي منها  نف عمبِّـلف قـريلا  ـان  كثـر إنصـافا  مـنهم  مـا ال 

 ب   النماذج الباريخ ة 

لقد ذ ر النصك السابي  نفه لم يعْب  حٌد على القرآن مخالفبه ٍّساليب العرب ة 

م   نف ب   المخالفة ) عيبهم عل ه( م  ورٌا في  لك القواعـد  صـوراا مبا ـراا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 492 

جم    غير مبا را عدا عن النقد الصريح للقرآن   أن المخالفـةن  ال ـك نمـاذ

 منها:

ــان القــرآن  مــا ســمكا   ــاللحن  تجــد بــ ا فــي  بــا    1 عــا  عثمــان بــن عفك

   ذ ر  السيوطي في ب ا الكبـا   سـند  عـن عكرمـة قـال: 1/312اإلتقان/ج

بِّب  المصاحفم عمرَِّض  على عثمان فودد فيها حر فا  مـن اللحـن فقـال  لمفا  م

ا آ را )سب مه العر   ألسنبها(!! ال ي يكر با فإنف العر  سب يكربا!!  في نصك قوك

ـان فـي حـر ف مـن اللحـن فـي القـرآن: ال  ا ثال ا قال عثمـان بـن عفك  في نصك

 ت يكر با فإنف العرَ  سب يكربا  ألسنبها 

ان على القرآن ما بو  كثر من ذلك مسبهزئا   سا را    2 عا  عثمان بن عفك

مـان: ن إذ قـال عث1/312 اإلتقـان/ 2/246منه  مـا فـي  بـا  الـدرك المنثـور/

 )لو  ان المملي من بم  ل  الكاتبم من ثق ف لم  ودد ه ه ب ا(! 

ـــا    3 ـــان: )إنف فـــي المصـــحف لحن فـــي  بـــا  الم ـــكل قـــال عثمـــان بـــن عفك

  سبق مه العر   ألسنبهم( 

 ا بلفوا في سبب نصبِّ )مق مين( في قوله تعالى:  4
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 ْن َل مِّ َل إَل َك َ َما  منزِّ الاَ قَ  الممؤمِّنوَن  مؤمِّنوَن  َِّما  منزِّ      بلَِّك  الممق مين الصك

 162النسا  

إذ يجــب  ن تكــون  فــي القواعــد ) المق مــون(ن  ــ لك ا بلفــوا فــي ســبب  

 رف  )ب ان( في قوله تعالى:

  إنف َب انِّ َلَساحران      63طه 

إذ بــي علــى القواعــد )بــ  ن(ن  ذ ــر  ــاحب  بــا  )معــالم البنزيــل(  نف  

ر: ) عض الصحا ة عدك با مـن  عض الصحا ة عدك با من غلط ا لكبا !! نكرك

لم الكبا  )ي لط(  الصـحا ةم يصـحكحون! فسـبحان ربكـك  غلط الكبا (!!   فمنزك

 ر ك العزا عمكا يصفون 

)يمحبملم  ن يكون "الكمبفا "  الب د د  يمقصد  ه ال  ن  ببوا القرآنن  لكـن  

فال عجَب من نسببهم  المنهج اللفظي  رى  نف ما  رَد في الفقرا الثان ة  عظم

 ال لط إلى الكبا   عد السخرية منه(

ان لمفا سم  قوله تعالى:  5  في  با  )الم كل(  نف عثمان بن عفك

  إنف َب انِّ َلَساحران      63طه 
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قال: إنف في القرآن لحنا ن فقال ردٌل )لم  م  ر اسمه( لعثمان:  حكح ذلك  

ر ) ـحكح ذلـك ال لـط(ن فقـال مم  ال لط   نكـرك دعـو  فإنفـه ال يحـلُّ حرامـا   ال يحـرك

 حالال   !

يقول مؤلف ب ا الكبا :  بودكب على اٍّمة  ن ت كر الردل  عدما  ض   

 تو  عه على  با  ربكها في نهاية اٍّمر!

: )ال  حد عاَ  على القرآن مخالفبه العرب ة    النب جة  نف قول الردك

تر نا  كثربا    ة اإلطالة  البي    ساليبها( مرد ٌد  مثل ب   النصوص البي

ع  قواعد   درو من ةمن الصحا ة  فما  الك  اٍّةمنة الالحقة حي م  مضِّ

بل؟  النحو  البالغةن  حي م تكاثر ال  ن  رغبون بنقض القرآن  مخبلف السم

 الصح ح  في ب ا المنهج  ن ا بالف القرا او سببه الوحيد بو مخالفة 

ب العر  حي   نبج فورا   من غير حادةا إلى  يةِّ قواعد الل ة العرب ة   سالي

 برابين  نف القرا او ما بي إالف ادبهاداو من القركا  لبسوية تلك المخالفة!! 

مة  البي دلف ما  مه إل ك في ب   المقدك  ب ا ر يم دد ٌد  تحليٌل  ائٌب نقدك

 فيها دد ٌد   ائٌب  
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د ب ا الر ي ما ذ ر  المنهج اللفظي سا  قا  من  نف بناك قرا ا   احدا   يؤ ك

 ح حة  فقط يمكن  ن تكون مْعبرا  للحر ة ضمن نس ج النظام القرآنين  يدلك 

 على ذلك دملٌة من النصوص  آ بان  اضحبان 

  مفا اآل بان فقوله تعالى:

  إنف َعَليَنا َدمَعهم  قمرآَنهم   فإذا َقَر نا م فاتفب  قمرآنهم    18ـ  17الق امة 

ي  تدلُّ على  نف قرا ا   احدا  مبكبعة  بي قرا ته من قبل هللا تعالى   لو ح

َي )قمرآنا (  مكِّ  كان يمقر   أكثر من  وراا  احداا َلَما سم

ندِّ  احدا  إنف  ٌد من عِّ رآَن  احِّ   مكا النصُّ فهو قولهم عليهم السالم: )إنف القم

 اال بالَف من قبل الناس( 

 بالف في القرآن  بو  باٌ  إلهيم  منزَل إلةالة  ل ا  رى المنهج  ن اال

د الحق قَة البي ذ ربا عن عمي المؤامرا على القرآن على  افكة  اال بالف  ؤ ك

 المسبوياو  بمخبلف اٍّ عاد  

 من بنا  رفض المنهج ب   الطرق السلب ة للدفا  عن القرآن  اعبباربا 

قا  ال تداف  عن القرآن )إذ بو غنيم بنف سه عن ب ا الدفا (ن بل تثب م طمرم
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تم مبادئ  قواعد المؤامرا نفسهان  تمعطي للمبآمرين  معدا  تاريخ ا  لَِّما   ترسك

 فعلو   طول ممكا مرف من حمقبا  دبورا 

إنف المنهج اللفظي  نصح من  همكه اٍّمر  نف عليهم اإلقرار  أنف القرآن نظاٌم 

ا  يريحوا  يقطعوا ال كف من   لهِّن مسبقلم بنفسهِّ  قائٌم  مفرد  ه سبريحو 

ة   يأ   ا مو ف القويك الالئ   القرآن بدال  من  ساليب البر     الرد د اله ك

همن  عملوبا  أ د همن ثمف اتكخ  ا من  المبناقضة على  كوكا  ضعوبا  أنفسِّ

 عدبا مو ف الضع ف المسبكبر على القرآنن ل جعلو  بو الالئ  بهمن 

اعهم  بم يكببون  أ د هم  نف ب ا الكبا   با  هللا من  المحباج إلى دف

 دعله إماما   ان له عزكا   منعة ن  من دعله  لفه ضربه هللا  ال لك  الخ الن 

 لن يقدَر  حٌد  ن يجعله إماما  حبى يجعله فوق القواعد  فوق اٍّساليب 

 حاكما  عليها غير محكوما بها 
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 ي للبفسير العلمي للقرآن إل ا  المنهج اللفظ

  قدرته في حلكِّ معضلة القرآن  العلم

 

لقد حصل  م كلة البوفيي بين القرآن  العلم في   ائل النهضة العلم ة 

داا رغم الجهود الكبيرا  الحد ثةن  ال ةال  تعببر معضلة   بيرا  من دهاوا مبعدك

ل  من قبل البعضن لبرس ت البوفيي بين العلم  الق  رآن  صو ا  البي بم ِّ

ا مظابر في ب   العمل ة البوه ق ة  البي لم توفي في    ان  بناك عدك

و إلى اإلسا ا إل ه  االببعاد عن حقائقه   فا  عن القرآنن  قدر ما  دك الدك

 فمن تلك المظابر:

البناقض في موا ف العلما  بين  عضهم البعض   فال ن  بين  لك  احدا   1

هم  داة البوفيي  منهم  نفسه ثان ا   الل مراحل ح اته الخا ة  هبعضم

مه   ال ي   اح البوفيي دا   قٌ  ر ى ه ه  نف البحفكظ  هم رفضه    حرك  بعضم

م البوفيي بين القرآن  العلم دا    قٌ   ار ه ه من طل عة   فضلمن  ال ي حرك

المبحمكسين للفكران    الفاعلين لهان  الداعين إليها   سبب ذلك بو 
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فة حد د العلم البجريبي من دهةان  الجهل  العلم القرآني القصور في معر 

  طب عبه من دهةا   رى 

إنف  عَض العلما  مارسوا عمل ة البوفيي  أنفسهم  لكنف اٍّكثرية بم من   2

فينن  ل سوا من المراد  الد ن ة   لكنف  را  ب ا المو ف  الدارسين  المثقك

عند مجالسة العلما ن    المعلن مو ٌف غير معلنا يمكن ر د  بوضوحا 

سما   لماتهمن    قرا ا تعل قاتهمن حي  تجد  عورا  دا ل ا   دفعهم إلى 

االرت اح ل  ر البوفيي  لفما سنح  الفر ة ب لكن  بو  مٌر طب عيم تميفز  ه 

كلك مبد كنا عاش اةد اد ة اإلعجا   الدكِّ ن من دهةان  بمنجزاو العلم 

يقدر على الجم  بينهمان  ال البخلكي عن الحد   من دهةا   رىن فلم 

  حدبما 

 حينما   ا  اإلحباو ديال  سا قا  حا ل الوقوف بوده العلم لصالح الدكِّ ن 

 حصل عك  ذلك: ترادٌ  لِّمن حا ل ر و  مودة العلم  نقد الدكِّ ن 
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 حينما ف ل االتجابان لم يقدر المبد كن إالف على   ارا  احدا بو   ار الجم  

  فكان  الموا ف في ب ا ال أن مبناقضٌة  سريعةم البقلكبِّ  حسب ما بينهما

  بمكن  لك  احدا من الحصول على معلوماوا دد داا عن العلم    الدكِّ ن! 

الدب ةم البي   اب  الم رق اإلسالمي  ان   عظم منها في ال ر  لَِّما   3

راوا  فسال لعا  ب ا الم رق للمخبرعاو العل م ة  نجز  العلم من تطوك

راو    ان   البطوراو الحد ثة م  دهلا  د دا  أس   مبادئ تلك البطوك

الم رق اإلسالمي  ال ةال يفبقر إلى علما  في الطب عة  المعنى الدقيين 

 إْن  مدد ا فهم بناك  مفا في ال ر     في عملهم الخاص من  لين عن 

بم د ما      النظر في القرآن الكريم  فكان ال  ن يقومون  عمل ة البدقيي

 غالبا  يجهلون  حد طرفي المعادلة: إمفا القرآن    العلم     ليهما 

 بناك حق قٌة في العلم البجريبي ظلك  مجهولة  لفكثرية في الم رق 

اإلسالمي  بي )ظابرية العلم البجريبي(  فه ا العلم ل   علما   نفِّ م إلى 

دراسة  اسب الل القوانين دوبر    حق قة اٍّ  ا ن بل بو علٌم قائٌم على 

ضٌة للخطأ  ك بها اٍّ  ا     تسلكها ظابريا ن فه   القوانين معرك البي تبحرك
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في اٍّ عاد الثالثة: في الفرض  في الموضو   في الق اس  فقد  ب يكر 

الفرض مرارا   ال  نطبي على موضوعهن  قد  ب يكر الموضو   الفرض سوى   

  دائٌم  يالحي الفرَض  الموضو    ربفما   مفا الق اس فالخطأ ه ه محبومٌ 

ادبم  الخطأ في الثالثة دم عا  حول ظابراا معيكنةا   م  ذلك  قَي ردال 

الم رق  ر ضون إلى القرآن  لفما سمعوا بنظريةا علم ةا حد ثةا ل فبك وا ه ه 

ك عن تلك النظريةن  ل كببوا للقرآن )سبقا  علم ا (   قد نسوا  نفهم يكببون ب ل

را    ف ا (   أن القرآن  العلم سوية ن حبى  او اٍّمر مثيرا   ٍّنفسهم )تأ ك

للسخرية  قول القائل: لماذا ال يحدف  ال مركا  احدا  ن يكون اكب اف 

العلما  للنظرية العلم ة من القرآن سا قا  لعلما  ال ر   اكب افهم لها من 

ن  عدما يكب فها ال ربيون الطب عة؟  لماذا يكب فها علماؤنا د ما  من القرآ

 من الطب عة؟ 

إنف ال  ن حا لوا البوفيي بين القرآن  العلم ل   لد هم عمٌل منظكٌم      4

ٌد   بم ال  در ون بدقكةا   ال النظرية العلم ة  ال اآلياو القرآن ة  منهٌج محدك

البي ظنكوا  نفها تبحدكف عنها  فإذا  ان في القرآن علٌم طب عيم ه جب  ن 
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ون ه ه نظاٌم  اصم  ا ٌف عن ذلك العلم   ير ما اعبمادا    انبظارا ٍّي يك

 علما آ رن  إن لم يكن ه ه علٌم طب عي ه جب الكفك إذن عن تلك المحا الو 

لقد اسبمرك الجم  م علما م  عامكٌة يسمعون فقراو من ب   )اللق ا( بين   5

 إن  ان م وبا   القرآن  العلمن  يبلهكف لسماعها  عض العلما   اعبزاةا 

 البحفكظن بل  ي  ر ن ذلك في مجالسهم  الطريقة اللبقة البي ال تك ف 

تناقضا  م  القواعد    البفسير المأثور    الل ة  ما بي عادتهم في مجابهة 

 تفسيرا ال يعجبهم!! 

لقد  ان  تلك  الفعل محنة  من محن اضمحالل العقيدا الد ن ة تح  ر ام 

ناقضاو  فانبرى  حد العلما  ممن عمرَِّف  قدرته الفائقة البزي ف  تبرير الب

في البخلكص من المعضالو معلنا  القول: إن القرآن  با  عقيداا   رح 

موعظةا ال  با  علوم طب ع ةن  ل   بو  با ا  علم ا  ليمبح  ه ه عن نظريةا 

ن   علن  نف في الق رآن علم ةان  فرقا بين االقبصاد  علما  االقبصاد  م ببا

م بٌب اقبصاديم  لكنف ل   ه ه علوم االقبصاد  اإلحصا   ما  ا ه! فال 
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مة إ فا    أن له ب لك ٍّنفه  باٌ  عقائديم )تعمكدنا في فقراو من ب   المقدك

  (1)النصك اٍّ لي  ذ ر المصادر(

لقد  ان ب ا اإلعالن بو  حسن ما قيل به ا الخصوص  من  فبراِّ قرنا من 

 لةا للخالص من تلك المحنةن  إعادا الثقة للمؤمنين  كبابهم الزمان في محا

 حينما ال يجد نه مبكفقا  في فقراوا منه م    ول العلم الحد    

  لكنف ب ا اإلعالن حلف م كلة   فبح البا  لم كلةا  عظم!  

ن من إغالق البا  بوده محا الو البوفيي للخالص من  فإذا  ان قد تمكك

ن فإنفه م ن دهةا   رى قد فبح  ا  ال كك نفسه على مصراع ه!  فقد ال ككِّ

 عر المؤمنون عند ذلك  ن اإلعالن يك ك  المر ياو البي ت  ر  نف في 

القرآن علَم  لك  ي ن  يك ك  القرآن نفسه  إعالن  نفه )تب اٌن لكلكِّ  ي (ن 

هم يفعلون  يك ك  اٍّ ل ا  الحاملين له ا العلم القرآني في دعوابم القائلة  نف 

                                                        

سبا ا معر فةا طبعا ن فهو قد عاش محنة الظلم في العراق     الف فإنفه  ناقل بنا مـا ذ ـر   حـد تعمكد العالم )قدس( ذلك ٍّ (1)
قين  بو السيد ال هيد محمد  اقر الصدر )قدس( في  حد مؤلفاته المعر فة   المحقك

 المحقي 
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 علم القرآن ال ي  م تو   لك  ي   حاو  ه ب ا العلمن  ال يمكن  عد ذلك 

 تفسير  راماتهم فضال  عن تصديقها!! 

 عدا ذلك فاإلعالن ال يمكن  ن  ثبَ  إالف  اٍّ    الطرق البفسيرية البي 

ر ال ي يعط ه المعنى ال ي  ريد  في  تجعل اللفظ القرآني  لعوبة  بيد المفسكِّ

لموض  ال ي  ريد ن  بي الطرق البي  علن المنهج اللفظي رفضه لها ا

  البرا ا منها 

 إذن   فك ف يحلُّ المنهج ب   المعضلة؟

لف  ب   المعضلةم في المنهج تلقائ ا !  لقد حم

فالقرآن تب اٌن لكلكِّ  ي ن  لكنه علٌم ال يمكَب فم به   الطرق  المنابج 

ل ه ه من  ا    فما  ا    بو علٌم ال الخاطئة  اٍّساليب الباطلة ه قو

حا  له  ناقدا    بو علٌم ال  قا  للعلم الحد  ن بل سا قا  عل ه  مصحكِّ يأتي مصدكِّ

يجرك   حٌد ليوافَي )علما ( آ رن بل تأت ه العلما   اضعة اٍّعناق   بو علٌم 

ال يظهر م  ب ا الخلط  البخل ط في الل ة  المعاني  القواعدن  لن يخرَج 
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ى يكون القرآن فوقها دم عا    بو علٌم مخز ٌن محفوٌظ مقفٌل مفاتحهم بي حب

 القرآن نفسه بنظامه الدا لي  الهندسي المحكم  باإلذعان البامك له ا النظام 

فبه ا المنهج  حد  يمكن الخالص من ب   المحنةن  تخل ص القرآن من 

ال كك   لكن المدافعين عنه دفاعا  سلب ا ن  تخل ص المؤمنين من محنة 

عليهم  المقابل البخلكِّي عن ب ا المور ف الالمنهجي  الالمنطقي 

 المبناقضن  الخضو  البامك للقرآن  البدبكر ه ه به ا المنهجن  اإلسرا  

  الك ف عن نظامه الدا لي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 506 

 الفصل الثال 

 تطبيي دزئي للمنهج اللفظي على قوله تعالى

 ) دعَل فيها َرَ اسَي مِّْن فوقِّها(

 

 

 

نحن إلى اآلن لم نطبكي المنهج اللفظي على آيةا  املةان إذ  رى المنهج  ما 

مرف عل ك  نف تفسيَر آيةا  املةا بو من الممحال  في قواعد    يؤيكد ذلك 

المنطي ال ي  ؤمن  إعجاة القرآن الكريم  إذ لو  مكن تفسير آيةا  املةا 

 على  ده الحق قة ٍّمكن اإلت ان  آيةا من مثلِّهِّ 

 قد تكون في اٍّمثلة المكاراِّ عل ك  فايٌةن  لكن ل رض توض ح طريقة 

المنهج في البح ن نطبكي في ب ا الفصل  سلوبه على تر يبا دزئيكِّ من آية 

ل    ب ا البر يب بو ما في ر س الصفحةن  بو قوله  الخلي من سورا فصك

 تعالى:
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  ْن َفوقَِّها  10فصل       َ َدَعَل فِّيَها َرَ اسَي مِّ

 يسبخدم المنهج اللفظي الطريقة البال ة في  طواو:

 

 الخطوا اٍّ لى: )فيها(

ر الصح حن نرسم اٍّرض  فيها  طم دا لها ل عطي معنى  فل رض البصوك

 (:1)فيها(  ما في الرسم البالي )رقم 

 

 

 

 

 

 (1الرســم )
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 الخطوا الثان ة: )من فوقها(

ين )الفوق(  )من فوق( ففي نسبخدم االقبراناو اللفظ ة لمعرفة الفرق ب

 قوله تعالى:

   ْبزَا  36 وسف      َ حمِّلم َفوَق َر سي  م

  قوله تعالى:

  دادا  12النبأ      َبَنيَنا َفوَقكمم َسبَعا   ِّ

ل  بلة   يظهر البضاد ٍّ ك

ففي اآلية اٍّ لى المَ  الخبز فر ا الر س  بينما في الثان ة فقد ارتف  حبى 

 لسما   الَخلي  كان الفضا  بين ا

لكن ب ا البضاد بو  بٌم منكان ذلك ٍَّنف السماَ  تبد   اسما  حق قةا من 

 اٍّرض  

  إذن فالفوق بو ما المَ  ال ي تحبه  عال عل ه  

  مفا )من فوق( فقد  رد ب ا البر يب في مثل قوله تعالى في اآلياو:

   م ْن َفوقِّهِّ  66المائدا      ٍَّكلوا مِّ
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  م  َفَخرف م الَسقَف مِّن َفوقِّهِّ  26النحل      َعَليهِّ

   َي  ابممم الَعَ ا م مِّْن َفوقِّهم      55العنكبوو 

 ب ا يعني  نف )من فوق( بو  حر ةا عكس ةان  ي اآلتي من اٍّعلى ليالم  

 اٍّسفل 

(ن حي  رسمنا  في 2إذن تكون  ورا )من فوق(  ما في الرسم رقم )

 قكي دم   الجهاو  اقعا  الصفحة من الجهبين ل ح

 

 

 

 (2الرسـم )
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 ب   الصورا  اطئة لعدم البالم    لكن تصحكح عند النظر إلى  نف  لك 

راس ةا )مفردا ر اسي( بي في اٍّرض  من فوقهان ه كون البالم   الل 

 (:3الراس ة نفسها  فالصورا تصحكح  ما في الرسم رقم )

 

 

 

 (3الرســم )

 

 (:4صبح ال كل  ما في الرسم رقم ) لودود عددا  بيرا من الر اسي ي
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 (4الرســم )

 

إنف ب   الصورا تبد   أنفها ت به القوكا الم ناط س ة لفرض في العلم 

الحد    لكن المنهج ال يسبدلف على القرآن  العلمن بل يفعل العك    إذن 

نة ما لم  ثب  لديه ذلك من القرآن   فال  أن له  الصورا المبكوك

 

 خطوا الثالثة: )الر اسي(ال

ال يحباج المنهج اللفظي إلثباو  نف الر اسي  ي ن  الجبال  ي  آ رن 

ٍَّنف إحدى قواعد  نصك  على )اسبحالة  دود المبرادفاو في الل ة عموما  
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 في القرآن  صو ا (  لكنه  ريد البح  عن حق قة الر اسي  حق قة 

 الجبال 

 او   أن الجبال مثل: من اسبقرا  عددا قليلا من اآلي

    َْب َبالِّ َ  َف نمصِّ  19ال ا  ة       إلى الجِّ

 بي اآلية البي دا و  عد اٍّمر ) فال  نظر ن(   فإنف المنهج اللفظي يعلم 

فورا   نف الجبال بي الجبال المعهودا  المعر فة  المنظوران  البي بي 

إليهان ٍّنفها غير منصوبٌة على اٍّرض   مفا الر اسي فلم  لف  النظر 

 منظورا  العين 

 

 الخطوا الرا عة: المقارنة الل وية اٍّ ل ة  االقبران اللفظي اٍّ لي

 الحظ المنهج الفرق الل وي بين  لكا من اٍّلفاظ )رسا(  ) رسى(  )دبل( 

 كأفعالا     سما ا    مصادر 

 هبالنسبة للفظ )دبل( فإنف قوله تعالى:

   الجبِّلكة اٍّ لين   
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يسبلزم  ن تكون الجبال من ترا  اٍّرضن ال براك اللفظ نفسه في عمل ة  

 إن ا  اإلنسان  الجبال  

  قوله تعالى:

   َبالم َ ثيبا  َمهيال  14المزمل      َ َ اَنْ  الجِّ

 بو دليٌل آ ر على  نف الجبال بي  ثباٌن من ترا  اٍّرض 

ا اللفظ ) رسى(   فه ا الفعل يعني ثباو ال ك   ال  ل كون  مف  ي  المبحرك

مسبقرفا  في حر ةا منظكمةا   منه )مرسى( السفن على سواحل البحارن 

 )الراسي( اسم فاعلن  ي ما له قدرٌا على ب ا الفعل  ه مكن  ن تكون 

 )الراس ة( بي قوكا  معيكنة  ال  يئا  منظورا  

القبران   ل رض البفريي بين لفظين فإنف المنهج اللفظي يسبخدم طريقة ا

فهو  بح  عن اآلية    اآلياو البي تجم  بينهما على  يكة  وراا  ان فيها 

اسما     فعال     مصدرا    ببطبيي ذلك على لفظي )الجبال(  )الر اسي( نجد 

  ن اآلية البي تجم  بينهما بي قوله تعالى:

   َباَل  رَسابا  32الناةعاو      َ الجِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 514 

 ٍّرض  بي تحباج إلى )إرسا (    )رسو( إذن الجبال دزٌ  من  بلة ا

 

 الخطوا الخامسة: مبا عة االقبران ٍّلفاظ   رى 

إذا  ان  الر اسي بي قوكان  الجبال بي تلك المعهودا البي تحباج إلى 

 إرسا   فه ا يعني  نف تثبي  اٍّرض يجب  ن يكون  الر اسي ال  الجبال 

الَمَيدان(ن فإنف المنهج  حي   نف لفظ اٍّرض قد اقبرن بلفظ آ ر بو )

اللفظي يسبعرض اآلياو ل علم: بل اقبرن )الَمَيدان(  أحد اللفظين  م 

  كليهما؟  ي  الجبال     الر اسي     كليهما؟ 

يجد المنهج في  با  هللا ثالف آياوا فقط تبحدكف عن عمل ة تثبي  اٍّرض 

بنف  الر اسي   من الَمَيدان    بي تبحكدف عن احبمال ة الَمَيدان الفعلي

  ب   بي اآلياو: 

   م  31اٍّنب ا       َ َدَعلَنا في اٍّرضِّ َرَ اسَي  ْن َتميَد بِّهِّ

   م  10لقمان      َ  لَقى في اٍّرضِّ َرَ اسَي  ْن َتميَد  ِّكم

   م  15النحل      َ  لَقى في اٍّرضِّ َرَ اسَي  ْن َتميَد  ِّكم
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دان  في حين ال  ودد  ي اقبران بين الجبال فه ا اقبراٌن بين الر اسي  الَميَ 

 الَمَيدان  ب ا يعني  نف الر اسي بي البي لها عالقٌة  الَمَيدان   مفا الجبال 

 فهي من لواحي اٍّرض  ل    يئا  منفصال  عنها 

كما  مالَحظ بنا  نف )اإللقا ( اقبرَن  ص  ة المخاطبن  )الجعل( اقبرن 

 هم(  ص  ة ال ائب ) ْن تميَد ب

 

 الخطوا السادسة: المقارناو الل وية المبكصلة

يعود المنهج اللفظي إلى الل ة مرفا    رى ليبأكفد من  نف الر اسي ربفما تكون 

ب (  اعبباربا ه كال  من الحجرن بينما  قوكا  معيكنة   فيالحظ  نف الجبال )نمصِّ

الر اسي بـ ب ا اللفظ ) ي نمصب ( لم يقبرن  الر اسين بل اقبرن لفظ 

تين  بـ)الجعل( مركا   احدا   بـ)الميدان( ثالف مركاو   بمالحظة  )اإللقا ( مرك

عمل اللفظين )دعل(  ) لقى( في  با  هللان فإنفنا نجد  نفهما اسبعمال  ثيرا  

م  القوى  اٍّ  ا  غير المادية  الحبك  الرعب  الظلماو  النور  فال ي  
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لمملقى عل هن في حين  نف ال ي  المنصو  المملقى بو  يٌ  منفصٌل عن ا

 بو دزٌ  من ال ي  المنصو  عل ه ارتف  منبصبا  فوقه  ففي قوله تعالى:

    َْب َبالِّ َ  َف نمصِّ  19ال ا  ة       إلى الجِّ

تنبثي الحر ةم من نف  اٍّرض لبكوين الجبالن في حين  نف القوى الخارد ة 

 الر اسي     لك  لُّ  ي ا  ملقىن فإنفما  تملقى من اٍّعلى إلى اٍّرض إلقا   

 تكون الحر ة من دهةا إلى دهةا   رى منفصلةا عنها  ال حظ  عض الموارد:

   لقي م َعل َك َمحبفة  منكِّي  َ      39طه 

   ملقي الر َح مِّن  مر ِّ على من َيَ ا       15غافر 

  َسنملقي في قملو ِّ الف  َن َ َفر ا الركعَب      151آل عمران 

  ِّل  39طه      َفلِّيْلقِّهِّ الَ مُّ  الَساحِّ

 لمفا  ان لفظ ) لقى( بو المسبعمل م  الر اسين فيدلُّ ذلك على  نفها  يٌ  

 منفصٌل عن اٍّرضن  خالف الجبال البي بي دزٌ  من اٍّرض 
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 نف ثم  الحظ المنهج اللفظي الموارد الكل كة إللقا  الر اسي    دعلهان فيرى 

تين   ريينن فالمجمو   ربعة موارد   الجعل  رد  م  مركاوا   اإللقا   رد مرك

 فجم   موارد الر اسي بي تس  آياوا منها ثالثة موارد اقبرن   الَمَيدان  

 

 الخطوا السا عة: مقارنة م  علم  اردي )العلم الحد  (

بر يه في  في ب   الخطوا   بب المنهج اللفظي إلى العلم الحد   ل سبأن 

ل إل ه   أن القوكا الم ناط س ةن  بو إذ   بب فهو  ؤ كِّد على  آ ر ما تو ك

ر القرآن ٍّنفه علٌم اسبقرائيم ناقٌصن  علم القرآن  ) نف العلم البجريبي ال يفسكِّ

 )  علٌم يقينيم

  يمعببر ب ا القانون إحدى قواعد  

ل لكنه   بب إلى العلم الحد   لهدفين: اٍّ ل: ليبعرك  ف على ما  مكن البو ك

إل ه من حقائي   أن تلك القوكا   كلا يقينيكا ثاب    الثاني: ليبعركف على 

  ماكن الخطأ عند علما  الطب ع او 
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إنف لبفسير القوكا الم ناط س ة اٍّرض ة ثالثة اتجاباو علم ة   ب   

وم االتجاباو ال ةال  فر ضا ن إذ نصك  الن را العلم ة اٍّ يرا )ن را عل

( على ما  لي: )من المسببعد  ض  The Universe 89الفيزيا (    لك )

ر ن و  القوكا الم ناط س ة اٍّرض ة  قادرا على تفسير  نظرية حص فة تفسك

 كافة الظوابر قبل ثالثمائة سنة من اآلن( 

  ب   الفر ض بي:

  نفها نا ئة عن اللف المحوري لفرض حول نفسها    1

اا في اآل نة اٍّ يران   ان  سا قا   ؤ   بها  عورض  الفرض ة       دك

 كفرضا علميكا  حيدا   

 نفها نا ئة عن د ران  حر ة المعادن المنصهرا في قلب اٍّرض   2

 الم ناط سي   قد ف ل  في تفسير  كثر الظوابر 

نظرية القصف    اإللقا :  بي نظرية  د دا البعقيد   رحها يطول    3

 س ة بو الفضا  الخاردي حي   بمُّ )إلقا (  ال بها  نف من أ الم ناط

ن   دساما سالبةا بثالثة   دسام مودبة ال حنة )بر توناو(  سيلا  ث فا
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ل منها سطوح م حونة على بيئة دبال عظ مةن تؤدي في  اتجاباو تب كك

المرحلة الثالثة إلى ت كيل الخطوو الم ناط س ة في حقل م ناط سي ذي 

 قطبين 

د علم ا  بو  نفها تس طر   مفا عالقة القوكا الم ناط س ة  حر ة اٍّرضن فالمؤ ف

 على ةا ية الميل اٍّرضين  ي  ض  المحور الطولي لفرض 

  مفا عالقبها  الزالةل فهناك اتكجابان لو ف العالقة بينهما:

 اٍّ ل: إنف القوكا الم ناط س ة تمن  ن و  الزالةل 

 لبي تسبكب الزالةل الثاني: إنف القوكا الم ناط س ة بي ا

 

ٌد علم ا   منطق ا    الخطوا الثامنة: المقارنة م  ما بو مؤ ك

د علم ا   الصح ح منطق ا   بو  نف القوكا  يأ   المنهج اللفظي الموضو  المؤ ف

م بزا ية الميل   الم ناط س ة تبحكك

ةا  إذا  ان اٍّمر   لك فإنف ةا ية الميل بي البي تعركض اٍّرض  صوراا مخبلف

 ٍّ عكة ال م   ب لك تن أ حر ة الرياح  سبب الببا ن الض طي للهوا  
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ن  ك اٍّمطار  تثير السحا   تسوقه إلى  ماكنه فببكوك  الريح بي البي تحرك

 ب لك اٍّنهار  ال ا او  الزر     إذن فالح اا  لها مرتبطة بزا ية الميل ب   

جب اقبران قضايا الح اا  يرى المنهج اللفظي  نف الفرض إذا  ان  ح حا  ه 

)الرياح  الم ا   اٍّمطار  النباو  الكائناو( م  ذ ر الر اسي م  حبم ة 

عدم ذ ر الجبال لبحقيي اٍّمرين الباليين سوية : )كون الر اسي قوكا  مرتبطة 

 الح اا   ون الح اا  يئا  آ ر غيربا(   له ا فإنفه يسبعرض آياو الر اسي 

 د: الجبال  لم على انفرا
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   موارد الجبال:  بي موارد  ثيرٌا  لكثرتها فإنفنا سنسوقها   ف ا  على  كل 

