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 تقديـم                     
 

تقاتررال علرر   تكفيرررت تفقرريضت ت,ررليالت مرروا,  وبررراات بايةررمت اقررتباطم دمرراات   ررال مابررضت
 شبرا بشبر وذراعا بذراع. تاتباع قنن من ببلنا تت ترك لةظام األمورقفاقفال

كررال الو تغررابر  فرره هررذا الة ررر و ع ررور قررابقم طرراال المقررلمين ةظرريمهررذا هررو ولاقررف ال
فيطلال أقباب هذا الخلال وعوامرال  تألميدله بدلوه فه المقو وطاال األمم هيشتكه ويندب طال

ير ةه إل  اطرتلال  ذاكت و د متشد دينيم فكريم هذا الترا عت ف ذا ير ةه إل  ظ ور تيارات
ير ةه إل  الفقاد المقتشريت وكال ينظر إل  المقرألم مرن و  رم نظرر مةينرم ت وآخر غاشم

ليره إار  روي ةل ا الةامال الرئيس فره هرذا الطراال المرالم الرذي  تيريد أن ي,خم ا ويبرزها
 ن.والمقلم

  تطرراال المقررلمينأنظررر فرره كنررت وأنررا كمقررلم مررن المقررلمين أهررتم لطررال م و أغررتم لشررأن مت 
علر   تبرين أتبراع الملرم الواطرد وأتقااال: ما القبب الذي أدى إلر  هرذا التخلرف و الشرقا  

 ؟واألم اد الغابر  الرغم من ما م,  من الة ور الزاهر 
اعررراه هررذه  الشررقا  هررو أن قرربب هررذا التخلرف و -بطر  اويررالفكررر   يررد و بةررد -فرأيرت 

مرع   متةرامل ول ذا اإلعرراه أقرباب عرد ت أهم را األمم عن الرقالم الته ُخلقت من أ ل ات
ت ومرن م مرن ف رو متخلرف  اهرال أهروم أطمرض توترارك نت فمن م مرن هرو عنره مةررهالقرآ

 !من تارف وقفك وبتال  ةال القرآن منالقا له فيما يفةله
نزله للتفريض أم أ تلةالمينأنزال هللا كتابه رطمم وهدايم و مةا لأفتقاالت فه برار  نفقه: 

 ؟ا  والمةادا و للشق
 :يطثنررا علرر  المررود  والتةررارفت فرراو تةررال  يقرروال ت ف رروبداهررم هررو كترراب ت ميررع وهدايررم 
َ َعِليٌم َخبِيرٌ " ِ أَتْقَاكُْم إِنَّ َّللاَّ ]الط ررات :  َوَ ةَْلنَاكُْم شُةُوباً َوبَبَائاَِل ِلتَةَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعنَد َّللاَّ

الخلف والشقا  من عند أنفقنا والقرآن منه براات وما دام  طتما ولزاما هذا نإذت " [13

رقرخناها و  تمن عند أنفقنا فطتما نبع هذا من اتباعنا قربل ,رالم فره التةامرال مرع القررآن
ت و كرأزهري يتبنر  المرن   دافةنا عن ا و ةلناها القبيال الوطيد للو وال إل  مةانه القرآن

كنت أبط  و أنقرب فره لطقيقم والمن   القويم الوقاه ويتقبال الارف اآلخر  ويبط  عن ا
ت فةلر  الررغم مرن هبت ن ما ع يبرا برالقرآنفلقد وُ  تعما يقنةنه بمفردي منذ  غري القرآن

قرد كانرت لت فنُلقرنكرال مرا  قبرالتأإ, أنره لرم أكرن  تفه األزهرر كانرت دراقرم دينيرم هأن دراقت
ممرا رف,رته أثنراا فت برروهرا,ر ا عقرل م مرا طراولوا أن يرفأبةره المقرائال التره  هتقابلن

وعل  الرغم من ذلرك نطرن  تمقألم النقخت فقد بالوا لنا أن هللا أنزال آيات ثم رفة االدراقم 
نزلررت االمررا قررترفع؟ و إذا كانررت قررتابض فلمررا أ ررات فتقرر لنا كأافرراال: لررم الةمررال بماررالبين ب

 ؟رفةت
 تلركوفره  .لرم إلر  أخررىوا,نتقاال مرن مرطكان هذا من أ ال التدرم من التشريع  :بالوا لنا

المرطلم الته درقت في ا هذا الكلم لم أكن أعرف القةم الكبير  للشريةم اإلقلميم وكنرت 
الدراقرم و كانرت ثرانه  وا رلت ت و, شرها قرواهت فقبلرت علر  م,رهت وهأظن أن هذا هر

درس فره دروس تُر  دمم وا  ت ا هه مقألم عذاب القبرت فةرذاب القبرر مرن المقرائال التره
إن منكرر عرذاب  :ثرم برالوا لنرا تب م يتطدثون عن فر  تنكر عرذاب القبرر ت ثم فو ئتيد الةق

القبررر يفقررض و, يكفرررت فكنررت أ,رررب كفررا بكررفت وأتة ررب كيررف ينكررر أطرردهم عررذاب القبررر 
 ؟!!نو لم , يكفر إذبد باال به  راطم؟  (ص)والرقوال 

ت وكنررا -لمو,رروعفرره هررذا الوبررت عمررا يقررم  بالطرردي  ال,ررةيف أو ا تبررد قررمة تمررا كنرر-
أشرةريم  ت و مرنمةتزلم شيةم إماميم إل  ندرس أي,ا فه ماد  الةقيد  الفر  اإلقلميم من

ماتريديم إل  أبا,يم و من زيديم إلر   ب ائيرم و مرن  بديانيرم إلر  إقرماعيليم ومرا شرابه  و
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وأتقررائال: هررال كرران  وعنرردما كنررت أبرررأ مبررادىا هررذه الفررر  كنررت أتة ررب كثيرررا .مررن الفررر 
 تالماققررينس ب ررذه الدر ررم مررن الطمررض والغفلررمت فرر ذا قررلمنا أن راوس هررذه الفررر  النررا

 كانوا يريدون الكيد لإلقلمت ف ال كان متبةوهم غافلين أم متغافلين؟ 
ت طترر  اآلن اهررذه الفررر  , يررزاال مو ررودبةرره وكرران ع برره يررزداد عنرردما كنررت أعلررم أن 

 ال: كيف اقتمرت هذه المبادىا طت  ع رنا هذا؟وأتقاا
شغال باله كثيررات فرالطمق  كثيررون تمر عله مرور الكرام و, ت ه التقاا,تهذ تو لكن كان

و وا ررلت دراقررته وبرااترره ب رروار الدراقررم و أنررا علرر  بناعررم تامررم بمررا  !لرره عقلرره وكررالٌ 
 ن هللا أعلرم بةقرول مووأدافع عنه شديد الدفاع فنطن عل   واب  له ظاهرت واآلخر تأبرأه

 كيف يقبلون هذا اللغو! ده يةلمهو وطو تو نواياهم
ولرم أكرن  توا لت القراا  عل  مذهب أهال القرنم بفرب را المختلفرم و تيارات را المتةردد  و 

ل  أن ط لت له  ردمم كبررى بردأت ت ةلنره أغيرر أريد أن أقمع أو أبرأ للفر  األخرىت إ
يربت فو ردت مقار تفكيريت فلقد شاهدت بال دفم بنا  ف,ائيم ل ماعم قمةنا عن را األعا 

 فأخذت أتابع برام  م إل  أن ظ ر له أن تقةم ت , بأس بهمقبو,خااب م 
  لم وكيف يدلس :لتاات فتق1أعشار ما بيال ويقاال عن م هو من باب األكاذيب المفترا  

 ولم هذا التزوير والتشويه للمخالفين تالمقلمون عل  مخالفي م من الفر  اإلقلميم
 يم؟فه الفكر والمبادىا الفرع

أطاوال  اهردا  ت وإنماأي فربم عن األخرى أو تكتبه اليوم وأنا , أ د  ما تقوله ذلك ذومن 
أن أبرأ من كتب م أو أقمة م يقولون ب ذات ولاقف بةد أن اقتاةت أن أالع علر  كتابرات 

 رردت أن مررا تةلمنرراه وبرأنرراه ونقرررأه فرره الكتررب الترره تررتكلم عررن و تمةظررم الفررر  اإلقررلميم
أن  و تعر,را قراطيا مةرروهوالفر  اإلقرلميم إمرا غيرر  رطيا بتاترا أو أنره ال ماعات 

ت و لكررن لاقررف , أطررد نقرراا ا,تفررا  بيننررا وبيررن م كبيررر  و, مبرررر ل ررذا التنررافر والشررقا 
ت فلكال فربم مبادئ را التره تقرة  للطفراظ علي را ةناماآلخرون يفةلون نفس الشها و يقمع!

 ت  , يطد  ل ا اإلن  ار وال,ياع.وط تمن الفر  طت  يقتمر ل ا التميز عن غيرها
ف رذا مرا , يمكرن الق,راا  توعل  الرغم من أننا , نمانع من أن تبق  بةه نقاا ا,ختلف 

عليه تمامات ولكن أن تدافع كال فربم عن كال  غير  وكبير  من آرائ را وتةرده مرن ال رواب 
فطتمرا فره اعتقراد كرال ت دم و, يراخراب التة ب الرذي , يقرالذي , ي له الخاأت ف ذا من ب

أيرن يقرع الخارأ و مو,رعولكرن المقرألم تتركرز فره أي  تإنقان فه هذا الةالم خارأ و رواب
فيرذهب كرال عملره هبرااا منثرورات و مرن  م األ مقرألمفقرد يكرون الخارأ فره ال .ال وابيكمن 

ل رواب في ب علر  مرن عررف ا ., يقدم أو ياخر مفرعي مقألمالممكن أن يكون الخاأ فه 
و أن  من آراا هه عين ال روابت , أن يطاوال  اهدا أن يثبت أن كال ما يةتقد به تأن يتبةه

وهرذا الرذي قرابنا إلر  الترأخر و أدى بنرا إلر  التنراطر والتقاترال و  .اآلخرين دوما عل  بااال
ظررانين أن ررم مررن الكفررر  الف ررر  المخررالفين  تاقررتباطم دمرراا إخواننررا مررن الفررر  المخالفررم

 طين.المقتبا
 
يررى أنره يمبادئره هرذه هرو الفربرم النا يرم أمرا  فكرالٌ  , أطد يطاوال أن يقمعتو لكن لاقف  

اآلخررون ف رم أتبراع  اوهو الطريص المردافع عرن بي,رم اإلقرلم أمر ؛البابون فاو أعلم ب م
فةنردما كنرت أبررأ وهكذا دوما خلف و تركيز عل  نقاا الخلف ورمره بال,رلالت  .كذا وكذا
يميرم و مطراو,ت طرار  أ رد ه ومرا طرادا علر  ابرن ت -مرن م المتأخرين–األشاعر  فه كتب 

كرذا  , يكراد يفقره و أنره وأنره كال ما خالف فيه!ت و إظ اره ب ور  الم قرمت من أ ال تخايأ
                                                

فقلذت:   حذول و  ةذوة ي  بذاأ, و يذن  .هذا من باب الخداع حتى يجذذبوا النذاإ يلذيهم :فقال لي ,مع بعض األخوة في شأنهمتحادثت 1
و يذروا  نهذم يقولذون لهذم شذيرا ليذر الذذ   , لم يسمعوا عن هذه القناة  و يزوروا مواةعها علذى الشذب ة المعلوماتيذة ,متبعوا هذه الفرةة

 ن يستمر على مذهبهم يذا عرف  نهم مخادعون؟ ا الذ  يجبر من يةتنع بمبادرهم يخاطبون به الناإ؟ و م
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راا ابررن تيميررم وإظ ارهررا بمظ ررر آال  ررو إذا برررأت للقررلفيم ت ررد دفاعررا مريرررا عررن  و كررذات
ت وإذا األشراعر  ب .... ونرمريو تمن برين يديره و, مرن خلفره بااالال واب الذي , يأتيه ال

 رردهم يقولررون أن ررم م ت رردون وأن رم لررم يقولرروا بررأبواال ابررن طررزم إ, ألن تبررأت للظاهريررم 
 ردهم يخرالفون ابرن طرزم بردر أنملرمت تا ت ادات م وافقت ا ت ادهت وعل  الرغم مرن ذلرك , 

شوي ا لل ور  وتخويفرا مرن هرذا المرذهبت  د تتوإذا برأت عن الشيةم فه كتب أهال القنم 
ت ريد بةره اآلراا فره الردينت ويُ  ةقيرد ف ذا المذهب أتباع الم وس!! الذين ابتدعوا هذه ال

للشريةم فت رد إظ رار مرذهب أهرال القرنم  وتقررأ .هرذا المرذهبواألبواال من أ ال إظ ار فقراد 
 .بررم مناب,ررم للةقررالالمتبررع للقررلام القائررال بررأبواال ع ي تبمظ ررر المررت  م علرر  أهررال البيررت

و كران غر,ر م الاةرن فره وبغه النظر عن أن مرن أقرس المرذهب الشريةه هرم الم روس 
أو أن أهررال القررنم مررذهب قررلاوي كمررا يرررى الشرريةمت ف ررال الشرريةم اآلن مقررلمون  تالرردين

 القنم , يزالون تابةين للتيار األموي؟  أهال يطبون دين م أم ليقوا كذلك؟ وهال
بررون لرردين م والقررنم كررذلكت وإذا طررد  بةرره الخلفررات بررين الشرريةم مقررلمون مط تبداهررم

الفررريقين ف مررا , يررزا, مقررلمينت والخررلف فرره الفررروع مقبرروالت واأل رروال نطررن متفقررون 
ت 2علي ات و لكن المشكلم أن كال فريض يريد أن ي ةال كال آرااه أ و, , يمكن التنرازال عن را

تتطرد  عرن مطراو,ت التقريرب برين برأ إن شئت الكترب التره او .أما أ وال اآلخرين ففروع
يررى أن علر  اآلخرر أن  ارف وكال تالمذهبين القنم والشيةم بالذاتت ت د إت امات تتراشض

وهرذه هره آفرم التمقرك برالفروع  !م بةه التناز,ت أما اآلخر فلم يقردم شريئايتنازال وأنه بد  
  .التفكير فه ذلك ردم  الته , ي وز التنازال عن ا أو تللدين ها من الةلمات المميز وعد  

والذي يرى هذا الخلف كله يتفكر فه قبب هذا الخلفت أولقنا كلنا مقلمين نرامن برنفس 
 ؟نالكتاب ونتبع نفس النبه فلما الخلف إذ

 ررم  ف وقرربب خلف ررمت آفررم المقررلمين اليررومت علمررائ م وعرروام متقررديس األبرردمين" هررو "
وثقرون الرذين يأخرذ المررا دينره مرن م وهرو الةلمراا الم  رمال ما بالره األبردمونت ف يقدقون 

فمررن األف,ررال أن  !واثررض مامررئنت أمررا علمرراا هررذه األيررام فرراو أعلررم ب يمرران م و أغرا,رر م
 .يةره اإلنقان عن م ألن م يقدمون التناز,ت الكثير  فه دين م

ت مرع أن رم يررطم م قرلف"تقرديس ال"إلر   "تقدير القرلف"انتقال طاال المقلمين من وهكذا 
و, ا,قرتقرااات الشراملم التره تقردم ا  تا امتلكوا المنراه  الةلميرم الدبيقرم فره البطر هللا م

والته توفر الوبت وتةاه النتائ  الدبيقمت وكانت وقرائال البطر   تأ  ز  الطاقوب الطديثم
, ننقر   ألن م كانوا , يزالون فره مرطلرم بردا التقةيرد والتأ ريال. لرذا كبير ت فرديم بدر م
نةرف أنه يقةنا ا,ختلف كمرا القبضت ولكن , نقدس كال ما باله األبدمونت و أن ل م ف,ال 

و, يةنره هرذا أننرا نردعوا إلر   .أي,را وقة مت فما داموا بد خالفوا بة, م فلنرا أن نخرالف م
  .فنطن ندعو إل  التوطيد بدر المقتااع  ا,ختلف بل مبررت ,

 
الخرلف  هرذا  فه كترب الفقره والةقائردت لرم وهذا القااال ارطته عل  نفقه عندما كنت أبرأ

 ما دام األ ال واطد ؟ 
فةرفررت أن هررذا الخررلف كلرره ير ررع فرره ف ررم كررال للقرررآنت فالكررال يف ررم القرررآن بشرركال مةررين 

, يمكرن التنرازال عن رات فلمرا  تللردين ولاطكرام الفق يرم أققراويقتخرم منه أ رو, ي ةل را 
ال من القراا  فره الفرروع ف ره لرن تقردم أو عرفت أن المقألم مقألم أ والت بررت أن أنتق

فررالخلف نررابع مررن األ رروال و, بررد  3تالمرررا , يةرررف أي أ ررال يقررتند إليررهتررأخر مررا دام 
يقرراال أن  والطررض تلرر  القررراا  فرره األ رروالفانتقلررت إيض الخررلف مررن مةرفررم األ رروالت يلت,رر

                                                
 نت  ةر  ألحد العلماء األفاضل الذين يت لمون عن المهد  المنتظر فقال: ين مهد  السنة وارد باألحاديث الصحيحة فهو ثابت  2

 ديهم باطل  ما مهدينا فثابت خارج بإذن هللا!! ما مهد  الشيعة فوارد في رواياتهم وهي لير صحيحة, فمه ,حاصل   محالة
لمن يريد  ن يعرف  يف  ان الفقهاء يتعاملون مع األدلة فهو  تاب  ,نصح بقراءة  تاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"  بن رشدي   3

 الفقه.  ثر من رارع بأسلوب لير معقد وحجم ليإ بال بير, ةبل ا نتقال يلى مرحلة القراءة في  تب  صول 
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ه بردلوه طقربما وكرال يردل تالفقه أو فه كتب الةقيد  م  د وغير مثير أ وال القرآ  فه كتب
ت علررم األ رروال كررذلك والمقررائال كثيررر  والخررلف , يررزاال مو ررودا فرره  تيرررى فرره كترراب هللا

الطمرد لرم  وو .فةرفرت أن المبردأ والمةراد إلر  كتراب هللا فقرررت أن أوازن اآلراا بكتراب هللا
  ت ففرره هررذه الفتررر  وعلرركثريررمتقررابلنه أي مشرركلم فرره التةامررال مررع كترراب هللا كمررا تقابررال األ

التوازي كنت أبرأ فه كتب التفقير برن م شرديدت فرأبرأ أي كتراب يقرع فره يردي يتةرره ألي 
القررنيم –و مررن خررلال القررراا  ل ميررع التيررارات  تمقررألم ويربا ررا بكترراب هللا  نفيررا أو إثباتررا

اآليرات إلر    قروت مرن تيرار قرلفه ي-لشريةمفره كترب التفقرير ا أمن ا فلم أكن بد بردأت أبرر
ت فالروايم هه , مطالم تفقير اآليرم و, برأس أو تةايل اأدى األمر إل  لي ا ولو  تالروايات

 تالترره تو,ررا القرررآن  4فالروايررات هرره الفي ررال تو, طرررم أن تررأوال اآليررات بررأي شرركال كرران
با الةقرال ِ رنَ مُ  تيرات تفقريرا عقليراتيرار يفقرر اآل إلر وترك ا و اتبراع غيرهرا ,رلال كبيررت و

لره! ولوافض فما  تط م وطاكما عل  النص تيرار ي ةرال غالرب عقله أخذ بره ومرا لرم يوافرض أو 
القرآن ألهال الكتابت فيتوقع  فره ف رم آيرات القررآن فيكراد ي ةلره كلره مخاابرا ألهرال الكتراب 

تيرار يريرد أن يط رر القررآن ول 5تثانيا ومققاا عل  أطداث م وتاريخ م أو,ت ثم بابه الةالم
رتيرار يُ ولت الت مري  الن ايم إلر  فه ثوب تاريخه يادي به فه  تفره ف رم الرنص قرانم اللطك ِ

تيارات عد  تأخذ من هرذا لولكنه يقودها إل  طي  عقيدته أو هواه , إل  ما يقوله النصت و
 ولزامرا ؛مالفه هللا أطكم الطراكمين قانهأن القرآن نص ل وذاكت وفه ن ايم المااف ابتنةت

 . م القرآنالظاهري فه ف تو هبال أنه أدرى بما باالت فابتنةت
مطمرد الردكتور عتنرا  المرذهب الظراهري كانرت كتابرات ,ومن الغريب أن من أهرم الردوافع  

يتة ب مرن أن يكرون  شطرورت و من يةرف من هو مطمد شطرور وكيف يتةامال مع القرآن
 هتره ذات أثرر كبيرر فره ترو  اولكرن كانرت كتاب !ته دافةم إل  المذهب الظراهرياهو أو كتاب

 .القرآن بينماهري وفه اكتشافه للو ه الطقيقه لإل  المذهب الظ
و بةررد أن رأيررت أن المررذهب الظرراهري فرره التةامررال مررع القرررآن هررو المررذهب األمثررال أخررذت  

المرذهب الظراهري فره تفقرير القررآن ت واتبةرت أر ا بواعد أ وال الفقه عل  هرذا األقراس
ا,بتناع بطا رم القررآن  وهه الته وبةنا في ا كلنا أ, رىثم انتب ت إل  الخدعم الكبوف مهت 

فره  خا رمو تت فلقد كنت بةد ابتناعه بالمذهب الظاهري من كبار المدافةين عنرهتفقير إل 
بقت فلقرد تو رلت مرن خللره إلر  آراا  كنرت أعتقرد أنره مرا قُر تالتةامال مرع الرنص القرآنره

مرا أبروم بره  ولكنه اكتشفت فه ن ايم المااف أننه , أبوم بتفقير القرآن ولكن كرال 6تإلي ا
نت و التو,رريا لررم أن اآلخرررين وهررو ت ررطيا ألخارراا اآلخرررين و الرررد علرر  مررا بالرره اآلخررر

 .فه هذا التفقير أو ذاك مخائون
فقررت أن أبرأ القرآن مرر  أخررى  تفكانت هذه نقام طاقمم فه تةامله مع النص القرآنه 

ت وللة رب الشرديد لرم اتفقرير  طترامبرآ  مختلفمت تبط  عن موا,ع غام,م فه كتاب هللا ت
كلره وا,رطا , يطترام إلر  أي  برال و دتره .آخرره إلر أ د أي غموه فره القررآن مرن أولره 

تفقرريرت واكتشررفت فرره ن ايررم المارراف أن هررذا مررا ي ررب أن يكررون عليرره كترراب هللا الرقررالم 
الخاتمم للبشرت فل برد أن تكرون وا,رطم تمرام الو,روح , تطترام إلر  أي تفقريرت والقررآن 

 !يرف,ررون ذلرركت يتة ررب النراس وتفقريراالة يررب إننرا إذا بلنررا أن القررآن , يطتررام و .كرذلك
الةلمرراا من  ررا فرره ل ررم والمشرركلم فرره هررذا هررو األلفررم فلقررد و رردوا القرررآن مفقرررات وبرردم 

 .فه طا م إل  تفقير أشكله  و ةله  تالتةامال مع القرآن
                                                

,  ما الروايات فهي لعجيب  ن التيار السلفي يهاجم  ل من يأول القرآن أل  سبب لير الروايات, مدعيا  ن هذه األسباب لير ذات بالا4
 الفيصل!

تاب في  ثير من تأويالته ل  شيخ هذا التيار وفارسه األوحد بال منازع هوالد تور  حمد حجاز  السقا, وعلى الرلم من  ني    وافقه 5
فهي لزيرة الفاردة, فما من مجال  و حادثة تظهر على الساحة ي   ,ثنانا, ي   ن  تبه في مجال مقارنة األديان   يختلف عليها هللا

 رحمه هللا رحمة واسعة.ويسارع في ال تابة عنها و يظهار وجه الشبه والخالف بيننا وبين  هل ال تاب, 
ح  سا,ر  -فاي النشا,–أن بعض اآلراء التي توصلت إليها قاا  بهاا روا, نح فت لات لفلاب ال ا   اكتشفت في أثناء تأليفي هذا الكتاب 6

 لالتفاق في النتائج بب ن اتصا ح لتلارب المنهج بيننا في التعامل مع النص الل,رليح فاتفاق النتائج دليل على صتة المنهج.
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فلقد اتبةوا من  ا مقلوبا ع يبرا والقبب فه هذا التخبا الشديد را ع إل  الةلماا أنفق مت  
ت وبقربب هرذا المرن   فه ف م القرآن ذاترهت ومن  ا أع ب فه التوفيض بين القرآن و القنم
ظ رررت كتررب  توال ررطابم فرره التةامررال مررع القرررآن (ص)الة يررب المخررالف لقررير  النبرره 

 فقررر و, يقررتايع أطرررد أن يفقررره م مرررا علرر  كةبرررهتوالقرررآن مرررا كرران لررره أن يُ  !التفقررير
ال منره بةره اآليرات التره كران النراس فالرقوال المة وم ما فقره بات و كال ما فةله أنه أو  

 (ص)فه طا م إل  تأويل ا فره هرذا الة ررت وكران علر  المقرلمين أن يتبةروا مرن   النبره 
ويردعون مرا  تفه كال ع ر ما يقتايةون تأويله نفيأولو توال طابم فه التةامال مع القرآن

مع إنق,اا ع ر ال طابم انمط  عند المقلمين ف رم واقف الشديد , يقتايةونت ولكن ل
ثرم ظ ررت بةرد ذلرك  !فو دنا من يقوال أنه فقر القرآن كلره تللقرآن مالطقيقي 7اآليمومةرفم 

وكانررت هررذه هرره الاامررم الكبرررى فرره التةامررال مررع القرررآنت فمررع ظ ررور كتررب  تكتررب التفقررير
ار كال فريض يالف الكترب فره ن رر  مذهبره و  تالتفقير ترا ع القرآن وتقدمت هذه الكتب

 اللقرران ونقررال روايررات فريقررهت ثررم ازداد المقررلمون تخلفررا وظ رررت شررروح الشررروح وانرردثر
طترام إلر  فرك القرم ات وكران المل رأ وأ با القررآن ألغرازا يُ ت الةربه وانمط  أثره أو كاد

لتفقير يف مون ب را والملذ فه هذا هو الر وع إل  كتب التفقيرت فانكب الناس عل  كتب ا
قب كتاب هللا!ت ثم  ارت كتب التفقير هه القرآن أو تكادت فما باله المفقر الفلنه أو ما نُ 

 و, ي وز أن نةدال عنه بال , بد أن ياخذ كما هو. تإل  ال طابه الةلنه هو تفقير اآليم
بررا,ت  و, يلقرره ل ررا تهررذا كلرره ترهررات ي ررب علرر  المقررلم ترك ررا وراا ظ ررره :و نطررن نقرروال

ت وبداهم , ي وز كرذلك فره فالمقلم , ي وز له التقليد بأي طاال فه أوامر أو نواهه القرآن
 .عقيدته

ترام إلر  أدوات , : كيرف يفةرال المقرلم هرذات ف رذا يطويتقراالون وابةا قية ب الكثيررون 

 ت فمن أين لنا بالزمان أو المكان لمةرفم أطكام الدين؟تتوفر لكال مقلم
م  رودت ومرن يقررأ القررآن  كبيررالدين يقير وأوامره أقر ال و, تطترام إلر  و نطن نقوال:  

يةرف أن الدين  د يقير وأن القرآن ورب الكةبم ما اطترام  تكقرآن ويف م القنم من خلله
فر ذا كران الكرلم المبرين كرلم رب الةرالمين يطترام  .فه أي يوم إلر  تفقرير –ولن يطتام  –

ذا كان أطقن الق ص يطترام إلر  تفقرير ف رو لريس ب يردت إل  تفقير ف و ليس بمبينت و إ
ف رال و ردتم  ؟أن را تطترام تفقريرانطرن  أفنردعهأطقرن الق رصت أن يكون كمرا براال هللا  بله

 ظلما طا  بكتاب أكبر مما طا  ب ذا الكتاب المبينت المرقال رطمم للةالمين؟
نو,را  تالكتراب فره هرذا  8لذا أدعوك عزيزي القارىا أن تأخذ  ولم اويلم بةره الشرها

القرراطم بررل  لررك في ررا لررم أن القرررآن , يطتررام إلرر  تفقرريرت وأن كررال الكتررب المو ررود  علرر 
أمررام  9 توليقرت تفقرريرت كتررب و,ررةت الطروا ز أمررام كترراب هللا -تةقررير-اقرتثناا هرره كتررب 

وهدايرم ,  تهللات  وأن القرآن كتاب ت ميرع , تفريرضالف م ال طيا والتأويال ال ريا لكتاب 
يدرقون هرذه الةلرومت أمرا وأن علينا أن ندع هذه الكتب ألهل ا من البم الةلم الذين  تمغواي

 .المقلم الةادي فةليه أن يأخذ دينه من كتاب ربه مباشر 
وندعو هللا أن , نكرون مرن المتقرولين عليره أو علر  كتابرهت و مرا كران مرن توفيرض فمرن هللا  

  .فمنه ومن الشياانت وهللا المقتةان لالزوطدهت وما كان من ق و أو نقيان أو خاأ أو 

 
                 

                                                
استعماال غي, صتيحح  ل تعمل ما  -ليس هذا متل ذك,ها-,ة ل,فض استعما  كلمة معج ة مع الل,رن الك,يمح  لعبه ألس اب كثي 7

 استعمله هللا ع  جل  هو "رية".
سبب طول هذا ال تاب هو الرد على المفسرين , و يظهار مواطن الخلل في  تبهم عن طريق ال ثير من النماذج , ولو  هذا لصغر  8

 لمنهجين في التعامل مع القرآن ال ريم .حجم ال تاب  ثيرا , و ل ن هذا جد ضرور  لعرض ا ختالف بين ا
لماء  جالء نحن   نطعن في المفسرين  و نواياهم  و ييمانهم, فلقد  انوا جميعا متبعين للمنهج السارد في عصرهم, ونحن نقر  نهم ع 9

  ؟ن ماذا يجد  العلم مع خطأ المنهج, ول جهابذة  وسع منا علما
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 تنويه 
نود التنويه هنا إل  بةه الم رالطات المقرتخدمم فره الكتراب طتر  , يطرد  لربس فره ف رم   

 المةن  المراد:

يُقتةمال "التأويال" فه الكتاب بمةنيين مختلفينت فيقتةمال مع غير المالف بمةن   ررف اللفرظ 
  مر وحت وهو ما , ي وز برأي طراالت ويقرتةمال مرع المالرف بمةنر  تنزيرال عن ظاهره إل  مةن

 اآليم عل  الوابع وف م ا من خلال النص بدون زياد  أو نق ان.
يقتةمال "اللقان" ك شار  إل  مة م لقان الةرب الش ير ,بن منظورت وأطيانا يُقرتةمال بمةنر  

 اللغم الةربيم.
قاييس اللغم" ,بن فارست ويةد هرذا المة رم الوطيرد يقتةمال "المقاييس" ك شار  إل  مة م "م

الةربيم الذي بام عل  نظام ا,شتقا  الكبيرت الرذي يةيرد المةرانه المختلفرم للكلمرم إلر  اللغم فه 
 أ ال واطد أو أ لين.

 "المتن" هو نص الطدي .
 "القند" هو الر اال الذين نقلوا الخبر.

هرو و رف طقيقره ولريس مرن براب القرخريمت  و ف الةلماا "باألفا,رال أو القراد  األفا,رال" 
 طت  , نُطمال ما لم نقال أو نق د.

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

                   المقدمــم                            
 بقم هللا الرطمن الرطيم                                     

 
 " [24َدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَ  بُلُوٍب أَْبفَالَُ ا ]مطمد : فََل يَتَ أ" َ :الكريميقوال هللا تةال  فه كتابه 

ِ إِنَّ بَْوِمه اتََّخذُوا َهذَا اْلقُْرآَن َمْ ُ وراً ]الفربان : " كذلكويقوال  قُواُل يَا َرب   "[30َوبَااَل الرَّ
ا َكانُواْ يَْفتَُروَن ]آال عمران :  َوويقوال أي,ا " هُْم فِه ِدينِِ م مَّ  "  [24َغرَّ

المبةو  رطمم للةرالمين قريدنا مطمرد   تخير األنام ال ل  والقلم عل الطمد و و  بقم هللا و 

 أما بةد: األخيارتوعل  آله و طبه 
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ليروا ويةرفوا ما أمرهم بره رب رم ومرا  تويتدبروا آياته كتابهفمن طض هللا عل  عباده أن يقرأوا 
وينشررأ عليرره  تأمرررهم ويتأقررس عليرره بنيرران مين ررلا برره طررال م وتزكرر  برره نفوقرر م ويقرروم برره 

 . غيرهم ويشب عليه غلم م ويةي  به ر ال م ويموت عليه شيوخ م
 :لررذا أمررر هللا عزو ررال كررال خلقرره بقرررآ  كتابرره وترردبر آياترره فرره كررال األزمنررم والرردهور واألمكنررم 
بَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَ "  ت"[29كََّر أُْولُوا اأْلَْلبَاِب ]ص : ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ل ِيَدَّ

ولكنره لرم يلرزم  ميرع خلقره برأن يكونروا  تأطردا مرن برراا  كتابره وتردبره قربطانهفلم يقرتثن هللا 
ومرع رطريم وهللا فره خلقره  تفق اا فه الدين ف ذا أمر  رد عقرير وإي ابره ملرزم للشرد  والتقتيرر

ُ نَْفقراً إِ,َّ َمرا يقروال تةرال  " ؛يقريرفلم يكلف م إ, بكال  تا تنب الشد  والتةقيرعباده  َ, يَُكل ِرُف َّللاَّ
ُ بَْةَد عُْقٍر يُْقراً ]الال  :   ".[7آتَاَها َقيَْ ةاَُل َّللاَّ

َما َكاَن اْلُمْاِمنُوَن ِليَنِفُرواْ َك فَّمً و َ": والتفكركال الةباد القراا  والتدبر وعل  فريض التفقه   فةل 
يِن َوِليُنرِذُرواْ بَرْوَمُ ْم إِذَا َرَ ةُرواْ إِلَرْيِ ْم لَةَلَُّ رفَلَْو,َ نَفََر ِمن كاُل ِ  ْنُ ْم َا ئِفَمٌ ل ِيَتَفَقَُّ واْ فِره الرد ِ ْم  فِْربٍَم م ِ

 "[122يَْطذَُروَن ]التوبم : 
يو,رطوا ولكرن هنراك علمراا ديرن  -واافكرال المقرلمين قر -فاإلقلم وإن لم يكن فيه ر اال دين 

وهرذا مرراد هللا  توما أمر به فره كتابره الكرريملي م من ما ورد فه دين هللا بد يلتبس عللناس ما 
وتررك رقرالم القرماا برين  تومبتغاه طي  خرتم الرقرا,ت بقريد الخلرض أ مةرين وبقرآنره المبرين

ووثرض النراس  تضوبابيةم الطاال تفرغ بةه الخلرض لخدمرم كتراب الخرال تالبشر ليتدبروا أمورهم
وطتر  هرذه  .ف م كما يررى كثيرر مرن النراس موبةرون عرن رب األربراب تب م وأخذوا ما بالوا به

والتابيررض  التقةيررد شررها -وآه مررن لكررن هررذه -كررنالنقاررم فرراألمور تقررير بشرركال طقررن و ميررال ول
 بطفظه فطفظ كمرا والطمد و تكفال هللا- آخرت فاو عزو ال أنزال كتابه خال ا  افيا وا با اشه

التره  تالة رور كثيرر مرن الشروائب والةوائرض والقيرودولكرن لطقره علر  مرر  -هرو خال را  رافيا
 الةزيرز فرالقرآن لرن يدخلره التطريرف فقرد طفظره .وأطكامره آيترهوفه بةه األطيران ألغرت  هبيدت

 ررو فرره عرررف م يطتررام إلرر  فولكررن مشرركلم النرراس الةظمرر  مةرره تكمررن فرره التفقررير  تاللايررف
قربيال  ي را ي روال وي روال وبةردها ,لره طردود ف الناس متفاوتو األف رام والميروال وكرالٌ و !تتفقير

 .للو وال إ, بفتا الغفور الشكور
 تمةانه كتراب هللا عزو رال ادودوعل  الرغم من مطدوديم عقوال الناس خا,وا فه التفقير وط 

التفقررير عنررد عامررم النرراس علرر  نفررس القرردم مررع كترراب هللا عزو ررال  فيمررا بةررد كتررب تثررم أ رربط
ن كتاب هللا مالرض والتفاقرير أل ذلكتفقير بأي طاالت و أنه , يفتره أن تو د كتب  معأوتكادت 

و  تمرطلره لكتراب هللا عزو رال ف رم, ت رلا إ, ك تم ما كانت وم ما عل شأن  راطب ا  نقربيم
  من تقادم ع دها و عدم  لطيت ا لخارأ ن   راتلكن لما اقتمرت التفاقير النقبيم عل  الرغم 
علر  مرر  هعلض ب ماكثيرا مهللا نطاوال ب ا أن نزيا كان , بد من وبفم فه هذا الة ر مع كتاب 

وننظرر هرال وفراه النراس طقره وهرال تردبروه أم أن رم فقرا ت دهورولطض بره علر  مردار الر الة ور
 ؟و,كته األلقنم والشفا  بدون مدلوال فه الةقوال والقلوب ؟تلوه
علر  هللا عزو رال  فقد اختلا األمر هذه األيام اختلاا شديدا وأ بطنا نرى ونقمع تقو, شديدا 

وهللا عزو رال " ت هرذا مرا بالره هللا عزو رالويقوال هذا ويتشد  ذاك "هرذا أمرر هللات هرذا مرراد هللا
فرل ي رد مة رم إ, تفقريرات واهيرم أو طتر  ت مقرتند هرا,ا فرهوينظر المرا  .مما يقولون براا

األمررم  فوبةرروا فرره نفررس خاررأ تعاتيررم يقيرردون ب ررا كررلم هللا عزو ررال ويطرفونرره عررن موا,ررةه
وبةرد ظ رور وترراكم هرذه الكميرات ال ائلرم مرن كترب  .هم فه دين م ما كانوا يفترونالقابقم فغر  
انرزوى الرنص القرآنره بةيردا وأ ربا شريئا  تالته ب ا الكثير والكثير من الغ  والقمينالتفقير 

 وعبنرا علر  الن رارى عردم أخرذهم مرا تال روابعرين  ماخرا والتفاقير واألبواال هره المرراد و
"ها,ا علمراا ثقرات  :فه كتب م وإتباع م أبواال ر االت ووبةنا نطن مة م فه نفس الدرك فقلنا

 .دينه أما ر اال الديانات األخرى فكان غر, م التطريف" ربانيون يأخذ من م المرا
ت و, يةنرره هررذا أننررا ناةررن فرره علمائنررا  ان هررذا نفررس فكررر اآلخرررين ومةتقرردهمولةمررري لقررد كرر 

 تعيشررتفرالقرآن هرو الم ردر األوال لل تكما بيال من النظر من أيرن نأخرذ ديننرا ملزاوقلفنا ولكن 
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   ت أو م رازافيه ومنه نقتخرم كال مرا تطتا ره البشرريم فره طيات را وبةرد ممات را طقرا , مبالغرم ف
لره لذا كان هذا الكتراب الرذي يطراوال علر  اقرتطياا نفره أكروام الترراب الفكرري والتراثره والقبَ 

و طتر  يةرود  -وبرادا وإن كان , يزاال متوه را- كتاب هللا فقال ,يااه وإشةاعه الذي تراكم عل 
ت كمررا فةررال عنررد نزولررهويررادي دوره فرره بيرراد  وإ ررلح الرردنيا والنرراس  تإليرره  ررفائه وب ررااه

والتفاقرير التره ظ ررت فرره  -كرامل , بة,را منره -قرف وبفرم بقريام مرع كتراب هللايطراوال أن وي
ت كيرف نف رم كررلم هللات يرف ينبغره أن نتةامرال مررع كتراب هللاو,ررا كتفقريرهت ونطراوال أن نبرين ون

وكيرف ن ةرال القررآن  تنرا ظ ريرائنفقرنا و, نتخرذه وراألكيف ن ةال القرآن أمرام عيوننرا وزمامرا 
بذاتره  عنره و رف تقأال عن ترك النظر فيه وعدم التدبر فه آياترهيُ ت فه طيا  كال مقلمهاما  زاا 

 .أو خلفه بال الكال مقاوال عن نفقهمقاوال و, ي ا تطميله لفق اا 
مروبف م مرن  علر يتطقرر  انتوالناظر فه طاال المقلمين من القرآن فه هذا الزمان وببله بأزم 

فريرض ينظررر إلرر  القرررآن علر  أنرره كترراب هدايررم  ترآن فريقررانقررفالنرراس فرره زماننرا مررن الٌ القررآن 
وهرم وإن  تألخرل  الةامرمبال ي ب ط ره فه نارا  ات وأخل  وهو , ي لا آلليات هذا الة ر

وفريرض يقرر لكتراب هللا  .ولكرن هرذا وا,را مرن أطروال م -من م من بال ا – لم يقولوها بألقنت م
ويقرتقه أطكامره مرن  -إذا ترله - بكال خير وإ لال ولكنه أي,ا عنره مةرره و, يقربره إ, ترلو 

ت أو مر ةيرم !!ا للكترب ومقر بالتبةيم والقياد  لكال إمرام مقر د أو براري كتب التفقير والفقه ت
وكل الفريقين لكتاب هللا تارك وعنه مةرهت وغير ذلك من الفريقين بلرم بليلرم تنظرر فره كتراب 

عل  الرغم من نظرهرا ف ره تقيرد ف م را بأ روال وبواعرد  و تهللا وتتدبر فيه ولكن ا , تكاد تذكر
 .ت فيتطيرون ويتي ونفه ف م كتاب هللا تأ ل
ومرا   ل را أن ترن ه وأنر  ل را أن تتقردمت اب رب را وم ردر عزهرا أن رطال را مرن كترهكذا  وأمم 

إنشررائيا بررال قررنةره فرره الكترراب برر ذن هللا أن مررا فرره القرررآن أكثررر مررن كرراف أبولرره لرريس كلمررا 

ت ولكن أن ي ير طاال القرآن مرع عامرم المقرلمين ر شأن ميالمقلمين و تغيوشاف إل لح طاال 
وبخررلف ذلررك يتررراكم عليرره  تمررن أ ررال البركررم والزينررمالقرررآ  فرره المرر تم والو,ررع فرره الةربررات 
فبةد أن كان القرآن شفااا  .أمال فيه أو منه ف ذا ما ,  تالتراب ايلم الةام ما عدا الش ر الكريم

ال رواب الشرافه الكرافه عرن  وبةد أن كانااد لل دور فه كال م اال وراطم للةقوال ومخاابم للف
رآن فره م رالين قرزلرت ناابرات وفةاليرات الاختُ  كال م االتكال أقئلم اإلنقان الخالد  الطائر  فه 

نَّ َهررـذَا اْلقُرْرآَن يِْ رِدي ِللَّتِره ِهررَه إيقروال " ِتةرال  مرا الفقرره والةقيرد ت وهللا اثنرين , ثالر  ل مرا وه
 " [9]اإلقراا : ...  أَْبَومُ 
 .م والفنروني ب علينا أن نقتخرم من القرآن أقس كال الةلو ثمي ب ثم   وهذا يةنه أنه ي ب 

فمن يرد مةرفم كيف نشأ الكون فلير ع إل  القرآنت من يرد مةرفم كيف خلض اإلنقران فلير رع 
إل  القرآن , إل  كتب التفقيرت من أراد مةرفرم مرا المر ال بةرد المروت فلير رع إلر  القررآنت مرن 

آنت مرن أراد أراد مةرفم الخالض فلير ع إل  القرآنت من أراد مةرفم هدفه فه الطيا  فةنرده القرر
فةنررده القرررآنت مررن أراد مةرفررم الخارروا الةري,ررم لترراريخ الطيررا  المثلرر    مةرفررم كيررف يطيرر

الخاروا البشريم فةليه بالقرآنت من أراد مةرفم القنن الكونيم فةليره برالقرآنت مرن أراد مةرفرم 
ليرره الةري,ررم لررنظم الطكررم والقياقررم وا,بت رراد فةليرره بررالقرآنت مررن أراد التمتررع بال مرراال فة

ت مررن أراد نمرراذم  امةررم لكررال بررالقرآنت مررن أراد اررر  التفكيررر القويمررم القررليمم فةليرره بررالقرآن
أو النظريم فةليه برالقرآنت  -الةلميم-ار  األدب فةليه بالقرآنت من أراد أقس الةلوم التابيقيم 

 أمررا أن نأخرذ بةرره  وخل رم القرروال مرا بالرره هللا عزو رال " مررا فرانرا فرره الكتراب مررن شرها "
اْلِكتَراِب َوتَْكفُرُروَن  أَفَتُْاِمنُروَن بِربَْةِه "   :الكتاب ونترك بة,ه فطالنا إذا مثال طراال مرن بيرال فري م

ْنيَا َويَرْوَم اْلِقيَاَمرِم يُرَرد وَن إِ  لَر  أََشرد ِ بِبَْةٍه فََما َ َزاا َمن يَْفةاَُل ذَِلرَك ِمرنكُْم إِ,َّ ِخرْزٌي فِره اْلَطيَراِ  الرد 
ررا تَْةَملُرروَن ]البقررر  : اْلةَررذَاِب َوَمرر ُ بِغَافِرراٍل َعمَّ " ت ونقررتطض أن ينررزال بنررا الررذال وال رروان [85ا َّللا 

  .والخقران ويطيض بنا المطض
أمرا أن نقرتطه مرن برآننرا ألن كترب  توالطال  د يقير: خذوا الكتاب كله وبولوا نطرن مقرلمون 

ن ففيره كرال الةلرم والتقردم فلريكن هرذا شرأن م أمرا القررآت اآلخرين علمرم قرذا م وبدائيرم وتخلرف
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وب رذا يكرون الفرلح والن راح  توالتطرر فل نقتطه من كتابنا بال نأخذه كله ونابقه كله كما هرو
 وال لح والن ر  والتمكين.

بين النص القرآنره اإلل ره  ظ ر للقارىا الفار  لذا قيكون الغره األكبر من هذا الكتاب أن ن
و كيف أنه أدى فه كثير مرن األطيران إلر   ت ز المطدودالمالض المة وم والتفقير البشري الةا

ةراال عرن بردر  البشرر أن يرأتوا ت متتشويه ف رم الرنص القرآنره و أن الرنص القرآنره قر ال يقرير
إ,  اهالت ونطراوال أن ن,رع ب رذا الكتراب طرا زا برين  ابمثلهت و أنه ذو مكانم عاليم , يقدح في 
عند كثير من الناست فما عرادوا يف مرون القررآن إ,  ثنانالنص اإلل ه والتفقيرت فلقد ابترب ا,

مررن خررلال كتررب التفقرريرت ومررا ياخررذ علرر  أبررواال المفقرررين ياخررذ علرر  القرررآنت فن,ررع طرروا ز 
ينبغرره دومررا  أن يكررون فرره أبرررام  كرران و طترر  يظررال الررنص اإلل رره كمررا عاتيررموفوا ررال كبيررر  
ت  يمقرره فقررا الما رررون المتبةررونةررا زينت وم, تنال ررا قرر ام الارراعنين و, ألقررنم ال تمشرريد 
, يطريا بمةرانه كلمرات ا با را مطتمل للخارأ ف مه  اطبم ما كان البشري دوما  ف مويظال ال

 أويررالالت أوالالرررطمنت بررال كررال مناقررب لة ررره ولةقلرره , يتخارراهت و علرر  مررن يررأته بةررد أن يرر
طق ررا الم رردر  وأن نرررد إلرر   ميررع أ ررزاا القرررآن تاقررب ل ررذا الة ررر بررأدوات هررذا الة رررالمن

طتر  كأننرا  تإهمراالأيما والم,يع فه التوا د عل  قاطم الوا بات فه طيا  المقلم الته أهملت 
 والبركم!ألقنا ماالبين ب ا وأن ا مو ود  فه كتاب هللا من أ ال التقليم 

 را لرم بنو,را ت 10عنرد أهرال القرنموبفم مع مدارس التفقير المختلفرم من لذا كان طتما ولزاما 
هذه المدارس بل اقتثناا مدارس با ر  عن امتثاال المن   المناقب فره التةامرال مرع كانت كال 

المرأخوذ مرن  ونو,ا المن   الوا ب ا,تباع فره التةامرال مرع  كتراب هللا تةرال  تكتاب هللا تةال 
وقن,رب عل  ذلرك بةرون المنران أمثلرم عديرد  تو,را لرم كانرت  ت(ص)القرآن ومن فةال النبه 

هررذا إذا بلنررا أن التفاقررير كانررت تفقررر  تتفاقررير ناب ررم , ترروفه الررنص طقررهكررال هررذه التفاقررير 

 !النص القرآنه
و ندعو القارىا أن يقررأ هرذا الكتراب بطياديرم تامرمت و , يطملره التة رب علر  رفره مرا  راا 

ه دينات فنر و منره أن فيهت فقيفا  ا القارىا فه هذا الكتاب بكثير مما قيخالف ما ألفه و عد  
ْ تَرُدوَن " وا:من بالمالطضت و أ, يكون  ينزال عل  رٍم َوإِنَّرا َعلَر  آثَراِرِهم م  إِنَّا َوَ ْدنَا آبَاانَا َعلَ  أُمَّ

 " [22]الزخرف : 
أعررف أن هرذا  نراو أ. و قيكتشف القرارىا أن الردين و أوامرره وأطكامره وعقائرده  رد يقريرين

ت ألنرره ظررال ايلررم ن قرر ال يقريردما يكتشرف أن الررديرفه عنررد كثيرر مررن النرراست عنررالت رور قرريُ 
ل را,ا عمره ينظر للدين و للقرآن نظر  مةينم ويرى أن مرا خالف را غيرر  رطيا و, ي روزت و 

 طكم.اإبرأ و :نقوال
ت ف ذا رف,ت رأيرا فره فالطض , يةرف بالر اال ولكن يةرف الر اال بالطضت والطض أطض أن يتبع

ت أمرا ألن الردليال وف و ما يقوال به النراسهذا الكتاب فقال نفقك لم رف,تهت هال ألنه خالف المأل
 ؟غير مقنع

: أمرا أن يكرون ردك مثلمرا بيرال لره تخاأ فأنت عل   وابال قببف ذا لم يقنةك الدليال وعرفت  
فراعلم أنرك  تكلمك مقنع بس م  هابتنع" أو "هو كرده" أو "هرو غلرا و مرا عررف  ال را""

 ."إنا و دنا آباانا عل  أمم"  :ممن يقولون
ومرن  .أن نةيب عل  الناس ونفةال مرثل ممن  ةزيز المنان أن ية م أبدامنا من الزلال وفندعو ال

  .يتوكال عل  هللا ف و طقبه وهللا خير مةين
لةررام قررت  لخمررس عشررر م,ررين مررن ذي الط ررماألطررد هررذا الكترراب فرره يرروم  تررأليفبرردأنا فرره 

عشرر مرن ينراير لةرام للخامس ت الموافض النبويم الشريفموعشرين وأربةمائم وألف بةد ال  ر  
لمقريات ونردعو هللا أن يقرراعدنا فره إتمامره وإخرا ره كمرا ينبغره وفرره ا وألفرين بةرد مريلدقرت 

 أقرع وبتت وهللا المقتةان.
                                                

لها تتف  مع أهل ال نة في ج ء ك ي,ح  ذلك ألوذهم عامة اللواعب  األصو  من أهل ال نةح أع,ضنا عن تنا   المبارس الشيعية أل 10

  يظه, االوتالف عنب تنا   قضايا بعينهاح  ما عبا ذلك فالمنهج  احب تل,ي ا.
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                    التأ يال          

 
 
 
 
 
 
 

 الف ال األوال                  
 تةريف عام                   

 
 القرآن نص!

تزال فه تأويله األبردام ويخشرع لره الخرواص , و تالةقوال واألف ام لهتطار  هدايمكتاب هللا كتاب 
! متشرابه مطكرم ولكنره نرص , شربيه لره ف رو نرص مة رز "نص لغوي"وإن كان  هوو توالةوام

ت لرذا ينالمطردود تابيرضوال البشرري مف ربرابل لل ت طتروي علمرا مالقراا و الرنص الوطيرد الرذي ف

 ذهلتفرر توال عنرد قرماع م للقررآن بتلرك ال ردمم ال ائلرملةررب األُ كران مرن المناقره أن ي راب ا
؛ ف رم يشررةرون أنره مف رروم وأنره مررن عقرول م وتطيرررت أفئردت م فرره مقابرال هررذا الكتراب الة يررب

وهرذا مرا -ولكنه فه نفرس الوبرت يةلرو عقرول م بكثيرر ويت راوز أف رام م بمراطرال عرد   تملقان 
تشرةر فيره بكثيرر مرن  تبةيد دان عاال  ق ال مقرتةصف و بريب  تيشةر به كال من يقرأ كتاب هللا

فتوبفرت الةقروال أمرام فما هذا أقلوب م وما كان هرذا ديردن م فره الكتابرم  -األلفم وببةه الغرابم
إ, أنره مرن ببيرال  تفمرا اقرتااعوا أن يقولروا فيره كلمرمت هذا النص المة رز واطتراروا فيمرا يقروال

 .األولينأقااير من  كتتبأو مُ القطر 
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اكتفوا بالقوال فره كتراب  هللا عزو الت ورده من اامن من م أن يقوال فه كتاب هللا ما لم يوتورع 
وتطر روا عرن الخروه فره  تمطتملبرو, آخرر لرم ي ردوا فيره مرا هللا مما قمةوه مرن الرقروال و

عزو ررالت ثررم  رراا بةرردهم التررابةون  متشرراب ه واامنرروا برره كمررا هررو وقررلموا فيرره وبرره إلرر  هللا 
مشوا عل  خااهمت ثم ظ ر بةد ذلك المردارس المختلفرم للقررآن ما فوا أثرهم وابت ماوتابةوهم ف

ومن م من فقره تفقيرا فق يا ومن م من فقره تفقريرا  تافو دنا من فقر القرآن تفقيرا بلغي
وظ ررت مردارس تفقريريم  تواختلفت المدارس التفقريريم اختلفرا كبيررا إلر  يومنرا هرذا .نطويا

وبابيةرم الطراال  تواألهواا كرال من را يفقرر القررآن علر  من  ره وأ رولهكثير  مختلفم المناه  
اإلمررام ابررن تيميررم رطمرره هللا فرره  اقررتقاهأشرر رها مررا  متفررض علي ررا  كرران  ثمررم أ رروال للتفقررير

 .التفقير
ولكررن لاقررف الشررديد لررم يتوقررع النرراس فرره علررم أ رروال التفقررير كمررا توقررةوا فرره علررم أ رروال 

ولرو طراولوا أن  .خدام يطتام إلر  تقةيرد واقرع تعلما غير نا, ت لذا اقتمر علم التفقير الفقه
و لةلمروا أنره ,  تيتوقةوا و يدبقوا بلريل فره أ روال التفقرير مرن كتراب هللا ,ن رار هرذا ال ررح

كتراب  فقريرتخربا النراس فره ت برال تو لكرن لرم يطرد  هرذات يطتام إل  تفقير بال إلر  مرن   آخرر
وهرذا , يتبرع  تف رذا لره فيره رأي مرن قربقه فره التفقرير ترابع أل روال ا فيهت و كالٌ رب م وتطيرو

ذاك فه أ وله ولكنه يا ال أ و, أخرىت وكال يردعه أن أ روله هره األبروم واأل را واآلخرر 
وهررذه هرره آقرفم اآلقررافه فاإلنقرران يرررى الرردليال والبرهرران أمامرره  ت انبره ال ررواب فرره تأ رريله

والةيرب منره فرل برد مرن النظرر مرن  توبرممرن زاويرم مقل هوا,طا ولكن , يلتفت إليره ألنره ينظرر
أن نقلبرره ليقررتقيم مةنررا ف ررذا مررا , ي ررا بررأي طرراال مررن  اأمررت ف ررم الررنصيم طترر   ررطيطزاويررم 
 .األطواال

نقرتنبا منره القواعرد لذا قرنطاوال أن يكرون تطركنرا فره هرذا الكتراب تطركرا برآنيرا بردر اإلمكران 

برال الخروه فره أي نقاره مرن النقراا ولكرن ب طت  , يكون األمر مثار خلف وشقا تت واألقس
؟ ففرره هررذه النقاررم الفي ررال فرره فيرره مالطقيقيرر اآليررم هومررا هرر القرررآن لبينررم, بررد مررن التةررره 
 التةامال مع القرآن.

 
 
 
 

 القرآن  آيم   
يَررأْتُوَن  بُررال لَّررئِِن اْ تََمةَررِت اإِلنررُس َواْلِ ررن  َعلَرر  أَن يَررأْتُواْ بِِمثْرراِل َهررـذَا اْلقُررْرآِن ,َ "  يقرروال تةررال :

 "[88بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَْةُ,ُ ْم ِلبَْةٍه َظِ يراً ]اإلقراا : 
ثِْلِه إِن َكانُوا َ اِدبِيَن ]الاور : ويقوال كذلك"  " [34فَْليَأْتُوا بَِطِديٍ  م ِ

رن م ِ "ويقوال:  ْلنَا َعلَ  َعْبِدنَا فَأْتُواْ بِقُروَرٍ  م ِ ا نَزَّ مَّ ثِْلرِه َواْدعُرواْ شُرَ َدااكُم َوإِن كُنتُْم فِه َرْيٍب م ِ
ِ إِْن كُْنتُْم َ اِدبِيَن ]البقر  :  ن ُدوِن َّللا   " [23م ِ

الرقوال األعظم القرام المنير فنرزال النرور  تالقرآنت كتاب هللا الخاتم أنزله عل  عبده مطمد
ت و, م,راها  فأ,اا الةالم ,يااا مقتمرا إل  بيام القاعم ,يااا , برب منره تعل  النور

وانقارررع الررروطه  وخرررتم برره الكترررب وهررريمن علي رررات أن رر  هللا بررره ات ررراال القرررماا برررا,ره
كتراب  ران وإنقرانت  فالكتاب منزال لكال زمان ومكران  تالتشريةه من هللا فل تبديال و, نقخ

 ت, شرربيه لرره يخااررب الةقرروال والقلرروب برري نتيرردعه المقررلمون عررن إيمرران عميررض أنرره كترراب 
ت وإلنقان القرون القادماتت ولكن يطرض للمقرلم ولغيرر المقرلم  الا لمن يةي  فه الغابا

ف و نص متلو مكتوب كغيره من الن روص يقررأه الكرافر فرل ت القرآن آيمأي,ا أن يقأال ما 
 فما المزيم فه هذا الكتاب عن غيره من الكتب؟ يامنت
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والقلروب فمرن يخاارب الةقروال ت , كتاب قطر بي نذكر أن القرآن كتاب , بد من البدايم أن نُ 
اْل هَُو ِللَِّذيَن آَمنُوا بأغلق ما فما من قبيال إليهت والقرآن نفقه يشير إل  هذا النقام فيقوال "

َكراٍن  هًُدى َوِشفَاا َوالَِّذيَن َ, يُْاِمنُوَن فِه آذَانِِ رْم َوْبرٌر َوهُرَو َعلَرْيِ ْم َعًمر  أُْولَئِرَك يُنَراَدْوَن ِمرن مَّ
 "[44بَِةيٍد ]ف لت : 

ت للقررآن مةره قربيالفتا بلبه خاابه القررآن ومرن أغلقره وبراال "بلوبنرا فره أكنرم" فرل  فمن 
 ؟ البينملقرآن اه آيم ونةود مر  أخرى إل  قاالنات ما ه

 القررآن اختلفرا كبيررا وقرنةره -ت تبةرا للقرتةماال المةرومإع راز–آيم اختلفت اآلراا فه 
 .القرآن مآيثم نةره فه ن ايم المااف رأينا فه  اآلراات هذه

 :القرآن هه آيماآلراا فه 
الف اطم البالغم والبلغم الفائقم، فه بديع نظمره أو فره ع يرب القرآن هو  إع ازو ه  -1

بررد ن,رردت عباراترره ن,ررداً ماتلفرراً،  .. ر ررفه، الررذي لررم يقرربض لرره نظيررر ولررن يخلفرره بررديال
 را، ور رفت كرال ونظمت فرائده نظماً متلئماً، و,ةت كال لفظم منره فره مو,رة ا اللئرض ب

كلمم منه إل  كلمات تناقب ا وتوائم ا، و,ةاً دبيقاً ور فاً تامراً، ي مرع برين أنابرم التةبيرر 
وقلقم البيران، و زالرم اللفرظ وفخامرم الكرلم، طلرواً رشريقاً وعرذباً قرائغاً، يقرتلذه الرذو  

زايرا ويقتايبه الابع... مما يقتشرف  عرن إطاارم واقرةم ومةرفرم كاملرم بأو,راع اللغرم وم
بررالوا فرره دبررم هررذا  األلفرراظ والكلمررات والتةررابير... ويق ررر دونرره اررو  البشررر المطرردود!

الةررب كلره علر  أن يو رد ل را  قرانو انتزعرت منره لفظرم ثرم أديرر ب را لالر ف والن,د: لر
 .. نظير فه مو,ة ا الخاص، لم تو د البتم

 ـ وتوقع المطدثون فه البط  وراا نظامه ال وته الة يب: 2
وألطان تب ر الةقوال وتذهال النفوس، نظمت كلماتره علر  أنظمرم  روتيم دبيقرم، ور رفت  أنغام

ألفاظه وعباراته عل  تر يفات موقيقيم ربيقم، متناقبات األ راس، متناققات التوابيرع، فره 
تقاقرريم وتراكيررب قرر لم قلقررم، عذبررم قررائغم، ذات رن ررم و ذبررم شررةريم ع يبررم، واقررت واا 

 قطري  غريب!

لمطققون  انب اشتماله عل  مةارف قاميم وتةاليم رابيرم تنبئرك عرن لايرف قرر  ـ وأ,اف ا 3
الخليقم، وبديع فلقفم الو ود، فه  لال و ماال وعظمم وكبرياا، بما يترفرع كثيرراً عمرا را رت 

 فه تةاليم م انةم ذلك الة د، قواا فه أوقاا أهال الكتاب أم الوثنيين.

متوافقم مرع الفارر  ومتوائمرم مرع الةقرال القرليم...  ـ وهكذا تشريةاته  اات طكيمم ومتينم، 4
 فه ا ار  وبداقم وقةم وشموال، كانت  امةم كاملم كافلم إلقةاد الطيا  فه النشأتين.

ـ وكانت براهينه قااةم ود,ئله نا ةم، وا,طم و,ئطم، بامت علر   رد  الردعو  وإثبرات  5
 الرقالم... فه بيان ر ين ومناض رزين وف ال خااب.

اشتماله علر  أنبراا غيبيرم، إمرا قرالفم كانرت مطرفرم قرقيمم، ف راات مطررر  قرليمم فره ـ و 6
القررآن الكررريم، أو إخبررار عمرا يررأته، تطقررض  ردب ا بةررد فتررر  ب رير  أو اويلررم، كانررت شرراهد  

  د  عل   د  الرقالم.

لر  لماعرات خاافرم إإ ـ إل   نب إشارات علميم عابر ، إل  أقرار من هذا الكون الفقيا، و 7
 طقائض من خفايا الو ود، مما , تكاد تبلغه مةرفم اإلنقان الةائ  يومذاك.

ـ وأخيراً اقتقامته فه البيان، وقلمته من أي تنابه أو اخرتلف، فره اروال نزولره، وكثرر   8
وكذا خلروه  تتكراره لقرد طواد  الما,ين، كال مشتمال عل  مزيم ذات طكمم , تو د فه أخت ا

  اائال تطت ا.عن األباايال وعما ,

أمراً خار يراً عرن  روهر القررآن بةيرداً عرن ذاتره، وإنمرا هرو آيته ـ لكن هناك و ه آخر ي ةال  9
لة ز أطدثه هللا فه أنفس الةررب والنراس  ميةراً، ومرنة م دون القيرام بمةار,رته ب رراً علري م. 

 . اب األدبااومن لف لف م من الكت 11توهو القوال بال رفم، الذي عليه بةه المتكلمين األوائال
                                                

 من العجيب  ن المعتزلة  انوا من القارلين بالصرفة .!! 11
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ولنررى إلرر  أي مردى كانررت  ت اتنبردأ فرره منابشر تالقرررآن طروال آيرموبةرد أن عر,رنا هررذه اآلراا 
 :توفيضي طد  انب ا الأوإل   تعل   واب

 متاللغويرر البينررمو رردنا أن الرررأي األوال والثررانه يرردوران فرره فلررك  اإلع ررازإذا نظرنررا إلرر  أو رره 
القررآن التره ,   مراالوهذا و ه من أو ره  تناققياأو ت مموقيقي مأم قماعي مبلغي تقواا كان

أخبرر أن  القررآن الرذي آيرمالشركال فره أي كتراب آخرر ولكرن هرال يمكرن أن يكرون هرذا تظ ر ب رذا 
 ؟البشر باابم لن تأته بمثله

بينترره فررأوال مررا يبرردأ برره هررو  تالقرررآن آيررمإذا أراد أي مقررلم أن يتطررد  عررن و نطررن ن ررد أنرره 
ه لره مرن طير  الف راطم والبلغرم والتناقرب والتناقرض وا,نقرياب وأنره نرص , شربي قانيمتالل

 آيرمبداهرم , يمكرن أن يكرون هرذا  و  توموقيقيم النص إل  آخرره مرن خ رائص الرنص الةربره
فالقرآن للناس كافم وهذا الو ه يخص الةرب من م فلو  ةلناه كذلك لكان مةنر  األول ت القرآن 

هرذا مرا , يقروال بره مقرلمت فالمقرلمون م مةرون علر  ذلك أن القرآن منزال إل  الةرب خا رم و
قرران الةرررب وهررم أربرراب الل إذا لررم يقررتاع"أنرره للنرراس كافررمت و, يقبررال التمطررك والقرروال بررأن 

أخبرر أن الكرال لرن يرأتوا بمثلره أبردات عربرا كرانوا أو ع مرات ت ألنره "والبيانت فلن يقتايع غيرهم
  .إنقا كانوا أو  نا

أما غيرر الةربره فرل يردخال فره هرذا البراب  اتالةرب ويقتشةرون  اتايب يق فالبينم اللقانيم اإذ 
الرررنص وتناقرررقه  موإن كررران يمكرررن أن يشرررةر بانقررريابي تيف رررم الةربيرررم و, يقتشرررةرها ألنررره ,

ت إذا فالو ه األوال والثانه وهما أكثر الو وه ش ر  يمثلن  انبا بقرياا ال وته وإن لم يف مه
 بأي طاال. آيتهن أن يكونا ولكن , يمك تالقرآن بينممن 

علرر  مةررارف قرراميم وتةرراليم رابيررم  القرررآنت اشررتماالبولرره ب وإذا نظرنررا فرره القرروال الثالرر  وهررو
 آيرم أو,را نروات  ف و بوال رائرع وهرو مرن تنبئك عن لايف قر  الخليقم، وبديع فلقفم الو ود

أتبراع الرديانات وهره وإن كانرت تةلرو علر  مثيلت را فره الكترب المقدقرم األخررى ولكرن  تالقرآن
أن أديرران م تشررتمال علرر  فلقررفات ومةررارف رابيررم قرراميم  األخرررى القررماويم والو,ررةيم يرررون

 .أو مثل ا أف,ال من القرآن
اشتماله عل  التشريع المناقرب الموافرض للفارر   ماالرابع والخامس وه ينوإذا نظرنا إل  الرأي

 بينررمتال نرروات مررن  نررات ف ررذا  توالبررراهين المناقيررم المقررتقيمم الوا,ررطم علرر   ررد  الرقررالم
تشرريةات القررآن مرأخوذ   ت ف ناك من يررى أنالنقام الفا لمأن يكون  و, ي ا ,يكفه هولكن

ويررى أن تشرريةات القررآن فل و ره لل رد  فره هرذا األمرر  تمن الكتب القابقم ومن بيئم الةرب
  12ر  الطم لكال الة ور واألزمنم .غي

ولكرن , يمكرن أن يقرتخدم  ك يرم للقررآنتغيبيرم ف رو و ره عظريم اشتماله عل  أنبراا  أما مقألم
ألن رم قريقولون أخبارنرا هره ال رطيطم وأخبراركم  دليالتمع غير المقلمين كو ه مرن و روه التر

 . ه من باب ال دفم وهه ليقت كثير هه الققيمم وأما التنباات المقتقبليم ف 
ذا الكرون الفقريا، والماعرات خاافرم إشارات علميم إل  أقررار مرن هر أما مقألم اشتماله عل  

ولكررن غيررر  تن لررم يكررن أكبرهرراإ بينررات القرررآنتف ررو مررن أكبررر  إلرر  طقررائض مررن خفايررا الو ررود
ويقولرون هرذا  ب رذا الشركالتالمقلمين يدعون أن المقلمين يتمطلون من أ ال تفقير الن روص 
نررتم ببررال الغرررب؟ تكتشررفوها أ متةقررف فرره التفقرريرت فلررو كانررت اآليررات تف ررم كمررا تقولررون فلررم لرر

 . ردا واقةاوقيرد عل  هذا القوال 
فترر  نزولره ف رو اخرتلف، فره اروال واقتقامته فه البيان، وقلمته من أي تنرابه  أما مقألم
وأن القرآن ملرها  تولكن غير المقلمين يقولون أن هذا القوال غير قليم أكبر الد,ئالتأي,ا من 

م التره ,يمكرن التوفيرض غيرر األيرات المتةار,ر بالتناب,ات بدليال و ود الناقخ والمنقوخت هرذا
 .د هذا القوال أي,انت و قنفبين ا

                                                
التي جعلها السادة الفقهاء  ,نية الخالدة الثابتة المستمرة وبين التأويالت النبوية المؤةتةهذا القول بسبب المساواة بين الشرارع القرآ نبع 12

 تشريعات دارمة, فترا مت التشريعات التي   يم ن  ن ت ون بأ  حال مناسبة لجميع العصور .
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من إنقان لم ينظرر أما القوال بال رفم ف و من أوهن األبواال الته , يمكن ببول ا و, ي در إ, 
براال أن هللا  ررف النراس عرن اإلتيران بمثلره  تفه كتاب هللا ولم يتردبرهت فلمرا لرم  ي رد فيره شريئا

 ا يقتايةون لو خله بين م وبين اإلتيان بمثله!!وإن كانو
القررآن وو,رطنا ب ررورها وأنره , يقرلم أطردها مررن طرروال آيرم وبةرد أن عر,رنا ألشر ر األبرواال 

 :ت فنقوالآيم القرآن الكبرىماةن ونقصت نذكر اآلن 
ان أو قرأال: أيرن اإلنقران مرن اإلنقرت إذ , ي را أن يُ القررآن نفقره كلره أو  رزأه آيم القرآن هره

  أين القا  من القا ؟!
 أنت لم تةا إ ابم للقااال؟ تقيقأال قائال: كيف ذلك

ألن القرررآن  كلرره و, يمكررن تخ رريص شررها منرره نآالقرررفرره   ومو ررود  منتشررر البينرراتنقرروال: 
ً ببقاام هو كتاب هللا  ت وهللا مالض الذات مالض الةلمت فةندما أنزال هللا للبشرر كتابرا يطتروي علمرا
ولكرن م,رمون ا  -تغيرريولرن لرم  ثابرت مرهوكل قرآنفطروف ال-ابت النصمن علمه أنزال كتابا ث

برال هرو مناقرب  ت, ينت ره و, يقرف عنرد طردود زمران أو مكران ومف وم ا ود,لت ا هائرال متغيرر
برد تو رد بره بةره الغرابرم ولكرن , يو رد أبردا و  توماابض لكال الةلوم فه كال األزمنم واألمكنرم

 آيرموهرذا هرو  ت والةقوال بال يظ رر لكلماتره دومرا د,,ت  ديرد تةاره بين القرآن وبين الةلوم 
المالرض فره الرنص الثابرت فره مقابلرم الةقرال  دلوالوهو المرالقرآن ف و فيه كله وفه  زأه قيان 

 .ب ياغم بلغيم رابيم الةا ز المتغير
ف ررم  ميةررا يتشرردبون  تالمقررلمين مشرركلم التفقررير الةظمرر  عنرردكانررت وقررتكون هررذه النقاررم و 

والما رد  المردلو,ت ولكن عندما يفقرون القررآن يثبترون  تطيم القرآن لكال زمان ومكانب ل
وبرذلك يقةرون فره مرأز   13 كلمرمتو, يراعون المطتوى ال ائال لل لآليات عل  ما باله األبدمون

 .القروال بةردم  رلطيم القررآن للة رور الطاليرم والقادمرمإل  طتما  الذي يادي  تتاريخيم النص

 تالقرررآنآيررم ظ ر تفقرر ندعيرره ونررراه وف منررا القرررآن مررن خررلال مررا  تبقنررا مررا نقرروال بررهأمررا إذا ا
 كما فه القرآن كله.الواطد  فه القور   تفه كال زمان ومكان م لي موا,ط

 ال رطيطمتلرم , تكرون األبرواال القرابقم هره  : ما الردليال علر   رطم مرا تقروالتأن يقأال قائالول
 وما تدعيه هو الخاأ؟

أتوا بقرور  يرن لرالنراس باابرم  أن 14أخبرر هطير  أنر تعل  ذلك هو القررآن نفقرهنقوال: الدليال ف
 بيرانهرو فره ال - مكمرا يررى بة,ر-آيرمالقرآن  تلو كانإل  اآلن لم يأت أطد بمثلهت وو تمن مثله
. ولرو فلن ية ز الةالم أن يأته برنص بمرم فره الف راطم والبيران , يت راوز القرارين توالبلغم

ت ولرو كران األمرر فليقت كال القور مشرتملم علر  تشرريع وفلقرفم و رود تاتشريةكانت المقألم 
 .بال ذلك فه بلم من القورخبار بغيبيات فليس فه كال قور القرآن ذلك إ

القرررآن  آيررمألن ت اآليررم نفقرر اولرريس ال مررا ذكررر مقرربقا هررو نررات  آليتررهت ن القرروال أن كرروإذا يكرر
 بد , يذكر فيه غيبيات أو تشريع. الذي تفه  زأه  مو ود كوطد  واطد  المو ود فيه كله

المالررض فرره الررنص الثابررت فرره مقابلررم الةقررال  دلوالالمرر" :  هوهرر  ررزاال آيررم هالكررال هررف يررم  نإذ
 ."ب ياغم بلغيم رابيم الةا ز المتغير

 : هذا القيا  طي  باالمطمد شطرور فه دكتور ونورد ما ذكره ال
ف مراً نقربياً طقرب األر,ريم المةرفيرم  لقد طوى القرآن الطقيقم المالقم للو رود بطير  نف رم "

للة ررر الررذي يطرراوال ف ررم القرررآن فيرره. ف ررو بررد طرروى الطقيقررم المالقررم والف ررم النقرربه ل ررذه 
الطقيقم ب ن واطد، وهذا , يمكن إلنقان أياً كان أن يفةله. فالمالض عبر عنه مادياً فه ال ريغم 

المةرفيرم للة رر الرذي عرا  فيره ابرن اللغويم المطدثم "الذكر"، ف ذا أردنا أن نةررف األر,ريم 
وإذا أردنا أن نةرف األر,يم المةرفيم لة رر ال رطابم فمرا  تكثير فما علينا إ, أن نقرأ تفقيره

علينا إ, أن نتتبع تفقيرات م وعل  رأق م ابن عباس. فتفقير ابن كثير وغيره يطمرال المةرفرم 
                                                

" بالثقوب ال نإ م الذ  فسر " الجوار و  نعني بذلك  ن نسقط الد  ت القرآنية على  لفاظ  مستحدثة ا ستخدام  مثل ذلك العال 13
 ال هربارية  . الم انإالسوداء ألنها تشبه في عملها 

 ما جاء في الل,رن هو من باب اإلو ار  ليس من باب التتبيح ألن هللا تعالى أك , من أن يتتبى ال ش, أ  أي ول  رو,! 14
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اإلع رراز األكبررر فرره القرررآن وهررو النقرربيم لف ررم القرررآن , المةرفررم المالقررم، وهررذا هررو قررر 
 "التشابه".

أما الو ه الثال  من أو ه اإلع راز ف رو أننرا نةلرم اآلن أن هنراك نروعين مرن ال رياغم اللغويرم 
همررا ال ررياغم الةلميررم المو,رروعيم ك ررياغم إقررطا  نيرروتن وآلبرررت انشررتاين وابررن ال يررثم 

يم بال ور الفنيم ك ياغم شكقربير لنظريات م، وهناك ال ياغم األدبيم الخاابيم والشةريم الغن
وبوشركين والمتنبرره. والقرااال الررذي ياررح نفقرره اآلن هررو: هرال يمكررن  رياغم نظريررات نيرروتن 

نشتاين وابن قينا وابن ال يثم  ياغم ك ياغم المتنبره وبوشركين وشكقربير دون أن تراثر أيو
ا لرم نرر هرذا النروع هذه ال ياغم عل  الدبم الةلميم ودون أن تكون عل  طقاب ا؟ إل  يومنا هذ

 من ال ياغم وهذا هو الو ه الثال  من اإلع از. 
إن كررال مررا كتررب عررن إع رراز القرررآن عنررد القررلف إنمررا يتةلررض بررال زا األدبرره مررن الو رره الثالرر  

أبوال إنه لو كطان اإلع از فقا أدبياً، وافتر,نا أنه , يمكن تقليد  ياغم القررآن مرن  تلإلع از
 ذا يةنره أن اإلع راز وابرع علر  الةررب فقرا دون غيررهم ألن ال رياغم الناطيم األدبيم الفنيم ف

القرآنيم  اات بلقان الةررب. والقررآن نفقره يقروال: إنره لرو كران المق رود باإلع راز ال رياغم 
فقا دون الم,مون ألمكن للنراس  رياغم بةره القارع األدبيرم التره تشربه القررآن مرن الناطيرم 

ثِْلرِه ُمْفتََريَراٍت "ال نةيم فقا وهذا ما  راا فره بولره:  أَْم يَقُولُروَن اْفتَرَراهُ بُراْل فَرأْتُواْ بِةَْشرِر قُرَوٍر م ِ
ِ إِن كُنتُْم َ اِدبِيَن ]هود :  ن ُدوِن َّللا   "[13َواْدعُواْ َمِن اْقتََاْةتُم م ِ

يكرون المو,روع غيرر برآنره وال رياغم  فه هذه اآليرم  راا النروع األوال مرن التطردي وهرو أن 
 برآنيم. 

ا مررا قررماه برراإلفتراا، ففرره هررذه الطالررم الررب عشررر قررور وو,ررع اإلع رراز في ررا فرريمكن أن وهررذ
نقرتنت  بال,ررور  أن المفتررري يمكنره أن يررأته بأبرال مررن عشرر قررور. ف رال هررذا اإلع راز وابررع 

 عل  الةرب وطدهم أو علي م وعل  غيرهم؟ 

مرن النراس، كرال ٍ فره ال واب: عل  الةرب وعل  غيررهم مرن األبروام ألن المالروب هرو ا,فترراا 
لغته، الةربه بالةربيرم والفارقره بالفارقريم واإلنكليرزي باإلنكليزيرم وهكرذا دواليرك. فرالمالوب 
بال,با هو أن ياخذ مو,وع غير برآنه مفترى. مثراال علر  ذلرك ب رم طرب برين ر رال وامررأ  

أي  أو بانون علمه مو,وعه كقرانون ال اذبيرم، وت راغ هرذه الق رم أو القرانون بشركال برآنره
 أن ا ي ب أن تطتوي عل  الشروا التاليم:

وي عل  القوانين المالقم للطب بشكال يف م را كرال برارس طقرب وعيره ومداركره عرن تأن تط -1
 الطب أي أن تطتوي عل  علبم  دليم بين المالض والنقبه.

أن تكررون في ررا المةقررو,ت عررن الطررب تقرربض المطقوقررات "أي األخبررار عررن الطررب قرربض  -2
 ناس عنه".مةلومات ال

 أن ت اغ  ياغم فنيم رفيةم. -3
هرررذه الشرررروا الثلثرررم وبشررركال خررراص الشرررراان األوال والثرررانه هررره التررره تقرررما بالتأويرررال. 

َوإِن "والشكال الثانه والذي  اا علر  شركال قرور  واطرد  هرو فره بولره تةرال : ت  .........()...
ْلنَرا َعلَر  َعْبرِدنَا فَرأْ  را نَزَّ مَّ ِ إِْن كُنتُْم فِه َرْيرٍب م ِ رن ُدوِن َّللا  ثِْلرِه َواْدعُرواْ شُرَ َدااكُم م ِ رن م ِ تُواْ بِقُروَرٍ  م ِ

 " )...........([23كُْنتُْم َ اِدبِيَن ]البقر  : 
أما التطدي األكبر ف و ا تماع اإلنس وال ن باابم لغايم واطد  وهه اإلتيان بمثرال هرذا القررآن. 

اهد أبطاث م ل ذه الغايم فقرا فر ن م مرع ذلرك , أي لو  ند اإلنس وال ن علمااهم وأدبااهم ومة
 يقتايةون تطقيق ا.

إنه من الخاأ القوال كما باال بة, م: إنه تطدى الةرب برالقرآن، فةنردما ع رزوا تطرداهم بةشرر  
قور، وعندما ع زوا تطداهم بقور ، والخاأ فه ذلك أن كال آيم مرن آيرات التطردي تمثرال نوعراً 

والتطدي فه كال أنواعه لم يكن للةرب وطدهم وإنمرا كران للنراس من التطدي مختلفاً عن اآلخر. 
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 ميةرراً كررال فرره لقررانه، ولرريس مررن ال,ررروري علرر  غيررر الةربرره أن يررتةلم الةربيررم لكرره يشررمله 
 15 " اهـاإلع از.

كما ذكرت فه أوال الكتاب أنه نص مالض يطتروي علرم هللا المالرض  هوه  تالقرآن واطد  يمإذا ف
ف ذا لرم يظ رر  تمكان وهذا النص ينابض مع الوابع فه كال زمان ومكانالذي , يطياه زمان أو 

أو أن هرذا الوابرع لريس بوابرع برال فه الرنص ذاتره  ,هذا التاابض فالةيب فه تأويلنا نطن للنص 
القررآن  إلع رازالقررآن مرا هره إ, نروات   آليموكال ما ذكره المقلمون من و وه  هو وهم كبيرت

 علم.وهللا أ اتذات  آيته توليق
 
 

         
 
 

             
 تاريخ القرآنفه نظر  مو ز  

وفه مكان ااهر فه قاعم من قاعات الليرال بردأ  ايبفه ش ر  16وليلم مباركم فه يوم موعود
لررم النبرره وبرردأت رط توبرردأ نررزوال القرررآن علرر  آخررر المرقررلين وخيررر خلررض هللا أ مةررين تالرروطه

وكمرا نةلرم كران  .مرن األمرين  بريرال عليره القرلم وبدأ تلقره الروطهت والمقلمين مع كتاب رب م
فتة رد الروطه بكتبرم  تأي , يقرأ و, يكتب –لنا مع هذه الكلمم وبفم فيما بةد–أميا  (ص)النبه 

مخ و ين يكتبون كال مرا ينرزال علر  النبره مرن بررآن وكران مرن كتبرم الروطه هرا,ا  زيرد برن 
أبره و وعثمران برن عفران  ن أبه االربوعله ب وعمر بن الخاابثابت ومةاويم بن أبه قفيان 

 رزا مرن القررآن كبرر  (ص)وكان كلما ينزال علر  النبره  تبن كةب األن اري والزبير بن الةوام
ت روى أبرو  رالا عرن أم  غر يقتدعه الكتبم فيدونون ما نزال عل  النبره  فره ألرواح وربرائض
 .وكتبوها من ليلت م"  ابن عباس فه قور  األنةام باال هه مكيم نزلت  ملم واطد  نزلت ليل

و, خلف بين المقلمين فه أن القرآن عل  ع د النبه كان يطفظه المئرات مرن المقرلمين كلره  

قرنم والشريةم فره هرذا الخلف برين ال إنما و تمنه ب وار النقخ المكتوبم من ال طابم  زااأو 
 اطد  وهه:والشأن يدور طوال نقام 

ثرم  ع أم أنره تركره مفربرا فره ال رطائف وال ردورالقرآن ككتاب م مرو (ص)هال ترك الرقوال  
 الخااب؟ عمربن  مةه أبوبكر ال ديض بمشور 

ولكنره كران موزعرا علر  الربرائض التره ت القنم أن القرآن كان مكتوبا عل  ع رد النبرهأهال يرى 
 :ويقتدلون بما رواه البخاري تمع فه م طف واطدثم  ُ كانت مع ال طابم 

له: إنه أرى أن تأمر ب مرع القررآن، فقراال لره أبرو بكرر: كيرف تفةرال أن عمر أت  أبا بكر وباال " 
براال أبرو بكرر لزيرد: إنرك ر رال  -إلر  أن براال:  -شيئا لم يفةله رقوال هللا ) رل  هللا عليره وآلره( 

 " شاب , نت مك... باال زيد: فتتبةت القرآن أ مةه من الةقب واللخاف و دور الر اال 
و, يشررترا أن يكررون ت م ررطفعلرر  ع ررد النبرره  فرره  ويرررى الشرريةم أن القرررآن كرران م موعررا

وبابيةررم الطرراال كرران ولكررن يكفرره فيرره ال مررع فرره مكرران واطررد  تالم ررطف مخياررا ولرره غررلف
و كرران ثمررم م رراطف  تالم ررطف الررذي عنررد النبرره هررو الم ررطف المرتررب بالترتيررب المةتمررد

  :خاريرواه الببما  ويقتدلون عل  ذلكت مو ود  عند ال طابم ر,وان هللا علي م
                                                

 محمد شحرور , ال تاب والقرآن ةراءة معاصرة . 15
 

المبار ة هي ليلة القدر التي تحل في العشر األواخر من رمضان  ما جاء في األحاديث الصحيحة ويجتهد المسلمون في وهذه الليلة  16
ضي طلبها  ل عام ويرون  نها ليلة معينة ول ن الذ   راه  نها تدور في ليال العشر األواخر فتأتي  ل عام في ليلة مخالفة ليلة العام الما

  . و موافقة ,  ل بأمر هللا
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: مرن  مرع القررآن علر  ع رد  ( ر,ه هللا عنه : قألت أنس بن مالك ) عن بتاد  باال -4619"
 ل  هللا عليه وآله( ؟ براال: أربةرم كل رم مرن األن رار: ابره برن كةرب، ومةراذ برن  برال،  النبه )

 ".وزيد بن ثابت، وأبو زيد، ونطن ورثناه
اه " القائرال ذلرك هرو أنرس، وبرد تقردم فره باال الشارح الةققلنه: بوله " أبرو زيرد ونطرن ورثنر 

 ".منابب زيد بن ثابت. باال بتاد : بلت: ومن أبو زيد ؟ باال: أطد عمومته
براال:  مةرت القررآن،   -8064" :ومن ا: ما أخر ه النقائه بقند  طيا عن عبد هللا برن عمرر

 را: مرا رواه فقرأت به كرال ليلرم، فبلرل النبره ) رل  هللا عليره وآلره( فقراال: ابررأه فره شر ر. ومن
الطرراكم عررن زيررد بررن ثابررت برراال: كنررا عنررد رقرروال هللا ) ررل  هللا عليرره وآلرره( نالررف القرررآن مررن 
الرباع، ثم باال: هذا طدي   طيا عل  شرا الشيخين ولم يخر اه. وفيره الردليال الوا,را علر  

 اهـ 17."  أن القرآن إنما  مع عل  ع د رقوال هللا ) ل  هللا عليه وآله(
القرآن كان م موعرا وال أنس يةد دليل  ريطا لما يذهبون إليه من القوال بأن أن ب يقولون ف م

مرن الطمرال " هنا علر  ال مرع فره الم رطف أولر   ال مع طي  أن طمال " (ص)فه ع د النبه 
 .ألن القرآن كما هو مةلوم كان يطفظه أكثر من ها,ا األربةمت عل  الطفظ

نطرن نررى أنره كران ت و تةقرف  الطفرظ  و ره موألهال القنم فه تأويال هذه الروايم و ةل را علر
هناك عد  م اطف فره ع رد النبره ت من را مرا كران عنرد النبرهت و من را مرا كران عنرد ال رطابمت 

لموافقتره المشراهد  تاقتد,ال األخو  الشيةم ب ذه الروايم فه ما يقولون به مقبروال  ردا وأولر و
يرر  أنرره يبةررد  رردا أن يكررون ط  .مررن و ررود م رراطف لل ررطابم وموافقررم للفررظ وموافقررم للةقررال

 .الم رررطف مفربررررا (ص)ال رررطابم كرررأفراد برررد  مةرررروا الم رررطف ألنفقررر م وترررررك الرقررروال 
وبررد كانررت مقررألم و ررود م رراطف لل ررطابم تطيرنرره  رردات فكيررف يكررون ألفررراد مررن ال ررطابم  

مرن  ولكرن لمرا بررأت هرذا الررأي للشريةم تم اطف مخ و م وم طف النبه مفر  بين األمرم
مرع الفرار  أننرا نقروال أن الم راطف كانرت و ردت أنره مقبروال  ردات  (ص)به و ود م طف للن

  .م موعم و مرتبم ككتاب و ليس ك طف فقا
 نذكر من ا:و القوال ب ذا القوال أول  من عد  أو ه   
الرررد علرر  الاةررن فرره تررواتر القرررآن فقررد كرران مو ررودا فرره  رردور المئررات مررن الر رراال  -1

المقرلم بره أن و رود نقرخ كثيرر  أف,رال مرن  ومو ودا فه أكثر من نقخم مكتوبرمت ومرن
 .متفربمو ود نقخم واطد  

 .(ص)درأ التةاره بين و ود م اطف لل طابم وعدم تط ال ذلك للنبه  -2

الكتابررم  هقررتايةمإظ ررار اهتمررام ال ررطابم ر,رروان هللا علرري م بكترراب رب ررم فقررد كرران بةرره -3
 اب طت  , ي,يع.و مةه فه كت )ص( نزال إل  النبهأيق,ه اللياله فه نقخ ما 

 .عند دعوت م إل  الدين إمكانيم عره القرآن المنزال عل  غير المقلمين-4

 

 مةرا كران يقولون أن ال مع الرذي برام بره أبرو بكرر  الشيةمأما مقألم  مع ال ديض للم طف ف
, بد من و ود نقخم للم طف عند القياد  الةامرم  أنه ب فته أمير المامنين طي  لشخ ه له

 ويرون أن ال مع كان نقل عن ال طف الته كان يأخرذ الكتبرم من را نقرخم ألنفقر متللمقلمين 
ا مررتين مرر  للنبره ومرر  ألنفقر م ومرن  ربكتابرم بةره اآليرات يخاون (ص)ف ذا أمرهم النبره 

 مع م طف أبو بكر.هذه النقخ اإلطتياايم  ُ 
فظم ف ذا مرا لرم أ رد بن الخااب كان يخاف أن ي,يع القرآن بموت الط أما ا,عتراه بأن عمر

مع إبرار أهال القنم بأنه كران هنراك م راطف لل رطابم مثرال م رطف ابرن  تله تفقيرا بأي طاال
ت والغالرررب أن هرررذه الروايرررات هللا أعلرررم  مقرررةود فكيرررف يتطقرررض هرررذا القررروال مرررع هرررذا الوابرررع؟

 .مو,وعم
                                                

 . بحوث في تاريخ القرآن , السيد مير محمد زرند  17
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ولكرن يكفره  و, نريد أن نخوه فه هذه  النقام أكثر من ذلك و, أن ننت ر لفريض من اآلخرر 
 فه  مع القرآن : ثل  آرااالقوال بأن هناك 

ت نقررخم النبرره  مررع فرره ع ررد الرقرروال عنررده وعنررد بةرره ال ررطابم وبةررد موترره انتقلرر -1
 .إل  قيدنا عله بن أبه االب  (ص)

و كانررت مو رود  فرره ع رد النبررهت  متفربرم  مرع فرره ع رد قرريدنا أبره بكررر مرن  ررطاف -2
 !!نت هناك م اطف مو ود  مع ال طابمكا

: لم يتم  مرع القررآنت برال كران هنراك الكثيرر والكثيرر مرن نقرخ يقوال  ديدا ارأيو برأت  -3
 . .و بةث ا إل  األم ار بكثر  فه كال ع ر ت و كان يتم نقخ افه ع ر النبهالقرآن 

 
                       

                       
   ترتيب الم طف 

ا فمررن م مررن يرررى أن ترتيررب القررور واآليررات اختلفررت اآلراا فرره ترتيررب الم ررطف بررين الةلمررا
ومن م من يرى أن ترتيب القور كان من ال طابم ر,وان هللا علري م  ت)ص( توبيفه من النبه

 .أدلته فه هذا الشأن ولكالٍ 
مرع تررك القررآن مفربرا فره اللخراف وال ردور و ُ  )ص( نشأ هذا الخلف ألن م رأوا أن النبرهو 

طض له أن يختلف فه ترتيبه هال هو توبيفه أم ا ت اديت أمرا ت و من يرى ذلك ي)ص( بةد النبه
و بنفس الكتابم فلم يرزد طررف أو  تترك القرآن كما هو ب ذا الترتيب )ص( نطن فنرى أن النبه

أن القرآن كان مرتبرا أبروى و أ را مرن التره تقروال برأن  فالقائلم ؛طت  تبةا للروايات وت ينقص
 .ال طابم هم الذين رتبوه

لروايررات فررنطن نقرروال للقررارىا: انظررر فرره كترراب هللا و تتبررع الةلبررات بررين عررن ا وبغرره النظررر
خواتيم القور و فواتا القور الته تلي ات ففه هذا البرهان األعظم عل  أن ترتيرب القررآن كران 

 رم نقلروا الم رطف برنفس الترتيرب الرذي تركره أن رطابم فره ذلرك ال و كرال مرا فةلره عند هللامن 
  .كما هو )ص( النبه
 

               
 القرآن فه ع د ال طابم 

 
و, نريررد أن  تكمرا ذكرنررا كران هنرراك عرردد مرن الم رراطف فره ع ررد ال ررطابم ر,روان هللا علرري م

 تالمنتشررر  فرره المدينررمالقرربب الررذي طمررال قرريدنا عثمرران علرر  طررر  الم رراطف  نخرروه فرره
ن برراألمر اليقررير وبابيةرم الطرراال اعترره ال ررطابم ر,رروان هللا علري م علرر  هرذا الفةررال فلررم يكر

ولرك أن تتخيرال عزيرزي القرارىا ال  رد الرذي  األيرام. واتلكمرالط وال عل  نقرخم م رطف فره 
ت بذلوه فه كتابم هذه النقخ ألنفق م والشرف الذي يتطقرض ل رم بو رود الم رطف برين أيردي م 

ف اللربس يرمن و ود مر ع ير ةون إليه بق ولم إذا خ توالمزيم الته تتطض ل م بو ود النقخ
 .وغير ذلك من المزايا و النقيانأ
و كان النراس يقررأون القررآن  تببال ذلككان هناك الكثير من النقخ الته أرقلت إل  األم ار و 

ربرت فكران أن طُ  م اطفتإذ يقتطيال أن يظال المقلمون فه األم ار قنونا اويلم بدون  تمن ا
لت هرذه النقرخ ال ديرد  و نقخت نقخ  ديد  أرقلت إل  األم ارت و لما أرق المدينم م اطف
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إل  األم ار اعتقد الروا  أن هذه هه النقخ المرقلم األول ت ولكن كما بلنرا مرن المقرتطيال أن 
كانررت دفةررم مررن ,ررمن دفةررات تظررال األم ررار بررل م رراطفت و الررذي نررراه أن هررذه الم رراطف 

القررآن ت و, يزاال المقلمون طت  اآلن يةرون الم اطف الته أرقلت إل  األم ار و ليس أول ا
وكما أخذوه هم أي,ا من شريوخ م كمرا  همتوأ داد  موآبائ  مشفاهم من شيوخ  مكما و ال إلي

ببرال وكمرا ورد فره النقرخ الخايرم المكتوبرم مرن ت )ص( خذ كذلك من شيوخ الشيوخ إل  النبرهأُ 
و مرا ةرم  )ص( ت والتره هره فره األقراس مكتوبرم برين يردي النبرهع د عثمران ر,ره هللا عنره

 .اا  و كتابم وت طيطابر هبواقات
 

 قرآنمن ال -ر,وان هللا علي م-موبف ال طابم 
 

ي رد أن مةظم را يردور  تالته تتطد  عن تفقرير القررآن -القنيم–إذا نظر أي منا إل  كال الكتب 
وهه القوال بأن ال طابم ر,وان هللا علي م كرانوا , يكثررون مرن القروال فره  تفه دائر  مةروفم
فكران تفقريرهم علرر  ت )ص( كرانوا يقولونره كران مرأخوذا مرن النبره مرا رال وأن  تتفقرير القررآن
وأن ررم فرره بةرره األطيرران القليلررم  رردا كررانوا  تلرريس علرر  قرربيال القرروال بررالرأيوقرربيال الروايررم 

 . رأوهي ت دون فه ف م النص فيقولون بما 
 :وهمامع هاتين النقاتينت  تانولكن لنا وبف

  ؟هال كان ال طابم يفقرون القرآن  األول :
أم كران ت )ص(الثانيم: هال كان أكثر ما اا عن ال طابم ر,وان هللا علي م مرأخوذا مرن النبره  

 ؟هناك ا ت اد من ال طابم
طي  أننا ننالض من القوال بأن القررآن  تلنقام األول  دور  وهري فه كتابناف ن لبابيةم الطاال 

مةره مرن منالرض آخرر  ولكن ي رب التةامرال تليس بطا م إل  تفقير بال هو وا,ا تمام الو,وح
نت ولكن شرتان يوبد يبدو التةبيران بالنقبم للقارىا متقاربان إن لم يكونا مترادف .وهو التأويال

ت ولكن نظرا ألن هذين التةبيرين ارتبارا فره أذهران النراس المشربينما بين ا,ثنين فبين ما بةد 
كيرف اقرتةمل ا ومراذا  رفةروأول را القررآن لن اللغرمو ب علينا الر روع لم رادر  تبأف ام مةينم
 :كان يق د ب ا

 

 التفقير؟ما المراد من 
 :وهه كما ورد فه تام الةروس تكلمم "تفقير"  من "فقر" اشتُقت

اإلبانرم وكشرف المغار  كمرا بالره ابرن األعرابره أو كشرف المةنر  المةقروال كمرا فره : " الفقر  
 الفقر كشف المغا  "  الب ائر " وكما  اا فه لقان الةرب " الفقر البيان .........

 ؟ت ولكن كيف وأين اقتةمال القرآن هذه الكلمم أو مشتقات اذا ما ن ده تقريبا فه كال المةا موه
من مشتقات ا إ, فه مو,ع واطد وهو بولره تةرال   ان د أن القرآن لم يقتةمال هذه الكلمم أو أي

ِ َوأَطْ "وَ   "  [33َقَن تَْفِقيراً ]الفربان : َ, يَأْتُونََك بَِمثاٍَل إِ,َّ ِ ئْنَاَك بِاْلَطض 
هللا القررآن أنره أكثرر و,روطا  قموي توالتفقير هنا , علبم له بالقرآن بال بالرد عل  المشركين

فاآليرم الوطيرد  التره ورد في را التفقرير كانرت تقروال أن القررآن  نإذ وبيانا من أمثلم المشركين.
من طا م القرآن إل  تفقريرت وليقرت هرذه غايم فه الو,وح والبيانت وهذا ينابه ما بالوا به 

وقرر ال  بررال ن ررد القرررآن اافطررا باآليررات الترره تو,ررا أن القرررآن وا,ررا وميقررر تاآليررم وطقررب
 ؟!ت فكيف يكون هذا طاال ما يطتام إل  تو,ياومبقا مبينو
رَ "فَ  :بوله تةال  ت, الط رفن د عل  قبيال المثاال   بِِه اْلُمتَِّقيَن َوتُنرِذَر  ِ نََّما يَقَّْرنَاهُ بِِلَقانَِك ِلتُبَش ِ

اً ]مرريم :  ِكٍر ]القمرر : ت وبولره تةرال  " [97بِِه بَْومراً ل رد  ردَّ ْكِر فََ راْل ِمرن م  َولَقَرْد يَقَّرْرنَا اْلقُرْرآَن ِللرذ ِ
لَْت ِمن لَُّدْن َطِكيٍم َخبِيٍر ]هرود : وبوله تةال  "  ت [17 ت وبولره  [1الَر ِكتَاٌب أُْطِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُ  ِ
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ً َكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ بُْرآنراً تةال  " وَ  ْفنَا فِيرِه ِمرَن اْلَوِعيرِد لَةَلَُّ رْم يَتَّقُروَن أَْو يُْطرِدُ  لَُ رْم ِذْكرراً  َعَربِي را َوَ ررَّ
 ت القليم الظاهر والةربه بخلف اللقان هو الوا,ات "[113]اه : 

لَْت آيَاتُهُ بُْرآنوبوله تةال  " كِ   " [3اً َعَربِي اً ل ِقَْوٍم يَْةلَُموَن ]ف لت : تَاٌب فُ  ِ

نَّ الَِّذيَن يَْكتُُمروَن َمرا أَنَزْلنَرا ِمرَن اْلبَي ِنَراِت َواْلُ رَدى إوبوله تةال  "  ِللنَّراِس فِره  َمرا بَيَّنَّراهُ ِمرن بَْةرِد ِِ
ِعنُوَن ]البقر  : ُ َويَْلةَنُُ ُم اللَّ  "[159 اْلِكتَاِب أُولَـئَِك يَلةَنُُ ُم َّللا 

ونطرن أنفقرنا ن رد أن  .وغير ذلك من اآليات الته تو,ا أن القرآن غايم فه البيران والةروبرم 
ولريس  تأويرال" دائمرا وعرن م رها التأويرال تكلم عن نفقه ن د أنه يتطد  عن "القرآن عندما ي

يَرأْتِه تَأِْويلُررهُ يَقُررواُل اْل يَنظُرُروَن إِ,َّ تَأِْويلَررهُ يَررْوَم ت فةلرر  قربيال المثرراال ن ررد بولره تةررال  "َهررالتفقرير
 ِ   "[53]األعراف : .....الَِّذيَن نَقُوهُ ِمن بَْباُل بَْد َ ااْت ُرقاُُل َرب ِنَا بِاْلَطض 

را يَرأْتِِ ْم تَأِْويلُرهُ َكرذَِلَك َكرذََّب الَّرِذيَن ِمرن بَرْبِلِ ْم "بَ  :وبوله تةال   اْل َكذَّبُواْ بَِما لَْم يُِطياُرواْ بِِةْلِمرِه َولَمَّ
 " [39فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعابِبَمُ الظَّاِلِميَن ]يونس : 

فالقرآن يتطد  عن "تأويال" وهم يتطدثون عن التفقريرت ولمرا كران اللفرظ مقرتةمل فره القررآن 
اختلفرروا فرره  ت"التفقررير" وهررو مررا , يمكررن اقررتةماله مررع القرررآن مررن البشررر واقررتةمال ب ررواره

كر المةنر  المرراد لكلمرم بةرد أن نرذ ولكرن اال عرد  نرذكرهاعلر  أبروالفر  بين التفقير والتأويرال 
 "أوال ".

آال  ت"األوال الر رروع :" كمررا ورد فرره اللقرران هرروأوالن ررد  أن مةنرر  " إذا نظرنررا فرره المةررا م
 أو, و م , ر ع وأوال إليه الشها ر ةه وألت عن الشها ارتددت"  الشها ياوالت

: ابترداا األمرر وانت رااه.  واو والرلم أ رلنال مز  وال ( أوال )"  :مقاييسالوهو كما ورد فه 
ال، وهو مبتدأُ الشها، والمانَّثم األول ، مثال أفةال وفُْةلر ، و مرع األُولر  أولَيرات  ال فاألو  أما األوَّ

 اهـ . "مثال األْخرى.
ف ررو مررن  تيررأته بمةنرر  الخررروم مررن الشررها أو الر رروع إليرره "التأويررال"إذا نخرررم مررن هررذا أن 

فيكون مةن  التأويال الرد إل  أ ال الشها وما ي ير  تتأته بالمةن  و,دده ألفاظ األ,داد الته
 كيرف اقرتةمل ا الةلمراا فره مقابرالإليه الشهات ف ذا هو مةنر  التأويرال فره اللغرمت ولننظرر اآلن 

 التفقير: 
 

مرا فييمكرن ط ررها  تفه و روه ا,فتررا  وا,لتقراا برين التفقرير والتأويرال عرد  مرذاهب للةلمراا
 يأته:

 إن التفقررير والتأويررال بمةنرر  واطررد، وإلرر  هررذا ذهررب أبررو عبيررد  و ماعررم مررن الةلمرراا._ 1

_ إن التفقررير أهررم مررن التأويررال، وإليرره ذهررب الراغررب األ ررب انه بقولرره: التفقررير أهررم مررن 2
 التأويال، وأكثر إقتةماله فه األلفاظ، وأكثر إقتةماال التأويال فه المةانه.

 وأن تطميال اللفظ مرا هرو يطتملره مرن المةنر  هرو التأويرال. _ إن إبانم طكم اللفظ هو التفقير،3

_ إن التفقرير كشررف المررراد عرن اللفررظ المشرركال، والتأويرال رد أطررد المطتملررين إلر  مررا ياررابض 4
 الظاهر، وهو رأي الابرقه.

_ إن التفقير يقتةمال فه غريب األلفاظ كالبطير  والقائبم والو يلم. وإن التأويال أكثره فه 5
 ال مررر  عامرراً، ومررر  خا رراً، وهررو رأي أبرره مقررلم مطمررد بررن بطررر األ ررب انه.ال مررال ويقررتةم

_ إن التفقير هو القاع بالمراد، وإن التأويال هو المطتمرال غيرر المقاروع بره، وهرو مرا ذهرب 6
 إليه الماتريدي.

لرو,ه مرا  ت_ إن المراد بالتأويال نقال ظاهر  اللفظ عن و,ةه األ له إل  مرا يطترام إلر  دليرال7
ومةنررر  هرررذا أن المرررراد بالتأويرررال طمرررال اللفرررظ علررر  المةنررره الم رررازي أو ) اللفرررظ. تررررك ظررراهر

 (ا,قتةماال الكنائه، بينما التفقير ب ر اللفظ عل  مةناه الطقيقه.

  ررريره ومرررا يررراوال إليررره أمرررره.م_ أن التفقرررير كشرررف المغاررر ، والتأويرررال إنت ررراا الشرررها و8

 ن التأويررررال تفقررررير برررراان اللفررررظ._ إن التفقررررير بيرررران و,ررررع اللفررررظ طقيقررررم أو م ررررازاً، وأ9
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 _ إخت رراص التفقررير بالروايررم، وإخت رراص التأويررال بالدرايررم، وإلرر  هررذا يميررال الب لرره.10

 _ إخت رررررررراص أطرررررررردهما بالظرررررررراهر واآلخررررررررر بالقررررررررماع، وفيرررررررره رأيرررررررران متقررررررررابلن:11
. األوال: أن التفقير ظاهر مةن  اآليم، والتأويال يقع عل  مراد هللا، و, يوبف عليره إ, بالقرماع

الثانه: ,ده، أن التأويال ظاهر مةنر  اآليرم، والتفقرير يقرع علر  مرراد هللا، و, يوبرف عليره إ, 
 . بالقماع

_ إن التفقررير هررو تبيررين وتةيررين الق ررنم، وأن التأويررال هررو مررا إقررتنباه الةلمرراا الةرراملون 12
 لمةانه الخااب، وهذا ما لخ ه القيواه.

 
مرن و يتقرااال ل را المرا ة ب يفي ا بةه األبواال الته وإذا نطن نظرنا فه هذه األبواال و دنا 

ولكرن بابيةرم الطراال لو رود أف رام  ومقرتند اللغرم تأأين أخذوها ف ه لم ترد هكذا فره كتراب هللا 
فه تفقير  كتاب هللا بشكال مةين طمال المةن  علر  هرذا الف رم ف رار ممرا يةترد بره أي,رات ولكرن 

وهرذه  توالقررآن قرانهره األبررب واألر را إلر  الل يمكن أن نخرم من هرذه األبرواال بةرد  أبرواال
التفقررير ت ولكررن هررذا ابةررا كف ررم للفررظ الرابررع والثررامن ويمكررن أخررذ التاقررع أي,ررااألبررواال هرره: 
 .عل  القرآنالتفقير  ولكن , يمكن ببوالوالتأويال عامم 

 وهللا تتقولره  رطيطا وأن القررآن كلره وا,را , يطترام إلر  تفقرير مراقيقوال بائال: كيف يكون 
ْطَكَماٌت هُنَّ أُم  اْلِكتَراِب َوأَُخرُر ُمتََشرابَِ اٌت " :عزو ال يقوال هَُو الَِّذَي أَنَزاَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت م 

ا الَِّذيَن فه بُلُوبِِ ْم َزْيٌل فَيَتَّبِةُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاا اْلِفتْنَِم َواْبتِغَراا تَأِْويِلرِه  َوَمرا يَْةلَرُم تَأِْويلَرهُ فَأَمَّ
رْن ِعنرِد َرب ِنَرا َوَمرا يَرذَّكَُّر إِ,َّ أُْولُر اِقُخوَن فِه اْلِةْلِم يَقُولُروَن آَمنَّرا بِرِه كُرالِّ م ِ ُ َوالرَّ واْ األْلبَراِب ]آال إِ,َّ َّللا 

 "ت فاو عزو ال ذاته بقم القرآن إل  مطكم ومتشرابه و, يةلرم تأويرال المتشرابه إ, [7عمران : 
 ؟ غير مطتام إل  تفقير هللا والراقخون فه الةلم فكيف يكون وا,طا كله

الو,وح والبيان كما  اا فه اآليرات التره ذكرن را ذكر هللا عزو ال عن كتابه  عندما تكلمنقوال: 
أنره كلره متشرابه كمرا  راا فره  براالو توبقمه إل  مطكم ومتشابه كما ورد فه هرذه اآليرمت قابقا

 ُ اَل أَْطَقَن اْلَطِديِ  بوله تةال  " َّللاَّ ً  نَزَّ تََشابِ ا ثَانَِه تَْقَشِةر  ِمْنهُ ُ لُوُد الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّ رْم  ِكتَاباً م  مَّ
 ُ ِ يَْ رِدي بِرِه َمرْن يََشراُا َوَمرن يُْ,رِلاْل َّللاَّ ِ ذَِلَك هَُدى َّللاَّ ا لَرهُ  فََمرثُمَّ تَِليُن ُ لُوُدهُْم َوبُلُوبُُ ْم إِلَ  ِذْكِر َّللاَّ

 " [23ِمْن َهاٍد ]الزمر : 
والتشابه , يةنه الغموه أو اللبس بال يةنره التقرارب واأللفرم  تالكتاب كله بأنه متشابه قممف 

ف رو متشرابه ولريس مشرتبهت فا,شرتباه هرو الرذي يرور  الخربا والطيرر   توت ديض بة,ه بة,ا
يطمررال بة,رر ا علرر  بةرره  ي القرررآن و,ت وو رروب اإلنتبرراه إلرر  الفرررو  بررين آولرريس التشررابه
ويظ رر هرذا  تلكال كلمم غره وهدف ورقرالم ودور يختلرف عرن دور األخررىت فلم رد التشابه

 كمرا نلطرظ أن هللا عزو رال براال: " . ليا من خلال القيا  القرآنره وربرا اآليرات بة,ر ا بة,را
ْطَكَمراٌت هُرنَّ أُ  " ولرم يقرال: " ُمتََشرابَِ اتٌ  َوأَُخررُ م  اْلِكتَراِب هَُو الَِّذَي أَنرَزاَل َعلَْيرَك اْلِكتَراَب ِمْنرهُ آيَراٌت م 

لقرن أم الكتراب أو أن اآليرات  تواألخر متشاب ات" وهذا يةنره أنره فره كتراب هللا آيرات مطكمرات
وطتر  عنردما تكلرم هللا عزو رال عرن   المتشاب ات نفق ا مطكمات ولكن ا ليقرت مرن أم الكتراب!

 ت" علر  برراا  الو رالإ, هللا والراقرخون فره الةلرمتأويلره "ومرا يةلرم  :المتشابه والمطكرم براال
 .فالمتشابه أي,ا يطتام إل  تأويال وليس إل  تفقير

و األبواال فره المطكرم والمتشرابه كثيرر ت  ؛وهذه اآليم ت رنا إل  الطدي  عن المطكم والمتشابه 
الكتراب و ن المطكم هو آيات األطكام ف ه مطكمم ثابتم فه  ميع الة ور و هه أم أولكنا نقوال 

الترره   ف رره  -الترراريخ -الق ررص ت أمررا المتشرراب ات ف رره آيررات الةلرروم أو مثررار للفتنررم في ررا, 
هره و  ت تختلف مرن ع رر إلر  ع رر و يختلرف ف رم النراس ل را طقرب األر,ريم المةرفيرم ل رم

!! غيرر دبيقرم أو غيرر  رطيطمت لذا بد يظ ر عند بةه الناس أن بةه اآليات مثار الفتن دوما
 .لق ور علمه و عقله أن يشكك في ا أو أن ي رف ا عن مدلول افيطاوال 

واألمثلم عل  علو الةلوم المةرفيرم القرآنيرم علر  عقروال البشرر فره القررآن كثيرر ت ونرورد هنرا  
َوَ رَدا فِيَ را ِ رَداراً يُِريرُد أَْن يَرنقَهَّ فَأَبَاَمرهُ بَرااَل لَرْو ِشرئَْت ف" َ :وهرو بولره تةرال  تمثا, بقياا ل ا
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مرن المقرلمين ت طير   "ت ف رذه اآليرم مثرار ع رب عنرد كثيرر [77تََّخْذَت َعلَْيِه أَْ رراً ]الك رف : ,َ 
هللا أعلرم  –أن م يرون أن ال دار , إراد  له! عل  الرغم من أن اآليرم ذكررت لره  رراطم إراد  

 ردار و تة رب أن يكرون لل تت فو دنا فه تاريخنا من اةن فه هرذه اآليرم مرن المقرلمين -بكيف ا
! ف را,ا !الةربت فأت  له مطاوره بدليال مرن الشرةر علر  ذلرك قانإراد  والب لذلك دليل من ل

الذين يتبةون ما تشابه منه ابتغاا الفتنم و ابتغاا تأويلهت و لكن أن  ل رم  تممن فه بلوب م زيل
قررآنت برال و نطن , نطتام إل  دليال مرن لغرم الةررب علر  مرا يقولره ال ت-ولما يأت م تأويله–ذلك 

 الشةر هو الذي يطتام إل  القرآن.
لكن المشكلم فه ب ور الةلم و فه بلرب المتةامرال مرع الرنص  و تفالمتشابه فه القرآن مطكمإذا 

, بد من مراعرا  أن آي القررآن تتطررك تبةرا للمقرتوى المةرفره برين  لذا تالنص ذاته فهوليس 
فره زمرن مرن األزمنرم متشراب م ثرم ت رير  ت فقد تكون اآليم -بالنقبم لإلنقان –مطكم ومتشابه 

وو الطمررد ف يررات القرررآن المطكمررات الترره كانررت فرره بةرره األزمنررم متشرراب ات تنتقررال  .مطكمررم
إلرر  مطكمررات عنرردنا ومررع مرررور الزمرران وتاررور  تشرراا بمرراالررذي يطيانررا هللا برره  تبف,ررال الةلررم

يل را كمرا  راات فره القررآن تأو  طت  تكراد تنت ره فقرد أتر تاإلنقان يقال عدد اآليات المتشاب ات
وهناك تقوم القاعمت و, يبق  إ, اآليات المتةلقرم بيروم القيامرم وهره التره قريكون تأويل را فره 

وقنو,ا بالتف يال ما المرراد مرن التأويرال  .هذا الموبف الةظيم ظاهرا ووا,طا لكال ذي عينين
 .وكيف نتةامال مع القرآن فه ف ال " كيف نتةامال مع القرآن"

 
ت بال توبفوا أمامه وتطر روا مرن  شار  هنا إل  أن ال طابم كما بلنا لم يفقروا القرآنو نود اإل

القررآن وأنره لريس ل يرال واطرد و,   يرمف موا وأطقوا ب -كما يبدو له- مالخوه فه تأويله ألن 
ولم يقةوا فه المرأز  الرذي وبرع فيره مرن  تع ر واطد بال هو كتاب مالض فتوبفوا من أ ال ذلك

وطقررب أن القرررآن نررص عررادي يطتررام إلرر  تفقررير واهررتم بتنزيلرره علرر  ع ررره - رراا بةرردهم 
أو مرا  تولم يقولوا فيره إ, بمرا  راا تأويلره مرن النبره -فظ رت الكتب الكبار فه تفقير القرآن!!

 .اس فه طا م ماقم إل  مةرفتهوما كان الن تظ ر  ليا ل م أنه , ط ر و, ت,ييض للنص فيه
مرأخوذا  م وهه: هال كان أكثر ما راا عرن ال رطابم ر,روان هللا علري م ونأته إل  النقام الثاني

  ؟)ص( من النبه
طي  أننا نرى فةل أن أكثر ما  ا عن ال طابم هو مرأخوذ  تهذه النقام بالذات هامم  دا لناو

 )ص( ألن أكثررر مررا نقررال عررن م كرران فرره ال ررزا الررذي كرران وا بررا علرر  النبرره (ص)عررن النبرره 
ت ولكرن , يةنره هرذا أن وما بخلف ذلرك فقليرال  ردا تلآليات )ص( تأويال النبهفنقلوا لنا  تتأويله

ت برال كثيررر منرره مختلررض مو,روع علرر  ألقررنت م وهررم و )ص( أكثرر مررا نقررال عرن م هررو مررن النبرره
    .نطن منه برااالرقوال و

                        
                

 القرآن مع التابةين 
 

وال بطا م القرآن إل  تفقير ولكن نرزو, علر  عررف القروم قنقرتةمال ونذكر مر  أخرى أننا , نق
اات  ميت     و اات  باتل و مت  اتحتبلاا اتفاستلأل اعةا تا 18اشتهر  التهسيت   مفرادت م فنقوال : 

 باتي اات  أاتي بلتتبو شت    ات  م ىتا اعوأ باتد  ات  اتيا ت وزيد ا  ثلات   و اي اا  ك بوأ
القرررآن ولكررن  "تفقررير"  يقرروم ب ,غيرررهم مررن ال ررطابم  مررن ر,رره هللا عررن م أ مةررين ت وكرران

                                                
متعلمي اللغة العربية الذين لم يعرفوا منها ي  على الحالة الوحيدة التي يفسر فيها القرآن هي  ن يعرض القرآن على لير العربي  و 18

ولألسذف اسذتمر هذذا  ,فذي اإلسذالم ألعاجما وهذا ما  ان في بداية الفتوحات اإلسالمية وما يحدث هذه األيام من دخول بعض –القليل 
 ما العربي فال يم ن و  يجوز  ن يفسر له  -العرف وهذه التسمية وانتقلت  يضا يلى القرآن  امال بين المسلمين العرب وةالوا بتفسيره 

 .ى األةل و  يقبل منه  ةل من ذلكالقرآن بل يجب عليه  ن يتأوله التأول األدنى بذاته عل
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

ها,ا هم من اشت روا به ت وبةد اتقراع الدولرم اإلقرلميم وتفرر  ال رطابم ظ ررت مردارس فره 
التفقررير مررن أ يرراال التررابةين كررال يأخررذ مررن  ررطابه مةررين وينقررب لرره ت فكانررت هنرراك الةديررد مررن 

 ل  قبيال المثاال:المدارس التفقيريم فه مختلف البلدانت فكان من ا ع

 مدرقم مكم:
وكان شيوخ ا من  تلميذ ابن عبراس وأشر رهم: قرةيد برن  بيرر وم اهرد وعكرمرم مرول  ابرن 

 به رباح.أعباس وااووس بن كيقان اليمانه وعااا بن 

 :مدرقم المدينم
برو الةاليرمت زيرد برن أقرلمت مطمرد برن كةرب أ:  ا من تلميذ أبره برن كةرب وأشر رهموكان شيوخ

 القرظه.

 :درقم الةرا م
مقررو ت األقرود برن يزيردت  : علقمرم برن بريستوكان شيوخ ا من تلميذ ابن مقةود وأشر رهم

 الطقن الب ريت بتاد . مر  ال مدانهت عامر الشةبهت
ولكررن هررذه المرردارس هرره أشرر رها  توكرران هنرراك مرردارس أخرررى فرره التفقررير ظ رررت ونشررأت

 وروادها هم الذين ش د ل م وأخذ من م.
فره  ةامرالهذا الة ر فه التةامال مع القرآن مختلفرم بةره الشرها عرن ملمرا التا وكانت ملم

التأويررال مررن النبرره بررال إن مررن م مررن وبررع فرره   ررروااةلررم ي 19طيرر  أن التررابةين تع ررد ال ررطابم
ومن م مرن ت ردر للتفقرير لينراال الو راه ومرن م  تللقرآن مالطقيقياآليم مأز  التفقير ولم يف م 
ولكن ظ رر ما ميز هذه المرطلم هو اقتمرار الروايم  لذا يةتبر أهم ! واهمن باال فه كتاب هللا ب

أعنررا  اآليررات لتوافررض اعتقررادات م وأرائ ررم  هلرر تررمو تالقرروال بررالرأي أكثررر مررن زمررن ال ررطابم
ت ص ترأويل ع يبراالن و ولتأف أن ا تفقر كتاب هللا عزو ال!والمرويات اإلقرائيليم الته رأوا 

 رم الرنص مرن خرلال الروايرم وافقرت الرنص أو فُ  ت م الرنص مرن الرنصنالض فه فيُ وبد, من أن 
ت ومررع تقررلال اإلقرررائيليات كمفقررر لكترراب هللا ومررع انتشررار القرروال بررالرأي كرران برردهيا أن خالفترره

وقرواا كران هرذا ا,خرتلف طميردا أو مرذموما كثيررا أو  20يظ ر الخلف وينتشر انتشارا واقرةا
و يرررفه مرره ألن الكررال ينظررر ويرررى رأيررا مةينررا فرره اآليررم وهررذا أمررر طت فقررد برردأ الخررلفتبلرريل 
 اقرريم ل ررذا الوبررت أثررر كبيررر فرره انتشررار طركررم الو,ررع علرر  النبررهيت وكرران للظررروف القغيررره
 – ويررى كثيررون ممرن كتبروا عرن التفقرير تم بره للقررآنالذي تاخذ أبواله كتفقير مقرل  ت )ص(

فنشررأ  21افهتت ا اتليتتال ة ى لىتت ل حتت   , هتت  41 أول ات ضتتك كتتلة ىتت ا  أن -مررن أهررال القررنم 
 .)ص(عل  النبهالو,ع 

 

 :ةتمد عل  نظريتين أقاقيتينت همايولكن هذا القوال 

,  تعدالم ال طابم طي  أن م يرون أن ال طابم ر,وان هللا علي م  ميةا عردوال كل رم -1 
كرررال مررا بررالوه هرررو  ررواب أو اعتقررردوا أنرره  رررواب و, و ت يمكررن أن ي رردر عرررن م الكررذب

 الكذب . يتةمدون
ا,عتقاد أن التابةين تبةوا ال طابم مع أن م كانوا مةا رين ل م وكثير مرن م مرن أقرلم  -2

 هـ وما بةد ذلك. 35هـ إل   11ام من ع
                                                

شارة هنا إلى أن كثي,ا من الناس يلت س عليه مفهوم التابعين  يعتلب ألهم جيال ت,باى علاى ياب الصاتابة!  هاذا تصاور واا  ح لود اإل19

فهناك من التابعين من كان أك , من الصتابة سنا  كان فيهم من هو في مثل أعمارهم  كان فيهم من هو أصغ, مانهم  كاان فايهم  مان 

بمصاح ة الن ي)ص(ح  التابعية كالت ب,ؤية الصتابة  هناك من أسلم بعب  فاة الن اي)ص(  كاان قاب ت,بى على أيبيهمح فالصت ة كالت 

 بلغ من الك , عتياح  هذا بط يعة التا  تابعي  ابن ع اس مثال صتابي!
ختالفذا حميذدا فهذو  ذان ا -فتذرة الصذحابة والتذابعين –يحلو للمتبعين للتفسيرالسلفي  و المذأثور القذول  ن ا خذتالف فذي هذذه الفتذرة  20

 , و ن ا ختالف ال بير المذموم نشأ بعد ذلك.أش ال وصور مختلفة ولم ي ن واسعااختالف يدور في داررة التعبير عن الشيء الواحد ب
مثل تفسير الشذيعة "والشذجرة  ,الحديث هنا عن الوضع في ذم صحابة معينين  و في فضل آخرين وا ستد ل على ذلك من القرآن 21

 ." ببني  ميةنة في القرآنالملعو
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وطقررن  تو, يمكررن القرروال بررأي طرراال مررن األطررواال أن كررال مررن أقررلم مررن هررا,ا كرران طقررن النيررم
,ررارا إلقررلم بومرره وللظررروف كرران مررن م مررن أقررلم م فقررد تإقررلمه وتررأدب بررأخل  اإلقررلم

ت ومن م من أقلم مرن أ رال أشرياا أخررى غيرر و ره ام ومن م من أقلم من أ ال الم لطمالمطي
أن يتقوال ها,ا عل  الرقوال بةد وفاته مرن أ رال الط روال علر  المكانرم  أمرا عادياتوكان  !هللا

مرن  تألقرباب  ديرد نراال الو اهره بن  عل  أقس  ديد  وتُ الذي يُ  توالمنزلم فه الم تمع ال ديد
 تةاليم القرآن وأقس الدين ال ديد.أهم ا ابةا الةلم ب

ت و, يطتررام برال هررذا الترراريخ ولكرن لررم يكرن بكثيرررثقررم أن الو,رع كرران بلرذا فيمكننررا القروال عررن  
ديرن هللا  هبردهه , يطترام إلر  دليرالت فقرد دخرال فر مرفراأل المرا لإلتيان عل  ذلك بدليال من األثر

بابيةم الطراال الردور ل م وكان  تو زير  الةرب الكثير من الي ود والن ارىب وار كفار بري  
و رردوا فرره القرررآن مررا يشرربه المو ررود فرره كتررب م  قرردفت فرره تو رره التفقررير هررذا التو ررهالكبيررر 
ونقربوا ذلرك إلر   ت د فه كتب مما  اا فه القرآن عل  ما وُ  -هاواق عن طقن نيم أو- فطملوا
وعلرر  الرررغم مررن ت رردي ر رراال الطرردي  ل ررذه  تلقررول م ط ررم وال ررطابم ليكقرربوا )ص(النبرره

وأل رقت  تكفال ل ا ا,نتشار –الته قتدون فيما بةد–المرويات إ, أن و ودها فه كتب التفقير 
برردأ تقررلال و  !بكترراب هللا طترر   ررار الف ررم المة ررود لآليررات هررو اإلقرررائيليات الم رراطبم ل ررا

الروايرات الروارد  فره ت دا تردوين الطردي  وكانرن ايم هرذا الة رر بروفه  تاإلقرائيليات شفاهم
 قواا وردت عن الرقوال أو ال طابم أو طت  بةه التابةين. تدون أي,االتفقير تُ 

 

 علم التفقير مراطال
ولكرن ت انت   هذا الة ر وبد غلبته الروايم ولكن بدا مةه عن ر التدوين وإن لرم يكرن مقرتقل

علر   22بردا ع رر التقةيرد والتأ ريال للةلرومميم وفه األمرم اإلقرل مبشكال عام بدا ع ر الكتاب
ت وكيرع برن هرـ160هرـت شرةبم برن الط رام ت  117أيدي رواد أمثاال يزيد بن هارون القرلمه ت 

هرـت فكترب م وإن لرم 211هـت عبد الراز  بن همرام ت 198ت قفيان بن عيينم ت 197ال راح ت 
 .ير منواالتكن متخ  م ومف لم ولكن يطقب ل م شرف البدا والنق  عل  غ

 تاروخُ  توهره انف راله كةلرم مقرتقال عرن علرم الطردي  تثم انتقال التفقير خاو   ديرد  طاقرمم
, طروال و, برو   و آيم آيرم! كامل فظ رت الكتب الته تفقر القرآن تالكتب فه علم التفقير فقا

 هرـ وابرن أبره طراتم ت310وكان ألئمم أمثراال شريخ المفقررين ابرن  ريرر الابرري ت  23إ, باو
 تهـ القبض فه التدوين فه تفقير القررآن كرامل318هـ وأبوبكر بن المنذر النيقابوري ت  327

م ولرم يغيرر إ, بلريل برال اخت رر وزاد ور را ولكرن كران يردور فره  رومن  راا بةردهم ن ر  ن  
برال باابم ت فيشةر المرا أنه , ي د شيئا  ديدا فه كتب التفقير  24دائر  تفقير ها,ا الشيوخ

 فه تفقير الابري .وخا م لما واخت ارات عادات وتكرارات كل ا إ
وبةد ذلك ظ ر الكثير من الكتب التفقيريم وكال مفقر يركز فره تفقريره علر  الةلرم الرذي يبررع 

فظ رررت كتررب تفقررير تركررز علرر  ال انررب الفق رره مثررال تفقررير  والمررذهب الررذي يميررال إليرره فيرره
"ت "أطكرام القررآن ص  وتفقرير ابرن الةربرهالقرابه " ال امع ألطكام القررآن" وتفقرير ال  را
وكترب تفقرير  ت,بن طيان" البطر المطيا "وظ رت كتب تفقير تركز عل  ال انب اللغوي مثال 

 ت,برن عربره" الفتوطرات المكيرم" للقشريري و " شراراتلارائف اإل" تتبع المن   ال وفه مثرال
وظ رررت كتررب تفقررير  توكتررب تفقررير تركررز علرر  ال انررب الةقلرره مثررال عامررم تفاقررير المةتزلررم

                                                
هناك من ي,ى أن التف ي, بال,أي ظه, متأو,ا بعب فت,ة  ويلة من سيط,ة التف ي, بالمأثور  لكن هاذا يتعلا  باالم,اد مان "الماأثور" 22

  هذا ما سنناقشه عنب التبيث عن كيفية التعامل مع الل,رن الك,يم.
 تف ي, الل,رن كامال  لكن هناك بعض التخمينا   الت,جيتا .ال يع,ف على س يل التتبيب أي كتاب كان له ال    في 23
بطبيعة الحال يستثنى من هذا التيار المعتزلي في التفسير فقد  ان له ال ثير وال ثير من اإلنجذازات الجيذدة فذي " تفسذير"   تذاب هللا 24

المنثورة في تفسير الفخر الراز  , و تاب تنزيذه ول ن لألسف لم يصلنا منها ي   ةل القليل القليل مثل تفسير ال شاف وبعض األةوال 
القرآن عن المطاعن , ويستثنى  يضا التيار الصوفي فقد  ان لهم نهج آخر في التفسير , وبطبيعة الحال  ان للتفسير الشيعي نهج يتفق 

 ر والباطن.مع السنة في التفسير الرواري ول ن يختلفون معهم في الناتج ويختلفون معهم  يضا في مسألة الظاه
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للقيواه ولكن ا أعادت الن   القديم فره  "الدر المنثور فه التفقير بالمأثور"متأخر   دا مثال 
 .25وكثرت فره هرذه النوعيرم مرن الكترب برديم ا وطرديث ا اإلقررائيليات تا,عتماد عل  الروايات

رآن الكرريم لةائشرم وركزت بةه التفاقير الطديثم عل  ال انب األدبه مثال التفقير البيرانه للقر
 عبدالرطمن بنت الشااها.

مرررع أن هررذا كلرره , علبررره لرره بالتفقرررير  تعلررر  الةلررم والمررذهب الرررذي برررع فيرره ركررز كررالٌ  نإذ
 : نفينإل  بقمت هذه الكتب بابيةم الطاال و 26تكتفقير

  بالمأثور ت ومن أش ر كتب التفقير بالمأثور: تفقير -1

ت ألبره اللير  القرمربندي "بطرالةلروم" برريتلا ريرر ا برن, " القررآن أويرال امع البيان فه ت"
المطررر "للبغويت  "مةالم التنزيال"ت ألبه إقطا  الثةلبه " الكشف والبيان عن تفقير القرآن"

 " ,برن كثيررت "تفقير القررآن الةظريمت ",بن عايم األندلقه "الو يز فه تفقير الكتاب الةزيز
الررردر المنثرررور فررره التفقرررير "ت الرطمن الثةرررالبهلةبرررد " ال رررواهر الطقررران فررره تفقرررير القررررآن

 للقيواه. "بالمأثور
  تفقير بالرأيت ومن أش ر كتب التفقير بالرأي: -2
تفقرررير " و ت للبي,ررراوي" أنررروار التنرررـزيال وأقررررار التأويرررال"  و ت للررررازي "مفررراتيا الغيرررب"

 "رآنال ررررامع ألطكررررام القرررر" و تللزمخشررررري "الكشرررراف" و ت للمطلرررره والقرررريواه "ال للررررين
تفقرررير النقرررفه وتفقرررير الخرررازن وفرررتا القررردير  و ت لالوقررره "روح المةرررانه" و ت للقرابررره
  .للشوكانه

فييظالليي  ال: " مثررال 27 ررنف تطررت التفقررير بررالرأيوهنرراك الةديررد مررن التفاقررير الطديثررم الترره تُ 
،الوتفسيي آالالاريلآاللا اييقالآضيي قالآتيل،الوالتفسيي آالالواتيواللا اييقالا اييوقالاللسيي قالب ي ال"الالقيآن 
ال"الارتخيي "والتفسيي آالالا ييلرظاللنقييآن الالعييآ  اللدلاضييمال اييقالالييآ ا الاريي الالضييل  ،الوال جييل، ،

لناجنيياالال نييشاللنضيياو الا سيي ا مالاللقييل آل،الوس سييآالالتفلسيي آاللاييظالاعييآالالج،ااييآ ،الو ييفولال
،الوالالتفس آالالوسي  الالالتفلس آاللا اقال نظالال لاورظ،الوالتفس آالالار آالوالوج ،اللو امالال،  نظ

 .س ا ملاجاعالالا وثالا 

يلطظ أن التفاقير الطديثرم تطرررت كثيررا مرن أقرر الكترب األثريرمت إ, أن را ظلرت فره الغالرب   و
ف رره بررين اخت ررار وطررذف و  تتردور فرره فلك ررا  بشرركال كبيرررت و تنررت   فرره الغالرب نفررس ن   ررا

 .و بين تر يا لرأي مةين من اآلرااتو,يا للغامه فه كتب التفقير القابقم! 
والرذي لرم   تالارف عن التفقير األدبه الذي , يةده الكثيرون تفقيرا للقررآنهذا إذا غ,,نا  

 .امالقينت   هذا الن   و , 
إل  أننا , نقوم بتتبرع تراريخه لتارور التفقرير ومراطلره المختلفرم وانتقالره مرن  و نود اإلشار  

ت رورا للقرارىا اور إل  آخر ولكننا نمر مرور الكرام عل  مراطال التةامال مرع القررآن لنةاره 
 تاور اريقم التةامال مع القرآن .  بقياا عن

 
 
 
 
 
 

                     
                                                

هناك أج اء ك ي,ة في  الكتاب بإذن هللا عن اإلس,ائيليا   عن الب ر الخطي, ال يء الذي لع تاه فاي توجياه التف اي,   توجياه الفكا,  25

 .اإلسالمي
 سنوضح هذا عند الحديث عن  يفية التعامل مع القرآن. 26
الواردة في سورة واحدة ويفرادها في  -الصحيحة-ع الروايات  حظت في الفترة األخيرة بعض الرجوع يلى الطريقة القديمة من جم 27

 تصانيف مستقلة  تفسير مأثور صحيح , وتصدر هذه ال تب  و ال تيبات بطبيعة الحال من التيار السلفي.
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 الف ال الثانه                        
                     المن                     

 
 كيف نتةامال مع القرآن

 
نزلرره هللا ليكررون القرررآن الكررريم كترراب هللا الخرراتمت رقررالم هللا عزو ررال للنرراس أ مةررين كترراب أ

للةالمين نذيرا كتاب لكال زمان ومكانت رقوال يقود و, يقاد يةلو و, يةل  عليه , يأتيره الباارال 
ْانَررا فِرره الِكتَرراِب ِمررن َشررْهٍا " :فيرره كررال مررا يطتا رره اإلنقرران تمررن بررين يديرره و, مررن خلفرره ررا فَرَّ مَّ

مما يطتا ه اإلنقان فره كرال زمران شمال كال أنواع الةلوم الدنيويم واألخرويم ت " [38]األنةام : 
  .ومكان

 " 77200"و رل ا إلر  أعندما كنت أبرأ عدد الةلوم فره القررآن وأ رد أن بة,ر م فه الوابع و

الترره ,  تبراااترره مررعولكررن  والمبالغررمت كنررت أرى أن هررذا مررن برراب الشرراطات والتررزود تاعلمرر
فرالقرآن فيره إ ابرم  ؛قررآن طقرهأيقنت أن هرذا الةردد بليرال ولرم يروف ال تأعدها عميقم فه القرآن

ولن نخروه كثيررا فره شرأن ف,رال  ... لكال قااال وفيه شفاا لما ي وال فه ال دورت وفيه وفيه
مباشر  إل  اريقم التةامال مةهت هال تكون بالتفقير ؟ هال يكرون لره القيراد   ل قن إنماو تالقرآن

 ررد شرةارات مرفوعرم , ؟ هال القرآن  الا لكال زمان ومكان طقا أم أن ا ممقودأم يكون هو ال
 وابع ل ا؟

أي كرلم مطرردد منمرض ذو مةنرر   "تنرص" ذي بردا , بررد مرن القروال بررأن القررآن مرا هررو إ, سبراد
ومن ا تشةبت وخر ت كال لغات  اللغاتأم  هوي ذال تالةربه قانالل ت وهذا اللقان هوما بلقان
فمالفه ليس بشررا برال  تهولكن القرآن ينفرد عن كال الن وص األخرى بأنه ذو أ ال إل  .الةالم
 أنرره ؛تةامررال مررع القرررآن علرر  هررذا األقرراسأن ي فبداهررمإذا  .عزو ررالالمررول  خررالض البشررر هررو 
ا أن ولنرر  ئفررم مةينررم فرره زمرران أو مكرران مةررين.لكررال النرراس ولرريس لاا  ت"إل رره" و "نررص"

 هال تةامال المقلمون مع  القرآن عل  هذا األقاس؟ :نتقااال
تةراملوا مةره  وإنمران لم يتةاملوا مع القررآن علر  هرذا األقراست لاقف الشديد ن د أن المقلمي

ككرلم فابرد الد,لرم يطترام مرن أو مرا يةايره د,لترهت فتةراملوا مةره  لغرويت اأطيانا كأنه ليس ن 
ت ون ردهم تةراملوا مةره أطرايين أخررى كرنص ولكرن 28بمناه  ع يبم ف رزأوه وباةروه وف رلوه

كررأن القرررآن لرررم يررأت إ, ل رررم  تابة ررم المةا ررررفأقررقاوا مدلو,ترره علررر  و لرريس كررنص إل ررره
فرل يمكرن أن  تكان ل رذا الخارأ المن  ره أقربابهكل الاريقين خاأت وبابيةم الطاال و .ولزمان م
ت فمرا الرذي أدي ن   القليم بدون أقباب بويم تادي ب ا إل  هذا الميالمعن ال البو لمتنطرف 

طتر  ظ رررت كتررب لتفقررير  تامرال مررع القرررآنالتة  29باألمرم إلرر  هررذا ا,نطرراف الكبيررر فرره مررن  
 القرآن كامل؟

 تأن القرررآن نررص فريررد بخررلف أي نررص فرره الةررالم –كمررا أرى–يةررود القرربب الرررئيس فرره ذلررك 
خمقرمائم   لر يزيرد عردد  رفطاته ع نرصٌ  تبخلف أنه نص مالض ف و نرص كبيرر الط رم  رداو

اريخيرم إلر  أوامرر تشرريةيم مرن علروم ابيةيرم إلر  علروم ت ؛ مع كال أنواع الةلوم  فطمت نصٌ 
                                                

أ  مان لألسف ال ي ا  الكثي, ن ال يفهماون اللا,رن إال مان واال  ال, اياا  التاي توضاح المعناى الما,ادح ساواء كالات مان ال,ساو   28

 الصتابة أ  التابعين.
نهجت الطريق    سل ته، »يقال « ل ل ٍّ جعلنا من م شرعةً ومنهاج»المنهج لغة: الطريق الواضح  و الطريقة الواضحة، ةال تعالى: 29

لذف باختصذار المذنهج هذو طريقذة البحذث، وتختو. «وفالن يستنهج سبيل فالن    يسلك ما سل ه، ونهج األمر و نهذج لغتذان يذا وض ذح

 .المناهج باختالف العلوم، ول ل علم منهج بحث خاص يالرمه
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ومرن موا,ريع م مةرم مرذكور  فره مكران واطرد  وابيةيرمت إل يم إل  غيبيات ذهنيم قماتومن 
ومن مو,وع ارح كل و زاا فه القرآن فتأويلره برآنره  تردت فه كامال القرآنإل  موا,يع قُ 
ف رو نرص  !يةرمو هنراك مرا تأويلره فره الاب تفه القرآن وأته تأويله فه القنم إل  ما ذكر أ له

فمررا مررن نظررم قررليم  تع يررب شررمال كررال أنررواع الن رروص فرره الرردنيا وخالف ررا فرره نفررس الوبررت
 .تكثرت نماذم هذا النظم أو بل   تاألقلوب إ, وله نظير فه القرآن

أن هرذا التنروع المثيرر فره الرنص القرآنره أدى إلر  طردو  بةره الطيرر  عنرد الةقليرم  والبرارز 
عقليرم ميالرم إلر  الطفرظ هت فالةقليرم الةربيرم فره ذلرك الوبرت كانرت التةامال مةالةربيم فه كيفيم 

 .وا,قتظ ار أكثر من ا إل  التتبع والنق  والتنظيم
ت هرذا إذا ن مرع القررآن بمن  يرم غيرر وا,رطميمقرلمعلمراا الوبقبب هذا التنوع الفريد تةامال  

 رريرورت ا هرره ت فبقرربب انتشررار الروايررم وكرران هنرراك من  يررم مررن األقرراس فرره تةررامل م مةرره
طرد   –للشرةور الةرام بةلرو القررآن علر  الكرلم الةرادي–المن   المةتمد فه التةامال مع القرآن 

ت فقررا رزاا منره  تراوال القررنم واعتقردوا أن الروايررات تفقرر القررآن مرع أن تاللربس عنرد النراس
ن ابررض علرر  القرررآيُ  تايومررع ظ ررور التفقررير بررالرأي بةررد ذلررك لررم ن ررد طترر  اآلن من  ررا تفقررير

مقدما من أي مدرقم تفقيريمت برال ن رد كرال مدرقرم تتةامرال مرع القررآن بمن  رين  تالكريم كامل
فن ردهم  ميةرا يتةراملون مرع القررآن علر  أنره  .تقتةمال هرذا أطيانرا واآلخرر أطيانرا أخررف تاثنين

ض القرلفه  ةرال يفرالفر تيشتمال طقيقم وم ازات ويختلف كرال فريرض فره القروال بالطقيقرم والم راز
هرو القررنم و, يتطررم مرن ذلرك ألن قربب القروال بالم راز هنرا  لقررآن علر  قربيال الم رازمةظرم ا

ت والفرر  الةقليرم تررى أن )وإن كان , يقروال أن هرذا م راز!( وهذا أكثر من كاف لقبوال الم از!
 .و, بد من تقديمه 30مةار,م الةقال كاف للقوال بالم از!! فالةقال هو الدليال األوال

كلتا الطالتينت مقودا من ف م م للقرنم المفقرر !! للقررآن ومقرودا مرن فأ با القرآن مقودا فه 

خاائرا لرن ي رال إ, إلر  اريرض ومرن قرلك مقرلكا  تالةقالت وهذا كله لل واهم إل  تفقير القرآن
 تكرلم طقيقره وكرلم م رازي :أن ال ميرع  ةلروا فره القررآن نروعين مرن الكرلم وال له مقدود!

وبين  تةا ألدلم ناب م عا ز ت وتقلب القرآن بين طقيقم وم ازيطدد الم از من الطقيقم تب وكالٌ 
 !وا,ا  له وبين ما يطتام إل  تفقير

هال هه مناه   رطيطم  تفكر:ولن تولننظر اآلن إل  هذه المناه  فه التةامال مع القرآن تف يليا
 اهره ال طم وباان ا الةوم والخلال.أم مناه  ظ

 

 :القرآنتفقير   المن   الوطيد القابض:
 نال علر  م,ره: إذواألمم عل  أن القرآن بطا م إل  التفقيرت قرنغه الاررف ونقر !أ مةت!

فره –فالقرآن الذي أنزله هللا عزو ال إل  البشر ليقوم ل م طيات م وي ردي م إلر  التره هره أبروم 
ت إذا فكرلم هللا غرامه ولريس وا,ررطات ال رراا المقرتقيم يطترام إلر  تفقريروإلر   –كرال شرها 

 كم هللا كيف نفقر القرآن طت  ي ير وا,طا للناس؟فأ يبونا يرطم
 اإل ابم ال اهز  ل ذا القااال : 

 : بقمينتفقير القرآن ينققم إل  

تفقررير بالمررأثور وهررو مررا كرران مررن  تفقررير القرررآن بررالقرآن أو تفقررير القرررآن بالقررنم  -1
 أوتفقير القرآن بأبواال ال طابم أوتفقير القرآن بأبواال التابةين.

 وهو ما ورد من خلف ذلك أي ما  اا من المتأخرين. تفقير بالرأي -2

 :كذلكوينققم التفقير بالرأي إل  بقمين 
                                                

" , ول ن   بد يذا  خذ ما وهب سقط ما وجبهذه المقولة وين  انت صحيحة, ل ون العقل مناط الت ليف, و هو الذ  ةيل فيه " 30
ليذه  ن يتبذع المطلذق    القذرآن فهو نسذبي, وع ,هبيرت ن يعي العقل دوما  ن له حدوده التي يتوةف عندها فهو محصور بزمانه و

 وليإ الع إ.
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التفقير بالرأي المذموم وهو ما  اا مخالفا لقواعد اللغم أو مرا  راا مخالفرا للقرنم أو  -1
 .!!لقواعد الدين وإن كان موافقا للغم

 ألقس الدين وبواعده . وما كان موافقا قانتالتفقير الطميد وهو ما  اا موافقا لل -2

أمرا التفقرير بالمرأثور فطميرد كلره ولريس مرذموما إذا التفقير بالرأي فيه مطمود ومرذموم ت 
عند  ررال ونتوبررف لننرراب  هررذا التققرريم الثابررت الررذي اقررتقر فرر ن أخاررأ القررلف فررل طرررم!

م أم ف ذا التققيم هو الةمد ت فننظر هال هذا التققيم ذو أقرس متينر المتةاملين مع التفقيرت
 أنه واه أي,ا؟

 

 التفقير بالمأثور: : أو,
 ت ونقأال:كلمم " المأثور "  اات من "األثر" وهو ما تركه القابقون أو ما أخذ عن م -1
 ؟ يةد تفقير القرآن بالقرآن من ببيال التفقير بالمأثورهال  

فره و ت  , يمكن أن يةد تفقير القرآن بالقرآن من ببيال التفقير بالمأثور ف و كله وطد  واطرد
 : هذ يقوال الدكتور منقذ الققار

ررر، قررواًا أكرران المفقررر مررن " و, شرركَّ أن طمررال مةنرر  آيررم علرر  آيررم هررو مررن ا ت رراد المفق ِ
ال رطابم، أم كران مرن الترابةين، أم كران ممررن  راا بةردهم، وا, ت راد عر,رم للخارأ، ويرروزن 

ٍ مةروٍف، و, يقبال إ,َّ إذا َطفَّْت به شرائاُ ا ٍ آخرر. ومرن بميزاٍن علمه  ِ ا ت اٍد علمه  لقبواِل، كأي 
َ  بين كون القرآن م دًرا من م ادر التفقير، أو أنه أطقن ار  التفقير،  هنا ي ب أن تُفَر ِ

 31 " وبين كون التفقير به يُةد  من التفقير بالمأثور، والفر  بين هذين وا,ٌا.
 عل  أي أقاس طدد التفقير بالمأثور ب ذه الة ور فقا ؟-2

لمةروف أن كال ما وردنا من القابقين هو من باب المأثور ت فتفقير "تنزيره القررآن عرن من ا
فلرم خ رص بروال  تالمااعن" للقا,ه عبد ال بار المةتزله هرو مرن براب المرأثور بالنقربم لنرا

 ال طابم والتابةين بالمأثور و ةال ل م هذه المزيم ؟

ذهبه الردور الكبيرر فره ظ رور هرذا كان للشيخين مطمد عبد الةظيم الزربانه ومطمد طقرين الر
التققيم عندما عر,را لرذلك فره كتابي مرا "مناهرال الةرفران " و "التفقرير والمفقررون" ومرن 

 . اا بةدهما نق  عل  منوال ما 
 عرن النبررههررو أي مررا  راا  تكيرف يمكرن إثبررات أن كرال مررا  راا عررن م هرو مرن ببيررال المرأثور-3

 ؟طت  يكون مأثورا كما يدعونت )ص(
 وهذا ينقلنا إل  نقام  تمن بوال ال طابه نفقه ف ذا يةنه أنه من باب الرأي  ذا كانف

 ةال من باب القوال الط م الذيفلم  ُ  تأخرى وهه أن بوال ال طابه أي,ا به من الرأي
 ؟ياخذ به فه ف م كتاب هللا

وكران ا ت رادهم نابةرا مرن  تفمن المةروف والبدهه أن ال طابم أي,ا ا ت دوا فه ف م القرآن
ت ف رذا طتمرا !ومناقبات نزوال اآليات والبيئم المطيام وبةه ما أخذوه عن أهرال الكتراب لغمال

 تمن باب التفقير بالرأي وفه نفس الوبت هرو مرن براب المرأثور لنرا وللترابةين مرن براب أولر 
 وتفقير التابةين كذلك من باب الرأي وهو لمن بةدهم من براب المرأثور و, برد مرن النظرر فيره

و, ط م ألطد عل  أطدت فرل ط رم  تتفقير القابض هو للطض مأثور وإن كان رأياوعامم  .كله
 بواال.لل طابه و, للتابةه و, ألي أطد بال الط م للنص ذاته , لا

 

 بققميه الطميد والمذموم : تثانيا : التفقير بالرأي
هرو  -المرأثور - رأينا أن التققيم إل  تفقير بالرأي وتفقير مأثور , ي ا بال التفقير القابض

ومن المتفض عليه أن التفقرير إذا خرالف بواعرد اللغرم وأ روال ت فه نفس الوبت تفقير بالرأي
                                                

 م اعب الطيار ح مفهوم التف ي,  التأ يل  التبب,. 31
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 تورد عرن ال رطابم أو الترابةين أو طتر  المةا ررين ت قروااالدين ف و تفقرير مرذموم مرردود
 .و, يةد من باب التفقير بال هو من باب التةقيد والتغميه إذا  از التةبير

 ما باال به الدكتور الققار : بهذا من باال بتفقير القرآن  يخلص من نإذ
 أنَّ  ةال التفقير بالمأثور مقابلً للتفقير بالرأي , ي ا. -1"
أنَّ تقميم الوارد عن القلف بأنه مأثور , إشكاال فيه، لكن , يقابله غيرره علر   -2

 أنه تفقير بالرأي، ألنَّ فه هذا نقيان للرأي الوارِد عن القلِف.

 من طير  ال ملرم، لكنره , يرتلام  الطكم عل  التفقير المأثور بالقبوال، ي ا  أنَّ  -3
مررع ا,خررتلف المطقررض الرروارد عررن م، وفرره هررذه الطرراال , برردَّ مررن مةرفررم القرروال 
األول  أو القوال ال طيا فه اآليم، وهذا يطتام إلر  رأي  ديرد، ف رال تقرف عنرد 

ا مررا ترررا ه  رروابًا، فتكررون ممررن برراال ا,خررتلف بررزعم ببرروال المررأثور، أم تررر  ِ
  " اهـبرأيه؟

-كلهما مختلا فالمرأثور رأي والررأي مرأثور ف تإذا فالتققيم المةتاد إل  مأثور ورأي , ي ا
نظرر ت فلنو, ط م ألي من مات وإذا رأينا أن التققيم المة ود غير  طيا -ا بةد القائاللمن  ا

 ف ذلك؟هال هو تفقير طقا أم خل تإل  الةلم نفقه أي التفقير
 

 التفقير من باب التفقير ؟ يةد هال
بد يبدو القااال غريبا بةره الشرها ولكرن , برد مرن ارطرهت هرال كترب التفقرير تقروم بتفقرير 

 القرآن؟
ثرم النظرر فره كترب التفقرير  تلإل ابم عل  هذا القااال , بد مرن النظرر أو, فره مةنر  التفقرير

 خر , علبم ل ا به؟قير أم أ,افت أشياا أنفق ات وهال هه من باب التف
 كما ذكرنا قابقا. تمن فقر إذ كشف وأ,اا وأظ ر :لغم أو, التفقير :نقوال

ت ولكرن نرورد هنرا ولم يتفض الةلمراا فره تةريرف الةلرم ا رالطا فلكرال تةريفره فره هرذا الشرأن 
 :بةه التةريفات الته وردت فه تةريف هذا الةلم 

: مةن  التَّفقيِر: ش -1 َِ ٍ وبيراُن مةنراه، واإلف راُح بمرا  ترُح القرآنِ تةريُف ابن ُ َزي 
ه أو إشاَرتِه أو ن واه  .يقت,يه بن  ِ

يَرُف أبرره طيرران: التفقرريُر: علررٌم يُبطررُ  فيرره عررن كيفيررِم الناررِض بألفرراِظ القرررآِن، -2 تةر 
ومرردلو,تِ ا، وأطكاِم رررا اإلفراديَّرررِم والتركيبيَّرررِم، ومةاني ررا التررره تُطَمررراُل علي رررا طرررااَل 

 اُت ذلك  .التركيِب، وتتم

اِل علر  نبيره مطمرد -3 ،  )ص( ٍتةريف للزركشه: علٌم يُةرُف به فَْ ُم كتاِب هللِا المنَزَّ
 وبياُن مةانيه، واقتخراُم أطكاِمه وِطَكِمِه.

رريَِم كيفيررِم د,لتِرره، -4 تةريررف ابررن عرفرره المررالكه: هررو الةلررُم بمرردلواِل القرررآِن وخا  ِ
 .وأقباِب الن زواِل، والنَّاقخِ والمنقوخِ 

 المر مماابقر هر هال هنظولن ته التةريفاتوهناك الةديد من التةريفات األخرى ولكن لنكتف ب ذ
 ؟لغره من الو فه كتب التفقير

"علرٌم يُبطرُ  فيره عرن كيفيرِم النارِض بألفراِظ  :و دناه يقوالأبه طيان  ةريفإذا نطن نظرنا فه ت
 ت هال هذا له علبم بالتفقير؟"القرآن

 .ف ذا هو عين علم القرااات التفقير ليس ل ذا أي علبم ب
 ومدلو,ت ا( أي: مدلو,ِت تلك األلفاِظ، وهذا علُم الل غِم الذي يُْطتاُم إليه فه هذا الةلِم. )
وأطكام ا اإلفراديم والتَّركيبيم(: هذا يشمال علَم التَّ ريِف وعلَم اإلعراِب وعلَم البياِن وعلرَم  )

 البديعِ.
و ردناه يرذكر الناقرخ والمنقروخ وأقرباب النرزوال مرع  تيف ابرن عرفرهتةر فهوإذا نظرنا مثل 

وهررذا بابيةررم الطرراال مررن الف ررم المقلرروب الررذي اقررتةمال مررع  !اقررتطالم و ودهمررا فرره القرررآن
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ت فبرد, مرن أن نقرتخرم مرن علوم مةينرم للت ردي لتفقرير القررآنالقرآن مثال اشتراا تط يال 
 نفقر القرآن!يد من الةلوم طت  القرآن ما ينفةنا أ بطنا نشترا الةديد والةد
هرو تةريرف الزركشرهت ألن  -لمرن يقروال بالتفقرير-وأنا أرى أن أبرب التةريفات إلر  ال رواب 

مرن روايرات تو,را! اآليرات ومرن ت  ا ما , علبم له بتفقير القرآنكتب التفقير بد خلات في
فيره المفقرر ومرن  ومن تركيز عل  الةلم الرذي يبررعت تر يطات ألبواال القلف  اطبم الط يم

ت فمرن أراد أن يفقرر كرلم ه بالتفقريروكال هذا , علبم لر تتةره للمقائال البلغيم فه اآليات
 . -هذا إذا و ده– هللا فليو,ا الغامه ولي مت

 
ولرم  تولكن ما ظ ر لره هرو أن القراد  المفقررين لرم يف مروا النقرض الرذي  راا عليره القررآن 

ولرم ي,رةوا أي نظريرم ت كمرا يقرمونه –القرنم–ه التابيقره يف موا الةلبم بين القرآن والروط
فطشوا كتب م و أدمغتنرا ب رذه األشرياا التره , علبرم ل را بالتفقريرت  تعامم للتةامال مع القرآن

 بُردمالرذي  ت,ن راف الناس عرن القررآن بقربب الشركال التةقيردي بوي دافع ولاقف كان هذا 
إذا ابت ررر األمررر علرر  و تخمقررمائم  ررفطملا لرر يزيررد ع ت ررو نررص اويررالفلنرراس لبرره القرررآن 

مررررتبا بررر ,ف ال رررفطات مرررن روايرررات وتر يطرررات  و لكنررره تمر هررريناألفررر خمقرررمائم  رررفطم
 !وتطكمات وإققاااتدات وتفنيدات يوتةقيدات وتقي

ا وأ رربطوا يأخررذون إلرر  أبررواال الةلمراركررن الةامرم , بتأويلرره  وبقربب القرروال بتفقررير القررآن 
وعامره لريس بةرام رآن كمرا أشراعوا نرص غرامه مطترام إلر  تفقرير فرالق دين م من المشائخت

فاطرذر مرن الوبروع فره  تاوهناك أطكرام مرفوعرم غيرر مارالبين ب ر توالخاص فيه ليس بخاص
 ت رو مذلرم أبردام و, يخروه فيره الةروامففأن  للنراس بةرد ذلرك أن يأخرذوا مرن القررآن  الذلال!!