 مجموعاو:

المجموعة اٍّ لى: الموارد البي ذ ر فيها  ن الجبال تمنسفم    تدكُّ    تكون 

 ( موردا  15كالعهنن  بي  حوالها في  يام هللا المنبظرا   بي )

يها الجبال على  نفها من دملة النعم المجموعة الثان ة: الموارد البي ذ ر ف

كونها  كنانا ن    لنح  البيوون     نفها من اآلياو ال بالف  لوانها   ب   

 ( موارد 7الموارد بي  حد د )

المجموعة الثالثة: الموارد البي َذَكَرو الجبال موضوعا  لفمثال    للب ب ه    

 للبسب ح   بي  ق ة الموارد 

   الموارد  نف عوامل الح اا  الما   الزر   اٍّنهار  يظهر من تببك  ب

  الرياح لم تم  ر مطلقا  مقبرنة   الجبال 

   موارد الر اسي:  ب   بي موارد الر اسي البسعة )د ن  اقي 

 الم بقاو(:
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1   لكِّ َة جا َبه ج اٍّْرَض َمَددَناَبا َ  لَقيَنا فيَها َر اسَي     َ  نَبْبَنا فِّيها مِّن  م

  7 ق

2    الَلَها  ْنَهارا  َ َدَعَل َلَها َر اسَي زا  َ َدَعَل  ِّ     َ َدَعَل َبيَن الَبحرينِّ َحادِّ

 61النمل 

3    ْم لكِّ َدا فةا َ  نَزْلَنا َ َ لَقى في اٍّرضِّ َر اسَي  ن تميَد  ِّكم َ َب ف فِّيَها مِّن  م

َما ِّ َما   َفأنَببَنا فِّيَها مِّن  ملكِّ َة جا  َن السف  10لقمان        َ ريممِّ

4    بمال  َلعلفكمم َتهبد ن  َ َ لقى فِّي اٍّرضِّ َر اسَي  ن تميَد  ِّكم  َ نَهارا  َ سم

 15النحل 

5    لكِّ  ي ا َموة ن    اٍّْرَض َمَددَناَبا َ  لَقيَنا فيَها َر اسَي َ  نَبْبَنا فِّيها مِّن  م

   بمم َلهم بِّراةقين   َدَعلَنا َلكمْم فيَها مَعايَل َ َمْن َلس     20ـ  19الحجر  

6   نَهارا  َ مِّن  ملكِّ الثفَمراوِّ َدَعَل الف ي َمدف اٍّرضِّ َ َدَعَل فِّيَها َر اسَي  َ بو  َ

    إنف في َذلك آلَياوا لَِّقوما َ َبفكفر ن   فِّيَها َة َدينِّ اْثنين َي َ ى اللفيلم النفَهارَ 

 3الرعد 
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7    م في اٍّرضِّ َر اسَي  ن تميَد بِّهم َ َدعلنا فِّيَها فِّجَ َ َدَعلَنا بمال  َلعلفهم اَدا  سم

ون       ن  َ هَبد  َماَ  َسقَفا  َمحفوَظا  َ بمم عن آياتَِّها ممعرضم   َ َدعلَنا السف

 33ـ  32ـ  31اٍّنب ا      َ بَو الف ي َ َلَي اللفيَل  النفَهارَ 

8   سَقيَناكمم َما   فمَراتاسَي َ امَِّخاوا َ َدَعلَنا فِّيَها َر ا        27المرسالو 

9    ْن َفوقِّها َ َبارَك فِّيَها ر فِّيَها  قَواَتها في  رَبعةِّ َ َدَعَل فِّيها َر اسَي مِّ َ َقدف

 10فصل        ياما َسوا   للَسائِّلين

  ينبج من اسبعراض آياو الر اسي  نف عنا َر الح اا ارتبط  م  الر اسي

في دم   اآلياو البسعة  بي: الليل  النهار  الما   اٍّنهار  الز د ة في 

الكائناو  النباو  الثمار  البر او  اٍّقواو  ن و  الطرق  المعايل  اٍّرةاق 

 امبداد اٍّرض  اٍّ ةان  الَمَيدان   بي  ربعة ع ر موضوعا  مخبلفا  تمثكل 

و  ي تكرارن بل تفصيٌل  س   عنا ر الح اا على اٍّرض   ل   في اآليا

له   العنا رن  ال تظهر ب   البفا يل  القوانين إالف عند اسبخدام ب ا 

 المنهج م   ل تر يبا   لكِّ لفظا في  لكِّ آيةا على حداا 
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 الخطوا الباسعة: تصح ح   طا  المنهج اللفظي  غير 

وكٌا في ب   الخطوا  بعد إن تأككد المنهج من معنى الر اسي على  نفها ق

مس طرٌا على حر ة اٍّرضن فإنفه يعود لبصح ح اٍّ طا  البي ارتكبها  ثنا  

 البح   بي:

  ارتكب المنهج  طأ  ل ويا ن إذ سار على معاني المعجم عندما قال ) رسى 1

ل البح   فالبثبي  بو من  ال ي  من الحر ة   معنى ثب (  ذلك في   ك

َك ال  ي  حر ة  منبظمة   فالمرسى  تسكينهن بينما معنى ) رسى( بو حرك

ل   بو الموض  ال ي تثب  ه ه السفنن بل الموض  ال ي تبمك ه ه الس طرا 

   فالر اسي ال تثبكِّ  اٍّرضن  على حر بها  تنظ م د ولها   ر دها   إذن

بل العك  تحركِّكها حر ة  منبظمة  لبكوين الليل  النهار  المعايل  اٍّنهار   

ر  نف القلك  ة من العلما  اٍّلمان ال  ن قالوا  نف اللف اٍّرضي نا ٌئ  به ا نقرك

 عن الم ناط س ة ال الم ناط س ةم نا ئٌة عن اللفن بو الصح ح 
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ر القرآن  الل ة  العلم  رتكب عمال   إنف المنهج اللفظي  رى  ن ال ي يفسك

إدرام ا   فهو بنا يعببر اٍّكثرية العلم ة على  طأا على حسا  القلكةن 

ر ب ا اعبمادا   يعب بر المعنى المعجمي معنى   اطئا   لو  دمعوا عل ه   يقرك

 على  رامة اللفظ القرآني 

  وابد قرآن ة:

     َبالم َ رَسابا ـ يكون المعنى دعلها في حر ةا منبظمةان ال  معنى   َ الجِّ

 ثبفبها   عل ه تز ل إحدى مسائل البناقض م  قوله تعالى:

  ََبال َحا ِّ  َ َتَرى الجِّ  88النمل     َبامِّدا  َ بَي تمرُّ َمرف السف

ك حر ة  منبظمة   لط فة     حي   نفها تبحرك

     َقاَل ارَ بموا فِّيَها  ِّسمِّ هللاِّ َمْجَراَبا َ َمرَساَبا     ـ ل   معنى  41بود

مرسابا بو توقكفها عن الحر ةن بل إمكان الس طرا على حر بهان ٍَّنف 

َبالِّ  رحلة فقدان الس طرا: مجرابا بو م م في َموجا َ الجِّ     َ بَي َتجري بِّهِّ

  42بود 
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ر ن )ثابباو لعظمبها(ن  لكن إذا  ان   َ قمد را َراس اوا  ج   : قال المفسكِّ

ك  حر ةا  ثاببة ما  مكن اسبعمالها للطعام  فالمعنى الصح ح بو  نفها تبحرك

 َي  لسل مان عل ه السالم لط فةا منبظمةا  إمكان اوا علم ةا   تِّ 

:  إذا  ان  187اٍّعراف      يفاَن َمرَساَبا    1د  آياو في الساعة 

الساعة تعبيرا  عن الزمان فإنف تو كف الزمان يعني انبها  الح اان بينما 

 الساعةم  مرسابا بي بد  الح اا الحق ق ة  قال تعالى:

اَر اآل رَا َلهَي ا  64العنكبوو     لَحَيوانَ إنف الدف

نعم    ثب  المنهج اللفظي ذلك في  ح  المهد ية حي  بي ) ي  

المهد ية( الساعةم  حي  يظهر إمكان الس طرا على الزمان من  الل 

الس طرا على حر ة اٍّفالك في النظام اٍّحسن   ت برك  م م سورا قصارا 

ل الفلكي المن ود قبل الق امةن   رح ذلك ي طول بنا  تدلُّ على البحوك

  )1( تأت ك البفا يل في البطبيي على المهد ية

                                                        

 المحقي  اقر    ي القارئ ب   البفا يل في  با  طور االسبخالف للعالم رحمه هللا  (1)
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حي    ْن َتميَد  ِّكم    تصح ح الخطأ في االعبقاد  ن قوله تعالى 2 

تينن  قوله تعالى  حي  دا  مركا   احدا  بما  معنى   ْن َتميَد بِّهم   رد مرك

 )كي ال تميد(    )كراه ة  ن تميد( 

بدَل   رى في المعنى بو  مٌر مرفوٌض في  يرى المنهج  نف  ض  مفرداا 

قواعد ن له ا فإنفه  رفض  ن يكون معنى اآلية السا قة )كي ال تميد(    

)كراه ة  ن تميد( لنف  السبب   إذا  ان الَميدان بو الزلزال نفسهن فالمعنى 

اٍّ ل )كي ال تميد( يعني  نف الزلزال ال يحدف  بدا   بو  الف الواق ن 

ثاني  نف الزلزال يحدف  بدا   بو  الف الواق   يضا    بالنسبة  المعنى ال

للمنهج اللفظي فإنف المعنى بو  نفه تعالى  لقى ر اسي   نف اٍّرض تميد 

 الخلي  ح انا ن  بو المعنى المبحقكي من البر يب ) ن تميد(   ب ا يعني  نف 

ل ذلك مثل المهد االتكجابين المبعاكسين   أن الزالةل  البما  ح ٌحن  مث

ن  بو  ك المهد بلطفا ال ي تربطه  خ طا مطكاوا عالَي المر نةِّن فهو يحرك

كه إذا  ئ   عنفا   يحرك
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ي في المثال ب ا معنى الم ناط س ة إذ بي د ٌ  من دهةا  دفٌ  من   يبحقك

با  دهةا لودود قطبين  فمعنى ) رسى(  مبأكفد ب لك من  نفه ربطم الحر ةِّ:  دك

 الس طرا عليهان  ل   معنا  تثبي  الجسم   د بهان  ي

 الخطوا العا را: النبائج اٍّ رى 

   عالقة الفهم الم  ور لمعنى الر اسي  عددا من المر ياو الممعَرضِّ عنها 

لعدمِّ فهم المبن  صوراا  ح حةان منها ر اية الجبل المح ط  اٍّرض  لكها 

اللفظي منها تس   ن حي  يسبخرج المنهج)عليهم السالم(عن اإلمام علي 

 حقائي علم ةا ذاو  لةا ببكوين الزالةل 

ل مركاا عن  سرار في سورا الكهف  ن المنهج من الك ف ٍّ ك     بمكك

َسا ى  غوامض ذاو عالقةا  الموضو   منها على سبيل المثال قوله تعالى 

 االلبباس اللفظي بين  ونهما دبلين    راسيبينن  ما  َبيَن الصدفين 

  (1)ق قة السدك ال ي بنا  ذ  القرنينيكب ف ح

                                                        

 المحقي   تفصيل ب ا  ما  ل ه في  با  ملحمة دلجامل  النص القرآني  (1)
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ن المنهج اللفظي   لك من معرفة آياو قرآن ة عد دا ذاو  لة  ج   بمكك

 الجبال  الر اسي تعينه في تصح ح البفاسير  الل ة   ض  ترتيب ٍّيام هللا 

 المنبظرا 

د  من  الل  ورا الر اسي في المجلة العلم ة اٍّمريك ةن  من  الل 

ن المنهج من تصح ح البردمة المعبمدا في اٍّلفاظ في سور  ا الكهف  بمكك

ن من معرفة    تقد ر العباراو  ال ر  للملحمة البابل ة )دلجامل(   ما  بمكك

ن  يضا  من إعادا  الساقطة من اٍّدزا  المخر مة لفلواح الطين ة   يبمكك

را  البي تضمكنبها ال ملحمة النظر في الحقائي العلم ة الرا  ة ددا   المبطوك

  البي ةعموا  نفها قد تكون  ساطير  ان  ؤمن بها  اتب الملحمة 

ب   بي  عض النبائج البي تظهر للمنهج من تر يبا قرآني  احدا بو        

  ْن َفوقِّها عند اسبخدام قواعد  سقنابا  مثالا على  َ َدَعَل فِّيها َر اسَي مِّ

 طريقة المنهج في تدبكِّر  لفاظ القرآن الكريم 
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 الفصل الرا  

 

 إنها  المنهج اللفظي للبناقض المزعوم في القرآن

 

 

 تمهيـــــــــــــدٌ 

 

إنف دعــوى البنــاقض بــين آيــاو القــرآن ل ســ  دد ــدٌان بــل يظهــر مــن  عــض 

النصــوص  نفهــا رافقــ  نــز ل القــرآن ةمن ــا ن   نف النبــيف  ــلى هللا عل ــه  آلــه 

ــاقض القــرآنن   نف مجــادالوا قــد  قعــ  بــين  ســلكم قــد نهــى عــن القــو ل ببن

ــا يمفهــمم منــه اال ــبالف فــي  الصــحا ة فــي معــاني القــرآن الكــريم    قرا تــه ممك
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ى إلـى غضـبِّهِّ  غضـبا   ـد دا   إعالنـه   ـلى هللا عل ـه  آلـه  سـلمالمعاني  دك

 كفر من )ضَرَ  القرآن  عضه ببعض( 

كار  قو  اال بالف بين  قد حا ل  عض العلما  تأ يل تلك النصوص إلن

 الصحا ة   أن القرآن  معان ه 

 مــن الواضــح  نف ا ــبالف الخلــي فــي القــرآن    قــولهم بودــود البنــاقض بــو 

ــن قــال بــو مــن )قــول الب ــر(  هــبعض تلــك   مــٌر عــاديم  لــ   بــو  ســو  ممك

المجـــادالو  انـــ  ل ايـــة فهـــم القـــرآن ال اتكهامـــه   إذن فإنكـــار الـــبعض مـــن 

الجــدال بــين الســلف ال عالقــة لــه  إثبــاو    نفــي  نف القــرآن  العلمــا  بوقــو 

 نفسه مبناقض  

 المــنهج اللفظــي  ــرى العكــ  مــن ذلــكن  يــرى  نفهــم إْن لــم يخبلفــوا ه ــه قــط 

:  فمعنى ذلك  حد ثالثة    ا ا

إمفا  نفه  الٌم عـاديم دـدا  ال يمبلـك  ـفة البقـا   الديمومـة  اٍّعمـاق العد ـدا 

 طــاٌل لإلعجــاة  مــا تعلــم ه فهمــه لــ لك دم ــ  النــاس فهمــا  للمعــانين  بــو إ

  احدا  
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ـ  ا الو ـايا الخا ـة  ـالقرآنن    مفا  نفهم من الطاعة  حي   سلموا الق اد  نفف

 بو  مٌر مرد ٌد تاريخ ـا   قرآن ـا    مـرد ٌد قرآن ـا  مـن  ـالل توب خـه لمخالفـاوا 

 تاريخ ـا  مـن  ـالل مـا بي  كبـر مـن ذلـك فـي قـدرتهم علـى تنفيـ بان  مـرد دٌ 

 نجد  من ا بالفا مسبمرا بو فر  ل لك اال بالف اٍّ ل 

  مفا  ن يكون معنا   نفهم  مسبوى  احدا مـن  العلـم اإللهـي  االطكـال  الـد ني 

 بو …  حي  يفهمون  الم هللا على مراد  الحق قي   ير ا بالفا  ال تناقضا 

  مٌر ال يقبله عاقٌل 

و  القول في تناقض القرآن بو اعبراٌف بواق ا مودودا في  إذن فاالعبراف بوق

القــرآن يحبكِّمــه دهــلم النــاس  كــالم هللان  ال عالقــة لــه  حق قــة  ــون البنــاقض 

ـد   اقـ  اال ـبالف بـين علمـا  اٍّمـة   ـأن معان ـه  مودودا  في القـرآنن  يؤ ك

رين    بالغيين    نحويين     الميين    فقها    مفسكِّ

ن ا بلفوا ه ه حبى يكون ا بالفهم اتكهاما  للقرآن؟  بم  نب ا  فمن يكون ال  

هم ببأ يله  م  لفف  َل  علمهم  م  صك  م   ل ا   م     ا   م   ف ا   م نزكِّ

 الخلي  اتكباعهم؟
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كالف إْن بم إالف  لٌي من  لي هللا قر    فما تدبكر  ن  تلو  فما تلو  حيك 

   ابوا هبما تعلكموا من القرآن نفسه  تال ته   فإن   طئوا فلجهلهمن  إن

رَو  نف منكري  قو  الخالف بم  نفسهم ال  ن  لكن اٍّمر يكون   ضح إذا ت  ك

 ا بلفوا ه هن ٍَّنف ب   الرد د إنفما بي رد د العلما  

  ان اٍّ لى االعبراف بوقو  اال بالف  البح  عن سببه  طريقة إةالبهن ٍَّنف 

 الواضح في ب ا اٍّمر القرآن نفسه له ر يه 

فهناك قاعدٌا قرآن ٌة إليضـاح بـ ا اال ـبالف   سـبا ه  نبائجـهن  حـ كر القـرآن 

 منه بنا   على ما  ق  في الكبب اإلله ة السا قةن قال تعالى:

  َما  نَزلَنا َعَل َك الكَِّباَ  إالف لِّبمبيكَِّن َلهم ال ي ا َبَلفوا ه ه َ      64النحل 

اٌن من اال بالفن  حد ف اال بالف في نفـ  اٍّمـان دريمـٌة فالكبا م إذن  م

ٍَّنف معنابـــا بـــو إ ـــراج اٍّمـــر البـــيكِّنِّ الواضـــحِّ مـــن قدرتـــه علـــى … منكـــرٌا!

 البوض ح إلى  مرا غير  اضحا  مبهما 

  معنى ذلك  نف بناك قصٌد إل قا  اال بالف  عد البوض ح فقال:
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  َقوا َ ا ب آل   َلفوا مِّن  عدِّ َما دا بمم البيكِّناو  َ ال َتكمونوا  الف  َن تفرف

 105عمران 

ثمف   ضح  نف الكباَ  ال يمكن  ن يمخَبلَف ه هِّن ٍّنفه إنفما نـزَل حصـرا  لبوضـ ح 

   إالف لِّبمبيكَِّن َلهم ال ي ا َبَلفوا ه ه   اٍّ  ا : 

ـة علـى الجم ـ ن فـالقرآن  ؤ   كِّـد  نف  لمفا  ان هللا يحاسـبم الجم ـ   يلقـي الحجك

اال بالف لم يحصْل قط نب جة )الجهل(    )عدم البوض ح(    )اإلبهام(ن بـل 

 حدف دائما   عد حصول المعرفة  البوض حن  الموارد البال ة تبيكن ذلك:

 17الجاث ة        مِّن  عدِّ َما َدا بمم العِّلمم ا َبَلفوا ه هِّ إالف  اَفمَ  ـ 

آل      مِّن  عدِّ َما دا بمم البيكِّناوقوا َ ا َبَلفوا َ ال َتكمونوا  الف  َن تفرف  ـ 

 105عمران 

لمم َ َما ا َبَلَف الف  َن  م تموا الكَباَ  إالف  ـ  آل     من َ عدِّ َما َدا بمم العِّ

 19عمران 

مم الَبيكَِّناوَ َما ا َبَلَف ه هِّ إالف الف  ن  م تو م  ـ  البقرا     مِّن َ عدِّ َما دا تهم

213 
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 فلماذا حدف اال بالف إذن إذا  ان  لُّ  ي ا  اضحا   بيكِّنا ؟

 يمجيبم القرآن على ب ا السؤال  قوله تعالى:

   غَ ا  َبيَنهمَ َما ا َبَلَف الف  َن  م تموا الكَباَ  إالف من َ عدِّ َما َدا بمم العِّلمم َ  

 19آل عمران 

  ِّمم الَبيكَِّناو َ َما ا َبَلَف ه هِّ إالف الف  ن  م تو م م     َ غَ ا  َبيَنهمن َ عدِّ َما دا تهم

 213البقرا 

  اآلن نجم  نبائج اآلياو دمعا  بندس ا  بنظام القرآن:

اٍّ ل: الحظ  داا الحصر )ما ا بلف ه ه إالف ال  ن   تو (   ي  نف ال  ن لم 

  ؤتو  لم يخبلفوا 

 ن إذن لم يكونوا دابلين  ه! الثاني: ما ا بلفوا إالف  عد مجي  البيناو  العلم

 ٍّنفهم   وا  … الثال : لماذا ا بلفوا؟ 

قوا  نعم ٍّنفه قال: …  الرا  :  بل بم دم عا    اٌا؟  َ ال َتكمونوا  الف  َن تفرف

  َ ا َبَلفوا  
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ا  ال يخبلفون في الكبا ؟  نعم    الخام : بل يعني  نف المؤمنين حقك

 لكبا  المؤمنون ال يخبلفون في ا

  اآلن   

 ما بو موض  ال  ن ا بلفوا؟ 

:  الجوا :  بل  قاقا  نفاقا

 قاقا َ عيد  176البقرا   َ إنف الف  َن ا َبَلفوا فِّي الكَِّبا ِّ َلفي  ِّ

 لكن   من ال  ن ا بلفوا َمن بو مؤمٌنن لقوله تعالى:

   م َمن َ فر م َمن آَمَن َ مِّنهم  253قرا الب  َ َلكِّن ا َبَلفوا َفمِّنهم

 فك ف قلنا  نف دم عهم   اٌا؟

 بنا تظهرم  احدٌا من دقائي النظام القرآني 

 فال  ن ا بلفوا في الكبا  بم دم عا    اٌا  بلم  قاقا عن قصدا  معرفةا!

 مفا ال  ن في ب   اآلية اٍّ يرا فل سوا   لئك!  نفهم ال  ن دا  ا من  عدبم 

ن بل ا بلفوا  حسبن فمنهم المؤمن  منهم فلم يقْل  نفهم ا بلفوا في الكبا 

 الكافر   مفا ال  ن ا بلفوا في الكبا  نفسه فهم دم عا  من  بل ال قاق 
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  قد تسأل قائال : إنف القرآن امبدَح  عض  بل الكبا ن  قوله تعالى:

   ْن  ْبلِّ الكَِّبا ِّ  ممفٌة َقائَِّمٌة  183آل عمران   مِّ

بو  دقُّ من ذلـك   فــ) بلم الكبـا ( بـم غيـر الـ  ن   الجوا : إنفنا نخبرَك  ما

 )  توا الكبا (ن  بؤال  غير )ال  ن آتينابم الكبا ( 

فـ)ال  ن   تو (  البنا  للمجهولن بم  بل  قاقا لم يخبلف في الكبا  

 سوابم ) ما ا بلف ه ه إالف ال  ن   تو ( 

مد حون في  لكِّ القرآن   مفا ال  ن )آتينابم الكبا ( فانهم   ف ا  هللا الم

 الكريم  بجم   السور  

  تدري لماذا؟ 

 ٍَّنف هللا بو ال ي آتابم الكبا  

 مفا ال  ن )  توا(  البنا  للمجهول فهم )علما ( َسلفم  لهم دهٌة ما غير هللا 

تعــالى مســؤ ل ة تب ــان الكبــا ! فــا بلفوا ه ــه ٍّنفهــم  فــر ا مــن   ل لحظــةن 

لهم هللا ب   اٍّمانة!  لـ لك   بي لحظة قبولهم حمل الكبا  من غير  ن يحمكِّ

 يجي   أداا الحصر عنهم ) ما ا بلف ه ه إالف ال  ن   تو (! 
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فالجهلــة  الكبــا  ال يخبلفــون ه ــه ٍّنفهــم ال علــم لهــم  ــه  إنفمــا يخبلــف ه ــه 

العلما  ٍّنفهم  بعاملون م  الكبا   تحمفلوا  مانة حملـه عـن قصـدا بـدال  عـن 

  ن آتينابم الكبا (   إنفما تحمفلوبا عن قصدا له   ال اية فقط  بي إ قا  )ال

اال ــبالفن ٍَّنف الكبــا  بــو مصــدر بدايــةا  توضــ حا لال ــبالف فــال يمكــن  ن 

 يخبلَف ه هن  لن يقدَر على إظهار ب ا اال بالف إالف ال  ن  بعاملون معه 

  تسأل مركا    رى:  ي  با ا بو المقصود؟

ر نه  أنفه البوراا  اإلنجيل    مفا )ال  ن  يجيب ك المنهج: في ب   اآلياو يفسكِّ

  تو ( فهم عنـدبم دم ـ  اليهـود  النصـارى   ال ـرض مـن بـ ا البفسـير بـو 

ــ لك  نكــر ن  قــو   ــبهمن  ل ــرآن مــن دمل ــوا مــن  بــل الق ــ  ن ا بلف إ ــراج ال

ن    يحــا لو ن تبريــر بــ ا اال ـبالف بيــنهم مــ   نفهــم مخبلفــون فــي  ــلكِّ  ــي ا

 اال بالف  اعببار  رحمة  

 قد تقول: ليبنا نرى اآلياو البي تمدح )ال  ن آتينـابم الكبـا (  تـ مُّ )الـ  ن 

   توا الكبا ( لنبأككد من النظام الصارم  اإلحكام العجيب في القرآن 

 إذن فاسم :
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   َل إَل َك  36الرعد   َ الف  َن آَتينابممم الكَِّباَ  َيفَرحموَن  َِّما  منزِّ

   الف  َن آَتينابممم الكَِّباَ  َ بلموَنهم َحيف تِّالَ ته َ   121البقرا 

   م  146البقرا   الف  َن آَتينابممم الكَِّباَ  َيعرِّفموَنهم َ َما َيعرِّفموَن  بَناَئهم

  ٌِّل مِّن َربكَِّك  ِّالَحيك  114اٍّنعام    الف  َن آَتينابممم الكَِّباَ  َيعَلموَن َ نفهم ممَنزف

   مفا مواردم ال مكِّ لل  ن   توا الكبا  فهي  ثيرٌا  ب    عضها:

   َلئِّن َ َتيَ  الف  ن   توا الكَِّباَ   كلكِّ آيةا ما َتبِّعوا قِّبَلَبَك َ   145البقرا 

  َِّقا  لَِّما َمَعكمم م نوا  َِّما نزفلَنا ممَصدكِّ ْن َقبلِّ  ن َيا   َُّها الف  َن   توا الكَِّباَ  آمِّ

ب ِّ   م َ َما َلَعنفا   َحاَ   السك َبا َعَلى َ دَ ارَِّبا    َنلَعَنهم دف   َنْطمَِّ   مدوَبَا َفَنرم

 47النسا  

 مَ ال َيكونوا  الف  َن   توا الكَِّباَ  مِّن َقبلم َفَطاَل َعَلي م اٍَّمدم َفَقَس  قملموبمهم   هِّ

 16الحد د 

ي حصـرو اال ـبالف فـيهم  حـدبم  البـي مـررو ب ا  اإلضافة إلى اآلياو الب

 عليها قبل قليل 
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 قد تسأل: إذن فال  ن   توا الكبا   ال  ن آتينابم ل سوا سواٌ   ما ةعم 

ر نن  ل سوا بم اليهود  النصارى  صو ا ن بل  لُّ من تعامل م   المفسكِّ

ق بين   حا  تلك الكبب؟ ن فك ف إذن نفرك  كِّبا ا إلهيكا

 لفظي قائال :  يجيبك المنهج ال

ب    احدٌا   رى من دقائي النظام الصارم في القرآن   فإذا قصد اليهود 

  النصارى داَ   مر كب )من قبلكم(    من )قبل(!   ما في اآلياو:

   َيَنا الف  َن  م تموا الكِّبا  131النسا      مِّن َقبلِّكمم  إيفاكممَ َلَقد َ  ف

   َن الحيكِّ َ ال َ َلْم َيأنِّ لل  َن آَمنوا ن َتخَ َ  قملموبمهم لِّ  رِّ هللاِّ َ َما َنَزَل مِّ

 16الحد د     مِّن َقبلم َيكونوا  الف  َن   توا الكَِّباَ  

   ََن الف  َن   توا الكَِّبا  5المائدا     مِّن َقبلِّكممَ الممْحَصَناوم مِّ

 َن الف  َن  َيا   َُّها الف  َن آَمنوا ال َتبكخِّ  ا الف  َن اتفخ  ا َبا  مِّ دِّ َنكمم بمزم ا  َ َلعِّ

اَر   لَِّ ا   مِّن َقبلِّكمم  توا الكَِّباَ    57المائدا    الكمفف

إذن   فحينما يقول )ال  ن   توا الكبا (  )ال  ن آتينابم(   ير المر كب )من 

 قبلكم(ن فإنفه يقصد بهم الملل الثالثة دم عا  
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ها   إذ   ف  علوم القرآن  ربعة ع ر قرنا   نقول: بنيئا  لفمكة   بنيئا  ل

ار سوا ن   بنيئا  لعلمائها على ب ا العلم )الجمك( ال ي دعل اٍّ ل ا   الكفك

في القرآن ت ط ة  على تحريف ب    في الكبا  اٍّ ل بدال  من محرك  دعل محرك

 ! اٍّمكة

ون  ال نريد إنف  لف ما سبي  ذ رنا  ل   إالف قطرا  من  حر حقائي ب   اآليا

  ن ننبكِّئكم  ما بو ) رم من ذلكم(!
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 البناقض في  ر ح العلما  لحيث او البناقض

 

 لقد ر    من البمهيد السابي ثالثة  مورا بي:

ن ٍَّنف  اٍّمر اٍّ ل: إنف اال بالف في الكبا  اإللهي بو  قاٌق عن علما  قصدا

 ن يق  ه ه ا بالٌف  الكبا  اإللهي غا بمهم إةالة اال بالف  فال يمكن  

فــإْن قلــَ : فمــاذا نســمكي ا ــبالف المــؤمنين العــارفين  ــه مــ   بــل ال ــقاقن 

  ل َ  بو ا بالفا   يضا ؟  لماذا ال ت مله لفظة )ال  ن ا بلفوا(؟

َك  أنف بؤال  ا بلفوا م   بل ال قاق  لم يخبلفـوا فـي  إذا قل  ذلك فإننكا ن  كِّرم

 الكبا  نفسه 

ــا الــ  ن ا بل فــوا مــن غيــر بــؤال   مــن غيــر  بــل العلــم   فمــنهم مــن آمــن  مف

 منهم من  فر  فال ي سلفَم لل  ن )آتينابم الكبا (  لو لم يعرف تأ يله فقـد 

آمن   مـن سـلكم للـ  ن )  تـوا الكبـا (  لـو  ـان دـابال   حق قـة تحريفـه فقـد 

 كفر 
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 لماذا؟

السبل من غير حادةا  ٍَّنف معرفة حق قة إتكبا  بؤال     بؤال  ممكنٌة  أيسر

لمعرفة تأ يله  فال  بفبِّ م قوٌم قوما  إالف لب ا ه قلوبهم  نوايابم  بو ما يحبكِّمهم 

 النظام اللفظي للقرآن ممكا يطول إيضاحه  يخرج بنا عن غاية ب ا الفصل 

اٍّمر الثاني: إنف المقارنَة اللفظ َة بـين تلـك اآليـاو تحـبكِّمم النبـائج البـي  علـن 

ل  ــفحاتهن  بــي:  دـود النظــام القرآنــي الصــارم الــ ي عنهـا ا لمــنهج مــن   ك

ر  دـود المرادفـاو فـي القـرآن   يك ف نفسه بنفسهن  فداحة الخطأ في تصـوك

فــإذا دعلــَ  الــ  ن   تــوا الكبــا   الــ  ن آتينــابم الكبــا    بــل الكبــا    بــل 

ب    الت   إذا دعل …اإلنجيل )اليهود  النصارى(  ال  ن باد ا  قوم موسى

رينن فقد  ضعَ  قدما  راسخة   اٍّلفاظ مبسا ية   مبرادفة   ما فعل عامكة المفسكِّ

 في اال بالف في الكبا  من  تلك اللحظة 

فالنظام القرآني بـو نظـاٌم دقيـٌي  مـا يكفـي لإلدا ـةِّ علـى  ي سـؤالا مـن غيـر 

 ا بالفا    تناقضا م  آيةا   رى في  ي موض ا آ را من القرآن الكريم 
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قم بين اليهودي  النصراني في نف  المر كب )  توا فل و سئلَ  مثال :   ف  فرك

 الكبا  من قبلكم(؟

ــب )مــن قــبلكم( لإل ــارا إلــى  بــان للفــرة يحــالكن محــلك مر ك فنقــول: بنــاك مر ف

ــ  ن   تــوا نصــيبا  مــن  ــوا حظــا  مــن الكبــا (  )ال  حــدبمان  بمــا )الــ  ن   ت

 الت … نكا نصارى( بم غير )النصارى(الكبا (     لك فإنك )ال  ن قالوا إ

 بك ا فاال بالف في الكبا  مردُّ م إلى إنكار النظام الدا لي ه هن ال إلـى  ي  

 ي  آ ر   معلوٌم  نف ب ا اإلنكـار سـببمهم بـو إنكـارم  ن يكـون مـن عنـد هللان 

ــرا  علــى  ــه لــم  وافــي  بــوا بم  يــودُّ  ــلُّ امــرئا مــنهم  ن  ــؤتى  ــحفا  من ك ٍّنف

ا لـم  ـ عن لهـم  إدا ـة بـ ا المطلـب الـ ي بـو ) ئـ ِّ بو  ا   حسب طلبه  فلمف

لــه(  ــون   ــرآنا غيــر بــ ا    بدك ــم يكــن  مــامهم مــن طريــيا ســوى 15 ق ن فل