ولمرا  .ت برال عليره أن يتركره لمرا هرو أهرال لرهمفما له أن يت رأ علر  الكرل تومن خاه فيه يلم

وا ب را كترب م طتر  يظ رر فقرد مرا تالزمران ا,عتمراد علر  الروايرات ذلركفه كان عاد  الةلماا 
 الةوام إذا خلص كتبه من الروايات!بين الةالم و فار فما ال تالةلم

وإذا لم يفةرال  وبابيةم الطاال كان , بد من التةره لبةه الق,ايا المو ود  فه هذا الة رت 
خت رار اذلك فما ال ديد الذي يقدمه فه كتابه؟ فقد أته األبدمون بما باالت فل بد من تشرويض و

فقررد اخت ررروا فرره هررذا المو,ررع وكرران ينبغرره علرري م أن يزيرردوا فنزيررد  تأو الزيرراد  عمررا بررالوا
لفلرك وفره هرذا ا .ع واألمرر , يطترام إلر  زيرادت م فنخت رر نطرنالمو,ر ذاكنطنت وزادوا فه 

لم ويةراب دارت كتب التفقير طت  اختف  النص األ له وأ با من يريد الكلم فه القررآن يُر
ه فقررونزال للةلماا فقا ثرم بةرد ذلرك يأُ ف و ليس من أهال الةلمت فالقرآن  ؟ وأن  له ذلك تعليه

 هم للناس! 
ً  بد اشتراوا الةلماان د أن و  ب ملرم مرن فه المفقر الذي يريرد تفقرير القررآن أن يكرون ملمرا

و ةلروا هرذه الةلروم  القررآن تفقريراً عقليراً مقبرو,ً، الةلروم التره يقرتايع بواقرات ا أن يفقرر
فرل  الوبوع فه الخاأ وتطميه من القوال علر  هللا بردون علرم؛ن بمثابم أدوات تة م المفقر م

 :وهه  بشكال مخت رات بد للمفقر أن يتمكن من 

 . ـرررر علررررم ا,شررررتقا  4تال رررررف علررررم - 3 تـرررر علررررم النطررررو2 تـرررر علررررم اللغررررم1

 . ـررر علرررم القررررااات 6 ت، البرررديع ـررر علررروم البلغرررم الثلثرررم : المةرررانه ، البيررران5

 . ـررر علرررم أ ررروال الفقررره 8 )ـررر علرررم أ ررروال الررردين ) علرررم الكرررلم أو علرررم الةقيرررد  7

 .  المنقرروخ علررم الناقررخ و ـرر 11 تـرر علررم الق ررص 10 تـرر علررم أقررباب النررزوال 9

 .  تو,رريا مررا يشرركال عليرره تفقررير الم مررال والمررب م ،ليقررتايعـرر األطاديرر  المبينررم ل12

الروايرات التره يةتمرد علي را فره تفقريره، قرواا كانرت  ـ علم م الا الطدي  ليدرس 13
ـ علم الموهبرم: وهرو علرم يورثره هللا تةرال  14ت  مقاوعم أطادي  مرفوعم أو موبوفم أو

ُ بِكُرال ِ َشرْهٍا َواتَّ : "بةلرـمه ، وإليره اإلشرار  بقولره تةرال  لمن عمال ُ َوَّللا  َ َويُةَل ُِمكُرُم َّللا  قُرواْ َّللا 
 " . [282َعِليٌم ]البقر  : 
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ومناشرر ا  البشررر ، )علررم الترراريخ( ،ليةرررف أارروار البشررر وأدوارهررم، ـرر علررم أطررواال 15
 ومرن  ملتره وغيرر ذلرك،… وعلم و  ال  وعز  وذال، اختلف أطوال م من بو  و,ةف،

 .لنبويمأيام ال اهليم، و القير  ا

وا,قرتةانم من را بمرا يخردم التفقرير وخا رم ,رمن  ـ اإللمام بمقلمات الةلروم الطديثرم16
 . وغير ذلك… والقطاب واألماار وابقات األره  اآليات الكونيم، كنشوا الرياح

ولنررا أن نقررأال: هررال ألررمَّ المفقرررون ب ررذه ال وانررب فةررلت أم أن ررم اكتفرروا بال انررب الرردينه 
 واللقانه فقات؟!

ف رررم علمررراا أفا,رررال ن ل رررم  تونطررن , نق رررد برررذلك الةيرررب علرر  الةلمررراا فيمرررا بررراموا برره 
 تقريرهم علر  هرذا الرن   هرو لاقرف الشرديد كران مرن براب التقليردإ, أن  تونطترم م كل رم

فمررا كرران لرره أن يخررالف كررال مررا  تفالمتررأخر يقلررد المتقرردم ومررن يررأته بةرردهم , بررد أن يقلرردهم
ت ف ذا أن يقرب ا أاألمر من المطرمات الته يقتطيال عل  المرقبقوه وهلم  رات طت  ي با 

ات مره ال ميرع با,بترداع  تبرب المرا المناقم المطرمم وقار عل  غير ما اختاره األبدمون
أو عل  األبال بأنه لم يأت بما ي دي أو ينفعت كمرا طرد  مرع تفقرير اإلمرام الفخرر الررازي " 

 رف بأنره طير  وُ  -فقريكونههنراك تفقرير للقررآن  الذي أرى أنه لرو كران- مفاتيا الغيب " 
و,من تفقريره بةره  تفيه كال شها إ, التفقير! لم رد أنه خرم عن الن   المألوف بليل

 .طاوال أن يتةامال مع النص ذاتهو تأبواال المةتزلم ومن خالف من   أهال القنم
فره فرخ التفقرير لرم  يظ ر لنا فه الن ايم  ليا أن الةلمراا الرذين لرم يرأولوا القررآن ووبةرواو

 -الغيرر مو رودين أقاقرا  -!!يقوموا فقا بتفقير القرآن أي تبين مب مه ومشكله وغام,ره
والروايررات  يديررم ونظرررات م البيانيررمتبررال أ,ررافوا إلرر  ذلررك تر يطررات م الفق يرره وأرائ ررم الةق

! إلر  كتب التفقرير مرن كترب تبيرين بَ وهذا كله بلَ  تالوارد  فه براا  اآليات وأبواال فلقفيم
واللغرررم  الةقيرررد موقررروعم إقرررلميم م رررغر  تشرررمال الطررردي  وم رررالا الطررردي  والفقررره و

فرره ن ايررم المارراف ن ررد أن ررم بررالوا  .والفلقررفم والمناررض أطيانررا وبةرره الةلرروم الابيةيررم
واألكثرر فقير إ, ال زا اليقير  دات بالتفقير وعل  الرغم من ذلك لم يكن فه كتب م من الت

ا مرن بة,روإطقابرا للطرض , برد مرن اإلشرار  والتنبيره هنرا إلر  أن  .يرواألعم ليس من التفق
كتب التفقير بالرأي بد بربت من تأويال القرآن ولكن ا لاقف الشديد اكتفت  بالردوران فره 

 فلك التفقير بدون الخروم منه.
: أنت تنتقد الةلماا والمفقرين وتةيب علي م أن م فقروا القررآن وأدخلروا فره قأال قائالوي
دي والكلمرره وطترر  يررقرريره مررا لرريس منررهت ونطررن نقبررال أن ترررفه الطشررو الفق رره والةقتف

الروائه بكال أنواعهت ولكن مرا المشركلم فره التفقرير ذاتره؟ وإذا كران القررآن ذاتره , يطترام 
 ؟ت فكيف ينبغه أن نتةامال مةه إذاإل  تفقير كما تقوال

, أن  ولرها عزو رال وهرو أن نأبوال: األمرر بكرال بقراام ينبغره أن نتةامرال مةره كمرا أمرر هللا
ت بال له مةنر  آخرر تمامرات وهرذا مرا المةن  المتبادر إل  أذهان القراا والتأويال ليس تنفقره

 قنو,طه فه الف ال القادم ب ذن هللا.
 
 
 
 

                              
 
 

 تأويــال القـرآن
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نرذ بردايات ع رر التقةيرد "التأويرال" فره أذهران النراس مهذه الكلمم  لاقف الشديد ارتبات
ما ورد لوطت   تلذي باال به هللا عزو الغاير تماما لبمةن  م ينوالتأ يال والتدوين اإلقلمي

ه المفرررد ت منرره هررذ اشررتُضفلقررد ذكرنررا قررابقا األ ررال الررذي  .مررن أ ررال واشررتقا  قررانفرره الل
ر المةنر  الرض هرذا اللفرظ اآلن ف رم منره أشرياا عديرد  غيرت ولكرن إذا أُ ل راوالمةن  المطتمال 

  أنه: -عل  قبيال المثاال-المراد منهت فيف م منه 
  رُف اللَّفِظ عن ظاهِره إل  مةن  مر وحٍ لقرينٍم تدال  عليه. 

 أو هو:  رف الكلِم عن ظاهره إل  و ه يطتملُه.
را ُوِ,رَع لره فره الل غرم إلر  مةنر  آخرر، فر ن كران أو هو ا ابت,راه ظراهره وَعمَّ : نقال اللفظ َعمَّ

 رراَّ ببرهرران، وكرران نابلرره وا ررب الااعررم ف ررو طررض. وإن كرران نقلرره بخررلف ذلررك،  نقلرره بررد
 أا ِرَح ولم يلتفت إليه، وُطِكَم لذلك النَّقال بأنه بااال.

: نقررال الكررلم عررن و,ررةه وأ ررله القررابض مررن ظرراهره فرره تةرراريف اللغررم والشرررع أو أو هرو
لةررائض منررع مررن  تترردال عليرره إلرر  مررا يطتررام فرره ف مرره والةلررم بررالمراد برره إلرر  برينررمت الةرراد 

 اقتمراره عل  مقت,  لفظه، وهو مأخوذ من الم ال.
ت ه يقابل را المرراترال ال وهو تةريف ابرن طرزم مرن أع رب التةريفراتللتأوي والتةريف الثال 

ا ُوِ,َع له فه الل غم" هال و,ةت األلفاظ فه اللغرم لمةران مطردد  فقرا ومرا  تفما مةن  "وَعمَّ
 ؟!عليه أم أن ا عقد  الت قيم بخلف ا , يمكن الطمال

 فمرن المةرروف أن الط رم تلآليرات )ص( وبابه التةريف ,بن طزم يدور طروال تأويرال النبره
"فر ن كران نقلره برد  راَّ  :ت ف رو يريرد بقولره)ص( فقرا فره بروال النبره عند اإلمام ابن طزم

ولرم يلتفرت  ببرهان، وكان نابله وا ب الااعم ف و طض. وإن كان نقله بخرلف ذلرك، أا رِرحَ 
كران ذلرك مبرررا  )ص( أن الطردي  إن  را عرن النبرهت ِكَم لذلك النَّقال بأنره باارال."إليه، وطُ 

أمرا مرا بخرلف  توهرو ط رم بذاتره )ص( ألن هذا هو بوال النبه تل رف اآليات عن ظاهرها
أو إذا لم ي ا النقال فل يةتد به فه  رف الكلم عن ظاهره بال ياخذ كمرا  تذلك من األبواال

 .بدون تأويالهو 
ولقت أف م  راطم ما األ ال اللغوي الذي عادوا إليره فره  ةرال التأويرال ب رذا المةنر  ف رو 

ولريس إلر  المر روح مرثلت ولكرن كرال هرذا  أو ا,نال  منرهت لا اليدور كله عل  الر وع 
 .يةود إل  التققيم القاذم للكلم إل  طقيقم وم از وظ ر وبان

وترترب علر  ذلرك أن  تلغم ظ ر التققيم إل  طقيقم وم رازوبقبب التأ يال الخااها لةلم ال
 32.الشائع أن التفقير هو من باب الطقيقم والتأويال من باب الم از

وهرو مرا , ي را علميرا إذ ي رب أن  -وإذا رأينا أن هذا التققيم غير  طيا أو دبيض لغويا 
أن يكررون  :يقرراال أو كمررا تفرره تمامررا بررل زيرراد  أو نق ررانيكررون التةريررف متاابقررا مررع مةرَّ 

فرزادوا عرن  تمرع تةرريف م للتفقرير وللتأويرالبطراال وهرذا مرا ,ينابرض  تالتةريف  امةا مانةا
اتتي  ت وجب با  ل أة نط ج مسر م ل نب  تاهأويل –33وانب ف ا ب  مسر م اتهأويلالتفقير 

نتي نتلاك مت  اتىته للل ات    ,يأتي مغلي ا تريه اعق ال تللمل فرت  مهستم متك اعاتل اتاغت  

كتلم  متك أة ات اتي تتم  وتم ناهدع كلل ف ل اعخ ة وفي وا ات   ة ,مهسم مك اتهطا م ات ا  

 يس ل ذتك.

يهسم مك  ,وقال أة ن  ض مسر م ل تاهأويل نيك  خا ا واة ا ب  اا  مي    ةضي   ب ه 

 : وهيا اتفا  ه  ةواه اتا ر ي في ش ب اإليللةواتي   فرل ل تاهأويل,
                                                

القرآن" حيث  ن هذا التقسيم لم ي ن ةد ظهر وانتشر بعد, فاستعمل  تأويلنالحظ  ن  تاب الطبر   ان اسمه "جامع البيان في  32
 يؤول القرآن!! اإلمام الطبر  هذا اللفظ  ما ورد في القرآن ظانا  نه

فيقول ليإ هذا شرطا فهذا مذن بذاب ا صذطالم ومذا تعذارف عليذه  هذل العلذم فصذار  ,ةد يعترض معترض على هذا التقسيم 33
 ,نعم ةد يعتبر هذا من باب ا صطالم يذا  نا سنصطلح على شيء جديد ليإ له د لذة لغويذة :نقولف . الحقيقة اللغوية المعهودة
 اختراع جديد  و وصف معنو  حادث فال مانع مذن يطذال   اسذم مناسذب لذه,  مذا  ن ي ذون اللفذظ لذه  وليإ له مقابل في الذهن

 ونخلق له معنى جديدا فهذا ما   يصح و  يقبل بأ  حال من األحوال. ,الخاص في  د  ال تب فنلغي ا ستعمال استعماله
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رن به الةاليم فه بوله: ) عن أ -7292"   كُم مَّ يَا أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُرواْ َعلَرْيكُْم أَنفَُقركُْم ,َ يَُ,رر 
ِ َمْرِ ةُكُْم َ ِميةًا فَيُنَب ِئُكُم بَِما كُنرتُْم تَْةَملُرونَ  [، براال: 105( ]المائرد :  َ,الَّ إِذَا اْهتََدْيتُْم إِلَ  َّللا 

ين ر لين ما يكروُن برين النَّراِس، طتَّر  براَم كرال  واطرٍد كانوا عند ابن مقةود  لوًقا، فكان ب
من ما إل   اِطبه، فقاال ر اٌل من ُ لقراِا عبردهللِا: أ, أبروُم ف مُرهمرا برالمةروِف وأن اهمرا 

َعلَرْيكُْم أَنفَُقركُْم ,َ عن المنكِر؟. فقاال ر اٌل آخُر إلر   نبرِه: عليرك بنفقرك، فر نَّ هللا يقرواُل: ) 
ن ,َ  كُم مَّ را 105( ]المائد : الَّ إِذَا اْهتََدْيتُْم يَُ,ر  [. باال: فََقِمةَُ َما ابُن مقةوٍد، فقاال: َمْه، لمَّ

ي رها تأويراُل هرذه بةرُد. إنَّ القررآَن أُنرِزاَل طيرُ  أْنرِزاَل، ومنره آٌي برد م,ر  ترأويلُ نَّ ببررال أن 
ِ  ررل  هللا عليرره وقررلم،  ومنرره آٌي وبررع يْنررزلن، ومنرره آٌي وبررع تررأويلَُ نَّ علرر  ع ررِد النَّبرره 

ِ  ل  هللا عليه وقرلم بيقريٍر، ومنره آٌي يقرع ترأويلُ نَّ بةرد اليروم، ومنره  تأويلُُ نَّ بةد النَّبه 
آٌي يقررع تررأويلُُ نَّ عنررد القَّرراعِم علرر  مررا ذُكررَر مررن القَّرراعِم، ومنرره آٌي يقررع تررأويلُُ نَّ يرروم 

 الطقاِب عل  ما ذُكَر من الطقاِب وال نَِّم والنَّاِر." 
 توف م ال طابم كل م متفض مةره ومةنرا –أخه فه هللا إل  ف م هذا ال طابه للقرآن انظر 

طي  ف م أن القررآن ذو ارابع مالرض  –طي  أن م لم يخو,وا فه القرآن إ, فه أبال القليال
 ت– زئيرا–ابض كله فه ع رر واطرد برال فيره مرا أتر  تأويلره فل يمكن أن يُ  توتابيض نقبه

وهرذا مرا  تومنره مرا يقرع تأويلره بةرد ع ررهمت )ص( د النبرهومنه ما وبع تأويله عل  ع 
ت فرره اليرروم اآلخررريررأته تأويلرره  يطرد  إلرر  اآلن مررن تأويررال آيررات الكترراب الةزيررزت ومنره مررا

 وال تأويل كامل تاما.وب ذا يكون القرآن بد أُ 
 

 تةريف التأويال
  كلل جلأل في اتل لي س: " لغم اتهأويل": ن  ل

ال، وهرو مبتردأُ الشرها، ابترداا األمرر وانت رااه رلن: ال مز  والواو والرلم أ" ال فراألو  . أمرا األوَّ
. وبرول م ...............  والمانَّثم األول ، مثال أفةال وفُْةل ، و مع األُول  أولَيرات مثرال األْخررى.

اإليراال  آال الل بُن أي َخثُر من هذا الباب، وذلك ألنه , يخثر ]إ, [ آِخر أْمِره. باال الخليرال أو غيرُره:
يفُرره  الِخترراَم وبررد أَْزَمنَررْت      علرر  فِةررااٍل: وعرراٌا يُ مررع فيرره الشَّررراُب أي امرراً طت رر  يَُ ررود. برراال: 

 وأَْطَدَ  بةَد إيااٍل إيا,َ 
اَل الُطْكررَم إلرر  أَْهِلرره" أي أرَ ةرره وَرد ه إلرري م. برراال  وآاَل يَررُاوال أَي ر ررع. برراال يةقرروب: يقرراال "أَوَّ

اُل الطُ  : األعشرر  ِ واأل ررال الث ررانه برراال الخليررال: األَي ِررال الررذكر مررن ( ..........) ْكررَم إلرر  أَهِلرره  أَُاو 
رن ه أَي ِلً ألن ره يَرُاوال إلر  ال برال يتط َّ واإليلتتا اتيِّي لىتام مت   ت الُوعوال، وال مع أيائاِل. وإن ما قم 

ب اي إتا ةاب رل  واآللم: الطالم. باال: (..............)  هيا اتالب، عة م جَك ات ِّ
ا ل اق ا علي ا وإمَّ  أَْطِماُل نفقه عل  آلٍم     ف مَّ

ومن هذا الباب تأويال الكلم، وهو عاببتُهُ وما يُاواُل إليره، وذلرك بولره تةرال : َْهراْل يَْنظُرُروَن إ,َّ 
 [. يقوال: ما يَُاوال إليه فه وبت بةث م ونشورهم. وباال األعش :53تَأِْويلَهُ{ ]األعراف 
قاِب فأ طباعل  أنَّ ا كانَْت تأَو   ِ الق ِ اُل ِربِِةه    اُل ُطب  ا     تأَو 

 " اهـيريد مر ةَه وعاببتَه. وذلك ِمْن آال يَُاواُل.
 .مفرد وللنظر اآلن كيف اقتةمال القرآن هذه ال تاللغممةن  التأويال فه هذا كان
 

 التأويال فه القرآن
ن ررا فرره قررور  م ثمانيررمت وردت مو,ررةاقرررآن اقررتةمال " التأويررال" فرره خمقررم عشررر ن ررد أن ال

يمكرن طمل را عليره  تت  مية ا مع الرراى واألطرلم إ, فره آيرم واطرد لت و اقتةميوقف وطدها
بَْبرراَل أَن  إِ,َّ نَبَّأْتُكَُمرا بِتَأِْويِلررهِ ااَل ,َ يَأْتِيكَُمرا َاةَرراٌم تُْرَزبَانِررِه "بَرر بولرره تةرال : وهررذه اآليرم هرره تأي,را

را َعلََّمنِر ِ َوهُرم بِراآلِخَرِ  هُرْم َكرافُِروَن يَأْتِيكَُما ذَِلكَُمرا ِممَّ  ُ ه َرب ِره إِن ِره تََرْكرُت ِملَّرمَ بَرْوٍم ,َّ يُْاِمنُروَن بِرا
 ."  [37]يوقف : 
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ااَل َهذَا فَِراُ  بَْينِه َوبَْينَِك َقأُنَب ِئَُك بِتَأِْوياِل َما ووردت مرتين فه قور  الك ف وهو بوله تةال  "بَ 
لَْيررِه َ رربْ  ررا اْلِ ررَداُر فََكرراَن ِلغَُلَمررْيِن يَتِيَمررْيِن فِرره اْلَمِدينَررِم " و "  [78راً ]الك ررف : لَررْم تَْقررتَِاع عَّ َوأَمَّ

َزهَُمرا َرْطَمرمً َوَكاَن تَْطتَهُ َكنٌز لَُّ َما َوَكاَن أَبُوهَُما َ اِلطاً فَأََراَد َرب َك أَْن يَْبلُغَا أَشُدَّهَُما َويَْقتَْخِرَ ا َكن
ب َِك َوَما ن رَّ  34" [82فَةَْلتُهُ َعْن أَْمِري ذَِلَك تَأِْوياُل َما لَْم تَْقِاع عَّلَْيِه َ ْبراً ]الك ف :  م ِ

هَُو الَِّذَي أَنَزاَل َعلَْيَك اْلِكتَراَب " :بوله تةال  هوه تووردت بخلف ذلك مر  فه قور  آال عمران 
ْطَكَماٌت هُنَّ أُم  اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتَشَ  ا الَِّذيَن فه بُلُوبِِ ْم َزْيٌل فَيَتَّبِةُوَن َمرا تََشرابَهَ ِمْنهُ آيَاٌت م  ابَِ اٌت فَأَمَّ

اِقرُخوَن فِره اْلِةْلرِم يَ  ُ َوالرَّ قُولُروَن آَمنَّرا بِرِه ِمْنهُ اْبتِغَاا اْلِفتْنَِم َواْبتِغَاا تَأِْويِلِه َوَما يَْةلَُم تَأِْويلَرهُ إِ,َّ َّللا 
ْن ِعنِد َرب ِنَا وَ   " [7َما يَذَّكَُّر إِ,َّ أُْولُواْ األْلبَاِب ]آال عمران : كاُلِّ م ِ

قُرواَل  يرا" :بولره تةرال  هومر  فه قور  النقراا وهر َ َوأَِايةُرواْ الرَّ أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُرواْ أَِايةُرواْ َّللا 
ِ َوال ِ َواْليَرْوِم َوأُْوِله األَْمِر ِمنكُْم فَِ ن تَنَاَزْعتُْم فِه َشْهٍا فَُرد وهُ إِلَ  َّللا   ُ قُواِل إِن كُنرتُْم تُْاِمنُروَن بِرا رَّ

 " [59اآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْطَقُن تَأِْويلً ]النقاا : 
َهراْل يَنظُرُروَن إِ,َّ تَأِْويلَرهُ يَرْوَم يَرأْتِه تَأِْويلُرهُ يَقُرواُل " :بولره تةرال  هومر  فه قرور  ااألعرراف وهر

ِ فََ ال لَّنَرا ِمرن شُرفَةَاا فَيَْشرفَةُواْ لَنَرا أَْو نُرَرد  فَنَْةَمراَل  الَِّذيَن نَقُوهُ ِمن بَْباُل بَدْ  َ ااْت ُرقاُُل َرب ِنَا بِاْلَطض 
ا َكانُواْ يَْفتَُروَن ]األعراف :   " [53َغْيَر الَِّذي كُنَّا نَْةَماُل بَْد َخِقُرواْ أَنفَُقُ ْم َوَ,الَّ َعْنُ م مَّ

را يَرأْتِِ ْم تَأِْويلُرهُ "بَ  :بوله تةال  هومر  فه قور  يونس وه  اْل َكرذَّبُواْ بَِمرا لَرْم يُِطياُرواْ بِِةْلِمرِه َولَمَّ
 " [39َكذَِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن بَْبِلِ ْم فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعابِبَمُ الظَّاِلِميَن ]يونس : 

 َوِزنُرواْ بِالِقْقرَااِس اْلُمْقرتَِقيِم أَْوفُوا اْلَكْيراَل إِذا ِكْلرتُمْ " َ :بوله تةال  هومر  فه قور  اإلقراا وه
 " [35ذَِلَك َخْيٌر َوأَْطَقُن تَأِْويلً ]اإلقراا : 

اقررتةمل ا كأقررلوب كررر في ررا التأويررال فرره القرررآنت ون ررد أن القرررآن هررذه هرره الموا,ررع الترره ذُ 
 .آيات وهه آيم آال عمران واألعراف ويونسللتةامال مةه فه ثل  

فرل يمكرن أن فره تةاملنرا مرع القررآنت  ما  اا في ا  علينا أن نابض ي بوهذه اآليات هه الته  
و, يكررون بررد أعاانررا الاريقررم المثلرر  لكيفيررم  تنرردعه أن القرررآن  مررع علرروم األولررين واآلخرررين

ولكررن لاقررف  تت فاريقررم التةامررال مررع القرررآن وا,ررطم فرره القرررآن تمررام الو,رروحالتةامررال مةرره
 .وخلفره من تفقرير هتتكار وقائال أخرى فه التةامال مةوطاولوا اب ان رف الناس عن تابيق ا

, فره مو,رع أو  تفره كرال الموا,رع شاملم كيف اقتةمال القررآن هرذه الكلمرم لننظر اآلن نظر و
 اثنين فقا:

ررا الَّررِذيَن فرره بُلُرروبِِ ْم َزْيررٌل فَيَتَّبِةُرروَن َمررا "  :ونبرردأ بقررور  آال عمررران طيرر  يقرروال هللا عزو ررال فَأَمَّ
اِقُخوَن فِه اْلِةْلمِ تََشابَهَ مِ  ُ َوالرَّ  ت " ْنهُ اْبتِغَاا اْلِفتْنَِم َواْبتِغَاا تَأِْويِلِه َوَما يَْةلَُم تَأِْويلَهُ إِ,َّ َّللا 

 تفالذين فه بلوب م زيل قلكوا هذا المقلك من أ ال الفتنم والتأويال ولم يةرب علري م هللا تأويلره 
فل ينبغره أن نتتبرع مرا لرم  تويله عند هللا والراقخينولكن ليس ل م ذلك فتأ تالتأويال ذاته قليمف

لنا أو فقرنا مرا لرم يرأت البلبلم عند الناس فقا إذا أو   ثيروقن تيظ ر لنا ألننا لن نقتايع تأويله
يد النص وأدت قيوهذا ما طد  مع  ميع تفاقير القرآن طي  وبةت فه التنابه وفه ت تتأويله

 .إل  القوال بتاريخيم النص
  َهاْل يَنظُُروَن إِ,َّ تَأِْويلَهُ يَْوَم يَأْتِه تَأِْويلُهُ يَقُروالُ : "ت طي  باال هللا تةال إل  قور  األعرافوننتقال 

  ... "الذين نقوه 
 أي وبوع ا.ت فيهقيكون تأويل ا  باليوم اآلخرأن تأويال اآليات المتةلقم  فه  يم وا,طمفاآل 

                                                
تين اآليتين واستنبطوا من ذلك  نه صرف الشيء عن ظاهره, على ن  خذوا فهمهم ل "التأويل " من هاي للب الظن  ن السادة المفسر34

, ولذو  نهذم فهمذوا المغذزح الحقيقذي مذن ا ت القرآنية ولذيإ مذن هذاتين فقذطالرلم من  نه  ان يجب عليهم فهم ال لمة من  ل ا ستعم
عدم العلم ةد يؤد  باإلنسان يلذى الفهذم فالمغزح الواضح من ةصة موسى والخضر  ن  الح م مع  ,القصة لما فهموا التأويل هذا الفهم

سذيدنا و ل ذنهم لألسذف لذم يفهمذوا هذذا الذدرإ وتصذرفوا نفذإ تصذرف  .الخاطىء ومع وجود العلم يصل اإلنسان يلى الح م الصحيح
ره,  مذا و صروا  ن يفسروا القرآن على الرلم من ةلة علمهم, فموسى عليه السالم  ان مضرب المثل لنا فله عذ ,موسى عليه السالم

 !فما عذرنا؟ ,رب لنا المثلالذين ض   ,نحن
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را يَرأْتِِ ْم " بَ  :وننتقال إل  قور  يونس طي  يقوال هللا عزو ال اْل َكذَّبُواْ بَِمرا لَرْم يُِطياُرواْ بِِةْلِمرِه َولَمَّ
  ......" تَأِْويلُهُ 
 أن تأويال ما كذبوا به لما يأت بةد ولكنه قيأته طتمات فما لم يةلم اليوم قيةلم غدا. أي

ف كيرتطديرد أي عرن  تن د أن ا كل ا تتكلم عن تأويال األطرلمت فونأته إل  آيات قور  "يوقف"
 تتطض وتطد  فه الوابع أي إخبار عن المقابلم مع الوابع.

المرراد  إنمراو تأما آيته قور  الك ف فلريس المرراد من را هنرا ا,لتفرات عرن الظراهر إلر  البراان
ولكرن مرن عنرده الةلرم هرو  تالمقابلم مع الوابعت فلنقص علرم قريدنا موقر  تقررع وأخارأ الف رم

 تالمفقررين وهرذا هرو المرأز  الرذي وبرع فيره كرالُ  .هالذي يةرف الوابع الطقيقره ولريس القراط
ولق رر وع رز األدوات كران التفقرير  ؛كما فةال قيدنا موقر  تطي  فقروا ما لم يطياوا بةلمه

 ولكن إذا  بر المرا طت  يتط ال عل  األدا  لخرم بالمراد. تخاائا
 أن أي تتابيررضالر رروع أي المرر ال والأن مةنرر  التأويررال هررو  أمررا آيترره النقرراا واإلقررراا فتظ ررر

 لامر وأف,ال عاببم. اتابيض هذا الشها أف,ال تابيق
 هكرذاو – قانهونخرم من تتبةنا آليات القرآن أن التأويال اقتةمال فه اآليات نفس اقتةماله الل

وهررو بمةنرر  الر رروع إلرر  األوال واأل ررال والماابقررم مةرره وبمةنرر  مررا  –فرره القرررآن دومررايكررون 
ت وأن تأويال القرآن مرطله , ي وز أن نأوله كله بال , بد مرن ياوال إليه األمر أي ما ي ير إليه

 )ص( وهرو تأويرال النبره إ, فره نروع واطرد مرن التأويرال تتأويله تأويل مرطليا كما و,ا القرآن
وكما فةال الرقوال وكما ف م ال طابم ونفذوات وهرذا التأويرال المرطلره ي رب أن  آليات الةباداتت

 يةمال عل  عد  مقتويات.
 وكيف نأوال القرآن ؟ت نطتام إل  مزيد تو,يا فه مةن  التأويالأن يقوال: قائال ول

مرا قرنفرد  كيفيم التأويرال هروف تم " التأويال"كلمعام عن مةن   مف ومنقوال كان هذا فقا م رد 

  .القادم كامل ةن رله ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 وال القرآن؟ اكيف ن

فررأوا أن تفقرير القررآن يكرون برالقرآن  تمن منالقات عد  الةلماا الذين بالوا بالتفقير انالقوا
 ت فكيف نأوال نطن القرآن؟تابةين واللقانوبقوال النبه وال طابم وال

األدا  فررر ن وبابيةرررم الطررراال  تفقرررا ومرررن الوابرررع )ص( تأويرررال القررررآن يكرررون مرررن النبررره :نقررروال
 .فقان من النص ذاته والةقال التابع للنصت أما ف م القرآن فيكو قاناللهه ك ذللالمقتةملم 

 ؟إذن فما الفار  بين التفقير والتأويال
نقوال: نطن أو, , نقوال بتأويال القرآن كله إذ , يمكرن ألطرد ذلركت برال نطرن نقروال بتأويرال أ رزاا 

ت أمررا هرره مررا انابقررت مررع الوابررع أو مررا ي ررب أن ناابق ررا نطررن مررع الوابررع تمررن القرررآن فقررا
 .المفقرون فيفقرون القرآن كامل

 آيات؟ الأو   )ص( آيات وبين القوال أن النبه فقر (ص) وما الفار  بين القوال أن النبه إذا
وإذا  تويمكررن أن تفقررر فررالقوال بالتفقررير يةنرره أن اآليررات نفقرر ا غام,ررمت الفررار  كبيررر :نقرروال

ف رذا القروال بالتأويرال مرع ولكرن فه ف م وكشف  لا هرذا الغرامهت قيختلف الناس فأمكن ذلك 
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وقرنذكر لرم كران  - نفق ا وا,طم تماما ولكن ا بطا رم إلر  التابيرض والمقابلرمتيةنه أن اآليات 
ت )ص( وهرذا مرا برام بره النبره  -التأويال خارم القرآن عنرد الطردي  عرن النظريرم الةامرم للقررآن

أن النبره ابرض آيرات القررآنت فةلر   وإنما نقوالفقر آيات القرآنت  )ص( أن النبه نقوالفنطن , 
لم يخف عل  أطرد مرا  ت"وأبيموا ال ل " :ن القرآن عندما أمر بال ل  وباالقبيال المثاال ن د أ

فال رل  نفقر ا مةروفرم مرن دعراا و رلم وخلفره فراألمر ذاتره مف روم فرل برد مرن  تهه ال ل 
هنررا يررأته دور الرروطه التابيقرره وهررو  ؟ال ررلم برراو و, بررد مررن دعائررهت ولكررن مررا هرره الكيفيررم

ولكرن كيرف نراته  تاألمر ذاتره مف رومفر تكرذلك عنردما أمرر بالزكرا التو,يا كيف نقيم ال ل ت و
 ؟الماال زكا 

 :وعندما يقوال هللا تةرال  ت35هنا يطين دور الوطه التابيقه فيو,ا لنا مقادير الزكا  وهلم  را
َلِ  ِمرن يَرْوِم اْلُ ُمةَرِم فَاْقرةَْوا إِلَر  ذِ " يَ  ِ َوذَُروا اْلبَْيرَع ذَِلكُرْم ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدي ِلل َّ ْكرِر َّللاَّ

 " [9َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنتُْم تَْةلَُموَن ]ال مةم : 
لل ل  فتو,را لنرا القرنم كيفيرم النرداا أو اآلذانت و إذا براال هللا تةرال  "  نداافنةرف أن هناك 

فِره اْلَمِطريِه َو,َ تَْقَربُروهُنَّ َطتَّرَ  يَْاُ رْرَن  َويَْقأَلُونََك َعِن اْلَمِطيِه باُْل هَُو أَذًى فَراْعتَِزلُواْ الن َِقراا
ررِرينَ  ابِيَن َويُِطررب  اْلُمتََا  ِ َ يُِطررب  التَّرروَّ ُ إِنَّ َّللا  ررْرَن فَررأْتُوهُنَّ ِمررْن َطْيررُ  أََمررَركُُم َّللا   ]البقررر  : فَررِ ذَا تََا َّ

222] " 
ا رر ف رو رافرع لل رل ت وهرذا فاآليم تقوال أن المطيه أذى يطتام إل  تا رت وما يادي إلر  ت

 .)ص( فالطكم وا,ا والتأويال من النبهوهو نابع من القرآن  36تما بالت به القنم
ون,رريف إلرر  ذلررك أي,ررا أن القرروال بتفقررير اآليررات قرريادي إلرر  الوبرروع فرره تاريخيررم الررنصت  

نقربه مررتبا بزمران مةرين  هرو ومنره مرا تفالتأويال النبوي منه ما هو مالرض لكرال زمران ومكران
التأويررال النبرروي هررو مررن برراب التفقررير ولرريس التابيررض التررأويلهت مت فرر ذا بلنررا أن وبيئررم خا رر

فقريةنه هرذا أن تررتبا اآليرات ب ررذا التابيرض ارتباارا تامرا و, تةارره أي مردلوال إ, مرا كران فرره 
ت وهذا قيادي طتميا إل  تاريخيم النص و اطتيا ره الترام إلر  القرنم في ربا )ص( ع ر النبه
 بةررصكمررا برراال  - ررا تمامررا ا,طتيررام إلرر  القررنم وت رربا القررنم با,رريم علرر  القرررآن بررذلك مطتا
وقن,ررب لرذلك أمثلرم عرد  عنرد  ت, القرآن با,يا عل  القنم كمرا ينبغره أن يكرون – !!الةلماا

 .الطدي  عل  ال زا التشريةه فه القرآن
بردون  مرع الوابرعفقا  نأما التأويال بالوابع ف و أمر بقيا طي  يكون بماابقم ما ورد فه القرآ

وبدون بروال بم راز أو أي إخررام   -عن اريض القوال بالزياد  –تقدير مطذوف أو طذف مذكور 
أمر فتأويل ا تنفيذ هذا األمرت ف ذا بالرت اآليرم "أبيمروا ت ف ذا كان فه اآليم  37للنص عن طقيقته

أمرا القروال  ك المن ره عنرهتفتأويل ا إبامم ال ل ت و إذا كان فه اآليم ن ه فتأويل ا تررال ل " 
 عرررهوإذ كرران باآليررم   تبررأن هنرراك أمررر فرره القرررآن لرريس علرر  قرربيال الو رروب فة يررب مررردود

ت و إذا كران فره اآليرم طردي  عرن تراريخ أن نبط  عنره و أن نارابض اآليرم برهعلمه و ب علينا 
فره القررآن  األمم الغابر  في ب علينا أن نبط  لنكتشف هذه الطقرائض القرآنيرمت وإذا ورد قرااال

                                                
ل ذمو "ا :مثل ما ورد في ةوله تعالى ,لتبإ عليهماللصحابة ما )ص( فقد يفسر النبي ,: ما تقوله ليإ مطرداةد يقول ةارل 35 ن ذواو و  ين  آم  ل ذذي

ت د و هو ه م مُّ ن  و  ل ـريك  ل ه م  األ مو ان ه م بيظ لومٍّ   وو  لما: ةال هللا عبد عن: -نورد هنا من تفسير الطبر  –" في التفاسير  [82ن  ]األنعام : ي لوبيس واو يييم 
 فقذال ؟ نفسذه يظلذم وهذو ي   حذد   من ذا مذا هللا، رسذول يذا: فقذالوا المسلمين، على ذلك شق   ،" بطلم ييمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين:"نزلت
ك   يين    بنه لقمان ةول يلى تسمعون    بذلك، ليإ " :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رو يم   ل ظ لوم   الش ي  "  ؟ ع ظي
للو : هذا ليس من باب التف ي, بل هو مان بااب التصاتيح  اإلرشااد إلاى المانهج فاي فهام س األم, على الصتابة فف ,ه الن ي. فلب الت 

عضه بعضاح  الصتابة ألف هم هم الذين أوطأ ا في الل,رنح فنتن ال يجب أن لفهم الل,رن بمع   عن بعضه بل كله  حبة  احبة يصبق ب

ما فهم اآلية فاإلل ان ال يمكن أن يل س إيماله أي يتيطه بظلم إال إذا كان هذا الظلم هو الش,كح فالش,ك هو الوحيب الذي يتيط باإليمان  

َ الَ يَْغِفُ, أَن يُْشَ,َك بِهِ بخالف ذلك من الذلوب يمكن أن يغف,ها هللا " ِ فَلَِب اْفتََ,ى إِثْماا    َ يَْغِفُ, َما دُ نَ إِنَّ ّللاه ذَِلَك ِلَمن يََشاُء َ َمن يُْشِ,ْك بِاّلله

"ح فاآلية غاية في الوضوحح  ليس الخطأ في الفهم عنب الصتابة يجعلها تف , بل الذي يف , هو الغامض  هي هنا [48َعِظيما  ]الن اء : 

  اضتة  التمب هللح بل يُصتح الفهم.
 لى القرآنيين الذين يوجبون الصالة على الحارض!ردا ع 36
 سنناةش التقسيم الساذج للغة يلى حقيقة و مجاز فيما بعد.  37
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وعلينا أن ن يبهت فاو تةرال  أعلرم بره ولكنره يريردنا أن  تف ذا يةنه أن هللا يو ه هذا القااال لنا
 .ن يب نطن هذا القااال ألنفقنا

ت رال إليره طتر   , مرا نراوترك توإذا اتبةنا هذا المن   فه تأويال مرا ت رال إليره عقولنرا وعلومنرا
ا القررآن ترأويل شربه كلره ولرم يبرض إ, القليرال ممررا نكرون فيره برد أولنر زمرنيأته ت قريرأته زمانره

 .اليوم اآلخرع زنا عنه ومما قيأته تأويله 
 

 نموذم للتأويال
 المتةلقم بأهال الكتاب:ونورد نموذ ا فه كيفيم تأويال بةه اآليات 

 : ذا مر علينا فه الكتاب الةزيز بوله تةال  ف
قُواَل النَّبِهَّ ا"  هَّ الَِّذي يَِ ُدونَهُ َمْكتُوباً ِعنرَدهُْم فِره التَّرْوَراِ  َواإِلْنِ يراِل يَرأُْمُرهُم الَِّذيَن يَتَّبِةُوَن الرَّ ألُم ِ

ُم َعلَْيِ ُم اْلَخبَ ئَِ  َويََ,رُع َعرنْ  ُ ْم إِْ رَرهُْم بِاْلَمْةُروِف َويَْنَ اهُْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِطال  لَُ ُم الاَّي ِبَاِت َويَُطر ِ
 فكيف نأوال هذه اآليم ؟ ت " [157 ]األعراف : ..ََكانَْت َعلَْيِ ْم  َواألَْغلاََل الَّتِه

 :بولرره تةررال  هررو  ررزاا من ررا فقررات و ا قررنأوالاآليررم وا,ررطم و, تطتررام إلرر  أي تفقرريرت ولكنرر
 ."ي دونه مكتوبا عندهم " 

ل يشرترا فر تأهرال الكتراب إذا أخبر القرآن عرن شرها فةلره ببال أن نبدأ فه تأويال هذه اآليم نقوال و      
أما إذا أخبرر  تف ذا نقلم به ونبط  عنه فه األره طد طتما ولكنه  تأن يكون ق لوه فه كتب م

 تفي ررب علينررا أن نقررتخر ه من مررا تعررن شررها فرره التررورا  أو اإلن يررال ف ررو طتمررا ولزامررا في مررا
ت , فلقرد نرابرالتورا  أو اإلن يرال علر  دعوا لنا اآلياتت و, يةنه ذلك أننرا نقرتدالوبذلك نكون بد أو  

في مرا فرل برد مرن اقرتخرا ه  نةرتالدخل ما الكثير من التطريفت ولكرن القررآن أخبرر بو رود هرذا 
 من ما .

طره فره ألنره لرو لرم يكرن مكتوبرا أو مُ  ت, بد من أن نقتخرم هذه النبوا  من التورا  واإلن يراللذا       
ن هررذه أ و نطررن ن ررزمت فقت رربا هررذه اآليررم غيررر ماابقررم للوابررع -مرراه أو مقررتقبال -أي ع ررر

 .قربتُ اآليات قتظال فه الكتاب المقدس م ما عدلوا ونقطوا وطذفوا وأ,افوا ولن 
ولكرن أشر ر مو,رع لره هرو مرا   38فره الترورا  خا رم كثيرر  ردا )ص( نبهذكر الموا,ع و

 : اا فه قفر التثنيم

لرك وأ ةرال باال له الرب: بد أطقرنوا فيمرا تكلمروا ت أبريم ل رم نبيرا مرن وقرا إخروت م ت مث" 
كلمره فرره فمره ت فرريكلم م بكرال مررا أو ريه برره ت ويكرون أن اإلنقرران الرذي , يقررمع لكلمرره 

 الذي يتكلم به باقمه أنه أاالبه" 
وهذا المو,ع مرتبا بالمناقبم الته وردت في ا اآليمت ف ه تتكلم عرن ا تمراع بروم موقر  

خرذت م الر فرم البروا إلر  فلما أ تفه خيمم الرب فه طوريب بةد إختياره من م قبةين ر ل
موق  أ, يتكرر هرذا الموبرف مرر  أخررىت فاقرت اب ل رم هللا وبشررهم ب رذه البشرار  التره 

 وردت فه التورا  .
                                                

ي  ع بوذد   ل قييذت   ة ذال   ي س ذارٍّ  بوذني  ع ط ذاءي منها ما  ان مشتهرا في عهد الصحابة رضوان هللا عليهم, فلقذد رو  عذن  38 و بوذن   ّللا  ذري  بوذني  ع مو
ي نيي ف ق لوت   الوع اصي بيرو ف ةي  ع نو    خو س ولي  صي ي  ر  ل ى ّللا  ل يوهي  ّللا    ص  ل م   ع  س  اةي  فيي و  ر  لو  ف ق ال   الت وو ي    ج  ّللا  ص وف   يين ه   و  وو اةي  فيي ل م  ر  ف تيهي  الت وو  فيي بيصي
آني  ا ي ا}  الوق رو لون اك   يين ا الن بييُّ    يُّه  س  ًدا   رو ًرا ش اهي ب ش ي م  يرً  و  ن ذي  { او 
ًزا رو حي ي يين   و  س ذوليي ع بوذدي  و   نوذت   ليألو م ي ر  يوت ك   و  ذل   س ذم  ت و   ي ذت   الوم  ليذيظٍّ  و     بيف ذظ ٍّ  ل سو ابٍّ  و     ل  ا ي  س ذخ  ذو  ابٍّ  و     ي ذون إ   ة ذال   بياألو سو ذخ   فيذي ص 
ا ي  و  ف ع   و     األو سو نو  بيالس ي ير ةي  الس ي ير ة   ي دو ل  ي ي غو  ي عوف و و  ل نو  فير  و  ه   و  ت ى ي قوبيض  ل ة   بيهي  ي قييم   ح  اء   الومي ج  ا ف ي فوت ح   ّللا    يي    ييل ه       ي ق ول وا بيأ نو  الوع وو ي نًا بيه     عو

يًا آذ انًا ع مو ا و  ة ل وبًا ص مًّ  " ل لوفًا و 
وضعت روحي عليه فيخرج الحق لألمم ,  "هو ذا عبد  الذ   عضده, مختار  الذ  سرت به نفسي , :ما جاء في سفر يشعياءو

ين سذر     يصيح و  يرفع , و  يسمع في الشارع صوته , ةصبة مرضوضة   يقصف , وفتيلة خامدة   يطفىء ,   ي ل و 
 حتى يضع الحق في األرض , و تنتظر الجزارر شرعته , ..........  نا الرب ةد دعوتك للبر فأمسك بيدك و جعلك عهدا للشعب ,

ومن  راد التوسع في , من بيت السجن الجالسين في الظلمة ....." ونورا لألمم فتفتح عيون العمي لتخرج من الحبإ المأسورين 
"البشارة بنبي اإلسالم في التوراة واإلنجيل" , فلقد جمع فيه  :هذه المسألة فليرجع يلى العمل الجامع للد تور  حمد حجاز  السقا

 .فأوعى
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"إن كنرتم تطبروننه فراطفظوا  :أما أش ر ذكر لره فره اإلن يرال ف رو مرا ورد فره إن يرال يوطنرا
  األبرد روح الطرض الرذي آخر ليمك  مةكم إل يةايكم مةزياو اياي وأنا أالب من اآلب أن 

, يقتايع الةالم أن يقبله أو يةرفه أما أنتم فتةرفونه ألنه ماك  مةكم ويكون فيكم ) يوطنرا 

14  :15-17 ) 

ال كرروح القدس الذي يرقله اآلب باقمه ت ف و يةلمكم كرال شرها ويرذكركم ب المةزى"وأما 

 ( 26: 14ما بلته لكم "  ) يوطنا 

 نص هه  تةريب غير  طيا بأي طاال لكلمم "براربليا "ت ولر" الوارد فه النيف " المةز
ت ولكررن المةررروف أن ررم و هررال هرره اقرم أم  ررفم توال هررذه الكلمررمطرنردخال فرره ال رردال الةقرريم 

تةريب را بإل  أن بردأ إقرتد,ال المقرلمين ب را فقراموا  تكانوا يقتةملون ا كما هه "باربليا "
 . كالمةين! وبةد  ألقاب أخر يبالمةز

إلن يرال فالتأويرال ذم بقريا لتأويرال آيرم تتطرد  عرن شرها مرذكور فره الترورا  واإذا هذا نمرو
 يكون بالماابقم.

 : وهذا النموذم هو بوله تةال  ت ونورد نموذ ا آخر
داً "  ِ َوالَِّذيَن َمةَهُ أَِشدَّاا َعلَ  اْلكُفَّاِر ُرَطَماا بَْيرنَُ ْم تَرَراهُْم ُركَّةراً قُر َّ قُواُل َّللاَّ ٌد رَّ َطمَّ يَْبتَغُروَن م 

ررْن أَثَررِر الق ررُ وِد ذَِلررَك َمررثَلُُ ْم فِرره التَّررْوَراِ   ِ َوِرْ,ررَواناً ِقرريَماهُْم فِرره ُوُ رروِهِ م م ِ ررَن َّللاَّ فَْ,ررلً م ِ
اعَ  رَّ نِ ياِل َكَزْرعٍ أَْخَرَم َشْاأَهُ فَر َزَرهُ فَاْقرتَْغلََظ فَاْقرتََوى َعلَر  قُروبِِه يُْةِ رُب الرز   َوَمثَلُُ ْم فِه اإْلِ

 ً ْغِفَر ً َوأَْ راً َعِظيمرا اِلَطاِت ِمْنُ م مَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ال َّ ]الفرتا  ِليَِغيَظ بِِ ُم اْلكُفَّاَر َوَعَد َّللاَّ

 :29]" 

فره الترورا   )ص(  طابم الرقروال قمتمن ينظر فه هذه اآليم ي د أن هللا تةال  يخبر بو 
هرو الركرع القر ود قريماهم  –الوارد بشركال المثرال–  م فه التورا قمتواإلن يالت فيقوال أن 

فه و وه م يبتغون ف,ل من هللا ور,وانات ومثل م فه اإلن يال كزرع أخررم شراأه فر زره 
فره الترورا   هرذافاقتغلظ فاقتوى عل  قروبه ية رب الرزراع ليغريظ ب رم الكفرارت فرأين ن رد 

 ؟واإلن يال 
ن المرثلن همرا فره هرذين المو,رةينت ونبردأ دانت و هرذاوبما أن هللا أخبر بو ودهمرا ف مرا مو ر

 بالمثال المو ود فه التورا  : 
 ورد هذا المثال فه قفر المزامير وهو من أقفار التورا  الةبرانيم:

بم رد ت ليرنمروا علر   "ألن الرب راه عن شةبه ت ي مال الودعاا برالخلص ت ليبرت   األتقيراا
ن فره يردهم ت لي رنةوا نقمرم فره األمرم و م,ا ة م ت تنوي ات هللا فه أفواه م وقريف ذي طردي

تأديبات فه الشرةوب ت ألقرر ملروك م بقيرود ت وشررفائ م بكبروال مرن طديرد ت لي رروا ب رم الطكرم 

 ( . 149المكتوب ت كرامم هذا ل ميع أتقيائه" ) المزمور 

 أما مثل م فه اإلن يال: فةند مت  و مربس ولوبا:
ت أخرذها إنقران وزرع را فره طقلره وهره أ رغر " يشبه ملكروت القرماا طبرم خرردال  : فةند مت  

 ميع البذور ت ولكن مت  نمت ف ه أكبر البقوال وت رير شر ر  ت طتر  أن ايرور القرماا تترأته 

 ( . 32-31:  13وتت وى فه أغ ان ا " ) مت  

" وبرراال : بمرراذا نشرربه ملكرروت هللا ؟ أو بررأي مثررال نمثلرره ؟ مثررال طبررم خررردال مترر   :وعنررد مررربس
ه أ ررغر  ميررع البررذور الترره علرر  األره ت ولكررن مترر  زرعررت تالررع زرعررت فرره األره ف رر

وت ير أكبر  ميع البقوال وت رنع أغ رانا كبيرر  طتر  تقرتايع ايرور القرماا أن تتر وى تطرت 

 (  32 -30: 4ظل ا " ) مربس 

" فقاال ماذا يشبه ملكوت القماا ؟ وبماذا أشب ه ؟ يشبه طبم خرردال أخرذها إنقران  :وعند لوبا
بقتانه ت فنمرت و رارت شر ر  كبيرر    و تطروت ايرور القرماا فره أغ ران ا " ) و القاها فه 

 ( . 19-18:  3لوبا 
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 تفةندما نتكلم عن تأويال هذه اآليم أو شبي ات ا , بد أن نأته بما ياابق ا فه التورا  أو اإلن يال
ت , أن وبرذلك نكرون برد أولناهرا كمرا ي ربونقوال هذا ما بقه من ذكرهما فره الترورا  واإلن يرالت 

المررامنين  نةرتونقروال ذكرر هللا فرره الترورا  واإلن يرال كرذا و كرذا فره  تنرتكلم عن را كلمرا إنشرائيا
  .لمكان ا بدون تطديد

 
تأويال آيات األمر يكون بتنفيذهات ف ذا نفذت اآليرات و ابقت را فره طيراته فأنرا أاوال اآليراتت  نإذ

و يختلف تأويال آيات األمر مرن ع رر  له.ت و يكون ف م ا ط م عو إذا لم أنفذها فأنا لم أاول ا
ُ إلرر  ع رررت  ولررت مررن زمرران ف نرراك آيررات تأويل ررا ثابررت مثررال آيررات ال ررل  وال ررومت ف ررذه أ

و , بد أن تأوال فه  ميع األع ار بنفس التأويالت و هناك آيات يختلف تأويل را مرن  )ص(النبه
 .فل بد أن تأوال تبةا آلليات ذلك الة ر تع ر إل  ع ر

َ يُِطرب  " :نا آيات مثال بوله تةال ف ذا أخذ  ِ إِنَّ َّللا  َوَشاِوْرهُْم فِه األَْمِر فَِ ذَا َعَزْمَت فَتََوكَّاْل َعلَر  َّللا 
ِليَن ]آال عمران :  را َرَزْبنَراهُْم "و َ :ت و مثال بولره تةرال " [159اْلُمتََوك ِ أَْمرُرهُْم شُروَرى بَْيرنَُ ْم َوِممَّ

أن تأويل ررا يختلررف مررن ع ررر إلرر  آخرررت فتابيررض الشررورى فرره  " ن ررد[38يُنِفقُرروَن ]الشررورى : 
  رلطانن , يين الترأويليهرذفر ن وطتمرا  تالقرن األوال ال  رري يختلرف عنره فره الخرامس عشرر

 فل بد من تأويال  ديد آليات الشورى. تللقرن الةشرين ال  ري
مرع تغيرر ظرروف , بد أن يختلف من ع ر إلر  آخررت فالتاوعه كذلك تأويال آيات ا,نفا  الطر 

فرل ي را أن نظرال نخررم أموالنرا  تو أشكاال الم تمةات , بد أن نتطررك بشركال آخرر فره ا,نفرا 
بنفس الشكال القاذم من إعاائ ا مباشر  للفقراا كشكال  دبم أو فه بناا المقا د أو تزيين را 

 الة ررتبال , بد من تاوير وقرائال ا,نفرا  طتر  تتفرض مرع متالبرات بشكال مبالل , طا م إليهت 
 من أ ال تطقيض ن ,م طقيقيم للم تمع .

 يكون بترك المن ه عنه.ت وواطد فه  ميع الة ورفتأويال آيات الن ه أما و
بتفةيرال دورهرا فره  تو تأويال آيات الق ص القرآنه يكون عل  مقتويات عد  بةرد ف م را كرنص
 ق ا فه الطيا  .التربيم و ا,بتداا ب ا فه األدب الق  ه و اقتخرام القنن الكونيم وتابي

و تأويال اآليات الةلميم يكون بماابقت ا للوابعت و لكن يشرترا فره  ميرع األنرواع عردم الخرروم 
و, برد مرن مراعرا  القريا  وربرا  تعن النص بأي طاالت فل نفتره مطذوفا أو نطرذف مو رودا

لرر  طترر  ن رال إ تالمتةلقررم بالمو,روع فرره القررآنفره القررور  بربةهت وربا ررا باآليرات اآليرات 
 . الف م القليم للنص

قررم  بكترراب التفقرريرت أي لررن يو ررد كترراب يفقررر لغه مررا يُ إذا مررع المررن   التررأويله للقرررآن قرريُ 
و كترب متةلقررم ب يرم مررن أت و لكرن قرريو د كترب متةلقررم ب يرات مرن القرررآن القررآن تفقريرا كررامل

امل ف رو و يأولره كرالقرآن تطاوال أن تأوال هذه اآليمت أمرا الرذي يردعه أنره يفقرر القررآن كرامل أ
لم ولن يو د عل  و ه البقيام من يقتايع فةال ذلكت أما علمائنا األفا,ال الذين براموا فت واهم

و ظنروا للقررآن  مالطقيقير اآليرمبتفقير القرآن كامل فما فةلوا ذلك إ, ألن م لم يف مروا ويةرفروا 
 ا!ت م فقرروا برال عقرروويرا لير فقاموا بتفقيره تأنه نص مثال بابه الن وص يطتام إل  تفقير

ممرا ف ذا  تأما مع المن   التأويله فلن يتم التةره إل  المقتوى األوال أي مقتوى ف م اآليات
ت برال قريكون التأويرال دومرا متةلقرا بالمقرتويات اللطقرمي ب عل  كرال مقرلم أن يقروم بره بذاترهت 

األطكررام  فررالقرآن ميقررر قرر ال وا,ررا لكررال ذي عينررينت فرر ذا أردت أن أتطررد  عررن تأويررال بةرره
فل بد أن تكون هذه اآليات مرن اآليرات ذات التأويرال المتغيرر الرذي يتغيرر عبرر الزمرانت  تالفق يم

آيرات الق رص القرآنره , وعن رات طرد  تفرل يُ  مثرال آيرات ال رل  أما اآليات ذات التأويال الثابت
م فره الم تمررع واقررتخراف رره غايرم فرره الو,رروح ولكرن يررتم عررره كيرف يقررتفاد من ررا  تُفقررت

عن را فره الابيةرم طتر  يطرد  ماابقرم بين را وبرين  يُبط اآليات الةلميم ت وتاريخ البشريم من ا
 الوابع.

, يو د فه القرآن وا,طا كما نقوال بهت ف يات الق رص القرآنره هذا التققيم  و نود التنويه أن
يررات ذات ت برال إن اآلالةقيرد آيرات الفقرره تت راور مرع آيررات ت وتترداخال مرع آيرات ذات اررابع علمره
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 .أي,را مالاابع الق  ه يقتخرم من ا ب وار ال زا التاريخه مدلو,ت علميرم و أدبيرم وفق ير
مع آيات القرآن عل   ميع المقرتويات طتر  يرتم اقرتخرام أكبرر بردر ممكرن مرن  يُتطركو هكذا 

 الةلوم المختزنم فه هذه اآليات.
 

 اآليات الغير القابلم للتأويال
 رو ال رزا المتةلرض ت فكتفر  فيره بف مره فقراويُ  تابال للتأويال فه القررآنأما ال زا الوطيد الغير ب

ت فراو عزو رال ف رم فقرا كمرا هرهتُ  وإنما تت ف ذه اآليات غير بابلم للتأويال39هللا عزو ال أقمااب
 ليس كمثله شها وهو القميع الب ير .

تةامرال مررع و نطرن نلطرظ أنرره بردأ ظ ررور بةره الكتررب التره ابتربررت مرن المررن   الترأويله فرره ال
الةلمره للقررآنت وقريلطظ القرارىا أن را  اإلع رازالكترب التره تتطرد  عرن مثرال  تالنص القرآنه

كل ا تتبع المن   الذي نقوال به و قنةر,ه فيما بةد فه ف م القرآنت ومثرال الكترب التره تتطرد  
و لكررن ياخررذ علرر  هررذه الكتررب أن ررا لررم تقررم طترر  اآلن  .عررن ال انررب البلغرره البيررانه للقرررآن

األدبرراا فرره علرر  خارراه يقررير باقررتخرام تأ رريال كامررال للةلرروم البيانيررم مقررتخرم مررن القرررآن 
برال  ةلررت القررآن علر  نفررس  تروائيررم أو علميرمخاابيرم أو  ت رياغت م ل ميرع أعمررال م األدبيرم

أن را , ترزاال تقررير علر  النقررض المرألوف مررن  ياخررذ علي را كررذلكو تالقردم مرع األعمرراال البشرريم
 .فه البنيم اللغويم و هذا نابع من ا,قتقراا الخاا ا للغم والقرآنافتراه مطذوفات 

و أنا أعرف أن هذا المن   لن ية رب الكثيرر مرن القرراات فمةظم رم , يقرتايع أن يقررأ القررآن 
 رال أتر  بله أن يف مهت و لكن هذا ليس ذنب القررآن برال هرو ذنرب القرراا أن رم تركروا القررآن ت ف

 هذا؟! بدليال عل  بوله تقلم أن يتكال عل  غيره فه أطكام دينهأنه ي وز للم :من باالل م 
ماالب و مقاوال عن  فكالٌ الترك التام للدينت و لكن مع المن   التأويله  ؛وهذه هه آفم التقليد 

, أن يتررك القررآن تمامرا و  توإذا التربس عليره ف رم بةره اآليرات يقرأال في را أهرال الرذكر تنفقه
ت و أما مقألم عدم ف م اآليات ف ذا را ع إل  ال  ال قبال بطاالا , يُ ا ف ذا مةلمايأخذ دينه من ال
الغيرر مألوفرم أو غيرر مةروفرم ت و هرذه المفرردات و لريس إلر  بنيرم اآليرم نفقر ابمفردات اللغم 

 .المدلوال فه القرآن ليقت بالكثير ت و يمكن مةرفت ا بالر وع إل  المةا م
ولريس مرن الرذين براال   تبكتراب ربره تمرام ا,رتبراا يكرون اإلنقران المقرلم مرتبارا ذا المن   وب

 ." "إن بومه اتخذوا هذا القرآن م  ورا :في م الرقوال
 
 

                           

 المن   الةام للقرآن  
 
ْلنَرا َعلَْيرَك اْلِكتَراَب تِْبيَانراً ل ِكُرال ِ َشرْهٍا َ " :نةود فنقروال القررآن كتراب عرام شرامال فيره كرال شرها  َونَزَّ
ف القرررآن ن ررد أن و ت" [89النطررال : ] فرره كررال  بررومي رردي لامن ررا أنرره  تعررد  بنةرروتنفقرره عررر 

ولرم كيرف  تبرآنرا ع براأنره و ت"  [9إِنَّ َهـذَا اْلقُرْرآَن يِْ رِدي ِللَّتِره ِهرَه أَْبرَوُم ]اإلقرراا : " :شها
 كان ذلك؟

 تيتبرادر إلر  الرذهن مباشرر  نره كرلم هللا في رب أنألنه كلم هللات وإذا بلنرا أ بقاامكان ذلك بكال 
فرل برد أنره مختلرف تمامرا ا,خرتلف  توإن كان مكونرا مرن كلمرات وطرروف مثرال برابه الكتربأنه 

فرالنص القرآنره يتميرز بخا ريم لرم ولرن  تو, بد أن نلطظ هذا بو,وح فه النص القرآنه عن ات
نرص   -فه المقدمم وكما بلنا-" بمةن  أنه  المالقمالشموليمأ, وهه " تتتوفر فه أي نص آخر

 . و  الا لكال زمان ومكانف تمالض , يطده زمان أو مكان
                                                

 جل صفا ح  اللو  بالصفا  ببعةح فله س تاله االسماء الت نى!ليس هلل ع   39
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فرل برد أن يشرتمال  تخمقرمائم  رفطمالوإذا كان هذا هو طاال نص مكون من ما يزيد بلريل عرن  
وعندما أبوال الةلوم فأنا أعنه الةلوم بكال  تعل  كم هائال من الةلوم الته تنفع الناس فه طيات م

ال  شرأنه لررم يردع بطثراً فره القياقررم والابيةرم واألخرل  والتمردن وا,بت رراد أي أنره  رم ا,ت را 
وا, تمراع واألطكرام والةبررادات وعلرم الكرلم وغيرهررا مرن الةلرروم إ, وأتر  ب را مف ررلمً فره هررذا 

فنا فه هذا القرآن من كال مثال ... : "ف ذا هو مةن  بوله تةال  تالقرآن وهذا يترأت   ت"ولقد  ر 
وظرف تفره القررآن , يمكرن أن  مفرد فال تمالقرآني مفرد مع العد  مقتويات  فقا بالتطرك عل 

ولكننرا  عرد  مقرتويات فره التوظيرف وا,قرتةماال والتلمريا واإلشرار ت ت وإنمرا ل راتوظيفا واطدا
 .رنا فه اقتخرام هذه الةلوم من القرآننطن الذين ب   

ت متنرراثر  فرره القرررآن كلرره متنيررالقرآ ت أو بررال إن شررئت المفرررد واألمثلررم علرر  شررموليم الررنص 
ولكننررا لاقررف  تبشرركال أو برر خر وكررال المةرران وارد   الواطررد  تشررتمال علرر  مةرران عررد  مفردفررال

 ريرا ونرزو, علر  المرألوف فلرم نقرتاع أن  تفره القررآن بتطديد المةرانه للمفررداتالشديد بمنا 
تفرو   تآنرا ع برا"ونبراات وأخبرارا ع يبرم "بر40آن يشرتمال علومرا نقتخرم هذه الكنوزت فالقر

مررن المةرانه الترره  رراد ب ررا  ت وقرنظال نكتشررف مررن طررين آلخرر  انبررا  ديرردار  الةقررال البشررريبرد
 مالقرآنير ن فره مقابرال كترب التفقرير هرو أن المفررد ت فما ,طظته من خلال برااته للقررآالقرآن
الفرار  أن مرع  تطتمال الكثير والكثير من المةرانه واإلشرارات والمردلو,تت مفرد مثال أي  امثل 

وكرال مرا  تأطردا  زمانرهف رم مرن خرلال ظرروف ويُ  تالقرآن مالض و أي نص آخرر نقربه تراريخه
القرررآنت  مفررداتفةلره القراد  المفقررون أن رم طرددوا و,ريقوا علينرا مردلو,ت وإمكانيرات ف رم 

مرع للكلمرم فن د أن م بالوا بمةن  مطتمال لكلمم ما ثم تمرر بررون وتافروا مةران  ديرد  مطتملرم 
ثرم تمرر بررون وتافروا مةران ووظرائف  ديرد   تر الخلفيم أو األر,ريم المةرفيرم ل رذا الة ررتغي
ف رم علر  أقاقر ا ف مرا أوقرع وأ رودت مفررد ت يمكرن أن تُ وتظ ر إشرارات  ديرد  فره ال كلممتلل

وي ررب علينررا أن , نت رراوز  متالقرآنيرر كلمررمالبطار وهررذا مررا بلترره وأكرررره دومررا أننررا نقرربا فرره
طلرض فره أفرا  المردلو,ت والمةرانه كمرا ت متاليقر االقريام برال نترك ر ا, نقيم ل وأن  ا!شواائ 

 قنا عل  أنفقنا.ت فالقرآن وقع الةلوم ونطن ,ي  هه
 مراولرم نرر فيره  تيقوال: نطرن برأنرا القررآن مررات ومرراتقو تبةه األخو  لقواللن يقنع هذا او

 ولكن , داعه للتةميم. تقوالت نةم القرآن فيه الكثير من الطقائض الةلميم والكونيم
فاالمرا أنره لرم يرر الشرها ينكررهت  هتأنه ية ز أن يرى أبةد من أنفر تهذه هه آفم اإلنقان :نقوال

  !وأن  له أن يف مه وهو لم ي ال إل  المرطلم الته يأته في ا تأويال هذا الشها
 

 مثاال لق ور الةلوم
لرنقص الةلروم  مرن القررآن وممثا, واطردا علر  ب رور الةقرال البشرري فره اقرتخرام الةلر ذكرون

تَْطَقرربُُ ْم أَْيقَاظرراً َوهُررْم ُربُرروٌد َونُقَل ِرربُُ ْم ذَاَت اْليَِمرريِن َوذَاَت وَ " :ت وذلررك فرره بولرره تةررال المالوبررم
                                                

العدد  للقرآن, على الرلم مما فيه من الفوارد  اإلعجازسنغض الطرف هنا عن علم التوافق العدد  للقرآن تماما, وهو ما يسمى ب 40
 يعة: نورد هنا مقتطفات سرل ن العظيمة واإلشارات التي يستحيل صدورها من محمد بن عبدهللا, و

ث لي آد م  ي"ي :ن مرة وهذا نفإ عدد مرات ورود "آدم", ونتذ ر ةوله تعالىيوعشر اورد "عيسى" في القرآن خمس ي   م  ند  ّللا  يس ى عي ث ل  عي ن  م 
 , فنجد التماثل حتى في عدد مرات الذ ر في القرآن. [59]آل عمران : ...

 افق بين نسب ذ ر األشياء في القرآن ونسب وجودها في الطبيعة  و الحياة.وردت  لمة الصلوات في القرآن خمإ مرات, و ذلك التو
, لوجذدناهما تذردان بشذ ل متنذاظر تمامذاً فذي القذر ن ال ذريم, ف لمذة , و لمة الشذ ر ومشذتقاتهاولو نظرنا الى  لمة المصيبة ومشتقاتها

دت  لمة "شيخ" ثالث مرات في القرآن و ذلك  لمة , ورمرة 75مرة, و لمة الش ر ومشتقاتها وردت  75المصيبة ومشتقاتها وردت 
القرآن ثالث مرات و"  جاج"  ذلك , ومثل  ن   لمة "فرات" في ردت" طفل", وردت  لمة "شيوخ" مرة واحدة و ذلك "األطفال",  و

 ثير.نصفها في الثالثة  جزاء األخيرة ومثل هذا  ثير ويستخرج منه ال ثير وال  ,القرآن مارة و ربع عشرة سورة
 علم التواف  العبدي للل,رن هذا علم كامل ال م,اء فيهح  يجب أن يكون من ضمن درجاا  تأ يال اللا,رنح  الابليل علاى جاوال تأ يال  

لَّاِذيَن َكفَاُ, ا ِليَْ اتَْيِلَن َما َجعَْلنَا أَْصَتاَب النَّاِر إِالَّ َماَلئَِكة  َ َما َجعَْلنَا ِعبَّ   َ َعلَْيَها تِْ عَةَ َعَش,َ الل,رن تأ يال عبديا رية المبث,: " تَُهْم إِالَّ فِتْنَاة  لهِ

اَ, و َ اْلَكاافُِ, َن َمااذَ الَِّذيَن أُ تُوا اْلِكتَاَب َ يَْ دَادَ الَِّذيَن رَمنُوا إِيَمالا  َ اَل يَْ,تَاَب الَِّذيَن أُ تُوا اْلِكتَاَب َ اْلُمْؤمِ  ا نُوَن َ ِليَلُوَ  الَِّذيَن فِي قُلُاوبِِهم مَّ

ُ َمن يََشاُء َ يَْهِبي َمن يََشاُء  ُ بَِهذَا َمثاَل  َكذَِلَك يُِضلُّ ّللاَّ ح فلو لم يكن ثمة درجة من درجا  التأ يل الل,رلي هي  [30ح 31]المبهث, : ..أََرادَ ّللاَّ

 التأ يل العبدي ف تص ح هذه اآلية بال مبلو   لن لصل إلى م,اد هللا منها.
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َمااِل َوَكْلبُُ م بَاِقاٌ  ِلئْرَت ِمرْنُ ْم ُرْعبراً ِذَراَعْيِه بِاْلَوِ يِد لَِو ااَّلَْةَت َعلَْيِ ْم لََولَّْيَت ِمرْنُ ْم فِرَراراً َولَمُ  الش ِ
 " [18]الك ف : 

وهم الفتيم الرذين فرروا بردين م ودخلروا فره ك رف فنراموا  تهذه اآليم تتطد  عن أ طاب الك ف
وعنردما  توهه مةروفم فه األدب األوروبه ب "النرائمين القربةم" 41وتقةم قنينفيه ثلثمائم 

شررمس تزطررزح عررن الك ررف يمنررم كنررت ابرررأ هررذه اآليررات وأنررا  ررغير كنررت أتف ررم وأتقبررال أن ال
بررأ اآليرم التره تلي را أكنرت عنردما ولكرن  تل ت يب م الطرار  أو ال,روا فيقرتيقظوالكي تويقر 

ر لنرا في را كشرف علمره كبيرر وهرو ولكن ظ ر تأمر علي ا مر الكرام مثال كثير من المامنين اآلن
أو ي,رارون للربراد برم لتةامال مرع مرن يقرقاون فره غيبووكيفيم ا تلمغيببينالتو يف الدبيض ل

 فتر  اويلم.
 :لمن   القليم لذلكوتأمال مةه فه اآليات الته تةايك ا

 .شيئا فيقتيقظون ان طت  , يقمةواذرب عل  اآل,ُ  تأو, : "ف,ربنا عل  آذان م"

والطالرم الوطيرد   ت"وتطقرب م أيقاظرا وهرم ربرود" :بدليال بولره تةرال ت الةين تفتا وتغلضثانيا: 
ت فلرو كانرت كرال برهرموتغلرض  مفتوطرمتكرون عينره تلقيا وأطقبه مقرتيقظا أن الته أرى في ا مق

 .كانت مغلقم لظننته نائما أو ميتامفتوطم دوما لظننته ميتات ولو 
 ثالثا: يقلبون يمنم ويقر .

 .للو يد: الكلب ثابت , يقلب وباقا ذراعيه رابةا
,رع علرر  قررير متمرروم أو فاإلنقران إذا وبررع فره غيبوبررم اويلرم يو التو ريفتوهرذا بمرم فرره 

  تقلبونيقلب يمنم ويقر  طت  , ي اب بقرطم الفرا ت وهذا ما ذكرته اآليم ف م كانوا يُ 
بخلف الكلب الذي , ي اب أبردا ب رذا المررهت فرذكرت اآليرم أنره كران  فره طالرم ثابترم باقراا 

 ذراعيه إل  الو يد وبغير طا م للتقليب.
مغمرره الةينررين ف مررا ي رراب بررالةم  أو بال,ررةف الشررديد  إذا ظررال اإلنقرران لفتررر  اويلررم  ررداو 

طترر  , يشررةروا  -مثررال المقررتيقظ  -كررال فتررر  و تغلررض مفتوطررم   ةررال هللا عيررون ملررذلك  تللب ررر
 بتغير عندما يقتيقظون.

ف ذه م موعم من اآليات اشرتملت عر,را علميرا دبيقرا لطالرم المغيببرين وكيفيرم التةامرال مة رمت 
لمرا رأوا في را شريئا برال قريرون  تبر  التفقير فره الة رور الما,ريمها عل  كال عبااولو عر,ن

 ؟ اذافقا أن م كانوا يقلبونت لم
!! فكمررا  ررمو, ي م القرربب ونةرفرريت مررا يفيررد هررو أن هللا أخبرر بتقليررب م و, األمررر , يةنرري مهرذا 

ف ررذا نمرروذم بقرريا لق ررم  ت-طبكررم دراميررم أو إكمرراال لل ررور !! –يبرردو هررذا  ررزا مررن الق ررم 
ونراهرا  تاهرا ب رم برآنيرم تخلرد ذكرر أباال راأمرا نطرن فنر ترآنيم لم ير في ا األبدمون إ, ب رمب

 تأن را اطتروت علومرا ابيةيرم وابةم تاريخيم تطكه مرطلم من مراطرال ا,,را اد الردينهت ونررى
تتطررد  عررن ترراريخ  ويمكررن ف م ررا بأشرركاال مختلفررم أخرررىت مثررال ف م ررا علرر  أن ررا نبررا  برآنيررم

مطبوقم فه ظلمات ال  ال لقنين اويلم ثرم تنتشرر بةرد ذلرك لفترر   تكيف أن ا ظلو تالمقيطيم
 .وعل  ذلك فقس و غير ذلك راا كثير تب ير  ثم تةود إل  ا,,مطلالت 

لق رر  فكثير من الةلوم المتناثر  فه القرآن نمرر علي را مررور الكررام بردون أن نلقره ل را برا,ت 
و  كثيررات طالنرالتغيرر  و أهرداف طررف فره القررآن طكرم ولكن لو عرفنرا أن لكرال علومنا ونظرنات

 !لكنه الق ور الةقله والر,ا به
 

 الةموم والشموليم
                                                

,  ن المراد من التسع سنين الزاردة هي السذنوات الهجريذة, و  نهذا الفذر  بذين السذنوات الهجريذة و الميالديذة   يوجد    دليل على 41
 .ثالثمارة وتسع سنين,     نهم لبثوا واألولى تر ها  ما هي
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 الةمرروم هرروالقررآن  المررن   الةرام فرره  نإ :فنقروال تونةرود مررر  أخررى إلرر  مو,روع الشررموليم 
 ت فمررن يقرررأ القرررآن يتأكررد تمامررا أن هررذاككترراب أو مو,رروعات و ررزاا ككلمررات لً ُكرر توالتوقررع

الكتاب , يخااب بيئم مةينم أو أفرادا مةينين فه زمران مخ روصت و مرن يقرتقرأ القررآن ي رد 
ت وبد , غالباذكر األقماا بالتطديد ي,  ما نقرأ الق ص القرآنه مثل ن د أنه فةند تهذا الشةور

م ط رالطت  ت با الطادثم  إبرازهتيذكر المكان و, الزمانت فالغره من الطادثم هو الذي يتم 
بررال إن القرررآن عنرردما أراد تخليررد بةرره أطرردا  مةينررم فرره ترراريخ البةثررم  لكررال زمرران ومكررانت

كررال زمرران ومكررانت فررانظر مررثل عزيررزي  علرر المطمديررم ذكرهررا باريقررم عامررم يمكررن إقررقاا ا 
بةررد غررزو  برردر وتتطررد  عن ررات هررال ,طظررت أن ررا القررارىا فرره قررور  األنفرراال الترره نزلررت كل ررا 

لغررزو  أم أنررك تشررةر أن هررذه القررور  تتطررد  عررن أطرردا  يمكررن أن مط ررور  فرره ناررا  هررذه ا
 تتكرر فه موابف مختلفم وكثير ؟

 وهال شةرت أن التشريع الوارد في ا هو مختص بغزو  بدر أم أنه طكم  الا لكال الغزوات؟
كرذلك يمكرن إقرقااه علر  أي وابةرم  الةررهيقتشرةر المررا أن هرذه األطكرام عامرم و  مشاهد ً 

مت ولينظر القارىا مر  أخرى فه قور  آال عمرانت والتره نرزال  رزا كبيرر من را تاريخيم مماثل
يتطد  عن غزو  أطدت ف ال يقتشةر أن القور  تدور فره نارا  هرذه الغرزو  أم أن را تردور فره 

 ي ا إققااه عل  موابف مختلفم؟ناا  عام 
دت برال هرو طرفره وابةرم أُ  42من ينظر قي د أن اإلققاا إقرقاا عرام , ي را ط رره برأي طراال و

ماررابض لطرراال كثيررر مررن الوبررائع الترره هرره , مطالررم وابةررم فرره الم تمررع اإلقررلمهت ففرره طالررم 
  وبوع ا يقتخرم طكم ا من اآليات القرآنيم هذه وشبي ات ا.

وعندما يتطد  عن طكم شرعه مقدر تتغير بيمته مع الزمان ت ده يطدد ذلرك برالمةروفت فن رد 
األشياا بال ترك ا تابةم للةرف فه هذا الزمرانت فن رد أن هللا تةرال  م هذه يَ مثل أن هللا لم يطدد بِ 

ن تَرَرَك َخْيرراً اْلَوِ ريَّمُ ِلْلَواِلرَدْيِن َواألْبرَربِيَن بِراْلَمْةُروِف َطق راً َعلَر  "إِ  :يترك مقدار الو يم للةرف
 " [180اْلُمتَِّقيَن ]البقر  : 

وو,رع  تلمررأ  فره البيرت برال تررك ذلرك للةررفو ن د أن هللا تةال  لم يطدد وا برات الر رال أو ا
ُ َعِزيرٌز و"َامم بقوله: القاعد  الة َ رااِل َعلَرْيِ نَّ َدَرَ رمٌ َوَّللا  لَُ نَّ ِمثْراُل الَّرِذي َعلَرْيِ نَّ بِراْلَمْةُروِف َوِللر ِ

ْزبُُ رنَّ َوعلَ  اْلَمْولُروِد لَرهُ رِ "  :ون د أن هللا تةال  يقوال فه مو,ع آخر"ت [228َطكُيٌم ]البقر  : 
 " [233]البقر  :  َوِكْقَوتُُ نَّ بِاْلَمْةُروِف ,َ تَُكلَُّف نَْفٌس إِ,َّ ُوْقةََ ا

 [241ِلْلُمَالَّقَاِت َمتَاعٌ بِاْلَمْةُروِف َطق اً َعلَ  اْلُمتَِّقريَن ]البقرر  : "وَ  :وفه مو,ع آخر يقوال تةال  
أْكاُْل بِاْلَمْةُروِف فَِ ذَا َدفَْةتُْم إِلَْيِ ْم أَْمَوالَُ ْم فَأَْشرِ ُدواْ َمن َكاَن فَِقيراً فَْليَ ويقوال فه مو,ع آخر" و َ" 

ِ َطِقيباً ]النقاا :   ُ  " [6َعلَْيِ ْم َوَكفَ  بِا
ركت للةرف وللزمان والمكرانت ولرو د في ا القيمم بال تُ وغير ذلك كثير من الموا,ع الته لم تطدَ 
أ, وهرو تاريخيرم الرنصت فمرن المةلروم أن مأز  كبير  طدد القرآن بيمم هذه التةاملت لوبع فه

هذه المقادير من المتغيرات الته , تثبتت فلو طددت فره القررآن لةلرم أن هرذا الكتراب ابرن بيئتره 
ا كران الكتراب مرن عنرد هللا فرل برد أن و لكن لم  ت فل ي لا أن يكون لكال زمان ومكانت 43وزمانه

ويقتق ره هرذه الشرموليم والةمروم فره ن يكرون عامرات أيكون مالقرات ولكره يكرون مالقرا , برد 
  . ميع آياته

                                                
ل ق ذدو ن " : حظت من خالل استقراري للقرآن هذا التعميم بشدة فمثال  لمة "بدر" الواردة في ةولذه تعذالى 42 ل ذة  و  رٍّ و   نذت مو   ذي ذر   م  ّللا   بيب ذدو ص 
,     ننذا نصذرنا ببذدر وهذو )ص(, التي يحملها المفسرون علذى م ذان الغذزوة يم ذن حملهذا  يضذا علذى النبذي" [123]آل عمران : ..

جو بدر وسراج منير, وفي ةوله تعالى " )ص( , فالنبي)ص(النبي و  ط راً ز  ا و  نوه  يود  م ي ا ة ض ى ز  ا ف ل م  , فزيد هذا هو "[37]األحزاب : ... ن ا  ه 
زيد ابن ثابت ول ن ا سم نفسه "زيد " يرتبط في  ذهان الناإ بالمجهول  ما تقول إ من الناإ, و ما نجد  لنا في  تب النحو: جذاء 

ت ب  ]المسد : ب تو ي د ا   بيي ل  زيد  و حضر عمرو, فحتى ا سم الوارد يميل يلى عدم التحديد, وفي ةوله تعالى "ت   " , فأبولهب هذا  [1ه بٍّ و 
ويم ن حملها على  ل من  ان هذا حاله من الشرور واآلثام و ييذاء اآلخرين,  ,, ول ن ا سم نفسه يشعرك  نه صفة)ص( هو عم النبي

 .م ن  ن تعمم  يضا, فمن الموطبعا نحن   نن ر هذه الشخصيات  و الوةارع ول ن نشير يلى الجانب التعميمي في هذه المسميات
 

في حالة ورود  حاديث في تأويل اآليات التي تذ ر  مصطلح "بالمعروف", فهي من  حاديث التأويل المرحلي, التي  انذت مناسذبة  43
 .لعصرها وزمانها, و التي   يجوز  ن نستمر عليها مع تغير الزمان و الم ان, بل   بد من استحداث ةيم ومقادير مناسبة لزماننا
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مررن أهررم األقررباب الترره  –وهللا أعلررم– تولقررد رأيررت أن المطافظررم علرر  الةمرروم فرره القرررآن كانرر
 ريال ال رل  فره القررآن لق,رت علر  كررت تفافلرو ذُ  ت ةلت تفا يال ال ل  , تذكر فه القررآن

هرذا إذا –"ال رل " ل را مةنر  شررعه ولغروي رف أن ت فرنطن نةرالقررآنالشموليم والةموم فره 
والشرعه هو  رلوات المقرلمين الخمرس  –بلنا بالتققيمم المألوفم لالفاظ إل  شرعيم ولغويم

ت ون رد أن "ال رل " فره القررآن تتطررك علر  عرد  مقرتويات مرن  رل  إل  الةشراا من الف ر
وال ررلم ومررن  ررل  المقررلمين  ومررن  ررل  بررالمةن  اللغرروي أي الرردعاا 44األنبيرراا وأبرروام م

المألوفمت وعند الطدي  عن ال ل  يرتم دخروال كرال هرذه المقرتويات فره الطردي  و, يرراد إلغراا 
 ا فةند الطدي  عن ال ل  يق د ال ل  المألوفم والردعاا وال رلم براوت وبابيةرم منأي  زا 

 رذا كمرا أرى وطتر  , نقرع ل الطاال عند الكلم عن ال ل  عند القابقين , يق رد  رلتنا هرذه ت
طمرال علر  الةمروم برال وتق,ره علر  الةمروم لرم يرتم ذكرر تفا ريال , تُ  كثير  اويلم فه تف يلت

لنبره إلر  اب را  أُوطهوألن هذه التفا يال من باب التأويال أي التابيض والمقابلم فقد  ت45 ال ل 
 .يةلم المقلمين كيف يقومون بال ل ت لوطيا تةليميا مقتقل

ت لطدي  عن الط  ذكر بةه التفا يال ليس علر  قرببيال التةلريم برال علر  قربيال اإلخبراروعند ا 
ْةلُوَماتٌ " ب ِكُرْم فَرِ ذَا "لر ت و[197]البقرر  :  اْلَط   أَْشُ ٌر مَّ رن رَّ ْيَس َعلَرْيكُْم ُ نَراٌح أَن تَْبتَغُرواْ فَْ,رلً م ِ

َ ِعنَد اْلمَ  ْن َعَرفَاٍت فَاْذكُُرواْ َّللا  رن بَْبِلرِه لَِمرَن أَفَْ,تُم م ِ ْشةَِر اْلَطَراِم َواْذكُُروهُ َكَمرا َهرَداكُْم َوإِن كُنرتُم م ِ
 "  [198ال,َّ ل ِيَن ]البقر  : 
 ت"أفي,رروا مرن عرفررات وافةلرروا كررذا" :" فر ذا أف,ررتم مررن عرفررات"  ولرم يقررال :فرنلطظ أنرره برراال

ألن هذا أي,ا مرن  تولكن الطدي  هنا عن شها مةروف وليس عل  قبيال ذكر التفا يال للتةليم
 . )ص( الموا,ع الته تاوال وأول ا لنا النبه

  ميةرا ولكن تخيال أن تأته تفا يال ال ل  فه القرآن مثرال مرا  راات تفا ريال الو,روات ونطرن
ا أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُرواْ إِذَا بُْمرتُْم يَر" :فه آيم واطد  وهره بولره تةرال   رداوالتفا يال الو,وا  قرأن

 فاْغِقلُواْ ُوُ وَهكُْم َوأَْيرِديَكُْم إِلَر  اْلَمَرافِرِض َواْمَقرُطواْ بُِرُاوِقركُْم َوأَْرُ لَكُرْم إِلَر  اْلَكْةبَريِن إِلَ  ال َّل ِ 
رَن اْلغَرائِِا أَْو ,َ  رنكُم م ِ ْرَ,  أَْو َعلَ  َقفٍَر أَْو َ اا أََطرٌد مَّ ُرواْ َوإِن كُنتُم مَّ  َمْقرتُمُ َوإِن كُنتُْم ُ نُباً فَااَّ َّ

ْنرهُ َمرا يُِريرُد  ُمواْ َ ِةيداً َاي ِباً فَاْمَقُطواْ بُِوُ وِهكُْم َوأَْيرِديكُم م ِ ُ ِليَْ ةَراَل الن َِقاا فَلَْم تَِ ُدواْ َماا فَتَيَمَّ َّللا 
َركُْم َوِليُتِمَّ نِْةَمتَهُ َعلَْيكُْم لَةَلَّكُْم تَْشكُُرونَ  ْن َطَرمٍ َولَـِكن يُِريُد ِليَُا َّ   "  [6 ]المائد  : َعلَْيكُم م ِ

 تآيم  امةم مانةم عامرم شرملت الو,روا وطالرم عردم المراا الطقيقره أو ا,عتبراري و ن د أن ا 
فالو,روا لرم  توهه بمم فه ا,خت ار ولم ن د ل ذا المو,وع أي ذكر بةد ذلك فه القرآن بتاتا

ليرات فره قرور  ت وال يام ذكرت فرو,ه وأطواله فه م موعم آيات متتايذكر إ, فه هذه اآليم
واطد  بشكال عام  امع مانع ولم يذكر فه أي مكان آخرت ثم إن الطدي  فه القررآن عرن ال ريام 

كرر ال روم يدور فه ناا  واطد وهو ال يام كما علمناه و, يتطرك فه أكثر من دائرر  برال إذا ذُ 
بخرلف  وفه نفس الوبت تفا يال ال يام بليلرم تن رف الذهن مباشر  إل  ال يام الذي نةرفهإ

 .ابض بد, من أن تف الالته من األنقب ل ا أن تاوال أي تُ  تتفا يال ال ل 
, برد مرن أن شموليا ويتطرك عل  قبيال الةمروم  "ن ا"القرآن إذا كان , بد من أن نتذكر أن و

مررا دام هررذا  تطترر  اآلن و ررد رردت والترره لررم تالترره وُ شررامل  ميررع األشرركاال األدبيررم كررذلك ن ررده 
ت فتنروع تابم عقلنه مقبروال مو ره ولريس علر  قربيال الفو,ر  أو مةردوم ال ردفالتو ه فه الك
إلر  ب رم اويلرم إلر  األمثراال إلر  الق رم الم زئرم إلر  الق رم من ب م ب ير   النص القرآنه

ولكررن  تفرره الروايررم هتوظيررف ال نقررالوطترر  ذات الن ايررات المفتوطررم إلرر  األقررلوب المقت,ررب 
بردروس كثيرر  ولريس  هنخررم منر تاما ومطوريا فه الق مالتوظيف النظيف الذي يلةب دورا ه

                                                
عد من عالمات التحية  انت بنفإ الش ل, و ندلل على ذلك بأن ا نحناء "الر وع" ي   شرارعلذ   راه  ن الصالة في جميع الا 44

, د جميع الشعوب حتى المتخلفة منهاوا حترام والخضوع في جميع  نحاء العالم, و ذلك نجد  ن السجود   يزال يعد ةمة الخضوع عن
 فتجدهم يسجدون ألصنامهم!!

, ومتى لصالة من ةيام ور وع وسجود وتشهد, وعدد ر عات  ل صالةتصور معي عزيز  القارحء  ن القرآن عرض لتفاصيل ا 45
درك الر عة ومتى   تدرك,  م  ان سيحتاج هذه من اآليات بل الصفحات التي   يم ن حملها على    مستوح آخر ي  تعليم الصالة, ت  

 ك في مستويات عدة بمدلو ت مختلفة  ثيرة.بخالف جميع آيات القرآن التي تتحر
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 ودور القرريا  يةارره د,,تن كرران وإلرر  التكرررار اللفظرره وإ تللنررزوات ب ثرار  شرر وات وتطريرركٍ 
إلر  نرص ت رويري  46ومن نص برانونه إلر  نرص علمره ب رياغم أدبيرم عاليرم  تمامات مختلف

م والكرون عر,را شريقا دبيقرا وإل  نرص تراريخه يةرره أطرواال البشرري ةرهعاله الدبم فه ال
ف و من طي  الشموال كنص أي,ا شامال كرال أنرواع الكتابرات وكل را علر   توإل  ...  ادبا وإل 

 قبيال الةموم وتةدد المقتويات فه الطركم.
ت وفي را مرن الطكرم والمرواعظ قرآن ذكر ب رم كاملرم فره آيرم واطرد أن ال فةل  قبيال المثاال ن د

ْو َكالَّرِذي َمررَّ َعلَر  أَ " :ون رد هرذا فره بولره تةرال  ؟!اض القرآنمن يقتن لكنو توالدروس الكثير
ُ ِمئَمَ  ُ بَْةَد َمْوتَِ ا فَأََماتَهُ َّللا  َعراٍم ثُرمَّ بَةَثَرهُ بَْريٍَم َوِهَه َخاِويَمٌ َعلَ  عُُروِشَ ا بَااَل أَنََّ  يُْطيِـه َهـَِذِه َّللا 

 بَْةَه يَْوٍم بَااَل باَل لَّبِثْرَت ِمئَرمَ َعراٍم فَرانظُْر إِلَر  َاةَاِمرَك َوَشرَرابَِك لَرْم بَااَل َكْم لَبِثَْت بَااَل لَبِثُْت يَْوماً أَوْ 
َها لَْطمراً يَتََقنَّْه َوانظُْر إِلَ  ِطَماِرَك َوِلنَْ ةَلََك آيَمً ل ِلنَّاِس َوانظُْر إِلَ  الِةَظاِم َكْيرَف نُنِشرُزَها ثُرمَّ نَْكقُرو

ا تَبَيََّن لَهُ بَاالَ  َ َعلَ  كاُل ِ َشْهٍا بَِديٌر ]البقر  : فَلَمَّ  "[259 أَْعلَُم أَنَّ َّللا 
ظررات وأن نربا ررا بمررا ببل ررا ف ررذه ب ررم كاملررم , تطتررام إ, أن نقررتخرم من ررا الرردروس والة

لوا ما أ مله القررآن! ف رذا أمرر ت أما أن نفةال ما وبع فيه القاد  المفقرون من أن م ف   وبةدها
أن  في رربفبمررا أن هللا ذكرهررا هكررذا عامررم  تيف مرروا الررن   القرآنرره ع يررب ودليررال علرر  أن ررم لررم

و, ينبغه أن نف ل ا بأي طاال من األطواال ألن هرذا هرو  تم ملمنف م ا عامم ونقتناق ا عامم 
 وإ, لم ذكرها هللا هكذا؟ الةب  بةينهت

قريدنا وأش ر نموذم لرذلك هرو ب رم  تون د أن القرآن ذكر الق م الم زئم فه عديد من قوره
والكتابرات  48 تللق م الاويلم الكاملم وهه ب م قيدنا يوقفت وتةره القرآن كذلك 47موق 

 ولكن من يقتناض؟ تالتاريخيم منثور  فه ب ص األنبياا
ولكرن مرن يتردبرت وبابيةرم الطراال هنراك والكتابات الةلميم بال ياغم األدبيم الةاليم تما القررآن 

 تولاقف لن نف م ا إ, بةد أن تظ ر علر  القراطم األدبيرم أشكاال أدبيم كثير  أخرى فه القرآن
 بد, من أن نقلدها نطنت نتة ب من ا و, نفةال شيئا.

 تأو تلميطرا  رراطمفيه  ماع كال شرها  مبنه عل  الةموموفالقرآن ككتاب هو كتاب شامال  نإذ
مررن  بررال قرربض إلرر  أنررواع لررم يررأت ب ررا أطررد توكررنص هررو نررص شررامال  ررامع لكررال أنررواع الكتابررات

وطت  فه تف يله مبنره علر  الةمروم والشرموال لكرال  زئيرم فره الرنص القرآنرهت ولرو  تالةالمين
أمكن و,ع  ور  م غر  للكون فه هرذا  كان النص القرآنه غير مبنه عل  الةموم الشامال ما

أطردهما مقرروا وهرو القررآن واآلخرر منظرور وهرو الكرون  ؛و كتابران :القرآنت وكما يقراال دومرا
ت وكرال طررف فره كلمرم مقرتخدم أمثرال اقرتخدام و, يمكرن أن تطرال كلمرم مطرال تاابقانوكلهما م

وكال هذا ألنه مبنه عل  الةمروم ولرو, الةمروم ألمكرن اقرتبداال لفرظ  تكلمم و, طرف مكان طرف
 .تفتأ"لذلك مثل وهو كلمم "ون,رب  تمكان آخر و, فار  كبير

ُ تَاو " :ات فه نفس هذه ال ملمو ا تلنت ور أن هذه الكلمم فه غير القرآن :ونقوال تَرْذكُُر  تَْفتَأ
 ً  لم , ي وز أن نقتبدل ا بأي كلمم أخرى؟ " يُوقَُف َطتَّ  تَكُوَن َطَر,ا

كلمم )تفتأ( هنا بمةن  , يزاال وهه من أخوات كان )ما انفك، ما برح، ما زاال، مرا , ي وز ألن 
لتره برد تةاره نفرس المةنر  مرن ات را ا, ي وز و,رع أطردا مرن أخويبق  القااال لماذا و تفتها(

 ؟ الدوام اإلقتمرار و
                                                

لم يظهر حتى اآلن     تاب علمي دةيق مصالا بصيالة  دبية عالية, بل  ل ال تابات العلمية مصالة صيالة جافة   يم ن  46
 ةراءتها  أدب بأ  حال من األحوال.

مل فيه مع القصص القرآني, ونحن نرح  نه نشير يلى  ننا نتحدث هنا عن القصص من منظور  دبي,     ةل مستوح يجب التعا 47
يجب التعامل مع القصص القرآني على مستويات  على من ذلك مثل المستوح التأريخي والمستوح الطبيعي والمستوح ا جتماعي 

 .وهلم جرا
لا يوساف ماع كان صبي  لي يتتا ر مع بعض لمالئه في قصة سيبلا يوسف فلا  له أحبهم " للاب حابك كاذا  كاذا " فاي موقاف سايب48

الع ي ح فلا  له : للب قا  هللا تعالى " لتن للص عليك أح ن اللصص "  ما في ال اورة هاو أح ان اللصاص  ل انا بتاجاة إلاى ام,أة 

 غي,ه ح ف هت ال,جل.
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من مةاني را )قرك ن( بمةنر  مقرتمر ألنره عنردما فن د أن :  نقتةره مةن  كلمم فتها فه اللغم
 ً نقره )فتئرت  , يقكن ف و مقتمر، ومةناهرا أافرأ النرار )يقراال فترها النرار( ومرن مةاني را أي,را

  ثلثررم مةررانه قررك ن وأافررأ النررار ونقرره. وفابررد الةزيررز ( ل ررا فتررأ األمرر أي نقرريته(. إذن كلمررم )
قكن بم رد مرور الزمن فمن مرات لره ميرت يقركن بةرد فترر  لكرن هللا تةرال  أراد أن يةقروب , 

ْت َعْينَراهُ ِمرَن اْلُطرْزِن فَُ رَو َكِظريٌم ْ {(، وفابرد الةزيرز 84ينق  و, يكف  بدليال بوله تةال  )َواْبيَ,َّ
 لرم عليره القرلمر   نبيه ويقاال )طر  بلبه( والنار الته بين  نبه يةقروب كأنما هناك ناراً تط

، وهرو لرم عليره القرلمتنافئ مع مرور األيام ولرم ترزال النرار ملت برم مقرتةر  فره بلرب يةقروب 
ون بال رربر والقررلوان. إذن " تفتررأ "  يرنس وفابررد الةزيررز ينقر  بةررد فتررر  ولرذا يرردعو لرره المةرز 

راد  هنا فه اآليم و, يادي أي لفرظ آخرر هرذه المةرانه م تمةرم غيرر  مةت كال هذه المةانه الم
هررذه الكلمررم. والقرررآن الكررريم لررم يقررتةمال هررذه الكلمررم إ, فرره هررذا المو,ررع فرره قررور  يوقررف 

 . ( واقتةمال )يزاال و, يزاال( كثيراً فه آيات عديد  )و, تزاال تا لع عل  خائنم من م

  49" اهـالذي يمره مر,اً شديداً وي لك. واقتخدام كلمم طر,اً فه اآليم تدال عل 
 و نةيد القااال مر  أخرى: هال يمكن أن تطال أي كلمم فه اللغم مطال هذه الكلمم؟

ي ررب أن  و أنررهت والتوقررع وبةررد أن و,ررطنا للقررارىا أن المررن   الةررام فرره القرررآن هررو الةمرروم
ا قرآن لرم يرأت عامرنتةامال مةه بنفس المن   فنةممه نطرن أي,را بردر اإلمكران وا,قرتااعمت فرال

ت برال , برد أن ندعره يأخرذ م رراه ومقرارهت وننشرأ لره نطرن لنخ  ه أو لن,يقه فنتط ر واقةا
 .المقارات الم يئم الموافقم له

 

 توقعنماذم لل
مرن خرلال عرره بةره نبطرر اآلن فره القررآن  ت, مردلوال لره عامراوطت  , يكون الكلم كلمرا  

وقرتكون هرذه  تشئنا الدبرم  ر فائد  كال كلمم و طرف إذاوتظالشامال  هاألمثلم الته تظ ر عموم
بخلف النموذم القابض لقور  الك رف الرذي كران  تاألمثلم نماذم للتوقع فه ف م كلمات القرآن

وكررم أ,ررةنا علرر  أنفقررنا مررن روائررع  تقنا واقررةا,رري  ونتفكررر بلرريل كررم ت التوقررع فرره ف مرره ككررال
 وكم ه,مناه طقه:برآنيمت 

 : غايم فه الف اطم وبمم فه التةبير البيانه ت وهه بوله تةال   يم ههونبدأ اآلن ب

ن فَرْوبِكُْم َوِمرْن أَْقرفاََل ِمرنكُْم َوإِْذ َزاَغرْت اأْلَْبَ راُر َوبَلَغَرِت اْلقُلُروُب اْلَطنَراِ َر َوتَظُن ر"إِ  وَن ْذ َ اُاوكُم م ِ
ِ الظ نُونَا ]األطزاب :  َُّ  "[10بِا

هرذه  رد هنرا نموذ را مرنوت ونرالم راز الم قرمطرد  وهره زاويرم اآليم مرن زاويرم وا هذه فقرت
 ت طي  باال:التفاقير وهو تفقير القرابه

وبلغررت القلررروب الطنرررا ر" أي زالرررت عرررن أماكن رررا مررن ال ررردور طتررر  بلغرررت الطنرررا ر وهررره "
: هرو علر   . وبيرال الطلبيم، واطدها طن ر ؛ فلو, أن الطلو  ,ابت عن ا لخر ت؛ باله بتاد 

 ؛ باال:!!!  عل  مذهب الةرب عل  إ,مار كاد الغممةن  المب
 .إذا ما غ,بنا غ,بم م,ريم هتكنا ط اب الشمس أو بارت دما

أي كادت تقار. ويقاال: إن الرئم تنفتا عند الخوف فيرتفع القلب طت  يكاد يبلل الطن ر  مرثل؛ 
القلرروب ول ررذا يقرراال لل برران: انررتفخ قررطره. وبيررال: إنرره مثررال م,ررروب فرره شررد  الخرروف ببلرروغ 

الطنا ر وإن لم تزال عن أماكن را مرع بقراا الطيرا . براال مةنراه عكرمرم. روى طمراد برن زيرد عرن 
أيوب عن عكرمم باال: بلل فزع ا. واألظ ر أنه أراد ا,اراب القلب و,رربانه، أي كأنره لشرد  

 " اهـا,ارابه بلل الطن ر . والطن ر  والطن ور )بزياد  النون( طرف الطلض. 
و هنرا علر  أن را األع,راا المو رود  فره ال ردورت  " القلروب"فقر المفقرون وبابيةم الطاال 
تطتمرال  بلربمرع أن كلمرم  ونطرن نررفه كرال هرذاتت فا وطملوا الكرلم علر  المبالغرم!بدروا مطذو
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أَفَلَررْم يَِقرريُروا فِرره اأْلَْرِه فَتَكُرروَن لَُ ررْم بُلُرروٌب " :والقرررآن نفقرره يقرروال ب ررذا القرروال تمةرران عديررد 
رُدورِ  اْلقُلُروُب الَّتِره فِرهوَن بَِ ا أَْو آذَاٌن يَْقَمةُوَن بَِ ا فَِ نََّ ا َ, تَْةَم  اأْلَْبَ راُر َولَِكرن تَْةَمر  يَْةِقلُ   ال  

 "[46]الط  : 
أو هنراك  تلم أنه هناك بلروب ليقرت فره ال ردورفه ال دور" عُبقوله " فةندما خ ص القلوب

ه ليقت فه ال دورت وطت  نفك هذا اللبس لننظرر وه بلوباأشياا أخرى كثير  يمكن أن تقم  
 أو, ما مةن  بلب فه اللغم؟

بلب القاف واللم والباا أ رلِن  رطيطان: أطردهما يردال  علر  " :يقوال ابن فارس فه المقاييس
 ، واآلَخُر عل  َرد  ش ٍا من   ٍم إل    م.خاِلص َشهٍا وَشريِفه

ال القَْلُب:   ه ألنَّره أْخلرُص شر ٍا فيره وأرفَةُره، وخراِلُص كرال  شر ٍا ، قرم  بلب اإلنقان وغيرهفاألوَّ
 " اهـ  وأشرفُه بَْلبُه،

"وبلغرت القلروب الطنرا ر" ان ررف  :إذا فالقلب يطتمرال مةران عرد ت ولكرن لمرا براال هللا عزو رال
الررذهن مباشررر  إلرر  ذلررك الة,ررو المو ررود فرره ال رردرت ولررم يفكررر أطرردهم فرره مةنرر  آخررر ل ررذه 

وهو أن القلب يراد به خالص الشها وداخلره أو  تلرا ا مو ود ب ذن هللاالكلممت ولكن المةن  ا
ت  وكرل الرو  ين مررادان فره -فره الربلد تقلرب م, يغررك –يراد به التطويال والتغير والت رف 

و رررلت الطنرررا ر وناقرررت ب رررا وتغيررررات  -المةنررر  األوال للقلرررب– ت فمكنونرررات األنفرررس المفررررد
 .اض ب او لت أي,ا للطنا ر ونُ  -الثانه المةن -وتقلبات وت رفات النفس 

اللفتم البلغيم أن هذا اللفظ يوطه أي,ا أن الة,و المتةرارف عليره بفرز وو رال إلر    و, ننق
الطن ر  من شد  الفزعت وهذا تةبير فه بمم الروعم والبلغمت ول ذا بلنا أنره , يمكرن أن تطرال 

و رروال الة,ررو –تةارره مةنرر  تمثيلرره  لفظررم مكرران أخرررى أبرردات فمررا هرره اللفظررم الترره يمكررن أن
 لبات ومكنونات النفس عل  األلقن؟!ومةن  ظ ور تق –ي إل  الطن ر  من شد  الفزع قدال
ت  االةربه بأكمله عن كلمم تطال مطال هذه الكلمم فره هرذا المكران مرا و ردن قانفلو بطثنا فه الل 

   .والت ور , كله نةم قن د كلمات تةاه  زا المةن  
 

َوبَرااَل الَّرِذيَن َكفَرُروا َهراْل نَرُدل كُْم " :ذ ا آخر مرن التوقرع فره المةرانه وهرو بولره تةرال ونورد نمو
ْبتُمْ َعلَ  َرُ اٍل يُنَب ِئُكُْم إِذَا  ٍ  إِنَّكُْم لَِفه َخْلرٍض َ ِديرٍد ]قربأ :  ُمز ِ "ت وقريكون الطردي  هنرا  [7كاُلَّ ُمَمزَّ

 قرون هذه الكلمم؟ر أو, كيف فقر المفنظعن كلمم "مزبتم " ت ولن
 طي  باال : تونذكر هنا ما باله اإلمام الابري فه تفقير هذه اآليم

يقوال تةالـ  ذكره: وباال الذين كفروا بـاو وبرقوله مـطمد  ل  هللا عليه وقرلمت متة برـين "  
ب رئُكُْم إذَا : َهاْل نَُدل كُْم أي ا الناس علـ  َرُ اٍل يُنَ  من وعده إياهم البة  بةد الـمـمات بة, م لبةه

ٍ  إن كُْم لَِفـه َخـْلٍض َ ِديٍد يقوال ْبتُـْم كاُل  ُمـَمز  : يخبركم أنكم بةد تقاةكم فرـه األره برلا وبةرد  ُمز 
 م يركم فـه التراب رفـاتات عائدون ك يئتكم ببال الـمـمات خـلقا  ديدات كما:

بااَل ال ِذيَن َكفَُروا َهراْل نَرُدل كُْم ـ طدثنا بشرت باال: طدثنا يزيدت باال: طدثنا قةيدت عن بتاد  وَ 21911
ٍ  برراال: ذلررك مشررركو بُررري  والررـمشركون مررن النرراست  ْبتُررـْم كُررال  ُمررـَمز  علررـ  َرُ رراٍل يُنَب ررئُكُْم إذَا ُمز 
ٍ : إذا أكلررتكم األرهت و رتررـم رفررـاتا وعظامررات وبا ةررتكم القبررـاع  ْبتُررـْم كُررال  ُمررـَمز  يُنَب ررئُكُْم إذَا ُمز 

 اهـ " لَِفـه َخـْلٍض َ ِديٍد قتـطيون وتبةثون. والاير إن كُمْ 
ولكررن يمكررن التوقررع فرره المرردلوال  تقررليم ف ررموالطرردي  فرره اآليررم عررن البةرر  بةررد المرروت وهررو 

أي أنكرم  توالقوال أن المراد من التمزيض هنا هو تمزيض ال ماعرم و األمرم ولريس تمزيرض ال قرد
ت وإن مرر لم اإلقلم بائمم طتر  بيرام القراعمفدو تإذا أقلمتم فقتدوم لكم الةز  ولن تنت وا أبدا

وقريكون  تلم شمل ا و قتنت رر فره آخرر الماراف اب ا الم اب الةقير وتمزبت فقيُ علي ا وأ
 ل ا الةز  ب ذن هللات وهللا أعل  وأعلم.

 
أن التوقرع فره المةنر  طتمره لف رم كتراب هللا طتر  , نقرع فره مة,رلم  وتذكر عزيرزي القرارىا

ِ "   : عزو ال عنردما يقروال مرثلتاريخيم النص فاو ُموا بَرْيَن يَرَديِ َّللاَّ يَرا أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُروا َ, تُقَرد ِ
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َ َقِميٌع َعِليٌم ]الط رات :  َوَرقُوِلهِ  َ إِنَّ َّللاَّ َوَكْيرَف تَْكفُرُروَن َوأَنرتُْم " وعندما يقوال "  [1َواتَّقُوا َّللاَّ
ِ َوفِ  ْقرتَِقيٍم ]آال عمرران :  َرقُولُهُ يكُْم تُتْلَ  َعلَْيكُْم آيَاُت َّللا  ِ فَقَْد هُِدَي إِلَ  ِ َراٍا م   ُ َوَمن يَْةتَِ م بِا

101] " 

ففه زمن الرقوال طملت الكلمرم مردلولين واآلن  تفل بد من أن نف م أن الرقوال هنا هو القرآن 
ال مردلو,ت عرد  وهكذا فه عموم القرآن الكلمم تطمر تمدلو,ت الكلمم إل  مدلوال واطد تانخف,

ولرذا تتطررك مردلو,ت القررآن برين زيراد  ونق ران علر  مرر  تيظ ر من را لكرال ع رر مرا يناقربه
المقررتةملم فرره الررنص  ولكررن يقررتطيال أن يخلررو الة ررر مررن مرردلوال ماررابض للكلمررم تالة ررور
 .القرآنه

 
َن فِره َ نَّراٍت نَّ اْلُمتَِّقري"إِ  :عزو رال هلروبهرو ت و  راز فره القررآننموذ ا آخرللةمروم واإليو نذكر 
ْقتَِدٍر ]القمر :  َونََ رٍ   "[,5554 فِه َمْقةَِد ِ ْدٍ  ِعنَد َمِليٍك م 

طالم المتقينت وهرذه الكلمرم هره  ف الطي   مع فه كلمم واطد  مةان عد  ومدلو,ت واقةم ت 
والمتبادر إل  الرذهن أن هرذه الكلمرم هره  مرع أن رار وهره ب رذا المةنر  فةرلت ولكن را  ت" ن ر"

فأهررال ال نررم فرره ,ررياا دائررم , يررأته علرري م ظررلمت وتةنرره أي,ررا القررةمت  تنرره أي,ررا ال,رريااتة
ت مرع النةريم فره كلمرم واطرد فرانظر كيرف  ُ  .ن رارألفالمتقين فه قةم و,ياا ت ري من تطت م ا

 .و منت يا بال هو دائموكال هذا النةيم ليس باال أ
ابض لمرا وعرد هللا بره عبراده فره الكتراب والذي أراه ب وار هذا المةن  أن مقةد ال د  هرو المار

 وهللا أعل  وأعلم.ت  و طض كما باال هللاف ت , ف و كما أخبر ليس أبال أو من باب التمثيال
 

نةرره هره كلمرم "األمره"ت و ت ونمر علي ا مر الكرام تلتوقع فه ف م كلمملوإل  نموذم رائع 
 م ف ما موقةا: كلمهذه النموذ ا لف م هنا 
غيرر مطمرد  ألمه" و فاً لرقوال و فه القررآن إ, مررتين، ولرم يو رف ب را نبرهً ترد "ا لم .." 

 أنره " عليره ال رل  والقرلم، فروردت مرر  فره دعرو  الي رود والن رارى لو روب إتباعره علر 
ه يا أي را النراس  بال "ه تلي ا مباشر  من قور  األعراف "، ثم فه اآليم الت الرقوال النبه األم 

هررو، يطيرره ويميررت،   ميةرراً الررذي لرره ملررك القررموات واألره، , إلرره إ,إنرره رقرروال هللا إلرريكم 
ه" الذي يامن باو وكلماته ]األعرراف  واتبةروه لةلكرم ت تردون ف منوا باو "ورقوله النبه األم 

 :158]  "  
أن يتبةروا  –بمرا فري م أهرال الكتراب- ميةراً  فب ذه ال فات الثل  متتاليم يو ب هللا علر  النراس

ههذا "ال   .."رقوال النبه األم 
هرو الرذي لرم يكرن مرن أهرال الكتراب أو , يقرتايع " األمره"والشائع عند الةلمراا أن المرراد مرن 

طتر  ت )ص( القراا  والكتابمت و لكن ما المزيم فه هرذه ال رفم التره ي رب أن يتفررد ب را النبره
الرقالم والنبو ، ي رد من الناس كافمت كُركنه  ركناً وشرااً أقاقاً فه و وب اتباعهأن ا تكون 

 ً ره" والرقروال والنبره المدعو ب ذه اآليم نفقره اائةراً مقتنةرا إذا ت   .!بو روب اتباعره ألنره "األم 
  ماذا؟

ه" أ رل ا "أُمْ  نقوال ف ره" نقربم لمكرم، واألم " أ,ريفت إلي را يراُا النقربم، ك "األم  بلقران  "مك ِ
ومرا "القََ رْص  منشأه، كمرا فره قرور القرآن الةربه: األ ال واألوال، فأم الر ال أ له وأوله و

 و مة ات  ، أي فه أ ول ا"[59]الق ص :  رقو,ً  ُأم ِ اكان ربك م لك القرى طت  يبة  فه 

"  هو الرذي أنرزال عليرك الكتراب منره آيرات مطكمرات هرن أم الكتراب آال عمران دليال آخر " يمآ و
  .تطمله اآليم من مةانه األ وال وال وهر بما

" فره  األ رال " مرا تةنيره الكلمرم مرن مةرانهاألوال" بكرال " النبه "األ ال" وف و بذلك الرقوال 
ف رو ب رذا "أم" الرقرالم والنبرو ، لرم يرقرال ت واللقران الرقرالم والمنشرأت وطتر  "أ رال" اللغرم

ه"ت وأن يأمر بومه باتباعه! "  رقوال و, نبه، إ, وأُمر باتباع  الرقوال النبه األم 
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يةلرم أن مطمردا رقروال هللا، ويرأمر ب را  ل  بومه خا م وهروفكان بذلك كال نبه ورقوال يرقال ا
ره" عامرم لكرال  بومره، طتر  إذا أدى كرال نبره مرا عليره فره كرال األمرم، بُةر  الرقروال النبره "األم 
مون "خا ررون للرقرررالم الةامررم "األم" بالرقررروال النبررره  "األمررم، فكرررال الرقررال والنبيرررين مقرررد ِ

ه   .""األم 

ره"ت نقربم الر  منشرأ النراس  لر  النراس و رقروال هللا اف :أميم أخرى عظيمم  ميةراً كونره "األم 
 إن" و " [7]الشرورى : ...لتنرذر أم القررى ومرن طول ا" "،  أم القررى األوال، وبريت م األم "

أ ررال نشررأ   ، فمكررم "أم القرررى" و" [96]آال عمررران : ... أوال بيررت و,ررع للنرراس للررذي ببكررم
رره" ل النرراس وانتشررارهم، ليكررون لنرراس  ميةرراًت كونرره مررن "أم بررراهم"، ومررن بررذلك النبرره "األم 
تباعردت ب رم القربال وتفربرت ب رم األر,رون، ف رذه أر,ر م "وبيرت"  "بيرت" أبري م األوال، وإن
  .كافم أبي م آدم من ببالت ف و ل م

ه" الوطيد الذي تكلم :  أميم ثالثم كبير بلغم الناس "األم"، ولةرال هرذا الف رم  ثم هو النبه "األم 
َوَمرا أَْرَقرْلنَا "قرور  إبرراهيم  آيرم ما ورد فه  ..يطال قاا,ً عظيماًت أ, وهو الذي نارطه، ما بد

قُرواٍل إِ,َّ بِِلَقرراِن بَْوِمرِه ِليُبَري َِن لَُ ررْم ]إبرراهيم :  فأرقررال نروح بلقران بومرره ليبرين ل ررم، "ت [4ِمرن رَّ
ً هللا مطمرد رقروال الر  النراس  م وكرذا موقر  وعيقر ، وقرائر النبيرين، فر ذا كران رقروال ،  يةرا

لقانه لقان الناس  ميةاًت وهرذا مرا لرم يكرن ون اس  ميةاًت و ب أن يكوكتابه الوطه رقالم الن
 ت فكيف يقتقيم هذا؟ فيما يظ ر لنا ونراه

 وكيف يةقال أن موق  النبه الخاص لبنره اقررائيال يبةر  ب يرم يةقل را كرال أهرال األرهت ومثلره

 وبومره  ميةراً ب يرم , يةقل را إ, خا رته عيق  ابن مريمت ويرقال مطمد رقروال هللا إلر  النراس
  .؟!ت هذا إ, أن يكون أمراً آخر وأعظم مما كان يبدو لنا

رقروال تطال مقألم وتفره فر,اً، نقرأه بالمف وم الرلزم للرنص، أنره إن كران كرال  ف يم إبراهيم
الر  ت وأرقال مطمد عليره ال رل  والقرلم  ، فيكون لقان القوم لقان نبي م بومه يرقال بلقان

ً  الناس ً   ميةا   ت مطمرد عليره ال رلت لزم أن يكون لقان الناس  ميةاًت لقان نبره النراس  ميةرا
 .! ميةا والقلم بلقانه الةربه "ا,ُم"ت الذي أرقال به وأنزال به كلم الرب الذي خلض الناس

تبرردلت ألقررنت م  ف ررو ب ررذا أرقررال بلقرران م "األم" الررذي كرران عليرره النرراس أوال مررا كررانوات ثررم
 . مطمد "لقان م األمت لقان نبي م "األم واختلفتت فةلي م هم أن ير ةوا إل 

لقران النبره  وليس بين كال إنقان م ما كانت لغته وعمرها وأمته وط,ارت ات لريس بينره وبرين
الةرب تكلم بلقران م كواطرد  " إ, أم هذا ا,نقان وأبوهت ف ن نشأ الغلم ال ينه مثلً بين األم "

وفرره  ع.شررأن و, مرران فت دون أن يكررون لخمقررم آ,ف قررنم مررن ط,ررار  بومررهمررن م بررل خررل
لقرانين" إمرا عربره أو أع مره، فكرال األلقرن " القرآن شاهد علر  مرا نقروال، فرالقرآن , يُقرر إ,

ررال.  علرر  اختلف ررا مررا لررم تكررن عربيررم ف رره أع ميررم، واألع مرره هررو الررذي , يُبررين و, يُف  
  .ن وص القرآن هذا ظاهر"والةربه" لغم: ما أبان وف  الت و

لقالوا لرو, ف رلت آياتره،  ولو  ةلناه برآناً أع ميا"وآيم قور  "ف لت" تف ال هذا بو,وح، 
رال،" [44]ف لت :  أأع مه وعربه رال و, مف  ِ إنمرا هاتران  ، فاألع مه برنص اآليرم غيرر مف َّ
ي يلطردون إليره الرذ ن رم يقولرون إنمرا يةلمره بشرر، لقرانأولقرد نةلرم " "الةربه ال فتان للقان

 ، فرراألع مه , يبررين، إنمررا الةربرره هررو"[103]النطررال :  أع مرره، وهررذا لقرران عربرره مبررين

 يةلمرون طم، تنزيال من الرطمن الرطيم، كتاب ف لت آياته برآناً عربياً لقروم" المف ال المبينت 
 " [3 -1]ف لت : 

،  كال آيرم ف رلتيطرال مشر ولةرال هرذا الف رم أي,راً بخ روص الفرر  برين الةربره واألع مرهت برد
 ً وعربرره{. فكررال مررن ينظررر فرره ه  لقررالوا لررو, ف ررلت آياترره، أأع مررْولررو  ةلنرراه برآنرراً أع ميررا

مقتفقرراًت أمرا ب رذا الف رم فريمكن طرال  التفقير ي رد خلفراً فره التأويرال , يكراد يشرفه قرائلً و,
ا هكرذا: "ولرو أع ميا ومف لً، لرتف م اآليرم بةرده مشِكل ا، فالةربه هو المف ال فقا، فل يكون

ف لت آياتهت أأع مه "ومف ال"؟!ت فل يالرب التف ريال فره مرا   ةلناه برآناً أع مياً لقالوا لو,
 !المف ال ؛ إنما الةربه هو أع م
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ً  ولقران الةررب ط رم لمرا نقروال ً  ، فيقرراال: ر رال ُمةرِرب إذا كران ف ريطا ت وإن كران ع مرره  مبينرا
 . النقبت واإلعراب هو اإلبانم

ه" وا ب األتباع ب ذه األركرانب ذا ي با "الرق يرم الرقرالم والنبيرين  وال النبه األم  الثلثرمت أم 
يم" األره والمنشأ فره أم القررى، وإمامت م يرم اللقران واللغرم، ف رو للنراس  ميةرا  ، و"أم  وأم 

يتةلمروه وأن ف رذا لقران م "األم" أولر  ب رم أن  بلقران م "األم" وإن تبردلوا ب را أي لغرم كانرت
ره" . أبي م األوال وهذه أر, م "األم" وبيتير ةوا له،  ب ذه الثل  ي با الرقوال النبه "األم 
 أن نردعو أهرال الكتراب -ب رذا الف رم , برالف م القرابض-ولنرا اليروم . وا رب القبروال ملرزم اإلتبراع

 50" اهـوالناس  ميةاً ,تباعهت ف و نبي م "األم" بكال ما فه الكلمم من مةانه
مرع  وكيرف أنره يتوافرض توقرع للكلمرم وبرارن بينره وبرين الف رم القرابضفتأمال أخه هذا الف م الم

 اآليات القرآنيم األخرى و يطال المشاكال الته أظ رت ا التفقيرات القابقم.
 

ولقد برأت بةد أن تو لت إل  و وب الف م الموقع الدبيض أللفاظ القرآن الكتاب القريم للةلمرم 
" وهرو كتراب أكثرر اإللره والررب والردين والةبراد  :األعل  المودودي "الم رالطات األربةرم هأب

يررنم عررن ف ررم عميررض للغررم الةربيررم ودراقررم دبيقررم للقرررآن الكررريم  -ين ررا بقرااترره – مررن رائررع
ين للفرررو  برين الكلمررات والمةرانه ولقررد تبرين لرره أنره كرران يقرتةمال فرره هرذا الكترراب نفررس يروتب

   .عدم الخلا أو المقاوا  بين امع  المن   الذي تو لت إليه وهو الف م الموقع لالفاظ

لر  آيرم اخرررى ف مرت خرلف األولر  مرع أن ررا وا,رطم و,روح الشرمس وهره بولررم إونرأته هنرا 
ن أن اآلخرر  عامرم المفقرري" طير  رأى  [4َخْيرٌر لَّرَك ِمرَن اأْلُولَر  ]ال,رط  :  لَآْلِخرَر ُ تةال  " وَ 

 :طيرر  برراال إلمررام الابررريتا برروالكنمرروذم نةررره  ت وهرره الرردار اآلخررر ت ولننظررر مرراذا بررالوا
: وللدار ا,َخرر ت ومرا أعرد  هللا لرك في رات  وبوله: َول لَِخَر ُ َخْيٌر لََك ِمَن األُول  يقوال تةال  ذكره"

خير لك من الدار الدنيا وما في ا يقوال: فل تخزن عل  ما فاتك من ات ف ن الذي لك عند هللا خيرر 
ب َك فَتَْرَ,  يقوال تةال  ذكره: ولقوف يةايك يا مطمرد ربرك بوله: َولََقْوَف يُْةِايَك رَ و لك من ا.

فه ا,َخر  من فوا,ال نِةَمهت طت  تر,ر . وبرد اختلرف أهرال الةلرم فره الرذي وعرده مرن الةاراات 
ت باال: طدثنا عمرو بن هاشرمت 28989 فقاال بة, م: هو ما: ـ طدثنه به موق  بن ق ال الرمله 

بن عبيد هللا بن أبه الم ا ر المخزومهت عرن علره   باال: قمةت األوزاعه  يطد  ت عن إقماعيال
بررن عبررد هللا بررن عبرراست عررن أبيررهت برراال: عُررِره علرر  رقرروال هللا  ررل  هللا عليرره وقررلم مررا هررو 
مفترروح علرر  أمترره مررن بةرردهت َكْفرررا َكْفرررات فقررر  بررذلكت فررأنزال هللا َولََقررْوَف يُْةِايررَك َرب ررَك فَتْرَ,رر  

طردثنه مطمرد برن  ب ررت مرا ينبغره مرن األزوام والخردم. فأعاراه فره ال نرم ألرف ب ررت فره كرال  
ت عرن إقرماعيال برن عبيرد هللات عرن  اد برن ال رراحت عرن األوزاعره  ت باال: ثنره َرو  خلف الةققلنه 
عله  بن عبد هللا بن عباست فه بوله: َولََقْوَف يُْةِايَك َرب َك فَتَْرَ,ر  براال: ألرف ب رر مرن لالرات 

.ترررررررررررررررررررررررررررررررراب ن  المقررررررررررررررررررررررررررررررركت وفررررررررررررررررررررررررررررررري ن  مرررررررررررررررررررررررررررررررا ي رررررررررررررررررررررررررررررررل  ط ن 
ـرر طرردثنا بشرررت برراال: طرردثنا يزيرردت برراال: طرردثنا قررةيدت عررن بترراد  َولََقررْوَف يُْةِايررَك َرب ررَك 28990

ـ طدثنه به عباد بن يةقوبت باال: 28991 فَتَْرَ, ت وذلك يوم القيامم. وباال آخرون فه ذلك ما:
ت عرن ابرن عبراست فره بولره: َولََقرْوَف يُْةِايركَ  َرب رَك فَتْرَ,ر   طدثنا الطكم بن ظ يرت عرن القردي 

وبمثرال ذلرك براال  اهـ "باال: من ر,ا مطمد  ل  هللا عليه وقلم أ,  يدخال أطد من أهال بيته النار
"ولآلخرر  خيرر لرك مرن  :مع أن هللا عزو رال لرم يقرال تاإلمام القرابه وابن كثير من أن ا اآلخر 

ظ ررر لرره أن اإلمررام الرردنيا " ولقررد كنررت أعتقررد أن كررال المفقرررين بررالوا بمثررال هررذا القرروال إلرر  أن 
ال واب إن شراا هللا تطير   ففيه  فه هذه اآليم بو,  امةا مانةا رائةا وافقته فيهت باال القةدي

"ولآلخررر  خيررر لررك مررن األولرر "، أي: كررال طالررم متررأخر  مررن أطوالررك، فرر ن ل ررا  :برراال مررا ن رره
اله ، ويمكرن الف,ال عل  الطالم القابقم . فلم يزال  ل  هللا عليه وقلم ي ةد فره در رات المةر
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هللا له دينه، وين ره عل  أعدائه، ويقدده فه أطواله، طت  مات، وبد و ال إل  طاال ما و ال 
، , إلي را األولررون واآلخرررون مرن الف,ررائال والررنةم ، وبرر  الةررين، وقرررور القلرب . ثررم بةررد هررذا

يةايرك  ، من تفا يال اإلكرام، وأنواع اإلنةام . ول رذا براال: "ولقروفتقأال عن طاله فه اآلخر 
المرو ز  ت وهذا أمر , يمكن التةبير عنه إ, ب ذه الةبرار  ال امةرم الشراملم  اهـ  "ربك فتر, 
 وهللا أعلم.

 : دبروت القارىا عزيزيولكن نقوال أبرأ  تونأته إل  ف م لن ية ب الكثيرين
ب بالد,لرم ال زئيرم هرم "المغ,رو فه قمور  الفاتطم هال يمكن أن يكون "الذين أنةمت علي م"

 علي م" ؟
ولكن عند التدبيض قيظ ر أن المراد هرو الف رم  تأعرف أن هذا القااال قيكون مقتغربا  دا اأن

يردخال فيره كرال مرن عررف الطرض " للمغ,وب علي م"طي  أن الف م الةام  تال زئه ل ذه المةانه
ولكرن المشر ور فره تفقرير  توتركه وال,اال هو من عمال بغير علم واقتمر علر    لره ب رادتره

ف رم ممرن تنابرض فري م  تف ذا ما يمكرن تقرميه ف رم  زئره تلمغ,وب علي م" أن م هم الي ود"ا
نةمررت علرري م" هررو النبيررين أالةررام "للررذين  دلوالالمرر و اآليررم ولكررن , يمكررن طمل ررا علرري م فقررات

لر  الي رود ألرم يقرال هللا وال الطين وال ديقين والش داات ولكن المدلوال ال زئه ي د  أي,ا ع
رْلتُكُْم َعلَر  اْلةَرالَِميَن ]البقرر  :  نِْةَمتَِه الَّتِه أَْنةَْمتُ نِه إِْقَرائِياَل اْذكُُرواْ يَا بَ في م " َعلَرْيكُْم َوأَن ِره فَ,َّ
 " ؟[47
 فلم نربا ا بال راا هنا؟ تقيقوال بائال ولكن هذه بد تكون أي نةمم 

فرره قررور   قرررائيالأبرروال إذا نظررر المرررا فرره القرررآن و ررد أن هللا تةررال  برراال كررذلك عررن بنرره إ
ْينَاهَُمررا َوبَْوَمُ َمررا ِمررَن اْلَكررْرِب اْلةَِظرريِم 114"َولَقَررْد َمنَنَّررا َعلَرر  ُموَقرر  َوَهرراُروَن ) ال ررافات  ( َونَ َّ

َوَهررَدْينَاهَُما ( 117( َوآَتَْينَاهَُمررا اْلِكتَرراَب اْلُمْقررتَبِيَن )116( َونََ ررْرنَاهُْم فََكررانُوا هُررُم اْلغَرراِلبِيَن )115)
رَراَا اْلُمْقرتَِقيمَ ال ("  ف رذه نةررم هللا التره أنةم را علري م ن رراهم ون ررهم وآتراهم الكترراب 118)   ِ

المقتبين وهداهم ال راا المقتقيم بةد أن أرشدهم موقر  وهرارون إليرهت ولكرن م علر  الررغم 
قرررتطقوا اللةرررن والاررررد و طررردوا وعملررروا بخرررلف مرررا علمررروا فا مرررن ذلرررك تنكرررروا لرررنةم هللات

ت علرري م دخررال فرري م الررذين أنةررم علرري مإذا نخلررص فرره الن ايررم إلرر  أن المغ,رروب  اال.وا,قررتبد
فليطررذر المقررلمون أن يطررذو طررذوهم ويأخررذوا اررريق م ويغرررهم فرره ديررن م مررا كررانوا يفترررون 
ويتكلوا عل  مغفر  هللا وشفاعم الرقوال فيتركوا الةمال في,لوا وي,رلوا ت فمرا تررك بروم الةمرال  

فانظر أخه فه هللا هذا بةره ممرا فرتا هللا علينرا فره مردلو,ت  وهللا أعلم . بةد ال  اد إ, ذلوا ت
نطن , نقوال أن هذه د,,ت األلفاظ ولكن نطرن نقروال هرذا فقرا األلفاظ القرآنيم ت وبابيةم الطاال 

بةره مرا خر نرا بره مرن مطاولرم تأويرال بةرره المردلو,ت ابقرا لةلمنرا ومرا لرم نةلمره قرلمنا برره 
ه يأته ويأوله بما يفتا هللا عليه به.هرذه نمراذم نرذكرها فقرا ولكرن مرن ينظرر وتركناه لغيرنا لك

قي د أن د,,ته أوقرع ممرا بلنرا بكثيرر وممرا بالره األبردمون ولكرن بشررا أن بأكمله فه القرآن 
 يف م النص من النص , من عقله أو خلفه .

 

                             
  قرآنال ف مكيف ن

ابض بانون التأويال عل  القرآن فقن د أننا قنتطرك عل  عد  مقرتويات مختلفرمت إذا أردنا أن ن
وفيره اإل وبرم القرليمم لاقرئلم الخالرد   تفالقرآن اشتمال عل  كال الةلوم التره يطتا  را اإلنقران

وبرردون ا , يكررون إنقررانا بررال هررو أدنرر  مررن ت الترره يقررأل ا ويتفكررر في ررا اإلنقرران فرره كررال زمرران
وكيرف خلرض الةرالم؟ وكيرف  ؟وكيرف هرو من خلض الكرون  قئلم  الخالد  هه:ت و هذه األالطيوان
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وكيف ينبغره أن أعري  فره  وما هو تاريخ اإلنقان وماذا وا ه طت  أتينا نطن؟  اإلنقان؟ خلض
 ؟ وكيف هه هذه الةالم؟ وكيف يةمال هذا الةالم؟ وهال هناك طيا  بةد الموت

والته اطترار  تا اإلنقان نفقه فه كال زمان ومكانالته ي ب أن يقأل  تهذه هه األقئلم الخالد 
ت أعاانا القرآن إ ابت ا عل  ابض من ذهب كما يقراالت وتطرت هرذه المقرائال و,ال في ا الفلقفم

  :عن النص القرآنه مالقادم و تدبر عزيزي القارىا هذه الكلمم توأ وبت ا يدور القرآن كامل
  والم ررير. وهررو ي يررب عررن ذلررك بشرركال ي يررب الررنص القرآنرره عررن أقررئلم الو ررود واألخررل"

أعنه , برد لف مره مرن ف رم لغتره أو,ً. وهرذه  -فنه، ول ذا يمكن و فه بأنه نص لغوى - ماله
أ رلً،  -اللغم ليقت م رد مفردات وتراكيب، وإنما تطمال رايا مةينم لإلنقان والطيا ، وللكون

 وغيباً، وم ,ً . 
فا أت الةرب، بطي  أ مةوا عل  أن ا فريرد ، لرم يرروا وبد ت ق د هذا الشكال ال ماله فه كتابم 

. وهكررذا لررم يةرفرروا كيررف يطررددون ا، اقررتناداً إلرر  المةررايير الترره  مثل ررا، وعلرر  أن ررا , ت,رراه 
: إن ا نثر لكن ا ليقت كمثال النثر، وإن ا شةر لكن ا ليقت كمثال الشةر. وهره  يةرفون ا، فقالوا

ر أو النثر. وبالوا: إن ا كتابم , تو رف، وقرر , يمكرن إذن كتابم أكثر من أن تنط ر فه الشة
قبره. واتفقروا علر  إن را نقره لةراد  الكتابرم شرةراً وقر ةاً، خاابرم ورقرالم، وأن را نروع مرن 

( , مرن طير  1: 72و ف النص القرآنره نفقره بأنره "بررآن ع رب " )النظم فه تركيب  ديد 
لو رود واألخرل  والم رير. وو رف نفقره لغته وطدها، بال أي,اً من طي  إ ابتره عرن أقرئلم ا

. يترألف الررنص  مرن طير  أنرره مالرض اللغرم ومالرض الو ررود، ومالرض المةنر  -" الكتراب بأنره "
القرآنه من قور، وتتألف القور  من آيات. والقور  لغم، هه المنزلم أو الرفةرم. وهره كرذلك 

يت القور  من ال نص القرآنه قرور  ألن را ما طقن من البناا وااال. وهه كال منزلم منه. وقم 
تتدرم منزلم منزلم، منقاةم عما يقربق ا وعمرا يلي را. أي أن لكرال قرور  مبتردأ وخاتمرم، ب مرا 
تتميز عن غيرها. أما اآليم فقميت ب ذا ا,قم إما ألن ا علمم تشير إلر  وبرف وانقاراع، وإمرا 

قرر ةم غالبرراً ألن ررا م موعررم مررن طررروف القرررآن. والقررور  مررن طيرر  البنرراا مقاةررم متقاةررم م
ومقفا  أطيانراً، خ و راً فره القرور المكيرم. وهنراك قرور هره علر  الةكرس منتظمرم متوا رلم 

مفتوطرم ك رزا بشركال عرام  بأوزان متنوعم، وفقاً إليقاعات تخرم عل  النظام الروزنه. القرور 
 فه الكتاب فه شكال كتابته، تن  ر األفكرار واألشرياا،)........( مطدود من ف,اا غير مطدود. 

الطيررا  واألخررل ، الوابررع والغيررب. وهررذا الشرركال شرربكم تتررداخال خيوا ررا وتنطبررك فرره علبررات 
متةدد ، ومتنوعم، مفتوطم كالف,اا. إنه فن آخر من القوال، وفن آخرر للقروال. فرن فره الكتابرم، 
وفن فه تكوين النص. كأنه نوع مرن فكرر الكتابرم يتربان نوعراً مرن كتابرم الفكرر. أو لنقرال: إنره، 

. وعاً من كتابرم المالرض، نروع مرن مالرض الكتابرم. إنره الكتابرم المالقرم لكتابرم المالرضبو فه ن
، فه براات ا وف م ا. وهه تةاه للنص القرآنره  تفتا الت ربم ال وفيم أفقاً آخر ل ذه الكتابم

أبةاداً غنيرم ومتنوعرم ي ردر الوبروف عنردها، ولرو بشركال قرريع. ذلرك أن را أقاقريم فره إ,راا  
إليره الت ربرم ال روفيم، داال لغروى  نظرريانيم للغم وللكتابم مةاً. النص القرآنه، كما تالد,لم الك

لمدلوال هو الو ود. األوال هو رمرز، والثرانه مرمروز إليره. فالكتراب هرو كلمرات هللا التره تروازي 
الو ود وترمز إل  طقائقه، وتوازي اإلنقان، وترمز إليره. إنره البررزخ برين هللا واإلنقران، برين 

س الو رود إ, كلمرات هللا. يفل فةال. -كن " هه فه آن بوال لض والنقبه. والكلمم اإلل يم: "الما
هكذا تكون اللغم و وداً، ويكرون الو رود لغرم. ويكرون الكتراب هرو نفقره الو رود مرن طير  أنره 

 ).........(  أو اللغم ممثلم فه الكلمم اإلل يم: "كن". -القوال

، وبلغره  شخص: هللا هو الرذي أوطراه، ونقلره إلر  النبره مرلكأو,ً، إن النص القرآنه يت اوز ال
 إنقانه. عمال كونه. وهو بو فه كرذلك -، ودونه كتاب الوطه. إنه عمال إل ه النبه إل  الناس
إذا كران الرنص، بمةنر  مرا برااتره أي كيفيرم برااتره، وكران مقرتواه  . للمتخيرال مطيا بل ن ايم

ا وغنرً ، فر ن للرنص مقرتويات متةردد ، تةردد براااتره. تابةاً لمقرتوى هرذه القرراا ، دبرم وف مر
القررراا  القررائد  للررنص القرآنرره؟  انالبرراً مررن ذلررك، يمكررن أن نارررح هررذا القررااال: مررا مقررتوى
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وال واب كما يبدو له هو أن فه هذه القراا  ما يشو  األفض المةرفه اإلقلمه، وفي را كرذلك 
. إن را براألطرى برراا  , ت ةرال مرن هرذا الرنص ما يقلص الرايم إلر  الةرالم واإلنقران واألشرياا

أفقاً بقدر ما ت ةال منه نفقاً. والقبب فه ذلك عائد إل  أمور كثير  بين ا، علر  األخرص، تغليرب 
 51 " اهـالمنظور الشرعه، بطي  تبدو الشريةم أقاقاً وطيداً للفكر والةمال للكون واألشياا.

نظرر مةينرمت و لكرن يمكرن النظرر إليره مرن ف ذا بةه ما يمكن أن يو ف به القرآن مرن و  رم 
لقررد كتررب الشرريخ الغزالرره رطمرره هللا كتابررا كررامل طرروال هررذا المو,رروع  وزوايررا متةرردد  مختلفررمت 

أقماه "مطاور القرآن الخمقم" ورأى أن القرآن يردور فره مطراور خمقرم وهره: الطردي  عرن 
تطرت خلرض الةرالم وكيرف خلرض  هللا وهذا ما يقم  بالةقيد ت  والكون الداال عليه وهذا مرا ينردرم

 توهو ما يقم  بالنظر فه الكونت والق ص القرآنه وهو مرا يكرون مرن تراريخ مرو ز للبشرريم
وتةامال مةه عل  أنره مرن براب الق رصت والتربيرم وهو لاقف ما اعتبر فقا الق ص القرآنه 

وهررو مررا  ت والبةرر  وال ررزااالاريقررم المثلرر  للطيررا  فرره الةررالموالتشررريع وهررو مررا ينرردرم تطررت 
 .يندرم عن الطيا  بةد الموت وكيف تكون

وهمرا كيرف ظ رر اإلنقران خا رم فلرم يتةرره ل رات ولةلره  ؛وأ مال الشيخ الغزاله فره نقاترين 
ت  رزاا الارواال فره الطردي  عن را فقرارأها تندرم تطت خلض الكرون مرع أن القررآن أفررد ل را األ

أى أن را تطرت النظرر فره الكرونت ولكنرا ألنره ر تولم يفرد اقتخرام كيفيم عمال الةرالم مرن الكرون
 تفالنظر كيف بدأ الكون برد يكرون نظررا عقليرا أكثرر منره تابيقيرا تنرى أن هذه نقر  وتلك أخرى

وإن كران كلهمرا ,رروريت  تفاإلنقان يطتام إل  مةرفم كيفيم قير الةالم أكثر مرن كيفيرم خلقره
 .اإليمانيلةب دورا هاما فه  ويطتام لمةرفم كيف خلض اإلنقان وبابه الطيوانات ألن هذا

في ةل ررا ولغيرنررا أن يراهررا أكثررر أو أبررال  تإذا فالشرريخ الغزالرره رأهررا خمقررا ونطررن رأيناهررا قرربةا
وي ةرال التربيرم  تمطاور مثل في ةال هللا والملئكم واليوم اآلخر فه باب واطرد وهرو الغيربثلثم 

مرن و  رم المطراور ولكرن هرذه  تخررآ اوي ةال كال مرا يتةلرض برالكون بابر اواطد اوالتشريع مطور
المطاور الرئيقم للقرآنت وي ب أن نتذكر أن را ليقرت بمةرزال عرن بة,ر ا برال ن ردها هه نظرنا 

متداخلرم متشرابكم ف يررات التشرريع تترداخال مررع اآليرات ذات المةنر  الترراريخه )الق رص( وآيررات 
علر  مقرتويات  يرات ذات را تقرتةمالبرال إن اآل تخلض اإلنقان تأته ببرال آيرات تتطرد  عرن األخرر 

وال ررزا الةلمرره يقررتخدم فرره إثبررات  تفالق ررص يقررتخرم منرره مررا يقررتخدم فرره التشررريع ؛عررد 
وآيررات األطكررام وهلررم  رررا  تتقررتخدم كرردافع لإلنقرران للنقرر ام مررع الكررون الةقيررد ت واإليمانيررات

 .كن وص بلغيم عاتيم المقتوى , تدان  ريتق
ك مررن   مطرردد للتةامررال مررع القرررآن بكررال إذا فررالقرآن يتطرررك علرر  عررد  مقررتوياتت ف ررال هنررا

 مقتوياته؟
نةمت المرن   هرو التأويرالت ولكرن لكره نقروم بتأويرال الرنص القرآنره , برد أن نف مره أو, ت  :نقوال

: كيرف نف رم وبةد أن نف مه نقوم بتأويلهت وهنا يارح القااال نفقره مرر  أخررى ب ريغم أخررى
 ؟القرآن

برال نقروال القررآن  تي من   إذا  راز التةبيررأو, إل   تنقوال ف م القرآن , يطتام إل  من   مةقد
القرآن كتراب هللا ولريس مطمردت وعلر  فربائم بذاتهت مبين كامال وا,ا دبيض  يف م عل  أنه برآن

هذا األقاس , بد أن يكون الف م منالقا من النص ذاته , من مقلمات مو ود  عندنا نطرن برال 
 :ي ب
 

 .رآنبما ورد فه الق هةقلال التقليم -1

تطترام وهرذا  رطيا بمةنر  أن كرال األدلرم  تكما يقوال المةتزلم هو الدليال األوالن كان إوفالةقال  
فمررن , عقررال لرره ,  تفةلرر  أقرراس الةقررال يطاقررب اإلنقرران وي ررازى تإلرر  الةقررال ليثبررت أنرره دليررال

                                                
 ص القرآني و  فا  ال تابة . دونيإ , الن 51
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إ, عل  أي أقاس قيطاقب الناس عل  كفرهمت ف ذا كران أمرر اإليمران براو بره  وتكليف عليهت 
والملطردون كل رم مرا ألطردوا  تعقليم بدهيمأمر اإليمان  ت و لكن ذر  لبس ما كان الطقاب عاد,

، وإثبرات الةردال التوطيرد التنرـزي ه لرذات هللاوبالةقرال يتقررر  !إ, لزيل فه بلوب م وليس عقول م
م الةقرال من خلال النظرر فره الكرون، أبرا هللا وطدانيم، أي بةد إبامم الدليال الةقله عل  فه أفةاله
أنَّ هللا , يفةرال القبريا، ف رو عردال فره أفةالره كل را، وبردون بيرام الردليال  و رود هللا و الدليال عل 

، , يمكررن ا,قررتد,ال بررالقرآن -الةقلرره علرر  التوطيررد والةرردال ـ وهمررا أقاقررا اإليمرران اإلقررلمه
 .الكريم وا,طت ام بما يدال عليه

اإلبرار برالقرآن والخ,روع لره ككتراب مرن عنرد  ولكن الةقال له القبض فه هذه الخاو  ولكن بةد
أي يتطررك فرره ف رم الررنص , أن ي رب علرر  الةقرال أن يةرررف طردوده ويتطرررك داخرال الررنص  تهللا

وهرذا لاقرف الاامرم  فمرا وافرض كران ب را ونةمرت ومرا لرم ينتظررت ي,يف للنص أو يطذف منرهت
لوا مرا , يتوافرض مرع عقرول م فرأو   تالكبرى الته وبةت في ا كال الفر  اإلقلميم بنقرب متفاوترم

 .يأته تأويله طت  بد, من أن ينتظروا
 

 نماذم لةدم التقليم
ِ فََكأَنََّمررا "  :هللا عزو ررال يقرروال  َُّ ِ َغْيررَر ُمْشررِرِكيَن بِررِه َوَمررن يُْشررِرْك بِررا َّ ُِ القَّررَماا  َخرررَّ ِمررنَ ُطنَفَرراا 

ْيررررُ  يُا فِررره فَتَْخَافُرررهُ الاَّ ت والنررراس طتررر  ا,ن  [31َمَكررراٍن َقرررِطيٍض ]الطررر  :  أَْو تَْ رررِوي بِرررِه الرررر ِ
 !يقتغربون هذه الكلمم ويقولون ما هذا الاير الذي يخاف اإلنقران ويةدونره مرن براب التشربيه

وبابيةررم الطرراال مررر القرراد  المفقرررون علرر  الكلمررم مرررور الكرررام وكأن ررا شررها عررادي مررألوف 
كاإلمرام الابرري طير  أورد  " بو,ررم مثرال" يرون ا فه طيات م اليوميمت وهناك من ذكرر أن را

 :قاالت فروايم في ا
ـ طدثنا مـطمد بن عبرد األعلرـ ت براال: طردثنا مرـطمد برن ثرورت عرن مةمررت عرن بَتراد : 19015" 

فَكأن ـَما َخر  مَن الق ماِا باال: هذا َمثال ,ربه هللا لـمن أشررك برـاو فرـه بُةرده مرن الُ ردى وهلكره 
يُا فِـه َمكاٍن َقِطيضٍ  فَتَـْخَافُهُ الا ْيُر أوْ    اهـ "تَْ ِوى بِِه الر 

أوال ولكرن كيرف تُر ثنرين وا,راتبرال هره تشربيه والفرار  برين ا, "مثرال" ليقت أن ا نقوالونطن  
 هذه اآليم ؟

 :ن د أن المفقرين أولوها تأويل غريبا  دا مثال ما ذكره اإلمام القرابه طي  باال 
أي هو يوم القيامم بمنزلم من , يملرك لنفقره نفةرا "  ومن يشرك باو فكأنما خر من القماا" 

و, يدفع عن نفقه ,را و, عذابا؛ ف و بمنزلم من خر من القرماا، ف رو , يقردر أن يردفع عرن 
: هرذا عنرد خرروم روطره و رةود  " أي تقاةه بمخالب را. وبيرال فتخافه الاير نفقه. ومةن  "

 اهـ"   ب ا إل  األره؛ كما فه طدي  البرااالملئكم ب ا إل  قماا الدنيا، فل يفتا ل ا فيرم
 !مقتطيلفه ع ره كان الايران ت ألن طي  اقتغرب  دا أن يققا أطد من القماا
فقالوا أن هذا يكرون يروم القيامرم أو عنرد  رةود  توهذه مشكلم التأويال بقبب األر,يم المةرفيم

أين يروم فر تقرماا فتخافره""خرر مرن ال :كال ما بالتت فالروحت واآليم لم تذكر أي شها من هذا
؟ كرال هرذه ا,قرتنتا ات , و رود ل را فره الرنصت ونطرن اآلن و ردنا القيامم وأين  رةود الرروح

النرراس تخررر مررن القررماا بقررقوا اررائرات م ولررم يبررض علرر  األ يرراال القادمررم إ, أن يرررووا تلررك 
 الايور الته تخاف الناس.

ولكرن الرذي أر طره أن الايرر  ترات أي,رايطتمرال الارائ "الايرر"و, بد من اإلشار  هنرا أن لفرظ 
  .هو المخلو  الربانهت وب ذن هللا قيظ ر هذا فه القنين أو القرون القادمم ت والقنون بيننا

يا فطار ودار طتر  ف ذا نموذم للتأويال وا,نطراف عن الف م المباشر ألنه , ي د ل ا مقابل عقل
 يخرم ل ا بشها .

ْالذي يخرم الخبا فه " بوله تةال : مام ابن كثير فه تفقيرونورد نموذ ا آخر: طي  باال اإل
براال ابرن عبراس: يةلرم كرال خبيئرم فره القرماا واألره، وبراال قرةيد برن  " القماوات واألره{
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المقيب: الخبا الماا، وباال عبد الرطمن بن زيد بن أقلم: خبا القرماوات واألره مرا  ةرال 
ن األره، وهذا مناقب من كرلم ال دهرد الرذي في ما من األرزا ، المار من القماا والنبات م

 ةال َّللا  فيه من الخا يم ما ذكره ابن عبراس وغيرره أنره يررى المراا ي رري فره تخروم األره 
 اهـ " وداخل ا

وذكر مثال هذا فه تفقير القرابه والابري طي  مالوا  ميةا إل  أن خبأ القرماوات إمرا المارر 
للفظم عامم و, مبرر لتخ  ري ا في رب طمل را علر  أو الغيب وخبأ األره هو النباتت ولكن ا

فيكررون مةنرر  الخبررأ مطررتمل للنبررات وللماررر ولكررال مررا يمكررن أن يخرررم ولكررال مررا  تمةناهررا الةررام
وكما ورد فه اللقران " براال األزهرري: ال رطيا وهللا أعلرم أن الخبرأ  تتطتمله اللفظم من مةانه

م يت وروا أبدا أن يو رد مرا يمكرن أن يخررم كال ما غاب"ت وهذه المشكلم األزليم للتأويال ف م ل
أنره يمكرن فه أيامنا هرذه عرفنا  اولكن أو أن يكون ما هو مخبأ فه القماواتت فه خارم األره

ويمكرن أن ينرزال المارر فره خرارم األره فره  تأن يخرم نباتات وما بخلفره فره خرارم األره
 لتخ  ي ات وهللا أعلم . الكواكب األخرىت وب ذا يت,ا أن اآليم عل  عموم ا و, مبرر

 بدبم النص القرآنهم يقلالت-2

لَْت ِمرن لَّرُدْن َطِكريٍم َخبِيرٍر ]هرود: فلقد باال مالف الكتاب فه طقه: " الَر ِكتَاٌب أُْطِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُ  ِ
"ت وغير ذلك من اآليرات كثيررت التره تبرين دبتره و رطتهت وبالتراله , يمكرن الطردي  عرن أي [1

 ررياغم الررنص القرآنررهت أو  ريانرره علرر  اريقررم البشرررت وإنمررا ن ررد ا,خررتلف بررين ت رراون فرره 
الكتابتينت ,ختلف المالفين. ومن ثم يترتب عل  ذلك أن تختلف نظرتنا للنص القرآنهت بمةنر  
أنه لن يقير عل  نفس بواعدنات في ب علينرا أن نتوبرع اختلفرا فره ال رياغمت ويظ رر ذلرك فره 

بالنقربم للم راز؟ هرذا مرا قرت يبه  القررآن فمرا موبرفأول را: الم رازت ! تلفمعدد من النقاا المخ
 النقام القادمم.