)ابب ــا  الفبنــة  ابب ــا  تأ يلــه( مــن  ــالل محا لــة بــدم بــ ا النظــام الــدا لي 

ثبـــاو  إ ضــاعه للقواعـــد تـــارا ن  ٍّســاليب العـــر  تـــارا    ــرىن  مـــن  ـــالل إ

احبوائــه علــى ســبعين نوعــا  مــن اإلبهــامن  مــن  ــالل تفســير المفــردا   يربــا 

ـــل  ـــى البمثي ـــه عل عـــا   احبوائ ـــرداون  مـــن  ـــالل االدك ـــاني المف  تســـا ي مع
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إلى آ ر القائمة المدفوعة الحسا     ل ذلك … االسبعاري  الكناية  المجاة

ـرا(ن فــيالئم بهـ ا ا لسـاحَر  الكــابَن مـن  دـل  ن يكـون بــد ال  )للصـحف المن ف

 الل ـــويف  العربـــيف  اٍّعجمـــيف   ـــلف عقيـــداا  ـــح حةا    فاســـداان  يأ ـــ  منـــه 

ن  بـو  القدري  المردئي  المعبزلي  الخـاردي  البـاطني  لكهـم علـى حـدكا سـوا ا

 لجم عهم  نبصر  يؤيكِّد 

ــٌة  بيــرٌا  علمائهـــا  نحوييهــان  ــدفعها  صـــمها   ســارو فــي بــ ا الطريـــي  مك

ى ب ا الهدفن  بي تجري  مامه فرحة   ما تفعل من غير  ن تنببه  عد كبا إل

إلــى  نفهــا تجــري إلــى )ســرا ا  ق عــةا يحســبه الظمــآن مــا   حبــى إذا دــا   لــم 

ـــا  حســـا ه وهللا ســـري  الحســـا (    إلـــى  يجـــد   ـــيئا    دـــد هللا عنـــد  فوفك

اٌو )ظلماوا في  حرا لجيكا ي  ا  موٌج من فوقـه مـوٌج مـن فوقـه سـحاٌ ن ظلمـ

 عضها فوق  عضا إذا   رج  د  لم يكد  رابا  من لم يجعـل هللا لـه نـورا  فمـا 

 له من نور( 

اٍّمر الثالـ : إنفـَك عرفـَ   نف )اال ـبالف فـي الكبـا (  ـيٌ ن  اال ـبالف فـي 

رَو  نف )المخبلفـين فـي الكبـا (  اٍّ  ا  اٍّ رى بو  مٌر آ ـٌر غيـرم م  فلـو تـ  ك
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منين بم مجموعٌة   ـرى  فالمجموعـة اٍّ لـى مخبلفـٌة بم مجموعٌةن   نف المؤ 

ــر لودــود النظــام فــي الكبــا    المجموعــة الثان ــة ال  ه ــه ٍّنفهــا تنكــر    تبنكك

تخبلف ه ه ٍّنفها تعلم النظام الدا لي له فلماذا تخبلف ه ـه؟  بـي ال تجـادل 

 المجموعة اٍّ لى  ال تناق هم قط عمال   قوله تعالى:

  ِّم َ َحدا َفال تمَمار م مِّنهم م إالف مِّرا   َظابِّرا  َ اَل تِّسَبف ِّ فِّيهِّ  22الكهف   فِّيهِّ

 ٍّنفها تعلم  نف المجموعة اٍّ رى منكرٌا للنظام عن معرفةا  قصدا 

إنف للمجموعة اٍّ لى قواعدبان  لف رى قواعدبان  بما علـى طرفـي نقـ ضا  

نــــو ا   لــــ لك  فــــال  ــــيَ  م ــــبرٌك بينهمــــا ٍّدــــل حــــد ف محــــا راا مــــن  ي

فالمجموعة الثان ة ال تخالف  ال تخبلف   بل بي  امبٌة محبسبٌة منبظرٌا لــ 

  53) وم يأتي تأ يله( اٍّعراف 

إنف المـنهج اللفظــي يحــا ر الــ  ن انطلــ  علــيهم  ســاليب المجموعــة اٍّ لــىن 

 بـــم فـــي الحق قـــة يجـــب  ن يكونـــوا مـــ  المجموعـــة الثان ـــةن  لـــ   قصـــد  

مم  سَ  بنائها  لكِّهِّ  مـا المحا را م  الم جموعة اٍّ لى نفسها   بو ل لك  هدكِّ

راوا غيرِّ محد داا   يمككِّنمهم له النظام القرآني من قمدم
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 البناقض بين تعريف البناقض  تطب قاته

 

نوا  مين له  البناقض لم  بمكك إنف ال  ن تصدك ا للدفا  عن القرآن ضدف المبفهِّ

 ل لك  قعوا في  باكه بينما  انوا  من فهم معط او موضو  البناقضن

يحا لون البخلكص منه   سبب ذلك  ما   ضحنا لك بو  نفهم  ار وا الخصم 

في نظرته للقرآن المنكرا لودود النظام القرآني  فك ف يمكنهم الخالص من 

 البناقض  بم ي ار ون الخصم في قواعد  البي   ضعوا لها القرآن؟

لم تناقضا  قعوا ه ه ن   مفا الخطوا الثان ة فهي تعريف البناقض حي  ف لك   ك

قالوا: )إنف البناقض بو البضادُّ بين النفـي  اإلثبـاو  حيـ   نف  حـد الكالمـين 

  ثب   يئا   اآل ر  نف ه(  

دا للبفســير  ــانهم ال يحســبون  نف الودــو  المبعــدك ــى بــ ا البعريــف ف ــا   عل  بن

  المبضادا م   عضها البعض من البناقض 

دا إنفمـا بـي للخـالص مـن البنـاقض بي نما الحق قةم بي  نف تلك الودو  المبعـدك

 إثباو تناقضا م  آيةا   رى   قليٌل ددا  من الودو  ما يسلم من ب ا القدحن 
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 بــ ا القليــل بــو مــا ر َي عــن مــن قــال عــنهم المــولى عــزف  دــل )آتينــابم 

ــَد  نف بــ   الودــو  الســالمة حســبوبا مــن الو  ــا الكبــا (ن بي ــةن فإمف دــو  ال ريب

ن حيـ  )1(تمبركن     ؤتى بها على  نكها آ ر الودو    ب ا ما يفعله )مبفبِّعمهم(

يجــد حردــا  ظــابرا  فــي إد الــه ضــمن البفســير ه حــا ل دابــدا  تأ يــل الــنصك 

ر للقرآن ببفسيرا من عند  يطابي قواعـد القـوم  فكأنفـه لـم يكفِّـهِّ القـرآن  المفسكِّ

نكَة  يضا   دعلها مسرحا  آلرائه موضوعا  للر ي فهادمَ    السُّ

ِّ إن دـا   ـه إلثبـاو غراببـه  غرا ـة قائلـه ال   مفا غير بؤال  فإنفه يأتي  النصك

 غير 

 قد فعلوا ذلك م  سوق عددا من الودو  البي لم يقل بها سوى )ال  ن   تـوا 

 الكبا (  المعنى ال ي ر  به في النظام القرآني 

دا  ا  لمبضاربة بي من اال بالف فالودو  المبعدك

 معلوٌم  نف  لف ا بالفا بو تنـاقٌض  لكـنهم لـم يحسـبوا الودـو  مـن البنـاقض 

دا مــن  ن  بــو عــدم إعطــا  الخصــم إ ــارا  إلــى الودــو  المبعــدك ٍّمــرا  اضــحا

                                                        

 أي مّتبع الذين آتيناهم الكتاب. (1)
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البنــاقضن ه ضــطركبم ذلــك إلــى تــرك البفســير  ــالمركان الســبحالة البفســير إالف 

داا  ال ا  من  البناقضاو  بودو ا مبعدكِّ

ـر فـي البنـاقضِّ حبـى  إْن  ـان   معنى ب ا الكالم  نف نظام القرآن  وق  المفسكِّ

ك  قواعــد  ــة للقــرآنن  الرغبــةِّ فــي الــدفا  عنــهن مــا دام  بحــرك مــن  بــل المحبك

 مخالفةا للنظام القرآني  فالنظامم ال يقبلم  طئا  ال من الصد ي  ال من العد  

  بنا نسوق مثالين:

  ل: قوله تعالى:المثال اٍّ 

   لَِّك َنْسلِّكمهم في قملمو ِّ الممجرِّمين َ َ   12الحجر 

 قالوا: )نسلك القرآن    نسلك ال رك    نسلك العص ان  االسبهزا ( 

فهــ   اٍّ دــهم الثالثــةم بــي تنــاقٌض بنــا   علــى البعريــف نفســهن عــال ا  علــى 

آن  العص ان مبضادان كونها من اال بالف قطعا ن ٍَّنف القرآن  ال رك    القر 

 ل سا )مبرادفين(   لو م  البسل م  المبرادفـاو فإثبـاو  حـدبما نفـي لآل ـرن 

 فهو إذن تناقٌض 

 المثال الثاني: قوله تعالى:
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   َفَقاَل إنكِّي َسقِّ ٌم   89الصافاو 

قالوا: )سق ٌم  معنى محموٌم    مريٌض     ني سأمرض ممكا عرف  من 

  لكن  لكنه  راد  )عليهم السالم(  لم يكن إبراه م نجمي ال ي في السما    

الفرار منهم(  ثمك تناق وا في )دواة     اٍّنب ا  لِّما ه ه مصلحة الدكِّ ن( 

ممفا يمعدُّ مخزية  من مخاةي البفسير لو  ردنا البطويل   لو  ان م كافللي بو 

 الممملي عليهم لما دا   عباراا  حسن تمثكل دوبر عقيدته 

للفظ )سق ٌم( له سبعة   دها عند إحصا  الجم ـ ن  إثبـاو  عضـها بـو فه ا ا

 نفٌي لآل رن بل نفٌي لحقائي د ن ةا ثاببةان فه ا تناقٌض 

 ال تبكس  المجلداو لو  ردنـا اإلت ـان   ـوابد   ـرى  فكـلُّ تر يـبا قرآنـيا   ـلُّ 

دٌا بي البناقضم عينـه علـى نفـ  البعريـف  فكـلُّ ا ـ بالفا لفظا له  دوٌ  مبعدك

ــه  ــه ل ــاقٌض انبب ن بــو تن ــى  عــضا ــنهم فــي  دــو  البفســير  ردكِّ  عضــهم عل بي

 الخصومم    لم  نببهوان   ا  )العلما (  م  بوا 

 قال المسب رق  ولدتسهير:
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)من العسير  ن نسبخلَص من القرآن نفسه مـ هبا  عقيـديا  موحـدا   مبجانسـا  

   ال ا  من البناقضاو( 

ر تِّهِّ على القرآن م   نفه لم يقل )من   العلما  المعا ر ن  بمو  على دم

المحال  ن نسبخلص  ( ل  بمو ن بل قال )من العسير(!    يُّ  مرؤا يقر  

…( تفاسير المسلمين قبل المنهج اللفظي ب ا يحيُّ له القول )من المحال

 إذا  ان ال  درك النظام القرآني 

ــد المبجــان ؟ فــإذا  ــان المسب ــرق  اذ ــا  فــأ ن بــو المــ بب العقيــد ي الموحك

    ف ي بمو  على  مرا بم فاعلو   داعلو   الصورا البي بو عليها؟
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 تح  ر القرآن من الوقو  في البناقض

 )البناقض في فهم آية الزيغ(

 

  نقصدم بها قوله تعالى:

  َ  ِّ نهم آياٌو ممْحَكَماٌو بمنف  ممُّ الكَِّبا َل َعَل َك الكَِّباَ  مِّ  مَ رم بمَو الف ي َ ْنزِّ

ْنهم اْببَِّ اَ  الفِّْبَنةِّ  م َةْيٌغ َفَيبفبِّعموَن َما َتَ اَ َه مِّ ا الف  َن في قملموبِّهِّ ممَبَ ابَِّهاٌون فَأمف

 7آل عمران   َ اببَِّ اَ  َتأ يلِّهِّ  

  بي اآليةم المح كرام من الوقو  في البناقض )آية الزيغ( 

 بو في المب ا هِّ د ن الممحكم إذ قالوا: إنف البناقَض الظابَر موضوَ  البح ِّ 

اسبنادا  إلى اآلية اآلنفة ال  رن حي    ارو إلى  نف البأ يل يق  في 

 المب ا ه  حد ن فهو العرضة لظهور البناقض 

 حينما يفبكلم المنهج اللفظي عن تعريفهم للمحكم  المب ا ه فإنفه يجد ثالثة 

  قوالا بي:

 او الناسخة  المب ا ه بو المنسوخ القول اٍّ ل: إنف الممحكَم بو اآلي
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القول الثاني: إنف الممحكَم ما لم يحبمل إالف  دها   احدا  للبفسيرن  مفا المب ا ه 

 ه حبمل  دوبا   ثيرا  

القول الثال : إنف الممحكَم بو آياو الحالل  الحرام من اٍّحكام  ال رائ ن   مفا 

 المب ا ه فهو ما سوى ذلك 

: ي  ر لك المنه  ج في ب   اٍّقوال  ربعة تناقضاوا

البناقض اٍّ ل: قولمهم  نف البناقض الظابر بو في المب ا ه د ن الممحكم   

موا القرآن إلى قسمين  حدبما الممحكم ال ي ال  ب ا القول معنا   نفهم قسف

 تأ يل ه هن  الثاني بو المب ا ه ال ي يحدف ه ه البأ يل  بالبالي البناقض 

ن   ف نفسه  أنفه  لفه ممحكٌم   لفه مب ا ٌه في آياوا   رى   لكن القرآ

 به ا فقد   قعوا  نفسهم في بموفا البناقض من   ل  طواا  طوبا ل رح 

 موضو  البناقض 

  مفا اآلية البي ت  ر  نفه  لفه محكٌم فهي قوله تعالى:

  ََل َ حَسَن الَحد  ِّ  ِّباَ ا  ممَبَ ابها  َمث  23الزمر   اني  هللام َنزف

   مفا اآلية البي ت  ر  لفه دم عا  محكٌم فهو قوله تعالى:
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    َلْ  مِّْن َلدمنكِّ َحك ما َ بير َباٌ   مْحكَِّمْ  آَياتمهم ثممف فمصكِّ ِّ    1بود 

  ان عليهم  ن  نسحبوا من الحلبة من ب   الخطوان  يبر وا ما ال قدرا لهم 

دا  في عل هن  ال  دافعوا عن  با ا ق ادرا على الدفا  عن نفسه بوضعه مجدف

قفص االتكِّهام  فهو غير محباجا له ا المزيد من البخل ط  البعم ة عن 

 حقائقه 

ن  المب ا َه بو المنسوخم   البناقض الثاني: قولهم  نف الممحكَم بو الناستم

 إذن   فال  ن في قلوبهم ةيٌغ اتفبعوا المنسوخ  لم  بفبعوا الناست 

دا في الب ري   لك ن المنسوخ بو آياٌو من آياو الكبا  الحك من  بي الم دكِّ

  المعد ل عنها إلى ما بو   فُّ    طأ 

كوا   بك ا فال  ن في قلوبهم ةيٌغ بم من )العابد ن( إذ رفضوا البخف ف  تمسك

د    الم دك

فاسألهم اآلن:   ف  ن   بل الزيغ فبنة  من المنسوخ؟    ـف  مكـنهم  بـم 

ف  ن  بب وا الفبنة  يبب وا تأ يله؟ بعبك  د د ن المخفك  د ن  الم دك
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 نـــبم تريـــد ن حصـــر  بـــل الزيـــغ  إلقـــا  القـــبض علـــيهم   اســـألهم ثان ـــة :  

 ! مبلبكِّسين  الجريمة  م الب اضي عنهم ل خردوا من البا  الخلفي؟

ب ـا ه البناقض الثال : قولهم  نف الممحكَم ما لم يحبمـل إالف  دهـا   احـدا ن  الم

ا    ما احبمل  دوبا  عدك

ــدا لكــلكا مــن المحكــم  المب ــا ه حســب  ــرين دــا  ا  ــالودو  العد  لكــن المفسكِّ

م بـم المقصـود ن  آيـة الزيـغ؟  م  نف  تعريفهم  فهل معنا   نفهـم يقـرك ن  ـأنفهم

تأ يل  بل الزيغ ذ رتـه اآليـة لكنـه لـم يقـ ؟   ـف؟!    اآليـة تـ  ر  نفـه  اقـٌ  

ـــا الـــ  ن فـــي قلـــوبهم ةيـــٌغ حـــال نز لهـــا   اســـبعمال  فعـــال المضـــارعة؟  )فأمف

 فيبكبعون ما ت ا ه منه(    بكبعون اآلن  باسبمرار 

 م  نفه موضوٌ  ٍّبلِّ الزيغ؟  معنى  نف المب ا َه يحبملم  دوبا  عند  بل الزيغ 

د ا   الف فإنف له  دهـا   احـدا ؟ فلمـاذا إذن  ـانوا مـثلهم فـي ذ ـر الودـو  المبعـدك

 المبناقضة؟ 

البنـاقض الرا ــ : قـولهم  نف المحكــم بــو آيـاو الب ــري ن  المب ـا ه مــا ســوى 

 ذلك 
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ن  بـل   إذن   فالمب ا ه بو مثل القصص  المـواعظ  اٍّمثـال   فك ـف  ـبمكك

الزيغ من  لي فبنة  من  الل تأ يل القصص  اٍّمثـال إذا  ـانوا ال  ر ـد ن 

 بأ يلهم؟ آياو اٍّحكام  ال  بفخ  نها بدفا  ل

ب ا م  العلم  نف الفبنة ال تحدف إالف  ما له عالقة  النظام الد ني  لكِّهِّن  ل   

المبعلكي منه  آياو الب ري   اٍّحكام فقط حسب تفسيربم!  فه ا تناقٌض 

آ ٌر في فهم آية الزيغ  حي   ؤدكي إلى تهوين  مر  بل الزيغ  ما يفعلونه 

لون إالف القص  ص  المواعظ  اعبباربم ال  ؤ ك

لكن اال بالَف في آياو اٍّحكام   دُّ   عظمم  ثرا  في ا بالف اٍّمة  فمـن بـو  

 إذن فاعل اال بالف في آياو اٍّحكام إذا  ان  بل الزيغ بريئين منه؟
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 نظرا المنهج اللفظي في آية الزيغ

 

إنف تطبيي المنهج اللفظي على آيةا  املةا يسب رقم فصوال   املة  في ر د 

كمِّهِّن  اسبخراج المعنى ال ي كلكِّ   لفظا  اقبراناته في القرآن الكريم لمعرفة حم

مةِّن  بو ظلم للمعنى البام   لمفا  ان ب ا العمل غير ممكنا في ب   المقدكِّ

فالمنهج سيلقي نظرا   احدا  فقط في آية الزيغ ه ما  بعلكي بـ )تأ يل( اآلية 

 البي تحار  )البأ يل(   ير علما 

ف عـن الممحكـم  المب ـا ه  فآيـة الزمـر لقد ر   َ  في ما مرف ثـالَف آيـاوا تبحـدك

ــهن  آيــة الزيــغ  ــه ممحكــٌم  لك ــه مب ــا ٌه  لكــهن  آيــةم بــودا   ــفبه  أنف   ــفبه  أنف

 دعل  الممحكم منفصال  عن المب ا ه 

 المنهج يسبط     ف اٍّمر  سرعةا  لكنه يطيـل ال ـرح للبوضـ ح ال غيـر  

ام اح  بماالوا للبرتيب الخاصك  آية الزيغ:فهناك عدف

 االحبمال اٍّ ل:
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هم غير مب ا ٌه  ما في الرسم   هم مب ا ٌهن  بعضم  ن يكون  لكه محكما ن  عضم

  لكن ب ا  ناقض آية الزمكر البي تصفه  أنفه  باٌ  مب ا ٌه 

 

 ممحكٌم غير مب ا هٌ   ممحكٌم مب ا هٌ 

 كبـــابـا  مب ـــــابهــا  

 

 ثاني:االحبمال ال

هم ممحكما  غير مب ا ها  ما تصفه آية الزيغن  البعض اآل ر  ان يكون  عضم

رين   لكن ب ا  ناقض ما في آيةِّ  غير ممحكما على تقس م اآلية عند المفسكِّ

 بودا   فإنفها   فبه  أنفه  لكه ممحكٌم 

 

 غير ممحكٌم مب ا هٌ     ممحكٌم غيرم مب ا ها 

  بـــاٌ   محكِّم  آياتمهم  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 561 

النب جة المبحكصلةم من ذلك  نفنا إذا  ردنا آليةِّ الزيغ  ن توافَي آيَة بودا فإنفها ف

تخالف آية الزمرن  إذا  ردنا مطا قة آية الزمر فإنفها تخالف آية بود   ل   

بناك  يُّ إ كالا في  ضوح مقا د آ بي الزمر  بود  فالجم  بينهما  نبجم 

 بي  ونهم محكٌم  لكهم  مب ا ٌه  لُّهم  نب جة   اضحة    ح حة   معقولة    

م  ب    إذن   فال بدف لنا من الردو  إلى آيةِّ الزيغِّ نفسها لنفهم لماذا قسف

 اآليةم القرآن إلى محكما  مب ا ها؟

ذلك ٍَّنف ب ا البقس َم مخالٌف آل بي بود  الزمر سوية ن  مخالٌف  يضا  

لهم على آ ر (  فهو مب ا ٌه  للمعقول ٍَّنف )القرآن الكريم ماٌ   احدٌ  يجري   ك

 كلُّهم  ممحكٌم  لُّهم  ما نصك  عل ه  كثر من آيةا  

ى إلى ت ييرا في تر يبها  بل حدف  يٌ  آلية الزيغ في القرا ا مثال   حي م  دف

ةم إلى البسبكرِّ  را با  إ فا  ما تبضمكنمهم اآليةم من   ملبه الحادةم الماسك

 ي محا لةا لبمرير البناقض؟ عنا ر لك فِّ البناقضِّ ف

ف عن عمل ة  كلُّ  ي ا ممكٌن  عد النصوص الر ائ ة العجيبة البي تبحدك

    ) دم  القرآن من  بب الم ابب دم عا   البي ت  ر )نقصان حر فا
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(    ت  ر ا بالفا  في القرا ا  الحر او  البي تجد  عضها في  نقصان )سورا

 المالحي في آ ر ب ا الكبا  

 إ كال في لفظ )ممحكم(ن  ال يمكن االلبباس ه هن  ممكٌن فقط  ن  بنا فال

 يحدف البباس بين لفظي )مب ا ه(  )م ببه( 

 فه ان اللفظان َ َرَدا سوية  في سورا اٍّنعام لو ف الثمراو في قوله تعالى:

  …  ِّمم ببها   غيَر مم ببهان انظر ا إلى َثَمرِّ ِّ إذا  ثمَر َ ينعِّه      اٍّنعام

99 
ر ن في لفظي آية اٍّنعام؟  فماذا يقولم المفسكِّ

يقولون:  نفهما لو ف الب ا ه  عدمِّهِّ في الثمار  فالم ببه  المب ا ه 

اِّ الب ا هِّن  مبرادفان   الم ببه بو ال ي  ؤدكي إلى اال ببا  بين  فراد ِّ ل دف

 فهو  معنى المب ا ه 

 د المبرادفاو  بنا يطبكِّيم المنهج اللفظي قواعد  البي تنكر  دو 
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إذ  ح ٌح  نف الم ببَه مب ا ٌهن  لكن من المعلوم  نفه ل    لُّ مب ا ها 

ر ن يحسبونه من  ا  الفرق بين ثمار البزال ا  البمرن فهو  ي ببه  فالمفسكِّ

 غير مب ا ه   مفا الم ببه فهو عندبم من قبيل البزال ا  اللوب ا  

فالقرآن ال  ريدم إظهار الظوابر  مفا المنهج اللفظي فيرا   خالف ذلك  

 اإل ارَا إلى ما بو معر فا من ا بالفا    ت ا هان بل بو  نبكهم إلى فوارَق 

د اٍّ ناف   يظهر في الرسم   ف ةا في النو  الواحد نفسه من الثمار ببعدك

 البرتيب ال ي  وافي النظام القرآني حسب المنهج اللفظي 

 

 ممحكٌم  مب ا هٌ   

 غير م ببها     م ببهٌ مب ا ٌه ل  

 

  اآلن انظر  انببه معنا:

را ِّ  فلو قال القائلم: )إنف في العنب م ببها   غير مب ا هان  بعضم الزك

 يجمعون ما ت ا ه منه ابب ا  ب عه بثمنا  على(  فما معنى ب   العبارا؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 564 

را  يعزلون المب ا ه ظابريا   حد ن  لف نو ا على دهةان في  معنابا:  نف الزك

ن ٍَّنف دز   منه بو الم ببه  فلماذا  ا   نافا حين  نف ب ا المب ا ه بو عدك

 يفعلون ذلك؟

ٍَّنف النوَ  اٍّدنى سيبا   سعر النو  اٍّعلىن  الم بري ي ببه عل ه فال 

ن   مفا إْن  انوا ال  در ون  را م  در ون الفارق  عد دهدا يميكز  ب ا إْن  ان الزك

تخلو العبارا من البر يب )ابب ا  ب عه(ن ٍّنفها     ال يميكز ن ه جب  ن

دو ال ايَة  نفها للب    سعرا  على   حدك

 لو عدَو اآلن إلى آية الزيغ لوددَو  نف  بل الزيغ ) بكبعون ما ت ا ه ابب ا  

را ن ه فقد القرآن  الفبنة  ابب ا  تأ يله(  ذلك  جعلهم المب ا ه  يئا   احدا  مكرك

 لمب ا ه فك ف  الم ببه؟ب لك نظامه في ا

 فه ا ال ي  بكبعونه إذن بو )الممحكم المب ا ه غير الم ببه( 

  اآلن نسأل ما بو المب ا ه غير الم ببه في القرآن؟

ْر فهو عرضٌة لال ببا ن ٍّنفه ال يمكن   ف   الجوا : إنف  لف لفظا لم يمكرك

ظها البي ال  دود معنا   االقبران  فه ا الم ببه مثل سورا اإل الص   لفا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 565 

لها إالف في ب   السورا   مفا غير الم ببه فهو ال ي ا بر    لفاظه في 

ن  تراكيب عد دان  بو موضوٌ   اسٌ  للبأ يل  بو نفسه المساحة البي  بمكك

إذ المنهج ال قدرَا له حال ا  على ما ال …  ب ا المنهج من العمل فيها

راو لفظ ة له في البراكيب المخبلف ة  فالبراكيب الم بر ة في اٍّلفاظ مكرك

ا  دو ا عند إنكار النظام القرآني لكنها … مب ابهٌة  ما يكفي لبأ يلها إلى عدك

 دوٌ   اطلٌة  تأ يالٌو م رضٌة يمكن اكب افها  أدنى تدبكِّرا يعني  مالحقة 

  لفاظها في القرآن الكريم 

ذلك فإنفها تحافظ على فالبمر مثال  ه ه   ناٌف تب ا هم لحدكِّ اال ببا ن  م  

 النو 

  يضا  ه ه   ناٌف غير مب ابهة     لك العنب   فال  ب ا ه العنب اٍّب ض 

م  اٍّحمر    اٍّسود   لكنف في العنب اٍّب ض نفسه   ناف غير 

مب ابهةان  من الصنف نفسه  دناٌس تب ا ه لحدكِّ اال ببا  بينها على نف  

را   ح انا   إذن فكلُّ ما ي  ببهم على الرائي مب ا ٌه  لكنف ل    لُّ مب ا ها الزك

 م ببٌهن  ما في الرسم:
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 مب ابـــــهٌ 

 غير م ببها           م ببهٌ 

 

  على ذلك فالمب ا هم قسمان: قسٌم يم َببهم ه هن  قسٌم ال يم ببهم ه ه 

ردة إذن   فالقرآن ممحكٌم  لُّهم  مب ا ٌه  لُّهم   لكنف بناك آياٌو مب ابهاٌو لد

 اال ببا   ب ا يعني  نف آية الزيغ بي بك ا:

  …  هِّ هِّ آَياٌو ممحَكَماٌو بمنف  ممُّ الكَِّبا ِّ َ  مَ رم مم َببِّهاٌو      99اٍّنعام 

    رم م ببهاٌو  ل   )مب ابهاو( 

 بل نعثر على قرا اا له ا اللفظ به   الصورا؟

( ال  على قرا اا لآلية على  ورا   نعثر  الجوا : نعم )م ببهاوا

رين من ال واذ  و عند المفسكِّ  )مب ابهاو(ن  لكنها عمدف
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لكن اعبباربا من ال واذ ال يضعف اٍّ   بها  فه ا المنهج  رى  نف اعبباربا 

بها  عدما  ككد القرآن على  دود  عدا ا له …  من ال واذ بو دليٌل على  حك

 يحا لون تقط عه  دعله مخبلفا  م   عضه البعض 

يعني  نف الصورا البي تظهربا آيةم الزيغ بي  نف القرآن  لُّهم ممحَكٌم   ب ا

مب ا ٌهن بيد  نف  عض ب ا المحكم المب ا ه  ب ا ه لدردة حد ف اال ببا  

على من ال  درك نظامهن فال يأتي من في قلبه ةيٌغ إلظهار البناقض من 

قة نظامها  عدم قدرا الجم   على إدراكهن  إنفما  بعمكد  ب   اآلياو  ا ة  لدكِّ

إظهار البناقض بين المب ابهاو لفظا  إلمكان ة تأ يلها   ب ا يعني  نف ةائغ 

القلب عارٌف  ما يفعل  يحار  القرآن  أد او القرآنن  بو عل ٌم ببعض 

  نظمبه 

م  آية الزيغ آياو القرآن إلى محكماوا  م ببهاوا ثمف ذ رو  فلماذا إذن قسف

؟ بعو نفهم  بك   ن ما ت ا ه منه إذا  ان المحكم م ببٌه  مب ا ٌه في آنا  احدا
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 الجوا : إنف ب   بي طب عة النظام القرآني  فهو نظاٌم دقيٌي  عميٌي  حي  

دم  يفوكِّوم الفر َة على المبالعبين  فالبقس مم تضمكَن مرحلبين: اٍّ لى ما يحدكِّ

دم  سلو  طب عة القر   ل الزيغ م  ب   الطب عة تعامل  بآنن  الثان ة ما يحدكِّ

 ففي المرحلة اٍّ لى ذ ر البقس مم على النحو اآلتي:

منه آياٌو ممحكماٌو:  لم يقل مب ابهاٌون ٍّنفه قد ذمكَر ذلك في موض    1

 الزممر 

  مَ رم مم ببِّهاٌو:  لم    ر  نفها محكماون ٍَّنف الو ف قد ذمكَِّر في   2

 موض  بود 

 مب ابهاو ٍّنفه قد ذمكَِّر في موض  الزمر كما ال يحباج إلى ذ ر  نفها 

: ممحكٌمن مب ا ٌهن  ن   اقع ا  بو تقس ٌم ثالثيم فه ا البقس م ظابريا  ثنائيم

  م ببٌه  فهو بثالف  فاوا  )انظر الرسم اٍّ ير( 

َد تعامَل  بل الزيغ م  القرآن الكريم فقال:   في المرحلة الثان ة حدف

  م َةيٌغ َفَيبفبعوَن َما َتَ ا َه مِّنه  َفأمفا الف  ن في قملمو   بِّهِّ

  بنا نبو كف لنسأل:  يُّ ت ا ها ب ا  الب ا هم بو في القسمين؟
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 الطب  ال  بكبعون ما بو م ببٌه عليهمن إذ ال مكان لبأ يلهمن  ال موضو  

راو لفظ ة لكي تمسب لف لبمرير  بدافهم   لفهمهمن  ال مكرك

 ي المحكماو ) البي بي مب ابهاٌو  يضا ( فهم  بكبعون القسم اٍّ ل  

ففي المرحلة الثان ة دا   اسمها اآل ر المبر ك بنا  الم  ور في سورا 

 الزمر 

 معلوٌم  نف المب ا ه لفظ ا  بو  كثرية القرانن  ل لك قال ) مك الكبا (   إنف 

راو لفظ ة له بو اٍّقل مثل سورا اإل الص فعبكر عنه بـ ) م    ر(  ال ي ال مكرك

فهؤال   بكبعون )المحكماو  م الكبا (  البي بي مب ابهاٌو  يضا  لبمرير 

  ططهم من  الل تأ يل  عضها ببعضا اعبباط ا    يرِّ نظاما 

َك   مة االعبراض    مة تفسيربم  د الموضوَ   تأمكل بنفسِّ فانظر اآلن   عِّ

ا ذ رنا  لك في آلية الزيغن    مة ما ذ ر   في الموضو   لكهن مقارنا  ذلك  م

 منهجنا 

  ب ا رسٌم مبكامٌل للموضو   لكه:
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  القرآن العظ م 

 مب ا ٌه/آية الزمر محكٌم  مب ا هٌ  محكم/آية بود

  ر م ببهاو 

 في آية الزيغ
 م ببهاو

 محكماو  م الكبا 

 )مب ابهاو(

 مك الكبا  في آية 

 الزيغ

محكٌم  

 مب ا هٌ 

 م ببهٌ  

 مب ابهاوٌ 
ل الزيغ موضو   ب   

 في آية الزيغ
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  مثلة من البناقض المزعوم في القرآن 

 

 )حلول دد دا على ضو  المنهج اللفظي(

 

    البناقض بين آياو االعبراف  اإلنكار ليوم الق امة:

  رَد المب كككون البناقض المزعوم بين آ بين في اعبراف  إنكار الناس عند 

 الحسا ن  بما:

 له تعالى:قو 

   نفا مم رِّ ين  23اٍّنعام   َوهللاِّ َربكَنا َما  م

  قوله تعالى:

  ال َيكبِّموَن هللَا َحد َثا َ    42النسا 
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   َرد العلمــا م ثــالَف إدا ــاوا علــى بــ ا البنــاقضن عــدا إدا ــة غيــر منســوبةا 