 القرآن والم از

فمرن مثبر  للم راز فره القررآن واللغرم ومرن مثبرت  تبرين مثبرت ونراف تبطثرا هرذا المو,روعبُتال 
أدلتره فره ت ولكرال من مرا إل  ناف له فه اللغم والقرآن مةراللم از فه اللغم وناف له فه القرآن 

أن يطترروي القرررآن  أي مررا أف,ررال: هنررا قرراا, عقليررا بطتررا: ارررحهررذا المو,رروعت ولكررن لنررا أن ن
 أم يطتوي ال رور البلغيرم ويكرون مرن براب الم راز؟ تال ور البلغيم ويكون من باب الطقيقم

ت ولكرن قرمال رور البلغيرم ويكرون مرن براب الطقيالقررآن مرن األف,رال أن يطتروي  تبردهه شكالب
المشكلم كما بلنا فره ب رور الةقرال عنرد و مةتره ولكن الم از وبع فه القرآن فةل. قيةتره

ت قرريقوال بائررال: ولكررن هنرراك الةديررد مررن وهررذا مررا يررادي إلرر  القرروال بالم رراز التةامررال مررع القرررآن
 .بداهرماآليات الته , تةتمد عل  الخلفيم المةرفيم أو التاريخيرم برال هره طتمرا مرن براب الم راز 

ت ونةرره هنرا ااإلمام ابن تيميم عل  هذه األبرواال ردا أكثرر مرن رائرع وفنرد ط   رنقوال لقد رد 
أبواال اإلمام فه إبااال الم ازت ولكن نرود التو,ريا هنرا فقرا لربةه النراس الرذين يخارأون فره 

 -ولاقرف رأيرت هرذا وا,رطا عنرد داعيرم كبيرر  ردا –ف م موبف اإلمام ابرن تيميرم مرن الم راز 
عنردما يقروال بنفرره الم راز يف رم األلفرراظ علر  أن را مررن براب الت قرريمت طير  يةتقردون أن اإلمررام 

وهذا ما ,طظته عامم عند الطدي  عن الم راز مرن المثبترينت فلقرد كنرت أبررأ ذات مرر  لاقرتاذ 
فره قرور   فه آيم وال ماال فه هذا الشكال البلغه تقيد باب وهو يتكلم عن الم از فه القرآن

فانتب رت أن الم راز والطقيقرم عنرد هرا,ا يردور  كرذا وكرذات يرموكيف أن ال رور  الم از تالنور
والمةنوي من باب الم رازت فر ذا  األ ال طي   ةلوا المادي هو الطقيقم تعل  المادي والمةنوي
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المةنوي مثال الطب أو الكراهيم برأي  رفم غيرر مألوفرم مرن  رفات المرادي ف رذا مرن براب  نُةت
 !الم از وليس من باب الطقيقم

ولكن عند التقةيد الخاا ا والرغبم عنرد و,رع  ت م القا ر للغم لم ن ده عند القدمااوهذا الف 

مرع أن كلهمرا مرن  !والمةنروي هرو الم راز تةال المادي مرن براب الطقيقرمطد للطقيقم والم از  ُ 
ايع أن باب الطقيقم فل بد لنا من و ف المةنويات ب فات مةينم طت  تقرب مرن الرذهن ونقرت

 ف المةنويات بما يطلو لره وكمرا أت رورها أفله أن   قمإ, الم , يت ور ت والذهننت ورها
أنا وليس ألطد أن يأته بةدي ويةرد و رفه للمةنروي هرذا مرن براب الم راز لم ررد أنره أقرقات 

ت فاإلمرام ابررن تيميرم عنرردما يقروال أن "واخفرره فات متنوعررم مرن برراب المرادي الم قررمعليره  ر
ف رو , يق رد برأي طراال  تالطقيقم ولريس مرن براب الم راز ل ما  ناح الذال من الرطمم" من باب

من األطواال أن الذال له  ناح مثال الاائر وي ب عله أن أخف,ه ل مات ولكنره يف رم الةلبرم برين 
لمرن برراال بالم راز ولكنرره لقرةم ف مرره ويف مررا ف مرا ماابقررا  تالمفرردات فرره اللغرم وكيررف تتركرب

" كمرا الطقيقرم ال قرد " وهرو مرأز  تيره القرابقونلتراكيب اللغم لم يقع فه المأز  الذي وبع ف
           .يطلو له أن أقمي ا

ط ررم  :برراال اآلمرردي" فرره فتاويرره مررا ن رره :برراال اإلمررام ردا علرر  مررن أثبررت الم رراز فرره القرررآن 
الشر اع؛ والطمرار علر  اإلنقران  المثبتين أنه بد ثبت إال  أهال اللغم اقم األقد علر  اإلنقران

؛ وشرابت لمرم الليرال؛ وبامرت  القرفر ؛ وفرلن علر   نراح ظ رر الاريرض ومتن را؛ وبول م  البليد
ممرا , ينكرر إ, عرن   األقرماا لغرم وإارل  هرذه . ؛ وكبرد القرماا وغيرر ذلرك الطرب عل  قا 

؛ ,قرتطالم  طقيقرم فره هرذه ال رور  أو م ازيرم هرذه األقرماا :وعند ذلرك ف مرا أن يقراال . عناد
 :الو,ررع األوال كمررا قرربض تطقيقرره ,  ررائز أن يقرراال غويررم عن ررا مررا قرروىخلررو هررذه األقررماا الل
فيما قواه با,تفا  ف ن لفظ األقد طقيقم فه القربع؛ والطمرار  ؛ ألن ا طقيقم بكون ا طقيقم في ا
؛ واللمرم فره  والمرتن والقرا  والكبرد فره األع,راا المخ و رم برالطيوان فه الب يمم والظ رر
لكران  وعنرد ذلرك فلرو كانرت هرذه األقرماا طقيقرم فيمرا ذكرر مرن ال رور . األذن الشرةر إذا  راوز

، ولرو كران مشرتركا لمرا قربض إلر  الف رم عنرد إارل  هرذه األلفراظ الربةه دون  مشرتركا  اللفرظ
و, شرك أن القرابض إلر  الف رم مرن إارل  لفرظ  .,ررور  التقراوي فره األدلرم الطقيقيرم الربةه

 ت إنمرا هرو الب يمرم، وكرذلك فره برابه ال رور  فرظ الطمرارإارل  ل ، ومرن األقد إنما هو القربع
ترزال تتنابرال فره أبوال را وكتب را عرن أهرال الو,رع تقرميم هرذا طقيقرم  كيف وأن أهال األع ار لم

؛ أو ,  لو كان فره لغرم الةررب لفرظ م رازي ف مرا أن يقيرد مةنراه بقرينرم :بيال ف ن ؟ وهذا م ازا
طقيقرم  ع القرينم , يطتمال غير ذلك المةن  فكان مع القرينرمف ن كان األوال ف و م ت بقرينم يقيد

يكرون مقرتةمل  , مةنر  للطقيقرم إ, مرا ؛ إذ   فه ذلك المةن  وإن كان الثانه ف و أي,را طقيقرم
أن يةبرر عن را براللفظ  وأي,ا ف نه ما من  رور  مرن ال رور إ, ويمكرن .باإلفاد  من غير برينم

القرينم من غيرر طا رم بةيرد  اللفظ الم ازي في ا مع افتقاره إل الطقيقه الخاص ب ا فاقتةماال 
األوال أن الم راز , يفيرد عنرد عردم  نال رواب عر :بلنرا . عن أهرال الطكمرم والبلغرم فره و,رة م

كيررف وأن الم رراز  . فرره ذلررك اللفظرره الشرر ر  إ, بقرينررم، و, مةنرر  للم رراز قرروى هررذا النرروع
  . فل تكون الطقيقم  فم للم موع القرائن المةنويم؛والطقيقم من  فات األلفاظ دون 

يكرون ,خت ا ره بالخفرم  أن الفائد  فه اقتةماال اللفظ الم ازي دون الطقيقرم برد :و واب ثان
،  للماابقرم والم انقرم والقر ع ، أو ، أو لمقاعدته عل  وزن الكرلم نظمرا ونثررا عل  اللقان

  مررن المقا ررد المالوبررم فرره ، إلرر  غيررر ذلررك لتطقيررر، والةرردوال عررن الطقيقرره ل وب ررد التةظرريم
أ ال كترب المترأخرين النا ررين ل رذا  هذا كلم أبه الطقن اآلمدي فه كتابه الكبير وهو . الكلم
  .الفر 
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أن يقاال ما ذكرته من ا,قتةماال غيرر ممنروع  :أطدها :وال واب عن هذه الط م من و وه

إنمرا ي را إذا ثبرت انققرام الكرلم  :تكرون طقيقيرم أو م ازيرماألقماا إمرا أن  لكن بولك إن هذه
الطقيقرم  لرم ترذكر طردا فا رل مةقرو, برين : الطقيقم والم از وإ, فمن ينازعك ـ ويقروال لرك إل 

, يقتايع أن يقوال أن الطقيقرم هره المرادي الم قرم ألن هرذا  )؛ والم از يتميز به هذا عن هذا
وأنرا أاالبرك برذكر هرذا الفرر   ( -المالرف –  ا كذلك , شةورياغير مارد دوما ولكن م يققمون

 أنا , أثبرت انققرام : أو يقوال .ليس فه نفس األمر بين ما فر  ثابت : أو يقوال ت بين النوعين

عنردي  لرم يثبرت : أو يقروال ت شررعه أو غيرر ذلرك الكلم إل  طقيقرم وم راز إمرا لمرانع عقلره أو
 :األبرواال ؛ و رواز ذلرك فره اللغرم والشررع والةقرال ونطرو ذلرك مرن ا وهرذاانققام الكرلم إلر  هرذ

هرذه األلفراظ فره أطرد  ؛ إذ دخوال إما أن تكون طقيقيم أو م ازيم :ليس لك أن تطت  عليه بقولك
إن هرذه  :, يمكرن أن يقراال ؛ ف نره التققيم ب ذا كان دورا النوعين فرع ثبوت التققيم فلو أثبت 

ثال  ل ما وأنه , يتناوال شها مرن  دون اآلخر إ, إذا أثبت أن هناك بقمين , من أطد الققمين
ت ةرال مطرال النرزاع مقدمرم فره إثبرات نفقره  ؛ فكيرف وهذا مطال النزاع ؟ أطدهما شيئا من اآلخر
بنفقه فلم ترذكر دلريل وهرذا أثبرت األ رال بفرعره  ف ن ذلك أثبت الشها ؟وت ادر عل  المالوب

 :أن يقراال :الو ره الثرانه .غايم الم ادر  عل  المالوب  به ف ذا التاويال أثبتالذي , يثبت إ,
 ةال بةه الكلم طقيقم وم ازا فو ف اللفظ الواطرد  من الناس القائلين بالطقيقم والم از من

هره طقيقرم باعتبرار  :؛ ف ن كثيرا مرن النراس براال المخ و م بأنه طقيقم وم از كألفاظ الةموم
الكرلم إمرا  :وعنرد هرا,ا .م از باعتبار قلب د,لت ا عل  ما أخرم ؛ وهه عل  ما بقهد,لت ا 
أنرك أنرت واائفرم كرالرازي ومرن اتبةره  :الو ه الثال  . ؛ وإما طقيقم وم از م از وإما  طقيقم

  ) متر إن األلفاظ ببال اقتةمال ا وبةد و,ة ا ليقت طقيقرم و, م رازا : يقولون كابن الطا ب،
هو اللفظ المقتةمال فه غير ما و,ع له؛ وطينئذ ف رذه  : ، أو الم از( -المالف –!! طد  هذا؟

إن لرم يثبتروا أن را و,رةت لمةنر  ثرم  :و نراح القرفر؛ ونطوهرا ظ رر الاريرض؛ :األلفراظ كقرول م
ينقرال  ؛ ف نه , يمكن أطردا أن أن ا م از وهذا مما , قبيال ألطد إليه اقتةملت فه غيره لم يثبت

 :برد برالوا :فر ن برالوا . و,ةت هذه األلفاظ لغير هذه المةرانه المقرتةملم في را عن الةرب أن ا
 وأرادوا بره ظ رر اإلنقران و نراح ت ناح الاائر وظ رر اإلنقران وتكلمروا بلفرظ الظ رر وال نراح

اقرتةمال  ذاهذا , يقت,ه أن م و,ةوا  نراح القرفر وظ رر الاريرض، برال هر :بيال ل م     .الاائر

فالم,راف  وإن لرم يكرن ذلرك م,رافا . م,افا إل  غير ما أ,ريف إليره ذاك؛ إن كران ذلرك م,رافا
مثرال  ليس هو مثال المةرف الذي ليس بم,اف؛ فاللفظ المةررف والم,راف إلر  شرها لريس هرو

 اإلنقران ظ رر  ناح الاائر و :ال ناح والظ ر؛ وبيال : ف ذا باالت اللفظ الم,اف إل  شها آخر 
رأس  :بيررال كرذلك إذا .؛ و نرراح الرذال فلريس هرذا وهرذا مثررال لفرظ  نراح القررفر وظ رر الاريرض :

ذلرك ممراثل  ؛ وإن لرم يكرن الاريض وظ ره ووقاه وأعرله وأقرفله كران ذلرك مخت را برالاريض
يخرتص بره  كرأس اإلنقان وظ ره ووقاه وأعله وأقفله وكذلك أقرفال ال برال وأعرله هرو ممرا

تركيرب مرزم أو  قماا الم,افم يتميز مةناه باإل,افم ومةلروم أن اللفرظ المركربوكذلك قائر األ
برال  . و, فره المةنر  ليس هو من لغت م كاللفظ الم رد عن ذلك , فه اإلعرراب إقناد أو إ,افم

نروح،   يرا يرا آدم و :بال,م كقوله يا زيد، ويا عمرو :يفربون بين ما فه النداا والنفه فيقولون
يا بنه آدم يا بنه إقررائيال،  :غلم زيد كقوله يا ت يا عبد هللا :فه الم,اف وما أشب ه ويقولون

 ، ونطو ذلك فه الم,اف المن وب بومنا أ يبوا داعه هللا ويا أهال الكتاب، ويا أهال يثرب، ويا
خمقرم عشررر بررال بالتركيررب يغيررر  :كقررول م ت خمقررم :بررول م وكرذلك فرره تركيررب المررزم فلريس .
كران  :م از ؛ وخمقم عشر الخمقم طقيقم فه الخمقم :وإذا كان كذلك فلو باال القائال . مةن ال

؛ ألن ررا  المو,ررةين ؛ ألن هررذا اللفررظ لرريس هررو ذلررك وإن كرران لفررظ الخمقررم مو ررودا فرره  رراهل
 :وكرذلك برول م .مو,وع ركبت تركيبا آخر و نس هذا التركيب مو,وع كما أن  نس اإل,افم

ا,قرم إلر  غيرر مرا أ,ريف إليره فره  ، وظ ر الاريض تركيب آخر أ,يف فيه قفر والذال ناح ال
،  كالمقرون بغيره كلفرظ الخمقرم والةشررين ؛ و, ذلك المكان، فليس هذا كالم رد مثال الخمقم

  :وهذا المةن  يقاال فه
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الو,رع هرو المرراد ب ؛ أو كران!وهو أنه قواا ثبت و,ع متقردم علر  ا,قرتةماال : الو ه الرابع
ولرم يقرتةمال إ, فره  هذا اللفظ الم,اف لرم يو,رع ف ن فةل  التقديرين :ما عرف من ا,قتةماال

ف رم المرراد بره إ, برينرم  ف رم منره غيرره برال و, يطتمرال قرواه و, يطترام فرهو, يُ  تهرذا المةنر 
فكال  تالم,افمكد,لم قائر األلفاظ  مةنويم غير ما ذكر فه اإل,افم بال د,لم اإل,افم عل  مةناه
؛  يرد زيرد ورأقره :فكمرا إذا بيرال تإليره لفظ أ,يف إل  لفظ دال عل  مةنر  يخرتص ذلرك الم,راف

يخرتص بره وإن لرم يكرن ديرن زيرد مثرال ديرن  دال علر  مرا :وعلمره ودينره؛ وبولره وطكمره وخبرره
ذا ؛ برال هرذا الطكرم برال ور وهر طكمه مثال طكمره عمرو؛ بال دين هذا الكفر ودين هذا اإلقلم و,

لرون هرذا  :هذا  د  وخبر هذا كذب وكرذلك إذا بيرال ؛ بال خبر الطكم بالةدال و, خبره مثال خبره
فقرد يكرون اللفرظ  .وإن كران هرذا أقرود وهرذا أبريه ولرون هرذا كران لرون كرال من مرا يخرتص بره
؛ كالقررواد والبيرراه وإنمررا يميررز اللررون  المو,ررةين الم,رراف واطرردا مررع اخررتلف الطقررائض فرره

لفرظ الكرون والردين والخبرر ونطرو ذلرك عنرد  :ف ن بيال .يميزه اآلخر ب ,افته إل  ماأطدهما عن 
؛ بخلف لفظ الرأس والظ رر وال نراح  ؛ وتقم  متواائم األنواع فكانت عامم اإلال  يةم هذه

أليقرت  : ف رب أن األمرر كرذلك :بيرال . اإلارل  إنمرا تن ررف إلر  أع,راا الطيروان ف ن را عنرد
مالقم ثم تخ  ت باإل,افم أو التةريف ف ه مرن براب اللفرظ  فكانت عامم ؟ اخت ت باإل,افم

وتخ ي ره برذلك كتخ ي رره بال رفم وا,قرتثناا؛ والبرردال  .تةريررف الةرام إذا خرص ب ,رافم أو
ألرف إ, خمقرين فقرد تغيررت د,لت را  :اللرون األطمرر والخبرر ال راد  أو بيرال :والغايم كما يقراال

 ثم إنه فه كل المو,ةين لم يقتةمال اللفظ المةين فه غيرر مرا اقرتةمال فيره . ييدوالتق باإلال 

وذرو   :ال رل  رأس األمرر اإلقرلم؛ وعمروده) :أو, فر ن النبره  رل  هللا عليره وقرلم لمرا براال
علر  منرراخرهم إ, ط ررائد  وهررال يكرب النرراس فره النررار ) : وبراال (قرنامه ال  رراد فره قرربيال هللا

وكرذلك إذا  .فره رأس الطيروان برد أ,راف الررأس إلر  األمرر، وهرذا اللفرظ لرم يقرتةمال ( ت مألقن

رأس المراال والم,رارب يقرتطض ن ريبه  رأس الماال؛ والشريكان يقتقمان مرا يف,رال بةرد :بالوا
وكرذلك لفرظ رأس  . فره رأس الطيروان من الرربا بةرد رأس المراال فلفرظ رأس المراال لرم يقرتةمال

 52  " اهــ.ان  نقا أو علما بالغلبمالةين قواا ك

وأعتقد أن فيما ذكرره اإلمرام كفايرم لمرن يريرد التردبر و, يتمقرك برالف م األزلره أن الطقيقرم هره 
كلهمرا مرن براب الطقيقرم والمةنر  ت فال قد المادي وإذا أشب  ا المةنوي ف رو مرن براب الم راز

أمررا الت قرريم علرر  المةنرر  المررراد  يظ ررر وا,ررطا  ليررا مررن خررلال القرريا  والقرينررم الترره تطملرره
أن  إلر   و نرود أن ننبره القرارىا والقوال بالم از فه أمثلم م,طكم ف ذا مرا ,ي را و, يكرونت

كال هذا اللبس والخلا بين الطقيقم و الم از فه اللغم عائرد إلر  القروال باعتباايرم اللغرمت أي أن 
علرر  مقررميات ا هررو مررن برراب ا الطررروف فرره ذات ررا , تطمررال أي مرردلوالت و أن إقررقاا األقررما

نابشره عنرد الطردي  نت و كان من الممكن أن يكون اقم هذا عو,ا عن ذاكت و هذا مرا قال دفم
 .والتخبا اللغويم عن ا,عتباايم

 

             نماذم للم از المزعوم

 م الخراا ا للطقيقرم تققريمتبةرا ل تثلم الته اقرتدلوا ب را علر  الم رازونذكر هنا الةديد من األم
  والم از:

                                                

 ., المجلد العشرون, فصل في الحقيقة والمجازابن تيمية, مجموع الفتاوح   صول الفقه 52

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 61 

رْن أَْهرراِل اْلِكتَراِب آِمنُررواْ  َ"و :فره تفقررير بولره تةرال  أوال مرا نبردأ بررهت هرو مرا بررالوه بَالَررت اَّ ئِفَرمٌ م ِ
إن " [72َواْكفُُرواْ آِخَرهُ لَةَلَُّ رْم يَْرِ ةُروَن ]آال عمرران :  آَمنُواْ َوْ هَ النََّ ارِ بِالَِّذَي أُنِزاَل َعلَ  الَِّذيَن 

كأن الو ه , يكرون إ, لإلنقران أو الطيروان   م از ألن الن ار ليس له و ه !!" و ه الن ار " 
و, م راز فره  بردليال مقابلتره بر خره ت مع  أن الو ه له مةان عديده وهو هنا بمةن  أوال الن رار
الرواو وال ريم وال راا أ راٌل واطرد يردال  الكلمم و, رائطته فالو ه كما ورد فه المقراييس هرو: " 

، يقاال َوْ ه الر  اِل وَغيره، وربَّما عُب ر عن الرذات َوالو ه مقتقباٌِل لكال ش الش ا.  عل  مقابلمٍ 
" إذا فل م اال للم از هنا ولكن المشكلم كما بلنرا أن األخرو  األدبراا ط رروا المةرانه بالَوْ ه؛ 

,  الةديد  للكلمم فه المةن  الشائع الم قم و ةلوه هو الطقيقم وما قواه ف و م از وهذا مما
يةقال أو ي ا بأي شركال مرن ا,شركاال فالكلمرم ترأته علر  الطقيقرم للمرادي والمةنروي وللابيةره 

فرطاب المدلو,ت واقع و, برهان لمن يط ره فه الشائع بال هو دليال عل  ب ر النظر  تأي,ا
 و, طوال و, بو  إ, باو.

َوَ ةَْلنَا َعلَ  بُلُوبِِ ْم "  :من ع يب القوال بالم ازت وهو  ةل م بوله تةال نموذ ا آخرا نورد  و
من باب الم از طي  بالوا أنه , يو د أكنم علر  القلرب إذا  "[46]اإلقراا : ...أن يفق وه أَِكنَّمً 

 كذا وكذا!ف ذا م از علبته 
الماديرم برالف م  وما علبرم األط برم ؟!وكأنه ب م يتوبةون و ود أط بم عل  القلب تمنع الف م 

عمليم مةنويم  رفم تطتام إل  أط بم مةنويم أي,ا لكه تمنة ا وهذا ما ذكره فالفقه  والفقه؟!
ِطَ ابراً إِذَا بَرَرأَْت اْلقُررآَن َ ةَْلنَرا بَْينَرَك َوبَرْيَن الَّرِذيَن ,َ يُْاِمنُروَن بِراآلِخَرِ  "و َ  :القرآن فه آيم أخرى

ْقتُوراً    [45]اإلقراا :  مَّ
طس ألن ا أط بم وأكنم مةنويم مرن الغفلرم رى و, تُ , تُ فالط اب مقتور واألكنم كذلك مقتور  

والةناد وما شابهت فاآليم , رائطم للم از ب ا ولكن را مشركلم ط رر الطقيقرم فره الم قرمات أو 
 " . !!"ال قم الطقيقم عند البلغااما أقميه بظاهر  
ْيَت بَْينِه َوبَْينََك بُْةَد اْلَمْشِربَْيِن تَّ  إِذَا َ اانَا بَااَل يَا لَ طَ  " :وهه بوله تةال  أخرىو نأته إل  آيم 

 " [38فَبِئَْس اْلقَِريُن ]الزخرف : 
 :فن د أن اإلمام الابري باال فه تفقير "المشربين" ما ن ه

 القرررينين هررذين أطررد برراال: ذكررره تةررال  يقرروال(  اْلَمْشررِربَْينِ  بُْةرردَ  َوبَْينَرركَ  بَْينِرره لَْيررتَ  يَررا:) وبولرره" 
 فغلرب والمغررب، المشرر  برين ما بةد أى: المشربين بةد وبينك بينه أن وددت: اآلخر ل اطبه

 ?الشاعر باال وكما القمرين، شبه: بيال كما اآلخر، عل  أطدهما اقم
 اهـ " الاََّواِلعُ  والن ُ ومُ  بََمَراَها لنَا ...َعلَْيكُمُ  القََّمااِ  ب فا ِ  أَخْذنا

فغلرب  أو من براب التغليرب ألن المشر  أش ر  بالوا : أي المشر  والمغرب وقماهما مشربين
و لقت أدري من باال إن هذا من باب التغليب أو أن أطردهما أشر ر مرن اآلخرر ؟  عل  المغرب!!

ت وهو بولره قويم فه نٍص واطٍد  لمشربين والمغربين ا وبد ذكر فالمشر  فه ش ر  المغرب ت
 "  [17ْيِن ]الرطمن : َرب  اْلَمْشِربَْيِن َوَرب  اْلَمْغِربَ " تةال  : 

بررال لكررال مةنرراه ف ررذه آيررم وتلررك أخرررى تمامررا ت و, يمكررن طمررال هررذا علرر  ذاك بأف امنررا القا ررر  
 .ت وهللا أعلمومغزاه 



 " [22ُ وهٌ يَْوَمئٍِذ نَّاِ,َر ٌ ]القيامم : ت وهه بوله تةال  "وُ أخرىإل  آيم و
قالوا : األ ال األ قاد وعدال عنه ال  الو وه .ف

و كيرف يةررف اإلنقران أن ؟ ا ملنةيم والخشوع عل  الو وه خأو ليس ظ ور ا :نقأال ولنا أن
 فلنا هذا أو ذاك نةم أو شقه؟

ولكرن  ويمتلر ا  قرده يظ ر هذا كله فه الو ه , فه أي مو,ع آخرت فقد يرزداد وزن اإلنقران
ن ت وذلرك مرن ظ رور آثرار الطرزن وال رم علر  و  رهت علر  الررغم مرومرريه تةرف أنه م موم
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زياد  وزنه .

ل يمكرن فر ت"[24ْةِرُف فِه ُوُ وِهِ ْم نَْ,َر َ النَِّةيِم ]الماففرين : "تَ لذلك باال  فه مو,ع آخر : 
ف ت واع رب مرن  رر يو رتت فتأمرال أخره فره الدبرم القرآنيرم فره الطمال الو ه هنرا علر  ال قرد

 الناس الن وص إل  ما يرغبونت و, طوال و, بو  إ, باو.
 

فةنرردما أنظررر فرره أبررواال الةلمرراا فرره اآليررات الترره  ت ررا م,ررطكا فةررل للقرروال بالم ررازونررورد نموذ
من ررا فرره كثيررر مررن  و أكرراد أبكرره أتة ررب ع بررا شررديدا بررال إنرره أ,ررطك تيقولررون في ررا بالم رراز

أم أن ررم يت رريدون اآليررات الترره , تتفررض  تعلرر  أي مررن   يقولررون بالم رراز :وأتقررااال تاألطيرران
  ؟ازمة م فيقولون في ا بالم 

رْ َن فَتَيَراَن بَرااَل أََطرُدهَُما إِن ِره آيرم "وَ هو تفقريرهم  هذا التنابه الة يبتو نموذم  َدَخراَل َمةَرهُ الق ِ
َوبَااَل اآلَخُر إِن ِه أََرانِه أَْطِماُل فَْوَ  َرأِْقه ُخْبزاً تَأْكاُُل الاَّْيرُر ِمْنرهُ نَب ِئْنَرا بِتَأِْويِلرِه  أَْعِ ُر َخْمراً أََرانِه 

 ت [36ا نََراَك ِمَن اْلُمْطِقنِيَن ]يوقف : إِنَّ 
" وهرذا م راز مرقرال علبتره أع ر خمررا" :يم م از أ, وهو بوله تةال بالوا فه هذه اآل طي 

أمرا ت  نرب إذا ف رذا الكلمرم م راز!!طي  أن الخمرر , ية رر برال الرذي ية رر هرو الة تالمقتقبليم
 َقررْبَع بَقَررَراٍت ِقررَماٍن يَررأْكُلُُ نَّ َقررْبٌع ِعَ ررافٌ ن ِرره أََرى َوبَررااَل اْلَمِلررُك إِ عنرردما تةر,رروا لقولرره تةررال  " 

ْايَرا تَْةبُرررُ  وَن َوَقرْبَع قُررنبُلٍَت ُخْ,رٍر َوأَُخررَر يَابَِقراٍت يَررا أَي َ را اْلَمرراُ أَْفتُرونِه فِرره ُرْايَراَي إِن كُنررتُْم ِللر 
 .نا أطدا باال أن ا م از رأيما  [43]يوقف : 

 راف البقررات  لرم يرروا طر را فره أن تأكرال البقررات الة :كفرا بكرف وبلرت فتأملت بول م و,ربت
 لم ؟ تالقمان

أما أن ية ر القابه خمرا فه الرايا األخرى ف رذا  تألن هذه رايا وفه الراى كال شها ممكن 
 لقروانين ف رذا مخرالف فرل ي روز لقرا  أن يطلرم ويررى أنره ية رر قرائل تما , يكون و, ي ا
فخبارت كفرا بكرف وبلرت , طروال و, برو  إ, براو وو فره خلقره  ت ا ل نرت م!األطلم الته و,رة

 شاون.
 

َمن َكاَن فِه َهرـِذِه أَْعَمر  فَُ رَو فِره اآلِخرَرِ  و  ونورد ا,قتد,ال الش ير للم از وهو بوله تةال  "
 "  [72أَْعَم  َوأََ,ال  َقبِيلً ]اإلقراا : 

 تد من األعم  هنا ليس أعم  الب ر برال أعمر  الب رير من المةلوم باةا أن المرافيقولون: " 
وهرذا مرا , يمكرن طملره  تولكن القرآن ابت ر فقا علر  بروال أعمر  وهرو أ رال فره فابرد الب رر

 عل  ظاهره بأي طاال من األطواال."
"ف ررو فرره  :او عزو ررال يقرروالفرر ؟!, طرروال و, بررو  إ, برراو وهررال عميررت ب ررائرهم هررم :فنقرروال

" فررالكلم وا,ررا علرر  أن المررراد مررن األعمرر  فرره هررذه اآليررم هررو  بيلوأ,ررال قرراألخررر  أعمرر  
"ت فرالمةروف وأ,ال قبيلوالدليال عل  ذلك هو بوله تةال  " ت"أعم  الب ير  " وليس الب ر

ف ررو أن اإلنقرران األعمرر  , يشررترا فيرره أن يكررون ,رراال القرربيالت أمررا اإلنقرران أعمرر  الب ررير  
ال ف رو فره اإلنقان فه الردنيا أعمر  الب رير  ,راال القربي ت ف ذا كانا,نقان ال,اال القبيال طتما
ولقرت أدري أعميرت ا,ب رار أم  تت فالقرينم وا,طم فه اآليم نفقر ااآلخر  أعم  وأ,ال قبيل

 و, طوال و, بو  إ, باو . ؟!كلت األف ام و األنظار
أ رال فره ولكن ال طيا أن "أعم " هه  والمألوفت ونقوال أي,ا : الرد القابض عل  المش ور

فَلَررْم يَِقريُروا فِرره "أَ  :فقرد الب رررت والردليال علر  مررا نقروال هررو بولره تةرال ب انررب عمر  الب رير  
َولَِكرن تَْةَمر   فَِ نََّ را َ, تَْةَمر  اأْلَْبَ رارُ اأْلَْرِه فَتَكُوَن لَُ ْم بُلُوٌب يَْةِقلُوَن بَِ ا أَْو آذَاٌن يَْقَمةُوَن بَِ را 

 " [46ُدوِر ]الط  : اْلقُلُوُب الَّتِه فِه ال   
أكثرهرا فره مو,رع الرذم  ت د أن ا ذكرت ثرل  عشرر  مرر يومن تتبع كلمم "أعم " فه القرآن 

وأبل ا فه مو,ع الةيب ال قديت ف ذا أكثر القرآن من ذكرر لفظرم مةينرم بمةنر  مةرين ت فيكرون 
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أن األعمر   هذا هو األ ال الذي يطمرال عليرهت فرالقرآن هرو الميرزان والققرااس المقرتقيمت فةلرم
 .أ ال فه عم  الب ير  كما هه فه عم  الب ر

اقررتةماال وإن كرران مشررت را ف ررو لمررن فقررد ب ررره  "األعمرر "إذا نخرررم مررن هررذا أن اقررتةماال 
 ت وهللا أعلم.مر وح وليس خاا ات ,قتةماال القرآن هذا المةن  أبال من اآلخر

 
ِ فَرلَ تَْقرتَْةِ لُوهُ "أَ  : ونذكر اقتد,, آخرا ش يرا عل  القوال بالم از وهو بولره تةرال تَر  أَْمرُر َّللا 

ا يُْشِركُوَن ]النطال :  ت فاألخو  المفقرون ف موا اال "أمرر" ف مرا خاائرا " [1قُْبَطانَهُ َوتَةَالَ  َعمَّ
" فةل  قربيال المثراال يأته أو قيأتهوعل  هذا األقاس بالوا أن مةن  " أت  " ماوال والمراد "

 :يرهأورد اإلمام القرابه فه تفق
وبرد  !"أت  أمر هللا فل تقتة لوه" بيال: "أت " بمةن  يأته؛ ف و كقولك: إن أكرمتنره أكرمترك 

؛ ألنره آت , مطالرم، كقولره: "ونرادى !! تقدم أن أخبار هللا تةال  فه الما,ه والمقرتقبال قرواا
أمررر هللا" عقابرره لمررن أبررام علرر  الشرررك  [. و"44أ ررطاب ال نررم أ ررطاب النررار" ]األعررراف: 

: إنرره مررا  رراا برره القرررآن مررن فرائ,رره  تكررذيب رقرروله. برراال الطقررن وابررن  ررري  وال,ررطاكو
وأطكامه. وفيه بةد؛ ألنه لم ينقال أن أطدا من ال طابم اقتة ال فررائه هللا مرن ببرال أن تفرره 
علي م، وأما مقتة لو الةذاب والةقاب فرذلك منقروال عرن كثيرر مرن كفرار برري  وغيررهم، طتر  

 الل م إن كان هذا هو الطض من عندك" اآليم، فاقتة ال الةذاب.  : "باال الن,ر بن الطار 
بلت: بد يقتدال ال,طاك بقوال عمر ر,ره هللا عنره: وافقرت ربره فره ثرل : فره مقرام إبرراهيم، 
وفه الط اب، وفه أقارى بدر؛ خر ه مقلم والبخاري. وبراال الز رام: هرو مرا وعردهم بره مرن 

[. وبيرال: هرو 40إذا  اا أمرنا وفرار التنرور" ]هرود: الم ازا  عل  كفرهم، وهو كقوله: "طت  
 " يوم القيامم أو ما يدال عل  برب ا من أشراا ا

 إذا فاإلمام القرابه , ير ا أن أمر هللا هوما  اا به القرآن من الفرائه ويراه بةيدا .
 يا  ا مثرال تررربةد أن ذكرر الروايرات التره ترذكر الررأيين عراد فر أي,ا أن اإلمام الابري دون 

 وأولـ  القولـين فـه ذلك عندي بـال واب، بوال من باال: هو األمام القرابه فقاال " 
ت ديد من أهال الكفر به وبرقوله، وإعلم منه ل م برب الةرذاب مرن م وال رلك وذلرك أنره عق رب 
ررا يُْشرِركُوَن فرردال  برذلك علررـ  تقريةرره الرـمشركين ووعيررده ل ررم.  ذلرك بقولرره قربطانه وتةالررـ : َعم 

د، ف نه لـم يبلغنا أن أطدا من أ طاب رقوال هللا  ل  هللا عليه وقلم اقرتة ال فررائه ببرال وبة
أن تُفررره علررـي م فررـيقاال ل ررم مررن أ ررال ذلررك: بررد  ررااتكم فرررائه هللا فررل تقررتة لوها. وأمررا 

 " اهـمقتة لو الةذاب من الـمشركين، فقد كانوا كثـيرا
,رواا البيران أ ديثرم مثرال تفقرير القرةدي وولقد نظرت فه تفقرير البغروي وفره التفقريرات الط

را و,  ديرردت ولنررا هنررا أن نقررأال األخررو  المفقرررين رطم ررم هللا: إذا كرران وفو رردت الكررلم مكررر
اُل المةن  كما تقولون فما الرابا بين هذه اآليرم والتره تلي را التره يقروال هللا عزو رال في را "  يُنَرز ِ

وحِ ِمْن أَْمِرِه َعلَ   بِاْلر 
  َمن يََشاُا ِمْن ِعبَاِدِه أَْن أَنِذُرواْ أَنَّرهُ ,َ إِلَرـهَ إِ,َّ أَنَراْ فَراتَّقُوِن ]النطرال اْلَمآلئَِكمَ

 ؟ [2: 
ت األمرروالف رم الخراا ا لمةنر   أتر  بابيةم الطاال , رابا مباشر بين اآليتين عنرد تأويرال الفةرال

ه وعقائرده كمرا براال وأوامرروالذي أراه وهللا أعلم أن المرراد مرن األمرر هنرا هرو القررآن بأطكامره 
ت فب ذا يقتقيم المةن  فرل نطترام إلر  تأويرال الفةرال أتر  ت و, ط رم فره برول م " اإلمام ال,طاك

ف نه لـم يبلغنرا أن أطردا مرن أ رطاب رقروال هللا  رل  هللا عليره وقرلم اقرتة ال فررائه ببرال أن 
" فةردم الردليال  ة لوهاتُفره علـي م فـيقاال ل م من أ رال ذلرك: برد  رااتكم فررائه هللا فرل تقرت

ليس بدليال كما يقوال علماا األ وال ت وهال عدم و وال الروايم إلينا كراف لتأويرال اآليرات ورفرع 
 ظاهرها ؟!

 ثم أنه ب ذا التأويال يطد  الربا بين اآليم واآليم الته تلي ا  طي  تف م اآليات كالتاله :
ركون ف رو الرذي ينرزال الملئكرم " "أت  القرآن من عند هللا فرل تقرتة لوه قربطان هللا عمرا يشر 

 و يشرر د لررذلك بولرره تةررال  " –بررالروح مررن أمررره " وهوالرروطه أوالنبررو  كمررا برراال ابررن عبرراس 
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َكرذَِلَك أَْوَطْينَرا إِلَْيرَك  يَمرانُ َِ رْن أَْمِرنَرا َمرا كُنررَت تَرْدِري َمرا اْلِكتَراُب َوَ, اإْلِ َولَِكرن َ ةَْلنَراهُ نُرروراً  ُروطراً م ِ
ْقررتَِقيٍم ]الشررورى : نَّْ رِدي بِررِه َمرر مررن أ ررال  - [52ْن نََّشرراا ِمررْن ِعبَاِدنَررا َوإِنَّررَك لَتَْ ررِدي إِلَرر  ِ ررَراٍا م 

إنررذار النرراس بةرردم اتخرراذ النررد والشررريك مررع هللا ت فرراو متةرراال عمررا ي ررفونه بالشررريك أو الولررد 
 فليتقوا هللا من ا ال ذلك فقد  ااهم الوطه فل ط م فه الشرك .

لقارىا كيف أدى ا,عتماد عل  الروايرات فره ف رم كتراب هللا إلر  تةايرال الف رمت فانظر عزيزي ا
ف ذا لم تأت روايم تايد المةن  الوا,ا من اآليم أو الكلمم ت إذا ف رذا المةنر  غيرر مرراد و, برد 

 من تأويال اآليمت و , طوال و, بو  إ, باو.
ا رم للقروال بمخالفرم المردلوال للرداال و, هرو األر را و, ط فرالف م النرابع مرن الرنصإذا كما رأينا 

 طوال و, بو  إ, باو .
 

والقوال بره مررادف للقروال بةردم الدبرم فره كتراب هللا ت فراو  –ونورد نموذ ا آخر للقوال بالم از 
 تس المرراد هرذاعزو ال بةلمه يقوال شيئا ثم يرأته القراد  األفا,رال فيقولرون بةلم رم الشاقرع لري

بولره تةرال  " ت وهرو ترأويل م -طذف كأن هذا غاب عرن هللا عزو رال ولكن المراد كذا ب ,افم أو
ً ااَل َكذَِلَك بَااَل َرب َك هَُو َعلَهَّ َهي ٌِن َوبَْد َخلَْقتَُك ِمن بَْباُل َولَْم بَ   "[9]مريم :  تَُك َشْيئا

انظر  – طي  بالوا وليس المراد أنه لم يك شيئا عل  اإلال  ولكن المراد ولم تك شيئا مذكورا
 عندما كان منيا فه ظ ر أبيه.  -إل  الدبم!

فره   وأين كان ببال أن يكون منيرا: ولنا أن نقأل م وأبوال وهذا ب ور أي,ا فه ف م المفقرينت
 ظ ر أبيه؟ 

من الغذاا الذي يأكلره اإلنقران  انويتكون نينشأ والبيي,ات فالمنه اإل ابم أنه لم يكن مو ودات
و, يمكن أن يقاال أن اإلنقان كران هرذا  ال إل  مواد عديد توعندما يدخال إل   قم األنقان يتطو

مثل ألنه لو ظال برونا فقريبق  لطمرا ولكرن لمرا دخرال  قرم اإلنقران طروال إلر   أو الخ,ار اللطم
ت إذا فاإلنقران فره اإلقراس لرم يرك شريئا ثرم بقربب بةره أو بيي,رم مواد أوليم ثرم  ريرت منيرا

منه وبيي,ات مواد أوليم ثم تطولت إل  لمواد إل  الةمليات الوابةم عل  بةه المواد تطولت ا
و  ثم أ با بةد ذلك إنقانات فالنص فره غايرم الدبرم فره و رفه الةلمره و, رائطرم للم راز فيرهت

 وهللا أعل  وأعلم .ا يأت م تأويله ت الةيب فه تأويال ما لم يطياوا بةلمه ولم  

اِ,ريٍَم ]الطابررم : ُ ررَو "فَ  :لمرا يرونرره م رازا هررو بولره تةرال آخررر مثراال إلر  و " [21فِره ِعيَشررٍم رَّ
ليس المراد هنا أن الةيشم را,يم فالةيشم , تكون را,يم برال تكرون مر,ريم ف نرا  :طي  بالوا

اْرِ ِةره إِلَر  َرب ِرِك " :فراو براال فره غيرر هرذا المو,رع تمطتمال و بةيرد بلنا هذا و ه غير  م از.
ْرِ,ريَّمً ]الف رر :  ؟ هرال يمكرن  ال كلمرم "مر,ريم" فلرم لرم يقرتةمل ا هنرا" فاقرتةم [28َراِ,ريَمً مَّ

 تطمال كلم هللا علر  المبالغرم؟ طاشرا و أن يطمرال كلمره علر  المبالغرم فقولره الطرض عرين الطرض
والذي ينبغه الطمال عليه وهو المارابض للكرلم والطراال هرو مراذكره اإلمرام القرابره فره تأويل را 

وهررو اللرين وا,نقيراد ألهل را. فالفةررال  لر,را،" أي فاعلرم ل عيشررم را,ريم وبيرال: "طير  براال: "
للةيشم ألن ا أعات الر,ا من نفق ا، وهو اللين وا,نقياد. فالةيشم كلمم ت مع الرنةم التره فره 
ال نم، ف ه فاعلم للر,ا، كالفر  المرفوعم، وارتفاع ا مقدار مائم عرام، فر ذا دنرا من را ولره 

ا، ومثررال الشرر ر  فرع ررا، كررذلك أي,ررا مررن هللا أت,ررةت طترر  يقررتوي علي ررا، ثررم ترتفررع ك يئت رر
ا,رتفاع، ف ذا أشت   ولره هللا ثمرت را تردلت إليره، طتر  يتناول را ولره هللا باعردا وبائمرا، وذلرك 

[. وطيثما مش  أو ينتقال من مكران إلر  مكران،  ررى 23بوله تةال : "باوف ا دانيم" ]الطابم: 
[. 6" ]اإلنقرران:  ف رون ررا تف يررراي مةرره ن ررر طيرر  شرراا، علرروا وقررفل، وذلررك بولرره تةررال : "

إنرره يشررير بق,رريبه في ررري مررن غيررر أخرردود طيرر  شرراا مررن ب رروره وفرره  فيررروى فرره الخبررر )
م القره(. ف ررذه األشررياا كل را عيشررم بررد أعاررت الر,را مررن نفقرر ا، ف ره فاعلررم للر,ررا، وهرره 

   اهـ " أنزلت وانقادت بذ, وقماطم
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، أو هره اقرٌم منف راٌل عرن الةرائ  أو هره   طقيقرم لره أنَّ الةيشم هه اقرٌم لشرهٍا ,واَ لقد تخي ل 
، وعليرره ف رره مر,رريم مررن ببررال  ، فررل يمكررن أنَّ تكررون )را,رريم( ألنَّ ررا غيررر عابلررم ٍاقررٌم ل مرراد

ِ لفرٍظ آخرر ن الةائ  ألنَّ ا مرتبام بره ف ره ليقرت كرأي   ، مثرال ) الةائ . لكن هذه المفرد  تت,م 
يشرم تنت ره بالةرائ ، ف ره اقرٌم لطيرا  الكرائن الطره بقتان( يموت  راطبه ويبقر  هرو، ألنَّ الة

. فيمكن أنَّ تقوال عا  الر رال  الةابال وبد ابترنت برآنياً بالَخْلِض ذوي الةقوال والشةور والتمييز
، ولكن لريس  عيشمً مر,يمً وعيشمً را,يمً. والتةبير األوال مةناه أنَّ الةائ  راٍه عن الةيشم

ب ذا التةبير بد ف لته عن ا. فةيشتُهُ  ارت مقابلمً لره.. وإذن  بمقدوره عدم ا,هتمام ب ا، ألن ك
 عرا  الر رال عيشرمً را,ريمً  ولكن طينما تقوال ) ف و ينظر ل ا وي تم  ب ا وإن كان را,ياً ب ا!.

( فقرد  رارت الةيشررم هره الرا,رريم فخررم بررذلك عرن ا,هتمرام ب ررا خرو راً كرراملً و رارت هرره 
قرم عيشرم علر  هرذا النطرو األخيرر إ,َّ تلرك التره يةاي را الررب  و, تو رد فره الطقي الم تمرم بره!.

(.. لقرد  : )را,يم بمةن  مر,ريمطد  عندما بالوافانظر ماذا  الةظيُم لةباده الذين ر,َه عن م.
( نكد ً علينا هذه المر  ! ثمَّ انظر كم هو الفر  بين بوال هللا تةال  المبرارك  أي الةيشم ها )و ةل

ال أخه وتدبر ت وأعلم  أن هذا ما ينبغه القوال به لنارابض كرلم هللا , لنتة رب فتأم م .وبين بول 
  منه فنأوله ت وهللا أعلم .

ازت وهررذه اآليررم هرره بولرره تةررال : يقررتدال ب ررا دومررا عنررد الطرردي  عررن الم رر أخرررىإلرر  آيررم و
ِ َشرِقي اً ]مرريم : " أُْس َشْيباً َولَْم أَكُن بِرُدَعائَِك َرب  برالوا: وإنَّمرا هرو اشرتةال ت طير  "[4َواْشتَةاََل الرَّ

وهررذا القرروال نررات  عررن لبقرر م فرره ف ررم مةنرر  " اشررتةال"ت و نطررن نقررألك   الشرريُب فرره الرررأس!
الةبررار  األولرر  هررره  هررال تشرررةال القرررام بالنررار أم تشررةال النرررار بالقرررام؟عزيررزي القررارىا: 

إنََّما هرم  شةاُل الشةلم(؟!)أ: ال طيطم، ألنَّ النار , تشتةال ف ه نفق ا شةلمٌ ف ال ي ا  أنَّ تقوال
)اشتةلت  :بد ظن وا أنَّ النار تشتةال! و ا  عندهم القوال )اشتةلت النار فه دار فلن(، وإنَّما هو

وعليرره فرر نَّ الرررأس هررو الررذي يشررتةاُل شرريباً , الةكررس، واألمررر كمررا ذكررره هللا  دار فررلن بالنررار(.
 كرال  هرذا ونطرن مة رم علر  أنَّره تشربيهٌ!  لررأس.تةال  ألَنَّه شب ه الشيَب بالنار ولم يكن التشربيه ل

الشررين والةررين والررلم : "كمرا  رراا فرره المقرراييس, تشرربيهٌ ألنَّ ا,شررتةاال فرره الطقيقررم بينمرا هررو 
و, يخررص فرره  " اهـررـأ رراٌل  ررطيا يرردال  علرر  انتشرراٍر وتفررر   فرره الشررها  الواطررد مررن  وانبرره

ولرذلك كانرت ال,ررور   ريع فره شرها مرا.بال هرو عرام يشرمال أي انتشرار قرإالبه النار وطدها 

 ِ تقت,ه ذكر المفةوال دوماً فنقوال: )اشتةلت دار فلٍن ناراً أو بالنار( ألنَّ ا ممكن أنَّ تشرتةال برأي 
شهٍا آخٍر له القدر  علر  ا,نتشرار والقرريان فره كرال  األ رزاا بطير  تتغيرر ال رور  المنظرور  

اآليررم , م رراز في ررا ولكررن م , يريرردون أكثررر مررن إذا ف اشررتةلت بالفتنررم( أو غيررر ذلررك. كمررا لررو )
إبررراز  رررور  ماليرررم فررره القررررآن ت وكرررأن ال مررراال و الطرررلو  , يكونررران إ, بالتةقيرررد والطرررذف 

  والغموه ت و, طوال و, بو  إ, باو.

ِ ذَا َعررَزَم اأْلَْمررُر فَلَررْو فرر"َ :ونررذكر نموذ ررا آخررر فرره الف ررم المقلرروب لآليرراتت وهررو بولرره تةررال 
َ لََكاَن َخْيرراً لَُّ رْم ]مطمرد :  َ  هرو: فر ذا  مةنر  اآليرم وإنَّمراهنرا م رازت قرالوا: فت "[21َدبُوا َّللاَّ

 عزمتم عل  األمر!

نةم.. إنَّره ُم,رَمٌر , و رود لره إ,َّ فره ف م يقولون بم,مرات تخمينا وظنا من عند أنفق م ت 
. ذلرك أنَّ المررَا يةرزم فره الشرها الرذي  أذهان م، ألنَّ األمَر يةزُم والمرُا يةزُم قواا بقواا

 منه عدَّ  خيارات ممكنم، فيةزم عل  أنَّ يأته أطدها. ولكن إذا عزم األمُر فل خيارات ممكنرم
والمررا , يُمقرُك ب ميرع أارراف ت ، بال هرو خيراٌر واطرٌد وهرو الخيرار الرذي ير,ره هللا تةرال 

، وفيرره مررا فيرره مررن التبكيررت   لررك الخيررارخيرراَر لرره قرروى ذ ، فأطيانرراً يةررزُم األمررُر فررل  األمررر
ن أفأيَن يرذهُب التروبيٌخ إذا كرانوا هرم الةرازمين )علر  األمرر( كمرا زعمروا بةرد  والتوبيخ ل م.
َ لََكاَن َخْيراً لَُّ ْم ]مطمد: فَ "  باال تةال : فةلر  تقردير ابرن ت "[21ِ ذَا َعَزَم اأْلَْمُر فَلَْو َ َدبُوا َّللاَّ

عل  األمر ـ ولكم خياراتكم ـ ول م خيرارات م( فلمراذا إذن يروب خ م علر  : )إذا عزمتم  خالويه
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(، ألنَّ الةرزَم نفقرره  ولرم يررْد فرره القررآن كل ره التركيررب المقرد ر )َعرزَم علرر  األمرر ؟ خيرارات م
َوَشرراِوْرهُْم فِرره األَْمررِر فَررِ ذَا "  )أمررٌر(، فيكررون هررذا التركيررب ركيكرراً وخاائرراً  ررداً. ولررذلك برراال:

ِليَن ]آال عمرران : َعَزمْ  َ يُِطب  اْلُمتَرَوك ِ ِ إِنَّ َّللا  بمةنر : وشراورهم فره ت "[159َت فَتََوكَّاْل َعلَ  َّللا 
األمر الذي فيه خيارات، إذ , مشاور  فيمرا لريس فيره اختيرار آخرر، فر ذا عزمرت أنرت فتوك رال 

قابقم أنَّ األمر غيرر لقد ظن وا كما فه المقائال ال )ف ذا عزمَت عل  األمر(. :عل  هللا ولم يقالْ 
( هرو و رٌف للطركرم التره تنرت  مرن م مروع  َعرَزمَ  عابال و, يمكرن أْن يةرزم.. بينمرا الفةرال )

(.  عقرلا خياراٍت وظروٍف بطي  يكون ا,ختيار ال طيا واطرداً فقرا. ومرا تلرك إ,َّ إرادات )
 غائبررٍم  أو ٌر لمفرررداتٍ فرراألمر ير ررع ليكررون خيررارات الةقررلا ولرريس هنرراك إ,ررماٌر و, تقرردي

 ت فاآليم , علبم ل ا بالم از.مطذوفٍم!

أن يررأته فرره الن رروص األدبيررم ف رره  53بُبررالونخررتم طررديثنا عررن الم رراز بررالقوال أن الم رراز وإن 
ت أي أن مرا يرذكر فره األدب مرن أطردا  بخبر وإنشااها ليس ب نشراان وص أدبيم خبرها ليس 

ً بال بد يكون التركيب خا وو ف , يشترا فيه ال طم يقوال الشراعر أو األديرب  ولكن تائ لقانا
فره ن ايرم الماراف هرو الطبكرم  غايرمأو الزيرادات  والبأي  يغم شاا من المبالغرات له  ما يطلو

وأن يخرم النص فه  ور  طقنمت ولذا عاب القرآن عل  الشرةراا  تاللفظيم الدراميم كما يقاال
 هذا المقلك طي  باال :

أَنَُّ ررْم يَقُولُرروَن َمررا َ, يَْفةَلُرروَن و َ لَررْم تَررَر أَنَُّ ررْم فِرره كُررال ِ َواٍد يَِ يُمررونَ أ َاْلغَرراُوونَ الش ررةََراا يَتَّرربِةُُ ُم "و َ
  [226ت 265,264 ]الشةراا :

"بولره  :ه تةرال بولرهذا مرا , ي را و, ينابرض مرع ؟ ه هوأتيفكيف يةيب علي م هذا القلوك وي
لتره تلربس علر  ا تال ماليات األدبيرمن باب بال م تالطض" فكيف يكون الطض طقا وهو ليس بطض

 الناس أمور طيات م؟
فمرا  راا ونطرن نلطرظ هرذه الدبرم فره القررآنت الته , مراا في رات كال ما فيه من باب الطقيقم ف 

فررل ي رروز تةمرريم  تف ررو عررام ومررا  رراا علرر  قرربيال الخ رروص ف ررو خرراصعلرر  قرربيال الةمرروم 
واألمثلررم علرر  ذلررك شررديد   54ص بررأي طرراالو, الخررروم عررن الررن تالخرراص و, تخ رريص الةررام

فةندما يتكلم عرن شرها عرام يرذكره عامرا وعنردما يرتكلم عرن خراص يظ رر  تالو,وح فه القرآن
برال يو,را أن را أكثريرم مثرال  ت ليا أنه خاص وعندما يريد الطدي  عن األكثريم , يلطق ا بالكرال

ُ َعلَرْيِ ْم ثُرمَّ َعُمرواْ َوَطِقربُواْ أَ,َّ تَكُروَن فِتْنَرمٌ " :ما  راا فره بولره تةرال  واْ ثُرمَّ تَراَب َّللا  فَةَُمرواْ َوَ رم 
واْ  ررْنُ مْ َوَ ررم  ُ بَِ رريٌر بَِمررا يَْةَملُرروَن ]المائررد  :  َكثِيررٌر م ِ ررْن أَْهرراِل اْلِكتَررابِ "و َ ت [71َوَّللا  ت "دَّ َكثِيررٌر م ِ

ْن َخلَْقنَا تَْفِ,يلً ]اإلقر" مَّ ْلنَاهُْم َعلَ  َكثِيٍر م ِ  "  [70اا : َوفَ,َّ
ت فةندما أراد التةبير عن األكثريم و,ا أن ا أكثريم ولم يةمرمت ألن هرذا ي ةرال الخبرر غيرر دبيرض

والمبالغات واإللطابات , تكرون طقرا ت والقرآن ليس كتابا أدبيا بال كتاب طض , يكون فيه إ, طض
تةميم أو التخ يصت كان ت واآليات الته رأى في ا القاد  البلغاا الةلماا أن ا من باب الابال لغو

 !هنرا تةمريمت هنرا تخ ريص :ف م أولوها تأويل خاائا من عند أنفق م ثم برالوات الةيب من م هم
 والةيب من أف ام م.

 

 نماذم للتغليب المزعوم
 

ونورد هنرا نماذ را لمرا  ةلروه علر  قربيال الغالرب ولريس علر  قربيال الماابقرمت ونكررر كرال هرذا 
 اقتراطوا:ا ووطاا يأت م تأويلهت ولو  بروا ألرةلمه ولم  ألن م أولوا ما لم يطياوا ب

                                                
 نقر بوجود مجاز في اللغة من األساإ و   محذوفات مقدرة  و زوارد.لتن ال  53

 . سنتعرض لمسألة تخصيص السنة للقرآن عند الحديث عن التأويل الفقهي للقرآن 54
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ِ َوبَالَرْت النََّ راَرى اْلَمِقريُا "وَ  :من أبرز ما يقتدلون به بولره تةرال  بَالَرِت اْليَُ روُد عَُزْيرٌر اْبرُن َّللا 
ِ ذَِلررَك بَررْولُُ م بِررأَْفَواِهِ ْم يَُ,رراِهُاوَن بَررْواَل الَّررِذيَن َكفَررُرواْ ِمررن بَ  ُ أَنَّرر  يُْافَكُرروَن اْبررُن َّللا  ْبرراُل بَرراتَلَُ ُم َّللا 

 "  [30]التوبم : 
، و مرا كران فري م مرن يقروال: عزيرر ابرن هللا  رذابالي ود ما يقولرون ن إ" :فيطت ون بذلك بائلين

لرم تاريخيرم لفئرم مررن م، بالت را ثرم انقر,رت  كمرا نقلرره وقمفره زمرن نرزوال القررآن، و إنمررا هره 
ولرذلك ,ررب أعرداا  تمةرروف فره كترب الي رود و عقائردهمالنقرا ، و كمرا هرو  القرابره عرن

، و زعمروا أن فره القررآن مرن األخبرار عرن عقائرد الي رود فه الكلم عل  هذا المو,وع اإلقلم
 !لنا ما لم نقال فه كتبناليس فه عقائدهم، و باال الي ود من م: إن القرآن يقو   ما

لمةروف فةرل أن هرذا القروال لرم ينتشرر فرا تولقد كانت هذه اآليم م در طير  شديد  بالنقبم لره
 ما يشفه الغليال فه هذه اآليمت وهو كالتاله:عن مت إل  أن برأت 

التراريخ   در هذه اآليم و هو بوله تةال : )و بالت الي ود عزير ابن هللا( يت,من من وبرائع" 
اقرم  ذلرك أن تالقررآن وطقائض الةلم أمراً لم يكن أطد يةرفه علر  و ره األره فره ع رر نرزوال

عزيررر ، لررم يكررن مةروفرراً عنررد بنرره إقرررائيال إ, بةررد دخررول م م ررر، و اخررتلا م بأهل ررا ، و 
كما ينارض بره بردماا  "بةقائدها: واقم "أوزيرس" كما يناض به اإلفرن  ، أو "عوزر ات ال م

انتطلروا عبراد  الشرمس كرانوا  و بردماا الم رريين منرذ تركروا عقيرد  التوطيرد، و . الم رريين
ذلك بنررو إقرررائيال فرره دور أدوار كرر و توزيرررس" أنرره ابررن هللاأ فرره " عرروزر " أو "يةتقردون 

أن عرروزر ابررن هللا، و ررار اقررم  طلررول م فرره م ررر القديمررم ، اقتطقررنوا هررذه الةقيررد  عقيررد 
ديانررم برردماا الم ررريين،  أوزيرررس أو عرروزر مررن األقررماا المقدقررم الترره ارررأت علرري م مررن

فةرراب هللا علرري م ذلررك فرره   الررذي بدقرروه ,ررل,ً و كفرراً و راروا يقررمون أو,دهررم ب ررذا األقرم 
 .نقيه البشر  ميةا القرآن الطكيم، و دل م عل  هذه الوبائع من تاريخ م الذي

وبررت مررن األوبررات أن اقررم فرره ن الي ررود , يقررتايةون أن يرردعوا : إبرراال  رراطب م لررم الفررتا
ا ا,قرم فره لغرت م مرن مراد  ذ ، وهم ببرال اخرتلا م بقردماا الم رريينعزير، كران مةروفراً عنرد

المةرين، و كانرت برالمةن  نفقره عنرد بردماا  "عوزر" و هه تدال علر  األلوهيرم، ومةنراه: اإللره
عنردهم فره الردهر األوال بمةنر  األوال بمةنر   الم ريين فه اقم عوزر أو اوزيررس، الرذي كران

ا مرن م هرذا د أخرذوو الي روت هللا عقرب عبراد  الشرمس اإلله الواطد ، ثم  اروا يةتقدون أنه ابن
 "اهـعندما كانوا يةتقدون أن أوزيرس ابن هللاهت اإلقم فه الاور الثان

 ففه هذا الرد الشفاا والغن  و, طوال و, بو  إ, باو .
 

َولَن تَْرَ,  َعنَك اْليَُ وُد َو,َ النََّ اَرى َطتَّ  تَتَّبِرَع ِملَّرتَُ ْم " :ونورد  نموذ ا آخر وهو بوله تةال 
ِ ِمر باُلْ  ِ هَُو اْلُ َدى َولَرئِِن اتَّبَْةرَت أَْهرَوااهُم بَْةرَد الَّرِذي َ رااَك ِمرَن اْلِةْلرِم َمرا لَرَك ِمرَن َّللا  ن إِنَّ هَُدى َّللا 

ٍ َو,َ نَِ يٍر ]البقر  :   " [120َوِله 
طي  أنه يو د الكثيرر مرن الي رود والن رارى الرذين ,  تطي  بالوا المراد هنا عل  قبيال الغالب

دون عل  اإلقلم بةد ترا ع النزعات الدينيم عند الناس فره الغررب برال ربمرا أن رم يقومرون يطق
 .لمقلمين اطت ا ا عل  ما يطد  لنات فاآليم هنا من باب الغالببالمظاهرات ن ر  ل

 وأنظر إل  اآليم وأتة ب: هال بالت اآليم شيئا مما يتكلمون عنه ؟ 
ميمه لبابه المقلمين كمرا فره مةظرم آيرات القررآن ت ففه اآليم خااب وا,ا للرقوال , يمكن تة

ت شيئا م مرا فةرال إ, أن يتبرع ملرت مفالخااب للرقوال أن م ادنم الي ود و, الن ارى لن ت دي 
واآليرم –والي ود والن ارى فره ع رره عنره غيرر را,رين ت )ص( وبابيةم الطاال مات الرقوال

ون و رد بةره الي رود والن رارى لرم ت فقرد يكر-تتطد  عن عدم الر,ا فقرا ولرم تقرال شريئا آخرر
فاآليرم بمرم فره  تولكن لرو و رد مرن ر,ره عنره آلمرن بره يكرهوا الرقوال ولكن م لم يامنوا بهت

ت ولقت أدري كيف لمن بنظر بالمقلوب أن ياالب بت رطيا لتطديد وهه مانةم  امةم كما يقاالا
 !؟ور  و,ع ال
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بطرران هرذا عرذب فررات قرائل شررابه "ومرا يقرتوي ال :وهرو بولره تةرال  تونذكر نموذ را آخررا
 "   [12]فاار :  تأكلون لطما اريا وتقتخر ون طليم تلبقون ا ومن كالوهذا ملا أ ام 

وأننرا نأكرال من مرا  توالبطار المالطم , يقتوون –البطار الةذبم – راطم أن األن ار  اآليم تذكر
اللطرم يخررم  يمكرن القروال أنت وهنا إشركاليم: ونقتخرم من ما الطله الته نلبق االلطم الاري 
 ولكن اللالا والمر ان مثل , يخر ان إ, من البطار المالطمت فكيف التوفيض ؟ تمن البطرين

نقروال أثبررت الةلررم الطردي  أن هنرراك الكثيررر مررن األن رار الترره يقررتخرم من را الطلرره مثررال الةقيررض 
اكيا واليابرران وبةرره وبررراد  الررذهب واللالررا ويو ررد ذلررك فرره إن لترررا واقرركتلندا وتشيكوقررلوف

المواد األخرى الته تقتخدم للزينم مثال الماس واليابوت تقتخرم من أن ار فه بورما الةليرا و 
 قيام وروقيا والبرازيال.

 -وهذه الطقيقم الةلميم لم تكتشف إ, طديثا  دا وهه طت  اآلن , تزاال خافيم عنرد أكثرر البشرر 
ت طترررر  أن  -انيرررم الابةرررم الرابةررررم عشرررر مرررن يررررد التثبررررت فلير رررع إلررر  الموقرررروعم البريا

المقتشررربين متر مررره القرررآن مثرررال رودي بررارت المقتشرررر  األلمررانه و روديرررال المقتشرررر  
اإلن ليزي عندما ت ديا لتر مم هذه اآليم باما ب ياغت ا لكه يف رم من را أن المرراد يخررم مرن 

 تعررام شررديد للمفقرررينالمررالا فقررا  وهررذا مررا لررم تقلرره اآليررمت ولقررد كانررت هررذه اآليررم م رردر إز
وبرالوا المرراد البطرر  –كالةراد –لمةرفت م أن الطله تخرم مرن البطرر المرالا فقرا فرأولوا اآليرم 

!! وتمررر األيررام ويظ ررر  ررد  الو ررف القرآنرره كررذا وكررذا هررهالمررالا هنررا وهررذه إشررار  بلغيررم 
 الطرفه بدون أي مخالفم أو تأويال.

 
اإلنقان الموا,ع الته بالوا في ا بالم از فه القررآن وفه ن ايم المااف نود القوال أنه لو تتبع 

 رور نظرر وعردم قأو ل –ولمرا يرأت م تأويلره–لظ ر  ليات أن ا  ةلرت كرذلك لق رور علرم  بأكمله
التره ل را الردور  توالتراكيرب اللغويرم وإلهماال القيا  والتررابا برين اآليرات تف م م ابيةم اللغم

 ص كان.ديد المةن  المراد فه أي نتطالرئيس فه 
 تكل ررا علرر  قرربيال الطقيقررم والماابقررم فةنرردما يريررد هللا ,رررب مثررال يقرروال أن هررذا مثررال هوهرر 

َمررثَلُُ ْم َكَمثَرراِل الَّررِذي "  :واألمثلررم الم,ررروبم فرره القرررآن كثيررر  ووا,ررا أن ررا مررن برراب التمثيررال
ُ بِنُروِرِهْم َوتَر ا أََ,ااْت َما َطْولَهُ ذََهرَب َّللا  َرَكُ ْم فِره ظُلَُمراٍت ,َّ يُْبِ رُروَن ]البقرر  : اْقتَْوبََد نَاراً فَلَمَّ

َمثاَُل الَِّذيَن َكفَُرواْ َكَمثاَِل الَِّذي يَْنِةُض بَِما ,َ يَْقَمُع إِ,َّ ُدَعراا َونِرَداا ُ رمِّ بُْكرٌم عُْمرٌه فَُ رْم " و " َ  [17
ِ َكَمثَرراِل َطبَّررٍم أَنبَتَررْت ثَرراُل الَّررِذيَن يُنِفقُرروَن أَْمرروَ " و " مَّ  [171,َ يَْةِقلُرروَن ]البقررر  :  الَُ ْم فِرره َقرربِياِل َّللا 

ُ َواِقٌع َعِليٌم ]البقرر  :  ُ يَُ,اِعُف ِلَمن يََشاُا َوَّللا  ئَمُ َطبٍَّم َوَّللا  "  [261َقْبَع َقنَاباَِل فِه كاُل ِ قُنبُلٍَم م ِ
ْنيَا َكَمثاَِل ِرياٍ  و " فِيَ ا ِ رِّ أََ ابَْت َطْرَ  بَْوٍم َظلَُمرواْ أَنفَُقرُ ْم  َمثاَُل َما يُنِفقُوَن فِه ِهـِذِه اْلَطيَاِ  الد 

ُ َولَـِكْن أَنفَُقُ ْم يَْظِلُموَن ]آال عمران :   "[117فَأَْهلََكتْهُ َوَما َظلََمُ ُم َّللا 
فرل ي را أن نرأته إلر  مرا اقتة ر  علر   واألمثاال فه القرآن كثيرر  ولكرن وا,را أن را أمثراالت

 " بال أأنتم أعلم أم هللا" التمثيال! اننا ونقوال هذا من بابأذه
ُ َوْعرَدهُ " :وعندما يريد التشبيه فيظ ر  ليا أن هذا تشربيه َويَْقرتَْةِ لُونََك بِاْلةَرذَاِب َولَرن يُْخِلرَف َّللاَّ

ا تَةُد وَن ]الط  :  َكأَْلفِ َوإِنَّ يَْوماً ِعنَد َرب َِك  مَّ  "  [47َقنٍَم م ِ
َرَها َعلَْيِ ْم َقْبعَ "  أَْعَ راُز نَْخراٍل  َكرأَنَُّ مْ لَيَرااٍل َوثََمانِيَرمَ أَيَّراٍم ُطقُروماً فَتَرَرى اْلقَرْوَم فِيَ را َ رْرَع   َقخَّ

 " [7َخاِويٍَم ]الطابم : 
َقررنََّد ٌ يَْطَقرربُونَ " َ كُررالَّ  إِذَا َرأَْيررتَُ ْم تُْةِ بُررَك أَْ َقرراُمُ ْم َوإِن يَقُولُرروا تَْقررَمْع ِلقَررْوِلِ ْم َكررأَنَُّ ْم ُخشُررٌب م 

ُ أَنَّ  يُْافَكُوَن ]المنافقون :   " [4َ ْيَطٍم َعلَْيِ ْم هُُم اْلةَُدو  فَاْطذَْرهُْم بَاتَلَُ ُم َّللاَّ
و, غموه في ا و, إشكاالت ومن يقررأ القررآن  تفال ياغم القرآنيم بمم فه الو,وح والماابقم

 .ققا عليه القرآني يريد أنفه الذهن  دلوال مقبضبشرا أن يقرأه بدون أي م تيف مه
 

 الترادف فه القرآنانتفاا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 69 

من النقاا الته تترب عل  دبم النص القرآنهت ومخالفته للن وص البشريم انتفاا الترادف فره 
 ونةره بقرعم للترادفت وموبف الةلماا منهت فنقوال: القرآنت
نروع  ا مرنأي أن يكونر تاشتراك لفظين أو أكثر فه طمال مةن  واطد باعتبار واطرد هو:الترادف 

 .واطد اقمين أو  فتين ليقا متغايرين
 هال اتفض الةلماا عل  اإلبرار بالترادف ؟

الةلمراا مرن  تفض الةلماا عل  اإلبرار به فره لغتنرا الةربيرم ال ميلرم، فربةهامما ليس الترادف 
كاأل رمةه والفيروزأبرادي  المتقدمين والمطدثين أبر به واعتبر تلك األلفاظ ماديم لمةنر  واطرد

فقره " راطب كتراب  ؛الثةرالبهور ومن م مرن , يررى ذلرك كرأبه من ر تاطب القاموس المطيا 
الترادف عمليا بت رنيف كتراب  الذي تر م إنكار توكأبه هلال الةقكري "تاللغم وأقرار الةربيم

ف رذا الفريرض يرامن ب رذه  .مترادفرم )الفررو  فره اللغرم( لياكرد مرن خللره أن هرذ األلفراظ ليقرت
ليقت كذلك طقيقم، لكن ا متقاربم، وهره تطمرال  أن األلفاظ الته يظن أن ا مترادفمالفكر  ويرى 

الرذين كانرت اللغرم عنردهم طقرا وذوبرا  قرانتأ رطاب الل فروبا دبيقرم بين را لرم تكرن تخفر  علر 
 .وفار 

 

 ؟عند القائلين بهما هه أقباب الترادف 
المدلرـوال عنرد   يتطرد و، لر  طرهفقد يختـلف اللفظ من طه إ :الم در األوال: التقاهال فه الةزو

أطيراا القبيلرم الواطرد ، قر لوهما  الطيرين مرن ، طت  إذا ظفر الروا  باللفظين فهالطيين  ميةا
 الطا,ت إل  ا,ختلف فه ا,قتةماال برين الطيرين للمةن  الواطد ، دون أن يةنوا فه الكثير من

طرد، دون إشرار  علر  م رادرها المتةدد  تررد علر  المةنر  الوا وطين رأى المتأخرون الكلمات
 .كانت بد وردت عل  لقان المتكلم الواطد  ةلوها مترادفم، كما لو

شرار  ، وربمرا أهملروا اإلالم  ور ن الروا  لم ي  رواأل وذلك :الم در الثانه: إثبات الم  ور
ورد الم  ور فه شةر  اهله اطتفظوا بره وبيردوه،  ، فكانوا إذاإل  بةه الم  ور أنه م  ور

فشررغال الدارقررون برره ت فبقـررـه فرره المةررا م مرادفررـا للمقررتةمال و,ررةوه مو,ـررـع المقررتةمال،و
 ف.مظ را من مظاهر التراد أنفق م، و ةلوه

، ألنه من المةــرـروف !عليه الطقيقم والم ـازرد فاللفظ بد ت: الطقيقم والم ازالم در الثال : 
م فمن المطاال أن تقرتايع لغرم مرا أن تقرد المةانه غير متناهيم، أن ألفاظ اللغـــم متناهيم ، وأن

يرد عل  الخراار، وألن الرذاكر  اإلنقرانيم ذات اابرم اختزانيرم مةينرم ,   لفظا منف ل لكال مةن

 . اقرررررررتيةاب مرررررررا , يقرررررررع تطرررررررت الط رررررررر مرررررررن األلفررررررراظ تمكن رررررررا مرررررررن
ذي كان به اقتةماال اللفظ بأن ن وز به مةناه الطقيقه ال ف ذا كان ذلك كذلك؛ فل بد من التوقع

بواقرام هرذا " ال رواز " أو "الم رراز" فره مةنر  آخرر تابيقررا  لره بأ رال الو,رع ، ونقرتةمله
، وأي ابت ـرـاد أف,رال مرن أن ترـةبر بالقليرـال مرن األلفرـاظ اللغروي لفكر  ا,بت اد فه ا,قتةماال

 .من المةانه عن الكثير
وهكرذا يمكرن للفظرين أن  ،كال مرا هنالرك أن هرذا الم راز مشرروا دائمرا بو رود الةلبرم والقرينرم
واآلخرر علر  قربيال الم راز،  يقتةمل لمةن  واطد يكون أطردهما مقرتةمل علر  قربيال الطقيقرم،

هررذا الم رراز علرر  األلقررنم ل ررض  ر ، فرر ذا اشررتكمررا يمكررن أن يكررون كلهمررا علرر  قرربيال الم رراز
عرد اللفظران  بالطقيقم عل  هذا المةنر  ، ف ذا دال لفظ آخر از باللفظ طت   ار كالطقيقم فيهالم

 . مترادفين

التوليد والتةريب يطمال أطيانا اللفظ القديم ولكنه , يميتره ، : والتةريب الم در الرابع: التوليد
 المولد والمةرب ، ويقتةمال عل  لقران ابقرم مرن ابقرات الم تمرع، ويظرال اللفرظ القرديم فيظال

والمولرد  ر اللفظين: القرديميقتةمال عل  ألقنم الابقات األخرى، فل ي د اللغوي مفرا من اعتبا
ب همراال الفررو   ، وهرذا شربيهالفرو  ا, تماعيم فه اقتةمال مامترادفين، دون أن يةن  بذكر 

 .ال غرافيم بين الل  تين
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يةود تاريخ الكتابرم الةربيرم التره كانرت فره : الةربيم تاريخ التدوين والكتابمالم در الخامس: 
د األلفرراظ الرذي يررادي برردوره إلرر  إي ـررـا تالت ررطيف بررالكثير مررن فترر  مررن هررذا الترراريخ تقررما

يت,ررا هررذا فرره مةررانه الكلمررات القديمررم، فت رربا مرادفررم ل ررا، وفس ال ديررد  الترره تاخررذ بررن
" وكلهمررا بمةنرر  كمررا فرره "نرراه" و "نرراص رقررم ا ويختلررف ناق رراد المترادفررات الترره يتطرر

  ك!تطر

تلرت ت وهرذه الق,ريم بُ -القرائلين بره عنرد –إذا هذه هه األقباب الته تادي إلر  ظ رور التررادف 
و التقرليم  بادس ذي بدا , بد من القوال إن  ذر هذه الق,يم يةود إل  أ ال نشأ  اللغرم ت وبطثا

، ومةلوم أن علماا اللغم عل  اختلف واقع ومبقوا فه كتب اللغرم، ويكراد الررأي باعتباايت ا
  اللغرم، وأن هللا عل رم آدم األقرماا األخير يتشةب إل  رأيين أطدهما يرى التوبيف فه أ ال نشرأ

كل را، ورأي آخرر يرررى أن اللغرم بائمررم فره أ رل ا علرر  ا, رالح والتوا,ررع وقرنةره ل ررذه 
إذا كران الفريرض الرذي يثبرت التررادف فره اللغرم يقرر بأنره و  .النقام عند الطدي  عن نشأ  اللغم

من را فقرا هرو مرن بليرال أن  ت وات كثيرر  ممرا نقروال في را برالترادفبين كلمر غير  يو د فرو  
بطر  فره كتراب هللا عرن الفررو  برين األلفراظ وبالرذات إذا اقرتةمال للف ذا ما يكفره   تالمترادفات

اك وإ, لمرا هنرفه القرآنت ف ذا دليرال عرين للمثبترين علر  أن المرراد هنرا غيرر المرراد  مفردتينال
 .المتةدد  فل ترادف ف ذا قلمنا بتلك الد,,ت  خالف هللا عزو ال واقتةمال كلمم أخرىت

 ط   المنكرين للترادف

، ومرن الةبر  أن يرأته التررادف إ, ولكرال كلمرم يرون بأن الشرارع طكريمأما المنكرون للترادف ف
د,لرم، فرر ذا قرلمنا بتلررك الررد,,ت المتةردد  فررل تررادف بررال إن أبررا هرلال الةقرركري برد أنكررر طترر  

د، بررال إن أ ررطاب هرذا الرررأي ومررن م أبررو وأن يكررون فةرال وأفةررال بمةنرر  واطر المشرترك اللفظرره،
هلال الةقكري يقولون بةدم تةابب طروف ال رر، وعللروا ذلرك بأنره يوبرع فره اإلشركاال واللربس 

, ي روز أن تختلرف  األدلم المشكلم .. وباال المطققون:عل  المخااب، وليس من الطكمم و,ع 
ا الباا وكقرها و,رم ا فرالمةن  ) كالبر والبر والبر بفت الطركتان فه الكلمتين ومةناهما واطد

، ثم يقوال: وإذا كان اختلف الطركات يو رب اخرتلف المةرانه،  المالف ( –مختلف فه الثلثم 
ول رذا المةنر  براال المطققرون مرن أهرال الةربيرم:  لمةانه أنفق ا أول  أن يكون كرذلك.فاختلف ا

وف ال رر إباراال لطقيقرم فره  رواز تةابرب طرر: ويقوال ابن درقتويه إن طروف ال ر , تتةابب.
اللغررم، وإفقرراد الطكمررم في ررا، والقرروال بخررلف مررا يو برره الةقررال والقيرراس، ويقررطب أبررو هررلال 
د إل  القائلين ب نكار التررادف وينقرال عنره بولره: ) .. بولنرا اللرب، وإن كران هرو  الةقكري المبر 

ال من مررا مةنرر  ، وكررذلك المررامن، ومقررتطض الثررواب، لكررال ف نرره يفيررد خررلف مررا يفيررده الةقررالالةقرر

د بررين برروله   .زائررد  علرر  ا تماع مررا فرره فائررد  شرربه  " ، وب رررت بررهأب رررته"ويفررر  المبررر 

، وفةلرت أي انتقلرت إلر  هرذه متقاويم إ,  أن أب رت به مةنراه أنرك  ررت بره ب ريرا بمو,رةه
أدخلتره ودخلرت " ، وأما أب رته فقد ي وز أن يكون مر  وأن يكون ألكثر من ذلك، وكذلكالطاال
، ف ذا بلرت أدخلتره  راز أن تدخلره وأنرت مةره، و راز أ, تكرون مةره، ودخلرت بره إخبرار برأن "به

 .الدخوال لك وهو مةك ، وبقببك

وبررد بقررا رأيرره الررذي , يبةررد فرره اقررتد,له عررن آراا ابررن  توممررن أنكررر الترررادف ابررن فررارس 
د يقروال ابرن ، وهو رأي ,برن األنبراري ـ  راطب األ,ردارقتويه ومةا ره أبه هلال الةقكريد

األنباري ] يذهب ابن األعرابه إل  أن مكم قميت بذلك ل رذب النراس إلي را[ ثرم يقروال بةرد كرلم 
اويال عن علم بةره التقرميات لربةه البلردان ـ فر ن براال ر رال: ألي علرم قرم  الر رال ر رل، 

نا من والمرأ  امرأ  بلنا: لةلم علمت ا الةرب و  لناها، فلم تزال عن الةرب طكمم الةلم بما لطق
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ويةلال باررب تكررار الةررب للفظترين علر  المةنر  .  55الةلم و ةوبم ا,قتخرام علينا غموه
دلوا علر  الواطد بةلم أن ذلك يدال عل  اتقاع م فه كلم م كما زاطفـوا فره أ رزاا الشرةر ، لير

 . أن الكلم واقع عندهم 

ت وهرم فره هرذا تبرع القررآنوهه عدم الترادف أو ندرته فه  أكثر الةلماا فه هذه النقامت يتفضو
 نذكره هنا: ت يدا بو,فه ذلك المو,وع باال طي   تابن تيميم لإلمام

ا بَِليالٌ  الل غَمِ  فِه التََّراُدفَ  فَِ نَّ  " ا اْلقُْرآنِ  أَْلفَاظِ  فِه َوأَمَّ ا نَاِدرٌ  فَِ مَّ  لَْفرظٍ  َعنْ  يُةَبَّرَ  أَنْ  َوباَلَّ  َمْةُدومٌ  َوإِمَّ
 إْعَ ررازِ  أَْقرربَابِ  ِمررنْ  َوَهررذَا ِلَمْةنَرراهُ  تَْقِريرربٌ  فِيررهِ  يَكُررونُ  بَررالْ  ؛ َمْةنَرراهُ  َ ِميررعَ  يُررَاد ِي ِطرردٍ َوا بِلَْفررظِ  َواِطرردٍ 
 اْلَمرْورُ  إذْ  تَْقِريبًرا َكرانَ  اْلَطَرَكرمُ  هُوَ  اْلَمْورَ  إنَّ {  َمْوًرا القََّمااُ  تَُمورُ  يَْومَ : ْ  اْلقَائاِلُ  بَاالَ  فَِ ذَا اْلقُْرآنِ 
ْعرَلمُ "  اْلَوْطهُ : "  بَاالَ  إذَا َوَكذَِلكَ .  َقِريةَمٌ  ِفيفَمٌ خَ  َطَرَكمٌ   إلَْيرك أَْنَزْلنَرا{  إلَْيركَ  أَْوَطْينَراْ  بِيرالَ  أَوْ  اإْلِ
 نَّ فَر ِ  تَْطِقيرضٌ  ,َ  تَْقِريربٌ  كُل رهُ  فََ رذَا ذَِلركَ  َوأَْمثَراالُ  أَْعلَْمنَرا أَيْ {  إْقررائِيالَ  بَنِه إلَ  َوبََ,ْينَا: ْ  بِيالَ  أَوْ 

ْعرَلمِ  ِمرنْ  أََخرص   إلَرْيِ مْ  َواْلقََ,رااُ  َخِفرهِّ  َقرِريعٌ  إْعرَلمٌ  هُوَ  اْلَوْطهَ   َوإِيَطرااً  إلَرْيِ مْ  إْنرَزا,ً  فِيرهِ  فَرِ نَّ  اإْلِ
نُ  َواْلةََربُ .  إلَْيِ مْ  يهِ  اْلِفْةالِ  َمْةنَ  اْلِفْةالَ  تَُ,م ِ  اْلُطرُروفِ  بَْةرهَ  الَ َ ةَ  َمنْ  َغِلاَ  هُنَا َوِمنْ  تَْةِديَتَهُ  َوتُةَد ِ
 نِةَاِ رهِ  َمرعَ  أَيْ {  نِةَاِ رهِ  إلَر  نَْةَ تِركَ  بِقَُااالِ  َظلََمكَ  لَقَدْ : ْ  بَْوِلهِ  فِه يَقُولُونَ  َكَما بَْةٍه  َمقَامَ  تَقُومُ 
 التَّْ,رِمينِ  ِمرنْ  اْلبَْ رَر ِ  نَُطرا ُ  بَالَرهُ  َما َوالتَّْطِقيضُ  ذَِلكَ  َونَْطوَ  َّللاَِّ  َمعَ  أَيْ {  َّللاَِّ  إلَ  أَْنَ اِري َمنْ ْ  و

نُ  النَّْةَ مِ  فَقَُااالُ  َ ا َ ْمةََ ا يَتََ,مَّ  الَِّذي َعنِ  لَيَْفتِنُونَكَ  َكاُدوا َوإِنْ : ْ  بَْولُهُ  َوَكذَِلكَ  نِةَاِ هِ  إلَ  َوَ,مَّ
نَ {  إلَْيكَ  أَْوَطْينَا   َونََ ْرنَاهُ : ْ  بَْولُهُ  َوَكذَِلكَ  َويَُ د ونَك يُِزيغُونَك َمْةنَ  ُ,م ِ

نَ {  بِ يَاتِنَا َكذَّبُوا الَِّذينَ  اْلقَْومِ  ِمنَ   ْينَاهُ  َمْةنَ  ُ,م ِ  ِعبَرادُ  بَِ را يَْشرَربُ : ْ  بَْولُرهُ  َوَكذَِلكَ  َوَخلَّْ نَاهُ  نَ َّ
نَ {  َّللاَِّ  ْيربُ  َوإِ,َّ  تَْقِريربٌ  ذَافََ ر"  َشركَّ  ,َ  َرْيربَ  ,َ "  بَراالَ  َوَمرنْ .  َكثِيَر ٌ  َونََظائُِرهُ  بَِ ا يُْرَوى ُ,م ِ  فَالرَّ
 بَِظْبرهٍ  َمررَّ ْ  أَنَّرهُ  اْلَطرِدي ِ  َوفِه{  يَِريبُك ,َ  َما إلَ  يَِريبُك َما َدعْ : ْ  بَاالَ  َكَما َوَطَرَكمٌ  اْ,ِاَرابٌ  فِيهِ 

نَ  اْليَِقررينَ  أَنَّ  فََكَمررا{  أََطرردٌ  يَِريبُررهُ  ,َ :  فَقَرراالَ  َطررابِفٍ  ْيرربُ  أْنِينَررمَ َوالا مَ  الق رركُونَ  ُ,ررم ِ هُ  فَالرَّ نَ  ِ,ررد   ُ,ررم ِ
 يَرُدال   ,َ  لَْفَظرهُ  لَِكرنَّ  ؛ اْلَمْةنَر  َهرذَا يَْقرتَْلِزمُ  إنَّرهُ :  بِيرالَ  َوإِنْ "  الشَّرك ِ "  َولَْفرظُ .  َواْلَطَرَكمَ  اِ,ْ,ِاَرابَ 

 َواِطرًدا َكرانَ  َوإِنْ  إلَْيرهِ  اْلُمَشرارَ  أِلَنَّ  ؛ ِريربٌ تَقْ  فََ رذَا اْلقُْرآنُ  َهذَا اْلِكتَابُ  ذَِلكَ :  بِيالَ  إذَا َوَكذَِلكَ .  َعلَْيهِ 
َشاَر ُ  َشاَر ِ  َغْيرُ  اْلُطُ,ورِ  بِِ َ مِ  فَاإْلِ نُ "  اْلِكتَرابِ "  َولَْفرظُ  َواْلغَْيبَرمِ  اْلبُْةردِ  بِِ َ مِ  اإْلِ  َكْونِرهِ  ِمرنْ  يَتََ,رمَّ
نُهُ  ,َ  َما َمْ,ُموًما َمْكتُوبًا  َمْوُ روَد ٌ  اْلفُُرو ُ  فََ ِذهِ  بَاِديًا ُمْظَ ًرا َمْقُروًاا َكْونِهِ  ِمنْ  اْلقُْرآنِ  لَْفظُ  يَتََ,مَّ

 ِمرنْ  يَكُرنْ  لَرمْ  ذَِلركَ  َونَْطروَ  تُرْرتََ نَ :  اآْلَخرُ  َوبَاالَ  تَْطبِسَ  أَيْ  تُْبَقالَ  أَنْ : )  أََطُدهُمْ  بَاالَ  فَِ ذَا اْلقُْرآنِ  فِه
 تَقَدَّمَ  َكَما ِلْلَمْةنَ  تَْقِريبٌ  َهذَا إذْ  يَكُونُ  ,َ  َوبَدْ  ُمْرتََ نًا يَكُونُ  بَدْ  وسُ اْلَمْطبُ  َكانَ  َوإِنْ  التََّ,اد ِ  اْختَِلفِ 
ا نَافِعٌ  َهذَا ِمثاْلِ  فِه القَّلَفِ  ِعبَاَراتِ  َوَ ْمعُ   " اهـ . ؛ ِ دًّ

برال ي ةرال ذلرك مرن براب النرادر  تونلطظ أن اإلمام ابن تيميم هنرا , ينفره القروال برالترادف تمامرا
كون هناك ترادف فه اللغرم برأي طراالت كمرا و نطن بابيةم الطاال نرفه أن يت الذي , يكاد يو د

 .رف,نا و ود الم از من ببال
 

 نماذم لمترادفات مزعومم
ونذكر هنا نماذم للةديد من الكلمات الته وردت فره القررآن ويطقرب ا النراس مرن المترادفراتت  

 :الفااطاله إلي ا الةلماا الفطوال وإن كان بين ا الفرو  البقيام الته انتب
 
أمرا األب فريمكن أن يكررون  تاألب والوالرد": الوالرد هرو األب المباشررر الرذي أن رب هرذا اإلنقرران"

وهررذا ينابررض كررذلك علرر  "األم  تةررم أو طترر  مررن لرره علبررم شررديد  باإلنقررانالاألب أو ال ررد أو 
  بِرراْلُمْاِمنِيَن ِمرررْن أَنفُِقررِ ْم َوأَْزَواُ رررهُ لنَّبِررره  أَْولَرر"ا :والوالررد " ونطررن ن رررد أن هللا عزو ررال برراال

َ اتُُ مْ    لرفلم يقال أزوا ه والدات م بال باال أم رات مت وعنردما يريرد التركيرز ع "[6]األطزاب :  أُمَّ
                                                

 سنفرد ال الم عن العالةة بين الدال والمدلول عند الحديث عن نشأة اللغة . 55
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ون رد ذلرك  وا,رطا فره كرال القررآن ون رده يرربا  .األبوين المباشررين يقرتةمال لفرظ "الوالردين"
َ " :ثررراالذلرررك بةبادتررره تةرررال  فةلررر  قررربيال الم َوإِْذ أََخرررْذنَا ِميثَررراَ  بَنِررره إِْقرررَرائِياَل ,َ تَْةبُرررُدوَن إِ,َّ َّللا 

 ً ً "و َت [83]البقررر  :  َوبِاْلَواِلررَدْيِن إِْطَقررانا َ َو,َ تُْشررِركُواْ بِررِه َشررْيئاً َوبِاْلَواِلررَدْيِن إِْطَقررانا  اْعبُررُدواْ َّللا 
ً  باُْل تَةَالَْواْ أَتاُْل َمات "  " [36]النقاا :  َم َرب كُْم َعلَْيكُْم أَ,َّ تُْشِركُواْ بِِه َشرْيئاً َوبِاْلَواِلرَدْيِن إِْطَقرانا  َطرَّ
ً " ت "  [151]األنةام :   "  [23]اإلقراا :  َوبََ,  َرب َك أَ,َّ تَْةبُُدواْ إِ,َّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْطَقانا

بررد, مررن التقرررع والقرروال  تم ود,,ت كررال من رراالمةررانه المختلفررم للكلمرره فررل بررد مررن الترردبيض فرر
 " األب"بالترادف الذي يوبةنرا فره مشراكال نطرن فره غنر  عن رات فةلر  قربيال المثراال إذا بلنرا أن 

وهه كيف يدعو قيدنا إبرراهيم ألبيره عنرد الكبرر مرع  تهو الوالد ف ذا يوبةنا فه مشكلم عوي م
را تَبَريََّن لَرهُ َما َكاَن اْقتِْغفَاُر إِ  َ و" باال:أن هللا عزو ال  ْوِعَدٍ  َوَعرَدَها إِيَّراهُ فَلَمَّ ْبَراِهيَم أِلَبِيِه إِ,َّ َعن مَّ

اهٌ َطِليٌم ]التوبم :  أَ ِمْنهُ إِنَّ إِْبَراِهيَم ألوَّ ِ تَبَرَّ  ُِ  ؟ [114أَنَّهُ َعُدوِّ 
تبرأ منه ولكرن فلما تبين له أنه عدو و  تفالخليال اقتغفر ألبيه فتره ب ير  فه مرطلم الشباب 

ِ الَِّذي َوَهرَب ِلره َعلَر  اْلِكبَرِر إِْقرَماِعياَل " :فقاال تن د أن الخليال عاد فه الكبر مر  اخرى  ُِ اْلَطْمُد 
َربَّنَرا اْغِفرْر ِلره َوِلَواِلرَديَّ َوِلْلُمرْاِمنِيَن " :ثرم براال [39َوإِْقَطاَ  إِنَّ َرب ِه لََقِميُع الد َعاا ]إبرراهيم : 

كيررف يةررود الخليررال  :فررنطن اآلن أمررام مشرركلم كبيررر  وهررهت [41وُم اْلِطَقرراُب ]إبررراهيم : يَررْوَم يَقُرر

القروال برالترادف برين األب وهذا مايطتمه  ؟للقتغفار ألبيه فه الكبر مر  أخرى بةد أن تبرأ منه
ولكن إذا  بلنا أن الوالد هرو األب الرذي أن رب وأن األب لفرظ يطتمرال مةران عديرد  من را ت والوالد

زاال اإلشركاال فريمكن أن نقروال هنرا بقر ولم أن الخليرال ت لد وال رد والةرم والمربره وغيرر ذلركلواا
ت ...مررن الممكررن أن يكررون عمرره أو مربيرره أو  ررده أو  –كرران يقررتغفر ألبيرره الررذي لرريس بوالررده 

 وعندما بلل الخليال الكبر لم ينس طرض والديره عليره تلموعدته فلما تبين له أنه عدو و تبرأ منه
 "ت وبذلك يرتفع اإلشكاال. َربَّنَا اْغِفْر ِله َوِلَواِلَديَّ " :وباال افدعا ل م تين أقلماالذ
 

أكرران  قررواا  تالكررذب: اقرم مو,رروع للخبرر الررذي , مخبرر لرره علر  مرا هررو بره: الكرذب واإلفرك
ورقروله أو علرر   واإلفرك: هرو الكرذب الفراط  القربا مثرال الكرذب علر  هللا. فراط  القربا أم ,

 .مثال بذف المط ناتالقرآن، و
 

 توذلك أن الرتلو  إتبراع الشرهِا الشرهاَ  ف اعدا، التلو :, تكون إ, لكلمتين : القراا  والتلو
و, تكرون إ, أمرام مقرتمعت أمرا للكلمرات يتبرع بة,ر ا بة,را ترل الشرها إذا تبةره، فتكرون يقراال:

 .اقمهو, يقاال تل  تقاال برأ فلن اقمهيالقراا : تكون للكلمم الواطد  
 

 تأن يقربض منره فةرال يُقرت زأ مرن أ لرهيُقرت زأ بره مرن غيرر  أن اإلنقران: ا,قت زاا والقخريم
 .المقخور منه والقخر يدال عل  فةال يقبض من

 
 .تكون إ, ماى أن الدلو تكون فارغم وماى، والذَّنوب ,: الدلو والذَّنوب

والقردح تكرون مملروا  وغيرر   ،وكذلك الفر  برين القردح والكرأس، فالكرأس , تكرون إ, مملروا
 . مملوا 

الرذي  ويمتد الفر  بين األلفاظ إل  اقرتةماال ال مرع والمفررد من را، فلكرال مو,رع يناقرب المقرام
"إِنَّرا أَْرَقرْلنَا َعلَرْيِ ْم ِريطراً  :يذكر فيه، فطين تُفَرد الرياح بالذكر ف ن ا تطمال الةذاب كقوله تةرال 

. تَْنرِزعُ النَّراَس َكرأَنَُّ ْم أَْعَ راُز نَْخراٍل ُمْنقَِةرٍ ُمقْ  َ ْرَ راً فِه يَْوِم نَْطٍس  و "،  [20,19]القمرر : تَِمر ٍ
ياِ فَيُْغرِربَكُْم بَِمرا َكفَرْرتُْم ثُرمَّ , "أَْم أَِمْنتُْم أَْن يُِةيَدكُْم فِيِه تَاَر ً أُْخَرى فَيُْرِقالَ   َعلَرْيكُْم بَاِ رفاً ِمرَن الرر ِ

ً تَِ رُدوا لَكُررْم َعلَْينَررا  ف ن ررا ترردال علرر   أمررا إن  رراات الريراح بررال معت "[69]اإلقررراا :  بِررِه تَبِيةرا
عرز و رال: "َوأَْرَقرْلنَا  الرطمم والبركم، أو مبشر  بنةمم تأته مرن بةرد كالغير  واإلخ راب، براال
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يَاَح لََوابَِا فَأَْنَزْلنَا ِمَن القََّماِا َمااً  " ، وباال [22]الط ر :  بَِخاِزنِينفَأَْققَْينَاكُُموهُ َوَما أَْنتُْم لَهُ  الر ِ
يَاَح بُْشراً بَْيَن يََدْي َرْطَمته َوهُوَ  أي,ا: "  "[57]األعراف :  الَِّذي يُْرِقاُل الر ِ

 الريرب والشرك: دأب المفقررون علر  تةريرف أطردهما براآلخر، والطقيقرم أن بين مرا تقاربرا فره
يطرال  نكررين للتررادف ـ , يمكرن أنالمةن  يقوغ ذلك ، ويقوغ له أن ألفاظ الةربيم ـ طقب الم

بين مرا أن  أطدها مكان اآلخر، فالريب والشك بين ما فررو  فره المةنر ، وأكثرر مرا ياكرد الفرر 
آتَْينَرا ُموَقر  اْلِكتَراَب  الريب  اا و فا للشك فه عد  موابع من القرآن الكرريم، كقولره : "َولَقَردْ 

 [110]هرود : َرب َِك لَقُِ,َه بَْينَُ ْم َوإِنَُّ ْم لَِفه َشرك ٍ ِمْنرهُ ُمِريرٍب  ِمنْ فَاْختُِلَف فِيِه َولَْو, َكِلَممٌ َقبَقَْت 
بِأَْشريَاِعِ ْم ِمرْن بَْبراُل إِنَُّ رْم َكرانُوا فِره  تةال  " َوِطياَل بَْينَُ ْم َوبَرْيَن َمرا يَْشرتَُ وَن َكَمرا فُِةرالَ  " . وبوله
  "[54]قبأ :  َشك ٍ ُمِريبٍ 

المنكرررين للترررادف وال ه ولكررن بو ررف يقاربرره مةنرر ، وهررذا ياكررد برربنفقررنةررت والشررها , يُ 
.  اقتبانم األمور، والتردد الباطثين عن الفرو . فالشك هو التداخال الداعه إل  الغموه وعدم
والشرك المريرب هرو الترردد  أما الريب ف رو شرك مرع ت مرم م رطوبم بقلرض الرنفس وا,راراب ا،

 . الموبع فه القلض وا,,اراب

الةرذاب  رآن الكريم فه ا,قتةماال أي,ا بين المار والغير ، فنررى المارر فره مرواانويفر  الق
َمَاررراً فََقرراَا َمَاررُر  َوأَْمَاْرنَررا َعلَررْيِ مْ  و,نتقررام كقولرره تةررال  فرره قررورته الشررةراا والنمررال: "

  َكْيرَف َكراَن َعابِبَرمُ َوأَْمَاْرنَرا َعلَرْيِ ْم َمَارراً فَراْنظُرْ " :" ، وبوله عرز و رال فره األعرراف َاْلُمْنذَِرين
بالبشررى والخ رب  أما الغي  فيغلب وروده فه مرواان الرطمرم والخيرر المقتررن.  "اْلُمْ ِرِمينَ 

اُل اْلغَْيرَ  ِمرن بَْةرِد َمرا بَنَاُروا َويَنشُرُر َرْطَمتَرهُ َوهُرَو اْلرَوِله  والنماا، باال قربطانه: " َوهُرَو الَّرِذي يُنَرز ِ
 56  " [28 الشورى :  ] اْلَطِميدُ 

إ, وثمرت فرار  بين مرا د  أو ظ ررت وعلر  مرن يريرد   مراتترادفبما من كلمتين بيال  تكما رأيناف
ت وبوال من   ال لريس بط رم علر  مرن علرم وخبررت الفرو  الر وع إل  أهال ا,خت اص مةرفم

هرذه القاعرد  و, يقرع فره المرأز   إذا في ب عل  من يريد ف م القرآن أن يقرتند إلر  وهللا أعلم.

طير  أن أكثررهم ينفرون التررادف أو يقولرون بندرتره الشرديد   تلذي وبع فيه القاد  المفقررونا
لنرا الفررو  برين المفرردات الل رم فره  دمونيقر من ذلك لم ن ردهم فره تفقريرات م!! وعل  الرغم

 ؟نإذ يفقرونفماذا كانوا  تندرت إذا انتب وا لذلك

, يمكررن أن يكررون مترادف ررات فةلرر  قرربيال  الكلمررم بمررا يفقرررونو الة يرب أن القرراد  المفقرررين 
رَن اْلُمْطِقرنِيَن ]األعرراف : "إِ  :بولره تةرال  يفقرونالمثاال  ِ بَِريرٌب م ِ ا تفقرير "[56نَّ َرْطَمرَت َّللا 
ونرذكر هنرا مرا بالره فره تفقرير كلمرم ت فن د أن اإلمام الابري يقوال في را أشرياا ع يبرم ت ع يبا

 باال:طي   ت"رطمم"
 علر  المطقنين وعد الذي هللا ثواب إن: ذكره تةال  يقوال" المطقنين من يببر هللا رطمم إن"

 ذلرك إلر  ي ريروا أن وبين بين م ليس ألنه ، رطمته هو وذلك من م، بريب الدنيا، فه إطقان م
رر المةنر  مرن ولرذلك أ قرادهم أرواط رم تفرار  أن إ, كرامتره مرن ل رم أعرد   ومرا رطمتره من  ذُك ِ
 الوبرت فره القرب به أريد ألنه مانثم،" الرطمم" و ،"الرطمم" خبر نم وهو ،"بريب " :بوله
 الطراال، م ررى الةررب أ رت را لاقرماا، أخبراًرا وبةرت إذا المةن  بذلك واألوبات النَّقب، فه ,

                                                

للد تور وليد  اإلعجاز البياني للقرآن ال ريم لبنت الشاطئ، و)اإلعجاز الباللي للقرآن ال ريماللغوية ألبي هالل العس ر  و الفرو   56

 .بن عبدالرحمن الشايع ر محمدالفرو  اللغوية و ثرها في تفسير القرآن ال ريم( للد تو ةصاب، و
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رردت ا  مررن بةيررد هللا كرامررم " :فقررالوا المانرر ، مررع وذكَّرت ررا وال ميررع، وا,ثنررين الواطررد مررع فوط 
  اهـ "فلن من بريب هه" و ،"فلن
أي إطقان هللا بريب ف ه عل  هذا المةن  . ذكر ذلك تخل اً من عدم تأنير  " باال ال وهري:و 

 فةيلرم( تأنيثراً لفةيرال مالقراً فره الظررفين .لرم يقرتةمال ) القررآن) بريب( وهو غير  طيا . ألن 
 .(ومثله )وما يدريك لةال القاعم بريب

هللات واإلمرام ال روهري ي ةل ررا إطقرانت ونطرن نرررى إذا فاإلمرام الابرري ي ةرال رطمررم هللا ثرواب 
بريرب ، ألن هرذه المفرردات )أن ا رطمم هللا و, طا م بنا إلي اد مةن  آخر خوفرا مرن المخالفرمت 

بةيد( ليقت  فات لتان  وإنما هه ظروف ولو كانرت مشرتقم مرن أفةراال مت ررفم. ومةلروم أن 
واا كان الفاعرال مرذكراً أم ركم الفاعلم قالظرف , يطتام ال  تطويلت ألنه ظرف يقتوعب الط

 ً فرر ذا ابترنررت بنكررر   ت. ولكررن المفرررد  تر ررع الرر  ت رررف ا طينمررا , تقررلك قررلوك الظرررفمانثررا
 ، )عذاباً بريبا(.ت )فتطاً بريباً(، )عر,اً بريبا(تطولت ال   فم وأعرب

ولريس  تمولريس الظررف كال رف تفه طين أن ا كانرت فره اآليرات مو,رع الشراهد بمثابرم الظررف
  يم.( ب ور  اعتبااو ثواب هللاأ ألطد أن ي ةال )رطمم هللا( بنفس مةن  ) إطقان هللا

فرل  تبكرال أشركاله وألوانرهوفره اللغرم هنرا إلر  أننرا ننفره التررادف فره القررآن  ترذكيرهذا ونود ال
يمكن أن يطال طرف مطال طرف أو كلمرم مطرال كلمرم أو أن يكرون هنراك  ملرم مثرال  ملرم أخررى 

ف ذا ورد علر  قربيال المثراال  تله مةناه ود,لته المختلفم من خلال القيا  بال كالٌ ت مثال آيم و آيمأ
كرال ل وإنمراآيتان فه القرآن بل اختلف طت  فه طرف واطدت فليس مدلوال هرذه اآليرم مثرال تلركت 

  .ويظ ر هذا ا,ختلف القيا  الذي يطدد المةن  تا مدلوال مختلفمن م

وأنره  تهرو مرن براب التقريرب أنرهمم أخرى بدون مةرفم الفر  بين مرا بكل كلممف م الوليةلم من 
و لكنره أدطالوا رب عليره  تبمقرتوياته ويرال القررآنأب ذا الف م لم ي ال إل  الدر م الته تاهله لت

كال ما فةله هو الطد األدنر  لف رم الكلمرم و, يمكرن ان ينتقرال إلر  و تمن ف م القرآن بأبال در اته
 بأي طاال من األطواال. يات أعل عل  مقتو ةامال مع النص وهو التأويالالمقتوى التاله فه الت

 

 .البةد عن التراكيب البلغيم المةقد 

يترتب عل  دبم النص القرآنه واختلفه عرن الن روص البشرريمت أن نف مره بشركال مناقره  كما
كرون يتناقب مع قيابه وورودهت , أن نفتره فيه تركيبات غريبم ع يبمت والتره برد تمألوفت 

وردت عند فرلن أو عرلن مرن الشرةراات لطكرم الروزن أو القافيرمت أو ل,ريض أفرضت أو ألي قربب 
فررالقرآن لرريس ألغررازا فرريُف م الررنص بالمشررت ر المررألوفت ولرريس بالغريررب النررادرت مررن األقررباب! 
الوا,ررا  ف ررم مررن خررلال القرريا يُ  تنررص قرر ال ميقررر وا,ررا إنمررات وِ أو ف م ررا نطتررار فرره طل ررا
ي عينينت أما أن ننزع الكلم من قيابه و نود أن نف مه هكذا منفردا فلرن ن رال إ, الظاهر لكال ذ

 لرروا الكلررم عررن قرريابه فررهتفقررير ألن ررم عزالللتخرربا فرره  اذ رروونررذكر هنررا نمت إلرر  ف ررم خرراا ا
 :اآليم

ِ َوِرَقراَ,تِِه َوَمرن يَْةرِص ولرن أ رد مرن دونره ملتطردا " :بوله تةرال  رَن َّللاَّ َ َوَرقُرولَهُ إِ,َّ بََلغراً م ِ َّللاَّ
 " [23 ت22فَِ نَّ لَهُ نَاَر َ َ نََّم َخاِلِديَن فِيَ ا أَبَداً ]ال ن :

 ت لم ؟فه ف م هذه اآليم اختلفا شديدا فقد اختلف الةلماا 
 عندهم أن المة ريم فقرا , تو رب الخلرود المابرد فره النرار تالةقائد ذلك لمخالفت ا الثابت من  

 فكيف بالت اآليم ذلك ؟
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هرا ووفقروا و ر كيرف خر  نظرولن تنذكر هنا نموذ ا مما باال بره المفقررون فره تفقرير هرذه اآليرم
ت ونرورد هنرا نموذ را مرن تفقرير القرابرهت طير  براال مرا الةقائردبين ا وبين المتةارف عليه من 

 ن ه:
بوله تةال : "ومن يةص هللا ورقوله" فه التوطيد والةباد . "ف ن له نار   نم" كقررت إن " 
 " ن رب علر  الطراال، و مرع " خالردين في را ن ما بةد فاا ال زاا مو,ع ابتداا وبرد تقردم. "أل

 أبردا " ثم  مع للمةن . وبوله " من "  " ألن المةن  لكال من فةال ذلك، فوطد أو, للفظ خالدين
 " دليرال علر  أن الة ريان هنرا هررو الشررك. وبيرال: هرو المةا رره غيرر الشررك، ويكرون مةنرر  "

، و, مطالرم إذا خر روا مرن الردنيا علر  !! ! " إ, أن أعفرو أو تلطق رم شرفاعم أبداخالدين في ا 
 اهـ " " وغيرها النقاا اإليمان يلطق م الةفو. وبد م,  هذا المةن  مبينا فه قور  "

وبمثررال ذلررك برراال اإلمررام الابررريت إذا ف ررم يرررون أن الةا رره هررو اإلنقرران الةررادي ويرررون أن 
 لد فه النار.المة يم هه الشرك طت  يخ

وهررو أن الةا رره هنررا هررو  تيتفررض مررع قرريا  اآليرراتولكررن ظ ررر لرره فرره هررذه اآليررات ف ررم آخررر 
فلو ر ةنا إل  الوراا بليل ونظرنا فه اآليرات و ردناها  تأي رقوال مرقال من عند هللات الرقوال

 توترهتتكلم عن أن الرقوال لما بام يدعو إل  هللا ا تمع عليه المشركون ليثنوه وليردوه عرن دع
فلرن ي يرنره منره مرنكم أطرد ولرن أ رد  تفقاال ل م م ما فةلتم فأنا أدعو ربه ولن أشرك بره أطردا

ومرن يةرص هللا  والمل رأ الوطيرد مرن هللا هرو تبليرل رقرا,ته فأنرا , أقرتايع ترك رات مل أ قواهت
دن كرال   رنم خالردا في را أبردات وهرذا دير فلم يبلغه أو بلل بخلفه ف ن له نار تورقوله أي الوطه

 الرقال وليس طاله فقا .
بكتمران الروطه أو  تإذا فالوا,ا من القريا  أن الة ريان يكرون مرن الرقروال فيمرا أمرره هللا بره

ت فمن يفةال هرذا مرن الرقرال م ريره النرار خالردا في را أبردات والطمرد و فقرد بلرل الرقروال تطريفه

نررا التررابا بررين اآليررم ب ررذا الف رم يظ ررر لو مررم وتررك مررا رغبررت فيره بررري .الرقرالم ون ررا لا
ينررا أن نف م ررا بشرركال مناقرره و إذا ف منررا الن رروص مررن خررلال قررياب ات و ررب عل وقررابقت ا.
 متناقض.

 ولقائال أن يقأال: كيف نميز الف م المناقه من غير المناقه؟
نقوال: األمر  دا وا,ات لو قارت الكلمم علر  الرن   الةرادي المرألوف المقرتةمال المف روم فره 

و الف م الابيةره المناقرهت و الردليال علر  كرون الف رم غيرر مناقره أو ابيةره  ميع الة ور ف 
مطاولم المفقرين أو النطويين تبريره و ت طيطهت إذ لو كان مألوفا لمرروا عليره مررور الكررام 
وما تةر,وا لهت ولكرن لمرا خرالف المرألوف أخرذوا فره التمطرك مرن أ رال تثبيرت الف رم الخراا ا 

 للتركيبم البلغيم .
 
 

 ,مائر فه القرآنال
 

ولكررن  تللتركيبررات اللغويرم الغيررر مناقرههنراك الكثيررر مرن النمرراذم التره يظ ررر في را  ليررا الف رم 
" الرراوي"أو مقرألم  57"ال,رمائر فره القررآن"قنركز هنا عل  مو,وع واطرد وهرو مو,روع 

 !طك  القرآن الكريمعل  لقان من يُ أي 
  وأن تب يغم الغائب غالبايكون عن هللا  ولكنا نلطظ أن الطدي  فيه تالقرآن كتاب هللا 

وبابيةررم الطرراال كنرت عنرردما أبرررأ القررآن يلفررت نظررري  تال,رمائر فيرره تقرير بشرركال غيررر مرألوف
قناه فه المراطال الدراقريم هه ما لُ مو,وع ال,مائر هذات ولكن كانت اإل ابم الته تريا الذهن 

أن ينتقرال  تى فيره شريئا مثيررا  رداوأنرا لرم أكرن أر !من أن هذا أقلوب بلغه مةروف فره اللغرم
ولكرن كنرت أبررأ ذات مرر   تالطدي  من المتكلم إل  الغائب أو من المفررد إلر  ال مرع أو الةكرس

                                                
 ., مع بعض اإلضافاتمن يصدرات جمعية التجديد ,"مفاتح القرآن والعقل" هذا الموضوع منقول بتصرف  بير من  تاب 57
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أنررا وإن كنررت أرى أن هررذا المو,رروع و .وف ررله تف رريل رائةررافرره كترراب نرراب  هررذا المو,رروع 
فر ن ت وبداهرم لمرألوفيقبب الكثير من اللربس وفيره خرروم عرن ا نهكول ت ائز فه اللغم الةربيم

فره القرررآنت فرأيررت أن  األقرلوب المباشررر أف,رال وأكثررر و,روطات وهررو مرا ي ررب أن يظ رر  ليررا
من ف رم هذا   مبولينالض  .أن م يكادون يتفقون مةه فه الن   الذي أتبةهكلم م  يد وخا م 

ُ إِ,َّ َوْطيراً أَْو ِمرن آيم "و َ  َوَراا ِطَ راٍب أَْو يُْرِقراَل َرقُرو,ً فَيُروِطَه بِِ ْذنِرِه َما َكاَن ِلبََشٍر أَن يَُكل َِمهُ َّللاَّ
مثرال برابه آيرات  – رذه اآليرم غايرم فره الو,روح ف " [51َما يََشراُا إِنَّرهُ َعِلرهِّ َطِكريٌم ]الشرورى : 

قررأ بردون تُ  كلمرمفال وعل  الرغم من ذلك لم يفقرها أطرد مرن المفقررين كمرا ينبغره!ت –القرآن 
  :!ل م م اف   لذا فلن زأ اآليم  زاا  زاا طت  نُ أي د,لم فه الذهنت 

  اآليم تتكلم عن ار  كلم هللا للبشرت وهه ثلثم:

 . 58الوطه وهو اإلعلم الخفه -1

 .من وراا ط اب -2

 أن يرقال رقو, فيوطه ب ذنه ما يشاا. -3

 طير   رااه  بريرال وأوطر  إليره الكتراب بر ذن هللا .ت )ص( والنوع الثال  هو ما طد  مع النبره
غيرر  لقرانولكن هناك آيات تو,ع علر   تالقرآن كلم هللا: كلنا نقر أن نقوال تزياد  التو,ياول

ِ إِنَّ بَرْوِمه اتََّخرذُوا َهرذَا اْلقُرْرآَن َمْ ُ روراً ]الفربران : هللا مثال "و َ  قُواُل يَرا َرب  " ف رذا  [30بَااَل الرَّ
بَررااَل  َو" ال ذلرركت ومثررال :مررن كررلم هللا ولكنرره مطكرره علرر  لقرران الرقرروال ألنرره هررو الررذي قرريقو

ريِن فَاْ ةَرال رْن إِلَرٍه َغْيرِري فَأَْوبِرْد ِلره يَرا َهاَمراُن َعلَر  الا ِ ل ِره  فِْرَعْوُن يَا أَي َ ا اْلَمرَاُ َمرا َعِلْمرُت لَكُرم م ِ
ِلررُع إِلَرر  إِلَررِه ُموَقرر  َوإِن ِرره أَلَظُن ررهُ ِمررَن اْلَكرراِذبِيَن ]الق ررص :  فكررذلك هررذا  ت "[38َ ررْرطاً لَّةَل ِرره أَاَّ

الكررلم مطكرره علرر  لقرران فرعررون ولكنرره مررن كررلم هللا ت فالخل ررم أن القرررآن كلرره مررن عنررد هللا 
ف و يطكر  علر  لقران موقر  وعيقر   تأفراد مختلفين لقانولكن الطكايم عل   توهو كلم هللا

هللا  . فمن الرذي يطكره عرنوعل  لقان النبهت وهكذا دواليكوالرقوال والملئكم ويطك  من هللا 
فه عامم القرآنت طت  أننا ن د أن الطدي  عنره غالبرا يكرون فره  ريغم الغائرب: "إن هللا غفرور 
رطرريمت وبرراال هللات ,رررب هللا مررثل ....." ففرره هررذه األمثلررم وكثيررر غيرهررات يكررون الطرردي  عررن 

 ت وإنمرا أبروال: بلرت كرذاغائبت فأنا , أتكلم عن نفقهت وباال: باال عمرو كذا! وفةال عمررو كرذا"
 وفةلت كذا! فمن المتكلم فه هذه اآليات؟ 

ا عرن هللا علر  غالبرن رد أن الطردي  لرذا  تالملئكم ل  لقانطك  عالقرآن يُ  مةظم الناظر ي د أن
 ذا نطن انتب نا إل  هذه النقام زاال اإلشكاال فه ف م ال,مائر فه القرآنت طير  ف .قبيال الطكايم

الملئكرررم علررر  أقررراس أن رررم  لقررران كيرررت علررر أن الكثيرررر مرررن األفةررراال التررره نقررربت إلررر  هللا ط
بربةه اآليرات الوا,رطم فره الد,لرم علر  الملئكرم ونبردأ  أالمباشرون لفةرال هرذا الشرهات ولنبرد

الطردي  "ت ف[10أَْوَط  إِلَر  َعْبرِدِه َمرا أَْوَطر  ]الرن م : فَرطي  يقوال هللا عزو رال "  بقور  الن مت
هنرا تثيرر لره  "عبرده"ولقرد كانرت كلمرم ت )ص( ه بريال عليه القلم وعل  النبر نعمن هللا هنا 

                                                
الوحي عن طريق توارد الخواطر وهذا الوحي وارد ل ل البشر حتى يومنا هذا وهو عندما يقع للوحي بصورة عامة عدة  نواع منها  58

في مأز   و يف ر في مش لة علمية تستحوذ على  ل تف يره، تأتيه ف رة  و خاطرة ما فيها الخروج من المأز   و حل المش لة  اإلنسان
و وحينا يلى  م موسى  ن  رضعيه فإذا خفت عليه ": تعالى   تفاحة نيوتن". وهذا النوع من الوحي جاء في ال تاب في ةوله العلمية "

 حد وهو  الوحي عن طريق المنام", ومنها  [7]القصص :  ي و  تحزني ينا رادوه يليك وجاعلوه من المرسلينفألقيه في اليم و  تخاف
ومازالت الرؤيا الصادةة ظاهرة شارعة بين الناإ , الرؤيا الصادةة بالنسبة لغير األنبياء يسمى المبشرات وهو و  نواع الوحي لألنبياء

فلما بلغ معه السعي ةال يا بني يني  رح في المنام "  لقد جاء الوحي في المنام يلى يبراهيم: بغض النظر عن التقوح وهي ليست حلما. 
هنا جاء الوحي بإعطاء ,  " [102]الصافات :   ني  ذبحك فانظر ماذا ترح ةال يا  بت افعل ما تؤمر ستجدني ين شاء هللا من الصابرين

في ال ارنات الحية  و الوظيفية في ظواهر   -طبقا لعلمنا القاصر  -ضويةالوحي عن طريق البرمجة العو ذلك   مر من األوامر.
و وحى ربك يلى النحل  ن اتخذ  من " الطبيعة: وذلك عن طريق تخزين معلومات و وامر في البنية الجينية للخاليا  قوله تعالى: 

اسل ي سبل ربك ذلال يخرج من بطونها شراب ثم  لي من  ل الثمرات ف". " [68الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون]النحل : 
  .  " [69]النحل :  مختلف  لوانه فيه شفاء للناإ ين في ذلك آلية لقوم يتف رون
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أنرره عبررد ل بريررال عليرره  )ص( مشرركلم كبيررر   رردات إذ كيررف يقرروال هللا عزو ررال عررن قرريدنا مطمررد
كنرت أطراوال أن أ ةرال الطردي  هنرا عرن هللا عزو رالت ولكرن لرم يكرن هنراك أي ذكرر و والقلم ؟ 
وي ب أ, نتطرم مرن  القلمت ت في ب طمال الكلم هنا عل   بريال عليهمن أوال القور  عزو ال

,  "عبررد" عزو ررال فررل ي رروز لنررا أن نقررتثقل ا وخا ررم أن كلمررم هررذه الكلمررم فقررد اقررتةمل ا هللا
 أن تنرا بمةنر فره طياا قرتةمل ن , ونطرن 59تمةرانهيم بال هره واقرةم التةنه فقا الةبوديم الدين

فرر ذا   بريررال عليرره القررلم.لرقرروال , يةبررد يةبرردوننا بررال نةنرره أن ررم تطررت إمرتنررات فكررذلك االةبيررد 
طكه عل  ألقنم الملئكم قواا  بريال فرردا أو هرم ٌِ يٌ  انالقنا من هذه اآليم وعرفنا أن القرآن

عل  أقاس أن م المباشررون لكثيرر مرن األعمراال فره هرذا الكرونت وأن رم هرم الرذين تولروا عاممت 
برأدوار عرد  فره  يقومون نلوو, يزا تهمع قيدنا آدم وبةد –تربيم اإلنقان  وتةليمه فه بدايته 

من ذلرك بولره ف  انتظم ف منا كثيرا لآليات وتطركت اآليات بشكال ابيةه مألوف. –طيا  اإلنقان
ً  نُوِرُ  ِمْن ِعبَاِدنَاْلَك اْلَ نَّمُ الَّتِه "تِ  :الملئكملقان تةال  عل   اُل إِ,َّ بِرأَْمِر  َو َمن َكاَن تَِقي ا َمرا نَتَنَرزَّ

ت فقررد  [63ت64ْيَن أَْيررِدينَا َوَمررا َخْلفَنَررا َوَمررا بَررْيَن ذَِلررَك َوَمررا َكرراَن َرب ررَك نَِقرري اً ]مررريم : َرب ِررَك لَررهُ َمررا بَرر
 رردا فرره أن الد,لررم اقررتةمال هللا عزو ررال كلمررم "عبادنررا" بالنقرربم للملئكررمت واآليررم وا,ررطم 

 –القيامررم  أي أن ررم هرم الررذين قريورثون المتقرين ال نررم يروم تالطردي  هنرا علرر  لقران الملئكرم
 اوأن رم , يتنزلرون إ, برأمر هللا فلره مررا برين أيردي م ومرا خلف رم .....ت فرل ي رر –برأمر هللا ابةرا

بررال  تبطراال مررن األطررواال أن نقرروال أن الكررلم فرره اآليررم األولر  عررن هللا وفرره الثانيررم عررن الملئكررم
    ذلك.ت والقيا  ببال وبةد اآليم يطتم الطمال عل60كلهما مطكه عل  لقان الملئكم 

ولكنه مطكه عل  لقران الملئكرم  تمن كلم هللا هوف ذا ف منا أن الطدي  عن هللا ب يغم الغائب 
وأن الطدي  إذا كان عن هللا ب يغم الغائب ثم انتقال إل  ال مع  أو الةكس فيكرون  زاال اإلشكاالت

بر مةره أخره فره ت وتردالطدي  عن هللا من الملئكم ثم عن الملئكم أو عرن الملئكرم ثرم عرن هللا
ررا َ رراا ُموَقرر  وَ "هللا هرذه اآليررات علرر  هررذا األقرراس وانظررر كيرف قرريرتفع اإلشرركاال:  ِلِميقَاتِنَررا لَمَّ

ِ أَِرنِره أَنظُرْر إِلَْيرَك  َوَكلََّمرهُ َرب رهُ  لَرن تََرانِره َولَرـِكِن انظُرْر إِلَر  اْلَ بَراِل فَرِ ِن اْقرتَقَرَّ َمَكانَرهُ  بَراالَ بَرااَل َرب 
ا تََ لَّ  فََقْوَف تَرَ  را أَفَراَ  بَرااَل قُرْبَطانََك تُْبرُت َرب هُ انِه فَلَمَّ ِلْلَ باَِل َ ةَلَرهُ َدك راً َوَخررَّ موَقر  َ رِةقاً فَلَمَّ

اُل اْلُمْاِمنِيَن ]األعراف :    " [143إِلَْيَك َوأَنَاْ أَوَّ

                                                
ني قد تأتي بمعنى ال فر  ما في ةوله تعالى " ف ,, يضاف يلى ذلك  نها من األضداد"  واسعة الد لة جدا لمة "عبد 59 م  حو ة لو يين   ان  ليلر 

ل د  ف أ   ين  ]الزخرف : و  ل  الوع ابيدي  ".[81ن ا   و 

للمالر ة دور عظيم  في حياة اإلنسان و في تسيير ال ون, و نذ ر هنا بعضا من وظارف المالر ة حتى يتذ ر اإلنسان فضل هللا عليه  60
ع ق يب ات  "ل   :حفظ اإلنسان من  ثير من المخاطر -1 في تسخيرهم له, ويتذ ر دورهم في حياته: نو ه  م  ف ظ ون ه  مي لوفيهي ي حو نو خ  مي ن ب يوني ي د يوهي و  م ي

مٍّ س   اد  ّللا   بيق وو ييذ ا   ر  مو و  هي ا بيأ نوف سي واو م  ت ى ي غ ي ير  مٍّ ح  ا بيق وو ي يين  ّللا      ي غ ي ير  م  ّللا  ري الٍّ ]الرعذد :   مو ذن و  ذن د ونيذهي مي ذا ل ه ذم م ي م  د  ل ذه  و  ر  , [11وءاً ف ال  م 
س ل ن " ف توه  ر  ت  ت و  وو د   م  الوم  اء   ح  ت ى  ييذ ا ج  ف ظ ةً ح  ل يو  م ح  ل  ع  سي ي رو هي و  ب ادي ر  ف وو   عي ق اهي

ه و  الو ط ون  ]األنعام: و  ه مو    ي ف ر ي فالمالر ذة تقذوم  " [61ا و 
, ويظن في و  يتف ر  يف نجا من هذا الموةف, بحفظ اإلنسان من  ثير من المخاطر التي يتعرض لها وةد ينجو منها بطريقة لريبة 

ة ال وا ينزال العذاب باألةوام الطالية الظالمة "و  -2 !!.ة المطاف  نها صدفةنهاي عاً و  مو ذ رو ا   بيهي ض  مو و  يء  بيهي س ل ن ا ل وطاً سي اءتو ر  ا   ن ج  ل م 
ل ك  يي    وك  و   هو ن جُّ نو يين ا م  ز  فو و    ت حو ِي    ت خ  ين  ن  الوغ ابيري ر   ت ك    ان تو مي ذا   ذان وا ي امو اءي بيم  ذن  الس ذم  ذزاً م ي جو ي ذةي ري هي الوق رو ذلي ه ذذي ل ذى   هو ل ون  ع  نزي ن ا م 

ت ى  ييذ ا ج  توفي األنفإ "-3. [34, 33ي فوس ق ون  ]العن بوت:  ف ظ ةً ح  ل يو  م ح  ل  ع  سي ي رو هي و  ب ادي ر  ف وو   عي ق اهي
ه و  الو س ذل ن ا و  ف توذه  ر  ت  ت و  ذوو د   م  الوم  اء   ح 

ط ون  ]األنعام :  ه مو    ي ف ر ي نس ان  ن وتدوين  عماله التي اةترفها  "مراةبة اإلنسا-4 . [61و  ي ل قون ا اإلو ل ق دو خ  إ  بيهي  و  سووي ا ت و  ل م  م  ن عو ن   و  ن حو ن فوس ه  و 
يدي  ري بولي الوو  نو ح  ب  ييل يوهي مي ةييذب  ع تي ذو ي   ةور  لٍّ يي   ل د يوذهي ر  ذن ة ذوو ذا ي لوفيذظ  مي يذد  م  الي ة عي ذم  ع ني الش ي يني و  ت ل ق يي اني ع ني الوي مي  .[17ح16 18,يذد  ]ةذـ : ي ت ل ق ى الوم 

ع  "يي : تثبيت المؤمنين ونصرتهم في ساحات القتال نصرا معنويا وماديا آلري  ةي   ن يي م  بُّك  ييل ى الوم  ي ر  أ لوقيي فيي ذو ي وحي ن واو س  ين  آم    مو ف ث ب يت واو ال ذي
ذنوه مو   ذل  ب ن ذانٍّ ]األنفذال :  ب واو مي ري اضو ن ا ي و  ب واو ف وو   األ عو ري عوب  ف اضو واو الر  ين    ف ر  منقذول بتصذرف مذن  تذاب "التوحيذد  " اهذـ[12ة ل وبي ال ذي

  .عقيدة األمة منذ آدم", من يصدارات جمعية التجديد
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مير فرره المفقرررين أن ال,ررمير فرره "ميقاتنررا" يةررود علرر  هللا وال,رر -كررالإن لررم يكررن -يقرروال  ررال 
أو  "ربه" يةود عل  هللا أي,ات وهذا الكلم بةيد  دات إذ أنره مرن المفترره أن يقراال "وكلمنراه"

وكانت هذه  .ف ذا غير مألوف وغريب " هو رب ناميقات"ولكن أن يقاال  فلما "ت ليت أو ت لينا"
 أنولكررن إذا ف منررا  !ع يبررم أف رراموذهررب ذهنرره فرره ف م ررا إلرر   تلرره طيررر  كبيررر  قرربباآليررم ت

 راا  اال,رمير فره "ميقاتنرا" يةرود علر  الملئكرم أي لمر الكلم مطكه عل  لقران الملئكرم وأن
فيكون الكلم مقتقيما تمرام وكلمه ربه أي هللا عزو ال  تموق  للميقات الذي طددته له الملئكم

 ا,قتقامم و, و ه للغرابم فيه.

َولَرـِكن َظلَُمرواْ أَنفَُقرُ ْم  َظلَْمنَراهُمْ َمرا وَ " :وهه بوله تةال  علر  لقران الملئكرم تآيم أخرى ونذكر
ِ فََما أَْغنَْت َعْنُ ْم آِلَ تُُ ُم الَّتِه يَْدعُوَن ِمن  ا َ اا  ُدوِن َّللا  َوَمرا َزاُدوهُرْم َغْيرَر  أَْمرُر َرب ِركَ ِمن َشْهٍا ل ِمَّ

ولكررن ظلمرروا ومررا ظلمنرراهم : فرر ذا ف منررا أن الملئكررم هرره الترره تقرروال "[101تَتْبِيررٍب ]هررود : 
وأن آل ت م لم تغرن عرن م شريئا مرن دون هللات لرم يكرن هنراك أي و ره للغرابرم فره هرذه  تأنفق م

ت ولكرن أن نقروال أن "ظلمنراهم" لم إلر  غائرب أو مرن  مرع إلر  مفرردال ملم من انتقاال مرن مرتك
ْنُ ْم آِلَ رتُُ ُم فََما أَْغنَْت َعرمطكيم من هللا وليقت عل  لقان الملئكم فيكون من األول  أن يقاال " 

"ت ولكرن إذا ف منررا أن هررذا علرر  و مررن دونرره لمررا  راا أمرنررا أو أمررريدوننرا أالَّتِره يَررْدعُوَن ِمررن 
المقرار  فرهالتره باشررت هرذا الفةرالت فيكرون الكرلم برد قرار  تقبيال الطكايم عل  لقان الملئكرم

 المألوف .

نَْطرُن أَْبرَرُب إِلَْيرِه و َ" :تةرال وهه بولره  تاقتة ت عل  كثير من المفقرين تآيم أخرى ون,يف
 " [85ِمنكُْم َولَِكن ,َّ تُْبِ ُروَن ]الوابةم : 

 ت فراو رذا يفيرد الماديرم والتطيرزف تطي  اطتاروا كيف يكون هللا عزو ال أبرب إلر  اإلنقران منرا
يرُب َدْعرَو َ الردَّاعِ إِذَا َوإِذَا َقأَلََك ِعبَاِدي َعن ِه فَرِ ن ِه بَِريرٌب أُ ِ " :كما هو مةلوم بريب من كال شها

بأنره نةتره "  ولكرن , يمكرن  [186َدَعاِن فَْليَْقتَِ يبُواْ ِله َوْليُْاِمنُواْ بِه لَةَلَُّ ْم يَْرشُُدوَن ]البقر  : 
ت أي أن هللا مرن م مرن براال أن المرراد مرن ذلرك هرو الملئكرم و ردنالرذا  أبرب من شها إل  آخر.

وإن كران  رطيطا ولكرن , يمكرن أن يكرون الكرلم مطكيرا عرن هللا ت وهرذا التخرري  عن  الملئكرم

 " و "نطرن :من م طتر  يقروالويكون المق ود من بوله "نطن" الملئكمت إذ أن هللا ليس واطدا 
يق رردهم هررمت أمررا إذا كرران الكررلم مطكيررا علرر  لقرران الملئكررم أي أن الملئكررم هرره الترره تقرروال 

" فيقرتقيم المةنر  وي رير كالمرألوف فره  ِمرنكُْم َولَِكرن ,َّ تُْبِ رُروَن نَْطُن أَْبرَرُب إِلَْيرهِ و َ  " :للبشر
 الكلم.

ِ َوَرب نَرا "بَ  :شكلت عل  القاد  المفقرين وهه بوله تةال ونذكر آيم أخرى أُ  ِ اْطكُرم بِراْلَطض  ااَل َرب 
ْطَمُن اْلُمْقررتَةَاُن َعلَرر  َمررا تَِ ررفُوَن ]األنبيرراا :   ررم  ملررم " وربنررا طيرر  قررببت ل .  "[112الرررَّ

ْطَمُن اْلُمْقتَةَاُن َعلَ  َما تَِ فُونَ   " إشكاليم عظيمم فه الف مت أ, وهه مرن بائرال هرذه الةبرار ؟الرَّ
و رردنا أن  ولكررن إذا نطررن نظرنررا إلرر  اآليررم تص() ذهبررت التفاقررير إلرر  أن القائررال هررو الرقرروال

عاررف الخبررري علرر  شررارها األوال إنشررائه والشررار الثررانه خبررريت وهنرراك خررلف فرره  ررواز 
ربنرررا الررررطمن  -وبررال-وهررو بولررره " -عنررردهم- اإلنشررائهت وبابيةرررم الطرراال ثمرررم تقرردير مطرررذوف

طتر   ترأخير وأتقديم القوال بو ر مطذوف يقدل مانع من تفآفم المفقرين  هوهذه ه !المقتةان"
أن طرن ولكن بقولنا ن كثير!وكال شها  ائز فه اللغم واألمثلم عل  ذلك فه اللغم  تم الف مييقتق

 .يقتقيم المةن  بدون أي تقدير لمطذوف أو خلفه تالروايم عل  لقان الملئكم

"  :وهره بولره تةرال وتبين هذه التققيمم والراويت تماما ما ذهبنا إليهت  تايدونذكر آيم أخرى 

يِن َمررا َشررَرَع  ررَن الررد ِ رر لَكُررم م ِ ررا إِلَْيررَك َوَمررا أَْوَطْينَرربِررِه نُوطرراً َوالَّررِذي  َو َّ بِررِه إِْبررَراِهيَم َوُموَقرر   ْينَاَو َّ
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بُوا فِيرِه َكبُرَر َعلَر  اْلُمْشرِرِكيَن َمرا تَرْدعُوهُْم إِلَْيرِه  يَن َوَ, تَتَفَرَّ ُ َوِعيَق  أَْن أَبِيُموا الد ِ يَْ تَبِره إِلَْيرِه  َّللاَّ
عن هللا اتفابا بأنه  ف ذه اآليم بدأت بالطدي ت "[13َمن يََشاُا َويَْ ِدي إِلَْيِه َمن يُنِيُب ]الشورى : 

فقالت  توالطدي  عن هللا ب يغم الغائب ثم تطوال إل  المتكلم ال مع تشرع لنا ما و   به نوطا
ررْينَاا إِلَْيررَك َوَمررا أَْوَطْينَررَوالَّررِذي " :اآليررم فلررو بلنررا أن الكررلم هنررا مطكرره علرر  لقرران هللا  ت"بِررهِ  َو َّ

المفررد ثرم انتقرال إلر  المرتكلم ال مرع وهرذا عزو ال لكان مةن  هرذا أنره طكر  عرن ذاتره بالغائرب 
علرر  لقرران الملئكررم فيكررون متقررقا مررع النظررام  يقرربب لبقررات أمررا إذا بلنررا أن الكررلم هنررا مطكرره

الابيةره المرألوف فيكرون أن الملئكرم تقروال أن هللا شررع لنرا مرا و ر  بره نوطرا والرذي أوطينررا 
برره إبررراهيم وموقرر  وعيقرر  أن  ومررا و ررينا –علرر  قرربيال التبليررل ف ررو أقاقررا مررن هللا–إليررك 

فالملئكرم هره التره تبلرل الروطه أو هره  تفيكون الكلم مقتقيما والد,لرم وا,رطم تأبيموا الدين
الته تروطه إلر  البشرر مرن هللا ف رم الواقرام فلرو بيرال أن رم أوطروا إلر  األنبيراا كران ذلرك علر  

 .قبيال الطقيقم

را ذََهرَب َعرْن إِْبرَراِهيَم "فَ  هره بولره تةرال :و تشركلت علر  القراد  المفقررينآيرم أُ نرذكر وختاما  لَمَّ
ْوعُ َوَ ااتْهُ اْلبُْشَرى يَُ اِدلُنَا فِه بَْوِم لُوٍا ]هود :  طير  تة بروا كيرف ي رادال إبرراهيم   "ت[74الرَّ

ولكرن هرذا , يقرتقيم إذا كران الكرلم  توبرالوا المرراد مرن ذلرك الملئكرم !عليه القلم هللا عزو ال
 عزو الت أما إذا كان الكرلم مطكيرا علر  لقران الملئكرم فرل لربس و, إشركاالت أي مطكيا عن هللا

 لم ي لكون إذا كان في م المامنين؟   تأن إبراهيم  ادال رقال الملئكم بةد البشرى فه بوم لوا

ولكرن كرال هرذا يرزوال إذا  تية ب من كثر  المطكه علر  لقران الملئكرم فره القررآن القارسولةال 
طكرر  علرر  لقرران مررن زاويررم قررليمم ففيرره الكثيررر مررن اآليررات الترره تُ  لرر  القرررآننظررر اإلنقرران إ

ما ورد فه القرآن من  يغم ال مع ثم خولفرت  :  النقوال اذل .الملئكم لتو,ا دورهم وف,ل م
 رال و تلكون م الفاعال المباشرر تعلم أنه مطكه عل  لقان الملئكمال يغم إل  غائب أو مفرد فا

 ئب ف و مطكه عل  لقان الملئكرمت وهرذا كثيرر  ردا فره القررآنتايغم الغهللا ب عن به  أُخبر ما
ُ ,َ تَتَِّخذُواْ إِلـَ ْيِن اثْنَْيِن إِنََّما هَُو إِلهٌ َواِطرٌد فَ يَّراَي فَراْرَهبُوِن ]النطرال : و "َ  :ف ذا برأنا مثل بَااَل َّللا 

يرا علر  لقران الملئكرم أم أن يكرون هرذا مطك ؛" فأي ما أكثر مناقيم و ريان مرع المرألوف [51
ْطَمُن وعنرردما يقرراال "و َ !؟عررن هللا مررن هللا يقرراال أنرره مطكرره  إِلَررـُ كُْم إِلَررهٌ َواِطررٌد ,َّ إِلَررهَ إِ,َّ هُررَو الرررَّ
ِطيُم ]البقرر  :  ُ الَّرِذي َ, إِلَرهَ إِ,َّ هُرَو َوِقرَع كُرالَّ َشرْهٍا ِعْلمراً ]و"إِ  " ت [163الرَّ اره : نََّمرا إِلَُ كُرُم َّللاَّ

شرةر ثم يظ ر بةد ذلرك مباشرر  مرا يُ وردت عن هللا ب يغم الغائب  توغير ذلك كثير آيات "ت[98
 .باختلف المتكلم

  .أن يتكلم المرا عن نفقه ب يغم التةظيم أو التوا,ع شت ر فه اللغمولكنه من المقيقاال:  

قُرواٍل  ْلنَاأَْرقَ َما وَ " :ت ومنه بوله تةال : نةم هذا مش ور ومألوف فه اللغمنقوال ِمرن بَْبِلرَك ِمرن رَّ
ولكرن أن أتكلرم عرن نفقره ب ريغم "ت [25فَاْعبُرُدوِن ]األنبيراا :  أَنَراإِ,َّ نُوِطه إِلَْيِه أَنَّرهُ َ, إِلَرهَ إِ,َّ 

 :ف رذا هرو الغيرر مرألوفت فر ذا بلرتُ  تةظرم لنفقره ثرم انتقرال إلر   ريغم المفررد الغائربمالمتكلم ال
طررم  مرا ,قاال كذا ثم اقتقبلنا ال,ريف وأكرمنراه وأدينرا طقره" ف رذا "نطن أمرنا بفةال كذا وإر

رقراال كرذا ثرم إأمرنرا بفةرال كرذا ونطرن " :ولكن تأمال مةه واقتقل هرذه ال ملرموعقلت أفيه لغم 
هنرا شرخص آخرر " عمررا"أن قريف م فرأي برارىا  توأكرمه وأدى طقره" ال,يفمرو اقتقبال ع

 اولكنر ت بلغره!و ره  مائرم تخرري  و  ال ملرم و أمثال راذه ل ر البلغراا مقريخر ِ  و غير المرتكلمت 
فره كرال اللغرات  متوبرعوشر ر  فره ا,قرتةماال اللغروي ال و مناقيم أي ما أكثر ألفمونقأال: نةود 

بابيةم الطراال هرو الو ره األوالت وهرذا مرا , ي رادال  وليس الةربيم فقا ت الو ه األوال أم الثانه؟
قرآن كلم هللا ولكن مةظمه مطكه عل  لقان الملئكرم وأننرا لذا نقوال بل تطرم أن ال .فيه اثنان

اإللرره الواطررد األطررد والرررب  و, يتطرررم المرررا مررن ذلررك فرراو عزو ررال هررو . ررفنا بالةبرراد ل ررموُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 80 

كررال شررها ولكنرره ي ةررال لكررال شررها قررببا ومررن هررذا كثيررر ل والمو رردالفاعررال الطقيقرره  األوطررد و
ُ  :ووا,را فره القررآنت فراو عزو ررال يقروال  يَتَرَوفَّ  اأْلَنفُرَس ِطريَن َمْوتَِ ررا َوالَّتِره لَرْم تَُمرْت فِرره "َّللاَّ

ل ِقَرْوٍم  َمنَاِمَ ا فَيُْمِقُك الَّتِه بََ,  َعلَْيَ ا اْلَمْوَت َويُْرِقاُل اأْلُْخَرى إِلَ  أََ اٍل ُمَقمًّ  إِنَّ فِه ذَِلَك آَليَراتٍ 
لَرْو تَرَرى إِْذ يَتَرَوفَّ  الَّرِذيَن َكفَرُرواْ اْلَمآلئَِكرمُ "و َ :يقوال فه مو,ع آخرروت  [42يَتَفَكَُّروَن ]الزمر : 

ت ثرم يقروال فره مو,رع آخرر [50يَْ,ِربُوَن ُوُ روَهُ ْم َوأَْدبَراَرهُْم َوذُوبُرواْ َعرذَاَب اْلَطِريرِض ]األنفراال: 
اَل بِكُْم ثُمَّ إِلَ  َرب ِكُْم تُْر َ ب" ُ لَُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوك ِ  ."[11ةُوَن ]الق د :اْل يَتََوفَّاكُم مَّ

و, تةاره فه هذا كله بال كله من هللا وها,ا هم األقباب المباشر ت فكما أن اإلنقان المقرلم  
نَقراَن َونَْةلَرُم َمرا " :ف م بوله تةال , يرى طر ا من ذلكت فل طرم أي,ا من أن يُ  َولَقَرْد َخلَْقنَرا اإْلِ

مطكره أي,را علر  لقران  ه" أنر[16لَْيرِه ِمرْن َطْبراِل اْلَوِريرِد ]  : تَُوْقِوُس بِِه نَْفقُهُ َونَْطرُن أَْبرَرُب إِ 
فلقرد براال هللا فره آيرات أخررى أنره هرو الرذي  تالوقائال أو األقرلوبهم فقا  م أي,ا أنالملئكم و

يَرا  االَ بَر" ومثرال " [71ْذ بَااَل َرب َك ِلْلَمَلئَِكِم إِن ِه َخراِلٌض بََشرراً ِمرن ِاريٍن ]ص : باشر الخلض مثال "إِ 
" ومثرال "  [75إِْبِليُس َما َمنَةََك أَن تَْقُ َد ِلَما َخلَْقُت بِيََديَّ أَْقرتَْكبَْرَت أَْم كُنرَت ِمرَن اْلةَراِليَن ]ص : 
وآيرات "ت  [21يَا أَي َ ا النَّاُس اْعبُُدواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمن بَرْبِلكُْم لَةَلَّكُرْم تَتَّقُروَن ]البقرر  : 

ت  61فبنفس آليم عمال الملئكم ب ذن هللا فره التروفه تةمرال كرذلك فره الخلرضكثير   دا فه القرآن 
 .ا,ا إ, أدوات ووقائال ونطن كذلكفاو خالض كال شها ومتوفه الناس وما ه

ب ريغم عرن الرذات وب ذا الف م الةادي لل,مائر الذي عليه الناس فه الةالم كله من أن الطدي  
وأن الطردي  عرن الفررد ب ريغم ت قه إ, إذا كان عل  قبيال الطكايرميكون من المرا نفالغائب , 

ال مررع المررتكلم ثررم ا,نتقرراال إلرر  الغائررب غيررر مررألوف أي,ررات أمررا الطرردي  عررن ال ماعررم بررال مع 
ت و, يطترام هو الذي عليه الناس فه كال الةرالموالطدي  عن المفرد الغائب ب يغم الغائب ف ذا 

 .62م من الةبقريم ليف م هذا المو,وعالمرا ألي در 

  

 التقديم والتأخير

مقررألم التقررديم  :المةقررد البلغيررم وينرردرم تطررت الف ررم الابيةرره للقرررآن البةيررد عررن التراكيررب 
ت طير  أننررا رأينرا الكثيررر مرن القرراد  المفقررين يقولررون بالتقرديم والتررأخير فره تركيبررم والترأخير

روايرات اإلقررائيليم ف المة رود عنردهم أو لو رود بةره اللم رد أن هذا يخرال تال ملم القرآنيم
ت فأ با النص القرآنه غير بائم بذاته بال هو تبع ألشياا عد  من عقال وروايرات فه هذا الشأن
قردم ويراخر برل مةيرار ثابرتت وهرذا ابةرا يزيرد مرن  رةوبم ف رم الرنص أن نردعه أن وخلفهت فيُ 

  النص به تقديم وتأخير بل دليال.

ويف رم كرال  تإلشرار  إليره هنرا هرو أن التقرديم والترأخير فره القررآن غايرم فره الو,روحوما نرود ا
يَّرراَك نَْةبُررُد وإِ  إِيَّرراكَ " :إنقرران مررن القرريا  أن فرره اآليررم تقررديم أو تررأخيرت ومررن ذلررك بولرره تةررال 

                                                

 .سنع,  لهذا األم, بتفصيل أك , عنب التبيث عن ول  اإلل ان61

عباد م لفون مختارون مثلنا فهذا القصد لم يخطر لنا على بال, فالمالر ة  , رجو  ن   يعتقد البعض  ننا ندعو يلى تقديإ المالر ة 62

 , ول نهم ةاموا بأدوار في حياتنا و  يزالون, فال يصح  ن نبخسهم حقوةهم.تماما
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ون علر  فةرال الةبراد  وعلر  فةرال ا,قرتةانم د إيراكفقد بد م المفةوال بره ت  [5نَْقتَِةيُن ]الفاتطم : 
فةررال ال دايررم بلررم يقررال )إيانررا اهررد( كمررا برراال فرره األولررين، وقرربب ذلررك أن الةبرراد  وا,قررتةانم 

َ  ةبرد أطررد غيرره و, يقرتةان برره. وهرذا نظيرر بولرره تةرال : "فرل يُ  تمخت رتان براو تةررال  بَرراِل َّللاَّ
َِّ   [66]الزمررر : الشَّررراِكِريَن فَاْعبُررْد َوكُرررْن ِمررَن  ُِ  إِْن كُْنرررتُْم إِيَّرراهُ تَْةبُرررُدوَن "  وبولررره : "َواْشرركُُروا 

فقدم المفةوال به عل  فةال الةباد  فه المو,ةين وذلرك ألن الةبراد  مخت رم  ت "[172]البقر  : 
 باو تةال .

ِ تَِ يُر اأْلُُموُر "ومن ذلك أي,اً بوله تةال :   "[53]الشورى : أََ, إِلَ  َّللاَّ
فره  ر  األمرور إليره دون غيرره. ونطرو بولره تةرال ألن المةن  هو أن هللا تةال  مخرتص ب ريرو

. فر ن اإليراب , يكرون إ,  "( 26( ثُرمَّ إِنَّ َعلَْينَرا ِطَقرابَُ ْم )25إِنَّ إِلَْينَرا إِيَرابَُ ْم )"  قور  الغاشيم
َك إلَرر  َرب رر" وبولرره  " [36]الرعررد : إِلَْيررِه أَْدعُررو َوإِلَْيررِه َمرر َِب "  إلرر  هللا وهررو نظيررر بولرره تةررال 

فالمقررا  إلرر  هللا وطررده , إلرر  ذات أخرررى، وهررذا لرريس مررن  " [30]القيامررم :  يَومئررٍذ الَمقررا 
برال هرو لق رد ا,خت راص   تالتقديم من أ ال مراعا  المشاكلم لرراوس اآلي كمرا ذهرب بة,ر م

 إَِلْيَنراْم بَْيرنَُ ْم كُرالِّ َوتَقَاَّةُوا أَْمَرهُ "وبوله  " [4]يونس :  َمْرِ ةُكُْم َ ِميةًا إَِلْيهِ " :نظير بوله تةال 
  .وغير ذلك من اآليات "[93]األنبياا : َراِ ةُوَن 

ولكرن كرال مرا نرود بولره  ف ره كثيرر  63ونطن , نود الطدي  هنا عن أغراه التقديم أوالترأخيرت
و, ي را برأي شركال أو  تومرا  راا مراخرا ف رو آخرر مقردمهو أن ما  اا فه القرآن مقدما ف رو 

 "هذا وإن كان مقدما ولكنه من باب التقرديم والترأخير"  :ونقوالا بدمه القرآن طاال أن ناخر لفظ
دم!ت و, يو رد فره ولكرن لنكترم بلغيرم بُر فره الوابرع كران ينبغره أن يراخر! د القروال أنرهايركأنه 

برال كرال لفظرم  تدم أو أخرر مرن أ رال نكترم بلغيرم أو مرن أ رال مراعرا  راوس اآليراتالقرآن ما بُر
وعلينا نطن البط  لم بدم هذا ولم أخرر  تخرت فمكان ا التأخيرديم وكال لفظم أُ بدمت فمطل ا التق

ن , يغيرر المةنر  و و نود لفت انتباه القارىا أن التقديم الذي يرد فه القرآ !, أن نقلب ما تهذا
ت ف ذا باال هللا تةرال  "إيراك نةبرد و إيراك نقرتةين"ت ف رذا مرن براب التقرديم الملطرظ لكن يزيد فيه

,  ذي عينينت وقيف م القارىا من هذه الكلمرم أننرا نةبرد هللات ف رال يةرد هرذا الف رم خاائرا ؟ لكال
ةبرد قرواهت نةد هذا الف م خاائات بال يةد ناب ات ألنره ي,راف ل رذا الف رم أننرا نةبرد هللا فقرا و, يُ 

أننره  "أعبدك" ف ذا , ينفره فالتقديم يفيد الط ر وا,خت اص بخلف الطكه الةاديت ف ذا بلتُ 
التقررديم ن فإذ أعبررد غيرررك مةرركت أمررا إذا بلررت "إيرراك أعبررد" ف ررذا يةنرره أننرره , أعبررد قررواك.

فره القررآن , يغيرر المةنر  المف روم برال يةايره بةره الزيرادات كمرا يقراالت أمرا المةنر   والتأخير
  وبابيةم الطراال هنراك الكثيرر مرن األمثلرم التره براال في را القراد األقاقه المف وم ف و كما هو.

بةره الروايرات ال رطيطم أو لو رود  هرم الفق اا بالتقديم والتأخير لم رد مخالفم ذلرك لف م رم
 .بةه اإلقرائيليات الته بالت شيئا آخر

 

                                                

األول: ا ضطرار. وذلك مثلما يضطر  الشاعر التزاماً بالرو   والوزن والقافية، من  شهر  سباب التقديم والتأخير الغير منتظمين:  63
 و  ما يضطر  الخطيب الذ  يهتم بالسجع والتزويق على حساب المضمون،  و  ما يضطر  الناثر لنفإ الغرض. وهو  مر  يدلُّ علذى 

ه  عن  ل  العجز  و الحمق.  ومن الب لغاء من عرف الناإ باللته لتجاوزه ا لتزام بذلك مقد ماً المضمون على الش ل. والخالق تعالى منز 
ذا يذؤد   يلذى تغييذر  ذلك. الترتيذب، و ذل ذلذك مرجعذه يلذى القصذور  الثاني: السهو والنسيان  و عذدم اإلدراك  و العجلذة فذي ال ذالم مم 

الثالث القصد تالعباً باأللفاظ لإلبهذام  و اإليهذام  و التمويذه  و السذخرية  و إلخفذاء  مذر  و  ه  عن  ل  ذلك.والعجز. والخالق  تعالى منز  
. و  .. و لُّ ذلك مرجعه يلى الحيلة التي يحت مها العجز  و التهاون في ةول الحق  ٍّ لُّ يظهار ما   شأن له  و لتزوير حقيقةٍّ  و يبطال حق 

ه  عنه الخالق س ا يصفون.ذلك منز   فهل يم ن القول  ن هللا ةدم  و  خر من  جل سبب من هذه األسباب ؟ بحانه وتعالى عم 
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 زيادات فه القرآنال انةدام

ويترتررب علرر  القرروال بدبررم الررنص القرآنرره ومخالفترره لكتابررات البشرررت اإليمرران ال ررازم بانةرردام 
مررن الارروام بدهيرم مفتر,ررم فريمن يررامن بألوهيرم م رردرهت إ, أنره الزيرادات فرره القررآن. وهررذه 

الملمم لقالوا أن ا , ولو تالكبرى الته باال ب ا المفقرونت أن م بالوا بو ود زيادات فه القرآن
طشررو!ت ولة ررزهم عررن ف ررم الن رروص بقرربب الخاررأ فرره اتبرراع المررن   مررن أولرره بررالوا بو ررود 

ت ول رذا القروال نمراذم كثيرر  عنرد القراد  -فه غير القررآن , تغير المةن  ويمكن طذف ا-زيادات 
عرد  " فه ,هو القوال بزياد  "والمفقرين فه القرآن!ت ونذكر هنا أش ر نموذم للقوال بالزياد  

 . , أبقم"بوله تةال  "موا,عت أش رها 

عِ الن ُ رروِم فَررَل أُْبِقررُم بَِمَوابِرر" :ورد فرره القرررآن ثمرران مرررات هررهأن هررذا التةبيررر  والنرراظر ي ررد 
ِ اْلَمَشررراِرِ  "فَررر  "ت[38َل أُْبِقرررُم بَِمرررا تُْبِ رررُروَن ]الطابرررم : "ت "فررر[75]الوابةرررم :  َل أُْبِقرررُم بِرررَرب 

َ, أُْبِقرُم ت "وَ "[1 أُْبِقُم بِيَرْوِم اْلِقيَاَمرِم ]القيامرم : " ت " ,َ [40َواْلَمغَاِرِب إِنَّا لَقَاِدُروَن ]المةارم : 
اَمررِم ]القيامررم : بِررالنَّْفِس اللَّ  فَررَل أُْبِقررُم بِالشَّررفَِض "ت "[15َل أُْبِقررُم بِرراْلُخنَِّس ]التكرروير : " فَرر ت"[2وَّ

 .[1 أُْبِقُم بَِ ذَا اْلبَلَِد ]البلد : ت ",َ "[16]ا,نشقا  : 

 ونرذكر  !ال و رود زيرادات فره القررآنت وببروالقروال برالترادف :وهذه الاامرم نبةرت مرن عن ررين
ونذكر ما باله اإلمام الابري فه تفقرير هرذه ت القاد  المفقرون هذه اآليات فقرللقارىا كيف 

 : ت طي  باال ما ن هكنموذم اآليات
 بَِمَوابِررعِ  أُْبِقررمُ  فَررل) :بولرره تأويررال فرره التأويرال أهررال اختلررف( الن ُ ررومِ  بَِمَوابِررعِ  أُْبِقررمُ  فَررل) :وبولره"

 .أبقم(: ْبِقمُ أُ  فَل) :بقوله عُنِه: بة, م فقاال( الن ُ ومِ 
 الطقرن عرن ُ رَري ، ابرن عرن قرفيان، عرن م رران، ثنا: باال ُطميد، ابن طدثنا :ذلك باال من ذكر
 .أبقم: باال( أُْبِقمُ  فَل)  بير بن قةيد عن مقلم بن

 فقيرال بةرد الققم اقتأنف ثم تقولون كما األمر فليس( فَل) :بوله مةن : الةربيم أهال بةه وباال
 فررل: مةنراه: بة,ر م فقراال ذلرك، مةنر  فره التأويرال أهرال اختلرف( الن ُ رومِ  ابِرعِ بَِموَ ) :وبولره أبقرم
 أهـ " القرآن بمنازال أبقم

" و ", ت"أبقرم" هروإذا فالقاد  المفقرون عل  بكر  أبري م يررون أن المرراد مرن ", أبقرم"  
ت ويبردأ -!؟ضوإذا لرم يكرن هنراك قراب–," ليقت زائد  ولكن ا تنفه ما ببل ا هنا زائد  ت أو أن "

 ت وفه كلتا الطالتين هه بمةن  أبقم."أبقم" الكلم ب
ولريس  "أبقرم"ولريس  بقم, أ أبقم"ت فمةناه ت ف ذا باال هللا تةال  ", م هذاو نطن نرفه بول

رغم مرن عظمتره فأنرا ", أبقم " بمةن  أن هذا األمر أكثر من عظريم وعلر  الرت ف أي ش  آخر
ر وحت ألنه غير ما ر طه األبردمونت لقاد  الفق اا والمفقرين مهذا الرأي عند ا, أبقم بهت و

 عل  الرغم من أن الةقال والقيا  ير طانه!
كرال طررف لره ف زيراد  فره القررآنت و, تقتنرع بمرن يقروال لرك هرذاتبال مرا يُقرم و ود  قبالإذا , يُ  

 .64مكانه ومكانته ودوره ووظيفته الته , يمكن أن يقتغن  عن ا
                                                

ْناهُ الت  يلا  أن اآلية الوحيبة التي قب ت ب  مخالفة لما للو  به هي قوله تعالى: "  64 قَاَ  َما َمنَعََك أاَلَّ تَْ ُجبَ إِذْ أََمْ,تَُك قَاَ  أَلَاْ َوْيا,و مهِ

"ح فلب ي,ى ال عض أن "ال" ال بب أن تكون هنا لائبة ال متالة؟  للو : كالت هاذه [12ِمن لَّاٍر َ َولَْلتَهُ ِمن ِ يٍن ]األع,اف: َولَْلتَنِي 

فاي قصاة ال اجود ثاالك " اآلية ت  ب لي إشكاال ك ي,اح إلى أن حله لي األستاذ عالم س يط النيلي حيث قا  في هذه اآلياة ماا لصاه:

فلو قلت لك: )ما  تان كله منهما في م,حلة منها .  يتوجب مع,فة العالقة بين الفعل ) منع (  بين عمل ) ال (.م,احل مختص,ة  اآلي

منعك أن ت  رلي( فإلي أشتهي منك أن تعتذر أللي أسأ  عما منعك عن ال يارة، فلم أقم بنفي ال يارة  إلهما أسا  عن المالع، أللك 

 حينماا أقاو : )ماا منعاك أن ال  ممكٍن فذلك كااف ألجعلاك ت  رلاي كلهماا ساألتك عان الماالع.إذا كنت ت,غب في ليارتي بأدلى حبهٍ 

ت  رلي( فإلي أجعل ال يارة منتفية فاي داولاك  ال أساألك عان ماالع واارجي بال أساألك اآلن بالضا ط عان سا ب عابم رغ تاك فاي 
أال ت,ى التلطهف في قوله تعالى: )قا  يا إبليس ما منعك أن  ألن )ال( تنفي الكليا  فهي تنفي ال جود في الواقع  في النوايا.  حليارتي

 الظا, إلاى األسالوب كياف تغيها,  ت جب لما وللت بيبي(،  هذا في م,حلٍة سُميت في م تثنا م,حلة الطين، أ  م,حلة سورة صاد.

م,احل  هاي الم,حلاة النهائياة  الظ, إلى الم,احل كيف ذك,   اكتملت  الظ, إلى ت ميته . فلب سمي اآلن ) ردم ( بخالف تلك ال
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إنمرا هرو  نرا لرك أنره لريس بزائرد ولقارىا أش ر مروان برالوا فيره بالزيراد ت بي  كان هذا عزيزي ا
 اآليات يقاال فه بابه القرآن. ت وما يقاال فه هذه,روري طتمه لف م اآليات

 
 

 وطد  واطد القرآن 
  

أو مو,روع واطرد  تالقرآن عل  أنه وطرد  واطرد  نظر إل أن نويترتب عل  إيماننا بدبم القرآن 
وي رب أن ننظرر إلر  قرور القررآن علر  هرذا األقراست فقرور القررآن ليقرت ت رهي د  أوله آخر

, ي مة ا رابرات بطير  يكرون لكرال آيرم و  رم مخالفرم لمرا ببل رات فرالقرآن م رد ت ميع لآلياتت 
وإنمرا ليس نموذ ا للرنص الفو,رويت كمرا يردعه أعرداا اإلقرلم وغيرر المتردبرين فره القررآنت 

مو,روعا واطردا مرن زوايرا عرد ت ومرن ينراب  مو,روعا ف نره  قوره كل ا وطد  واطد ت تناب 
يةره عددا من الةنا رت الته ت ب فه ن ايرم الماراف فره نارا  هرذا المو,روع. ولقرد غفرال 

فلرم ي تمروا بالقريا  الخراص الرذي القاد  المفقرون فيما م,  عرن هرذه النقارم بشركال كبيررت 
ف امرا ع يبررمت ن رزم بخاأهرات لمخالفت ررا وردت فيره اآليرم و, المنظرور الةررام للقرور ت فقردموا أ

ظ ررت فرره ع ررنا الطردي  بةره التو  رات لتفقرير القرررآن  وبردالقريا  ومو,روع القرور . 
الوطد  المو,وعيم للقور ت إ, أن الكتابات فه هذا ال انرب , ترزاال تفقيرا مو,وعيات وإبراز 

 بليلم.
قر ا تت رال ببة,ر ا بة,رات بطير  وبخلف ات اال اآليات داخال القور  الواطد ت فر ن القرور نف

تشكال عقدا متاألًت , يمكن فرا طباتهت يبين  ازما أن ترتيب هرذا الكتراب مرن عنرد هللات ,ت راال 
 وارتباا موا,يع القور  التاليم بالقابقم ل ات وإلكمال ا ما ورد فيما قبق ا.
ورا مةينرا كةن رر ي دوألن القرآن من عند هللات وليس فيه أي اختلفت ن د أن اآليات الته تاد

هرذا داخال قور ت تلةب دورا آخر فه ت ديض غيرها فه بابه القرورت وفره إكمراال الت رور عرن 
 لررذا ,قرد ياررح المو,روع فره عرد  قرور أو فره قرور  واطرد ت ف المو,روع فره كامرال القررآن.

فره  ي وز أن نف م القرآن ف ما م تزئا فنخرم بأطكام مبتور ت بال , بد من تتبع هذا المو,روع
 .الذي يارطه القرآن فه هذا الشأنالقرآن كامل طت  ن ال إل  الت ور الشامال 

 

 علم أقباب النزوال الطا م إل عدم 

ويترتب عل  إيماننا بم در القرآن اإلل هت القوال بأنه كتاب مالضت ومن ثم , يُطتام فه ف مره 
 إل  علم أقباب النزوال.

الرذين  تاألخرو  الةلمراا وارالبه الةلرم خا م و تالقرااقيثير الكثير من أنا أعلم أن هذا القوال و
فربمرا يقررأ اإلنقران اآليرم و,  !تيروون أن هذا الةلم ,روري لمةرفرم المرراد مرن آيرات القررآن
 .65يةرف القبب الته نزلت في ا فيخاأ فه ف ما في,ال وي,ال!

مرم كتابره أقرباب الواطردي فره مقد,عتمادهم عل  أقباب النزوال فه ف رم اآليرات ذكرر اإلمرام و 
 قاال:فت عندهمتو,ا أهميم هذا الةلم  كلممت النزوال

                                                                                                                                       
رلاكم ثامه قلناا للمالئكاة اساجب ا آلدم ف اجب ا إاله   التي سميت م,حلة اآلدمية أ  م,حلة األع,اف أ  ال ل,ة: ) للاب وللنااكم ثامه صاوه

  ما منعاك أاله في ال ل,ة التعليب على هذه الم,حلة: )إاله إبليس أبى  استك ,  كان من الكاف,ين( )قا. إبليس لم يكن من ال اجبين(

 حت جب إذ أم,تك قا  ألا وي, منه وللتني من لار وللته من  ين(  العالقا  اللفظية هنا كثي,ة جبا   متشابكة ال ي عها هذا الموضع

  الخالصة ألهه في الم,حلة النهائية ي أ  عن س ب عبم ال جود ال عن مالع ال جود ليل,ه اإلقا,ار األويا, بكولاه م اتك ,ا  ال غيا,.

ا  إذا معلوم أن كله ذلك ال يتمه ببقٍة ما لم تعلم أن )المالع( يكون أحيالا هاو )الابافع ( باالمعنى الاباولي المتعلا  بالنواياا،  ال ياتمه أباب 

ويم ن التوفيق ب ل سهولة بالقول  ن "منع" من  فعال األضداد فهي تأتي " اهـ تخيلت أن الفعل )منع( ال يعمل إاله في وارج النفس.
  عنى وضده, و ستعملت هنا بضد معنى المنع وهو الدفع.بالم

 
ال بد من الرجوع يلى مراجع عدة فيها ف, ؟!يذا اعتمدناه  ما هو ,   يالحظ القارحء  ن نص القرآن  صبح مصدر ضالل  بير 65

 في فهم  تاب هللا ي   تاب هللا! الصواب
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 عررن المررلم برروى ع ررزت بررد في ررا، كاذبررم  ررادفم القرررآن علرروم عررن اليرروم الرغبررات أن غيررر" 
 مررن فيرره أنررزال مررا إبانررم الكترراب، بةلرروم المتقررترين المبترردئين إفرراد  إلرر  بنررا ا,مررر فرر ال تلفي ررا،
 مةرفرم ,متنراع إلي را، الةنايرم ت ررف ما وأول  علي ا، لوبوفا ي ب ما أوف  هه إذ ا,قباب،
 أقرباب فه القوال يطال و, ،نزول ا وبيان ب ت ا عل  الوبوف دون قبيل ا، وب د اآليم تفقير
 عرن وبطثروا ا,قرباب، علر  ووبفروا التنزيرال، شاهدوا ممن والقماع بالروايم إ, الكتاب، نزوال
) بالنررار الةلررم هرذا فرره الةثررار ذي لل اهرال بالوعيررد شررعال ورد وبررد الاررلب، فره و رردوا علم را

: فقراال القررآن مرن آيرم عرن عبيرد  قرألت: براال قريرين برن مطمرد عن عمير أبو طدثنا........( .
 شريئا يختررع أطرد فكرال اليروم وأمرا .القررآن أنرزال فيمرا يةملرون الرذين ذهرب قردادا، وبال هللا اتض

 وذلرك اآليرم بقربب لل اهرال الوعيرد فه مفكر غير ، لمال  ا إل  زمامه ملقيا وكذبا إفكا ويختلض
 والمتكلمرون الشرأن هرذا االبو إليه لينت   قباب،لا ال امع الكتاب هذا إملا إل  به طدا الذي
 بةررد تطفظرره فرره وي رردوا والكررذب، التمويرره عررن ويقررتغنوا ال ررد  فيةرفرروا القرررآن، نررزوال فرره

 اهـ. " والالب القماع
 

تفقريرا قرليمات   فقررتُ لم أقباب النزوال ,روري فره ف رم اآليرات طتر  ف اهو اإلمام يرى أن ع
نطن نقوال لإلمام: هرذا الةلرم ,  ات ولكنوبغير هذا الةلم بد ي,ال المرا فه ف م المراد من القرآن

 له فه ف م  القرآن. ,رور 
ال بقربب قروا التةامر ت أدىخا رمأن هرذا الةلرم  طير  تلم بلنرا ب رذا أن نو,ا للقارىا  لزاماو

إلر  القروال بنقرخ الكثيرر مرن اآليرات القرآنيرم ولقرآن فه أنفا  مظلممت إل  إدخاال امع مةاياته 
وأدى فره الغالرب إلر  ف ررم  وأدى إلر  دخروال القررآن النفرض المظلرم المقررم  "الرنص التراريخه"

مطرددا لزمران أو  القررآنونطن كلنا كمقلمين نررفه أن يكرون  .القرآن ف ما خا ا وليس عاما

ةومرال مرع ولكن لاقف ت تبال نامن تماما اإليمان أن القرآن كتاب خالد غير مقيد ينتةينمكان مل
 ت فأدى ذلك إل  نوات  وخيمم.هذا الةلم تةامل مقلوبا

برد يقرأال قرائال: هرال تق رد أنره , يو رد أي قربب لنرزوال اآليراتت وأن را كل را مالقرم وي ررب أن 
 طمال عل  ذلك؟تُ 

 رد ذلركت ف نراك بةره اآليرات التره وردت فره القررآن و, برد نقوال: , بابيةم الطاال نطرن , نق
ت مثررال تطررريم -, يمنررع ذلررك مررن اقررتخرام األطكررام والةبررر من ررا –مررن ف م ررا ف مررا تاريخيررا 

علر  نفقره مرا أطرال هللا لره ابتغرراا مر,رات أزوا رهت ومثرال عتابره علر  ت ررفه فرره  )ص(النبره
ومثررال اآليررات الرروارد  فرره  رردر  (ص)التشررريةات الخا ررم بررأزوام النبرره ومثررال   تبرردرغررزو  

األخررى القليلرم المرتبارم بأطردا   ررت فره ع رد النبرهت ف راات ت وبةه اآليرات قور  التوبم
تمثررال ال ررزا الترراريخه ال ررغير فرره القرررآنت تةليمررا للمقررلمين وتم يرردا ل ررذه الشخ رريات عررن 

لوبرائع األطكرام قرتخرم مرن كرال هرذه ايُ  داهرماريض قرد هذه األطدا  فه كتاب هللا عزو رالت وب
 الشرعيم.

 أنره إ,نزوال وهه بلرم بليلرم  ردا بالنقربم آليرات القررآنت قبب يات ل ا آهناك نطن نقر أن إذا ف
 نزوال ونقأال:  قببلنا وبفم مع هذه اآليات الته اعترفنا أن ل ا 

فيررادي بنررا إلرر  الف ررم  تف منررا ل ررا يرراثر فررهقرربب النررزوال فرره هررذه اآليررات  عرردم مةرفتنرراهررال 
 ا لآليات؟ الخاا 

بابيةم الطاال لم ولرن يختلرف ولرن يراثر مةرفرم القربب علر  ف رم اآليراتت فر ذا نطرن برأنرا مرثل 
ِطريٌم "ي :بوله تةال  ُ َغفُروٌر رَّ ُ لَرَك تَْبتَِغره َمْرَ,راَت أَْزَواِ رَك َوَّللاَّ ُم َمرا أََطرالَّ َّللاَّ ا أَي َ ا النَّبِه  ِلرَم تَُطرر ِ
 ن ا؟" ماذا قنف م م[1]التطريم : 

قنف م من ا أن النبه طرم عل  نفقه أشيااا ابتغاا مر,ات أزوا هت وقرواا كران هرذا الشرها 
المطرم هو ماريم القبايم ابتغراا مر,رات طف رم بنرت عمرر أو الةقرال ابتغراا مر,رات عائشرم 

 وطف م ت ف ذا لن يغير من الف م شيئات طي  أن اآليم مف ومم بذات ا.
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ٍ أَن يَكُروَن لَرهُ أَْقرَرى َطتَّر  يُرثِْخَن فِره األَْرِه تُِريرُدوَن " :وإذا نطن برأنا بوله تةال  َما َكاَن ِلنَبِره 
ُ َعِزيررٌز َطِكرريٌم  ُ يُِريررُد اآلِخررَر َ َوَّللا  ْنيَا َوَّللا  ِ َقرربََض لََمقَّرركُْم فِيَمررا أََخررْذتُْم لَّررَعررَرَه الررد  ررَن َّللا  ْو,َ ِكتَرراٌب م ِ

علرر  أخررذ  (ص)هللا عزو ررال يةاتررب النبرره  قررنف م منرره أن "[68 ت67َعررذَاٌب َعِظرريٌم ]األنفرراال :
مرن  واأن يكثرر  -عامرم ولريس هرو فقرا  – نبياااأل   ن ديدناألقرى ببال اإلثخان فه األرهت ف

ل رم بردر المقرلمين ببرال أن يبردأ فره أخرذ األقررى ت  وا بتال المشرركين ليكقرر شروكت م و يظ رر
 66ابتغاا عره الدنيا .
" تيت يدا أبه ل ب وتب ما أغن  عنه ماله وما كقرب قي رل  نرارا ذات وإذا برأنا بوله تةال  

قرنف م مرن ذلرك أن هنراك شخ را ثريرا اقرمه أبول رب لرن ينفةره  ل ب " ماذا قنف م مرن ذلرك ؟
 ماله وما كقب وقيدخال النارت أما كونه عم النبه فلن يغير من الف م شيئا.

ِ َورَ وإذا برأنا بوله تةال  "ب َن َّللا  رَن اْلُمْشرِرِكيَن ]التوبرم : َراا ٌ م ِ " [1قُوِلِه إِلَ  الَِّذيَن َعاَهردت م م ِ
وأن هرررا,ا  تومرررا بةررردها مرررن اآليرررات لف منرررا أن المقرررلمين كرررانوا علررر  ع رررد مرررع المشرررركين

فررأم ل م هللا عزو ررال فر ررم أربةررم أشرر ر يقرريطون فرره  تالمشررركين أخررذوا فرره نقرره ع ررودهم
إِ,َّ الَّرِذيَن ه الة رد أو يطرالف مرن نقره الة رد "لرم يرنق, يدخال فه ها,ا من  وبداهم تاألره

واْ إِلَرْيِ مْ  َن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم يَنقُُ وكُْم َشْيئاً َولَْم يَُظراِهُرواْ َعلَرْيكُْم أََطرداً فَرأَتِم   َعْ رَدهُْم إِلَر  َعاَهدت م م ِ
َ يُِطب  اْلُمتَِّقيَن ]التوبم :  تِِ ْم إِنَّ َّللا  " ف را,ا يرتم إلري م ع ردهم إلر  مردت مت فاآليرات بطرد  [4ُمدَّ

 .م لنا فه ف م ا إل  أقباب النزوالذات ا مف ومم و, طا 
أمرا مرا بخرلف ذلرك مرن آيرات  تنرزوال قرببفره القررآن ل را   ردا هذه بةه آيرات مرن بلرم بليلرم

ين ا,ثنرينت األطكام واآليات الكونيرم فرل قربب لنزول را برال هنراك مناقربم لنزول رات وشرتان مرا بر
فه هذا الزمران  توهو طا م الناس تفقبب النزوال فه غير هذه اآليات القليلت وما شاب ا واطد

 .إل  هذا التشريع وإل  هذه اآليات توفه كال زمان وفه هذا المكان وفه كال مكان
 

 عل  ف م النص أقباب النزوال لتأثيرنماذم 
ف أن رم أدوا بنرا إلر  هرذا النص القرآنه وكيولننظر فه كيفيم التةامال من القاد  المفقرين مع 

 فه هذا المو,وع من كتاب أقباب النزوال للواطدي: ا,بتباسالمأز ت وقيكون 
لق فََ اا ِمَن النَّراِس َمرا َو,َّهُرْم َعرن َقيَقُواُل اونبدأ هنا ب يم فه قور  البقر  ت وهه بوله تةال  " 

ْقرتَِقيٍم ]البقرر  :  بِْبلَتِِ ُم الَّتِه َكانُواْ َعلَْيَ ا باُل ِ اْلَمْشِرُ  َواْلَمْغِرُب يَْ ِدي َمن يََشاُا إِلَ  ِ رَراٍا م   ِ  ُ
لمررا بردم المدينررم  رل  قررتم  (ص)أن الرقروال " نزلرت فرره الي رود وذلررك  طير  بررالوا  " [142

عشررر شرر را أو قرربةم عشررر شرر را إلرر  بيررت المقرردس وكرران يريررد ال ررل  إلرر  بيررت هللا الطرررام 
القرف اا مرن النراس  فقراال تةال  " بد نرى تقلب و  ك فه القماا " إل  آخر اآليم ت فأنزال هللا

وهررم الي ررود " مررا و,هررم عررن ببلررت م الترره كررانوا علي ررا " ت برراال هللا تةررال  " بررال و المشررر  
 والمغرب " اآليم .

ن في را أل ت ذه اآليم وعل  الرغم من أن ا , تطتوي أي طكرم شررعه إ, أنره آثررت ذكرهرا هنراف
قرراال ف" :والروايررم بالررت تنموذ ررا خايرررا فرره ف ررم القرررآنت فاآليررم بالررت "قرريقوال القررف اا"

اآليم نزلت ببال بوال الي رود ف ره تطكره عرن بروال مقرتقبله والروايرم القف اا"ت وهذا يةنه أن 
مرع أن بروال الي رود وغيررهم كران رد الفةرال ولريس اآليرمت مرع أن مرا  ردر  ! ةلت اآليم رد فةال

 ب انرب ذلرك  والاامرم الةظمر  .ن ت ديقا للقرآن مرن أن رم قريقولون ولريس أن رم برالواعن م كا
مرع أن اآليرم  تطي  أن المقرلم إذا بررأ هرذه اآليرم ان ررف ذهنره مباشرر  إلر  الي رود تفه الف م

                                                
 ان له  سرح ول نه بد  من  ن يقتلهم ,  خذ منهم الفداء , )ص( ن  النبيهو  -عند  هل السنة–سبب النزول المشهور في هذه اآلية  66

ين  نزو  على  ر    بي ب ر  و مخالفا لعمر , و هو سبب نزول موضوع حتما لمخالفته السيا  و   يتفق  مع آية محمد " ف   إيذا ل قييت م  ال ذي
نت م وه   ت ى ييذ ا   ثوخ  ة ابي ح  ب  الر ي وا ف ض رو ل وو ي ش اء  ّللا     ف ر  ه ا ذ ليك  و  ار  ز  ب    وو رو ت ى ت ض ع  الوح  ا فيد اء ح  ييم  ن اً ب عود  و  ا م  ث ا   ف إيم  نت ص ر  مو ف ش دُّوا الوو     

ال ه   ل    عوم  ي ف ل ن ي ضي ين  ة تيل وا فيي س بييلي ّللا  ال ذي ل و  ب عوض   م بيب عوضٍّ و  ن ل يي بو ل  ي نوه مو و  وذلك  ," التي توضح  يفية التعامل في الحرب[4مو ]محمد : مي
 ي ون باإلثخان    شدة التقتيل ثم بعد ذلك  خذ األسرح, و التعامل مع األسرح  ي ون يما منا و يما فداءا.

 .)ص(, ويعدونه تقو  على النبيوين ر الشيعة سبب النزول هذا
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قيقررتخدمون هررذه الوابةررم فرره الاةررن علرر   تعامررم والقررف اا مررن النرراس إلرر  بيررام القرراعم
ا ما نراه طت  اآلن عل   فطات الشربكم المةلوماتيرم وعلر   رفطات المقلمين فه دين مت وهذ

 .فأدت الروايم إل  ت,ييض الف م .الكتب الته تشكك فه الدين اإلقلمه الطنيف
 

وأنرره ع ررمم  تونررأته إلرر  اآليررم الشرر ير  الترره يقررتدلون ب ررا علرر  أهميررم علررم أقررباب النررزوال
ِ َو,َ تُْلقُرواْ بِأَْيرِديكُْم "  :لابدام من الزلال فه ف رم القررآنت وهره بولره تةرال َوأَنِفقُرواْ فِره َقربِياِل َّللا 

َ يُِطب  اْلُمْطِقنِيَن ]البقر  :    ".[195إِلَ  التَّْ لَُكِم َوأَْطِقنَُواْ إِنَّ َّللا 
 تةررال ، هللا قربيال فره النفقرم عرن أمقركوا ا,ن رار، فرره نزلرت" :طير  برالوا فره قربب نزول را 

 نزلرت: براال عكرمم عن خالد، أبه بن إقماعيال طدثنا هشيم عن ا,قناد اوب ذ اآليم هذه فنزلت
 " .هللا قبيال فه النفقات فه

 أهرال وعلر  بالققاناينيم، كنا: باال عمران بن الطكم أخبرنه" :ويرون طادثم متةلقم ب ا وهه
 ف,رالم الشرام أهرال وعلر  وقرلم عليره هللا  ل  هللا رقوال  اطب ال  ن  عامر بن عقبم م ر
 الرروم، مرن عظريم  رف المدينرم مرن فخررم وقرلم، عليره هللا  رل  هللا رقروال  اطب عبيد بن

 دخرال طتر  الرروم  رف علر  المقرلمين من ر ال فطمال المقلمين، من عظيما  فا ل م و ففنا
 أبرو فقراال ، الت لكرم إلر  بيديره ألقر  هللا قربطان: فقرالوا الناس ف اح مقبل، إلينا خرم ثم في م
 هرذه تترأولون إنكرم النراس أي را: فقراال وقرلم عليره هللا  رل  هللا رقوال ب اط ا,ن اري أيوب
 دينره تةرال  هللا أعرز لمرا إنا ا,ن ار، مةشر فينا اآليم هذه أنزلت وإنما التأويال، غير عل  اآليم
 بررد أموالنررا إن: وقررلم عليرره هللا  ررل  هللا رقرروال مررن قرررا لرربةه بة,ررنا بلنررا نا ررريه، وكثررر

 مرا علينرا يررد كتابره فره تةرال  هللا فرأنزال من را، ,راع مرا وأ رلطنا في را أبمنرا أنرا فلو ,اعت،
 أن أردنا الته ا,بامم فه - الت لكم إل  بأيديكم تلقوا و, هللا قبيال فه وأنفقوا - فقاال به، هممنا
 بب,ره طتر  هللا قربيال فره غازيرا أيروب أبرو زاال فمرا برالغزو، فأمرنا فن لط ا، مواالاأل فه نقيم
 اهـ . " .الو  عز هللا

 فنقوال فه الرد عل  هذه الروايم :
وبرد يررى غيرره أن را  تأن هرذه اآليرم نزلرت فره ذلرك  أنه يرىهذا ظن من أبه أيوب طي  : أو,

نزلت فه غير ذلك فكال ينظر إل  األمر من و  رم نظرر مةينرمت ف رذا مةتقرده ولكرن , دليرال علر  
 .ما يقوال

ا,تفرا  فيمرا  بةرهإ, أننرا نتفرض مةره  تأبره أيروبثانيا: عل  الرغم من أن هذا م رد رأي مرن 
ألن هذا ما بالته اآليم فاآليم تقوال: "وأنفقوا فه قربيال  ؟ت لمبدون علم قبب النزوال ذهب إليه ت

فيف م بداهرم أن المرراد ب لقراا الرنفس إلر  الت لكرم  تهللا و, تلقوا بأيديكم إل  الت لكم وأطقنوا"
ت ويكرون كرذلك -كما ف رم أبرو أيروب-بةدم اإلنفا  فه قبيال هللا  ذلك ويكون ت ي,اأمتةلض بالماال 

الرذي ,  تيرم البردههوفيما , ي دي وباإلقررافت ف رذا منارو  ومف روم اآل اب نفا  األمواال قف 
 ام إل  مةرفم قبب نزوال أو خلفه.يطت
مرانع كما بلنا من ببال أن آيرات القررآن ي رب أن تف رم علر  عرد  مقرتوياتت فرل طررم و,  :ثالثا

أي كررأمر عررام بةرردم إلقرراا الررنفس إلرر    ملررم مقررتقلم عررن قررابقت اتمررن أن تف ررم هررذه ال ملررم ك
علرري م  يرربونطررن نة .فيرره إلقرراا الررنفس فره الت لكررمموبرف أي  فرريمكن أن تقررتخدم فرره تالت لكرم

وإما ش يدت فكيرف  باتالهذه ال ملم مع ر ال يطمال عل  الةدو فه قبيال هللات ف و إما  اقتةمال م
لق  بنفقه إل  الت لكم؟ أما أن أرى إنقانا يقفز أمام القاار مثل فل مرانع و, طررم مرن أيكون 

 القوال " ألق  بنفقه إل  الت لكم".
 
", إكرراه فره الردين" طير  برالوا فره  :إل  نموذم آخر متةلض بطكم شرعه وهو بولره تةرال  و

 مقرل ، تكرون ا,ن رار انقرا مرن المررأ  كانرت: براال عبراس ابرن عرن"  :قبب نرزوال هرذه اآليرم
 أبنرراا مررن فرري م كرران الن,ررير أ ليررت فلمررا ت رروده، أن ولررد ل ررا عررا  إن نفقرر ا علرر  فت ةررال

 " الغره من الرشد تبين بد الدين فه إكراه , - تةال  هللا فأنزال أبناانا، ندع ,: فقالوا ا,ن ار،
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 وكران  ربيا، لره يقراال أقرود غلم له كان ا,ن ار من ر ال فه اآليم هذه نزلت: م اهد باالو. 
 .ا,قلم عل  يكرهه
 الشرام ت رار فقردم ابنران، لره وكران الط رين، أبا يكن  ا,ن ار من ر ال فه نزلت: القدى وباال
 فردعوهما الط رين أبره ابنرا أتراهم المدينرم من الر وع أرادوا فلما الزيت، يطملون المدينم إل 
 وقرلم، عليره هللا  رل  هللا رقوال الط ين أبو فأخبر الشام، إل  وخر ا فتن را الن رانيم إل 
: وقرلم عليره هللا  رل  هللا رقروال فقراال - الدين فه ,إكراه - و ال عز هللا فأنزال االب ما،: فقاال

 "  كفر من أوال هما هللا أبةدهما
 - بولره نقرخ ثرم الكتاب، أهال بقتاال وقلم عليه هللا  ل  هللا رقوال يامر أن ببال هذا وكان: باال
 اهـ ".براا  قور  فه الكتاب أهال بقتاال وأمر - الدين فه إكراه ,
إكرراه  ,ن د أن أقباب النزوال الوارد  فه هذه اآليم تايد مناوب ا وعموم ات فاآليم تقوال "  و

بد تبين الرشد من الغه" ت فيف م من ا أنه , إكراه فه الدين بأي شركال مرن األشركاال ت  فه الدين
ت كمرا فره عل  الدخوال فه اإلقلم فليس لنا أن نكره الناس فمن شاا فليامن ومن شاا فليكفرت

ردهم إلر  ولريس لنرا أن نر الروايم الثانيم عن م اهدت ولريس لنرا أن نطرول م مرن ديرن إلر  ديرنت
 !لرد   كما يةتقد البةهم رد ات فل يو د طد لاإلقلم إذا ارتدوا عنه

القيد مالف الكتاب بالتو,يا أن هرذا  تف,الت ذا الف م والقواله ونظرا ألن الروايم الثالثم تايد
ت ولقرت أدري طتر  علر  ف مرهت مرا الةلبرم برين بتراال أهرال ان ببال أن يامر بقتراال أهرال الكترابك

علر  طرد علمره لرم يو رد أي عرالم يقروال و ؟!الكتاب وإ بار الناس عل  عدم الةود  إل  اإلقلم
 لم!هال الكتاب عل  الدخوال فه اإلقأنه ي ب عل  المقلمين إ بار أ

و ار المشت ر مرن الروايرات هرو الروايرم  تهملت الروايم األخير  كقبب نزوالوبابيةم الطاال أُ 
ت أمرا مناوب را األول  والثانيم ألن ا توافض الرأي الذي باال به الفق اا من و وب بترال كرال مرترد

 ابةرا هره مو رود -ت فطت  الروايات الوارد  فه أقرباب النرزوال أهمرال  رزا من را تفمخالف ل م
كرأن الرنص  -فه الكتب ولكن , يشار إلي ا فأنا مثل لم أقرمع ب رذه الروايرم عنردما كنرت  رغيرا

 .القرآنه ينق ه التخ يص
ف ذا الف م المةتمد عل  بةه الروايات الوارد  فره قربب النرزوال يرادي إلر  القروال بتخ ريص 

 أن نخ ص ما عممه هللا . النص القرآنه وهذه اامم عظم  ت
ت فرالخروم  قاد  الفق اا , يفربون بين الخروم من الدين والخرروم علر  الردينالمشكلم أن الو

 :من الدين ليس له عقوبم دنيويم بال له عقوبم فه اآلخر  فقا
ْنيَا َواآلِخررَرِ   فَيَُمررْت َوهُررَو َكررافِرٌ َوَمررن يَْرتَررِدْد ِمررنكُْم َعررن ِدينِررِه "   فَأُْولَررـئَِك َطبَِاررْت أَْعَمررالُُ ْم فِرره الررد 

 "  ت [217أُْولَـئَِك أَْ َطاُب النَّاِر هُْم فِيَ ا َخاِلُدوَن ]البقر  : وَ 

ُ بِقَْوٍم يُِطرب ُ ْم َويُِطب ونَرهُ أَِذلَّرٍم َعلَر   َمن يَْرتَدَّ ِمنكُْم َعن ِدينِِه فََقْوفَ ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُواْ " يَ   يَأْتِه َّللا 
ٍ  َعلَرر  اْلَكرر ِ اْلُمررْاِمنِيَن أَِعررزَّ ِ َو,َ يََخررافُوَن لَْوَمررمَ آلئِررٍم ذَِلررَك فَْ,رراُل َّللا  افِِريَن يَُ اِهررُدوَن فِرره َقرربِياِل َّللا 

ُ َواِقٌع َعِليٌم ]المائد  :   ت " [54يُْاتِيِه َمن يََشاُا َوَّللا 

راَت أَْو بُتِراَل "وَ   قُراُل أَفَرِ ن مَّ ٌد إِ,َّ َرقُرواٌل بَرْد َخلَرْت ِمرن بَْبِلرِه الر  َوَمرن انقَلَْبرتُْم َعلَر  أَْعقَرابِكُْم َما ُمَطمَّ

 ً َ َشْيئا ُ الشَّاِكِريَن ]آال عمران :  يَنقَِلْب َعلََ  َعِقبَْيِه فَلَن يَُ,رَّ َّللا    " ت [144َوَقيَْ ِزي َّللا 

ُ ِليَْغِفرَر لَُ رْم َو,َ ِليَْ رِديَُ ْم ثُمَّ اْزَداُدواْ كُْفراً لَّْم  َكفَُرواْ ثُمَّ آَمنُواْ ثُمَّ َكفَُرواْ نَّ الَِّذيَن آَمنُواْ ثُمَّ إِ " يَكُِن َّللا 

  "[137َقبِيلً ]النقاا : 

و تأمرال  تفه اآلخر  فالقرآن تطد  عن المرتد ولم يذكر له عقوبم دنيويم ولكن توعده بالةذاب 
فه آيم النقاا طي  أن ا تذكر أن هناك أناقا اامنوا ثم كفرروا ثرم اامنروا ثرم كفرروات و لرو كران 

ثمم عقوبم للمرتد لما طد  هرذات ولكرن لمرا كران هنراك طريرم دينيرم فره اإلقرلم فقرد دخرال  هناك
بةه ,ةاف النفوس فه الدين ثرم خر روا ثرم عرادوا فردخلوا ثرم خر روا فتوعردهم هللا بالةرذاب 

 فه اآلخر  ت ولم يذكر ل م أي عقاب دنيوي.
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إِن نََّكثُررواْ و " َ اال والقتررالتعقوبررم وهرره القترر هوالررذي لررم علرر  الرردين والاةررن فيرره ف وأمررا الخررر
رمَ اْلكُْفرِر إِنَُّ رْم ,َ أَْيَمراَن لَُ رمْ  ن بَْةِد َعْ ِدِهْم َوَاةَنُواْ فِه ِديرنِكُْم فَقَراتِلُواْ أَئِمَّ لَةَلَُّ رْم يَنتَُ روَن  أَْيَمانَُ م م ِ

  " [12]التوبم : 

 "   :      الذي رواه البخاري طدي الوأخذوا بةموم  ات الوا,طاتاآليات الكثير الفق اا فترك 
مع أنه , يمكن أن يكون عامات ف ال إذا أ با الي ودي  "ت  فَاْبتُلُوهُ  ِدينَهُ  بَدَّالَ  َمنْ  ..- 6411

  مقلما نقتله؟ أم إذا أ با الن رانه ي وديا نقتله؟
ه والذي روا ل ذا الطدي  المخ ص   ل  هللا عليه وقلمت وتركوا بوله هذا , يقوال به أطد 

ينِ  ِمنْ  َواْلَماِر ُ  ......... - 6370" البخاري كذلك  ف ذا الذي يقام عليه  ,"ِلْلَ َماَعم التَّاِركُ  الد ِ

من األطادي  الته تن   عن بتال المرأ   ةديدالت وهناك القاتَ طد الرد  ويقتال ولو تط ن يُ 
ليس بالخروم من ل  الدين وف ذا يو,ا أن الةبر  بالخروم ع  تتاابض القرآن وهه المرتد  
 الدين.

م من دين م ثم يفةرال ثم كيف يةيب اإلقلم عل  المشركين ا,ا ادهم للمقلمين بقبب خرو   
و , ي ررا الررتط   بأننررا  ت"!اتمقرركن لطررد مررا تمكررنأ, يةررد هررذا مررن برراب "  ؟هررو نفررس الشررها

 م الطرض فما من دين إ, ويررى أ رطابه أن رم أ رطاب الردين الطرضت وهرذا , يةاريت الدين الطض
الرقوال كيفيم تابيض القرآن أو ثم لم لم يو,ا   عل  البقاا مةتنقا لدين م. فه إكراه أي إنقان

أبدا وباال  المرتد قتتابمنطن ن د أنه لةدم الدليال باال بةه الةلماا باف   ؟الطد وكيفيم ا,قتتابم
وكل ررا  تتررالتررب بُ فرر ن لررم ي وبرراال بة,رر م يقررتتاب ثلثررم أيررام تفررورا قتررالبة,رر م , يقررتتاب بررال يُ 
والمو,رروع اويررال ويطتررام إلرر  زيرراد   ت   ررطم أي ررا لةرردم الرردليال أقاقرراا ت ررادات , دليررال علرر

 وهللا أعلم. تو,يا ولكن نكتفه ب ذا القدرت
 

ن بقربب قربب النرزوالت وهرذه اآليرم كيف فقرها القاد  المفقررو نةره تونأته إل  آيم أخرى
ً  ,َ يَِطال  لَكُْم أَن تَِرثُواْ َمنُواْ ا أَي َ ا الَِّذيَن آ"يَ  :هه بوله تةال  َو,َ تَْةُ,رلُوهُنَّ ِلتَرْذَهبُواْ  الن َِقراا َكْرهرا

بَي ِنٍَم َوَعاِشرُروهُنَّ بِراْلَمْةُروِف فَرِ ن َكِرْهتُُمروهُ  نَّ فَةََقر  بِبَْةِه َما آتَْيتُُموهُنَّ إِ,َّ أَن يَأْتِيَن بِفَاِطَشٍم م 
ُ فِيِه َخْيراً َكثِيراً ]النقاا : أَن تَْكَرهُواْ َشْيئاً وَ   "  [19يَْ ةاََل َّللا 

 طي  باال اإلمام الفخر الرازي فه تفقيرها:
 كررانوا ال اهليررم أهررال أن واعلررم ، النقرراا أطكررام الرر  عرراد التوبررم و ررف بةررد تةررال  أنرره اعلررم"

 ن راهم تةرال  فراو ، الظلرم مرن ب,رروب ويظلمرون ن ، ا,يرذاا مرن كثير  بأنواع النقاا ياذون
 . اآليات هذه فه عن ا
ً  النقاا تَِرثُواْ  أَن لَكُمْ  يَِطال   ,َ : ْ  تةال  بوله:  األوال فالنوع  : مقألتان وفيه{  َكْرها
 زو رم لره وكانرت مرات اذا ال اهليرم فره الر رال كران:  األوال:  بو,ن اآليم فه:  األول  المقألم

 ورثرت كمرا امرأتره ورثرت:  وبراال المررأ  علر  ثوبره فرألق  أباربه بةه أو غيرها من ابنه  اا
 إ, ،  رردا  بغيررر تزو  ررا شرراا فرران ، نفقرر ا ومررن النرراس قررائر مررن ب ررا أطررض ف ررار ، مالرره

 يةا را ولرم  داب ا وأخذ آخر إنقان من زو  ا شاا وإن ، الميت أ دب ا الذي األوال ال دا 
 منره الميت امرأ  ير  , لر الا وأن طرام ذلك أن وبين ، اآليم هذه تةال  هللا فأنزال ، شيئا منه
 مررن يررورثن , وأن ررن ، النقرراا عررين{  النقرراا تَِرثُررواْ  أَن: ْ  بقولرره المررراد القرروال هررذا فةلرر  ،

 يمنة را أن لره كران الميرت وار  أن وذلرك ، الماال ال  تةود الوراثم ان:  الثانه والقوال . الميت
 وهررن أمرروال ن ترثرروا أن لكررم طررالي ,:  تةررال  فقرراال ، مال ررا فيرث ررا تمرروت طترر  األزوام مررن

 اهـ . " كارهات
لورود روايم تقوال أن الةرب كانوا يفةلون كذا  تفانظر أخه القارىا كيف انطرف ف م كتاب هللا

هرو مرا نريرد بولره  ت فكرالأو عدمرهوبغه النظر عن وبوع هذا فره ال اهليرم ت وكذا فه ال اهليم
 ت  ميةرا ونرزال لم رلطم النراس تأو مكران أن التشريع القرآنه تشرريع خالرد غيرر مررتبا بزمران

, كما تقوال الرواياتت فبقبب هذه الروايم التره أدت ل رذا الف رم  هووي ب علينا أن نف مه كما 
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و ت لفخرر الررازي يقروال ذلركمن القاد  المفقرين و ةلت مفقرا من كبار مفقرري الررأي مثرال ا
ن اإلقررلم يةامررال إلقررلم بررائل: إأطررد أعررداا اإلرر  أن يخرررم علينررا يومررا روايررم ك ررذه بررد تررادي 
", يطرال لكرم أن ترثروا النقراا  : ذا براال القررآنلمتاع ف رو ي يرز أن ترور  ب رادت رات فرالمرأ  كا
  !هن اوعاوف ذا يةنه أنه يطال لكم أن ترث كرها "

القرآن لم يق د ذلكت ولم يكن هذا الف م ليتأت  لرذهن أي مفقرر لرو, هرذه الروايرمت  ف ن بداهمو
 هَُو يَِرثَُ ا إِن لَّْم يَكُرن لََّ را َولَردٌ "وَ  :ر إل  تفقيره فه آخر قور  النقاا طي  باال هللا تةال ولننظ

 مررن األخ هررذا أن إ,   ، ولررد لاخررت يكررن لررم إذا األخررت ميرررا  يقررتغر  األخ أن يةنرره فقرراال " "
  " اهـالميرا  يقتغر  , ف نه األم من األخ أما ، األب من أو واألم األب
ت فرانظر أخره فره هللا كيرف م يف م من بوله تةال  " يرث ا " ذلك المةن  المةوم لةدم الروايرمفل

 أثر قبب النزوال فه ف م اآليم.
 

وهذه اآليم هره  تقبب النزوالل ف م الةلماا  مت ف ما خاائا تماما بقببونأته إل  آيم أخرى فُ 
وحُ يَْقررأَلُونََك  َوبولرره تةررال  " وحِ بُرراِل الررر  ررن اْلِةْلررِم إِ,َّ بَِلرريلً   ِمررْن أَْمررِر َرب ِررهَعررِن الررر  َوَمررا أُوتِيررتُم م ِ
 طي  بالوا فه قبب نزوال هذه اآليم : " [85]اإلقراا : 

: فقرالوا الر ال، هذا عنه نقأال شيئا أعاونا:  للي ود بري  بالت: عباس ابن عن عكرمم باال"
 .اآليم هذه فنزلت الروح، عن قلوه
 قرلوا وطالره مطمرد شرأن عرن قرألوهم طين لقري  فقالوا ا تمةوا ودالي  إن: المفقرون وباال
 وغرب را، ا,ره شرر  بلرل ر رال وعرن الزمران، أوال فره فقردوا فتيرم وعرن الرروح، عن مطمدا
 بةره فره أ راب وإن نبيرا، فلريس ذلرك فره ي رب لرم وإن بنبره، فلريس كلره ذلرك فره أ راب ف ن

 أن طقرربت أم" :الفتيررم شررأن فرره تةررال  هللا فررأنزال عن را، فقررألوه نبرره ف ررو بة,رره عررن وأمقرك

  " اهرـ.الرروح عرن لونكأويقر" :تةرال  بولره الرروح فره ونزالت الق م آخر إل  -الك ف أ طاب

الروح الته تكون فه داخال  تهناالمقاوال عن ا فقد ف م القاد  الةلماا أن المراد من "الروح" 
 .اإلنقان

مرع ملطظرم أن القررآن لرم يقرال  ان روطاتو لقت أدري من أين  ااا ب ذا الف م أن بداخال اإلنق
وعند المروت تخررم الرنفس ولريس  !ال دوما أن بداخله نفسوقيأبدا أن اإلنقان بداخله روح بال 

ومرن و رد أي ذكرر للرروح مرع المرروت أو  تو اآليرات فره هرذا كثيرر  منثرور  فرره القررآن تالرروح
هرن م إلر  هرذا الف رم دونرا وطقيقرم لقرت أدري لرم ان ررف ذ 67تالطيا  فه القرآن فليخر  ا لنا

 ما المةن  المراد مرن هرذا القرااالت ولم يقألوا أنفق م مر  عن غيره من ا,طتما,ت فه الف مت
 ؟وما علبته بكونه رقو, أم , 

فترره فيُ  تونقوال ل م : الملطظ أن الي ود أو المشركين  قألوا عرن "الرروح" ولريس أي روح
 فما هو هذا الغره؟ يكون وراا قاال م غره ما؟أن يكون هذا الروح مةروفات وي ب أن 

و رردنا أن ررا ترردور  تفرره القررآن -ولرريس "روح" -إذا نطرن نظرنررا إلرر  اقررتةماال كلمرم "الررروح" 
من ما ينبغه علينرا أن فةل  أي ت -طملم الوطه –عل  مةنيين اثنين فقا هما: الوطه والملئكم 

 ؟" فه هذه اآليمالروحنف م هذا "
ليال علر  ذلرك أن هللا أن المراد من "الرروح" هنرا هرو الروطه أي القررآنت والرد: الذي نراه نقوال

اُل " ت ون ررد أن هللا براال عررن الروطه فره آيررات أخرر "يُ مررن أمرر ربرهبررال الرروح عزو رال براال " نَررز ِ
وحِ ِمْن أَْمِرهِ اْلَمآلئَِكمَ  ـهَ إِ,َّ أَنَراْ فَراتَّقُوِن ]النطرال َعلَ  َمن يََشاُا ِمْن ِعبَاِدِه أَْن أَنِذُرواْ أَنَّرهُ ,َ إِلَر بِاْلر 

وَح ِمرْن أَْمرِرهِ َرفِيُع الدََّرَ اِت ذُو اْلةَْرِ  يُْلِقه ت وباال أي,ا " [2:  َعلَر  َمرن يََشراُا ِمرْن ِعبَراِدِه  الر 
 ".[15ِليُنِذَر يَْوَم التََّلِ  ]غافر : 

                                                
آدم عليه السالم الروم فصار ينسانا, يذا فالروم هي سر الحياة ويذا خرجت يموت  طبعا عمدتهم في هذا ا عتقاد هو  ن هللا نفخ في67

, وسنزيد هذه المسألة تفصيال عند الحديث عذن خلذق ة لها بالموت  و الحياة, و عالةلروم نفخت في آدم بعد  ن صار حيااإلنسان, وا
 اإلنسان.
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فراألول  أن تطمرال "ت مرن أمرر هللا"ففه هذه اآليات كران الطردي  عرن الروطه وو رف دومرا أنره 
 اآليم فه اإلقراا عل  هذا المطمال .

 بِالَِّذي أَْوَطْينَرا لَئِن ِشئْنَا لَنَْذَهبَنَّ ثم إذا نطن نظرنا إل  اآليم التاليم ت و دنا هللا عزو ال يقوال "و َ
 " [86إِلَْيَك ثُمَّ ,َ تَِ ُد لََك بِِه َعلَْينَا َوِكيلً ]اإلقراا : 

أن الرروح مرن  ف نا تظ ر الةلبم وا,طم فراو يقروال تالكلم هنا عل  الوطه ف ذا دليال عل  أن
 ولئن شاا لذهب به ف و ليس من عند مطمد و, يقتايع أن يفةال شيئا طياال ذلك.أمرهت 

 ؟ا فائدته ما دامت التورا  مو ود وم تلم هو "الروح" ويكون القبب فه قااال الي ود عن
ح مررن أمررر ربرره ومررا أوتيررتم مررن الةلررم فرره التررورا  واإلن يررال الرررو :ن مطمرردفقرراال هللا علرر  لقررا

 .وغيرهما إ, بليلت فكان , بد من الروح
ويكرون برد ظ رر لنرا غرره  تاتفقرت مرع مثيلت را مرن اآليراتف ذا طملنا اآليم علر  هرذا المطمرال 

فرره  –)لرريس(  –الي ررود مررن القررااالت أمررا القرروال بررأن الي ررود كررانوا يقررألون عررن الررروح الررذي 
 . قدت ليكون ذلك علمم عل  النبو  فل مةن  لهال
 

 التاريخانيم مأز 
ويكفره هرذا  هذا الذي ذكرناه عزيزي القارىا هو غيه من فيه فره مقرألم أقرباب النرزوال ت

نطن نةرف أن الةلمراا يقولرون أن المق رود مرن  والةلم أنه خ ص كتاب هللا تخ ي ا كبيرات 
ت ولكن أنا , أتكلم هنا عرن الةلمراا مناقبم النزوالطايين أقباب النزوال بد يكون فه كثير من األ

ن طروا فره اإلفرلت منره  زئيرا ت بال كليمبالدر م األول ت فأنا أعرف أن م لم يقةوا فه هذا الفخ 
وابقوا ذلك فره بةره األطيرانت ووبةروا فره  تالةبر  بةموم اللفظ , بخ وص القببأن فقالوا 

وطتر  أن راف  األطيانت ولكن الاامم الكبررى فره الةروام فه مةظم والتخ يص يمانفخ التاريخ
ويقرأون لما كانرت الةررب تفةرال ت وكذاالمتةلمين الذين يقرأون أن قبب نزوال اآليم الفلنيم كذا 

ال بروال هللا تةرال  ردا علري م كذا وكذا نزال بوال هللا تةال  كرذا وكرذات أو لمرا فةلرت الي رود كرذا نرز
 ؟ةادي فه مأز  تاريخيم النصكيف , يقع القارىا الف بكذا!
ت ولكرن هرذا مرا , طظتره مرن كثيرر لم يقمع به مرن ببرال وربما, يةرف هذا الم الا هو بداهم 

من أن م , يشةرون أن القرآن مة م فه هذا الة ر بال هو كان فقرا  تمن المتةاملين مع القرآن

ذا لةمرري اامرم كبررى و إن هر تت وأطداثره مرتباره برالةرب وبيئرت ملذلك الة ر الرذي نرزال فيره
بةرد ال رل   قر دت رف الكثير من الةوام أي,ا عن القررآنت فقرد كنرت  القرا ذات مرر  فره الم

وتكلرم عرن قربب النرزوال وكيرف كران طراال  تالتفرت اإلمرام وبردأ فره تفقرير اآليراتف تاألذكرار ولتأ
أطررواال  الةررب ومراذا كررانوا يفةلرونت فقلررت فره نفقرره: كثقافرم عامرم هررذا  يرد أن يةرررف النراس

شررةر هررذا التفقررير النرراس بقرررب القرررآن مررن م أم أنرره يشررةرهم أن ولكررن هررال يُ  تالةرررب القرردامه
أطروال م غيرر ن من هرا,ات أين نط فالقامع من الةوام يقوال:؟ القرآن فه واد وهم فه واد آخر

 ؟أطوالنا وزمان م غير زماننا ما لنا ودنياهم
إذا  –برالوابع المةا رر بةرد عرره قربب النرزوال  والاامم الكبرى أن الدعا  , يربارون اآليرم 

ولاقرف ,طظرت ذلرك طتر  مرع بةره كبرار  تت فيكتفون بقبب النرزوال -كان قببا للنزوال أقاقا
ت واألمر األده  من ذلك كله هو ربرا اإلقرلم رتفع الطرم ولكن م , يفةلونالدعا ت فلو فةلوا ,

ت شرديد ألمر علينا لقبلنا األمر عل  م,رهولو ابت ر ا ببيئم مةينم وزمان مةين ومكان مةينت
ت فالردين ي را ومرا , ي روز , غيرنرا ب رذا الف رم المطلره ف رذا مراأمرا أن نةرره اإلقرلم علر  

ت طترر  يررادي دوره كمررا أراد هللا ينررا أن , نخ  رره بررال نتركرره كمررا هرروعررام وعلر واقررع ييقرر
 .عزو ال له أن يكون

 

 هال ندعو إل  إلغاا أقباب النزوال
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ولكرن كرال مرا أالبره مرن  ت, ندعو إل  إلغاا علرم أقرباب النرزوال نطن :نقواليم المااف وفه ن ا
فيقولروا علرم مناقربم النرزوال , علرم  تالقاد  الةلماا والدعا  هو أن يغيروا من اللفظ المقتةمال

غير ومع مرور الزمن قيترقخ هذا الم الا فه أذهران الةامرمت و ردبونه قريُ  تأقباب النزوال
لبقرريا كثيرررا  رردا فرره ف ررم النرراست فالنرراس يأخررذون اناباعررات م مررن هررذه األلفرراظ هررذا الفررار  ا

 البقيام.
ونود أن نقوال أي,ا أن علم أقباب النزوال له أهميم لمن يريرد أن يردرس تراريخ القررآن وبدايرم 

 ألرم ينشرو , ندعو إل  إهمالهت فالقرآن كتاب عزيرز نطن  نزوله وتدرم التشريع وما بخلفهت و
أن يو,رع هرذا   روابولكرن ال تعلم , فائد  لهت بال كال علم نشأ ب وار القرآن لره فائرد ب واره 

الةلم فه مقاره ال رطيات فرنطن نررفه  ملرم وتف ريل أن يكرون ألقرباب النرزوال أي دور فره 
تغيير ف م اآليمت ف يات القرآن وا,طم بذات ا وقواا و ردت الروايرات التره ترتكلم عرن مناقربم 

 –ت  و دت الروايات التره تتطرد  عرن قربب نرزوال بةره اآليرات التاريخيرم نزوال اآليات أو ط
ب , اآليررات الترره تتةلررض مثررال وابةررم زيررد وزينرر (ص)المرتباررم بطادثررم مةينررم فرره زمررن النبرره 

ي ررب أن يظررال الف ررم واطردا  ويكررون كررال مررا تفةلره الروايررات القادمررم فرره مناقرربات فت  -بالتراريخ
تراريخ القرررآنت تف ريال لهرو الردور المتةلررض بةلروم القررآن مررن ا أقرباب النررزوال النرزوال أو أطيانر

أن  –الررذي يقررتطض مررن برراب التقرردير وإنزالرره منزلرره–فرالقرآن كترراب يقررتطض كررال عنايررم فررل بررد 
نةتنه بالقرآن أشد الةنايم فه  ميع النواطهت ولكرن بشررا أن , يرادي ذلرك إلر  الاغيران علر  

  أو تط يمه.النص 
تقرال فيره نقربم  تاها نقتايع أن ننالض فه تأويال القررآن ترأويل قرليماوب ذه األقس الته ارطن

 الخاأ بدر اإلمكان وننالض فه طدود ما علمنا من أنواع القرآن ونتوبف فيما , علم لنا به .
 

نظررا ألن القرنم تلةرب دورا و تبةد أن أعاينا هذا التأ يال التنظيري لكيفيم التةامال مع القرآنو
, يةرف القارىا كيفيم التوفيض برين القررآن والقرنمت  تولاقف الشديد ترآنكبيرا فه تأويال الق

 .القرآنالقنم  أوالوكيف ت تذا قنةره هنا لكيفيم التةامال مع القنمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف ال الثال                                   
  تأويال القرآن القنم و              
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أن مرن أبروى األقرباب التره  ةلرت الةلمراا  ترا نفقه م,ارا للعترافلاقف الشديد ي د الم
ت فبرد, مرن أن ي ةلروا يقولون بتفقير القرآن , بتأويله هو ف م م لردور القرنم بالنقربم للقررآن

القرآن هو الطاكم والقنم تابةم لهت بلبوا اآليم ف ةلوا القرآن مطكوما بالقنم تابةا ل ات و ةلوا 
مررع أن  !وغيررره كمررا برراال اإلمررام األوزاعرره تالقررنم مررن طا ررم القررنم للقرررآنالقرررآن أطرروم إلرر  

في ا المالض والنقربه والخراص والةرام فالقنم ت أما القرآن كتاب مالض  الا لكال مكان وزمان
برررد الروايررات إلرر   والقرربيال الوطيررد لتمييررز ذلررك وتطديررده هررو القرررآنت وت والمنرردوب والوا ررب

دمت القرنم لبرت اآليرم فقُر ا وعام ا من خا ر ات ولكرن لاقرف بُ القرآن نةرف مالق ا من نقبي
القررروال بالتفقررير والنقرررخ فكررران , بررد مررن  تقرررها ف ررم الةلبررم برررين الن ررينوأُ  تعلرر  القرررآن

والتخ يص وما شابهت لذا قنةره ف منا للةلبم بين القنم والقرآن وكيرف يقرير ا,ثنران فره 
  ت ونبدأ بتةريف القنم.خلفهم رى واطد بل تةاره و, تخ يص و, نقخ و

 

 تةريف القنم
وأ رل ا مرن برول م قرننت الشرها بالمقرن إذا أمررتره ت الاريقرم المقرلوكم: : القنم لغرمفنقوال

وباال الكقائه: مةناهرا الردوام، فقولنرا: قرنم، مةناهرا األمرر  عليه طت  ياثر فيه قنا أي اريقا.
وباال الخاابه: أ ل ا الاريقم المطمود ،  باإلدامم من بول م: قننت الماا إذا واليت فه  به.

وبيرال:  ، كقوله: مرن قرن قرنم قريئم. ف ذا أالقت ان رفت إلي ا، وبد تقتةمال فه غيرها مقيد 
: مرن قرن قرنم  ، كمرا فره الطردي  ال رطيا هه الاريقم المةتاد  قرواا كانرت طقرنم أو قريئم

قريئم كران عليره وزرهرا  طقنم فله أ رها وا ر من عمرال ب را إلر  يروم القيمرم، ومرن قرن قرنم
 " . ووزر من عمال ب ا إل  يوم القيمم

الض فره عررف الفق راا علر  مرا يقابرال تُ وهه فه ا الح الفق اا واأل وليين وعلماا الكلم: 
البدعم، ويراد ب ا كال طكرم يقرتند إلر  أ روال الشرريةم فره مقابرال البدعرم ف ن را تالرض علر  مرا 

بما اقتةمل ا الكلميون ب رذا ا, رالح، كمرا تالرض ور خالف أ وال الشريةم ولم يوافض القنم
فه ا الح آخر ل م عل  ما ير ا  انرب و روده علر   انرب عدمره تر يطرا لريس مةره المنرع 

وهه بذلك ترادف كلمم المقتطب، وربما كان إالب ا عل  النافلم فه الةبادات من  من النقيه
  (ص)مرا واظرب علر  فةلره النبره  باب إال  الةام عل  الخاص، وكذلك إالب ا عل  خ وص

 . كما  اا فه بةه التطديدات مع ترك ما بل عذر

وبرد اختلفروا فره مردلول ا مرن طير  القرةم وال,ريض مرع اتفراب م علر   : القنم عنرد األ روليين
 . دب ا عل  ما  در عن النبه من بوال أو فةال أو تقرير

  بةال أو عمال أو إبرار كال ما  در عن النبه من بوال أو و:يف الش ير ل ا هروالتة

وهذا التةريف وإن كران فيره تةمريم كبيرر ولكرن يمكرن ببولره ت إذا فالخل رم أن القرنم هره فةرال 
 .أو بوله أو إبراره (ص)النبه 

 

 موبف القنم من القرآن
 : ما موبف القنم بالنقبم للقرآن؟إذا قألنا القاد  الفق اا الةلماا

 ثلثم: : أبقام الطدي  بالنقبم للقرآنفيقولون
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فطردي  موافرض لمرا فره القررآن فاألخرذ بره فرره  "باال مطمد بن المقر : الطدي  ثلثرم أبقرام:
ف رو م,راف إلر  مرا فره القررآن واألخرذ بره فرره وطردي   68وطدي  زائرد علر  مرا فره القررآن

 . 69مخالف لما فه القرآن ف و مارح" 

أخرذ من را أطكامرا بطرال وطرمرم تقتقال بالتشريع ويمكن أن ن القنم إذا فالقنم عند مةظم فق اا 
ت ولنتوبف مع كال نقام من الته بالوها لنر هال هذا الكلم الذي يقولونه , و ود ل ا فه القرآن

ولكننرا قرنبدأ برالةكس أي مرن  تقوي أم أنه , ي ات بخرلف أن رم أنفقر م خرالفوه فلرم يابقروه
 الثال  إل  الثانه ثم إل  األوال:وع الن

 لف للقرآن ف و مارح.النوع الثال : طدي  مخا
 ولنقأال ها,ا القاد  ت ما هو الطدي  المخالف للقرآن ؟

وبابيةم الطاال الطدي  المخالف للقرآن هو الطدي  الذي طررم أشريااا أطل را القررآن أو الةكرس 
 أو أخبر بأخبار تنابه ما فه القرآن.

 ؟الطدي  المخالف للقرآن ارطواأي  تهال باموا بفةال ذلك طقا :ولنقأل م
ت فو ردناهم برالوا أن القرنم ا شيئا وتطركوا فره واد أخرر تمامرااإل ابم ولاقف البالل أن م بالو

المتررواتر  تنقررخ القرررآن وبة,رر م برراال أن خبررر اآلطرراد ينقررخ القرررآنت واتفقرروا  ميةررا علرر  أن 
ومرا بخلفره القنم تخ ص القرآن!ت أي أن القنم ل ا القلام لتخ يص الةام وتةمريم الخراص 

 لةام خا ا والخاص عاما. فت ةال ا
 وأريد أن أقأال القاد  الفق اا الةلماا أي فار  بين القنم الناقخم للقرآن أو المخ  م 

  لةمومه أو المةممه لخا ه وبين القنم المةار,م للقرآن؟
؟ هرال يتوبةرون أن يرأته الطردي  لكره يردون را وكيف يريدون أن تأته القرنم المةار,رم للقررآن

!ت فمررن المةررروف أن ونررهفرد  ولكنرره مخررالف  القررت ناقررخ ايقرروال ل ررم: أنررالمخررالف للقرررآن ف
ه متنرا مرع لرور  بين ما قوى أنه  ا عندهم قرندا فقباو,ف تالطدي  الناقخ للقرآن مخالف له

  .ةاره للقرآن!أنه م
 

مخرالف لمرا فره الطدي  الزائد علر  مرا فره القررآن ولكنره لريس " :ونأته إل  النوع الثانه وهو
 فقالوا أنره م,راف إلر  مرا فره القررآن واألخرذ بره فررهت أي أن القررآن لرم يكتمرال فيره" القرآن

  الطلال والطرام وأكملته القنم!
"ما فرانا فه الكتاب من شها"ت فر ذا  :وهذا النوع مرفوه كذلكت ألن هذا ينابه بوله تةال 

: إن هرذا برول م وا برات فقرد فررا فيرهت و, يغرنرككان القرآن لم يشتمال عل  كرال المطرمرات وال
ت ولرو كران المكمرال فل مةن  للتكملرم إ, الرنقص وطه وهذا وطه فيكمال بة, م بة,ا بل طرم.

 فا,كماال مقابال النقص , مطالمت والنقص مطاال عل  كتاب هللا . توطيا أي,ا
 اا موافقا لما فره القررآن في رب األخرذ بره ونطرن نتفرض مة رم  والنوع األوال وهو الطدي  الذي 

 ه تماما التاابض.مةإذا كان موافقا لما  اا فه النص القرآنه منابقا  ته ي ب األخذ بهفه أن
 .ن ط يم القنم تماما وبالوا بكفايم القرآنيولاقف البالل أنكرت اائفم القرآني

 د أن القرآنيين مختلفون فه ببوال بةه القنم أو رف, ات فمن م من يرفه ال رل  ي والناظر
عامم المقلمين وي لي ا بشكال غريب غير ما ن له بهت ومن م مرن يقبرال  بالشكال الذي ي لي ا

ط ر   فقرا برالقرآنت ولنرر مرا هال ل  بشكل ا الةادي ويرفه أن يكون للقنم أي دور بال يكتف
                                                

دة ال نة عما في الل,رن بل هي تابعة له  هاذا صاتيح تمامااح  لكان لظا,ا ألن لالحظ أن الشيعة   األباضية  ال يبية ال يلولون ب يا 68

الشيعة لم يشت, وا التطاب  بين ال, ايا   النص الل,رلي  على ال,غم من قولهم بهذا اللو  ظه,  عنبهم ر ايا  ما أل   هللا بها من 

 النص الل,رلي!سلطانح تخالف النصوص الل,رلية  يتأ لولها على أساس ألها منبرجة تتت 
 .السنة وم انتها في التشريع, مصطفى السباعي69
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هررا,ا ونرررد علي ررا أو, لنثبررت ط يررم القررنم فرره تأويررال القرررآن ثررم نةررود لمنابشررم هررذا التققرريم 
 . 70الة يب

 

 نكار القنمإقرآنيين فه ط   ال
 

 القرآن يقينه والقنم ظنيم . -1
مشكلتنا نطن المقلمين أن علماا الطدي  ياكدون أن األغلبيم الةظمر  مرن " :ويطت ون بائلين

هرر  أطاديررر  آطرراد وياكررردون أن ررا تفيرررد الظررن و, تفيرررد  الكرررريم األطاديرر  المنقررروبم للرقرروال
يغنر  مرن الطرض شريئا.. هردانا هللا  اليقين..ومع ذلك يأمرنرا بة,ر م باتبراع الظرن مرع أن الظرن ,

 إل  الاريض المقتقيم..
ويلفررت النظررر أن هللا تةررال  و ررف ذاترره الةليررم بأنرره الطررض، وو ررف إنررزاال القرررآن بأنرره أنزلرره 

 بالطض، وو ف القرآن نفقه بأنه الطض.. 
]فاار :  "والذى أوطينا إليك من الكتاب هو الطض" :عن و ف القرآن بأنه الطض يقوال تةال و
 .[62]آال عمران :  " إن هذا ل و الق ص الطض" ت[31

إن هرذا ل رو طرض "بال إن هللا تةال  ي ف الطض القرآن  بأنه الطض اليقين  المالض، يقوال تةال  
 .[51]الطابم : "وإنه لطض اليقين" .[95]الوابةم :  "اليقين

ف نأخررذ مةرره أباويررال فرر ذا كرران هللا بررد أكرمنررا بررالطض اليقينرر  فكيررت  و رراات ال رريغم بالتأكيررد..
 ؟؟ ظنيم.. مع أنه , م اال ف  الدين الطض للظن

 .القرآن هو الطدي  الوطيد الذى ينبغ  اإليمان به -2
أم  "و ف هللا تةال  القرآن بأنره طردي  وتطردى المشرركين أن يرأتوا بطردي  مثلره فقراال تةرال  

 [34-33الارررور : ] "يقولررون تقولرره برررال , يامنررون. فليرررأتوا بطرردي  مثلرره إن كرررانوا  ررادبين
هللا نررزال أطقرن الطرردي  كتابراً مثرران  تقشرةر منرره  لررود " :وو رف القرررآن بأنره أطقررن الطردي 

 " الذين يخشون رب م ثم تلين  لودهم وبلوب م إل  ذكرر هللا ذلرك هردى هللا ي ردى بره مرن يشراا
 فررررر ذا أكرمنرررررا هللا تةرررررال  بأطقرررررن الطررررردي  فكيرررررف نتركررررره إلررررر  غيرررررره؟.ت [23]الزمرررررر : 
ومررن أ ررد  مررن هللا " :رب الةررز  أن ال ررد  كلرره فرر  طرردي  هللا تةررال  فرر  القرررآن وأو,ررا
 .[87]النقاا :  " طديثا?

فرذرن  ومرن يكرذب ب رذا الطردي  قنقرتدر  م "وتوعد هللا تةال  من يكرذب بطديثره فر  القررآن 
 .[44]القلم : " من طي  , يةلمون

فرر  القرررآن الكررريم فقرراال فرر  آخررر قررور   وأكررد رب الةررز  أن اإليمرران , يكررون إ, بطديثرره تةررال 
 :وتكرررر نفررس المةنرر  فرر  بولررهت [50]المرقررلت :  "فبررأى طرردي  بةررده يامنررون"المرقررلت 

أولم ينظروا فر  ملكروت القرماوات واألره ومرا خلرض هللا مرن شر ا وأن عقر  أن يكرون برد "
 .[185]األعراف :  ."ابترب أ ل م فبأى طدي  بةده يامنون

 .ا فرا ف  ش االقرآن الكريم م -3
إن الرذين يكتمرون مرا " :يقوال تةرال  تبيان القرآن ف  داخال القرآن، القرآن كتاب مبين ف  ذاته 

أنزلنا من البينات وال دى من بةد ما بيناه للناس ف  الكتاب أولئك يلةن م هللا ويلةن م اللعنون 
 [160-159]البقرر  :  "رطيمإ, الذين تابوا وأ لطوا وبينوا فأولئك أتوب علي م وأنا التواب ال

كتاب هللا هو الكتراب المبرين بذاتره، وآياتره مو روفم بالبينرات أى التر  , تطترام فر  تبيين را إ, 
لم رد القراا  والتلو  والتفكر والتدبر في ا. والذى  ةال الكتراب مبينراً و ةرال آياتره بينرات هرو 

ولقرد يقررنا القررآن " :ئرال عرن كتابرهوالقا " بةرد مرا بينراه للنراس فر  الكتراب"رب الةز  القائرال 
                                                

 ود اإلشارة  نني لم  ةابل  حدا من القرآنيين ولم  فلح في العثور على    موةع لهم على الشب ة المعلوماتية!, و ذل مذا وجدتذه هذو  70

 لنا منه آراء القرآنيين." للد تور  حمد صبحي منصور, وهو ما نقسالمىالقرآن و فى مصدرا للتشريع اإل تاب "
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ف نما يقرناه بلقرانك لتبشرر بره المتقرين وتنرذر بره بومراً " ت[22]القمر :  "للذكر ف ال من مدكر
 .[97]مريم :  "لدا

 .القرآن هو  راا هللا المقتقيم وما عداه خروم عن ال راا المقتقيم -4

وال راا المقتقيم هو القرآن  "اهدنا ال راا المقتقيم"ف  الفاتطم ندعو هللا تةال  فنقوال 
وهرذا  رراا ربرك مقرتقيما برد ف رلنا اآليرات لقروم "الكريم، يقوال تةرال  عرن كتابره الكرريم 

 .[126]األنةام :  "يذكرون

وأن هررذا  ررراا  مقررتقيماً "ويقرروال تةررال  يررأمر باتبرراع القرررآن ال ررراا المقررتقيم دون غيررره 
. [153]األنةرام :  "لكم و اكم به لةلكم تتقونفاتبةوه و, تتبةوا القبال فتفر  بكم عن قبيله ذ

فاو تةال  أو   باتباع القرآن  رااه المقتقيم ون   عن اتباع غيره من القبال طتر  , يقرع 
المقلمون ف  التفر  وا,بتةاد عن قبيال هللا. وطد  ما طذر منره رب الةرز  فاخترار المقرلمون 

أقانيدها، وبام )علم الطردي ( علر  تنقريا تلرك أطادي  نقبوها للنب  عليه القلم واختلفوا ف  
أى , تتبةروا الارر ، فالقربيال هرو  "و, تتبةروا القربال"الروايات وتلرك األقرانيد، وبولره تةرال  

 الاريض، ومن الة يب أن علماا الطدي  يقيمون تلك األقانيد وتلرك الروايرات علر  قلقرال و"
وأن تلررك الروايررم  رراات مررن "اريررض  " فيقولررون أن الطرردي  مررن "القلقررلم" الفلنيررم، اررر 

فلن" أى أن م طين تنكبوا ال راا المقتقيم ونبرذوه وبةروا فر  اتبراع القربال وتناقروا بروال هللا 
وتلك القلقرال والارر  التر  برام علي را علرم  "و, تتبةوا القبال فتفر  بكم عن قبيله" :تةال 

 . اهـ " كلم هللا الةزيزالطدي  أوبةته ف  تفر  واختلف , ينت  ، و د  ما نبأ به 
 

 القرآنيين 71الرد عل  ط  
 :الرد عل  الط م األول  -1

هم يقولون أن القرآن يقينه الثبروت والقرنم ظنيرم الثبروتت وب رر  بلرم يلغرون القرنمت كرأن 
علمرراا الطرردي  , يةرفررون مررا يقولررون وكررأن م كل ررم م مةررون علرر  ذلرركت ونقرروال وبرراو 

 التوفيض:
مبرررر  ت والقررنم المتررواتر  فرره الثبرروت مثررال القرررآن و,واتر  وأطررادأو,: القررنم بقررمان مترر

فلقد نقال القررآن  للتفريض بين ما إ, ال وىت بال إن تواتر ال ل  مثل أكبر من تواتر القرآنت
فلم ببلوا القرآن عل  أنره يقينره  تال ل  فكان ينقل ا القرن كامل  ماعات من كال برنت أما

 وتركوا ال ل ؟!
 هال أطادي  األطاد كل ا تفيد الظن فقا؟ ثانيا:

للةلماا واأل ولين فه ط يم طدي  األطاد أبواال عد  فمن م من رأى أن طدي  األطراد يفيرد 
ومرن م مرن يررى أنره  ت ومن م من يرى أنه يفيد الظن الررا ا-وهذا مقتطيال بداهم- !القاع

 فيم.ت ونطن نرى أنه يفيد الظن فقات إذا فالمقألم خليفيد الظن فقا
 : هال اتباع أطادي  األطاد يةد من باب اتباع الظن المن ه عنه والمذموم؟أن نقأال هناولنا 

ولكن ا , تقتقال بذات ا بال هره تابةرم للقررآنت فبانردرا  ا تطرت  نقوال أو, القنم تفيد الظنت
القرآن و تاابق ا مةهت اكتقبت در م أعل  فه القبوالت أما أن تخ  ه أو تةممره ف رذا مرا 

إذا ت فباال ما يقولرون بره قبالت إذا كيف يخ ص الظنه القاةه أو يةممه بله أن ينقخهتيُ  ,
 , ذم فيه وليس من باب اتباع ال وى أو الظن.التابةم للقرآن فا,قتد,ال بالقنم 

 :الرد عل  الط م الثانيم -2

ال هال القرآن هو الطدي  الوطيد الذي ي ب اإليمان به؟ ويمكن ارح القرااال بشركال آخرر: هر
 هناك وطه غير القرآن ؟

                                                
مو آي ات ن ا   "و :فعلى سبيل المثال ,الشبهة"  بداقرآن يستعمل مع المحاورين  لمة "الحجة" ولم يستعمل  لمة "نالحظ  ن ال 71 ل يوهي ييذ ا ت تول ى ع 

ةي  ادي ت ه مو يي     ن ة ال وا اروت وا بيآب ارين ا يين   نت مو ص  ج  ا   ان  ح   .القرآن اي استعملهتال نستعمل المفردة", لذا [25ين  ]الجاثية : ب ي ين اتٍّ م 
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 :هرذه اآليرم مرون بابيةم الطاال القرآنيون ينكرون هذا تمامات ولكرن لنرا أن نقرأل م كيرف يف
َف بَْةَ,رر"و ُ َعلَْيررِه َعرررَّ ررا نَبَّررأَْت بِررِه َوأَْظَ ررَرهُ َّللاَّ هُ إِْذ أََقرررَّ النَّبِرره  إِلَرر  بَْةررِه أَْزَواِ ررِه َطررِديثاً فَلَمَّ

ا نَبَّأََها بِِه بَالَْت َمْن أَنبَأََك َهذَا بَااَل َوأَْعَرَه َعن بَةْ   [3]التطريم :  نَبَّأَنَِه اْلةَِليُم اْلَخبِيرُ ٍه فَلَمَّ
 ت فقد نبأه هللا وطيا ولم يكن هذا برآنا .

ُ َعلَْيرِه َوأَْنةَْمرَت َعلَْيرِه أَْمِقرْك َعلَْيروأي,ا بوله تةال  " َ  َك َزْوَ رَك َواتَّرِض إِْذ تَقُواُل ِللَِّذي أَْنةَرَم َّللاَّ
ا بََ,  َزْيردٌ  ُ أََطض  أَن تَْخَشاهُ فَلَمَّ ُ ُمْبِديِه َوتَْخَش  النَّاَس َوَّللاَّ َ َوتُْخِفه فِه نَْفِقَك َما َّللاَّ ْنَ را  َّللاَّ م ِ

ْ نَاَكَ ررا ِلَكررْه َ, يَكُرروَن َعلَرر  اْلُمررْاِمنِيَن َطررَرٌم فِرره أَْزَوامِ أَْدِعيَررائِِ مْ   إِذَا بََ,ررْوا ِمررْنُ نَّ َوَاررراً َزوَّ
ِ َمْفةُو,ً ]األطزاب :   ت [37َوَاراً َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ

فمراذا يقولرون فره  فاو أمر النبه بأن يأمر زيرد بارل  زينرب ولرم يكرن هرذا الروطه برآنرات 
 هذه اآليم أي,ا؟

قرواا و تإذا ف اتان اآليتان دليرال كالشرمس علر  أنره كران هنراك وطره للنبره بخرلف القررآن
كان هذا الوطه رايا أو بخلفره مرن أشركاال الروطه ف رو وطره بخرلف القررآن و, يمكرن أن 

إذا هنراك وطره بخرلف القررآنت  .تأوال هاتين اآليتين بأي شكال مرن األشركاال بخرلف مرا بلنرا
و, يمكرن رد ذلركت ولكرن نطرن لقرنا مارالبين إ, باتبراع القررآن ومرا  راا تابع له ماوال لره 

لقنمت ف رذا ملرزم لكرال مقرلم ومرا لرم ينردرم تطرت القررآن مرن األطادير  ف رو ماو, له من ا
 ., يأثم المقلم بترك ا أو هه مخالفم للقرآن ف ه وا بم الرد تقنم
 فنطن نتبع القرآن و, نتبع شيئا آخر. إذن

 :عل  الط م الثالثم الرد -3

ومرا لرم نكتشرف نطن نتفض مة م أن الكتاب ما فرا فره شرها وفيره مرن الةلروم مرا اكتشرفنا 
ألن القرنم كمرا , تةاره برين اآليرم وبرين و رود القرنم الماولرم للقررآن و لكن  تطت  اآلن

أن  مكرنوكما بلنا أن القرآن مبنه عل  الةمروم  فرل ي .ت, تزيد و, تنقصبلنا مابقم للقرآن
 تأته فيه تفا يال ال ل  والزكا  وطت  , تن ررف األذهران إلر  هرذين ال رنفين المطرددين

وكله مطتام إل  تأويال ولذا كران , برد مرن و رود  ريغم تأويرال  تكلما ذكرت ال ل  والزكا 
 , ي وز الطركم خارم ناا  هرذا التأويرالتوثابتم للةبادات من  ل  وزكا  وط  وما شابه 

 أما ما بخلف ذلك فل بد من ظ ور تأويلت  ديد  فه كال ع ر.
فه مقرألم ال رل  بالرذات ف رم مة را فره أمرر ع يرب  وهنا , بد لنا من  وبفم مع القرآنين 

والةرب كانرت تةرف را فالرقروال لرم يرأت  فمن م من يقوال أن هذه ال ل  هه  ل  إبراهيمت
في را ب ديررد! و, نطتررام إلرر  الرررد علرر  هررذا القرروال المت افررت ولكررن علرر  األبررال هررذه الفربررم 

التره ن رلي ا ليقرت ال رل   ت له نفس ال ل  الته ن لي ات ومن م مرن يقروال أن ال رل 
رقرل ا أطردهم إلر  أالمذكور  فه القرآن وي لون  ل  ع يبرم بررأت اريقت را فره رقرالم 

و,بررد أن نررذكر هررا,ا أن ال ررل  منقولررم بتررواتر أكثررر مررن القرررآن فررالقرآن  تمفكررر إقررلمه
ولكرن ال رلوات طملت را األ يراال كل را فةلر  أي أقراس  تطمله ونقلره  ماعرات مرن كرال  يرال

 فه خلقه شاون. هببلوا القرآن ورف,وا ال ل ؟! هللا أعلم ول
 :الرد عل  الط م الرابةم -4

وأن من اتبع قواه ف رو يتبرع القربال  -وهو كذلك-يقولون أن القرآن هو راا هللا المقتقيم 
وهررذا برروال ع يررب غريررب ومررن برراال أننررا نتبررع فرره  تاألخررى الترره ن رر  القرررآن عررن اتباع ررا

فالقررنم ماولررم للقرررآن فقررا ,  الاريررض الررذي رقررمه هللا فرره كتابرره؟القررنم شرريئا أخررر غيررر 
  .ا القدو  الطقنم فه تابيض القرآنأعاتنتابقه فقا ف ت وإنماتخ  ه و, تةممه

وبرذلك نكررون برد و,ررطنا أن مرا يقرروال برره القرآنيرون ويطت ررون بره , أقرراس لره مررن ال ررطم أو 
 . واه,ةيف المناض وأن ما يطت ون به 

كتأويرال للقررآن ي رب علينرا األخرذ بالقرنم  ن ط   م واهيم وبول م ,ةيفت وأينا ف و كما رإذا 
 .ألنواع الطدي  الذي باال به أهال القنم ة يبشم التققيم البنةود اآلن إل  مناو  تخا,ةم له

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 97 

 منابشم التققيم
 ولننظر فه األدلم الته اقتدلوا ب ا عل  ما يقولون فه هذا التققيم الة يب :

الثرانه بأدلرم مشرتركم ت لنتأمل را ولنرر هرال هره أدلرم األوال و اقتدلوا عل  ال رنفين ون دهم بد 

 : دبيقم أم أن ا أدلم تنق  ا الدبم
َ إِنَّ  "و :يقوال هللا تةال  -1 قُرواُل فَُخرذُوهُ َوَمرا نََ راكُْم َعْنرهُ فَرانتَُ وا َواتَّقُروا َّللاَّ َمرا آتَراكُُم الرَّ َِ

َ َشِديُد اْلِةقَاِب ]الطشر قُواَل لَةَلَّكُرْم تُْرَطُمروَن "وَ  :"ت ويقوال تةال [7:  َّللاَّ َ َوالرَّ أَِايةُواْ َّللا 
ُ "بُرر :"ت ويقرروال تةررال [132]آال عمررران :  َ فَرراتَّبِةُونِه يُْطبِررْبكُُم َّللا  اْل إِن كُنررتُْم تُِطب رروَن َّللا 

ِطيٌم ]آال عمران :  ُ َغفُوٌر رَّ  ".[31َويَْغِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوَّللا 

بُِر َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك "ب :ويقتدلون بقوله تةال  -2 ْكرَ اْلبَي ِنَاِت َوالز  اَل إِلَْيِ ْم الذ ِ  ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ
 " [44َولَةَلَُّ ْم يَتَفَكَُّروَن ]النطال : 

ا أَْوَط  إِلَْيَك َرب َك ِمرَن "ذَ  :ويقتدلون كذلك بقوله تةال  -3 ِ وَ  اْلِطْكَمرمِ ِلَك ِممَّ ,َ تَْ ةَراْل َمرَع َّللا 
ْدُطوراً ]اإلقراا :  اْذكُرْرَن َمرا ت وبولره تةرال  " وَ  [39إِلَ اً آَخَر فَتُْلقَ  فِه َ َ نََّم َملُوماً مَّ

ِ وَ  َ َكاَن لَِايفاً َخبِيراً ]األطزاب :  اْلِطْكَممِ يُتْلَ  فِه بُيُوتِكُنَّ ِمْن آيَاِت َّللاَّ  "[34إِنَّ َّللاَّ

 

 ت فمن ذلك:ل  ط يم القنم من القنم نفق اويقتدلون ع
تركت فيكم أمررين لرن ت,رلوا مرا تمقركتم ب مرا ت كتراب   -1395" :ما رواه مالك عن النبه ص

 هللا وقنته" 

ثَنَا -3988" ما رواه أبو داودو ثَنَا نَْ رَد َ  ْبرنُ  اْلَوهَّرابِ  َعْبردُ  َطدَّ  ِدينَرارٍ  ْبرنِ  َكثِيررِ  ْبرنُ  َعْمرِرو أَبُرو َطردَّ

ْطَمنِ  َعْبردِ  َعرنْ  عُثَْمررانَ  ْبرنِ  َطِريرزِ  َعرنْ   َعررنْ   " : َكرِربَ  َمْةرِدي ْبرنِ  اْلِمْقررَدامِ  َعرنْ  َعرْوفٍ  أَبِره ْبررنِ  الررَّ
ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالِ   انُ َشرْبةَ  َرُ رالٌ  يُوِشكُ  أَ,َ  َمةَهُ  َوِمثْلَهُ  اْلِكتَابَ  أُوتِيتُ  إِن ِه أَ,َ  بَاالَ  أَنَّهُ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
 َطرَرامٍ  ِمرنْ  فِيرهِ  َوَ رْدتُمْ  َوَما فَأَِطل وهُ  َطَلالٍ  ِمنْ  فِيهِ  َوَ ْدتُمْ  فََما اْلقُْرآنِ  بَِ ذَا َعلَْيكُمْ  يَقُوالُ  أَِريَكتِهِ  َعلَ 

ُمروهُ  ِ  اْلِطَمرارِ  لَْطرمُ  لَكُرمْ  يَِطرال   ,َ  أَ,َ  فََطر ِ  أَنْ  إِ,َّ  ُمةَاِهردٍ  لُقََارمُ  َو,َ  القَّربُعِ  ِمرنْ  نَرابٍ  ِذي كُرال   َو,َ  اأْلَْهِلره 
 بِرَراهُ  بِِمثْرالِ  يُْةِقربَُ مْ  أَنْ  فَلَهُ  يَْقُروهُ  لَمْ  فَِ نْ  يَْقُروهُ  أَنْ  فَةَلَْيِ مْ  بِقَْومٍ  نََزالَ  َوَمنْ  َ اِطبَُ ا َعْنَ ا يَْقتَْغنِهَ 

" 
عمرا  راا فره  ويقولون أي,ا أن الوابع يايد ما ذهبوا إليه من الققم الثانه من أن القرنم تزيرد

ر ررم الزانرره المط ررن والشررفةم وطررال ميتررم القرررآن مررن ميرررا  ال ررد  وتطررريم الطمررر األهليررم و
 .البطر وتطريم الذهب والف,م عل  الر اال
 ولنبدأ فه منابشم األدلم الته اقتدلوا ب ا: 

الترره اقررتندت إلي ررا كررال فربررم كرران منبة ررا روايررات  ررطت  تاألفكررار الرئيقررمأن أوال مررا نلطظرره 
فمرن ببرال روايرات أهرال القرنم ف رو  هم وعل  أقاس هذه الروايات تطركوا فره ف رم القررآنتعند
ومررن ببررال روايررات الشرريةم ف ررو شرريةه ومررن ببررال روايررات الزيديررم ف ررو زيرردي ومررن ببررال  تقررنه

لو أن الو,رع لرم ينقلرب عنرد المقرلمين ل رذه الدر رم وأ ربا  و روايات األبا,يم ف و أبا,هت
ن دومررات مرن تةامررال للقرنم علرر  أقرراس الن روص القرآنيررم ,ختلررف الو,رع كمررا ينبغره أن يكررو

مرع أن  تالقوال بأن القنم تكمرال القررآن منلم يتطر وا أهال القنم  كما نلطظ أن لو,ع كثيرات ا
ولننظرر هرال مرا نةرود إلر  مو,روعنا وهذا يةنه بداهرم أن القررآن نرابص وأنره فررا فره أشرياا 

  أن الدبم تنق  م :اقتدلوا به يوافق م فيما بالوا به أم 

قُررواُل فَُخررذُوهُ َوَمرا نََ رراكُْم َعْنررهُ فَررانتَُ وا َو" :أمرا اقررتد,ل م بقولرره تةررال -1 " وبولرره َمرا آتَرراكُُم الرَّ

طيررر  أن اآليرررم تقررروال  ت72تةرررال  " وأايةررروا هللا وأايةررروا الرقررروال " ف رررو اقرررتد,ال مقلررروب
                                                

لن للو  مثلما يلو  الل,رليون في ال,د على هذه اآلية أن التبيث هنا عن الما  الذي يولعح   أن علاى الم المين أن يل لاوا التل ايم   72

 على هذا المتمل من وال  ال ياق.الذي ق مه ال,سو   ي,ضوا بهح بل للو  إن اآلية عامة   إن كان يمكن حملها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 98 

 (ص)هرال كرال مرا فةلره مطمرد ولنرا أن نقرأل م:  الرقروالت ونطرن نقرر بو روب ااعرم" "الرقوال
 بةد؟الرقالم فيما  رقو, أم اكتقب (ص)أو هال ولد مطمد فةله ب فته رقو, ؟ 

 تلررد رقررو,أنرره وُ  أوكرران ب ررفته رقررو,  (ص)بداهررم , يمكررن أن يكررون كررال مررا فةلرره مطمررد 
 رقو, ؟ مطمد بن عبدهللا ار  اقن األربةينت ولنقأل م بم معفالرقالم بدأت 

فالرذي نروبن تمرام اليقرين  نإذ .ولريس بكونره مطمرد برن عبردهللاالقرآن برم هه : ابم الوا,طاإل 
مررن الرروطه التابيقرره  أنرره مررن برراب الرروطه التشررريةه هررو القرررآن و مررا انرردرم تطترره مباشررر 

ت أمرا مرا لرم يظ رر اندرا ره مباشرر  فلةلره ا ت راد كران مناقربا لرذلك الة رر أو أن المقم  قنم
 مكرنمقلمين وليس ب فته رقو, نبيات و مع تغير الزمان والمكران يالنبه  فةله ب فته بائدا لل

ت كران مرن براب الروطه التشرريةه (ص)ال أن كرال مرا فةلره النبره وومن يقر .مخالفم هذا الت رف
م برره مررن  ميررع المقررلمينت أمررا األطاديرر  الزائررد  عررن القرررآن القرآن مقررل  فرر فليظ ررر لنررا الرردليال.

و إذا تار  الشك إل  الدليال قرقا ,ه أهال القنم وبالةكست فما يقبله الشيةم يرففمختلف في ا 
 ا,قتد,ال به كما يقوال علماا األ وال.

بد أنه فةل ا من باب ا, ت اد وإ, لن يكون هنراك ن د أن النبه عيب عليه فةال أشياات و,  كما 
 :مةن  ألن يامر بفةال الشها ثم يلم عليه

ُ لَررَك تَْبتَِغرره َمْرَ,رراَت ا أَ "يَرر :ومررن ذلررك بولرره تةررال  عتابررا للنبرره ُم َمررا أََطررالَّ َّللاَّ ي َ ررا النَّبِرره  ِلررَم تَُطررر ِ
ِطيٌم ]التطريم :  ُ َغفُوٌر رَّ " ونطن نةلم الوابةم الش ير  الته كانرت قرببا لنرزوال  [1أَْزَواِ َك َوَّللاَّ

 لقبايرم،ا مملوكتره ماريرمطررم  الةظريموهه عل  خلف فه بولين وهما : أن النبه ت هذه اآليم 
 نأل غرارت كانرت ألن ا زو ته، عمر بنت طف م ر,ا بذلك البًا يقرب ا , أنه بيمين نفقه عل 
 .ط رت ا وفه يوم ا فه ب ا خل َوَقلَّم َعلَْيهِ  هللا َ لَّ  هللا رقوالال

والخل م أن النبه طررم علر  نفقره شريئا  أنه كان بقبب تطريمه شرب  عقال المةافير .وبيال 
ت ف ال يمكرن أن يكرون فةرال النبره ل رذا التطرريم غاا مر,ا  أزوا هت فليم عل  ذلكعل  نفقه ابت
 ؟الم ت أم أنه فةله من تلقاا نفقهمن باب الرق

عنردما  برد, مرن اإلثخران فره األره بردر فره أقررى أخرذ ومن ذلك عتاب هللا عزو ال للنبره فره
ٍ أَن يَكُروَن لَرهُ أَْقرَرى َطتَّر " :باال له ُ  َمرا َكراَن ِلنَبِره  ْنيَا َوَّللا  يُرثِْخَن فِره األَْرِه تُِريرُدوَن َعرَرَه الرد 

ُ َعِزيٌز َطِكيٌم ]األنفاال :   "  [67يُِريُد اآلِخَر َ َوَّللا 
 النبرهبالطردي  الرذي رواه اإلمرام مقرلم عرن ومن ذلك فره القرنم وابةرم ترأبير النخرال الشر ير ت 

كان هرذا مرن براب الروطه أم مرن براب ت ف ال  73أنتم أعلم بأمور دنياكم " ...... -4358"  (ص)
 ا, ت اد ؟

ونطن نقر بو ود وطره بخرلف القررآنت ولكرن ت كثير  والوبائع الدالم عل  ت رف النبه كبشر 
   لنا أن نميز بين الوطه وما ليس بوطه خارم القرآن؟أن  

أ يررفه أهرال القرنم هرذا المبرد–الروايات عل  القررآن الاريقم الوطيد  لمةرفم ذلك هو عره 
هم فره التوفيرض منظروروألن  تغيرر  رطيا مقرألم الةرره علر  القررآنألن الطدي  الوارد فره 

فما اندرم تطت القررآن كران مرن ت  –بهوألن الشيةم يقولون  بين القنم والقرآن غير ما بلنا به
عرفنررا أنرره واطررد مررن مباشررر  برراب الرروطه الوا ررب ا,تبرراع طتمررات ومررا لررم ينرردرم تطررت القرررآن 

 أمرين:
التره فةل را  إمرا أنره مرن براب القياقرم الشررعيم و تمن براب القرنن التره يقرتطب لنرا فةل را -1

المقررلمين فرره هررذا الوبررت ت فرر ذا كانررت الظررروف هرره نفررس ظررروف ب ررفته بائررد  (ص)النبرره 
في رب علينرا أن ن ت رد ,قرتخرام األمكنم المقلمين فنفةل ا أما إذا تغيرت الظروف واألطواال و

 .ما يناقبنا
 لمخالفته القرآن وي ب علينا رده .مختلض ع مو,و-2

                                                
 . ين ر الشيعة هذا الحديث  وهناك من يطعن في سنده ومتنه من  هل السنة 73
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أن يكون كرال مرا يفةلره مرن براب الروطه ؛ )ص( ولنقأال ها,ا القاد  الةلماا أي ما أف,ال للنبه
وي ت د هرو فره  تباألمر, دور ل ا قوى التنفيذ أم أن يكون يأتيه الوطه  تويكون هو م رد آلم

الةرره: كيرف تفربرون برين مرا فةلره ب رفته ال ل م إذا رف,وا هذا التققيم وهذا ونق و تابيقه؟
 رقو, وبين ما فةله ب فته بائدا للمقلمين وبين ما فةله ب فته إنقانا ؟

 فه كال أطواله. )ص( : نطن نقلد النبه مقيقوال بة,
ولكرن أن يكرون هرذا مرن براب القرنم  تفه كال ما يفةله )ص( فه تقليد النبه مخيروننقوال: أنتم 

إذ  قبرال برأي طراالتت ف ذه ما , يُ واإلي ابفه باب التطريم  )ص( النبهت أما أن ندخال فةال  74فقا
 قبرال القروال برأن القرنم تكمرال القررآن مرن براب أنيُ أن هذا يرادي إلر  القروال بنق ران القررآن و, 

يكمرال اآلخرر النرابص  -القرنم–وطه , ينفره برأن أطردهما  ما وطهت إذ أن القوال بأن كلي ما كلي
ز ألي مقررلم بررأي طرراال مررن األطررواال ببولررهت أمررا إذا بلنررا بررأن القررنم وهررذا مررا , ي ررو ت-القرررآن–

ت وإذ لرم ت فليس ل ذا علبم بالزياد  والنق رانت برال هرو فقرا مرن براب التأويرالتابض القرآن فقا
كبشررر  )ص( للتفربرم بررين فةررال النبرره ت فنالررب إلري م أن يقرردموا وقرريلم أخرررىهررذا الشرررا يُقبرال

 75 وفةله كرقوال وا ب ا,تباع؟
ا فررنطن نأخررذ األطاديرر  الماابقررم للقرررآن التابةررم لرره نررزو, علرر  أمررر القرررآن "وأايةرروا هللا إذ

قياقرم مرن براب الأنره مرن براب الروطه أخرذناه علر  أنره يقينرا وأايةوا الرقوال"، وما لم يثبت 
 .أو لتغير المكان والزمانو رددناه لمخالفته القرآن  أو مختلضت لذلك الة ر شرعيمال

  
ْكرَ َوأَنَزْلنَا إِلَْيَك " :,ل م بقوله تةال أما اقتد-2 اَل إِلَرْيِ ْم َولَةَلَُّ رْم يَتَفَكَّرُروَن الذ ِ  ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َمرا نُرز ِ

ت فاقرتد,ال غيرر مقبروالت فالوا,را هنا هو القنم وأن ا تبرين القررآن " وأن الذكر [44]النطال : 
َعلَْيررَك اْلِكتَرراَب نَزْلنَررا إنررا أَ بولرره تةرال  "ِ شرربهيت وذلررك مرن القرريا  أن الررذكر هنررا هررو القررآن ذاترره

ِ فََمِن اْهتََدى فَِلنَْفِقِه َوَمن َ,الَّ فَِ نََّما يَِ,ال  َعلَْيَ را َوَمرا أَنرَت َعلَرْيِ م بَِوِكيراٍل ]الزمرر :  ِللنَّاِس  بِاْلَطض 
, ا نرزال إلري م "ت فالكتاب أنزال عل  الرقوال للناس وكذلك أنزال إليه الذكر ليبين للنراس مر [41

ت أما الذكر فقرد و, يةنه أنه يطتام إل  تو,يا وبيان تليكتمه أو يمنةه عن م أو يخص أطدا به
ِلَك نَتْلُوهُ َعلَْيَك ِمَن اآليَراِت ذ"  :هه ت ب وار هذا المو,ع ورد فه القرآن فه قتم عشر مو,ةا

ْكرِ  اَل َعلَْيِه بَالُواْ يَا أَ و" " َ[58 اْلَطِكيِم ]آال عمران : َوالذ ِ ْكرُ ي َ ا الَِّذي نُز ِ إِنَّرَك لََمْ نُروٌن ]الط رر  الرذ ِ
ْلنَررا إ" "  [6:  ْكَر نَّررا نَْطررُن نَزَّ َمررا أَْرَقررْلنَا ِمررن بَْبِلررَك إِ,َّ و"   َ"[9َوإِنَّررا لَررهُ لََطررافِظُوَن ]الط ررر : الررذ ِ

ْكرِ ِرَ ررا,ً ن رروِطه إِلَررْيِ ْم فَاْقررأَلُواْ أَْهرراَل  َولَقَررْد َكتَْبنَررا فِرره "  " [43]النطررال : نررتُْم ,َ تَْةلَُمرروَن إِن كُ  الررذ ِ
بُوِر ِمن بَْةرِد  ْكرِ الزَّ راِلُطوَن ]األنبيراا : الرذ ِ تَّْةرتَُ ْم و " َ"[105 أَنَّ اأْلَْرَه يَِرثَُ را ِعبَراِدَي ال َّ لَِكرن مَّ

ْكرَ َوآبَااهُْم َطتَّ  نَقُروا  ْكرِ قَرْد أََ,رلَّنِه ل" "[18ن :  َوَكرانُوا بَْومراً بُروراً ]الفربراالرذ ِ بَْةرَد إِْذ  َعرِن الرذ ِ
ْكرَ نََّمررا تُنررِذُر َمررِن اتَّبَررَع إ"  "[29َ رراانِه َوَكرراَن الشَّررْيَااُن ِلإْلِنَقرراِن َخررذُو,ً ]الفربرران :   َوَخِشررَه الررذ ِ
رْرهُ بَِمْغِفرَرٍ  َوأَْ رٍر َكرِريٍم ]يرس :  ْطَمن بِاْلغَْيرِب فَبَش ِ ْكِر ]ص : َوالْ  ص" " [11الرَّ  [1قُرْرآِن ِذي الرذ ِ

ْكرُ أُنِزاَل َعلَْيِه أ"   َ " رن ِذْكرِري بَرالذ ِ را يَرذُوبُوا َعرذَاِب ]ص ِمن بَْينِنَا بَراْل هُرْم فِره َشرك ٍ م ِ   ِ"[8:  اْل لَمَّ
ْكرِ نَّ الَِّذيَن َكفَُروا إ" ا َ ااهُْم َوإِنَّرهُ لَِكتَراٌب َعِزيرٌز ]ف رلت :  بِالذ ِ كْ ُب َعرنكُُم فَنَْ,ررِ أ" "[41لَمَّ َر الرذ ِ

ْقررِرفِيَن ]الزخرررف:  ْكرُ " "[5َ ررْفطاً أَن كُنررتُْم بَْومرراً م  َعلَْيررِه ِمررن بَْينِنَررا بَرراْل هُررَو َكررذَّاٌب  أَأُْلِقررَه الررذ ِ
را و" َ "[25أَِشٌر]القمر:  ْكَر إِن يََكاُد الَِّذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَ راِرِهْم لَمَّ ولُروَن إِنَّرهُ َويَقُ َقرِمةُوا الرذ ِ

 "[51لََمْ نُوٌن ]القلم : 

ولكن ليقأال القارىا نفقهت هال هناك آيم من هذه  "الذكر"كر في ا لذكر اآليات الته ذُ  نةتذرو
 ؟"القنم" اآليات يمكن ف م ا عل  أن ا

                                                
  لنا تع,يف رو, لل نة والف المألوفح فنلو  هي: ما صبر من الن ي من قو  أ عمل مط لا للل,رن   متأ ال له. 74
لى القرآن هو الفيصل, و ليسألوا  نفسهم  يف يذردون علذى عقارذد شاء المعارضون للعرض على القرآن  م  بوا فسيظل العرض ع 75

, فالرد ي ون بأن (؟ص)الشيعة؟ فالشيعة  يضا لهم رواياتهم التي صحت عندهم وروايات السنة مثل روايات الشيعة منسوبة يلى النبي 
شيعة عند الرد علذى روايذات  هذل السذنة التذي هذه األحاديث واجبة الرد لمخالفة للقرآن وين صحت عند الشيعة, وهذا عين ما يفعله ال

 ما داموا يطبقونه ؟  ,فض المبد  يذن من  هل السنة والتمسك باستقاللية السنة بالتحليل والتحريمتزيد على القرآن, فلم ر  
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هرره إمررا القرررآن ذاترره أو الرروطه عامررم مررع األنبيرراا  "الررذكر" ي ررد القررارىا أن كررال مرردلو,ت
كْ فَنَْ,ررِرُب َعررنكُُم "أ: الزخرررف بررالمةن  المررألوف بررل إ,ررافات هكمررا  رراا فررأو  تالقررابقين َر الررذ ِ
 ً بمةنر  أنره  توأن را مبينرم للقررآن" القنم"فالمةانه , يمكن طمل ا عل  أي طاال عل    ."َ ْفطا

للرقروال ليبينره  بمةنر  أن القررآن أنرزال وهللا أعلرمولكرن اآليرم  تمشكال أو م مال يطتام إل  بيان
 و, يكتمه.للناس 

ُ " :هرو عردم الكتمران بولره تةرال  "البيران" أن المرراد مرنعلر   والدليال مرن القررآن َوإِذَ أََخرذَ َّللا 
فَنَبَرذُوهُ َوَراا ظُُ روِرِهْم َواْشرتََرْواْ بِرِه ثََمنراً  ْكتُُمونَرهُ تَ  لَتُبَي ِنُنَّرهُ ِللنَّراِس َو,َ ِميثَاَ  الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب 

نَّ الَّرِذيَن يَْكتُُمروَن َمرا أَنَزْلنَرا ِمرَن إ"ِ :"ت  وبوله تةال [187فَبِئَْس َما يَْشتَُروَن ]آال عمران :  بَِليلً 
ُ َويَْلةَرنُُ ُم اللَّ  ِعنُروَن ]البقرر  اْلبَي ِنَاِت َواْلُ َدى ِمن بَْةِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس فِه اْلِكتَاِب أُولَـئَِك يَلةَرنُُ ُم َّللا 

 :159]  " 
وأن القررآن  تطي   ةال هللا عزو ال البيان فه مقابال الكتمان ولريس البيران فره مقابرال الغمروه

 ولكن من يقرأ ويتدبر؟ تيطتام إل  تبيانت فالقرآن بمم فه البيان ووا,ا لكال إنقان
ف مت هال يةنه هرذا أن القرنم تخ رص القررآن هذا الونزو, عل  عاد  القوم فه افتراه  طم 

 يه أو تنقخه؟أو تزيد عل
ت والبيران , مرا تقولره هرو أنره القرنم تبرين م مرال القررآن ت فكالبأي طاال قوال, تقوال اآليم هذا ال

مور , أ ال ل ا فه المبين و, يمكن أن يلغيه أي,رات و, أعررف مرن أيرن و كيرف ف مروا أيأته ب
كرران المبررين أبررال ن يمكررن أن يررأته بررأمور , أ ررال ل ررا فرره المبررين أو يلغيررهت خا ررم إذا أن المبرري ِ 

 . -بفتا الياا –در م فه الثبوت من المبين 
ِ " :أما اقتد,ل م بقوله تةال و-3 َ َكراَن  َواْلِطْكَمرمِ َواْذكُْرَن َما يُتْلَ  فِه بُيُوتِكُنَّ ِمْن آيَراِت َّللاَّ إِنَّ َّللاَّ

هرذا ف رم و  تهه القنمبأن المراد من آيات هللا القرآن والطكمم ت "[34لَِايفاً َخبِيراً ]األطزاب : 

ت الذي أخرذه عرن غيررهت ولرم يبرين هرذا وهو را ع إل  اإلمام الشافةهغير  طيا عل  اإلال  
  الغير!

فره القررآن ثمران وردت  الطكمرم ونطن نقوال أن الطكمم , يمكن أن تكون القنم بطاال وذلك ألن
ت  129البقرر   وهره: تهنذكر هذه المر  أربام اآليات فقا ولينظرهرا القرارىا بنفقر تعشر  مر 
ت  164ت آال عمررررران  48ت أال عمررررران 269ت البقرررر   251ت البقررررر  231ت البقررررر  151البقرررر  
 34ت األطررزاب 12ت لقمرران 39اإلقرراا ت 125ت النطررال  110تالمائرد   113ت النقرراا  54النقراا 

 .2ت ال مةم  63ت الزخرف 20)ص(ت
 ؟  ةن  الطكمم فه هذه اآلياتموليرى ما  ونر و من القارىا أن ينظر فه هذه اآليات ليتدبر

ف رم اإلمررام الشرافةه مررن  اكمرر تهره القرنم" الطكمررم" ونلطرظ أن القراد  المفقرررين يقولرون أن
فر ذا نطرن ت فرم فره القررآنمع الملطظم أن الطكمم , علبرم ل را بالقرنم برال الطكمرم مةرَّ ت اآليم 

وب,ر  ربرك أ, تةبردوا إ, إيراه وبالوالردين "  :نا هللا عزو ال يقوالألفينظرنا فه قور  اإلقراا 
إطقانا .......... و, تم  فه األره مرطا إنك لن تخر  األره ولن تبلرل ال براال ارو,   كرال 

را أَْوَطر  إِلَْيرَك َرب رَك  ذلك كان قيئه عند ربرك مكروهرا ِ إِلَ راً  ِمرَن اْلِطْكَمرمِ ذَِلرَك ِممَّ َو,َ تَْ ةَراْل َمرَع َّللا 
ْدُطوراً ]اإلقراا : آَخَر فَتُْلقَ   "  [ 39,38,37  فِه َ َ نََّم َملُوماً مَّ

 :قررور  اإلقررراا مررن بولرره تةررال  همن ررا مررا ورد فرر تم موعررم مررن التةرراليم هررهإذا فالطكمررم 
ةا  لانبيراا يمكن أن تُ  وهذه التةاليم  ت"عند ربك مكروها" :.... إل  بوله تةال "وب,  ربك 

ِ َوَمرن يَْشركُْر فَِ نََّمرا "و َيقوال  وغيرهم لذا ن د أن هللا عزو ال َّ ُِ لَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِطْكَممَ أَِن اْشكُْر 
َ َغنِهِّ َطِميٌد ]لقمان :    ."[12يَْشكُُر ِلنَْفِقِه َوَمن َكفََر فَِ نَّ َّللاَّ

 إذا فنطن ن د أي,ا بةره التةراليم مرن الطكمرم فره قرور  لقمران  وهره تبردأ ب "أن اشركر و"
ولقرد وتنت ره فره هرذه القرور  بن ايرم مرواعظ لقمران عليره القرلم ,بنرهت   توهذا رأس الطكمرم

  [48]آال عمران: والتورا  واإلن يال"  والطكممعايت لقيدنا موق  وعيق  "ويةلمه الكتاب أُ 
وأعايرت أي,ررا للنبرره داخررال القرررآن ولرريس خار رهت لررذا ن ررد هللا عزو ررال يقرروال مخاابررا أزوام  

َ َكرراَن لَِايفرراً َخبِيررراً ": )ص(النبرره ِ َواْلِطْكَمررِم إِنَّ َّللاَّ َواْذكُررْرَن َمررا يُتْلَرر  فِرره بُيُرروتِكُنَّ ِمررْن آيَرراِت َّللاَّ
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منره ومرن أزوا ره هرو آيرات القررآن  )ص(تلر  فره أبيرات النبرهوالذي كران يُ  " [34]األطزاب : 
ع مرن ن لمرن لرم يقرمع فأزوا ه كن يقمةن طديثه منه وإذا لم يقمةنه منه يطكه من قرم تفقا

 .وهذا يكون عل  قبيال الطكايم , عل  قبيال التلو  
وارد  فره القررآن  الته إذا ابق ا اإلنقران  رار طكيمرا وهره فالطكمم م موعم من التةاليم نإذ

ت وهذا , يةنه أننا نقروال أن القرنم لريس ب را طكمرم! ,ت ففي را الكثيرر مرن الطكرمت وليقت القنم
 .هه الطكمم المةرفم المذكور  فه القرآن ولكنا ننفه أن تكون

مررا الرردليال فرره ذلررك أن ررا تزيررد علرر  القرررآن أو تلغرره  توطترر  علرر  فررره أن الطكمررم هرره القررنم
 ؟ -تنقخه–أطكامه 

 أب   ما هنالك أن يقاال أن القنم تاوال القرآن وهذا ما نقوال به. , دليال عل  ذلك و
إلمررام مالررك فرره التمقررك بكترراب هللا وقررنم نطررن نتفررض مة ررم فرره ببرروال الطرردي  الررذي رواه ا  و

 ت ولكن , دليال فيه عل  أن القنم تزيد عل  القرآن أو تنقخه.)ص(النبه
ت قندا,ةيف , أ ال له فه القرآنت علو  عل  أنه أما الطدي  الذي رواه اإلمام أبو داود ف و 

لردارمه وأبره داود ولم يرو عنه غير أطمد واعبد الرطمن م  وال كما باال ابن القاان طي  أن 
 .و متناأطت  به قندا فالطدي  ,ةيف , يُ  نإذ ولم يوثقه غير الة له وابن طبان وأبه داودت

أما مقألم أن الوابع يايد ذلكت فل بد ل ا من وبفم اويله طت  نظ ر أن الوابرع , يايردهم برأي 
لر  الررغم مرن أن وع .طاال من األطواالت طي  أن رم يقرتدلون بةرد  أطادير  علر  مرا ذهبروا إليره

ولكن , بد من التو,يا فه هذه النقارم طتر  يرتفرع اللربس  تتابهذا قيأخذ  زاا كبيرا من الك
 :و, يظال هناك أي إشكاال فه هذا المن   تعند الكثير

 لما نظرنا فه األطادي  الته بالوا بأن ا تا ال طكما خارم القرآنت و دناها ثلثم أنواع :
 ف ذا نأخذ به طتما وو وبا. نوع مندرم تطت القرآن ت-1
هو فه الوابع مندرم فه القرآن ولكن الد,لم ليقرت مباشرر   –نوع يزيد عل  ما فه القرآن -2

 .ف ذا قنم –فقلنا أنه زائد 

 رآن وهذا مردود.قنوع مخالف لل-3
 
 

 نماذم لف م األطادي  بالقرآن
 نمثال لكال نوع ونرد عل  اقتد,لت م:قو

 نه ليس فه القرآن وهو فيهت فمنه :أما النوع الذي رأوا أ
وهررذا لرريس فرره  تب,رر  بميرررا  القرردس لل ررد  )ص( ميرررا  ال ررد  طيرر  بررالوا أن النبرره-1

 !!القرآن
 القارىا طديثنا عرن ليتذكر و –بابيةم الطاال هذا مو ود فه القرآن  راطم طي  أن ال د  أم 

إذا ف رذا  .غيراب األم ترر  ال رد  عندو تولكن ا , تر  مع و ود األم –الفار  بين األب والوالد
 .فه القرآنت والطكم مو ود ب ور ف م من م

َواْعبُرُدواْ الشفةم طي  بالوا أن الشفةم لم ترد فه القررآن ت نقروال كيرف ذلرك وبرد هللا تةرال  " -2
َ َو,َ تُْشررِركُواْ بِررِه َشررْيئاً َوبِاْلَواِلررَدْيِن إِْطَقرراناً َوبِررِذي اْلقُْربَرر  َواْليَتَرر َواْلَ رراِر ِذي اَم  َواْلَمَقرراِكيِن َّللا 

َ ,َ يُِطب  َمن َكراَن  اْلقُْربَ  َواْلَ اِر اْلُ نُبِ  اِطِب بِالَ نِب َواْبِن القَّبِياِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُكُْم إِنَّ َّللا  َوال َّ
 ؟" [36ُمْختَا,ً فَُخوراً ]النقاا : 

اات إليه أن أت رف فه الةقار الذي أملكه بردون ومن أكبر اإلقا تفاو أمر باإلطقان إل  ال ار
 طقن إليه فه األمور ال غير  وأت اهله فه هذا األمر الةظيم ؟أإذنهت فكيف 

 .تطريم الميرا  عند اختلف الملم مقألم-3
أن الميررا  يكرون ممنوعرا فره طالرم  -تبةرا للمرن  – ت طير  أننرا نررىوهذه النقام ب را تف ريال

لطرابررم وليقررت م رررد اخررتلف الرردينت ومقررتندنا فرره ذلررك هررو بولرره وهرره طالررم ا ؛واطررد  فقررا
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وهُْم ",َ  :تةرال  رن ِديَراِركُْم أَن تَبَررر  يِن َولَررْم يُْخِرُ روكُم م ِ ُ َعرِن الَّرِذيَن لَررْم يُقَراتِلُوكُْم فِره الرد ِ  يَْنَ راكُُم َّللاَّ
َ يُِطب  اْلُمْقِقِاينَ  يِن َوأَْخَرُ روكُم نَّ إِ  َوتُْقِقاُوا إِلَْيِ ْم إِنَّ َّللاَّ ُ َعِن الَّرِذيَن بَراتَلُوكُْم فِره الرد ِ َما يَْنَ اكُُم َّللاَّ

ن ِديَاِركُْم َوَظاَهُروا َعلَ  إِْخَراِ كُْم أَن تََولَّرْوهُْم َوَمرن يَتَرَولَُّ ْم فَأُْولَئِرَك هُرُم الظَّراِلُموَن ]الممت طنرم : م ِ
ن لنرا والرذين ي,را دوننا فره الكفرار المقراتليفاآليم  ريطم فره أننرا , ي روز لنرا تروله   ت" [9

 !ث م ونر  من ميوربت قومو, ي وز بداهم التبرا من م ثم نت ديننا
قبال بداهم ت إذ , يُ أما إذا كان األمر فقا م رد خلف ملم فل مانع من التوار  بين ا,ثنين 

ما رواه نع الميرا  مثال منع التوار ت وعل  هذا إذا ف منا األطادي  الته تمالبر والققا ثم يُ 

أن المراد من الكافر هو , "اْلُمْقِلمَ  اْلَكافِرُ  َو,َ  اْلَكافِرَ  اْلُمْقِلمُ  يَِر ُ  ,َ  .... - 6267البخاري "

كان الطدي  منابقا مع النص القرآنه تابةا له مقتخر ا منهت أما إذا بلنا أن المراد  تالطربه
 ن الطدي  مخالفا لما  اا فه القرآن.من الكافر هنا كال من هو ليس بمقلم فيكو

مرا رواه الترمرذي  عامرم ف ره ,رةيفم مثرال: دينال أما األطادي  الته تمنع التوار  عند اختلف

ثَنَا -2034" ثَنَا َمْقةََد َ  ْبنُ  ُطَمْيدُ  َطدَّ بَْيررِ  أَبِره َعرنْ  لَْيلَر  أَبِره اْبرنِ  َعرنْ  نَُمْيرٍ  ْبنُ  ُطَ ْينُ  َطدَّ  َعرنْ  الز 

ِ  َعنْ  َ ابِرٍ  ُ  َ لَّ  النَّبِه   "ِملَّتَْينِ  أَْهالُ  يَتََواَر ُ  ,َ  " بَاالَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ثَنَا  -2523: ومثال ما رواه أبوداود ثَنَا ِعيالَ اإِْقرمَ  ْبنُ  ُموَق  َطدَّ رادٌ  َطردَّ  َعرنْ  اْلُمةَل ِرمِ  َطبِيربٍ  َعرنْ  َطمَّ

ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ  بَاالَ :  بَاالَ  َعْمروٍ  ْبنِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  هِ َ د ِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  شُةَْيبٍ  ْبنِ  َعْمِرو  َوَقرلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
وهرذه  توالطدي  مداره عل  عمررو برن شرةيب عرن أبيره عرن  رده " َشتَّ  ِملَّتَْينِ  أَْهالُ  يَتََواَر ُ  ,َ 

  القلقلم ي,ةف ا مةظم الةلماا.

ثَنَا -2524" :اه أبردداودثرا وو وهناك بعض األحاديث األخرر  ثلر   ثَنَا ُمَقردَّدٌ  َطردَّ  اْلرَواِر ِ  َعْبردُ  َطردَّ

ِ  َطِكريمٍ  أَبِره ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ثَنَا اْلَواِقرِاه   ْبرنِ  يَْطيَر  إِلَر  اْختََ رَما أََخرَوْينِ  أَنَّ  بَُرْيرَد َ  ْبرنُ  َّللاَِّ  َعْبردُ  َطردَّ
ثَنِه َوبَرراالَ  ِمْنُ َمررا اْلُمْقررِلمَ  فَررَورَّ َ  َوُمْقررِلمٌ  يَُ رروِديِّ  يَْةَمرررَ  ثَررهُ  َرُ ررلً  أَنَّ  اأْلَْقررَودِ  أَبُررو َطرردَّ  ُمةَرراذًا أَنَّ  َطدَّ
ثَهُ  ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالَ  َقِمْةتُ  بَاالَ  َطدَّ ْقَلمُ  يَقُوالُ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ " اْلُمْقرِلمَ  فَرَورَّ َ  يَرْنقُصُ  َو,َ  يَِزيدُ  اإْلِ

وهرو طردي   تن هرو علر  غيرر ملترهمرممرن أنره يرور  المقرلم  توهذا الطردي  يةراره األخررين
 .منقاع

 !ولكرن بروال ال رطابه لريس بط رم تالته تقوال ب ذا القوال توهناك بةه الروايات عن ال طابم
برن أبره مرن يقروال ب رواز ميررا  المقرلم للكرافر مثرال مةاويرم  والترابةين  د من ال رطابموُ  فلقد

ر وقةيد بن المقريب ومقررو  برن األ ردع وعبرد هللا قفيان ومطمد بن الطنفيم وأبو ةفر الباب
 .هبن مغفال ويطه بن يةمر وإقطا  بن راهوي

ف منرا أن هرذا كران را ةرا ألن و تف ذا كان هنراك خرلف برين المنرع بتاترا وت رويز ذلرك للمقرلمين
ألن اخررتلف الرردين , يمنررع بررال إن األمررر كلرره كمررا ف منررا  ت  المقررلمين مررن غيرررهمالرقرروال ور  

 .فل طرم  بالطرابم أي الةداو  والبراا من المقلمينمرتبا 
أينرا أن را وهرا نطرن برد ر تإذا هذه نماذم ألطادي  رأوا أن ا أ لت أطكاما , أ ال ل ا فه القرآن

 كل ا نابةم من القرآن.
 
 أمثلم:بةه له نأته إل  النوع الثانه ون,رب  و 

آن ولكننا ن د ل را إشرار  فره القررآن وهره مر فه القرت ف ه وإن لم يرد ل ا أونبدأ مثل باللطيم
ْبرَت بَرْيَن بَنِرره  تَأُْخرْذ بِِلْطيَتِرهااَل يَرا اْبررَن أُمَّ َ, "بَر :بولره تةرال  َوَ, بَِرأِْقره إِن ِره َخِشرريُت أَن تَقُرواَل فَرَّ

 تككررذل" ف ررا هررو ذا قرريدنا هررارون كرران ذا لطيررم ونبينررا [94إِْقررَرائِياَل َولَررْم تَْربُررْب بَررْوِله ]ارره : 

ونرى أن كال األنبياا كانوا كذلكت فنخرم من هذه اإلشار  أن اللطيم قنم وإن لم يررد برذلك أمرر 
 .ألنه لو ورد ل ارت وا بم
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 اولكنر تلرم يررد برذلك أمرر فره القررآن ه وإنف نر تومن ذلك أي,ا التيمن أي فةال اإلشرياا براليمين
م ن رد أن كلمرم اليمرين ذو شربه وطتر  فره اللغرات األوربير –نلطظ أن أهال اليمين هرم النرا ون 

 .ال اليمين ونمارس أعمالنا باليمينت فلذا نتشبه بأه-كبير بكلمم ال واب
و رد ل را إشرارات أو أ رال برآنرهت وإن ت )ص( وإذا نظر المرا فه كال القنن الوارد  عن النبه

 بررال علرر  قرربيال اإلشررار  تلرم يكررن هررذا األ ررال القرآنرره علر  قرربيال األمررر وعلرر  قرربيال المباشرر 
 اار الةام .وا,قتنباا والقير فه اإل

 
نر رو مرن القرارىا أن  لرذا تالكثيرر مرن ا,عترا,رات رونأته اآلن إل  النوع الثال  الذي قريثي 

طير  أنره قريرى ن  را غيرر مرألوف فره يوازن األدلم بميزان الةقال , بميزان الةاافم والتةرودت 
 تةقف فيه:وإن كان مناقيا  دا ,  تالتوفيض بين القرآن والقنم

 األطادي  الته تخالف القرآن:
 :نبدأ هنا بطدي  غير مش ور وهو مارواه أبو داود

ثَنَا  -2445" دُ  َطدَّ ثَنِه فَاِرٍس  ْبنِ  يَْطيَ  ْبنُ  ُمَطمَّ ثَنَا َراَهَوْيرهِ  ْبرنِ  إِْبرَراِهيمَ  ْبنُ  إِْقَطضُ  َطدَّ  َعتَّرابُ  َطردَّ

ثَنَا بَِشيرٍ  ْبنُ  ره   اْلقَدَّاحُ  ِزيَادٍ  أَبِه نُ بْ  َّللاَِّ  عُبَْيدُ  َطدَّ بَْيررِ  أَبِره َعرنْ  اْلَمك ِ  َعرنْ  َّللاَِّ  َعْبردِ  ْبرنِ  َ رابِرِ  َعرنْ  الز 
ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالِ  هِ  ذََكا ُ  اْلَ نِينِ  ذََكا ُ  بَاالَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ  . "أُم ِ

 ةال  "طرمت عليكم الميتم"هذه الروايم باالم لمخالفت ا بوله ت ألن فنطن نرد هذا الطدي ت
فرل ي روز أكرال إذا ت بره زيراد القرداح المكره وهرو لريس برالقويأثم إن الطردي  فيره عبيرد هللا برن 

 .ال نين الذي مات فه بان أمه بط م أننا ذكينا أمه

ثَنَا -5465" رواه أطمد  ونأته إل  طدي  آخر وهو ما ثَنَا قَُرْي ٌ  َطدَّ ْطَمنِ  َعْبدُ  َطدَّ  ْبرنِ  َزْيدِ  ْبنُ  الرَّ

ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالُ  بَاالَ  بَاالَ  عَُمرَ  اْبنِ  َعنِ  أَْقلَمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  أَْقلَمَ   َمْيتَتَرانِ  لَنَرا أُِطلَّرتْ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
ا َوَدَمانِ  ا َواْلَ َرادُ  فَاْلُطوتُ  اْلَمْيتَتَانِ  فَأَمَّ َطا فَاْلَكبِدُ  الدََّمانِ  َوأَمَّ  " الُ َوالا ِ

ثَنَا  -76 ويقتدلون أي,ا بما رواه أبو داود "  ْبرنِ  َ رْفَوانَ  َعنْ  َماِلكٍ  َعنْ  َمْقلََممَ  ْبنُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  َطدَّ

ارِ  َعْبردِ  بَنِره ِمرنْ  َوهُروَ  بُرْرَد َ  أَبِره ْبرنَ  اْلُمِغيَر َ  أَنَّ  اأْلَْزَر ِ  اْبنِ  آالِ  ِمنْ  َقلََممَ  ْبنِ  َقِةيدِ  َعنْ  قُلَْيمٍ   الردَّ
ُ  َ رلَّ  النَّبِهَّ  َرُ الٌ  َقأاَلَ :  يَقُوالُ  هَُرْيَر َ  أَبَا َقِمعَ  أَنَّهُ  ْخبََرهُ أَ   إِنَّرا َّللاَِّ  َرقُروالَ  يَرا فَقَراالَ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ

رأْنَا فَرِ نْ  اْلَمرااِ  ِمرنْ  اْلقَِليرالَ  َمةَنَرا َونَْطِمرالُ  اْلبَْطرَ  نَْرَكبُ  ر َعِاْشرنَا بِرهِ  تََو,َّ ُ أَفَنَتََو,َّ  فَقَراالَ  اْلبَْطررِ  بَِمرااِ  أ
ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ    " َمْيتَتُهُ  اْلِطال   َماُاهُ  الاَُّ ورُ  هُوَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ف م يرون أن هذا الطدي  خ ص الرنص القرآنره "طرمرت علريكم الميترم والردم" فخ رص مرن 
 .االهذا الةموم الطوت أي القمك وال راد ودمان هما الكبد والاط

ال فره و,  ردا ف مرا ,رةيفانعل  الرغم من أن قرند الطرديثين , يخلرو مرن مقراال شرديد  :فنقوال
الم,ررمونت  و يةتبرررأن الشرررع , يةتبررر بالمقررم  ت بمررا ف ررم آخررر في مررا لنررا :نقرروال نرراولكت ذلررك

فرل يردخلن فره  تفالكبد والاطاال , يةدان طقيقم من الدماا بال هما نوع مخ روص مرن اللطروم
وأمررا  توطترر  لررو كانررا دمررين ف مررا ليقررا مقررفوطين والرردم المطرررم هررو الرردم المقررفوح تمالتطررري

بمةن  أننا إذا ا ادناه من البطر مات مباشر  ف ذا طقيقم , يةتبر ميتا بال  تالقمك فل زكا  له
ذك برال هرو مرن براب الميترم البطر فل ي روز أكلره ألنره لرم يُر يدا و يده هو ذكاتهت أما ما بذفه 

وأما ال راد ف و مرن الطشررات وبابيةرم الطراال إذا أكرال اإلنقران ال رراد فلرن يرأت بره  متالمطرم
 ت أمررا مررا و رد ميتررا فررل ي رروز أكلرره.ويذبطره بررال قي,ررربه أو يفةررال أي شررها ليقتلره ولررن يذكيرره

وعل  هذا يكون الطدي   ريا علر  الةررف ولريس مرن براب الطقيقرم الوابةرم وهرو لرم يخ رص 
 القرآن.

 
ومرن ذلرك مرا رواه أبرو  تطررم الرذهب والف,رم علر  ذكرور المقرلمين )ص( النبرهيقتدلون برأن 

ثَنَا -3535" :داود ثَنَا َقررِةيدٍ  ْبررنُ  بُتَْيبَررمُ  َطرردَّ  أَْفلَرراَ  أَبِرره َعررنْ  َطبِيرربٍ  أَبِرره ْبررنِ  يَِزيرردَ  َعررنْ  اللَّْيرر ُ  َطرردَّ
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 ِ ُ  َرِ,رهَ  َااِلربٍ  أَبِه ْبنَ  َعِلهَّ  َقِمعَ  أَنَّهُ  اْلغَافِِقهَّ  يَْةنِه ُزَرْيرٍ  ْبنِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  اْلَ ْمَدانِه   يَقُروالُ  َعْنرهُ  َّللاَّ
ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  نَبِهَّ  إِنَّ   ثُرمَّ  ِشرَماِلهِ  فِره فََ ةَلَرهُ  ذََهبًرا َوأََخرذَ  يَِمينِرهِ  فِره فََ ةَلَرهُ  َطِريرًرا أََخرذَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
تِه كُورِ ذُ  َعلَ  َطَرامٌ  َهذَْينِ  إِنَّ  بَاالَ   "أُمَّ

, يربرر  لدر رم ال رطمت وهنرراك روايرات أخرررى ت وهرو أو, هرذا الطرردي  فره قرنده مقرراالنقروال: 
أن النبره  رل  َّللاَّ  :عن أبه موق رواه أطمد والنقائه والترمذي ما وردت ب ذا المةن  من ا 

و أي,را وهرت "وطرم علر  ذكورهرا أطال الذهب والطرير لإلنا  من أمته" :عليه وآله وقلم باال
 طدي  مةلوال , ي ا.

وردت الةديد من الروايات فه هذا الشأن , يخلو أي ا من ماةنت ولكن يمكن القروال أن  ونقوال:
هررال يةررد هررذا الن رره مررن برراب  :لنررا أن نقررأاللررذا فهررذا الن رره يرردخال تطررت الن رره عررن اإلقرررافت 

 التطريم؟
أنره ي روز للر رال لربس  76مرن يررىأكثر الةلمراا علر  أن الن ره هنرا علر  التطرريم ولكرن هنراك 

وفرره نفررس  تطيرر  أنرره وردت أطاديرر  أخرررى تةرراره التطررريم-ذلررك الطريررر والررذهب و, يطرررم 
الوبت بد يكون الر ال غنيا  دا و, يةد هذا من باب الترفت بال إن فه زماننا هذا مرا هرو أغلر  

 تبراب المطرمرات من الذهب والطريرت ف ال ي وز مثل أن يكون الذهب والطرير عل  الر اال من
ليقررت مررن برراب  تت رراوزت أقررةارها الطريررر بمراطررالالترره  تت الفرراخر اواللالررا والمرراس والبررذ

أن الن ه الوارد فه هذا الم راال كران مرن براب الترورع ومناقربم ى الم يزون وير –؟المطرمات
ت طي  أن الناس كرانوا فره ,ريض وبلرم مراال الذي كان مو ودا فه المدينم فه هذا الوبت تالطاال

  ؟ إقرافا لبس الذهب والطريرف ال كان يمكن أ, يُةد 
فلرم تفرر  برين ر رال  تاألطادير  الةامرم التره وردت فره الن رهببرال واز  برول معلر  ويقتدلون 

ثَنَا -3235": ما رواه أبوداودت مثال وامرأ  ثَنَا عَُمرَ  ْبنُ  َطْفصُ  َطدَّ  اْبرنِ  َعرنْ  اْلَطَكرمِ  َعنْ  شُْةبَمُ  َطدَّ

مٍ  ِمنْ  بِِ نَااٍ  ِدْهقَانٌ  فَأَتَاهُ  فَاْقتَْققَ  بِاْلَمَدائِنِ  ُطذَْيفَمُ  َكانَ  بَاالَ   لَْيلَ  أَبِه  لَرمْ  إِن ِره َوبَراالَ  بِرهِ  فََرَمراهُ  فِ,َّ
ُ  َ ررلَّ  َّللاَِّ  َرقُرروالَ  َوإِنَّ  يَْنتَررهِ  فَلَررمْ  نََ ْيتُررهُ  بَرردْ  أَن ِرره إِ,َّ  بِررهِ  أَْرِمررهِ   اْلَطِريرررِ  َعررنْ  نََ رر  َوَقررلَّمَ  َعلَْيررهِ  َّللاَّ

يبَامِ  مِ  الذََّهبِ  آنِيَمِ  فِه الش ْربِ  َوَعنْ  َوالد ِ ْنيَا فِه لَُ مْ  ِههَ  َوبَاالَ  َواْلِف,َّ  " اآْلِخَر ِ  فِه َولَكُمْ  الد 
ل رم فره الردنيا  هره الرذهب والف,رم والطريرر والرديبام.......  -5383" وما  اا فه البخاري  

 "ولكم فه اآلخر 
 تعن الذهب والطريررالةام كان فه أوال ال  ر  عندما ن   الرقوال الر اال والنقاا الن ه  ف ذا

 وهنراك ثم  وزه للنقاات ف ذا دليال عل  أن األمرر كران مرداره علر  اليقرر والطالرم ا, تماعيرمت
 :ما رواه أبو داودمثال  الشأنروايات أخرى ت ب فه هذا 

ثَنَا -3602"  ثَنَا اْلِطْمِ ه   َقِةيدٍ  ْبنِ  عُثَْمانَ  ْبنُ  َعْمُرو َطدَّ  فَردَ :وَ  بَراالَ  َخاِلردٍ  َعرنْ  بَِطيرٍ  َعنْ  بَِقيَّمُ  َطدَّ

 ْبرنِ  ُمةَاِويَرمَ  إِلَر  بِنَّْقِرينَ  أَْهالِ  ِمنْ  أََقدٍ  بَنِه ِمنْ  َوَرُ الٌ  اأْلَْقَودِ  ْبنُ  َوَعْمُرو َكِربَ  َمْةِدي ْبنُ  اْلِمْقَدامُ 
ٍ  ْبرنَ  اْلَطَقنَ  أَنَّ  أََعِلْمتَ  ْلِمْقَدامِ لِ  ُمةَاِويَمُ  فَقَاالَ  قُْفيَانَ  أَبِه رعَ  تُرُوف ِهَ  َعِلره   َرُ رالٌ  لَرهُ  فَقَراالَ  اْلِمْقرَدامُ  فََر َّ

ُ  َ ررلَّ  َّللاَِّ  َرقُرروالُ  َوَ,ررةَهُ  َوبَرردْ  ُمِ رريبَمً  أََراَهررا ,َ  َوِلررمَ  لَررهُ  بَرراالَ  ُمِ رريبَمً  أَتََراَهررا  فِرره َوَقررلَّمَ  َعلَْيررهِ  َّللاَّ
ٍ  ِمنْ  َوُطَقْينٌ  ِمن ِه ذَاهَ  فَقَاالَ  ِطْ ِرهِ  ُ  أَْافَأََها َ ْمَر ٌ  اأْلََقِدي   فَقَاالَ  َعِله   اْلِمْقرَدامُ  فَقَراالَ  بَاالَ  َوَ الَّ  َعزَّ  َّللاَّ
ا ْبنِه َ رَدْبتُ  أَنَرا إِنَّ  ُمةَاِويَرمُ  يَرا بَراالَ  ثُرمَّ  تَْكرَرهُ  َما َوأُْقِمةَكَ  أَُغي َِظكَ  َطتَّ  اْليَْومَ  أَْبَرحُ  فَلَ  أَنَا أَمَّ  فََ رد ِ
ْبنِه َكذَْبتُ  أَنَا َوإِنْ  َُِّ  فَأَْنشُرُدكَ  بَراالَ  أَْفةَرالُ  بَاالَ  فََكذ ِ ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالَ  أَنَّ  تَْةلَرمُ  َهرالْ  بِرا  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
َُِّ  فَأَْنشُرُدكَ  بَراالَ  نَةَرمْ  بَراالَ  الرذََّهبِ  لُرْبِس  َعنْ  نََ   ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  قُروالَ رَ  أَنَّ  تَْةلَرمُ  َهرالْ  بِرا  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
َُِّ  فَأَْنشُرُدكَ  بَراالَ  نَةَرمْ  بَراالَ  اْلَطِريررِ  لُْبِس  َعنْ  نََ   ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالَ  أَنَّ  تَْةلَرمُ  َهرالْ  بِرا  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
بَاعِ  ُ لُودِ  لُْبِس  َعنْ  نََ   كُوبِ  الق ِ  يَرا بَْيتِركَ  فِره كُلَّرهُ  َهرذَا َرأَْيرتُ  لَقَردْ  فَرَوَّللاَِّ  بَراالَ  ةَرمْ نَ  بَاالَ  َعلَْيَ ا َوالر 

 يَرأُْمرْ  لَرمْ  بَِمرا ُمةَاِويَرمُ  لَهُ  فَأََمرَ  َخاِلدٌ  بَاالَ  ِمْقَدامُ  يَا ِمْنكَ  أَْنُ وَ  لَنْ  أَن ِه َعِلْمتُ  بَدْ  ُمةَاِويَمُ  فَقَاالَ  ُمةَاِويَمُ 
بََ ا اْلِمائَتَْينِ  فِه ِ,ْبنِهِ  َوفََرهَ  ِلَ اِطبَْيهِ   َشرْيئًا أََطرًدا اأْلََقرِدي   يُْةاِ  َولَمْ  بَاالَ  أَْ َطابِهِ  فِه اْلِمْقَدامُ  فَفَرَّ

                                                
 الخالف مبسوط في  تاب نيل األوطار فمن  راد المقارنة بين  دلة الفريقين فليرجع يلى ال تاب و ليقارن . 76
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را ررا فَقَرراالَ  ُمةَاِويَرمُ  ذَِلرركَ  فَبَلَررلَ  أََخررذَ  ِممَّ را يَررَدهُ  بََقرراَ  َكررِريمٌ  فََرُ رالٌ  اْلِمْقررَدامُ  أَمَّ  َطَقررنُ  فََرُ ررالٌ  اأْلََقررِدي   َوأَمَّ
ْمَقاكِ   " ِلَشْيئِهِ  اإْلِ

ت ف رال ن لربس  لرود القرباع والركروب علي ران ر  عر )ص(  ذه الروايم تو,ا أي,ا أن النبرهف
 رام أي,ا؟ط هه
ت ولكن أطدهما يررى أن الرذهب فقان عل  أن الترف واإلقراف طرامأن ما يت نخرم من الرأيينف

 تر مررتبا بالطالرمأن األمروالطرير طرام ألن ما من باب التخن  والتررفت ويررى الاررف اآلخرر 
والرذهب  اا فاطشثراوإن كان ال ت"و, تقرفوا" :ف ذا كان فه األمر ترف ف و طرام لقوله تةال 

الباهظررم  والطلرر  وعلينررا أن نطرررم الملبررس تفررالةبر  بررالترف والكبررر فرقرروالطريررر لرريس ب
 .دخو, تطت الن ه عن الترف واإلقرافالتكاليف 

 ف ما مندر ان تطت النص القرآنه ولم يأتيا ب ديد.عل  كل التأويلين لاطادي   نإذ
 

ونررأت  إلرر  طرردي  شرر ير ولكنرره مخررالف للررنص القرآنرره مخالفررم بينررم وهررو مررارواه الترمررذي " 

ثَنَا -1065 ثَنَا َمنِيررعٍ  ْبررنُ  أَْطَمرردُ  َطرردَّ ثَنَا إِْبررَراِهيمَ  ْبررنُ  ِعيالُ اإِْقررمَ  َطرردَّ  ْبررنِ  َقررِةيدِ  َعررنْ  َزْيرردٍ  ْبررنُ  َعِلرره   َطرردَّ

ِ  َعررنْ  اْلُمَقرري ِبِ  ُ  َ ررلَّ  َّللاَِّ  َرقُرروالُ  بَرراالَ  بَرراالَ  َااِلرربٍ  أَبِرره ْبررنِ  َعِلرره  َ  إِنَّ  :َوَقررلَّمَ  َعلَْيررهِ  َّللاَّ مَ  َّللاَّ  ِمررنْ  َطرررَّ
َ,اعِ  مَ  َما الرَّ   .َطبِيبَمَ  َوأُم ِ  َعبَّاٍس  َواْبنِ  َعائَِشمَ  َعنْ  اْلبَاب َوفِه بَاالَ " النََّقبِ  ِمنْ  َطرَّ

بررال كرران مررن ت )ص(وردت روايررات أخرررى تو,ررا أن هررذا القرروال لررم يكررن مررن النبرره أو, :نقرروال 
 : عائشم ر,ه هللا عن ا طي   اا فه البخاري

ثَنَا -4422"   ِ  َعررنْ  شُررةَْيبٌ  أَْخبََرنَررا اْليََمررانِ  أَبُررو َطرردَّ ْهررِري  ثَنِه الز  بَْيرررِ  ْبررنُ  عُررْرَو ُ  َطرردَّ  َعائَِشررمَ  أَنَّ  الز 

ُ  َرِ,هَ   لَرهُ  آذَنُ  ,َ  فَقُْلرتُ  اْلِطَ رابُ  أُْنرِزالَ  بَْةَدَما اْلقُةَْيِس  أَبِه أَُخو أَْفلَاُ  َعلَهَّ  اْقتَأْذَنَ  : بَالَتْ  َ اَعنْ  َّللاَّ
ُ  َ ررلَّ  النَّبِررهَّ  فِيرهِ  أَْقررتَأِْذنَ  َطتَّر   نْ َولَِكرر أَْرَ,ررةَنِه هُروَ  لَررْيسَ  اْلقُةَرْيِس  أَبَررا أََخرراهُ  فَرِ نَّ  َوَقررلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ

ُ  َ رلَّ  النَّبِره   َعلَرهَّ  فََدَخالَ  اْلقُةَْيِس  أَبِه اْمَرأَ ُ  أَْرَ,ةَتْنِه  إِنَّ  َّللاَِّ  َرقُروالَ  يَرا لَرهُ  فَقُْلرتُ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
ُ  َ رلَّ  ه  النَّبِر فَقَراالَ  أَْقرتَأِْذنَكَ  َطتَّر  لَهُ  آذَنَ  أَنْ  فَأَبَْيتُ  اْقتَأْذَنَ  اْلقُةَْيِس  أَبِه أََخا أَْفلَاَ   َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
كِ  تَأْذَنِه أَنْ  َمنَةَكِ  َوَما ُ الَ  إِنَّ  َّللاَِّ  َرقُوالَ  يَا بُْلتُ  َعم   اْمرَرأَ ُ  أَْرَ,رةَتْنِه َولَِكرنْ  أَْرَ,رةَنِه هُوَ  لَْيسَ  الرَّ
كِ  فَِ نَّهُ  لَهُ  ائْذَنِه فَقَاالَ  اْلقُةَْيِس  أَبِه ُمروا تَقُروالُ  َعائَِشرمُ  َكانَرتْ  فَِلرذَِلكَ  عُرْرَو ُ  الَ بَرا يَِمينُكِ  تَِربَتْ  َعم   َطر ِ
َ,اَعمِ  ِمنْ  ُمونَ  َما الرَّ  ."النََّقبِ  ِمنْ  تَُطر ِ

تبةرا لف ررم هررا,ا وهنراك أطاديرر  أخرررى فره هررذا البرراب ولكرن لررن نةلررض علي را قررندا ألن متن ررا 
َ رراتُكُْم ُطر ِ " :طيرر  أن هللا عزو ررال يقرروال تيخررالف اآليررم مخالفررم  ررريطمالةلمرراا  َمررْت َعلَررْيكُْم أُمَّ

رراتُكُْم َوَخررا,َتُكُْم َوبَنَرراُت األَخِ َوبَنَرراُت األُْخررِت  َ رراتُكُُم اللَّتِرره أَْرَ,ررْةنَكُْم َوبَنَرراتُكُْم َوأََخررَواتُكُْم َوَعمَّ َوأُمَّ
َ,اَعمِ  َن الرَّ َ اُت نَِق ئِكُْم َوَربَائِبُكُُم اللَّتِه فِ  َوأََخَواتُكُم م ِ رن ن َِقر ئِكُُم اللَّتِره َدَخْلرتُم َوأُمَّ ه ُطُ وِركُم م ِ

ْم َوأَن تَْ َمةُرواْ بِِ نَّ فَِ ن لَّْم تَكُونُواْ َدَخْلتُم بِِ نَّ فَلَ ُ نَاَح َعلَْيكُْم َوَطلَئاُِل أَْبنَرائِكُُم الَّرِذيَن ِمرْن أَْ رلَبِكُ 

َ كَ  ِطيماً ]النقاا : بَْيَن األُْختَْيِن إَ,َّ َما بَْد َقلََف إِنَّ َّللا   " [23اَن َغفُوراً رَّ

 نترره أر,ررةللوذكررر فرره وقررا ن األم ررات ا تفررنطن ن ررد أن هللا عرردد المطرمررات مررن النقررب
ت فمرا فائرد  التخ ريص إذا كران مرراد هللا أن مرن النقربوأخوات الر,اعم ثرم أكمرال المطرمرات 

المطرمرات مرن النقرب أن يطرم من الر,اع ما يطرم من النقب؟ ألم يكن هللا يقتايع بةرد خرتم 
 ؟ "ومن الر,اع مثل ن" وب ذا ينت ه األمر :يقوال

  .بال هو وا ب الرد ولكن أن يطدد القرآن أمرا ثم يوقةه الرقوال فل أ د له مةن  مقبو,ت 
وأما القوال بأن هذا األمر ي وز بياقا ف ذا ما , ي را عنردي برأي طراال مرن األطرواالت فطتر  لرو 

قبرال القيراس فره أمرر طردده هللا برأفراد مةينرمت أمرا فيمرا لرم يط رر فقرد يُ  ببلنا بالقياس فل يكرون
 القياس.

ولكررن , بررد مررن القرروال أن هررذا الرررد والقرروال بو,ررع ت , ي رراف م ررم ل تبةرراف ررذا الطرردي   نإذ
الطدي  هو بقبب ف م ها,ا الةلماا الذين  ةلوه مةار,ا لكتاب هللات إ, أنه ظ رر لره فره ف رم 

ت اآليرم و, الطردي بقت إليه ويتفرض مرع مف روم اآليرم فرل نةارال  أعتقد أنه قُ هذا الطدي  ف م ,
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ما يطرم من النقرب" لرم يكرن  ر,اع"يطرم من ال :عندما باال )ص( وهذا الف م هو أن الرقوال
وهو تطرريم النكراحت أي  تمن أم وأخت وعمم وخالم ولكن كان يق د التطريم ذاته األفراديق د 

الر,راع  بقرببنكاح بقبب النقب فره أنرواع مةينرم فكرذلك طررم النكراح كما طرم هللا عزو ال ال
ف ذا الف م المطتمال  دا والموفرض برين اآليترين  .عاماتطريما وليس  تفه النوعين الذين ذكرهما

لرم ويقولرون: ف م بداهم من اآليمت همال تمامات ألن األوائال لم يقولوا بهت وألن م يرون أن هذا يُ أُ 
 ؟)ص( النبه هبال
هذا الطدي ت فالطردي  كمرا نةررف كلنرا لره أقرباب بيرال في رات  )ص( وال: هللا أعلم لم باال النبهنق

وبد, من أن ي ت د الةلماا فيخر وا لنا علرم "أقرباب ورود الطردي "ت الرذي هرو ,رروري فره 
ت ومرن الممكرن نآأخر وا لنا "علم أقباب النزوال" للقر ف م الطدي  واألطكام المقتخر م منهت

النبه الكريم باله ردا علر  مرن يقرتغرب أو يقرتثقال أن يطررم النكراح بقربب الر,راعت أن يكون 
 فقاال: يطرم من الر,اع ما يطرم من النقبت أي أن كلي ما يطرمان النكاح!

 
المررأ  علر  عمت را أو  تطرريم نكراح :التره اقرتقلت القرنم في را بالتشرريعويقولون من األشرياا 

 :ريويقتدلون بما رواه البخا تخالت ا

ثَنَا -4717 "  ِ  َعرنْ  َعاِ مٌ  أَْخبََرنَا َّللاَِّ  َعْبدُ  أَْخبََرنَا َعْبَدانُ  َطدَّ ُ  َرِ,رهَ  َ رابًِرا َقرِمعَ  الشَّرْةبِه   َعْنرهُ  َّللاَّ

ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ  نََ  : بَاالَ  تَِ ا َعلَ  اْلَمْرأَ ُ  تُْنَكاَ  أَنْ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ  " اَخالَتِ َ  أَوْ  َعمَّ
علر   )ص( فلريس كرال ن ره مرن النبره والذي نراه هو أن هذا الن ره لريس علر  قربيال التطرريمت

 . ذا فةله اإلنقان , يأثمت ف و عل  قبيال التنزهت فقبيال التطريم
"إنكررم إن فةلررتم ذلررك باةررتم   -كمررا ورد فرره روايررات أخرررى-ت ونلطررظ أن الةلررم فرره ذلررك الن رره

لرذا مرن األف,رال أ,  ألي برريبتينت نقرانمو رود  فره نكراح اإلونلطظ أن هذه الةلرم  تأرطام م"
 كر فه كتاب هللا فقا.ت ولكن إذا بط  عن الطال والطرممت فالطرام ما ذُ يفةال

هذا كله إذا بلنا أن هذا الن ه كان بةد نزوال آيم النقراا ولريس ببل رات فر ذا كران الن ره ببرال آيرم 
ثرم نرزال القررآن بتطديرد أنرواع  –د له و اهتهوهو ا ت ا – (ص)النقاا وكان من ا ت اد النبه 
 –ت بال يكون هو الرذي ألغره طكمره اقخات فل يكون الطدي  ن(ص) خا م بخلف ما ذكره النبه

ربما كان مرن ف تألنه لم يثبت دليال عل  أن األمر فه هذا الشأن كان بوطه تقم  هذا نقخاو, يُ 
 .(ص)ا ت اد النبه 

عن عقب الفطالت ولكننا نرى أنه لريس  )ص( ثال ن ه النبهوثمم أطادي  أخرى يقتدلون ب ا م
 ا أَي َ ررا الَّررِذيَن آَمنُررواْ ,َ تَررأْكُلُواْ أَْمررَوالَكُْم بَْيررنَكُْم بِاْلبَاِاررالِ "يرر :كررذلك ف ررو منرردرم تطررت بولرره تةررال 

 "[29]النقاا : 

ره ل را قرنةو !للقررآن لاطكام المخالفرميقتدلون ب ا عل  تأ يال القنم  أطادي  أخرى توثم
 .عند الطدي  عن النقخ

ظ ررر لنررا إخرروانه أن األطاديرر  الترره يقررتدلون ب ررا فرره تأ رريال األطكررام بخررلف القرررآن إمررا  نإذ
 ملرون القررآن , وإما تابةرم للقررآن ولكرن نظررا ألن رم كرانوا يُ  تمخالفم للقرآن ف ه وا بم الرد

الثالر  وهرو الرذي يقولرون أنره وأمرا النروع  يفقرونه فقالوا هذا ليس فه القرآن بال فه القنم!ت
 .يقوم بنقخ القرآنت ف ذا ما قنةره له عند الطدي  عن النقخ

 

  مـالرأي بدي
 

 من باال به؟أهال القنمت علماا ت أم أن هناك من ولكن هال نطن أوال من باال ب ذا الرأي
 فره تاألزهررئريس ل نرم الفتروى برهذا الرأي ليس  ديدا أو بدعا مرن القروالت ونرذكر هنرا فتروى 

 :قااال و ه إليه فه هذه المقألمت طي  ورد ما ن ه
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  :وبةد تالشريف القلم عليكم ورطمم هللا وبركاته األزهرب لقيد األقتاذ رئيس ل نم الفتوىا"
 ؟ نر و اإلفاد  بالرأى مع ف ال من أنكر اقتقلال القنم ب ثبات اإلي اب والتطريم يةد كافرا أم ,

 ا,قتد,ال. وشكرا.
مطمرد وعلر  آلره و رطبه  من الرطيم وال ل  والقلم عل  قيد المرقلين قريدنابقم هللا الرط
 تنققم األطكام عند ال م ور إل  خمقم أبقام:  : والتابةين وبةد

 “برنص  رريا باةر  الثبروت وباةر  الد,لرم.  ٬الوا ب: وهو مرا يثبرت البره مرن المكلرف -1

مررن كترراب هللا أو قررنم رقرروله ”  نأن لرره مةنرر  واطرردا فررل يختلررف فرر  مةنرراه الم ت رردو بمةنرر 
 المتواتر .

 مرن ٬بردليال باةر  الثبروت وباةر  الد,لرم  ٬المطرم: هو ما الب الشارع من المكلرف تركره -2

 . كتاب هللا أو قنم رقوله المتواتر 

يثراب علر  فةلره و, يةابرب علر   ٬ رازم  المندوب: ما الب الشارع فةله البا غير طتم و, -3

 تركه!.

 ويثاب عل  تركه و, يةابب عل  فةله.  ٬طتم  : ما الب الشارع تركه البا غيرالمكروه-4

 ).....( لم يرد دليال فيه بالتطريم. أو ٬المباح: ما خير المكلف بين فةله وتركه -5

 أبروال:ت اقرتقلال القرنم المترواتر  ب ثبرات وا رب أو مطررم فقرد كفرر يرى ال م رور أن مرن أنكرر
والقنم اآلطاديم: ه  ما رواه عدد دون التواتر عرن النبر   رل  . ر أغلب القنن الةمليم متوات

اختلف الةلماا ف  اقتقلال القنم اآلطاديم ب ثبات وا ب أو مطررم. فرذهب  وبدت  هللا عليه وقلم
تبة م إل  أن من أنكر ذلك ف  األطكام الةمليم كال رل  وال روم والطر  والزكرا   الشافةيم ومن

 ٬وأخبرار اآلخرر  والغيبيرات ٬ف  األطكام الةلميرم كاإلل يرات والرقرا,تومن أنكر ذلك  ف و كافر

ألن األطكررام الةلميررم , تثبررت إ, برردليال باةرر  مررن كترراب هللا أو قررنم رقرروله  ٬كررافر ف ررو غيررر
 ٬وذهب الطنفيم ومن تبة م إل  أن القنم اآلطاديم , تقتقال ب ثبرات وا رب أو مطررم المتواتر .

 وإل  هذا ذهب علماا أ وال الفقه ٬وعليه فل يكفر منكرها ٬أو عملياكان الوا ب علميا  قواا
 فقاال البزدوى: ٬الطنفيم

و, يقررين مررع  ٬مطالررم  ألن خبررر اآلطرراد مطتمررال , ٬دعرروى علررم اليقررين بطرردي  اآلطرراد باالررم " 
اإلمرام مطمرد عبرده والشريخ  ومن أنكر ذلك فقد قفه نفقه وأ,ال عقله `. وب ذا أخرذ ٬ا,طتماال 

القررآن "المرطوم اإلمام مطمرد عبرده: ال ود شلتوت والشيخ مطمود أبو دبيقم وغيرهم. يقومطم
أما ماعداه مما ورد ن  األطادير   ٬ف  دعوته الكريم هو الدليال الوطيد الذى يةتمد عليه اإلقلم

ممرا يو رب القارع. كمرا ذكرر الشريخ شرلتوت فر   فليس ٬قواا  ا قندها أو اشت ر أم ,ةف 
 ٬” القررند“الظررن يلطررض القررنم مررن   ررم الررورود  إن"بولرره:  "م عقيررد  وشررريةماإلقررل"كتابرره 

ات راله وا,طتمراال فر  د,لتره. ويررى اإلمرام الشرااب   كالشب م فر ” المةن “ومن   م الد,لم 
ألن وظيفت رررا فقرررا  ٬تقرررتقال ب ثبرررات الوا رررب والمطررررم  فررر  كتابررره ` الموافقرررات ` أن القرررنم ,

وي ررب أن يكررون ذلررك باألطاديرر   ٬وتفقررير م ملرره  ٬د مالقرره وتقييرر ٬تخ رريص عررام القرررآن 
 77اهـ " المتواتر  , اآلطاديم

إذا ف ناك من الةلمراا ببلنرا مرن رأى أن القرنم , تا رال طكمرا بالطرال أو الطرمرم برال هره تابةرم 
في ما للقرآنت وهذا ما نقوال به تمامات مع الفار  أن م يقولون بتخ ريص القرنم للقررآن ونطرن 

 . ا , تخ  هت وكلنا يقوال أن القنم تقتقال بالقوال بالقنيم والكراهمنقوال أن
 ت وهللا أعلم .ف ذا الرأي ليس بدعا من القوال إذا
 
 

                                                
 , محمد الغزالي.تراثنا الف ر  في ميزان الشرع 77
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          الف ال الرابع                   

 النقــخ                      
 
 

وقيقولون ها هو ع,رو  ديرد  تنين ية ب الكثيرالن   الذي أقير عليه ل بادس ذي بدا أبر أن
فرره مدرقررم التفقررير اللغرروي للقرررآنت يريررد أن يخ,ررع كررال شررها للررنص القرآنرره طترر  الطرردي  

 النبوي!.
نقرا   فرهبيلرت لره فره هرذا الشرأن  توببال الخوه فه هذا المو,وع أذكر لاخو  القراا كلمم

فقراال لره  -مرن علر  و ره هرذه البقريام كنت أعتقد أن م بد فنوا –مع أطد األخو  الظاهريم  له
وكرذلك مكرذب لل رطابم ر,ره هللا نم ومنكر النقخ مكابر للةيان مكذب للقرآن والقر ..باللفظ " 

 "  عن م وااعن فه دين م طين يقمةون بالنقخ ورفع اآليات ثم , يتكلمون
 فقلت , طوال و,بو  إ, باو وأن يت النقا  .
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ولرم براال لره هرذا  تولرم هرذا ال رداال طولره  78قراا مرا هرو النقرخال بةهبابيةم الطاال , يةرف 
نةرره ت ومرا هرو ولرم هرذا ال رداال طولره تاألخ هذه الكلمرمت لرذا لزامرا علينرا أن نةررف م بالنقرخ

وأر را  ت ونترك للقارىا الطريم فه اختيار أي الفريقين أبوى دليلاألدلم للارفين بدر اإلمكان
 .ابرهان

 

 تةريف النقخ
 .ةفك اتبكم اتثلا  افطلب مه دم افطلب مه اخ ب ه :يفات النقخ هوأش ر تةر

بررال يبرردو أنرره  تيةنره ذلررك أن آمرررك برأمر و, يظ ررر فرره األمررر أي علمرم علرر  التطديررد الزمنرهو
ي روز  ", :كرأن أبروال لرك .ثم آمرك بةد فتر  بأمر يخالف هذا األمر بأن ألغه هرذا األمرر تمالض
 .د فتر  "ي وز لك أكال اللطم"" ثم أبوال لك بةاللطمأكال لك 
 ف ذان الطكمان متةار,ان تمام التةاره. 

بد يقوال بائال: بد , يكون الن ه فه ذهن الناهه مابدات فلةله كان يق د الن ه إل  فترر  مةينرم 
 ثم يرفع الطكم.

ينق رك الدبرم فأنرت لرم تو,را فره  :نقروال لرذلك النراهه ات ولكنر: بد يكون ذلك مطتمل فةلنقوال
وبرردون ا,اررلع علرر  نيررم النرراهه يكررون الكررلم  .ك مررا يظ ررر أنرره مابررت بررال تركترره عامرراكلمرر
 ,ا!متةار

يقولرون أن هرذا تردرم ت وإنمرا بالتةاره رونوالةلماا الذين يقولون بالنقخ فه كتاب هللا , يق 
فقراال أن ررا إثررم كبيررر  تفلقررد و,ررا هللا طكررم الخمرر علرر  مراطررال فره التشررريع و, يةتبررر تةار,رات

ت ف رذا النقرخ لريس مرن براب ران ثرم طررم الخمررنافع ثم ن   عن برب ال ل  واإلنقران قركوم
 التةاره ولكنه من باب التدرم فه التشريع.

طتر  , يرادي ذلرك  تظ رر أنره مابرتفرل برد أن يُ  تإذا أراد اإلنقان أن ي,ع بانونا مابتانقوال: ف
ن أخررىت فر ذا لرم يفةرال ذلرك عيرب للف م الخاا ا للقانون ولربما تةاره بقبب ذلرك مرع برواني

ونطن نقوال مةاذ هللا أن يشوب كتاب هللا شائبم عردم دبرم أو شرائبم  و,ع.عليه عدم الدبم فه ال
ت قريقوال لرك غيرر أن هذا التةراره الظراهري! مرن براب التردرم فره التشرريع تةارهت ف ذا بلتَ 

يقرتاع أن يرأته بكتراب  لرم هروو ت: بال هو من باب التنابهت ف ذا القرآن من عنرد مطمردالمقلم

 كتاب مطمد! فهاخترعتم أنتم هذه الم الطات لتبرروا التنابه ف تخاال من التنابه
 .وفه الوابع , تةاره و, تنابه بال كتاب هللا ي د  بة,ه بة,ا

 ونبدأ بتةريفه: تونبدأ اآلن بالكلم عن النقخ عل  عاد  الفق اا
 كما ورد فه المقاييس هو: دنا أن النقخ إذا نطن نظرنا فه المةا م و 

النررون والقررين والخرراا أ رراٌل واطررد، إ,  أن رره مختلررٌف فرره بياِقرره. برراال برروم: : "يقرروال ابررن فررارس
بياقُره رْفرُع شرهٍا وإثبراُت غيرِرِه مكانَره. وبراال آخررون: بياقُره تطويراُل شرهٍا إلر  شرهٍا. بررالوا: 

براُل ثرم يُنَقرخ بطرادٍ  غيررِه، كاآليرم ينرزال النَّْقخ: نَْقخ الِكتاب. والنَّْقخ: أمٌر كان يُةَمال بره مرن ب
 ، رال  في ا أمٌر ثم تُنَقخ ب يرٍم أخررى. وكرال  شرهٍا خلَرَف شريئاً فقرد انتَقرَخه. وانتقرخت الشَّرمُس الظ ِ
والش يُب الشباَب. وتناقُُخ الوَرثِم: أن يموَت ورثمٌ بةد ورثٍم وأ راُل اإلر  برائم لرم يُقَقَّرم. ومنره 

ال ما فه الخليَّم من الةََقال والنَّْطرال فره  . باال الق قتانه  تناقُُخ األزمنم والقُرون النَّْقخ: أن تطو 
 " اهـ أُخرى. باال: ومنه نَْقُخ الكتاب.

 .شبه النقال إذا فمةن  النقخ فه اللغم يدور عل  أ لين اثنين اإلزالم أو
                                                

النسخ الذ  نت لم عنه هو بالمختصر المفيد  ن تنزل آيات وترفع سواء رفعت اآليات نفسها فال نجد لفظها  و يرفع الح م فقط فنقر   78
 !رفع اآليات ون ون مطالبين بتنفيذ  ح امهااآليات ونحن لير مطالبين بالعمل بأح امها!!,  و ت  
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نرأت بخيرر  مرا ننقرخ مرن آيرم أو ننقر ا"األوال: إزالم إل  بردال، كقولره تةرال :  واإلزالم نوعان:
الثررانه: إزالررم إلرر  غيررر ت، وكقررول م: نقررخت الشررمس الظال."  [106]البقررر  :  من ررا أو مثل ررا

 بدال، كقول م: نقخت الريا األثر.
، "  [29]ال اثيررم :  إنررا كنررا نقتنقررخ مررا كنررتم تةملررون"ومررا شرربه النقررال، فمثررال بولرره تةررال : 

 وبول م: نقخت الكتاب أي نقلته.
قال )نقل(، ألن نقخ الكتاب لريس نقرلً كراملً، إذ لرم ترذهب الطرروف مرن وبلنا: )شبه نقال( ولم ن

الكتراب، بررال هرره بابيرم، والررذي نقررال  رورت ا أو مررا يماثل ررا، وهرذا طقيقررم لرريس نقرلً وإنمررا هررو 
 شب ه.

 ً  فله عد  تةريفات طقب ف م كال عالم: أما النقخ ا الطا
بارتفراع أمرده وزمانره" )القريد أبرو  فيةرفه الخوئه: "هو رفع أمر ثابت فره الشرريةم المقدقرم

 (. فقير القرآنالقاقم الموقوي الخوئه. البيان فه ت
ن الاباابرائه. : "انت اا زمن اعتبار الطكرم المنقروخ" )القريد مطمرد طقريويةرفه الاباابائه 

 ( القرآن فه اإلقلم
ل  الموقرروي ويةرفرره القرربزواري: "بيرران انت رراا أمررد الطكررم الثابررت قررابقاً" )القرريد عبررداألع 

 القبزواري. مواهب الرطمن فه تفقير القرآن( . 
ويةرفه نا ر مكارم: "تغيير طكم شرعه وإطلال طكرم آخرر مطلره" )نا رر مكرارم الشريرازي.  
 (ألمثال فه تفقير كتاب هللا المنزالا

: رفع طكم شرعه ثابت بخااب متقدم، بخاراب و نذكر هنا التةريف الذي اقتقر وتةورف عليه
 ه.متراخ عن

رفرع طكرم شررعه بطكرم  خترار أنرهالمغير متفرض عليرهت و لكرن  إذا فالنقخ  بالمةن  ا, الطه

 .شرعه آخرت أي أنه أخذ أ ل واطدا من المةن  اللغوي وترك األ ال اآلخر
 

 "نقخ" فه القرآن
هرال اقرتةمل ا باأل ررال  تاالمرا أن هنراك خرلف طول را تلننظرر كيرف اقرتةمال القررآن هرذه الكلمرم

 لرفع أم الثانه شبه النقال:األوال ا
  د أن "نقخ" ومشتقات ا وردت فه القرآن فه أربةم موا,ع هه:الناظر فه القرآن ي

َ َعلَررَ  كُررال ِ َشررْهٍا بَررِديٌر نَنَقررْخ َمررا "  ْنَ ررا أَْو ِمثِْلَ ررا أَلَررْم تَْةلَررْم أَنَّ َّللا  ِمررْن آيَررٍم أَْو نُنِقررَ ا نَررأِْت بَِخْيررٍر م ِ

 "  [106]البقر  : 

وَقر  اْلغََ,رُب أََخرذَ األَْلرَواَح َوفِره " و  ا َقرَكَت َعرن م  لَّرِذيَن هُرْم ِلرَرب ِِ ْم  نُْقرَختَِ اَولَمَّ هُرًدى َوَرْطَمرمٌ ل ِ

 " [154يَْرَهبُوَن ]األعراف : 

ٍ إِ,َّ إِذَا تََمنَّ  أَْلقَر  الشَّرْيَااُن و" َ  قُواٍل َوَ, نَبِه  ُ َمرا  فَيَنَقرخُ فِره أُْمنِيَّتِرِه َما أَْرَقْلنَا ِمن بَْبِلَك ِمن رَّ َّللاَّ

ُ َعِليٌم َطِكيٌم ]الط  :  ُ آيَاتِِه َوَّللاَّ  "  [52يُْلِقه الشَّْيَااُن ثُمَّ يُْطِكُم َّللاَّ

ِ إِنَّا كُنَّا و" هَ   " [29َما كُنتُْم تَْةَملُوَن ]ال اثيم :  نَْقتَنِقخُ ذَا ِكتَابُنَا يَنِاُض َعلَْيكُم بِاْلَطض 

يقرتدال المثبترون للنقرخ علر  و اآليات الته ذكر في ا "نقخ" أو مشتقات ا فره القررآنت هذه هه
َكراَن " :وهره بولره تةرال  ؛دعواهم باآليم األول  وب يم وارد  فره قرور  النطرال ْلنَا آيَرمً مَّ َوإِذَا بَردَّ
اُل بَالُواْ إِنََّما أَنرَت ُمْفتَرٍر بَراْل أَ  ُ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ " ت وبقولره  [101ْكثَرُرهُْم ,َ يَْةلَُمروَن ]النطرال : آيٍَم َوَّللا 

ُ َما يََشاُا َويُثْبُِت َوِعنَدهُ أُم  اْلِكتَاِب ]الرعد : تةال  " يَ   " [39ْمُطو َّللا 
  تثبررت أن القرررآن برره ناقررخ فيقولررون: هررذه اآليررات ب رروار الروايررات الرروارد  فرره هررذا المةنرر 

 ومنقوخ.
نقرروخ مررن أهررم الةلرروم فرره التةامررال مررع القرررآنت فقررد أبرررأ آيررم هررم يرررون أن علررم الناقررخ والمو

وبابيةرم  !ت أي أن اآليرم , مردلوال ل راما فه الوابع نطن غير ملزمين ب اواعتقد أن ا ملزمم بين
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اتفاسلأل  ةااكب  باي اا  أاي بلتب  فقد رووا  توكثير الروايات المايد  لذلك مو ود  فالطاال 

َ ف ا اد ات حل  ا   اب ،    د اتجلمك التك فا ، ف أى ف ه ةج ً يم ات اشدي  : أنه  خل ي مل ميج

وكتلة اتلحالً عاتي م ىتا اعشت    ، وقتد تباتم با ته ات تل  وأ  اجهل ت ا ح تته فتي حا تتل   

ييتأت نه ، وهت  يفاتأل اعمتت  اتلت ري واإلالحتا اتتلتب   ، ف تلل تته باتتي ةضتي   ب ته : أت تت ف 

ل ته : هاك  وأهاك .... وأخي أذنه وفهارل وأ  ف ك أذنه  وقلل ات لىخ واتل ي خ ؟ قلل : ت . قل

 "ته : ت ت ضي في ميجدنل ا د .
 يمكن ف م ا ف ما مغاير لما ف موه تماما.عل  فره  طت ا  وهذه الروايم

 
 

 أنواع النقخ عند مثبتيه
 ت فما أنواعه؟ومنقوخ فه القرآن وإذا كان هناك ناقخ

 وخ النقخ فه القرآن إل  ثلثم أ ناف:يققم المثبتون للناقخ والمنق
 .نقخ طرفه وبق  طكمهما  -1
 .ما نقخ طكمه وبق  طرفه -2

 ما نُقخ طكمه ونقخ طرفه. - 3

 ل . والمق ود بتةبير ما نُقخ: أي ما تغير من القرآن، أو ُمطه أو أُبا

 والمق ود بطرفه: أي كتابته بالطرف فه القرآن .