:  ٍّحدا

 اإلدا ة اٍّ لى: إدا ة الراةي:

 مخبلفةا  وم الق امة  قال: إنف ذلك في مواطَن  ثيراا 

 اإلدا ة الثان ة: إدا ٌة منسوبٌة البن عبكاس:

قال: إنف هللا  وم الق امة ي فر ٍّبل اإل الص  فقال الم ر ون: )تعالوا نقول 

وهللا ربكنا ما  نكا م ر ين(ن ه خبم على  فوابهم فبنطيم   د هم  فعند ذلك 

ندبا  ودُّ ال ك ن  فر ا لو تمسوكى بهم !( إنف هللا ال يكبم حد ثا ن  ععمرَِّف )بك ا

 اٍّرض  ال يكبمون هللا حد ثا 

  ا بار )الملطي( دوا  ابن عبكاس 

 اإلدا ة الثالثة: إدا ة الطبرسي:

 ذ ر  نف الموا ف مخبلفٌة في  وم الق امة   داَ  بنحو إدا ة الراةي 
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رين:  اإلدا ة الرا عة: إدا ة  عضم المفسكِّ

كبموا حينما قالوا "وهللا ربنا ما  نكا م ر ين"ن  إنفما   بر ا ما قالوا:  نفهم لم ي

 في  نفسهمن  ي وهللا ربنا ما  نكا م ر ين في نظر  نفسنا 

 )انبه   ا بصار   انظر البفاسير المطولة(

 يرى المنهج اللفظي  نف اإلدا او ل   مبناقضة  م   عضها فقطن  إنفما بـي 

قــرآن الكــريم تــارا ن  تنــاقض الجــوا  نفســه تــارا  تمنــاقضم مواضــَ    ــرى مــن ال

  رىن بل  تناقض اآلية نفسها البي  راد ا الخالص مـن تناقضـها مـ  اآليـة 

 اٍّ رى 

ـحوا لنـا بـ   المـواطنن  سـبب ا ـبالف رد د  فقولهم  كثرا المـواطن: لـم  وضكِّ

الق امة فعلهم فيها من اعبرافا    إنكارا  فهم ال  ن قالوا  نف اآل بين في  وم 

طــوا قــالوا فــي  ــا تورف ــه ال ذ ــر للق امــة فــي الســ اق البــام لآل بــين  فلمف مــ   نف

حوبا   الق امة مواطَن  ثيرا بربا  من السؤال من غير  ن  وضكِّ

ل من اآلية اٍّ لى إلـى الثان ـة    مفا اإلدا ة المنسوبة البن عبكاس   فقد تحوك

وضـ ا ثالـ ا مـن القـرآنن  بـي  اسبخدام )الخبم على اٍّفوا ( ال ي بـو فـي م

This file was downloaded from QuranicThought.com



 575 

(ن لكنفهــا اتفســم   ــال موض  محا لــٌة تبــد    أنكهــا ت ــير إلــى )نظــاما قرآنــيكا

ل  ال د د فنسب فيها المعرفة للمجهول )عمـرَِّف  نف هللا ال يكـبم حـد ثا(ن  تحـوك

الحــد   مــن الم ــر ين إلــى الــ  ن  فــر ان  ي مــن اآليــة اٍّ لــى إلــى الثان ــة 

ة الضمائر     لك ال  دري  حـٌد مـا الفائـدا مـن اعبـرافهم   ير توض حا لعائدي

 عد  بم هللا على  فوابهم  بعَد إن نطق  دوارحهم نفسها  ما ارتكببـه؟  بـل 

المقصود ب لك إدباربم على اإلقـرار  االعبـراف للحـرج الـ ي نـبج مـن طلـبهم 

غيـر الم فرا  إنكاربم ال رك؟ إذ ال يكفي ه ه رفضم الطلب  ردُّ الـدعوى مـن 

 إدبارا على االعبراف 

 السؤال اٍّ ير: بل  ان  بم اٍّفوا    دُّ عليهم من  ن )تسوكى بِّهم 

اٍّرض(؟  فإنف اآلية تقول  نف رغببهم في االعبراف ال يفوقها  ي   لو 

 تسوكى بهم اٍّرض 

ا   مفا اإلدا ة الرا عة  قولهم فيها  نفهم ما  بموا حد ثا  حينمـا قـالوا )وهللا ربكنـ

ما  نكا م ر ين(ن بل معنابا لسـنا م ـر ين فـي نظـر  نفسـنا فـأ بر ا مـا فـي 
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 نفســهم  فمعنــى بــ ا الجــوا   نفهــم  ــانوا  ــادقين مــ   نفســهم  لــم يكــ بوان 

د اآلية نفسها  نفهم )كَ بوا(ن  تحد دا  على  نفسهم  قال تعالى:  بينما تؤ ك

  نفا مم رِّ ين م َما انظمْر  َوهللاِّ َربكَنا َما  م م َ َضلف َعنهم هِّ َ  َف َ َ بوا َعلى َ نفمسِّ

 24ـ  23اٍّنعام   َكانوا َيفَبر ن  

 لـم يطـ  القــائلون لهـ   اإلدا ـة اٍّمــر القرآنـي  فلـم  نظــر ا إلـيهم  لـم  ــر ا 

ك ــف  ــ كبوا علــى  نفســهمن بــل قــالوا عكــ  مــا فــي اآليــة  نفهــم ) ــدقوا مــ  

َ  الخْلـَي ال ـافلين الـ  ن بـم  نفسهم(    بك ا نسبوا الظلم إل ه تع الى إذ يع كِّ

في نظر  نفسهم غير م ر ين!  لكنف ما  دراك لعـل )المجيبـون( بـم  نفسـهم 

 بنا  بناك! 
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 إدا ة المنهج اللفظي

 

 لنكبب   ال  مجموعة اآلياو اٍّ لى  الثان ة:

 مجموعة اآلياو اٍّ لى:

 رمبمم َدمِّ َعا  ثممف َنقمو نبمم َ  َ وَم َنْح م م الف  ن  م َرَكاؤم م لم للف  َن َ  َركموا   َن  م

م إالف  ْن َقالموا َتزَعمون  نفا مم رِّ ين  ثممف َلم َتكمن فِّبَنبمهم انظمْر   َوهللاِّ َربكَنا َما  م

م َما َ انوا َيفَبر ن   م َ َضلف َعنهم هِّ  23ـ  22اٍّنعام   َك َف َ َ بوا َعلى َ نفمسِّ

 24ـ

 ياو الثان ة:مجموعة اآل

 ئَنا مِّن  ملكِّ  ممفةا  َِّ هيدا َ دئَنا  َِّك َعَلى َبؤال ِّ َ هيَدا َ وَمئِّ ا   َفك َف إذا دِّ

م اٍّرضم َ ال َيْكبِّموَن هللَا َحد ثا  َ ودُّ الف  َن َ َفر ا َ َعَصوا الرفسوَل َلو تمسوكى بِّهِّ

   
 42ـ  41النسا  
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 طرائقــهن نالحــظ الفــوارق بــين   مــن غيــر د ــولا فــي تفا ــيل بــ ا المــنهج

 المجموعبين  صوراا سريعةا:

 المجموعة اٍّ لى بم ال  ن   ر وان  المجموعة الثان ة بم ال  ن  فر ا   1

المجموعة اٍّ لى يح ـربم دم عـا ن  المجموعـة الثان ـة مـن  ـلك  مـةا فـوج   2

  معهم  هيد 

ة بــم المجموعــة اٍّ لــى بــم اٍّتبــا  مــن غيــر القــادان  المجموعــة الثان ــ  3

 القادا بد ن االتبا  

ــى فر ــةن   4 ــي الفبنــة  تحــا ل الحصــول عل ــى مســبمركٌا ف المجموعــة اٍّ ل

  المجموعة الثان ة معبرفٌة ال فر َة لها 

المجموعة اٍّ لى الم ـر ون مـن  ـلكِّ اٍّمـم  لكافـة اٍّةمـانن  المجموعـة   5

م الثان ـة الـ  ن  فــر ا فـي ةمــن النبـي  ـلى هللا عل ــه  آلـه  ســلكم لودـود اســ

 إ ارا للقريب )بؤال (  )عصوا الرسول( 

: ما بي العالقة بين اآل بين ل حدف البناقض المزعوم   يسأل المنهج  عدئ ا

 بينهما؟ 
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ن  فــالمعبرفون مجموعــٌةن  المنكــر ن مجموعــٌة غيربــان  المعبرفــون فــي ةمــانا

ن  المعبرفون قادٌا  المنكر ن  تباٌ      المنكر ن في  لكِّ ةمانا

القٌة بين اآل بـين عنـدبم ٍَّنف الم ـرك  الكـافر سـواٌ  عنـد  بـل نعم   تودد ع

( إالف  قالوا بو  وم الق امة  لكن   ن بو  البفسيرن  ٍّنفه تعالى ما قال ) ومئ ا

  وم الق امة في ب   اآلياو؟

 ل   ب ا  حسب!

فالمنهج اللفظي يك ف لك من النظام القرآني  نف مجموعـة الم ـر ين منكـرٌا 

 فعالهان  مجموعة ال  ن  فر ا معبرفٌة د ما   أفعالها  في  لكِّ القرآن  د ما  ٍّ

ةم المجموعبين من  الح ر اٍّ ل فودا  فودا   الى الحسا   الى الميـزان   قصك

ـٌة   الى  راو الجحـ م  الـى النـار  الـى دهـنكمن  فـي دم ـ  الموا ـف بـي قصك

ــٌة طويلــٌة كاملــة اٍّ عــادن   اضــحة ال ــخوص فــي النظــام القرآنــي     بــي قصك

ا ن  على طولها فإنف المجموعبين تمجمعـان  ح انـا  لـبلعَن إحـدابما اٍّ ـرىن  ددك

 في الحالبين يعبرف القادام  مـا فعلـوان  لكـنكهم  نكـر ن  ن يكونـوا بـم سـبب 
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ضالل اٍّتبا    مفا اٍّتبا  فينكـر ن مـا فعلـوان  يعبرفـون  نفهـم ضـلكوان   نكهـم 

 القادا  ما ضلفوا إالف  سبب

ـَل بـين اٍّتبـا   القـادا فقيـل لهـم:  ففي تلك اآلية موضو  البح   ان قد فمصِّ

  ن  ر اؤ م ال  ن  نبم تزعمون؟   حينما يجبمعـون  نكـر القـادا  ن يكونـوا 

بم سبب  رك اٍّتبا  ) قال  ـر اؤبم مـا  نـبم إيكانـا تعبـد ن(ن   ـ لك قـالوا 

  29 ـ 28)إن  انوا عن عبادتكم ل افلين(  ون  

  يردُّ اٍّتبا  قائلين:

   َِّر  اهلل  33سبأ   َبْل َمكرم الليلِّ  النفَهارِّ إذ َتأمر َنَنا  ن َنكفم

    لك يقولون:

   نبمم َتأتموَنَنا عن الَ مين  28الصافاو    م

 فيردُّ القادام:

   َلو َبداَنا هللام َلَهد َناكمم   21إبراه م 

م اٍّتبا  ال كوى:   يقدك

  َبفَنا َبؤال ِّ  ضلُّوَنا ر   38اٍّعراف 
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  تأتي المسائلة:

   بيل َبادي بؤال ِّ  م بمم ضلفوا السف  17الفرقان   َ َ نبمم َ ضَللبمم عِّ

  قد  مؤتى  ال هود  اٍّدلكة  تظهر مسؤ ل ة اٍّتبا :

   م  َِّما َتقولون  19الفرقان   َفَقد  ك فبو م

 دا ل النار: يسبمرك الخصام  المالعنة حبى 

   مم  بلِّ النفار  64ص   إنف َذلَِّك َلحيم َتخا م

 بك ا فالمجموعة اٍّ لى البي بي مجموعـة القـادا مـن الـ  ن  فـر ا معبرفـٌة 

ـا اآلن تريـد الـبخلكص مـن مزيـدا مـن اٍّ ةار فبـرفض  ن  د ما   ما فَعَل ن لكنهك

ا فإنفها تريد إلقـا  تكون مسؤ لة  عن ضالل  حدا    مفا مجموعة ال  ن   ر و 

 الببعة على القادا  الخالص نهائ ا  من المسؤ ل ة 

مم لكلكِّ طـرفِّ   مفا الحكم اٍّ ير فقد   ضحبه آياو الوةر  حمل اٍّثقال   ه حكم

علـى اآل ـرن  تقبــل مـن  ــلكِّ طـرفا  احـدا  مــن دعـوتين  أ ــ  الطـرف اآل ــرن 

ا  منهم على الضالل فبظهر ه قبل من ال  ن  فر ا قولهم  نفهم لم يجبر ا  حد
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ــولهم  نف بــؤال  قــد بــد بم إلــى  ــراو  ــا  ق ــم لفتب ــا    يحك مســؤ ل ة اٍّتب

 الجح م ه حكم  ه ضدف القادا    يحمكلوا:

  لما  ال م  ِّ يرِّ عِّ لِّ حمِّلوا   ةَاَربمم َ امَلة   وَم الق اَمةِّ َ مِّن   ةارِّ الف  ن يمضلكوَنهم

ر ن   21إبراه م   َسا  َما َ زِّ

 فهما إذن فريقان مخبلفان ح اا   موتا   ن ورا   حسا ا   اعبرافا   

 بنا  ؤ كِّد المنهج اللفظي  بم ة البفريي بين ال رك  الكفر مرفا    رىن إذ 

 رى  نف اعبباربما  يئا   احدا  ال  لب  اٍّمور  ال يخالف النظام القرآني 

درك  يف  ي ا  ح حا عن العقيدا  حسبن  إنفما معنا   نف المعبقدم ب لك ال  

الد ن ةن ٍَّنف ب ا اٍّمر بو  لف  ا  الدكِّ ن  لكِّهِّن  الخطأ ه ه يعني   طاَ  

 تبلوبا   طاٌ  في دم   البفا يل 

 

    البناقض في آياو الَخْلي بين إدا او العلما ن  حلف المنهج:

في المأثور على إنف دعوى البناقض بين آياو َ ْلي اٍّرض  السما  َ َرَدو 

 نفها قديمٌة ددا ن إذ ترد  إلى عصر الصحا ة  فقد سأل عنها سائٌل ابَن 
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ن   مثيرو مركاوا   رى في العصور الالحقة   ال ةال  بي بين    ا  ردكا  عبكاسا

من  إن اعبمدبا )ابن الرا ندي(  )ابن الن ريله( على  نفها إحدى المطاعن 

كين  القرآن الكريم  على القرآن    ان ب ا الردالن من دملة الم كك

 إعجاة     لو  ان في رد د العلما  ما يقط  سبيل ب   اٍّقوالن َلَما 

دف في محا الو الردك  دم الجِّ و لدعوى البناقض قائمٌة له ا اليوم  ل لك َنجِّ اسبمرك

با في  لكِّ عصر   عليها في ب ا العصر مثلما نجدم

 د مركا    رى: لقد  ككدنا في المنهج اللفظي  نؤ كِّ 

ــرين  إنف  يف تنــاقضا يك ــفه م ــككٌِّك فــي بــ ا القــرآنن إنفمــا مــردُّ م إلــى المفسكِّ

 مردعمهم إليهمن ٍّنفهم قالوا في  بـا  هللا مـا  ظهـر  بهـ ا البنـاقض  فلـم تكـن 

ةا  القرآن  تفسير  سـوى تلـك الملكـاو البـي بـي  ـرو  لد هم  يفةم قواعدا  ا ك

اعد البي تجعل منه مثل  يكِّ  ـالما   فك ـف يقـدر علـى ردكِّ لنقد  ي  المن  القو 

؟   البناقضِّ من  ان  عقيدتمهم  قواعدم م مبن ٌة على البناقضِّ

إنف البناقض المزعوم عن آياو الخلي بو بين مجموعبين من اآلياو البي 

ما او  اٍّرض:  بما:  ت  ر  لي السك
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 (:32ـ27)اآلياو المجموعة اٍّ لى: قوله تعالى في سورا الناةعاو 

 َما ِّ َبَناَباسَ لك َ َ نبمم َ َ دُّ َ لَقا   م ا     َرَفَ  َسْمَكَها َفَسوفاَبا   غَطَل َليَلَها َ َ

َحاَبا  نَها َماَ َبا َ َمرَعاَبا  َ اٍّرَض َ عَد َذلَِّك َدَحاَبا   َ َ  َرَج ضم    َ  َرَج مِّ

  م  آياوا بال  الف 

ل  )اآلياو المجموعة الثان ة: قو   (:12ـ8له تعالى في سورا فمصكِّ

  قمْل إِّنفكم لَبكفمر َن  الف ي َ َلـَي اٍّرَض فـي َ ـومينِّ َ َتجَعلـوَن َلـهم  نـَدادا  َذلِّـَك

َر فيَهـا َ قَواَتَهـا   َر ُّ الَعاَلمين ْن َفوقَِّها َ َباَرَك فيَهـا َ َقـدف َ َدَعَل فيَها َر اسَي مِّ

َ ـاٌن َفَقـاَل َلَهـا  وا   للَسائِّلينفي َ رَبَعةِّ َ يفاما سَ  َما ِّ َ بـَي دم ثممف اسَبَوى إلى السف

َفَقَضابمنف َسبَ  َسَمواوا فـي    لَفرضِّ ائَبَ ا َطوَعا     َ رَبا  َقاَلَبا َ َتيَنا َطائعين

ف نَ ا  ِّمَصاب َح َ حِّ ماَ  الدُّ ظـا  َذلِّـَك  وَمينِّ َ َ  حى في  لكِّ َسَما ا  مَرَبا َ َةيفَنا السف

 َتقد رم الَعزيزِّ الَعل م  

  رب  آياوا بال  الف

 

   مفا البناقض المزعوم فهو في  مرين:
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اٍّمر اٍّ ل: إنف  لَي السما  في المجموعة اٍّ لى  ان قبل  لي اٍّرض  

 في المجموعة الثان ة  ان  لي اٍّرض قبل  لي السما ن  بو  ناقض ما 

 في المجموعة اٍّ لى 

لثاني: إنف  يفام الخلي بي سبةم  يكاما  ما بو معلوٌم في آياوا   رى في اٍّمر ا

ل  بي ثمان ة  يكاما  فاٍّيكام في  القرآن   لكنف مجمو  اٍّيكام في سورا فصك

ب   السورا تخالف اٍّيام السبة الم  ورا في سورا اٍّعراف مثال  في قوله 

 تعالى:

 َمواوِّ  اٍّرَض في سبفةِّ  يفاما ثممف اسَبوى َعَلى إنف ربفكمم هللام الف ي َ َلَي ا لسف

 54اٍّعراف  الَعرشِّ 

   ان  رد د العلما  على ب  ن البناقضين مبفا تة  ن  ر دملة  منها:

 

I  :  دوا  ابن عبفاسا
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) لَي اٍّرض في  ومين ثمف  لي السما  ثمف اسبوى إلى السما  فسوكابن في 

فــأ رج منهــا المــا   المرعــى   لــي الجبــال   ــومين آ ــرينن ثــمف دحــا اٍّرض

  اآلكام في  ومين ف لك قوله تعالى دحابا( 

ر الدحو  ونه غير الخلين فيرفـ  البنـاقض بـين اآل بـين مـن   ب ا القول يفسكِّ

ـما  إذ قـال )ثـمف  لـي السـما  ثـمف  ب   الجهـة   لكنـه لـم  ـ  ر  يكـام  لـي السك

ا الخلي؟  اسبوى(ن فاالسبوا   البسوية في  ومينن   لكنف  م بي مدك

ا  بي  ومان لكان  ثمان ةن فرد  البناقض  عدد اٍّيام   فلو  ضعنا المدك

 لكنف اآلية ت  ر  نف إ راج الما   المرعى في الناةعاو بو نفسه اٍّقواو في 

 فمصل   فالجوا  دعله في  ومين  بو في فمصل   ربعة  يكام 

ر في النصك ممف  ا منفصـلةن  لكنهـا لـم تمـ  ر  اللفظ )ثمف(  بكرك ا يفيد  دـود مـدك

ما    مهما حا لَ  ٍّدلِّ دعلِّ نص الجوا  يطابي اآلياو  لفها  عند  لي السك

 فإنفك ال تجد ترتيبا   بمك ه ه ذلك البطابي   بإمكانك دراسة االحبماالو البال ة:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 587 

 البرتيب اٍّ ل:

 دحو اٍّرضـ  ـ  اسبوا   تسويةــ     لي السما ــ     لي اٍّرض 

  ومان         ومان      ؟     ومان 

 البرتيب الثاني:

 دحو اٍّرضــ    اسبوا   تسويةــ     لي اٍّرض ثمف السما  

  ومان؟؟          ومان     ومان     

 البرتيب الثال :

 دحو اٍّرضــ   اسبوا   تسوية ــ     لي اٍّرض ثمف السما  

  ربعة  يكام؟؟       ومان     ومان     

 

فالبرتيب اٍّ ل فمقَِّد ه ه  َمدم  لي السما ن   الف ه ه الدحو  إ راج الما  

ل    في البرتيب الثانين فإنفه عند ا براك  لي  العدد الم  ور في فمصكِّ

اٍّرض  السما  في  ومين فقد ضاع  اٍّيكام اٍّربعة الخا ة  اٍّقواو في 

ل     مفا البرتيب الثال  فإ نفه يفبرض ه ه حد ف  طأ في النقل  فإذا فمصكِّ
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 عدَو اٍّيام اٍّربعة لمكانها  دمجَ   لي اٍّرض  السما  في  ومين رد  

 المجمو  ثمان ةن فخالف نصك اٍّعراف 

 

II  :دوا  القاضي عبد الجبار 

ر  عد  لي  ل ن  لكنف الدحو تأ ف )إنف  لي اٍّرض قبل السما   ما في فمصكِّ

 السما ( 

دا  لجوا  ابن عبكاسن حي  نقول: إن ب  ا الجوا  يعببر عندنا فهما  محدك

 ل ى ه ه  حد البناقضين  إثباو اآل رن ٍّنفه إذا  ان لفرض  ومان فه   

 ربعة  يكامن  للدحو  إل راج اٍّقواو  ربعة  يكامن فه   ثمان ة  فأثبَ  تناقض 

 العدد  إةالة تناقض البقديم  البأ ير 

 

 

III  :دوا  ابن قبيبة 

 قال: ) إنفما يجد الطاعنم مطعنا  لو قال  اٍّرض  لقها( 
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 المعنى:  نفه قال دحابا  الدحو غير الخلي  إذن  ثبَ   ربعة  يكام  عد اٍّربعة 

 البي لفرض  السما ن فهو  اإلدا ة السا قة  دف  تناقضا   إثباو آ ر 

 

IV  :دوا  الخطيب االسكافي 

اٍّيام  فاٍّيام اٍّربعة الخا ة في قال: )  ال به افبراض  دود تدا ل في 

ل  منها اليومان الم  وران لخلي اٍّرض في   ل اآلية( /غركا البنزيل  فمصكِّ

  415 دركا البأ يل/

 في ب ا الجوا  تكلكف  كثر ممكا سبَي في اٍّدوبة اٍّ رىن ٍّنفه يفبرض 

إنف البدا ل بين مجموعبين مفصولبين بـ )ثممف( في س اق اآلية   م  ذلك ف

اٍّمر على ب ا النحو  زيل البعارض  عدد اٍّيام في اٍّعرافن  لكنه  ثب   نف 

الدحو  الخلي لفرض قد حصل قبل السما ن  بو إثباو للبناقض في 

م إحدابما على اٍّ رى عند الفصل  البدا ل   الناةعاو  إذ ال بدف من تقدكِّ

 

V  :دوا  ابن حزم 
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ق الجابل بين قوله  تعالى سوكى السما   رف  سمكها قال: )فلم يمفركِّ

 بين"سوكابن سب  سما او"  فبسوية السما  دملة  قبل دحو االرضن 

  51 تقس م السما  طرائي  عد دحو اٍّرض(/الردك على ابن الن ريلة/

نقول: لقد   طأ في قوله )سوكى السما   رف  سمكها( ٍَّنف ما في اآلية بو 

ن رف  سمكها فسوكابا(  فأ لف )بنى(  ل   )سوكى(: ) م السما  بنابا

َم البسوية  ت اضى عن البنا   ي ال  نببه القارئ إلى  نف البنا    البرتيب  قدف

بو  لي     طأ     ان بو قا دا  للخطأ حينما قال )سوكابن سب  سما او( 

ة  (  فأراد المطا قة بب يير حر ف القرآن  حجك ل  )قضابنف  إنفما بي في فمصكِّ

وض ح   م  ذلك فال تعثر على  ي ا دد دا في إداببه سوى  نف ال رح  الب

الطرائَي  عد الدحون  بو  اضٌح من تأ ر الطرائي عن اٍّقواو   الطرائي 

 لم يجب عن  يكا من المسألبينن …  مرتبطة  الدحون إذ الطرائي  عد الدحو

ى ثمف حسم اٍّمر  قوله )فالح  نف اآل بين مبكفقبانن يصدق  عضهما عل

  عض( 
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VI  :دوا  الراةي 

 تلخكص ببقديم  لي السما  على اٍّرضن  بي عك  اإلدا او السا قة 

دم عها في  ض  حلكا للبرتيب   فيها  ما ترى بادٌ  علميم ٍَّنف اٍّرض 

دزٌ  من الكون  فاعببر  لي الكون سا قا  على  لي اٍّرضن  لكنف الجوا  

ل   ال يحلك م كلة عدد اٍّيامن    لك  ناقض  البرتيب الم  ور في فمصكِّ

 

VII  :دوا  حفني  حمد 

َد ه ه ثالثة اتكجاباوا لإلدا ة   بي ال تخرج عن   بو دواٌ  حد ٌ  حدك

الم  ورا سا قا  إالف  فكرا   رى إضاه ة  ال بها: إنف البعدية الزمان ة في 

ه قوله تعالى ) اٍّرض  عد ذلك دحابا( ل   ةمان ةن إنمفا بي )ذ رية(  ي  نف 

د عطفا فال تعارض  ثمف  ضاف:  ب ا  ربا في ال  ر ال غيرن فهي مجرك   ف

 اٍّمر  ائٌ  في  الم العر ! 

 لكنف المنهج اللفظي  رى  نف البناقض ال يمحلُّ ببناقضا آ را  فرحم هللا عبدا  

 قال  يرا     سك  
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  ف تكون ) عد ذلك(  معنى )م  ذلك(    معنابا ال  ي  الببة؟ … إذ

 لماذا ب ا ال  ر البعدي؟  لماذا لم يقل ) اٍّرض دحابا(؟  فالجملة ال 

 تحباج إلى عطفا    غير  إذا لم يكن له معنى 

 

VIII  :اٍّدوبة العلم ة للكمبفا  المعا رين 

َسَلَك  ب   اإلدا او المعا را سلو ا  علم ا   ال به: إنف اليوم بو موضوٌ  

ن   نف ا بالف مقدارِّ ِّ   في الل ة  القرآن  دلُّ على  نف اٍّيام ةمنيم نسبيم

 مخبلفٌة في الطولن فيز ل البناقض إذا  ان  اٍّيام به ا المعنى 

 ب   اإلدا اوم تحا ل حلف البناقض في عدد اٍّيامن  لكنها ال ت  ر  يئا  عن 

البرتيب في الخلي    ُّهما  سبين  ال ي تدلُّ عل ه  لفاظ )ثممف(  ) عد ذلك( في 

 او  البي ظابربا البناقض حسب قولهم اآلي

 عال ا  على ذلك فهو يضر   الل ة  المنطي عرض الجدارن  ي  كِّرَك ببفسير 

و عل ك    أنفنا تنقصنا  السلف  الخلف في القر ن الماض ة  البي مرك

د المعاني للفظ الواحد  فيريد المعا ر ن  ن يكون  المرادفاو في الل ة  تعدك
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مثل )اليوم(  ةمانا  نسب ة  مب يكرا   فمن ال ي يمسك لظرف الزمان نفسه 

  حق قةا  احداا  عد ذلك؟ 

فجوا  المعا رين ال يمكنه تحد د تلك المعاني النسب ة المزعومة  ال يقدر 

د  الما  زيد اٍّمر سو   الحق قة  فا     على تقد ربان فهو مجرك

 

 حلُّ المنهج اللفظي للبعارض بين آياو الخلي

 

منهج اللفظي ال يحلُّ ب ا البعارض الظابري آلياو الخلي م   عضها إنف ال

ف ةان     اسبخدام  لفاظا مبهمةان    عن طريي )تر   ( الث راو   طريقةا تعسك

 حي   ؤدكِّي إلى ب ا ة اإلدا اون    حلكِّ تناقضا  إثباو آ را  فاإلحكامم 

علِّمَ  ما في تلك القرآنيم في  لكِّ اآلياو بو  احٌد   لوال  وف الملل ل

اإلدا او من مسا ئ في فهم اآلياو الم ار ة م  آياو الخلي  ألفاظا 

 معيكنةا 
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 على عك  ما تظنك فإنف المنهج ال يسب رق  قبا  طويال  لحلكِّ مسألةا )من 

المعضالو(ن بينما يقضي  يكاما   ل اليف في تببك ِّ آثارِّ قض ةا معيكنةا تعببر عند 

رين  النحوي  ين  مرا  مفر غا  منه  المفسكِّ

فمثل ب ا البعارض الموبوم بين آياو الخلي تكفي لحلكِّهِّ دملة   احدا     ربا 

المنهج بي: )  ُّها السادا المجيبون على البعارض!   انبم اآلن في اليوم 

 الثال  من  يام الخلي(! 

ن الخلين  فمن  أن ب   العبارا  ن تجعلنا في منبصف اٍّمد المضر   لبكوك

 فبمحلُّ ب لك دم   المبناقضاو  دم   اٍّسئلة المبعلقة بها 

ح المنهج ب   العبارا على  كل نقاوا مخبصراا:   يوضك

   لقد فاو المجيبين  بم في  ضم المحا الو لحلك ب ا البعارض  نف 

اإلدا او قد تحدف تعارضا  آ َر م  قواعد  ساس ة للدكِّ ن  فإنف الخالَي تعالى 

ر لبمام الخلي  البكوين  ةمنة  تالئم نف   ال يحباج إلى  ةمنة الخلين بل قدك

َننا  ضعها   إذن فاٍّيكام الم  ورا بي ل   فبرا  قضابا في  الخلي في سم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 595 

َد  ل   فما  ا     ما حدك  لي ب   اٍّ  ا ن بل بي آماٌد مضر بٌة لها لبب كك

َد لها آداال   يضا   قال تعالى: ل فقد حدك  لها آمادا  للب كك

   ما اوِّ  اٍّرضِّ إالف  الَحيكِّ  َ َدلا ممسمكى  3اٍّحقاف   َ َما َ َلقَنا السف

فما  درابم  نف  عضها ال ةال في طورا من  طوار البكوين   بل ال بدف من ذلك  

 فاٍّيكام السبكة بي رقٌم عدديم بد ٌل عن اٍّمد المضر   نفسه 

ل      فاتهم  يضا   نف الحد   عن ) يكاما(  ق  ال ةال ه ه الفلك في   ك

تكوينه  ت كيلهن   ق  لم تنبثي عنه حر ٌة منبظمٌةن بو من  ا  الحد   

ن حر ة الفلك؟  عن المعد م  إذ   ف يفبرض  دود ةمانا قبل تكوك

 لكن حينما يكون ب ا الزمان بو ةمان اٍّدل البامك فإنفه س كون من 

ر    يكون بو  صائص حر ة الفلكن  يكون له معنى يفهمه  السام   يقدك

نن  ك  تبكوك الظرف العام لحر ة ب   اٍّدزا   لكها   فهي إذن )ه ه( تبحرك

  )ه ه( تق  حوادثها من البد   اإلعادا 

روم لك  ج   فاتهم  يضا  المعنى الل وي  فلو قال الردل البنه المسافر )قدك

يكف انه  هرينن  نفقة   طعاما  في  هرين(ن لكان معنا   نف الطعام  النفقة
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ر   ل   المعنى  نفه قضى  هرين في تقد ربا  فلماذا   بح قوله تعالى ) قدك

فيها  قواتها في  ربعة  ياما سوا   للسائلين( مخبلفا ن    بح  اٍّيام اٍّربعة 

ماض ة  لكها؟  ما لو  ان المجيبون لم يأكلوا من تلك اٍّقواو  ل سوا )سوا  

حٌد عن معنى )سوا (ن  بماذا بو مبعلكي  البقد ر م  السائلين(  فلم يسأل  

 م  اٍّيام اٍّربعة؟  فمن الواضح ل ويا   نفه مبعلكٌي  أربعة  ياما فيها يظهر 

دم   السائلين  فهو من ب   الجهة  مدم الخلي نفسه ال  مدم السما او 

و على  دناس   طوار من الكائناو قبا   دبورا  مرك   اٍّرض   معلوٌم  نف حم

 فه   اٍّيام اٍّربعة بي  مدم الح اا على اٍّرض  … قبل اإلنسان

ٌر(  قال تعالى:  د   فاتهم   لك  نف الخلي )مسبمكِّ

   َيخلميم َما ال َتعَلمون َ   81النحل 

:   إنف توس   السما  مسبمرم

   عون  47ال ارياو    الَسما  َبنيَناَبا  أ دا َ إنفا َلموسِّ

 لِّ مضار ا  جوارِّ ِّ فعل مضار ا مسبمرا في قوله تعالى: فاتهم  دودم فع

  نفهم  مبدي م  يمعيد    13البر ج 
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ربم  نف اٍّيام السبة مض   لكها  زمنا للخلين  فالخطأ  لُّ الخطأ بو في تصوك

بينما الزمن لم يظهر  حر ةا للفلك إالف  عد الخلي ال ي بو مسبمرم في ظرف 

 ةمانه 

تأكيد القرآن على  دود  ياما منبظراا للخلي حي   مر هللا  بـ   فاتهم   لك

  الب  ير بها: )عليهم السالم(تعالى موسى 

  َِّذككِّربمم  ِّأيفامِّ هللا    5إبراه م 

  مَر تعالى  أن نردوبا  ننبظربا ٍّنفها  يكاٌم م هودٌان  بي  طواٌر  حقٌب 

بانين    يم فيها الوعد اإللهي  الحسا  الرك يرف هللا اٍّرض فيها عباد   بحقك

الصالحين! فمنها ) وم الدكِّ ن(  ) وم يقوم اٍّ هاد(   ) وم الفصل(    بي 

 يكاٌم دعلوبا مرادفاٌو ليوما  احدا فقط بو  وم الق امةن  ةعموا  ن تلك اٍّطوار 

 ما بي إالف سب     تس  سنين! 

ظام اٍّحسن( نعم يأت ك إيضاٌح  حسنم له   المصيبة في فصل )ما بو الن

 الحقا  
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    تناسوا المأثور  المر ياو  قولهم عليهم الصالا  السالم ) يكام هللا 

 …( المردوكا ثالثة

فزعم  عضهم  نفها   بارم آحادا ال تفيد ال قين      ف يكون اٍّمر   لك  بي 

به من اٍّ طا ؟    باٌر تعارض ما اتكفي على  حك

 من ب ا الكون الواس    نفه تعالى بد  ة   فاتهم   لك  نف اٍّرض بي دز ٌ 

الجم    لقا   إيجادا ن إالف  نفه فصل المراحل  اٍّحقا   اآلدال في ب   

م السما     اٍّرض(  حي   نفه لم    ر  اآلياون فأدمعوا على ) دو  تقدك

لَِّقبا سوية  رغم  لعهم ال د د  كثرا  دو  البفسير    حٌد منهم  نفهما ربكما  م

م يجعلوا ب ا االحبمال  حَد الودو   الرغم من  ثرا ما دم  سبحانه  تعالى فل

 بين السما او  اٍّرض في البر يب القرآني 
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 الفصل الخام 

 

 النظام الطب عي  النظام اٍّحسن 

 

إنف من نبائج المنهج اللفظي البال ة الخطورا بي انعكاس فكرا )النظام 

  نف النظام الحالي للطب عة بو )النظام اٍّحسن(ن حي  ادفعى الجم  م 

اٍّحسن(   لكنف ب ا المنهج  بمككن من الك ف عن  طالن ب   النظرية 

  إحالل فكرا )السعي إلى النظام اٍّحسن( بدال  عنها 

 ال يمكن  ن تظهر تفا يل ب   الفكـرا إالف عنـد الحـد   عـن طريقـة المـنهج 

الخا ة بهان  فهمها  طريقةا م ا راا لَِّمـا  في معالجة اآلياو القرآن ة  اٍّلفاظ

سبَي   بـي تفا ـيٌل د  قـٌة   ثيـرٌا تـأتي فـي محلكِّهـا عنـد تطبيـي قواعـد بـ ا 
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المنهج على  حد المواض   الهامكة في العقيدا   مفا فـي بـ ا المـودز فسـوف 

 نورد تمهيدا  له   الفكرا مؤلففا  من ع را عنا ين فرع ةا بي:

 

 ى إ كاالو النظام الطب عيإدا ة المنهج عل  1

 

لقد د   العلما م سوا    انوا علما  د نا    علما  طب عةا علـى ترسـ ت نفـ  

ة  النظام الطب عي  فإذا سأل  حـٌد مـا  اإلدا ة القديمة حول البساؤالو الخا ك

ن  عن سبب الببـا ن المنـا ي    البيئـي مـثال    مـن حـركا  ـد دا إلـى بـردا  ـد دا

ابزام د ما  بـي: إنف النظـام الطب عـي بـو نظـاٌم مبـواةٌنن   نف كان  اإلدا ةم الج

ــر المنــا ي  ن  نــبج المحا ــيل المخبلفــة الضــر رية ل عــ ل  مــن  ــأن الب يك

اإلنســانن ٍَّنف بنــاك محا ــيل ال تنمــو إالف فــي البــرد    ــرى ال تنمــو إالف فــي 

ن  اإلنســان محبــاٌج لهــ   اٍّنــوا  دم عهــا  فيــدلُّ ذلــك علــ ى  نف النظــام الحــركِّ

ٌر له ا ال رض   الحالي بو نظاٌم مسخف
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 لكنك ب   اإلدا ة تبد  غيَر مقنعةا تماما ن  بخا ة  للمبد كِّن    المؤمن  

ر من  نفه   ل المقبنعين بها  ٍَّنف المبد كِّن  دركم   ب ا على عك  ما تبصوف

  نظاما  نبج  نف هللَا قادٌر على  لكِّ  ي ن  ل لك فهو تعالى قادٌر على  ض

ب   الحاداو  يبفسم  االعبدال المنا ي البامكِّ مثال ن  يخلو من الخصائص 

 المدمكِّرا للطب عة  

 إذن فال بدف مـن  دـود سـببا آ ـر لمثـل بـ   القسـوا فـي النظـام الطب عـي ال 

عالقة له  حاداو اإلنسانن ٍَّنف ب   اإلدا ة لها معنى آ ر مفادم م  نف  اض  

ب عــــي بــــ ا مجبــــوٌر  مقهــــوٌر علــــى  ضــــعه  صــــورته الحال ــــةِّ  النظــــام الط

فالمحا يلم تحباج إلى ب ا النظامن  بو  ريد لإلنسـان  ن يسـبمرك فـي ح اتـه 

َداِّ عليهان فهو قادٌر على اإلنسانن  لكنكه غير قادرا على ت يير طب عة  المعبمِّ

در مـا بـي المحا يل   الناتج  ن اإلدا َة السالفَة لـ   بـي إدا ـة  د ن ـة   قـ

 إدا ٌة إلحاديٌةن إذ ال   ار  مام  اض  ب ا النظام سوى ب ا الخ ار 

 ال تحسب  نف المبد كَِّن  المؤمَن حينمـا يسـوق بـ ا الـدليَل الـ ي ذ رنـا  علـى 

 نفه نف  اإلدا ة القديمـة عـن إ ـكاالو النظـام الطب عـي   ال تحسـبه مقبنعـا  
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ــا   ــه لســانهن فهــو مضــطرم إلقن ــَج   ــهِّ  إن لهِّ ــةِّ مــ  رفضِّ ــهِّ بهــ   اإلدا  نفسِّ

الدا ليكِّ لهان ٍّنفه ال يملك تفسيرا  آ ر لها غير ب ا البفسير ال ي  ضعه له 

علما  الدكِّ نن    فَدبم  عد ذلك علما  الطب عةِّ حينما   فوا عن فكراا مسانداا 

 ٍّبل الدكِّ ن  بي فكرا )البواةن الطب عي( بين الكائناو 

 

 لطب عينظرٌا في البواةن ا  2

 

لقد الحَظ علما  الطب عة عالقاٌو عدديٌة  تكوين ٌة بين اٍّح ا  علـى اٍّرض  

فزيادٌا معيكنٌة في  عـداد  ـائنا حـيكا تسـبلزم ةيـادا     نق صـة  فـي  عـداد  ـائنا 

آ را بنا   على عالقةا ح ات ةا بينهما    دفى ر دم عددا  بيرا من ب   الظوابر 

ة بودــود مــا ســمكو   ــالبواةن الطب عــي  الــ ي إلــى  ن يعبقــد علمــا  الطب عــ

  بضمفن  طكة  مبكاملة  لبعايل الكائناو م   عضها 

 اعببر ردال الد ن فكرا البواةن الطب عي مؤيدا  لنظرية )النظام اٍّحسن( ما 

 دام النظام الطب عي  اضعا  لخطكةا محكمةا من ب ا النو  
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 عنـد البـدقيي فـي تفا ـيل لكن المنهج اللفظي يمكنه دحض الفكـرتين سـوية  

اآلياو القرآن ة البـي تصـف النظـام الطب عـي  تصـحكح فكـرا البـواةن الطب عـي 

 من ثمف فكرا النظام اٍّحسن   بي تفا يٌل  َعدنا  ن تـأتي فـي محلكِّهـا  لكـن 

ـــك  فكـــرا البـــواةن يمكـــن إيضـــاحها  طريقـــةا م ـــا راا مـــن غيـــر مـــا حادـــةا لبل

بـواةن عنـد النظـر إلـى المضـار الجســ مة البفا ـيلن إذ يمكـن دحـض فكـرا ال

ــة البــواةن  ــبم لإلنســان حســا ا  فــي  طك البــي تســبكبها لإلنســان  فهــي ال تحسِّ

المزعومة  فالجرادم مثال   لبهم المزر عاو من غير  ن تكثرف العصافير به   

الداه ة فبزيد من  عدادبا لبأكل  رقـاو الجـراد  مـا بـو المفـر ض فـي  طـة 

 البواةن 

مــن فــي بــ   الفكــرا  طــٌأ علمــيم   فهــ ا الــ ي  ــرا  علمــا  الطب عــة نقــول: يك

ل    طكة تواةن ٍّحسن نظاما ممكنا فلسف ا     علم ا ن بل يمكـن  ن نسـمك ه 

ــانوٌن ســاري المفعــول فــي  )البعــويض االضــطراري الســبمرار النظــام(   بــو ق

 دا(  دم    دزا  الكون المرئي بال تفرييا بين الكائناو )الح كة  الجام
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فالحرارا مثال  تنبقل من الما  الم لي إلى الهوا   عـد فبـراان  بالبـدريج تصـبح 

ن فـإنف  حـرارا المـا  مسـا ية لحـرارا الهـوا  المحـ ط   حينمـا تـزداد حـرارا الجـوك

ك الرياح  اتكجا  المنطقـة المرتفعـة  ي إلى انخفاض في الض ط فببحرك ذلك  ؤدك

ان الحـرارا المرتفعـة فـي بـد  العل ـة الحراران   البما )الرياح  الببكخر ( يخفضكِّ

الطارئة لحد ف ب ا الب يكر   في دم   الظوابر اٍّ رى يحدف ال ي  نفسـه 

 لحماية النظام من الخرا   إل قائه مسبمرا  

 من بنا تعرف لماذا ال تد ل  عـداد الما ـ ة مـثال      م ـة   ـجار الفاكهـة 

ٍّرض   جار فاكهةا  ةر عا   قطعـاَن في  طكة البواةن المزعوم  فلو مفَو ا

 من الما  ةن فإنف الخطكة ال تقف حائال  د ن ذلك  ال تمنعك من الق ام  ه!! 

دا في الخطكة ال  إذن فاٍّ  ا  النافعة ال تد ل في سقفا عدديكا    نوعيكا محدك

د  يمكن تجا ة ن  ب ا يعني  نف بناك  مكام منـ ا ضـدك البخريـب  البرادـ  محـدك

( ال يمكـــن تجـــا ة ن فـــي حـــين يكـــون البـــا  مفبوحـــا  بـــال حـــد دا  حـــدكا   )َحـــرِّجا

لإل ــالح  البرقكــي  فالخطكــة إذن  طكــة إ ــالحا  تــرقكا  تطــورا نحــو النظــام 

 اٍّحسنن  ل    طكة  للبواةن ضمن النظام اٍّحسن 
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 بعك  ذلك حينما يقوم اإلنسان  عمـلا ضـاركا فـإنف الخطكـَة توادهـه  مصـاعب 

ــال ــى مــا ســبي  فحينمــا يقــوم    تقــوم   بعويض االضــطراري إلعــادا الحــال إل

اإلنسان  اقبال  ال ا او  مساحاوا  اسعةان يحدف ارتفا  فـي دردـاو الحـرارا 

 ــؤدي إلــى انخفــاض الضــ طن  بالبــالي ةيــادا نســبة اٍّمطــار فــي المنطقــة 

 المنكوبةن  ب ا يعني  نف الطب عـة تحـا ل إعـادا إنبـاو ال ا ـاو  لكـن العالقـة

بــين فعــل اإلنســان  الطب عــة ال ةالــ  غامضــة   ــلك ال مــوض  فهنــاك تحــوكالٌو 

ــداا مــن المســبكباو  النبــائج  فمثــل بــ    ــٌة فــي  ــبكةا معقك  تعويضــاٌو مجهول

المنطقة الم  ورا آنفا  يمكن  ن يحدف فيها ه ضاٌن من نهرا قريبا  ما حدف 

حالة مجهولٌة  لكـنف في إحدى د ل العالم في ب ا القرن   العالقة في ب   ال

 النب جة  احدٌان  بي محا لة إعادا إنباو  جر ال ا ة 

 

  ورا النظام الطب عي  3
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يمكـــن ت ـــب ه النظـــام الطب عـــي الحـــالي للطب عـــة  عقـــل آلـــيكا إلكبر نـــي )آلـــةا 

ن  دعلــه  را  ــمكمهم مهنــدٌس لجماعــةا مبخلكفــةا فــي  ــلكِّ  ــي ا إلكبر ن ـةا( مبطــوك

 ريــد بهــ ا إ ــراج الجماعــة مــن ظلمــة الجهــل  ســهل االســبعمال لل ايــةن  بــو

ــة  حســب البعل مــاو  ــي تعمــل لهــم مــا  ــفن فــأمربم  ن يســبعملوا اآلل  البخلك

 ا  ا من   ـ ا ا  رغبـون فيهـان  تنفكِّـ  لهـم مبطلبـاوا ال تخطـر علـى  ـالهم  

  ل لك دعل ه ه آل اوا للبحككِّمِّ مرتبطةا  الصان  نفسه 

طاعهم العقل اآللين  إن بم عصو  عصابم فإذا فعلوا ما  مربم المصمكمم  

 ب ا العقل 

ــه قــادٌر علــى معرفــة الصــادق    ــف الكــاذ   طريقــةا مــا   لنفــرض  يضــا   نف

 ضعها في ذلك العقل اآللين فال يمكن عندئ ا اسبعمال  سلو  المخادعة م  

 المصمكم  االنبفا   اآللة في  ق ا  احدا 

ــر مبســا   ــإنف بــ   الجماعــة غي ــالفرض ف يةا  طب عــة الحــال فــي  صــائص  ب

 فرادبان ٍَّنف فيهم المط    فيهم المسب كِّل  فيهم الجابل  فوضَ  المصمكِّمم في 

ب   اآللة )د ائـر حمايـةا( لبحم ـه مـن العبـ   البخريـب  االسـبعمال الخـاطئ 
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غير المقصود   بك ا فاآللة قـادرٌا علـى إعـادا نظامهـا  لكمـا حـدف طـارٌئ مـا 

 نف لها قابل ة )اإل ـالح الـ اتي(   بكلمـةا  احـداا  نكهـا تعمـل   ؤثكِّر عليهان  ي

  فقا  لنظاما محكما 

فهــ ا النظــام العامــل فــي اآللــة  المبناســب مــ   صــائص الجماعــة  اعبباربــا 

فة ن لـ   بـو نظامهـا اٍّحسـن ه مـا يخـصك ال ايـة البـي  ريـدبا دماعة  مبخلك 

عل    ا  ال حـد َد لهـا لـم تمسـب ل المصمكم منهان ٍّنف فيها قدرٌا  امنٌة على ف

ر الــ اتي   ــرو الســير  فــي تعل مــاو  ــٌة م ــحونٌة  قــوكا البطــوك  عــدم  فهــي آل

 المصمكم 

إنف غاية المهندس المصمكم بي فرة   لئك الـراغبين  إطاعبـه عـن العا ـين 

 من  الل ب ا النظامن  طريقة تعامل  ل فردا من  فراد الجماعة معه 

تفهــم  مــر اآللــة فعملــ  علــى )تطــوير ( لخدمــة  غراضــها  لكــنف الجماعــة لــم 

 اسـب الل  عـض مظابربـا  ـارج تعل مـاو المصـمكم   حينمـا  دـدو  نف اآللــة 

تعيد نفسها في حاالو اإلبمـال  العبـ   البخريـب  ردـ  بنب جـةا مفادبـا  نف 
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اآللة ب   )مبواةنة( في ذاتهان  بالبالي فإنف نظامهـا بـو  حسـن نظـاما ممكـنا 

 مل ا !! ع

فبخيكل اآلن مدى غضب المهندس على بـ   الجماعـة ال ب ـة البـي لـم تـدرك 

 نف  حسن  نظمبها الممكنـة عمل ـا  ال حـد د  ال نهايـة لهـان   نف قـدراتها غيـر 

مبناه ــة    ــ لك لــم تفهــم غا بــه لــآلن فضــال  عــن البــد  عمل ــا   فقــا  لهــ   

 ال اية! 

ـ ا  عـن تصــوير حق قـة اٍّمـرن ٍَّنف حق قبــه إنف بـ ا الب ـب ه قا ـٌر قصــورا  تامك

بي في  نف المصمكم بو الـ ي   دـد الجماعـة   ـال ن   نف اآللـة منفصـلٌة فـي 

الب ب ه عن الجماعةن بينما بي في الواق  دز  من )النظام الطب عي(   مـن 

ن فكأنفمـا  بنا ندرك  نف من يعبقد  ن )النظام الطب عي( بو  حسـن نظـاما ممكـنا

  عبث ة الخلي  بطالن ال اية من الودود  يعبقد

ذلك ٍَّنف المر  إذا آمن  نف ب ا النظام بو  حسن ما يمكن  ن يفعله الخـالين 

فكأنفما آمن  أنف النظام الحالي ال يمكن  ن  ب يكر نحـو اٍّفضـلن  بالبـالي فـال 

غاية منه  ال دد ى ه ه إذا  ان سينبهي على نف  الحال البي بـو عليهـا  
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ن ا  اآل ـرا عنـد ردـال    ب ا ي مل  ـالطب  )الفهـم المبعـارف عل ـه حال ـا ( للـدم

 الدكِّ نن ٍَّنف اآل را عندبم تأتي على  نقاض النظام الحالي 

( الـ  ن  دا  م ـمولةا ) ظـنكِّ  إذن فال اية من  ن  النظام ب ا تبقى غير محدك

 كفر ا في قوله تعالى:

  َ  ماَ   اٍّرَض ال ن َذلَِّك َظنُّ الف  ن َ َفر ا َفَويٌل َ َما َ َلقَنا السف َما َ اطِّ َما َبيَنهم

 27ص   للف  َن َ َفر ا مَِّن النفار 

إنف فكرا النظـام اٍّحسـن تسـبدعي  ن يكـون النظـام الطب عـي بـو المـؤثكر فـي 

دم   ما يحويـه مـن  ائنـاوا  مـا فـي ذلـك اإلنسـانن  بـي فكـرٌا  طلـَي عليهـا 

لسفل او(   بي فكرٌا د ن ـٌة   لكـنف المـنهج سـيثب   نفهـا )تأثير العلوياو في ا

 فكرٌا إلحاديٌة مرتبطٌة بنظرية النظام اٍّحسن 

 

 المنهج اللفظي  فكرا تأثير العلوياو في السفل او  4
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على ضو  المثال الب بيهي السابي يمكن  ض  فهما دد دا لموضو  ب ا 

نظامها ال تؤثكر بنف  البأثير بو  عك  الفهم المبدا ل  فالطب عةم في 

الدردة الكامنة في اإلنسان للبأثير عليها بي   النظام الحالي بو نظاٌم 

طائٌ   مرٌن ددا    رو اتكِّبا  البعل ماو الخا ة  ه   لكنفه  ارٌم  معانٌد 

 قاسا قسوا   د دا  م    لئك ال  ن  ريد ن البعامل معه  طرائقهم )إ الحا  

 لالسبخدام المنصوص عل ه  حسب     تخريبا (ن فهو مصمكمٌ 

ــه لــن   إذا  راد المــر م فهــَم طب عــة بــ ا النظــام  عيــدا  عــن   ــايا الممصــمكِّممن فإنف

يفهَم سوى ظـوابَر يخطـئم فـي  كثربـان  س حسـب حسـا اوا مقلوبـة  فـي  قـ ا 

يقوم ه ه النظام  معاقببه من حي   نفه م حوٌن  قوكا اإلعادا البي ال بدف  نفها 

  عل ه  ما  ؤذيه سبرتدك 

 مــن ال ريــب  ن يكــون   ــحا  فكــرا تــأثير العلويــاو فــي الســفل او بــم مــن 

ـــنهم مبجـــابلين تمامـــا   ـــا  الملـــل الســـما ية الثالثـــةن  مـــن المبـــألهين م  تب

ـد إذعـان النظـام الطب عـي  )الحوادف الباريخ ة( البـي  ؤمنـون بهـان  البـي تؤ ك
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 مصـمكِّم   ـان  النظـام ارتباطـا    صورا مخبلفـةا لـبعض الَخلـيِّ الـ  ن ارتبطـوا

  ادقا   ببدكى في طاعبهم المطلقة له 

ن  ال ــم  تردــ   إيقــاف حر ــة اٍّرض عل ــه الســالمفــالبحر  نفلــي لموســى 

ــه الســالم ليو ــ  ــه  ســلكم(ن عل  ــه  آل ــيكِّ ) ــلى هللا عل  ن  القمــر  ن ــيُّ للنب

ه فـي  ـد دا د ن  الحد د تب يكر طب عبعل ه السالم الرياح تجري  أمر سل مان 

عل ــه ن  الفلــك نفســه ســيب يكر مجــرا   حر بــه للمهــدي الموعــود عل ــه الســالم

  السالم

ــا  ــدلُّ علــى  نف  عــض ردــال الــدكِّ ن  ــانوا  فهــ ا اإليمــان بهــ   الفكــرا بــو ممك

ــك  ــد هم تل ــ  ن حــدث   أ  ــدكِّ نن ٍَّنف ال ــةا لل ــةا  مناه  ــاه م ال د ن  ــخون مف  رسكِّ

   فـي ذلـك )علـيهم السـالم(عـي المعبـاد بـم الرسـل الب يراو في النظـام الطب 

ــد ا ببلــك الحــوادف إمكان ــة إذعــان  إ ــارٌا إلــى ال ايــة مــن إرســالهمن حيــ   كك

النظــام الطب عــي لإلنســانن  قــدرا اإلنســان الكامنــة فــي إحــداف الب ييــر الــ ي 

 ريد  ه هن   رو السير في الناموس الموضـو  لـه  الـ ي دعـل النظـام مرنـا  

 ي آنا  احدا  قاس ا  ف
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ل إلى النظام اٍّحسنن  ل     إذن   فالطب عةم م حونٌة  قوكا اإلمكان ة للبحوك

 الوض  الحالي بو النظام اٍّحسن 

 

 محاسن  مسا ئ النظام الطب عي  5

 

 نسألم:  يُّ  ي ا في ب ا النظام بو اٍّحسن؟

  بَو اٍّعداد الهائلة ٍّنوا  البكبريا الضاركا؟  م بو اٍّعداد الهائلة

للفير ساو البي ال يمكن إيجاد لقاحاوا مضاداا لها؟  م بو العاباو الوالدية 

لق ة؟  م بو اٍّمراض المسبعص ة على  المسبديمة؟  م بو الب وكباو الخم

العالج؟  م بو الزالةل  الهزكاو اٍّرض ة؟  م بو البراكين البي تثور   ير 

مرا؟  م بو اٍّ ؟  م بو الف ضاناو المدكِّ عا ير البي تجو  البرك سابي إن ارا

 البحر ال  وقفها  ي ؟  م بو اآلفاو البي تفبك  المزر عاو؟  م بو 

الم نكباو البي ال يعلم  حد مبى يخبط  حدبا اٍّرض؟  م بو المناخ ال ي 

تصفن ه ه الرياح فبزبي اٍّر اح    تكاد ثمف تجري  عنفا فبقبل  اٍّ جار 
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السفن في البحارن  تخبفي فيها الباسقة؟  م بو الظوابر البي تببل  

 الطائراو في  ضح النهار؟ 

كل ب ا من فعل النظام الطب عي   ضك النظر عمكا يفعله النظام االدبماعي 

من اعبدا ا لإلنسان على اإلنسانن  ما يسبخدمه من  سلحةا مدمكِّراا  نعها 

 بيد  

ن  الل نف  إنف النصوص الد ن ة ذ رو عالدا  لكلكِّ تلك الظوابر تقريبا  م

ان ب ا الكو ب  هٌة لسكك معجزاو الرسل عليهم السالمن فهي إذن رسائل مودك

هم إلى إمكان ةن بل ضر را ت يير النظام الطب عي   تنبكِّهم

فهناك من تمككن منهم عليهم السالم من إبرا  اٍّكمه  اٍّبرص   فا  

ن  من تكثير اٍّعمى المقعد  فبح آذان اٍّ مكِّ   حيى الموتى   بناك من تمكك

ص ٍّربعة  فرادا ل جعله يكفي إل با   ربعة آالفا   بناك من  الطعام المخصك

ضر  اٍّرض بردله   مربا  ن تسكَن حين حدف الزلزال فسكب ن بل  بكخها 

!(   بناك من  مر السحا   أن  على ب ا العمل قائال  لها ) سكني ما لكِّ

 عاد  د  احبه  يجبم    ن يمطر حي   راد فأذعن له!    ليم آ رٌ 
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المقطوعة فالبأم   لم يظهر  ثر االلبئامن  آ رم  عاَد عين  احبه البي 

إلى ع راو من اٍّمثلة … اقبلعها الرمح فكان    حك عين ه   سلمهما

اٍّ رى البي  ان  الوقائ  فيها ت ييرا  للنظام الطب عي  انبصارا  عل ه   اٍّمر 

 لعلوياو في السفل او ال ي بو  عك  ما تفبرضه نظرية تأثير ا

فاإلنسان المرتبط  خالي ب ا النظام قادٌر  في ما يفعله الرسل من البأثير 

في الطب عةن  قادٌر على الخر ج من  بضة قوانينهان  قادٌر على دعلها 

مط عة  له  منف كا  ٍّ امر     ان  معجزاو الرسل عليهم السالم في  رقها 

د ب   الحق  قةن  ت ير إليهان  تنوك  إلى  نف النظام للقانون الطب عي تؤ ك

ن  الطب عي بو نظاٌم سيٌئ يجب الخالص منه  االتكصال  صانعهن ليبمكك

اإلنسان من الس طرا عل ه  توديهه   بخالف ذلك فإنف ال ي يفكك ارتباطه 

 صان  النظام لن يكون في نهاية اٍّمر إالف عبدا   اضعا  له ا النظامن  اقعا  

 ذلك ٍَّنف الطب عة ال تسلكِّمم رموةبا   سراربا الحق ق ة لمن  تح   طأتهن

 يعصي  اضعها   القها 
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ٌا للنظام اٍّحسن  6  النظام الطب عي  سيلٌة  مادك

 

 إنف فهم النظام الطب عي به   الطريقة  ؤدي إلى نب جبين سريعبين بما:

 ا يع ل على اٍّ لى: إنف النظام  ب يكر  في عالقة اإلنسان  خالي النظام  نو 

اٍّرضن  الثان ــة: إنف النظــام الحــالي )الــدنيوي( لــ   منفصــال  عــن النظــام 

 اٍّ ر ي انفصاال  د راه ا   

ن منهـان  معنـى  فالنظام الحالي بو  سيلة النظام اٍّ ر ي  مادتمهم البي  بكوك

آ ـر إنف النظــامين مبكصـلين د راه ــا   منفصـلين ةمن ــا    بـو  مــٌر  خـالف مــا 

على سماعه  فهمه من ردال الـدكِّ نن حيـ    حـوا لنـا  خطـأا عقائـديكا  اعبدنا

قــب الماضــ ة مفــادم م  نف اآل ــرا بــي عــالٌم مثــاليم غيبــيم فــي  اســبمرف طــوال الحم

ن ا بي عالمنا الحالين في  ق ا يكب فم ه ه المنهج  نف في بـ ا  السما   الدُّ

اللفظي في اسبعماله لمفـرداوا تناقضا  دس ما  م  مبادئ الدكِّ ن  نظام القرآن 

 من ب ا النو  
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إنف النظام الحالي بو في ب ا المنهج مادام النظام اٍّ ر ي حي   برقكى 

ر ل سبولي على المساحاو اٍّ رى في الكون  فالنظام اٍّ ر ي إذن   يبطوك

بو نظاٌم آوا إلى اٍّرضن  ل    بل اٍّرض بم الك  ن   ببون إلى ذلك 

بينهما بي عالقة انبقالا من حالا إلى حالا في نف   النظام  فالعالقة

)المكان(   الزمان  حد  بو الفا ل بينهمان  بو ما  ؤ كِّد  لفظ )اآل را(ن 

ر المكاني فيها إالف  ونه ثاببا ن  حي  بي مفردٌا ةمان ٌة محضٌة ال  ثر للبصوك

حدبما على فمثلها مثل الليل  النهار  الظل  الحر ر  الظلماو  النور يحلُّ  

 نف  البقعة المكان ة الثاببة في البصور ال بني 

إنف إمكان ة ت يير النظام الحـالي إلـى نظـاما  فضـل  الخـالص مـن مفاسـد بـ ا 

الـ ي بـو  حـد  (1)النظام س كون بو المحور اٍّساسي لمبحـ  )االسـبخالف(

مباحــ  المــنهج اللفظــي  الــ ي ســيبيكن ه ــه  ــيئا  مــن الجوانــب الم بلــة فــي 

مة من اإل عجاة القرآني بنظامه المحكم من دهةان   بم ة ب   المرحلة المبقدك

 ح اا اإلنسان على اٍّرض من دهةا   رى 

                                                        
 جتد هذا املبحث يف كتاب طور االستخالف الذي مت تنضيد جزؤه األول على أمل هتيئة اجلزء الثاين إنشاء هللا تعاىل.     املراجع (1)
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ح بناك  نف االسبخالف بو المحور  ال اية البي دارو عليها  حي  سنوضك

م  إظهار معادزِّبِّم  إنزال الكبب معهم  رساالو اٍّنب ا ن  بي الهدف من  عثِّهِّ

با  تمبطأ عمل ة    عليهم     إليهم   إنف  يف سلوكا    فكراا تقف ضدك

(  فبسقط ب لك دعا ى البعض  الو ول إلى تلك المرحلة بي )كفٌر حق قيم

د  ي ا من مكمكِّالو اإليمان(ن  من  نف )االعبقاد به ا الطور ل   سوى مجرك

 حي  س ظهر في ذلك المبح   من  الل النظام القرآني  نف  يف عملا من

 عمال الطاعاو يقوم  ه المر  منفصال  عن )طور االسبخالف(  اإليمان  ه 

 السعي للو ول إل ه بو عمٌل ةائٌف ال مثوبَة عل ه  ال  در ه ه   ل لك 

ه مكن القول  نف اإليماَن  لفهم بو في االعبقاد  ضر را النظام اٍّحسن 

  بالعمل ٍّدل ذلك النظام 

 

 ام االدبماعيعالقة النظام الطب عي  النظ  7
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إنف النظام االدبماعي ي به النظام الطب عي من دم   الودو    ال نقصد 

 النظام االدبماعي العالقاو  البقاليد    القواعد االدبماع ة    اٍّعراف 

لن بل نقصد  النظام االدبماعي  المعمول بهان  البي بي د ما  عرضٌة للببدك

ك نن العاملة  القوانين المحرك ل  ال تب يكرن بنا السم ة للمجبم   البي ال تببدك

 البي بي في االدبما  مثل قوانين الحر ة    الحرارا    الج   في 

 الطب عة 

نن   علم االدبما  ال ي نقصد  بو العلم الكا ف عن تلك القوانين  السم

  فهمهان  ب ا يعني  ن ال  دود لعلم ادبما ا به ا المعنى إلى اآلن 

طب عي المر ود د ما  للبح  ال ةال مجهوال ن فالنظام  إذا  ان النظام ال

 االدبماعي إذن  كثر  عدا  عن البح     دُّ غموضا   

إنف النظام االدبماعي مبعلكٌِّي  الزمان  المكان  طريقةا ت به تعلكي النظام 

الطب عي بهما  فكما ال يمعرف عمر ال م  إالف تقد را ن فك لك ال يمعرف عمر 

 سان ة إالف تقد را  الح اا اإلن
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 علم الطب عة ال ةال في غاية البخلكف في المنظور العلمي  الفلسفي رغم 

ر البقنين إذ ل   في علم الطب عة  ي ترا طا مسنونا بين الظوابر  البطوك

الطب ع ة    حبكى بين القوانين البي  مكن   اغبها رياض ا ن ٍَّنف الص  ة 

القانون العامل في الطب عة  ل   بي  الرياض ة بي مظهٌر فقط من مظابر

 القانون 

 علم االدبما   الا من  يكِّ    ةا رياض ةا ممكنةا حال ا ن فهو  كثر تخلكفا  من 

 علم الطب عة  كثير 

ن  لكنف علما  ال ر    في علم الطب عة بناك ت بكٌ   توةكٌ   انقساٌم مسبمرم

طب عة يمكن  ن تكون مبرا طة  انببهوا في اآل نة اٍّ يرا إلى  نف قوانين ال

 قانونا  احدا  عمكا   لكنف ذلك لم يحدف إالف على مسبوى   احدا  في نطاقِّ علما 

د بو سرف تكوين العالمِّ  محد دا بو علم الفلكن بينما الواق   نف القانون الموحك

دكِّ ظابر الطب ع ة مبرا طٌة ترا طا   ث قا  بنظاما لم يك ف سرُّ م لحمكلكِّهن  ال

 اآلن 
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ن من الربط   إذن   ه مكن  ن تبخيكل  م  لف سنةا يحباج العلم لطب عي ليبمكك

بـــين   عـــاد الكواكـــب مـــثال ن  حلقـــة الهســـبرا فـــي الســـوائلن    بـــين اللـــف 

الم ناط سي لفدرام السما ية  بين الكهربائ ة    بـين ذلـك  لكـه  بـين ضـ ط 

 الدم في الثد  او 

ي  احداا من حلقاو   حاثهِّ عن العالقة بين إنف المنهج اللفظي يك ف ف

النظامين من دهةان  بينهما  بين النظام القرآني من دهةا   رى  حي  نجد 

َ  مبناغما  م  النظام االدبماعين  ٍّدله َ ض   ضِّ  نف النظام الطب عي  م

ك لكن  إنف الب يير في النظام االدبماعي يسبلزم ت ييرا  في النظام الطب عي: 