 ف و غير مو ود فه الم طف. والمق ود بتلوته: أي برااته،

,زاال   -رفةرت -والمق ود بِبَِقَه ُطكُمره: أي بقره الةمرال بره ، بمةنر  أن طكرم اآليرم التره نقرخت
 مةمو, به ، رغم أن ا غير مو ود  فه القرآن الطاله.

فيكون مةن  ما نقرخ طرفره أو تلوتره وبقره طكمره هرو: أن اآليرات التره تغيررت أو مطيرت مرن 
 عرن عائشرماإلمرام مقرلم ه اومن األمثلم عل  ذلك ما روقك, ةمال ب ا فه الوايُ  الم طف، , زاال
 :أن ا بالت ر,ه هللا عن ا

كرران فيمررا أنررزال مررن القرررآن عشررر ر,ررةات مةلومررات يطرررمن فنقررخن بخمررس  .... -2634"  
 ".79وهن مما يقرأ من القرآن )ص( مةلومات ت فتوفه رقوال هللا

لمو رود اأن اآليم بقيت كما هه فه القررآن ولكرن الطكرم  والمق ود بما نقخ طكمه وبق  طرفه
 :تةال  بوال هللاأي أننا عندما نقرأ  فه اآليم رفع فلم نةد ماالبين به ت

اً وِف َطق ركُتَِب َعلَْيكُْم إِذَا َطَ,َر أََطَدكُُم اْلَمْوُت إِن تََرَك َخْيراً اْلَوِ يَّمُ ِلْلَواِلَدْيِن َواألْبَربِيَن بِاْلَمْةرُ "  
                                                                               "ت َعلَ  اْلُمتَِّقين

تَاعراً إِلَر  اْلَطرْواِل َغْيرَر و بوله تةال  "  َْزَواِ ِ رم مَّ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنكُْم َويَذَُروَن أَْزَوا راً َوِ ريَّمً أل ِ
ُ َعِزيٌز َطِكيٌم إِْخَرامٍ فَِ ْن َخرَ  ْةُروٍف َوَّللا   ْ َن فَلَ ُ نَاَح َعلَْيكُْم فِه َما فَةَْلَن فَِه أَنفُِقِ نَّ ِمن مَّ

أو  ترب علينرا الو ريم للوالردين واألبرربين برالمةروفكُ  مرا أننا  جب أة نسرمف" [240]البقر  : 
تقررا  80مةناهرا مفررغ ف , تةنه شيئا علر  اإلارل ت ذه اآلياتف  تالمتاع للمتوف  عن ا زو  ا
 الناقخ والمنقوخ فقرد يكرون هللا , يريرد مرنت لذا ي ب مةرفم علم !!بدون أي د,,ت فه الذهن

ف ذا وردت الروايم ال رطيطم ي رب علينرا تررك  !اآليم شيئا وبد يكون أنزل ا امتطانا للناس هذه
بالنقرخ وتررك الةمرال  والأو إذا ورد الف م ال طيا عن ال طابم بالنقخ و ب القر تالةمال باآليم

                                                                             . 81باآليم!
                                                

هذا ال الم لير موجود في القرآن, وعلى الرلم من ذلك ةبل العلماء الرواية وخرجوها تخريجات عجيبة, ألنها وردت في صحيح  79
 مسلم, والشيعة يسخرون من هذه الرواية ومن ةبول  هل السنة لها, و معهم حق فيما يقولون.

التع ب بتنفياذهاح  قاالوا هاذا مان  –ال يجب-الوجوب مثال إلى النبب فيجولالت  يلا  أن هناك من قا  ان اآلية بعب ل خها تنتلل من   80

 أجل الته,ب من بلاء ريا  بال مبلو  في الل,رنح   إذا كان كذلك فلم ل خت إذن؟!
  !حجة  اج ة االت اع -فهمه هم الذي أسأ ا – ي,ى أن فهم الصتابة  ,أيحهناك من ال ي,ى ح,جا في هذا ال 81
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أن هللا عزو ال ينزال برآنرا فيةمرال بره ثرم يرفرع مرن  :قخ طكمه ونقخ طرفه هووالمق ود بما نُ 
                                   .فلم أنزال إذا ؟ هللا أعلم  القلوب ومن نقخ الم اطف ت

 82ويرون عل  ذلك الروايات ت ومن ذلك عن الزهري بولره : "أخبرنره أبرو إمامرم .. أن رهارا 
من أ طاب النبه بد أخبروه أن ر ل من م بام فه  وف الليال ، يريد أن يفترتا قرور  كران برد 

ه فره ال رباح ، وعاها ، فلم يقدر عل  شها من ا إ, بقم هللا الررطمن الررطيم ، فرأت  إلر  النبر
 ليقررأال النبرره عررن ذلررك ، و رراا آخرررون لررنفس الغررره ، ثررم أذن النبرره فقررألوه عررن القررور  ،

                      شيئا ، ثم باال: نقخت البارطم" فقكت قاعم , ير ع إلي م 

وأنزلت آيرات ورفةرت  إذا الخل م عل  طد بول م أنزلت آيات ورفةت ونطن غير ماالبين ب ات
  لبين بالةمال ب ا وأنزلت آيات ولم ترفع ونطن غير ماالبين بالةمال ب ا.ونطن ماا

, يمكرن أخرذ القررآن مباشرر   :إذا ف ذا الةلم الةظيم المقم  الناقخ والمنقوخ يدور فره نارا 
 .بال , بد من مةرفم إذا ما كان الطكم عل  أ له أم غير ماالبين به

 

 كتب مالفم فه الناقخ والمنقوخ
                                                                الةديد من الكتب مثال:لف فيه وأُ  

                                           . )اإليضلح ت لىخ ات   ة وم ي خه( تلكي ا  أاي بلتب   - 1
                                         الناقخ والمنقوخ فه القرآن( للنطاس . ) - 2
                                  )الناقخ والمنقوخ فه القرآن الكريم( ,بن الةربه   - 3
                        )عمد  الراقخ فه مةرفم المنقوخ والناقخ( ,بن ال وزي .  - 4
                                                    )الناقخ والمنقوخ( ,بن طزم  .  - 5

                                            م اف  زيد  .لدكتور )النقخ فه القرآن الكريم( ل - 6
                                 ي اب طقن عبده.إلاقتطالم و ود النقخ فه القرآن( ) -7
                                      عبد المتةاال ال بري .للدكتور (, نقخ فه القرآن ...لماذا ؟)  -8
                             واد م اف  عفانم .ل (الرأي ال واب فه منقوخ الكتاب) -9
                                 لدكتور أطمد ط ازي الققا.( ل, نقخ فه القرآن)  -10

  وغير ذلك من الكتب الكثير .
                                                        

 منابشم األدلم الته يقتدلون ب ا عل  وبوع النقخ
               

ْنَ را أَْو ِمثِْلَ را أَلَرْم  نَنَقْخ ِمْن آيَمٍ ا م"َ :بقوله تةال  يقتدلون :الدليال األوال أَْو نُنِقرَ ا نَرأِْت بَِخْيرٍر م ِ
َ َعلَررَ  كُررال ِ َشررْهٍا بَررِديرٌ  لون ب ررذه اآليررم علرر  وبرروع النقررخ فرره القرررآن ف ررم يقررتد"ت تَْةلَررْم أَنَّ َّللا 
    ولننظر كيف فقروا هذه اآليم؟

                                            : تفقير ابن كثير ت طي  باال ما ن همن نورد هنا 

             .آيم من نبدال ما{  آيَمٍ  ِمنْ  نَْنَقخْ  َما: ْ عباس ابن عن الطم، أبه ابن باال" 
 .آيم من نما ما: أي{  آيَمٍ  ِمنْ  نَْنَقخْ  َما: ْ م اهد عن ُ َري ، ناب وباال
 َطردَّ . طكم را ونبردال خا را نثبرت: براال{  آيَرمٍ  ِمرنْ  نَْنَقخْ  َما: ْ م اهد عن نَِ يا، أبه ابن وباال
 .مقةود بن هللا عبد أ طاب عن به

 .ذلك نطو القرظه، كةب بن ومطمد الةاليم، أبه عن وروي: طاتم أبه ابن وباال
 مرن نتررك فمرا{  نَْنَقرخْ  َمراْ  أمرا: عاراا وبراال. نُْنِقركَ  مرا{  آيَرمٍ  ِمرنْ  نَْنَقرخْ  َما: ْ ال,طاك وباال
 .وقلم عليه هللا  ل  مطمد عل  ينزال فلم تُِركَ : يةنه: طاتم أبه ابن وباال. القرآن

                                                
بلت الرواية بدون تحديد , وة  ن يعرف اسم    واحد من هذا الرهطارحء  ن رهط بأ مله يخبر بهذه القصة بدون  تصور عزيز  الق 82

 الراو  ألن الصحابة  لهم عدول!! .
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 رفة را،: بب, ا: ةنهي: طاتم أبه ابن وباال. بب, ا: نقخ ا{  آيَمٍ  ِمنْ  نَْنَقخْ  َما: ْ القدي وباال
 ماال من واديان آدم ,بن كان لو: "وبوله. البتم فار موهما زنيا إذا والشيخم الشيخ: بوله مثال

 ".ثالثًا ل ما ,بتغ 
 أن وذلرك ونغيرره، فنبدلره غيرره إلر  آيم طكم من ينقال ما{  آيَمٍ  ِمنْ  نَْنَقخْ  َما: ْ  رير ابن وباال
ال  فره إ, ذلرك يكرون و, !!.مباًطا والمطظور مطظوًرا، والمباح ,طل والطرام طراًما الطلالُ  يُطوَّ
 و, ناقررخ في ررا يكررون فررل األخبررار فأمررا. واإلباطررم والمنررع واإلاررل  والطظررر والن رره األمررر
 مةنر  فكرذلك غيرهرا، إلر  أخررى نقرخم مرن نقلره وهو الكتاب، نقخ من النقخ وأ ال. منقوخ
 خا را، أو طكم را نقرخ وقرواا. غيرهرا إلر  عبَاَد  ونقال تطويله هو غيره،إنما إل  الطكم نقخ
 واألمرر النقخ، طد فه عبارات م فاختلفت األ وال علماا وأما. منقوخم طالتي ا كلتا فه هه إذ
رص الةلمراا عنرد مةلروم الشررعه النقرخ مةنر  ألن بريب؛ ذلك فه  الطكرم رفرع أنره بة,ر م ولخَّ

 وأمرا. بردال إلر  , والنقرخ وعكقره، ثقرال،باأل األخرف نقخ ذلك فه فاندرم. متأخر شرعه بدليال
 .الفقه أ وال فَن ِ  فه فمبقوا وشرواه أنواعه وذكر النقخ أطكام تفا يال
 الةبراس طردثنا أبره، طردثنا وابرد، برن الررطمن عبد بن هللا عبيد شبيال أبو طدثنا: الابرانه وباال
 قرور  ر رلن بررأ: براال أبيره، عرن قرالم، عرن الزهرري، عرن أربم، بن قليمان عن الف,ال، بن

 يقردرا فلرم ي رليان، ليلرم ذات فقامرا ب را، يقررآن فكانرا وقرلم عليره هللا  رل  هللا رقوال أبرأهما
 فقرراال لرره، ذلررك فررذكرا وقررلم عليرره هللا  ررل  هللا رقرروال علرر  غرراديين فأ رربطا طرررف علرر  من ررا

 الزهررري فكرران".  عن ررا فررال وا وأنقرره، نقررخ ممررا إن ررا : "وقررلم عليرره هللا  ررل  هللا رقرروال
)أي أن  .,رةيف أربرم برن قرليمان. خفيفرم النرون ب,رم{  نُْنِقَ ا أَوْ  آيَمٍ  ِمنْ  نَْنَقخْ  َما: ْ يقراها

 ( -المالف – الروايم ,ةيفم
 برن هللا عبرد عرن عبيرد، أبره عرن داود، برن ن رر عرن أبيه، عن األنباري، بن بكر أبو روى وبد

 بررن قر ال برن أمامرم أبره عرن شر اب، ابرن عررن وعقيرال، وعبيرد يرونس عرن اللير ، عرن  رالا،
 .القرابه ذكره مرفوًعا، مثله طنيف
 : "برأهررا مررن فأمررا".  ونُْنقرر ا ننقررأها : "و  ررين علرر  فقرررس{  نُْنِقررَ ا أَوْ : ْ تةررال  وبولرره
 ابرن عرن الطم، أبه بن عله باال. ناخرها: فمةناه -القين بةد وال مز  النون بفتا -"  نَنقأها
 .نبدل ا , نترك ا أو آيم، من نبدال ما: يقوال{  نُنقئَ ا أَوْ  آيَمٍ  ِمنْ  نَْنَقخْ  َما: ْ عباس
 برن عبيرد وبراال. طكم ا ونبدال خا ا نثبت{  نُنِقئََ ا أَوْ : ْ مقةود ابن أ طاب عن م اهد وباال
{  نُنِقرئََ ا أَوْ : ْ الةوفه عايم وباال. ونر ئ ا ناخرها{  نُنِقئََ ا أَوْ : ْ وعااا وم اهد، عمير،
 َمرا: ْ ال,رطاك وباال. أنس بن الربيع[ باال] وكذا أي,ا، مثله القدي وباال. قخ انن فل ناخرها
َ  أَنَّ  تَْةلَرمْ  أَلَرمْ : ْ وبولره  (...........) منقروخال مرن الناقخ: يةنه{  نُنِقئََ ا أَوْ  آيَمٍ  ِمنْ  نَْنَقخْ   َّللاَّ
َ  أَنَّ  تَْةلَمْ  أَلَمْ   بَِديرٌ  َشْهاٍ  كاُل ِ  َعلَ  ٍ  ِمرنْ  َّللاَِّ  ُدونِ  ِمرنْ  لَكُرمْ  َوَمرا َواألْرِه  القََّماَواتِ  كُ ُملْ  لَهُ  َّللاَّ  َوِلره 
 وهرو واألمرر الخلرض فلره يشراا، بمرا خلقره فره المت ررف أنره إل  ب ذا تةال  يرشد{  نَِ يرٍ  َو,

 يشرراا، مرن وي را يشراا، مررن ويشرقه يشراا، مرن ويقرةد يشرراا، كمرا خلق رم فكمرا المت ررف،
 فيطرال يشراا، بما عباده فه يطكم كذلك يشاا، من ويخذال يشاا، من ويوفض يشاا، من ويمره

 مةقرب , يريرد ما يطكم الذي وهو يشاا، ما ويطظر يشاا، ما ويبيا يشاا، ما ويطرم يشاا، ما
 فيررأمر بالنقررخ، لرقررله وارراعت م عبرراده ويختبررر. يقررألون وهررم يفةررال عمررا يقررأال و,. لطكمرره
 كرال فالااعرم.. تةرال  يةلمره لمرا عنره ين   ثم ةال ،ت يةلم ا الته الم لطم من فيه لما بالشها
 عنره مرا وتررك. أمرروا مرا وامتثراال. أخبرروا ما ت ديض فه رقله واتباع أمره امتثاال فه الااعم
 فره - هللا لةرن م - شرب ت م وتزييرف الي رود لكفرر بليرل وبيران عظريم رد المقام هذا وفه. ز روا
 آخررون تخر ره كما نقل وإما ت وكفرا   ل  مبة, زعمه كما عقل إما النقخ اقتطالم دعوى
 .وإفكا افتراا من م
 ملررك لرره أن مطمررد يررا تةلررم ألررم:  اآليررم فتأويررال: هللا رطمرره  ريررر، بررن  ةفررر أبررو اإلمررام برراال

 في مرا وآمرر أشراا، بمرا في مرا وفيمرا في مرا أطكرم غيرري، دون وقرلاان ما واألره القماوات
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 فره ب را أطكرم التره أطكرامه مرن وأغيرر وأبدال وأنقخ شاا،أ عما وأن   أشاا، بما في ما وفيما
 .أشاا ما في ما وأبر أشاا، إذا أشاا ما عبادي

 الخبرر و ره علر  وقرلم عليره هللا  رل  لنبيره خاابا تةال  هللا من كان وإن الخبر وهذا: باال ثم
 عيقر  و نبر و طردوا ،الترورا  أطكرام نَْقرخَ  أنكرروا الرذين للي رود تكرذيب منره ف نه عظمته، عن

 طكرم مرن هللا غيرر مرا بتغيرر هللا عنرد من به  ااا بما لم يئ ما ال ل والقلم، علي ما ومطمد،
 مملكتررره أهررال الخلررض وأن وقرررلاان ما، واألره القررماوات ملررك لررره أن هللا فررأخبرهم. التررورا 
 يشراا، عمرا ون ري م يشراا، بمرا أمررهم لره وأن ون يره، ألمرره والااعم القمع وعلي م وااعته
 .ون يه وأمره إبراره من يشاا ما وإنشاا يشاا، ما وإبرار يشاا، ما ونقخ

 بقترال إقررائيال بنر   م رور وأمر الفةال، ببال نقخه ثم ولده، بذبا القلم، عليه إبراهيم، وأمر]
 . القتال يقتأ ل م كيل القتال عن م رفع ثم من م، الة ال عبد من
 فره لريس ف نره والةنراد، الكفرر هرو إنمرا نقرخ،ال مقرألم فه البط  عل  الي ود يطمال الذي: بلت
 يريرد، مرا يفةال أنه كما يشاا ما يطكم ألنه تةال ؛ هللا أطكام فه النقخ امتناع عل  يدال ما الةقال
 ،بنيره مرن بناتره ترزوي  آلدم أطرال كما الما,يم، وشرائةه المتقدمم كتبه فه ذلك وبع بد أنه مع
 ِطررال   نقررخ ثررم الطيوانررات،  ميررع أكررال القررفينم مررن خرو رره بةررد لنرروح أبرراح وكمررا ذلررك، طرررم ثرم

. بةردها وما التورا  شريةم فه ذلك طرم وبد ،وبنيه إلقرائيال مباح األختين نكاح وكان بة, ا،
 األدلرم هرذه عرن بره ي راب ومرا. عنه وي دفون بذلك يةترفون وهم ذكرها، ياوال كثير  وأشياا
 مرن مشر ورا كترب م فره وكمرا المق رود، هرو إذ المةنر ، فره الد,لم ت رف فل لفظيم، بأ وبم
 والقرلم، عليره متابةتره، و وب يفيد ف نه باتباعه، واألمر وقلم عليه هللا  ل  بمطمد البشار 
 عليره بةثتره، إلر  ُمغَيَّرا  المتقدمرم الشررائع إن بيرال وقرواا. شرريةته علر  إ, عمال يقبال , وأنه

واأَتِ  ثُمَّ : ْ كقوله نقًخا ذلك يقم  فل القلم، يَامَ  م   إن را: وبيرال ،[187: البقر { ] اللَّْيالِ  إِلَ  ال  ِ

 مةرين اتباعره فو روب تقردير كرال فةل  نقخت ا، وقلم عليه هللا  ل  مطمد شريةم وإن مالقم،
 " اهـ.وتةال  تبارك باو ع دا الكتب آخر هو بكتاب  اا ألنه
 

روريا إلعارراا  ررور  مقربررم ونةتررذر مررن القررارىا لإلاالررم فرره النقررال ولكررن كرران هررذا النقررال ,رر
 :فه كلم اإلمام ابن كثير التاله للقارىا عن موبف مثبته النقخ منهت ونلطظ هنا

 " فه هذه اآليم بمةن  اآليم من القرآن. اآليم يرى أن " -1

اإلمام ابن كثير يوافض اإلمام ابن  رير فه تطويال الطرام طرل, وتطويرال الطرلال طرامرا  -2
 مطظورا. والمطظور مباطا و المباح

 ولكنه تكذيب للي ود. )ص( اإلمام ابن كثير يرى أن الخااب و إن كان للنبه -3
 اإلمام ابن كثير , يفر  بين النقخ بين الشرائع والنقخ فه الشريةم ذات ا. -4
 اإلمام ابن كثير ينقال من التورا  أشيااا عل  أن ا مقلمات وياالبنا بالت ديض ب ا. -5

لرذا قرنناب  هرذه  تالقرائلين بالنقرخكرال النقراا يكراد يتفرض مرع وموبف اإلمام ابن كثير فره هرذه 
هرال هرذا الموبرف قرليم وهرال هرذا الررأي  رتنظراألدلم الته يقرتدال ب را والموابرف التره اتخرذها لن

 نه  انبه ال واب؟أأم  تالذي خرم به هو من ال واب
يمكرن أن  إذا نظر المرا فه القررآن و رد أن كلمرم "آيرم " وردت فره تقرع وقربةين مو,رةات ,

تف م فه أي مو,ع من هذه الموا,ع عل  أن ا اآليم من القررآنت بخرلف كلمرم "آياتنرا " التره 
وردت فه إطدى و تقرةين مو,رةا يف رم مرن بة,ر ا أن را آيرات القررآن ويف رم من را كرذلك أن را 

 م "آيرم" فلرم ترأت إ, بمةنر كلمرت أمرا المة رزات مرا يُقرم  براال ب آيرات هللا فره كونره أو أن را
ف ررم فرره هررذين المو,ررةين الررذين يقررتدلون ويطتمررال أن تُ  أو آيررم كونيررم أو علمررم بينررمت مة ررز 

 :طمالب ما ف ما آخر وهو اآليم من القرآنت فةل  أي الو  ين أول  أن تُ 
 ؟ألخرىطمال عل  الو ه الذي ورد فه كال الموا,ع أم تخالف الموا,ع اأن تُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 115 

و لكرن موافقرم أكثرر م القريا  مةنر  مةرين للكلمرمت ليقت الةبر  بالموافقم والمخالفمت فقد يطتو
لننظر مرا المةنر  الرذي يطتمره القريا  فره هراتين الموا,ع فه القرآن مر ا , يقت ان بهت  و 

 اآليتين؟
مائررم ن ويإذا نظرنرا فره قرور  البقرر  و ردنا أن الطردي  مرن آيرم أربةرين إلر  آيرم ثلثرم وعشرر

رت وإذا ألقييدور الطدي  في ا عن الي ود ا يَرَود  نا نظر  إل  اآليم الته تقبق ا و دناها تقروال " مَّ
ب ِكُررمْ الَّررِذيَن َكفَررُرواْ ِمررْن أَْهرراِل اْلِكتَرراِب َو,َ اْلُمْشررِرِكيَن  ررن رَّ ررْن َخْيررٍر م ِ اَل َعلَررْيكُم م ِ ُ يَْخررتَص   أَن يُنَررزَّ َوَّللا 

ُ ذُو اْلفَْ,اِل اْلةَِظيِم ]ال " فاآليرم تقروال بكرال و,روح أن الرذين  [105بقر  : بَِرْطَمتِِه َمن يََشاُا َوَّللا 

وخير الخير الروطهت ف رم يرودون أن ,  تكفروا من أهال الكتاب ما يودون أن ينزال علينا أي خير
 تنا القررآن وهللا ذو الف,رال الةظريمخير وهللا يختص برطمته من يشاات فأنزال علي يينزال علينا أ

 :راد من الخير هو الوطه والشريةم طي  باالولقد ف م اإلمام ابن كثير من اآليم أن الم
 َخْيررٍ  ِمرنْ  َعلَرْيكُمْ  يُنرزالَ  أَنْ  اْلُمْشرِرِكينَ  َو, اْلِكتَرابِ  أَْهرالِ  ِمرنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  يََود   َما: ْ تةال  وبوله" 
 طررذر الرذين والمشررركين، الكتراب أهررال مرن الكررافرين  عرداو  شررد  تةرال  بررذلك يبرين{  َرب ِكُررمْ  ِمرنْ 
 علر  بره أنةرم مرا علر  تةال  وينب ِه. وبين م بين م المود  ليقاع للمامنين؛ مشاب ت م من ال تة

 يقروال طير  وقرلم، عليره هللا  رل  مطمرد لنبي م شرعه الذي ،الكامال التام الشرع من المامنين
ُ : ْ تةال  ُ  يََشااُ  َمنْ  بَِرْطَمتِهِ  يَْختَص   َوَّللاَّ  "  اهـ { مِ اْلةَِظي اْلفَْ,الِ  ذُو َوَّللاَّ

كران ف منرا لآليرم التاليرم برأن المرراد  تف ذا ف منا أن أطد مدلو,ت "الخير" وأف,ل ا هرو الروطه
ف مرا مناقيرا طير  أن هللا يقروال "مرا يرود هرا,ا أن ينرزال علريكم أي خيرر  تمن اآليم هو التورا 

آيرم إ, إذا أتر   وهللا يختص من يشاا فاو ذو الف,رال الةظريم فراو , يغيرر آيرم مكران آيرم مكران
 "بخير من ا أو مثل ا فةندما غير التورا  أت  بالقرآن ولم يرفة ا إل  غير شها

أو  المة رز كامل وهرو " منق م مع مةناها فه القرآن الكريم آيمفب ذا الف م يظ ر أن مةن  " 
 .مة ز آيم " هنا بمةن   ت ف ا هو القيا  يطتم أن تكون "الةلمم

ولكرن إذا  ت 83يراتمن آيم هنا اآليم من القرآن لما و دنا تراباا  يدا بين اآل ولو بلنا أن المراد
ن األخرو  إثرم  اقرتقام المةنر . تف منا أن المدلوال األكبر ل ذا اللفظ فره هرذا القريا  هرو الروطه

الذين يقولون بالنقخ فرات م أن اآليرم تقروال "أو ننقر ا " فمرا فائرد  هرذه الكلمرم إذا؟ ألريس مرن 
نقخ عندكم أن ترفع اآليم لفظا وطكما؟ ألريس هرذا "إنقراا"ت فلرم كرررت الكلمرمت أ, مدلو,ت ال

                   ؟تةد إذا من باب الطشو الذي ي ب أن ننزه القرآن عنه 
 القرآنيم ف ما موقةات فلم لم تابض هذا هنا؟ مفرداتأنت تتطد  عن ف م ال :بد يقوال بائال

فقرا ولكرن يمكرن الطردي  عرن مرداليال أخررىت فريمكن ف رم  نطرن تكلمنرا عرن مردلوال واطرد :نقوال
                                            "شبه النقال"  اآليم هنا بمةن  أن النقخ هنا هو

أَْو  ِمرْن آيَرٍم نَنَقرْخ َما " :فقاال أوال شها نلطظه أن هللا اقتةمال فه هذه اآليم  يغم الم,ارعت 
َ َعلََ  كاُل ِ َشْهٍا بَِديربَِخْيٍر م ِ  نُنِقَ ا نَأْتِ                       "ْنَ ا أَْو ِمثِْلَ ا أَلَْم تَْةلَْم أَنَّ َّللا 

 عررام ومقررتمر و, ي ررا أن نف مرره علرر  أنرره لقرربب مةررين أو لقرروم  فةررالوهررذا يو,ررا أن هررذا ال
يقروم  مةينينت فاو يرد علر  الي رود الرذين اعتر,روا علر  نقرخ الترورا  فقراال ل رم أن التشرريع

       عل  هذا المبدأ وأن هذا هو قنته مع خلقه فه التشريع أ, وهو "النقخ وا,نقاا"ت.
برالمةنيين  –شرريةم أو ينقر ا  –المةنيرين أي برالتغيير والنقرال –ف و قبطانه وتةال   , ينقرخ 

                                إ, و يأت بخير من ا أو مثل ا: -ا,نقاا والتأ يال

نَّررا أَْوَطْينَررا إِلَْيررَك َكَمررا إ" ِ –نرروح  مننظررر فرره قررير التشررريع  ن ررد أن هللا برردأ التشررريع بشررريةول 
فكانررت خيرررا مررن  وكرران هرذا هررو المناقررب ل ررذا الة ررر -"أَْوَطْينَرا إِلَرر  نُرروحٍ َوالنَّبِي ِرريَن ِمررن بَْةررِدِه 

م  رراات التررورا  ثرر شررريةم موقرر  ونقررأت شررريةم موقرر  ألن ررا لررم تكررن مناقرربم ل ررذا الة رررت
فكان فه النقرخ طرذف وشربه نقرال  -أي أن ا أخذت من ا وأ,افت وطذفت–فنقخت شريةم نوح 

                                                
هناك من يفهم " آية " هنا على  نها اآلية ال ونية ول نا نرح  ن المراد الراجح هنا من السيا  هو الوحي , وبطبيعة الحال هناك  83
 .عن هذا المدلول من د  ت ال لمةوه يم ن حملها على هذا المعنى ول ننا سنقصر الحديث هنا وج
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 آوانرهأو مثل ا فه المناقبمت وأنقأ القررآن ألن  -ل ا,ا القوم ول ذا الزمان-فكانت خيرا من ا ت
ا فره اشرترك مة ر –لم يكن برد طرانت ثرم  راا القررآن ال رالا لكرال زمران ومكران فنقرخ الترورا  

أطكام وهذا ما يشبه النقال وألغ  بةه أطكام را وأ,راف إلي رات وبابيةرم الطراال مرع كرال م رها 
                                        لكتاب  ديد يط ال تنقيم للكتاب القديم.

يمكرن أن نف رم "النقرخ والنقره" ف مرا موقرةا , يلغره أيرا  نراوب ذا الف م الذي فتا هللا بره علي
   .وهللا أعلم تبال يقيرهما  نبا إل   نب تت مامن مدلو,

                                  
َكراَن آيَرٍم " :هه بوله تةرال ت واآليم الثانيم الته يقتدلون ب ا عل  وبوع النقخ ْلنَا آيَرمً مَّ َوإِذَا بَردَّ

اُل بَالُواْ إِنََّما أَنَت ُمْفتٍَر باَْل  ُ أَْعلَُم بَِما يُنَز ِ           "أَْكثَُرهُْم ,َ يَْةلَُمونَ َوَّللا 
 يقولون أن المراد من اآليم هنا اآليم من القرآنت والمراد هو تبديال آيم مكان آيم.ف
 تفر ذا ف منرا اآليرات كمرا يقولرونت ه هذا المةن  بأي طراال مرن األطرواالإن القيا  , يةا :نقوالف

يرم ما أنت مفترت فكيرف نرربا هرذه اآليرم باآلأن هللا إذا بدال آيم من القرآن مكان آيم باال الكفار إن
ِ ِليُثَب ِرَت الَّرِذيَن آَمنُرواْ َوهُرًدى يم التاليم تقوال "فاآلالته تلي ا  ب َِك بِراْلَطض  لَهُ ُروُح اْلقُُدِس ِمن رَّ باُْل نَزَّ

فكيررف يكررون نررزوال القرررآن بررالطض ليثبررت الررذين اامنرروا مرتباررا بتبررديال  ؟"تَوبُْشررَرى ِلْلُمْقررِلِمينَ 
 ؟اآليات الته تثير شكوك أي إنقان 

ف ذا كان القرآن من عند هللا الةليم الطكيمت فلم أنزال آيم إذا كان قيرفة ات أمرا كران يقرتايع أن  
                                                             ؟القرآن هو الشريةم الخاتممينزال آيات تكون تشريةا ن ائيا وخا م أن 

فالقرآن  والتةاره من باب الت,اد ت فقيقوال هذاتدرم فه التشريع لن تقنع المخالفال ومقألم
 و هو ملها بالتناب,ات!.   من عند مطمد

 تولقد أع بنره رد الشريخ الغزالره رطمره هللا علر  مرن يقرتدلون ب رذه اآليرم علر  وبروع النقرخ

األخبار أم  ؛قخت فماذا نُ بةدتكن الشرائع المف لم بد نزلت أن هذه القور  مكيم ولم  تطي  باال
قرخ ت فمرا الرذي نُ   84ةد مرن براب الخبرر الرذي , يمكرن نقرخهالةقائد؟! ومةلوم أن هذه األنواع تُ 

 ؟بال,با
اقررتقام مةنرر   تالشررريةم هررووأن المررراد مررن اآليرم  تأمرا إذا ف منررا "اآليررم" نفررس الف رم القررابض

 –شررريةم مكرران شررريةم برراال النرراس للنبرره ال ملررم وارتباا ررا بمررا يلي ررات فرراو يقرروال وإذا برردلنا 
إنمررا أنررت مفترررت فالنرراس مررع كررال الرقررال لررم ينكررروا و ررود هللا ولكررن م  –كائنررا مررن كرران  تعامررم

ت وهرذا مرا عل  هللا فاو لم يروح إليرك شرها أنكروا أن يكون هللا بد أوط  إليهت وبالوا أنت مفتر
ُ )ص( باله المشرركون والي رود للنبره "برال نزلره روح القردس مرن  :م والقروالمر برالرد علري ت فرأ

ليثبرت الرذين اامنروا " ت فرالقرآن نرزال برالطض وأنرا لقرت بمفتررت والردليال علر  ذلرك  ربك برالطض
 أنه الطض. نالقرآن نفقه النازال بالطضت فابرأوه وقتةلمو

 
ُ َمررا يََشرراُا َويُثْبِررتُ " :ت وهرره بولرره تةررال واآليررم الثالثررم الترره يقررتدلون ب ررا َوِعنررَدهُ أُم   يَْمُطررو َّللا 

 "اْلِكتَابِ 
 طي  باال ما ن ه: تولننظر كيف فقر اإلمام ابن كثير هذه اآليم

 أَلَرمْ ْ  بمقدار، عنده شها وكال ب ا، مكتوب كتاب م,روبم مد  لكال:  أي{  ِكتَابٌ  أََ الٍ  ِلكاُل ِ ْ "  

َ  أَنَّ  تَْةلَمْ  [ 70: الطر { ] يَِقريرٌ  َّللاَِّ  َعلَ  ذَِلكَ  إِنَّ  ِكتَابٍ  فِه ذَِلكَ  إِنَّ  َواألْرِه  القََّمااِ  فِه َما يَْةلَمُ  َّللاَّ

 لكرال يةنره أ رال كتراب لكرال: أي{  ِكتَرابٌ  أََ رالٍ  ِلكُرال ِ : ْ بولره فره يقروال مرزاطم بن ال,طاك وكانت 
 ويثبرت، من را يشاا ما يمطو فل ذا مةين، ومقدار هللا عند م,روبم مد  القماا من أنزله كتاب
 .  85عليرره وقرلمه هللا  رلوات رقروله، علر  هللا أنزلره الررذي القرآنبر كل را نقرخت طتر  يةنره
ُ  يَْمُطوا: ْ وبوله  وهَُشرْيم وَوِكيرع الثروري فقاال ذلك، فه المفقرون اختلف{  َويُثْبِتُ  يََشااُ  َما َّللاَّ

                                                
و ماذا يبقى صحيحا  ,نسخ األخبار  يضا!, ولست  در  ماذا ي ون ال ذب يذامن  جاز !! من العلماءهذا على ر   الجمهور, فهناك  84

  !في القرآن؟
 .ةلب اآلية بال دليل فقدم و  خر!!  ألنه  , الم الضحاك   وزن له و  يقبل 85
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 القرنم أمرر يردبر:  عبراس ابرن عرن ُ بَْيرر بن قةيد عن عمرو بن المن اال عن ليل  أبه ابن عن
ُ  يَْمُطرروا: ْ روايررم وفرره ت والمرروت والطيررا  والقررةاد  الشررقاا إ, يشرراا مررا فيمطررو  يََشررااُ  َمررا َّللاَّ
 وبرراال .من مررا فرررغ بررد ف ن مررا والقررةاد  والشررقاا والمرروت، الطيررا  إ, شررها كررال: برراال{  َويُثْبِررتُ 
ُ  يَْمُطررروا: ْ م اهرررد  , ف ن مرررا ، والقرررةاد  والشرررقاا والمررروت الطيرررا  إ,{  َويُثْبِرررتُ  يََشرررااُ  َمرررا َّللاَّ
 فره اقرمه كران إن الل م: يقوال أطدنا دعاا أرأيت: فقلت م اهدا قألت: من ور وباال .يتغيران
 ثرم. طقرن: فقراال. القرةداا فره وا ةلره عرن م فامطه األشقياا فه كان وإن في م فأثبته القةداا
 كُنَّررا إِنَّررا ُمبَاَرَكررمٍ  ْيلَررمٍ لَ  فِرره أَنزْلنَرراهُ  إِنَّررا: ْ فقرراال ذلررك، عررن فقررألته أكثررر، أو بطرروال ذلررك بةررد لقيترره

 فره يكرون مرا القردر ليلرم فره يق,ره: براال[ 4 ،3: الردخان{ ] َطِكريمٍ  أَْمررٍ  كُرال   يُْفرَر ُ  فِيَ ا ُمْنِذِرينَ 

 والقرةاد  الشرقاو  كتراب فأمرا يشراا، مرا ويراخر يشراا مرا يقردم ثرم م ريبم، أو رز  من القَّنم
 ب رذا يردعو أن يكثرر كران إنره: قرلمم بن َشِقيض وائال أبه عن األعم ، وباال .يُغير , ثابت ف و

 فأثبتنرا، قرةداا كتبتنرا كنرت وإن قرةداا، واكتبنرا فامطره أشرقياا كتبتنرا كنرت إن الل رم،: الدعاا
 . رير ابن رواه. الكتاب أم وعندك وتثبت تشاا ما تمطو ف نك
 طكيمرم أبره عرن أبره طردثنه هشرام برن مةراذ طردثنا عله بن عمرو طدثنا: أي,ا  رير ابن وباال

 بالبيررت ياروف وهرو براال عنره هللا ر,ره الخاراب بررن عمرر أن النَّْ ردي عثمران أبره عرن ع رمم
 وعنردك وتثبرت تشراا ما تمطو ف نك فامطه، ذنبًا أو شقو  عله كتبت كنت إن الل م:  يبكه وهو
 قرةودم ابرن عرن بلبرم أبره عرن الطذَّاا خالد عن طماد وباال. ومغفر  قةاد  فا ةله الكتاب، أم
 عرن عَُكرْيم برن هللا عبرد عرن طميرد برن هرلال عرن شرريك ورواه .أي,ا الدعاا ب ذا يدعو كان أنه
 طمرز  أبره عرن خ راف طدثنا ط ام طدثنا المثن ، طدثنه:  رير ابن وباال . بمثله مقةود ابن
 بمرا ألنبأترك هللا كتراب فره آيرم لرو, المامنين أمير يا: الخااب بن لةمر باال كةبا أن إبراهيم عن
ُ  يَْمُطروا: ْ تةرال  هللا بروال: براال هره؟ ومرا: براال. القيامرم يروم إلر  كرائن هو  َويُثْبِرتُ  يََشرااُ  َمرا َّللاَّ

 مررا من را ويثبرت من را يشراا مرا هللا ينقررخ األبردار أن: األبرواال هرذه ومةنر  {. اْلِكتَرابِ  أُم   َوِعْنرَدهُ 
 وهررو قررفيان، طرردثنا َوِكيررع، ثناطررد : أطمررد اإلمررام رواه بمررا القرروال ل ررذا يقررتأنس وبررد يشرراا،
 هللا رقروال براال: براال ثَْوبَران عرن الَ ْةرد، أبره برن هللا عبرد عرن عيقر ، بن هللا عبد عن الثوري،
 و, الردعاا، إ, القَرَدر يررد و, يُِ ريبه، بالرذنب الررز  ليطررم الر رال إن: "وقلم عليه هللا  ل 
 فره وثبرت .بره الثروري، قرفيان طدي  من ما ه، وابن النقائه ورواه ".البر إ, الةمر فه يزيد

 بين ليةتل ان والق,اا الدعاا إن: "اآلخر الطدي  وفه الةمر فه تزيد الرطم  لم أن ال طيا
 ". واألره القماا
 عرن ُ رَرْي ، ابرن أخبرنرا الررزا ، عبد طدثنا عقكر، بن ق ال بن مطمد طدثنه:  رير ابن وباال

 ل را بي,راا در  مرن عرام، خمقرمائم مقرير  فوظرامط لوطرا و إن: براال عبراس ابرن عن عااا،
 يمطرو لطظرم، وقرتون[ ثلثمائرم يروم كال] و ال عز و، - لوطان:  والدفتان – يابوت من َدفَّتَان
 (-المالف–هذا الكلم ؟!!  قتند)ما م. الكتاب أم وعنده ويثبت يشاا ما

 عُبَيرد، برن فَُ,رالم عرن القُرظره، كةرب برن مطمرد عرن مطمرد، برن زيراد عن قةد، بن اللي  وباال
 ثرل  فره الرذكر يفرتا[  هللا إن ] : "وقرلم عليره هللا  رل  هللا رقروال باال: باال الدرداا أبه عن

 غيرره، أطرد فيره ينظرر , الرذي الرذكر فره ينظرر من را األول  القاعم فه الليال من يبقين قاعات
ُ  يَْمُطروا: ْ برهالكل وبراال.  ريرر ابرن رواه. الطردي  تمرام وذكرر".  ويثبت يشاا ما فيمطو  َمرا َّللاَّ
 مرن: لره فقيرال. فيره ويزيرد األ رال مرن ويمطرو فيره، ويزيرد الررز  من يمطو: باال{  َويُثْبِتُ  يََشااُ 
. وقرلم عليره هللا  رل  النبره عن رئاب، بن هللا عبد بن  ابر عن  الا، أبو: فقاال ب ذا؟ طدثك
 كرال منه ارح الخميس، يوم كان ذاإ طت  كله، القوال يكتب: فقاال اآليم هذه عن ذلك بةد قئال ثم

 الكرلم، مرن ونطروه وخر رت دخلرت وشربت، أكلت: بولك مثال عقاب، و, ثواب فيه ليس شها
 . الةقاب وعليه الثواب، فيه كان ما ويثبت  اد ، وهو
 أم وعنرده ويثبرت يشراا مرا منره هللا يمطرو فكتراب: كتابان الكتاب: عباس ابن عن ِعْكِرمم، وباال

ُ  يَْمُطوا: ْ  بوله فه عباس ابن عن الةوفه، وباال .الكتاب  اْلِكتَرابِ  أُم   َوِعْنرَدهُ  َويُثْبِرتُ  يََشااُ  َما َّللاَّ
 الرذي ف و ,للم، عل  فيموت هللا لمة يم يةود ثم هللا، بااعم الزمان يةمال هوالر ال: يقوال{ 
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 فره وهرو تيمرو طتر  خيرر لره قربض كران وبرد هللا، بمة ريم يةمرال الر ال:  يثبت والذي - يمطو
 يََشررااُ  ِلَمررنْ  فَيَْغِفرررُ : ْ بمةنرر  أن ررا: ُ بَيررر بررن قررةيد عررن وروي . يثبررت الررذي وهررو هللا، ااعررم

بُ   [.284: البقر { ] بَِديرٌ  َشْهاٍ  كاُل ِ  َعلَ  َوهللاُ  يََشااُ  َمنْ  َويُةَذ ِ

ُ  يَْمُطوا: ْ عباس ابن عن الطم، أبه بن عله وباال  يشراا مرا يبردال: يقروال{  َويُثْبِرتُ  يََشااُ  َما َّللاَّ
 أم فرره عنررده ذلررك و ملررم: يقرروال{  اْلِكتَررابِ  أُم   َوِعْنررَدهُ ْ  يبدلرره، فررل يشرراا مررا ويثبررت فينقررخه،
 .كتاب فه ذلك كال يثبت وما يبدال، وما والمنقوخ، الناقخ، الكتاب،
ُ  يَْمُطوا: ْ بوله فه بتاد  وباال  نَرأْتِ  نُْنِقرَ ا أَوْ  آيَرمٍ  ِمرنْ  نَْنَقرخْ  َمراْ  كقولره{  َويُثْبِرتُ  يََشرااُ  َما َّللاَّ

ُ  يَْمُطروا: ْ بولره فره م اهرد عرن نَِ ريا، أبره ابن وباال [106: البقر { ] ِمثِْلَ ا أَوْ  ِمْنَ ا بَِخْيرٍ   َّللاَّ

 إِ, بِ يَرمٍ  يَرأْتِهَ  أَنْ  ِلَرقُروالٍ  َكرانَ  َوَمرا: ْ  أنزلرت طرين برري  كفرار بالرت:  براال{  َويُثْبِرتُ  يََشرااُ  َما
 تخويفرا، اآليرم هرذه فأنزلرت. األمرر مرن فُررغ ولقرد شرها، من تملك مطمد يا نراك ما{  َّللاَِّ  بِِ ْذنِ 

 ونثبرت فنمطرو رم,ران، كرال فه ونطد  شئنا، ما أمرنا من له أطدثنا شئنا إن إنا:  ل م ووعيًدا
: ْ الب رري الطقرن وبراال .ل رم نققرم ومرا نةاي م، وما وم ائب م، الناس أرزا  من نشاا ما
ُ  وايَْمطُ   وبرد .أ لره إلر  ي رري طره   هرو الرذي ويثبرت فَرذََهب، أ لره،  راا من: باال{  يََشااُ  َما َّللاَّ

 الطررلال: برراال{  اْلِكتَررابِ  أُم   َوِعْنررَدهُ : ْ وبولرره .هللا رطمرره  ريررر، بررن  ةفررر أبررو القرروال هررذا اختررار
:  برراال{  اْلِكتَررابِ  أُم   َوِعْنررَدهُ : ْ ال,ررطاك وبرراال .وأ ررله الكترراب  ملررم أي:  بترراد  وبرراال .والطرررام
 ابرن عرن َقريَّار، عرن أبيره، عرن مةتمرر، طردثنه داود، برن قُرنَيد وبراال . الةرالمين رب عند كتاب

 براال ثرم عراملون، َخْلقُره ومرا خالض هو ما هللا َعِلم: فقاال ،"الكتاب أم" عن كةبًا قأال أنه عباس؛
: براال{  اْلِكتَرابِ  أُم   َوِعْنرَدهُ : ْاسعبر ابرن عرن  ريرر، ابرن وبراال .كتابرا فكران". كتابرا كن: "لةلمه
 اهـ .  [ أعلم وهللا ] الذكر،

 
ونةتررذر لإلاالررم فرره النقررال ولكررن ترردبر مةرره عزيررزي القررارىا فرره تفقررير ابررن كثيررر ل ررذه اآليررم 
وانظر إل  الكم الذي رواه فه تفقيرها فكال األبواال تت ه إل  أن ا , علبم ل ا برالقرآن إ, بروال 

تاد ت ف رذا يو,را أن اآليرم , علبرم ل را بمو,روع الناقرخ والمنقروخ الرذي واطد مروي عن ب
رن بَْبِلرَك َوَ ةَْلنَرا " :فاآليم القابقم تقروال تطتم هذاوالقيا  يُ  .يتطدثون عنه َولَقَرْد أَْرَقرْلنَا ُرقُرلً م ِ

يَّمً َوَمرا َكراَن ِلَرقُرواٍل أَن  ِ يَرأْتَِه بِ يَرٍم إِ,َّ لَُ ْم أَْزَوا اً َوذُر ِ ت  [38]الرعرد :  ِلكُرال ِ أََ راٍل ِكتَرابٌ  بِرِ ْذِن َّللا 

فاآليات تتطد  عرن إرقراال الرقرال وأن رم بشرر عراديون يتزو رون وين برون ولريس ألطردهم أن 
 تت فراو يمطرو مرا يشراا ويثبرتلكال أ ال كتاب من عنده بال هه من عند هللاتت (مة ز )يأته ب يم 

ام ابرن كثيرر مرن أبرواال األئمرمت أمرا القروال أن المطرو فاآليم ف م ا يتفض  زئيا مرع مرا ذكرره اإلمر
 .اإلثبات فه القرآن فالقيا  يرف,هو

وعنرد النظرر في را يظ رر  تإذا ف ذه هه اآليات الته يقتدلون ب ا علر  وبروع النقرخ فره القررآن
أن المراد من ا , علبم لره بالنقرخ ا, رالطهت وأن المرراد مرن "اآليرم" لريس اآليرم القرآنيرم 

فرل  "آيم القررآن" أما أن نخ   ا ب "الةلمم والدليال"  الفاآليم فه األ هو المفترهتوهذا 
وإذا تتلر " أو أي دليرال يو,را أن هرذه آيرم دليرال علر  التخ ريص مثرال أن يقراال " بد من و ود

 ت وهللا أعلم.إع ازيممتلو  أو مقروا  وليقت آيم كونيم أو 
 

ابن كثير عن اإلمام الابري فه النقخ أنره "تطويرال  ونأته إل  النقام الثانيم وهه طكايم اإلمام
 "ا والمطظور مباطا والمباح مطظوراالطرام طل, والطلال طرام

ولو, أنه  ردر مرن أئمرم كبرار ألغلظنرا القروال  ت, ي ا بأي طاال من األطواال الكلمهذا  :نقوالف
نقررخ بررين الشرررائع ت نةررم نطررن نقررر بو رود -علرر  األبرال-ت إذ كيررف يطروال الطرررام طررل, الرررد فره

ولكررن نظرررا ألننررا , نملررك النقررخ األ ررليم ل ررذه الشرررائع  توو ررود بةرره التغيرررات فرره األطكررام
فررنطن , نقررتايع أن ن,رررب أمثلررم علرر  قررير عمليررم التشررريعت ولكررن كررال مررا نةرفرره أن عمليررم 

ع ائالنقررخ لررم تكررن عمليررم ا تثررا  للشرررائع القررابقم أو تغييررر كبيرررت بررال يمكررن القرروال أن الشررر
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يِن "  :بوله تةال  فهت وانظر واألطكام تكاد تتفض مع بة, ا َن الد ِ ً َشَرَع لَكُم م ِ  َما َو َّ  بِِه نُوطا
رْينَا بِرِه  بُروا فِيرِه  إِْبرَراِهيَم َوُموَقر  َوِعيَقر َوالَِّذي أَْوَطْينَا إِلَْيرَك َوَمرا َو َّ يَن َوَ, تَتَفَرَّ أَْن أَبِيُمروا الرد ِ

ُ يَْ تَبِه إِلَْيِه َمن يََشاُا َويَْ ِدي إِلَْيِه َمن يُنِيُب ]الشرورى : َكبَُر َعلَ  اْلمُ  ْشِرِكيَن َما تَْدعُوهُْم إِلَْيِه َّللاَّ

ررهَّ الَّررِذي يَِ ُدونَررهُ َمْكتُوبرراً بولرره تةررال  "  فرره" ت وانظررر  [13 قُررواَل النَّبِررهَّ األُم ِ الَّررِذيَن يَتَّبِةُرروَن الرَّ

ُم  الاَّي ِبَراتِ اِ  َواإِلْنِ ياِل يَأُْمُرهُم بِاْلَمْةُروِف َويَْنَ اهُْم َعِن اْلُمنَكرِر َويُِطرال  لَُ رُم ِعنَدهُْم فِه التَّْورَ  َويَُطرر ِ
ُروهُ  َويََ,ررُع َعررْنُ مْ  اْلَخبَ ئِرر َ َعلَررْيِ ُم  إِْ ررَرهُْم َواألَْغررلاََل الَّتِرره َكانَررْت َعلَررْيِ ْم فَالَّررِذيَن آَمنُررواْ بِررِه َوَعررزَّ

 "  [157ُروهُ َواتَّبَةُواْ الن وَر الَِّذَي أُنِزاَل َمةَهُ أُْولَـئَِك هُُم اْلُمْفِلُطوَن ]األعراف : َونَ َ 

االما أنه من الايباتت وإذا كان من الخبائ  وقركت عنره  تقلب الطلال طراما فه النقخفكيف يُ 
 الشرع فتر  ثم طرمه لم يةود فيطلله؟ 

الررذي أف مرره و أتقبلرره فرره مو,رروع النقررخ هررذا أن يكررون و تهرذا , يقبررال بررأي طرراال مررن األطررواال
مثرال مرا طررم علر  الي رود بقربب  النقخ للشرائع المابتم المرتبام ببيئم مةينم أو زمان مةينت

ْمنَرا كُرالَّ ِذي ظُفُرٍر َوِمرَن اْلبَقَرِر َواْلغَرنَِم "وَ  :ظلم م كمرا  راا فره بولره تةرال  َعلَر  الَّرِذيَن َهراُدواْ َطرَّ
ْمنَرر ا َعلَررْيِ ْم شُررُطوَمُ َما إِ,َّ َمررا َطَملَررْت ظُُ وُرهَُمررا أَِو اْلَطَوايَررا أَْو َمررا اْخررتَلََا بِةَْظررٍم ذَِلررَك َ َزْينَرراهُم َطرَّ

ت فلمرا  راا النبره و,رع عرن م إ ررهم واألغرلال التره "[146بِبَْغيِِ ْم ِوإِنَّرا لََ راِدبُوَن ]األنةرام : 

تغيرر التشرريعت أمرا القروال برأن نكراح األخروات مرثل كران وعنرد تغيرهمرا , برد مرن كانت علري مت 
قربب  -خوذ مرن الترورا  تأقريدنا آدم ثرم نقرخ ف رذا مرا , ي را ولاقرف هرذا مر فه زمرنطل, 

وهررذا القرروال يخررالف القرررآن  الوبرروع فرره هررذا المررأز  القرروال أن آدم عليرره القررلم كرران وطيرردات
كمرا علر  النقرخ ايع أن أعاره أمثلرم ولرن أقرت –وقنو,ا هذا عند الطدي  عن خلض اإلنقران

 .قلفت الذكر لةدم المرا ع الموثقمأ
برال  تأما أن يرى اإلمام ابن كثير أن الخااب للنبه ولكن المراد الي ود ف رذا مرن الف رم المقلروب

 .)ص( وخااب  ملم النبه تالخااب أو, للي ود كقابض اآليات و,طقت ا
فره الشررائع القرماويم كران برين الشررائع وبة,ر ا ونود التو,يا فه ن ايم المااف أن النقخ 

 86 .وليس فه داخال الشريةم نفق ا
 

 تققيم آخر للنقخ عند مثبتيه
 كيف بقموا النقخ فه القرآن: تنتابع مع القاد  الةلمااو

 : ققم النقخ باعتبار البديال إل يُ بالوا: 
أن اآليرم تنقرخ ب يرم أخررى  األوال: النقخ ببدال، أي نقخ الطكم الثابت بطكم آخر بديلً عنهت أي

 أو طدي  أي ثمم ناقخ للمنقوخ. 

، أي أن يرفرع بت دون أن يطرال مطلره طكرم برديال آخررالثانه: النقخ بل بدال، أي نقخ الطكم الثا
ً  الطكرم فقرا (  . )كمرا يزعمررونو, يةروه برأي شررها وكرل الققرمين  رائز الوبرروع عقرلً وشررعا

َمرا نَنَقرْخ ,ل م عل  وبروع النقرخ هره بولره تةرال  " وعل  الرغم من أن اآليم الةمد  فه اقتد
ْنَ ا أَْو ِمثِْلَ ا  َ َعلَرَ  كُرال ِ َشرْهٍا بَرِديٌر ]البقرر  : ِمْن آيٍَم أَْو نُنِقَ ا نَأِْت بَِخْيٍر م ِ  [106أَلَْم تَْةلَْم أَنَّ َّللا 

ف رذا مرن ببيرال  ت  بدال ولكن م بالوا , يشترا هرذاتو ب النقخ إل عل  ف م م للنقخ ف هت   "
ا أَي َ را الَّرِذيَن " يَر :الغالب!!ت والدليال عل  ذلك وبوع النقخ فةرل إلر  غيرر بردال مثرال بولره تةرال 

ُموا بَْيَن يََدْي نَْ َواكُْم َ َدبَمً ذَِلَك َخْيٌر لَّكُْم َوأَْاَ ُر فَِ ن لَّ  قُواَل فَقَد ِ ْم تَِ رُدوا فَرِ نَّ آَمنُوا إِذَا نَاَ ْيتُُم الرَّ
 َ ِطيٌم ]الم ادلم : َّللاَّ  :إل  غير بدال فقد براال هللا بةردها -عل  بول م–قخت فقد نُ  "  [12 َغفُوٌر رَّ

                                                

, و خذت في البحذث عنذه حتذى تيسذر لذي الحصذول علذى ظرية النسخ بين الشرارع السماوية" فسررت به  ثيرانسمعت عن  تاب " 86
 !ثم اتضح لي  نه  تاب يت لم عن النسخ بطريقة تقليدية في الشريعة اإلسالمية المحمدية وليإ بين الشرارع وبعضها ,نسخة منه
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ُ َعلَرْيكُْم فَرأَبِيمُ "  ُموا بَْيَن يَرَدْي نَْ رَواكُْم َ رَدبَاٍت فَرِ ْذ لَرْم تَْفةَلُروا َوتَراَب َّللاَّ رَل َ أَأَْشفَْقتُْم أَن تُقَد ِ وا ال َّ
َكا َ  ُ َخبِيٌر بَِما تَْةَملُونَ َوآتُوا الزَّ َ َوَرقُولَهُ َوَّللاَّ فكران النقرخ هنرا  ت "[13]الم ادلرم :   َوأَِايةُوا َّللاَّ

وهرذا القروال بمرم  ف ذا دليال عل  أن القوال هنا عل  قبيال الغالرب. م رد رفع طكم إل  غير بدالت
ت وكيرف أن را مطكمرم فه التنابهت وقنبين هذا عند الطدي  عل  اآليات الته بالوا في ا بالنقخ

 كل ا.

ومرن الةلمرراا مرن برراال أن القرنم تنقررخ القرررآنت وأكثررهم رف,رروا هرذا القرروال اقرتنادا إلرر  بولرره 
 "نأت بخير من ا أو مثل ا" والقنم ليقت مثال القرآن بله أن تكون خيرا منه. :تةال 
 87النقخ باعتبار شد  الطكم إل :  ونويققم

 نه عل  نفس المكلف. األوال: نقخ الطكم الثابت بطكم أخف م
 الثانه: نقخ الطكم الثابت بطكم أشد وأثقال منه عل  نفس المكلف. 

 الثال : نقخ الطكم الثابت بطكم مقاٍو له عل  نفس المكلف. 

يةن  هذا أن م يرون أن هللا يمكن أن ينقخ الطكم الشرعه إل  طكم أخف منه أو أثقال أو مقراو 
 لهت ونقأل م ما الطكمم فه ذلك ؟

وتةويرد الرنفس علر  الااعرم والتربيرم ومرا إلر   تلون: المرراد مرن ذلرك التردرم فره التشرريعيقو
 خلفه.
 النقخ باعتبار القور  إل :  ونويققم

 األوال: القور  الته في ا ناقخ وليس في ا منقوخ. 

 الثانه: القور  الته في ا منقوخ وليس في ا ناقخ. 
 الثال : القور  الته في ا ناقخ ومنقوخ. 

 لرابع: القور  الته ليس في ا ناقخ و, منقوخ .ا
 هه: تقور عل  بول م قتالقور الته في ا ناقخ وليس في ا منقوخ 

 الفتا ـ الطشر ـ المنافقون ـ التغابن ـ الال  ـ األعل  .   

 هه: تقور والقور الته في ا ناقخ ومنقوخ خمس وعشرون 

 نفاال ـ التوبم ـ إبراهيم  ـ الك ف ـ مريمالبقر  ـ آال عمران ـ النقاا ـ المائد  ـ األ  

الشةراا  ـ األطزاب ـ قربأ ـ غرافر ـ الشرورى ـ الرذاريات ـ  ـ األنبياا ـ الط  ـ النور ـ الفربان ـ
 . ادلم ـ المزمال ـ الكوثر ـ الة رالاور ـ الوابةم ـ الم

 :هه تقور  فأربةونالقور الته في ا منقوخ وليس في ا ناقخ  أما 

ـ األعراف ـ يونس ـ هود ـ الرعد ـ الِطْ رـ النطال ـ اإلقراا ـ الك ف ـ اه ـ المامنون ـ األنةام  
ـ الزمررـ ص  ـ ـ الملئكرم ـ ال رافات  قر د النمال ـ الق ص ـ الةنكبروت ـ الرروم ـ لقمران ـ ال

رم ـ ـ القمر ـ ا,متطان ـ نون ـ المةااألطقاف ـ مطمد ـ   ـ الن م  -م الزخرف ـ الدخان ـ ال اثي
 المدثر ـ القيامم ـ اإلنقان ـ عبس ـ الاار  ـ الغاشيم ـ التين ـ الكافرون  .

 114 ( مررن م مررال قررور القرررآن قررور 43القرور البابيررم الترره لرريس في ررا ناقررخ و, منقرروخ ) 
 قور .

 

 هال اتُفض عل  المنقوخ
 عدد اآليات المنقوخم؟ عل ولنا أن نقأال: هال اتفض الةلماا 

أن المنقوخ فه القرآن أكثرر مرن مرائته  88لفوا في ا اختلفا شنيةات فمن بائال فقد اخت ت, :نقوال
الفق راا طرواله خمقررمائم آيرم  ةررال أطرد الةلمرراا  عنرردت رور أخرره فره هللا آيررات األطكرام  –آيرم 

                                                
التشريع القرآني يأتي دوما مطابقا لحال البشر , فاأ تعالى يقول "   ي لف هللا نفسا ي  وسعها " , فإذا  ان مبتد  الت ليف ب "   87

 الوسع " ف يف يرتفع يلى ما هو  على فيسبب العنت والمشقة ,  و ينزل  يلى ما هو  ةل منه فيصير سهال جدا فال يصير ت ليفا .
بدهللا محمد بن حزم حيث جعل اآليات المنسوخة فذي القذرآن مذارتي و ربذع عشذرة آيذة!!, وهذو لذيإ ابذن حذزم الظذاهر , هو  بو ع 88

 , و  حول و  ةوة ي  باأ.210, وابن بر ات 213, وابن سالمة  247وجعلها ابن الجوز 
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ومررن م مرن  ةل ررا فررو   –برابررم الخمقرم آ,ف  يررات األطكرامف ت أمررا عنردنابرابرم ن ررف ن ملغره
ومررن م مررن  ةل ررا   ةل ررا مائررم وأربةررم وعشرررين ب,رريم منقرروخمتمثررال النطرراس الررذي  المائررم
ومرن الةلمراا مرن لرم يرر أي ناقرخ ومنقروخ  تومن م مرن  ةل را أربةرم توهو القيواه عشرينا

 ومن م من رأى اقتطالم النقخ فه القرآن.
مرن م: مرا رأيرك فره مرا  االمثبتين أنفق م الفار  أكبر مرن مرائته آيرمت وإذا قرألت أير بين تانظر

 اله فلن فه عدد اآليات المنقوخم؟ب
فل يمكن أن يكون الةردد المنقروخ ب رذا الشركالت  تكثيرا لقاال بكال ثقم: قامطه هللا لقد غال  في ا

 و اطب المائم المنقروخم يررى أن المئترين كارثرمت ورب الةشررين يررى أن المائرم اامرمت وذو
رى أن هررذا كلرره مر ةرره إلرر  ت والررذي , يقرروال بالنقررخ يرراألربةررم يرررى أن الةشرررين ب ررر نظررر

 !التقليد
إذا فالمقألم مقألم إمةان نظرر فره القررآن لريس أكثرر ت والطمرد و لرم يأتنرا طردي   رطيا عرن 

ت إذ لو كان هنراك نقرخ لكران طتمرا ولزامرا أن يم منقوخم أو خلفهيقوال أن هذه اآل )ص( النبه
ت كرره , ن,رررال باتباعنرررا نرررافيو,ررطوه ل, أن يتركررره لةلمرراا األمرررم  تالرقرروالالقررررآن ويو,ررطه 
 !!القرآن

 اتفض القائلون بالنقخ عل  نقخ ا: ولننظر كم هه اآليات الته
براال أطردهم لق رر نظرره ت يات  فما مرن آيرموأما بابه اآل تبالنقخ إ, فه آيتينالقائلون  لم يتفض

اللتران  اآليتران أو تقليده أن ا منقوخم إ, وهناك مرن براال مرن المثبترين أنفقر م أن را مطكمرمت و
 :فقوا عل  القوال بالنقخ في ما هماات
ُموا بَرْيَن يَرَدْي نَْ رَواكُْم َ رَدبَمً ذَِلرَك َخْيرٌر لَّكُرمْ ي" َ  قُواَل فَقَد ِ  َوأَْاَ رُر ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نَاَ ْيتُُم الرَّ

ِطيٌم  َ َغفُوٌر رَّ  12]الم ادلم : " فَِ ن لَّْم تَِ ُدوا فَِ نَّ َّللاَّ

ال :  يا أي ا المزمال بم الليال إ, بليل ن فه أو انقص منه بليل " وبوله تةال  " م ِ  .[3-1]المز 
نقررخ أن مررا مطكمترران و, نقررخ وقررنبين برر ذن هللا عنررد الطرردي  عررن اآليررات الترره بررالوا في ررا بال

 في ما.
 

 اختلف المدلوال
فالقرائلون بالنقرخ  نقرخ توببال الطدي  عن النقخ , بد من الطدي  عن موبرف ال رطابم مرن ال
 يقتندون إل  الروايات الكثير  الوارد  عن ال طابم فه هذا الشأن.

 نقوال عل  الرغم من كثر  الروايات الوارد  عن ال طابم فه هذا الشأن فنطن واثقون أن 

 أهم ا: تهذا المةن  لم يكن مق ودا طتما فه كلم م لةد  أقباب
 طيطم أو ,ةيفم تقوال أن مةن  أو م,مون هرذه اآليرم  أي روايم )ص( لم ينقال عن النبه -1

يرأتوا فره ديرن هللا بمرا لرم والقرلف ال رالا ر,روان هللا علري م يقرتطيال أن  تمرفوع ب يم أخرى
رقروال ت ف ما أن يكونوا يق دون بالنقخ ما أردنا أويكونوا يق دون شيئا لم يقرمةوه مرن ينزال

يرتكلم عرن  )ص( عنره أو يكونروا قرمةوا الرقروالت وهذا ما ننزهم هللا وأ,افوه من عند أنفق م
وهررذا مقررتطيال أي,ررا علرر  م مرروع م فو ررب األخررذ بمررا  تولررم ينقررال أي مررن م ذلررك عنرره تالنقررخ
 رأيناه.
وأوال من أدراهرم  تما ورد فه منابب الشافةه ر,ه هللا عنه من أنه أوال من تكلم فه النقخ -2

 طم لكال ذي عينين أن الشافةه به وما كانوا يةرفونه ببال ذلكت ففه هذا إشار  وا,
 وأنه كان يقتةمال ببال ذلك بمةنر  مختلرف و تهو أوال من أظ ر النقخ بمةناه األ وله المتأخر

 .ن الكلم واإلشاد  , فائد  من اإ, يكو
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والذي نراه مرادا عندهم من هذا األمر هو تقييرد المالرض وا,قرتثناا أو تخ ريص الةرام أمرا أن 
ت ون,ررب أمثلرم علر  ذلرك بمرا فع الد,لم كاملم ف ذا ما ,يقبرالندهم هو ريكون المةن  المراد ع

 اإلمام الشاابه عن م فه الموافقاتت طي  باال: باله
النقررخ عنرردهم فرره اإلاررل  أعررم منرره فرره كررلم "وذلررك الررذي يظ ررر مررن كررلم المتقرردمين أن  

ال مت ررال أو األ رروليين فقررد يالقررون علرر  تقييررد المالررض نقررخا وعلرر  تخ رريص الةمرروم برردلي
 كمرا يالقرون علر  رفرع الطكرم الشررعه بردليالمنف ال نقخا وعل  بيان المب م والم مرال نقرخا 

ألن  ميررع ذلررك مشررترك فرره مةنرر  واطررد وهررو أن النقررخ فرره ا, ررالح  شرررعه متررأخر نقررخا
المتأخر ابت,  أن األمر المتقردم غيرر مرراد فره التكليرف وإنمرا المرراد مرا  رئ بره آخررا فراألوال 

به والثانه هو المةموال به وهذا المةن   ار فه تقييد المالض فر ن المالرض مترروك  غير مةموال
 هالظاهر مع مقيده فل إعماال له فه إالبه بال المةمال هو المقيد فكرأن المالرض لرم يفرد مرع مقيرد

شيئا ف ار مثال الناقخ والمنقوخ وكذلك الةام مع الخراص إذ كران ظراهر الةرام يقت,ره شرموال 
يتناولره اللفرظ فلمرا  راا الخراص أخررم طكرم ظراهر الةرام عرن ا,عتبرار فأشربه  الطكم ل ميرع مرا

الناقخ المنقوخ إ, أن اللفظ الةام لم ي مال مدلوله  ملم وإنما أهمرال منره مرا دال عليره الخراص 
القائر عل  الطكم األوال والمبين مع المب م كالمقيد مع المالرض فلمرا كران كرذلك اقتقر ال   وبق

ه  ملم هذه المةانه لر وع ا إل  شها واطد و, بد من أمثلم تبين المرراد لفظ النقخ ف إال 
من كان يريد الةا لم ع لنا له في ا مرا نشراا  "فقد روى عن ابن عباس أنه باال فه بوله تةال 

مرن كران يريرد طرر  اآلخرر  نرزد لره فره طرثره ومرن كران " إنه ناقخ لقولره تةرال   " لمن نريد
وعل  هذا التطقيض تقييرد لمالرض إذا كران بولره ناتره من را مالقرا  "  ايريد طر  الدنيا ناته من

ومةنرراه مقيررد بالمشرريئم وهررو بولرره فرره األخرررى لمررن نريررد وإ, ف ررو إخبررار واألخبررار , يرردخل ا 
هرو  " والشةراا يتبة م الغاوون إل  بوله وأن م يقولرون مرا , يفةلرون " النقخ وباال فه بوله

اآليم باال مكه وبرد ذكرر  " منوا وعملوا ال الطات وذكروا هللا كثيراإ, الذين آ" منقوخ بقوله 
قرتثناا أنره براال منقروخ براال وهررو عرن ابرن عبراس فره أشرياا كثيرر  فره القرررآن في را طررف اإل

م از , طقيقم ألن المقتثن  مرتبا بالمقتثن  منه بينه طرف ا,قتثناا أنه فره بةره األعيران 
علر  أهل را إنره  منف ال عن المنقوخ رافع لطكمره وهرو بغيرر الذين عم م اللفظ األوال والناقخ

اآليرم ولريس مرن الناقرخ " لريس علريكم  نراح أن تردخلوا بيوترا غيرر مقركونم  " منقوخ بقوله
والمنقوخ فره شرها غيرر أن بولره لريس علريكم  نراح يثبرت أن البيروت فره اآليرم األخررى إنمرا 

ومررا كرران  "إنرره منقرروخ بقولرره   " وثقررا,انفررروا خفافررا  "يررراد ب ررا المقرركونم وبرراال فرره بولرره 
واآليتان فه مةنيين ولكنه نبره علر  أن الطكرم بةرد غرزو  تبروك أن , " المامنون لينفروا كافم 
" منقروخ بقولره " برال األنفراال و والرقروال " وباال فره بولره تةرال   ت ي ب النفير عل  ال ميع

 و والرقروال " بيران لمرب م فره بولره وإنما ذلك " واعلموا أنما غنمتم من ش ا فأن و خمقه
وبرد " إنره منقروخ بقولره "  وما عل  الذين يتقون من طقاب م من شر ا "وباال فه بوله  " ت

اآليرم وآيرم األنةرام خبرر مرن األخبرار  " نزال عليكم فره الكتراب أن إذا قرمةتم آيرات هللا يكفرر ب را
ققررمم أولرروا القربرر  واليتررام  وإذا ط,ررر ال" وبرراال فرره بولرره  ت واألخبررار , تنقررخ و, تنقررخ
إنره منقروخ ب يرم الموارير  وبراال مثلره ال,رطاك والقردى ت اآليرم  " والمقاكين فرارزبوهم منره

وعكرمم وباال الطقن منقوخ بالزكا  وباال ابن المقيب نقخه الميررا  والو ريم وال مرع برين 
يرر  بردليال بولره وإذا اآليتين ممكن ,طتماال طمال اآليم عل  الندب والمراد بأول  القرب  من , 

ط,ر كما ترى الرز  بالط,ور ف ن المراد غير الوارثين وبين الطقرن أن المرراد النردب أي,را 
" وباال هو وابن مقرةود فره بولره  ت بدليال آيم الو يم والميرا  ف و من بيان الم مال والمب م

, " نقروخ بقولره إنره م" وإن تبدوا ما فه أنفقكم أو تخفوه يطاقبكم به هللا فيغفرر لمرن يشراا 
 برردليال أن ابررن عبرراس فقررر اآليررم بكتمرران الشرر اد  إذ تقرردم بولرره" يكلررف هللا نفقررا إ, وقررة ا 

 يطاقبكم به هللا اآليم فط ال أن ذلك من باب تخ يص الةمروم أو بيران الم مرال وبراال فره بولره
اآليررم  "والقواعررد مررن النقرراا " إنرره منقرروخ بقولرره " و, يبرردين زينررت ن إ, مررا ظ ررر من ررا  "

وليس بنقخ إنما هو تخ يص لما تقدم من الةموم وعن أبه الردرداا وعبراد  برن ال رامت فره 
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و, ترأكلوا ممرا لرم يرذكر " أنره ناقرخ لقولره  " واةام الذين أوتوا الكتاب طرال لكرم" بوله تةال  
و فرر ن كرران المررراد أن اةررام أهررال الكترراب طررلال وإن لررم يررذكر اقررم هللا عليرره ف رر " اقررم هللا عليرره

تخ ررريص للةمررروم وإن كررران المرررراد أن اةرررام م طرررلال بشررررا التقرررميم ف رررو أي,رررا مرررن بررراب 
التخ يص لكن آيم األنةرام هره آيرم الةمروم المخ روص فره الو ره األوال وفره الثرانه برالةكس 

إن يكررن مررنكم "  إنرره منقرروخ بقولرره " ومررن يررول م يومئررذ دبررره" وبراال عارراا فرره بولرره تةررال  
ين إل  آخر اآليتين وإنما هرو تخ ريص وبيران لقولره ومرن يرول م عشرون  ابرون يغلبوا مائت

 فكأنه عل  مةن  ومن يول م وكانوا مثل  عدد المامنين فل تةراره و, نقرخ براإلال  األخيرر
إنه منقوخ برالن ه عرن نكراح المررأ  علر  عمت را  " وأطال لكم ما وراا ذلكم" وباال فه بوله  ت

ويقرتغفرون لمرن " وبراال وهرب برن منبره فره بولره ت م أو خالت ا وهذا من باب تخ يص الةمو
وهرذا مةنراه أن آيرم  " ويقرتغفرون للرذين آمنروا" نقخت ا اآليرم التره فره غرافر  "  فه األره

غافر مبينم آليم الشورى إذ هو خبر مطه واألخبار , نقخ في ا وباال ابن النطاس هذا , يقرع 
وز أن يكون وهب ابن منبه أراد أن هرذه اآليرم في ا ناقخ و, منقوخ ألنه خبر من هللا ولكن ي 

, فر  بين ما يةنه أن ما بمةنر  واطرد وإطرداهما تبرين األخررى براال وكرذا  عل  نقخم تلك اآليم
ي ب أن يتأوال للةلماا و, يتأولوا علي م الخاأ الةظيم إذا كان لما بالوه و ه باال والردليال علر  

 " ويقتغفرون لمن فره األره" عن بتاد  ف  بوله  ما بلناه ما طدثناه أطمد بن مطمد ثم أقند
 " وعررن عررراك بررن مالررك وعمررر بررن عبررد الةزيررز وابررن شرر اب أن بولررهت  برراال للمررامنين مررن م 

وإنمرا هرو " خرذ مرن أمروال م  ردبم  " اآليرم منقروخ بقولره " والذين يكنرزون الرذهب والف,رم
الربيرع ابرن أنرس والقردى وابرن زيرد وبالره  " فراتقوا هللا مرا اقرتاةتمت "   بيان لما يقم  كنزا

وهذا من الاراز المذكور ألن اآليتين مدنيتان ولم تنز, إ, بةد تقرير أن الدين , طرم فيره وأن 
اتقوا هللا طض تقاته فيما اقتاةتم وهرو مةنر  : , يقتااع مرفوع ف ار مةن  بولهالتكليف بما 

قرخ أن إارل  قرور  آال عمرران مقيرد بقرور  ف نمرا أرادوا بالن "تفاتقوا هللا ما اقرتاةتم "بوله
إنره نقرخ مرن  " والمالقرات يترب رن بأنفقر ن ثلثرم برروا" التغابن وباال بتاد  أي,ا فه بوله

والتره يئقرت مرن المطريه  "  فما لكم علي ن من عد  تةتدون ا" ذلك الته لم يدخال ب ا بقوله 
ه من نقائكم إن ارتبتم فةردت ن واللئ  يئقن من المطي" والته لم تطه بةد والطامال بقوله 

اعملروا مرا " وبراال عبرد الملرك برن طبيرب فره بولره  " ت ثلثم أش ر إل  بوله أن ي,ةن طمل رن
" لمرن شراا مرنكم أن يقرتقيم " وبولره " فمن شاا فليامن ومن شراا فليكفرر " وبوله  " شئتم

اآليم إنما  راات فره  وهذه" وما تشاان إ, أن يشاا هللا رب الةالمين  " إن ذلك منقوخ بقوله
مةره الت ديد والوعيد وهو مةن  , ي ا نقخه فالمراد أن إقناد المشريئم للةبراد لريس علر  

وبولره  " األعراب أشد كفررا ونفابرا" وباال فه بوله  ت ظاهره بال هه مقيد  بمشيئم هللا قبطانه
مرن يرامن براو ومرن األعرراب " إنه منقوخ بقوله  " ومن األعراب من يتخذ ما ينفض مغرما" 

اآليررم وهررذا مررن األخبررار الترره , ي ررا نقررخ ا والمق ررود أن عمرروم األعررراب  " واليرروم اآلخررر
و, تقبلوا ل م ش اد  أبردا " وباال أبو عبيد وغيره إن بوله ت مخ وص بمن كفر دون من آمن 

,برن  اآليرم وبرد تقردم "  إ, الرذين ترابوا مرن بةرد ذلرك" منقروخ بقولره " هم الفاققون  وأولئك
إن هللا , يغفرر أن  "منقروخ بقولره " إن هللا يغفر الذنوب  ميةرا" وبيال فه بوله ت عباس مثله 
إنكررم ومررا " وفرره بولررهت اآليررم وهررذا مررن برراب تخ رريص الةمرروم , مررن برراب النقررخ  "يشررك برره

إن الررذين قرربقت ل ررم منررا الطقررن  " إنرره منقرروخ بقولرره  " تةبرردون مررن دون هللا ط ررب   ررنم
منقرروخ ب ررا أي,ررا وهررو  " وإن مررنكم إ, واردهررا"وكررذلك بولرره تةررال   "ا مبةرردونأولئررك عن رر

إال  النقخ فه األخبار وهو غير  رائز براال مكره وأي,را فر ن هرذا لرو نقرخ لو رب زواال طكرم 
دخوال المةبودين من دون هللا كل م النار ألن النقخ إزالرم الطكرم األوال وطلروال الثرانه مطلره و, 

" وفرره بولرره  ت وبيرران ال فرره هررذا بكليترره إنمررا زاال بة,رره ف ررو تخ رريصي روز زواال الطكررم األو
ذلرك لمرن " اآليم إنه منقروخ بقولره  "ومن لم يقتاع منكم او, أن ينكا المط نات المامنات

واألمثلم هنا كثير  تو,را لرك ت وإنما هو بيان لشرا نكاح اإلماا المامنات " خش  الةنت منكم
 النقخ بيان ما فره تلقره األطكرام مرن م ررد ظراهره أشركاال وأن مق ود المتقدمين ب ال  لفظ 
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" إي ام لمةن  غير مق ود للشارع ف و أعرم مرن إارل  األ روليين فلريف م هرذا وبراو التوفيرض
 اهـ .

ت إ, أننرا نغره وعل  الرغم من أننا , نتفض مع اإلمام الشاابه فه بةه التوفيقات بين اآليات
–أن كرال هرذه األمثلرم التره ذكرهرا مرن برول م أخررىت وهره  الارف عن هذا ونلتفرت إلر  نقارم

النقخ , يةد من باب النقخ بال هو من تقييد المالض والتخ ريص وا,قرتثناا ومرا ب –ال طابم
م غيرر مرراد النقرخ عنرد ولقد تةمدت نقال كال هذا الكرمت لكره يظ رر أن مرراد النقرخ عنردهشابهت 

 .األ وليين
هره واهيرم القرند و تن األبرواال المنقروبم لل رطابم , ت راهذا و, بد من ملطظرم أن كثيرر مر 

ولكن الةلماا رطم م هللا تقاهلوا فره الروايرم عرن م ثرم أخرذوا فره ا,قرتد,ال برأبوال م  توالمتن
الترره يةلررم هللا  تمررن األبررواال كبيرررهررذا كررم  وعلرر  الرررغم مررن ذلررك نقرروال: !و ةل ررا ط ررم شرررعيم
كثيرر من را  :له عل  النقخ بالمةن  األ ولهت ونكرر, يمكن طم أي من او ت طم نقبت ا إلي م
فكيررف يمكررن ا,دعرراا أن ال ررطابم م مةررون علرر  النقررخ بررالمةن  ا, ررالطه , ي ررا قررندات 

 للفق اات فمن أين أت  هذا ا, ماع المزعوم؟ 

 
 النقخ فه القرآن و ود ,مناقيم

يررون فره ذلرك طر رات ألن رم يقبال كثير من األخرو  دارقره الةلرم و رود النقرخ فره القررآنت و, 
لٌقنوا الط   والمبررات لذلكت وقرواا كانرت بويرم أم ,ت فاالمرا أنره , يظ رر لإلنقران إشركاليم 
فه المقألمت فقيقبال الط   الماروطمت ولكن من يتفكر فره األمرر برد يظ رر لره الكثيرر والكثيرر 

 د النقخ فه القرآن:من نقاا الةوارت ونو,ا للقارس الكريم أقباب بولنا بلمناقيم و و
: عل  الرغم من اطترامنا لو  م النظر القائلم بالتدرم فه التشرريع ت ولكرن القروال بالنقرخ أو,

ِ يةنه و ود ا,ختلف ت وهللا عزو رال يقروال " أَ  فَرلَ يَتَرَدبَُّروَن اْلقُرْرآَن َولَرْو َكراَن ِمرْن ِعنرِد َغْيرِر َّللا 
" ت وكيف أبنع أي إنقان غير مقرلم أن هرذا مرن براب  [82]النقاا :  لََوَ ُدواْ فِيِه اْختِلَفاً َكثِيراً 

ولكنا ببلنراه  –عل  بول م  –ت فا,ختلف مو ود  ؟التدرم فه التشريع وليس من باب التنابه
من باب أن هذا تدرم تشريةه ت إذا , ي ا أن نلوم عل  غيرنا ا,ختلفرات فره كترب م ألن ل رم 

ولكن المناقه أن يكون كتاب هللا مطكم كلهت يايد ية,ه بة,را ت ن يطت وا بأي ط م مشاب مت أ

 مع و ود التدرم فه التشريع.
: يادي هذا إل  تةايال الن وص الشررعيمت ونطرن نررى أن أبرواال الةلمراا والفق راا كانرت ثانيا

 والذي يقوال عل  هللا أنره ألغر  هرذا الطكرم بردون دليرال برااع يتقروال علر  هللات من باب ا, ت ادت
 ؟ةملهول  با,تباعت القوال الذي يةاال النص أم القوال الذي يُ أغه النظر عن ذلكت أي ما وب
إذا كررانوا بررد دقرروا لنررا بةرره الروايررات  تومررا أشررد فرطررم أعررداا اإلقررلم بتةايررال ن و رره 

 وببلناهات وتركنا الةمال بكتاب هللا من أ ال هذه الروايات.
بر فرره كترراب هللات فرر ذا اقتة رر  علرر  عررالم يررادي إلرر  ترررك الترردأدى و : القرروال بالنقررخ ثالثررا

 التوفيض بين آيتين من كتاب هللات باال أن هذا من باب الناقخ و المنقوخ.
: فتا باب التقروال علر  هللات فرالقوال أن هللا رفرع طكرم هرذه اآليرم بروال عظريمت وهللا عزو رال رابةا

ْزٍ  يقوال " بُ  رن ر ِ ُ لَكُرم م ِ ا أَنَزاَل َّللا  ُ أَِذَن لَكُرْم أَْم َعلَر  اْل أََرأَْيتُم مَّ  ُ ْنرهُ َطَرامراً َوَطرلَ,ً بُراْل آ فََ ةَْلرتُم م ِ
ِ تَْفتَُروَن ]يونس :  ف ال بوال ال رطابم أو الترابةين كراف لنقروال أن هللا ألغر  طكرم هرذه  ت"[59َّللا 

 اآليم؟ وهللا , يكفه بوال الةالم أ مع .
, برد مرن و  أن ف مه كمرا هرو ,رلال كبيررو تخامقا : القوال بأن ثمم خار فه ف م القرآن بذاته

ت طين تماما فه أخرذهم أبرواال الر رااليشبه بوال المقي تقررممةرفم أبواال الةلماا فه الملغه وال
وتررك مرا هرو مكتروب فره ت ولم نةيب علي م أخذهم أبرواال الققاوقرم نماذا تركنا للمقيطين إذف

 األنا يال؟
 منقوخ وذلك يرى أنه مطكم. قادقا: كثر  الخلفات الفق يمت ف ذا يرى أنه
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, ينرابه بة,ره  تقابةا: القوال بالنقخ يظ ر هللا فره مظ رر الةرا ز عرن اإلتيران بكتراب مطكرم 
 بة,ا.

بةره المشرككين فره  اةرنت ويرادي إلر  خ يادي إل  تشكيك المقلم فه دينهثامنا: القوال بالنق
ع ديررن م والقرروال بررأن ت والقررخريم مررن ديننررا أمررام أتبررام عررن اريررض هررذه النقاررمالرردين للمقررل

 وهم يةلمون. االمقلمين يتبةون دينا متناب,
: ان راف المقلمين إل  دراقم الروايات الته تو,ا! المطكم من الملغه مرن كتراب هللات تاقةا

 بد, من النظر فه كتاب هللا ذاته.
 الته  ةلتنا نرفه النقخ  ملم وتف يل. تهذه بةه اآلثار القلبيم للقوال بالنقخ

 
كررم!!ت ونقررأل م: مررا هرره الطكمررم فرره األخررو  األفا,ررال المثبتررون للنقررخ فيرره بةرره الطِ  ويرررى
 النقخ؟

فكما أنرزال القررآن ليةررف ت التلو  والثواب!  هبالوا أن الطكمم من نقخ الطكم وبقاا التلو  ه
 ل .ويةمال به أنزال ليتُ 

 ةاذ هللا.نقوال مةن  ذلك أن الكلم فابد الد,لمت وهذا , ي در إ, من ..... م
وبالوا أن النقخ غالبا يكون إلر  التخفيرفت فلرذا بقيرت اآليرات ترذكيرا بالنةمرم فره رفرع المشرقم 

 .عل  المكلفين
 ونقوال ولكنكم تقولون بو ود نقخ إل  أ ةبت فلم هذا إذن؟

ت الترره تتلرر  ويثرراب علي ررا ومررن المةررروف بداهررم أن القرررآن برره اآل,ف مررن اآليررات المطكمررا
لمزيم فه هرذه الخمرس أو عشرر آيرات؟ وبداهرم أن تكرون اآليرات مطكمرات أف,رال ت فما ااإلنقان

 من أن تكون منقوخم.

بررالوا أن الطكمررم مررن نقررخ الررتلو  وبقرراا الطكررم هرره ا,ختبررار وا,متطررانت فكمررا تةبررد هللا األمررم 
 !!!ر هال قيمتثلون أمنظلي تبالقاةه تةبدهم بالظنه

نقررخ اآليررات مثررال " والشرريخ والشرريخم إذا زنيررا  وبابيةررم الطرراال طرراولوا أن ي رردوا طكمررم فرره
"الطكمم من نقخ هذه اآليم التخفيرف علر  :فار موهما البتم" ت فقاال القيواه تةليقا عل  ذلك

وإن كران طكم را بابيرا ألن را أثقرال األطكرام  األمم بةدم اشرت ار تلوت را وكتابت را فره الم رطف ت
 لقتر" اهـ .وأشدها وأغلظ الطدود ت وفيه اإلشار  إل  ندب ا

وبابيةم الطاال هذا كلم إنشائهت فلو كان الطذف من أ ال الشرد  وا,قرتقباح فلرم ذكرر فةرال بروم 
ُ بَرْواَل الَّررِذيَن لولرم ذكررر " َ   [165أَتَرأْتُوَن الررذ ْكَراَن ِمرَن اْلةَررالَِميَن ]الشرةراا : لروا "  قَرْد َقررِمَع َّللا 
َ فَِقيرٌ بَالُواْ  ٍ َونَقُرواُل ذُوبُرواْ َعرذَاَب َونَْطُن أَغْ  إِنَّ َّللا  نِيَاا َقنَْكتُُب َما بَالُواْ َوبَرتْلَُ ُم األَنبِيَراَا بِغَْيرِر َطرض 
فكل را أفةراال وأبرواال مقرتقبطمت وأمرا إذا كران  "عزيرر ابرن هللا"ت " ولم ذكرر بروال الي روداْلَطِريضِ 

َ  إِنََّمرا"  :يتكلم عن الشد ت فل اعتقد أن هذه اآليم أشد من بوله تةال  َ رَزاا الَّرِذيَن يَُطراِربُوَن َّللا 
ر ْن ِخرلٍف َوَرقُولَهُ َويَْقةَْوَن فِه األَْرِه فََقاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَْو يَُ رلَّبُواْ أَْو تُقَاَّرَع أَْيرِديِ ْم َوأَْرُ لُُ رم م ِ

ْنيَا َولَُ ْم فِه اآلخِ   ]33َرِ  َعذَاٌب َعِظيٌم ]المائد  : أَْو يُنفَْواْ ِمَن األَْرِه ذَِلَك لَُ ْم ِخْزٌي فِه الد 

 فه القرآن. تُركتف ذه اآليم غايم فه الشد  وعل  الرغم من ذلك 
وأود اإلشرررار  هنرررا أن القررروال أن هللا أنرررزال كلمرررا ورفةررره مثرررال " والشررريخم والشررريخم إذا زنيرررا 

" خمرس ر,رةات مشربةات يطررمن " اقرتنادا فقرا  مثرال فار موهما البتم" أو أطادي  الر,راع
 .عقيد عل  أطادي  آطاد يةد من باب التقوال عل  هللا عزو الت فأطادي  اآلطاد , تثبت 

 
 
 

 إثبات إطكام أش ر اآلياتت الته بيال بنقخ ا
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اآلن إلرر  أهررم نقاررم فرره إبارراال مررا يقولررونت وهرره النظررر فرره اآليررات الترره بررالوا أن ررا   ررالون
فم مرا بلنرا وأ رلنا قريظال ف رم هرذه ت يال الفةله الذي يبارال كرال مرا برالوهمنقوخمت ف ذا هو الدل

اآليررات الترره بيررال أن ررا واآليرات هررو الةن ررر الف ررالت فرر ذا أظ رنررا باررلن بررول مت ُرفررع الخررلفت 
منقروخم كثيررر   رردات لرذا قررنتكلم عررن أشر رها فقررات ونو,ررا لكرال ذي عينررين أن ررا مطكمررم و, 

 :نقخ في ا ب ذن هللا
 
 

 الزانيم والزانه فا لدوا
انِيَرمُ " :والتره تقروال تهذا المبط  هو آيم النور الته تتطد  عن طرد الزنرا أوال ما نبدأ به فه الزَّ

ِ إِن كُنر ْنُ َما ِمئَمَ َ ْلَدٍ  َوَ, تَأُْخرْذكُم بِِ َمرا َرأْفَرمٌ فِره ِديرِن َّللاَّ انِه فَاْ ِلُدوا كاُلَّ َواِطٍد م ِ تُْم تُْاِمنُروَن َوالزَّ
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَشْ  َُّ َن اْلُمْاِمنِيَن ]النور : بِا  "  [2َ ْد َعذَابَُ َما َاائِفَمٌ م ِ

طي  أن ا أوال آيم تةر,ت ل را فره مو,روع النقرخ وكران ذلرك  تلما ل ذه اآليم من ذكرى مةه 
ألن الفق راا علر   تطي  كانرت هرذه اآليرم تراربنه كثيررا تعندما كنت فه ال ف الثانه ال امةه

َواللَّتِره يَرأْتِيَن أن هذه اآليم منقوخم أو ناقرخم آليتره النقراا "بكر  أبي م تقريبا متفقون عل  
رنكُْم فَرِ ن َشرِ ُدواْ فَأَْمِقركُوهُنَّ فِره اْلبُيُروتِ  َطتَّرَ   اْلفَاِطَشمَ ِمن ن َِق ئِكُْم فَاْقتَْشرِ ُدواْ َعلَرْيِ نَّ أَْربَةرمً م ِ

ُ لَُ ررنَّ َقرر َواللَّررذَاَن يَأْتِيَانَِ ررا ِمررنكُْم فَ ذُوهَُمررا فَررِ ن تَابَررا َوأَْ ررلََطا  بِيلً يَتََوفَّرراهُنَّ اْلَمررْوُت أَْو يَْ ةَرراَل َّللا 
ِطيماً ]النقاا :  اباً رَّ َ َكاَن تَوَّ  [16,15فَأَْعِرُ,واْ َعْنُ َما إِنَّ َّللا 

أمررا الزانرره  ت-الررذي لررم يتررزوم–أن هررذه اآليررم خا ررم فرره طكررم الزانرره الغيررر مط ررن ويرررون 
 وارد فه القنم وهو الر م.كم آخر المط ن فله ط

وأنررا كنررت أرى أن اآليررم عامررم تشررمال المط ررن وغيررر المط ررن و, فررر  فرره الةقوبررم بررين  
لر  أي أ رال فق ره اقرتندت فره رد هرذا الطكرمت هرال أن ذلك الوبت إثنينت وطقيقم , أذكر فه ا,

ك تةار,را م أننه رأيرت هنراأ تالقنم , تاقس طكما خار ا عن القرآن وهه فقا ماولم للقرآن
 فةلي ن ن ف مرا علر  المط رناتبين طكم الر م وآيم النقاا " ف ذا أط ن ف ن أتين بفاطشم 

 "ت [25]النقاا :  من الةذاب
فبطثت هذا المو,وع وبلبته مرات عديد  طت  فرتا هللا علره  ترأيت تةار,ا بين ماالشاهد أنه 

ت ا رأي بةره المفكررين والفق رااأي,ر ثم اكتشفت فيما بةرد أن هرذا تبتوفيض مقبوال ل ذه اآليات
هرو المترزوم أو " المط رن"وكنت فه هذا الوبت , زلت آخرذا بالتققريم الفق ره المرألوف برأن 

وأعردها وكنرت , أرى فره اآليرات تققريما  توأن غير المط ن هرو الرذي لرم يترزوم تالذي تزوم
فةل بين المط رن ولكن عندما نظرت فه اآليات مر  أخرى و دت فةل أن اآليات تفر   تعامم

 وغير المط نت ولكن من هو المط ن؟ هال هو المتزوم كما يرى القاد  الفق اا؟ 
 

 بوال  ديد فه اإلط ان
أرى أن هررذا التققرريم غيررر  ررطيا ولكررن المررراد مررن اإلط رران هررو "التطرررر" و المط ررن أو 

لغيررر ت وامتزو ررا أو غيررر متررزوم تالةفيررف أو الطررر  الةفيفررم" فقررا أو المط ررنم هررو "الطررر
 .مط ن هو الةبد أو األمم

أما األمم فل عقوبم علي ا طتر  تترزوم  توالمط ن أي الطر عليه عقوبم وهه ال لد مائم  لد 
مررن طررر فرر ذا أط ررنت أي تزو ررت وطررررت وزنررت فةلي ررا ن ررف مررا علرر  الطرائررر وهررو ال لررد 

 ا كلمرررمالرررذي دفةنررره إلررر  القررروال ب رررذه الررررأي هرررو تتبرررع اآليرررات الررروارد في ررر. وخمقرررين  لرررد 
" وال مع والتوفيض بين بة, ا بة,ا بدون إهماال أي من ا أو تخ يص أي من را  "المط نات
أو القوال عل  إطرداها أن را , مف روم ل را كمرا براال بةره المفقررين األ رلات و أبردأ  تبدون داع

 أن هناك تةاره بين اآليات والر م:ولم  تبتو,يا لم بلت ب ذا الرأي
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الةبررر  فرره التةامررال مررع الررنص القرآنرره هررو عمرروم  اللفررظ , خ رروص أو,: يرررى الةلمرراا أن 
 مناقربمولكن عل  الرغم من ذلك ف ن قربب نرزوال اآليرم دليرال لنرا فيمرا نقروالت طير  أن  تالقبب

عنردما خراه النراس فره أم المرامنين  تنزوال اآليم واآليات التاليرم كمرا نةررف هرو طادثرم اإلفرك
مناقرربم أن تنررزال آيررم تررتكلم عررن طكررم الزانرره الغيررر وهرره امرررأ  متزو ررمت فمررا و رره العائشررم 
ت والوابةرم  ن إذا فةال الفاطشم فةراببوه بكرذاالزانه الغير مط :وتقوال -عل  تققيم م–مط ن 

 كل ا تدور عن امرأ  متزو م؟
علررر   –, و ررره للمناقررربم أمرررا إذا بلنرررا أن اآليرررم عامرررم وتشرررمال المط رررن وغيرررر المط رررن  

 .و,فيكون المةن  مقب  -تققيم م
لنرر مراذا تقروال وهرال تقرير علر  منرواال واطرد أم أن را  تاآليات  كلمرم كلمرم مفردات: لنتتبع ياثان

  . 89تتطرك فه ناابين مختلفين
برردأت اآليررات بقولرره تةررال  "الزانيررم والزانرره" وهمررا لفظرران عامرران و, مبرررر لتخ ي ررر ما 

 . -بةدقنتةره ألطادي  الر م فيما  –فيطملن عل  المط ن وغير المط ن 
"فا لدوا كال واطد من ما مائم  لد  و, تأخذكم ب مرا رأفرم فره ديرن هللا" ثرم ترأمر بةردم الرأفرم  

وعلر  الررغم مرن ذلرك تراهرا اآليرم عقوبرم برد ترادي إلر   توال لد عقوبم , تقارن بالر م تب ما
 فتأمرهم فه هذا الموبف بةدم الرأفم ب ما. تتقاهال الناس ولين بلوب م

اائفرم مرن المرامنين" فاآليرم عنردما تطردثت عرن ال لرد مائرم  لررد   عرذاب ماشر د وليثرم بالرت "
أن تشر د أربرع  الةرذابو فته بأنه "عذاب" ثم عندما تطدثت عن اللةران بالرت "ويردراا عن را 

أي ويرردراا عن ررا الةررذاب  توهمررا هنررا للة ررد توكلمررم الةررذاب مةرفررم برراأللف والررلم تشرر ادات"
  أن تشر د ........إلرخ اآليرمت ف نرا عنردما تطردثت اآليرم عرن عقراب المذكور أي ال لرد مائرم  لرد

 المرأ  المط نم ذكرت "الةذاب" وهو ما اقتةملته مع ال لد.

ولقررد أورد اإلمررام الفخررر الرررازي فرره تفقرريره مفرراتيا الغيررب رأي الخرروارم فرره الررر م وأن ررم 
  فقاال: توطاوال الرد علي م تنكروهأ
: ْ  تةررال  بولرره:  أطرردها:  بو رروه فيرره واطت رروا الررر م رواأنكرر الخرروارم: األولرر  المقررألم"

 لو رب المط رن علر  الرر م و رب فلرو[  25:  النقراا{ ]  المط رنات َعلَر  َمرا نِْ رفُ  فَةَلَْيِ نَّ 

 القرررآن فرره ذكررر قرربطانه هللا أن:  وثاني ررا ل ررا ن رف , الررر م لكررن الربيررض علرر  الررر م ن رف
 بيران فره اقتق ر  كمرا أطكام را فره يقرتقص ولرم ربم،والقر والقترال الكفر من المةا ه أنواع

[  32:  اإلقرراا{ ]  الزنر  تَْقَربُواْ  َو,َ : ْ  بقوله الزنا عن ن   تةال  أنه ترى أ, ، الزنا أطكام

ً  عليه توعد ثم ً  ال لرد ذكرر ثرم ، المةا ره كرال فره كمرا بالنرار ثانيرا  بو روب ال لرد خرص ثرم ثالثرا
ً  المامنين إط,ار  فِر  َرأْفَرمٌ  بِِ َمرا تَأُْخْذكُمْ  َو,َ : ْ  بقوله عليه الرأفم عن بالن ه  هخ ثم ، رابةا
ً {  هللا ِدينِ  ً  رم  من عل  أو ب ثم ، خامقا ً  ،  لد  ثمانين بالزنا مقلما  ذلرك ي ةال لم ، وقادقا
ً  باال ثم ، منه أعظم وهما والكفر بالقتال رماه من عل   ثرم{  أَبَداً  َد ً َشَ ا لَُ مْ  تَْقبَلُواْ  َو,َ : ْ  قابةا
ً  ذكر ً  ذكرر ثرم تةرال  هللا غ,رب واقرتطقا  التلعن يو ب بما زو ته رم  من ثامنا ْ  أن تاقرةا

 مخ روص الزنرا ثبوت أن عاشراً  ذكر ثم ،[  3:  النور{ ]  ُمْشِركٌ  أَوْ  َزانٍ  إِ,َّ  يَنِكُطَ ا ,َ  الزانيم

 أ رال هرو ما إهماال ي وز , وكثيراً  بليلً  الزنا أطكام اقتق اا فه المبالغم فمع األربةم بالش ود
ً  كان لو الر م أن ومةلوم ، آثارها وأعظم أطكام ا  يرذكره لرم فطير  اآلثرار أعظرم لكران مشروعا

{  فا لردوا والزان  الزانيم: ْ  تةال  بوله:  وثالث ا وا ب غير أنه عل  دال كتابه فه تةال  هللا
 يقت,رره الواطررد بخبررر الرربةه علرر  لررر ما وإي رراب ، الزنررا  كررال علرر  ال لررد و رروب يقت,رره

 وخبررر ، متنرره فرره بررااع الكترراب ألن.   ررائز غيرر وهررو ، الواطررد بخبررر الكترراب عمرروم تخ ريص
 الم ت ردين مرن ال م رور واطت  ، المظنون عل  را ا والمقاوع ، متنه فه بااع غير الواطد
 بكرر أبرو براال ، ذلرك فةرال والقرلم ال رل  عليره أنه بالتواتر ثبت لما المط ن ر م و وب عل 

                                                
 .و  حاجة لنا فيها يلى التتبع  و خالفه  ل هذا من  جل القول المنتشر في فهمها و تفسيرها و ي  فهي  وضح ما ت ون 89
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 هريرر  وأبرو الخردري قرةيد وأبرو عبردهللا برن و رابر وعلره وعمرر بكرر أبو الر م روى الرازي
 ر رم خبرر روى الرروا  هرا,ا وبةره ال رطابم مرن آخررين فره خالد بن وزيد األقلمه وبريد 
 دزا النرراس يقروال أن لررو,:  عنره هللا ر,رره عمرر وبرراال والغامديرم اللخميررم خبرر وبة,رر م مراعز
 بال لرد مخ روص أنره أو,ً  بره اطت روا عما:  وال واب.  الم طف فه ألثبته هللا كتاب فه عمر
 منقروال الرر م أن بينا لما المتواتر بالخبر بال بلنا الواطد بخبر القرآن تخ يص فيلزم بيال ف ن. 

ً  ، بالتواتر :  وال رواب  رائز الواطرد بخبرر القررآن تخ ريص أن الفقره أ وال فه بينا فقد وأي,ا
 الترره الم ررلطم فلةرال الم ررالا ت ردد بطقررب الشررعيم األطكررام ت ردد يقررتبةد , أنره الثررانه عرن

 عليره علره عرن نقرال أنره الثال  عن: وال واب اآليات تلك نزوال بةد طدثت الر م و وب تق,ه
 " اهـ  وداود وإقطض أطمد اختيار وهو والر م ال لد بين ي مع كان أنه القلم

 
ا  ررانب م ال ررواب دومررا وليقررت كررال أبرروال م خاائررمت فرر ذا تأملنررا أدلررم ورطررم هللا الخرروارم فمرر

, يتناقرب مررع األدلرم النا ررةم  تالخروارم ورد اإلمرام الرررازي علري م لو رردنا أن رده علري م واه
الكثير  المرأخوذ  مرن الرنصت فمرا رد علري م إ, فره مقرألم واطرد  فقرا وهره مقرألم تخ ريص 

ونطرن نررى أن هرذا الخبرر غيرر مترواتر بداهرم ألنره لرو  تترواترالقرآن بخبر الواطرد أو الخبرر الم
و, يو رد مرا ينفره ت )ص( كان متواترا لةرفه الخوارم ف م كانوا بريبره الة رد مرن مروت النبره

دال برره وطتر  إذا لرم يكرن مرن م فلررو كران الخبرر مشرت را ,قرتُ  تأنره كران مرن م نفرر مرن ال ررطابم
طرراد , يخ ررص القرررآن و, واآل تولرريس متررواتراعلرر  أن الخبررر خبررر أطرراد هررذا فرردال  .علرري م

ف رذا رأيره الرذي ,  تينقخهت أما بوله أن تخ يص القرآن بخبرر الواطرد  رائز فره أ روال الفقره
 ينفيه القرآن .و تيلزمنا

غرره الارررف و تولررم يرررد اإلمررام الرررازي رطمرره هللا علرر  بررابه المقررائال واألدلررم الترره ذكروهررا

 هنررا عقوبرم المط ررن إذا كانررت اآليررم خا رم وبررد ف ررال فرره لرم لررم يررذكر هللا و,رراتفلررم ي تعن را
 اآليات التاليات كال األطكام المتةلقم بالزنا من ملعنم وبذف إلخ .

واألهم من ذلك أنه لم يقال كيف يققرم الةرذاب "الرر م" علر  األمرم المط رنم "المتزو رم" فره 
ط نات من الةذاب " هال "ف ذا أط ن ف ن أتين بفاطشم فةلي ن ن ف ما عل  الم :بوله تةال 

 قتر م ن ف ر مم؟!
قرد تكرون ف تقتراليرذكر أن را تُ ت ولرم تكلرم عرن المررأ  المالقرم التره تزنرهونلطظ أي,ا أن القرآن 

الزانيم زو م مالقم , تزاال ف  فتر  الةد ، ومن طض المالقم ف  فترر  الةرد  أن تظرال فر  بيرت 
 توطينئرذ يكرون مرن طرض زو  را أن ياردهراالزو يم، ولكن تفقد هذا الطض إذا وبةت ف  الزنرا، 

ولكن بشرا أن تكون  ريمم الزنا مثبتم طت  , يتراح لزو  را أن يت نر  علي را بالباارال، يقروال 
,َ تُْخِرُ رروهُن  ِمررن بُيُرروتِِ ن  َو,َ يَْخررُرْ َن إِ,  أَن يَررأْتِيَن بِفَاِطَشررٍم "المالقررم تةرال  عررن تلررك الزو ررم 

بَي نٍَم َوتِْلَك ُطُدو ِ م   . [ 1]الال  :  " ُد َّللا 

والقرررآن ي ررف الفاطشررم بأن ررا "فاطشررم مبينررم" أى مثبتررم ,ررماناً لةرردم ا,فتررراا بررل دليررال.. 
فراكتف  القررآن برالقوال أن را , وعقوبم الاررد هنرا ت,راف إلر  الةقوبرم األخررى وهر  مائرم  لرد 

 !موت؟الذي يادي إل  ال تفكيف التوفيض مع من يقوال أن عقوبت ا الر مت خرمتُ 
وهناك عقوبم أخرى لتلك الزو م المالقم إذا وبةرت فر  الزنرا بةرد الارل ، وهر  أنره مرن طرض 
الررزوم أن يمنة ررا عررن الررزوام إلرر  أن ترردفع لرره بةرره مررا أعارراه ل ررا فرر  ال رردا  أو المرراخر. 

اْ ,َ يَرا أَي َ را ال رِذيَن آَمنُرو: "والشرا أن تكون  ريمرم الزنرا فر  طق را مثبترم بالردليال، يقروال تةرال 
َن بِفَاِطَشرٍم يَِطال  لَكُْم أَن تَِرثُواْ الن َق َا َكْرهاً َو,َ تَْةُ,لُوهُن  ِلتَْذَهبُواْ بِبَْةِه َم  آتَْيتُُموهُن  إِ,  أَن يَأْتِي

بَي نَررمٍ  والة,ررال هررو منررع المرررأ  مررن الررزوام، والقرررآن يطرررم الة,ررال إ, فرر   ، "[19]النقرراا :  م 
إل  أن تةيد له بةره مرا دفةره  تفي ةال من طض الزوم أن يمنة ا الزوامطالم المالقم الزانيم.. 

 إلي ا ف  الم ر.
بَي نَرٍم  وف  طالرم نقراا النبر  يقروال التشرريع القرآنر    يراَ نَِقر َا الن بِره  َمرن يَرأِْت ِمرنكُن  بِفَاِطَشرٍم م 

 لد بأنه "عرذاب" أى مائترا . فو ف عقوبم ال ت[30]األطزاب :  ﴾ يَُ,اَعْف لََ ا اْلةَذَاُب ِ,ْةفَْينِ 
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.. والقررائلون بررأن عقوبررم المتزو ررم هرر  الررر م كيررف يطكمررون بم,رراعفم الررر م لررنفس   لررد 
 الشخص؟ وهال يموت الشخص مرتين؟

 
 

 التدليال عليه
الةفيرف أو  والمط رن أو المط رنم هرو الطرر توالتةفرف نو,ا لم بلنا أن اإلط ان هو التطررر

 لزوام أو عدمه باإلط ان:,و, دخال   تالطر  الةفيفم  فقا
 لنتتبع األيات الته ذكر في ا اإلط ان فه القرآن ولنرى ما يكون م,مون ا :

أو,: نبدأ ب يم النور الذي اختلرف في را المفقررون كثيررا فره تأويل را طير  يظ رر ذلرك المةنر   
ررناً ل ِتَْبتَغُرروا  َ, تُْكِرهُرروا فَتَيَرراتِكُْم َعلَرر  اْلبِغَررااوَ ": في ررا  ليررا وذلررك فرره بولرره تةررال  إِْن أََرْدَن تََط  

ِطيٌم ]النور :  َ ِمن بَْةِد إِْكَراِهِ نَّ َغفُوٌر رَّ ْنيَا َوَمن يُْكِره  نَّ فَِ نَّ َّللاَّ  "[33َعَرَه اْلَطيَاِ  الد 
مرن أن المرراد  توبد كانت هذه اآليم تقبب ا,ارابا عظيما له فره الف رم علر  التفقرير القرابض

,  تأنره , تو رد كلمرم زائرد  فره القررآن -و كرال مرامن يررى–التةفف" ألنه أرى من التط ن "
فراإلكراه  تفائد  من ات فلم ذكر هنا "إن أردن تط نا" والمةنر  وا,را مرن بولره "و, تكرهروا"

 تط نا"  ", مف وم ل ا"! أن  ملم "إن أردن مفقر  ليالكما باال  نيقتلزم الرفهت فيلزم إذ
. ولكررن علرر  أي تفقررير ب ررذا وهررذا مررا , يو ررد فرره القرررآن أي,ررا تالغالرربزلررت منررزال أن ررا نُ  أو

 .المةن  فال ملم يمكن طذف ات و , علبم ل ا بالقابض ل ا فه اآليم
ت فقيكون المةن  , زياد  فيه ويتفض مرع القريا  "التطرر"نا "التط ن" بمةن   مولكن إذا ف 

 :ولنو,ا كيف هذا
والررذين يبتغررون  ي رردون نكاطررا طترر  يغنرري م هللا مررن ف,ررله "وليقررتةفف الررذين , :اآليررم تقرروال

مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم في م خيرا وااتروهم مرن مراال هللا الرذي ااتراكم و,  الكتاب
 تكرهوا فتياتكم ......إلخ اآليم "

 ومرن أراد تاآليم تتطد  عن أطكام النكراح مرن أن الرذي , ي رد مرا يقرتايع بره النكراح فليتةفرف
فليكاتبه ولياته  قيده من ماال هللا الذي ااتاهت ثم ترتكلم  -ذكرا كان أو أنث -مكاتبم قيده ليتطرر

فرررل ي رردن فتأمراألقررياد بررأ, يقررتغلوا هررذا الموبرررف  تأي,ررا التطررررعررن الفتيررات الترره يررردن 

مرن ورااهرن  والكره يكقرب تدفع مبلرل المكاتبرم ويتطرررن نلكه يقتاة تويكرهوهن عل  البغاا
 .ا فانيررا وهرو عررره الطيرو  الرردنيات ومررن يكرره ن فرر ن هللا مرن بةررد إكرراه ن غفررور رطرريمشريئ

 رال ف رو فر ذا ط تالتنرزه والبةرد عنره  ربفاألمم كما بلنا ,عقوبم دنيويم علي ا ولكن هذا ممرا ي
  ذنب  غير ل ا وقيغفر هللا.

طي   راا فره بولره ثانيا: وردت المط نات بنفس المةن  من الةفم والطريم فه قور  المائد  
اْلُمْطَ رررنَاُت ِمرررَن اْلُمْاِمنَررراِت َواْلُمْطَ رررنَاُت ِمرررَن الَّرررِذيَن أُوتُرررواْ اْلِكتَررراَب ِمرررن بَرررْبِلكُْم إِذَا و َتةرررال  " 

 ت"  [5 ]المائد  : ......َآتَْيتُُموهُنَّ أُُ وَرهُنَّ ُمْطِ نِيَن َغْيَر ُمَقافِِطيَن َو,َ ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن 
بررر  : "المط ررنات" بمةنرر   الطرائررر الةفيفررات مثررال مررا ذكرنررا و, عت كلمررمي,ررا وردف نررا أ 

نين "مط رر: فره يقراالومرا يقراال فره "مط رنات غيرر مقرافطات و, متخرذات أخردان" برالزوامت 
 " عند التةره آليم النقاا.غير مقافطين و, متخذي أخدان

ِذيَن يَْرُموَن اْلُمْطَ نَاِت ثُمَّ لَرْم يَرأْتُوا َوالَّ " :النورت طي  يقوال هللا عزو ال آيات قور  وننتقال إل  
قُوَن ]النرور : بِأَْربَةَِم شَُ َداا فَاْ ِلُدوهُْم ثََمانِيَن َ ْلَد ً َوَ, تَْقبَلُوا لَُ ْم َشَ اَد ً أَبَداً َوأُْولَئَِك هُرُم اْلفَاِقر

ْنيَا َواآْلِخررَرِ  نَّ الَّررِذيَن يَْرُمرروَن اْلُمْطَ ررنَاِت اْلغَررإِ وبولرره تةررال  "  [4 افَِلِت اْلُمْاِمنَرراِت لُِةنُرروا فِرره الررد 
 " [23َولَُ ْم َعذَاٌب َعِظيٌم ]النور : 

وإ, يكرون مةنر   تو, يو د إنقان يقتايع القوال أن المراد من المط نم هنا المررأ  المتزو رم
يرر متزو رم أما إذا بذف امررأ  غ تالنقاا المتزو اتمن رم  اآليات أن طد القذف مخ وص ب

 وهذا تةقف , دليال عليه. تفل شها فيه
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ولكنرا ف منرا أن المرراد مرن ذلرك هرو الطرر    تواآليات دليال عل  أن المامنم بشكال عام مط رنم 
َمرن لَّرْم يَْقرتَِاْع ِمرنكُْم َارْو,ً أَن  َ: "ومم من بولره تةرال  فره قرور  النقراافقا و, يدخال في ا األ
ن فَتَيَراتِكُُم اْلُمْاِمنَراتِ يَنِكَا اْلُمْطَ نَاِت الْ  ا َملََكْت أَْيَمانُكُم م ِ "  ف نرا [ 25]النقراا :  ُمْاِمنَاِت فَِمن م ِ

ودال التخ يص "بالمامنات " عل   المةن  المراد بداهم هو المرأ  الطر  بدليال مقابلته باألممت
ن المط رنم هره  أن غير المقلمم بد تكون مط نم أي عفيفرمت إذا يف رم مرن اآليرات القرابقات أ

 .الةفيفم الطر  وطت  اآلن , دخال للزوام بالمو,وع
اْلُمْطَ رنَاُت ِمرَن الن َِقراا إِ,َّ  والةمد  فه تفقيرهم "المط نم" بالمتزو م هو بولره تةرال  "و  َِ

ِ َعلَررْيكُمْ  ات مررن ت فقررالوا أن مةنرر  اآليررم أن المط ررن"[24]النقرراا :  َمررا َملََكررْت أَْيَمررانُكُْم ِكتَرراَب َّللا 
النقاا أي المتزو ات مطرمات علينا كمرا طررم علينرا األ رناف الروارد  فره اآليرم القرابقم مرن 

 ف ذا ال نف يطال لنا وائه. تاألم ات والبنات إلخ األ ناف إ, ما ملكت أيماننا
 ولنا تةليض عل  هذا التفقير :

ه ملرك ر رال طرال ألن لو كان المق ود كمرا يقولرون وهرو المررأ  المتزو رم لكانرت األمرم التره فر
 وهذا غير مقبوال فه أي دين. تياأها غير مالك ا مع هذا المالك

"لررو أعلررم مررن يفقررر لرره هررذه اآليررم  :وبرراال م اهررد تروي عررن ابررن عبرراس أنرره لررم يةلررم مةناهررا
 .ل,ربت إليه أكباد اإلبال"

كران ول تفلو كان المةن  هو الةاف عل  المطرمات القابقات ما تطير في ا ابرن عبراس وم اهرد
  ا هينا عل  أي أطد.ف م
, بد مراعا  الفوا ال بين اآلياتت فقد  اا هذا ال نف فه آيرم مقرتقلمت فلرم ف رال االمرا  كذلك

 أنه تبع لا ناف القابقم؟
والطرائرر الةفيفرات  :والمرراد مرن اآليرم وهللا أعلرم تومةن  الكلمرم هنرا أي,را هرو الطرر  الةفيفرم

وتو,را اآليرم  .إ, مرا ملكرت أيمرانكم تالرزوام مرن غيررهنتب علريكم الرزوام مرن ن و, ي روز كُ 
وهوعردم اقرتااعم نكراح الطرائرر المامنرات ففره هرذه الطالرم  تالتاليم مت  ي وز الرزوام مرن ن

وهرو النكراح  تثرم تكمرال اآليرم الطردي  عرن برابه أنرواع النكراح تأن يرنكا األمرم نقرانيقتايع اإل
 مةن  متناقبا مع القيا  واألطكام الشرعيم. وب ذا يكون ال .المابت المقم  نكاح المتةم

"وااتررروهن أ رررورهن برررالمةروف مط رررنات غيرررر مقرررفطات و,  ورد اي,رررا فررره بولررره تةرررال و
تناقررب مة ررن تبةررا ته ترروأعارروهن م ررورهن ال وا,ررات وهررو: متخررذات أخرردان" ومةنرر  اآليررم

 نتمارقررر للةرررفت ولكرررن إذا أردترررم أن تتزو ررروا مرررن ن فرررل برررد أن يكرررن عفيفرررات مقرررلمات و,
 ه قرا من اتخاذ الخليال.نه طرفم و, تمارقنالفاطشم علنيم وتتخذ

  "ف ذا أط ن ف ن أتين بفاطشم فةلي ن ن ف ما عل  المط نات من الةذاب"
طير  يررون أن اإلط ران هنرا المرراد منره الرزوام وأنرا  توكلمم "أط ن" هنا هره مثرار ال ردال 

 .أرى أن المراد منه هو "التطرير"  
 ".ن" فه اللغم يأته بمةن  "المنع والطبس ص بائال: ولكن األ ال "حقيقوال  
ولكن إذا تتبةنا الكلمم فه أ را أ رال لغروي وهرو القررآن و ردنا أنره تمامات هذا  طيا  :أبوال 

التره  تأفةراال األ,ردادفظ ر لره أن هرذا الفةرال مرن  تيقتةمل ا بمةن  مةاكس تماما وهو التطرير
تأته بمةن  الشرك واليقرينت "أخفر "  ترأته بمةنر  خبرأ والته مثال "ظن"  تتأته بالمةن  و,ده

 كثير من الكلمات تقتةمال هذا ا,قتةماال. واظ رت "تال" تأته بمةن  ارتفع وانخفهت و
 تةملت ب رذا المةنر  ف ره أي,را تشرتمال علر  المةنر  المرراد مرن الطربس والمنرعثم أن را إذا اقرتُ 

بخرلف الةبرد الرذي  ت رنه مرن اقرتغلال اآلخرريناإلنقان الطر له طقو  كاملم الته تمنةه وتطف
قررتغال اقررتغل, كبيرررا ف ررو غيررر ممنرروع مررن ا,قررتغلال المررادي ويُ  تيقررقا الكثيررر مررن طقوبرره

 والمةنوي من الناس وغير مط ن من م.
هرره مررن اللرربس بررين والمشرركلم  تونطررن نةلررم أن اإلط رران هنررا فرره هررذه اآليررم مرررتبا بررالزوام

فةنرد   تتزو رت ولكرن لريس هرذا هرو اإلط ران برال  هرو "التطريرر" ت ف ره نةرمالزوام والتطرير
وهرذا مرن ,رمن ارر  اإلقرلم فره  -فرل تةترض بخرلف الرزوام مرن عبرد-ةترض زوا  ا من طرر تُ 
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تطرير الةبيرد فرالمامن الطرر إذا ترزوم أمرم ودفرع أ رهرا أي م رهرا برالمةروف تنتقرال مرن ملرك 
وت رير مط رنم إذا   ت-, قلاان لقريدها علي رافالزوام يطرر األمم و –اليمين إل  امرأ  طر  

 زنت فةلي ا ن ف ما عل  الطرائر بدايم من الةذاب وهو ال لد خمقين  لد . 
يكرون عقوبت را ن رف عقوبرم المط رنم   -طررروتُ - ويكون مةنر  اآليرم أن األمرم عنردما تترزوم

 .90كن متزو موفه هذا إشار  وا,طم أن األمم , عقوبم علي ا إذا زنت ولم ت –الةاديم 
 ؟ت وهه اآلن طر  مثل افلم علي ا ن ف عقوبم الطر  تما دامت بد تطررت :بد يقوال بائال 

, كاملم ف ه إذا الق ا زو  ا تةود لملك قيدها مرر  أخررى  تالطريم هنا طريم منقو م: نقوال
 و, ت ير امرأ  طر  مثال المط نات األخرياتت ف ه طريم مةلقم , دائمم. 

و, دخررال  تهررذه اآليررات كل ررا أن المررراد مررن المط ررنم هرره الطررر   الةفيفررم فقرراإذا يظ ررر مررن 
 .علي ا  والمط نم علي ا مائم  لد لزوام فه هذا الشأنت والغير مط نم , عقوبم ل
 
 

 التوفيض بين اآليات وآيات النقاا
 وال :ونأته إل  التوفيض بين اآليات الوارد  فه قور  النور والوارد  فه قور  النقاا فنق

رنكُْم فَرِ ن و"َ آيات النقاا تقروال: اللَّتِره يَرأْتِيَن اْلفَاِطَشرمَ ِمرن ن َِقر ئِكُْم فَاْقتَْشرِ ُدواْ َعلَرْيِ نَّ أَْربَةرمً م ِ
ُ لَُ رنَّ  أْتِيَانَِ را َواللَّرذَاَن يَ قربيل  َشِ ُدواْ فَأَْمِقكُوهُنَّ فِه اْلبُيُوِت َطتَّرَ  يَتََوفَّراهُنَّ اْلَمرْوُت أَْو يَْ ةَراَل َّللا 

ِطيماً ]النقاا: اباً رَّ َ َكاَن تَوَّ  " [16,15ِمنكُْم فَ ذُوهَُما فَِ ن تَابَا َوأَْ لََطا فَأَْعِرُ,واْ َعْنُ َما إِنَّ َّللا 
ولكن وردت الروايات الته تو,ا أن هذا الطكم كان  تر طهتطتم النقخ و, تظ اآليات , الفأو

رواه  روى أ طاب الطدي  روايات مثال مانقخت طي  فه  در ا,قلم وكان فه الزنا ثم 
ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ  بَاالَ  -1354 "الترمذي  ُ  َ َةالَ  فَقَدْ  َعن ِه ُخذُوا َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ  َقبِيلً  لَُ نَّ  َّللاَّ

ْ مُ  ثُمَّ  ِمائَمٍ  َ ْلدُ  بِالثَّي ِبِ  الثَّي ِبُ   ف ةلت الروايم آيم النور "ت َقنَمٍ  َونَْفهُ  ِمائَمٍ  َ ْلدُ  بِاْلبِْكرِ  َواْلبِْكرُ  الرَّ
 ناقخم آليم النقاا. 

فمن م مرن براال: كران األمرر  ؛واختلف المفقرون فه القوال بالنقخ فه هذه اآليات اختلفا شديدا
ولكرن اختلفروا هرال كران ذلرك  تباديا ذي بدا باإلمقاك ثم نقخ باإليذاا ثم نقرخ بال لرد والرر م

؟ أم كررران فرره المط ررنين فقرررا أم كرران فررره الفتيرران ببرررال أن المط ررنين المط ررنين وغيررررفرره 
 يتزو وا؟

ومن م مرن براال برالةكس أي أن الةقوبرم كانرت أو, اإليرذاا ثرم  رارت الطربس ت وهرذا كلره علر  
 تفقير اآليتين عل  أن ما ورادتين فه الزنا.

آليررم األولر  الترره ونقروال أن ا تونطرن نرررى أن اآليرم مطكمررم و, و ره للتةرراره أو اللربس في ررا
واآليرم  ت"واللته يأتين الفاطشم من نقائكم " هه خا م بالنقاا ومتةلقم بطكم القطا  :في ا

" خا م بالر اال ومتةلقم بطكم اللواات وهذا هرو اختيرار النطراس للذان يأتيان ا منكمالثانيم "وا
  .ت لمن يريد أن يةرف هال باال به أطد من القلفعن ابن عباس وبوال م اهد

والدليال الوا,ا عل   طم هذا الرأي هو اللغمت ف "اللته"  مع "الته" وهه اقرم مو روال 
الطربس طتر  المروت أو ي ةرال هللا  هوه تفيكون المق ود من اآليم هو عقوبم القطا  تللمان 

 :في ررا برراالأي بالشررفاا مررن هررذا المررره أو بررالزوام أو بالتوبررمت واآليررم الثانيررم  تل ررن قرربيل
 تطكرم اللروااهفره كرون هرذه اآليرم تف تمثن  "الذي" وهو اقم مو وال للمرذكر "واللذان" وهو

ويختلف اإليرذاا بطقرب الم تمرع  توهو اإليذاا ومن الممكن أن يكون الشتم أو التةيير أو غيره
 فقد تركه القرآن مفتوطا تبةا لطالم الم تمع.

                                                
 نا  علم  ن هذا القول يستثقله الناإ من  ن األمة العزبة   شيء عليها يذا زنت ول ن هذا راجع يلى وجهة النظر يلى فلسفة اإلسالم  90

وطاووإ وسعيد ابن جبير و بو ةال به ابن عباإ  , فقدفي العالةة بين الرجل والمر ة من زواج و عالةة يلخ  وهذا ليإ ر   لي فقط
 .عبيد القاسم بن سالم وداود الظاهر , الذين ر وا  نها تضرب تأديبا فقط ول ن   عقوبة محددة عليها
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اال القررآن ل را مرع بروم , تقتخدم ط را فره الزنرا هرو اقرتةم 91 "الفاطشم" والدليال عل  أن  
 "  [54]النمال: نتم تب رونأ"ولواا إذ باال لقومه أتأتون الفاطشم و :طي  باال فه طق م تلوا

وهذا التأويال أول  مرن غيرره طتر  , يرادي ت وهذا دليال عل   واز اقتةمال ا فه القطا  اي,ا
 .التكرار والقوال بالتةاره والنقخوت مخالفم اللغم ذلك إل 

 .قخت اآليات أكثر من مر  ال ميع طي  نُ  وهذا ما يرف,ه
أما طدي  " خذوا عنه برد  ةرال هللا ل رن قربيل البكرر برالبكر والثيرب بالثيرب البكرر ت لرد وتنفر  

قاس مخالفته للقرآنت و مرن ناطيرم أخررى ف رو طردي  أوالثيب ت لد وتر م"  فيمكن رده عل  
ه  رطم الطردي  كيرف ينقرخ وعلر  فررم,ارب فقد روي بردون "برد  ةرال هللا ل رن قربيل"ت 

 ؟ الطكم باإلمقاك وبد نقخته اآليم التاليم له و ار الطكم اإليذاا
لتةار,رره طترر  مررع بررابه الروايررات الترره  رراات فرره هررذا  تمفبررركفي ررب القرروال أن هررذا الطرردي  

 القيا .
 

 التوفيض بين اآليات واألطادي 
 :ت فنقوالالر مإل  التوفيض بين اآليات واألطادي  الوارد  فه مو,وع ون ال 

 تو, يمكن اإلدعاا بأن ا كل را لريس ل را أ رالت كثير فه الباب , بد من ا,عتراف بأن الروايات 
 تولكن , يمكن للقنم فه نفس الوبت أن تنقخ القرآن أو تزيد عليه فل برد مرن التوفيرض بين مرا

 فنقوال: تألن النقخ يفيد التةاره
 ليال عل  أنه كان بةد آيم النور؟ولكن هال هناك د تنقر أن الر م طد  فةل

والرردليال علرر  ذلررك طرردو  الشررك عنررد بةرره  ت, يو ررد دليررال علرر  أن الررر م كرران بةررد آيررم النررور
عرن خالرد عرن الشريبانه براال : ..... -6315" التابةين فه طكم الر م هذات فيروي لنرا البخراري 
بلرت : ببرال قرور  النرور  ؟ باال نةم . باال)ص(قألت عبد هللا بن أبه أوف  " هال ر م رقوال هللا

 أم بةد ؟ باال : , أدري " . 
 ف ذه الروايم تظ ر أن الطادثم من الممكن أن تكون ببال آيم النور وتكرون ا ت رادا مرن الرقروال

ألن النقرخ  تثم نزال الوطه ب يرم النرور وهرذا , يقرم  نقرخا تأو موافقم منه ألهال الكتاب )ص(
 دليرال علر  وطره فراألول  واألقرلم الطمرال علر  هرذا , يكون إ, فيما كران بروطه مقربض وهنرا ,

 .92التأويال طت  , يادي إل  القوال بوبوع النقخ أو التةاره
هرذه الروايرات كانرت ت و93وردت بةه الروايات الته تقوال أن عليا ر,ه هللا عنره  لرد ور رمو

لره  ت إلر  أن ظ ررلطكرم ويابقره علر  ر,روان هللا عليرهلغر  ام در بلض عظيم له  دا فكيرف يُ 
أن هرذه الروايرات دليرال لنرا , علينرات  توأنا ابرأ فه كتاب "شرح مشكال اآلثار" لإلمام الاطراوي

ت فةلر  هرذا يكرون هذه الروايات وردت عن الشةبه وهو مشركوك فره رايتره لإلمرام علره :فأو,
ت  رطيطم وقرنقوال أنره رأه وأن هرذه الروايرات قرليمم قوالت ولكنا لن نأخذ ب ذا الالطدي  مةتل

 ماذا تقوال هذه الروايات؟ف
 َّللاَِّ  بِِكتَابِ  َ لَْدتَُ ا بَاالَ  َرَ ْمتََ ا ثُمَّ  َ لَْدتََ ا ِلمَ  لَهُ  فَِقيالَ ..... -1248" : كما روى اإلمام أطمد تقوال

ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالِ  ِبقُنَّمِ  َوَرَ ْمتَُ ا  "َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
                                                

هناك من يرح  ن المراد من الفاحشة هنا هو الزنا العاد  بين الرجل والمر ة ول ن ذلك الذ     و لم يم ن يثباته بأن تدخل البيوت  91
ول نهذا تعاةذب علذى ذلذك  –الجلذد  – و شوهدت في البيوت ول نها لم تضبط فذي وضذع الزنذا , فهذذه   يقذام عليهذا الحذد على الرجال 

 بالحبإ في البيوت حتى يتوفاها الموت  و تتوب وتقلع عن هذه العادة الشنيعة.
أخرا فيدل ذلك على  نه  ان بعد آية ةد يعترض البعض ةارال: بعض هذه الروايات وردت عن ابن عباإ, وهو ةد وصل المدينة مت 92

النور. فنرد ةارلين: وهل  ل ما رواه ابن عباإ عن الرسول سمعه منه؟  , بطبيعة الحال, فقد جاء ابن عباإ يلى المدينة  ةبل وفاة 
هللا عليهم النبي)ص( بثالث سنوات و ان صبيا صغيرا, وروح عنه  حاديث  ثيرة, ومعلوم  ن   ثرها مأخوذ من الصحابة رضوان 

 بعد وفاة النبي)ص(, فال دليل في ذلك.
الشيعة ين رون هذه الواةعة, فهم ين رون مسألة الرجم من األساإ و ذلك الزيدية واألباضية ألنهم يرون  ن السنة   تزيد على ما  93

 في القرآن.
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 133 

ت فلرو كران ذلرك لقراال هناك آيم ترتكلم عرن الرر م ثرم نقرختف ذا القوال ينقف اإلدعاا أنه كانت  
 تةتبرر قرنم برال , - ردتوُ  نهذا إ-  لدت ا ور مت ا بكتاب هللا " ومةلوم أن اآليات المنقوخم"

ثرم   تمرا ذهبنرا إليره مرن أنره كران ا ت رادا مرن الرقروال األعظرمهرذا ت وي رطا هه مرن عنرد هللا!
بال اعتقد أنه مرازاال قراريا مرن براب القرنم  تقخلطكم نُ واإلمام عله لم ير أن ا ت اات آيم النور

 ته يمكن الةمال ب ا ب انب القرآن.ال

 َرَ مَ  َوبَدْ .....  -333 "والذي رواه األئمم والنص هنا ألطمد  أما الطدي  الذي ورد عن عمر 

ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ   فِيهِ  لَْيسَ  َما َّللاَِّ  ِكتَابِ  فِه أَثْبَتَ  َيقُولُوا أَنْ  َولَْو,َ  بَْةَدهُ  َوَرَ ْمنَا َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
 " أُْنِزلَتْ  َكَما أَلَثْبَت َ ا

ونطرن نررد هرذا الطردي   وهرو مةلروالت  ولكنره مرن مةلقاتره أي,را هذا الطردي  رواه البخراريو  
ت ومرن يقررأ الخابرم !سكرلم النرا ال الفارو  عن أن ي ردر منره هرذا الكرلم مرن أنره يخشر  ونُ 
 .فالكلم ببله , علبم له به تيشةر أنه مدرم علي ا تته في ا هذا الكلم من الفارو ال
ب ررذا وفالروايرات الرروارد  كل را , تنفرره مرا ذهبنررا إليرره والطمرال علرر  مرا ذهبنررا إليره أولرر ت  إذن 

التوفيض نكرون برد أثبتنرا أن القرنم لرم تنقرخ القررآن فره هرذه المقرألمت وأن اآليرات الروارد  فره 
 أن كل ا متفقم و, تةاره.الش
 
 

 الو يم الوا بم
و,  تإل  الطكم الثانه من األطكام الكثير  المةالم فه كتاب هللا وهرو "الو ريم الوا برم"ونأته 

ولكن نق رد برذلك الطكرم الروارد فره آيرم البقرر  فره  تنق د ابةا المةن  الفق ه المتةارف عليه
إن ترررك خيرررا الو رريم للوالرردين واألبررربين  بولرره تةررال  "كتررب علرريكم إذا ط,ررر أطرردكم المرروت

 همال تماما." الذي أُ [180]البقر  :  بالمةروف طقا عل  المتقين
هرال هرو بولره  ؛لرف فره ناقرخ ات واختُ قرختبيال فه تفقير هذه اآليم أن ا كانت أمرا وا با ثرم نُ 

ن الناقررخ مررن إلررخ اآليررم" أم أ تةررال  "يو رريكم هللا فرره أو,دكررم للررذكر مثررال طررظ األنثيررين ......
 :باال )ص( أن النبهأطمد  اإلمام اهرو الطدي  الشريف وهو ما

 , و يم لوار  " . ...... إن هللا أعا  كال ذي طض طقه و - 17004" 
بقولره بدأت اآليم أن  نود لفت ا,نتباه إل  نقام واطد  وهه وببال التةليض عل  اآليم أو الطدي 

 توهو أعل  ألفاظ التكليرف تتةمال مع ال يام وال ل تةال  "كتب عليكم" وهو نفس اللفظ المق
 غم من ذلك  يقولون بنقخ اآليم!!وعل  الر

 التوفيض بين اآليم والطدي :
طدي  ,رةيف ورد مرن ارر    ت, و يم لوار "و: طدي  "إن هللا أعا  كال ذي طض طقه أو,

,ررب كمثراال والطدي  يُ   طا بمثل ا طدي  فل ينقخ اآليمت, يُ  تكثير   دا ولكن ا كل ا ,ةيفم
! ت رور يةارال كتراب عل  الررغم مرن ,رةف امال ب ا لقبوال األمم ل ا الته عُ تلاطادي  ال,ةيفم

  بطدي  ,ةيف بط م عمال األمم به!!هللا
التةليض علر  دعروى نقرخ اآليرم ب رذا الطردي   عند و مام  ولقد هام اإلمام أبو بكر بن الةربه 

بكررر بررن الةربرره األبررواال فرره هررذه اآليررم فقرراال أن بةرره  ف ررو وا,ررا ال,ررةفت وذكررر اإلمررام أبررو
 .الو يم وا بم ت  فيُقبال القوال بأنالةلماا باال أن ا مطكمم

وهرذه آفرم  .ولكن لاقف لم ي د مرن يقرانده وينشرره تإذا فالرأي مو ود منذ زمن وليس بدعا 
مع الزمن مع طا رم  فت,يع تالكثير من اآلراا واألطكام الفق يم ال يد  الته , ت د من يقاندها

 94.الناس إلي ا
                                                

فقال لي:  يف ذلك فلربما  ان هناك ابن لم  نت  تحدث مع صديق  زهر  عن هذه المسألة و ن الفقهاء يحرمون الوصية لألةارب,  94
ذه ,  فال يجوز  و يجب  ن يوصي له بشيء؟ فلمذا ةلذت لذه:  نذت بفطرتذك تذرفض هذبيه في رعاية الزراعة  و التجارةيتعلم و ان مع  
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أي له و ود منرذ رونطن , نطتام إل  بوال أطد فاآليم وا,طم ولكن كنت أود اإلشار  فقا أن ال
 بديم الزمان.

إذ يمكرن القروال  توعل  فره  طم الطدي  فل مبرر للقوال بالنقخ إذ أن التوفيض بين ما يقرير
يررادي إلرر  وبرروع الةرردوا  والبغ,رراا بررين  أن الن رره فرره الطرردي  للنرردب طيرر  أن ذلررك يمكررن أن

 ت لةظم بدرهما عند ال ميع.ا الو يم للوالدين فلن تثير أطدات أمالوارثين
ولكن إذا أمن ذلك فل مانع من التو يم بأن يكون المو   إليره ذا طا رم أو يقرتطض أن يرزاد  

فيطرض لره أن له بليل فره ن ريبه ل,رةف أو مرره أو لمقراعدته أبيره ايلرم عمرره فره ت ارتره 
 يزيد فه ن يبه.

إذ أن هرذه اآليرم فره الو ريم وآيرم  تأما القوال بأن آيم النقراا نقرخت هرذه اآليرم فقروال مت افرت
النقاا فره الميررا ت فلكرال من مرا طكرم منف رالت وآيرات النقراا ترذكر بةرد تققريم الميررا  دومرا 

يرنت فكيرف تكرون "من بةد و يم" أي أن هرذا التققريم علر  الورثرم يكرون مرن بةرد و ريم أو د
ل مرانع  عقرل فر تأطد فه و رود تةراره بين مرا نقخت ا؟  ولو, هذه الروايات ال,ةيفم ما فكر

 من أن يو ه اإلنقان ب انب التوزيع الابيةه للتركم .
رر تالميرررا  مثررالالو رريم  القرررآن اهررتم ب و, بررد مررن اإلشررار  إلرر  أن  ال أطكام ررا فرره آيررات و ف  
يِرا أَي َ را " :لقرفرت ون رد ذلرك  فره قرور  المائرد ت طير  براال تةرال كثير  وذكر طكم ا طت  فه ا

رنكُْم أَ  ْو آَخرَراِن الَِّذيَن آَمنُواْ َشَ اَد ُ بَْينِكُْم إِذَا َطَ,َر أََطرَدكُُم اْلَمرْوُت ِطريَن اْلَوِ ريَِّم اثْنَراِن ذََوا َعرْداٍل م ِ
 َ ررلَِ  ِمررْن َغْيررِركُْم إِْن أَنررتُْم َ,ررَرْبتُْم فِرره األَْرِه فَأ ِ رريبَمُ اْلَمررْوِت تَْطبِقُررونَُ َما ِمررن بَْةررِد ال َّ َ ررابَتْكُم م 

ِ إِ  ِ إِِن اْرتَْبرتُْم ,َ نَْشرتَِري بِرِه ثََمنراً َولَرْو َكراَن ذَا بُْربَر  َو,َ نَْكرتُُم َشرَ اَد َ َّللا   ُ نَّرا إِذاً لَِّمرَن فَيُْقِقَماِن بِرا
 " [106اآلثِِميَن ]المائد  : 

,را القررآن لنررا كيرف نو ره فرره طالرم القرفرت فالو ريم مررن المكتوبرات مثل را مثررال ف اهنرا يو 
 ولمرا كانرت مرن المكتوبرات و,را رتط,رولقد و,ا القرآن لنا طكم ما فره ال تال ل  وال وم

فكيرف تكرون منقروخم  تومةلوم أن المائد  من آخر مرا نرزال مرن القررآن طكم ا فه القفر أي,ا.
 ا فه آخر ما نزال من القرآن؟!والقرآن يو,ا طكما متةلقا ب 

نخرم من ذلك إل  أن الو يم وا بم فه الطا,ت المذكور  اانفا من بررب المروت ومباطرم  نإذ
 بشرا أن تكون بالمةروف. تفه غير ذلك

 
 

 وإذا ط,ر الققمم أولوا القرب 
,را ونأته إل  آيم هه من أروع اآليات التشريةيم فه القررآن وهره متةلقرم بالتركرمت والتره تو

خم مثررال كثيررر غيرهررا ولاقررف بيررال أن ررا منقررو تاهتمررام اإلقررلم باليتررام  والمقرراكين واألبررارب
 :وهذه اآليم هه

ْنهُ َوبُولُواْ لَُ ْم بَْو,ً "  ْةُروفراً  َوإِذَا َطَ,َر اْلِقْقَممَ أُْولُواْ اْلقُْربَ  َواْليَتَاَم  َواْلَمَقاِكيُن فَاْرُزبُوهُم م ِ مَّ
 "  [8]النقاا : 

  !قخت ب يم المواري  "يو يكم هللا فه أو,دكم"طي  بالوا أن ا نُ 
تةار,ا برين اآليرات فه اآليات القابقم كان  يبدو  ربماف توهذا القوال بالنقخ من ع يب األبواال

 ؟فما المبرر للقوال بالنقخ هنا توبة, ا أو بين ا وبين األطادي 
                                                                                                                                       

لظنه  نه  ,السابق , والحديث الذ  يستدلون به ضعيف, وما  ن ذ رت له  ن في المسألة حديث حتى تراجع وحاول  ن ينفي ةولهالمسألة
 : اطمرن, لقد ةال القرآن بمثل ما ةلت بفطرتك بدون  ن تعرف., فقلت لهبعقله –الذ  لم ي ن يعلم به–عارض الحديث 
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 تلمقاكين الذين , ن يب ل م فه التركمفاآليم تتطد  عن ط,ور بةه األبارب أو اليتام  وا 
ةارروا شرريئا من ررا وأن يقرراال ل ررم بررو, طقررنا تايبررا أن يُ   -علرر  رأي اآلخرررين أو تنرردب-فتو ررب 
 لقت أدري ما المبرر للقوال بالنقخ فه هذه اآليم؟و !95لقلوب م

د ات  ذتك ب  ب وة وىت   و اا تولقد باال ب طكام اآليم علماا كثيرون من م أبو بكر بن الةربه

وروي لما بقم مطمرد برن أبره بكرر التركرم بط,رور عائشرم  تم اهد و بير وابن عباس وعااا
 أم المامنين أعا  كال من طا,را شيئا وتل هذه اآليم.

ن ناقرا يزعمرون أن إبن عباس ر,ه هللا عنه أنه باال: عن ...  -2553"  ولقد روى البخاري 
 ون الناس ب ا" هذه اآليم نقخت وهللا ما نقخت ولكن ا مما ت ا

 !ففه هذا وما م,  دليال وا,ا عل  أن ا مطكمم وم ملم
 
 

 يقألونك عن الخمر والميقر
وعل  الرغم من أننا كنا نود الكلم فه هذا المرور القريع عل  اآليات الته يترتب علي ا عمرال 

شر ر فقا و, نخوه فه اآليات الته , يترتيب علي ا عمرالت ولكرن لمرا كران هرذا النمروذم مرن أ
النماذم الته يقتدلون ب ا عل  مو,روع النقرخت وكران فره نفرس الوبرت أف,رال نمروذم يو,را 

 نتكلم عنه: تالفار  فه التةامال مع الن وص بيننا وبين م
ا أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُرواْ إِنََّمرا اْلَخْمرُر َواْلَمْيِقرُر َواألَنَ راُب َواألَْز,َُم وهذا النموذم هو بوله تةرال  " يَر 
ْن َعَماِل الشَّْيَااِن فَاْ تَنِبُوهُ لَةَلَّكُْم تُْفِلُطوَن ]المائد  : رِ   "  [90ْ ٌس م ِ
ْقأَلُونََك َعرِن اْلَخْمرِر َواْلَمْيِقرِر يَ "طي  رأوا أن هذه اآليم نقخت آيتين أخرتين هما: بوله تةال   

ْكبَرُر ِمرن نَّْفِةِ َمرا َويَْقرأَلُونََك َمراذَا يُنِفقُروَن بُراِل اْلةَْفرَو باُْل فِيِ َما إِثْرٌم َكبِيرٌر َوَمنَرافُِع ِللنَّراِس َوإِثُْمُ َمرا أَ 
ُ لَكُُم اآليَاِت لَةَلَّكُْم تَتَفَكَُّروَن ]البقر  :  ا أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُرواْ "ت وبوله تةال  "يَر [219َكذَِلَك يُبي ُِن َّللا 

َ  تَْةلَُمواْ َما تَقُولُوَن َو,َ ُ نُباً إِ,َّ َعرابِِري َقربِياٍل َطتَّرَ  تَْغتَِقرلُواْ ,َ تَْقَربُواْ ال َّلَ َ َوأَنتُْم قَُكاَرى َطتَّ 
رن اْلغَر ئِِا أَْو ,ََمْقرتُُم الن َِقراا فَلَرْم تَِ رُدواْ  رنكُم م ِ ْرَ,  أَْو َعلَ  َقفٍَر أَْو َ اا أََطرٌد م ِ َمراا َوإِن كُنتُم مَّ

ُمواْ َ ِةيداً َاي ِباً فَا اً َغفُوراً ]النقاا : فَتَيَمَّ َ َكاَن َعفُو   ."  [43ْمَقُطواْ بُِوُ وِهكُْم َوأَْيِديكُْم إِنَّ َّللا 
ت فقررأال النرراس عررن طكررم الخمررر فررأنزال هللا مكانررت الخمررر مباطررم فرره  رردر اإلقررل :طيرر  بررالوا 

نَررافُِع ِللنَّرراِس َوإِثُْمُ َمررا أَْكبَررُر ِمررن ْقررأَلُونََك َعررِن اْلَخْمررِر َواْلَمْيِقررِر بُرراْل فِيِ َمررا إِثْررٌم َكبِيررٌر َومَ "يَ  :تةررال 
ُ لَكُرُم اآليَراِت لَةَلَّكُرْم تَتَفَكَّررُ  "ت فلرم يقلرع ونَ نَّْفِةِ َما َويَْقأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن بُراِل اْلةَْفرَو َكرذَِلَك يُبري ُِن َّللا 

ت 96كرانالناس وظلوا يشربون الخمررت طتر  طرد  أن دخرال اإلمرام علر  ي رله بالنراس وهرو قر
فقرأ "بال يا أي ا الكافرون أعبد ما تةبدون"ت فنزال بوله تةال  "يا أي ا الرذين اامنروا , تقربروا 
ال ل  وأنتم قكارى طت  تةلموا ما تقولون"ت فكان الناس يشربون الخمر طت  إذا بررب وبرت 

ر بيانرا ت فقراال عمرربن الخاراب: الل رم برين لنرا فره الخمرل  تركوها ويشربون ا بةرد الةشرااال 
ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُرواْ إِنََّمرا اْلَخْمرُر َواْلَمْيِقرُر َواألَنَ راُب َواألَْز,َُم ِرْ رٌس شافيا ت فنزال بوله تةال  " يَ 

ْن َعَماِل الشَّْيَااِن فَاْ تَنِبُوهُ لَةَلَّكُْم تُْفِلُطونَ   "انت ينا يا رب". :" فقاال عمر م ِ
م وهرذه ارريقت م فره التةامرال مرع اآليراتت وعلر  الررغم مرن هذه هه و  م نظرهم فه ف م اآلير

ن إ, أن ررم عنررد التفقررير يةتمرردو تأن ررم يقولررون أن الةبررر  بةمرروم اللفررظ , بخ رروص القرربب
ت وهررذا هررو قرربب كررال برروال بالنقررخت ولنبرردأ اآلن بمنابشررم هررذا خ رروص القرربب , عمرروم اللفررظ

 :فقير والتوفيض الرائع بين اآلياتالت
                                                

فاي التشا,يع اإلساالمي التاي توضاح اهتماام  -اإللهاي  – هذه اآلية كما أسلفت الذك, من أفضل اآليا  التي ت ,ل الجالب اإلل االي  95

مى  الم اكين  األقارب الذين ال ي,ثون فأ جب اعطائهم شيئا من الت,كة  هذا ما سمعنا به أ   جبلا مماثال أ  ملارباا لاه  اإلسالم باليتا

 في أي تش,يع أرضي.
 . بطبيعة الحال ين ر الشيعة هذه الرواية ويشنعون عليها  شد التشنيع 96
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ْقرأَلُونََك َعرِن اْلَخْمرِر َواْلَمْيِقرِر بُراْل ه عل  ف م م بين اآلياتت ف يرم البقرر  تقروال "يَ , تةار أو,:
تراه أن هرذه اآليرم , تطررم "ت وعل  اففِيِ َما إِثٌْم َكبِيٌر َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُ َما أَْكبَُر ِمن نَّْفِةِ َما

 ا تنبوه"؟ت هال تغير طكم ا بةد نزوال آيم المائد  " فالخمر
, بابيةم الطاال لم يتغير الطكمت فالخمر في را إثرم كبيررت طير  أن تا رهرا أو شرارب ا أو قرابي ا 
لرره مررن اإلثررم الكبيررر وهررذا مررا بالترره اآليررمت وفي ررا منررافع للنرراست طيرر  أن تا رهررا وقررابي ا 

 ؟ولكن أي ما أكبر النفع أم اإلثم ومةت رها وعا رها ينتفةون من ورائ ات
ثم أكبرت وهذا ما بالته اآليرمت طير  بالرت " وإثم مرا أكبرر مرن نفة مرا"ت و, يرزاال هرذا بداهم اإل

 !فعالطكم مقتمرا طت  اآلن بةد نزوال آيم المائد ت فلقت أدري ما الطكم الذي رُ 
اآليم الثانيم وهه بوله تةال  "يا أي ا الذين اامنوا , تقربوا ال رل  وأنرتم قركارى"  أما: ثانيا
الخارابت فقرالوا: بمرا أنره براال " ,  دليرالولكن م نظروا إل   تقور  المائد  يشمل ا لتطريم فهفا

 القكر فه غير وبت الخااب . ناي وز ل اتقربوا ال ل  وأنتم قكارى" ف ذا يةنه أنن
 رزا مرن اآليرم وإطكرام ال رزا أو, :  ئتم هنا بنوع  ديد من أنواع النقرخ وهرو نقرخ  :ونقوال
َو,َ ُ نُبراً إِ,َّ َعرابِِري عل  أن ال رزا البرابه مرن اآليرم وهرو بولره تةرال  " ت فال ميع متفض اآلخر

ررن اْلغَرر ئِِا أَْو ,ََمْقررتُ  ررنكُم م ِ ْرَ,رر  أَْو َعلَرر  َقررفٍَر أَْو َ رراا أََطررٌد م ِ ُم َقرربِياٍل َطتَّررَ  تَْغتَِقررلُواْ َوإِن كُنررتُم مَّ
ُمواْ َ ِةي اً َغفُروراً الن َِقاا فَلَْم تَِ ُدواْ َماا فَتَيَمَّ َ َكاَن َعفُو   داً َاي ِباً فَاْمَقُطواْ بُِوُ وِهكُْم َوأَْيِديكُْم إِنَّ َّللا 

 !!بديع" مطكمت فنقختم  زاا من اآليم وأطكمتم  زاا آخرت وهذا لربه فه الةلوم 
 : ف متم أن المراد من القكر هو النابع من الخمر فخ  تم اآليم ثم نقختموهات ولكن  ثانيا

وهناك من المفقرين من رأى أن القركر المق رود هنرا  ته اللغم عامت ف ناك قكر النومالقكر ف
أي , يأته اإلنقان لل ل  وهو فه طالم نةس برال عليره أن يكرون متيقظرا طتر   تهو قكر النوم
 .يةلم ما يقوال

را أَْرَ,رةَ " :وهناك القركر مرن الفرزع ْت َوتََ,رُع كُرال  ذَاِت َطْمراٍل يَرْوَم تََرْونََ را تَرْذَهاُل كُرال  ُمْرِ,رةٍَم َعمَّ
ِ َشررِديٌد ]الطرر  :  قُررَكاَرى َوَمررا هُررم بِقُررَكاَرىَطْملََ ررا َوتَررَرى النَّرراَس  "ت وهنرراك  [2َولَِكررنَّ َعررذَاَب َّللاَّ
ِ ذَِلرالقكر من المروت "  "ت ف نراك [19:  َك َمرا كُنرَت ِمْنرهُ تَِطيرُد ] َوَ رااْت َقرْكَر ُ اْلَمرْوِت بِراْلَطض 

 ر  من القكر و, ي وز أن نطمل ا عل  نوع واطد من ا.أنواع كثي
ثالثا: ا,عتماد فه األقاس , بد من أن يكون عل  المناو ت ودليال الخااب ملرزم ولكرن عنردما 
, يادي إل  التةاره مع القرآن أو الوابعت أما المناو  فملزم فه كال طينت وهنرا المنارو  , 

  تنبوه"ت ون,رب عل  ذلك مثل:تةاره بينه وبين بوال هللا تةال  " فا
ت ثرم بلرت لره بةرد فترر  : م من القراعم الثانيرم إلر  الرابةرمإذا بلت للةامال: أنت ممنوع من الكل

 ف ال ألغ  األمر الثانه األمر األوال؟ أنت ممنوع من الكلم ايلم فتر  الةمال.
لنقرراا تكليفررا يررم اآطيرر  أ,ررافت إلرر   تةلترره آيررم المائررد فت لرم يلغرره بررال أ,رراف إليررهت وهررذا مررا ,

 ؟ت فأين النقخإ,افيا ب وار األوال
برال هررو  تآليرات , نقرخ فره األمرر بتاتراا  رم وتابيقرا لقواعردهم مرع ف مالقروال بعلر  طتر    نإذ

برال يقرير فره نفرس مقراره بتوافرض وانقر امت بةكرس  تدرم طكيم يشرمال آخرره أولره و, يرفةرهت
 !تركوها ف م م المةاكس لقواعدهم الته أ لوهات ثم ببقاام

 :فنقوال تإل  ف منا نطن لآليات ون ال
هه الته طرمت الخمر ولريس آيرم  تبال في ما إثم كبير ومنافع للناس"نطن نرى أن آيم البقر  "

المائد ت إذ كيف يقوال هللا عن شها أنه إثم كبير و, يتركه ال طابمت وبد قرمةوا فره مكرم بروال 
َم َرب َِه باُْل إِنََّما هللا تةال  "  ِ َوأَن  َواإِلْثرمَ اْلفََواِطَ  َما َظَ َر ِمْنَ ا َوَمرا بََارَن َطرَّ َواْلبَْغرَه بِغَْيرِر اْلَطرض 

ِ َما ,َ تَْةلَُموَن ]األعراف:  اْل بِِه قُْلَااناً َوأَن تَقُولُواْ َعلَ  َّللا  ِ َما لَْم يُنَز ِ  ُ " ت فكيرف [33تُْشِركُواْ بِا
 ؟ الكبير طرام كذلك ون اإلثمقا مطرما و, يكف اإلثميكون  

فلو لم تو د آيم األعراف لف م اإلنقان بداهم أن ا طرام من بوله تةرال  "إثرم كبيرر" والة يرب  
ا تنبروه" تةنيرهت فمرن ترأوال "إثرم كبيرر" قريتأوال , تةنره التطرريم  و "عندهم أن " إثم كبير " 
 "ا تنبوه " كذلك.
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" تشمال كال أنواع القكر أي ذهراب الةقرال ىقكارت فنقوال أن "  ف ما عاماطن نف م آيم المائدنو
أي طالرم مرن هرذه  فرل يقررب اإلنقران ال رل  فره تةاس وخوف وفزع شديدين وما بخلفهمن ن

ت أما آيم المائد  با, تناب ف ه آيم تو,ا الطكم تو,ريطا تامرات فقرد , يشررب اإلنقران الطا,ت
خمرر أو يلةرب الميقرر ت فأمرتنرا الخمر ولكن يتا ر في ا أو ي نة ا أو ي لس مع مرن يشررب ال

مر  الوبوع فيه  مائماآليم با تناب كال هذا ألن اإلنقان إذا بارب الشها فالغالب عليه ولو بةد 
األخرو  القرلفيين  امرئنت وطتر  ن "فا تنبوه"  ت وهذا ما , يريده القرآن ت لذا باال هللا عزو ال 

د عرن ابرن عبراس والطقرن برن الربيرع ف ذا الف م أي أن آيم البقر  هره التره طرمرت الخمرر ور
 . !ما يقانده من ذوي الط م عندكمت فالقوال له وغيرهما من ال طابم

ف ررذا النمرروذم القررابض الررذي ذكرنرراه يةررد النمرروذم األمثررال فرره كيفيررم تةررامل م مررع الن رروص ت 
ويقولررون الةبررر  بةمرروم اللفررظ , بخ رروص القرربب!ت فررأين  ب ا ثررم ينقررخون ا تبيرباون ررا بقرر

 ؟ فيذالتن
وأنره  تومن تتبع أبوال م فه النقخ فه بابه اآليات مثال بول م وبوع النقخ فه تشريع ال يام 

َِّ  :كان عل  ا,ختيار ثم أ با فر,ات وبول م بالنقخ فه بوله تةال  ُِ  ما فِه القَّرَماواِت َوَمرا " 
ُ َوإِن تُْبرُدواْ َمرا فِره أَنفُِقركُْم أَْو تُْخفُروهُ يَُطافِره األَْرِه  ُب َمررن  ِقرْبكُم بِرِه َّللا  فَيَْغِفرُر ِلَمرن يََشراُا َويُةَرذ ِ

ُ َعلَرر  كُررال ِ َشررْهٍا بَررِديٌر ]البقررر  :  ُ " بأن ررا منقرروخم بقولرره تةررال  " ,َ [284يََشرراُا َوَّللا   يَُكل ِررُف َّللا 
َااِخرْذنَا إِن نَِّقرينَا أَْو أَْخَاأْنَرا َربَّنَرا َو,َ لََ ا َما َكَقبَْت َوَعلَْيَ ا َما اْكتََقربَْت َربَّنَرا ,َ تُ  إِ,َّ ُوْقةََ انَْفقاً 

ْلنَا َما ,َ َاابَرمَ لَنَرا بِر ِه َواْعرُف َعنَّرا تَْطِماْل َعلَْينَا إِْ راً َكَما َطَمْلتَهُ َعلَ  الَِّذيَن ِمن بَْبِلنَا َربَّنَا َو,َ تَُطم ِ
را رع ي رد أنره ت " [286ا َعلَ  اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن ]البقرر  : َواْغِفْر لَنَا َواْرَطْمنَا أَنَت َمْو,َنَا فَانُ ْرنَ 

ت ولرو نظرروا  راف م م إياها من خلال الروايات الوارد  فره قربب نزولثم  تإل  ترك م لفظ اآليم
يرات ألن را , ينبنره علي را أي ما و دوا في ا أي تةارهت ولكرن لرن نةرره ل رذه اآل نصفي ا ك
 ه للتةاره.ت و, يظ ر في ا أي و عمال
 

 عد  أم متاع
إل  طكم  ديد ألغره ب رر  بلرم مرن هرا,ا الةلمراا األفا,رال وهرو الطكرم الروارد فره بولره ونأته 
تَاعراً إِلَر  اْلَطرْواِل َغْيرَر إِْخرَرامٍ وَ تةال  " َْزَواِ ِ رم مَّ الَِّذيَن يُتََوفَّرْوَن ِمرنكُْم َويَرذَُروَن أَْزَوا راً َوِ ريَّمً أل ِ

ُ َعِزيرٌز َطِكريٌم ]البقرر  : فَِ ْن َخَرْ َن  ْةرُروٍف َوَّللا  فَلَ ُ نَراَح َعلَرْيكُْم فِره َمرا فَةَْلرَن فِرَه أَنفُِقرِ نَّ ِمرن مَّ
َوالَّررِذيَن يُتََوفَّررْوَن  طيرر  رأى القررائلون بالنقررخ أن هررذه اآليررم منقرروخم بقولرره تةررال  " "  [240

ِ نَّ أَْربَةَمَ أَْشُ ٍر َوَعْشراً فَِ ذَا بَلَْغَن أََ لَُ رنَّ فَرلَ ُ نَراَح َعلَرْيكُْم ِمنكُْم َويَذَُروَن أَْزَوا اً يَتََربَّْ َن بِأَنفُقِ 
ُ بَِما تَْةَملُوَن َخبِيٌر ]البقر  :   " [234فِيَما فَةَْلَن فِه أَنفُِقِ نَّ بِاْلَمْةُروِف َوَّللا 

الميررا  إ, النفقرم لرم يكرن للمررأ  شرها مرن  :وبرالوا توأدعوا أي,ا أن ا نقخت ب يرم الميررا  
ن تةترد بةرد األربةرم أوالقركن  قرنم وكران الطروال عزيمرم مرن الترزوم ولكن را كانرت مخيرر  فره 

أش ر والةشر  أيام فه بيت الزوم ولكن مت  خر ت ققات النفقم ثرم نقرخت با,عترداد أربةرم  
 أش ر وعشرا وبطدي  " , و يم لوار  " .