ئ إلى حسن  الحسن إلى  حسن   تكون النب جةم  نف )السفلي( بو السي

ال ي ي يكر )العلوي(  ل   العك    إنف اإلنسان بو ال ي يصن  عالمهن 

 بو ال ي إن  اَ  فبَح  بوا  الجنكةن  إن  اَ  فبح  بوا  الجح م  فالب يكر 

البما ز  في النظام الطب عي م ر ٌو بين ب  ن االتكجابين  تبلوربما لحدك 

 ال د د بينهما 
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لقد  كفدو النصوص النبوية المأثورا على عالقاوا بي  مثا ة )قوانين( تحكـم 

العالقة بين النظامين  لكنف ب   النصـوص لـم تـدرس قـط إلـى بـ ا اليـوم  يكـةِّ 

دراسةا  لـو سـطح ةان فـي حـين تمثكـل تلـك النصـوص مفـات ح إضـاه ة لمعرفـة 

 النظام القرآني   سرار  

ب   القوانين مثال    )العالقة( بـين  عـض المفاسـد االدبماع ـة  سـقوو   من

مـــاو  نمـــو الثمـــارن    بـــين ضـــبط  اٍّمطـــارن    بـــين ارتكـــا   عـــض المحرك

مقا    المكا يل  المواةين  بين ظوابر طب ع ة    ما درى الممعرضون عنها 

ف عـن عالقـاوا غيب ـةا مجهولـةا   مـ ا در ا  فحا  إذ اعببر با نصو ـا  تبحـدك

 نف   ــفهم النصــوص بهـــ   الصــفةن إنفمـــا بــو لجهلهـــم المطبــي  الم ـــين 

 أنفســهمن  بمــا يحــ ط بهــم مــن  ائنــاوا فــي عــالم الطب عــةن  غفلــبهم عــن 

 العالقاو العلم ة بين ب   العوالم 

إنف اإلنسان ال يسبط   ت يير عالمه  بو يقفز إلى الطب عة  يريد  ن ي لبها 

نف الطب عة تجري  في ناموس من ئهان  ل لك فهي تسحقه  القوكا القابران ٍَّ 

سحقا    ال طريي له للس طرا على النظام الطب عي إالف الطريي الطب عي  بو 
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اإلذعان لمن ئ الطب عة   القها  الد ول إليها عن طريي ) مر(  القهان  ال 

ي ال ي يمكنه اإلذعان  الخضو  لخالي الطب عة إالف  الخضو  للنظام القرآن

تمثكل معرفبه مفات ح لفبح  بوا  المعرفة  الو ول إلى دم   اٍّنظمة 

لها النظام االدبماعي  الطب عي   الكون ة    ك

 

 عالقاٌو رياض ةٌ   8

 

إنك م كلة العلم الحد   ال تبمثكل في العجز عن معرفة )حق قة( القانون 

قة(   يضا  في الطب عي  حر به الجوبرية  حسبن بل تبمثكل في )عدم الدك

 الص  ة الرياض ة للقانون  مثال ذلك:

إنف العلم الحد   يعرف عن الجاذب ة  نفهـا قـوكٌا ت ـدُّ اٍّدسـام  عضـها بـبعض 

 طريقةا معيكنةان  بو ال يعلم مصـدربا  ال  نههـا  ال غا بهـا النهائ ـة   حينمـا 

ر د  سلو  فعلها  مكنه   اغة ب ا الفعل  ص  ةا رياضـ ةا   ـف  العالقـة 
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بين ب   القوكا   بلة اٍّدسام من دهةان  بينها  بين  معدِّ اٍّدسام ه ما بينها 

 من دهةا   رى  

ا م ـاكل فـي الصـ  ة الرياضـ ة منهـا  ثـرا الكبـل المبجاذ ـةن   لكن تودد عـدك

ــر عنــد ا ــبالف ســرعة الحر ــة لبلــك اٍّدســامن   منهــا  نف الكبلــة نفســها تب يك

سافاو  اٍّ عاد يكون د ما  عرضة  للخطأ   منها  نف   اس ذلك م    اس الم

 فــوق ذلــك فــإنف الــرقم النهــائي  بضــمكن د مــا  نســبة  مــن الخطــأ مهمــا  انــ  

قــة  ــد دا  ٍَّنف المنطــي العلمــي يحــبكم علــى الجم ــ  اإليمــان  مقولــةا ثاببــةا  الدك

ــما  ى إلــى ظهــور عل بــي ) الق ــاس غيــر يقينــي  صــوراا دائمــةا(ن  بــ ا مــا  دف

ا  ال ق اس حينما برةو م كلة    رى بي ت يكر آالو الق اس نفسها ممكا  اصك

 ودــب إعــادا )تعييربــا( علــى مــا بــو  ثبــ     ــحك   اســا ن  اٍّ يــرا تخضــ  

ــــــة الق ــــــاس اٍّساســــــ ة  ــــــ ا حبــــــى تصــــــل إلــــــى آل ــــــنف  العمل ــــــة  بك ل

(STANDARD اآلالو الق اســـ ة تخضـــ  ٍّقصـــى  ـــر و الثبـــاو فـــي   )

 مل ا  الحرارا  الرطوبة الممكنة ع
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لقد ر  نا  نف الخلَي المرتبَط  صان  الطب عة قد  مكنه إحداف ت ييراوا فيها من 

ن   مكنه   لك اإلدا ة على معضالوا في الق اس   ير  غير حادةا إلى  د اوا

آالو   ــاسا  فلنحــا ل اآلن معرفــة الق مــة الفعل ــة للق ــاس العلمــي  اإلدا ــة 

ى لمعرفــة قــوانين الطب عــة  ق ــاسا علــى بــ ا الســؤال: بــل بنــاك  ســيلٌة   ــر 

 يقينيكا  ح حا بي غير الوسيلة البي نبكبعها اآلن؟

ـــم  ـــم البجريبـــي  طريقـــة العل ـــة العل ـــين الطـــريقبين: طريق ـــح العالقـــة ب سنوضك

 اإللهين  مثالا  اضحا م  حالةا  اضحةا:

فحينمــا  ــنع ِّ المخببــراوم العلم ــةم العقــل الصــناعي  مــن ثــمف الر بــوون فقــد 

موذدا  منه بهدف مساعدا المرضى ببقديم  دماوا معيكنةا لهم   ب ا  نع  ن

ــين    ــا   ت ــبه   ــا   اإلنســانن  ــ راعين   فك ــةا ب ــارٌا عــن آل النمــوذج عب

ــى مــا يقــر  مــن  مســين  لــف ســلكا لبمريــر اٍّ امــر مــن   احبــاج  ــنعه إل

ــ راعينن مــن  دــل  ــى ال ــون ا ــطناع ة( إل ــز  عدســاوا )عي الحاســو  المجهك

 ــاوا مبناســقةا للعضــد  الســاعد  الكــفك  ســالم او اٍّ ــا    ــالل تكــوين حر 

ن النمـوذج مـن  ن  حيـ   ـبمكك الفراغ  يف ٍّدل  ن يحـدف البناسـي لكـلكِّ مفصـلا
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حمل قدحا بلطفا من غير ما قوكاا ض ط ةا ةائداا تحطكمهن    قوكا ر  قةا تجعلـه 

ك  ه  اتكجا  المريض الراقد   يفل   يق ن حبى  بحرك

دز ا من الثان ة يجب  ن تب يكر اٍّ امرن  من ثمف حر ة الـ را ن  لـ لك في  لكِّ 

 تحباج اآللة إلى آالف من اٍّسالك المو لة لف امر 

دا يقوم بها ما بو  عقد    دم منها  مئاو المراو مل ـاراو  ب   العمل ة المعقك

داا على ب ا النحو   اٍّ دي الب رية من غير حسا اوا معقك

ن العقل الب ري من تحريك  عضا  الجسم السؤالم الهامُّ   بنا:   ف  بمكك

را  داا ددا   لط فةا  د  قةا إلى حدكا غير مبصوك  أ امر لحر اوا سريعةا ددا   معقك

  به   السرعة؟

إنف العقل الب ري يحسب  يضا ن  لكنه ال يسبعمل اٍّرقام البي نسبعملها  إنفه 

 ة السريعة م  ثوابَ  معيكنةا يحسب  أسلو ا معيكنا يقوم على المقارن

ل الثوابــ   إنف بــ   الطريقــَة مســبعملٌة  يضــا  فــي البقن ــة الحد ثــةن حيــ  ت ــكك

ــ ا لنقطــة  ــل الصــفر  موق ــل الصــفر النجمــاد المــا ن  مث ــاو   اســ ةن مث كم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 626 

اٍّ ل لبحد د موض  ال ي  على السطح    الفراغن  مثـل ال ـرام الـ ي بـو 

 ا  النقي الخالص    بك ا  ةن سنبمبر مكعكب  احد من الم

لكن الم كلة بي  نف ثواب  العلم الحد   ال عالقة لها بثواب  النظام 

 الطب عي!! 

ـدا  غيـَر  ــح حةان  ــد  البـدريج لبكـون  ســورا  معقك فثوابـ  العلـم البجريبـي تبعقك

ية  غيربا    مثل ثواب  علم الفلك  الض وو  القوى الكهربائ ة  الثواب  ال رك

  و الكسور  عدم الدقكة له   الثواب ؟فمن   ن دا

ة في الثواب  اٍّ ل ةن إذ  نفها ثواب  ا طلح  لقد دا و من عدم الصحك

عليها ا طالحا   ال  دود لها في النظام الطب عي  فالسنبمبر   دزا    وحداا 

للطول موضوٌ  من قبلنا ال من قبل الطب عة    ةن مكعبكا  احدا منه سمكينا  

نا     ضاعفنا  لنض  عن طريقه مق اسا  لف ةانن في حين  نف غراما   دزك 

ال رام ال  دود له  وحدا   اسا في النظام الطب عي   بك ا درى الق اس 

للكبل  اٍّ عادن   لك  ي ا آ ر له   اٌس من  الل ما  ضعه اإلنسان 

كا طالحا   ليكا للق اس  فكان من الطب عي  ن تظهر القوى الطب ع ة 
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ن ٍَّنف الوحداو المسبعملة غريبٌة عن  حداو  ثوابب ها على  كل  سورا

 الطب عة اٍّ ل ة البي نجهلها 

نــا نســبعمل اٍّعــداد نفســها  ب ــكلا  ــي )اٍّعــداد(ن ٍّنف ــ   ف فالم ــكلة إذن ل

 ح حا  إنفما الخطأ يكمن مثال  في ما نسمك ه  الواحد ال ي بو   ل اٍّعـداد 

بلغ بو في النب جة حا ٌل دمعيم للواحـد  صـورا  منه تبكثكر  فكلُّ رقما مهما 

مخبلفةان م  ذلك تظهر الق اسـاو الخاطئـة ٍّنفنـا ال نـدري مـا بـو الواحـد فـي 

  اس الطول مـثال  بـل بـو السـنبمبر  م بـو اٍّنـل )اٍّنـج("  فهـ ا الق ـاس 

نان  الواحد في الطول للنظام الطب عي ال ةلنا ال نعلم مـا بـو    بكـ ا ال  يخصك

ي ما الواحد فـي الكبـل  اٍّ ةان  ال مـا بـو فـي الضـ وو  القـوى اٍّ ـرىن ندر 

دو  نظمة الق اس  يضا     من بنا تعدك

إنف العقل الب ري مصمكٌم لمعرفة اٍّ  ا   ق اس ثاب ا حق قيكا نا  ا من 

النظام الطب عين  بو يقوم  إدرا  المقارنة  سرعةا م بلةا عند إ دار اٍّ امر 

ساك قدحا    رف ِّ ثقلا     ي عملا آ ر   ب ا الق اس الثاب  إلى ال را  إلم

ال ي  در ه العقل  يعمل  مقبضا  بو )الواحد(  فالعقل مصمكٌم إلدراك حق قة 
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ب ا )الواحد( في النظام الطب عي   ب ا اٍّ ل بو نفسه دوبر    ل 

كن الحسا  في النظام  لكهن  بالبالي في النظام االدبماعي  الكوني   ال يم

 الس طرا على الطب عة إالف  إدراك حق قة الواحد في نظامها 

ح ب   الفكرا  كثر  المقارنة بين طريقبين في اإلدا ة على مسألةا   سنوضك

رياض ةا: إدا ةم  ليكا من اٍّ ل ا  قبل مئاو السنينن  إدا ة العلم الحد   

 على نف  المسألة 

ــةا  قبــل ذلــك نلفــ  نظــر القــركا  اٍّفاضــل إلــى  ب ــة بــ ا االســبنباج  بخا ك م ك

ــا المثــال: فــإنف ردــال   ر آملــين فهــم المــراد   مف علمــا  العــالم الصــناعي المبطــوك

ســأل  حــد اٍّ ل ــا  عــن الــرقم القابــل للقســمة علــى اٍّعــداد مــن الواحــد إلــى 

الع را بد ن  اقا فأدا ـه الـوليُّ  بـو م ـ وٌل  عملِّـهِّ غيـرم مبـالا  السـؤال  ال 

  : ) ضر   يكام سنبك في  يكام  سبوعك( مهبمكا  ه قائال  

إنف ب   اإلدا ة تبد  غريبة  في ةمنا  ان ه ه النـاس يعبمـد ن فـي الحسـا  

على   ا    طرافهم   بي في الرياض او الحد ثة  حادـةا إلـى تحليـلا سـري ا 

لفرقامن  من ثمف اسبخراج المجمو  ال ي يقبـل القسـمة علـى اٍّعـداد الع ـرا 
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  لكــن المالحــظ  نف إدا ــة الــوليكِّ لــم تبضــمكن الــرقم  ــريحا ن  إنفمــا بــد ن  ــاقا 

  ار إل ه من  ـالل ثوابـ  فـي النظـام الطب عـي   بـ ا يعنـي  نف الـوليف قـادٌر 

علـــى اإلدا ـــة علـــى  ي مســـألةا بـــنف  الطريقـــة مـــا دامـــ   مهـــاو اٍّعـــداد 

 حر به )الع را( ذاو عالقة  النظام الطب عي  لكه  ما في ذلك الفلك   
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 يمكن مالحظة  عض الظوابر في ب   اإلدا ة:

ــا اٍّســبو  فســب     ال : إنف اليــوم بــو د رٌا  احــدٌا لبعاقــب الليــل  النهــارن   مف

( 48ل4×12د راوا مــن الليــل  النهــار   الســنةم مؤلكفــٌة مــن  ســاب   عــددبا )

 ( 12( فالناتج يسا ي )48 سبوعا    عند دم  رقمي العدد )

 النظام القمري د َل ضمنا  في ب   اإلدا ة   ما  نف اٍّسبو  بو ب ا يعني  نف 

 في الواق  رب  الد را الكاملة للقمر   السنة اثنا ع ر د را للقمر 

ثان ا : إنف بناك حبما  عالقة  من نو ا ما بين اٍّعداد الع را  النظام الفلكي 

نظام  لكننا برغم ما   ح  للوليكِّ  إعطا  إدا ةا عن اٍّعداد من  الل ب ا ال

ما ال ةلنا نجهل ب   العالقة   يمكننا فقط إدرا   را مبقدك نحن ه ه من تطوك

  عض البخميناو: 

مثال  نالحظ  ن السبعة تمثكل عددا  له عالقة  البنا  اله كلي لف  ا ن فهنـاك 

ن  سـبعة  يكـاما فـي  سبعة  لوانن  سب  درداوا للسلكم الموس قين  سـب  قـاراوا

  ن  سب  طبقاوا لفرض    بك ا   إلى سب  سـما اوا  سـب   رضـين اٍّسبو 

ر الد ني ال ي  ككدته الكبب المنزكلة    سب   بوا ا لجهنكم في البصوك
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 فهناك إذن نظاٌم سباعيم  اصم ببنا   تكوين اٍّ  ا  

ـا   الحر ـة  فاٍّ ـ ا  لـ   سـاكنة ن     لك نالحظ  نف الثالثة تمثكـل رقمـا   ا ك

ــالودود الزمــاني لف ــ ا  بــو بنظــاما بــل مبح ــادا  ف ــة   ع كــة ن  حر بهــا بثالث رك

: ميالد ـ ح اا ـ موو   فـي اٍّدـزا  اٍّقـل دردـةا نالحـظ اٍّ عـاد الثالثـة  ثالثيكا

: الطفولــةم ـ ال ــبا م ـ ال ــ خو ةن   يضــا ن فالح ــاا نفســها تمــرُّ بثالثــة  طــوارا

: ما  ضي ـ حاضر ـ مسبقبل   الزمن نفسه لكلكِّ حالةا بو بثالثة   عادا

  بك ا   فالنظام الزمني للكائناو بو نظاٌم ثالثيم 

 حينما يجبم  النظامان: المكاني )السبعة(  الزماني )الثالثة(ن يحصل  دوٌد 

 حق قيم لف  ا ن  ينبج من الجم  العدد )ع را(!! 

لزمان إذن   فالخلي  البكوين ـ  ما يظهر ـ مبكصٌل  اٍّعداد من دهة اتكصال ا

 المكان   ب ا يعني  نف نظاَم الع راِّ  أعدادا   ل ـةا  بـألفف منهـا  يُّ رقـما آ ـرا 

 بو دزٌ  من تصم م  تكوين المودوداو  أسربا 

ثالثا : نالحظ  يضا   نف العدد )اثنين( يمثكل نظاما  آ ر في البكوين مرتبٌط 

 ال تبقىن إذ ال   البكرار  اإلعادا  فالمودوداو من غير ب   الز د ة تفنى
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 قا  ٍّحدا سوى الواحد ال ي بو   ل المودوداو   يظهر ذلك دل ا  في 

 قا  القوىن مثل قطب  مالي  قطب دنوبين حي  يسبمرك عن طريي توليد 

القوى  بقائها مسبمركا ن مثلما نالحظه في  قا   اسبمرار ال ركاو في الودود 

ا نالحظه  يضا  في القوى من  الل تقابل ال حناو: سالبن مودبن  بو م

الكهربائ ة     لك نالحظ  قا   تكرار نستا دد دا للكائناو الح كة في ما 

 نسمك ه عموما : ذ ر   نثىن سواٌ  في عالم النباو    عالم الحيوان 

 إذن   فالنظام الثنائي بو نظام البوليد  البقا   االسبمرار 

ن ا بح مجمو  اٍّنظمـة ثالثـة ن فإذا دمعنا ب ا النظام م  النظامين السا قي

 (  12ل2+3+7   بح مجمو   دزا با اثني ع ر: )

إذن   ه مكننـا  ن نرمـز إلـى الودـود مـن دم ـ  نواح ـه إيجـادا   حر ـة   بقـا   

دا بو النظام االثني ع ري   بنظاما موحك

 لمكا  ان النظـام االثنـا ع ـري بـو نظـامم د ران القمـرن  ي ـمل ضـمنا  دم ـ  

ل مركاا عن  بم ة ال ـم ن حيـ  نالحـظ اٍّنظمةن  ه مكننا تصح ح فكرتنا ٍّ ك

لِّق  ٍّدلِّهِّ  ل   العكـ    بـ ا  ـح ٌح منطق ـا    نف القمَر  بمُّ منهان   نكها  م
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إذ ال يمعقل  ن يمخلي القمرم ل عك  ضـو  ال ـم ن إذ سـ قال:  مـا الضـر را 

الممكـن  لحجب ضو  ال ـم    ـال  حبـى تظهـر الحادـة إلـى القمـر؟ إذ مـن

 لي نظاما فلكيكا يصل ه ه ضو  ال م  بنسبةا معقولةا ليال   نهارا  مـن غيـر 

 ما حادةا للقمر 

لِّقــ  إلظهــار  ه كــون  ــا إذا قلــَ   نف القمــَر بــو النظــام اٍّ ــلي  ال ــم   م  مف

ل مركاا قوله تعالى: ح ٍّ ك  اٍّمر معقوال    لعلف ب ا  وضك

  َفَمَحوَنا آَيَة الليل   12ا  اإلسر 

 حي  اسبودَب المحو إلظهار آثار  إ راقة  من ال م  

  إذن   فال م  ال  نب ي لها  ن تدرك القمر  ما نصك  عل ه اآلية:

  ال ال م م َ نَب ي َلَها  ن تدرَِّك الَقَمر    40ي 

 إذا عدنا إلدا ة الولي لبفسيربا  ببيكن لنا  نف اإلدا َة قد انبزعها مـن النظـام 

فحينمــا قــال ) ضــر   يــام ســنبك فــي  يــام  ســبوعك( فكأنفمــا ضــر   الطب عــي 

كبــرى النظــام القمــري فــي  ــ رى النظــام القمــري   بمعنــى آ ــر  نف الوحــداو 

الثاببة )اليوم( لها   مٌة اكبر في النظـام الجمعـي االثنـي ع ـري بـي عـددبا 
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ــام الســنة )اثنــا ع ــر د را للقمــر(ن  لهــا    مــة فــي بــ ا النظــامن  تســا ي  يك

  رى في نف  النظام االثني ع ري قدربا رب  د راا  احداان  عـدد  حـداتها 

سبعة  يكاما  فحا ل الضر  يعطي    ر رقما يقبـل القسـمة الصـح حة بـد ن 

  اقا على اٍّعداد المرتبطة  النظام الكلي ال امل  بي اٍّعداد الع را!! 

ي ـكُّ ه ـه حبـى ي ـكُّ  فالوليم  درك من غير حسا اوا  نف اٍّمـر بـو بكـ ا  ال

 في نفسهن ٍّنفه بو ال اية من  ض  ب ا النظام   ال :

  َر َلكممم الليَل  النفَهار مَ   الَقَمَر دائِّبينِّ  سخف َر َلكممم ال ف  33إبراه م   َ َسخف

ـد  لقد اسبخدم الـوليُّ الوحـداو نفسـها فـي النظـام الطب عـي   نحـن  يضـا  نوحك

ــه يســبعمل الوحــداو فــي عمل اتنــا ا لرياضــ ة   الفــرق بيننــا  بينــه بــو فــي  نف

 حداو الطب عة )اليوم  السنة(   مفا نحن فنسبعمل  حـداو ال  دـود لهـا فـي 

ا ن  الت(   لـ لك فهـو ال ي لـب عقولنـا  الطب عة )ال ـرام  المبـر  النيـوتن  الـدك

 دم عا ن بل ي لبها  بي مجبمعة  في العقل الصناعي )الكمبيوتر(  يضا  

د  نف العقل الب ري إذا امبلك اٍّساس الثاب     إذا عرفنا ذلكن فمن المؤ ك

ن من إدرا  دم   الحسا او  البعركف على  للق اس الطب عي فإنفه  بمكك
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ن  يمكنه  ن  داا  ال  د اوا  ال آالوا حقائي المودوداو عقل ا  بال  رقاما معقك

وم به ا العمل بنف  يقهر قوى الطب عة مهما بل   من العظمةن ٍّنفه س ق

السهولة البي يقوم بها المر  عند رف  القدح   اسا  لما يفعله )الر بوو( 

دا  الحسا او الكثيرا  للق ام بنف  العمل  عد سلسلةا من العمل او المعقك

 المب ا كة 

إنف اٍّنظمة الثالثة البي  بألفف منها النظام الكلكي االثني ع ري سنجدبا 

 ر عل ه حر ة  اتصاالو  لفاظ سورا الكهف في النظام بي المحور ال ي تد

صة  لبوض ح ب   النظم   بو  مرم  القرآنين  ما لو  ان  ب   السورا مخصك

س أت ك في موضعه عند تطبيي المنهج اللفظي على موضو  االسبخالف 

 في النظام اٍّحسن   

 

 الك ف عن ثواب  النظام الطب عي  9
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خالف في اٍّرض  اعببار  ال اية من الخلي ب   بي الفكرا اٍّساس ة لالسب

في عالقبه  المعرفة العلم ة  إذ لو ربطنا النب جة اآلنفة عن ثواب  النظام 

الطب عي  فكرا النظام اٍّحسن لوددنا  نف النظام الطب عي م حوٌن  قوكا 

ل إلى النظام اٍّحسن من  الل الك ف عن ب   الثواب    )اإلمكان( للبحوك

لم البجريبي فإنفه قد ف ل في الو ول إلى ثواب  النظام  بالنسبة للع

ر  في قواعد  مهما بلغ فلن يصل إلى تلك الثواب ن  لن  الطب عي   البطوك

 يجدي بو نفعا  في الك ف عن حق قة القانون الطب عي 

فما بي الطريقة البي اسبطا  بها الولي الو ول إلى ثواب  النظام الطب عي 

 إذن؟

( فهو إنف للوليكِّ   سلوبه الخاص في الو ول إلى تلك الحقائي  ففنفهم ) ليم

إذن  بر  من  يفةِّ عالقاوا     فعالا تمنعه من معرفة القانون الطب عي   ب   

ا في نظر الوليك اٍّفعال بي في الواق  دم   ما نفعله اليوم في ح اتنان ٍّنفه

) ن يع ل في ظلكِّ ب ا النظام للنظام الطب عي  فالوليُّ  رفض   )عبوديٌة  رقم
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 تح  سلطبه    نفه  ريد  ن يع ل فوقه  حي   نف النظام الطب عي س كون 

 عبدا  طائعا  له بدال  من  ن يكون بو عبدا  له 

إذن   الوليُّ  رفض ب ا النظام على عك  ما  نَ  تظنُّ  على عك  ما 

خو  في ذبنك من  فاوا للمبد كن  ونه  كثر الخلي قنا عة   رضى   قدر  رسك

  ح اته  مع  به! 

فالوليُّ )ال ي بو المبد كن الحق قي( بو  كثر الخلي في عدم الرضى عن 

 ح اته  مع  به مهما   تَي من إمكاناوا ماديةا    غيربا 

إنف الرضى  النظام الحالي للطب عة بو من  فاو الكمفكار حسب النظام 

 القرآنين   ما في اآلية اآلت ة:

  نَ ا  اطمأنفوا بَِّها  الف  ن بمم إنف الف  َن ال َ ردموَن لِّقا َنا َ َرَضوا  ِّالَحَ ااِّ الدُّ

بون   لئَِّك َمأَ ابممم ا عن آياتَِّنا َغافِّلون   8ـ7 ون     لنفارم  َِّما َ انموا َيكسِّ

 مفا الرضى ال ي يجد  الوليك فهو في النظام اٍّحسن ال ي يطمح  الو ول 

نظام اآل رن حي   ككدو الموارد القرآن ة على )رضا ( في ذلك إل ه   بو ال

 النظام للداللة على عدم رضا  به ا النظام   ما في اآلياو اآلت ة:
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  … إالف اببَِّ اَ  َ دهِّ َربكِّهِّ اٍّعَلى    َلسوَف َ رضى َ   21ـ20الليل 

   مٌة  9ـ8ا  ة ال   لَِّسعيَِّها َراضَ ٌة     مدموٌ  َ وَمئِّ ا َناعِّ

   َفهَو في َع َ ةا َراض ةا    في دنفةا َعال ة   22ـ21الحاقة 

  يا   كبمها النف م الممطَمئنكة اردعي إلى َربكِّكِّ راضَ ة  مرض كة   َفاد ملي في

بادي  اد لي َدنفبي    29ـ28الفجر   عِّ

تامكة   كما  مل البوب ت القرآني الراضين به ا النظامن  اعببر رضابم عالمة  

 على فساد عقائدبم  سلو هم سوية    ما في قوله تعالى:

     نَ ا في اآل راِّ إالف َن اآل راِّ فَما َمَبا م الَحَ ااِّ الدُّ نَ ا مِّ َ َرضيبمم  الح ااِّ الدُّ

 38البوبة   قليل  

 لمكا  ان االسبخالف محبوما   النظام اآل ر حبمي الوقو ن فإنف ب   ال اية 

ي  لو احباج اٍّمر إلى اسببدال الخلي   يربمن  ل لك يعقكِّب سوف تبحقك 

  عدبا فورا :

   م َعَ اَ ا   ل ما  َ يسَببدل َقوَما  َغيَركمم  39البوبة   إالف َتنفِّر ا يمع كِّ كم
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ِّّ  ل   )مبرمجا (   ب ا يعني  نف النظام اٍّحسن مرتبٌط  م يئة  عمل الخْليِّ

دا ال    ب يكر ل أتي قسرا  في  ق ا محدك

إنف  سلو  الوليكِّ في الخالص من النظام الحالي  بمثكل في )تخلكِّ ه( البامكِّ 

حا لبه الخر ج من  بضبه  عبود به إلى معن عبودية النظام الطب عين   

 بضة  عبوديكة  ان  ب ا النظامن  بو ب لك  بمككن من معرفة ثواب  

 النظامن  بالبالي إحداف  يكِّ ت ييرا ي ا   ه ه 

 الوليُّ يعلمم ديدا  ما ي ا    ما ال يجوة له  ن ي ا  ن فال يمكن  ن  بجا ة 

د البفكير ه ه يفقد  القدرا  المعرفة سوية    على م يئة الصان ن ٍَّنف مجرك

فه   الم يئةم البي امبلكها سائرٌا في م يئة الصان   تا عٌة لهان  فيها 

لٌة يسبعمل منها ما بو ضر ريم  راٌو مؤدك  في حاالوا معيكنةان  ما بو قمدم

 اصم  ه  حد ن ٍّنفه ال يمكنه  ن يفككر بب يير النظام الكلكي نحو اٍّحسن 

في الوق  ال ي ال ةال  ق ة الخْليِّ في المعبقد اٍّسو   السلوك اٍّكثر سو    

فمثل ب ا اٍّمر ال ي ا    ال يفككر ه ه   إذن فقدرتمهم على ت يير النظام بي 
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ٌة ه ه ال تظهر إالف عندما  بفب م الخْليم طريَقهم   سلوبه    سلو  قدرٌا  امن

 الوليكِّ بو )الفرار( من ب ا النظام إلى  انعه ليبمككن من الس طرا عل ه 

إنف الفارف من السجنِّ  هر م  يضا  من السلطان    ة إمساكه  إعادته م  

ا الفارك من النظام الطب عي فه و على عك  ذلك يحصل ةياداا في العقا    مف

لطب عي بو اعلى نظاما  فضل  عفوا دائما من العقا    الفرار من النظام 

مها  حد اٍّنب ا   إلى  عبِّهِّ  ما في قوله  )عليهم السالم()نص حٌة( قدف

 تعالى:

    َففِّرُّ ا إلى هللاِّ َدم َعا  إنكِّي َلكمم مِّنهم َن  ٌر ممبين   50ال ارياو 

َ  للبحريضِّ إنف النظام الطب ضِّ (ن بل  م  عي لم  وض   أحسن نظاما )ممكنا

على الفرار منه إلى  انعهن ل منف على الفاركِّ بنظاما  حسن منهن من بنا فقد 

تين بما: َن  قوف حِّ   م

ل إلى نظاما  حسن    قوكٌا تمثكلم  الببه  قسوتهن  قوكٌا تمثكل قدرته على البحوك

ؤيكدا له ا الفهم فهي ال تحصى  ثرا   ال  مفا النصوص القرآن ة  النبوية الم

مها به ا ال أن   يمحاوم بها ل زارا المعلوماو  المعط او البي تقدك
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إنف المثال اٍّ ضح ل لك بو  نف )اآل را( في المفهوم القرآني  الل وي 

ن ا(ن بل بي   المنطقي الصح ح ل   موقعا  د راه ا  منعزال  عن موق  )الدُّ

ي بب يير النظام الطب عي ال غير كما   رنا من قبلم    مرحلٌة ةمن ٌة تبحقف

عا  علما  اٍّمة   ل لك فهي ل    عد إل ا  النظام الطب عي  ما ةعمه  ادك

خو  في  ذبان العامة    اإلسالم ة  رسف

لقد حدف  لٌط يأ ا  العقلم  العلمم بين الق امة  الساعة  يوم الدك ن  يوم 

ر ن بين تلك الفصل  اٍّيام اٍّ رى الم   ورا في القرآنن  لم يميكِّز المفسكِّ

دٌا ليوم الق امة   اٍّيكام   صائصها   حوالهان إذ ةعموا  نفها    اٌف مبعدك

 من بنا فإنفنا قلنا  نف  يف  اككا لو  راد البح  عن تناقضا ما في  با  هللا 

رين   قلنا  يضا  في مبح  ال بناقض ال ي فإنفه يجد ضالكبه في تفسير المفسكِّ

رين  عمهم إلى علما  المسلمين  المفسكِّ سلف  نف ما ذ ر   بلم ال ككِّ مردِّ

  النحويين 

 بصدد مفردا )اآل را(ن فهناك آ بان في سورا بود تدالكن داللة  قاطعة  على 

ل للنظام الطب عي الحالي  ل سا   نف اآل را  الجنكة  الناَر بي في مرحلةا البحوك
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فم عن  وم  عد إل ا  ب ا الن د  آياٌو   رى تبحدك ظام  اٍّمر ال ي تؤ ك

الق امة  ممفا  ؤ كِّد  نف اآل رَا بي   اٌر إنسانيم مرتبٌط  إراداا إله ةان على 

عك   وم الق امة ال ي بو  مٌر إلهيم   ونيم محٌض ال عالقَة لإلرادا 

 اإلنسان ة  ه حي  تحدف الوقائ  الم بلة في النظام الطب عي 

  ف المنهج اللفظي  نف بناك مرحلبين تحدثان للنظام الطب عين  لن  لقد

تق  الثان ة منهما حبى تق  اٍّ لى  تبمُّ حقبمها الزمن ةم  فاٍّ لى بي 

ل فيها النظام الطب عي إلى النظام  المرتبطةم  الخ ار اإلنسانين  البي  بحوك

محلكه نظاٌم آ ر   اٍّحسنن  الثان ة بي البي  مل ى فيها ب ا النظام ل حلك 

غير  نف البخبكط  الخلط بين اآلياو  اٍّلفاظ  اعبماد المرادفاو قد  فسد على 

العلما  معرفة  ليهمان بل  غلق  ب   اٍّ بام بودههم البا  للبمييز بينهما 

  دعلبهم ال  نببهون لودودبما   ال  

 صار  ا عة  إنف الد وَل في تفا يل ب ا المبح  يجعل العقوَل عادزا   اٍّ

 اٍّعناق  اضعة    لَِّما  بميكز  ه النظام القرآني من إحكاما  ارما  ر ا َط 

د  قةا  إعجاةا م بلا تب ا كم ه ه الخطوو الد  قة  النمَك  العجيبة  اللطائف 
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ال امضة بنس جا عجيبا بو عند  بل العلم  العقل  عجب  كثيرا من  لي 

 السمواو  اٍّرض 

 

 الطب عي عن طريي معرفة النظام القرآني  الخالص من النظام  10

 

إنف المنهج اللفظي  بمككن من إعادا النظر في اآلياو المبعلكقة بو ف 

ف عن محاسن ب ا النظامن بل  النظام الطب عي ال  اعبباربا آياوا تبحدك

 اعبباربا آياوا تبحدكف عن الظوابر الطب ع ة الم حونة  القوكا الكامنة فيها 

ل إلى   النظام اٍّحسن للبحوك

 حينما تقارن نبائج ب ا البح   المنابج البفسيرية الجارية  نبائجها ال تجد 

رين  انوا يقومون ) ـالبنظير( لمبـادئ  بونا   اسعا   حسبن بل تجد  نف المفسكِّ

 اإللحاد من  الل اآلياو القرآن ة من غير  ن يسب عر ا ب لك 
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ر ن  افة   في دم   تلك  الموارد على غا بين من ذ ربا في فقد  دم  المفسكِّ

القرآن: اٍّ لى للداللة على الـنَِّعم الكثيـرا علـى العبـادن  الثان ـة للداللـة علـى 

 قدرته تعالى على إح ا  النفوس  وم الق امة 

ــا ال ايــة اٍّ لــىن فقــد ر  نــا  نف النظــام الطب عــي بــو نعمــٌة فقــط مــن حيــ    مف

ل  من حي  اس بمرار    مفا النظام نفسـه فهـو سـيٌئ إمكانيبه  طواعيبه للبحوك

 غيــر مالئــما )للع  ــة الراضــ ة(ن  يجــب الفــرار منــه إلــى مــا بــو  يــٌر منــه  

 الَخْليم   طئوا  ثيرا في معرفة ب   ال اية  الو ول إليهان  لـ لك  مـر تعـالى 

  اإلسرا ن  ذلك في قوله:

  ها مواو  اٍّرض   َسارِّعموا إلى َم فَِّراا مِّن َربكِّكمم َ َدنفةا َعرضم آل   السف

 133عمران 

ــه تعــالى  نــ َر  اســببدال الَخْلــيِّ   يــرِّبم مــ  إ قــا  النظــام  مــا بــو فــي  كمــا  نك

 آياوا   رى ممفا يأتي تفصيله في موضعه 

  مفا  ون ال اية من )آياو الطب عة( للداللة على قدرته تعالى في البع   وم 

ر  ين  نظر ن للباريت القادم للكون على  نفه الق امةن فهو  دلُّ على  نف المفسكِّ
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تاريٌت ال  بضمكن سوى اسبمرار بـ ا النظـام  مـا بـو حبـى يـأتي  ـوم الق امـة 

فيــــبمُّ إل ــــاؤ   طــــيكِّ الســــما   تســــجير البحــــار  دككِّ اٍّرض  تنــــاثر النجــــوم 

ماو  وم الق امة    الحوادف اٍّ رى البي بي مقدك

ر )ال  ن  ر  ال او بو تصوك  فر ا( عن الباريت المسبقبلي للعـالمن ب ا البصوك

لِّـَي  ـاطال  مـا دام  حي  سبكون النب جة الواضحةم  نف ب ا النظام الكوني قـد  م

ـي  يُّ  ـي ا مـن العـدل  القسـط   بقى على حاله حبى  مل ىن  ما دام ال  بحقك

فا إالف  عد إل ائـهِّ  فودـودم م إذن لـ   إالف عبثـا   ال  ـرتبط بهـ ا الودـود  يُّ بـد

 معلوما 

ر ن   أن ال اية اٍّ لى )كثرا النَِّعم(ن  ربفما تجدم لهـ م تـأ يال   قد يمعَ رم المفسكِّ

را النَِّعمِّ بي عبارٌا عامكٌة  إن  ان  ال تعن ه مـا يعن ـه ثمناسبا  من حي   نف  

ب ا المنهج  في النظام القرآني  لكنهم لـن يعـ ر ا قـط   ـأن ال ايـة الثان ـة  

اكيب القرآن ة المحكمة  الواضحة  لك الوضوحن فهناك آ بان فـي فعدا تلك البر 

سورا بود  ما   رنا  اضحبان في داللبهما على  ون الجنكة  النار بما قبل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 646 

إل ا  النظام الحالي ممكا  بعـارض  تفسـيربم لحـوادف  ـوم الق امـةن  ينـاقض 

ربم عن مسبقبل العالم   تصوك

  باتان اآل بان بما في قوله تعالى:

   فأمفا الف  َن َ قوا ففي النفارِّ فِّيَها َةفيٌر  َ هيي    الِّد َن فيَها َما َداَم َ

َمواو  اٍّرض إالف َما َ اَ  ربَُّك إنف َربفَك َفعفاٌل لَِّما  مريد    107ـ106بود   السف

 َمواو  ا عد ا ففي الَجنفةِّ َ الِّد َن فيَها َما َداَم  السف ٍّرض إالف   ما الف  َن سم

 108بود   َما َ اَ  ربَُّك َعَطا   َغيَر َمج  ذ  

إذن   فودود الجنكة  النار مقبـرٌن )بديمومـة( السـمواو  اٍّرضن  لـ    عـد 

 إل ائهما  

ر نظاما آ را في  ونا آ را عند ت ب ه  ر ن مع  رين في تصوك  إذا  ان المفسكِّ

 الجنكة  عرضها  السما   اٍّرض في قوله تعالى:

    َما   اٍّرض ها َ َعرضِّ السف  21الحد د   َ َدنفة َعرضم

فإنكهم غيـرم معـ  رين فـي اآليـة اٍّ ـرى البـي دـا و  ـالجم  )السـمواو( مـ  

 غ ا   اف الب ب هن  بي قوله تعالى:
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    مواو  اٍّرض ها السف آل   َسارِّعموا إلى َم فَِّراا مِّن َربكِّكمم َ َدنفةا َعرضم

 133عمران 

ح عرض الجنكة بو السمواو  اٍّرض نفسها ممفا يعني  نف الجنكة بـي إذ   ب

قبل إل ا  النظام الكونين ٍَّنف النظام الكوني بو عرضـها فك ـف تبقـى الجنكـة 

 م  إل ا  مساحبها؟! 

 عل ه   فالجنكة  النارم بما طوٌر من  طـوار بـ ا النظـام الحـالين  بـو الطـور 

بـ لك تكـون للنظـام الكـوني غايـٌة  بـدٌف اٍّحسن ه ه  ـالل تـاريت  دـود ن   

ٌد بو الو ول إلى ب   المرحلة   محدك

إنف اآليـة اٍّ يــرا تــأبى تفســيربم لهـا علــى النحــو الــ ي   ـرنا إل ــهن  لــو مــ  

اٍّ    طريقبهم في تفسـير المفـرداو القرآن ـة  االسـبعمال اال ـطالحي حيـ  

 اعببر ا )العرض( بو المق اس ال ي يقابل )الطول(!

نف قوله تعالى ) دنكة عرضـها السـمواو  اٍّرض( يقصـد  ـه علـى ر  هـم  نف ٍَّ 

 مق اس عرضها ال ي يقابل الطول بو السمواو اٍّرض!! 
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ــة بــي الســـمواو  اٍّرض   إذا  ــان القصــد  مــا يقولــونن إذن فأرضــ ة الجنك

 فك ف قالوا  نف الجنكة  ارج اٍّرض؟؟ 

ٌر ال حــلف لــه مطلقــا ن إذ رم ف  عــال ا  علــى ذلــك يحصــل مــن قــولهم إ ــكاٌل آ ــ

ــةن فكــم طولهــا؟  ســائٌل يســأل: )إذا  انــ  الســمواو  اٍّرض بــي عــرض الجنك

  بل الطول  ارج النظام الكوني ممبدم في )العدم(؟! 

إنف مفردا )العرض( في المنهج لها معنى  آ ر يطابي االسبعمال القرآني فـي 

ــاو يــأتي  ــ  المواضــ ن  يك ــف  ســرار بــ   اآلي فــي موضــعه  ــإذن هللا دم 

 تعالى 

إنف القـرآن الكــريم قـد   ــار إلـى الكــون الواسـ  )الســمواو  اٍّرض(  مخبلــف 

الصورن  في ما يقر  من ثالثمائة مركاان  بو عـدٌد  بيـٌر    عل ـه فـإنف بنـاك 

عالقٌة بين الخلي على اٍّرض  بين الكون الواس   فمصير اإلنسان  غاياته 

ٌط  النظــام الكــوني   لــو  ــان بــو منفصــال  عــن بــ ا  ح اتــه المســبقبل ة مــرتب

النظام َلَما   ار إل ه القرآن به ا العدد الكبير من الموارد را طا  فيها بين ب ا 
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النظامن  بين مصـير اإلنسـان  معبقداتـه   رةاقـه  موتـه  ح اتـهن فاسـبعرض 

َك ب   العالقة     ي القارئ تلك الموارد لبرى بنفسِّ

ر اإلنسان بو )الجنة    النار(  عد إل ا  الكون الواس   لكن إذا يكون مصي

علــى ر ي العلمــا ن فهــ ا يعنــي  الضــر را  نف العالقــَة مفقــودٌان ه كــون  لــي 

الكون  تأكيـد القـرآن عل ـه  البمـا ةائـٌد  إذ ال ضـر را لهـ ا الكـون المبرامـي 

دا   بـ ي   عـاٌد اٍّطراف  البحار العم قة  الفضا او السح قة  النجوم المبعـدك

ال يقــدر اإلنســان علــى الو ــول إليهــا لمال ــين الســنين  لــو امبلــك ســرعة 

ــل امبالكهــا محــاال  عمل ــا   ففــي بــ   الحالــة ال تــرتبط فكــرا  الضــو  البــي يمثك

إثباو قدرته تعالى على البع   فكرا   دود الكـون الواسـ ن إذ يكفـي إلثبـاو 

را  وم ــا  فــي الكائنــاو ذلــك  ي دــز  مــن عمل ــاو اإلماتــة  اإلح ــا  المبكــرك 

اٍّرض ةن عال ا  على ن ـأا اإلنسـان اٍّ لـى   ال تنفعـه المسـاحاو ال اسـعة 

 البي لن  در ها قط لمثل ب ا اإلثباو 

ر عـرى العالقـة بـين  دـود  رين قـد فصـموا بهـ ا البصـوك  معنى ذلك  نف المفسكِّ

ــد عليهــا القــرانن ثــمف  مســقَِّط فــي   ــد هم فــال  اإلنســان  الكــون الواســ  البــي  كك
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يقدر ن  لن يقدر ا على تفسير ذ ر النظام الكوني في الكبـا  اٍّ يـر الـ ي 

  نزله هللا تعالى إلن ار الخلي به ا العدد الكبير من الموارد 

إنف إل ـا  النظـام الكـوني قبـل الجنكـة  النـار    قبـل الق امـة بـو مـن إضـافاو 

َمال   عبار  رينن حي  اعباد ا  ن يضعوا دم اوا من   الهم ضمن الس اق المفسك

القرآني  الل  رح  تفسـير اآليـاون  بـي عبـاراٌو  معـاني ال  دـود لهـا فـي 

ِّ القرآني   النصك

ل النظــام  ذلــك  نف دم ــ  الحــوادف المــ  ورا فــي القــرآن  المبعلكقــة ببحــوك

ــ  ر فيهــا    معهــا البر يــب ) ــوم الق امــة(  الكــوني إلــى النظــام اٍّحســن لــم  م

 مطلقا !! 

ر يض   وم الق امة من عنـد  العبقـاداو قديمـةا فاسـداا  راسـخةا  لكنف   المفسكِّ

 لم تخض  للنقدن  لم تمعرض على القرآن لبصح حها  فلو مرف  قوله تعالى:

    َبالم  العِّهنِّ الَمنفوش  5القارعة   َ َتكونم الجِّ

 فإنفه س قول: )ذلك في  وم الق امة( 

  لو مرف  قوله تعالى:
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  َها َربكِّي َنسَفا  َ َيس فم ل َ نسِّ َبالِّ َفقم  105طه   ألوَنَك َعنِّ الجِّ

 لقال: )ذلك في  وم الق امة( 

  لو مرك  قوله تعالى:

    َبالم َ ثيَبا  َمهيال  14المزمكل   َ َ اَن  الجِّ

 لقال: )ذلك في  وم الق امة( 

  لو مرك  قوله تعالى:

   ِّ ا  َ بمسف ا   إذا رمدف ِّ اٍّرضم َردف َبالم َ سف  5الواقعة   الجِّ

 لقال: )ذلك في  وم الق امة( 

  لو مرك  قوله تعالى:

    دا كفَبا َدكفة  َ احِّ َبالم َفدم  14الحاقة   َ حممَِّل  اٍّرضم َ الجِّ

 لقال: )ذلك في  وم الق امة( 

ر( في  ل ذلك ال عالقة له  المعنىن  ال  نظر إل ه  ال  نببه   بو ) ي المفسكِّ

لى  نف النسَف  النفَل  الَب ف بي    اٌ   حر اٌو مخبلفٌةن  ما ال  نببه إلى إ

  نف النسَف بو عك  الدكك في الحر ة  االتكجا   النب جة!! 
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ر إلى اآلياو  البراكيب اٍّ رى  فقوله تعالى:      لك  نظر المفسكِّ

    لك َما   طيكِّ السجِّ  104اٍّنب ا     وَم نطوي السف

 تعالى: قوله 

     ما يم السف  25الفرقان   َ وَم َتَ قف

  قوله تعالى:

    َما م بِّدَ انا ممبين  10الد ان   َ وَم تأتي السف

إلى آ ر ما يحدف في السما  من حوادف مسـبقبل ة بـي  لكهـا فـي نظـر  … 

 تحدف  وم الق امة  إن ا بلف  لحدكِّ البناقض البامكِّ 

 نـزل مـن )البيكِّنـاو(ن  ادراسـة  بـا  هللان   بمـان مـ ن فـي  ما ذلك إالف للبهـا

ــنفة   اتكِّبــا  الظــنك  مــا تهــوى اٍّنفــ ن  اإلعــراض عــن دراســة نصــوص السم

ــَدعَها  ال تســأل عــن  ــى   ــ ا    ــرى )ف ــرآن   إل  عالقــة  لفاظهــا  ألفــاظ الق

 الَخبر(!

This file was downloaded from QuranicThought.com



 653 

ــــرين  ــــنهج اللفظــــي  ــــرى  نف )العبــــاراو( المضــــافة مــــن قبــــل المفسكِّ إنف الم

ـر ا  البعـدي  ال نحويينن بي عباراٌو تحريف ٌةن بل  إضـافاٌو تمثكـل منبهـى الجم

 على حد د هللا   ضك النظر عن  ونها مقصودا     غير مقصوداا 

ــة بيــوم الق امــة  ــاظ  الحــوادف المبعلكق  إنف المــنهَج يك ــف ال طــا  عــن اٍّلف

مـن معرفـة  الحوادف السا قة عل هن  يبمككن من  الل النظام المحكم للقـرآن 

ـــام الَخْلـــين   ضـــ  تسلســـلا ةمنـــي لفطـــوار المنبظـــرا للنظـــام  ـــام هللا(ن   يك ) يك

 الطب عي  الكوني 

 يـرى المــنهج  نف الخــالص مـن النظــام الطب عــي  مسـا ئه  ت ييــر  إلــى نظــاما 

 حسن  بمُّ عن طريي معرفة ب   اٍّطوارن  اإليمان بهان  العمـل فـي الطريـي 

ك  سـرار  ثوابـ  بـهم السنن  النوام   الكون ـة  بف المو ل إليها من  الل

النظــام الطب عــي  علــما يقينــيكا حق قــيكا  بجــا ة الظــوابر الطب ع ــة  اســب الل 

  صائصها لمعرفة القوى الفاعلة في ب   الظوابر  الس طرا عليها 

إنف العلَم الوحيَد القادَر على   ف ذلك  تنفي  ب   المهمكة بو علـم الكبـا ن  

ي الوحيد المو ل إلى حقائي علم الكبا  بو اكب اف نظامه الدا لي   الطري
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 العقــل الوحيــد القــادر علــى   ــف بــ ا النظــام بــو عقــل مــن )آتــا  هللا علــم 

الكبـا (    ادـب المـنهج اللفظـي بـو إثبــاو  دـود النظـام القرآنـي مـن  ــالل 

ف  كاملهـا عـن بـ ابقة السطح ة للنظام القرآني  البـمعرفة الط العقـل  ي تبحـدك

 تدلُّ عل ه  ت ير إل ه  فإذا عرف الخْليم ب ا اٍّمر  آمنوا  ه فقد اببد ا إلـى 

 راو العزيـز الحميـد الـ ي لـه ملـك السـمواو  اٍّرضن  إن  عرضـوا فقـل لـي 

عملي  لكم  عمالكم  نبم بريئون ممفا  عمل   نا بريٌ  ممكا تعملـون   سـبحان 

 ن  الحمد هلل ر ك العالمين هللا ر ك العالمين  سالٌم على المرسلي

 

 

 
 

 

مة   ب ا آ ر ما في المقدك

 تمف عصر العا ر من
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م الحرام سنة   بـ 1417محرك

 

 

 

 

 المالحي

 

 الملحي اٍّ ل

 

ة المنهج  النصوص الدالكة على  حك

 

ة طرائي ب ا المنهجن  بي غ ٌض من  ب    عض النصوص الدالكة على  حك

 ه ض المأثور الدكِّ ني:
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 النص اٍّ ل 

 عن الصادق عل ه السالم قال: 1/19/23/207في  با   حار اٍّنوار ج

 )لقد تجلكى هللا لِّخْلقِّهِّ في َ المِّهِّ(

  دلُّ ب ا النصك على ما  لي:

مة من  نف المبلقي يظلُّ قا را    1 ة ما ذ رنا  في   ل المقدك  دلُّ على  حك

فهو غير عن معرفة  الم هللا مهما عرف منه المبداد  إلى ما النهايةن 

 محد دا من ب   الجهة 

ة فقراو من الموضو  نفسه مثل قولنا )إنف المبكلكِّم   2  دلُّ على  حك

يخبر عن نفسه من  الل  المه عال ا  على ال ي  ال ي  بحدكف عنهن 

 مثلما تكون معرفة هللا تعالى غير ممكنة فك لك معرفة  المهن ٍَّنف هللا 

 تجلكى ه ه( 

 ن( مرتبٌط في المنهج اللفظي  قوله تعالى )ال قوله ) لكنهم ال  بصر    3

تدر ه اٍّ صار(   المعنى  نفهم ال يقدر ن على ذلكن  ال يقصد النصك ذمكهمن 

ٍّنفه اسب رق الجم    قوله )تجلكى هللا لخلقه(ن  المالئكة  اٍّنب ا  من 
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الخلي  يضا   فالنصُّ  اضٌح من ب   الجهة  يضا  في إفادا المعنى الم  ور 

 من القصور الدائم للمبلقي للقرآن مهما  ان  مرتببه 
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 دلُّ النصُّ   لك على  حة القاعدا القائلة  نف الباح  ال يقدر على    4

ن ٍَّنف  الم هللا بو )تجلكي( هلل   تحصيل المعنى البام الكلكي ٍّيكِّ تر يبا قرآنيكا

رؤية فال يمكن اإلحاطة  معنى البر يب مثلما ال يقدر المخلوق على 

 المبجلكي  قال تعالى:

  َقاَل َلن َتراني َ َلكِّن انظمر إلى الَجَبلِّ فإن اسَبقرف َمَكاَنهم َفَسوَف َتَراني َفَلمفا

قا  َكاَ  َ َ رف موسى َ عِّ  143اٍّعراف   َتَجلفى َربُّهم لِّلَجَبلِّ َدَعَلهم دم

(  صفة الربوب ة الب ي فيها عطٌف م  مالحظة  نك ب ا البجلكي )تجلكي الر ك

ي إلى دكك الجبلن  ٌا للمربو   فبجلكي اٍّلوه ة الجامعة للصفاو قد  ؤدك  مودك

 بل إلى فنا  دم   المودوداو البي ال يمسكها إالف بو تعالى 

 

 النص الثاني 

مسبدرك الوسائل عن تفسير  بي الفبوح عن  بي  وسف عن ابن حو ب 

 م:قال: قال رسول هللا  لى هللا عل ه  آله  سلك 

رآنِّ َعَلى َسائِّر الَكالمِّ َ َفضلِّ هللاِّ َعَلى َ ْلقِّهِّ(  )َفضلم القم
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  دلُّ ب ا النصك على ما  لي:

 لُّ  الما ال  بكفيم م   الم هللا    ل   مأ وذا  عنه    مخالٌف له    1

فهو  اطٌل   يكون تفسير  الم هللا  كالم المخلوقين م ا ٌه تماما  لمحا لة 

  ه ظهر من ذلك  جال ا تامكا  بم كة القيود  القواعد المخلوق   ف الخالي

البي  ضعها ب ا المنهجن إذ ال اية منها إ عاد  ي  الما للمخلوق عن  ن 

 يمحَ َر م   الم الخالين  لو  ان ل رض  رح  الم الخالي 

فه   النب جة  اضحٌة من النصك في  ون اٍّفضل ة ل   لها   اٌس سوى 

رآنِّ َعَلى َسائِّر الَكالمِّ َ َفضلِّ هللاِّ َعَلى َ ْلقِّهِّ   اس المبكلكم نفسه     َفضلم القم

فبخيكل  نف هللا تعالى  بكلكم  بناك عبٌد دابٌل في  قصى الكون  بردم  المه 

! م ما ي ا   يؤ كر ما ي ا   ي رح المفردَا من عند ِّ  مبا را  ه قدكِّ

 عالى  ن يعا به؟ ال ترى  نف ب ا العبد قد تجا َة الحد دن  حيف هلل ت

ر البعض!     2 إنف النصف بنا ال يحا ل الثنا  على القرآن  ما  بصوك

لا   ف  تب ان حق قة  فالقرآن ال يحباج إلى ذلكن إنفما  ريد النصك  هدفا   ف

المعادلة  ن  الم هللا  سائر الكالم  فه   النسبة بين الكالمين البي ل   
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ة هللا   اسا  للَخْلي   ب ا يعني  نف لها   اٌس رياضي مطلقا  بي نف  نسب

 النصف  نبكه إلى ضر را البعامل معه  أ دكِّ الحَ ر! 

فكأنف ال ي  ريد  رح القرآن ) سائر الكالم(  بودكب عل ه  ن يفهم  نفه يقوم 

ضمنا   إفهام الناس )من بو هللا؟(!  م   نف عمل ة ال رح به   الطريقة بي 

ه ذلك ال ي  ريد  ن يفهمهم  ن هللا ال إله إالف بو   نف   طر  كثيرا ممكا يحا ل

 محمكدا  عبد   رسوله 

ر(  ر القرآن  مفرداا منه ) ي من المفسك  معنى ب   العباراو إنف ال ي يفسك

هِّ مقاما  بو  كبر من مقام الرسل  المالئكة  فإنه يكون ب لك قد دعَل لنفسِّ

  ما ال يقاس 

 

 النص الثال  

 عبد هللا بن مسعود: الوسائل / عن

)ال َيسألم َعبٌد عن نفسهِّ إالف القرآن فإن  ان يحبُّ القرآن فإنفه يمحبُّ هللَا 

  رسوله(
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 دلُّ ب ا النصك على ما  دلُّ عل ه النص اٍّ ل  الثاني عند البأمل ه هن 

حبكة الكالم تعني محبكة المبكلكم  تعظ م م ذلك الرتباو الكالم  المبكلكم  ف

بو تعظ ٌم للمبكلكم  بك ا   فيدلُّ على دم   ما ذمكِّر في داللة الكالم 

 النصوص السا قة 

 

 النص الرا   

 عن النبي  لى هللا عل ه  آله  سلكم: 1/288دام  اٍّ بار 

 )القرآنم  فضلم  لُّ  ي ا د ن هللا(

َدو تبفاضل بينهان   نف  فضل مودودا   دلُّ النصُّ على  نف اٍّ  ا  البي  م دِّ

مة من  نف علَم القرآن حاكٌم  بو القرآن  فيدلُّ ذلك على ما ذمكر في ب   المقدكِّ

على  لكِّ علما  غير محكوما  أيكِّ علما     لك  دلُّ على ضر را  ضو  

ي للقرآن  ضوعا  تامفا    يمكن  ن يمسبفاَد من ب ا النصك  مرا  آ َر  بو  المبلقك

نفٌة معيفنٌةن  له تكويٌن معيكٌن  نف  لك مودودا في ب ا العالم يحكمه  قانوٌن  سم

بنظاما معيكنا  فالقرآن ال ي به المودوداو في  ونه ذا نظاما  ارما  حسبن 
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بل بو  حسن اٍّنظمة   كثربا دقكة   لطافة  في آنا  احدا   ب ا ما  ر د إل ه 

النصُّ من  فضل ة القرآن على دم   المودوداو البي بي في النصك )كل 

  ن هللا(  ي  د

 

 النص الخام  

 في  طبةا له قال: )عليهم السالم(في نهج البالغة عن عليكا ابن  بي طالبا 

هم   …( )ثممف  نزَل َعل هِّ الكَباَ  نمورا  ال تمطفأم َمصاب حم

  فيها قوله في  فة الكبا :

لُّ َنهجمها الممسافر نن   عالم ال َيعمى َعنَها الَسائِّر ن  ل ال يمضِّ ن  آَكام )َ َمَناةِّ

د ن( المجموعة /  198ال َيجوةم َعنها القا ِّ

تدلُّ العباراو الثالثة على ما ذ ر  المنهج من قدرته على  ن يعصم الباح  

من الخطأن ٍّنفه منهٌج محكوٌم  القرآن نفسه  فف ه عالماٌو ال يعمى عنها 

 السائر نن  آكاٌم ال يجوة عنها القا د ن 
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ى  نف القرآن مبيكِّن ل اتِّهِّ ب اتِّهِّن   نفهم نظاٌم ممحَكٌم كما  دلُّ داللة   اضحة  عل

دقيٌي لمكان اٍّلفاظ: مناةلن  عالمن آكام  فالبح  في القرآن  نظاما يعصم 

 من الخطأ  يو ل إلى الحق قة 

 

 النص السادس 

 نف  المصدر:

ن َ سَ )…  ن  َبَصٌر للَعينِّ الَعمَ ا ِّ مٌ  الحكمة البي بي ح اٌا للقلبِّ الميك ِّ

ن  هِّ هِّ ال ِّنى  لُّهم  السالمةم  لُّهان  َبا م  ن َ ريم للقلبِّ الظمآنِّ َما ِّ لآلَذانِّ الصف

هم بِّبعضا َ ي َهدم  يم َ عضم ر َن  هِّ َ تنطقوَن  هِّ  تسمعون  هِّ َ َينطِّ هللاِّ تمبصِّ

بِّهِّ( المجموعة/ هم على َ عضا ال َيخَبلِّفم في هللا  ال يمخالفم  ِّصاحِّ  133َ عضم

 ب ا الخطا  على ما  رد في ب ا المنهج من  مورا منها: دلُّ 

 نفه مصدرم المعرفةن  بو ما  سما  المنهج  خا  ة البعالي    العلو   1

: تبصر ن  هن حي  اٍّ صار بو المعرفةن    لك  )عليهم السالم(لقوله 

 )تسمعون  ه( حي  السما  ته  ٌب للمعرفة 
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ر الل ةن  يصحكح اٍّ طا   دلُّ على ما ذ رنا  من  ون القرآن يفسكِّ   2

الل وية  اسبعماالو المفرداو  فالقرآن حاكٌم على الل ة غير محكوما بها  ال 

رين  النحويينن   قواعدبان  بو ما سار عل ه المنهج   الف  ه عامة المفسكِّ

 )تنطقون  ه(  دلُّ على ذلك  ما بو  اضٌح  عل ه السالمٍَّنف قوله 

3   ) هم ببعضا بو عبارٌا يسبحيلم تفسيربا     رحها إالف قوله ) نطي  عضم

 طريقة المنهج في موضو  االقبراناو اللفظ ةن إذ لم يقل ) نطي  عضه على 

 عض(ن بل  نطي البعضم  البعضِّ اآل ر   بي عبارٌا تخبلف عن العبارا 

ة اسبنباج حق قةا  (  فال هادا بي  حك البي  عدبا )ي هد  عضه على  عضا

موعةا من البراكيبن فب هد له ا االسبنباج حق قٌة   رى ما من تر يبا    مج

ها  عضا ن فه   بي  من تر يبا    مجموعةا   رىن ٍَّنف الحقائي  ؤيكد  عضم

 ال هادا 

 مفا قوله ) نطي  عضه ببعض(ن فالنطيم  ورام الكالمِّن  ب ا يعني  نف الصوَر 

ب ا يعني  نفها بي مبدا لٌة  فالصورام إذن مودودٌا في  كثر من تر يبا    

 بي ن  بو ما  ؤيكد قاعدا ثباو المعنى للفظ  ثباو اللفظ ٍّدا  المعنى 
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ن ٍَّنف ال هادا  فه ا البدا ل بو  حد  سبا   ونه ي هد  عضه على  عضا

م النطي على  يقوم بها في الطبقة السطح ة ا براك اٍّلفاظن ل لك قدف

لفلفاظ  عالقاتها  مكن   ف ال هادا   من  دل  دود ب ا النظام الصارم 

حق قة معنى اللفظن بل  الحرف لو  ا  الباح  البدبكرن فأمكن  النب جة 

مةم في قوله  ) تنطقون  عل ه السالممعرفة النطي  لكهن  بالبالي تصحُّ المقدكِّ

  ه( 

 : )ال يخبلف في هللا( عل ه السالمقوله   4

ن  ذلك ٍَّنف هللا فحد ف ذلك في الكالم بو  غر    عجب  ي ا في الكون 

 كبر من  ن يمعَرفن  ما  رَد في النصك في معنى )هللا  كبر(  إذ قال ردٌل: 

: )إذن حددته(ن  المعنى: عل ه السالم)هللا  كبر من  لكِّ  ي ( فقال اإلمام 

ا  معلوما ن ٍَّنف لف  ا  حدم  فالمودوداو لها منبهى ةماني   إذا  دعل  له حدك

 ا فقد دعلَ  له مق اسا  معلوما  كان هللام  كبر منه

 فقال الردلم: )فك ف  قول؟(  قال اإلمام: )تقول هللا اكبر من  ن يمعَرَف( 
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إذن فالكالم عن هللا إذا  ان  ادرا  عن مخلوقا فمحاٌل  ن ال يخبلف في هللان 

ٍَّنف المخلوق ال يعلم حق قة هللا  فالكالم الوحيد ال ي ال يخبلف في هللا بو 

هللا   إذن فهو الكالم القادر على تعل م تلك الحق قة البي   ار إليها كالم 

 بي )إنف هللا  كبر من  ن يمعَرف(  فاٍّعرفم من الناس  عل ه السالماإلمام 

بو اٍّعلمم به   الحق قةن  ي بو اٍّعرفم  اإلدا ة على السؤال )لماذا ال 

 تمعَرفم حق قةم هللا؟( 

ة( إالف  كالم الخالي نفسهن ٍَّنف  المه بو  ال يمكن حصول ب   )المعرف

 الكالم الوحيد ال ي يمعَرفم به   الحق قة   ير ا بالفا    تناقضا 

ثمف تأتي العبارا اٍّ يرا لبكون  مانا  من االحبمال اٍّسو   فإذا  ان  ب   

المعرفة عسيرا  ددا  على البعضن فصاحب القرآن يظلُّ م  ذلك مهبدا سائٌر 

 ريين ٍَّنف )القرآن ال يخالف  صاحبه عن هللا( في الط

 ب ا يعني  نف النظام القرآني قادٌر على  ن يعصَم  قلف الناسِّ ذ ا      طئهم 

عقال ن ٍّنفه يسبوعب الجم  ن  يهدي دم   المسبوياون  يمنعهم من  ن 

ي  برادعوا إلى الورا ن    يحيد ا عن االتكجا  المرسوم   ال رو الوحيد ال 
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ي ذلك بو )الخضو ( للنظام  عدم تجا ة ن ٍَّنف ب ا النظام )مصمكٌم(  يحقك

ن بل يقود الخاضَ  إلى الهدف   على  ن ال يسلكَِّم   اد  ٍّحدا

 

 النص السا   

 :176في الخطبة/ عل ه السالمعن اإلمام عليكا 

ن  الَها حم الف ي ال َي ِّلُّ رآنِّ َبو الَنا ِّ  دي الف ي ال يمضلُّ ) َ اعَلموا  نف َب ا القم

رآَن  حٌد إالف َقاَم َعنهم بِّزياَداا      الممَحدكِّفم ال ي ال يك ِّ م  َ َما َدالَ  ب ا القم

ن ةِّياَدٌا في بمدى    نِّقَصاٌن في عمى : ) عل ه السالمإلى قوله …( نِّقَصانا

بكِّهِّن َ ال َتسألوا  ِّهِّ َ لَقه إ بادم فاسألوا هللَا  ِّهِّ َ تودفهوا إل هِّ  ِّحم ه العِّ نفهم ما تودك