ولكرن عنرد التفقرير يغ,رون  تن أ رو, تفقريريم عظيمرمدوقة ِ و مشكلم القاد  المفقرين أن م يُ 
وطت  لو خالف ذلرك مرا أ رلوه  تالارف عن ذلك و, يرون أمام م إ, الروايات الوا بم ا,تباع
كبرر وهره أن المنقروخ ورد بةرد أوأدى إل  نقخ القرآنت ولكرن هرذه اآليرم بالرذات في را مشركلم 

الناقرخ بةررد المنقروخ , الةكررس ولكرن لمررا  واألولرر  إن و رد النقررخ أن يكرونت 97الناقرخ ترلو 
 أخذوا بالروايات  وزوا ذلك و ةلوا المنقوخ بةد الناقخ فكال شها  ائز عندهم عقل!! 

 توالتوفيررض بررين اآليتررين يقررير فرراآليتين فرره م ررالين مختلفررين ف ررذه فرره المتةررم وتلررك فرره الةررد 
لنفقرم مرن مالره قرنم كاملرم تتطد  عن طض األرملم فه القركن  فره بيرت زو  را وا 240فاآليم 

                                                
, فال حرج سخ,     ن اآلية التي نسخت آية نزلت آية  خرح فنسختهاانوا ةد ةالوا بوجود ناسخ للنا, فإذا    حرج عندهم في ذلك 97

 عندهم من حدوث    شيء .
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بةد موته هذا بخلف الن يب الته تأخرذه بشركال ابيةره مرن الميررا  وب مكان را أن تتخلر  عرن 
تتطد  عن عد  المرأ  المتوف  عن ا زو  ا وتو,ا أن ا أربةرم أشر ر  234هذا الطضت واآليم 

م اهد لمرن يريرد ت وهذا القوال وارد أي,ا عن وعشر  أيام فل م اال للقوال بالنقخ أو التةاره
 .ا,قتماع إل  أبواال القلف فه المقألم

 

 منا ا  الرقوال
إل  طكم ما يةتقرد أطرد أنره ماالرب بتنفيرذه هرذه األيرام قرواا ف رم أن اآليرات مطكمرم  أو  ن الو

 :منقوخم وهو الطكم الوارد فه بوله تةال  
قُواَل فَقَ يَ "  ُموا بَرْيَن يَرَدْي نَْ رَواكُْم َ رَدبَمً ذَِلرَك َخْيرٌر لَّكُرْم َوأَْاَ رُر ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نَاَ ْيتُُم الرَّ د ِ

ِطيٌم ]الم ادلم :  َ َغفُوٌر رَّ  " [12فَِ ن لَّْم تَِ ُدوا فَِ نَّ َّللاَّ
وأن هذا الطكم كان للو وب ثم نقرخ  ت)ص(طي  باال المثبتون للنقخ أن الرقوال هنا هو مطمد

ُ َعلَْيكُْم أَأَشْ وهه " ؛باآليم التاليم ُموا بَْيَن يََدْي نَْ َواكُْم َ َدبَاٍت فَِ ْذ لَْم تَْفةَلُوا َوتَاَب َّللاَّ فَْقتُْم أَن تُقَد ِ
ُ َخبِيٌر بَِما تَْةَملُوَن ]الم ادلم :  َ َوَرقُولَهُ َوَّللاَّ َكا َ َوأَِايةُوا َّللاَّ َل َ َوآتُوا الزَّ  [13فَأَبِيُموا ال َّ

وهو اقتد,ال فه غيرر  قتدال ب ا مدعوا النقخ عل  دعواهمتز اآليات الته يو هذه اآليم من أبر
ألن المقلمين كانوا يطبون اإلكثرار مرن الطردي  مرع  تمطلهت طي  يقولون أن األمر هنا للو وب

ويرون فه ذلك أنقا وشرفا عظيما فنزلت هذه اآليرم التره ترأمرهم بتقرديم ال ردبم  ت)ص( النبه
ومرن ت ن لم يقدم أطد من المقلمين شيئا إ, اإلمام علره ر,ره هللا عنرهولك تببال منا ا  الرقوال

 .ت اآليم التاليم الته تنقخ الطكمثم نزل
 ت فما الطكمم من النقخ إذا فه هذا الطكم؟ وهذا القوال مت افت  دا

مدعوا النقخ يقولون أن النقخ له طكمم وهو التدرم فه التشرريع وتربيرم المقرلمين والتةويرد 
 يم فلرم يابق را المقرلمون فنقرخ ا هللا مرن أ ل رم فره اليروم التراله وفرهآوهنا نزلت  !والتأديب

 .بةه الروايات فه أبال من يومت إن هذا لشها ع اب
ترأويل لرم ية بنره فره ت  تأ ريل زهم رو  ووابةرا  المنكرر للنقرخولقد أورد اإلمرام الفخرر الررازي 

 .تأويله ل ذه اآليم لما فيه من التةقف 
بين اآليتين  د ق الت ولقد توبفت أمرام هرذه اآليرم كثيررا إلر  أن ظ رر لره بف,رال هللا  والتوفيض 

 في ا توفيقان:
األوال: أن األمررر هنررا علرر  قرربيال التخييرررت فاإلنقرران المقررلم ي ررب عليرره أن يقرردم ال رردبم عنررد 
الرغبم فه منا ا  الرقوال ت ف ذا أشفض مرن هرذا فةليره تقرديم  ردبم ولكن را ليقرت ماليرم وهره 

 بامم ال ل  وإيتاا الزكا  وااعم هللا ورقوله .إ
الثانه: نزو, عل  تققيم الفق اا األمر فه القرآن إل  وا رب ومنردوبت فريمكن القروال أن األمرر 
فه اآليم األول  ليس للو وب بال هو للالب أي هو منردوب بلغرم الفق راات فر ذا بلنرا هرذا القروال 

للندب فاأل رال فيره أن أن األمر هنا نظر من باال  و  منو,ا  فالتوفيض بين اآليتين  د ق ال و
 وهو كالتاله: تيكون للو وب

ندب هللا عزو ال للمقلمين أن يقدموا عند منا رات م للرقروال  ردبم أي  ردبم كانرت فلرم يطردد 
المقرردار و, النرروع ولمررا شررض األمررر علرر  المقررلمين طيرر  طقرربوا أن األمررر للو رروب أنررزال هللا 

ه تو,ا أن األمر هنا للندب وهو غير ملزم ل رم وأن هرذا هرو شرأن هللا عزو ال اآليم التاليم الت
عزو ررال فرره التةامررال مررع األمررم اإلقررلميم مررن التخفيررف والتيقررير وأبرررز وبررين أهميررم ال ررل  

 . –هذا كله عل  القوال بأن اآليات نزلت منف لم  –والزكا  وااعم هللا ورقوله 
 هو : -كما يفةال الفق اا دوما  –بال هو للندب  والدليال عل  أن األمر فه اآليم ليس للو وب

 أنه تةال  باال " ذلك خير لكم وأا ر" وهذا أنما يقتةمال فه الندب , الو وب.
أنرره لررو كرران وا بررا مررا أزيررال و وبرره بكررلم مت ررال وهررو "أأشررفقتم أن تقرردموا بررين يرردي ن ررواكم 

  دبات "
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,طت هذه اآليرم أن مةاملرم هللا عزو رال " ت طي  و وتاب هللا عليكمبوله تةال  " ف ذ لم تفةلوا 
مبنيم عل  الرطمرم والتخفيرف بخرلف األمرم القرابقم وهرذا كلره مشرةر برأن األمرر للنردب ولريس 

 للو وب .
 ونطن ابةا نقوال أن األمر للو وب ولكنه من باب التخيير بين وا بين إما أن تفةرال هرذا أو ذاك

 .-فه رأينا– الندبوكال ما بيال , يكفه لينزال األمر من الو وب إل  
ونةود اآلن إل  القوال الذي ذكرته فه أوال المو,وع  وهو أن هذا الطكم ممتد إل  يروم القيامرم 

 ونقوال:ت )ص( وغير خاص بال طابم فه زمن الرقوال
 المراد من الرقوال هو القرآن ألن هذا هو رقوال ورقالم هللا الطقيقيم إل  البشر .

عرام ولريس المراال فقرا فال ريام  ردبم وتبقرمك فره و ره المراد من ال دبم هو ال دبم بو ه 
 أخيك  دبم وكال ما تفةله تاوعا هو من باب ال دبم .

ونطن , ننفه ب رذا القروال أن األمرر كران مق رودا بره ذات الرقروال عنرد نرزوال اآليرات ولكرن مرا 
 رص ف رم بشركال عرام و, تخأن تُ   هرو أن ا,لفراظ الروارد  فره القررآن ي رب تريد اإلشرار  إليرهن

 .مال بأي شكال من األشكاال ولكن ابةا من خلال قيا  ال ُ 
فقا وأخرذنا برالمةن  الخراص للكلمرم ألدى )ص(إذا بلنا أن المراد من "الرقروال" هرو "مطمردو 

ذلك إل  تفريل اآليم من م,مون ا وت با بالنقربم لنرا نرص تراريخه , تةامرال لنرا مةره و برد , 
ت ولكررن إذا اقرتمر اقررتةماال هررذا المررن   فرره آليررمإلشرركاليم بشرركال وا,را فرره هررذه اتظ رر هررذه ا

التةامررال مررع القرررآن فقرريادي ذلررك إلرر  تفريررل اآليررات مررن م,ررمون ا وي رربا  ررزاا كبيرررا مررن 
 له اآلن. دلوالالقرآن " نص تاريخه " نتطرك نطن فه ع رنا هذا بخلفه ف و نص , م

 
 

 بم الليال إ, بليل
إ, بلريل "برم الليرال  :بالنقخ بالطدي  عن بوله تةرال ونختم الطدي  عن اآليات الته بالوا في ا 

ال :  "ن فه أو انقص من بليل م ِ  [3,2]المز 
نَّ َربَّرَك ثرم نقرخ بةرد ذلرك بقولره تةرال  " إِ  تطي  بالوا أن بيام الليال كان وا با علر  المقرلمين 

ُر اللَّْياَل َوالنََّ راَر يَْةلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنَ  ِمن ثُلُثَهِ اللَّْياِل َونِْ فَهُ َوثُلُ  ُ يُقَد ِ َن الَِّذيَن َمةََك َوَّللاَّ ثَهُ َوَاائِفَمٌ م ِ

ْرَ,رر   َعِلررَم أَن لَّررن تُْطُ رروهُ فَتَرراَب َعلَررْيكُْم فَرراْبَرُاوا َمررا تَيَقَّررَر ِمررَن اْلقُررْرآِن َعِلررَم أَن َقرريَكُوُن ِمررنكُم مَّ
ِ فَراْبَرُاوا َمرا َوآَخُروَن يَْ,ِربُوَن فِه اأْلَْرِه يَْبتَغُوَن  ِ َوآَخُروَن يُقَراتِلُوَن فِره َقربِياِل َّللاَّ ِمن فَْ,اِل َّللاَّ

ُموا أِلَنفُِقركُ  َ بَْر,اً َطَقناً َوَما تُقَرد ِ َكا َ َوأَْبِرُ,وا َّللاَّ َل َ َوآتُوا الزَّ رْن َخْيرٍر تَيَقََّر ِمْنهُ َوأَبِيُموا ال َّ م م ِ
ِ هُررَو َخْيررراً  ررال : تَِ ررُدوهُ ِعنررَد َّللاَّ م ِ ِطرريٌم ]المز  َ َغفُرروٌر رَّ َ إِنَّ َّللاَّ "ت [20َوأَْعَظررَم أَْ ررراً َواْقررتَْغِفُروا َّللاَّ

 ف ار مندوبا.
ت فأنرا وكرال إنقران يف رم بداهرم أن األمرر فره ن تةامال ها,ا الةلماا مع القرآنوالمرا يتة ب م

وب أو الفر,ريم أو لر  الو رواألمرر فره القررآن كلره إمرا ع ت)ص(اآليم األولر  مو ره إلر  النبره
ت واقررتمر بةررد ذلررك )ص( ت واألمررر هنررا علر  األبررال كرران علرر  قربيال الو رروب علرر  النبرهالكتابرم
 !ت ولقت أدري كيف بالوا أن األمر كان وا با عل  المقلمين؟كذلك

ف رلوا القيرام تاوعرا مرن مت  تفره هرذا األمرر )ص(ف م ويتقبال أن المقلمين بلدوا النبرهنةم بد يُ 
 .األقاس لم يكن مو  ا إلي م ولكن األمر من

القرآنيم ما لم ياد ذلك إل  تةار, ا مع الوابع أو  ونطن نقوال أنه ي ب التوقع فه ف م األلفاظ
 باألطرى مع آيات برآنيم أخرىت وبداهم أدى توقة م إل  تةار, ا مع آيات أخرى.

للنرردب للرقرروال بابيةررم الطرراال هنرراك مررن برراال علرر  قرربيال التوفيررض بررين اآليتررين أن األمررر كرران 
 وللمامنين ت من باب أن هللا لم يطدد ل م الكم الذي يقومونه من ن ف أو ثل .

ت أي عليرك أن تفةرال األمر إل  الندب بال يةنه التخييررونطن نقوال أن عدم التطديد , يةنه نزوال 
برال  األمرر كران عامراهذا أو ذاكت فأنت طر فه اختيار أطدهمات ثم أن اللفظ كمرا بلنرا , يظ رر أن 
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ي,ا فه نفس اآليم التره برالوا أن را نقرخت " برم الليرال " وهره " أون د ذلك  تيظ ر خلف ذلك
َن الَِّذيَن َمةَكَ نَّ َربََّك يَْةلَُم أَنََّك تَقُوُم أَْدنَ  ِمن ثُلُثَهِ اللَّْياِل َونِْ فَهُ َوثُلُثَهُ إِ  ُر اللَّْيراَل  َوَاائِفَمٌ م ِ ُ يُقَد ِ َوَّللاَّ

َعِلررَم أَن لَّررن تُْطُ رروهُ فَتَرراَب َعلَررْيكُْم فَرراْبَرُاوا َمررا تَيَقَّررَر ِمررَن اْلقُررْرآِن َعِلررَم أَن َقرريَكُوُن ِمررنكُم َوالنََّ رراَر 
 ِ ِ َوآَخررُروَن يُقَرراتِلُوَن فِرره َقرربِياِل َّللاَّ ْرَ,رر  َوآَخررُروَن يَْ,ررِربُوَن فِرره اأْلَْرِه يَْبتَغُرروَن ِمررن فَْ,رراِل َّللاَّ مَّ

ُموا فَرراْبَرُاوا َمررا تَيَ  َ بَْر,رراً َطَقررناً َوَمررا تُقَررد ِ َكررا َ َوأَْبِرُ,رروا َّللاَّ ررَل َ َوآتُرروا الزَّ قَّررَر ِمْنررهُ َوأَبِيُمرروا ال َّ
َ َغفُررو َ إِنَّ َّللاَّ ِ هُررَو َخْيررراً َوأَْعَظررَم أَْ ررراً َواْقررتَْغِفُروا َّللاَّ ررْن َخْيررٍر تَِ ررُدوهُ ِعنررَد َّللاَّ ِطرريٌم أِلَنفُِقرركُم م ِ ٌر رَّ

م ِ   "  [20ال : ]المز 
طي  بالت اآليم "واائفم من الذين مةك"ت وهذا يو,ا أن األمر لم يكن مو  ا إلر  ال رطابم  

 ر,وان هللا علي مت ولو كان كذلك لما باال "واائفم من الذين مةك"ت ولقاال "والذين مةك".
علر   إذا يظ ر فه ن ايم المااف أن اآليم مطكمم وأن األمر الذي كان في ا وهو و وب القيرام 

توفيررض  شررأناقررتمر كمرا هررو ولرم ترفةرره آيررم "إن ربرك يةلررم"ت وية بنره فرره هرذا ال )ص( النبره
 :الغزاله رطمه هللا طي  باالمطمد الشيخ 

واأل ررطاب إنمررا برراموا بقيررام الليررال ابترردااا برره  )ص( "فرر ذا كرران الررنص مق ررورا علرر  النبرره 
الرنص األوال منقروخات برال برا   قباب المرذكور  فره اآليرم لرم يكرنوالتخفيف مق ورا علي م لا
 اهـ" )ص(طكمه بالنقبه إل  رقوال هللا

خوذ من اآليات نفق ا ومع القير المناقه فه ف م اآليات بل زيراد  أوب ذا التوفيض البقيا الم 
أو طذف من عند أنفقنا ت يظ ر لنا أن اآليات غير منقوخم بال هه مطكمم ت ولكرال من را مكانره 

 الته تةمال فيه.
 

ما برين مايرد ومنكرر وكرال  تالطاال هذا المو,وع مو,وع كبير وألفت فيه الكتب الكاملمبابيةم 
يةرره أدلتره ت وينراب  األمرر نقارم نقارم  ت ولكررن الرذي أردنرا أن نبررزه هنرا ت هرو أن القرررآن 
يمكن أخذه كمرا هرو ت ولرن ي,رال المررا إذا عمرال بكتراب هللا ت وأن النقرخ , يقبرال برأي طراال مرن 

ب هللا ت وكال من بالوا بالنقخ إنما اقتندوا إلر  روايرات ف موهرا ف مرا يلرزم م ت األطواال مع كتا
فلررذا لررم  تل ررا وكترراب هللا تررابع المتبررع ووفقرروا بين ررا وبررين كترراب هللا علرر  أن ررا هرره األقرراس 

و ةلنررا  -كمررا ي رب أن تكررون–يتطر روا فرره نقرخ كترراب هللا ت أمرا نطررن فةكقرنا اريقررم التةامرال 
ت وف منا الروايات عل  هذا األقاس وما لم يمكرن المتبع والروايت تابةم لهدم كتاب هللا هو المق

 98 ت وأعتقد أن هذا أهون من تةايال آيات هللاوفيض بينه وبين كتاب هللا رددناهالت
   

 أش ر من أنكر النقخ

أي أن ينرزال –أنكر النقخ اوائف من القلمين منرذ برديم الزمران النقرخت وخا رم نقرخ الرتلو  
ولاقرف لرم نقرمع عرن م أي تف ريال قروى أن  –ثم يرفع ألن القرآن , يثبت بخبر اآلطرادبرآن 

 ملرم واطرد  " وأنكررت اوائرف مرن المنتمرين لإلقرلم  المترأخرين  روازه"ت  فره  يذكروا هكذا
ت لكررن أبرررز مرن أنكررر النقررخ مةرراكس للفكررر القرائد فرره هررذا الوبرتألن رم كررانوا يمثلررون التيرار ال

أبررو مقررلم األ ررف انه واختلفررت الروايررات عنررهت فقيررال أنرره أنكررر النقررخ بررين واشررت ر بررذلك هررو 
ت ثررم اإلمررام الفخررر -وهررذا مررا نر طرره–الشرررائع وبيررال أنكررر النقررخ فرره الشررريةم اإلقررلميم فقررا 

الرازي الذي انت ر لآلراا األ رف انه ور ط را فره تفقريرهت وفره الة رر الطردي  انتشرر هرذا 
 كرين ت فقاال ب نكار النقخ :الرأي وهو الذي عليه عامم المف
                                                

, و  بذأإ مذن تعطيذل اآليذات لقذول السذلف وألةذوال منسذوبة يلذى من األخوة السذلفيينعند  ثير نجد  ن الحديث مقدم لألسف الشديد 98
طالبون بإلغذاء آيذات ا بتوةيف العمل ببعض اآليات فما   يقبل, ألنهم ي ما  ن يأتي بعض العلمانيين فيعطلوا  و يطالبو (!ص) الرسول

 ,  ما نحن فنرفض تعطيل آيات هللا أل  سبب  ان.سيانن في هذا الشأن يالفريقين , ولعمر  في  تاب هللا
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عبرد  عبد المتةاال مطمد ال بريت الشريخ مطمرد الغزالرهت شريخ األزهرر القرابض طقرن البرابوريت
ت أطمررد ط ررازي القررقات مطمررد شررطرورت ووزيررر األوبرراف القررابض الرردكتور مطمررد الرررزا  نوفررال

 الب هت وغيرهم كثير.
 

 طالم النقخ الوطيد  فه اإلقلم وطكمت ا
 مااف وإظ ارا للطض نقوال:وفه ن ايم ال

ذلررك علرر  قرربيال ا,متطرران وكرران  تنطررن نرررى أن النقررخ ط ررال فرره هررذه األمررم مررر  واطررد  فقررا
م الشر ير  ت ولم يكن األمر المنقوخ فه القررآن ولكرن  راا الناقرخ فيرهت وهرذه الطادثروا,ختبار

َوَكررذَِلَك " :قراالت ولقررد تكلرم القرررآن عرن هرذه الطادثررم مبرررا التطويررالت فهره طادثرم تطويررال القبلرم
قُرواُل َعلَرْيكُْم َشرِ يداً َوَمرا َ ةَْلنَرا  مً َوَقااً ل ِتَكُونُواْ شَُ َداا َعلَ  النَّاِس َويَكُوَن الرَّ اْلِقْبلَرمَ َ ةَْلنَاكُْم أُمَّ

رن يَنقَِلرُب َعلَر  َعِقبَْيرِه وَ  الَّتِه قُرواَل ِممَّ َكانَرْت لََكبِيرَر ً إِ,َّ َعلَر  إِن كُنَت َعلَْيَ ا إِ,َّ ِلنَْةلََم َمرن يَتَّبِرُع الرَّ
ُ  الَِّذينَ  ُ َوَما َكاَن َّللا  ِطيٌم ]البقر  :  ِليُِ,يَع إِيَمانَكُمْ َهَدى َّللا  َ بِالنَّاِس لََرُاوٌف رَّ  "   [143إِنَّ َّللا 

ف ذه هه الطادثم الوطيد  الته طرد  في را تغييرر فره الطكرم ت وانظرر أخره كيرف عرره القررآن 
 هذا األمر:

ت وبابيةرم الطراال لرم يتبع الرقروال ممرن ينقلرب علر  عقبيرهلقد باال أن التطويال اختبار ليةلم من 
 ةوبم فه التطوال إل  بيت هللا الطرام فأي عربه كان يتمن  أن ي رله إلر  بيرت هناك أي تكن 

ت ولكررن المشركلم هرره فرره كران قرريتطوال مباشرر  بررذلك هللا الطررام , إلرر  بيرت المقرردس وإذا أمرر
 األمر اإلل ه .تغيير 

ُ كبير  "  اورأى  القرآن أن  "ت وألن  ردور األمرر ثرم َوإِن َكانَرْت لََكبِيرَر ً إِ,َّ َعلَر  الَّرِذيَن َهرَدى َّللا 
تغيره يثير الشكوك فه  در أي إنقان ت فالتغير من  فات اإلنقان وليس من  رفات الررطمن 

ُ ت لررذا برراال هللا عزو ررال تةليقررا علرر  هررذا " وَ  َ بِالنَّرراِس لَررَرُاوٌف  إِيَمررانَكُمْ  ِليُِ,رريَع َمررا َكرراَن َّللا  إِنَّ َّللا 
ِطيمٌ   " رَّ

كمررا رووا أن قرربب نررزوال ذلررك أن  تولرريس  ررلتكموبداهررم فرر ن "إيمررانكم" تةنرره "إيمررانكم"ت  
ال طابم قألوا عن ال ل  الته  لوها إل  بيت المقدست هال ,اعت أم قيثابون علي ا؟ فقاال 

فمرن المةلروم أن اإليمران هرو اإليمران و, يمكرن أن يةنره  .لي,ريع إيمرانكمالقرآن : وما كان هللا 

ولكرن كمرا ذكرنرا مرن ببرال فره الطردي  عرن أقرباب النرزوال أن را  تال ل ت ونطن , ننكر الوابةرم
 لنزوال.اأنه قبب  ما يرىوأن ال طابه كان يطكه  تظنيم

 القنم: فهالقرآن أو  هفوختاما نود أن نو ه كلمم إل  األخو  القائلين بالنقخ قواا 
أنزال القرآن عل  مدار ثلثم وعشرين عاما ونقال القرآن عرن اريرض ال رطابمت فمرن م مرن كران 

ت وكران ال رطابم ت ومرن م مرن كران يةره ربةره وهكرذايةيه كامل ومن م من كان يةه منره ن رفه
ر فره ذلرك ذك ِ نُ ملزمم دائممت و )ص( نوا ملزمين للنبهفما كا تن يةملون ويتا رونيأناقا عادي

فينرزال  تيومرا بةرد يروم )ص( ق م عمر بن الخااب و اطبه فه التناوب إل  النزوال إل  النبهب
 .الةكس وهلم  راالتاله  يومالأطدهما ويخبر اآلخر بما طد  فه هذا اليوم و

 

 ب م افترا,يم عن النقخ
المثبتررون ت  كمررا يرردعه األخررو  تفرره طرراال و ررود النقررخ ت تقررع أطررداث اونررذكر ب ررم افترا,رريم

 ت وروا مةه طاال المقلمين مع القرآن:و
لره  وع أو ش ر أو عام يقوالبةد أقب يات  دد وهه كذا وكذا.آنزال اليوم أعمر يقوال ل اطبه: "

وبةرد  فلرم تةرد برآنرا ولقرنا مارالبين ب را. تفةرت: اآليات الته نزلرت فره يروم كرذا وكرذا رُ  اطبه
 . دد وهه كذا وكذانزال اليوم آيات أ: فتر   اطب عمر يقوال له

وبةد فتر   اطب عمر يقوال له: اآليات الفلنيم رفع طكم ا اآليرم الفلنيرم أو الطردي  الفلنرهت 
 فلم نةد ماالبين بالةمال ب ا ولكن لفظ ا مو ود .
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 نزال اليوم آيات  دد.أوبةد فتر  عمر يقوال ل اطبه: 
قه طكم را فرنطن مارالبون بالةمرال : رفةت اآليات لفظا فلم تةد برآنا وبوبةد فتر  يقوال ل اطبه

 .وأن ننقاها ب ا
 عمر يةمال بطكم مةينت فيقوال له  اطبه: لقد نقخت هذه اآليم.

 فيقوال له عمر: , يا أخه لقد أخاأتت ف ذه اآليم نقخت اآليم الفلنيم.
: , يا أخه أنت لرم تةررفت فقرد أنزلرت آيرم نقرخت اآليرم الناقرخمت فردع الةمرال فيقوال له  اطبه

 انت  ! "!!!ب ا .
ماالرب بطفرظ كتراب هللا ونقلره وتةليمره لمرن قرريأته  تت روروا م تمرع  رغير بردائه اإلمكانيرات

ةمرال ب رات آيرات نزلرت ولرم ترفرع ولكرن , يُ أنزلرت ورفةرتت آيرات أبةدهت كيف يكرون طالره: آيرات 
ع الذي مط ت انظروا إل  ط م التشتت الفظيكتب وتُ ن بالةمال ب ات آيات تُ واالبفةت ومنزلت ورُ أ

 .قيةيشونه 
رفرع ت فتنرزال اآليرات وتُ ورون ال رطابم وكرأن م , عقروال ل رم روالمشكلم أن كثير من األخو  يُ  

ياةرن الي رود فرره  نألر !و, يفكررون و, يشركون و, يشركك م طتر  الم راورون ل رم مرن الي رود
 رود هرذه عردم وو ت ويلغره اآليرم ويثبرت طكم رات ألنه يرأته بالشرها ويلغيره تفه مطمدالقرآن و

رآن ورفةره لرم الروايات تدفع المرا للشك فره طردو  هرذه األشرياات ويرر ا أن مقرألم نرزوال بر
 .ت وأن النقخ عنرد ال رطابم لرم يكرن برأي طراال برنفس المف روم عنرد الفق راا واأل روليينتطد 

تظ رر اقرتطالم القروال  توعل  خلف المألوف نرذكر فره خترام هرذا المبطر  ال رغير بةره آيرات
 :مةن  األ وله فه كتاب هللاقخ بالبالن
ْكَر إِ  " ْلنَا الذ ِ "ت ولمرا كانرت هرذه اآليرم مرن أكبرر األدلرم  [9]الط ر :  َوإِنَّا لَهُ لََطافِظُونَ نَّا نَْطُن نَزَّ

عل  عدم و ود النقخ ن د أن اإلمام ابن طرزم ي رادال في را طتر  , تكرون ط رم فره نفره القروال 
تْراُل َمرا أُوِطرَه "ا َي را وا,را فرالطفظ مخرالف للنقرخ تمامرا.بالنقخ ت ولكن أن  لره ذلرك فالردليال ف

اَل ِلَكِلَماتِرهِ إِلَْيَك ِمن ِكتَاِب َرب َِك  لمرات هللا , ت فك [27َولَرن تَِ رَد ِمرن ُدونِرِه ُمْلتََطرداً ]الك رف :  َ, ُمبَد ِ
ررْن َطِكرريٍم َطِميررٍد َ, يَأْتِيررِه اْلبَاِارراُل ِمررن بَررْيِن يََدْيررِه َوَ, ِمررْن خَ ؟ مبرردال ل ررا فكيررف نقررخت ْلِفررِه تَنِزيرراٌل م ِ

رلَتْ ِكتَراٌب ت [42]ف رلت :  فَرلَ يَتَررَدبَُّروَن أت َ[1ِمررن لَّرُدْن َطِكريٍم َخبِيرٍر ]هرود :  أُْطِكَمرْت آيَاتُرهُ ثُرمَّ فُ  ِ
 ِ ً اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر َّللا   ,َ َرْيربَ ِلرَك اْلِكتَراُب ذَ ت [82َكثِيراً ]النقاا :  لََوَ ُدواْ فِيِه اْختِلَفا

ْلُمتَِّقيَن ]البقر  :  ت ف رال اآليرم ريب كبير ولو كان فيه ناقخ ومنقوخ أل با فيه ت [2فِيِه هًُدى ل ِ
 ت ف ال هناك ريب أكثر من هذا؟الناقخ والمنقوخعدد عاملم أم ملغا  والخلف فه 

الظراهر مرن  ترك الناس للمةقوال وف ذه بةه آيات من كثيرات نااقم  راطم بما نقوالت ولو, 
مررن  ات المختلقررموبةرره المو,رروع تواتبرراع م أف ررام م فرره مررا ورد عررن ال ررطابم تكترراب هللا

 ت وهللا المقتةان.الروايات لما باال أطد بالنقخ

                الف ال الخامس                  
 ا,عتباايم والتخبا                   

ال
التدلانواالاعالالقآن الاارهج  الخل ا  التالال,السالالو ال:سره الءالاضعنمالالسلقلالالدنال

أن القرررآن لرريس بطا ررم إلرر  ت ولقررد و,ررطنا للقررارىا بنمرراذم كثيررر  التفقررير مكرران التأويررال-1

ت وأنه فه طا رم فقرا إلر  التأويرالت و تأويرال القررآن تأويرال مرطلره منره مرا ترم ومنره مرا التفقير
 تقبال.نقوم به اآلنت ومنه ما قنراه فه المق

ت الطرردي  عررن المررن   ا,عتبررااه هررذا  فررهبلرريلو قررنايال الررنفس هنررا ال.عتبررااهالمررن   ا,-2

و لرم يقربض ل رم أن قرمةوا برهت فنو,را مرا هرو المرن   ا,عتبرااهت  هتفمةظم القراا , يةرفونر
 ولم كان اامم فه التةامال مع القرآن.
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و أنره تنراوال مقرألم الةلبرم  ديض عزيز  له عرن فيلقروف إغريقرهت  معذات مر  كنت أتطد  
بنراا ت ولرم قرمه ال"ر رل" بين الداال والمدلوالت و أنه تقرأاال لرم قرمه الرذكر البرالل مرن البشرر

 ؟ ت .... إلخ"بيتا" المةد لقكن البشر
بيترا و, نقرميه طمرارا مرثل؟ ت  البيرتفالفيلقوف كران يتقرااال عرن الةلبرم التره ت ةلنرا نقرمه 

 ديقه هذا: و ما الفرار  بينره وبرين  فقاال له  .لفيلقوف بشهاوفه ن ايم المااف لم يخرم ا
الفيلقوف إذات فلقد كنت أتقااال وأنا  غير فه المرطلم ا,بتدائيم عرن نفرس هرذه المشركلمت لرم 

قرألت مدرقره و أنرا  فره ولقرد  قمينا هذا الشها ب ذا ا,قرم بالرذاتت لرم لرم نقرمه اقرما آخرر؟
 ؟مه طرامهالطرامه : لم قُ المرطلم ا,بتدائيم

 فقلرت لره: ولرم قرمه اللرص ل را؟ .فقاال له: ألنه يفةال الطرامت فقلرت فره نفقره  لةلره لرم يف رم
وأنا لم أكن أريد أن أعرف األ ال الذي اشتقت منه الكلممت  ألنه يتل ص عل  الناس. :فقاال له

"  ب ررذا ا,قررم قرررا و لكررن كنررت أريررد أن أعرررف مررا قرربب تقررميم هررذا الطررد  "تتبررع الةررورات
 يقتايع أن يةاينه إ ابم , شافيم و, كافيم ." المدرس لتل ص"ت ولم يكن "ا

فرره مقررألتنا هررذات  لولررومل,ررروري ونةتررذر مررن القررارىا فرره ذكررر هررذا الطرروارت ولكنرره تم يررد 
؟ ولررم مه الخراروم خراومررامه الطمررار طمرارا؟ أو لررم قُرر: لرم قُررفنقروال: هررال قرألت نفقررك مررر 

ااال بد مر عل  براال بةره القرراا ولكنره قررعان مرا نقراه ت بد يكون هذا الق ؟ابقمه الكلب كل
 ت وفه كل الطالتين بد امر القااال.ولم يخار بباال آخرين

للغويرون مرن ت فلقرد اطترار فيره ا ن هذا  اإل ابم عل  هذا القرااال مرن ال رةوبم بمكرانف وطقيقم
" ت الشررهادلوال "ت ف ررال هنراك طقررا علبرم بررين الرداال "اللفررظ " و  المرنبرديم الزمرران و طتر  اآل

وردت هكرذا  ت" أو "الميم" ل ا مةن ؟ أم أن ا اعتباايمالطااوهال الطروف منفرد  مثال طرف "
 و, تطمال أي مةن  فه ذات ا؟ تبال دفم و, علبم ل ا بالابيةم المطيام ب ا

و رد بالوا أنه , علبم فاللغم اعتباايرمت أي أنره , ي علبم بين ا,ثنينتولما ع زوا عن  إي اد 
قرم  الطمرار أي أنه كان مرن الممكرن  ردا أن يُ بواعد تو,ع علي ا اللغم أو أقس تقوم علي ات 

ط رال التوا,رع مرن البشرر علر   اولكنه لم   !ط انا أو يقم  البيت ر ل أو يقم  الذراع قابا
 .ذلك اقتقرت ا,قماا عل  مقميات ا

ت و و المتخ صت وكذلك للةلماا و هذه اإل ابم بد تبدو مريطم بةه الشها للقارىا الةادي أ
: هرال اللغرم اعتباايرم فةرل بةبرار  أخررىأنه , علبم بين الداال والمردلوال؟  الوابع فةلتلكن هال 

  أم أن ا ب ديم؟
 

 نشأ  اللغم
علمرراا اللغررم الةربيررم منررذ زمررن اويررال ولكررن م  طولررههررذا الخررلف لرريس طررديثا فلقررد اختلررف و

 ت طاكيا:هذا الخلف نا اإلمام  القيواه فه كتابه المزهراختاروا المن   ا,عتبااهت فنقال ل
 باب القوال عل  أ ال اللغم، إل ام هه أم ا الح؟"
ال، غير أن أكثَر أهاِل النظر عل  أن أ اَل اللغِم إنما هو توا,ٌع   هذا مو,ع ُمْطِوم إل  فَْ,ال تأم 

؛ وا ررالح، , َوْطررٌه و, توبيررٌف، إ,  أن أبررا علرره رطمرره َّللا  برراال  لرره يومرراً: هرره مررن عنررد َّللا 
واطت  بقوله تةال : " َوَعلََّم آَدَم األقرماَا كُلَّ را " ؛ وهرذا , يتنراوال مو,رَع الخرلف؛ وذلرك أنره 
بد ي وز أن يكوَن تأويلُه: أَبَدَر آَدَم عل  أَْن واَ,َع علي ا، وهذا المةنر  مرن عنرد َّللا  قربطانه , 

,  أننره قرألُت يومراً بةرَه أهلره إ ر ُمْقتَْنَكر ققا ا,ْقتِد,ال بره،ُمْطتََملً غي َمطالم؛ ف ذا كان ذلك
قربطانه؟ وإن لرم يكرن ذا  ارطرم، برأن يُطرد  فره  -فقلت: ما تنكر أن ت را  الموا,رةم مرن َّللا  

إببا,ً علر  شرخص مرن األشرخاص، وتطريكراً ل را نطرَوه،  -خشبٍم أو غيرها  - قم من األ قام 
َ رْوتاً يَ,رةُه اقرماً لره، ويةيرد طركرم تلرك  -خشبم نطَو ذلك الشخص فه طاال تطرك ال -ويُْقمع 

برادٌر علر  أن يُْقنِرَع، فره تةريفره ذلرك،  -عرزَّ اقرُمه  -الخشبم نطو ذلك الشخص دفةاٍت، مع أنه 

بالمرَّ  الواطد ، فتقوُم الخشبم فه هذا اإليماا وهذه اإلشار ، مقاَم  ارطم ابرن آدم فره اإلشرار  
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ةم؛ وكمرا أن اإلنقران أي,راً برد ي روُز إذا أراد الموا,رةم أن يشرير بخشربٍم نطرو ب ا فه الموا,
 المراِد المتواَ,عِ عليه، فيقيم ا فه ذلك مقاَم يده، لو أراد اإليماا ب ا نطَوه.

فلم يُ ب عن هذا بأكثَر من ا,عتراِف بو وبه، ولم يخرم مرن   تره شرها أ رلً فأطكيره عنره، 
آلن ,زٌم لمن براال بامتنراع كرون موا,رةم القرديم تةرال  لغرمً ُمْرت لرم وهو عندي وعل  ما تراه ا

 غير نابلم لقاناً إل  لقان، فاعرف ذلك.
ِ الررريا،  وذهررب بة,رر م إلرر  أن أ ررال اللغررات كل ررا إنمررا هررو مررن األ رروات المقررموعات؛ كررَدوي 

الظْبره،  وطنين الرعد، وخرير الماا، وَشِطي  الطمار، ونةيض الغراب، و  يال الفرس، ونَزيرب
واعلرم  وهذا عندي و رهٌ  رالا، ومرذهب ُمتَقَبَّرال. ونطو ذلك، ثم ُول ِدت اللغاُت عن ذلك فيما بةد.

فيما بةد أننه عل  تَقَادم الوبت دائُم التَّْنقير والبط  عن هذا المو,ع، فأ د الدَّواعه والخوال  
نرره إذا تأملررُت طررااَل هررذه اللغررم بويَررم التَّ رراذب لرره، مختلفررمَ   رراِت التَّغَرروال علرر  فكررري؛ وذلررك أن

بَّرم، مرا يملرك علرهَّ  بَّرم، واإلرهراف، والر ِ الشريفم الكريمم اللايفم و دت في را مرن الطكمرم، والد ِ
 ، ْطِر؛ فمن ذلك ما نَبَّه عليه أ رطابنا رطم رم َّللا   انب الفكر، طت  يكاد يامُا به أماَم َغْلَوِ  الق ِ

فرت بتَتَابُةره واْنِقيراده وبُْةرِد َمَراميره وآمراده،  رطمَ مرا ُوف ِقُروا ومنه ما َطذَْوتُه علر  أمثلرت م، فةر
أو بَوْ,ررع َّللا   إمررا أن ترردال علرر  المةررانه بررذوات ااأللفرراظُ  .......(.... ) لتقديمرره منرره ولُْاررِف مررا

إياها، أو بَوْ,ع الناس أو بَكون البْةه بَوْ,ع َّللا  والبابه بو,رع النراس؛ واألوال مرذهب عبراد 
يمان، والثررانه مررذهب الشرريخ أبرره الطقررن األشررةري وابررن فُرروَرك، والثالرر  مررذهب أبرره بررن قررل

، وهررو مررذهب برروم، أو  ررم مررن َّللا  هاشررم، وأمررا الرابررع ف مررا أن يكرروَن ا,بتررداُا مررن النرراس والتَّتِمَّ
 ا,بتداُا من َّللا  والتتمم من الناس، وهو مذهب األقتاذ أبه إقطا  اإلقفراينه.

ودليال فقاِده أن اللفَظ لو دالَّ بالذات لفَِ رم كرال   إ,  فه مذهب عباد،ن فه الكال والمطققون متوبفو
 واطد من م كالَّ اللغات؛ لةدم اختلف الد,,ت الذاتيم، واللزُم باااٌل فالملزوم كذلك.

واطررت َّ عب رراد بأنرره لررو, الد ,لررمُ الذاتيَّررمُ لكرران و,ررُع لفررٍظ مررن بررين األلفرراظ برر زاا مةنًرر  مررن بررين 
ا، وهو مطاال.  " اهـالمةانه تر يطاً بل ُمَر  ِ

 قرانتيأخرذ القرارىا فكرر ت عرن كيفيرم نشرأ  الل أنوأالنرا النقرال هنرا ألنره مرن ال,ررور  بمكران 
رهم فره و,رع نظريرات طروال وكيف أن اللغويين الةرب المقلمين القردام  كرانوا أقربض إلر  غير

كيرز عليره فره هرذا ا,بتبراس هرو بروال ابرن ت ببال علماا اللقانيات الغرربيينت ومرا نرود الترنشأته
  نه:

ودليال فقاِده أن اللفَظ لو دالَّ بالرذات لفَِ رم  ،إ,  فه مذهب عبادوالمطققون متوبفون فه الكال، " 
 "  كال  واطد من م كالَّ اللغات لةدم اختلف الد,,ت الذاتيم، واللزُم باااٌل، فالملزوم كذلك

 وااآلراا إ, الررأي الرذي براال بره عبراد برن قرليمانت فراتفق فره  ميرعفرنلطظ أن الةلمراا توبفروا 
ررا فره الغرررب فقرد أُ  .علر  هررذا المبردأ فرره الما,رهت ولكررن م لرم يقررموه هررذا ا,قرم قررس مبرردأ وأم 

اه ألوال مررٍ  بر تدي قوقيرا,عتباايم عل  يد اللغوي الش ير  وبررر  ت(هالمبردأ ا,عتبراا) ـفقم 
 تإ,  أنرره بالفةررال مبرردأٌ ,مناقررهِّ  ت  نطررٍو مررا مررع علررم اللغررموإن كرران متناب,رراً علرر تأن هررذا األمررر

   !وعليه فيمكن تأقيس علٍم للغم عل  هذا المبدأ
هذه هه ط م ا,عتباايم الكبرى فره نفره الةلبرم برين الرداال والمردلوالت إذ أنره لرو كران هنراك و 

لغررم واطررد ت ألن علبررم وابةررم بررين الررداال والمرردلوال لمررا اختلفررت اللغررات ول ررارت اللغررات كل ررا 
ت بين مرا الناس فه  ميع األباار قيتفقون علر  تقرميم واطرد  للمقرم  لو رود الةلبرم القائمرم

 ألن الةلبم بائمم بين ما. تفيقمون الط ان ط انا و الط ر ط را
فره علرم   ت فمراذا يبقرإغل  ملرف الةلبرم برين الرد اال والمردلوال إلر  األبردإذا أردنا  لقت أدريو

ألن اللفرظ إذا ارتربا برالمةن   تشرها يقرتطض  الدراقرم فره هرذه الطالرم  يبقرولرن  لرم  اللغم إذا؟
والذي تفه بتطديده وتنظيمه علوم النطو  تاعتباااً لم يبض من اللغم قوى البناا الشكله لل ملم

"!ت ولقرت أدري النظرام ا,عتبرااهت و الغريب أن م ي رون عل  تقميم هذا المن   "والقواعد
 لنظام مع الفو, !! كيف ي تمع ا
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 اللغم أم الفكر ؟
الررداال بررين ت ف ررو يرررى أن ثمررم علبررم للغررم لرره رأي آخررر فرره هررذه المقررألم المررن   الق ررديو

فرراللفظ نفقرره داال و مرردلوال فرره نفررس والمرردلوالت و   ررال مررن   ررال لرريس بط ررم علرر  مررن علررمت 

 نشأت اللغم؟ نقأال أ طاب المن   ا,عتبااه كيف و .ت وهذه الةلبم علبم طتميمالوبت
اإلمرام ابرن  نرهت مرن ا,طتمرا,ت  نرابل عرن تواإل ابم لن تكون أكثر مما ذكره اإلمرام القريواه

 أم كانت الفكر  قابقم ل ا؟ تنقأال القااال بةبار  أخرى: هال نشأت اللغم أو,ت والمختلفم
نقران أن يفكرر ألنره , يمكرن لإلهذا  واب خاا ا تمامات نقوال: ف .أن الفكر  كانت أو, بيالف ذا 

لرن ت ت ألن اللغم هه طامال التفكيررت و طراوال أن تفكرر عزيرزي القرارىا بردون مفررداتبدون لغم
 ت أما المشاعرت من طب وكره وخوفت فل تطتام إل  مفرداتت ألن ا , تو ف!تقتايع

عل  أي أقراس نشرأت  :هذا  واب خاا ا كذلكت و نقأال. فنقوال: أن اللغم نشأت أو, بيالإذا و
إذا لرم  تو ره أو تق ردمت إذ أنه من غير الممكن أن تنشأ اللغم بنفقر ا بردون فكرر ت ف ,مرا تُ اللغ

 ؟يكن هناك فكر 
ن فره نفرس الوبرت إ, اثنرإذا , بد أن تنشأ اللغم واألفكار فه نفس الوبتت و, يمكن أن ينشرأ ا,

بررم بررين الررداال هللا هررو الررذي غرررس الةلفرر ن إذا كرران هنرراك ارررف ثالرر  أو رردهما مةررات وبداهررم 
 والمدلوال فه اإلنقانت وعل  هذا األقاس اقتااع اإلنقان التفكير.

دنا إل  ما ييةوهذا -ت وهذه الةلبم علبم ابيةيم إذا ف ناك علبم مغروقم بين الداال والمدلوالت
الرذين رأوا أن  تبة,ر مالرذي طكراه عرن  تذكرناه من كلم اإلمام ابن  نه عن كيفيم نشوا اللغم

نخررم برأن ف .من طيوانات أو ايور أو أش ار ورعد ومارر تنشأت بتقليد أ وات الابيةماللغم 
للابيةرمت ومرا كران أي  ت رويرل رات  ف ره بمثابرم ومختزنرم م عاكقراللغم منق مم مرع الابيةرم 

ت وعلرر  أقرراس هررذه   إ, إذا كانررت مغروقررم فيرره أ ررلإنقرران يقررتايع أن يةارره هررذه ال ررور
ت وعلررر  أقررراس هرررذه الةلبرررم "الفظررراإلنقررران ت ررروير الابيةرررم " الةلبرررم المغروقرررم اقرررتااع

ونطرن ن رزم  أن اللغرم - 99تونمرت وكبررت وتارورت تالمغروز  فه كرال إنقران منرا نشرأت اللغرم
التررره من رررا نشرررأت برررابه اللغرررات وتفرعرررت و  تهررره أ رررال اللغرررات تألقرررباب مختلفرررمت الةربيرررم
و إ, لمرا نشرأت  تلرداال والمردلوالونخرم من هذه النقام بو وب و ود علبم برين ا -100تشةبت
 اللغم  .

إذا فالمن   الق دي يرى أنه ثمم علبم برين الرداال والمردلوالت و أن الطرروف تطمرال  فره ذات را 
ت  ديردمةنر  أخر را باشرتراك ما  "القرين" وإذا اشرترك مرع تله مةن " الطاا"مةاني ات فطرف 
 .فالطروف داال ومدلوال فه نفس الوبتوهكذا دواليكت 

 

 ف اللغات مع و ود الةلبماختل
 :ليقت نافيم للةلبمت فنقوال اختلف اللغات مقألمو

عنرد  ميرع البشررت  واطرد وهرذه الرد,,ت  تعل  الرغم من أن األ وات تطمال د,لت ا فه نفق ا
 إ, أنره تظرال دومرا كيفيرم نظرر الم تمرع إلر  هرذا المردلوال علبم بين الداال والمدلوالت تو أنه ثم

ت و لكنره أنظرر إلر  لةلبرم واطرد  والو رف واطردبمةنر  أن اه عمليم اإلقرقاات كنقام في ال ف
 للتو,يا:لين امث ذكر فم مةينم بارز  متةلقم ب ذا المدلوال فأققا علي ا الداالت ون

! إذا أخذنا كلمم " ب ن د " الةربيمت والته ي ر القاد  اللغويرون علر  أن را ذات أ رال فارقره
المالرف(  –)الباا والنون والرداال  قلقال )بند( وفقاً لمةانه الطروفن  الطركم فه هذا التفن د أ
ف اُل  زٍا من الطركم الكل يم بفا اٍل ما بطي  أن  ا تبردو مقرتقل مً تمامراً( . ولكرن قررعان تةنه )

ٍ أو مقارعٍ أو تغييرٍر فيره.  ما أُالض هذا اللفظ علر  نفرس الفا رال مرن غيرر تمييرٍز ب روٍت إ,رافه 
                                                

ةة بين الدال والمدلول , وعلى  ساإ العالهذه المفردات  انت ةليلة  وبسيطةمباشرة, ول ن  لمفرداتو  ننفي بذلك تلقي آدم  99
 .المغروزة في البشر استطاعوا بناء المفردات الجديدة التي احتاجوا يليها فيما بعد

 .بعد , وهذا ما سنعرضه فيمالعربية المتوافق مع نظام الطبيعةهذا ال الم ليإ اعتباطيا ول نه مبني على تطابق نظام اللغة ا 100
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)بيد( أو )رباا( ، ثم  أُالض عل  ما يطد  للم موعرم المنف رلم ف رار يةنره ف و فه اإلنكليزيم 
 )توطيد( أو ) ماعم مقتقل م(. 

 توإذا ر ةررت إلرر  الةرررب و رردت م يشرريرون للم موعررم القبليررم الواطررد  فرره ال رري  ب ررذا اللفررظ
را كران طي  كان النظام القائد فه ال يو  هو كراديس، وكال  كردوٍس يمث ال أفراد ببيلٍم مرا. و لم 

الفا ال بين كال  م موعٍم وأخرى فه ال ي  هو عبار ٌ عن )علم كبيٍر( يُو,رع أمرام الم موعرم 
)وهناك أعلٌم أخرى  رغير  يطمل را األفرراد داخرال الم موعرم(، فقرد أُالقرت اللفظرم )بنرد( علر  

 اٍل لكرال  عردٍد نفس الةلم الكبير. ونُقهَّ ا,قتةماال المرافض له وهو )طب مٌ كبير ٌ( الته تو,ُع كفا
 مةي ٍن من الطب ات ال غار فه )القبطم(

( أو )الزمرر  المقرتقل م( الة رابم( عل  )Bandوإذا ذهبَت إل  الروس و دت م يالقون اللفظ )
. و لكرن م اقرتةملوه ( وهرو برنفس الفكرر  Band aب ,رافم طررٍف آخرٍر لت ربا اللفظرم هكرذا )

عدَت إل  إنكلترا فقت دهم برد ذهبروا براللفظ مرذهباً كاإلنكليز بمةن  )لفافم( وكذلك )طزام(. ولو 
ٍ أو غيرره ، فرأُالض علر   ال را ةاً ليشرير إلر  الم موعرم المنف رلم بطرا ٍز مرادي  آخراً . فقد تطو 
ررا كرران )المطررامه( هررو عبررار ٌ عررن طررا ٍز بررين  )ا,ت طرراد( ، وأالررض علرر  )طررا ز المطكمررم(، ولم 

 يه!الق,اا والمت  م فقد أُالض هذا اللفظ عل
م موعرم مقرتقل م( ليشرير إلر  )الم موعرم ( و)ولكن فه روقيا انتقال اللفظ من )طزام( و)ربراا

الته ترتردي أطزمرمً( أي )ع رابم مقرل طم( أو ) ماعرم ل روص(، وتطترام المفررد  إلر  مقارع 
( لتالرررض علررر  اللرررص  المقرررل ا المنفررررد وعلررر  برررااع الاريرررض المقرررل ا  ET رررفم الفررررد ) 

(BANDET وفه اإل . )(  نكليزيم ف نBANDIT  يالض علر  برااع الاريرض المقرل ا . فره )
ف ررو يُالررض علرر  الر ررال المطترراال وذو  تطررين أن رره فرره بررلد فررارس كانررت للفررظ اقررتةما,ٌت عقلي ررمٌ 

 المكائد . 
ٍ( واطررٍد هررو نمرروذٌم ألي  تقلقرراٍل آخررر.  ومررن نتررائ  هررذه وهررذا المخت ررر لطيررا  )تقلقرراٍل  رروته 

 ر رال القرانون ) المطرامه( يقراوي )برااع اريرٍض مقرل اٍ( . وهرذا  رطيٌا : إن  ا,قتةما,ت مرثلً 
عل  نطٍو ما، إذ أن  المطامه هو برااع اريرٍض فةرلً ألن ره يقارع الاريرض برين المطكمرم والقا,ره 
مررن   ررٍم وبررين األفررراد المت  مررين مررن   ررٍم أخرررى، وهررو مقررل ٌا فةررلً أل ررال هررذا القاررع بقررلح 

 من الوبوف هناك.)القانون ( الذي يمكن ه 
" اإلن ليزيم كمثراال ثرانه  والتره تةررب بكلمرم "براب"  و ردنا أن را   " doorو إذا أخذنا كلمم 

ك بات را اناوي عل  تلك الطركم الكامنم، ف الب ت ٍه مطرد ٍد عل  الباب هو من   م كون را تتطرر 
 ً  .الكامنم في ا تكراٌر بطرف الراا ، وهذه الطركموإل  طد ٍ مةيٍن دوما

والرذي يقرتةمال لمرا يردور طير  طرافظ علر   رور   تتهذا اللفظ يقابله لفظ )الدَّور( فه الةربيمو
الردار( و )الردير( مرع األخرذ بنظرر ا,عتبرار مةرانه الةلمرات . وكرذلك لفظره )هذه الطركم الةامرم

 وأطرف الةل م الته قنو,ط ا فه مو,ة ا من هذا البط  .
( وفه الروقيم لفظ  porteلفظ )باب( وفه الفرنقيم لفظ )أما لماذا أُقتةمال فه اللغم الةربيم 

(dvaer  … ) الرخ كأقررماٍا لررنفس الشررها؟ . فرر ن  ذلررك هررو بقرربب اخررتلف النظررر  إلرر  البرراب
وعمل ا عند كال  بوم. ففه الةربيم لفظ )باب( يةنه مو,ع انبثا  الطركم. وفه الفرنقريم يةنره 

ع الطركات في ا ( مو,ع انبثا  الطركم وتكر porteلفظ )بورت  ) وهذا مرن طا رال رها وت م 
( يةنرره المناقررم الترره يررتم  في ررا انرردفاع  dvaerمةررانه طررروف اللفررظ ( . وفرره الروقرريم فرر ن )
 الطركات الم تمةم والمتفربم فه آٍن واطٍد .

ف ذا طاولنا تطليال نظر  كال  بوم إل  هذا الشها الرذي هرو )البراب( و ردنا أن البراب فره الةربيرم 
: براب الفررم، نً  فلقفياً، لذلك أالض عل  كال  ما له علبم بانبثرا  الطركرم الةامرم مثراليطمال مة

(  door. بينمرررا يكرررون المةنررر  م,رررطكاً إذا أالقرررت لفرررظ )، بررراب الةلرررم  ... الرررخبررراب القرررةاد 
 ( الفرنقه م,افاً إل  هذه األلفاظ .  porteاإلن ليزي أو ) 

لابيةررم البرراب مررن الناطيررم الةمليررم فقررا . وفرره ( اإلنكليررزي يكمررن تةريررُف  doorفرره لفررظ ) 
ررعٍ وتفررر  ٍ  أو مرردرم الاررائرات أو  في ررا  إالبرره علرر  المينرراا مررثلً  تالفرنقرريم هررو مناقررم ت م 
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. وفه الروقيم ي لا اللفظ لبوابات المدينم الكبير  وكذلك لكال  بوابٍم ,خمٍم مثال مرق  القفن
 بوابات القدود. 

ال بالبرراب؟ فقرريقوال: تفررتا وتغلررض. وإذا قررألته: كيررف تفةررال ذلررك؟  فلررو قررألت عربيرراً مررا: مررا تفةرر
ه بالتقلقال اإلن ليزي نفقه فه )  ( . doorفقيقوال: ألن  ا )تدور(، ف نا ت,ا ره ليتفو 

كال ما نود أن نو له له أن األلفاظ فه ذات را داال ومردلوال فت ونكتفه ب ذا القدر فه هذه المقألم
ت ولكن را مو ود  بين ا وبين الوابرع  متفقرم عنرد كرال النراس فه نفس الوبتت و أن الةلبم دوما

 تختلف بطقب و  م النظر.
ولررن نايررال فرره ال رردال فرره مقررألم هررال هنرراك علبررم بررين الررداال والمرردلوال تقةيرردات ف ررذا الخررلف 

والكرال ي رادال  تالتقةيدي كما ,طظت من خلال منابشاته الاويلم أنه , يرادي إلر  نتي رم نا ةرم
 تمثلرمت لرذا قن,ررب للقرارىا الةديرد مرن األو أف,ال شها هرو ,ررب األمثلرم  توينفه أو يثبت

وبمرا أننرا  .والته تظ ر طتميم أن تكون اللغم الةربيم هره أ رال اللغرات تالته تظ ر هذه الةلبم
فررل بررد أن تكررون هررذه الةلبررم ابيةيررمت أي أن ررا  تتكلمنررا عررن و ررود علبررم بررين الررداال والمرردلوال

 ئر  عل  بوانين ا.متفقم مع الابيةم قا
 

 بةه خواص اللقان الةربه
بأن را ابرردم اللغرات أو أن ررا أوقررة ا و   تاللغررم الةربيرم للغررات -أمومرم- لرن نقررتدال علر  أميررمو  

 : إنما نقوال للقارىاو 101 ذور اللغويم أثراها من طي  ال
لتولدت فالبنت تأمال  طاال اللغم وانظر كيف تتفض مع الابيةمت فالابيةم بأكمل ا بائمم عل  نظام ا

تفررع منره ت ف نراك أ رال يُ وهكرذا تتخرم من األم وهه نابةرم من رات والشر ر  تخررم مرن البرذر 
شرتض ت أ روال يُ ها تقير عل  هذا الرنظم ذا نظرنا فه اللغم الةربيم و دناف .والفرع يشبه األ ال

 لغم : يقوال ابن فارس فه فقه المن ا ويخرم من ا الفروع فتدور عل  هذا األ الت وفه هذا 
 " باب القوال عل  لغم الةرب ت هال ل ا بياس وهال يشتض بةه الكلم من بةه؟

رب تشررتض بةرره الكررلم مررن ت وأن الةررأ مرع أهررال اللغررم إ, مررن شررذ مررن م أن للغررم الةرررب بياقررا
وال الةررب ت واقم ال ن مشتض من ا, تنان و أن ال يم والنون تد,ن أبردا علر  القرترت تقربةه

مرن الظ رور يقولرون ت وهرذا  نرين أي هرو فره بارن أمرهت و أن األنرس لليرالللدرع  نم و أ نره ا
آنقت الشها أي أب رتهت وعل  هذا قائر كرلم الةررب علرم برذلك مرن علرم و  لره مرن   رال" 

 اهــ
ت كمررا فرره فاللغررم تتطرررك بنظررام المشررتقاتت و ترررتبا الفررروع باأل رروال لو ررود الةلبررم بين مررا

ل  كلمم "كتب" فه اللغم الةربيم ومثيلت ا فه اللغم اإلن ليزيرم  ف ذا نطن نظرنا إت الابيةم تماما
أو األلمانيمت قن د أن اللغم الةربيم تأته بكال متةلقات هذه الكلمم نابةم من ات فن رد "كاترب" و 

أن كتب  نا دو ذا أخذنا نظيرت ا اإلن ليزيمت ف"مكتب" و "مكتوب" و "كتاب"  إلخ المشتقاتت 

" ت و, علبرم  book " ت و أما كتراب ف ره "disk مكتب ف ه "" ت أما write تكون "

 كتررررب" ": بررررين هررررذه األلفرررراظ وأ ررررل ات و إذا أتينررررا إلرررر  نظيرت ررررا األلمانيررررمت و رررردنا أن

"schreiben ت و مكتب " "Schreibtisch "102 " ت و أما كتاب ف هBuch  "

 ت فالةلبم بين األ ال والفرع مختفيم بةه الشها.
ت  فن رد أن أكثرر اللغرم يردور علر  هرذا األ رال و مرا قوم عل  نظام األ ال الثلثهاللغم الةربيم ت

ألن  تت فاأل ال فه اللغرم الثنرائه يةنه ذلك أنه , يو د نظام ل ا اا عل  خلف ذلك فقليالت  و,
وإن كران مرن  توهرذا أكثرر اللغرم والوابرع تدد بالثالر ف ن اطتام إلر  تو يره ُطر تهذا أبال التركيب

                                                
 لالتينية ةرابة سبعمارة جذر لغو  فقط, و بالس سونية ةرابة  لفا جذر فقط!عربية ةرابة ستة عشر  لف جذر, وللغة ال 101
 

لع,بية ح فعلى س يل المثا  فإن تعتمب على  الت,كيب  ليس االشتلاق  التولب كما هو في الط يعة  اللغة ا حاللغة األلمالية  لغة فلي,ة 102

 ذه الكلمة  بين قولنا في الع,بية "مكتب"! ة الكتابة"ح  قارن بين ه ا للهذه الكلمة هو " التع,يب الت,في
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هررذا الطرررف لرره مةنرر  بررائم فرره ذاتررهت وإن  لررم يطررت  بقرره كمررا هرروت وأمررا الربرراعه  ببررال م ررها
فمركررب كلرره مررن ثنررائيين دم ررا فرره كلمررم واطررد ت فكلمررم "دطرررم" مررثل أ ررل ا "دح" و "رم" 
والكلمتان مةروفتانت أما ما  اا من الم,ةف فوا,ا التكرير فيه مثرال "بلقرال" و "زعرزع" و 

 "بربر" و " ر ر". 
بروال ت و من ذلرك أننرا نقرمع دومرا ربيم تابض بانون التاابض الكمه بين الداال والمدلوالاللغم الة

"زيرراد  المبنر  تقرراوي زيرراد  المةنرر " ت فمرا  رراا علرر  ثلثرم طررروف مررثل ف ررو  علمراا اللغررم:
الفةال "اقتقرق " فالطد  فه شكله الابيةه ف ذا زادت الطروف ف ناك زياد  فه الطد  نفقهت 

 .ت لزياد  ال مز  والقين والتاامن الفةال "قق " أزيد فه الد,لم
والفرو  البقيام برين األفةراال واألفةراال المشراب م ل را يقابل را فررو  فره البنراا اللغروي للرداال  

والتناقرب برين الرداال والمردلوال فره  تنفقهت و لقد ,طظ اللغويون منرذ برديم الزمران هرذه الةلبرم
,رةت ل را الته وُ  تكون لبقاا اللغم الةربيم عل  أ ول ات وهذه الةلبم أو,ا ما تالةربيم اللغم
وذلرك بف,رال رعايرم هللا ل را وبف,رال القررآن ت لرذا  تةدم دخوال التطوير إلي ا مثال برابه اللغراتلو

 ن د أن القيواه يورد فه المزهر ما يله:
؛ لكرن  نهوأما أهال اللغم والةربيم فقد كادوا يُْابقون عل  ثبوت المناقبم برين األلفراظ والمةرا" 

الفرررَ  بررين مررذهب م ومررذهب عب رراد أن عبَّرراداً يراهررا ذاتيررم مو بررم، بخلف ررم، وهررذا كمررا تقرروال 
، وأهرال القرنم , يقولرون برذلك مرع برول م  ًالمةتزلم بمراعا  األْ لا فه أفةااِل َّللا  تةال  ُو وبرا

 يفةله.إنه تةال  يفةال األْ لَا، لكن ف,لً منه وَمنَّاً , و وباً، ولو شاَا لم 
: اعلرم أن هررذا َمْو,ررع  وبرد عقررد ابرُن  ن ِرره فره الخ ررائص بابرراً لمناقربم األلفرراظ للمةرانه وبرراال

شريف نبَّه عليه الخليال وقيبويه، َوتَلَقَّتْه ال ماعم بالقبوال له وا,عتراف ب طته؛ براال الخليرال: 
اً  ، فرره  كررأن م تََوهَّمرروا فرره  رروت الُ ْنررُدب اقررتاالمً وَمررد   رروت البررازي تقايةرراً، ؛ فقررالوا: َ ررر 

: إن را ترأته لل,راراب  فقالوا:  ر ر. وباال قيبويه فره الم رادر التره  راات علر  الفَةَرلَن
 والطَركم؛ نطو النَّقََزان و الغَليان والغَثيان فقابلوا بِتََواله طركاِت األمثااِل تروالَه طركرات األفةراال

. 
باعيرم الم,رة فم  ااال ابُن  نه: وبد و دُت أشرياا كثيرر  مرن هرذا الرنَّمَ ب ؛ مرن ذلرك الم رادُر الر 

ْعَزَعرم ل رلم والقَلقلرم تأته للتكرير نطو الزَّ والقَْربَرر ، والفَةلر  إنمرا  والقَْةقَةَرم والَ ْرَ رر  وال َّ
 تأته للقرعم نطو البََشك  و الَ َمزى والَولق .

د م طروٍف زائد َِ   عل  األ وال، كما يتقردَّم ومن ذلك باب اْقتفةال،  ةلوه للاَّلب لما فيه من تََض
الالُب الفةال؛ و ةلوا األفةااَل الوابةرم عرن غيرر الرب إنمرا تف رأُ طروف را األ روال أو مرا ,رارع 
األ وال؛ فاأل واُل نطو بول م: اِةم ووَهرب، ودخرال وخررم، و رِةد ونرزال؛ ف رذا إخبرار بأ رواٍل 

عمراال في را؛ وكرذلك مرا فا أت عن أفةراال َوبةرت، ولرم يكرن مة را د,لرم تردال  علر  الرٍب ل را و, إ
تقدَّمت الزياد ُ فيه عل  َقرْمت األ رال؛ نطرو أطقرن، وأكررم، وأعار ، وأولر ؛ ف رذا مرن اريرض 

يغم بوزن األ ال فه نطو َدْطرم وَقْرهف  ال  
فأمررا مقابلررمُ األلفرراظ بمررا يُشرراكال أ رروات ا مررن األطرردا  فبرراٌب عظرريم واقررع، ونَْ رر  ُمتْلَئِررب  عنررد 

أن م كثيراً ما ي ةلرون أ روات الطرروف علر  َقرمت األطردا  المةب رر ب را َعاِرفيه َمأُموم؛ وذلك 
عن ا فَيَةِدلون ا ب ا، ويَطتذُون ا علي ا، وذلك أكثُر مما نقد ره، وأ,ةاُف ما نقتشرةره؛ مرن ذلرك 
ْارب كرالبِا يخِ والِقثَّراا ومرا كران مرن نطوهرا مرن المرأكوال  بول م: َخَ,م وبِ,رم فالَخْ,رم ألكرال الرَّ

؛ نطرو بََ,رَمت (-المالرف –),طظ الفر  بين ال وتين عند األكرال  القْ,ُم ألكال اليابسالراب، و
ابم شةيرها، ونطو ذلك. وفه الخبر: بد يُرْدَرُك الَخْ,رم بالقَْ,رم أي برد يُردرك الرخراا بالشرد ،  الدَّ

؛ فاختررارو ا الخرراا والل ررين بالشَّررَظف، وعليرره برروال أبرره الرردَّْرداا: يَْخَ,ررمون ونقَ,ررم والموعررد َّللا 
ل لبت ا لليابس، َطْذواً لمقموع األ وات عل  َمْطقروس األْطردا ؛  لرخاوت ا للراب، والقاف

ُ قُررْبَطانه: " فِيِ َمررا َعْينَررانِ   ومررن ذلررك بررول م النَّْ,ررا للمرراا ونطرروه، والنَّْ,ررخ أبرروى منرره برراال َّللا 
اَختَاِن " ؛ ف ةلوا الطاا لربت ا للماِا الخفيف، والخاَا ِلغَل ظ ا لما هو أبوى منره؛ ومرن ذلرك نَ, 

القد  او,ً، والقا  عر,اً؛ ألن الااَا أخفه لل وت، وأقرعُ باةاً لره مرن الردَّاال؛ ف ةلروا ِلقَْارع 
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براال: وهرذا البراب  الةَره، ِلقُْربِه وقرعته، والد اال الَماالم لَما ااال من األثَر، وهو بَْاةُهُ او,ً.
 واقٌع  داً , يمكُن اْقتِْقَ اُاه.

بُلت: وِمْن أَْمثِلم ذلك ما فه ال م ر : الَخنََن فه الكلم أشد  من الغَرنَن، والُخن رم أشرد  مرن الغُنَّرم؛ 
نين أشد  من الِطنين.  واألنِيُت أشد  من األنِين، والرَّ

وفه اإلبداال ,بن القك يت يقاال: القَْب رم أ رغُر مرن القَْب,رم، براال فره ال م رر : القَرْبُص: األخرذُ 
ِ كل  ا. بأاراف  األنامال، والقَْبُه: األخذ بالكف 

وفه الغريب الم ن ف عن أبه َعْمرو: هذا َ ْوغُ هذا، إذا كان عل  بَرْدره، وهرذا َقرْوغُ هرذا، إذا 
: نَقَرَب علر  بومره ينقُرب نِقابرمً مرن النَّقيرب وهرو الةَِريرف، ونَكرب  ُوِلَد بةد ذاك عل  أَثره؛ ويقراال
 َمْنِكب، وهو َعون الةَِريف.علي م ينكُب نِكابمً، وهو ال

: القَْ,ررُم للفرررس . وبرراال غيررُره: القَْ,ررم بررأاراف األقررنان،  ، والَخْ,ررُم لإلنقرران وبرراال الكقررائه 
،  وبرراال أبررو عمررو: النَّْ,ررا بال,رراد المة مرم والَخْ,رم بأْب رر  األَ,رراس. ي  : الش رررب دون الررر ِ

ْشرا بالشرين المة مرم دون النَّْ,را بال,راد والنَّْ ا بال اد الم ملرم: الش رْرب طتر  يَرْرَوى، والنَّ 
 المة مم.

ال مرن الفرم، والثرانه مرن  وباال األَْ رمةه  مرن أ روات الخيرال: الش رِخيُر والنَِّخيرُر، والَكريرُر؛ فراألوَّ
 الَمْنَخرين، والثال  من ال َّدر.

 وباال األ مةه: الَ تاْل من المار أ غُر من الَ ْاال.
مرراال الةررين: تترررابُع األ رروات فرره الطرررب وغيرهررا، والغَْاغَارررم : الةَْاةََاررمُ ب ه وفرره ال م ررر 

، والَ ْمَ َمررم (  - المالررف –) ,طررظ  رروت الغليرران باإلع ررام:  رروُت َغلَيَرران الِقررْدر ومررا أشررب ه
د الفررُس  روتَه  بال يم: أن يُْخِفه الر اُل فه  دره شيئاً و, يُْبِديه. والَطْمَطَمرمُ بالطراا: أن يررد ِ

ْطرررَراح برررالراا: اإلنررراا الق رررير الواقرررع. و, يَْ رررَ اِل.  والدَّْطرررَداح بالرررداال: الر رررال الق رررير، والرَّ

والَ ْفَ فَمُ بال يم: َهِزيز الَمْوِكب وَطِفيفُه فه القرير. والَطْفَطفَرمُ بالطراا: طفيرُف َ نَراطه الارائر. 
الين  وإع رررام ور ررال َدْطرررَدح بفرررتا الررردالين وإهمرراال الطرررااين: ب رررير. ور رررال ُدْخررُدخ ب,رررم الررردَّ

الخااين: ب ريٌر ,رْخم. والَ ْرَ رَر  برال يم:  روُت َ رْرعِ المراا فره َ روف الشَّرارب. والَخْرَخرر  
بالخاا:  وُت ترد د النَّفَس فه ال ْدر، و وت َ ْري الماا فه م,يض. والدَّْرَدَر :  وت الماا 

 رروُت ترديررد المرراا فرره فرره باررون األوديررم وغيرهررا إذا ترردافع فََقررِمْةَت لرره  رروتاً. والغَْرَغررَر : 
الَطْلض من غير َم   و, إَقاغم. والقَْربََر :  وُت الش راب فره الطلرض. والَ ْرَهرَر ُ:  روت تَْرِديرد 
األقررد زئيررَره. والَكْ َكَ ررم:  رروُت ترِديررد البةيررر َهررِديره. والقَْ قََ ررمُ: طكايررم اقررتِْغَراب ال,ررطك. 

: هديُر الطمرام.  : اختلاُ الاير والَوْبَوبَمُ  والَوْعَوَعمُ:  وت نُبَاح الكلب إذا َردَّده. ُِ . والَوْكَوَكمٌ
ْعَزَعمُ بالزاي: ا,اراُب األشياا بالريا.  والزَّ

 ِ اطم علر  ُمقَردَّم الررأس: َ رْقٌع، وعلر  القَفَرا َ رْفٌع، وعلر  الَخرد ِ بِبَْقرِا الَكرف  وفيه: ال,َّْرب بالرَّ
ِ لَْكٌم وبِكْلتَا  اليََدْيِن لَْدٌم، وعل  الَ ْنرِب باإلْ ربَعِ َوْخرٌز، وعلر  ال رْدر والَ ْنرِب لَْاٌم، وبقَْبِه الَكف 

 والذَّبَِن َوْهٌز ولْ ٌز. َوْكٌز ولَْكٌز، وعل  الَطنَكِ 
 " اهـ بَذَفَه بالط ر. وفيه يُقَااُل: َخذَفَه بالَط  ، وَطذَفَه بالة ا، و

لفرو  البقيام بين ا فه ذات را وبرين و تأمال ا تفتأمال هذه المفردات الته ذكرها اإلمام ابن  نه
ت ثطرد الدبيقم بين المردلو,ت ومقابلت را فره الردواال  ت وتفكر هال هذه الفرو فه الوابع دوال ا

 كل ا اعتباايا بدون أي نظام؟ أم أن ل ا بواعد نشأت عل  أقق ات ولكن الناس عموا عن ا ؟
الكلمات المشرتملم علر  طررف مدلو,ت اقتقراا  تظ ر و ود الةلبم بين الداال والمدلوالومما يُ 

 مةرين فت رد أن ررا تشرترك فرره  رفم مةينرمت وذلررك ,شرتمال ا علرر  ذلرك الطررفت فرر ذا نظرنرا إلرر 
مثرال "طمر  و طررار  رمز للطد  والقخونم ت انراه  ت" مثلالطاا" طرفب  تبدأمدلو,ت كلمات 

طكرم و طراد و طرض.و طر و طب و طريض و طقد و طميم و طنظال و طريف و طررام و طنران و 
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ت مثرال: وغيرر ثابرت ترمرز إلر  كرال مرا هرو منفرر وكريره ان رده الخراا"أخذنا كلمات طرف "وإذا 
خوف وخزي وخ رال وخيانرم وخلعرم وخنوثرم و خرذ,ن وخنزيرر و خرنفس و خربرم و خرراا و 

 خلا وخبا و خرف و خقم و خم و خلع و خواا .
 ف ال هذا التوافض  دفم أي,ا ؟

ت  فر ذا نطرن نظرنرا فره الكلمرات الةربيرم 103اللغم ال دليرم الوطيرد  فره الةرالم اللغم الةربيم هه 
فرره اللغرم الةربيررم قنط رال علرر  و ردنا أن را تطترروي نقي,ر ا فرره ذات رات فرر ذا عكقرنا أي كلمرم 

 ت و هذه ال دليم تطال إشكاليم تةريف األلفاظ  أو ف م األلفاظ.,دها
 : ون لوكهذا يقوال  و فه ت ن تةريف األلفاظ يةد مة,لم كبير طي  أ

"إننه لن أتةب نفقه فه البرهنم عل  أن  ميع الةبارات أو األلفاظ يمكن تةريف ات إذ ي رب أن 
تكررون هنرراك ألفرراظ غيررر بابلررم للتةريررفت طترر  ت رربا بمثابررم المبررادىا الترره تقرروم علي ررا بقيررم 

األلفاظ ممرا يمكرن  ت ألنه لو كانت  ميعت وتةتمد علي ا طين تةريف االةبارات أو الطدود األخرى
تةريفه لكانت عملياتنا الةقليم غير متناهيمت و, تقف عنرد طرد مةرين ذلرك ألننرا كره نةررف لفظرا 
قنةتمد عل  ألفراظ  وعبرارات غيررهت وهرذه قرتةتمد فره تةريف را علر  أخررىت وهكرذا , نةررف 

تةتبررر  تفأيررن ننت رره مررن هررذه الطلقررمت إذ , بررد مررن و ررود ألفرراظ و عبررارات غيررر بابلررم للتةريرر
وهررذه هرره األفكررار –وا,ررطم لدر ررم أنرره يمكررن ا,عتمرراد علي ررا فرره تةريررف األفكررار األخرررى 

 اهـ  البقيام وأقمائ ا"
فرر ذا أردنررا أن نةرررف ونتأكررد مررن مرردلوال الكلمررم كررال مررا علينررا أن نقلب ررا وقن ررال إلرر  مرردلول ا 

ا وف رم كيفيرم نشرأ  األ له وتو   ات ف ذا عرفنا أ ال الكلمم و اريقم تو   را اقرتاةنا ف م ر
ت فمررن المةلرروم أن اللغررم نشررأت بقرريام و أن كررال لفررظ كرران يطترروي القليررال مررن اللغررم و تاورهررا

المدلو,ت ومع تاور الطيا  اكتقرب اللفرظ مردلو,ت كثيرر ت فبرذلك نةررف تو ره الكلمرم وكيفيرم  

 اكتقاب ا مدلو,ت  ديد  .
ت فلرريس كررال كلمررم تقلررب نط ررال علرر  بررد يقرروال بائررال: و لكررن هررذا غيررر مارررد فرره اللغررم الةربيررم

 ,دها.
يظرن من ثرم و تعليه وتةامال مةه تةرف اتواطد مدلو,يرى إ, اآلن ,  ظرنقوال: المشكلم أن النا

هذا بخلف الكثير من الكلمات الته , يت ورون أن ا لو بلبرت  تآخرأن هذا هو اللفظ و, شها 
والوابع ي انب هذا تمامات فمرن  .األقاس ل ا مدلوال من كلمم فه اللغم الةربيم أو يكون كونتق

ت ي رد أن المة رم يرورد مةران يرر  أمثراال ترام الةرروس أو اللقرانينظر فه المةرا م الةربيرم الكب
وية ررب المرررا كيررف يمكررن إي رراد علبررم بررين كررال هررذه األلفرراظ و كيررف  تكثيررر  للفظررم الواطررد 

لرذا , ن ررد فره اللغررم ةبت و ملطظرم األ رروال والرروابا أمررر  رد  ررانتظمرت تطررت هرذا األ ررالت 
ر رع المةرانه المختلفرم للكلمرم الرذي يُ  تالةربيم إ, مة ما واطدا يقوم عل  مبدأ ا,شتقا  الكبير
,برن فرارست ولكرن يمكننرا أن ن,ررب  "إل  أ ال واطد أو أ رلين وهرو مة رم  "مقراييس اللغرم

 :كلمات الته يظ ر فه الت,اد وا,طاهنا بةه النماذم لل
مرن ذلرك و ألشرياات مرع برين االذا عكقناها تكون "بتك"ت األ ال فه الكتابم هرو كلمم "كتب"ت إ

 هو القاع أو التفريض. بتكت والكتيبم
والقشع أن تنقلع عنه  كلمم "عشض" إذا عكقناها تكون "بشع" والةشض ارتباا وتةلض بشهات

 .وتبتةد عنه
  "رفع" و "عفر" والرفع مةروف والةفر كذلك.

ره خمود و,ةف وال,رم بو  واشرتةاالت فالنرار تمرره طرين تخبرو "مره" و ",رم" فالم
 وتخمد وتقوى طين ت,رم وتتقد.

 ."بلع" ت با"علض" إذا عكقناها   .,اف"" إذا عكقناها ت با "فاه" 
 . 104ر شها مطدبوفالوكر شها م وف والك  ت"كور" ,د "وكر" 

                                                
 نقيضه في ذاته. الشيء الجدلية هي  ن يحتو  103
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 .اا,رت,اع أخذ وال,رع عااف " ,رع" " عكسر,ع"". "بل " عكس "لق  
  .عكق ا مبن  و مةن  "قاد" "داس"

 .عكق ا مبن  ومةن  "قود" -ومن ا الوقاد -وقد" " 
 "طزم" عكق ا مبن  ومةن  ""مزحت "فر " عكق ا مبن  ومةن  "شرف"  

 ت"رد" عكق ا مبن  و مةن  "در"
" ررخر" عكقرر ا مبنرر  ومةنرر  "رخررص"ت فال ررخر لل ررلبم ويقرراال فتررا  رخ ررم للناعمرررم  

 الاريم.
 عكق ا "رشض". "بشر" 

 يه الادييلالالعناييل الالتييظالبييقالتعييو الاىلوفييماللنقيلآ ءال,الو رييلخالادييلالالعناييل الالخييآ الالتييظالبييقال
التعو الل التاآال نشالالقلآ ءالاساقلالاث ال"ثف "الوال عسهلال"رفث"ال

 قل الثفر ال ق الس السعرا ال"الغنل الا الالدا ,الواجر الارتفخ الوعل الا  الالجنقالوالنن  الالءالالعالال
تيثف الال يقالال؛وواتيوالس الالايآ نت  الاتدلباتيل فثهالالدآقالس الآاشالايه,الثالو والاله الر قل الق الرف 

ال105فنوالل ال ع ال رلخالثف اللالالعل ال رلخالرفث.,الفترف الث الترفثالالالءالاله الف هل
,الوليوالرلآريلالفيظالالنكيمالعنهيلاللوجيقرل لال نيشال يهاالالسيلا,الابني الالعنايمالفي لاي الالغي لوال هاال

قالاليه التسيتدانهالوت سي الس ال يهاال يوالت   ال نشالادعوسيهل,الولعي الالالترليآال ليشالالادريشالالتي 
الال  الالنكو الاله الخآج الارهالع الالادلرظ.ال

الةربره المتوافقرم مرع نظرام الابيةرمت ونقرألك عزيرزي القرارىا:  قانف ذه بةه خ ائص الل 
 !هال يمكن أن تكون كال هذه الخ ائص مو ود  بال دفم؟

 
 

 أهميم المن   الق دي فه التةامال مع القرآن
 ؟أهميم المن   الق ديو لكن ما ت ليس  دفمت ,بد يقوال بائال: 

ةرفنرا فلرم تُ ا,عتباايم لم تقدم أي بواعد للغمت و تركت كال إشكاليات اللغرم كمرا هرهت : نقوال -1

" و عقررض" و "طررممررم  رردا فرره ف ررم فررواتا القررور مثررال "مةررانه الطررروفت وهررذه المقررألم م 
لرر  أن الطررروف ل ررا مةرران ع و مررن الغريررب أن هررذه المقررألم مررن الو,رروح بمكرران ".ك رريةص"

ن الاريهالسآاديمال ضيآالبآريل,الولعي الاال تال  يمالتقيو الس الال يآو الالالومدلو,تت وهذا ما بالره القرر
الال!اقلو اللهلالث الترلبلالرفسهل,الوالت لو الس التفسآال ه الال آو 

 بن  علي ا اللغمت فلم تقال لنا:لم تو,ا لنا ا,عتباايم األقس الته تُ  -2
 مرا الفرر  برين ال رور المختلفرم ر باليراا ولمراذا يبردأ المان ر  بالتراا؟لماذا يبدأ الم,ارع للمذك

مرا هره القاعرد  الطركيرم والةلماتيرم ت للمثلر  مثرال )طِقرَب، طقُرَب، طَقرَب( ومرا تفقريرها؟
لمراذا ظ ررت األبرواب القرتم ومرا  لللزم والمتةد ي؟ ولماذا أخذ كالِّ من ما علممً خا مً به؟

 وغير ذلك من أنواع المبانه اللغويم.؟  يغم األمر بالقكونلماذا تنت ه  هو تفقيرها؟
 رده طرائرا متطيررا , يةايرك ي تللغرموهرو مرن هرو فره ا ت,بن  نره "الخ ائص"ومن يقرأ فه 

 رب المفةروال و لرم قرار الفةرال فرع الفاعرال أو نُ  وابا شافيا فه هذه المقأئالت فل ي زم لم رُ 
ولرم  ترت و لرم بلرب هرذا و لرم تررك ذاك بردون بلربهنا تبةا للقاعد  ولم خالف ا فره أفةراال أخر

 وليس فه القياس ما يدعو إل  إهماله. تهمال ما أهمالأُ 

 وطال  ميع إشكاليات اللغم. 106أما مع المن   الق دي فيمكن اإل ابم عن كال هذه األقئلم
                                                                                                                                       

يقذوم يتحديذد وجهذة األصذل  , وبقى الحرف الثالث  مذا هذو, ألنذهب الحرفين األولين فقط من ال لمةلعل القارحء  حظ  ننا ةمنا بقل104
 .الثناري

 
اب "جدلية الحرف العربذي" للمرحذوم محمذد عنبذر, فقذد  جذاد و بذدع فذي هذذا ال تذاب, من  راد ا ستزادة في هذه المسألة فعليه ب ت105

 وال تاب   ثر من رارع و يستحق ا ةتناء.
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و رد كبير فه التةامال مع القرآنت فةندما يتةامرال إنقران مرع لغرم , يف رم بنيت را و, يدور ل ذا و
عنررد ؟ وإذا ُو ردت األبرواال المتةار,رم ت فكيرف يميرز ال ررطيا مرن القرقيم-عنرده–ل را أي نظرام 

 هال كال ما بالته الةرب  طيا؟ الةربت فماذا يأخذ وماذا يرد؟ وبةبار  أخرى:
الةرررب مررن برراب ال ررطيات ف نرراك ال ررطيا  فررلن أو عررلن مررن , يمكررن أن يكررون كررال مررا بالرره

ت !!امرن أ رال تأ ريال باعرد  نطويرم مر تتلض عل  يد النطرويين الةظراموهناك المخ توهناك الققيم
 يُقرارفكيف نميز  طيا كلم الةرب من ققيمه من مختلقهت إذا لرم يكرن هنراك بواعرد أو مرن   

 ؟عل  أقاقه
زامرا علري م أن وكان الةلماا والنطويون فره غنر  عرن المقيراس لو رود القررآنت فكران طتمرا ول

ت ا مةرره علرر  أنرره نررص مثررال أي نررص بشرررين لاقررف الشررديد تةرراملوت و لكرريقيقرروا اللغررم عليرره
و كانررت هررذه هرره الاامررم الكبرررىت و مررن هنررا نشررأ الخررلف فرره ف ررم  !فقاقرروه هررو علرر  اللغررم

القررآنت ف رذا يو ره ف رم اآليرم تبةرا لقروال فررلنت وذاك يررى أن بروال عرلن أولر  مرن بروال فررلن 
يد  أوبةنررا في ررا أننررا قرراوينا كررلم رب المررذكورت وذاك يرررى أن كلي مررا خرراا ات وفو,رر  شررد

نطن نرررى أن عمليررم ا,قررتقراا اللغويررم للقرررآن كانررت عمليررم فررلررذا  .كررلم المخلرروبينبالةررالمين 
و ي رب علر  مرن يقروم ب رذه الةمليرم ت بتراا عو اات لةدم الميزان الذي يوزن به ويقاس عليره

و  كان مرن المفترره أن يكرون كرذات" باال:الذي كأن يادي ا كما ينبغهت فل ي ا أن نقمع أبدا 
"ت ف ذا اقتقراا خاا ات و أنت أي ا النطوي الةظريم لرم تقرتاع لكن هللا عدال عن ا من أ ال كذا

أن تقتخرم القاعد  من القرآنت  فمن يرد أن يقتخرم أي باعد  نطويرم أو بلغيرم قرليمم مرن 
ت و لرذا , فره فره مو,رع واطردخالتت و, ون متفقرم مرع كرال مرا أتر  بره القررآنالقرآن , بد أن تك

لةررب ف ره  رائز  ت ي ا أن نقمع أبدا أن هذه اآليم أو الكلمم وردت عل  لغم كذا أو كذا من ا
لما أنه كان من المفتره أن تأته عل  المش ورت ولكن  قوالت إذ أن مةن  هذا الف ذا كلم عقيم

كمرا  تت  النص بلغم ببيلم كذاهذا عقم فكريت ف ذا أو !بال النصبُ كانت هذه لغم من لغات الةرب 
 -الردارم تةبيربرال تالل  رات-ف ذا مةناه أن هذه اللغم هه ال طيطم و أن برابه اللغرات  تيدعون

 قوم  بالميزان القرآنه.وي ب أن تُ  تغير  طيطم
 

 واألمثلم عل  الخاأ فه ا,قتقراا القرآنه كثير  و نذكر هنا نموذ ا لذلك :
ف ررم يرررون أن  مررع القلررم  تالخرراا ا ل مررع القلرم و مررع الكثررر  و هرذا النمرروذم هررو ا,قررتقراا

يكون لما أبال من الةشرر  و مرع الكثرر  يكرون أكثرر مرن الةشرر ت و مرع القلرم يكرون لره  ريغم 
وهرره  مررع المانرر  القررالم و مررع الكثررر  يكررون  مررع التكقرريرت وبةررد هررذا ا,قررتقراا  تمةينررم

,رررب هنررا عررد  أمثلررم علرر  نتي ررم هررذا الةبقررري أخررذوا يخر ررون القرررآن علرر  أهرروائ مت ون
:ا,قتقراا الةبقري

  "[37]قبأ : وهم فه الغرفات آمنون "
غرفرات( وهرو غيرر  مرع أن  مرع المانر  القرالم )غرفمرـ : وغرف ال نم أكثر مرن عشرر !بالوا

المقررتمر  الغُررف ـ اقرتةماال لطراال بنااهرا: )مطردد بةردد كالةشرر  ـ نما التطديررد فره أ رال اللفرظ
. فلمرا أراد (لمرا هرو مو رود فةرلً ولرو كران ألرف غرفرم ( و )غرفراتغيرر مطردد بةردد والذي هرو

ألن النظرام   و ف طال م فه الغرفات كون م )آمنون(  اا بال مع الذي يفيد )المو ود الفةله(
يكشف أن ال نم نفق ا فه توقع دائم. القرآنه

في رروز لررك بررال يتو ررب أن تقرروال: )مررا هررذه  توإذا رأيررت بنرراااً يررـُبن  و, تةلررم عرردد الغرررف فيرره
ألن البناا مقتمر وبد ي,اف عليه غرف أخررى. ولكرن , تقروال:  تالغرف؟( طت  لو كانت ثلثم

الغرفات(.( بال )نتم تقكنون هذه الغرفأ)

غرفرات( ولمرا , يةلرم عردده )غررف( فظنروا أن األوال دوا الةرب تقوال للمو ود الفةله )و فلما 
                                                                                                                                       

من  راد ا ستزادة في مسألة المنهج القصد  للغة فعليه ب تب العالمة العراةي المرحوم "عالم سبيط النيلي" و تبه متوفرة  لها على 106
, و يستحق الدراسة من صارمول ن المنهج   ثر من  ,نحن وين  نا نخالفه في بعض المسارل في المنهج القصد , والشب ة المعلوماتية

  هل اللغة.
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لةشر  واآلخر لما هو أكثر!!.بِلـ م لما دون ا

  "[184]البقر  :  أياماً مةدودات"
:  ةله لما دون الةشر  لإليطاا بق ولم ال يام!.قالواف

.اإلعتباايمألقباب م  تيظنون أن هللا يخالف الطقيقم تقبطان ربك رب الةز  عما ي فون
دات فكما فه )غرفرات ( لو باال )مةدود ( عل   مع التكقير لما كانت مطدود . ولما باال مةدوو

ـ مو ود  فةلً فه ش ر مةلوم , يزيد عل  ثلثين يوماً. 

فراعلم أن هرذا  تلذا نقوال لك عزيزي القارىا: إذا برأت أن هذه ا,قتةماال  ائز فره لغرم الةررب
وه تابةا بد, من أن يكرون من نتام القاد  الةلماا الذين اقتدلوا عل  القرآن  بلغم الةرب و ةل

فرت الرذي ي رب أن نقريس عليره لغتنرات فر ذا خال تو اعلم أن ما فه القرآن ف رو ال رواب .متبوعا
! فاعلم أن الخاأ فه هذا ا,قتةماال و أن ال واب فيما  راا بره  مةظم ل  ات الةرب لغم القرآن

 القرآن .
 
 طذف مو ود.تباايم يظ ر القوال بو ود مطذوف ومع و ود ا,ع-3

نشرير هنرا إلر  أن القربب فره و رود  وت نمراذم علر  ال رنفين عزيزي القارىاولقد ,ربنا لك 
ت إذ لررو امتلكررت األلفرراظ  ررود د,,ت لالفرراظ نفقرر ا كألفرراظهرذين ال ررنفين هررو ابتنرراع م بةرردم و

د,,ت لما أمكن القوال بالطذف أو بالتقديرت أما عنردما يكرون اللفرظ مةردوم الد,لرم فمرن الممكرن 
 ! يطتام إل  مطذوف ليقتقيم المةن و تالقوال أنه مطذوف أو مكرر أو نابص

, تةنه عندهم شيئا بذات ات ف ه عندهم , تةنه "النفه" برذات ات  "," لفظم فةله قبيال المثاال 
ت فر ذا كانرت فابرد  الد,لرم " مثل وتفيد النفه أي,راإذ أنه كان من الممكن أن يكون مكان ا "قن

 ت وعل  ذلك فقس.لقوال بأن ا زائد  أو , مةن  ل افمن الممكن ا
 
 .يمكن تطديد المدلوال المراد بدبم مع و ود ا,عتباايم ,-4

تشرتمال الةديرد مرن المةرانهت و كرال مفقرر يطراوال أن يقرقا مةنر  مطردد  كلمرمفمن المةلوم أن ال
ويررى أنره هرو المناقرب فره هرذا القريا ت و كرال مفقرر يطراوال أن يرر ا اختيراره  كلمرمتل ذه ال

لتر يا مةتمرد علر  و  رم نظرر كانت األلفراظ , تطمرال مةنر  لرذات ا فراب ميع الار ت ولكن لما 
 .أفراد

ت فقريكون ل رذه الد,لرم ن الطرروف تطمرال د,,ت را فره ذات راأما إذا بلنا بالن   الق دي للغم وأ
فره اقرتةماال الةررب مرن   مال رطيط دلو,تالمر تمييرزفره الدور الكبيرر  تالمو ود  فه الطروف

 .تيار المةن  المناقب ل ذا القيا م يتم بةد ذلك اخت ثمالققيم دلو,تالم
 
 

 نماذم لتطديد المةن  بالمن  
 107:و نذكر لك عزيزي القارىا هنا نماذم عد  عل  تطديد المن   الق دي للمةن  بدبم 
  ا,ندفاع إل  مركز الطركم.ت مدلوال الداال  التكرار أو,ً مدلوال الراا ر ـ د : "

ِه َكْه تَقَرَّ َعْينَُ ا َوَ, تَْطَزنَ َرَدْدنَاهُ إِلَ  أُ " فَ   "[13]الق ص :  ...... م ِ
 الرد  إذن ليس إر اع ألن  اإلر اع مر ٌ واطد ٌ والرد إعاد ٌ فه كال  مر .

وتةاظم را إلر   " الرد اال" وانردفاع ا بات راٍه مق روٍد ب تاكتماال الطركرمتفيد  "الميم"م ـ د ـ ح: 
 ."الطاا" أب   طد ٍ ب

 لقال أي طركٍم عامٍم للتوق ع األب   فه الفةال ولكن بات  اٍه مطد د لغايٍم مطددٍ .يفيد التق 
ً  :المة م  : أثن  عليه.مدطه مدطا

                                                
و  األسإ التي تم على  ساسها معرفة هذه المعاني للحروف, فهذا موضوع جد  ,نحن لم نذ ر للقارحء معاني الحروف تفصيليا 107

 ون تفي بذ ر النماذج على ذلك.   ,طلب في مظانه بير, وليإ  م انه في هذا ال تاب, وي  
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ت امترردح المكرران: ات قررعت يقرراال: هررذا خاررأ ] وال ررطيا: توق ررع فرره الثنرراا عليرره بمررا لرريس فيرره[و
 : امتات وات قةت شبةاً.امتدطت خا ر  الماشيمو

تلف بين ) ح ـ م ـ د ( و ) م ـ د ـ ح( ومرا ذلرك إ,  ,نقرلب الترتيرب فره لقد ظ ر لك اآلن ا,خ
 نظام الطروف .

 : تةاظم الطركم واكتمال ا ثم  اندفاع ا إل  هدٍف مق وٍد .ح  ـ م ـ د
 النات  من التقلقال أي شهٍا  طياٍ فه ذاته مكتمال الشروا وله هدف مةلوم . 

 به. وطمد فلناً أثن  عليه مر ً بةد مرٍ  .: َطَمَد فلناً: ر,ه فةله ومذهالمة م
هرذه  : اندفاع إل  هدٍف مق وٍد، الراا: تكررار مرنظم، الك راف: تكترال للمت لفرات.الداال د ـ ر ـ ك:

 الطركم عقلنيم  داً ومنظ مم وتو ال طتماً إل  نتائ  .
، أدرك  َ : أدرك المةنرر  بةقلرره: ف مرره ، أدرك الشررها بب ررره: رآه. أدرك الثمررر: نَُ,ررالمة ررم
: بلل الطلرم، أدرك فرلن: بلرل علمرهُ أب ر  الشرها . داَرَكره: اتبرَع بة,ره بة,راً . تردارك ال به

،  الَدَرك: التَبِةم. بالوا: الردرك: األقرفال مرن كرال  شرها لره ها: اتبع الشها بالشهاالشها بالش
 عمض .

هرو )َدَرَكرهُ(. وفره أبوال: األ ال : المو,ع من المنزلم، فأينما يكون مو,ةه من المنزلرم فرذلك 
، " [145نَّ اْلُمنَافِِقيَن فِه الدَّْرِك األَْقفاَِل ِمَن النَّراِر َولَرن تَِ رَد لَُ رْم نَِ ريراً ]النقراا : " إِ التنزيال: 

، أي , تخرراف أن "[77,َّ تََخرراُف َدَركرراً َوَ, تَْخَشرر  ]ارره : "أي ذلررك مررا يرردركون مررن المنزلررم، و
. ولو كان )الدرك( أقفال كال  شها ,كتفر  برالقوال ) فره الردرك مرن (يدركوك )عملً مدركاً من م 
 النار( من غير )األقفال( .

 " [103 تُْدِركُهُ األَْبَ اُر َوهَُو يُْدِرُك األَْبَ اَر َوهَُو اللَِّايُف اْلَخبِيُر ]األنةام : ",َّ 
اك( . واألب رار هنرا , يمكن للةقوال أن تمي ز بين  فاته أي , يمكن أن يكرون مو,روعاً )لرإلدر

 ليقت آلم النظر .
        

 ب ـ ر ـ ح : الباا انبثا  الطركم والراا تكرار وإعاد  والطاا تةاظم .
ألن  الطركرم الم تمةرم متةاظمرمٌ  تتفيد الطركم الةامم الو وال إل  نوع من ا,قتقرار والقركون
 طاً وبََرطاً: زاال .ومتكاثر ٌ . لكن  المة م ذكر الةكس طي  باال : بََرَح فلن برو

, أبررح ) :قرول مت فويبدو أن الةرب اقتةملوه هكذا لبيان شد   الطركرم أو هنراك وهرم فره األمرر
: , أزوال من مكانه طت  أفةال ( لةل ره برالمقلوب وبرد توه مروا فيره أي المةنر  : , طت  أفةال كذا

اائرم، إذ أن المررا إذا أ رر  أقتقر فه مكانه طت  أفةال كذا، ألن  الةبار  األولر  )التفقريريم( خ
ب عليه الطركم , الثبات فه مكانه. ويدال عل  ذلك :  عل  فةال شها تو  

المة م: البََرح: الشد  ، ويقاال: أبَرطَت لامراً أو كرمراً للتة رب مرن إفرااره فره اللرام أو الكررم . 
  بََرَح الخفاا : انكشف ووُ,َا األمر.
َ, أَْبرَرُح َطتَّر  أَْبلُرَل َمْ َمرَع "  :. وكرذلك بولره تةرال  وكبيرر ٌ أبوال : إن الطركم الن ائيم متةاظممٌ 
: ), أزوال مررن مكررانه طترر  أبلررل فلررو كرران المةنرر ت "[60اْلبَْطررَرْيِن أَْو أَْمِ,ررَه ُطقُبرراً ]الك ررف : 

، إذ أن بلوغ الم مع يطت م عليه مغادر  المكران ( لط ال تنابه فه داخال الةبار م مع البطرين
ت الةبار بلت: ), أقتقر و, أثبت طت  أبلل الم مع . لكن  لو . والقبب هو القيراس علر  (  ط 

: )ما بََرَح : أي ما زاال( وهو وهم ألن مةنر  ذلرك أن : بَرَرَح ا زاال . وهرذا ما زاال( طي  بالوا)
 القياس خاائ إذ أن أطدهما عكس اآلخر فه ا,ت اه .

 
( وبد ظ رت من م مروع الممكنرات فره الابيةرم تمَّ بـ )َي ـ َت ـ م: فه هذا التقلقال طركمٌ تاممٌ 

عن اريض اليراا المنفرتا علي را . هرذه الطركرم رائةرم  رداً ومتمي رز  إلر  أبةرد طرٍد . وهره تةنره 
د فرره المو رودات أو المخلررو  الواطرد الررذي ترمَّ مررن م مروع الممكنررات . لكرن  م اقررتةملوه  التفرر 

هرو اعتمرد فره و روده علر  الممكنرات ل رغر قرنه وفقرده لفابد األب ببال البلوغ تطديرداً . كأنمرا 
: يتَم : انفررد . واقرتةمال بم راٍز بةيرٍد بمةنر  : اللفظ أي,اً كفةاٍل ماابٍض للطركمأبيه . واقتةمال 
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د بارها الظ رور  أعيا وأبارأ . فاإلعيراا بقربب انفرراده . واإلباراا ابررب إلر  الطركرم ألن التفرر 
 . دوماً . وله اقتةما,ت أخرى بةيد 

أي و ردك منفررداً فره المو رودات وطيرداً  "  [6أَلَْم يَِ ْدَك يَتِيماً فَ َوى ]ال,ط  :  "باال تةال : 
د ب ررورته , أطررد يشررب ك ، فرر وى: أي  ةررال الرربةه يررأوي إليررك وتررأوى إلرري  م ليتطقررض التفررر 

هرو طي  يف م منه أن بةثه بالنبو  والرقالم لشخ ره  نوعه . وفه هذا ثناا غريب منالظاهر 
َر أن ي مع طوله من ل م ن يٌب من هذه الفرديم . لذلك لم يأخرذ  أ لً ، وألنه هو كذلك فقد تقر 
الفةال مفةوله فلم يقال ) آواك ( كما زعم ا,عتباا فره تقرديره فمرا أدراه أن , يكرون التقردير هرو 

 108" اهـ ؟ف واهم ـ المفةوال ) هم ( ـ إليك
 

 طوال المن  
الرذي تةمردنا فيره أن نظ رر للقرارىا مطاقرن اللغرم الةربيرم و  تغيرو فه ختام هذا المبط  ال ر

مناقيت ا وموافقت ا للنظام الابيةهت و ريان ا عل  قنن هللا فه كونه مرن خرلال عرره الكثيرر 
 من األمثلمت  نقوال للقارىا:

للغم عامم وللغتنا خا م نظام ا الذي تقير عليهت وشاا علمائنرا أم أبروا فقريظ ر هرذا النظرام  
وينتشرررت و, يةنرره عرردم مةرررفت م برره إنكررارهم لررهت فلقررد كرران الةنرراد والرغبررم فرره و المررن   

ت و نطرن نطراوال أن ولين قببا فره ترأخر البشرريم كثيرراا,قتمرار عل  المألوف واتباع قنن األ
نتة ال ظ ور هذا المن   فه التةامال مع الن وص اللغويم عامم ومع القررآن خا رمت طير  أن 

يادي إل  اقتخرام المزيد والمزيد من كنوز القررآنت وقريادي أي,را إلر  إظ رار هذا المن   ق
عور الن وص المقدقم األخرىت فأهل ا قيكونون من أشد المدافةين عرن بقراا النظرام اللغروي 

ت طتر  يمكرن القروال أن "هرذا " , ن و  م المت اويرم قراريم المفةروال طت  تقتمر تا,عتبااه
 .وهلم  را ت"هو" يةنه "أنت" ت و" بال هوذاك"يةنه  "هذا" و"ذاك"  ليس 
و, نخرر  شرريئا ت فمررا النظررام إ, القرررآن ت و مررع  إلرر  هررذا المررن    فلنتقرردم أخرروانه المقررلمين
 النظام نقير إل  األمام .

ف ال كان المرن   القرالف فره التةامرال مرع القررآن  وإذا باال القائال: , يكلف هللا نفقا إ, وقة ات
 ي؟ق دان علينا اتباع المن   الخاائا تمامات و ك

نقوال: بداهم , لم يكرن المرن   خاائرا تمامرات فمةرفرم مةران الطرروف علرم لريس باليقريرت و إذا 
بلنا أننا ي ب أن نتةامال مع القرآن ب ذا المن   فقا ت ف ذا يةنه أنه ما كان عل  المقرلمين أن 

لقرآنره طتر  نقرتايع أن نطردد يقربوهت ولكن نطن نقوال أن هذا مقتوى أعلر  فره ف رم الرنص ا
أن يأخرذوا القررآن  فه المراطال الما,يمالمةن  المق ود بدر م أعل ت و  كان يكفه المفقرين 

ت و لكرن م بلبروا و, يقاووا بينه وبين بابه الن روص اللغويرم وي رططوا لغرت م عليره تكما هو
 . اآليم

 تةامال مع القرآن:عزيزي القارىا ثلثم مناه  فه الأمامك : نقوالفه الختام و 
فيقررراوون برررين القررررآن وبرررين برررابه  تبررره القررراد  المفقررررون أخرررذمرررن   اعتبرررااه: وهرررو مرررا ي

الن روص البشرريمت فيقردر مطرذوفا و يطرذف مو رودات وي ةرال األمرر لغيرر الو روب و الن رره , 
 .يفيد تطريما فه كثير من األطايين

ويقرردم الررنص القرآنرره علرر  كررال  و مررن   يتبررع القرررآنت فررل يقرردر مطررذوفا و, يطررذف مو ررودات
 أ عل  منوالهت وي ةال األمر  دوما للو وب.خا  الن وص فيقيق ا عل  بواعده وي طا ويُ 

ويزيد عل  ذلك أنه يف م النص من خلال طروفه ولريس مرن  تومن   يتخذ نفس المن   القابض
 كتاب هللا.فانظر أي ا أول  فه التةامال وا,تباع مع  خلال كلماته.

 
                                                

 .النماذج مأخوذة من  تاب "اللغة الموحدة" لعالم سبيط النيلي 108
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ه  الغريبم فه باتباع م هذه المنا تأنفق م وظلمونا مة م واالةلماا لغتنا الةربيم وظلم لقد ظلم
فكان أول  ب رم أن يتبةروه و يقيقروا عليرهت و لكرن م لاقرف فةلروا الةكرست  تالتةامال مع القرآن

 نا؟نف ال علينا أن نتبة مت أم أنه من اللزم أن نخالف م ونتبع القرآن و ن,ةه أمام أعي
ف ررذا يةنرره أنرره ي ررب علينررا أن نقرروم بةمليررم اقررتقراا  تأن مررا أاالررب برره  ررد  ررةب برررأ اوأنرر

 للبلغم. طت  نقوم باقتخرام بواعد  ديد  للنطو ولل رف و تواقتناا  ثانيم للقرآن
متفررض مررع مررا برراال برره  كبيرررتف نرراك برردر  تغيررر القواعررد كل رراتتلررن ليامررئن القررارىا فو لكررن  

ت و لكررن هررذا أف,ررال مائررم ألررف مررر  مررن أن نظررال الف وهررو أبررالهنرراك طتمررا برردر مخرراألبرردمون و
 أو ترادي إلر  عردم ف مره ابتردااا. تندرس ألبنائنرا بواعرد تقراعد علر  ف رم القررآن ف مرا ملبقرا

قنقتايع أن نف م القرآن ف مرا  توعل  أقس هذه القواعد المقتخر م من القرآن والقرآن فقا
انرات فت رلا طالنرا و بةلوم عزيرز  تنفةنرا فره دنيأد  و أطكمت وبذلك نخرم منه بكنوز عظيمم و

 ترفع شأننا.
لررم , يررادي القرررآن دوره  :ثررم نتقررااال تأمررا أن ن ررر علرر  النظررر إلرر  القرررآن بمنظررار مقلرروب

 ت ف ذا ما , يقبال بأي طاالت وعل  هللا ا,تكاال.؟!المفتره
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 الف ال األوال                      
  التأويال الفق ه                

 
 

بةد أن تكلمنا عن القرآن وكيفيم التةامال مةه وذكرنرا علبرم القررآن بالقرنم وكيرف ترأوال القرنم 
 تتو,ررا أن هررذه القاعررد  تقرر ال علرر  المرررا التةامررال مررع دينرره تنررأته إلرر  ذكررر نمرراذم تالقرررآن

 كثيررا مرن ويمكن ألي إنقان أن يقرتخرم تق ال يقير –بمةناه ا, الطه–وتو,ا أن الفقه 
وتظ رر  إلر  بروال فرلن أو عرلن مرن الةلمراا!بردون طا رم  تاألطكام الفق يم من القرآن مباشرر 

ل رذا  وبةرده عرن التةقيرد بخرلف برابه األديرانت التره يكرون فره المةتنرض بقاام الدين اإلقرلمه
ن رد هرذا بشركال كبيرر عنرد و تتابةا لقلام ر اال الدين يطركونه ويطر ونه كمرا يطلرو ل رمالدين 

  الشيةم فه اتباع م المرا ع واآليات!
ر اإلنقران أن فالناس أعداا ما ي  لونت ف ذا شرة تالقوال ب ذه القاعد  يقرب الناس من دين موب

وشةر أي,ا بالتخبا فه اقرتخرام األطكرام بردون مةيرار مطردد  تاألطكام كثير  والوا بات عديد 
تررك فره الغالرب ابتةد عن هذا ال انب بأقره وتركه للفق اات ثرم يتبرع ذلرك  تيقير عليه الفق اا
ت يقرتةمل ا رآنفه القر آيات األطكامنذكر هنا باعد  واطد  فه التةامال مع و .للوا بات الشرعيم

 .كميزان ,قتخرام األطكام ولوزن أبواال الفق اا
 

 القاعد  الكبرى
 هذه القاعد  هه:
والفري,رم  -أي عل  قبيال الو روب-أمر إذا كان خاابا للمكلف ف و األمر ف تخذ القرآن كما هو

 و, تخلا بين م ت والن ه ن ه والطرام طرام. تفره والكتاب مكتوب
 .القرآن هو عل  قبيال الو وبأن كال أمر ورد فه  أي

ت األ رال فره األمرر الو روب مرا لرم ي ررفه  رارف القاعد  األ وليم تقروال:قيقوال بائال: ولكن 
 .اإلباطمفينزال إل  الندب أو 

فره كرال م را,ت الطيرا  أو نقوال: هذه القاعد   طيطم ولكن فه غير القرآنت فيمكن أن نابق را 
 كمرا أن را لرم تُنقرال كاملرمت ا بلنرا ول را أقرباب ورودألن القنم ليقت مالقم كمر القنمت طت  مع 

 .أما مع القرآن فل بد أن يكون ال ارف فه النص ذاته تبخلف القرآن
ثَنَا -838" :ما رواه البخاريونورد هنا نموذ ا وا,طا عل  ذلك وهو    يُوقُرفَ  ْبرنُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  َطدَّ

نَادِ  أَبِه َعنْ  َماِلكٌ  أَْخبََرنَا بَاالَ  ُ  َرِ,رهَ  هَُرْيَر َ  أَبِه َعنْ  اأْلَْعَرمِ  َعنْ  الز ِ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالَ  أَنَّ  َعْنرهُ  َّللاَّ
 ُ تِه َعلَ  أَشُضَّ  أَنْ  لَْو,َ  بَاالَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ َواكِ  أَلََمْرتُُ مْ  النَّاِس  َعلَ  أَوْ  أُمَّ  "َ َل ٍ  كاُل ِ  َمعَ  بِالق ِ
ا بالقواك خشيم المشقم علينرات فريف م بداهرم أن أمرره لريس علر  , يريد أن يأمرن (ص)النبه ف

 قبيال الو وب.
 لو كان أمر النبره :نقوال االبةه أن الطدي  عل  خلف ما أريد ا,قتد,ال عليهت ولكن وبد يرى
باال هرذا الطردي ت لكران مةنر  هرذا أنره يطلرال  و تكما فه القرآن تعل  قبيال الو وب دوما )ص(

أن يردعه أن ي مقرلم ت ف رال يمكرن ألف و خشريم المشرقم رفرع عنرا الطكرم ويطرم من عند نفقهت
  من نفقه؟! لرقوال التطليال والتطريمل
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لريس  )ص( بداهم , يمكن ألن كال هذا من عنرد هللا فقرات فةلمنرا مرن هرذا الطردي  أن أمرر النبره
 .بال فيه ما هو عل  قبيال الندب وا,قتطباب تكله عل  قبيال الو وب كما فه القرآن

 ماذم وتفريةاتن
مو,رطين كيرف أن األمرر , برد أن  التره برالوا أن را , تفيرد الو روبت ونبدأ بذكر بةه النماذمت

يكررون دومررا للو رروبت إ, إذا كرران هنرراك  ررارف فرره الررنصت ولرريس  ررارفا عقليررا أو ذوبيررا!ت 
 فنقوال:

 ن يأته عل  قبيال اإللزام بفةال مةين:األمر إما أ 
َو,َ تُْقرِرفُواْ إِنَّرهُ  ُخذُواْ ِزينَتَكُْم ِعنَد كاُل ِ َمْقِ ٍد وكُلُواْ َواْشَربُواْ بَنِه آَدَم ا "يَ  :وذلك مثال بوله تةال 

 " [31,َ يُِطب  اْلُمْقِرفِيَن ]األعراف : 
فاألمر هنا عل  قبيال الو وب لفةال مطرددت ولقرت أدري لرم براال القراد  الفق راا هنرا أن األمرر  

 تد بررأي شرركالطرردَ مررأمور باألكررال والشرررب وهررو أمررر عررام ولررم يُ  فاإلنقرران! علرر  قرربيال اإلباطررم؟
ت ف ذا تركت األكال والشرب فتر  , إثم علهت ألنه قرأنفذ األمرر ,طقرات أمرا عدم ا,قراف والغايم

إذا تركته طت  مت فأنا آثم لمخالفته األمرت وكذلك نطن مأمورون بو وب أخذ الزينرم عنرد دور 
و,را مرا ت فلرم ينا عل  قبيال اإللرزام وهرو أمرر عراموكذلك األمر ه الةباد  أو عند أداا الةباد  ت

القرراتر   –وثيابررك فا ررر–ف ررم أن الثيرراب الارراهر  ت فرريمكن أن يُ هرره الزينررم الترره ي ررب أخررذها
 للةور  هه زينمت وبداهم كال ما زاد عن ذلك من ت فيف شةر وتايب مالوب ومقتطب.

 إل  باب ا,قتطباب أو الندب . الو وب و, يمكن أن ننزله عل إذا فاألمر هنا 
َويَْقررأَلُونََك َعررِن اْلَمِطرريِه بُرراْل هُررَو أَذًى فَرراْعتَِزلُواْ الن َِقرراا فِرره " :ومررن ذلررك أي,ررا بولرره تةررال 

ررْرَن فَررأْتُوهُنَّ ِمررنْ اْلَمِطرريِه َو,َ تَْقَربُرروهُنَّ َطتَّررَ  يَْاُ ررْرَن  َ  َطْيررُ  أََمررَركُمُ  فَررِ ذَا تََا َّ ُ إِنَّ َّللا   يُِطررب  َّللا 
ِريَن ]البقر  :  ابِيَن َويُِطب  اْلُمتََا  ِ  " [222التَّوَّ

أن األمرر  تت وأنا أعرف أن القاعد  فه أ روال الفقرهلك هنا أن األمر عل  قبيال الو وبفن د كذ
ت أي أن إذا  راا بةرد الن ره يكرون لرفرع الن ره والطررم ولريس علر  قربيال الو روب لامرر ذاتره

 لطظر عن الواا بةد التا ر.المراد هنا هو رفع ا
ألن هذه القاعرد  اقرتنتام عقلره وليقرت مقرتخر م  نرى أن األمر هنا عل  قبيال اإللزامت اولكن

في رب علر  المررا أن يراا زو ره  من القرآنت والظاهر أن هللا تةال  يأمر في ب علينا الااعرم!
لررم يترررك المرررأ  همررلت وب ررذا يمكررن القرروال أن اإلقررلم  .أن تا ررر مباشررر  بةرردمررر  علرر  األبررال 
يطلررو لرره ويترك ررا كمررا يطلررو لررهت فأو ررب ل ررا مررر  علرر  األبررال فرره الشرر ر  مترر فيأتي ررا زو  ررا 

وتكون بةد التا رت ف ذا أراد الزوم الرواا أكثرر مرن ذلرك ف رو بالخيرارت ولكرن , يترك را شر را 
 . وهللا أعلم كامل بل واات

ألننررا ن ررد أن  تأي رفررع الطظررر ت  اإلباطررموبلنررا أن األمررر هنررا علرر  قرربيال الو رروب ولرريس علرر
ف نره يقروال ذلرك  رراطم ومرن  تالقرآن إذا أراد أن يو,ا أن الطكم هو اإلباطرم ولريس الو روب

 :ذلك بوله تةال 
ريَامِ "  فَرُ  إِلَر  نَِقر ئِكُْم هُرنَّ ِلبَراٌس لَّكُرْم َوأَنرتُْم ِلبَراٌس لَُّ رنَّ َعِلرَم  أُِطالَّ لَكُْم لَْيلَمَ ال  ِ ُ أَنَّكُرْم كُنرتُْم الرَّ َّللا 

ُ لَكُررْم َوكُلُرر واْ تَْختررانُوَن أَنفَُقرركُْم فَتَرراَب َعلَررْيكُْم َوَعفَررا َعررنكُْم فَرراآلَن بَاِشررُروهُنَّ َواْبتَغُررواْ َمررا َكتَررَب َّللا 
ريَاَم إِلَر  الَّلْيراِل َواْشَربُواْ َطتَّ  يَتَبَيََّن لَكُُم اْلَخْياُ األَْبيَُه ِمَن اْلَخْيِا األَْقَوِد ِمَن اْلفَْ ِر ثُر رواْ ال  ِ مَّ أَتِم 

 ُ ِ فَررلَ تَْقَربُوَهررا َكررذَِلَك يُبَرري ُِن َّللا   آيَاتِررِه َو,َ تُبَاِشررُروهُنَّ َوأَنررتُْم َعرراِكفُوَن فِرره اْلَمَقرراِ ِد تِْلررَك ُطررُدوُد َّللا 
 "[187ِللنَّاِس لَةَلَُّ ْم يَتَّقُوَن ]البقر  : 
 والطكرم تو تركرتأف ذا شرئت فةلرت   توالطلال طكمه اإلباطم تالطالف نا بينت اآليم أن الطكم هو 

 توا النقاا" أرفع الطظر فه ليلم ال يامت فقالت "أطال" ولم تقال "أ هنا
هو التخيير وليس األمرت فاآليم لم تأت ب ريغم األمررت لرذا نقروال أن  ريغم هنا فالطكم الوا,ا  

 ب يغم األمر. هو, تأت تالتخيير وا,طم فتكون من باب التخيير
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ت ت و, تأته ب ريغم األمرربد يقوال بائال : أتفض مةك فيما تقوال فه مقألم التخيير ب يغم التخيير
 يم أمرت بالمباشر  واألكال والشربت ف ال هذا أي,ا من باب الو وب؟ولكن أ, ترى أن اآل

و,  تن: نةمت فراألمر هنرا مرن براب الو روب فرل برد  مرن األكرال أو الشررب فره ليراله رم,رانقوال
يمكن إلنقان أن يترك األكال والشرب ايلم لياله رم,ان بال , بد لره مرن ذلركت وكرذلك , برد لره 

 من أن يأته زو ه مر  عل  األبال فه رم,انت وهذا ما بلناه من ببال.
 
 ولكن مع التخيير فه التابيض: تاإللزام كذلك يكون األمر عل  قبيالو
ُ بِراللَّْغِو فِره أَْيَمرانِكُْم َولَرـِكن يَُااِخرذُكُم بَِمرا َعقَّردت ُم األَْيَمراَن ,َ يَُااِخذُكُ " :وذلك مثال بوله تةال   ُم َّللا 

فََمرن لَّرْم  َربَبَمٍ  أَْو ِكْقَوتُُ ْم أَْو تَْطِريرُ َمَقاِكيَن ِمْن أَْوَقِا َما تُْاِةُموَن أَْهِليكُْم  فََكفَّاَرتُهُ إِْاةَاُم َعَشَر ِ 
ُ لَكُرْم آيَ يَِ ْد فَِ يَاُم ثَلَثَر اتِرِه ِم أَيَّراٍم ذَِلرَك َكفَّراَر ُ أَْيَمرانِكُْم إِذَا َطلَْفرتُْم َواْطفَظُرواْ أَْيَمرانَكُْم َكرذَِلَك يُبَري ُِن َّللا 

 "[89لَةَلَّكُْم تَْشكُُروَن ]المائد  : 
وفره طالرم عردم الو رد يكرون ال روم ثلثرم أيرامت  تر بين اإلاةام أو الكقرو  أو تطريرر رببرمفخي  

 ومةلوم أن هذا كله عل  قبيال اإللزام.
ُموا بَرْيَن يَرَديْ ا أَي َ ا الَّرِذيَن آَمنُروا إِذَا نَراَ ْيتُُم يَ : "ومن ذلك أي,ا بوله تةال  قُرواَل فَقَرد ِ  ْ رَواكُمْ نَ  الرَّ

ِطريمٌ مً َ رَدبَ  َ َغفُرروٌر رَّ ُموا بَررْيَن يَررَدْي أَ   ذَِلررَك َخْيرٌر لَّكُررْم َوأَْاَ رُر فَررِ ن لَّرْم تَِ ررُدوا فَرِ نَّ َّللاَّ أَْشررفَْقتُْم أَن تُقَرد ِ
ُ َعلَْيكُْم  َكا َ نَْ َواكُْم َ َدبَاٍت فَِ ْذ لَْم تَْفةَلُوا َوتَاَب َّللاَّ َل َ َوآتُوا الزَّ َ َوَرقُولَهُ  َوأَِايةُوا فَأَبِيُموا ال َّ َّللاَّ

ُ َخبِيٌر بَِما تَْةَملُوَن ]الم ادلم :  ."[13ت 12َوَّللاَّ
ويمكررن أن يكررون كررذلك إبامررم  –مطمرد أو القرررآن–ديم ال رردبم عنررد منا ررا  الرقرروال فأو رب تقرر

ال ررل  وإيترراا الزكررا  وااعررم هللا ورقرروله بررد, عررن ذلرركت إذا األمررر علرر  قرربيال التخييررر بررين 
إذا  .نردبو, يمكرن ترك را بط رم أن األمرر لل تأمرين: إما ال دبم وإما ال ل  والزكا  والااعرم

  .آن هو عل  قبيال الو وب إلزاما أو تخييرا بين أمرين أو أكثرفأي أمر فه القر
 

ت و, : تةنه أن ما باال القرآن عنه أنه من براب الفري,رم ف رو فرره فقراوالفره فري,م

 ذا فررت النراس يخلاررون برين الفررره والمكتروب اخرتلف فرره و روب الفررره! ولكرن المشرركلم أن
 لنا فه القرآن هه: نطن نظرنا فه القرآن و دنا أن الفرائه المو  م

ْةلُوَمرراٌت " ِ َوَمررا  فََمررن فَرَرَه فِرريِ نَّ اْلَطرر َّ اْلَطر   أَْشررُ ٌر مَّ فَررلَ َرفَررَ  َو,َ فُقُروَ  َو,َ ِ ررَدااَل فِرره اْلَطرر  
اِد التَّْقرَوى َواتَّقُروِن يَرا أُْوِلر ُدواْ فَرِ نَّ َخْيرَر الرزَّ ُ َوتَرَزوَّ ه األَْلبَراِب ]البقرر  : تَْفةَلُواْ ِمرْن َخْيرٍر يَْةلَْمرهُ َّللا 

197]  " 
 "[1قُوَر ٌ أَنَزْلنَاَها َوفََرْ,نَاَها َوأَنَزْلنَا فِيَ ا آيَاٍت بَي ِنَاٍت لَّةَلَّكُْم تَذَكَُّروَن ]النور : "

فما ورد فه قور  النور من األطكام هو من باب الفرائهت وذلك مثال  لد الزانه و لد القراذف 
 منثور  فه القور .واللةان وبابه األطكام ال

را أَفَر"يَ  تِه آتَْيَت أُُ وَرهُنَّ َوَمرا َملََكرْت يَِمينُرَك ِممَّ ُ َعلَْيرَك ا أَي َ ا النَّبِه  إِنَّا أَْطلَْلنَا لََك أَْزَواَ َك اللَّ اا َّللاَّ
تِره َهر اتِرَك َوبَنَراِت َخاِلرَك َوبَنَراِت َخاَ,تِرَك اللَّ َك َوبَنَراِت َعمَّ ْاِمنَرمً إِن َوبَنَاِت َعم ِ اَ ْرَن َمةَرَك َواْمرَرأَ ً م 

ِ إِْن أََراَد النَّبِرره  أَن يَْقررتَنِكَطَ ا َخاِلَ ررمً لَّررَك ِمررن ُدوِن اْلُمررْاِمنِيَن بَررْد  َعِلْمنَررا َمررا َوَهبَررْت نَْفَقررَ ا ِللنَّبِرره 
ِطيمراً فِه أَْزَواِ ِ ْم َوَما َملََكرْت أَْيَمرانُُ ْم ِلَكرْيَل يَ  فََرْ,نَا َعلَْيِ مْ  ُ َغفُروراً رَّ كُروَن َعلَْيرَك َطرَرٌم َوَكراَن َّللاَّ
ت فلقرد كران للنبره فما فره علينا فه األزوام بخرلف مرا فرره علر  النبره " [50]األطزاب : 

 .أطكام مخ و م
ُ َمْوَ,كُْم َوهَُو اْلةَِليُم اْلَطِكيُم " ُ لَكُْم تَِطلَّمَ أَْيَمانِكُْم َوَّللاَّ  " [2]التطريم : بَْد فََرَه َّللاَّ
ُ فِه أَْو,َِدكُْم ِللذََّكِر ِمثاُْل َطظ ِ األُنثَيَْيِن فَِ ن كُرنَّ نَِقراا فَرْوَ  اثْنَتَرْيِن فَلَُ رنَّ ثُلُ "يُ  ثَرا َمرا تَرَرَك وِ يكُُم َّللا 

ْنُ َما الق ُدُس ِممَّ  ا تََرَك إِن َكاَن لَهُ َولَرٌد فَرِ ن لَّرْم َوإِن َكانَْت َواِطَد ً فَلََ ا الن ِْ ُف َوألَبََوْيِه ِلكاُل ِ َواِطٍد م ِ
ِه الق ُدُس ِمن بَْةِد َوِ يَّ  ِه الث لُُ  فَِ ن َكاَن لَهُ إِْخَو ٌ فَاُم ِ ٍم يُوِ ه بَِ را يَكُن لَّهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَاُم ِ

َ َكراَن َعِليمرا َطِكيمراً أَْو َدْيٍن آبَ ُاكُْم َوأَبناُاكُْم ,َ تَْدُروَن أَي ُ ْم أَْبَرُب لَ  ِ إِنَّ َّللا  رَن َّللا  كُْم نَْفةراً فَِريَ,رمً م ِ
 " [11]النقاا : 
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ررا َوَراا ذَِلكُرر" ِ َعلَررْيكُْم َوأُِطررالَّ لَكُررم مَّ ْم أَن َواْلُمْطَ ررنَاُت ِمررَن الن َِقرراا إِ,َّ َمررا َملََكررْت أَْيَمررانُكُْم ِكتَرراَب َّللا 
ْطِ   نِيَن َغْيَر ُمَقرافِِطيَن فََمرا اْقرتَْمتَْةتُم بِرِه ِمرْنُ نَّ فَر تُوهُنَّ أُُ روَرهُنَّ فَِريَ,رمً َو,َ تَْبتَغُواْ بِأَْمَواِلكُم م 

َ َكاَن َعِليماً َطِكيماً ]النقاا :   "  [24ُ نَاَح َعلَْيكُْم فِيَما تََراَ,ْيتُم بِِه ِمن بَْةِد اْلفَِريَ,ِم إِنَّ َّللا 
َدبَاُت ِلْلفُ " إِ  بَراِب َواْلغَراِرِميَن نََّما ال َّ قََراا َواْلَمَقاِكيِن َواْلةَاِمِليَن َعلَْيَ ا َواْلُمَالَّفَِم بُلُروبُُ ْم َوفِره الر ِ

ُ َعِليٌم َطِكيٌم ]التوبم :  ِ َوَّللا  َن َّللا  ِ َواْبِن القَّبِياِل فَِريَ,مً م ِ  "[60َوفِه َقبِياِل َّللا 
 

تررب" أو  "كترراب" ف ررذه "كُ تةررال   ولرره بق الترره  رراات وامررراأل: أي أن والكترراب مكترروب

ت فلاقررف ن رد أن الكثيررر  "و, تخلرا بين را"مكتوبرات و, ي روز أن نقررمي ا فررائهت لرذا بلررت 
يقولون أن ال ل  فري,م أو يقولون المفرو,ات الخمست ولكن هذا , ي ا فال رل  مكتوبرم 

 وليقت مفرو,مت ونطن ن د أن المكتوبات هه:
فِه اْلقَتْلَ  اْلُطر  بِاْلُطر ِ َواْلةَْبُد بِاْلةَْبرِد َواألُنثَر  بِراألُنثَ   كُتَِب َعلَْيكُُم اْلِقَ اصُ يَن آَمنُواْ ا أَي َ ا الَّذِ " ي

ب ِكُرر ررن رَّ ْم فََمررْن عُِفررَه لَررهُ ِمررْن أَِخيررِه َشررْهٌا فَات ِبَرراعٌ بِرراْلَمْةُروِف َوأََداا إِلَْيررِه بِِ ْطَقرراٍن ذَِلررَك تَْخِفيررٌف م ِ
 " [178ْطَممٌ فََمِن اْعتََدى بَْةَد ذَِلَك فَلَهُ َعذَاٌب أَِليٌم ]البقر  : َورَ 

 فالق اص مكتوب وليس فره  أو وا ب.
وِف َطق راً كُتَِب َعلَْيكُْم إِذَا َطَ,َر أََطَدكُُم اْلَمْوُت إِن تََرَك َخْيرراً اْلَوِ ريَّمُ ِلْلَواِلرَدْيِن َواألْبرَربِيَن بِراْلَمْةرُ "

 " [180ْلُمتَِّقيَن ]البقر  : َعلَ  ا
يَاُم َكَمرا كُتِرَب َعلَر  الَّرِذيَن ِمرن بَرْبِلكُْم لَةَلَّكُرْم تَتَّقُرونَ "يَ   ]البقرر  : ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُواْ كُتَِب َعلَْيكُُم ال  ِ
183]" 
اً َوهَُو َخْيٌر لَّكُرْم َوَعَقر  أَن تُِطب رواْ َشرْيئاً تَِب َعلَْيكُُم اْلِقتَااُل َوهَُو كُْرهٌ لَّكُْم َوَعَق  أَن تَْكَرهُواْ َشْيئ"كُ 

ُ يَْةلَُم َوأَنتُْم ,َ تَْةلَُموَن ]البقر  :   "[216َوهَُو َشرِّ لَّكُْم َوَّللا 
ِ َعلَْيكُمْ "  "[24]النقاا :  َواْلُمْطَ نَاُت ِمَن الن َِقاا إِ,َّ َما َملََكْت أَْيَمانُكُْم ِكتَاَب َّللا 
رلَ َ ِ ذَا بَ "فَ  َ بِيَاماً َوبُةُروداً َوَعلَر  ُ نُروبِكُْم فَرِ ذَا اْاَمرأْنَنتُْم فَرأَبِيُمواْ ال َّ  إِنَّ َ,ْيتُُم ال َّلَ َ فَاْذكُُرواْ َّللا 

ْوبُوتاً ]النقاا :   "[103ال َّلَ َ َكانَْت َعلَ  اْلُمْاِمنِيَن ِكتَاباً مَّ
ُ يُ " ْفتِيكُْم فِيِ نَّ َوَما يُتْلَ  َعلَْيكُْم فِه اْلِكتَاِب فِه يَتَاَم  الن َِقاا الَّلتِه َويَْقتَْفتُونََك فِه الن َِقاا باُِل َّللا 

 ,َ تُْاتُررونَُ نَّ َمرررا كُتِرررَب لَُ ررنَّ َوتَْرَغبُررروَن أَن تَنِكُطررروهُنَّ َواْلُمْقتَْ,ررةَِفيَن ِمرررَن اْلِوْلرررَداِن َوأَن تَقُوُمرررواْ 
َ َكاَن بِِه َعِليماً ]النقاا : ِلْليَتَاَم  بِاْلِقْقِا َوَما تَْفةَ   "[127لُواْ ِمْن َخْيٍر فَِ نَّ َّللا 

 هذه هه المكتوبات الته وردت فه كتاب هللا عزو ال.
 

 ولقائال أن يقأال: وما الفار  بين ا؟
ويترترب علر  ترك را إثرم  رد عظريمت  تنطن نرى أن المكتوبات هه أعل  در ات الو وب :نقوال

وا ب والفره , يترتب عليه إثمت فترك أي  نف من ا عليره إثرمت ولكن , يةنه هذا أن ترك ال
فررل بررد أن  "كترراب"وكررذا " فررره"ولكررن هللا عزو ررال لررم يفررر  بين ررا عبقررات فرر ذا برراال أن كررذا 

إذا لرم يظ رر لره فرر  طاقرم بين رات  ها هللا عزو رال "برال أأنرتم أعلرم أم هللا"ت وقمانقمي ا كما 
 .ت وهللا أعلمفقد يظ ر لغيري

نق د ب ذا أن هللا عزو ال ن   عن فةرال بةره األشرياا فره كتراب هللا ب ريغم   ه ن ه:والن

رلَ َ ا أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُرواْ الن ه مثال: "يَ  َوأَنرتُْم قُرَكاَرى َطتَّرَ  تَْةلَُمرواْ َمرا تَقُولُروَن َو,َ  ,َ تَْقَربُرواْ ال َّ
 "اْ ُ نُباً إِ,َّ َعابِِري َقبِياٍل َطتََّ  تَْغتَِقلُو

ونقروال أن هللا عزو رال  ن ر  عرن بررب ال رل  فره  تف نرا , برد مرن القروال أن الطكرم هنرا الن ره
 طالم القكرت و, نقوال أن هللا طرم برب ال ل  فه طالم القكر.

َن الظَّن ِ إِنَّ بَْةَه الظَّن ِ إِثٌْم "يَ  :ومن ذلك  ,َ وَ  تََ قَّقُروا َو,َ ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُوا اْ تَنِبُوا َكثِيراً م ِ
اٌب  يَْغتَب بَّْةُ,كُم َ تَروَّ َ إِنَّ َّللاَّ بَْة,اً أَيُِطب  أََطُدكُْم أَن يَأْكاَُل لَْطَم أَِخيرِه َمْيتراً فََكِرْهتُُمروهُ َواتَّقُروا َّللاَّ

ِطيٌم ]الط رات :   "[12رَّ
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 ف ذا أي,ا من باب الن ه و, ي ا أن نقوال أن هللا طرم هذا.
 

 أ, يأثم المرا فه طالم تلبقه ب ذا الفةال؟ بد يقوال بائال:
نةمت ولكن , برد مرن الملطظرم أن هللا عزو رال عنردما تكلرم علر  المطرمرات ط ررها  :نقوال

 واآليات ال امةم للطرام هه:  تفه أنواع مطدد 
َم َرب كُررْم َعلَررْيكُْم أَ,َّ تُْشررِركُواْ بِررِه َشررْيئاً وَ "بُرر بِاْلَواِلررَدْيِن إِْطَقرراناً َو,َ تَْقتُلُررواْ اْل تَةَررالَْواْ أَتْرراُل َمررا َطرررَّ

رْن إْمرلٍَ  نَّْطرُن نَرْرُزبُكُْم َوإِيَّراهُْم َو,َ تَْقَربُررواْ اْلفَرَواِطَ  َمرا َظَ رَر ِمْنَ را َوَمرا بََاررَن  َو,َ أَْو,ََدكُرم م ِ
راكُ  ِ ذَِلكُْم َو َّ ُ إِ,َّ بِاْلَطض  َم َّللا  ,َ تَْقَربُرواْ َمرااَل اْليَتِريِم وَ  ْم بِرِه لَةَلَّكُرْم تَْةِقلُرونَ تَْقتُلُواْ النَّْفَس الَّتِه َطرَّ

 ً  إِ,َّ إِ,َّ بِررالَّتِه ِهررَه أَْطَقررُن َطتَّرر  يَْبلُررَل أَشُرردَّهُ َوأَْوفُررواْ اْلَكْيرراَل َواْلِميررَزاَن بِاْلِقْقررِا ,َ نَُكل ِررُف نَْفقررا
راكُم بِرِه لَةَلَّكُرْم تَرذَكَُّروَن  ُوْقةََ ا َوإِذَا بُْلتُْم فَاْعِدلُواْ َولَْو َكاَن ذَ  ِ أَْوفُواْ ذَِلكُْم َو َّ ا بُْربَ  َوبِةَْ ِد َّللا 

 " [152,151]األنةام : 
ِ "بُ  :وباال أي,ا َم َرب َِه اْلفََواِطَ  َما َظَ َر ِمْنَ ا َوَما بََاَن َواإِلثْرَم َواْلبَْغرَه بِغَْيرِر اْلَطرض  اْل إِنََّما َطرَّ

ِ َمررا ,َ تَْةلَُمرروَن ]األعررراف :  َوأَن تُْشررِركُواْ  اْل بِررِه قُررْلَااناً َوأَن تَقُولُررواْ َعلَرر  َّللا  ِ َمررا لَررْم يُنَررز ِ  ُ بِررا
33]" 

فنطن ن د أن المطرمات فه القرآن مطدود  مثال القترال والفرواط  مرن زنرا وقرطا  ولرواا  
الت اريررم والشرررك وعقررو  الوالرردين وبتررال الولررد وأكررال مرراال اليترريم والغرر  فرره المةرراملت 

ةمررم لتشررمال النررواهه عررن أفةرراال كثيررر ت وشرر اد  الررزور ومخالفررم ع ررد هللات فررل يمكررن أن تُ 
فالطرام هو ما طرمه هللا  راطم وبراال أنره طررامت أمرا مرا ن ر  عنره فنقروال أنره من ره عنره 

ُ و, نقوال أنه طرام طت  , نقع فه دائر  بوله تةرال  "بُر تفقا را أَنرَزاَل َّللا  رن اْل أََرأَْيرتُم مَّ  لَكُرم م ِ
ِ تَْفتَُروَن ]يونس :  ُ أَِذَن لَكُْم أَْم َعلَ  َّللا   ُ ْنهُ َطَراماً َوَطلَ,ً باُْل آ ْزٍ  فََ ةَْلتُم م ِ  "[59ر ِ

,َ تَقُولُواْ ِلَما تَِ ُف أَْلِقنَتُكُُم اْلَكِذَب َهرـذَا َطرلاٌَل َوَهرـذَا َطرَراٌم ل ِتَْفتَرُرواْ َعلَر  "وَ  :أو بوله تةال 
ِ اْلَكِذَب ,َ يُْفِلُطوَن ]النطال : َّللا ِ   "[116 اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَ  َّللا 

مراً باُل ,َّ أَِ ُد فِه َما أُْوِطَه " ت فقاال:بةه األمور  راطم أن ا طرام بشأنوهللا باال  إِلَرهَّ ُمَطرَّ
ْقرفُوطاً أَْو لَْطررَم ِخنِزيرٍر فَِ نَّرهُ ِرْ رٌس أَْو فِْقررقاً َاراِعٍم يَْاةَُمرهُ إِ,َّ أَن يَكُرروَن َمْيتَرمً أَوْ  َعلَر   َدمراً مَّ

ِطيٌم ]األنةام :  ِ بِِه فََمِن اْ,اُرَّ َغْيَر بَاغٍ َو,َ َعاٍد فَِ نَّ َربََّك َغفُوٌر رَّ  " [145أُِهالَّ ِلغَْيِر َّللا 
بَا فََمن َ ااهُ "وَ  وباال: َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَطرَّ ب ِِه فَانتََ َ  فَلَرهُ َمرا َقرلََف َوأَْمرُرهُ أََطالَّ َّللا  ن رَّ  َمْوِعَظمٌ م ِ

ِ َوَمْن َعاَد فَأُْولَـئَِك أَْ َطاُب النَّاِر هُْم فِيَ ا َخاِلُدوَن ]البقر  :   " [275إِلَ  َّللا 
فنقروال في را برالتطريم ونطرن مامئنرونت ومرا لرم  تف ذه بةه آيرات ظ رر في را التطرريم  ليرا

 تطريم بلنا أن هللا ن   عنه و, نقوال أنه طرام وهللا أعلم.ي رح فيه بال
و لريس مرا  راا فره  توأنا أبوال أن كال ما ورد فره القررآن ب ريغم "طررم" ف رو مرن الكبرائر

بخرلف مرا  راا ب ريغم الن ره فقرا ف رو أبرال در رم أو در رات فره  109كتاب اإلمرام الرذهبه
 اإلثم.

 :كرناها قابقا وهه بوله تةال و تظ ر فائد  ذلك  ليا فه مثال اآليم الته ذ
رَن الظَّررن ِ إِنَّ بَْةررَه الظَّررن ِ إِثْررٌم َوَ, تََ قَّقُرروا َوَ, يَْغتَرر"يَر ب ا أَي َ ررا الَّررِذيَن آَمنُرروا اْ تَنِبُرروا َكثِيررراً م ِ

 ً  " [12]الط رات :  .......بَّْةُ,كُم بَْة,ا
 ال أن هللا طرم مات لم؟   هللا عزو ال هنا عن الت قس وعن الغيبمت و, نقوقوال: نفن

ألن هذين الفةلين فه كثير مرن األطيران يكونرا ,ررورين إذا كانرا بشرروا مات ومرن ذلرك أن 
د أن اغتابه بالطض وأبوال له الذي تقدم لخابم ابنتهت ف نا , ب تفلن طااليقألنه إنقان عن 

بررالطض  ولكررن إذا لررم أغتبرره تت وهررذه الطالررم ليقررت طالررم ,رررور  يو ررب في ررا الغيبررمقرماته
يكرهره ف رذا يةرد أي,را مرن  قرمتأكون بد خردعت القرائالت وكرذلك إذا أردت تطديرد إنقران ب

ونلطرظ أن را  .ه ي روز فري ن الغيبرماال القرت التروبرس علر  ذلرك األطرو تباب الغيبم برالطض
                                                

  ثيرا , ولعله لم يخطر بباله  نه بتأليفه هذا ال تاب ةد  تى بابا من ال بارر! "بالغ اإلمام الذهبي في  تابه "ال بارر 109
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ومررن ذلررك  تالت قررس يكررون فرره بةرره األطيرران ,ررروريا كمررا أنت كل ررا ليقررت بال,رررور 
بر ذن القا,ره –أو الت قس عل  الم رمين لمةرفم أخبارهم  الت قس عل  الدوال المةاديم

التره ت ةرال المررا ي,رار إلر  فةرال  تت ف ذه األنواع كل ا , تدخال فه براب ال,ررور  -بداهم
مرتبا بظروفهت ف ذا توفرت هذه الشروا امتنةنرا عنه ف م من هذا أن المن ه يُ  نإذ .الطرام
اْل إِنََّمرا " بُر :لذا ن رد أن هللا عزو رال براال ت طرمأما إذا لم تتوفر  يمكن أن نقوم به و, تعنه

َم َرب َِه اْلفََواِطَ  َما َظَ َر ِمْنَ ا َوَمرا بََارَن  ِ  َواإِلْثرمَ َواْلبَْغرَه بَِغْيررِ َطرَّ ]األعرراف : ........  اْلَطرض 
33] " 

إذن ت أما اإلثم والبغه ف ما طرام بشرا أن يكونا بغير الطرضت فالفواط  عل  كال طاال طرام
 ف ناك إثم وبغه بالطض وعندما يكونا بالطض ف ما غير مطرمينت وهللا أعلم.

 
والفار  الوطيد أن بة, ا ذكرت ب,يغم التطريم ف ذه  تإذا فكال نواهه القرآن وا بم الترك

ت فنترك را ت وبة,ر ا وردت ب ريغم الن رهوهره مرن الكبرائر نقوال في ا برل طررم أن را طررام
  طرم ا تورعات وهللا أعلم. أي,ا ولكن , نقوال أن هللا
والن رره بنوعيره وا رب الترركت وهررذا أهرم مرا يطتا ره اإلنقرران  تلرزمإذا فراألمر فره القررآن م

 ي فه التةامال مع القرآن.الةاد
وأنررا أعلررم أن الكثيررر قرريقولون أن هررذا التبقرريا فرره التةامررال مررع القرررآن , ي ررات فررالقرآن 

المن   اللغوي الذي تتبةه فه التةامرال مرع القررآن يطتام إل  أكثر من ذلكت ف ذا نطن ابقنا 
 نطتام إل  بواعد عديد  فه التوفيض بين اآليات.

وم بتابيرض ه فه التةامال مع القرآنت وب ا ب ذن هللا قريقمهذا ما يطتا ه اإلنقان الةا :نقوال
 ت وب ررذه البقرراام قرريتمكن مررن التةامررال مررع كترراب هللات ولكررن كررال هررذاوتنفيررذ مررا أمررر هللا برره

الةالم الكبير أو الفقيه  , ما بالته الروايات ال,ةيفم أو ما باله تبشرا أن يف م القرآن ذاته
وف م القرآن ف مرا مناقيرا يتفرض مرع المرألوف  تت بال , بد من أخذ ما باله القرآن فقاالةظيم

ن ذات مر  أو ما اختلقره فرلن علر  لقرا فلن, ما باله الشاعر  توالمتةارف عليه فه اللغم
 مظررفعلرر   ررطم ف مررهت والمةنرر  المررألوف المتةررارف عليرره لل ل ةلرره دلرريل تالشرراعر عررلن

 .للكتب كه أي إنقان بالفار  وبالقرآ  الكثير يدر
وه من شيوخ م قنُ لما لُ  تالب الةلم , يرون اللغم كافيم لف م القرآنأعلم أن كثيرا من  اوأن

 كتررراب "أثرررر اللغرررم فررره اخرررتلف فررره الفقررره وأ ررروله وفررره التفقررريرت ولقرررد وبرررع فررره يررردي
وكيررف  تر مرراذا يقرروال هررذا الكتررابنظرر" لةبرردالوهاب عبدالقررلم اويلررمت فقلررت لنالم ت رردين

فو دت الكتاب مبوبا ومققما تققيما أكثر من رائع ولكنه  ؟قبب اللغم اختلف الم ت دينتُ 
س ت ف نرراك فرره القرررآن عررام لرريس بالةررام!! وخرراص لررييرردور فرره فلررك مررا بالرره األبرردمون

والةقرال و أشرياا أخررى  !! وعام مخ ص بأشياا عديرد  من را األطادير  واإل مراعبالخاص
تفيرد القارع؟  فره القررآن ون د نماذم ع يبم فه اختلف الفق راا: ف رال د,لرم الةرام كثير !!