ٌق(  إلى هللا تعالى  ِّمثلِّهِّ  اعَلموا  نفه  افٌ  مم فٌِّ   قائٌِّل مصدف

 يدلُّ النصك على ما دلك  عل ه النصوص السا قة  يضا  رغم اال بالف بين 

 ب ا النصك  غير  

فقوله: )ةيادا في بدى    نقصان في عمى(ن ي مل من دال  القرآن محبا  

 غير الخاض  للقرآن ال تحصل عند  الزيادا  النقصان له   الكاذ  
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الم  ورين ٍّنفه ال  بدبكر   ال ن بل ال يقر  القرآنن  إن قر  فال يفقه  قال 

 تعالى:

   م َ َقرا م  كِّنفة   ن َيفَقهمو م َ في آَذانِّهِّ  57الكهف   إنفا َدَعلَنا على قملموبِّهِّ

حكم من  الل البدركج في الصفاو  يمكن معرفة اإل ارا إلى النظام المم 

ف(  فهو عند اإلمام عليكا  حيم  عل ه السالمالم  ورا )نا حن بادين محدك

سامٌ   إذا دا    حٌد َنَصحهمن  إذا  راد المزيد بدا ن  إذا رافقه ل علم منه 

دا  ثه  فه ا البدركج مقصوٌد إلظهار القدراو المبعدك الحقائَي  اٍّسرار حدك

 للقرآن 

 هو ال يحباج إلى غير  من العلوم  المعارف  ما في ذلك علوم الل ة  إذن ف

 

 

 النص الثامن 

 :1/210من  با  إعجاة القرآن للكاتب مصطفى  ادق الرافعي ج
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)  من  ظهر الفر ق بين  نوا  البالغة في القرآنن  بين ب   اٍّنوا  في 

ضا   طب ع ا   حي  كالم البل ا ن  نف نمظَم القرآن يقبضي  ل ما ه ه منها اقب

 بني بو عليها ٍّنفها في   ل تر يبهن  ال تبنى عل ه  فل   فيها اسبعارا 

 ال مجاة  ال  ناية  ال  ي  من مثل ب ا يصحك في الجواة    ه ما يسعه 

اإلمكان  ن يصلح غير  في موضعه إذا بدلبهن فضال  عن  ن يفي  هن  فضال  

 ها على ب ا الموض ( عن  ن  ربى عل هن  لو  درو الل ة  لك 

ر ب ا النصك م   اقي نصوص الكبا  حق قة ر ي ب ا الكاتب ببالغة   يمظهِّ

يدبا النص:  القرآن  إعجاة ن  ه ه ثالثٌة من   ول المنهج اللفظي  ؤك

إنف البالغة فيها اقبضا  ٍّنفها في   ل البر يب   به   الصفة تخبلف   1

 البالغَة ه ه ل س  )بدفا (ن بل بالغبه عن  نوا  البالغةن  معنى ذلك  نف 

 نب جة  محبومة  لدقفة النظام في المنهجن  ي إحكام النظام 

 علن الكاتب في النص إنكار  تضمُّن القرآن  نوا  االسبعارا  المجاة   2

  الكناية  سوابان ممكا  ؤيكد قواعد المنهج اللفظي 
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 يرا )فلو  درو   عَر الكاتب بودود نظاما محكما في القرآن  العبارا اٍّ  3

الل ة  لكها  (     معنى لو  درتها  لكها لبصن  منها مفردا  بد لة  للمفردا 

ن فإنفها ال تصلح فضال  عن  ن تفي  المعنى    تربى  القرآن ة في  ي تر يبا

 عل ه 

 

 النص الباس  

 في  با  محاسن البأ يل للقاسمي يقول محمد عبدا:

ي نفسه    بلسانه  نف في القرآن  لمة  )   نا ال  ديز لمسلما  ن يقول ف

دا و لبأكيد غيربا  ال معنى لها في نفسهان بل ل   في القرآن حرٌف دا  

  )    ير معنى مقصودا

ثمف يسبدرك قائال : ) إنف  لك  لمةا في القرآن الكريم موضوعٌة في موضعها 

 فا لة(الالئي بها فل   بناك  لمٌة تقدفم   ال  لمٌة تأ كرو ٍّدل ال

ن فهو ل   إ ارا     داللة   النصك  اضٌح  ال يحباج إلى  رحا    تعلييا

للبوض ح فحسبن إنفما بو فبوى من عالما معا را ببحريم تعاطي آياو 
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القران الكريم د ن البقيكد  قاعداا بي من   لى قواعد المنهج اللفظي مفادبا 

يه غي ي المعنى  نف للمفردا القرآن ة معنى   احٌد ال  ؤدكِّ ربان إذ ال يمكن  ن  ؤدك

د المقصود إالف لفٌظ  احٌدن  بالبالي فال ترادف في القرآن   الممحدك

 النص  ؤيكد ما ذبب إل ه المنهج من  نف الحر َف بي  لفاٌظ مقصودٌا 

تنطبي عليها دم   قواعد المنهج   يخبم النصك مراد   عدم دواة البقديم 

ل ببرتيب العبارا القرآن ة   با  ن    ي القارئ  البأ ير ممكا في  أنه اإل ال 

 الكريم ترى مطا قة الفبوى لبعض قواعد المنهج 

 

 النص العا ر 

 في  با  البربان  سندِّ  بل السنفة عن دعفر بن محمكدا  نفه قال:

إالف  له   ٌل في  با  هللا  لكنف ال تبل مهم  مِّن  مرا ا َبَلَف هِّ هِّ اثَنان ) َما

 الردال( عقول 
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د الحد   على  مول ة المعرفة القرآن ة من حي   ون القرآن تب اٌن لكلكِّ   ؤ ك

 ي   كلكِّ ما تعن ه العبارا ال قصرا  على ) مور الدكِّ ن(  ما قال ال  ت 

  احب البب ان  غير  

د على سعة معارف القرآن  حي   نف العقول ال تبلغ دم   المعارف  كما  ؤ ك

د العلوم القرآن ة   ب ا  ا لطب  يسبحيل تفسير  إالف  النظام القرآنين  تعدك

نة من االقبراناو البي ال حصر لها   المبكوك

 

 النص الحادي ع ر 

 في  فة القرآن: )عليهم السالم(عنه  يضا   سندا آ ر قوله 

ما ِّ ) …   ه ه بد  الَخْلي َ َما بمَو  ائٌِّن إلى َ ومِّ القِّ اَمةِّ َ ه هِّ َ َبرم السف

إلى … َ َبرم اٍّرض َ َ َبرم الَجنفةِّ َ  َبرم النفار َ َ برم َما َ اَن  َما بو َ ائنٌ  َ 

 آ ر الحد  ( 

من الواضح  ن المقصود ببلك اٍّ بار ل   الصفاو على ما نفهمه عادا  

لكلكا من الجنكة  النكار  اٍّرض  السما ن بل المقصود الحوادف  الوقائ  
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حر اوا في الطب عة المنظورا  ما  را بان  في  المواق ن   ل ما يحدف من 

الزمن الماضي  الحاضر  ما يأتي  عد  بداللة قوله ) بر ما  ان  ما بو 

 كائن( 

 مفا   ف يمكن معرفة الحوادف  الوقائ  في السما   اٍّرض عن طريي 

القرآن الكريم؟  فمن الممكن تفسير   النظام القرآني  يضا  ٍَّنف المنظور من 

قائ  القريبة ةمانا   مكانا   دلك على الوقائ  البعيدا ةمانا   مكانا  عند الو 

عرضه على النظام القرآني   ب   اٍّ عاد محكومٌة  قدرا المر  على   ف 

النظام  سعة الدائرا المك وفة لديه  فعلى قدربا يمكنه معرفة الحوادف 

 م القرآني  الوقائ  في العالم  بنف  السعة المماثلة لها في النظا

ن السمواو  نالحظ  نف الحد    ؤ كِّد على  نف في القرآن بد  الخل قة  ي تكوكِّ

 اٍّرض  المجركاو  الكواكب  بد  الح اا   بي  ما تعلم من  بمكِّ   عوص 

الم اكل العلم ة المعا را  البي تضافر علم الفلك  الجيولود ا  اآلثار 

علوم المعر فة تقريبا  على حلكِّهان فلم  الك م ا   الفيزيا   الباريت   افة ال

 تصل إلى نبائج حاسمةا 
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من الواضح  نفه إذا  ان القرآن ي مل ب   العلوم الد  قةن فإنف   فها 

ي إلى  ض ِّ  س ا دد داا للعلم    ف  سرار الطب عةن ممكا يجعل  سيؤدك

بي  البقن ة الحد ثة  النسبة له  يئا   الغ البفابة  البخلكفن بل سبكون 

تقن ة  مناسا يجهلون عن عالمهم  بمف حقائقهن  يقومون ببنا  البقن او 

اعبمادا  على تقليد    مجابهة الظوابر الطب ع ة البي ال يعلمون عن  سراربا 

  يئا  

إنف علم القرآن بو علٌم حق قيم يخبصر اٍّةمان  المسافاون  يق  على 

ي النبائج فورا   ب  ير مباعب    دهود   لكنف ب ا الحقائي مبا را ن  يحقك

العلَم مقفٌل  ما ذ رنا لك  مفباحه الوحيد بو الخضو  المطلي للنظام 

 القرآني 

 

 النص الثاني ع ر 

عل ه عن دعفر بن محمكد  18  15البا  السادس/ح/1في  با  البربان ج

 قال: قال  بي: السالم
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 ر()َما مِّن َردملا َضَرَ  القرآن  عَضهم ببعضا إالف  ف

ر آية   ثمف قال ابن  ابويه عن  عض الفقها  في معنى الحد  : )بو  ن يفسك

 ببفسير آية    رى( 

نقول: إنف  رح الحد   به   الصورا المقبضبة يحدف البباسا   د دا ن ٍّنفه 

هم  عضا ن   نف  على    حف منابج البفسير  رم  عضم من المعلوم  نف القرآن يمفسكِّ

 القرآن   ربكما لم يقصد الفق ه الم  ور ب ا المعنىن بل  بو تفسير القرآن

ر اآلية بر يه  يعبمد في إثباو النب جة الخاطئة على آيةا  يقصد  نف معنا  يفسكِّ

  رىن ٍَّنف ب ا بو المعنى المقصود فعال  من الضر    من ضر  ال ي  

 عض ببعضا فقد عارض بين  دزائه  فالضر  بو البقا  الودهين 

ضاربين ممكا يمفهم منه البناقض البامك بينهما   منه قولهم: تضارب  المب

 اٍّقوال في   ا  تضارب  اآلرا  في اٍّمر   ا    ريد ن  نفها تناقض  

إنف المنهج اللفظي   بب إلى   عد من ذلكن فل   من الضر ري  ن يظهر 

ر آي ة   احدا  بر يه الودهان المبضاربان ل كون الفاعل  افرا ن بل يكفي  ن يفسكِّ

فيبناقض قوله تلقائ ا  م  آيةا   رى  لو لم ي ر إلى تلك اٍّ رىن ٍَّنف النصك 
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اآل ر للحد   ب ا لفظه: )ما ضرَ  ردٌل القرآن  عضه  عضا  إالف  فر(  

فالنصُّ اٍّ ل يقول ) عضه ببعض(  ما لو  ان يعلم تلك اٍّ عاضن  النصك 

ئ ة )ما ضر  ردل القرآن  عضه  عضا (  ي الثاني يكبفي ب  ر النب جة النها

دعله مبناقضا  بد ن إ اراا إلى  ونه يضر  اآلياو  عضها ببعض  فانببه 

 ل لك  

إنف  ادَب المنهج اللفظي إيقاف تلك العمل ة بنوعيها  إنهائها من  الل 

ل إلى الخط الجام  بين  البح  العام في دم   اٍّلفاظ القرآن ةن للبو ك

دا البي  ضعها لمن  لبفسير به   الصورا  اآلياو من   الل القيود الم دك

 للمنهج  مثلٌة  ثيرٌا عن الضر ن  له طريقبه في تفنيد الودو  البفسيرية 

 له   اٍّمثلة تأت ك في موضعها  إذن هللا 

 

 النص الثال  ع ر 

م  قوله: )كلُّ ما  عل ه السالمعن محمد بن مسلم عن دعفر بن محمد 

ثبكم  ه   فهو عن رسول هللا "ص"(  قال:حدك
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)يا ممحمكد َما َدا َك في ر ايةا من بِّركا    فادرا  وافي القرآن فخم   ه َ ما 

 َدا َك  في ر ايةا من بِّركا    فادرا يخالف القرآن فال تأ    ه(

 دلُّ الحدف داللة   اضحة    كيدا  على  ن القرآن بو نظاٌم مسبقلم بنفسه 

 غير محكوما بهان  ينبج من ذلك فورا :حاكٌم على اٍّحاد   

  ال : مخالفة علما  اٍّمة للو ايان حينما قاموا  عملا معكوسا  بو تفسير 

ة السنكة مبنا    سندا    القرآن  السنكة م  الجهل بنظام القرآنن  ال كك في  حك

ثان ا : مخالفبهم للنصوص حينما قاموا  اببدا  علما لمعرفة الردالن حي  

النصوص  نف ب ا العلم ال منفعة ه ه  فالقرآن بو ال ي يحكم على ترى ب   

 الحد   ال الردال 

 للمنهج معهم مناق ٌة   رى طريفٌة  ال بها إنف الحكم على  ثاقة الردال  

 ضعفهم  بمك عندبم  الردال  يضا   فأ ن بي الداللة المنطق ة على الوثاقة 

م إالف  ن يكون  احب  الضعف م   دود ب ا )الد ر(    )البسلس ل(؟  اللهك

الردال  من  ر ي عنهم  دكعي  نفه ثقٌة في نفسه    ل لك  ان  اٍّقوال 
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دا في  مبضاربٌة في ردالا يعدُّ ن  ع راو اٍّلوفن  لم تنبهي إلى ر يكا موحك

  احدا منهم عند نف  الم ببن فك ف  الم ابب المخبلفة؟

عن علوم القرآن دعل اٍّمر  لكه ثالثا : إنف االن  ال ببوثيي الردال 

 المقلو ن  دعل علم الردال نفسه علما  م كو ا  ه هن لكونه من العلوم البي 

ا   اببدعها الردال   في  كثر اٍّح ان  ان ب ا العلم يخض   ضوعا  تامك

ف من بو  لالتكجاباو الم بب ةن فيوثكِّي من بو ضع فم عند الخصمن  يضعكِّ

خصم من م ببا آ ر    من نف  الم ببن إذ موثوٌق عند  سوا   ان ال

يكفي  ح انا  اال بالف في مسألةا  احداا لحد ف البخا م    ان نب جة ذلك 

 ن  مبنى تفسير اآلية على ر ايةا  ث قةا ددا  عند  حدبم  قَ  بي ضع فٌة 

 ددا  عند اآل ر  

   جعلِّهِّ اآلنف ال  ر  نسف ب ا العلم من د  ر  عل ه السالمإنف حد   اإلمام 

َ   هن  ما  الفه لم  ؤ ْ   ه  الممبن نفسه  اضعا  للقرآن   فما  افقه  م ِّ

   ضك النظر عن الرا ي بِّرفا   ان    فادرا  
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 ال ي بو حسب النصك  الم  عل ه السالمفأ ن بو ب ا الكالم المحكم لإلمام 

 تض كِّ  من تلك الطرائي البي تخلط اٍّمور   لى هللا عل ه  آله  سلمالنبي 

 الحقائي؟ بل   ن بو من البطبيي الفعلي؟

إنف في  ساليب البعامل م   الحد    ر ا به    ف ة االسبناد عل ه مهزلة  

حق ق ة  من مهاةل العلم  فإذا  راد ال ارحم االنبفا   الر اية م  فساد الرا ي 

د على  نف هللا تعا ا  ؤ ك رَك بنصك لى )دعل فسريعا  ما يجد المخرج حينما    ك

 الحيف على لسان قوما ال  الق لهم  ر  نه  ألسنبهم د ن قلوبهم( 

 حينما يحباج إلى تفنيد الر اية ٍّنفها ال تنسجم م  مراد  يجد مطعنا  في 

الرا ي  إن  ان من الثقاون  أن يحا ل العثور على من يطعن ه ه  لو  ان 

 من  صومه بو مبناس ا  قواعد  الم بب ة  لكها 

المنهج اللفظي يخلكص اٍّمة من علم الردال إلى آ ر الدبرن  بو  نفك   إنف 

الو ايا الخا ة ب لك  ه أ    النصك ال ي  وافي النظام القرآنين  يرفض 

النصك ال ي يخالفه  ائنا  من  ان قائلهن  يزيد على ذلك احبماال  ثالثا  
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لنظام القرآنين  ال لالحب او بو البو كف عند النصك ال ي ال يمكن تمرير  في ا

 يمكن رفضه في آنا  احدا فيبر ه لعلكه  نك ف في مراحَل الحقةا 

 

 النص الثال  ع ر 

قال:  طب النبيُّ  لى هللا  عل ه السالم طرقا مبنوعةا عن دعفر بن محمد 

 عل ه  آله  سلكم  منى  فقال:

ما دا كم "عنكي" )  ُّها الناكس ما دا كم عنكي  موافي  ِّباَ  هللاِّ فأَنا قملبهم   

  خالف  با  هللا فلم  قمْله(

ح لفمة   لى هللا عل ه  آله  سلمفانظر   ي القارئ إلى النبي   بو  وضكِّ

قاعدا  عامة  تقوم على دراسة المبن  حد   تصحكحه  القرآن  اعببار  إماما  

ال يأت ه الباطل من بين  ديه  من  لفه  فاسألهم من   ن دا  ا  علم 

 الردال؟ 
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ة اٍّحاد     لى هللا عل ه  آله  سلمحا ا للنبيكِّ   ن يجعل الحمكم على  حك

 الردالن  بو  درك ديدا   يعلم يقينا  إنف ال  ن يك بون عل ه  ينبحلون  المه 

 بم رداٌل من الردالن  إنف الفَبن إنفما تق  بين الردال 

د  سما  ردا  لى هللا عل ه  آله  سلم إذا فعل فإنفه  لا  ؤ   عنهم يحدك

ل كونوا  منا  على الدكِّ ن يعرفهم  أسمائهم  ذلك  ن المضمون بو  مفا  الٌم 

يحمل نظامه في دا له  حي  ال يمكن ت يير  مثل القرآنن    ردلم معلوٌم 

  اسمه ال يمكن تز ير مثله    الب بكه  هِّ 

 بو   مفا توثيي الناس  عضهم  عضا   اتكهام  عضهم  عضا ن فهو الم كلة

الفبنةن  ل   بو الحلك للم كلة  فهل يحلُّ  حد المعضلة بنفسها؟  م 

المقصود من علم الردال   ال  تأد ج الصرا   االسبمرار  الفبنة إلى   عد 

ر  ه ظوابر الباريت؟   مدى   فَلَك   كها القارئ  ما تفسك
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 الملحي الثاني

 

 (1) سئلة   دوبة سريعة حول المنهج

 

إنف إنكار المرادفاو في ب ا المنهج يمعدُّ م كلة   سا قة  السؤال اٍّ ل: 

ِّ النظر عن تلك الخطورا فإنفه  ؤ   على المنهج اللفظي   طيرا    لكنف   ضك

ٌن  ما   نفه يجعل اللفظ  القطعة الجامدان بينما بو على طريقة اٍّ لين مرِّ

 يكفي للبوسك  في المعاني؟

قد اةداد  ما ال يقاس  الفا  لما  بوبكمه  الجوا : إنف البوسك  في المعاني

ف  المعنى  فق ا  فإنفه يفبح البا   المعبرضن ٍَّنف المنهج حينما ضيكي البصرك

إلى ما ال حد د له عموديا   فقد فصل بين المفردا    بهان  لكنه فبح البا  

لمعرفة ب  ن  صوراا  ح حةا    إذن فقد ضيكي البصركف  ي ال تض   

  تخبلط المعاني  يلبب   عضها ببعضا الحقائي 
                                                        

ٍ  كبييس  ميي  األسييئلة واالستاث يياران الييا أصرهتييا النألرسيية الملييدسة لييد  األوسييا  املختلاثيية ويف كا يية سييينوا الم ييث الثالييث ميي  هييذا ا (1) لنتيياب مييامالد لعييد
 االجتاهان، مع إجاابن العامل النيلي عليها.. وهذا الم ث قيد التنضيد حالياد..  لينتبه المارئ النرمي.   احملمق
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 السؤال الثاني:    ف يحدف البوسك  في المعاني  طريقة المنهج اللفظي؟

دا فسوف  بودكب البح ن  الجوا : بدال  من  ن يمسبعَمل اللفظ لمعاني مبعدك

بل ) ع ( المفرداو البي تق  على معانيها   معلوٌم  نف ما اندثَر من مفرداوا 

عمل بو  ضعاٌف ما يمسبعمل  الفعل   ب   المهمكة تحدف تلقائ ا   ما لم يمسب

حينما يكب ف الناس  نفهم  بحدثون بل ةا  اطئةا   نكهم يضعون المفرداو 

 على غير المعاني البي يقصد نها  

فلكلكِّ لفظا في المنهج اللفظي معنى   احدا  بأعماقا مخبلفةا   عدبا غورا  بو 

بو المعنى اال طالحي المسبعملن   ما   ضحنا  المعنى الحر ي   قربها 

مة  ل المقدك  في   ك

 

ر  السؤال الثال : إنف اٍّ    طريقة المنهج اللفظي ال تعني فقط  نكنا  نكا نفسك

ف  صوراا  اطئةا  يضا   فهل يصحُّ  القرآن  طريقةا  اطئةان بل تعني  نكنا نبحدك

 ذلك؟  إذا  حف فك ف تبمف البربنة عل ه؟
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وا : نعم   يصحف االسبنباج الم  ورن  لكنف ل   من  ادباو المنهج الج

البربنة على ذلك ٍَّنف الموضو  بو  ارج القرآن   م  ذلك  صصنا قسما  

من   حاثنا إل طال  س  البالغة الموضوعة على  مثالها المضر بة من 

ضافة  إلى كالم الخلي  ه عدُّ ذلك بربانا  على  طأ االسبعمال  ارج القرآن إ

مهمكة المنهج اللفظي اٍّ ل ة البي بي إل ا  تطبيي  س  البالغة 

 الموضوعة على القرآن  اعببار  نف تلك اٍّس   اطئة  بنفسها قبل البطبيي 

 

السؤال الرا  :  ل    عبا  تخطئة القسم اٍّكبر من تراف  مكةا عظ مةا 

 كأمكبنا؟

ا بي د ن ةا    علم ةا    الجوا : السؤال بو  ص  ةا عاطف ةا  كثر مم

تاريخ ةا   م  ذلك فإنف البعض ممكن اطكلعوا على  س  المنهج  انوا 

مبعاطفين م  اٍّمة لدردةِّ  نفهم فرحوا إلل ا  ب ا الجز  من البراف ال ي 

دبا  يحول بينها  بين  با  هللا  االببدا   ه   يعرقل نموكبا  توحك
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  من تفسير المفردا  أ رى فك ف السؤال الخام : إذا  ان المنهج يمن

يمكنه إيضاح معنى مفرداا ما إذا احباج إلى ذلك؟    ف يمكنه العمل 

م على نفسه  رح    توض ح معنى  يكة  لك ف النظام القرآني إذا  ان يحرك

 مفردا؟

الجوا : المنهج اللفظي يعطي تعريفا   امال   جملةا طويلةا ل رح معنى 

مة المفردا  ال يأتي  أ رى ل و في المقدكِّ  قول  نفها عين تلك المفردا   قد مرك

  مثلٌة من ذلك  إن  ان  قليلة  

 

السؤال السادس: لقد  ردو مر يكاٌو  ثيرٌا ددا  ذمكَِّر فيها تفسير المفردا 

ف إالف   لى هللا عل ه  آله  سلم أ رى   بي إمكا عن النبيكِّ     عمفن ال  بحدك

لمنهج  در ون النظام القرآني  صوراا  املةا عنه   الجم   بم عند  احب ا

م  رح المفردا   يربا؟ ر المؤلكف عمله المخالف لعملهم حينما حرك  فك ف  بركِّ
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الجوا : إنك المعبرض  ابٌم  بما   عيدا     ما    ر  بو من  بمف الد اف  

را عند اٍّئمكة عليهم السالم  لظهور ب ا المنهجن ذلك ٍَّنف المفرداو المفسف

 مخبلفٌة ددا  عن طريقة تفسير المفردا  مرادفها  

لم    ر ا الممرادف    المعنى القريبن  حا ابم  ن  )عليهم السالم(فاٍّئمكة 

 وقعوا الناس به ا الوبم ه جعلوا للمعاني مفردتين   كثر    يجعلوا للمفردا 

ا معاني   عدك

  ا  مفرداا غريبةا  لك كان  طريقبهم مثيرٌا ددا  ٍّنفهم إن  راد ا الجوا  دا

ال را ة عن المفردا القرآن ة لينوكبوا على المعنى الحر ي اٍّ لي ن  على 

كون المعاني القرآن ة مطلقٌة ال عالقة لها  ما ا طلح عل ه الناس    ان 

ب ا االببعاد  المعنى يفضي بال  ككا إلى دراسة الموارد اٍّ رى المقبرنة 

 لفظ ا  لو  ان للمبلقكِّين  يٌ  من ال  ا   المورد المسؤ ل عنه اقبرانا  

  المعرفة 

ّا  فكثيرا  ما  انوا  لقد  ان بؤال  اٍّئمة عليهم السالم في محنةا  بيراا

(ن  يقولون في اإلدا او المخبصرا عباراوا من مثل )اٍّمر ل    ما تظنُّ
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(ن )اٍّمر ل   بك ا  لكني ال  سبط    ن  تكلكم(    )اٍّمر ل   حي  ت ببم

 بي عباراٌو تجدبا مبثوثٌة في ع راو المواض    

فلنفبح  صوراا ع وائ ةا  احدا  من البفاسير اإل بارية الصح حة النسبة 

ح  ه المراد    إليهم لن  ر نموذدا  نوضك

من المجلد اٍّ ل من  با  البوبلي الكبكاني المسمكى  528ظهرو الصفحة 

 اٍّنعام:من سورا  59)البربان في تفسير القرآن( اآلية 

  نَد م َمَفاتِّحم الَ يبِّ ال َيعَلممَها إالف بمَو َ َيعَلمم َما في البركِّ  الَبحرِّ َ َما َتسقِّطم َ عِّ

مِّن َ َرقةا إالف َيعَلممها  ال َحبفةا في ظملمماو اٍّرضِّ َ ال َرطبا  ال َيا  ا إالف في 

 59اٍّنعام   كِّبا ا مبين  

ز على الورقة  الحبكة  الرطب ر ى ه ه  مسة  حاد   مب ابهة    تبر ك

 ال ا    الكبا    لم يسأل السائلون عن البرك  البحر العبقادبم  أنفها من 

 الواضحاو!!

:  ب ا  احٌد من اٍّحاد    نموذجا
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الحد   الرا  : الع ا ي عن  بي الرب   ال امي قال: سأل    ا عبد هللا 

من  رقةا إالف يعلمها( إلى  عن قول هللا تعالى ) ما تسقط )عليهم السالم(

قوله تعالى )إالف في  با ا مبين(  فقال: الورقة: السقطن  الحبكة: الولدن 

 ظلماو اٍّرض: اٍّرحامن  الرطب: ما يح ان  ال ا  : ما يغ ضن   لُّ ذلك 

 في  با ا مبين 

)عليهم  في الحد   الخام  ا بالٌف: عن الحسين بن  الد عن الرضا 

رقة: السقط يسقط من  طن  مكِّه من قبل  ن  هلفن  الحبكة: ن )الو السالم(

الولد إذا  بلك  يسقط من قبل الوالدان  الرطب: المض ة إذا  سكن  في الرحم 

 قبل  ن  بمك  لقهان  ال ا  : الولد البامكن  الكبا  المبين: اإلمام المبين( 

  في الحد   الثاني ا بالف بو: الرطب ما يحي  ه الناس 

 ا في الحد   الثال : فبطابٌي تامم   مك 

 في الحد   اٍّ ل: إضافة لفظ " ورا" إلى ال ا   في قوله _ ال ا   

  ورا ما يغ ض  ( 
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ر ال بني لآلية  نصرف إلى النباو  ال جر: فالورقة بي إحدى  إنف البصوك

ناو النباون  الحبكة   لكن  ظلماو اٍّرض  اطنها ال ي تنب  ه ه  مكوك

  ال ا   مراحل النباو بين الح اا  الموو النباتاون 

لقد نقل اٍّئمة عليهم السالم المعنى من البكوين النباتي إلى البكوين 

الحيواني  ما لو  ان بو المقصود الفعلين  حبى ظلماو اٍّرض  حيل  إلى 

 اٍّرحام  الرطب إلى ما يحي  ال ا   إلى ما يغ ض 

  لنا بنا مالحظاو:

هم السالم لم    ر ا  نف اآلية ال تعني النباون بل تعني اٍّ لى:   نفهم علي

 ب ا  ب ا 

ر ا المعنى على البكوين النباتين بل  الثان ة:  نفهم عليهم السالم لم يقصكِّ

 ذ ر ا ب ا البكوين  نموذجا بامكا ٍّحد البكويناو 

الثالثة:  نفهم عليهم السالم  عطوا في  عضها معانيف عامكة   الرطب حي  

 الوا: ) ما يحيي  ه الناس( للداللة على  لكِّ تكوينا له عالقة  اإلنسان ق
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الرا عة:  نفهم عليهم السالم دا  ا  مفرداوا لها عالقة به ا العلم ال يبي 

مبكصلة م   عض الموارد القرآن ة مثل )ما يغ ض(  البي بي مرتبطة  قوله 

اٍّرحام في  عليهم السالم()تعالى )ما تغ ضم اٍّرحامم  ما تزدادم( حي  ذ ر ا 

 نف  ال رحن  مثل )اإلمام(  معنى  )للكبا ( 

الخامسة:  نفهم عليهم السالم لم يقدر ا على إيضاح اٍّمر  كثر من ذلك ٍَّنف 

الكالم مبكصلم بـ )مفاتح ال يب(  باآلياو السا قة  الالحقة  بالبكوين الكلكي 

ل ل لمخلوق اإلنساني نقطة اٍّ ل للخلي المرتبط  اٍّدل المسمكى  ال ي  كك

 ه ه ف  ر ا ما  رتبط ببكوين ب ا المخلوق 

السادسة: إنف  المهم في غير ب ا الموض  مبكصٌل م   عضه  مبرا ٌط  يضا ن 

 لو  حثَ  عنه لوددو مزيدا  من ال رح له   المفرداو  رتبط ببكوين 

 وعدا إلهيكا اٍّد ال  انبظار )ديل العباد الصالحين( ال  ن  رثون اٍّرض 

  رتبط  جم   موارد )اإليمان  ال يب(  )الوعد الحي(  غير ذلك من اٍّلفاظ 

 فأ ن تلك اإل اراو من تفسير المفردا  مرادفها؟
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ر المفردا  مرادفها لبعلم  نفك لن تحباج إلى مثل  فالحظ ب ا النص ال ي يفسك

 ب ا البفسير مها  ان مسبوى ثقافبك الل وية:

ر:  ]) ما تسقط من  رقةا إالف يعلمها(  ريد  نفه تعالى يعلم عدد ما قال المفسكِّ

يسقط من  رق ال جر  ما  بقى عل ه  ما بي مبال ة في إحاطة علمه 

 الجزئ او  ثمف قال: ) ال حبكة في ظلماو اٍّرض(  ي  ان في  طن اٍّرض 

ح  ال رطب  ال يا    ي ما يسقط من  ي  من ب   اٍّ  ا  إالف يعلمه([ ر  

 انبهى البفسير!! 1ج 479الب ان/

فانظر إلى قوله )مبال ة(ن  قوله )ما يسقط( حي  عطف الرطب  ال ا   

على الورق في السقوو ال في العلم  حد ن  قوله )عدد ما يسقط من  رق 

ر الما   عد الجهد  الما    ضاف إل ه ما ل    ال جر(   فمثله مثل من فسك

 ه ه 

في  رح )الكبا  المبين( حي   )عليهم السالم(مة  اآلن فارد  إلى قول اٍّئ

قال: قل : في  با ا … رد في  حد النصوص  بو الحد   الخام  قوله)

  7/528مبين؟ قال: في إماما مبين(ن البربان ج

This file was downloaded from QuranicThought.com



 692 

ل   من تلقا  نفسهن بل  نبثي الجوا  عن  عل ه السالمفجوا  اإلمام 

في موردا آ را على  نفه في  النظام القرآني ٍَّنف إحصا  ب   البفا يل  رد

)إمام مبين(  فكأنف المرادف الصح ح عند  ل   )السجل    الدفبر( حي  

 بي المرادفاو عندنان بل )اإلمام(  ذلك في قوله تعالى:

   ملُّ َ ي ا َ حَصيَنا م في إَماما ممبين  َ    12ي 

ال ي ال فه ا تعويض مفرداا بدل مفرداا بو  البعويض الرياضي الصارم 

 د ل ه ه الخطأ  أيكة نسبةا  ال عالقة له  علومنا الل وية المعبادا 

دا سلفا     ا طالحاتنا المحدك

ك لك ارتبط الحسا   اإلمام في موردا آ ر لكلك دم ا من الناس في قوله 

 تعالى:

  َِّباَ هم بِّ مينِّهِّ َفأ َلئ م َفَمن  م تَي  ِّ لف  مَناسا  ِّإَمامِّهِّ َك يقر  ن َ وَم َندعمو  م

 71اإلسرا    كِّباَبهم  

 مثلما ارتبط   ف الكبا   أنفه إماٌم في تر يبا آ را بو قوله تعالى:

  ِّ  ِّإَماَما  َ َرحمة   با م موسىَ مِّن َقبلِّه   12اٍّحقاف 
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 تلك  الضبط بي طريقة ب ا المنهج في تببك  اٍّلفاظ  مالحقة معانيها 

 القرآن ة ضمن النظام القرآني 
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