فن ررد وللة ررب الشررديد أن بةرره المرردارس الفق يررم تقرروال أن د,لررم الةررام فرره القرررآن تفيررد 
ت إذا ف فادتره للةمروم فه القرآن عل  قربيال الةمروم برد , يفيرد الةمرومالظن!! أي أن ما ورد 

ن أثرر وو دت فه الكتراب أعا يرب مرن أعا يرب الفق راا واأل روليينت فتقراالت: أير! ظنيم
 ؟اللغم فه اختلف الم ت دين

اللغررم  غيررروتطكرريم م أشررياا أخرررى  تفمررا اختلررف هررا,ا الم ت رردون إ, لترررك م المن رروص
فره ف م رم  نصم هرا,ا الرت ورب الكةبرم لرو طك رأن الد,لرم ظنيرم لك إل  برول موالنصت فأدى ذ

مرع التةامرال ت أمرا م هناك مطرذوف ومزيرد فقريظال الخرلفولكن مادا تللقرآن لقال اختلف م كثيرا
 .المن وص فقا فقيقال الخلف كثيرا مع

 

 نماذم من آيات األطكام
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كر القرارىا أن تأويرال آيرات األطكرام يكرون ت و نرذونبدأ اآلن فه عره نماذم من تأويرال لآليرات
ت ت فب رذا نترأوال اآليراتالن ره بتركرهتأويرال  األمر باإلتيان به و أويالبتابيق ا و تنفيذهات فيكون ت

أن ف رم آيرات األطكرام فره القررآن  يفأما كال ما نفةله فه هذا الف ال ف و أننا نو,ا للقارىا ك
نت و نالرب إلر  القرارىا أن يطراوال أن يف رم قتخر ه بنفقه من القرآيويمكنه أن  تق ال يقير

ر هال قيقتايع ف م ا بق ولم أم ,ت و هال قيتفض مةنرا فيمرا نقروال نظولي –فقا النص–اآليات 
ونبدأ النماذم بنمروذم يةتبرر هامرا وطيويرا بالنقربم للكثيرر مرن النراست وهرذا النمروذم . به أم ,

  :هو
 

 اةممالمطرمات من األ
 اآليات الوارد  فه هذه المقألم هه: دنا أنإذا نظرنا فه القرآن و 

ِ فََمِن اْ,اُرَّ َغيْ "إِ  َم َولَْطَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهالَّ بِِه ِلغَْيِر َّللا  َم َعلَْيكُُم اْلَمْيتَمَ َوالدَّ َر بَراغٍ َو,َ َعراٍد نََّما َطرَّ
ِطيٌم ]البقر  :  َ َغفُوٌر رَّ  "[173فَل إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ َّللا 

ْقرفُوط" مراً َعلَر  َاراِعٍم يَْاةَُمرهُ إِ,َّ أَن يَكُروَن َمْيتَرمً أَْو َدمراً مَّ اً أَْو باُل ,َّ أَِ ُد فِه َمرا أُْوِطرَه إِلَرهَّ ُمَطرَّ
ِ بِِه فََمِن اْ,راُرَّ َغْيرَر بَراغٍ َو,َ َعراٍد فَرِ نَّ   َربَّرَك َغفُروٌر لَْطَم ِخنِزيٍر فَِ نَّهُ ِرْ ٌس أَْو فِْققاً أُِهالَّ ِلغَْيِر َّللا 

ِطيٌم ]األنةام :   "[145رَّ
ِ بِرررِه َواْلُمْنَخنِقَرررمُ َواْلمَ " ُم َولَْطرررُم اْلِخْنِزيرررِر َوَمرررا أُِهرررالَّ ِلغَْيرررِر َّللا  َمرررْت َعلَرررْيكُُم اْلَمْيتَرررمُ َواْلررردَّ ْوبُررروذَ ُ ُطر ِ

يَمُ َوالنَِّايَطمُ َوَما أََكاَل القَّبُُع إِ,َّ َما ذَكَّيْ  تُْم َوَما ذُبِرَا َعلَر  الن ُ رِب َوأَن تَْقتَْقِقرُمواْ بِراألَْز,َِم َواْلُمتََرد ِ
ِديرنَكُْم  ذَِلكُرْم فِْقرٌض اْليَرْوَم يَرئَِس الَّرِذيَن َكفَرُرواْ ِمرن ِديرنِكُْم فَرلَ تَْخَشرْوهُْم َواْخَشرْوِن اْليَرْوَم أَْكَمْلرُت لَكُرمْ 

ثْرٍم فَرِ نَّ  َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم نِْةَمتِه َوَرِ,يُت لَكُمُ  ِ اإِلْقلََم ِديناً فََمِن اْ,اُرَّ فِه َمْخَمَ ٍم َغْيَر ُمتََ رانٍِف إل ِ
ِطيٌم ]المائد  :  َ َغفُوٌر رَّ   "[3َّللا 

األمر فررره غايرررم ت فرررت بطكرررم واطررد , خرررلف فيررره و, لررربسقرريخرم القرررارىا مرررن هرررذه اآليررراو
: الميترم والردم هأربةرم أ رناف هر ت فالقرآن يقول ا ويكررها أن المطرم من الاةام هوالو,وح

  برين يرد رد أن اآليرات وردت ب ريل عدالناظر يو .المقفوح ولطم الخنزير وما أهال به لغير هللا
التره تفيرد  ".... إ, ", أ د فيما أوطره إلر   :بين النفه وا,قتثناا"إنما" الته تفيد الط رت و

 رمت".طُ طريم الةاديم "وبين  يغم الت  تالخبريم والط ر أي,ا
مرع أن  تد في را ال رفطات الارواالو قرت كترب الفقره فره هرذا األمرر  عزيزي القارىا فهنظر او

األمر , يطتام إل  عبقريم لمةرفم هذا الطكم الذي , يأخذ أكثر من قار واطردت و ت رور مةره 
علر  كرال  عزيزي القارىا باب المأكال فه كتب الفقه يأخذ قارا واطدات كم قيكون الفقره قر ل

 .قلمينالم
الرذي ي رب علر  كرال  تفه كتب الفقه فه هذا الشأن مقلمإذا نظر أي ما يأقف له المرا أنه مو 

هت ي رد أن فيره ت رريفات وتفريةرات عديرد ت فن رد أن اامقلم أن يةرفه منذ ال رغر كمةرفرم ابنر
أكثرر الفق راا علرر  تطرريم كرال ذي نرراب مرن القرباع وكررال ذي مخلرب مرن الايرررت ون رد أن هنرراك 

 تت وهرال ال,رفدعم طرلال أم طررام-بين مطلال ومطرم ومكره–بير فه طكم الطمر األهليم خلف ك
كثيرر  يشرةر مة را المقرلم برالطير  فره تف ريال ماةمرهت والقربب فره  أ رنافو !!وطكم األرنرب

ثرم  ةلوهرا ناقرخم للقررآن أو  توم را و ةلوهرا مالقرمعم   تذلك هو ورود روايات ألقباب مةينم
 مخ  م لهت مثال:

 
ُ  َرِ,هَ  َعبَّاٍس  اْبنِ  عن -3574" :اه مقلمما رو ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالَ ْ  أَنَّ  َعْنُ َما تَةَالَ  َّللاَّ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
بَاعِ  ِمنْ  نَابٍ  ِذي كاُل ِ  َعنْ  نََ   َوَقلَّمَ   . { الاَّْيرِ  ِمنْ  ِمْخلَبٍ كال ذي  وَ  ، الق ِ

ثَنَا -2922" :رواه البخرراري امررومررن ذلررك  ثَنَا إِْقررَماِعيالَ  ْبررنُ   ُموَقرر َطرردَّ ثَنَا اْلَواِطرردِ  َعْبرردُ  َطرردَّ  َطرردَّ
ُ  َرِ,هَ  أَْوفَ  أَبِه اْبنَ  َقِمْةتُ  بَاالَ  الشَّْيبَانِه   را َخْيبَررَ  لَيَاِلهَ  َمَ اَعمٌ  أََ ابَتْنَا يَقُوالُ  َعْنُ َما َّللاَّ  َكرانَ  فَلَمَّ
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ا فَاْنتََطْرنَاَها اأْلَْهِليَّمِ  اْلُطُمرِ  فِه َوبَْةنَا َخْيبَرَ  يَْومُ  ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالِ  ُمنَاِدي نَاَدى اْلقُُدورُ  َغلَتِ  فَلَمَّ  َّللاَّ
 " َشْيئًا اْلُطُمرِ  لُُطومِ  ِمنْ  تَْاةَُموا فَلَ  اْلقُُدورَ  أَْكِفئُوا َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ 
ُ  َ لَّ  النَّبِه   نََ   إِنََّما فَقُْلنَا َّللاَِّ  َعْبدُ  بَاالَ  سْ  لَمْ  أِلَنََّ ا َوَقلَّمَ  لَْيهِ عَ  َّللاَّ َمَ را آَخرُرونَ  َوبَاالَ  بَاالَ  تَُخمَّ  َطرَّ
َمَ ا فَقَاالَ  ُ بَْيرٍ  ْبنَ  َقِةيدَ  َوَقأَْلتُ  أَْلبَتَّمَ   "أَْلبَتَّمَ  َطرَّ

ثَنِه -3893" :كررذلك البخرراريفره  و  َعررنْ  َّللاَِّ  عُبَْيرردِ  َعررنْ  أَُقرراَممَ  أَبِره َعررنْ  إِْقررَماِعيالَ  ْبررنُ  عُبَْيردُ  َطرردَّ

ُ  َرِ,هَ  عَُمرَ  اْبنِ  َعنْ  َوَقاِلمٍ  نَافِعٍ  ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالَ  أَنَّ :  َعْنُ َما َّللاَّ  َخْيبَررَ  يَرْومَ  نََ ر  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
 اْلُطُمررِ  َولُُطرومِ  َوْطرَدهُ  نَرافِعٍ  َعرنْ  هُروَ  الث رومِ  أَْكرالِ  َعنْ  نََ   اأْلَْهِليَّمِ  اْلُطُمرِ  لُُطومِ  َوَعنْ  الث ومِ  أَْكالِ  َعنْ 

 "َقاِلمٍ  َعنْ  اأْلَْهِليَّمِ 

ثَنَا -3898" :و فه البخاري أي,ا ثَنَا قُرلَْيَمانَ  ْبرنُ  َقرِةيدُ  َطدَّ ِ  َعرنْ  َعبَّرادٌ  َطردَّ  َقرِمْةتُ  بَراالَ  الشَّرْيبَانِه 

ُ  َرِ,هَ  أَْوفَ  أَبِه اْبنَ   :َعْنُ َما َّللاَّ
ِ  ُمنَراِدي فََ رااَ  نَِ,رَ تْ  َوبَْةُ,رَ ا بَراالَ  لَتَْغِله اْلقُُدورَ  فَِ نَّ  ْيبَرَ خَ  يَْومَ  َمَ اَعمٌ  أََ ابَتْنَا ُ  َ رلَّ  النَّبِره   َّللاَّ
ثْنَا أَْوفَر  أَبِره اْبرنُ  بَراالَ  َوأَْهِربُوَها َشْيئًا اْلُطُمرِ  لُُطومِ  ِمنْ  تَأْكُلُوا ,َ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ   نََ ر  إِنََّمرا أَنَّرهُ  فَتََطردَّ
سْ  لَمْ  أِلَنََّ ا اَعْن َ   "اْلةَِذَر َ  تَأْكاُلُ  َكانَتْ  أِلَنََّ ا اْلبَتَّمَ  َعْنَ ا نََ   بَْةُ,ُ مْ  َوبَاالَ  تَُخمَّ

ثَنِه  -3902" :و فه البخاري كذلك دُ  َطدَّ ثَنَا الُطَقْينِ  أَبِه ْبنُ  ُمَطمَّ ثَنَا َطْفرٍص  ْبنُ  عَُمرُ  َطدَّ  أَبِره َطردَّ

ُ  َرِ,هَ  َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ  َعاِمرٍ  َعنْ  َعاِ مٍ  َعنْ   :بَاالَ  َعْنُ َما َّللاَّ
ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُرروالُ  َعْنرهُ  أَنََ ر  أَْدِري ,َ   أَنْ  فََكررِرهَ  النَّراِس  َطُمولَررمَ  َكرانَ  أَنَّررهُ  أَْ رالِ  ِمررنْ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيررهِ  َّللاَّ

َمهُ  أَوْ  َطُمولَتُُ مْ  تَْذَهبَ   " اأْلَْهِليَّمِ  ُطُمرِ الْ  لَْطمَ  َخْيبَرَ  يَْومِ  فِه َطرَّ
 تف ذه بةه األطادي  الته يقتدلون ب ا عل  تطريم أ ناف من الاةام لم يطرم را هللا عزو رال
ون د كذلك أنه كان هناك خلف بين ال طابم فه قبب الن ه هال لةدم التخميس أم ألكال الةذر  

 فره تباب ا عل  عرادت مبالروايات عل  عموم ا وتركوا أق الفق اا أم ألن ا طمولم الناست فأخذ
 !إال  القنم وتقييد القرآن

الررذي نقرريس عليرره كررال شررها فرره ت الققررااس المقررتقيم تقرروال الف ررالونطررن عنرردنا كترراب هللا ال 
طياتنا طت  القنمت ف ذا ر ةنا إل  القررآن و ردنا أنره طررم األ رناف األربةرم فقرات برال أنره ذكرر 

 !ألنرره ي رير كررذبا ت روز علرر  رأي رم نقرخهالررذي , ي تذلرك فره إطرردى اآليرات علرر  قربيال الخبرر
ولرو  تةملروا الروايراتفقرالوا في را أبروا, عرد  طتر  يُ  كمرا يقراالت غلبرون, يُ ولكن القاد  الفق اا 

ن ولقد رد اإلمام الرازي فه تفقيره عل  هذه التمطكات الفارغم وبري   .أدى ذلك إل  نقخ اآليات
أن الن ره فره هرذه الروايرات كران لره أقربابه  ونطرن نقروال .ت افت ا فليرا ع هنراك مرن أراد ذلرك

وأن الن رره خرراص لظروفرره مررن طا ررم للطمولرره أو لةرردم التخمرريس أو ألكررال الةررذر  فرراو أعلررمت 
منا طرامه ووبفنا عندهت والطمد و ن رد أن مرن األطنراف والمالكيرم مرن , فقدمنا كتاب هللا وطر  

وهرذا أكثرر مرن كراف لمرن يريرد أن يقرمع  .يقوال بتطريم هرذه األ رناف برال يقروال في را بالكراهرم
ت -هرذا إذا بلنرا أن اإل مراع ط رم –أبواال الفق اا فه هذه المقألمت فليس عل  تطريم را إ مراع 

فيكون الطكم الشرعه بكال ق ولم هو أن المطررم فقرا أربةرمت ومرن أراد مةرفرم المكرروه فةليره 
 بكتب الفقهت ومن أراد الطلال والطرام فةليه بكتاب هللا.

د يقوال بائال: أنت تقوال أن القررآن طررم أربةرم أ رناف فقرات ولكنرا ن رد أن آيرم المائرد  ذكررت ب
 أ نافا أخرىت فكيف يقتقيم كلمك؟

من باب التف يالت فر ذا أنرت نظررت و ردت أن القررآن فه المائد  نقوال: األ ناف أربةم والكلم 
ولكررن مررا طكررم المنخنقررم  تكلررم عررن طكررم الميتررم إ مررا, والميتررم المةررروف أن ررا هرره الميتررمت

 والموبوذ  والمترديم والنايطم وما أكال القبع؟
وأما إذا لم ندركه ف رو طررام  تفو,طت اآليم أن ما أدركناه من هذه األ ناف فذكيناه ف و طلال

 , يطال لنا أكلهت فالكلم فه آيم المائد  من باب التف يال وليس الزياد ت وهللا أعلم.
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 ا ـالزك
 يم  امةم مانةم فه هذا الشرأن ونبدأ بمن نماذم التأويال وهو متةلض بالزكا ت  وإل  نموذم آخر
 وهذه اآليم هه:

ررَن األَْرِه َو,َ تَيَمَّ " يَر ررا أَْخَرْ نَررا لَكُررم م ِ ُمررواْ ا أَي َ ررا الَّررِذيَن آَمنُررواْ أَنِفقُررواْ ِمررن َاي ِبَرراِت َمرا َكَقررْبتُْم َوِممَّ

 "[267بقر  : اْلَخبِيَ  ِمْنهُ تُنِفقُوَن ]ال

فاآليررم و,ررطت هنررا أن الزكررا  وا بررم فرره كررال مررا كقرربه اإلنقرران وممررا أخر ررت األرهت وعلرر  
الرررغم مررن أن هررذا ممررا كقرربه اإلنقرران فقررد يظررن أن الررزرع لرريس مررن برراب الكقررب ألن الكقررب 
مرتبا عند الناس بالت ار  وال ناعم ت ف ال هللا عزو ال فه اآليم طت  , يكون هنراك ط رم أو 

إذا فاآليرم وا,رطم فره أن الزكرا  وا برم علر  كرال مرا كقربه اإلنقران مرن زراعررم أو  .طردعرذر أل
 . ناعم أو ت ار  أو راتبت وهذا ف م , غبار عليه

خررم وأنواعرا أخررى , يُ  تن د أن القاد  الفق اا طددوا أنواعا مطدد  يخرم من را الزكرا  اولكن
راع القمرا ام إلر  زكرا ت وكرأن اإلقرلم يلرزم زُ من ات كأن هذه األنواع الته , يخرم من ا , تطت

 و وفواكره الت ردير فرل زكرا  علري م!واألذر  والشةير والتمر بر خرام الزكرا ت أمرا زراع المران 
هررذا شررها , مناررض لررهت ولكررن ألن ررم برردموا الروايررات علرر  اآليررات فكرران طتمررا أن يخ  رروا و

 اآليات أو ينقخوها.
فه األطكام ولكن را تلةرب الردور الترأويله أي التابيقرهت فةنردما ونطن , ننكر أن القنم ل ا دور 

يأمرنا هللا عزو ال بالزكا  وفي ا تفريةات عد  , ي ا أن تذكر فه القرآنت ترأته القرنم فتابرض 
 لنا هذه األوامرت فنةرف ما هو تأويل ا.

 أ نافا أخر؟بد يقوال بائال: ولكن الذي ورد من األطادي  فه هذا الشأن ذكر أ نافا ولم يذكر 
فنقوال: عدم الدليال ليس بدليالت كما يقاال فه أ وال الفقهت فل يةنره عردم و رود روايرات تو,را 

ت أن , ياخررذ من ررا اقررتنادا إلرر  الرردليال القرآنرره!أن الرقرروال أخررذ الزكررا  مررن  ميررع األ ررنافت 
َوهُرَو الَّرِذي " :ومثال بوله تةرال  تورطم هللا أبا طنيفم فلقد أخذ بةموم اآليات مثال اآليم المذكور 

انَ  مَّ ْيتُوَن َوالر  ْرَع ُمْختَِلفاً أُكُلُهُ َوالزَّ ْةُروَشاٍت َوَغْيَر َمْةُروَشاٍت َوالنَّْخاَل َوالزَّ  ُمتََشابِ اً أَنَشأَ َ نَّاٍت مَّ
ْقِرفُواْ إِنَّهُ ,َ يُِطرب  اْلُمْقرِرفِيَن َوَغْيَر ُمتََشابٍِه كُلُواْ ِمن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُواْ َطقَّهُ يَْوَم َطَ اِدِه َو,َ تُ 

  "[141]األنةام : 

 وليس فه أ ناف عد  . توباال بو وب الزكا  فه كال ما تخر ه األره
والررزرع عامررم فيرره  - الترره يقررتثني ا الفق رراا مرن الزكررا  –ف رذه آيررم وا,ررطم علرر  أن الفاك رم 

 .فه إي اب الزكا  ريطات ولقت أدري  راطم كيف رفه الفق اا هذه اآليات ال تزكا 
 .110فاآليات عل  عموم ا وتف م كما هه وتأويال مقاديرها فه القنم فلير ع إلي ا نإذ
 

 امـاإلم
  .وهو المتةلض باإلمام أو الطاكم فه الدولم اإلقلميم تونذكر نموذ ا آخر

 الررذي أدى إلرر  تةميررض هررو  الخررلف بررين المقررلمين توإذا نطررن دخلنررا هررذا المو,رروع الشررائك
وإنققرام م إلر  فررر  مختلفرم متنررافر ت ن رد أن كررال الفرر  اقرتندت فرره هرذا األمررر إلر  روايررات 

, يو رد ألي مرن م مقرتند  رريا فره القررآنت والرذي ن رده فره كتراب هللا هرو النظرام واختلقت ا 
رَل َ َوالَّرِذيَن اْقرتََ ابُوا ِلرَرب ِِ ْم َوأَبَرالةام للطكم وهو نظام الشورىت فاو عزو ال يقروال "  اُموا ال َّ

ا َرَزْبنَاهُْم يُنِفقُوَن ]الشورى :   " [38َوأَْمُرهُْم شُوَرى بَْينَُ ْم َوِممَّ

                                                
"فقه الز اة", افند فيه ال ثير وال ثير من األةاويل الفقهية المرتبطة بالز اة, وال تاب  سمهةيم اللد تور يوسف القرضاو   تاب  110

 قتنى.على الرلم من  بر حجمه ي   نه   ثر ب ثير من رارع ويستحق  ن ي  
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ِ "فَ  -واألمرر فره القررآن كلره للو روب كمرا و,رطنا – )ص( ويقوال آمرا النبه رَن َّللا  بَِمرا َرْطَمرٍم م ِ
 َوَشراِوْرهُْم فِرهْن َطْوِلَك فَاْعُف َعْنُ ْم َواْقتَْغِفْر لَُ رْم ِلنَت لَُ ْم َولَْو كُنَت فَظ اً َغِليَظ اْلقَْلِب ,َنفَ, واْ مِ 

ِليَن ]آال عمران :  األَْمرِ  َ يُِطب  اْلُمتََوك ِ ِ إِنَّ َّللا   " [159فَِ ذَا َعَزْمَت فَتََوكَّاْل َعلَ  َّللا 

َ َعِليمٌ ويقوال كذلك "  ِ أَتْقَاكُْم إِنَّ َّللاَّ  " [13 َخبِيٌر ]الط رات : إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعنَد َّللاَّ

ولكررن إذا نظرنررا إلرر  طرراال المقررلمين فرره هررذه النقاررم و رردنا بيررن م خلفررا عظيمررات وذلررك كلرره 
ت فن رد أن الكثيرر مرن أهرال القرنم ات ظنيم و ةل ما عل  مرتبم واطرد لتخ يص كلم هللا برواي

   :البخاري اهون أن طاكم المقلمين , بد أن يكون من بري ت والدليال عل  ذلك ما روري

ثَنَا -3239" ِ  َعنْ  شُةَْيبٌ  أَْخبََرنَا اْليََمانِ  أَبُو َطدَّ ْهِري  دُ  َكانَ  بَاالَ  الز   يَُطرد ِ ُ  ُمْاِةرمٍ  ْبنِ  ُ بَْيرِ  ْبنُ  ُمَطمَّ

 أَنَّررهُ  يَُطررد ِ ُ  ْلةَرراِص ا ْبررنِ  َعْمررِرو ْبررنَ  َّللاَِّ  َعْبرردَ  أَنَّ  بُررَرْيٍ   ِمررنْ  َوْفرردٍ  فِرره ِعْنررَدهُ  َوهُرروَ  ُمةَاِويَررمَ  بَلَررلَ  أَنَّررهُ 
را بَراالَ  ثُرمَّ  أَْهلُرهُ  هُروَ  بَِمرا َّللاَِّ  َعلَر  فَرأَثْنَ  فَقَرامَ  ُمةَاِويَمُ  فَغَِ,بَ  بَْطَاانَ  ِمنْ  َمِلكٌ  َقيَكُونُ   فَِ نَّرهُ  بَْةردُ  أَمَّ
ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالِ  َعرنْ  تُرْاثَرُ  َو,َ  َّللاَِّ  ِكتَرابِ  فِره لَْيَقرتْ  أََطاِدير َ  يَتََطردَّثُونَ  ِمرْنكُمْ  ِرَ ا,ً  أَنَّ  بَلَغَنِه  َّللاَّ
الُكُمْ  فَأُولَئِكَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالَ  َقرِمْةتُ  فَرِ ن ِه أَْهلََ را تُِ,رال   الَّتِره َواأْلََمرانِهَّ  فَِ يَّراكُمْ  ُ  َّ  َّللاَّ
ُ  َكبَّهُ  إِ,َّ  أََطدٌ  يُةَاِديِ مْ  ,َ  ْيٍ  بُرَ  فِه اأْلَْمرَ  َهذَا إِنَّ  يَقُوالُ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  ينَ  أَبَراُموا َما َوْ ِ هِ  َعلَ  َّللاَّ  الرد ِ
 " 

ثَنَا -3240فه البخاري "  وأي,ا ثَنَا اْلَوِليدِ  أَبُو َطدَّ دٍ  ْبنُ  َعاِ مُ  َطدَّ  اْبرنِ  َعرنْ  أَبِه َقِمْةتُ  بَاالَ  ُمَطمَّ

ُ  َرِ,هَ  عَُمرَ  ِ النَّبِ  َعنْ  َعْنُ َما َّللاَّ ُ  َ لَّ  ه   بَِقرهَ  َمرا بُرَرْيٍ   فِره اأْلَْمررُ  َهذَا يََزاالُ  ,َ  بَاالَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
 " اهـ . اثْنَانِ  ِمْنُ مْ 

هررو مررن برراب القياقررم الشرررعيمت  -إن  ررا-وهنرراك مررن أهررال القررنم مررن يرررى أن هررذا الطرردي  
 : أي,اوالدليال عل  ذلك ما رواه البخاري 

ثَنَا -6609"   ثَنَا ُمَقردَّدٌ  َطردَّ  َماِلرركٍ  ْبرنِ  أَنَرِس  َعررنْ  التَّيَّراحِ  أَبِره َعررنْ  شُرْةبَمَ  َعرنْ  َقررِةيدٍ  ْبرنُ  يَْطيَر  َطرردَّ

ُ  َرِ,هَ  ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ  بَاالَ :  بَاالَ  َعْنهُ  َّللاَّ  َعلَرْيكُمْ  اْقرتُْةِمالَ  َوإِنْ  َوأَِايةُروا اْقرَمةُوا َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
 " اهـ . َزبِيبَمٌ  َرأَْقهُ  َكأَنَّ  َطبَِشهِّ  َعْبدٌ 

الااعم ولو كان اإلمام عبد طبشهت فةلرم أن األطادير  القرابقم مرن براب  )ص( فقالوا ذكر النبه
 القياقم الشرعيم لمناقبم ذلك ل ذا الة ر.
طردد الخلفرم فره اإلمرام علره ر,ره هللا عنره  )ص( ون د أن الشيةم اإلماميم يقولرون أن النبره

وأن المقلمين عل  بكر  أبي م ما عدا أفراد بلئال خالفوا األمرر  تشر إماما من بةدهوفه اثنه ع
ت ويقتدلون عل  ذلك بروايات أي,ات فالروايرات  راهز   -ت ور!! –بةده و ةلوا األمر شورى 

ت فيقرتدلون -وهذه الروايات مو رود  أي,را فره كترب أطادير  أهرال القرنم –فه  ميع الم ا,ت 
 -أطمردإلمام والنص ل– هو طدي  غدير خمت وهو ما رواه اإلمام أطمد وغيرهبالطدي  الش ير و

: 

ثَنَا -915"   ثَنِه َّللاَِّ  َعْبد َطدَّ ثَنَا اْلقََواِريِري   عَُمرَ  ْبنُ  َّللاَِّ  عُبَْيدُ  َطدَّ ثَنَا أَْربَرمَ  ْبرنُ  يُرونُسُ  َطردَّ  يَِزيردُ  َطردَّ

ْطَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِزيَادٍ  أَبِه ْبنُ   : بَاالَ  لَْيلَ  أَبِه نِ بْ  الرَّ
ُ  َرِ,هَ  َعِليًّا َشِ ْدتُ  َطبَمِ  فِه َعْنهُ  َّللاَّ َ  أَْنشُدُ  النَّاسَ  يَْنشُدُ  الرَّ ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالَ  َقِمعَ  َمنْ  َّللاَّ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
ْطَمنِ  َعْبدُ  بَاالَ  فََشِ دَ  بَامَ  الَمَّ  َمْوَ,هُ  فَةَِلهِّ  َمْوَ,هُ  كُْنتُ  َمنْ  : ُخم ٍ  َغِديرِ  يَْومَ  يَقُوالُ  َوَقلَّمَ   اثْنَرا فَقَرامَ  الررَّ
ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُوالَ  َقِمْةنَا أَنَّا نَْشَ دُ  فَقَالُوا أََطِدِهمْ  إِلَ  أَْنظُرُ  َكأَن ِه بَْدِريًّا َعَشرَ   يَقُروالُ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
َ اتُُ مْ  َوأَْزَواِ ه أَْنفُِقِ مْ  ِمنْ  نَ بِاْلُمْاِمنِي أَْولَ  أَلَْقتُ  ُخم ٍ  َغِديرِ  يَْومَ   بَراالَ  َّللاَِّ  َرقُروالَ  يَرا بَلَر  فَقُْلنَا أُمَّ
 "اهـ . َعاَداهُ  َمنْ  َوَعادِ  َواَ,هُ  َمنْ  َواالِ  اللَُّ مَّ  َمْوَ,هُ  فَةَِلهِّ  َمْوَ,هُ  كُْنتُ  فََمنْ 

والطدي  علر   تهللا عنه فيقتدلون ب ذا الطدي  عل  و وب البيةم والموا,  لقيدنا عله ر,ه
 الرغم من ,ةف قنده , دليال فيه عل  ما يقولون.
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 )ص( ت أي أن النبررهمرن برراب القياقرم الشررعيمةرد ييمكرن أن  -إن  ررا-هرذا الطردي   :ونقروال
 .فةال ذلك ب فته بائد المقلمين فيكون مخالفم األمر مخالفم مدنيم وليقت شرعيم

وإن كانوا أبرب فر  الشيةم فره المبرادىا  تةم أي,اوهم فربم من الشي تن د أن الزيديمنطن و
وأنره أي,را مةرين فرل ي را أن يكرون  )ص( فم النبرهيإل  أهال القنمت ل م رأي م الخاص فه خل

 من عامم المقلمين.
فيررون أن الخليفرم  –ي ف م الكثيرون بأن م أتباع الخروارم وليقروا كرذلكالذين –أما األبا,يم 

ت فكرال إنقران ام كائنا من كران برشريا أو علويرا أو أمويرا أو طبشرييمكن أن يكون أي إنقان مقل
 تتوفر فيه شروا الخلفم ي ا أن يتو,هات وكان هذا الرأي هو رأي الخوارم أي,ا.

والذي نراه ونايده هو الطكم الخارم من القررآن وهرو اإلباطرمت فرالقرآن لرم يشرترا لرذلك شريئات 
كران الفرلح فره تروله بريشره ولينراهت وإن كران الخيرر ت ف ذا فنتطرك فيه تبةا للظروف المطيام

فرره توليررم شرريةه علرروي ولينرراهت وإن كرران الفررلح فرره توليررم زيرردي أو طبشرره كرران األمررر تبةررا 
أو ل را ظروف را الخا رم التره  تلل وابت أما الروايات الوارد  مع كال فريض ف ه إما مو,روعم

 .ت وهللا أعلم, يمكن أن ن ةل ا طكما شرعيا عاما
وهره  تبما أننا تكلمنا عن الخليفم فه اإلقلم , بد لنا من التوبف مع المقألم الته تثرار دومراو

 أن اإلقلم منع المرأ  من توله من ب اإلمام أو الطاكم.
وأنا وإن كنت من أن ار عدم تروله المررأ  للمنا رب القياديرم عامرمت ولكرن مرا أراه شرها ومرا 

ت فرر ذا نطررن تتبةنررا هررذه النقاررم فرره القرررآن و رردنا أن ررا أباطرره هللا عزو ررال أو طرمرره شررها آخررر
متروكم فلم يةره ل ا القرآن بتاتات وإذا قكت عن ا علمنا أن طكم ا اإلباطمت برال إننرا ن رد فره 

ت وذلك عندما عره لق رم القرآن ما يشير أنه , يو د ما يمنع من توله المرأ  لمن ب اإلمام
الَْت يَا أَي َ ا الَمَاُ أَْفتُرونِه فِره أَْمرِري َمرا كُنرُت بَاِاةَرمً أَْمرراً ت فن د أنه يقوال فه طق ا " بَ ملكم قبأ

ٍ  َوأُولُوا بَأٍْس َشِديٍد َواأْلَْمُر إِلَْيرِك فَرانظُِري َمراذَا تَرأُْمِريَن بَالَرْت بَ  َطتَّ  تَْشَ ُدوِن  الُوا نَْطُن أُْولُوا بُوَّ
]النمررررال  َوَكررررذَِلَك يَْفةَلُررررونَ أَْفَقررررُدوَها َوَ ةَلُرررروا أَِعررررزَّ َ أَْهِلَ ررررا أَِذلَّررررمً إِنَّ اْلُملُرررروَك إِذَا َدَخلُرررروا بَْريَررررمً 

:34,33,32]  " 

فطمرد القررآن فةل را وذكرره فره مو,رع الثنراات مرن القرماع للشرورى ولريس كمرا يفةرال طكامنررات 
يمنرع مرن و إذا لرم يكرن فيره إشرار  للفرلح فرل يو رد في را مرا  تف ذه إشار  إل  إباطم هذا األمرر

 ر كذلك فاأل ال فيه أن يبق  مباطا.ت وإذا كان األمتوله األمر
 
 

  ل  ال مةم
هذه المر  هو من اوام التةامال مع كتاب هللات طي  و ردنا في را تةرامل غريبرا المذكور النموذم 

 ب ذا الف م؟! بُبال دا ما رأينا مثله فه أي لغم من لغات الةالمت ولقت أدري كيف 
َلِ  ِمن يَْوِم اْلُ ُمةَِم فَاْقةَْوا إِلَ  "يَ  :و بوله تةال هذا النموذم ه ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدي ِلل َّ

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنتُْم تَْةلَُموَن ]ال مةم :   " [9ِذْكِر َّللاَّ
يم ليخرم من را برأن ال مةرم مكتوبرم علر  ف ذه اآليم غايم فه الو,وح و, يطتام المرا لةبقر 

ت ولكن لننظر كيرف تةامرال الفق راا "إن ال ل  كانت عل  المامنين كتابا موبوتا"كال المقلمين 
د نقرال مرن برراب ال مةرم فرره كتراب نيرال األواررار للشروكانهت طير  برراال بةرد قرررنو تمرع هرذه اآليررم

  :بةه األطادي  فه ال مةم
اإل مراع  أن ال مةم من فروه األعيان وبد طك  ابن المنذر عل  بأطادي  البابوبد اقتدال ـ "

ابرن بدامرم فره  وبراال .ال مةرم فرره ب  مراع األمرم :وبراال ابرن الةربره .علر  أن را فرره عرين
أن را مرن فرروه  أ مع المقلمون عل  و وب ال مةم وبد طك  الخارابه الخرلف فره :المغنه
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الكفايرات وذكرر مرا  اال أكثر الفق اا هه من فروهب :وباال  111األعيان أو من فروه الكفايات
وغلاروا  :براال الردارمه .يدال علر  أن ذلرك بروال للشرافةه وبرد طكراه المرعشره عرن بولره القرديم

الشافةه وكذلك طكاه الرويرانه عرن  , ي وز طكايم هذا عن :وباال أبو إقطا  المروزي .طاكيه
وأما ما ادعاه الخاابه  :لبةه األ طاب باال و و هنةم ه :باال الةرابه .طكايم بة, م وغلاه

عل  الكفايم ففيه نظر ف ن مذاهب األئمم األربةم متفقم  من أكثر الفق اا بالوا أن ال مةم فره
وطكر  ابرن وهرب  :براال ابرن الةربره .يشترا ا أهال كال مذهب عل  أن ا فره عين لكن بشروا
 .تأويلن أطدهما أن مالًكا يالرض القرنم علر  الفرره بلنا له :عن مالك أن ش ودها قنم ثم باال

 رفت ا , يشرارك ا فيره قرائر ال رلوات طقرب مرا شررعه رقروال َّللاَّ  الثانه أنه أراد قرنم علر 
وبد روى ابن وهب عن مالك عزيمم ال مةرم علر   .وقلم وفةله المقلمون  ل  َّللاَّ عليه وآله
  .انت   كال من قمع النداا

ودي نر إذا"َّللاَّ تةرال   ـ الدالرم علر  أن ال مةرم مرن فررائه األعيران بروال ألدلرمومرن  ملرم اـر 
البراب الرذي بةرد  ومن ا طردي  ارار  برن شر اب اآلتره فره " ت  لل ل  من يوم ال مةم فاقةوا

أنره  ) :وغيره عن أبره هريرر  خاريومن ا ما أخر ه الب .ومن ا طدي  طف م اآلته أيً,ا .هذا
اآلخرون القابقون يوم القيامم بيرد أن رم أوتروا  قمع رقوال َّللاَّ  ل  َّللاَّ عليه وقلم يقوال نطن

فرره َّللاَّ تةرال  علري م واختلفروا فيره ف ردانا َّللاَّ تةرال  لره  الكتاب من ببلنا ثم هذا يوم م الرذي
ال مةرم وبروب عليره براب  فر,يم  رل  تنبا منه البخاريوبد اق .الطدي  (فالناس لنا تبع فيه

لقولره فرره َّللاَّ تةرال   : فره ال مةم و رح النرووي والطرافظ بأنره يردال علر  الفر,ريم برا,
وبرد وبرع فره مقرلم فره روايرم  التقدير فره علي م وعلينا ف,لوا وهرديناعلي م ف دانا له ف ن 

هذه األدلم مرن لرم يقرال بأن را فرره  وبد أ اب عن ( يناكتب عل ) : الزناد بلفظ  قفيان عن أبه
وأمرا عرن  .الم نف فيما تقدم فره ال ماعرم أما عن طدي  أبه هرير  الذي ذكره : عين بأ وبم

إل  من ترك ال مةم ت اونًرا طمرًل للمالرض علر   قائر األطادي  المشتملم عل  الوعيد فب رف ا
 اونًرا مقرتطض للوعيرد المرذكور وإنمرا النرزاع فريمن ترك را ت المقيد و, نرزاع فره أن الترارك ل را

مرن عردم  ذلكرم خيرر لكرم " " وأمرا عرن اآليرم فبمرا يق,ره بره آخرهرا أعنره بولره  .غير مت اون
ن طردي  أبره عر وأمرا . وأما عن طدي  اار  فبما بيال فيه من اإلرقاال وقريأته .فر,يم الةين

علينا وأيً,ا ليس فيره  هرير  اآلخر فبمنع اقتلزام افتراه يوم ال مةم عل  من ببلنا افترا,ه
ـ أن ال مةرم  والطرضـ   .برردود وبد ردت هرذه األ وبرم .افتراه  ل  ال مةم علي م و, علينا

قرلمم اآلتيرين فه الباب إ, طدي  ارار  وأم  من فرائه األعيان عل  قامع النداا ولو لم يكن
 " اهـ ..لكانا مما تقوم به الط م عل  الخ م

ف رال يقبرال أطرد أن  !ولقت أدري ماذا أبوال بةد هذا الخلف الغير مقبوال فه طكرم  رل  ال مةرم
فقراوى ب رذا  "تالدالرم علر  أن ال مةرم مرن فررائه األعيران"ومن  ملم األدلرم  اآليم نع يقاال

  در رم واطرد ت برال إن القرنم عنرده مقدمرهت فالد,لرم فره القوال بين القرآن والقنم و ةل ما عل
اآليم ظنيم وفره الطردي  باةيرمت ون رد أن اإلمرام  البخراري اقرتنبا مرن الطردي  فر,ريم  رل  

اآليم وا,رطم أمرام م تمرام الو,روح واألمرر  رريات ولكرن ألنره تةرال  براال   تال مةم!ت ياللة ب
إذا يمكرن أن أف رم أن الن ره عرن  إل  الندبت في رفه هذا عندهم من الو وب "ذلكم خير لكم "

روا ِمرْن أَْبَ راِرِهْم َويَْطفَظُروا بُرالزنا للكراهم وليس للتطريم ألن هللا تةال  باال "  ْلُمرْاِمنِيَن يَغُ,  ال ل ِ
َ َخبِيٌر بَِما يَْ نَةُوَن ]النور :  ذَِلَك أَْزَك فُُروَ ُ ْم      !" [30لَُ ْم إِنَّ َّللاَّ

                                                

 به بنفسه.,  ما فرض العين فهو الذ  يجب على  ل مسلم  ن يقوم   يذا ةام به البعض سقط عن الباةينفرض ال فاية هو الذ111
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عل  الو وب وبلنا بالكتابم لورود اآليم األخرى الته تقوال أن ال رل  كانرت علر  األمر  ريا 
المامنين كتابرا موبوترات وال مةرم مرن ال رلوات إذا ف ره مرن المكتوبراتت أمرا الخرلف هرال أن را 

فاآليم بالت "يا أي ا الرذين اامنروا" والرذي يررى أن  فره عين أم فره كفايم فخلف ع يبت
ه فل يأته ال ل ت إذا فرل مبررر للخرلف فره نروع الفر,ريم هرال هره عرين أم شملهذا النداا , ي

                         :ب ررررذات ونكمررررال مررررن نيررررال األواررررار م اكتفرررروامررررع الفق رررراا فيرررراليت  ة رررربونتررررابع ال كفايررررم!!
ال مةرم  :)عرن النبره  رل  َّللاَّ عليره وآلره وقرلم براال : وعن اار  بن ش اب ر,ره َّللاَّ عنره"
 .( مرريه ض وا رب علر  كرال مقرلم فره  ماعرم إ, أربةرم عبرد مملروك أو امررأ  أو  ربه أوط

وآلره وقرلم ولرم يقرمع منره  اار  بن ش اب بد رأى النبه  ل  َّللاَّ عليه :رواه أبو داود وباال
كران  من) :ويايده أيً,ا ما أخر ه الداربانه والبي قه من طدي   ابر بلفظ  (..........) .شيئًا
َُّ واليوم اآلخر فةليه ال مةم إ, امرأ  أو مقافًرا أو عبًدا أو مريً,ا يامن إقناده ابرن  وفه (با

ن ينررا عررن ) :وعررن أم عايررم بلفررظ.......( .) ل يةررم ومةرراذ بررن مطمررد األن رراري وهمررا ,ررةيفان
م و روب فيه عرد ( و امرأ أ) :بوله (……) .أخر ه ابن خزيمم (إتباع ال نائز و,  مةم علينا
يقرتطب  :لة ائز فرل خرلف فره ذلرك وأمرا الة رائز فقراال الشرافةهر اال مةم عل  النقاا أما غي

 " اهـ  .ط,ورها ل ن

نرررى أن فنطررن  !! أمررافق رراا م مةررون علرر   ررواز ط,ررور المرررأ  ل ررل  ال مةررم قرراد  الوال
د  الفق راا أن يأتونرا بمثراال واطرد فره كما هه عل  الر االت ونقرأال القرا نال مةم مكتوبم علي 

ثم ي ير ألطردهما علر  قربيال الو روب واآلخرر  تلاائفتين ااألمر واطدالخااب باللغم يكون فيه 
ولررو برالوا أن األمررر فرره هرذا النررداا للر راال فقررات وأن المرراد مررن " الررذين  علر  قرربيال ال رواز.

كرن الت راوز عنره علر  قربيال أن النرداا ت لقلنا أن هذا يمفقا اامنوا " فه هذا النداا هم الر اال
وأن المرراد الر راال فقرا  –ونطن نرفه و ود شها هكرذا فره القررآن–هنا عل  قبيال التغليب 

وأن النقاا غيرر ماالبرات ب رذا األمرر وعلري ن الظ رر فقرات ولكرن الفق راا م مةرون علر  أن را 
ال مرع  ع ورهم يط,ررنإل   )ص( ألن م رأوا أن النقاا منذ ع ر النبه  ائز   للنقاات لم؟

ت فقررالوا أن كثيررر  دت والروايررات الترره تشررير إلرر  و ررود النقرراا فرره خابررم ال مةررم االمقرر فرره
النقراا ي روز ل ررن ال مةرم و, ت ررب علري نت لرورود الروايررات ال,رةيفم قررندا والمرردود  متنررا 

ه تقروال بو,رع الروايرات التر عوناو,الته تقوال أن ال مةم غير وا بم عل  النقاات فلو بام ال

ت روايرات ومرن الوابرع الرذي يكرذب ذلركأنه , ي ا من ن ال مةرمت ,كتشرف ذلرك مباشرر  مرن ال
فاكتفوا ب ققاا الو وب و ةلوها من باب ال وازت ومع مر القنين ومع اعتقاد الناس المرأخوذ 
من كتب الفقه ب واز ال مةم عل  النقاات بدأ ترا ع النقاا عن ال ل  فه المقرا د طتر  أنره 

وإذا قرألنا القراد    مرن النقراا أطرد فره ع ررنا أو الة رور الما,ريم.ال مةرم  رله ادرا ما ين
قريقوال الطرذا  مررن م:     أف,رال أم  رلت ا فرره بيت را؟ فرره المقر دالفق راا: هرال  رل  المررأ  

 ررلت ا فرره المقرر د أف,ررالت ألن األطاديرر  الرروارد  فرره ف,ررال  ررل  المرررأ  فرره المقرر د كثيررر  
ومن ذلك الروايات الكثير   دا الروارد  فره  رل  النقراا الف رر والةشراا و طيطم و ريطمت 

بال رل  فره بيروت ن هرذه  )ص(فره المقر دت ولرو كران  رلت ا فره بيت را أف,رال ألمررهن النبره
والتره تتطررد  عررن ف,ررال  ررل   تالفرروه علرر  األبررالت أمررا أطادير  المنررع فليقررت مررن الرقرروال

: علر  فرره القروال برال واز فنقوال مناكير , ت ا. المرأ  فه بيت ا ف,ةيفم و مو,وعم وب ا
وأن  ررل  المرررأ  فرره المقرر د أف,ررالت لررم , نررر أطرردا مررن النقرراا ي ررله ال مةررم فرره المقرر دت 

المقرتطب الوطيرد الرذي ,  -علر  برول م  –ف ل  ال مةم للنقاا فه المق د هه الفةال ال رائز 
د و يقروم ب را الكثيررون ومرن يفررا فره يقوم به أطد من الماالبين برهت فكرال القرنن والطمريكاد 

التره كانرت تفةل را النقراا فره ع رر النبرو   -علر  برول م –هذه يتمقرك بتلركت أمرا هرذه القرنم 
 رررت ولررم نقررمع مررن ياالررب ب طيائ ررا مررر  أخرررى مررن األخررو  القررلفيينت أليقررت هررذه قررنم ف ُ 

ت فمرن المةرروف أن  يرراعلري ن كثالملطظ لكال ذي عينين أن تررك ال مةرم للنقراا أثرر و !أي,ا؟
وتنتشر بين ن الخرافاتت وهذا أمر بردهه مناقره  ت  ل شبه مابض اهلت دينيا مةظم النقاا 
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ت ف ذا لم يتةلمن ذلك فه المدرقم ولم يذهبن إل  مق د ل ل  عاديم ناهيرك عرن ال مةرمت فمرن 
نقرروال: إذا   : دروس الةلررم مترروفر .بررد يقرروال بائررالأيررن يتط ررلن علرر  الةلررم الشرررعه الوا ررب؟ 

قتخرم فه ن ايم المااف لتذهب إل  دروس الةلم فه المق د لتقمع ذلك الشريخ الفلنرهت فلرم 
  إليه؟ منةناها من الذهاب إل  ال مةم من األقاس ما دامت قتةود

 

 أطكام الميرا 

ت التره ونأته إل  نموذم آخر من نماذم التأويال الفق هت وهذا النموذم متةلرض ب يرات مرن اآليرا
ت ويررون أن هرذه اآليرات , ي روز الخرلف في رات ف ره وا,رطم الد,لررم لوا أن را باةيرم الد,لرمبرا

وتةارره مةنرر  واطرردا , يمكررن ا,خررتلف فيررهت فنظرنررا فرره هررذه اآليررات القااةررم الد,لررم لنررر هررال 
 ف موها كما ينبغه أم كةادت م ت رفوا مة ا بمناض مقلوب؟

ُ "يُ  :فره قرور  النقراات وهره بولره تةرال  وهذه اآليات هه آيات المواري  الروارد   وِ ريكُُم َّللا 
إِن َكانَررْت فِره أَْو,َِدكُررْم ِللررذََّكِر ِمثْرراُل َطررظ ِ األُنثَيَرْيِن فَررِ ن كُررنَّ نَِقرراا فَررْوَ  اثْنَتَرْيِن فَلَُ ررنَّ ثُلُثَررا َمررا تَررَرَك وَ 

ْنُ مَ  را تَرَرَك إِن َكراَن لَرهُ َولَرٌد فَرِ ن لَّرْم يَكُرن لَّرهُ َواِطَد ً فَلََ ا الن ِْ ُف َوألَبََوْيِه ِلكاُل ِ َواِطٍد م ِ ا الق رُدُس ِممَّ
ِه الق ُدُس ِمن بَْةِد َوِ يٍَّم يُوِ ه بِ  ِه الث لُُ  فَِ ن َكاَن لَهُ إِْخَو ٌ فَاُم ِ َ ا أَْو َدْيرٍن َولٌَد َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَاُم ِ

ً آبَ ُاكُْم َوأَبناُاكُْم ,َ تَْدُروَن أَي   َ َكراَن َعِليمرا َطِكيمرا ِ إِنَّ َّللا  رَن َّللا  لَكُرْم و َ ُ رْم أَْبرَرُب لَكُرْم نَْفةراً فَِريَ,رمً م ِ
را تَرَرْكنَ  بُرُع ِممَّ ِمرن بَْةرِد  نِْ ُف َما تََرَك أَْزَواُ كُْم إِن لَّرْم يَكُرن لَُّ رنَّ َولَرٌد فَرِ ن َكراَن لَُ رنَّ َولَرٌد فَلَكُرُم الر 

را تَرَرْكتُْم إِن لَّرْم يَكُرن لَّكُرْم َولَرٌد فَرِ ن َكراَن لَكُرْم َولَرٌد فَلَُ رنَّ َوِ يٍَّم يُوِ يَن  بُرُع ِممَّ بَِ ا أَْو َدْيٍن َولَُ نَّ الر 
ن بَْةِد َوِ يٍَّم تُوُ وَن بَِ را أَْو َدْيرٍن َوإِن َكراَن َرُ راٌل يُروَرُ  َكلَلَرمً أَو اْمرَرأَ ٌ  ا تََرْكتُم م ِ   َولَرهُ الث ُمُن ِممَّ
ْنُ َمرا الق رُدُس فَرِ ن َكرانَُواْ أَْكثَرَر ِمرن ذَِلرَك فَُ رْم شُرَرَكاا فِره الث لُرِ  ِمرن بَْةرِد  أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكاُل ِ َواِطٍد م ِ

ُ َعِلرريٌم َطِلرريٌم ]النقرراا : ِ َوَّللا  ررَن َّللا   " [12,11َوِ رريٍَّم يُوَ رر  بَِ ررا أَْو َدْيررٍن َغْيررَر ُمَ,رر ر ٍ َوِ رريَّمً م ِ
ُ يُْفتِيكُْم فِه اْلَكلَلَِم إِِن اْمرُرٌا م الوارد  فه آخر القور  وهه بوله تةال  " يَ واآلي ْقتَْفتُونََك باُِل َّللا 

ا اثْنَتَرْيِن َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت فَلََ ا نِْ ُف َما تََرَك َوهَُو يَِرثَُ ا إِن لَّرْم يَكُرن لََّ را َولَرٌد فَرِ ن َكانَتَر
َ را,ً َونَِقراا فَِللرذََّكِر ِمثْراُل َطرظ ِ األُنثَيَرْيِن يُبَري ُِن فَلَ ُ  ا تََرَك َوإِن َكانُواْ إِْخَو ً ر ِ ُ لَكُرْم أَن َما الث لُثَاِن ِممَّ َّللا 

ُ بِكاُل ِ َشْهٍا َعِليٌم ]النقاا :   " [176تَِ,ل واْ َوَّللا 

آليرات التره تثيرر الطقاقريات عنرد هذه هه اآليات الوارد  فه المواري  فه القرآنت وهره مرن ا
ف ه من المنااض المطرمرم التره , ينبغره ا,بترراب من رات  تكثير من الةلماا إذا تةره ل ا أطد

والوا,را مرن النقرال عرن م أنره كران مرن  تعل  الرغم من أن المنقروال في را أكثرره عرن ال رطابم
 ظ رر لرهلنراس بقبول رات ولمرا لزم ابواال فه تفقير اآليات وأُ هذه األباب ا, ت ادت ولكن ظ رت 

أن اآليات تقوال شيئا وما يقولونه شريئا آخرر  فكررت مررارا وتكررارا فره النظرر فره هرذه اآليرات 
ولكرن كنرت أتكاقرالت إلر  أن بررأت اريقرم  ديرد  للتورير   ت ةرال التركرم , تةروال وتروزع علرر  

توزيرع التركرم  إلر ولكن ا اريقم ع يبم  دا تقتلزم لكه ي ال اإلنقران  ت 112عدد واطد  طيا
ت وبردون هرذه األنرواع الطديثرم مرن الريا,ريات أنواع طديثم من الريا,ياتإتقان  عل  أقاق ا 

ت ولمرا كنرت مقتنةرا تمرام ا,بتنراع أن ديرن هللا قر ال ال عل  المقلم أن يققم علر  أقاقر ايقتطي
ره علر  بف رم مخرالف لمرا يقولونره تمامرات ونةر ايقيرت نظرنا فه اآليرات لنتردبرت فخر نرا من ر

القارىا ف منا وأف رام م فره هرذه اآليرات وليروازنت مرن منرا براال بمرا بالره القررآنت ونةترذر مرن 
 تالمفكر المةقرد  فره توزيرع طظروظ التركرم ألن را مةقرد  القارىا أننا لن نةره له تققيمم ذلك

                                                
وهو زيادة الفروض عن الواحد الصحيح فت ون  ,من المعلوم  ن توزيع التر ة على طريقة  هل السنة يؤد  يلى القول بالعول 112

 !!الحظوظ مثال واحد وربع  و واحد وثلث
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ونقتبس فره هرذا المبطر  ت ونكتفه بةره ف منا نطن توتطتام فه تو,يط ا إل  مقاطم كبير 
اإلمكرانت تفقير "مفاتيا الغيب"  للرازي لما فيه من التوقع وعره ومنابشم لآليات بدر  من

   عليه: فنذكر التفقير ثم نةلض

 واعلرم" مرا ن ره: ",يو يكم هللا فه أو,دكرم للرذكر مثرال طرظ األنثيرين"يقوال الرازي فه تفقير 
 الميرت ألن وذلرك ، فثلثرم فررادا,ن طراال أما: الوالدين مع ا تماع وطاال ، انفراد طاال لاو,د أن
:  األوال الققرم . فقرا الرذكور أو ، فقا ا,نا  يخلف أن وإما ، مةا وا,نا  الذكور يخلف أن إما
 { . األنثيرين َطرظِ  ِمثْرالُ  ِللرذََّكرِ : ْ بقوله فيه الطكم هللا بين وبد ، مةا وا,نا  الذكران خلف اذا ما

 قر مان فللرذكر واطرد  وأنثر  واطردا ذكراً  الميت خلف ذاا:  أطدهما:  أطكاما يفيد هذا أن واعلم
 ذكرر لكرال كران ا,نرا  مرن و ماعرم الذكور من  ماعم الوار  كان إذا:  وثاني ا ، ق م ولانث 
 كراألبوين الروارثين مرن آخررون  مرع األو,د مرع ط رال إذا:  وثالث ا.  ق م أنث  ولك ، ق مان

 طررظ مثررال للررذكر األو,د بررين القرر ام تلررك بةررد هالبرراب وكرران ، قرر ام م يأخررذون ف ررم والررزو ين
:  الثرانه الققرم. الكثيرر  األطكرام هرذه يفيرد{  األنثيرين َطظِ  ِمثاْلُ  ِللذََّكرِ : ْ  بوله أن فثبت األنثيين

 كانرت وإن ، الثلثران فل رن ، اثنتين فو  كن إن نأن  تةال  بين:  فقا ا,نا  وخلف مات إذا ما
 فةرن ، فيره واختلفروا.  ال رريا برالقوال البنترين طكم يبين لم تةال  أنه إ, ، الن ف فل ا واطد 
 الن ف ف و البنتين فره وأما ، ف اعدا البنات من الثل  فره الثلثان:  باال أنه عباس ابن
 «إن» وكلمرم{  تَرَركَ  َمرا ثُلُثَرا فَلَُ رنَّ  اثنترين فَْو َ  نَِقاا كُنَّ  فَِ ن: ْ  باال تةال  بأنه عليه واطت  ،
 ينفره وذلك ، ف اعداً  ثلثا بكون ن مشروا الثلثين أخذ أن عل  يدال وذلك ، للشتراا اللغم فه

 ألنه ، عباس ابن عل  ,زم الكلم هذا أن:  األوال:  و وه من وال واب. للبنتين الثلثين ط وال
ً  الن ف ط وال ف ةال{  الن ف فَلََ ا واطد  َكانَتْ  َوإِن: ْ  باال تةال   ،  واطرد بكون را مشررواا
ً  الن ررف ط رروال ينفرره وذلررك .  بولرره يباررال ف ررو  ررا إن الكررلم هررذا أن فثبررت ، للبنتررين ن رريبا
 أنره عليره ويردال الو رف؛ انتفراا عند الطكم انتفاا عل  تدال «نإ» كلمم أن نقلم , أنا:  الثانه

 الثنترين ن ريب أن علر  دال ا, مراع ألن ، اآليترين هراتين برين التنرابه لرزم كذلك األمر كان لو
 ، بفقرادهما القروال و رب للشرتراا «إن» كلمرم يكرون أن وبتقردير ، الثلثران وإما ، الن ف ماإ

 لَّررمْ  َوإِن: ْ  براال تةرال  وألنره ، براال فكران البااررال إلر  يف,ره ا,شرتراا بكلمرم القروال أن فثبرت

ْقبُوَ,مٌ  فرهان َكاتِبًا تَِ ُدواْ   مرن تق رروا أن  نراح علريكم فلريس: ْ  وبراال[  283:  البقر { ]  مَّ

. اآليررات هررذه فرره ا,شررتراا مةنرر  يفيررد أن يمكررن و, ،[  101:  النقرراا{ ]  خفررتم إن ال ررل 

 اثنترين نقراا كن فان:  والتقدير ، وتأخيرا تقديما اآليم فه أن هو:  ال واب فه:  الثال  الو ه
 أ مةروا فقد األمم قائر وأما ، عباس ابن ط م عن ال واب هو ف ذا ، الثلثان فل ن فوب ما فما

 مقررلم أبررو برراال:  األوال:  بو رروه ذلررك عرفنررا وإنمررا:  بررالوا ، الثلثرران البنتررين فررره أن علرر 
 وخلرف مرات مرن ألن وذلرك{  األنثيرين َطرظِ  ِمثْرالُ  ِللرذََّكرِ : ْ  تةرال  بوله من عرفناه:  ا, ف انه

{  األنثيرين َطرظِ  ِمثْرالُ  َكرِ ِللرذَّ : ْ  تةرال  لقولره الثلثرين ا,بن ن يب يكون أن ي ب ف  نا وبنتا ابنا
 أن مطالم , و ب ، الثلثان هو ه نا الذكر ون يب ، األنثيين ن يب مثال الذكر ن يب كان فاذا
 ف  نرا وبنترا ابنرا وخلرف مرات اذا:  الررازي بكر أبو باال:  الثانه ، الثلثين ا,بنتين ن يب يكون
 مرع البنرت ن ريب كران فراذا{  األنثيرين َطرظِ  الُ ِمثْر ِللرذََّكرِ : ْ  تةال  بوله بدليال الثل  البنت ن يب
 الرذكر ألن ، أولر  كران الثلر  هرو أنث  آخر ولد مع ن يب ما يكون فبأن ، الثل  هو الذكر الولد
 األنثيرين طرظ أن يفيرد{  األنثيرين َطرظِ  ِمثْرالُ  ِللرذََّكرِ : ْ  تةرال  بولره أن:  الثالر .  األنث  من أبوى
 علر  وذلرك الواطرد  األنثر  طرظ مثرال الرذكر طظ يكون أن لزم إ,و ، الواطد  األنث  طظ من أزيد
 هرو ذلرك يكرون أن و رب فنقروال الواطرد  طرظ مرن أزيرد األنثيين طظ أن ثبت واذا ، النص خلف
 ال رل  عليره أنره اآليرم هرذه نرزوال قربب فه ذكرنا أنا:  والرابع ، بالفر  بائال , ألنه ، الثلثان
 تةرال  أنره:  الخرامس.  بلنراه مرا علر  يردال وذلرك ، الثلثرين عالربير بن قةد بنته أعا  والقلم

 ، الثنترين طكرم يرذكر ولرم ، فروب ن فمرا الرثل  وطكم البنات من الواطد  طكم اآليم هذه فه ذكر
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{ ْ  تَرَركَ  َما نِْ فُ  فَلََ ا أُْختٌ  َولَهُ  َولَدٌ  لَهُ  لَْيسَ  َهلَكَ  امرا إِن: ْ  األخوات ميرا  شرح فه وباال

ا الثلثان فَلَُ َما اثنتين َكانَتَا فَِ ن  الواطرد  األخرت ميررا  ذكرر ف  نرا[  176:  النقراا]  { تََركَ  ِممَّ

 مرن م مرل اآليترين هراتين مرن واطرد  كرال ف رار ، الكثيرر  األخروات ميررا  يرذكر ولم واألختين

 ، لكبررذ أولرر  البنترران كانررت الثلثررين األختررين ن رريب كرران لمررا:  فنقرروال ، و رره مررن ومبينررا و رره
 الثلثررين علر  يرزداد , الكثيررر  البنرات ن ريب كران ولمررا ، األخترين مرن الميررت الر  أبررب ألن مرا
 بالميرت ات را, أشرد كانرت لمرا البنرت ألن ، ذلرك علر  الكثير  األخوات ن يب يزداد , أن و ب
 ، البرراب هررذا فرره المررذكور  الو رروه م مرروع ف ررذا ، األبرروى علرر  زائرردا األ,ررةف  ةررال امتنررع
 القيراس مرن والخرامس ، القرنم مرن مرأخوذ والرابرع ، اآليم من مقتنبام ا,وال الثلثم  وهفالو
 الواطرد ا,برن أمرا:  فنقروال فقرا الرذكور األو,د وخلرف مرات اذا وهرو:  الثالر  الققم أما .ال له
 َطرظِ  ثاْلُ مِ  ِللذََّكرِ : ْ  تةال  بوله د,لم من ا,وال:  و وه من وبيانه ، الماال كال أخذ انفرد اذا فانه

 براال ثرم .األنثيرين ن ريب مثرال الرذكر ن ريب أن علر  يردال هرذا فان[  176:  النقاا{ ]  األنثيين

 ن يب ان اآليتين هاتين م موع من فلزم{  الن ف فَلََ ا واطد  َكانَتْ  َوإِن: ْ  البنات فه تةال 
 والقرلم ال رل  ليرهع بولره وهره القنم من ذلك نقتفيد أنا:  الثانه.  الماال  ميع المفرد ا,بن
 ا,برن كران ولمرا ، ذكرر ع ربم ا,برن ان نرزاع و, « ذكرر ع ربم ولر  فرل القر ام أبقت ما »: 

 أبرررب ان:  الثالر .  الكرال يأخررذ أن قر ام يكرن لررم إذا فيمرا و رب القرر ام بةرد بقره مررا لكرال آخرذاً 
 مةره يكرن لرم ذافرا ، الميررا  مرن مةرين بردر با, ماع له وليس ، ا,بن هو الميت إل  الة بات
 . اهـ ".الكال يأخذ أن فو ب ، الزائد يأخذ بأن منه أول  بدرا يأخذ ان له يكن لم فره  اطب

 ونتوبف لمنابشم تفقير هذا ال زا من اآليم للفخر الرازي:
نثيينت ف ذا مات المرا فنقوال نطن نتفض مع اإلمام فه المقألم األول  وهه أن للذكر مثال طظ األ

و امرأتين فه الخمقين من الةمرت ير  هرذا الر,ريع مثل مرا تمامرات فرالطكم  وترك افل ر,يةا
 نثيين.هنا وا,ا تماما وهو أن الذكر بغه النظر عن عمره له مثال طظ األ

 تأما النقام الثانيم فنطن نخالفه في ا تمام المخالفم وهه نقام أن البنتين ف اعدا ل مرا الثلثران
ت مرع أن اآليرم تقروال شريئا آخرر تمامرا وهرو م والشريةم أي,راالتققيم عند القرن ولاقف ن د هذا

 . اثنتين فيما فو ليس  فو  اثنتين"نقااا فو  اثنتين"ت وبدهه أن 
أم أنه كران مرن  تولنا هنا وبفم للتأمال هال كان ما باله الرازي فه الرد عل  ابن عباس  طيطا 

 ؟  باب القفقام الفق يم
 فقررها الررازي برائل  ال تةال  "ف ن كن نقااا فو  اثنتين"لنتتبع اآليم كلمم كلمم ولنرى: يقو

فقررا: بررين تةررال  أن ررم إن كررن فررو  اثنتررين، فل ررن  ا,نررا الققررم الثررانه: مررا إذا مررات وخلررف " 
 " الثلثان، وإن كانت واطد  فل ا الن ف، إ, أنه تةال  لم يبين طكم البنتين بالقوال ال ريا

ا مرات وخلرف )اإلنرا ( فقرا كمرا يردعه الررازي ؟ ن رد أن ونقأال: هال اآليم تتكلم هنا عرن مرا إذ
 اآليم تتطد  عن )نقاا( وليس )إنا ( ت ويقأال قائال وما الفر  ؟

 بمةنر  "البنرت  ولكن ليقت كال أنث  امرأ ت أنث  ت - مفرد نقاا -نقوال الفار  كبير فكال امرأ  
 رلت فقرد يكرون ذكررا " مثل أنثر  ولكن را ليقرت امررأ ت وأي,را كرال ر رال ذكرر ولريس كرال ذكرر ر

فل تدخال "الفتيات" فه هذه اآليم قواا كرن اثنترين  تأو غلما فل ي ا أن نقميه ر ل ر,يةا
 أو ثلثم أو طت  عشرين.

 )نقرراا( إذا فاآليرم هنررا ترذكر طالررم واطررد  وهره إذا مررات أي شرخص وترررك ثررل  إنرا  بالغررات 
 ف اعدا فل ن ثلثا ما ترك.

اس الن ف ن يب ا,ثنترين!!ت ونتفرض مرع اإلمرام الررازي فره أن ولقت أدري كيف  ةال ابن عب
ابن عباس ر,ه هللا عنه أخاأ فه هذه المقألمت ولكنا نرى أن الرازي والقاد  الفق راا تركروا 

فيقروال   :اآليم الوا,طم من أ ال تمطكات مثرال التره ذكرهرا الررازيت ولنةرره ل رذه التمطكرات 
إذا ت  "الو رف انتفراا عنرد الطكرم انتفراا علر  تردال «نإ » كلمرم أن نقلم , أناالفخر الرازي "
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نلغره ت ف ذا وربه من ع ائرب الردهر !" من أ ال اإل ماعبمةن  " إنف ذا الةالم ال ليال , يقلم 
ت ألننررا لررو ف منررا الكلمررم كمررا هرره فرره اللغررم اللغررم مررن أ ررال إ مرراع الةلمرراا!! مةنرر  الكلمررم فرره

 !مةن  الكلمم قيادي هذا إل  فقاد اإل ماعت إذا لنلغه
ونود أن نذكر القارىا هنا بفائد  التأويال والتفويهت فما عررف أوال ومرا , ن رال فيره إلر  مرا  

م بأف رام مةينرم فره اآليراتت لرم قرل   المر المرتكلم ه المفقرريالفقيد ياابض النص تركناهت ولكن الق
أن كلمرم "إن" تردال نرا , نقرلم إ" :عمرال الكلمرمت وبراال  يقتاع التوفيض بين ا وبين اآليات فألغ

 عل  انتفاا الطكم عند انتفاا الو ف "ت ماذا تكون القفقام إذا إذا لم تكن هذه قفقام؟
ويقررتدلون علرر  إباررال م لمةنرر  الكلمررم بف ررم فاقررد أي,ررا ل ررم و لرريس بررنص شرررعه ف ررارت 

 فِره َوإِذَا َ,رَرْبتُمْ ند  بة,ر ا فره مقابرال الن روصت فاقرتدلوا بف م رم لقولره تةرال  "األف ام تقرا
اْلَكرافِِريَن  األَْرِه فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُ نَاٌح أَن تَْقُ ُرواْ ِمَن ال َّلَِ  إِْن ِخْفتُْم أَن يَْفتِنَكُُم الَّرِذيَن َكفَرُرواْ إِنَّ 

بِينرراً ]النقرراا :  اً م  إِن كُنررتُْم َعلَرر  َقررفٍَر َولَررْم " وبف م ررم لقولرره تةررال  "و َ [101َكررانُواْ لَكُررْم َعررُدو 
ْقبُوَ,ررمٌ فَررِ ْن أَِمررَن بَْةُ,رركُم بَْة,رراً فَْليُررَاد ِ الَّررِذي اْاتُِمررَن أََمانَتَررهُ تَ  ]البقررر  :  ... ِ ررُدواْ َكاتِبرراً فَِرَهرراٌن مَّ

ت واآليتان , دليال في ما عل  ما يقولونت إ, أن ما يرون أنره , ي روز أن تكرون " إن " "[283
ن نقوال ل ما بال هره تفيرد في مرا ا,شرتراا وف مكرم فه هاتين اآليتين تفيدان ا,شتراات ولكن نط

ت ف ذا القروال الرذي بالره  113أنتم هو الفاقدت ولكن ليس هذا مكان عره التأويال ل اتين اآليتين
إ, مراذا يكرون الو رف لمرن يقرقا مردلوال كرلم  و اإلمام الرازي تمطك وقفقام ,  داال في رات

 هللا ألنه لم يقتاع ف مه .
هرذه طيلرم  و تيم لتخري  اآليم عل  أبواال الةلماا ف و القوال بالتقديم والتأخيرأما المطاولم الثان

الكثير من الفق اا والمفقرين للخروم من مأز  التوفيض بين آيتين أو آيرم و بةره الروايراتت 
ونطن نقوال أن القوال بالتقديم والتأخير بل دليال عل  ذلك هو من باب التقوال علر  هللا عزو رالت 

 هنا عل  هذا التقديم والتأخير؟فما الدليال 
, دليال ويا ليت األمر ابت ر عل  التقديم والتأخير بال تقديم وتأخير وإ,افم كلمات لتتوافض مع 

أما نطن فنأخذ اآليم كما هه و, نقوال بتقرديم أو ترأخير أو بو رود مطرذوف ! ف م القاد  الةلماا
 !لقت أدري لم طذفه هللا –

الفخررر الرررازي واقررتد,له ب ررا علرر  أن الثلثررين مررن ن رريب البنتررين وإذا نظرنررا فرره بررابه أبررواال 
تطرراوال تبريررر مخالفررم الررنص ولكن ررا , تقرروى علرر   تف رراعدا و رردنا أن ررا اقررتنتا ات وأف ررام

فرل بررد أن مررا بخرلف ذلررك لرريس  تفرالنص يخررص النقررو  فرو  ا,ثنتررين بررالثلثين تمكاتفرم الررنص
 كذلك.

 )نقرراا( ه إذا مررات أي شررخص وترررك ثررل  إنررا  بالغرراتإذا فاآليررم هنررا تررذكر طالررم واطررد  وهرر
 ف اعدا فل ن ثلثا ما تركت وقكتت اآليم عن ثل  طا,ت أخر أ, وهه:

 . إذا مات وترك )امرأتين(-1
 إذا مات وترك )عددا من البنات( قوااا كن اثنتين أو ثلثم أو مائم. -2
 . إذا مات وترك )بنات ونقو ( -3

                                                
 صف  دوما: نعرض هنا تأويل آية منهما حتى نوضح لهم  ن فهمهم سقيم و  ن "ين" تفيد انتفاء الح م عند انتفاء الو 113

الفهم القاصر لآليات  و الفهم على المعنى ا صطالحي الفقهي لل لمة فليإ هذا هو المراد بل الحمل نقول سبب اللبإ في هذه اآلية هو 
دوما في القرآن على المعنى العام , وهنا مثال لما ةد يفهمه البعض  فهما ةاصرا , فقد يفهمها البعض تبعا للفهم الفقهي وهي ةصر 

ن ام    ن " و صالة الرباعية يلى ر عتين فيشترط الخوف لقصر الصالة نزو  على ةوله تعالى   ال ل يو  مو ج  ضي ف ل يوإ  ع  بوت مو فيي األ رو ييذ ا ض ر 
ان واو ل   مو ع   ين     واو يين  الو  افيري ين    ف ر  فوت مو   ن ي فوتين   م  ال ذي ن  الص ال ةي يينو خي واو مي بييناً ]النساء : ت قوص ر  اً مُّ مع  ن الحديث هنا في هذا السيا   [101د و 

المنقول يلينا بالتواتر  نه  ان يقصر في  ل سفر ولقد نظرت في هذه اآلية )ص(, و ن الثابت من فعل النبي صالة الخوفهو عن 
منه لمن يقدإ  ةوال القدماء , حيث يقول ما   ثيرة يلى  ن ظهر لي فيها تأويل جيد ثم وجدته في  تاب نيل األوطار للشو اني فننقله

الضرب في  :ر عتين وةيد ذلك بأمرين وةد يقال ين اآلية اةتضت ةصًرا يتناول ةصر األر ان بالتخفيف وةصر العدد بنقصان نصه  "
األمران و انوا آمنين فيصلون صالة خوف مقصوًرا عددها و ر انها وين انتفى  فإذا وجد األمران  بيح القصران . األرض والخوف

وجد الخوف واإلةامة ةصرت  انتفى القصران فيصلون صالة تامة  املة وين وجد  حد السببين ترتب عليه ةصره وحده فإن مقيمان
اآلية وين وجد السفر واألمن ةصر العدد واستوفيت األر ان  األر ان واستوفى العدد وهذا نوع ةصر وليإ بالقصر المطلق في

تسمى تامة  نوع ةصر وليإ بالقصر المطلق وةد تسمى هذه الصالة مقصورة باعتبار نقصان العدد وةد من وهذا  يًضاوصليت صالة  
 " اهـ . باعتبار تمام  ر انها وين لم تدخل في اآلية
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 ا التققيم ال ديد كيف يور  ها,ا؟ بد يقأال قائال: وعل  هذ
لم ن د تف يل ل ذه الطا,ت فه كتب التفقير أو الفقه بال و دنا  مةا للنقاا مع البنرات  :نقوال

بالرت " ذكرر  مع أن اآليم عندما أرادت التركيرز علر  ال رنس توت نيف ن كل ن عل  أن ن إنا 
هنا هو القن وليس ال رنست أمرا تققريم لم أن المراد التركيز عليه فةُ  توأنث " ثم بالت "نقاا"

 اإلر  عل  هذا الرأي يكون كالتاله:
الن رفت وفره و فه طالم اإلنفراد تأخذ البنت مثال طظ ا,نثيينت  لهمع و ود الذكر يكون  نقوال:

طالم و ود ثل  نقراا ف راعدا فل رن الثلثرانت أمرا برابه الطرا,ت التره لرم يفرر  بين را الفق راا 
 ف ه كالتاله:

الم و ود امرأتين أو بنات برأي عردد كرن  يأخرذن البرابه مرن التركرم بةرد أ رطاب فه ط -1
 وإذا انفردن أخذن التركم كاملم. تالفروه

فررره طالرررم و رررود بنرررات ونقررراا يأخرررذن البرررابه مرررن التركرررم بةرررد أ رررطاب الفرررروه   -2
فيبق  الطاال  تذكر أي فر  بين ماتبالتقاويت فل نفر  بين المرأ  والبنت ألن اآليم لم 

 بالنقبم ل ن كما هو.
بد يقوال البةه: ولكرن علر  تققريمك هرذا برد تأخرذ الفتاتران أكثرر مرن ثرل  نقراات أ, يةرد هرذا 

 التققيم غير مناقه؟
نقوال: , يمكن أن تأخذ البنتان بأي طاال مرن األطرواال أكثرر مرن ن ريب النقراا فرو  اثنترينت برال 

 قيأخذن مثل ن تماما و, يمكن أن تت اوزهن بأي طاال .
بد يتقائال القارىا: لم كال هذا اإل ررار مرن الفق راا علر  أن "فرو  اثنترين"  تةنره اثنرين فمرا 

 فو ت لم , تكون تةنه ثلثم ف اعدا ؟
الررذي نشرر د لرره  –نقرروال: كررال هررذا التطرروير وكررال مطرراو,ت ا,لتفرراف مررن اإلمررام الفخررر الرررازي 

الر رال فب را مرن أي مقرألمت  بالقدر  عل  التملص واختل  مبررات وافترا,ريات يمكرن التفلرت
ت ومررن غيررره مررن الةلمرراا  رراا بقرربب طرردي  رواه اإلمررام أطمررد   -علمرراا الكررلم كبررار كرران مررن

 : النص هنا للترمذي والبي قه والترمذيت و

ثَنَا - 2018 ثَنِه ُطَمْيدٍ  ْبنُ  َعْبدُ  َطدَّ ٍ  ْبنُ  َزَكِريَّااُ  َطدَّ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ْمٍروعَ  ْبنُ  َّللاَِّ  عُبَْيدُ  أَْخبََرنَا َعِدي 

دِ  ْبنِ   بَاالَ  َّللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  َ ابِرِ  َعنْ  َعِقيالٍ  ْبنِ  ُمَطمَّ
بِيعِ  ْبنِ  َقْةدِ  اْمَرأَ ُ  َ اَاتْ  ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالِ  إِلَ  َقْةدٍ  ِمنْ  بِاْبنَتَْيَ ا الرَّ  يَا فَقَالَتْ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
بِيعِ  ْبنِ  َقْةدِ  اْبنَتَا َهاتَانِ  َّللاَِّ  َرقُوالَ  ُ َما َوإِنَّ  َشِ يًدا أُُطدٍ  َيْومَ  َمَةكَ  أَبُوهَُما بُتاِلَ  الرَّ  َمالَُ َما أََخذَ  َعمَّ
ُ  يَْقِ,ه بَاالَ  َماالٌ  َولَُ َما إِ,َّ  تُْنَكَطانِ  َو,َ  َما,ً  لَُ َما يََدعْ  فَلَمْ    َ فَبَةَ  اْلِميَرا ِ  آيَمُ  فَنََزلَتْ  ذَِلكَ  فِه َّللاَّ

ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ  ِ َما إِلَ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ُ َما َوأَْعاِ  الث لُثَْينِ  َقْةدٍ  اْبَنتَهْ  أَْعاِ  فَقَاالَ  َعم ِ  َوَما الث ُمنَ  أُمَّ
 "اهـ . لَكَ  فَُ وَ  بَِقهَ 

وأنرا  ت أخذوا يلوون فه كلمات القرآن طت  توافض هرذه الروايراتتفلما  ا الطدي  عندهم قندا
م ط رأع ب من طدي  ي ا وهو مخالف هذه المخالفم ال ريطم لكتاب هللات و الرد عل  هذه ال

  اهز: هذا كلم رقوال هللا وهو أعلم بالقرآن منك ومنا.
مةاذ هللا أن يأته رقوال بما يمكن أن يخرالف كتراب ربره بردر أنملرمت وهرذا الطردي   :ونطن نقوال

لف للقررآنت ن رد أنره مرردود متنرا مرن و روه أخررىت بغه النظرر عرن  قرنده وعرن متنره المخرا
 بليل فه ت رف الرقوال فه هذاالموبف:ولنتأمال 

 ن د أن رقوال هللا قكت عن اقتيلا األخ عل  أمواال أخيه المتوف  وهو يقوال ألرملتره )يق,ره
 ، وطاشا لرقوال هللا أن يقكت عن أمر مثال هذا. (هللا فه ذلك

 :طيا، نر ع إل  مقألم التوار  فه دار ال  ر ولنف م هذه النقام بشكال وا,ا   
بلنرا إن القرروم فره ال اهليررم كانررت ل رم بواعرردهم وبروانين م فرره الميرررا ، وترتلخص فرره أمرررين 
اثنين: النقب والة د. ولما بة  الرقوال األعظرم تررك م فره أوال األمرر علر  مرا كرانوا عليره، , 

ررا تَررَرَك اْلَواِلررَداِن "و َ :بررال إن الةلمرراا يقرروال إن هللا أبرررهم علرر  ذلررك فقرراال ِلكُررال ٍ َ ةَْلنَررا َمررَواِلَه ِممَّ
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الَّرِذيَن َعقَرَدْت أَْيَمرانُكُْم " َوالمراد التوار  بالنقرب، وبراال بةردها "  ت  [33]النقاا :   َواألَْبَربُونَ 
َ َكاَن َعلَ  كُرال ِ َشرْهٍا َشرِ يداً ]النقراا :   لمرراد التروار  بالة رد. وا "  [33فَ تُوهُْم نَِ يبَُ ْم إِنَّ َّللا 

ثم  اا األمر بال  ر ، وو لت  موع الم ا رين إل  يثرب، وبام الرقوال الكرريم يرااخه برين 
الم ررا رين واألن ررار، ف ررارت برروانين الترروار  تقرروم علرر  أمرررين همررا: ال  ررر  والمااخررا . 

أمررواال لنررا، يررروى عررن الزبيررر بررن الةرروام أنرره برراال" لمررا برردمنا مةشررر بررري  المدينررم برردمنا و, 
( وآخيرت  خار رم برن زيرد فو دنا األن ار نةرم األخروان فأورثونرا وأورثنراهم، فر خ  أبرو بكرر )

أُْولُرواْ األَْرَطراِم " َ كةرب برن مالرك، فروهللا لرو برد مرات عرن الردنيا مرا ورثره غيرري، طتر  أنرزال هللا
َ بِكُررال ِ َشرر ِ إِنَّ َّللا  . فرره كترراب هللا "  [75ْهٍا َعِلرريٌم ]األنفرراال : بَْةُ,ررُ ْم أَْولَرر  بِرربَْةٍه فِرره ِكتَرراِب َّللا 

 114" اهـ .فر ةنا إل  مواريثنا
أمرام أن راري تروفه ببرال نرزوال آيرات الميررا ، بطردود القرنم  تونطرن مرع خبرر قرةد برن الربيرع

"يرثره  :الثانيم لل  ر ، وكان ي در بالرقوال األعظم أن يقوال ل ذا األخ المقتوله علر  التركرم
لم يكن من أباربه، و, ترثه أنت وإن كنت من األبربين " أي أنه كران عليره أخوه الم ا ر وإن 

ِذ اْلةَْفررَو َوأُْمررْر بِرراْلةُْرِف " ُخررأن يطكررم بررالةرف فرره طرراال عرردم و ررود نررص عمررلً بقولرره تةررال  
 " [199َوأَْعِرْه َعِن اْلَ اِهِليَن ]األعراف : 

 ولكن هال كان لقةد بن الربيع أخ من الم ا رين؟ 
. نةرم!! 228ص 3وابن األثير فره البدايرم والن ايرم م 523ص 3بنا ابن قةد فه ابقاته موي ي

إنه عبد الرطمن بن عوف. يقوال ابن قةد: لما آخ  الرقوال بين قةد بن الربيع وعبرد الررطمن 
بن عوف انالض به قةد إل  منزله فدعا باةام فأكل وباال له: له امرأتان وأنت أخره فره هللا , 

أنزال لك عن إطداهما فتتزو  ا. فقاال عبد الرطمن: , وهللا. باال قةد بن الربيع ف لرم امرأ  لك، 
إل  طديقته أشراارك ا. فقراال عبرد الررطمن: ,.. برارك هللا لرك فره أهلرك ومالرك. ثرم نزلرت آيرات 

فر ن كران لكرم ولرد { وبراال ْف ن كن نقاا فو  اثنترين فل رن ثلثرا مرا ترركالمواري ، فقاال تةال ْ
    [12]النقاا :  {ن مما تركتم من بةد و يم تو ون ب ا أو دين..فل ن الثم

لررم لرم يابررض نظررام التروار  المررألوف ويررأمره الرقرروال  فبمرا أن اآليررم ببررال نرزوال أيررم المواريرر ت
 بتوري  عبد الرطمن بن عوف؟  

م وفرره هرذه الطالرم , و,يررم لره علر  تركررم أخيره المقررل تذا بلنرا أن هررذا األخ كران مشرركاإالل رم 
 وكان الرقوال قينتزع ا منه. 

نره مرن براب الرطمرم أل ت)ص(إذا فه  ميع ا,طواال , مبرر ل ذا الت رف المزعوم مرن الرقروال
وفره  تمن باب الةرف يرأمره بتورير  ابرن عروفو  تأمره بالبر وا,طقان ال  اليتام الةامم قي

 " طالم الكفر , و,يم للكافر عل  تركم المقلم فتنزع منه.
 .(ص) األعظم هذا الطدي  ونطن مرتاطه الباال متيقنين أنه تقوال عل  الرقوال لذا نرد

إذا وكمرا رأينررا ف ررذا الطرردي  غيرر مقبرروال متنررا مررن و رروه عرد  ويكفرره مةار,ررته للقرررآن ولكررن 
ي ررب علينررا أن  ذكرنرا هررذا الو ره لاخررو  الرذين , يقررنة م إ, األطاديرر ت وبمرا أن الطرردي  قرقا

 و أن الثلثين ن يب النقاا فو  اثنتين.ت وهنف م اآليم كما هه
 

 ونوا ال متابةم تفقير الرازي ل ذه اآليات:
ْنُ َما واطد ِلكاُل   َوأِلبََوْيهِ : ْ  تةال  بوله"  ا القدس م   { . َولَدٌ  لَهُ  َكانَ  إِن تََركَ  ِممَّ

 : أطواال ثلثم لابوين أن اعلم:  الثانيم المقألم........ 
 اقرم أن نرزاع , أنره واعلرم ، اآليرم هرذه مرن المرراد وهرو ولرد مة ما اليط  أن:  األول  الطالم
 أن:  أطرردها:  أو رره ثلثررم علرر  وبوع ررا يمكررن الطالررم ف ررذه ، وا,نثرر  الررذكر علرر  يقررع الولررد
 القردس من مرا واطرد لكرال ا,بوان ف  نا ، واطد من أكثر أو ، واطد ذكر ولد األبوين مع يط ال

 أن:  وثالث را.  أي,را ذكرنراه مرا الطكرم وه نا ، أكثر أو بنتان ويناألب مع يط ال أن:  وثاني ا. 
                                                

 متمب شت, ر ح لتو  أصو  جبيبة للفله اإلسالمي . 114
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 هرذه بطكرم القردس ولراب القردس ولرلم ، الن رف للبنت ف  نا واطد  بنت األبوين مع يط ال
 اهـ "التة يب بطكم لاب أي,ا البابه والقدس.  اآليم

 ويطض لنا هنا أن نتقائال:
 فمن أين  ااوا ب ذا )التة يب( ؟ د مثال األم تاآليم بالت أن لاب القدس فقا فه طالم الول

, لفظرا و, مةنرر  ولقرد برراال الفق راا ب ررذه  115فرنطن , ن ررد فره القرررآن شريئا اقمه)التة رريب( 
النظريم فه التة يب ليققموا ما بقه من التركم بةد طظوظ الورثم اقتنادا إل  أطادي  قرنبين 

 . بالن ا فيما بةد
 الرازي :لنتابع التفقير مع اإلمام  
بوله تةال : ْ ف ن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلمه الثل  {.  وفه اآليم مقألتان:  المقرألم " 

األول : اعلم أن هذا هو الطالرم الثانيرم مرن أطرواال األبروين، وهرو أن , يط رال مة مرا أطرد مرن 
 نررا لررام األو,د، و, يكررون هنرراك وار  قررواهما، وهررو المررراد مررن بولرره: ْوورثرره أبررواه { ف 

الثل ، وذلك فره ل ا، والبابه لاب، وذلك ألن بولره: ْوورثره أبرواه { ظراهره مشرةر بأنره , 
وار  له قواهما، واذا كان كذلك كان م موع الماال ل ما، فاذا كان ن يب األم هو الثل  و رب 

كمرا فره للرذكر مثرال طرظ األنثيرين  أن يكون البابه وهو الثلثان لراب، ف  نرا يكرون المراال بين مرا
هررذا كلرره اذا لررم يكررن للميررت وار  قرروى األبرروين، أمررا اذا ورثرره أبررواه مررع أطررد  ت  طررض األو,د

الزو ين فذهب أكثر ال طابم ال  أن الزوم يأخذ ن يبه ثم يدفع ثل  مرا بقره الر  األم، ويردفع 
ابه الر  : يدفع ال  الزوم ن يبه، وال  األم الثل ، ويدفع الب البابه ال  األب، وباال ابن عباس

 . " اهـ : , أ د فه كتاب هللا ثل  ما بقه األب، وباال
مرن الرنص ت أمرا الررأي اآلخرر ونتفض مع ابن عباس تمام ا,تفا  فه هذه النقام لظ رور ط تره 

 ف و من باب القياس ومةلوم أن القياس , يقوى عل  مكاتفم النص .

هرذا ال رزا وا,را  ردا ولقرد ذكرر ونأته إل  بوله تةال  " وإن كان له إخو  فامره القردس" و
؟ و, نريد أن نثقرال ةدان  مةا أم أن أبال ال مع ثلثمثنين هال ياإلمام الرازي الخلف فيه  فه اإل
 عل  القارىا بما , طا م لنا به .

فن ررد أن اإلمررام الرررازي دخررال فرره تفريةررات كثيررر  متةلقررم بمةنرر   توننتقررال إلرر  ميرررا  األزوامٍ 
ثرم انتقرال إلر  الطردي  عرن  تت وأهمال اآليم ربما ألن ا أو,ا مرن الرلزمالزوم وثبوته بةد المو

 وهه مرتبام تمام ا,رتباا باألخو ت فقاال اإلمام ما ن ه: تالكللم
ْنُ َما واطد فَِلكاُل   أُْختٌ  أَوْ  أَخٌ  َولَهُ  أوامرأ  كللم يُوَر ُ  َرُ الٌ  َكانَ  َوإِن: ْ  تةال  بوله"   القدس م 
 م,رار غيرر ديرن أو ب را يو ره و ريم بةرد ِمرن الثلر  فِر  شُرَرَكاا فَُ رمْ  ذلرك ِمن ْكثَرَ أَ  َكانُواْ  فَِ ن

 { . طليم عليم وهللا هللا و يم
 الررذين وهرم الكللرم وهرم الورثرم أبقرام مرن الثالرر  الققرم تورير  شررح فره اآليرم هرذه أن اعلرم

 :مقائال اآليم وفه.  بواقام الميت إل  ينقبون
 هللا ر,ره ال رديض بكرر أبره واختيرار ، الكللرم تفقرير فره ال طابم واالأب كثر: األول  المقألم

 عمرر وأمرا ، ال رطيا والقروال المخترار هرو وهرذا ، والولد الوالدين قوى عمن عبار  أن ا عنه
  كنت:  باال اةن لما أنه وروي ، الولد قوى من الكللم:  يقوال كان فانه عنه هللا ر,ه
 ، والولرد الوالد عدا من الكللم ، بكر أبا أخالف أن أقتطي  أناو ، له ولد , من الكللم أن أرى
 الرقرروال بين ررا يكررون ألن ثلثررم،: يقرروال وكرران ، التوبررف وهرره:  أخرررى روايررم فيرره عمررر وعررن
 " اهـ والربا والخلفم، الكللم،: في ا وما الدنيا من اله أطب لنا وقلم عليه هللا  ل 

ه ف ررم الكللررم وهررذا الف ررم نررابع مررن م مرروع آيررات ونطررن نتفررض مررع ال ررديض ر,رره هللا عنرره فرر
النقاا ت ولكن ليقت المشكلم عندنا فه تةريف الكللم ت المشكلم هره كيفيرم التوفيرض برين هرذه 

َوإِن َكاَن َرُ اٌل يُروَرُ  اآليم فه ميرا  األخو  وبين آيم أخر قور  النقاا ت ف نا ذكرت اآليم  " 
                                                

  ين ر الشيعة  يضا وجود ما يسمى بالتعصيب. 115
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ْنُ َما لَهُ و َ َكلَلَمً أَو اْمَرأَ ٌ  شُرَرَكاا فَِ ن َكرانَُواْ أَْكثَرَر ِمرن ذَِلرَك فَُ رْم  الق ُدسُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكاُل ِ َواِطٍد م ِ
  [12]النقاا :  الث لُ ِ  فِه

ُ يُْفتِريكُْم فِره اْلَكلَلَرِم إِِن اْمرُرٌا َهلَرَك لَرْيَس لَرهُ وَ أما آيم أخر النقاا فتقروال : "يَ  لَرٌد ْقرتَْفتُونََك بُراِل َّللا 
را  فَرِ ن َكانَتَرا اثْنَتَرْيِن فَلَُ َمرا الث لُثَرانِ َولَهُ أُْخٌت فَلََ ا نِْ ُف َما تََرَك َوهَُو يَِرثَُ ا إِن لَّْم يَكُن لََّ ا َولٌَد  ِممَّ

َ را,ً َونَِقراا  ُ  فَِللرذََّكِر ِمثْراُل َطرظ ِ األُنثَيَرْينِ تََرَك َوإِن َكانُواْ إِْخرَو ً ر ِ ُ بِكُرال ِ يُبَري ُِن َّللا  لَكُرْم أَن تَِ,رل واْ َوَّللا 
 " [176َشْهٍا َعِليٌم ]النقاا : 

وفره طالرم كرانوا أكثرر مرن   تن يب األخ أو األخت هو القدس بدون تفربرم برين ذكرر وأنثر أن 
أما فه آخر قور  النقاا فكان التققيم علر  منرواال  ذلك ف م شركاا بالتقاوي أي,ا فه الثل ت

ف والميرررا  الكامررال لرراخ والثلثررين والميرررا  بمبرردأ للررذكر مثررال طررظ آخررر ف ةلررت لاخررت الن رر
 األنثيين ت فاآليتين ظاهرهما التةارهت فكيف وفض الفق اا بين ما؟

 فه تفقيره:الرازي لننظر كيف وفض الفق اا بين مات يقوال اإلمام 
 مرن األخرتو األخ: واألخرت األخ مرن المرراد أن علر  ه نرا المفقررون أ مرع: الثانيم المقألم" 

 براال تةرال  ألنره برذلك طكموا وإنما ، أم من أخت أو أخ وله: يقرأ باص أبه بن قةد وكان األم،

 ، الثلثررين لاختررين فأثبررت[  176:  النقرراا{ ]  الكللررم فِرر  يُْفتِرريكُمْ  هللا بُررالِ : ْ  القررور  آخررر فرره

 خرو األ مرن المرراد يكرون أن فو رب ، الثلر  واألخروات خو لا أثبت وه نا ، الماال كال خو ولا
 األم مرن واألخروات خرو األ ه نرا فرالمراد ، اآليرم تلرك فه واألخوات خو األ غير ه نا واألخوات

 اهـ . " األب من أو ، واألم األب من واألخوات خو األ وهناك ، فقا
هللا أعلرم ت إذا فالطال عند األخو  الفق اا والمفقرين هو افتراه مطذوف وا,عتماد عل  برراا 

لريس ألطرد أن يفترره مطرذوفا فره كتراب هللات وإذا  نرى أنه تت ات وكما بلنا مرارا وتكراراب ط
 افتره مطذوفا من له المقدر  أن يقدره؟ هال يةرف مراد هللا من اآليم؟
التوفيرض برين اآليرات إذا , يقتايع أطد أن يدعه ذلكت إذا , بد لنا مرن ف رم اآليرات كمرا هرهت و 

يدفع بالمفقرين أو الفق اا إل  األخذ  برأبواال برد  كلم كبير ت وهذا ماكان ظاهرها التةاره مش
فقد أخذوا ب ذه القرراا  وخ  روا  توهذا ما نراه فه تأويال هذه اآليات ت, تتفض مع النص ذاته

القرآن وأ مةوا عل  ذلك عل  الرغم من ت اوي الط مت ألن م رأوا أن هذا هو التوفيض الوطيرد 
لقد ذكر هللا ولكن لنا مخالفت مت لمخالفت م هم  المخالفم ال ريطم للنصت ف المقبوال ل ذه اآليات

 تولكرن لمرا أعاراهم فره اآليترين أطكامرا مختلفرم تفه اآليتين األخو  ولرم يخ  ر م برأم أو برأب
بطثوا عن اختلفا بين األخو  فه اآليتين برد, مرن أن يبطثروا عرن اإلخرتلف برين أطرواال األخرو  

أخررو  أشررقاا أو ( وأخررو  آيررم آخررر القررور  )أخررو  ألموا أخررو  اآليررم األولرر  )فرره اآليتررينت ف ةلرر
 إلر  أن ظ رر لره ( ! وهذا التفقير كان ياربنه كثيرا فكيف يخ ص القررآن بخبرر الواطرد؟ألب
 فنوفض بين اآليتين بالشكال التاله: تمناقب يتماش  مع النص ف م في ا

مررررين مختلفررررين برررردون أن يطررررددهما أو هللا عزو رررال ذكررررر )أخررررو ( فرررره آيتررررين منف رررلتين بطك
لررذا , بررد مررن النظررر فرره و رره ا,خررتلف بررين طرراال األخررو  فرره اآليتررين ولرريس بررين  تيخ  رر ما

 نوعه األخو  فن د أن:
هللا عزو رال ذكرر ميررا  األخررو  مرع ميررا  األزوام فرره آيرم واطرد  بينمرا أفررردهم فره آيرم أخررر 

 التين:النقاا ت وهذا ب ذن هللا هو ا,ختلف بين الط
فيكون لاخو  القدس لكال من مرا  تف ذا كان الر ال أو المرأ  يور  كللم وترك زو ا مع أخو  

 أو الشراكم فه الثل .
أمرا إذا مرات أو ماترت وور  األخررو  فقرا انابقرت علرري م طالرم األخرو  المررذكور  فره آيرم  آخررر 

 فرردت ويررد علي را البرابهتاألخت تأخرذ الن رف إذا ان قور  النقاا أي للذكر مثال طظ األنثيينت
 إل  آخر األطواال.

وب ذا الربا البقيا بين اآليات وأ زائ ا نطال مشكلم كبرى فه ف م اآليرات بردون تخ ريص أو 
مع عدم إهماال قيا  اآليات والنظر إلي ا علر  أن را وطرد  واطرد  و,  تتأويال بال بظواهر اآليات
 ن زئ ا ون ةل ا ع,ينا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 179 

,بد من اإلشار  إل  خاأ وبرع فيره  ميرع المفقررون تقريبرا ت ولرم  وعند و ولنا إل  هذه اآليم
ينتبه إليه أطد وذلك أي,ا بقبب روايم بنات قةد بن الربيعت هذا الخاأ هو أن البنات , تط ب 
  األعمررامت وهررذا خاررأ  ررمت فمررن خررلال النظررر فرره آيررات المواريرر  يلطررظ ااررراد القاعررد  التاليررم

 "األبرب يط ب األبةد"
اعرد  فق يرم مةروفرم ولكررن األهرم مرن ذلرك والرذي , بررد مرن ملطظتره هرو أن هللا عز ررال وهره ب

إ, فره طالرم عردم   -أي أخرو  األب-فلرم يرذكر ميراثرا لاخرو  ت ةال هذه القاعد  أي,ا مع البنرات
 ولنتتبع اآليات لنرى مدى  طم تلك القاعد : األبناا ذكورا كانوا أو إناثات

 أبواه فامه الثل  ف ن كان له أخو  فامه القدس......"ووثه  ولدف ن لم يكن له "
وله أخ أو أخت فلكال واطد من ما القدس ف ن كرانوا أكثرر  م أو امرأ كللوإن كان ر ال يور  "

 ......." من ذلك ف م شركاا فه الثل 
ولره أخرت فل را ن رف مرا تررك  لره ولرد لريسإن امرا هلك "يقتفتونك بال هللا يفتيكم فه الكللم 

."... 
را تَرَرْكَن ِمرن  لَُ نَّ َولٌَد فَلَكُمُ فَِ ن َكاَن  يَكُن لَُّ نَّ َولَدٌ َولَكُْم نِْ ُف َما تََرَك أَْزَواُ كُْم إِن لَّْم "  بُرُع ِممَّ الر 

ا تََرْكتُْم إِن لَّْم يَكُن  بُُع ِممَّ فَلَُ رنَّ  ٌد فَِ ن َكاَن لَكُْم َولَدٌ لَّكُْم َولَ بَْةِد َوِ يٍَّم يُوِ يَن بَِ ا أَْو َدْيٍن َولَُ نَّ الر 
ا تََرْكتُم   "[12]النقاا :  ..... الث ُمُن ِممَّ

  إذا يطض لنا أن نقوال أن األخو  , يرثون فه طالم و ود األبناا ذكورا كانوا أو إناثات
ن ررد أن القرراد  الفق رراا والمفقرررون يتفقررون مةنررا فرره أن األخررو  , يرثررون فرره طالررم و ررود  و
)الولد( فه آيرم أخرر النقراا هرو الرذكر مرع أن  ألن م ف موا أن ولكن الذكور فقا من مت  تناااألب

 للذكر مثال طظ األنثيين......"أو,دكم  "يو يكم هللا فه : هللا عزو ال باال فه أوال القور 
فمرا الرذي طرد  طتر   رار الولرد فره  ف ذا كان )الولد(  فه أوال القرور  يشرتمال الرذكر واألنثر ت

 ؟!116هو الذكرلقور  آخر ا
 فيقوال:  رازي فه آخر القور  عن موبفه فه أول ات مام الولنر كيف تغير موبف اإل

أن ظاهر هذه اآليرم فيره تقييردات ثرل : األوال: أن ظراهر اآليرم يقت,ره أن األخرت تأخرذ  اعلمو"
برال الن ف عند عردم الولرد، فأمرا عنرد و رود الولرد ف ن را , تأخرذ الن رف، ولريس األمرر كرذلك، 

فر ن كران  المالرف ( –)يق رد ذكرر  ، ابنشرا كون األخت تأخذ الن ف أن , يكون للميت ولد 
 "  له بنت ف ن األخت تأخذ الن ف

   ه القرآن بأكمله بنفس المدلوال ؟!ما المبرر ل رف اآليم عن ظاهرها  المقتةمال ف
، أو مرن األب،  واألم أن بوله ْوله أخرت { المرراد منره األخرت مرن األب .......: " اويقوال أي,

 " اهـ . ألن األخت من األم واألخ من األم بد بيـن هللا طكمه فه أوال القور 
أن هللا عزو ررال لررم يررذكر أو طترر  يشررر إلرر  اخررتلف النرروعين  توأود أن أذكررر هنررا مررر  أخرررى 

وال ولكن ا ا ت ادات أثريم للتمييز بين اآلياتت فقربطان مغيرر األطرواال فبةرد أن كران يقروال فره أ
من ذلك الزوم ومن غيره قرواا فره الررد مرن الن رف إلر  الربرع أو  الولد والقور  ما ن ه "

واعلم أنه , فر  فره الولرد برين الرذكر وا,نثر  و, فرر  برين ا,برن وبرين من الربع إل  الثمن، 
 "وهللا أعلم. ابن ا,بن و, بين البنت وبين بنت ا,بن
 ما نرى و, طوال و, بو  إ, باو. تغير مع بابه المفقرين والفق اا إل 

فا,بنم كمرا رأينرا تترردد برين  تأن الذكر واألنث  فه الط ب قواا لذا نقوال فه ن ايم هذه النقام
أو ع بم تأخذ البابهت وفه كلتا الطرالتين ي رد  علي را  -ن ف أو ثلثين-كون ا  اطبم فره 

و  تتأخذ البنت الن رف فر,را توأخاو ف "الولد" فتط ب األخو ت ف ذا مات المرا وترك ابنم 
ت فتنفرد بالتركم مثال الذكر تمامرا , يأخذ األخ شيئا لو ود الولد فيط ب ويرد البابه عل  ا,بنم

 وهللا أعلم.
                                                

مة "ولد" في القرآن  له وجد  نها تأتي بمعنى الولد بش ل عام , و  يراد بها  بدا الذ ر  فقط , و نا  تحدح  ن يخرج    من تتبع  ل 116

 شخص من القرآن استعمال ل "الولد" ويراد بها الذ ر فقط , فإذا  ان األمر في القرآن  له  ذلك, فلم يختلف في هذه اآلية فقط؟
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 واقتكما, لتابيض باعد  "األبرب يط ب األبةد" نقوال:

ا لرم ي رر ل را و ورثروا أ رناف تان رف الفق اا عن تابيض هذه القاعد  القليمم ان ررافا كبيررا
 ت نتوبف مة ما:متأثرين فه توزية م للتركات بطديثين تذكر فه اآليات مالقا

ثَنَا -6235ما رواه البخاري "  :الطدي  األوال ثَنَا إِْقرَماِعيالَ  ْبرنُ  ُموَقر  َطدَّ ثَنَا ُوَهْيربٌ  َطردَّ  اْبرنُ  َطردَّ
ُ  َرِ,هَ  َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َااُوٍس  ِ  َعنْ  َماَعْن ُ  َّللاَّ ُ  َ لَّ  النَّبِه   أَْلِطقُروا"  بَراالَ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ

 117 " ذََكرٍ  َرُ الٍ  أِلَْولَ  فَُ وَ  بَِقهَ  فََما بِأَْهِلَ ا اْلفََرائِهَ 
مثرال  ويق د بأهال الفرائه هم الورثم الذين طددت الشريةم ميراث م بقر ام مقردر  مرن التركرم

لطدي  إعااا ها,ا الورثم فرو, م أو,ً، وإعااا مرا بقره ، ومةن  االن ف والربع والقدس
من ررا إلرر  أبرررب ر ررال إلرر  الميررت مررن   ررم األب، وهررم الة رربات الررذكور الررذين كررانوا يرثررون 
لوطدهم فه ال اهليم، وطرمان من هم فه در ت م من نقاا وذوي األرطام من الميرا  مة رم. 

الةامرم التره أبرام علي را تشرريع القررآن، وطرال هذا الطدي   ملم من اآليات والقواعرد  ألغ وبد 
 يله:مطل ا أطكاماً م,اربم ومةقد  ,تقوم عل  مبدأ ا تماعه ثابت، نلخ  ا بما 

 طدي  ابن عباس آيتين من القرآن هما: ألغ أو,ً: لقد 
 اآليم األول : ْوألبويه لكال واطد من ما القدس مما ترك إن كان له ولد{.

نك بال هللا يفتيكم فه الكللرم، إن امررا هلرك لريس لره ولرد ولره أخرت فل را ْيقتفتو اآليم الثانيم:
ن ف ماترك، وهرو يرث را إن لرم يكرن ل را ولرد. فر ن كانترا اثنترين فل مرا الثلثران ممرا تررك، وإن 

  كانوا أخو  ر ا,ً ونقاا للذكر مثال طظ األنثيين{.
د ا, تماعيررم الترره بررام علي ررا ألطقرروا الفرررائه بأهل ررا..( بررد أخررال بالقواعرر إن طرردي  ) ثانيرراً:

 من عد  أو ه من ا : تشريع القرآن
(، أو كمرا عبرر الطردي  ب رذا  األبرب يط ب األبةد نظام اإلر  فه القرآن يقوم عل  باعد  ) -1

 منه. و ار ي وز للبةيد أن ير ، وأن يطرم القريب، أو ير  أكثر ت النظام
مررع الر ررال الررذي هررو فرره در ت ررا، إمررا علرر  يق,رره نظررام اإلر  فرره القرررآن بتوريرر  المرررأ  -2

أقاس )للذكر مثال طظ األنثيين( كبنت مع ابن، وأخ مرع أخرت. وإمرا علر  أقراس المقراوا  برين 
تأو تأخرذ المررأ  ,رةف الر رال كمرا فره طالرم األب واألم فرره الرذكر واألنثر ، كرأبوين مرع األو,د 

عنردما ب,ر  بتورير  الر راال فقرا وبد أخال طدي  ابن عباس ب ذين المبدأين،  طالم عدم الولد.
مرا كانرت عليره طرالت ن فره بةد الدر م الثالثم وطرمران النقراا مرن الميررا  مة رم، علر  نطرو 

 . ال اهليم
عنرردما    ررم األم مررع األبررارب مررن   ررم األبيق,رره تشررريع القرررآن بتوريرر  األبررارب مررن -3

( مرن قرور  176، 12ن )يكونون بدر م واطد  من القرابم إلر  الميرت، كمرا ن رت عليره اآليترا
هرذا ابقرا للتفقرير  ، النقاا، وبد أخال طردي  ابرن عبراس ب رذا المبردأ عنردما ط رره برأو,د األم

وطررم برابه ذوي  ولكم ن رف مرا تررك أزوا كرم "برأن م األخرو  ألم" المألوف لاخو  فه آيم "
 األرطام من الميرا  مع الة بات، وإبقائ م كما كان عليه طال م فه ال اهليم.

ا ةلروا  نره براال )أ)ص(المرروي عرن النبهأطكام القررآن هرو الطردي   ألغ الطدي  الثانه: الذي 
 األخوات مع البنات ع بم(. 

هذا الطدي  ي ةال األخت إذا ا تمةت مع البنت، ولم يكن مة ا أخ كراألخ الة ربه فره الميررا . 
خ مررن يليرره مررن تررر  مثلرره مررا بقرره مررن فررره البنررات، وتط ررب عررن الميرررا  مثلمررا يط ررب األ

، ألن  مرن قرور  النقراا 176الة ربات الرذكور. وهرذا الطردي  يتةراره أي,راً مرع آيرم الكللرم 
األخت ,تر  بمقت,اها شيئاً مرع البنرت. كمرا أن هرذا الطردي  ينرابه طردي  )ألطقروا الفررائه 
بأهل ررا( ألن األخررت ليقررت ب رراطبم فررره مررع البنررت وليقررت بر ررال ذكررر، إذ لررو كانررت  رراطبم 

 .لو ب أن تأخذ ق ماً مقدراً من التركم، , أن تأخذ ما بقه من فره البناتفره 
                                                

  يضا لمخالفته القرآن , و نحن  ذلك  . يرفض  الشيعة هذا الحديث 117
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ر الكبيررر فرره  رررف الفق رراا عررن المررن   القرآنرره فرره توزيررع ثرركرران ل ررذين الطررديثين األ نإذ

,رنا الاررف عرن فر ذا غ, بروح ع بيم ذكوريرم , تتفرض مرع روح اإلقرلمت ُوزعتو تالتركات
هررذين الطررديثين و رردنا أنرره ابقررا لقاعررد  "األبرررب يط ررب األبةررد" وأن البنررات مررن ولررد الميررت 
وليس الذكور فقات يطض لنا أن نقوال بأن من لرم يرذكر فره اآليرات لريس لره ميررا  إ, فره طالرم 

ذ أ رطاب فرروه  مطردد  أو غيرر مطردد ت إ غيراب المرذكورين فره اآليرم ذكرورا كرانوا أو إناثرات
  .أن م يأخذون طظوظ م من التركم وما بقه فيرد علي م كال تبةا لطظه من الميرا 

 أن يقأال: ما طكم ابن ا,بن وما طكم ال د وال د ؟ وللقارىا
 نقوال لنر أو, ما باله الفق اا فه هذه المقألم ثم ندله بدلونا فه المو,وع :

أن اقرم الولرد وابرع علر  ولرد ال رلب : , شرك  المقرألم القادقرمباال اإلمام الرازي ما ن ه " 
{  ربك من بنره آدمعل  قبيال الطقيقم، و, شك أنه مقتةمال فه ولد ا,بن باال تةال : ْ وإذ أخذ

بنر  إقرراايال  يراوباال للذين كانوا فه زمان الرقوال عليه ال رل  والقرلم: ْ (172)األعراف:
.  فران بلنرا: م ازا أو طقيقمد ا,بن ( ا, أن البط  فه أن لفظ الولد يقع عل  ول40البقر :  { )

أن اللفرظ الواطرد , ي روز أن يقرتةمال دفةرم واطرد  فره  ثبت فه أ روال الفقره:  إنه م از فنقوال
: ْيو ريكم هللا فر  أولرـادكم { ولررد  طقيقتره وفره م رازه مةررا، فطينئرذ يمتنرع أن يريرد هللا بقولرره

: انرا , نقرتفيد طكرم  ,شركاال أن يقراال. واعلم أن الاريرض فره دفرع هرذا ا ال لب وولد ا,بن مةا
ولد ا,بن من هذه اآليم بال مرن القرنم ومرن القيراس، وأمرا ان أردنرا أن نقرتفيده مرن هرذه اآليرم 

: الولررد وولرررد ا,بررن مررا  رررارا مرررادين مرررن هررذه اآليررم مةرررا، وذلررك ألن أو,د ا,برررن ,  فنقرروال
ل لب رأقرا، وإمرا عنرد مرا , يأخرذ ، إما عند عدم ولد ا يقتطقون الميرا  إ, فه إطدى طالتين

فطينئذ يقتقرمون البرابه، وأمرا أن يقرتطض ولرد ا,برن مرع ولرد ال رلب  ولد ال لب كال الميرا ،

عل  و ه الشركم بين م كما يقتطقه أو,د ال لب بة, م مع بةه فلريس األمرر كرذلك، وعلر  
برد أريرد براللفظ الواطررد هرذا , يلرزم مرن د,لرم هرذه اآليرم علر  الولررد وعلر  ولرد ا,برن أن يكرون 

طقيقته وم ازه مةا، ألنه طين أريد به ولرد ال رلب مرا أريرد بره ولرد ا,برن، وطرين أريرد بره ولرد 
ا,بن ما أريد به ولد ال لب، فالطا ال ان هذه اآليم تار  تكون خاابرا مرع ولرد ال رلب وأخررى 

واطدا، أمرا إذا بلنرا: ان  ، وفه كال واطد  من هاتين الطالتين يكون المراد به شيئا مع ولد ا,بن
وبوع اقم الولد عل  ولد ال لب وعل  ولد ا,بن يكون طقيقم، فان  ةلنا اللفظ مشتركا بين ما 

، ألنه ثبت أنه , ي وز اقتةماال اللفظ المشترك ,فاد  مةنييه مةرا، برال الوا رب أن  عاد ا,شكاال
. والذي يدال عل   طم ذلك بولره ي ةله متواائا في ما كالطيوان بالنقبم إل  ا,نقان  والفرس

( وأ مةرروا أنرره يرردخال فيرره ابررن 23النقراا:  وطلررـائال أبنررائكم الررذين مررن أ لررـابكم { ) : ْ تةرال 
ال لب وأو,د ا,بن، فةلمنا أن لفظ ا,بن متواا ا بالنقبم إل  ولد ال لب وولد ا,برن، وعلر  

 اهـ " هذا التقدير يزوال ا,شكاال.
فيره طقيقرمت وكمرا  كال ماف تا , يو د ما يقم  طقيقم وم از فه القرآنكما بلنا مرارا وتكرار و

والرنص  أف,ال الار  لف م القرآن هه التوقع فه ف م مدلو,ته ما لم يخ   ا النصتت فرأينا
نتفررض مررع الرررازي فره عمرروم اللفررظ ولكرن المشرركلم الةظمرر  هرره لرم ي,رريض أو يخ ررصت ونطرن 

الكثيرر  وطمل را علر  مةنر  واطرد دون غيرره مرن مطاولم تخ يص مةن  كلمرم تطمرال المةرانه 
النقراا هرو قرور  والت ررف علر  أقراس هرذا المةنر  فكمرا  ةلروا "الولرد" فره آخرر  تالمةانه

ابررن ا,بررن برردون دليرررال  ولرريسالررذكر فقررا ت يةررودون هنررا ل ةررال "ا,بررن" هررو ا,بررن ال ررلبه 
قررآن وابطر  هرال فرر  ت وانظرر فره الظ ا,برن يقرتةمال طقيقرم في مرا مةرامرع أن لفر للتخ يصت

 القرآن بين ما ؟  
ولكرن لمرا  -ونطن نتفض مة م فه أن ابن ا,بن , ير  مع و ود أبيه ألن األبرب يط رب األبةرد 

و رردوا أن هنرراك فائ,ررا مررع البنررات  تبقررموا ا,بنرراا ال ررلبيين إلرر  أ ررطاب فررروه وع رربات
 ل يبق  شها ,بناا ا,بن .فيذهب ,بناا ا,بن أما مع الذكور فل بابه وهم فقا ا,بناا ف
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وهذا كما بلنا تةقف فه اقتخدام اللفظ , دليال عليه وبد طاوال بةه الفق راا طرال هرذا اإلشركاال 
الررذي , يررزاال يةتررره عليرره األخررو  القررلفيون لمةار,ررته  فررابتكروا بررانون الو رريم الوا بررم_

لر  ال رد الو ريم الذي يو رب ع ت -الذي , ي ا من  ميع اربه !! , و يم لوار " دي  "ط
 بناا ابنه فه طدود الثل .أل

فلرن يرر  مرع و رود  تف ذا كران ابرن ا,برن , يرر  مرع و رود ا,برن تو, فار  بين ا,بن والبنت
لقرنا بطا رم لقرانون الو ريم  ونقروال: تا أبررب منره ويفترره أن تط بره أي,راالبنت أي,ا ألن ر
بنرراا مررثل ورثرروا  رردهم أن لرره ثلثررم فرر ذا مررات اإلنقرران فرره طيررا  أبيرره وكررا تالوا بررم أو غيررره

مباشر  كأن م ابناا  لبيين له ألن الطا ب ل م وهرو أبروهم برد اختفر  فرزاال مرانع األر  وهرذا 
بنرراا ا,بررن مثررال أو أكثررر مررن ا,بنرراا أمررن تكررريم هللا عزو ررال لليترريمت وفرره هررذه الطالررم بررد يررر  

م ازا فه مةن  ومردلوال )ا,برن(  ال لبيين طقبا لنوع م وعددهم ألن م يدخلون طقيقم أو طت  
فيرثررون مررثل م مثررال أعمررام م و, فررر  وب ررذا ي,ررمن هللا عزو ررال لليترريم طقرره المررالهت وكفرر  

 بفا ةم اليتم اامم.
يردخال فيره ابرن ا,برن أي,را ولريس المرراد  تعام داالما الدليال عل  أن )ا,بن(  بد يقأال البةه :

 ؟(منه فقا )ا,بن ال لبه
لررك مو ررود أي,ررا فرره قررور  النقرراا أي,ررا فرراو عزو ررال يقرروال "وطلئررال الرردليال علرر  ذ :نقرروال

بنراا وهرم فراو عزو رال عنردما أراد تخ ريص  رنفا مةينرا مرن األ " الذين مرن أ رلبكمابنائكم 
"الرذين مرن أ رلبكم"ت فلرو لرم يكرن اقرم ا,برن ي رد  علر  ا,برن وابرن  :بناا ال لبيين براالاأل

قتدال ب ذه اآليم علر  أن فيُ  .ص عبقا ويمكن ا,قتغناا عنها,بن بمةن  أنه عامت لكان التخ ي
ت  يخ ص وي د  أي,ا عل  ابن ا,برنإذ أن الخاص , تاقم )ا,بن( اقم عام بدليال تخ ي ه

 .وهللا أعلم

تررك ابرن وخمقرم أبنراا ابرنت ففره هرذه برد  بد يقوال بائال: ولكن ب ذه الاريقم بد يموت ر رال و
فقرات ويأخرذ أبنراا ا,برن خمقرم أقرداس التركرمت أ, يةرد هرذا  الطالم قريأخذ ابنره قردس التركرم

 إ طافا بطض ا,بن ال لبه؟
أن يو ره ,بنره ال رلبه ب رزا مرن التركرم  –ال رد–نقوال: هنا يأته دور الو يمت فيطرض لراب 

 ب وار ن يبه من الميرا ت طت  , يادي ذلك ل,ياع طقه .
يمكن أن فررت و رريم مفتوطررم الن رريب للورثررمالو مررن , يقررلم ب ررذا التققرريم فةليرره أن يتررذكر أن 

وبذلك يكونوا بد أخذوا ن يب أبي م لو كان طيرا بالتمرام  تيو ه ال د بن ف التركم ألبناا ابنه
  والكماال و, يأقون ل,ياع والدهم.

لقرردس هرو ممرا تفرردت برره اير  ال رد  رأمرا طكرم ال رد وال رد  ت فالقرراد  الفق راا يررون أن تو 
ت وإن المرا لية ب كيف يقولون ذلك وهم القائلون بالم ازت فالرقروال آنقرالقنم و ليس فه ال

ت ولكرن ت فال رد أب وال رد  أمكرم األب ي رد  علر  ال رداألعظم أخرذ هرذا الطكرم مرن القررآنت فطُ 
وهنرا  .  فره ا,قرتةماال بين مرا فره القررآنال د ليس بوالد وال د  ليقرت بوالرد ت ونلطرظ الفرر

بنراا )الفرروع( ت ومرا بلنراه عرن األ"ال دان"بداهم  اللفظ ت فيدخال فه "األبوين"اقتةمال القرآن 
نقولره فره األ رروال فر ذا مررات اإلنقران ورثره والرردهت أمرا إذا كرران والرده ميترا فيرثرره  رده ماشررر  
ويأخذ طظ األب تماما وإذا ا تمع مع أخو  الميت يةامال مثال األب تماما ت وما ي رد  علر  األم 

م تكن الوالد  مو ود  ورثت ال رد  طظ را ب ميرع أطوال را ألنره ي رد  ي د  عل  ال د  ف ذا ل
 هللا أعلم . و ت و هناغابت الوالد  فتر  مثل ا ,نابا  اللفظ علي ات علي ا أي,ا لفظ األم

وبةد هذا الةره المبقا نبدأ اآلن فه ذكر نماذم تو,ا كيف أن هذا الف رم النرابع مرن القررآن 
لن ايرم إلر  أن تروزع التركرم علر  عردد واطرد  رطيا ت بردون أن يادي فه افه توزيع الطظوظ 

 تةوال المقألم :
  :طي  باال توببال البدا فه عره النماذم نذكر بوال ابن عباس فه هذه المقألم

 أَتَرَرْوَن الَّرِذي أَْطَ ر  َرْمراَل َعراِل ٍ َعرَدًدا َ ةَراَل فِره َمرااٍل نِْ رفًا" وبراال أي,را "اْلفَرَرائَِه ,َ تَةُروالُ "

  " .َوأَْربَةَمُ أَْربَاعٍ  تَوثَلَثَمُ أَثْلٍَ   تإنََّما هَُو نِْ فَاِن  تْ فًا َوثُلُثًا َونِ 
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ِ ْبِن عُتْبَمَ ْبِن َمْقرةُوٍد بَرااَل وروي عنه أي,ا "  ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ َوُزفَرُر ْبرُن  تَخَرْ رت أَنَرا  :َعْن عُبَْيِد َّللاَّ
ثْنَاأَْوٍس إلَر  اْبرِن َعبَّراٍس   :ِعْنرَدهُ َطتَّر  َعرَرَه ِذْكرُر فَرَرائِِه اْلَمَواِريرِ  فَقَرااَل اْبرُن َعبَّراٍس   فَتََطردَّ

ِ اْلةَِظرريِم أَتَررَرْوَن الَّرِذي أَْطَ رر  َرْمرراَل َعراِل ٍ َعررَدًدا  :َ ةَرراَل فِرره َمرااٍل نِْ ررفًا َونِْ ررفًا َوثُلُثًررا  قُرْبَطاَن َّللاَّ
اُل َمرْن أََعرااَل  يَرا اْبرنَ  :أَْيرَن َمْوِ,رُع الث لُرِ  فَقَرااَل لَرهُ ُزفَرُر  تَمرااِل بِالْ  الن ِْ فَاِن بَْد ذََهبَا اْلةَبَّراِس َمرْن أَوَّ
را اْلتَقَرْت ِعْنرَدهُ اْلفَرَرائُِه  ت اْلَخاَّرابِ  عَُمرُر ْبرنُ  :اْلفََرائَِه فَقَرااَل  َوَكراَن  تبَْةً,را  َوَدافَرَع بَْةُ,رَ ا تلَمَّ

ِ َمرا أَْدِري :فَقَرااَل  تًعرا اْمرَرأً َورِ  رَر  َوَّللَاَّ ُ َعرزَّ َوَ رالَّ ، َو,َ أَي كُرْم أَخَّ أَِ رُد َشرْيئًا هُرَو  فََمرا تأَي كُرْم بَردََّم َّللاَّ
ٍ َمرا َدَخراَل عَ  تبِاْلِطَ رِص  أَْوَقرُع ِمرْن أَْن أَْبِقرَم بَْيرنَكُْم َهرذَا اْلَمراالَ   لَْيرِه ِمرنْ فَأَْدَخراَل َعلَر  كُرال ِ ِذي َطرض 

َم َمْن بَدَّمَ  :بَااَل اْبُن َعبَّاٍس  .اْلةَْوالِ  ِ لَْو بَدَّ ُ َعزَّ َوَ رالَّ َمرا َعالَرْت فَِريَ,رمٌ فَقَرااَل لَرهُ ُزفَرُر  َوأَْيُم َّللاَّ  :َّللاَّ
ُ َعزَّ َوَ الَّ بَااَل  َوأَي َ ا ُ يُ ْ  كاُل  فَِريَ,رٍم لَرمْ  :يَا اْبَن َعبَّاٍس بَدََّم َّللاَّ َعرزَّ َوَ رالَّ َعرْن فَِريَ,رٍم إِ,َّ  بِْاَ را َّللاَّ

َم  تإلَ  فَِريَ,ٍم  رَر فَكُرال  فَِريَ,رٍم إذَا َزالَرْت َعرنْ  تفََ ذَا َما بَدَّ ا َمرا أَخَّ لََ را إِ,َّ َمرا  فَْرِ,رَ ا لَرْم يَكُرنْ  َوأَمَّ
رَ  تبَِقَه  َم  .فَذَِلَك الَِّذي أَخَّ ْوُم لَهُ الن ِْ ُف فَ  تفأما الَِّذي بَدَّ َدَخراَل َعلَْيرِه َمرا يُِزيلُرهُ َرَ رَع إلَر   فَرِ نْ  تالزَّ

بُعِ ,َ يَُزايِلُهُ َعْنرهُ  بُرُع  .َشرْهاٌ  الر  ْوَ رمُ لََ را الر  الرث ُمِن ,َ يَُزايِلَُ را  فَرِ ْن َزالَرْت َعْنرهُ َ راَرْت إلَر  تَوالزَّ
 َزالَررْت َعْنرهُ بَِشرْهٍا ِمررْن اْلفَرَرائِِه َوَدَخرراَل َعلَْيَ را َ رراَرْت إلَر  لُرُ  فَررِ نْ َواأْلُم  لََ ررا الث   .َعْنرهُ َشرْهاٌ 

ُ َعرزَّ َوَ رالَّ  فََ رِذِه اْلفَرَرائُِه الَّتِره تالق رُدِس ,َ يَُزايِلَُ را َعْنرهُ َشرْهٌا  رَر  .بَردََّم َّللاَّ فَِريَ,رمُ  :َواَلَّتِره أَخَّ
فَِ ذَا أََزالَتُْ نَّ اْلفََرائُِه َعْن ذَِلَك لَرْم يَكُرْن  تَوالث لُثَاِن  تنَّ الن ِْ ُف فََما فَْوَ  ذَِلَك َواْلبَنَاِت لَ ُ  األََخَواتِ 

رَر  .يَْبقَ  لَُ نَّ إِ,َّ َما ُ َعزَّ َوَ الَّ َوَما أَخَّ َم َوأُْعِارَه َطقَّر :فَِ ذَا اْ تََمَع َما بَدََّم َّللاَّ  تهُ َكَمرلً بُرِدَس بَِمرْن بَردَّ
َر  فَِ ْن بَِقَه َشْهٌا َكانَ  فََمرا َمنَةَرك يَرا اْبرَن  :ُزفَرُر  َوإِْن لَْم يَْبَض َشْهٌا فَلَ َشْهَا لَرهُ فَقَرااَل لَرهُ  تِلَمْن أَخَّ

أْيِ بَااَل اْبُن َعبَّاٍس  َعبَّاٍس أَْن تُِشيَر َعلَْيِه بَِ ذَا َمرهُ  :ٍب بَااَل اْبُن ِشرَ ا .ِهبَتُهُ  :الرَّ ِ لَرْو,َ أَنَّرهُ تَقَدَّ َوَّللَاَّ
اْلِةْلرِم  اْلَوَرعِ فَأَْمَ,  أَْمًرا َمَ,  َما اْختَلََف َعلَر  اْبرِن َعبَّراٍس ِمرْن أَْهرالِ  إَماٌم َعاِداٌل لََكاَن أَْمُرهُ َعلَ 

ِ ْبرِن أَبِره َااِلرٍب َعَااٌا ، َوُمطَ  َوبِقَْواِل اْبِن َعبَّاٍس َهذَا يَقُوالُ  .اثْنَاِن فِيَما بَاالَ  ُد ْبُن َعِلره  رُد  تمَّ ، َوُمَطمَّ

ِ ْبِن اْلُطَقْيِن  ْبنُ    " .َوَغْيُرهُمْ  تَوَ ِميُع أَْ َطابِنَا  تَوأَبُو قُلَْيَماَن  تَعِله 

ويشنع الشيةم عل  عمر بن الخااب فه هذا الفةال مرع أنره ا ت رد وأخارأت وللم ت رد الخراا ا 
ف و يردرك بداهرم أن الفررائه , برد أن تكرون فره  تفه هللا إل  فقه ابن عباسخه أأنظر فأ رت 

آخر المااف واطردا  رطيطا وي رب أن , تةروالت وب رذا الررأي بالرت الشريةم وبراال بره ابرن طرزم 
وي ب أن يقوال به كال مقلمت في ب أن ننزه هللا عن تركم تزيد عن الواطرد ال رطيات و, ينبغره 

رك ال واب من أ رال أن الشريةم يقولرون برهت فلقرد خفره هرذا األمرر أن يطمال التة ب للمذهب ت
عرن عمررر ر,ره هللا عنرره وأدركره ابررن عبراس ولرريس بروال عمررر ابرن الخارراب ط رمت بررال الط ررم 
للنصت وأر و أن ينتبه القارىا أننا نتفض مع ابن عباس ر,ه هللا عنه فه المبدأ وفره  بةره 

برد يقروال بائرال: إذا فرأنتم تطارون  وزيع األن بم.النقاا ونخالفه هو والشيةم فه نقاا أخر فه ت
طظوظ أفراد وتتركرون آخررينت فمرا الط رم فره ذلرك ولريس بة,ر م أولر  بربةه فره الطرا مرن 

طظرين ت  -الرزوم أو الزو رم مرثل-نقوال: لو تأملرت لو ردت أن هللا ذكرر أل رناف مةينرم  الطظ ؟
عزو رال ولرم نطرا مرن طظره ألننرا  ولغيرهما طظا واطدا ت فت رفنا فه ذي الطظين كمرا أمرر هللا

لو طاانا من طظه أل با هناك عدم ماابقم فه  ميع الطا,ت ت وهللا عزو ال غير فره اريقرم 
توري  من طظ إل  طظ أبال ت فةرفنا أنه , يمكن أن تو د طالم ثالثم له ألنه إما أن ير  ب ذه ال

كما أمرر هللا ت أمرا  راطب الطرظ الطالم أو تلك فقا و, ثال  ل مات فأعايناه طظه فه كال مقألم 
  .118الواطد الماخر فياخر

                                                

دو ة طُّ نذ ر  لمة رارعة لإلمام ابن حزم في هذا الشأن حيث ةال: " 118 اريض      و    ي ش كُّ ذ و م سو  ةي ع قولٍّ فيي   ن  ّللا   ت ع ال ى ل مو ي ري يعوط اء  ف ر 

ال   ا الوم  جٍّ  ,ي س ع ه  ج  ن ا ث ال ث  ح  دو ج  و  ع ةٍّ  و  لي ابوني ع ب ذاإٍّ  ة اطي ة  ة وو ح  ب ةٍّ صي ذد اه ا ال تيذي ذ   ذر   .م وجي ط ذه  ّللا   ت ع ذال ى ة ذطُّ ع ذنو  يحو ذنو ل ذمو ي ح  يمي م  ذنو ت قوذدي مي
ى ضٍّ م س مًّ ى يل ى   نو    ي   ذون  ل ذه   , ف رو ضي الوم س م  ط ه  ع نو الوف رو نو ح  ذا ب قيذي   ع ل ى م  الث اني  .يي   م  فون ذاو  ةي الوع قوذلي ع ر  ور  ذر  ذنو  ي ذة    ن ذه  بيض  يم  م    ن  ت قوذدي

الٍّ  اث ه  ع ل ى   ل ي ح  ير  ب  ّللا   ت ع ال ى مي ج  الً  ,  وو انيع    صو اثي م  ير  نو الومي ن ع ه  مي نو    ي مو م  دٍّ  يذ ا   ان  ه و   ,و  احي ينٍّ و  يوني ع ل ى دي ر  ي يت  ح  الوم  نو  ,و   ة دو ع ل ى م 
ة دو     ث  و  ث   ي ري اثي  ;ي ري ير  نو الومي ن عوه  ّللا   ت ع ال ى ة طُّ مي نو ل مو ي مو ن  م   ِ ع ل  ّللا   ت ع ال ى ل ه   أل  ا ج  م  نوع ه  مي لُّ م  نو ة دو  ,   ي حي ث   و   لُّ م  ة دو    ي ري ث  و   ,ي ري
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باتفابنا مع ابن عباس ر,ه هللا عنه فه هذا المبدأ ومخالفته فره توزيرع الطظروظ نكرون برد  إذا
رنا الميرا  يروزع علر  واطرد  رطيا بردون تةقرف أو أن تاخرذ علينرا مقرألم واطرد ت فلقرد  ي  

ت واقرتااعوا الخرروم  رود المبردأ فره مقرائال  الررغم مرن وعيب علي م فه تققيم الطظوظ عل
علر  الررغم مرن و رود المبردأ علي ما تين انتقدا لمن ا بطركم فنيم كما يقاالت ونذكر المقألتين ال

  واألن بم:

بٍ  تَوأُمِّ  تَزْومٌ  َِ م ٍ  تَوأُْختَرراِن ألَ ُِ  : للررزوم الن ررفت لررام القرردست لكررال األخرروات الثلرر .َوأُْختَرراِن ألَ
م ٍ  تأُمِّ وَ  تَزْومٌ  ُِ  .: للزوم الن فت لام القدست لاخو  ألم لكال واطد  من ما القدسَوأُْختَاِن ألَ

يأخرذ الرزوم الن رف لةردم الفررع الروار ت  تتققيمنا النابع من النص فه المقألم األولر وتبةا ل
 وتأخررذ األم القرردس لو ررود األخررو  ت وتأخررذ األخترران ألب واألخترران ألم الثلرر  البررابه مققرررما

" "ف ن كانوا أكثر من ذلك ف م شرركاا فره الثلر  :علي ما بالتقاويت وذلك كما باال هللا عزو ال
وفرره المقررألم الثانيررم: يأخررذ الررزوم الن ررف لةرردم الفرررع الرروار  ت وتأخررذ األم القرردس لو ررود 

مع الزوم ولريس لكون مرا أخروات األخو  ت وتأخذ كال واطد  من األختين القدس لكون ما أخو  
  .ألم

وإذا كنرا برد أخاأنرا فره اقرتناا  القررآن  تعل  القاد  الةلمراا الفق راا 119نةره المبدأ نطنو
فليرونا خاأنا ونةود عنه ب ذن هللات إما إذا كان ال واب فيمرا بلنرا فليأ رلوا علر  هرذا التأ ريال 

طت  , يرأته مرن يردعه أن نظرام الميررا  فره اإلقرلم  تاألول  ار  توزيع التركات فه اإلقلم
 ير مناقه ألنه , يمكن أن يققم عل  الواطد ال طيات وهللا أعلم .غ

                                                                                                                                       
ث   ري    ن ه     ي ري ةي ن دو ور  ر  ث  ، و    ب د   يي    ف بيالض  نو ي ري يوني  .ب عود  م  األ ب و  يوني و  ج  وو ن ا الز  دو ج  و  ذالٍّ  و  ل ذى   ذل ي ح  ث ذون    ب ذًدا ع  اتي ة ذدو  .ي ري ذو  ن ا األ خ  ذدو ج  و  و 

ثون   ثون   ي ذري ة ذدو    ي ذري ثون  يي   ب عوذد   .و  ن ا الوب ن ذاتي    ي ذري ذدو ج  و  ث   و  ذنو ي ذري اثي م  يذر  ع ه ذن  مي ن ذا .م  نو ذ   رو الث اليث ذة    نو ن نوظ ذر  فيذيم  ذع   و  ذال  ي ت سي ن ا الوم  ذدو ج  ف ذإينو و 
ن    يوق ن ا   ن  ّللا    هي اريضي ي  ل ه مو  ليف ر  ا س م ي ا بيم  ه  ةي ن فوسي يض  اد ه مو فيي تيلوك  الوف ري ل    ر  ج  آني  ع ز  و  ذا فيذي الوق ذرو ذ ,فييه  ج  يينو و  ذع  و  ذال     ي ت سي ن ا الوم  مو  دو ذهي اريضي ليف ر 

ًدا  احي ًدا و  احي مو و  ن ا فييهي نو  ,ن ظ رو م  ن ا مي دو ج  نو و  قوط وًعا بيهي  ف م  سوال مي ات يف اةًا م  يع    هولي اإلي مي ن ا ة دو ات ف ق  ج  ل ى   ن ه  ل يوإ  ل ذه  فيذي  ذ   رو ةي ع  ور  ر  ل وًما بيالض  عو م 
اتيلوك  الوف   ةي م  يض  عًا   ن  ّللا    ري آني   يوق ن ا ة طو ل  فيي الوق رو ج  آني ف ل مو  ذ   ر  ّللا   ع ز  و  ل يوهي فيي الوق رو ا ن ص  ع  ه  ة طُّ فييم  دو هي  ت ع ال ى ل مو ي ري ل يو ا ا تُّفيق  ل ه  ع  هي يي   م  ن عوطي

ل ى ءٍّ ل مو ن عوطي  ف إينو ل مو ي ت ف قو ل ه  ع  اث  ل ه  فيي ,هي ش يورًا ش يو ير  ن ه  ة دو ص ح    نو    مي  ِ آني  أل  ت ل ذف   .النُّص وصي فيي الوق رو ن ا ة دو اخو نو ذ   رو م  ن ا مي دو ج  نو و  م   و 

ليم ون  فييهي  اريف ة   .الوم سو ى ّللا   ت ع ال ى :ف ق ال تو ط  ا س م  آني  ل ه  م  ة ال تو  .ل ه  فيي الوق رو اريف ة   و  ى فيي :ط  آني  ل يوإ  ل ه  يي   ب عوض  الوم س م  ب  ، و    ب د   ,الوق رو ج  و 
نوص وصي  آني  ي قيينًا   نو ي قوض ى ل ه  بيالوم  ال في  ,فيي الوق رو نو ة ال  بيخي لي م  ذو   ,الن ص ي  و   نو    ي لوت ف ت  يل ى ة وو يحي د عو ذحي ذر  يذو ل مو ي أوتي فيذي ت صو  .اه  بيذن ص ٍّ آخ 

ه ذ ا اي ة  الوب ي اني  و  هي  ,ل  ءٍّ ع نو ه ذي ي ةي  و    س بييل  يل ى ش ذ وذي ش يو يوني  ;الوق ضي ن  األ ب و   ِ اريلي  ,أل  س  يوني فيي م  ج  وو الز  لي  و  لوع وو ل ون  لي بوطي ا ي ق ول  الوم  لي   ل يه  الوع وو
ب  ل ه مو  : اجي ا س   ين  الوو  ة ال  الوق اريل ون  م  آني و  اه  ّللا   ت ع ال ى ل ه مو فيي الوق رو ل م  ذذ  بيذن ص ي  ,ل يوإ  ل ه مو يي   ب عوض ه   :بيالوع وو ب  األ خو ج  ذنو  ف و  لي م  آني    بيق ذوو الوق ذرو

ال ف ه    اهــ . ".خ 

 
قارحء  نه ست وزع التر ة في النهاية بالواحد الصحيح نعرض بعض مسارل عامة على طريقتنا في توزيع األنصبة, حتى نظهر لل 119

الولد المتمثل في  بدون عول: مات وترك: ابنة و  خ  وزوجة. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث, لالبنة النصف وي حجب األخ لوجود
زوج الربع لوجود الفرع الوارث, ا بنة والباةي يرد على ا بنة و  يرد على الزوجة شيء . ماتت وتر ت: زوج و ب و م وبنت. لل

ولألب السدإ لوجود الفرع الوارث , و ذلك األم لها السدإ وتأخذ البنت الباةي. مات وترك:  خوة  شقاء و خ ألب و خ ألم. توزع 
 ما ر ينا   فار  التر ة بينهم بمبد  للذ ر مثل حظ ا نثيين , وين لم ي ن هناك يناث في التر ة وزعت عليهم التر ة بالتساو  , ألنه و

 بوه  –بين  صناف األخوة بل الفار  في حالة األخوة  هو ا نفراد  و ا جتماع مع الزوج  و الزوجة. مات وترك: ابن  وابن ابن آخر 
 . توزع التر ة بينهما بالتساو  لثبوت اسم ا بن عليهما وزوال الحاجب وهو  بو "ابن ا بن". مات وترك : زوجة و ب و م و-ميت

 و د ذ ور ويناث. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث, ولألب السدإ لوجود الفرع الوارث  ذلك , ولألم السدإ لوجود الفرع 
الوارث , والباةي يوزع بين األو د بمبد  للذ ر مثل حظ األنثيين. مات وترك : جد وبنت. للبنت النصف وللجد السدإ ألنه  ب , 

حسب حظه. مات وترك بنتين  و امر تين و خوة  شقاء. للبنتين  و للمر تين جميع المال و  شيء لألخوة  والباةي يرد عليهما  ل على
ألنهم محجوبون بوجود الولد. مات وترك: ابنة و ب و م. لالبنة النصف, ولألم السدإ لوجود الفرع الوارث , ولألب السدإ لوجود 

حسب نصيبه, و  رجو  ن ينسى القارحء ما يسمى بالعصبة. ماتت وتر ت: زوجا الفرع الوارث والسدإ الباةي يقسم بينهم  ل على 
و با. للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولألب  السدإ والباةي و  يرد على الزوج شيء ألنه من  صحاب الحالتين. ماتت 

ضح  ن  صحاب الحالتين   يرد عليهم ي  في وتر ت: زوجا فقط. يأخذ الزوج النصف ويرد عليه الباةي , ونود بهذا المثال  ن نو
حالة ا نفراد  ما في حالة وجود  صحاب الفرارض  و  صحاب الحالة الواحدة فال يرد عليهم  بدا. مات وترك: ابنة وابن ابن. توزع 

و  ةرب منهما ول ن عند عما وعمة.   يرث العم  و العمة مع وجود من هالتر ة بينهما بمبد  للذ ر مثل حظ األنثيين. مات وترك: 
 م والعمة يقال في الخال والخالة.ا نفراد  ما في هذه المسألة توزع التر ة بينهما بمبد  للذ ر مثل حظ األنثيين. وما ةيل في الع
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 ملخص النقاا
 , ير  إ, من له ذكر فه اآلياتت فمن لم يذكر , ير  إ, فه طالم غياب م  ميةا. -1
ألنثرر  " ت فتط ررب ا الولررد ا,بنررم األنثرر  مثررال الررذكر فرره الط ررب طيرر  ينابررض علي مررا لفررظ " -2

 ت ولكن ابةا عند ا تماع ما يورثا بقاعد  للذكر مثال طظ األنثيين.يط بهعم ا مثال أخي ا الذي 
)إنرا  بالغرات( وقركت  ثرل  نقرو ذكر هللا فه آيم النقاا طالم واطد  للنقراا وهره و رود  -3

 وهه: تطا,ت عن ثل 
 أو أي عددت خليا من النقاا والبنات.  و عشر أت بنتان أو ثلثم امرأتان

 يرثن البابه وليس ل ن طظ مةين فه التركم. وفه الطا,ت الثلثم
األخو  , يرثون إ, فه غياب األبناا ذكورا كانوا أو إناثات فالبنت الواطد  تط رب كرال األخرو  -4

 بأنواع م.
, فررر  بررين األخررو  فرره آيترره النقرراا فكل ررم قرريان قررواا كررانوا أخررو  أشررقاا أو ألب أو ألم -5

أما فره  ت أو الزو مول  أخذوا الثل  قواقيم لو ود الزوم ولكن تختلف الطالم ت ففه اآليم األ
األنثيرين"  ,نفررادهم وعرردم اآليرم الثانيرم أخرذوا التركرم كاملررم بالنظرام اآلخرر " للرذكر مثررال طرظ 

 .الزوم
فير   ده إذا مات أبروه ببلره ويأخرذ طظره مثرال ا,برن  ت د  عل  ابن ا,بنت"ا,بن"  مفرد -6

   يرثان فه طالم غياب األب واألمت نفس الطظ والتققيم .ال لبهت وكذلك ال د وال د
وطردي  "ا ةلروا األخروات مرع البنرات ع ربم" ت نرد طديثه "ألطفرواالفرائه بأهل را......."-7

 لمخالفت ما ال ريطم لنص القرآن وللقواعد المقتنبام منه.
ف ذلرك فرلت ومرا بخرل تليقرت باعرد  ماررد  فمتر  ذكررت ابقرتللذكر مثال طظ األنثيين"  " -8

لرذا ن رد أن األب يأخرذ القردس فره طالرم و رود الررزوم واألمت  و, نقرقا ا علر  برابه الطرا,تت
 ونتفض مع ابن عباس فه أنه , يو د فه القررآن ثلر  البرابهت وتأخذ األم الثل  والزوم الن ف

. 
رد عليره وما بقه ير تكال يأخذ طظه من التركم كما فه القرآنت و"التة يب" نرد ما يُقم  ب-9

مةررين مررن الرروارثين المررذكورين يطرروز التركررم عنررد  طررظطقررب نقرربم طظررهت ومررن لررم يررذكر لرره 
 انفراده أو ما بق  من ا بةد أ طاب الفروه.

يظ ررر لرره وهللا أعلررم أن مررن لررم يررذكروا فرره آيررات المواريرر  مثررال الةررم والةمررم أو الخرراال  -10
يورثرون باريقرم الكللرم الثانيرمت أي والخالم إذا و ودا مع غياب  ميرع المرذكورين فره اآليرات 

إذا و دت عمم فقا مثل تأخذ الن ف ويرد علي ا البابه وإذا و د مثل خراال وعمرم للرذكر مثرال 
را كمرا فره طالرم الكللرم طظ األنثيين وإذا انفرد مثل ابن الةم أخذ التركم كل را مباشرر  وهلرم  ر

 . الثانيم
اعتقرد الكثيررون أنره , يمكرن أن يظ رر في را بروال  تتآيا ف موب ذا التققيم نكون بد تطركنا فه 

ت فكران ت بال خالفوا الظراهر كثيررا ديدت وأبرزنا أن القاد  لم يفقروا اآليات بظاهرها كما ادعوا
 لزاما علينا الن ات وهللا أعلم .

 

                           مـالقرب

القَّاِرُ  َوالقَّراِربَمُ فَراْبَاةُواْ أَْيرِديَُ َما و: "َت و هذا النموذم هو بوله تةال إل  نموذم آخرننتقال و

ُ َعِزيٌز َطِكيٌم ]المائد  :  ِ َوَّللا  َن َّللا    " [38َ َزاا بَِما َكَقبَا نََكا,ً م ِ

واآليم كما نرى وا,طم و, تطتام إل  بذال أي م  ود فره فم رات ولكرن نظررا لو رود الروايرات 

ت طت هرذه اآليرم مخ  رمت وتطترام إلر  شرروا مةينرمهذا الشرأن أ ربالوارد  عن الرقوال فه 
ت ويقولرون: لريس كرال مرا ورد يرم المثرال لتخ ريص القرنم للقررآنوأهال القنم ي,ربون ب رذه اآل
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ت فمررن ت ف رره ليقررت علرر  عموم رراعامررا فرره القرررآن ف ررو عررام والرردليال علرر  ذلررك آيررم القررربم
لرم  -علر  برول م -رز المةروف أن ا مخ  م فليس كال قار  تقاع يدهت فمن لم يقر  مرن طر

 تطيرر  أن فرره هررذا المرراال شررب ه تتقارع يرردهت ومررن قررر  مررن بيررت مرراال المقررلمين لررم تقاررع يررده
 ققا القاع .يف

قرر  مرن طررز أو مرن غيررر  ت 120أمرا نطرن فنقروال: اآليرم علرر  عموم را وكرال قرار  تقارع يررده
قرربم مراال طرزت و طت  لو كان من بيت الماال ف رذا أولر  فره الز ررت طتر  , يت ررأ أطرد علر  

ت ولقرد كران بةره الةلمرانيين يةيرب علر  هرذه النقارم قلمين وهو مامرئن أنره لرن تقارع يردهالم
بائل: أتريدون أن تقاةوا يد من قرر   ني رات بلئرال و تطبقرون مرن قرر  مليرين ال ني رات 

والمناض الذي يتكلم به قليم وكانت هذه النقارم ت,رايقنه  ألن ا من ماال المقلمين وب ا شب ه.
ا ت برال براال هم لآليمت فاآليم نفق ا لم تقرال هرذفقيرعل  تهو يرا ت ولكن بداهم هذا ا,عتراه كث

زم فقررد نرراب  هررذه ت أمررا اآليررم فةامررم وي ررب أن تظررال عامررمت وو در ابررن طرربرره القرراد  الفق رراا
ت ه يظرن أن علر  هرذه المقرألم إ ماعراومن يقرأ فه كتب الفقر .ت طت  أت  علي ااألبواال و فندها

ت ومرن يررد مراالوابع غير ذلكت فمن يتتبع األبرواال فره هرذه المقرألم يررى في را خلفرا عظي ولكن
هذه المقألمت طير  قرفه أبرواال  طوالالتف يال فلير ع لتف يال اإلمام ابن طزم فه كتابه المطل  

ن أن أدلرت م , تةردو إ, أن تكرون طرديثا ,رةيفا أو بري  ت والمخ  ين ل ذه اآليم وأظ ر بالن را
ت فقررقا -ا إذا كران برروال ال ررطابه ط رم أقاقرراهررذ –طابه خالفره فيرره  ررطابم آخررون بروال ل رر

 ت وتف م وتأوال كما ههت وهللا أعلم. 121ا,قتد,ال بما يقولون وو ب بقاا ا,يم عل  عموم ا

  ل ـالا

كيررف أنرره مطرردد ومقيررد فرره اإلقررلمت  لنبررين تالاررل  وننتقررال للطرردي  عررن مقررألم أخرررى وهرره
ود  ومنتشرر  فره كترب الفقرهت ونةرره للقرارىا هنرا نموذ را مبقراا فره ومقائال الال  مو 

ف م آيات الال ت طت  يت,ا له كيرف طرافظ اإلقرلم علر  أركران البيرت وكيرف ,ريض فره هردم 
 أركان هذا البيت:

َ َقررِميٌع َعِلرريٌم ]البقررر  :  َعَزُمررواْ إِْن وَ "برراال تةررال :   تَررانِ الاَّررلَ " ت  " [227الاَّررلََ  فَررِ نَّ َّللا   ُ  َمرَّ
را آتَْيتُُمروهُنَّ َشرْيئاً إِ,َّ  أَن يََخافَرا  فَِ ْمَقاٌك بَِمْةُروٍف أَْو تَْقِريٌا بِِ ْطَقراٍن َو,َ يَِطرال  لَكُرْم أَن تَأُْخرذُواْ ِممَّ

ِ فَلَ ُ نَراَح َعلَْيِ َمرا ِ فَِ ْن ِخْفتُْم أَ,َّ يُِقيَما ُطُدوَد َّللا  ِ  أَ,َّ يُِقيَما ُطُدوَد َّللا  فِيَمرا اْفتَرَدْت بِرِه تِْلرَك ُطرُدوُد َّللا 
ِ فَأُْولَرـئَِك هُرُم الظَّراِلُموَن ]البقرر  :  ا أَي َ را النَّبِره  إِذَا " يَر"ت  [229فَلَ تَْةتَُدوَها َوَمن يَتَةَردَّ ُطرُدوَد َّللا 

تِِ نَّ َالَّْقتُُم الن َِقراا  َ َربَّكُرْم َ, تُْخِرُ روهُنَّ ِمرن بُيُروتِِ نَّ َوَ, َوأَْطُ روا اْلِةردَّ َ َوا فََال ِقُروهُنَّ ِلِةردَّ تَّقُروا َّللاَّ
ِ فَقَرْد َظلَر ِ َوَمن يَتَةَدَّ ُطرُدوَد َّللاَّ بَي ِنٍَم َوتِْلَك ُطُدوُد َّللاَّ َم نَْفَقرهُ َ, تَرْدِري يَْخُرْ َن إِ,َّ أَن يَأْتِيَن بِفَاِطَشٍم م 

َ يُْطررِدُ  بَْةررَد ذَِلررَك  أَْمررراً فَررِ ذَا بَلَْغررَن أََ لَُ ررنَّ فَأَْمِقرركُوهُنَّ بَِمْةررُروٍف أَْو فَرراِربُوهُنَّ بَِمْةررُروٍف لَةَررالَّ َّللاَّ
                                                

 . فقط و  يتعدح الحد يلى رجله  ما ةال بعض الفقهاء عند ت رار السرةةتقطع يديه  120

ن ا ّللا   ت ع ذال ى ي ق ذول   في هذه المسذألة للذذين  يخصصذون  تذاب هللا بذالظنون , حيذث ةذال "  نذ ر   لمة عظيمة لإلمام ابن حزم 121 ذدو ج  و 
ة ة  } الس اري الس اري   و  نو  و  ا   س ب ا ن   ا ً مي اًء بيم  ز  ا ج  ي ه م  ي  ف اةوط ع وا   يودي ب   {ّللا  ج  نو س ر    ف و  آني   ن    ل  م  ل يوهي  بين ص ي الوق رو ع  ع  نو  ,ف الوق طو ب   و   ن  م  ت س  ا و

ق   ت ح  ة ةً ف ق دو اسو هي  س ري ع  ي دي بيهي ذ ليك  ة طو اًء لي  سو ز  ي ت ع ال ى ج  ي ةي  .ن   ا ً  بين ص ي   ال مي ّللا  س ي ةي الوحي ور  بيالض ر  بياللُّغ ةي ي دو  ,و  نو  ري    لُّ و  ري  اللُّغ ة    ن  م  دٍّ ي دو   ح 
زٍّ  رو نو ل يوري حي زٍّ   وو مي رو نو حي ة ةً  "س اري    "ف إين ه   س ر    مي ت س ب  س ري ال ف  فيي ,و   ن ه  ة دو ا و ة ةً  ,ذ ليك      خي ب  س ري ت سي هي  ,ف إيذو ه و  س اري   م  و ذع  ي ذدي ف ق طو

ب   اجي آني بين  , و  بي  ,ص ي الوق رو آن  بيالظ ن ي الو  اذي ص  الوق رو لُّ   نو ي خ  ه اني  ,و    ي حي نو الوب رو ي ةي مي ح الوع اري نو ة ال   .و    بيالد عوو  ذا  :ف إين  م  ين  ّللا   ت ع ذال ى ين م 
زٍّ  رو نو حي نو س ر    مي هي اآلي ةي م  اد  فيي ه ذي ي ت ع ال ى ف إين ه  م   ,   ر  بير  ع نو ّللا  ي  ,خو بير  ع نو ّللا  الوم خو هي  و  بيرو بيهي ع نو ن فوسي ا ل مو ي خو ب ر  بيهي ع نوه   ,ت ع ال ى بيم   و      خو

ي ت ع ال ى ل م  ف ق دو ة ال  ع ل ى ّللا  س  ل يوهي و  ل ى ّللا   ع  ب   ن بييُّه  ص  ل مو  ,الو  ذي ا    ي عو ة ال  م  لوم  ل ه  بيهي  ,و  ا    عي ة ف ا م  ا و  دًّ يم  جي ه ذ ا ع ظي  " اهـــــــ . .و 
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نكُمْ  ِ َواْليَرْوِم اآْلِخرِر  َوأَْشِ ُدوا ذََوْي َعْداٍل م ِ َُّ ِ ذَِلكُْم يُوَعظُ بِِه َمرن َكراَن يُرْاِمُن بِرا َّ ُِ َوأَبِيُموا الشََّ اَد َ 
 َ ً َوَمن يَتَِّض َّللاَّ  "[2,1]الال  :    يَْ ةاَل لَّهُ َمْخَر ا

كثيرا ما يالض اإلنقان فه طالم غ,ب أو طالم انفةاال أو ألقباب عرد ت وهنراك مرن يالرض عرد  
برالال ت هرذه هره أهرم  يطلرفالقات فه مر  واطد  وهناك من يالض ال  بدعهت وهنراك مرن 

نقوال: هناك خلف فه هرذه المقرائالت   ؟األقئلم الته يقأل ا الناس دومات ف ال تقع هذه الالقات
ولكن كما و,طنا مرارا أن هذا الخلف بقبب التأ يال الخاا ا أل وال اقرتخرام األطكرام مرن 

ت فلنتتبرع اآليرات ولنرر مرا هره ثيرراهذا الخرلف ك القرآنت ولو ابقت باريقم مباشر  قليمم لقال  
 األطكام المقتفاد  من هذه األطكام: 

تِِ نَّ ا أَي َ ا النَّبِه  إِذَا َالَّْقتُُم الن َِقاا "يَ  :يقوال هللا تةال  وكمرا بلنرا   ت"َوأَْطُ وا اْلِةردَّ َ  فََال ِقُوهُنَّ ِلِةدَّ
مرارا وتكرارا أن األمر دوما للو وب ت فيلزمنا أن نوبع الال  ل ذه الةد  ت وهذه الةد  أول را 

ثَنَا - 4850": بقوله فه الطدي  الذي رواه البخاري )ص( النبه  بَراالَ  َّللاَِّ  َعْبردِ  ْبرنُ  إِْقرَماِعيالُ  َطردَّ

ثَنِه ُ  َرِ,رهَ  عَُمررَ  ْبرنِ  َّللاَِّ  َعْبردِ  َعرنْ  نَرافِعٍ  َعرنْ  َماِلكٌ  َطدَّ  َطرائِهٌ  َوِهرهَ  اْمَرأَتَرهُ  َالَّرضَ  أَنَّرهُ : َعْنُ َمرا َّللاَّ
ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالِ  َعْ ردِ  َعلَر  َ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُروالَ  اْلَخاَّرابِ  ْبرنُ  عَُمررُ  الَ فََقررأ  َعلَْيررهِ  َّللاَّ
ُ  َ لَّ  َّللاَِّ  َرقُوالُ  فَقَاالَ  ذَِلكَ  َعنْ  َوَقلَّمَ   ثُرمَّ  تَْاُ ررَ  َطتَّر  ِليُْمِقرْكَ ا ثُرمَّ  فَْليَُراِ ْةَ را ُمْرهُ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
ُ  أََمررَ  الَّتِره اْلِةردَّ ُ  فَتِْلركَ  يََمسَّ  أَنْ  بَْبالَ  َالَّضَ  َشااَ  َوإِنْ  بَْةدُ  َقكَ أَمْ  َشااَ  إِنْ  ثُمَّ  تَْاُ رَ  ثُمَّ  تَِطيهَ   أَنْ  َّللاَّ
 ـ " اهالن َِقااُ  لََ ا تَُالَّضَ 

ارل  هرو وكال الفق راا علر  أن الارل  فره ا رر وابة را فيره أو فره طالرم الطريه أو النفراس 
وبةيردا عرن األخرذ والررد الكثيررين  م , يقرع؟بدعهت ولكن الخلف فره وبروع الارل ت هرال يقرع أ

المنثورين فه كتب الفقه نأخذ اآليم من القررآن وتأويل را مرن القرنم ونقروال: مرن أراد أن يالرض 
ت بمةن : إذا كانت المرأ  ااهر  وكان زو  را ي امة ا فيهامرأته فةليه أن يالق ا: فه ا ر لم 

ةليره ت وإذا أراد أن يالق را ف  ويكرون ,غيرابد  امة ا بةد أن ا رت من الطيه فل يقع الارل
أن ينتظرر طترر  تطرريه ثرم تا رررت فرر ن شراا الق ررا وإن شرراا أمقرك ات و, تطقررب هررذه الالقررم 

ت فل يقع الال  برال عليره أن ينتظرر والق ا ذا كانت المرأ  فه طالم طيه أو نفاس فالبدعيم. 
 نإذ الق را وإن شراا أمقرك ا. طت  تا ر ثم تطيه مر  أخرى ثم تا ر مر  أخرىت فر ن شراا

الطالم الوطيد  الته يقع في ا الارل  مط رور  فره أيرام بلئرالت فرالمرأ  تطريه فره المتوقرا ف
ت  122خمقم أيام ف ذه فتر  مطظور في ا الال ت ويغلب أن ي امة ا زو  ا بةد انت اا الطريه

ت فريةلم ترر  الطظررطت  خمقرم أخررت فيردخال مرر  أخررى فره فبفتر  بقيام كيومين أو ثلثم أو 
واأليام الته تكون في ا المرأ  طرامل ت الال  فتر  مطدود   دات وهه هذه األيامفتر  وبوع أن 
. 

الارل "ت عزمروا أما مقألم الال  فه طالم الغ,ب الشديدت فن د أن هللا عزو رال يقروال "وإن 
الغ,رب  فره طالرمفل بد من وبوع الال  أن يكون لره عرزم وت رميم علر  وبروع الارل ت أمرا 

 :برراال)ص(مررا رواه ابررن ما ررم أن النبهت وي ررد  كتأويررال ل ررذه اآليررم الشررديد وا,نفةرراال فررل يقررع
باطررم إذا طترر  لررو ط ررال الاررل  فرره أيررام اإل , اررل   و, عتررا  فرره إغررل "ت ...... -2036"

                                                

ب وه ن  لو تذ ر القارحء ةول هللا عزوجل في سورة البقرة "   122 يضي و    ت قور  حي ل واو الن يس اء فيي الوم  ت زي يضي ة لو ه و    ذًح ف اعو حي أ ل ون ك  ع ني الوم  ي سو
ن   ه رو ت ى  ي طو ين   ح  ري ت ط ه ي بُّ الوم  ي حي ابيين  و  بُّ الت و  ر   م  ّللا   يين  ّللا   ي حي يوث    م  نو ح  ت وه ن  مي

ن  ف أو رو ", و ما ةلنا  نه يجب على [222 ]البقرة : ف إيذ ا ت ط ه 
 التي يبام فيها الطال  ةليلة جدا.الزوج وطء زوجه بعيد التطهر لعلم  ن األيام 
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ن و, القركرا ت برال هرو لغروت وكرذلك , يقرع ارل كنه كان فه طالم غ,ب شديد , يقعالقلئال ول
 ت وكال هذا خارم من بوله تةال  "وإن عزموا".المكره و, الم نون

ف رذا ت ثلثرم" أما مقألم الال  أكثر من مر  فره م لرس واطرد كرأن يقروال لزو ره "أنرت ارالض

ت ف ناك من باال أن هذا لغرو فرل يقرع من را أي القرمت ومرن م مرن براال أن هرذا يقرع الال  , يقع
ر  واطرد  والذي نراه أنه يقع م ومن م من باال أن ا تقع القم واطد .كله أي تقع الالقات كل ات 
 اتالالقرر تدليلنرا مرن القرررآن بولره تةرال  "الارل  مرتران"ت فلرو وبةرو, يقرع أكثرر مرن ذلركت و

مر  واطد  لخالف هذه اآليمت فةلم أن وبوع أكثر مرن القرم فره مرر  واطرد  , ي را الثلثم فه 
 بال تقع القم واطد  فقا.

ف نراك مرن يررى أنره يقرع ت  ت مثال أن يقوال: إن دخلت الدار فأنت االضتمقألم تةليض الال  أما
وهذا هو رأي الشيةم ف م , يوبةون الال  المةلرض أبردا برال ,  توهناك من يرى أنه , يقع أبدا

ونطررن نرروافق م لمرروافقت م الررنص  – بررد مررن أن يقرروال لزو ترره أنررت اررالضت أمررا التةليررض فلغررو
برالال ت ونطرن ن رد أن الررأي المنتشرر  الطلرفت وما ينابض عل  التةليض ينابض عل  -القرآنه

فه م تمةنا هذه األيام والذي يفته بره أكثرر المشرائخ هرو أن الطلرف برالال  فيره كفرار  يمرينت 
ت ولكن الذي نراه أن الطلف بالال  يةد لغوا فل هرو يقرع كارل ت د فةلوهذا رأي فق ه مو و

 .فل شها فيه عل  اإلال  ين ألنه ليس من ألفاظ اليمينو, يقع كيم

مقررألم اإلشرر اد علرر  الاررل ت فكررال المقررلمين القررنم  ووهرر ونخررتم بطكررم م  رروال فرره الاررل ت
يةرفون أنه ي ب اإلش اد عل  الزوام ولكن أكثرهم , يةرف أن هنراك شريئا اقرمه إشر اد علر  

ون النظرر فره القررآنت فراو عزو رال بةردما الال ت وهذا لاقرف مرن اتبراع النراس للمرذاهب برد
ي عردال مرنكم"ت ف رذه ال ملرم  رريطم فره و روب اإلشر اد وتكلم عن الارل  براال "وأشر دوا ذ

علررر  الارررل  وعلررر  الر ةرررمت وكالةررراد  اختلرررف القررراد  الفق ررراا هرررال األمرررر هنرررا للو ررروب أم 
أخرذ كرال ثرم  ةرم فقرا؟ للقتطباب؟! وهال هو فه الال  والر ةم أم فه الال  فقا أم فه الر 

والذي نف مه من النص هو و وب اإلش اد فره  .من م يدلال عل  بوله بأدلم ويناب  أدلم اآلخر
وهررذا مررا يقرروال برره الظاهريررمت وأمررا الشرريةم فيقولررون بو رروب اإلشرر اد عنررد  ر ةررمالاررل  و ال
دين عردلينت إذا نزو, عل  أمر اآليرم , برد مرن اإلشر اد عنرد الارل  بو رود شراه الال  فقا .

 .123ف ذا الض الر ال زو ه بل ش ود فل يقع هذا الال  و, يطقب

ض اإلقلم موارد الال  ت طت  أنه ليكاد يلغي را فرل يقرع الارل  فانظر عزيزي القارىا كم ,ي  
فانتظر طتر  يطرين الميةراد المقرموح فيره برالال   و  إ, لمن عزم عليه و مم إيقاع الال  ت

بةرد هرذه الشرروا التره و,رة ا  د ت فمثال هرذا هرو الرذي يقرع منره الارل  .وأط,ر لذلك الش و

القرآن فليقأال من الض ببال ذلك مر  أو اثنين أو ثلثم نفقه : هال الض البرا قرنيا أو بردعيا ت 
أم ,غيررم ؟ فررانظر أخرره فرره هللا كيررف ي,رريض   وبةبررار  أخرررى : هررال القاترره الترره الق ررا وابةررم

كثير من المواان الته وقرع هللا في را وكرم ي,ريع مرن مطاقرن اإلقرلم ت التقليد عل  خلض هللا ال
 وهللا أعل  وأعلم .

                                                

الطال    يقع ي  في طهر لم يجامعها فيه, فإن  انذت فذي حالذة حذيض  و نفذاإ  و فذي -1م المتعلقة بالطال  هو: ملخص األح ا 123

حقيقذة لمذا ي سذمى   -3الطال    يقذع فذي حالذة الغضذب الشذديد  و السذ ر  و الجنذون  و اإل ذراه. -2طهر جامعها فيه   يقع الطال . 
الطذال    يقذع ي  مفرةذا, فلذو طلذق زوجتذه فذي -4عد من لغو ال الم الذ    يعتد به. هذا ي   و ل ,تعليق الطال   و الحلف بالطال ب:

ذا الطال  اإلشهاد على الطال   و الرجعة, فمن طلق زوجته ولم يشهد ه وجوب-5مجلإ واحد   ثر من طلقة   تقع ي  طلقة واحدة. 
 الطلقة. , فال يقع هذا الطال  و  تحسب هذه حد  و شهده شاهد واحد
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 الو,وا والتيمم

ا بُْمرتُْم إِذَ ا أَي َ را الَّرِذيَن آَمنُرواْ "يَر :بولره تةرال تأته األطكام المتةلقم ب ما فه آيم واطد ت وهره و 
إِلَر  اْلَكْةبَريِن  َواْمَقرُطواْ بُِرُاوِقركُْم َوأَْرُ لَكُرمْ ْم إِلَر  اْلَمَرافِرِض ُوُ وَهكُْم َوأَْيرِديَكُ إِلَ  ال َّلِ  فاْغِقلُواْ 

ُرواْ َوإِن كُنتُم  ْرَ,  أَْو َعلَ  َقفَرٍ َوإِن كُنتُْم ُ نُباً فَااَّ َّ رَن اْلغَرائِِا أَْو ,ََمْقرتُُم  مَّ رنكُم م ِ أَْو َ اا أََطرٌد مَّ
ُ ِليَْ ةَراَل الن َِقاا فَلَْم تَِ ُدواْ َماا فَتَيَ  ْنرهُ َمرا يُِريرُد َّللا  ُمواْ َ ِةيداً َاي ِباً فَاْمَقُطواْ بُِوُ وِهكُْم َوأَْيرِديكُم م ِ مَّ

َركُْم َوِليُتِمَّ نِْةَمتَهُ َعلَْيكُْم لَةَلَّكُْم تَْشكُُروَن ]المائد  :  ْن َطَرمٍ َولَـِكن يُِريُد ِليَُا َّ  " [6َعلَْيكُم م ِ

دوما فره مرواان الخرلف برين القرنم والشريةمت فمرا و ردت أطردا  ه اآليمذكر هذآقفنه  دا مما 
من القنم يتكلم عن الشريةم إ, ويرذكر هرذه النقارمت أن الشريةم يمقرطون أر ل رم فره الو,روا 
و, يغقلون ا مثال أهال القنمت وهم يقولون بالمقا ألن م أخذوا بقراا  الخفه فه "أر لكرم"ت 

ون , فتط ات وعندهم أطادي  مو رود  فره كترب م وكتبنرات يقرتدلأي أن أر لكم تقرأ بكقر اللم 
ت وعندما برأت ترو ي  م للمقرا فره هرذه القرراا ت و ردت ب ا عل  و وب المقا فه الو,وا

ت وعنردما " بالفتا أن م يقولون أنه ي ب المقا و أن الغقال , ي وز طت  عل  براا  "أر لكم
ن القررااتين علر  و روب الغقرال وأن المقرا , برأت تو يه فق اا أهال القنم و ردت م يو  رو

ي وزت ولكال و ه فه اللغم وظواهر روايات يقتدال ب رات فالرذي أراه أن هرذه النقارم , ي رب أن 
تكون مثرار خرلف برين الفرريقين تثرار طولره المشراكال ويكرون مرن الةلمرات البرارز  برين القرنم 

مررن الكترراب والقررنم واللغررم ولرره والشرريةمت فمررن رأى المقررا فليمقررا ف ررو رأي مطترررم مررأخوذ 
م مرأخوذ مرن مناقباته الته يكون في ا المقا مالوبات ومن رأى الغقال فليغقال ف و رأي مطتر

 .الكتاب والقنم واللغم

فن ررد أن الشرريةم  الثانيررم المترتبررم علرر  هررذه اآليررم هرره مقررألم المقررا علرر  الخفررين: مقررألمال
يم أمرتنا بالمقا عل  الرر لين ت ومرن المةلروم يقولون أنه , ي وز المقا عل  الخفين ألن اآل

أن الخفررين غيررر الررر لينت وهررم يررردون الروايررات الرروارد  فرره هررذا المو,رروعت إمررا علرر  قرربيال 
ن مررا يقولررون برره هررو أالقرروال أن ررا مو,رروعم أو أن ررا كانررت ببررال نررزوال آيررم الو,رروا ت ويرررون 

ع أن تزيد القنم عل  ما فه القررآن : , مانأما أهال القنم فيقولون ي,ا.هذا ما أراه أاألطوا  و
نررا طترر  ي رروز أو تخ  ره!ت لررذا ف ررم يقبلررون هررذه الروايررات ويو  ررون هررذه اآليررم تو ي ررا مةي

 ت ب وار اآليم.الةمال ب ذه األطادي 

فمن المةلوم أنه ي وز التيمم فره طالرم القرفر والمرره أو  والمقألم الثالثم هه مقألم التيمم:
ت ولكن النقام الته نود اإلشار  إلي ا هره م ها الغائا وعدم الماا ا أو عندعند ملمقم النقا

الررأي المو رود تقريبرا فره كرال  ميرع كترب  مقألم: هال ي وز التيمم فه القفر مع و ود الماا؟
الفقه أنه ي وز للمرريه التريمم مرع و رود المراا ألنره مةردوم طكمرا فره طقرهت أمرا المقرافر فرل 

عرردم المرراا طقيقررم أو طكمررا بررأن , يقررتايع الو رروال إليرره أو  ي رروزون لرره الترريمم إ, فرره طالررم
ولكن نطن نرى أنه ي ب علر  المقرافر التريمم فره طالرم القرفر طتر  ولرو و رد  الط وال عليه.

الماا ت ولقد باال ب ذا الرأي كما اعتقد الشيخ مطمد الغزاله والشيخ مطمد رشيد ر,ا ولكن مرا 
المقرافر ي رب عليره التريمم فره طالرم القرفر ت و رد  با, بال واز ونطرن نقروال برالو وبت أي أن

الماا أو عدم ت وأنا أرى أن فه هذا الطكم الكثير من التخفيف عل  الناس الرذين ي ردون مشرقم 
فه الو,وا فه القفر عل  الرغم من تروفر المراا ت وغالبرا مرا يرادي ذلرك إلر  ,رياع ال رل ت 

مرن الو,روا ألقرباب عرد ت  ونيتطر  مولكن  أنه , ي وز التيمم ألن الماا مو ود ت ونير مف 
وت,رريع ال ررل ت ولكررن القرروال بررالتيمم فرره القررفر طترر  مررع و ررود المرراا رخ ررم  ونفررل يتو,ررأ

عظيمم وتق يال كبيرت و , يطض ألطد ا,عتراه عل  هذه الرخ م فاو يخفرف عنرا فره القرفر 
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ت  رد تخفيرف أكثرر مرن هرذات ف رال يوالكثير من ب ر فه ال ل  إل  إفاار فره ال ريام إلر  تريمم
 .ولكن المشكلم أن الناس يرف,ون ويشددون عل  أنفق م

غريبرا بةره الشرهات ولكرن ألرم يتوبرف أطردنا الةنروان بد يبدو  المقألم الرابةم: طكم الو,وا.

؟ أي هررال الو,رروا وا ررب لكررال  ررل ت أم أنرره الو,ررواليقررأال نفقرره مررر  هررذا القررااال: مررا طكررم 
الذي أراه وا,طا من الرنص هرو أنره ي رب الو,روا  ؟,وا واطدوز  ل  أكثر من  ل  بوي 

ا بمتم إل  ال ل  فاغقلوا"ت ف ذا شررا و وابره ت إذلكال  ل ت والدليال عل  ذلك بوله تةال  "
مرن أنره كران  )ص(مرا روي عرن النبرههرو إذا في ب عل  اإلنقران أن يتو,رأ لكرال  رل ت وهرذا 

ت ومرن المةلروم أنره , )ص(مرن خ و ريات النبرهت ولكن م برالوا أن هرذا كران يتو,أ لكال  ل 
يمكن القوال بالخ و يم بل دليالت و, دليال علر  مرا يقولرونت وهرذا أي,را رأي بةره ال رطابم 

لررذا . 124ببرال هررذا كلره هررذا مررا تقولره اآليررمفره هررذه المقرألم مثررال قرريدنا علره ر,رره هللا عنررهت و
طتر  علر  قربيال القرنمت ألريس   رل  أن يطتاا لنفقه ويتو,أ لكال في ب عل  اإلنقان المقلم

 المأثور عن النبه الكريم خير من ابض القرآن طت   ار برآنا يمشه عل  األره؟هو هذا 

 

  ـالط

قَراُم "فِ  :تةال  وننتقال إل  طكم  ديدت وهو المتةلض بالط ت والذي ورد فه بوله يِه آيَاٌت بَي ِـنَاٌت مَّ
 ِ ُِ َوَمرن َكفَرَر فَرِ نَّ  َمرِن اْقرتََااَع إِلَْيرِه َقربِيلً  َعلَ  النَّاِس ِط   اْلبَْيرِت إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخلَهُ َكاَن آِمناً َو

 "[97هللا َغنِهِّ َعِن اْلةَالَِميَن ]آال عمران : 

ف ذه آيم وا,طم و ريطم والطكم الذي يقتخرم من ا أن ط  البيت فره "فمن فرره فري ن 
ااعم كمرا براال الفق راا اقرتااعم ماديرم أي القردر  الط  " عل  من اقتااع إليه قبيلت وا,قت

هرذا الرذي بلنراه متفرض عل  تكاليف القفر ت وبدر   قديم أي القدر  عل  آداا مناقرك الطر ت و
أنره ي روز ولكن عنرد التابيرض و ردنا أن القراد  الفق راا يقولرون شريئا آخرر تمامرات وهرو  عليه.

 : رواه البخاري ت ويقتدلون عل  ذلك بما لإلنقان أن يط  عن غيره
ثَنَا  -1720" ثَنَا إِْقَماِعيالَ  ْبنُ  ُموَق  َطدَّ  َعرنْ  ُ بَْيررٍ  ْبرنِ  َقرِةيدِ  َعرنْ  بِْشررٍ  أَبِره َعرنْ  َعَوانَرمَ  أَبُرو َطردَّ
ُ  َرِ,هَ  َعبَّاٍس  اْبنِ  ِ  إِلَر  َ اَاتْ  ُ َ ْينَمَ  ِمنْ  اْمَرأَ ً  أَنَّ  َعْنُ َما َّللاَّ ُ  َ رلَّ  النَّبِره   فَقَالَرتْ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ
ه إِنَّ  ه نَةَمْ  بَاالَ  َعْنَ ا أَفَأَُط    َماتَتْ  َطتَّ  تَُط َّ  فَلَمْ  تَُط َّ  أَنْ  نَذََرتْ  أُم ِ  َعلَر  َكرانَ  لَروْ  أََرأَْيتِ  َعْنَ ا ُط  ِ
كِ  َ  اْبُ,وا بَاِ,يَمً  أَكُْنتِ  َدْينٌ  أُم ِ ُ  َّللاَّ َُّ  "اهـ  بِاْلَوفَااِ  أََطض   فَا

قوال هذا الطدي  وا ب الردت فاو باال "لمرن اقرتااع إليره قربيل"ت فر ذا كانرت هرذه األم ننطن و
  تمامرات أمرا أأن تقتايع الط  فل شها علي ا وهه ليقت مدينم بشرها برال هره مبرر ببالماتت 

 ولم تط  طت  ماتت ف ه آثمم. تإذا كانت تقتايع الط 
انهت ف ره مدينرم وابنت را تطراوال أن تق,ره قيقوال المثبتون للطدي : هذه المررأ  مرن النروع الثر

 الدين عن أم ا.

"ت ف رذه المررأ  [39أَن لَّْيَس ِلإْلِنَقاِن إِ,َّ َما َقةَ  ]الرن م : نقوال: هذا مةاره لقوله تةال  "و َ

ماتت عا يم فةلي ا ذنبت وإذا فتا هذا الباب ,قرتااع األغنيراا أن يقرقاوا عرن م كرال ذنروب م 
                                                

حالة الجمع ,  -1 :ول ن هناك حالتين يم ن فيهما صالة   ثر من م توبة بوضوء واحد وهماهذا ما  ةوم به فأنا  توضأ ل ل صالة,  124

ةد  يذا لم يجد اإلنسان الماء ولم ي ن -2 .واحد بعد الم توبة فهذه يم ن فيها صالة   ثر من صالة بوضوء  و صالة السنن ةبل  و

حدث  و  مإ النساء ولم يجد الماء ففي هذه   مإ النساء ففي هذه الحالة يم نه  ن يصلي بنفإ الوضوء الماضي,  ما يذا حدث  و  

 . الحالة عليه التيمم
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ت بداهرم ن ي رله أو ي روم أو يطر  عرن م بةرد ممرات مت وهرذا مرفروهفيو ون أو يردفةون لمر
ثَنِهولقد روى  عن اإلمام مالك فره موارأه "   َكرانَ  عَُمررَ  ْبرنَ  َّللاَِّ  َعْبردَ  أَنَّ  بَلَغَرهُ  أَنَّرهُ  َماِلرك َعرنْ  َطردَّ

 يَُ رل ِه َو,َ  أََطردٍ  َعرنْ  أََطردٌ  يَُ رومُ  ,َ  فَيَقُروالُ  أََطردٍ  َعرنْ  أََطردٌ  يَُ رل ِه أَوْ  أََطدٍ  َعنْ  أََطدٌ  يَُ ومُ  َهالْ  يُْقأاَلُ 

 "  أََطدٍ  َعنْ  أََطدٌ 
 :اإلنقان بةد وفاته فقاال فه الطدي  الذي رواه الترمرذيوالرسدل نفسه حدد ثا يمكن أن يصر  

ثَنَا -1297" ْطَمنِ  َعْبردِ  ْبرنِ  اْلةَرَلاِ  َعرنْ  َ ْةفَرٍ  ْبنُ  ِعيالُ اإِْقمَ  أَْخبََرنَا ُطْ رٍ  ْبنُ  َعِله   َطدَّ  أَبِيرهِ  َعرنْ  الررَّ

ُ  َرِ,هَ  هَُرْيَر َ  أَبِه َعنْ  ُ  َ رلَّ  َّللاَِّ  َرقُوالَ  أَنَّ  َعْنهُ  َّللاَّ ْنَقرانُ  َمراتَ  إِذَا بَراالَ  َوَقرلَّمَ  َعلَْيرهِ  َّللاَّ  اْنقََارعَ  اإْلِ
 " لَهُ  يَْدعُو َ اِلاٌ  َوَولَدٌ  بِهِ  يُْنتَفَعُ  َوِعْلمٌ  َ اِريَمٌ  َ َدبَمٌ  ثََل ٍ  ِمنْ  إِ,َّ  َعَملُهُ 

ف ذه األعماال كل ا داخلم تطت مرا يةملره اإلنقران فره طياترهت ودعراا الولرد ال رالا كران بقربب 
تربيته لره ت وابت رر علر  الردعاا فقرا فقرد يقبرال هرذا الردعاا أو يررفه فرل يزيرد طقرناتهت أمرا 

  الط  أو ال وم أو ال ل  عن الغيرت ف ذا ما , ي ا و, ي وزت وهللا أعلم.
  
  

                   راا ـالق
 "[1ْبَرأْ بِاْقِم َرب َِك الَِّذي َخلََض ]الةلض : ا" :بوله تةال طكم  ديدت ورد فه وإل  

ت فالكرال يرربا برين هرذه القرور  آيرات األطكرامقيتة ب القارىا من إيراد هرذه اآليرم فره نمراذم 
ت و لقرببالرنص , بخ روص اوبين وابةم بدا الوطهت ولكن كما ذكرنا مرن ببرال الةبرر  بةمروم 

ت ولكن را بةرده )ص(أن أي أمر فه القرآن ف و عل  قبيال الو روبت واآليرم كانرت لخاراب النبره
 فقا. )ص( ت و, يو د فه النص ما يشير إل  أن األمر مو ه إل  النبهلخااب األمم

إذا نخرم من هذه اآليم بطكرم فق ره وهرو و روب الرب الةلرم علر  كرال مقرلم ومقرلمم ت والرب 
الةلم يكون باريقينت إما عن اريض القراا  من الكتب أو عن اريرض القررآ  علر  األقراتذ ت و, 

المتةرارف عليره ين رف ذهن القارىا إل  أن المراد من القراا  فه اآليم هه القراا  بالمةن  
ت ف ذا  زا من المةن ت أمرا القرراا  برالمةن  الموقرع فتكرون بمةنر  القرراا  فه هذه اآليام فقا

هرذا الشرأن طردي  يايرد  من الكتب والقراا  عل  الشيوخ والب الةلم بأي شركالت ولقرد ورد فره
متفض مع الرنص القرآنره فياخرذ برهت  ت ولكنهت والطدي  وإن كان به ,ةف فه القندهذا المةن 
 "الب الةلم فري,م عل  كال مقلم ومقلمم"  (ص)دي  هو بوله وهذا الط

فرل برد أنره ابرض األمرر أف,رال آخرر ت  شرخصببرال أي  )ص(برهوبما أن األمر كان مو  ا إل  الن
 . 125ت فتةلم القرآ  والكتابمتابيض

ت ونقلروا هرذا الةلرم )ص(ت فتةلمروا علر  يرد النبره طابم هذا األمرر أي,را أف,رال تابيرضوابض ال
ثرم طرد  بةرد  لمن بةدهم ت ولو لم ينفذ ال طابم هذا األمر لمرا و رال إلينرا هرذا الردين كمرا هرو ت

 كاقال و أهمال هذا األمر بشكال كبير و, طوال و, بو  إ, باو.ذلك الت
 

                                                
ةد يعجب القارحء من هذا األمر ول نا نجزم  ن النبي )ص( تعلم القراءة وال تابة بعد البعثة, و يوجد بعض الروايات التي تشذير  125

ا   نت  ت تول و النبي)ص(  ان  اتبا, ول نا سنبد  بدليلنا من القرآن  ثم نذ ر بعد ذلك الروايات , فاأ تعالى يقول "  يلى  ن م  ليهي و  ن ة بو ن  مي مي
ل ون  ]العن بوت :  بوطي ت اب  الوم  رو ينيك  ييذاً    طُّه  بيي مي ت ابٍّ و    ت خ   " [48 ي

 ال تابة بعد البعثة ل ان التخصيص بقوله " نت" و  "من ةبله" عبسا, ولصار   معنى له.فلو لم ي ن النبي)ص( تعلم القراءة و
ر  .....  -2501"   ما األدلة من السنة ف ثيرة نذ ر منها ما رواه البخار : ت م  ل ى الن بييُّ  اعو ل يوهي  ّللا    ص  ل م   ع  س  ة     هول   ف أ ب ى الوق عود ةي  ذي  فيي و   م   

ل   ع وه  ي د     نو  ت ى م   ة   ي دوخ  اه مو  ح  ا ي قييم     نو  ع ل ى ة اض  ث ة   بيه  ا   ي امٍّ  ث ال  ت اب     ت ب وا ف ل م  ا ه ذ ا   ت ب وا الو ي ل يوهي  ة اض ى م  د   ع  م  س ول   م ح  ي  ر   ن قيرُّ      ف ق ال وا ّللا 
ا ل م   ف ل وو  بيه  س ول     ن ك   ن عو ي  ر  ا ّللا  ن عون ا م  نو  ك  م  د    نوت   ل  ي م  ي  ع بودي  بون   م ح  س ول     ن ا ة ال   ّللا  ي  ر  د  و   ن ا ّللا  م  ي  ع بودي  بون   م ح  ٍّ  ة ال   ث م   ّللا  ذح   ليع ليي  س ذول   امو ي  ر   ّللا 
ي      ة ال   ّللا  وك       و  ح  ذ     ب ًدا   مو س ول   ف أ خ  ي  ر  ل ى ّللا  ل يوهي  ّللا    ص  ل م   ع  س  ت اب   و  ا ه ذ ا ف   ت ب   الو ي ل يوهي  ة اض ى م  د  ع  م  ي  ع بودي  بون   م ح  ل       ّللا  م   م   ة   ي دوخ  ال   سي
ابي  فيي يي    ج       و   نو  الوقير  ر  نو  ي خو ا مي ليه  دٍّ    هو اد   يينو  بيأ ح  ن ع       و   نو  ي ت بيع ه     نو    ر  ًدا ي مو نو    ح  ابيهي  مي ح  اد     صو فهذا دليل على  ن , ا ......"بيه   ي قييم     نو    ر 

 النبي)ص(تعلم القراءة وال تابة نزو  ألمر هللا, و هذا ما يجب  ن يفعله  ل مسلم.
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 ورىـالش
َ يُِطرب  " :بوله تةال  ورد هذا الطكم فه ِ إِنَّ َّللا  َوَشراِوْرهُْم فِره األَْمرِر فَرِ ذَا َعَزْمرَت فَتََوكَّراْل َعلَر  َّللا 

ِليَن ]  " . [159آال عمران :  اْلُمتََوك ِ

ولكنره يتةراداه إلر  األمرمت ثرم ت )ص(اب فره اآليرم خراص برالنبهاتفض القاد  المفقرون أن الخا
وغيرر  )ص(عادوا فاختلفوا بةردها فره طكرم الشرورى!ت فمرن م مرن براال أن را كانرت ملزمرم للنبره

ت ومرن م مرن رأى ان را غيرر ولمرن بةرده )ص(ومن م من باال أن ا ملزمم للنبه !ملزمم لمن بةده
 ملزمم , للنبه و, لمن بةده!!

ت فراألمر فره اآليرم  ررريا و, التخربا والتققريم الرذي , أقراس لرها لية رب مرن هرذا إن المرر و
: يطتام إل  أي عبقريم ليدركه المررات برال إن هللا تةرال  مردح مرن كانرت الشرورى ديردن مت فقراال

رر" ررَل َ َوأَْمررُرهُْم شُرروَرى بَْيررنَُ ْم َوِممَّ  ا َرَزْبنَرراهُْم يُنِفقُرروَن ]َوالَّررِذيَن اْقررتََ ابُوا ِلررَرب ِِ ْم َوأَبَرراُموا ال َّ
 " [38الشورى : 

فو,ع الشورى بين أهم أمرين فه الم تمع اإلقلمه والةلمتين المميزتين له ال ل  والزكرا  
ت رر فه القررآن,زم مكت وو ف ب ا الم تمع المقلم "ف ن تابوا و أباموا ال ل  وآتوا الزكا "

 .؟فكيف , تكون ملزمم
كال هذا الةناا فنقوال أن كال أمر فه القرآن ف و وا ربت فنخررم مرن هرذا  ونطن نريا أنفقنا من

أن الشورى وا بم وملزممت أي أن الناس إذا توا,ةوا عل  رأي فليس للطاكم أن يخالف مت أمرا 
أن يتفض األكثريم عل  رأي ثم , يأخذ الطاكم بقول م بط م أن الشورى غير ملزممت ف ذا عبر  

 .ننزه أنفقنا والقرآن عنه
ت فراو وليس فقرا برين الطراكم والمطكرومين ونخرم منه أي,ا ان الشورى قلوك عام للمقلمين

تةال  أثن  عل  المقلمين بأن أمرهم شورى بيرن مت فيكرون النرزوال علر  الشرورى وا رب علر  
 ,ن لا طاال المقلمين كثيرا.طكاما وعامم كال مقلم ت  فلو كان هذا طاال المقلمين 

بقرربب ف م ررم الخرراا ا  تالفق رراا  رررفوا األمررر فرره اآليررم عررن الو رروبوالمشرركلم أن القرراد  
توفيض بينه وبرين فةرال فرلن أو ألطدا  التاريخ اإلقلمهت و أ با القرآن ياوال طت  من أ ال ال

  علن!
 

 اإلفقاد فه األره
                 

ت كأن ررا ليقررت , يةتقررد كثيررر مررن المقررلمين أن ررم ماررالبون بالةمررال ب رراونررأته إلرر  آيررم م ملررمت 
بَْةرَد  ,َ تُْفِقرُدواْ فِره األَْرِه وَ " :وهره بولره تةرال إلي مت وكأن مخالفت را , تو رب إثمرات  ممو  

َن اْلُمْطِقنِيَن ]األعراف :  ِ بَِريٌب م ِ  " [56إِْ لَِطَ ا َواْدعُوهُ َخْوفاً َوَاَمةاً إِنَّ َرْطَمَت َّللا 

 :زو رال عراب علينرا وذمنرا باإلفقراد فره األره فقراالوهللا ع تف ذا ن ه عن اإلفقاد فره األره
ْرِ ةُروَن َظَ َر اْلفََقاُد فِه اْلبَر ِ َواْلبَْطِر بَِما َكَقبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُ م بَْةَه الَِّذي َعِملُوا لَةَلَُّ ْم يَ "

  "[41]الروم : 

"فه البرر والبطرر"  :تةال  لهوالفقاد فه هذه اآليم ي د  عل  الفقاد المادي ببال الخلقهت لقو
َو,َ ت وكران هررذا الن ره مو ررودا دومرا عنررد األنبيراات فيررروي القررآن علرر  لقران قرريدنا شررةيب "

ْاِمنِيَن ]األعراف :   ".[85تُْفِقُدواْ فِه األَْرِه بَْةَد إِْ لَِطَ ا ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنتُم م 

ت واإلفقراد ي رد  علر  أشرياا  تلرف مراطرال اإلقرلمإذا فاإلفقاد فه األره من ه عنره فره مخ
ت فال د عرن ال غائر وكال إفقاد إثمه عل  بدرهكثير  من ا الاوام والكوار  والم ائب ومن ا 

لَّرِذيَن َكفَرُرواْ َوَ رد واْ "ا :وتوعرد هللا عليره كثيرر فقراال تقبيال هللا مثل إفقاد مادي ومةنروي كبيرر

ِ ِزْدنَاهُمْ   "[88َعذَاباً فَْوَ  اْلةَذَاِب بَِما َكانُواْ يُْفِقُدوَن ]النطال :  َعن َقبِياِل َّللا 
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وهناك أ ناف أخرى للفقاد منثور  فه القرآن ولكن ما نريد التركيز عليره هرو الفقراد البقريا 
الررذي يخرررم مررن النرراس الةاديررم و, ينتب ررون إليررهت وبتراكمرره ي رربا قررلوكا عامررا ويررادي إلرر  

لكررن المشركلم هره أن النراس لمرا كررانوا يأخرذون ديرن م مرن الفق رراا و م رائب فره ن ايرم األمررت
وشيوخ المقا د , من القرآنت فلم ي دوا من يقوال ل م أن كثيرا مما يفةلونره يردخال تطرت براب 

ت وترك را طررام وكبيرر  الفقاد فه األره المن ه عنهت فكثير من المقلمين يةدون ترك ال ل 
ي رردون طر ررا أو إثمررا  فرره أن يلوثرروا األن ررار مررثل  ب لقرراا  إثررم كبيررر , مررراا فيررهت ولكررن م ,

مخلفات م أو ال يف أو المواد الكيماويم ال,ار ت أو أن يرمروا القراذورات فره ارر  المقرلمينت 
و, يتطر ون من تخريب المنشر ت الةامرمت ف رذا , ! ف ذا , شها فيه ما دام بةيدا عن منازل م

  !!شها فيهت ف ه , تخ  م
من هذه النماذم القيئم الته نراها كلنا فره طياتنرا اليوميرم ت وكرال هرذا ألننرا أهملنرا بولره  وكثير

عزو رال " و, تفقردوا فره األره بةرد إ ررلط ا"ت فلرو و رد النراس مررن يقروال ل رم ذلركت ومررن 
يةرررف م أن قررلوك م خرراا ا ويترتررب عليرره إثررم شرررعه ,رترردع الكثيرررون وألبلةرروا عررن هررذه 

 تلتره تقرها إلر  اإلقرلم والمقرلمين ببرال أن تقرها إلر  البيئرم المطيارم بنراا تاألفةاال المشرينم
 . وهللا المقتةان

 

       البط  الةلمه
بط م أن األمر فه القررآن  تغيرها من اآليات هملت مثال كثيرٍ ب يات أُ  آيات األطكامونختم نماذم 

 :هه بوله تةال ات , يأته دوما عل  قبيال الو وبت وهذه اآلي
َ َعلَر  كُرال ِ  الْ " بُ  ُ يُنِشرُئ النَّْشرأَ َ اآْلِخرَر َ إِنَّ َّللاَّ  ِقيُروا فِره اأْلَْرِه فَرانظُُروا َكْيرَف بَرَدأَ اْلَخْلرَض ثُرمَّ َّللاَّ

ا َكْيرَف َكراَن فَرانظُُرواْل ِقريُروا فِره اأْلَْرِه " ومثرال بولره تةرال  " بُر [20َشْهٍا بَِديٌر ]الةنكبوت : 

ْشِرِكيَن ]الروم : َعابِبَمُ الَِّذيَن ِمن بَ   " [42ْباُل َكاَن أَْكثَُرهُم م 

بِيَن ]األنةام :  ثُمَّ اْل ِقيُرواْ فِه األَْرِه ومثال بوله تةال  " بُ   "[11انظُُرواْ َكْيَف َكاَن َعابِبَمُ اْلُمَكذ ِ

وعلر    ت" ورد فره القررآن إثنتره عشرر مرر برال قريروا فره األره فرانظرواونلطظ أن األمر "
مرراذا ي تررا ون طترر   ولقررت أدري تذلررك لررم ينتقررال إلرر  در ررم الو رروب عنررد الفق ررااالرررغم مررن 

 !؟"أنا وا ب"يدون أن يأته مائم مر  أم أن يقوال ل م رهال ي !؟ي ةلوه للو وب
ألمر فره تو ب علينا القير فه األره لننظر كيف بدأ الخلضت ولكن لما كان اومثيلت ا فاآليم  

هملررت هررذه اآليررم ألن أُ  !!تا لمر طررات عررد  غيررر الررنص نفقررهالقرررآن بررد , يةنرره الو رروبت تبةرر
فمررن شرراا فليفةررال ومررن شرراا  األمررر تبةررا ألدمغررم القرراد  الةلمرراا هنررا علرر  قرربيال ا,قررتطبابت

 . و, طوال و, بو  إ, باو فليتركت

 
التفقرير فره التةامرال مرع بد يقوال القارىا: و ما الفار  الذي بدمته اآلنت لقد طاولرت أن تنفره 

أنررت تقرروم بتفقررير كترراب هللا فتفنررد آراا وتقبررال أخرررىت فطاولررت أن تفلررت مررن ات ثررم هترراب هللاك
 التفقير فوبةت فيه.

نقوال: بد يبدو ما أبوم به تفقيرا مثال ما بام به القاد  المفقرونت و لكن ليس ما أبروم بره هرو 
رد علر  المفقررين و هو لل النموذم الذي قيكون الةمال به عند التةامال مع القرآنت ف ذا الكتاب

برأدوات المفقرررين و ت و لكره نرررد علري م , برد أن نقررتةمال أدوات رمت فنو,را للقررارىا الفق راا
 بأي طاال. أو  طيطا بارب م  أن ما باموا به , يةد قليما

س أبرواال ي,اف إل  ذلك أن القراا الغير المتخ ي ين و المتخ  ين أي,ا يميلرون إلر  تقردي
و أخر ت للقراا بةه اآليات الوا,طات الد,,ت مثل ن مثال برابه آيرات ت فلو أتيت أنا الةلماا
ت ثرم بررأ بردون تفنيرد ألبرواال الةلمرااوبلت أن ن يفدن كذا ونخررم مرن ن برالطكم الفلنره  القرآن

ت الطردي  الفلنره القارىا للفقيه الفلنه أن اآليم , تفيد ظاهرها هذا بال هنا كرذا وكرذا ولرورود
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كرم الفلنررهت فقينقر  القرارىا مررا بلنراه ويتبرع مرا بالرره الفقيره األعظرم ألنرره فيقرتخرم من را الط
 !أدرى و أعلم

ت فلقرد كنرت أبررأ ذات فلقد ققات أنرا نفقره فره هرذا الفرخ تفه القراا اةنو نطن , نق د أن ن
 يَةُروُدوَن الَّرِذيَن يَُظراِهُروَن ِمرن ن َِقرائِِ ْم ثُرمَّ "وَ  :مر  فه قور  الم ادلمت فوبفت عنرد بولره تةرال 

ُ بَِمرا تَْةَملُروَن َخبِيرٌر ] ن بَْباِل أَن يَتََماقَّا ذَِلكُْم تُوَعظُوَن بِِه َوَّللاَّ الم ادلرم : ِلَما بَالُوا فَتَْطِريُر َربَبٍَم م ِ

أمرا المرر  األولر  فمةفرو  تالمر  الثانيرم بةد  بت فانتب ت أن اآليم تقوال أن كفار  الظ ار ت"[3

ت ولكرن ظ رر  126القاد  الفق اا يقولون أن الكفار  ت رب مرن المرر  األولر  عن ات وأنا أعلم أن
مرت ش ور ثم قمةت شيخا يتكلم فه هذه المقرألم  وهذا خاا ا لمخالفته اآليمت بول م له أن 

ت فةر, ا عر,ا  ميل  ةلنه أعتقد أنه أخاأت فه ف م اآلياتت فترا ةت فةرل عرن هرذا الف رم
ف مته من اآليم قليم تمامات وأن ما بام به هذا الشيخ عن غير عمرد ثم ظ ر له فيما بةد أن ما 
 اللبس عندي. هذاالذي أدى إل   تهو من باب التلعب اللفظه

أن نظ رر للقرارىا أن مرا الماروال للتةامرال مرع الرنص القرآنره  و ب دنا أي,را مرن هرذا الةرره
ال كلمم فره ما من فقيه أو  فهت باله الفق اا , يقتطض هذه القدقيم بال القدقيم فقا للنص القرآن

 .أو يمكن الرد عليه بكال ق ولمإ, وهناك من رد عليه القرآن لقبب مات 
أنره ي رب إم,رائ ا علر  ظاهرهرا  و,رطنات له الفق اا من آيات الذكر الطكيمف ذه نماذم لما أو   

تخرام لقواعرد اقرعنرد الفقيره فره تأ ريله طا رال ولرت إ, للربس و أن ا ما أُ  تو , طرم فه ذلك
 . !األطكام

 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                                 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ليإ  لهم فمن الظاهرية من ةال بقولنا .  126
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                 الف ال الثانه                   
 يمانهالتأويال اإل                   

 
لطيرا ت ال ردف الرذي خلرض هللا عزو رال مرن لال دف األقم   هه د  هللات ااعم هللامةرفم هللات عبا

ا ررافاهم واختررارهم علرر  الةررالمينت  تأ لرره  البشرررت فمررا ترررك م همررلت بررال أرقررال إلرري م رقررل
ت ثررم تركرروا وبلغرروا الرقررالم و ن ررطوا ألبرروام مليةلمرروهم وي رردوهم ويزكرروهمت فررأدوا األمانررم 

وغيروا شررع رب رم برين مطرو  فيض األعل ت فاختلفت أبوام م من بةدهمأبوام م وذهبوا إل  الر
هللا علري م وأرقرال ل رم رقروله  بين تطريف للكلم عن موا,رةهت فمرن  ترك وإهماالت و ت ووإثبات

ْن أَنفُِقرِ ْم يَتْلُرو َعلَرْيِ مْ  َمنَّ قَْد الخاتم " لَ  ُ َعلَ  اْلُماِمنِيَن إِْذ بَةََ  فِيِ ْم َرقُو,ً م ِ يِ ْم َّللا   آيَاتِرِه َويُرَزك ِ
بِررريٍن ]آال عمرررران :  " ت   [164َويُةَل ُِمُ رررُم اْلِكتَررراَب َواْلِطْكَمرررمَ َوإِن َكرررانُواْ ِمرررن بَْبررراُل لَِفررره َ,رررلاٍل م 

فأخر  م من الظلمات إل  النور ب ذنرهت وتكفرال هللا بطفرظ رقرالته طتر  , يردخل ا التطريرف كمرا 
ْكَر َوإِنَّررا لَررهُ لََطررافِظُوَن ]الط ررر : نَّرر"إِ  :طررد  مررع الرقررا,ت الما,رريم فقرراال ْلنَررا الررذ ِ ت "[9ا نَْطررُن نَزَّ

ه الرقررالم الخاتمررم بررين يرردي ت فالرردين بررد كمررال والنةمررم بررد تمررتت ف ررا هررفالررذكر , بررد أن يطفررظ
ولطررض الرقرروال بررالرفيض األعلرر  وبقرر  القرررآن مررع المقررلمينت فيرره كلمررم هللا الخاتمررمت  النرراس.

و, يقررتدعه التققررم والتطررزب والتشرريعت  تم كترراب هللات والخررلف واردواختلررف النرراس فرره ف رر
ولكن هذا ما طد ت فلو ابت ر الخلف علر  المقرائال الفق يرم مرا طرد  تطرزبت ولكرن لمرا دخرال 

افررت الخلفررات علرر  القرراات وبرردأ تمررز  المقررلمين وتشررية مت  الةقيررد الخررلف فرره مقررائال 
أو مختلقمت وطاوال طمال الناس علي رات ظانرا أن  وتمقك كال فريض بما لديه من مرويات  طيطم

فرره بولرره الفررلح والن رراح وأن بولرره هررو الف ررال وفيرره الن ررا ت ف ررو النررا ه والبررابون هررالكونت 
هو الطرضت ولرو مة ا ودافةت عن ا اعتقادا أن ما  تالةقيد وتمقكت كال فربم بفرعيات فه أمور 

ت و لكرن ألقرباب عرد  , نرود أن نةرره و من الطروار والردع ل بأسففةال كال فريض هذا لقبلناه 
وبرردأ الخررلف والرمرره بالت,ررليال والزندبررمت ف ررذا يرمرره اآلخررر بأنرره م قررم  تل ررا ظ ررر التة ررب

مشربهت وذاك يررى أن اآلخرر زنرديضت وهرذا ينةرت ذاك بأنره راف,ره وذاك يررى أن هرذا نا رربهت 
تراشرض الرت م واأللقراب  وهذا يرمه ذاك بأنه مةاال وهذا يرمه ذاك بأنه  برري أو بردريت وبردأ

كمرا –بين المقلمينت وكال فريض يةتز بالتقميم الته تقماها ويفتخر ب ات فبقبب تمقكه بالطض 
ت فمرررا أ ملرره مررن نةررت! وبرردأت مرطلررم الت,رررليال نةترره ال  لررم اآلخرررون ب ررذا النةررت –يةتقررد

ت ف رو كرافر ذا يرى أن من يقروال بكرذات ف ذا ي,لال هذا أو يفققه وهذا يزند  ذاكت وهوالتفقيض
ومن يةتقد بكذا ف و مرتدت ويتأمال المرا فه طال م وي,ررب كفرا بكرفت أل رذا أرقرال هللا الرقرال 

  !وأنزال الكتب والقرآن؟
ويرقرخوا  و ينشرأوا المرود , ورب الكةبمت فما  اا ها,ا إ, ليرفةوا الخلف ويزيلوا الشقا  

هللا , ي روز ا,خرتلف في را بردا هرذا ت ولكن لما رأى كال فريض أن آرااه أ وال فه كتاب القلم
التو ه وبدأ الخلف والشقا ت وألقباب عد  ظ رت اوائف كثير   دات وكال اائفرم تف رم آيرات 
القرآن ف ما مطددا وترفةه شةارات و, نريد أن ناةن فه أطد فنقوال أن رم فةلروا كرذا وكرذا اةنرا 

 ةالم بالةقوال كيف يقيرها.فه الدينت فما االةنا عل  قرير  أطدت وهللا وطده هو ال
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ت وكرال فريرض يررى أنره علر  ال رواب  127موتفربت األمم إل  فر  أكثر من ثلثرم وقربةين فربر
وأنه الفربم النا يم وبابه الفر  فه ,لالت و, ي منا مةرفرم هرذه الفرر  أو مبادئ را فلقرد كران 

كن ما ي منا هرو مرا من ا قاذم  وع يب  دات ول كثيرٌ  تل ا أقباب فه الظ ور ومةتقدات غريبم
بقه من هذه الفر ت فلقد اندثرت هذه الفر  الكثير   دا ولم يبض من ا عل  طد علمره إ,: أهرال 

 و هم أكبر الفر  عددا. :القنم وال ماعم
ت والزيديررم وإقررماعيليمالشرريةم: ثررانه أكبررر الفررر  عررددات وهررم ينققررمون إلرر  إماميررم و زيديررم 

واإلقرماعيليم أبرال الفرر  الشريةم طاليرا  تاإلماميرم األكثريرمبريبم من أهال القرنمت ولكرن م بلرم و
 .وبتنا هذاولم أفلا فه الة ور عل  أي مةلومات عن م فه  تكما أعتقد

يرررون أن األبا,رريم مررن برروابه الخرروارمت ولكررن مررن يقرررأ كتابررات م يرررى أن ررم  وكثيرررٌ : با,رريمإ
 يتبرأون من هذه الت مم.

من باب الت وز فه ال ماعات اإلقلميمت ف م وإن كرانوا  الظاهريم: يمكن أن نقمه هذه الفربم
إ, إن ل ررم بةره المقرائال الترره يخرالفون في رات ولقررد  تيةردون مرن ,رمن أهررال القرنم وال ماعرم

 فو ئت أي,ا بو ود بقايا ل م وكنت أعتقد أن م بد درقوا أي,ا.
افع عن را ت وعنردما ولكال فريض آرااه وأفكراره التره يرد تهذه هه الفر  الته اقتمرت طت  اآلن

ينظر المرا إل  مرواان الخرلف بيرن م ت يررى أن أكثرهرا مرا كران يقرتدعه الخرلف ناهيرك عرن 
 الت,ليالت ولكن ا آفم التمقك بكال فرع وعده من األ وال و مطاولم طمال الناس عليه .

 الةقيرد اإلقلميم لكه نةره عليك ونو,ا لك كم هرذه  الةقيد لذا نأخذك فه رطلم قريةم مع 
أمرورا ليقرت  بالةقيرد و, تطتام إل  كال هذا التةقيدت ونةره لرك كيرف ألطقروا  تق لم وبقيام

 المامن. 128عقيد ت وعدوها من  امن
 

 

 المامن  عقيد 
 ما الذي أمر هللا عزو ال عباده باإليمان به؟

رت مخالفره برالكف نةروتوم تاإليمران نةرتالذي أمرنا هللا عزو ال باإليمان به مرذكور فره القررآن ب
ت طت  , يكون هناك أي لبست أي أن األمر فره القررآن ذكر هذا ب يغم األمر وب يغم التقميمو

كيررف , يف ررال فرره أمررور اإليمرران الترره يرردخال ب ررا اإلنقرران إلرر  اإليمرران ويخرررم و ررد وا,ررات 
 ؟!إل  الكفر بترك ا

ورد فيررهت  لكرره ي ررير اإلنقرران مامنررا , بررد أن يررامن بررالقرآن إ مررا, فيررامن بكررال مررا :نقرروالو 
قُرواُل بَِمرا أُنرِزاَل "آ :لب إلينا اإليمان بأقس خمقم تف يلت ون د هذا فره بولره تةرال واُ  َمرَن الرَّ

ُ  بَررْيَن أََطررٍد  ِ َوَمآلئَِكتِررِه َوكُتُبِررِه َوُرقُررِلِه ,َ نُفَررر ِ  ُ ب ِررِه َواْلُمْاِمنُرروَن كُررالِّ آَمررَن بِررا قُررِلِه إِلَْيررِه ِمررن رَّ ررن ر  م ِ
 "  [285ِمْةنَا َوأََاْةنَا غُْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِ يُر ]البقر  : َوبَالُواْ قَ 

                                                
ي ة   ع نو   -3981يشارة يلى الحديث الم ذوب الذ  رواه  بوداود "  127 س ول   يين         ف ق ال   فيين ا ة ام     ن ه   س فوي ان     بيي بوني  م ع اوي ي  ر   ّللا    ص ل ى ّللا 
ل يوهي  ل م   ع  س  ل   مو  م نو  يين         ف ق ال   فيين ا ة ام   و  نو  ة بو ت ابي    هولي  مي ة وا الو ي ين   ثينوت يوني  ع ل ى افوت ر  س بوعي ل ةً  و  يين   مي هي  و  ل ة   ه ذي ثٍّ  ىع ل   س ت فوت ري    الومي ين   ث ال  س بوعي  و 
س بوع ون   ثينوت اني  د ة   الن اري  فيي و  احي و  ن ةي  فيي و  هيي   الوج  اع ة   و  م   " الوج 
ق ل التبيث عن أسس العليبة في اإلسالم ال بب من اإلشارة إلى أن هذه الكلمة لم ت,د في الل,رن  ال أعتلب ألها  رد  في ال نة  بهذا  128

ا لتن بتثنا في الل,رن  جبلا أله استعمل أصل هذه الكلمة  هو "علب" في معناه اللغوي المألوفح   هو لليض المعنى أ  المبلو  ح   إذ

َ الَ تَْعِ ُموْا التل  الع م  الشبةح فاستعمله مع النكاح   األيمان  ال يع  العلود العاديةح  هذه هي المواضع التي استعمله الل,رن فيها:  "

ِذي بِيَِبِه عُْلبَةُ النهَِكاحِ " ح "[235]ال ل,ة :  تََّى يَْ لَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ عُْلبَةَ النهَِكاحِ حَ 
َ الَِّذيَن َعلَبَْ  أَْيَمالُكُْم فَاتتُوهُْم "ح "[237]ال ل,ة :  أَْ  يَْعفَُو الَّ

ن لهَِ الِي ] ه : "ح "[89بة : ]المائ َ لَـِكن يَُؤاِوذُكُم بَِما َعلَّبتُُّم األَْيَمانَ "ح "[33]الن اء :  لَِصي َُهمْ  ِمن َش,هِ النَّفَّاثَاِ  "ح " َ[27َ اْحلُْل عُْلبَة  مهِ
". فال لجب أي عالقة بين هذه الكلمة  بين استعمالها التاليح  لو [1]المائبة :   ا أَيَُّها الَِّذيَن رَمنُواْ أَْ فُواْ بِاْلعُلُودِ ح " يَ  [4فِي اْلعُلَِب ]الفل  : 

عيب جباح إذا فأ   اللصيبة ....ح أقصب الكلمة غي, دقيلة لغويا  غي, م تعملة في الل,رن أ  ال نة بهذا المعناىح أال تُعت ا, هاذا  جب فهو ب

 ببعة؟!
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ف مةت هذه اآليم نوعه اإليمران اإل مراله والتف ريله ت فرنطن نرامن بكرال مرا أنزلره هللا إ مرا,ت 
 عقائرداإلقرلميم  يمانيرات, يو رد فره اإلو .واليروم اآلخرر وتف يل باو وملئكته وكتبه ورقله

 أو ترد ك شارات بال هه وا,طم و,وح الشمس أو هه أو,ا. تتقتنبا
 هال هذه هه النقاا الته ي ب علينا أن نامن ب ا تف يل؟

لَّرْيَس اْلبِررَّ أَن تَُول رواْ ُوُ روَهكُْم بِبَراَل " :ال القرآن فه مرواان أخررى أكثررت فقراالفلقد ف    تنقوال: ,
ِ َواْليَرْوِم اآلِخررِر َواْلَمآلئَِكرِم َواْلِكتَرراِب َوالنَّبِي ِريَن َوآتَرر   َمررْن آَمرنَ رَّ اْلَمْشرِرِ  َواْلَمْغرِرِب َولَررـِكنَّ اْلبِر  ُ بِررا

بَراِب َوأَ  بَراَم اْلَمااَل َعلَ  ُطب ِرِه ذَِوي اْلقُْربَر  َواْليَتَراَم  َواْلَمَقراِكيَن َواْبرَن القَّربِياِل َوالقَّر ئِِليَن َوفِره الر ِ
َكررا َ  ررل َ َوآتَرر  الزَّ اا َوِطرريَن  ال َّ رررَّ ررابِِريَن فِرره اْلبَأَْقرراا وال,َّ َواْلُموفُرروَن بِةَْ ررِدِهْم إِذَا َعاَهررُدواْ َوال َّ

 "ت [177اْلبَأِْس أُولَـئَِك الَِّذيَن َ َدبُوا َوأُولَـئَِك هُُم اْلُمتَّقُوَن ]البقر  : 
ات فلرو أنكرر  ذه هه النقاا الخمقم الته ي ب عل  كال إنقران أن يرامن ب را طتر  ي رير مامنرف

مثل و ود الملئكم ف و كافرت وإذا أنكر الكتب المذكور  فه القرآن ف و كافرت ومن أنكرر اليروم 
ِ " :اآلخر ف و كافرت والدليال عل  ذلك فه القرآن نفقهت فاو تةال  يقوال  ُ إِنَّ الَّرِذيَن يَْكفُرُروَن بِرا

 ِ بُواْ بَْيَن َّللا  َويُِريرُدوَن أَن  نُرْاِمُن بِربَْةٍه َونَْكفُرُر بِربَْةٍه  َوُرقُِلِه َويقُولُروَن َوُرقُِلِه َويُِريُدوَن أَن يُفَر ِ
 " [150يَتَِّخذُواْ بَْيَن ذَِلَك َقبِيلً ]النقاا : 

ف ذا دليال  له علر  أن مرن آمرن بربةه الرقرال وكفرر بر خرين ف رو كرافرت واآليرات التره ترنص 
ه القرآنت واآليرات التره تررد علر  منكرري اليروم عل  كفر الذين اتخذوا آل م مع هللا , تط   ف

 اآلخر , تط   أي,ا.
ِ َوَمآلئَِكتِرِه " :أما الدليال عل  كفر منكرر الملئكرم مرن القررآن ف رو بولره تةرال   ِ  ُ اً  َمرن َكراَن َعرُدو 

 َ  " [98]البقر  :  َعُدوِّ ل ِْلَكافِِرينَ َوُرقُِلِه َوِ ْبِرياَل َوِميَكااَل فَِ نَّ َّللا 
ِ َوَملَئَِكتِرِه " :آليم الته ت مرع كرال هرذا كلره فره بوتقرم واطرد  هره بولره تةرال وا  ُ َوَمرن يَْكفُرْر بِرا

 "[136َوكُتُبِِه َوُرقُِلِه َواْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َ,الَّ َ,لَ,ً بَِةيداً ]النقاا : 
ف رذا أكبرر دليرال علر  ف مع هللا اإليمان به مع اإليمان بالملئكم والكتب والرقرال واليروم اآلخررت 

 أن منكر أي واطد من ها,ا كافر.
 .129ولكن الرقوال أ,اف إل  ذلك القدر بد يقوال بائال:

طرال هرذه  رزم أنره نقوال: , أطد ينكر القدر فالكال مقر بهت ولكرن كيرف هرو؟ , أطرد يقرتايع أن ي
 ؟قرم عملرهت ولكن مرا هره اريأقمائهالمة,لم طت  اآلنت فكلنا مقرون بكماال هللا وكماال علمه و

ت ألن كررال فربررم ترررى أن المخررالف في ررات لررذا , يُةررد القرردر مررن األمررور الترره يكفررر هللا وطرده أعلررم
ف ررال نُكفررر برراختلف  -بخررلف األركرران الخمقررم الترره أُ مررع علي ررا-ف م ررا لرره هررو ال ررطيات 

 األف ام؟!
نرا لرك الردليال  ات وذكرا منإذا عزيزي القارىا هذه هه أقس اإليمان الخمس الته يكفر منكر أي
كفررون منكرر رايرم هللا أو من القرآن عل  كفر منكرهات ولنقأال القاد  الةلماا األفا,ال الرذين يُ 

مررن , يقررر باإلمامررم أو منكررر نررزوال المقرريا  أو منكرع ررمم األئمررم أو منكررر الررد اال أو منكررر 
من القرآن عل  مرا  : أين الدليالمن النقاا الخلفيم اعذاب القبر أو القائال بخلض القرآنت أو كثير

 تقولون؟
                                                

وردت روايات  خرح بدون ذ ر القدر, فلو  ان القدر واحدا من  سإ اإلسذالم فهذذا يعنذي  ن الرسذول لذم ي علذم األسذإ فمذا بالنذا  129

د ث نيي -4404ذلك في الحديث الذ  رواه البخار  "  بالفروع؟! ونجد ا    ح  يرٍّ  ع نو  ييسوح  ري ي ان     بيي ع نو  ج  ع ة     بيي ع نو  ح  رو ة     بيي ع نو  ز  يور   ه ر 
ي   ضي س ول     ن   ع نوه   ّللا    ر  ي  ر  ل ى ّللا  ل يوهي  ّللا    ص  ل م   ع  س  ًما   ان   و  ًزا ي وو ل   اه    ت   ييذو  ليلن اإي  ب اري ج  ي ر  شي س ول   ي ا ف ق ال   ي مو ي  ر  ا ّللا  ان   م  يم  ي ذان   ة ال   اإلو يم  ي  اإلو

ن     نو  مي ي  ت ؤو ري  تيهي  بياّلل  ال  م  س ليهي  و   ت بيهي  و  ر  ليق اريهي  و  ن   و  مي ت ؤو ري  بيالوب عوثي  و  خي س ول   ي ا ة ال   اآلو ي  ر  ا ّللا  م   م  سوال  ي م   ة ذال   اإلو ذال  سو ي ك   و     ّللا    عوب ذد  ت     نو  اإلو ذري  بيذهي  ت شو
ت قييم   ش يورًا ة   و  تيي   الص ال  ت ؤو اة   و  ة   الز    وض  فور  ت ص وم   الوم  ان   و  ض  م  س ول   ي ا ة ال   ر  ي  ر  ا ّللا  س ان   م  حو ي س ان   ة ال   اإلو حو ي أ ن ك   ّللا    ت عوب د     نو  اإلو اه       ل مو  ف إينو  ت ر 
اه   ت   نو  اك   ه  ف إين   ت ر  س ول   ي ا ة ال   ي ر  ي  ر  ت ى ّللا  ا ة ال   الس اع ة   م  ر ول   م  سو ا الوم  ل م   ع نوه  نو  بيأ عو اريلي  مي نو  الس  ل  ي ث ك   و  د ي أ ح  ا ع نو  س  ه  اطي ر  ل د تو  ييذ ا   شو رو  ة   و   الوم 
ا ب ت ه  نو  ف ذ اك   ر  ا مي ه  اطي ر  ييذ ا   شو ف اة     ان   و  اة   الوح  نو  ف ذ اك   الن اإي  ء وإ  ر   الوع ر  ا مي ه  اطي ر  إٍّ  فيي   شو مو ه ن       خ  ل م  نود ه   ّللا    يين  } : ّللا    يي    ي عو لوم   عي  الس اع ةي  عي
ل   ي نوزي ل م   الوغ يوث   و  ي عو ا و  امي  فيي م  ح  ف   ث م   { األو رو ر  ل   انوص  ج  دُّوا ف ق ال   الر  ل ي   ر  ذ وا ع  دُّو ف أ خ  ا ف ل مو  اليي ر  وو يل   ه ذ ا ف ق ال   ش يورًا ي ر  بوري اء   جي  الن اإ   ليي ع ل يم   ج 

 !دينهم " اهـ. فهل نسى الرسول  صال من األصول, فما حال الفروع يذن؟
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قيخرم كال من م آيات يقتنبا من ا ويقتخرم من ا أطكاما وأبوا, ود,ئالت واالمرا أن المقرألم 
با ويقتخرمت أما ما ذكرناه فله دليال مباشر مرن نمقألم اقتنباا واقتد,الت فالكال يمكن أن يقت

 القرآن عل  كفر منكره.
 

  .كمت الكتبت الرقالت اليوم اآلخرأقس اإليمان الخمس: هللات الملئإذا ف
ونرامن بالملئكرم وأن رم مرن  واألفةراال. قرماات ونقر له بالكماال  فه كال شها فه األفنامن باو
 .أن هناك يوم آخر يطاقب فيه الناسونامن بأن هللا أرقال الرقال وأنزال الكتبت و خلض هللا.

ن هرذه النقراا الخمرس المطردد  اإلقلميم ق لم قلقم ميقرر ت وبرارن بري الةقيد انظر كم هه ف
وأ بطت من عقيرد  المرامنت مرع  الةقيد شرت فه كتب الته طُ  توبين المقائال الخلفيم الةديد 

 !نزال هللا به من قلاانلم يأن ا , علبم ل ا بالةقيد ت بال إن من ا ما 
 
علر  –ف قبرال فيره الخرلهذا فقا ما ي ب اإليمران بره تف ريلت أمرا برابه مرا ورد فره القررآن فيُ و

و لرو, تقرديم الروايرات والةقروال علر  القررآن لمرا وبرع الخرلف  تالرغم من و,وطه فه القررآن
ت فلررو أنكررر أطرردهم و ررود ال ررن تمامررا وبرراال إن ال ررن مررن البشررر و, يو ررد -تقريبررا فرره القرررآن

مخلرو  مررن النرار اقررمه ال رن , يكفرررت ومرن برراال يو رد فقررا ملئكرم وشرريااين وبشرر , يكفرررت 
اال أنه , يمكن أن نرى هللا فه اآلخر  , يكفرت ومن باال أن القرآن مخلو  , يكفرت ومرن ومن ب

ال طابم , يكفرت ومن أنكر  أ رال اإلمامرم , يكفرر ت  ومرن براال بخلرود مرتكبره  دالمباال بةدم ع
الكبائر بدون توبم من المقرلمين فره النرار , يكفررت ومرن أنكرر عرذاب القبرر , يكفررت ومرن ف رم 

 , يكفر. أو طت  أنكرها اعم ف ما مخالفا للقائدشفال
فيما يقولونت  ولكرن , نكفررهم أو ن,رلل مت مرن  أ طاب هذه اآلراا و, يةنه هذا أن نتفض مع 

الممكررن أن نررراهم خرراائينت أمررا أن نرمرره أطرردا بال,ررلال والكفررر برردون دليررال  ررريا وبرردون أن 
 .به فيما يقوال مقتندزت فمن الماكد أن له أعرف ما هو تأوله ل ذا الدليال ف ذا ما , ي و

ت وهرره , تطتررام إلرر  ن القرررآن أقررس وأ رروال اإليمرران خمقررمإذا كمررا رأينررا بالرردليال المباشررر مرر
  .130عبقريم أو كتب لكه يقتوعب ا اإلنقان

 قنقمع النغمم المكرر : ولكن هذا بد يادي إل  الت قيم وا,نطراف.
القرآن ليس مزلم أبردام أو م ردر ,رلالت فبقريا ليف مهت : القرآن , يطتام فيلقوفا أو عفنقوال

بررال هررو م رردر ال دايررمت ونقررأل م: هررال المقررائال الترره بقرراوها فرره كتررب الةقائررد يلررزم اإلنقرران 
 بوا إلي ا .بداهم , يلزم ت فقد مات الرقوال وخير القرون ولم يتار مةرفت ا؟

وام ر المقرلمينت أمرا أن ناالرب الةرترف ذهنره ينفةنرا عنرد مطراور  غير لفت ف ذه الكتب الته أُ  
ت اتركروا النراس مرع القررآن و, تخوفروهم منرهت فالةقيرد  قبالل يُ ف بأخذ عقيدت م من كتب الةقيد 

بقيام ولن يقع النراس فره شررك الت قريمت وأذا أردترم أن تةلمروهم فنب روهم إلر  عردم الوبروع 
 131ئدهم من القرآن .فه الت قيم فقات ولن ي با هناك أي خار فه أخذ الةوام لةقا

                                                
ج  نا  رح  ن  تب العقارد الموجودة تعد  تب حشو , و تب الفقه  فضل منها , فالعقيدة   تحتاج يلذى توضذيح وشذرم , فقذد تحتذا 130

المسارل الفقهية توضيحات وشروحات ,  ما  ن تحتاج العقيدة يلى شروحات , فهذا هو عين الفساد والسفسطة, فاإلنسان يجب  ن يفهم 
ويعرف عقيدته بنفسه    ن يشرحها له  حد, فالعقيدة هي  م األمور التي   يجوز التقليد فيها, بل يجب  ن يأخذذها اإلنسذان بنفسذه مذن 

,  ما في  - ذلك في األح ام ول ن من المم ن  ن يعتمد اإلنسان على ليره في القليل من  ح ام الحياة المعيشية الفقهيةويجب –القرآن 
 األسإ العقدية اإليمانية , فهذا ما   يصح بأ  حال من األحوال.

لعلماء الذين يزلون ز ت وهم عنها يذا  ان من المم ن وةوع العوام في التجسيم, فاللوم ليإ ب بير, ول ن المش لة في السادة ا131
وهذذه اآليذة هذي لافلين, على الرلم من  ونهم علماء, ونضرب نموذجا على هذا , بآية  ساؤا يلى هللا بقذولهم وهذم   يشذعرون , 

يد  ظ لو مةوله تعالى "ي ا ّللا   ي ري م  مو و  هي ن ب عودي ين  مي ال ذي ث م ود  و  ع ادٍّ و  مي ن ومٍّ و  بي ة وو
]لذافر : ثول  د  و ب ادي لوعي ", فذاأ تعذالى يقذول "ومذا هللا [31مذاً ل ي

ةد يبدو للقارحء  ن ا ختالف ليإ  بيرا  و   يوجد يختالف مذن األسذاإ , ول ذن فذي الواةذع . يريد" وهم يقولون "وما يريد هللا"
نفي للجملذة اإلسذمية التذي تفيذد الذدوام , وهنذا , فهنا يريد ظلما للعبادهناك يختالف  بير , فمعنى "وما هللا يريد ظلما"  ن لير هللا 

"ما  :, فإذا ةلتون  ثبتت أ ظلما لير هذا الظلمنفينا ظلم العباد عن هللا بصفة دارمة ألن الظالم ليره,  ما الجملة التي ةالها المفسر
عذن  ه, وهذا مستحيل على هللا تعالى وننزهوما الظلم الذ  يريده هللا يذا ؟يريد هللا ظلما للعباد", يتبادر يلى الذهن مباشرة سؤال: 

صدور الظلم منه على    حال وأل  مخلو , لذا نقول "وما هللا يريد" لير "وما يريد هللا" ولينتبه العلماء يلى ما يقولون, وليبد وا 
 بأنفسهم.
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ت فقررن د أن النقاررم  -وأنررا أعنرره الخمررس فقررا  -فرره اإلقررلم  الةقائرردوإذا أردنررا الطرردي  عررن 

ت أمرا برابه النقراا األربةرم فرل أقرمائهالوطيد  الته يمكن أن يثار طول ا الكلم هه مقرألم هللا و
 تقريبا. خلف علي ا

بقراام ويةررف مرا ي رب وت فر ذا قرألته بكرال قر ولم و عقيدترهواإلنقان الةامه البقيا يةررف 
ف رو بفارتره يةررف أن هرذه هره  "ليس كمثله شها وهرو القرميع الب رير"ت :لقاال لك تعن هللا

ذلرركت ونقررمع الةرروام  يةلرروت وأن كررال مررا خاررر ببالررك فرراو آليرم الطاقررمم فرره مقررألم  ررفات هللاا
 يقولون دوما: الكماال و وطده. 

عزو رال منرا بةرد ذلركت هرال يريرد منرا أن نقرر أن ال رفات هره عررين  فبراو علريكم: مراذا يريرد هللا
هرال  132الذات أم غير الذات وهال هه زائد  عن الذاتت وكيف يكون التوطيد مع و ود ال رفات 

 ن ةل ا عدما أم ناول ا أم نةال ا؟. 
لرن  هراتا, يريد هللا منا أكثر من إيمان ها,ا الةوام ت فلو طاولنا أن نزيد عنره فقرندخال فره مت

تقدم أو تاخرت ولن تزيد فه إيمان المررا بردر أنملرم ت فأنرا اقتشرةر القررب مرن هللا واألنرس بره 
ومرا شرةرت برا أن  المرألوف المباشرر لرهت ت من القرآن فقا ومرن الف رممن خلال تلوته للقرآن
ا و لينظرر أي منرا إلر  طراال علمراا الكرلم الرذين ابتطمرو اخرتترقردم أو تبراا  كتاب فه الةقيد  

, ورب الكةبرم  هذا البابت هال و ال أي من م إل  شها أكثرر ممرا بالره القررآن ويةرفره الةروام؟
 عاد كال من م طقيرا تائ ا طائرات ف ذا طاال الةلماا فما باال الةوام.فلقد 

لقرن أو ولرم تكرن تُ  تثمارها عندما كانت الةقيد  تاخذ من القررآن ومرن الرقروال الةقيد أتت لقد  
لم  ف رذا , يقبرالت وعلر  الررغم مرن الخرلف الكبيرر برين ال رطابم والترابةين فره تةلم كماد  أوع
لم ينقال عن م أن م اختلفوا أبدا فره مقرألم مرن مقرائال علرم التوطيرد أو الكرلم  تالمقائال الفق يم

الذي ظ ر فيما بةدت ألن م كما أرى كانوا أف م لابيةم اللغم من عبابر  البلغم الرذين أتروا فيمرا 
طرردد مررن خررلال القرريا ت وأنرره , يو ررد شررها اقررمه لقررد ف مرروا بالقررليقم أن المةنرر  يُ بةرردت ف

"الطقيقم الم قمم" و "الم از المةنوي"ت فالطقيقم يمكن أن تكون ماديرم أو مةنويرمت فف مروا 
 .بكال ق ولم الةقيد  اإلقلميم وآتت ثمارها مة م

َ نَّ الَّرِذيَن يُبَايِ فلم يختلفوا مثل فه بوله تةال  "إ فَرْوَ  أَْيرِديِ ْم فََمرن  يَرُد َّللاَِّ ةُونَرَك إِنََّمرا يُبَرايِةُوَن َّللاَّ
َ فََقرريُْاتِيِه أَْ ررراً َعِظيمرراً ]الفررتا :  نََّكررَ  فَِ نََّمررا يَنكُررُ  َعلَرر  نَْفِقررِه َوَمررْن أَْوفَرر  بَِمررا َعاَهررَد َعلَْيررهُ َّللاَّ

او , يمكرن أن يكرون لره يرد ألنره غيرر : ليس المراد من اليد هنرا ال ارطرمت فريقولوالم "ت و[10
فةلرروا لقررد أو أن اليررد هنررا م رراز مررراده كررذا وكررذات  !مكررون مررن أ ررزاات إذا فاليررد تةنرره القرردر 

فرل  –وليس واطرد  –ال واب فف موا المراد من اآليم وفو,وا في ا إل  هللا عزو الت فاو أطد 
أن تكررون اليررد بخررلف كررال مررا خاررر  ت وهللا لرريس كمثلرره شررهات فررل بررديمكررن أن يكررون لرره أ ررزاا

قريا  , يتطرد  عرن القردر  برأي ببالكت و, يمكن أن تكون اليد هنا بأي طاال بمةن   القدر ت فال
طقيقيرم ت فاآليم تتدور طوال المبايةم وتقوال "يد هللا فو  أيدي م"ت ففه اآليم  ور  بلغيرم طاال

ولكرن  اتت وهرذا طقيقرم ولريس م رازالمامنين يبايةون مطمد يبرايةون هللارائةمت طي  ت ور أن 
ت ت م ما طاولنرا أن نت رور و نتخيراللما كانوا وكنا , ولن نقتايع أن نةرف ما مدلوال "يد هللا"
ت ب أنفقرنا بالبطر  عرن مردلوال الكلمرمو ب علينرا أن نف رم ال رور  البلغيرم فره اآليرم و, نتةر
ل تقطم نفقرك فره فود كليل طقيرات ف ذا بط  , اائال من ورااه إ, تةب وتيهت وفه الن ايم تة

فاليرد ليقرت طقيقرم  تما لن ت ال إليه م ما طاولتت واتبع الاريقرم القرليمم فره ف رم الن روص
كثيرر  كل را علر  و ره الطقيقرم ويظ رر  دلو,ت"اليد"  ل را مر ففه ال ارطم م از فه غيرهات 

                                                                                                                                       
 

 ." فقطعملوا  لمة  "اسم"  و "األسماءبل است ,الصفات حظ عزيز  القارحء  ن هللا ورسوله لم يستعملوا مع الذات اإللهية  لمة  132
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د أنره هرو الطقيقرم والبرابه المةن  من القيا ت و, تةتقد أنه بقبب كثرر  اقرتةمالنا لمةنر  مطرد
 133.يمو, تنس كلمنا عن ا,عتباا تم ازت ف ذا هراا

إذا فاآليات الته تن يك من الت قيم م موعم فه بولره تةرال  "لريس كمثلره شرها" و "برال هرو 
هللا أطد" ت وعقيد   األقماا الطقن  الوا بم و الته يقرمون ا ال رفات الوا برم و  م موعرم 

 والوطدانيرم  القردم) ذاتيرمت أمرا تققريم ال رفات إلر   رفات لكمراال و وطرده"افه بروال الةروام "
 الطيررا ، والةلررم، واإلراد ،)  ررفات مةنويررمو( نفسالوالمخالفررم للطررواد  والبقرراا والقيررام برر

ف رذا كمرا بلنرا نرافع لالبرم الفلقرفمت أمرا  ت رفات خبريرمو (والقدر ، والكلم، والقمع، والب رر
 اخر.تقدم و, ت,  هلمن يريد اإليمان ف 

 
ونطن نقروال هنرا كمرا بلنرا عنرد الطردي  عرن التأ ريال الفق رهت أن القرنم , تا رال عقيرد  غيرر  

 !؟الةقيد فه القرآنت ف ذا كانت , تقتقال بالتشريعت ف ال تقتقال بأمور   راطممو ود  
 الت فمررن الممكررن أن يقبررغيرررهونطررن نةرررف أن هررذا القرروال قرريثير علينررا ا,عترا,ررات أكثررر مررن 

ففي را الكثيرر مرن الطقاقرياتت فكرال  ديرميالةقالخلف فه المقائال الفق يمت أمرا المقرائال  الةلماا
والةقيررد  القويمررم الترره في ررا  تفربررم ترررى أن مررا عنرردها مررن األطاديرر  والروايررات هررو ال ررواب

 !الن ا  ت وأن م هم الفربم النا يم ومن خالف م بدر أنملم ت ف و فه ...
 

 الةقائد الخلفيم   نماذم لبةه مقائال 
لذا قنقوم فه هذا الباب بمنابشرم بةره المقرائال التره ألطقرت بالةقيرد ت فكمرا رأينرا أن مقرائال  

الةقيد  األقاقيم فه القرآن , تطتام إل  كثير طدي ت فيكفه في ا أبال القليرالت ف ره ماابقرم لمرا 
يَّتَُ ْم َوأَْشَ َدهُْم َعلَ  أَنفُِقرِ ْم أَلَْقرُت إِْذ أََخذَ َرب َك ِمن بَنِه آَدَم ِمن ظُ ُ فه برار اإلنقان "وَ  وِرِهْم ذُر ِ

 ."[172بَِرب ِكُْم بَالُواْ بَلَ  َشِ ْدنَا أَن تَقُولُواْ يَْوَم اْلِقيَاَمِم إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا َغافِِليَن ]األعراف : 
علم إمرا أن را غيرر ذات وإذا اطتا ت الةقيد  إل  تو,يا وشرح مثرال عقائرد الرديانات األخرر ت فرا

نمر مرور الكرام عل  بةه هذه المقرائال لنررى قلذا  ت أو أن ا ألطض ب ا ما ليس من ا. واب 
 هال كانت تقتطض أن تدرم فه مقائال الةقيد  ؟ 

ت ف مررا أكبررر والملطقررم بالةقيررد وقررناب  بةرره المقررائال المو ررود  عنررد القررنم وعنررد الشرريةم 

اإلقررلميمت وقررنطاوال فرره اختيارنررا للمو,رروعات الترره  ن اآلن علرر  القرراطمين مو ررودتيفررربت
ننابش ا أن تكون ذات علبم وتأثير فه وابةنات , أن تكون مرن المقرائال التره , تقردم أو تراخر 

 فه طيا  المقلمينت لذا قيكون طديثنا فه هذا الباب عن:
 وعن مقألم اإلمامم عند الشيةم .

 ز تخلفه؟وعن وعيد هللا للة ا ت هال هو ,زم أم ي و
 وعن عود  المقيا وم ها الد اال.

غيرر ذي براالت ولكنره قري د أن ل را دورا  ذه المقرائالهر وبد يرى البةه أن الطردي  عرن بةره
 كيفيم القير فه هذه الطيا . كبيرا فه ف م اإلنقان لوابةهت و

 
 
 

                                                
. وةد حدث التباإ  في اآلية عند ا عتباطية. ()يد هللا( هي نسبة   قولك: )رسول هللا للنظرية القصدية فهم آخر في هذه اآلية: 133

طبيعذة الموجذودات. الياء هو من )حرف(فاليد هنا خارجة  بالدال من ذاته تعالى وليإ منشأها ذاته ألن ذاته تعالى لير متعد دة و
تهذا مذن المم نذات جميعذاً وتنذدفع ب ف بالموجودات فهذي تأخذذ ةو  ا نسبت اليد يلى هللا  صبحت يداً مطلقةً في التصر  حذرف( )ولم 

ة مع ) يديهم( فهي يد  بشرية  آدمية ونسبتها يلى هللا هي مثل  الدال فهي يد  مخلوةة  وخلق  من خلق هللا. ول ي تحدث المقارنة التام 
النسبة في ةوله تعالى: ) رض هللا واسعة(، )ناةة هللا( وةوله تعالى: )رسول هللا(. فهل عجزت ا عتباطية عن ييجاد مخرج  لهذه 

ين  ,النسبة  هذا المخرج حتى استمرت تتناةش طويالً في مجازية هذه النسبة؟  ال .. فا عتباطية فرحة  بما ت تشف من مجازات
ا يصفونلم ت ن فرحةً بتجسيم اإل  ." اهـ  له األحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى عم 
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 اإلمامم عند الشيةم             

نم والشيةم هرو أ رال اإلمامرمت فأهرال القرنم ينكررون أن من المةلوم أن الخلف الرئيس بين الق
ت ولكرن الشريةم ي ررون علر  و رود هرذه )ص( تكون هناك و يم إل يم ألي شخص بةرد النبره

با,قم ولائمرم ا,ثنره عشرر بةرده ولكرن ر,ه هللا عنه أو   لةله  )ص( و أن النبه تالو يم
الروايرات التره هرو فره مرذهب الشريةم  و الةمرد   ا أبرا بكرر!ختارووا ال طابم خالفوا ذلك عمدا

ذا المةنر ت  طت عندهم فه ن ب عله إمامات فطملوا الكثيرر والكثيرر مرن آيرات القررآن علر  هر
 ررريطم فرره  الةقيررد  وكمررا بلنررا ونقرروال مررارا و تكرررارا يتطررتم أن تكررون فيره و فرره أهررال البيررت.

م مرن القررآن وتايرد القرنم ت فيأخرذ النراس عقيردت اإشرار  أو تلميطر يمكرن أن تكرون و, تالقرآن
أن الشريةم رتبروا علر   شركلمالم إذا فةقيد  الشيةم فه اإلمامم باالم بداهرمت ولكرن .هذه الةقيد 

هذه الروايات أ رل مرن أ روال الردين وهرو اإلمامرمت و ةلوهرا مرن األهميرم بمكران فره الةقيرد ت 
 ويقولون فه طق ا:

 روال ديرن وهر : أمن ا يةتدون ا  م: ثلث مبةرأ ممامي وال الدين عند اإلأو أ وال الةقيده أو" 
بمةناهررا الخرراص الررذى يةنرر   ممامرر ررال مررذهب، وهررو: اإلأالتوطيررد والنبرروه والمةررادت وواطررد 

 روال الردين الثلثره أمن بان مرن يرأ-1 ت ويرتبون علر  هرذا:ئمه ا,ثن  عشراأل ممام ا,عتقاد ب
يمان الذى من ولكن بالمةن  الةام لإلام نهأو  نه مقلم،أطكم عليه ب)التوطيد والنبوه والمةاد( يُ 

ن لرره مررا للمقررلمين مررن طرمرره دمرره ومالرره وعر,رره وا ارترره أهررو مرررادف لمةنرر  ا,قررلم، و
ن مرن , يةتقرد أ - 2 ن عليره مرا علر  المقرلمين.أنكاطه والبه والرخ، و مذبيطته و ط موطلي

 مالخا رر ممامررمن باإلايرر ن مرنأ - 3 و بة,ر ا يطكررم عليرره بررالكفر.أ روال الرردين الثلثرره كل ررا أب
نره أيمران بمةنراه الخراص الرذى يةنر  قرلم واإلطكم عليره باإلا,ثن  عشر( يُ  مئماأل ممامإ)وه  

نره , يطكرم أ, إ قرلميطكرم عليره باإل مالخا ر ممامرن من , يةتقد باإلأ - 4 عشرى.  مام  اثنإ
  134ـيمان"اهمن بالمةن  الخاص لإلانه مأعليه ب

بد أن يكون من و را عليره ت وهرم اثنرا عشرر إمامرا عنرد الشريةم مرذكورين  ويرون أن اإلمام ,
الطقرين  - 3 .ـهر50الطقرن برن علر  ت  - 2 هرـ ت40 عل  بن اب  االرب ت -1بالنصت وهم:" 

مطمرد برن علر  البرابر  -5  هرـ.ت 94عل  بن الطقين زين الةابدين ت  - 4  هـ. ت61بن عل  ت 
موقررر  بررن  ةفرررر الكررراظم ت  -  7   تـ هرر148  ت  ةفرررر بررن مطمرررد ال ررراد - 6  تـهرر114ت 
 -10  هرـ.220مطمد برن علر  ال رواد ت  - 9 هـ. 203عل  بن موق  الر,ا ت  - 8  هـ.ت183

مطمرد برن  - 12هرـ.260الطقرن برن علر  الةقركرى ت  - 11 هـ.ت254عل  بن مطمد ال ادى ت

 !و, يزاال طيا ف  فتره غيبته الكبرىهـ، 255الطقن الم دى و

 بن رروص وردت فرر  كتررب الطرردي تا,ثنرر  عشررر  مئمرر,ا األاهرر ممامررإعلرر   مماميررال اإلواقررتد
يقرتدلون كمرا  ت,من بة, ا النص عل  ا,ثن  عشر، وبة, ا النص عل  كال فرد بخ و ره.

  عل  إمامم عله ر,ه هللا عنه بن وص برآنيم من ا:

ُ َوَرقُررولُهُ َوالَّررِذيَن آَمنُررواْ ا"إِ  َكررا َ َوهُررْم َراِكةُرروَن نََّمررا َوِلرري كُُم َّللا  ررلَ َ َويُْاتُرروَن الزَّ لَّررِذيَن يُِقيُمرروَن ال َّ
ب َِك َوإِن لَّْم تَْفةَراْل فََمرا بَلَّْغرَت ِرَقرالَتَهُ ت و "  [55]المائد  :  قُواُل بَل ِْل َما أُنِزاَل إِلَْيَك ِمن رَّ يَا أَي َ ا الرَّ

 َ, َ ُ يَْةِ ررُمَك ِمررَن النَّرراِس إِنَّ َّللا  ال ,َّ أَْقررأَلُكُْم " و " بُرر [67 يَْ ررِدي اْلقَررْوَم اْلَكررافِِريَن ]المائررد  : َوَّللا 
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َ َغفُرو ٌر َشرركُوٌر َعلَْيرِه أَْ ررراً إِ,َّ اْلَمرَودَّ َ فِرره اْلقُْربَر  َوَمررن يَْقتَرِرْف َطَقررنَمً نَّرِزْد لَررهُ فِيَ را ُطْقررناً إِنَّ َّللاَّ
رَك فِيرهِ ف" ت و " َ [23]الشورى :   ِمرن بَْةرِد َمرا َ رااَك ِمرَن اْلِةْلرِم فَقُراْل تَةَرالَْواْ نَرْدعُ أَْبنَاانَرا َمْن َط  َّ

ِ َعلَرر  اْلَكرراِذبِ  يَن ]آال َوأَْبنَررااكُْم َونَِقرراانَا َونَِقررااكُْم َوأَنفَُقررنَا وأَنفَُقرركُْم ثُررمَّ نَْبتَِ رراْل فَنَْ ةَررال لَّْةنَررمَ َّللا 
يَّتِه بَااَل ,َ يَنَرااُل َعْ رِدي الظَّراِلِميَن بَااَل إِن ِه َ اِعلَُك ِللنَّ " و "  [61عمران :  اِس إَِماماً بَااَل َوِمن ذُر ِ
َ هُرَو َمرْوَ,هُ فر" و " َ [7نََّما أَنَت ُمنرِذٌر َوِلكُرال ِ بَرْوٍم َهراٍد ]الرعرد : " ت و " إِ  [124]البقر  :  ِ نَّ َّللاَّ
ُ ِليُرْذِهَب " ت و " إِ  [4 ذَِلَك َظِ يٌر ]التطريم : َواْلَمَلئَِكمُ بَْةدَ  َوَ اِلُا اْلُمْاِمنِينَ َوِ ْبِرياُل  نََّما يُِريُد َّللاَّ

َركُْم تَْاِ يراً ]األطزاب :  ْ َس أَْهاَل اْلبَْيِت َويَُا  ِ  "[33َعنكُُم الر ِ

ت و الناظر في را ي رد أن را هللا عنه هذه هه أهم اآليات الته يقتدلون ب ا عل  إمامم عله ر,ه
الترره أو,ررطنا غنرر  –أقررباب النررزوال  ,و بةيررد لةلرره ر,رره هللا عنررهت ولررو, تشررير مررن بريررب أ

 والةمرد  فره ف رم اآليرات كمرا بلنرا القريا  ت ما باال أطد فه هذه اآليات هذا القروال.-القرآن عن ا
وليس أقباب النزوالت والقريا  فره هرذه اآليرات ي ةرال أنره يكراد يكرون مرن المقرتطيال أن يكرون 

بررهت و لررن أعلررض علرر  اآليررات وقررأترك القررارىا يقرررأ اآليررات  المق ررود باآليررات مررا يقررتدلون
و  ويتدبرت ليرى هال المراد من ا ما يقولون أم أن ا آيات عامم مدلول ا األوال بةيد عما يقولرون.

وي,ررةف ا أهررال القررنم أو يطملون ررا  تيقرتدلون علرر  مررا يرونرره بروايررات مررن القرنم ي ررططون ا
  هذا الروايات متنا أو قرندات برال نقروال بكرال قر ولم: عل  غير ما يذهبون إليهت ولن ندخال نقا

علر   –عل  المةن  الذي يقوال به الشريةم–عل  فره  طم هذه الروايات فمن الممكن طمل ا 
أن ررا كانررت مررن برراب القياقررم الشرررعيم وليقررت مررن األوامررر اإلل يررمت فمررا دام لرريس ل ررا أ ررال 

با,قرم  ا"أبال ب وزيد"أن القرآن ذكر  ريا فه القرآن فل نةوال علي ا كأمر إل هت و, ننق  
الل رم إ, إذا براال األخرو   كان هذا قيطال مشاكال كثير   دات  ؟كذلك عليافه القرآنت فلم لم يذكر 

بد انت ت تماما فره تراريخ الشريةم  135طيتت وأنا أعتقد أن هذه المقولمأن هذه اآليات مُ الشيةم 
 المشايخ فه بةه القرى!! إ, بةهو لم يةد هناك من يقوال ب ا هذه األيام 

علره برن ابره االرب  مراملإل )ص( ماميون من ن وص طوال تةيرين النبرهاإل هوبالرغم مما يذكر
هرال البيرت أعظرم وخرى تاكد التزام الرقروال األأن تراث م يطفال بن وص أ, إ، كخليفم من بةده

ت مررن هررال البيررأوبررالرغم مررن و,رروح موبررف ت مررم فرره انتخرراب أئمت ررابمبرردا الشررورى وطررض األ
طراولوا  الشريةم ن ، واقرتغفارهم و فردهم علر  الابيةرم البشرريم الةاديرمدعوى الة مم، وتأكي

، بأن را  رادر  عرن ا,ئمرم لروايرات الثابترم والنافيرم للة رمما,لتفاف عل  ذلك وباموا بتأويال ا
عرم مرن ل   انب ذلك بروايم م موإن ا  ادر  تقيم، وباموا أو أفه مقام التةليم لةامم الناس، 

هرال البيرت، وهره أئمرم مرن و األأمرام الروايات التره تردعه الة رمم ب رراطم وتشرترا ا فره اإل
والمتتبع لةقيد  الشيةم فره هرذه المقرألم يررى في را  روايات ,ةيفم وغام,م وغير ذات د,لم.

ت وترترب علر  القروال باإلمامرم اإلل يرم وط ررها با طت  يقرتايةوا ا,قرتمرار علي راتخباا ع ي
ثنه عشر إماما برالقوال بأشرياا ع يبرم من را اإلمرام الرذي , يرزاال طيرا منرذ أكثرر مرن ألرف فه ا,

 !تظرون عودتهنعام!!ت و ي

ت ع با , يترتب علي ا كفر وإيمان و الةبر  فه الةقائد بمناقبت ا للةقالت ولما كانت هذه الةقيد 
أن نظريرم اإلمامرم اإلل يرم , و لكن يترتب علي ا عمالت فتةتبر بمناقبت ا للوابعت والوابع يش د 

                                                
  بد من اإلشارة  ن عقارد الشيعة ةد مرت بمراحل متعددة وانتقلت من طور يلى آخر, و ل هذا حسب الظروف السياسية  135

ولى من تاريخها تؤمن بنظام الشورح عظم)ص(وبعد وفاته وخالل العقود األاأل سالمية في عهد الرسولمة اإل انت األ المحيطة, فلما
مة بتسلط صيبت األ يمان ، والعاملين به ، وعندما هل البيت في طليعة المدافعين عن هذا اإل  ان , مة في اختيار و تها وحق األ
الشورح، تأثر بعض الشيعة الموالين ألهل البيت بما حدث فقالوا مويين بالقوة ، وتداولهم للسلطة بالوراثة ، ويلغارهم لنظام الح ام األ

هل البيت  ول ن هذه النظرية لم ت ن نظرية  ,مويين، وضرورة تداولها في اعقابهمبأحقية اهل البيت بالخالفة من األ رداً على ذلك 

   ول الهجر .نفسهم و  نظرية الشيعة في القرن األ 
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منررذ بررديم هررو الررذي  رراا فرره القرررآن  اآلن ت ررلا للوابررعت والررذي ي ررلا وينررادي برره كررال الةررالم
  أ, وهو الشورى. هو المبدأ القويم القليم الةظيمتو تالزمان

ا إذا وكما رأينا ف ن الةقائد الته , أ ال ل را فره القررآن , يكترب ل را ا,قرتمرار إ, براال....ت وهر

هره نظريرم اإلمامررم اإلل يرم كنمرروذم متخربا غيررر مناقرهت وهررا هره ال م وريررم اإليرانيرم تأخررذ 
ولررو كرران الفكررر القياقرره الشرريةه القررديم ت وتركررت النظررام القررديم -المبرردأ القرآنرره–بالشررورى 

( يقبال بنظريم )الشورى( من ببال أو يامن بنظريم )و,يم الفقيه( لما كان بطا رم إلر   مامه)اإل
اه و ررود )اإلمررام المة رروم: مطمررد بررن الطقررن الةقرركري( بررالرغم مررن عرردم و ررود أدلررم افتررر

ولما كان بطا م بةد ذلك إل  القوال بنظريرم )التقيرم وا,نتظرار( ثرم افترراه  تتثبت ذلك تاريخيم
)النيابرررم الوابةيرررم( أو )النيابرررم الةامرررم( لطرررال إشررركاليم تةايرررال الطررردود وال وانرررب ا,بت ررراديم 

مررا وبررد آمررن الفكررر القياقرره الشرريةه أريم إبامررم الدولررم فرره )ع ررر الغيبررم(. والقياقرريم وتطرر
المةا ر بنظريم )و,يم الفقيره( ف رو ماالرب ب بامت را علر  أقراس )الشرورى( وطرض األمرم فره 

ن إبامررم نظريررم )و,يررم الفقيرره( علرر  أقرراس أالقررياد  علرر  نفقرر ا وادار  شرراون ا بنفقرر ا. إذ 
دي( يتنررابه مررع أقرراس نظريررم )الغيبررم( وفلقررفم و ررود )اإلمررام )النيابررم الةامررم لإلمررام الم رر

  136.( وعدم اعتمادها عل  أدلم كافيملنيابم الةامماالمة وم(، ف,ل عن ,ةف نظريم )

القرآن يادي إلر   الته , أ ال  ريا ل ا فه تانظر عزيزي القارىا كيف أن التمقك بالةقائدف
ط ا يادي إل  اوام أكبرت فبقبب اعتقاد الشيةم ت و أن اإل رار علي ا و ت طيالتخبا والطير 

باإلمامم اإلل يم أدى ذلك إل  عزلت م عن بابه المقلمينت و مرن أ رال الردفاع عن را وعرن فكرر  
مرن بروال بر ةرم األئمرم ومرن بروال  ؛األئمرم المة رومينت ظ رر عنردهم أبرواال فره منت ر  الة رب

داات و مرن إلر  بروال بالبُر !أعلرم متر  يةرود بغيبم كبرى يةود في ا اإلمام بةرد آ,ف القرنينت وهللا
وكرال هرذا بقربب عقيرد  واطرد   إلر  و,يرم الفقيرهت  تتةايال للطدود و الشرائع طت  عود  اإلمرام

  137.المالوبم  ملم من األمور األخرى ال طيطموعالوا طذفوا  طاولوا تأ يل ات فأ,افوا و

 

 

 

 عود  المقيا                               

 

                                                
عي منقول بتصرف شديد من  تاب "تطور الف ر  السياسي الشيعي من الشورح يلى و ية الفقيه" ال الم عن تطور الف ر الشي 136
 .ل اتب حمد ا ستاذ:لأل

رف عنهم شيرا تقريبا ي   سذمارهم, هذذا يذا  نذا , فنحن   نعطأوا  يضا في حق  هل البيت  ثيرا ن  هل السنة  خ إلةرار  بد من ا 137

يسهاماتهم في التاريخ اإلسالمي. و نا  رح  ن هذا التعتيم  ان بسبب مواةفهم من الح ام فذي زمذانهم,  فال نعرف تاريخهم و  نعرفها!
ول ن ما الضرر في تعريف السنة بتاريخ  هل البيت و فضارلهم, فلقد  انوا علماء فاةوا وسبقوا ليرهم مثل اإلمام جعفر الصاد , الذ  

دا زهذادا , فلذم هذذا العمذاء والتخفيذة علذى تذاريخهم. فنرجذوا مذن علمذاء السذنة األفاضذل ن سب له المذهب الجعفر , و  انوا  ذلك عبذا
ا هتمام بش ل   بر بتاريخ  هل البيت وتعريف الناإ بأحفاد نبذيهم, فذالحق يقذال لقذد  هملنذاهم  شذد يهمذال, و لعذل هذذه الخطذوة ت ذون 

 خطوة تقارب مع األخوة الشيعة.
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المقرلمينت  كثيرر مرنمرن المقرلمات التره يقروال ب را  تالملطمرم التره قرتطد  ببرال القراعم تةتبر
ذو برردرات هائلررم خاربرم فيفقررد فرره األره  توهرذه الملطمررم تررتلخص فره خررروم شررخص أعرور

ويدعه األلوهيم فيتبةه الي ودت فيخرم له الم دي المنتظر لقتالهت ثرم ينرزال لره المقريا فيقتلرهت 
و تخرررم األره  ت ررود فيقتلررون مت و تةرري  األره بةررد ذلررك فرره قررلمويقاتررال المقررلمون الي

 ون الرمانم وترع  الشا  مع الذئب!طت  أن ال ماعم من الر اال ليأكل تبركت ا

هذا هو المخت ر المفيد ل ذه الملطمرم األقراوريم آلخرر الزمرانت وهرذه الملطمرم ينتظرهرا أهرال 
القررلم عنرردما ينررزال قرريكون فرره  ررف م  مررع فررار  بقرريا وهررو أن المقرريا عليره تالكتراب أي,ررا

ولرريس فرره  ررفنات فينررزال فرره فلقرراين و ياقررس األلفيررم ال ديررد  القررةيد ت و هررذه الملطمررم 
ت ومرا وظ ر اقم ا وأ ربا مةظرم المقرلمين يةررف "هرم ردون" تاشت رت فه األيام الما,يم

 م ررتفره  وذلك كله بقبب كتراب ظ رر كان يقمع عن ا ويةرف ب ا ببال ذلك إ, المتخ  ونت
ولكن ما ي منرا فره هرذه النقارم هرو: هرال  تكلم بكال تد يال عن هذه المقألمت فت دى الةلماا له.

  !من عقيد  المقلم؟وظ ور الم دي وبتاال الد اال  يةد نزوال المقيا

يرى علمائنا األفا,ال أن نزوال المقيا والد اال والم دي المنتظر من أشراا القاعم المنقولم  
كتاب اعتقاد أهرال   ب عل  كال مقلم أن يقلم ب ات فن د عل  قبيال المثاال فهوالته ي !تبالتواتر

 ما ن ه:القنم شرح أ طاب الطدي ت 
 لمرذهب ُط رم الرد اال ب رم فره وغيرره مقرلم ذكرهرا التره األطادير  هذه: عياه القا,ه باال"

 مررن أشررياا علرر  وأبرردره عبرراده برره هللا ابتلرر  بةينرره شررخص وأنرره و رروده  ررطم فرره الطررض أهررال
 و نترره ، مةرره الرردنيا زهررر  ظ ررور ومررن ، يقتلرره الررذي الميررت إطيرراا مررن:  تةررال  هللا قرردوراتم

 تنبرت أن واألره فتمارر تمارر أن القرماا وأمرره لره، األره كنروز واتبراع ، ون ريه ، وناره
 يقردر فرل ذلرك بةرد وتةرال  تبرارك هللا ية رزه ثرم ومشريئته تةال  هللا بقدر  ذلك كال فيقع ، فتنبت
 هللا ويثب ِرت وقرلم، عليره هللا  رل  عيقر  ويقتلره أمرره فيبارال ؛ غيرره و, الر رال ذلرك تالب عل 
 وأبارال أنكرر لمرن خلفرا والنظرار والفق راا و ميع المطردثين القنم أهال مذهب هذا. آمنوا الذين
 اهـ ."المةتزلم وبةه وال  ميم الخوارم من أمره
فره القررآن؟  ثرم أ, لرم يرذكر أي شرها من را  ت فلرملنا أن نقأال: إذا كان ذلك من عقيد  المقرلمو

هرذا م رها القراعم  فرهفين تيتةاره هذا مرع م رها القراعم بغترم؟ فر ذا ظ ررت هرذه الةلمرات
 !بغتم؟

هررذا ي رنررا إلرر  الطرردي  عررن أشررراا القرراعمت وهررال ل ررا علمررات كبرررى كمررا يرردعه علمائنررا و
ت برال يرتكلم عرن إنق,راا ا للقراعمةره ألي أشرالم ي إذا نظرنا فه القرآن و دنا أنه األفا,ال؟

َ راْل يَنظُرُروَن إِ,َّ القَّراَعمَ أَن تَرأْتِيَُ م بَْغتَرمً فَقَرْد َ راا أَْشرَرااَُ ا ف"َ :أشراا القراعم الكبررىت فيقروال
 ".[18ِذْكَراهُْم ]مطمد : فَأَنَّ  لَُ ْم إِذَا َ ااتُْ ْم 

 ذا أكبر دليرال علر  م رها القراعم ت ف)ص( األكرم اا مع بةثم النبه عظم للقاعم فالشرا األ 
الم رردي  ت أمررا األطاديرر  الرروارد  عررن المقرريا المنتظررر وعررن خررروم  )ص( وهررو بةثررم النبرره

وأ رال هرذه الروايرات والنبراات كانرت  .المنتظر والد اال فروايات مأخوذ  كل ا عن أهرال الكتراب
 اوأعايرراه أقررماات فمررن المةررروف أن التررورا  واإلن يررال بشرررا بررالنبه الخرراتمت (ص) فرره النبرره

ت و مرع م رها اإلقرلمت وظ روره المقياوعديد  من بين ا المخلص والنبه و الم دي والمقيا 
هُرَو الَّرِذي أَْرَقراَل َرقُرولَهُ بِاْلُ رَدى َوِديرِن " :كما وعد هللا فه كتابره الكرريم تعل  غيره من األديان

يِن كُل ِِه َولَْو َكِرهَ  ِ ِليُْظِ َرهُ َعلَ  الد ِ  رود والن رارى فره "ت دخرال الي[33 اْلُمْشِركُوَن ]التوبم : اْلَطض 
ت فمن م من آمرن بقلبره ومرن م مرن أظ رر اإليمران و أخفر  الكفررت ومرع فرتا براب دين هللا أفوا ا

همت وخا ررم لمررا رأوا أن ائرردأخررذ هررا,ا فرره دس عقكما ررال منفرررد للةقائرردت ببرروال الروايررات 

م رررها المقرريا فررره آخررر الزمرررانت ولمررا كرررانوا , القرررآن يقرروال بمرررا يشرربه عقيررردت مت فقررالوا ب
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وم ت وبررالوا بخرررإلقررلمبررالوا أن المقرريا قرريأته نا رررا ل تيقررتايةون أن يظ ررروا عقيرردت م
ت وكرررال هرررذه نبررراات مو رررود  فررره كترررب م وتطققرررت ببةثرررم الرررد اال و ظ رررور الم ررردي المنتظرررر

رب الشررررك ت و طرررات فقرررد  رراا نبررره آخررر الزمررران المقررريا مطمررد الم ررردي المخلررص)ص(النبرره
ت وظ ر دينه عل  الدين كلهت وطدثت الوابةم الشر ير  هرم ردون فره ع رد الخليفرم والمشركين

ت و هرره بتراال الرروم فرره وابةرم اليرمرروك الثرانه عمرربن الخارراب ر,ره هللا عنرهت وهررذه الوابةرم
انت ررر في ررا المقررلمون علرر  الكفررار مررن الن ررارىت وبررذلك تطققررت النبررا  الرروارد  فرره التررورا  

ولكررن لمررا كرران الي ررود والن ررارى الررذين دخلرروا فرره الرردين لررم يقتنةرروا بررهت فلبقرروا علرر   .مكاملر
لرم تطرد   كرافرينالمقلمين دين مت و أوهموهم أن المقيا قيأته و أن المةركرم الكبررى ,رد ال

 ت أن يةود المقيا فيطررهم.ت وهم يأملون ذلكبةد

نقروال: الردليال علر  مرا نقروال وا,را فره  كرلم إنشرائه  ميرالت فرأين الردليال؟لقائال أن يقوال: هرذا 
القررآنت ولكره نفنرد هرذه الةقيرد  , برد مرن إثبرات أن المقريا عيقر  عليره القرلم برد مرات ولرم 

  .138يرفع طيا كما يةتقد الةلماا األفا,الت ف ذا أثبتنا ذلك ان ار هذا الذي يقولون به

 األدلم عل  موت المقيا

كرررر فررره القررررآن خمرررس ذُ ليررره ال رررل  والقرررلم عإذا نظرنرررا فررره القررررآن و ررردنا أن "عيقررر "  
وعشررون مررر ت ولررم يطررد  فرره أي من ررا إشررار  إلرر  أنرره مختلررف عررن بررابه األنبيرراات باقررتثناا 

ن رد  ت والقوال الف ال فه شأن المقيا هو وفاتهت ف ال باال القرآن بوفا  المقريا؟خار ميلده ال
ةلمراا كةرادت م أولروا القررآن ولكرن ال تأن القرآن براال ذلرك بكرال  رراطم و فره أكثرر مرن مو,رع

 الظنه الد,لم من أ ال الروايات باةيم الد,لم!ت واآليات هه:

ُ يَا ِعيَق  " ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكفَرُرواْ َوَ اِعراُل الَّرِذيَن اتَّبَةُروَك  إِن ِه ُمتََوف ِيَك َوَرافِةُكَ إِْذ بَااَل َّللا  إِلَهَّ َوُمَا  ِ
  يَررْوِم اْلِقيَاَمررِم ثُررمَّ إِلَرهَّ َمررْرِ ةُكُْم فَررأَْطكُُم بَْيررنَكُْم فِيَمررا كُنررتُْم فِيررِه تَْختَِلفُرروَن ]آال فَرْوَ  الَّررِذيَن َكفَررُرواْ إِلَرر

َ َرب ِره َوَربَّكُرْم َوكُنرُت َعلَرْيِ ْم َشرِ يداً "مَ ت "[55عمران :  ا بُْلُت لَُ ْم إِ,َّ َما أََمْرتَنِه بِِه أَِن اْعبُُدواْ َّللا 

ررا ُدْمررُت فِرر ررا تَررَوفَّْيتَنِهيِ ْم مَّ بِيررَب َعلَررْيِ ْم َوأَنررَت َعلَرر  كُررال ِ َشررْهٍا َشررِ يٌد ]المائررد  :  فَلَمَّ كُنررَت أَنررَت الرَّ
َوَمرا َ ةَْلنَررا "ت " [33َوالقَّرَلُم َعلَرهَّ يَررْوَم ُوِلردت  َويَررْوَم أَُمروُت َويَرْوَم أُْبةَررُ  َطي راً ]مررريم: "ت "[117

ن بَْبِلَك اْلخُ  رتَّ فَُ رُم اْلَخاِلرُدونَ ِلبََشٍر م ِ رٌد إِ,َّ َرقُرواٌل بَرْد "ت "[34]األنبيراا :  139ْلرَد أَفَرِ ن م ِ َوَمرا ُمَطمَّ
قاُلُ َخلَْت   "[144]آال عمران :  ِمن بَْبِلِه الر 

ف ذه آيات وا,طم الد,لم عل  أن المقيا ابن مريم توفاه هللات ولكن لمرا كانرت الروايرات تقروال 
ولكرن المرراد مرن  !فرا ت فقرالوا: لريس المرراد مرن التروفه هنرا المروتشيئا آخرت أولروا مةنر  الو

                                                

لمخلص المنتظر  و الرجعة ليست نظرية جديدة بل هي موجودة منذ ةديم األزل, فنجد  ن المصذريين   بد من التذ ير  ن نظرية ا138

ةالوا بالرجعة مع ييزيإ و وزوريإ , وفي بالد الرافدين ةيل بذلك مع تموز و  دونيإ , والفرإ ةالوا بذلك مع ساوثيان , والرومان 
ح ةالوا بذلك مع الرجعة الثانية للمسذيح لقيذام ممل ذة الذرب, وعنذد اإلنجليذز مع المخلص السوتر  واليهود مع الملك المسيح والنصار

 الملك آرثر وعند األسبان روذريق وعند البرتغال دون سيبستيان, و ان مهدينا هو النبي )ص(, ثم بد  بعد ذلك يختال  المهاد  مثلمذا
تارية في محمد بن الحنفية العلو ، و اإلسما و الحسني  ,السُّبوعي، و الموسو  اإلحدح عشر ، و العب اسي عيليادعت ال  يوسانية والم خو

ود  اإلدريسي..الخ النفإ الز  ية ني ..و الحمُّ ر ! و القحطاني الي م    والسفياني الص خو

 

ود يفياب التأبياب لماا الخلب معناه المكث الطويلح  ال ي,اد به التأبيبح  البليل على ذلك هو قوله تعالى "والبين فيها أببا"ح فلو كان الخل 139

 .كان هناك حاجة للوله "أببا"
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"إنرره متوفيررك  :الترروفه هنررا اإلقررتيفاا أي أن هللا أخررذ المقرريا كرراملت وبررالوا فرره بولرره تةررال 
"رافةك إل  ثم متوفيك"ت وبالوا أن عيق  لم يخلد 140ورافةك إل "ت هنا تقديم وتأخير والمراد 

و برالوا أنره ! ولقت أدري إذا لم يكن هذا خلودا فمراذا يكنره؟! قابال ظال ما يزيد عن ألفه عام ف
 نزع منه مقام النبو  ومن م من باال أن ا بابيم.

فرالتوفه فره اآليرات تقروال شريئا غيرر الرذي يقولونرهت هرو برالقوال أن و الرد عل  القاد  الةلماا 
نرا أتطردى أن يرأته وأ   آخر غير الموت أي توفه األنفس.يقتطيال أن يكون له مةنهذا القيا  

علمائنا األفا,ال بدليال من اللغم أو من القنم أو من القرآن علر  أن "التروفه" إذا كران مرن هللا 
 د دليال علر  مرا , يو بشرت و يكون بمةن  غير الموت؟  وبغير تخ يص بنوم أو ليال والمتوف

طتمررون أن يكررون ت فاللغررم والةقررال والقرريا  ييقولونرره فرره اللغررمت و, فرره الةقررال و, فرره المناررض
أمرا برول م بالتقرديم والترأخير فتقروال علر  هللا بغيرر و المةن  هنا هرو المروت ولريس مرا يقولرون.

ت وهرم , يررون أن ف ذا الدليال يخالف ما يقولون بره قدمه ؟دليالت فلم أخر هللا ما كان ينبغه أن ي
عنررد خلررود أ ررطاب أمررا هنرراك عنررد الطرردي   الخلررد مةنرراه المكرر  الاويررال فقررا بررال مةنرراه التأبيرردت

 ووبةروا   الكبرائر فره النرار في ةلون را بمةنر  المكر  الاويرالت ولقرت أدري برأي برولي م نأخرذ؟!
ت وهذا القروال يخرالف بولره تةرال  "برد (ص)بقول م بو ود نبه بةد النبه  تفه مأز بقبب ذلك 

د عررن إذا ف ررذا القرروال بةيررد كررال البةرر خلررت مررن ببلرره الرقررال"ت فكيررف ذلررك وعيقرر  , يررزاال طيررا؟
القرآن ولكن م كالةاد  ياولونت فالقرآن تطد  عن وفا  المقريا وفرا  ابيةيرمت ولرم يرذكر شريئا 

 غير ذلك.

ُ َعِزيرزاً َطِكيماً]النقراا: " :بد يقوال بائال: ولكن هللا تةال  باال ُ إِلَْيرِه َوَكراَن َّللا  فَةَهُ َّللا  " [158باَل رَّ
  ت ف ذا دليال عل  طدو  الرفع.

ت فتطمرال هرذه ننا ننكر الرفعت فلقد باال هللا ببال ذلك "إنه متوفيك ورافةرك إلره"نقوال: ومن باال أ
ف م هذه اآليم مرتبا باآليم القابقم وهره   ولكنت فيكون الرفع بةد الوفا  وليس ببلهت عل  ذلك

 مت هذه اآليم ف مرا مقلوبرا بوله تةال  "وبول م إنا بتلنا المقيا عيق  ابن مريم ......."ت وفُ 
الروايررراتت فن رررد فررره تفقررريرها الة رررب الة ررابت طيررر  ورد في رررا الةديرررد مرررن الروايرررات لتتبررع 

 : المتةار,م نورد من ا ما ورد عند ا,مام الابري فه ال امعت طي  باال ما ن ه
طدثنا ابن طميدت باال: طردثنا يةقروب القمره  عرن هرارون برن عنترر  عرن وهرب برن منبرهت براال: "

واريرـين فرـه برـيت وأطرااوا ب رمت فلرـما دخرـلوا علرـي م أتـ  عيقر  ومةره قربةم عشرر مرن الـط
رهم هللا كل م علـ   ور  عيق ت فقرالوا ل رم : قطرترـمونا لتبررزن  لنرا عيقر  أو لنقتلَرن كم   و 

 ميةرا فقراال عيقرر  أل رطابه: مررن يشرتري نفقرره مرنكم الرـيوم بـالررـ نم؟ فقراال ر ررال مرن م: أنررا. 
ره  فخرم إلـي م فقاال هللا علرـ   رور  عيقر ت فأخرذوه فقتلروه و رلبوه. : أنرا عيقر  وبرد  رو 

فمن ثم  شُب ه ل م وظنوا أن م بد بتلوا عيق ت وظنرت الن رارى مثرال ذلرك أنره عيقر ت ورفرع هللا 
 " عيق  من يومه ذلك

, بررد لنررا لنررا مررن وبفررم مررع هررذه اآليررم بالررذات طيرر  أن هررذه اآليرره قرربب للغررا مررن الكثيررر مررن و
يكون هناك إلقاا لشربه شرخص علر  آخرر ويقولرون أن هرذا , الن ارى الذين يقخرون من أن 

يمكن أن يطرد  برأي شركال مرن األشركاالت ف رذا يخرالف المنارض وفيره إباراال لكرال طقرائض الردنيا ت 
فه ذلرك الكثيرر والكثيرر مرن فكيف يدعه طدو  شها خالفه  تويقولون مطمد لم يشاهد ما طد 

 !؟الش ود
                                                

 , بل  راد شيرا آخر.هم يعرفون  ن هللا لم يرد ما ةال نظر يلى سعة علم علمارنا, ف 140
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ن القرررآن لررم يقررال بنظريررم إلقرراا الشرربه هررذهت بررال كانررت برراديا ذي برردأ , بررد مررن التنبيرره علرر  أ
النراس أن القررآن يايرد  ظرنت ولما  اا القرآن وباال "شبه ل م"ت )ص( مو ود  ببال بةثم النبه

هذا القوالت والوابرع أن القررآن مرا ب رد هرذه النظريرمت ف رو لرم يقرال "شربه بره"ت برال براال "شربه 
 :بمثاال ت نو,طهةن  تمامايغير الم ل م" ت وهناك فار  كبير بين اإلثنين

يشرربه األقررد فرره الشرر اعم  عنرردما نقرروال: مطمررد كاألقرردت ف ررذه ال ملررم تةنرره أن مطمررد  أ رربا
 شبه مطمد باألقد".ت فيمكننه أن أبوال "ت إذا مطمد مشبه و األقد مشبه بهواإلبدام
 : ذابهال باال  لنةرف فه النص القرآنه وننظر

لمقرريا عيقرر  بررن مررريم رقرروال هللا": الطرردي  هنررا عررن "وبررول م إنررا بتلنررا ا :يقرروال هللا تةررال  
"ومررا بتلرروه" ال,ررمير هنررا يةررود علرر   الي رود الررذين يفتخرررون بقررتل م عيقرر  ويقررخرون منررهت

ثم يقوال تةال  " شربه ل رم "  عيق  بداهمت "وما  لبوه" ال,مير أي,ا يةود هنا عل  عيق .
ه التةامرال مرع الرنص القرآنره ابةا نطن , نفتره أي مطذوفات ف –ت وعل  افتراه مطذوف 

 –علر  هرذا الف رم –إذا فرالنص القرآنره  ت فيكون مةن  اآليم شبه ل م المقيا بشخص آخر . -
ت , أن شرربه لمقرريا هررو الررذي أ ربا يشرربه شررخص آخررريقلرب الروايررم تمامررا ف ررو يفترره أن ا

أمرا إذا ف منرا  المقيا ألقه عل  آخرت وعل  طد علمه لم يقال أطرد برديما أو طرديثا ب رذا الررأي.
إما بمةن  التربس األمرر  ثنين:ا النص القرآنه كما هوت فيكون مةن  "ولكن شبه ل م" واطد من

علي مت أو يقاال شبه ل م القتال وال لب فظنوا أن م بتلوه و لبوه بينما هو فه الوابرع لرم يمرت 
 141.ت وهو نوع من ا,شتباه أي,اعل  ال ليب

ذين كانوا فره شرك مرن المو رود علر  ال رليبت أو فره شرك فكال ما باله النص أن الي ود ال نإذ
من موته عل  ال ليبت و الن ارى , يمكن أن ينكروا  دور هذا الشك من الي ودت فقد ذهبروا 

لشك م فره مروت المقريا علر  الته دفنوا في ا المقيا  تإل  بيلاس ليةين طرقا عل  المقبر 
  .ال ليب

د ر  قرروال ب ررا أي إنقرران عنررده مناررض أو عقررالت ولاقررف وإذا فررالنص القرآنرره لررم يقررال ب ررا و, ي
القربب الررئيس فره  و األطفراد بقربب ا فره الطا,رر. ينتقدناثم  تاأل داد لنا النظريم فه الما,ه

و رود اللربس فره بولره تةرال  "برال رفةره هللا إليره" هرو و رود الروايرم اإلقررائيليم التره  ةلرت 

, يو رد فره الرنص القرآنره مرا يشرير إلر  زمرن  الرفع بةد ال لب أو الن ا  مرن ال رلبت ولكرن
الرذين  تالرفعت والذي نراه وهللا أعلم قببا فه ذكر هذه اآليم عقب القابقم هو الرد علر  الي رود

ت فه التورا  أن النبره الكراذب يقترالالتكذيب بأن عيق  رقوالت فكما  اا عندهم  تيق دون ب ذا
ن عيقر  كراذب وملةرون ولريس برقروال بردليال و أن الذي ي رلب ملةرونت فرأرادوا برذلك القروال أ

 ررلبهت فرررد هللا علرري م بقولرره "بررال رفةرره هللا إليرره" ف ررو مررن المكرررمين المقررربين ولرريس مررن 
 المفترين.  –أي المارودين من رطمم هللا–الملةونين 

أن , برد مرن التةريرف و .المقيا برال هره تشرير فقرا إلر  رفةترهإذا فل دليال فه اآليم عل  طيا  
بوفرا  عيقر  برن  ت وبراالابن طزم رد هذه الروايرات المت افترم المرأخوذ  عرن أهرال الكتراب اإلمام

                                                

ضع على الصليب ونزل حياهناك نظريتان في مسألة نجاة المسيح من على الصليب,  حدهما تقول141 , فه ذا   يسمى مقتو   و :  نه و 
يسمى "مخلوبا", ويقولون  ن هذا مثذل مذن يظذل تحذت المذاء فتذرة طويلذة ثذم يطفذو علذى السذطح, فهذذا   يم ذن  ن يسذمى مصلوبا بل 

حبل ولم يمت فهذا   يسمى لريقا, و ذلك من يعلق على حبل المشنقة   يم ن  ن يسمى مشنوةا حتى يموت,  ما يذا تعلق برةبته في ال
, فأخذذوا واحذدا مذن حواريذه, وبعذد ونذوا يعرفونذهلجنود الرومان عندما ذهبوا ألخذ عيسى لذم ي والنظرية األخرح: تقول  ن ا .مشنوةا

الضرب والتعذيب الشديدين وضع على الصليب, و ان وجهه مغرورةا بالدماء فلم ت ن مالمحه واضحة, لذا  ان الشك من اليهود في 
ب عيسى رح من  نصار هذه النظرية  ن بيالطإ هو الذ  هر  ي  الشخصية الموجودة على الصليب هل هو عيسى  م آخر, وهناك من

  لب م انه بنفإ السيناريو السابق.وص   ,حواريه  حدألنه لم ي ن يريد  ن يؤذ  هذا الطاهر , و افتداه 
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األدلرم و !!ولكنه , ينكر عودته مر  أخرى ويقوال إن هذا قيكون ب طيائه مر  أخررى 142مريم ت
 :من اكثير ؛ عل  موت المقيا  القرآنيم

َكراِ  َمرا ُدْمرُت َطي راً ]مرريم : َوَ ةَلَنِره ُمبَاَركراً أَْيرَن َمرا كُنرُت َوأَوْ " :بوله تةرال  رَلِ  َوالزَّ َ رانِه بِال َّ

, أعتقرد هرذا!  الزكرا ؟ الملئكرم!! "ت ف ال كان المقيا يزكره فره القرماات فمرن كران يةاره[31
ِ ,َ يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوهُْم يُْخلَقُونَ "وَ  :بوله تةال  ْطيَراا َوَمرا َغْيرُر أَ ْمرواٌت أَ  الَِّذيَن يَْدعُوَن ِمن ُدوِن َّللا 

؟ إنرره المقرريا بررد مررن دون هللاومررن أكثررر مررن عُ"ت [21,20يَْشررةُُروَن أَيَّرراَن يُْبةَثُرروَن ]النطررال : 
أكثرر مرن مليرارت فرل برد أن يكرون عيقر  ميترا وإ, يكرون  -الرذين لرم يرأمرهم باتباعره –فأتباعه 

 الخبر غير ماابقا للوابع.

 

 تةاره الةود  مع أ وال الدين

لقرآن يقوال بموت عيق  ميتم عاديمت فلم يبض إ, اإلطتماال الرذي ذكرره اإلمرام ابرن وكما رأينا فا
ت طزمت و أن ذلك يكون ب طيائه مر  أخرىت ويكون النزوال بمةن  الطلروال , النرزوال مرن القرماا

نزلت عليك ,يفا"ت ف ذا , يةنره أنره نزلرت مرن القرماات برال كرال مرا هنالرك أنره كما فه بولنا "
اقرتنادا –كيرف أن هرذا القروال ونبرين وطتر  ب رذه المطاولرم فرالقوال مرردودت . طللت عندك ,ريفا

 مت افت أي,ا:  -إل  األ وال القرآنيم

 ايردون :الم  عيق  مر  أخرى ليايد هرذا الردينت فمرا الفائرد ؟ قريقوال لو بلنا أن هللا قبية -1
نةروا أن هررذا نقروال ل ررم: ولكرن الن رارى لررن يقتف طتر  يظ رر للن ررارى أن رم كرانوا علرر  باارال.

ثرم  إن هذا د اال من المقلمين يدعه أنه عيق ت فكيف نقيم الط م علي م؟ :عيق ت وقيقولون
فقرد يردعه أي شرخص أنره عيقر  ويرتردي   كيف نةرف أن هذا الشخص هو عيقر  برن مرريم؟

وينزال فو  المنار  البي,اا شربه دمشضت فمرا الردليال علر  أنره  تالثياب المو وفم فه الطدي 
تكررون البشررريم بررد ارتررردت  نطترر  ن رررد  أنرره عيقرر ؟ إذ اآليرراتقرريقوم بةمررال  هررال عيقرر ؟

طقريم منرذ برابرم ألرف  آيراتوانتكقت عل  أدبارهات فلقد رفه هللا أن يةاه  ماعم مرن البردو 
 اآليرراتت ف ررال نةررود هررذه األيررام لإليمرران عررن اريررض ائم عررام واررالب م باإليمرران بالةقررالوخمقررم
 !؟الطقيم

بُراِل "و َ :شرائع ثابتم ومقرتمر ت وهللا أعار  النراس الطريرم ليامنروا فقراالالشرائع القرآنيم  -2
ب ِكُْم فََمن َشاا فَْليُْاِمن َوَمن َشاا فَْليَْكفُرْ  لَكُْم ِديرنُكُْم َوِلرَه ِديرِن " :ت وباال[29]الك ف :  اْلَطض  ِمن رَّ

في ررادر طريررم " والطقرراب يرروم الطقررابت فمررا الررذي ارررأ طترر  ينررزال المقرريا  [6]الكررافرون : 
قترال؟ الناس فه الةباد  ويطمل م عل  دين مةرين ويطارم مقدقرات م؟ و مرا ذنرب الخنزيرر طتر  يُ 

 !أنه يقتال مطرمالخنزير لطم  فليس مةن  أن 

َ يَنُ رْركُْم َويُثَب ِرْت أَْبرَداَمكُْم ]مطمرد : "يَ  :باال هللا تةال  -3 " [7ا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُروا إِن تَنُ رُروا َّللاَّ

ت فما المبرر لن ر  األمم فه هذه ال,رائقم بالرذاتت او ين ر من ين ره ويخذال من خذال دينهف
فره هرذه الطالرم  هرهو ؟فلقد مرت باألمم الم ائب والكوار  نتي رم إلعرا,ر ا عرن شررع رب را

تقتطض ما طال ب ا ألن ا تركت أبوى أقلطت ات و بطثرت لنفقر ا عرن أقرلطم أخررىت والروايرات 
                                                

لمحدثين هناك ال ثير من العلماء الذين يقولون بموت عيسى عليه السالم منهم اإلمام مالك و ابن عباإ في رواية عنه, و من ا 142
واألستاذ  ,شيخ األزهر السابق ,محمود شلتوتيخ رشيد رضا, والشيخ محمد عبده والشيخ محمد الغزالي, و الد تور  حمد شلبي, والش

 و ثير ليرهم . ,سيد ةطب والد تور  حمد حجاز  السقا
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ثرم ينرزال المخلرص مرن القرماا فين رر األمرمت  تت ور األمم فه طالم بالغم من القواكما رأينا 
 ن ر األمم ما دامت تركت اريض رب ا؟ فاألول  أن تترك طت  تفها إل  اريض رب ا.فلم تُ 

ت رائع اإلقلم غير  رالطم أو كافيرمالقوال بنزوال المقيا أو و ود م دي منتظر يةنه أن ش -4

ر األمررم فرره كررال وبررتت فلررم الطا ررم إلرر  منقررذ خررار هت أ, يكفرره كررال فلررو كانررت كافيررم لتقرريي
مرن  المقلمين؟ أو أن ي يأ هللا ل م من ينقذهم وي دي م من األممت لم الطا م إل  منقذ "قروبر"

 ؟خارم األمم

أي أنره قرينزال  تكيف قينزال المقيا عليه القلم؟ هال قينزال نبيا أم قرينزال منرزوع اللقرب -5

قُرواَل " :باال القاد  الةلماا أنه قينزال نبه ف ذا ينابه بوله تةال  وهو ليس بنبه؟ إذا َولَِكن رَّ
ِ َوَخاتََم النَّبِي ِينَ  قيقوال المايردون  !نزع منه اللقب"ت و إذا كان غير نبهت فما قمةنا أن نبه يُ  َّللاَّ

 تةاره يأته بشرع  ديد بال قيابض الشريةم المطمديمت ف ذا , فلن ت: قينزال نبيا تابةاللنزوال
فلم كفرتم ال ماعم األطمديم  تنقوال ل م: إذا بلتم بذلكف بينه وبين بوله تةال  "وخاتم النبيين".

"القاديانيم"؟ فالفار  الرئيس بيننا وبين م هرو هرذه اآليرمت فرنطن نقروال أن خراتم بمةنر  الزينرم 
بررول م  علرر و تأن "خرراتم" إذا  رراات م,ررافم ف رره تةنرره الزينررم فقررا يقولررون ت وهررمواألخيررر

ت )ص( ولكررن , مررانع مررن م ررها نبرره آخررر تررابع للنبرره تفالرقرروال هررو زينررم األنبيرراا وأف,ررل م
بمةن  أنه , يأته بشرع  ديد بال يأته بتو,يا ما أب م وأشكال فه القرآن والقنم ويكون بولره 

فالقراد  الةلمراا األفا,رال يكفررون هرذه ال ماعرم ألن را ف مرت هرذه اآليرم  143.هو القروال الف رال
ف م م أي و رود نبره ترابع للشرريةم اإلقرلميمت والفرار  بيرن م أن علمائنرا برالوا أن هرذا نفس 

م مو رود  رئيقرإذا فالنقام ال النبه هو عيق  نفقهت واألطمديم بالوا إنه شخص يشبه عيق .

, يغيررر مرن شرررعه شريئا بررال ت )ص( وهرره ا,عتقراد بو ررود نبره تررابع بةرد النبره ؛عنرد الفرريقين
كفرارا خرار ين عررن  ونهللات فلرم  رار علمائنرا ملتزمرون بالقرنم و رار األطمردي يطكرم بمرا أنرزال

 الملم؟!

هرذا الت رور لنرزوال المقريا وهزيمررم الرد اال مخرالف لقرنن هللا فرره كونرهت فلرم و لرن تكررون  -6
هناك  نم عل  األرهت فاالما أن هناك غال فه القلوب قيكون هناك خير وشرر فره الردنيات أمرا 

تَقَرابِِليَن ]الط رر : َونَزَ " :فه اآلخر  ْن ِغال ٍ إِْخَواناً َعلَ  قُرُرٍر م  "ت أمرا [47ْعنَا َما فِه ُ ُدوِرِهم م ِ
أن نةتقد أن البشريم قيتدهور طال را ثرم ينرزال المقريا ويقابرال الم ردي المنتظررت فيغيرران طراال 

 !!مريكيررمالبشررريم فرره أيررام مةرردوداتت ف ررذا مررا , يقبلرره عقررال ومررا , يكررون إ, فرره األفررلم األ
َ " :فالرقوال األعظم ظال قنوات اواال لكه يغير الناست وهللا يقروال َمرا بِقَرْوٍم َطتَّر   ,َ يُغَي ِررُ إِنَّ َّللا 

رن ُدونِرِه ِمرن َوااٍل  ُ بِقَرْوٍم قُروااً فَرلَ َمرَردَّ لَرهُ َوَمرا لَُ رم م ِ ]الرعرد : يُغَي ُِرواْ َما بِأَْنفُِقِ ْم َوإِذَا أََراَد َّللا 
كيررف قررريغير المقررريا طررراال هررا,ا النررراس فررره أيرررام مةرردوداتت في ررربا طرررال م ب رررذه "ت ف[11

  !المثاليم؟

 تالطدي  عن األطدا  التره قرتقع مرع نرزوال المقريا وظ رور الم ردي تردور باريقرم بدائيرم -7
: برد تطرد  كارثرم بقرول مب رذه األطادير   الم ردبون يبرررال والقريوفت ووالقتاال يكرون برالخيف

هررذا القرروال و ره مررر  أخرررىت ويةررود النرراس للقترراال بالقرريوف والرمرراح.تررادي إلرر  تخلررف األ
يقرروال أن طرراال األره فرره آخررر الزمرران الررذي يقرربض  هو رردنا ه ذا نظرنررا فيررفرر مررردود بررالقرآنت

                                                

  ن المسيح والمهد  القادياني ,ول األحمديةنالحظ التشابه بين ةول الشيعة باألرمة المعصومين الذين ي ون لهم القول الفصل وبين ة 143
, فهل وصل العقل المسلم يلى هذه الدرجة التي يحتاج فيها دوما يلى -  يقولون بالنسخ األحمدية-وظيفته هي الفصل فقط في األةوال, 

 وصي؟  م  ن القرآن نفسه بهذا الغموض, لير مبين يحتاج يلى توضيح؟
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, أن  تالقرراعم والترره يفتررره أن ينررزال في ررا المقرريا والم رردي قرريكون بررد بلررل تاررورا عظيمررا
ْنيَا َكَماا أَنَزْلنَاهُ ِمرَن "إ :ةال  يقوالاألره قتنتكس وتةود إل  التخلفت فاو ت نََّما َمثاَُل اْلَطيَاِ  الد 

ررا يَأْكُرراُل النَّرراُس َواألَْنةَرراُم َطتَّررَ  إِذَا أََخررذَِت األَْرُه ُزْخُرفََ رر ا القَّررَماِا فَرراْختَلََا بِررِه نَبَرراُت األَْرِه ِممَّ
يَّنَْت  لَْيَ ا أَتَاَها أَْمُرنَا لَْيلً أَْو نََ راراً فََ ةَْلنَاَهرا َطِ ريداً َكرأَن لَّرْم تَْغرَن عَ  َوَظنَّ أَْهلَُ ا أَنَُّ ْم بَاِدُرونَ َوازَّ

رراُل اآليَرراِت ِلقَررْوٍم يَتَفَكَّررُروَن ]يررونس :  فاآليررم تقرروال بكررال  ررراطم أن . " [24بِرراألَْمِس َكررذَِلَك نُفَ  ِ
ارين علي ررررا المقرررريالقرررراعم قررررتقوم عنرررردما يظررررن النرررراس أن ررررم أ رررربطوا أربرررراب األرهت و

تقردم ت وهنرا فقرا يرأته أمرر ربركت فكيرف ي تمرع التخلرف كمرا فره الروايرات والوالمتطكمين في را
 !؟ال ائال كما فه النص القرآنه

للقراعم ينرافه الم رها المباغرت للقراعمت فراو  غير ابيةيرم ا,عتقاد بو ود علمات كبرى -8
: هرال يمكرن من المرامنين بةرود  المقرياتةال  يقوال ", تأتيكم إ, بغتم"ت و لو قألت أي مقلم 

؟ قيقوال لك: , يمكنت ألن المقيا لم ينزال بةدت ف و فه امأنينرم مرن بيرام أن تقوم القاعم غدا
ن را لررن ترأته إ, بةررد ت و لكنره مامررأن أمرن أن هللا يقرروال أن را قررتأته بغترمالقراعمت علر  الرررغم 

 ! ؟", تأتيكم إ, بغتم"ت فما الدليال عل  أنه ليس من المخاابين ب أشراا مةينم

إذا وكما رأينرا فر ن القروال بةرود  المقريا مرر  أخررى ينرابه أ روال الردين واآليرات القرآنيرمت  
مررردود   والم رردي وإذا ثبررت أنرره لررن يةررود فت رربا الروايررات الرروارد  فرره طررض المقرريا الررد اال

بنرراات ولكررن طترر  ألن هررذا الت ررور بنرراا مرررتبا األركررانت إذا إن ررار أطرردها إن ررار بررابه ال تأي,ررا
أكثرر ول را النظر فه روايات الد اال بغره النظرر عرن قرندها يو,را أن را مرردود  ومتناب,رمت 

من اريض عن كةب األطبار موبوفا عليه فيره نفرس الم,رمونت و هرذا يرر ا أن الطردي  نفقره 

أن الرقوال يقوال أنه من الممكن أن يخررم . كما ن د فه بةه الروايات مأخوذ عن أهال الكتاب
وقريكون  تأخررى تقروال أنره قريكون فره آخرر الزمرانوروايرات د اال والرقروال فره ال رطابمت ال

ت فكيرف )ص( يوافرض اقرمه اقرم النبرهت )ص( م دي من نقرال النبرهوهناك عيق  عليه القلم 
هرذا الزمران هال قي تمع نبيان وم دي فه زمان واطدت فما أقةد  يمكن التوفيض بين الروايتين؟

  فره آخرر الزمران وبةرد ت ثم كيف ي تمرع هرا,ات واألطردا  كل را قرتطدالذي ا تمع فيه ها,ا
ت فطردد الته طدثت بةدهإن القاد  علماا الطدي  يقولون أن النبه أخبر بالوبائع  !؟ظ ور الفتن

تن الته قرتطد ت فلرم الخرلف هرذه المرر  فرل فمد  الخلفم الراشد  وبدايم الملك وتطد  عن ال
هررذا لربرره دليررال وا,ررا علرر  الترردليس والتخرربا فرره هررذه  !اال؟يةرررف مترر  قرريخرم هررذا الررد 

كرران ي,ررع روايررات و, ي,ررع فرره  الطقرربان أن هنرراك مررن يقرراعدهت فينكشررف  الروايرراتت فكررالٌ 
وبغره النظرر عرن التةراره برين و ررف  التردليس والتزويرر بقربب المقراعد  الغيرر مق رود .

ال قنرى الملئكم التره قرينزال عيق  فه أطادي  اإلقراا وو فه فه أطادي  الد االت نقأال: ه
َولَرْو َ ةَْلنَراهُ َملَكراً " :براال ت طير فر  هرذا تمامراوا,را ابةا لرن نراهرات فرالقرآن  ! علي ا عيق ؟

ا يَْلبِقُوَن ]األنةام :  "ت فما الغره من هذا التطديد مادمنرا لرن [9لََّ ةَْلنَاهُ َرُ لً َولَلَبَْقنَا َعلَْيِ م مَّ
 !؟144مانراه

                                                

بتالء من هللا للبشر في    عصر من العصور , فلم يبتليهم هذا ا بتالء فيمنذع عذنهم الذزاد ثذم يذأتي لنا  ن نسأل: لم يحدث هذا اإل 144

, فما الدجال , فيخيرهم بين اإليمان وال فر ,  و بين الحياة والموت ؟ و يذا  ان الناإ ةد ءامنوا في الماضي باألنبياء ألنهم  توا باآليات
ا سيأتي بما هو   بر من    معجزة  تى بها نبي سابق؟ فها هو يحي الموتي ويأمر السماء فتمطر الفار  بينهم وبين الدجال؟ فهو  يض

واألرض فتخرج الزرع, فأ  فتنة هي   بر من ذلك؟! و لو ةالت الروايات  ن هللا سبيتلي الناإ بالذدجال ليمذتحن ييمذانهم ثذم يهزمذوه 
لناإ بالدجال, ثم يأتي بشخص من خارج ال و ب األرضي لينقذهم, فلم خرج هذذا ل ان من المم ن  ن نتقبل األمر,  ما  ن يبتلي هللا ا

 ولم نزل ذاك؟ وما ذنب الناإ؟!

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 211 

واال تتةاره مع أ روال الردين ت وتظ رر أن الطردي  مرن أبرواال أهرال الكتراب ت وممرا هذه كل ا أب
يثير الطنض فه الطدي  ت أن الطدي  يقوال أن الرد اال أعرور وربكرم لريس برأعور ت كرأن هرذا هرو 

أو لريس كمثلره شرها و هرو  الفر  بين هللا والبشرر ت برد, مرن أن يقروال : إن هللا , يت قرم مرثل
  .القميع الب ير

رم من هذا كله أن الروايات الوارد  كل ا فه الد اال والمقريا والم ردي روايرات مو,روعم نخ
و , يمكرن أن تكرون مرن عقيرد   تمأخوذ  عن أهال الكتاب و, أقراس ل را فره القررآن تمتةار,م

 ره مةار,رم للقررآن تمامرا وللثابرت مرن أ روال ف و ي ب عليه أن يتبرأ من ات تالمقلم بأي طاال
أن فره تةراليم دينره مرا هرو اكثرر مرن كراف لن رر  هرذه األمرمت أمرا أن نتكرال علر   و ليةلم الدينت

وانتظرار المنقرذ الخرار هت فمةره  تم ها المقيا والم دي ف ذا ما لن يادي إ, إل  تررك الةمرال
فلرن  تمو يةملروا و يلتزمروا شررع رب ر تندعو إخواننرا أن يتركروا هرذا الرد ال! ونطن فقا الن ر

 وهللا أعلم. إ, التزام ا كتاب رب اتي لا طاال هذه األمم 

                    

          الوعد والوعيد 
بد يكون هذا الةنوان مف وما بةه الشها عند القارىا الغير متخ صت فالوعيرد , يكرون إ, 

 ؟ هرال ي روز تخلفره؟ما طكم الوعيدف فه شر أو توعد عل  عقابت و هذا هو المةن  المراد فةل.
ون أن هللا إذا وعرد , ف رم يرر .من األ وال المقلم ب را عنرد أهرال القرنمتخلف الوعيد  واز ةد يُ 

ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكثَرَر النَّراِس َ, يَْةلَُمروَن ]الرروم: " يخلف وعده: ِ َ, يُْخِلُف َّللاَّ ت والوعرد "[6َوْعَد َّللاَّ
ت بال مرن الزمرانن فه المقرتقأي فه الثواب واإلخبار عما يكو تالطقنمعندهم يكون فه األشياا 

أما الوعيد فل يكرون إ, فره  فه ألنه يةد كذبا!ت وهذا ما , يكون من هللا بأي طاال.خلإ, ي وز و
الت ديد والةقابت وألن هللا كريم ف م يرون أنه ي وز أن يخلف وعيدهت في وز أن يغفرر لمرتكرب 

ر هرو أن المقرلم م مرا ع ر  فلرن الكبير  الته مات ولم يتب عن ات وهذا يتفرع عليه أ رال آخر
يخلد فه النارت بال يكفه أن يقوال , إله إ, هللا مطمد رقوال هللا ويفةال ما يطلو له مرن المنكررات 

فره و تمم فتر  من الزمان االت أو ب ررتويموت عل  ذلك بغير توبمت ثم يدخال النار يوم القيا
 فه ال نم.أبدا ن ايم المااف قيخلد 

وهللا أكررم  توأنره مرن براب الكررم !!   رواز تخلرف الوعيرد برأبواال الةرربويقتدال أهال القنم عل
 :من أبواال الةرب الكرماات فيروون

 و, أختبــه مـــن خشيم المت دد          و, يرهب ابن الةم ما عشت  ولته
 ديــلمخلف إيةادي ومن ز موع         وإنه إذا أوعــدتـه أو وعـدتـه 

ت فكمررا أن هللا يرررون أن الوعيررد , يتخلررف مثلرره مثررال الوعرردف اإلبا,رريمو أمررا الزيديررم والمةتزلررم
ت ف و من ز وعيردهت ف رم يررون أن مرتكرب الكبيرر  الرذي مرات ولرم يترب عن را ف رو من ز وعده

فه هرال ي روز إذا فالخلف بين أهال القنم وها,ا الفر  فه هذه المقألم يكمن  .مخلد فه النار
والفر  التره تقروال  ع أطدا باال: أنه ي ب خلف الوعيد عل  هللا.ت ولم نقمالخلف أم أنه , ي وز

بَااَل َ, تَْختَِ ُموا لََديَّ " :مثال بوله تةال  تالوعيد تقتند إل  كثير من آيات القرآنو وب تطقض ب
ٍم ل ِْلةَ  َما يُبَردَّاُل اْلقَرْواُل لَرَديَّ  بِاْلَوِعيدِ َوبَْد بَدَّْمُت إِلَْيكُم  ْيَس بِأََمرانِي ِكُْم "لَر ت[29] :  "بِيردِ َوَمرا أَنَرا بَِظرلَّ

ِ َوِلي راً َو,َ نَِ ريراً  ِ أَْهاِل اْلِكتَاِب َمن يَْةَماْل قُوااً يُْ َز بِِه َو,َ يَِ ْد لَرهُ ِمرن ُدوِن َّللا  ]النقراا َو, أََمانِه 
ْم تَكُرْن آَمنَرْت ِمرن بَْبراُل أَْو َكَقربَْت يَْوَم يَأْتِه بَْةُه آيَاِت َرب َِك ,َ يَنفَرُع نَْفقراً إِيَمانَُ را لَرو" ت"[123: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 212 

َوالَّرررِذيَن آَمنُرررواْ َوَعِملُرررواْ و "ت "[158فِررره إِيَمانَِ رررا َخْيرررراً بُررراِل انتَِظرررُرواْ إِنَّرررا ُمنتَِظرررُروَن ]األنةرررام : 
اِلَطاِت أُولَـئَِك أَْ َطاُب اْلَ نَِّم هُْم فِيَ ا َخاِلُدوَن ]البقر  :  يمران م رردا فره "ت فلم يذكر اإل[82ال َّ

 القرآن بال يكون دوما مقترنا بةمال ال الطات.

 : مثال ما رواه البخاري تكثير من األطادي  ال طيطميقتندون إل  و
دَ  أَنَّ  ... -5525 "    َ رلَّ  النَّبِرهَّ  َقرِمعَ  أَنَّهُ  أَْخبََرهُ  ُمْاِةمٍ  ْبنَ  ُ بَْيرَ  إِنَّ  بَاالَ  ُمْاِةمٍ  ْبنِ  ُ بَْيرِ  ْبنَ  ُمَطمَّ

 ُ  ", بَاِاعٌ  اْلَ نَّمَ  يَْدُخالُ  ,َ  يَقُوالُ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
امٍ  َعنْ  إِْبَراِهيمَ  َعنْ ....    -5596"و   إِلَر  اْلَطرِدي َ  يَْرفَرعُ  َرُ رلً  إِنَّ  لَرهُ  فَِقيرالَ  ُطذَْيفَمَ  َمعَ  كُنَّا بَاالَ  َهمَّ

ُ   َ لَّ  النَّبِهَّ  َقِمْةتُ  ُطذَْيفَمُ  لَهُ  فَقَاالَ  عُثَْمانَ   "  بَتَّاتٌ  اْلَ نَّمَ  يَْدُخالُ  ,َ  يَقُوالُ  َوَقلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ
  ال نم أل ناف من ع ا  المقلمين . وكثير من األطادي  الته تنفه دخوال 

 ةلون را فرره المكرر  الاويررال الررذي , يررراد منرره وأهرال القررنم ياولررون هررذه األطاديرر  واآليررات في
ان وطده كراف لردخوال ال نرم فره أخرر المارافت فرل يخلرد أطرد رون أن اإليمالتأبيد فه النارت و ي

 الق رنَم وأَهرال": فيقولرون .145أن وعيد هللا ي روز تخلفرهيرون من ع ا  المقلمين فه النارت و 
 وتةرذيب ، الموطردين الة ا  بتةذيب ووعيده بال نم للمامنين هللا وعد أَنَّ  يةتقدون: وال ماعم
رراِلَطاتِ  َوَعِملُرروا آَمنُرروا َوالَّررِذينَ : ْوتةررال  تبررارك هللا برراال طررض، النررار فرره والمنررافقين الكفررار  ال َّ

 َّللاَِّ  ِمرنَ  أَْ رَد ُ  َوَمرنْ  َطقًّرا َّللاَِّ  َوْعردَ  أَبَرًدا فِيَ را َخاِلرِدينَ  اأْلَْنَ رارُ  تَْطتَِ را ِمرنْ  تَْ رِري َ نَّراتٍ  َقنُْدِخلُُ مْ 
 برالةفو تةرال  هللا وعردَ  وبرد وكرمره، ,رلهبف الموطدين ع ا  عن يةفو قبطانه هللا ولكنت {بِيلً 
َ  إِنَّ : ْ  تةرال  براال. غيررهم عرن ونفراه الموطردين، عن  ُدونَ  َمرا َويَْغِفررُ  بِرهِ  يُْشرَركَ  أَنْ  يَْغِفررُ  ,َ  َّللاَّ
 146".{ يََشااُ  ِلَمنْ  ذَِلكَ 

و لكن نترك للقارىا  الم راال للترر يا و  147تمن الرأيين  اهذه المقألم رأيو لن نر ا فه 
 :يختار من ما هبأي من الرأيين ت وها هما الرأيان أمام خذالطريم فه األ

ي وز عل  هللا أن يخلف وعيده ت لذا م ما فةلت من المةا ه ولم تتب وكنرت موطردا و  -1
 .!هذا إذا دخلت النار فقتدخال ال نم بةد دخولك النار فتر  للتا ير ت

                                                

ي,ى أهل ال نة أن مذه هم في هذه الم ألة هو الصواب الذي ال ي,قى إليه أي ش هة وطأح حتى ألهم ي, ن ال, ايا  على إفتامهم  145

د هنا ر اية ي تب  بها أهل ال نة د ما على تخلف الوعيب  لكنهم يذك, لها م تورة ح فننللها الخصوم في الجبا  حو  هذه الم ألةح   لور

قا  سوار بن ع ب هللا العن ,ي عن األصمعي جاء عم,  بن ع يب إلى أبي عم,  بن العال فلا : يا أبا كاملة من أجل البقة   األمالة: " 
عم,  بن العال قا  )عم,  بن ع يب(: إْن  ِعبَ على عمٍل علابا  يُخلف  عبه ؟! قا  لاه  اللائل هو أبو -عم,  يخلف هللا  عبَه ؟! قا  ال 

تفعله، بل  أبو عم,  بن العال من العُجمة أتيت يا أبا عثمان! إن الوعب غي, الوعيب ح   إن الع,ب ال تُعب ُولفا   ال عارا  أن تِعبَ ش,ا  ثم ال

عب وي,ا  ثم ال تفعله. قا  أي عم,  بن ع يب: فأ جبلي ذلك في كالم الع,ب قا  أي أبو عم,  ت,ى أن ذلك ك,مو  فضل، إلما الُخلف أن ت

  ال أوت ي من وشية المتهبِد     ال ي,هب أبن العم ما عشت صولتي        بن العالء أما سمعت؟!

 د لمخلف  ييعاد  ومنجز وع       وعدته  و    وعدته   يذا   ويني                       
 

وينقل  هل السنة هذه الرواية يلى هذا الجزء, و ل ن للحديث بقية  ما جاء في  تب المعتزلة:  ن  عمرو بن عبيد  جابه بعد  ن  ورد 
، ول ن حدثني عذن ويصد  عبيد ين الشاعر ةد ي ذببيت الشعر المتعلق بمدم من   ينجز الوعيد بقوله ةال: عمرو بن 

جهنم من الجنة والنذاإ  جمعذين ينو مألهذا تقذول صذد ؟! ةذال نعذم ةذال فذان لذم يمألهذا فتقذول ةول هللا عز  وجل "ألمألن  
ويقال  ن عمذرو بذن عبيذد ةذال ألبذي عمذرو بذن العذالء شذغلك األعذراب عذن معرفذة  صد ؟!"  فس ت عمرو بن العالء.

 ن  بذا    وعيد ما ةالذه الشذاعر: الصواب ين هللا يتعالى عن الخلف والشاعر يقول الشيء وخالفه, فهال ةلت في ينجاز ال
 والبيت   اآلباء   شريف  الر     لمجتمع  ثابت

 ببيت من ثأره على فوت" اهـ    يخلف الوعد والوعيد و              
 

 "  الوجيز في عقيدة السلف الصالح  هل السنة والجماعة". 146
ضية ألن القارحء لم يسمع بهذه اآلراء,  ما  ةوال  هل السنة فهي منثورة  فردنا الجزء األ بر في ذ ر  دلة المعتزلة والزيدية واألبا 147

 .في  ثير من ال تب, ويسمعها  المسلم في الدروإ وفي الخطب وخالفه
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ت لررذا إذا كنررت مررن مرتكبرره الكبررائر يةررد نكثرراألن هررذا , ي رروز علرر  هللا أن يخلررف وعيررده  -2
وعملره مةرات ولريس أيرا من مرا  إيمانرهومت بل توبم فقتخلد فه النارت ولن ينفع اإلنقان إ, 

 منفردا ي دي أو ينفع.
 
 
 
 
 

 اليوم اآلخـروبفم مع 
 لمقلمينت و الته , تةد من أركان الةقيرد او بةد أن تطدثنا عن بةه أركان الةقيد  عند بةه 

ت هو اإليمران براليوم اآلخررآخرينت ننتقال إل  الطدي  عن ركن طقيقه من أركان اإليمانت و  عند
 ترب إل  األقاور  منه إلر  الطقيقرمعره مشوه أبهو طي  أننا نرى أن الةره الذي يتم له 

ي ةررال الكثيرررين مررن غيررر المقررلمين يةتقرردون أن اإلقررلم يررأته بغيررر المةقرروال وبالخرافررات مثررال 
 ت فنقوال:هذا الركن عر,ا مختلفا بةه الشهانطاوال أن نةره  ن األخرىت لذااألديا

وما علينا إ, النظر فيه وقنقتخرم منره الة رب الة رابت  تالقرآن كال شهانا فلقد ف ال كما بل 
تفا ريال يروم القيامرم ألغرازات برال و,را لنرا كيرف قرت ري األطردا ت ولكرن القرآن لم يترك لنا و 

لم يطاولوا أن يرباوا بالقدر الكافه بين اآليات وبة, ات ف ذا قألت أطرد المشكلم أن المقلمين 
 يوم القيامم؟فه بة  الناس المقلمين : كيف قيُ 

 وكلنا نقوال ذلكت ولكن ما هه الاريقم؟ وباال لك: بقدر  هللا. تتردد فه ال واب واطتار
َك ُض اأْلَْرُه َعْنُ ْم ِقرَراعاً ذَِلرْوَم تََشقَّ "يَ  :الاريقم وا,طم ومذكور  فه القرآنت فاو تةال  يقوال

 " [44:  َطْشٌر َعلَْينَا يَِقيٌر ] 
 ررذه اآليررم عنررد لف ررذه اآليررم و,ررطت أن النرراس قرريخر ون مررن األره قررراعات وقررنةره 

 .اإلنقان األوال خلضعند طديثنا عن عمليم ا,قتد,ال ب ا 
 و لكن ما الذي ي ةل م يخر ون؟
َوِمرْن آيَاتِرِه أَن تَقُروَم القَّرَماا " :فره القررآنت فراو تةرال  يقروالالقبب فه خرو  م مذكور أي,را 

رَن اأْلَْرِه إِذَا أَنرتُْم تَْخُرُ روَن ]الرروم :  "ت فراو تةرال  [25َواأْلَْرُه بِأَْمِرِه ثُرمَّ إِذَا َدَعراكُْم َدْعرَو ً م ِ
 قيدعونا يوم القيامم فن يب.

 لةمليررم البةرر  نخااررب برره الغررربت وهررو أن النرراس إذا يمكننررا، أن نقرردم تررأويل علميررا مقبررو,
 لقوا ب ا.نفس الاريقم الته خُ بقيخر ون يوم القيامم من األره 
 ؟وكيف قيخرم من لم يدفن أقاقا

نقوال: الةمليم , تطتام إل  تةقيدت فالناس بةرد أن يفنرون يظرال ترركيب م عنرد هللا مطفوظرات وفره 
وبنفس عردد الخليرا وبرنفس بنفس الذاكر   تب مر  أخرىيوم القيامم يتم إعاد  بناا هذا التركي

ت فيكررون األمررر أبقررا ممررا يةتقررده النرراست فرراو , يطتررام إلرر  تررراب بقرردر البشررر لكرره التركيررب
لريس أكثرر ومن را يرتم تغررس فره األره يكون م منه مر  أخرىت بال كال ما يتالبره األمرر خليرم 

ره مرن ذرات التررابت مرا يكفره إلعراد  البشرر ت وأعتقرد أن براألإعاد  بناا اإلنقان مر  أخررى
 .منذ آدم إل  بيام القاعم

و, يةنه هذا الطدي  الةلمه عن اليوم اآلخر وما يطد  فيه أننا نلغه اإليمان التقليمهت برال إن 
كررال مررا نطرراوال القيررام برره هررو تقريررب المقررائال للةقرروال وتشرربي  ا بالمررألوفت طترر  يطررد  إي رراد 

 مرا فرهت فكال ما قيطد  يوم القيامم يفو  الةقوالت فقرد يتفرض مرع ةقوالللمقألم عند الت ور ما 
 :ت ون,رب مثا, عل  ما نقوال بنار   نمولكنه وابع خرالدنيا فه أمور ويخالف ا فه أُ 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 214 

تأمال فه و ف نار   نم فه القرآن قي د أن ل ا و فا ع يبات ف ه نار تطر  كمرا يقروال يمن 
ْلنَاهُْم ُ لُروداً َغْيَرَهرا  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ " :تةال  بِ يَاتِنَا َقْوَف نُْ ِليِ ْم نَاراً كُلََّما نَِ,َ ْت ُ لُروُدهُْم بَردَّ

َ َكاَن َعِزيزاً َطِكيماً ]النقاا :   "[56ِليَذُوبُواْ اْلةَذَاَب إِنَّ َّللا 
الةرذاب فتبدال ال لرود طتر  يقرتايةوا أن يرذوبوا  تف ه نار مطربم طت  أن ا تن,   لود الكفار

و أنرره يتغيررر طترر  تقررتمر  توانتبرره إلرر  أن اآليررم تشررير إلرر  كررون ال لررد هررو ع,ررو اإلطقرراس–
 :ت ولكنررا ن ررد فرره موا,ررع أخرررى أن هللا تةررال  يقرروال فرره و ررف شرر ر  الزبرروم-عمليررم الةررذاب

 " [64نََّ ا َشَ َر ٌ تَْخُرُم فِه أَْ اِل اْلَ ِطيِم ]ال افات : "إِ 
الته تطر  من يقرقا في را يخررم فره أ رل ا شر ر ت فمرا هرو طراال  ف ا هه النار الةميقم القةر

 هذه الش ر  وما شكل ا وما تتكون؟
و نرررى أنرره قرريأتينا تأويل ررا يرروم القيامررمت فنرردعو هللا أن  تنقررلم بكررال طرراال بو ررود هررذه الشرر ر 

 يةلمنا طال ا ونطن فه ال نم .
ي بيررن م الطرروارات وكررذلك ن ررد فرره و ررف أ ررطاب النررار أن ررم يخرراابون أهررال ال نررم وت ررر

َونَراَدى أَْ رَطاُب النَّراِر أَْ رَطاَب اْلَ نَّرِم " :والمطادثاتت كما  اا فه الةديد من آيرات القررآن من را
َمُ َمرا َعلَر  اْلَكرافِِريَن ] َ َطرَّ ُ بَرالُواْ إِنَّ َّللا  را َرَزبَكُرُم َّللا  األعرراف : أَْن أَفِيُ,واْ َعلَْينَا ِمَن اْلَمراا أَْو ِممَّ

50]" 
َونَاَدى أَْ َطاُب اْلَ نَِّم أَْ َطاَب النَّاِر أَن بَْد َوَ ْدنَا َمرا " :ويخااب م أهال ال نم كما فه بوله تةال 

ٌن بَْيرنَُ ْم أَن لَّ  را َوَعرَد َرب كُرْم َطق راً بَرالُواْ نَةَرْم فَرأَذََّن ُمرَاذ ِ ِ َعلَرَوَعَدنَا َرب نَرا َطق راً فََ راْل َوَ ردت م مَّ   ْةنَرمُ َّللا 
 "[44الظَّاِلِميَن ]األعراف : 

 ؟أن يتطد  ويطاور تافي المطتر   فما هذه النار الته يقتايع اإلنقان 
قرروى  , يقررتايع أن يقرروم بررأي شررها -وهرره , تقررارن بنررار اآلخررر –فررالمطرو  بنررار الرردنيا  

 ؟أ طاب النار مع أ طاب ال نم ت فكيف يتطاورال راخ
َوَ, َاةَراٌم إِ,َّ ِمرْن " :ر ل رم اةرام فره النرارت كمرا براال هللا تةرال المشرركين والكفرا نرا ن رد أنبال إن

 "[36ِغْقِليٍن ]الطابم : 
فأهال النار يأكلون الاةام ويتطاورون ويتةرذبون ويطربرونت ف رذا يقودنرا إلر  التقرليم برأن هرذه 

 نار؟دفةنا إل  التقااال أي,ا: هال نقتايع التطكم فه الت ويالنار نار ولكن ا ليقت كنارنا
مرن هرذا ت وو,را لنرا أبررز هرذه النقارم فره كتابره الكرريمبد يبدو هذا القرااال غريبرات ولكرن هللا 
بُْلنَا يَا نَاُر كُونِه بَْرداً َوَقَلماً َعلَ  إِْبرَراِهيَم ]األنبيراا " :خلال ب م الخليال عليه ال ل  والقلم

ت ف ررال يمكررن أن عُالررتار أن بةره خررواص النرررأينررا "ت ومرن خررلال الطرردي  عررن اآلخررر  [69: 
 !؟ت فتكون نار , تطر يأته يوم تقتايع البشريم فيه أن تتطكم فه بةه خواص النار

برد يبردو هررذا القرااال ع يبرا ومقررتغربا بالنقربم لمقرتوانا الةلمرره طاليرات ولكرن مررن يردري مرراذا 
 قيطد  بةد ألف عام؟
نرار  وهرهنرار اآلخرر  بقردر  هللات  د  الته يمكرن أن يطرد  في را هرذا هرهإذا نقلم أن النار الوطي

ذكر لنا بةره اإلشرارات عرن لقد و تبطال اموافقم ومخالفم لنارنا فنقلم ب ات وهللا أعلم  تع يبم
 ت ف ال من متدبر؟وابيةت ا طال ا

فره  مراات الردنيات ولكرن , يةنره هرذا أن كرال يإذا فمدلو,ت مقميات اآلخرر  غيرر مردلو,ت مقرم
آلخر ت بال هنراك بةره األشرياا التره قتقرتمر كمرا هرهت مثرال أن ال لرد الدنيا قيتغير تماما فه ا

غير وهنراك مرا ف نراك مرا قريُ  .غيرر مرن أ رال اقرتمرار الةرذابيُ  مرن ثرمو تع,و اإلطقراس قيظال
ْوَم تُبَردَّاُل األَْرُه َغْيرَر األَْرِه "يَ  :ت وهللا تةال  يقوالعل  طالهت الته كان علي ا فه الدنيا قيبق 

اِر ]إبراهيم : َوالقََّماَواتُ  ِ اْلَواِطِد اْلقَ َّ  ُ  "[48 َوبََرُزواْ 
 

 أ طاب األعراف
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و, ثالر  ل راتين الطرالتينت ولكرن  توهه إما  نم وإما نار تاآلخر  هه دار القرار كلنا نةرف أن
 !للغرابررم الشررديد  ن ررد أن القرراد  المفقرررين اخترعرروا  ررنفا  ديرردا أ, وهررو أ ررطاب األعررراف

لررأي الرذي اشرت ر هرو ولكرن الة يرب أن ا ته من الخلف الكثير برين المفقررينوهذا ال نف في
مخرالف وهرذا الررأي ت )ص( ت , دليرال عليره قروى روايترين ,رةيفتين عرن النبرهرأي قاذم  دا

ثرم نو,را كيرف  لنص القرآنت ونةره للقارىا هنا أبواال المفقرين فه "أ طاب األعرراف"ت
 أن هذا الرأي , ي ا بأي طاال:

 ور أن "األعراف" هه القور الم,رروب برين ال نرم والنرارت وأن "ر راال األعرراف" هرم المش
النرار. فيوبفرون علر   م تبلغ م هذه ال نمت ولرم تربلغ م تلركالذين تقاوت طقنات م وقيئات مت فل

ينظر هللا فه أمررهم ,  بأهال ال نم إل  ال نمت وأهال النار إل  النارت طت  م"األعراف" بةدما يُ 
غيرره مرن اآلراا لرورود روايترين ,رةيفتين فره هرذا  بخرلفوانتشر هرذا الررأي  ي م!.فيق,ه ف
وانتشر هرذا الررأي و رار  !راا فل قند ل ا قوى ا ت اد أ طاب ا ف,اعتأما بابه اآل تالشأن

ت لنرر كرم اختلفروا في را و ت رطاب اأونورد األبرواال الروارد  فره األعرراف و .هو التفقير المةتمد
 ما ن ه: باالطي   تاإلمام القرابه فه أ طاب األعرافما ذكره  وردون

أبرواال: فقراال عبردهللا برن مقرةود وطذيفرم  عشرر وبد تكلم الةلماا فه أ طاب األعرراف علر  " 
بن اليمان وابن عبراس والشرةبه وال,رطاك وابرن  بيرر: هرم بروم اقرتوت طقرنات م وقريئات م. 

ال زا الخامس عشر( طدي  عرن  رابر فه آخر  باال ابن عايم: وفه مقند خيثمم بن قليمان )
تو,ررع المرروازين يرروم القيامررم فترروزن  بررن عبرردهللا برراال برراال رقرروال هللا  ررل  هللا عليرره وقررلم: )

الطقنات والقيئات فمن ر طرت طقرناته علر  قريئاته مثقراال  راابم دخرال ال نرم ومرن ر طرت 
توت طقررناته قرريئاته علرر  طقررناته مثقرراال  رراابم دخررال النررار[. بيررال: يررا وقرروال هللا، فمررن اقرر

هرم بروم أولئك أ طاب األعراف لرم يردخلوها وهرم يامةرون(. وبراال م اهرد:  : ) ؟ باال وقيئاته
ف,رلا : وبيال هرم  . وباال القشيري ؛ ذكره الم دوياالش داعلماا. وبيال: هم   الطون فق اا

 والش داا، فرغوا من شغال أنفق م، وتفرغوا لماالةم طاال الناس؛ ف ذا رأوا أ طاب المامنين
النار تةوذوا باو أن يردوا إل  النار، ف ن فه بدر  هللا كال شها، وخرلف المةلروم مقردور. فر ذا 
رأوا أهررال ال نررم وهررم لررم يرردخلوها بةررد ير ررون ل ررم دخول ررا. وبرراال شرررطبيال بررن قررةد: هررم 

المقتش دون فه قبيال هللا الذين خر وا ع ا  آلبائ م. وذكر الابري فه ذلك طديثا عن النبره 
. وذكر الثةلبه ب قناده عن ابن عبراس   عليه وقلم، وأنه تةادال عقوب م واقتش ادهم ل  هللا

" باال: األعراف مو,رع عراال علر  ال رراا، عليره  وعل  األعراف ر اال : " فه بوال عز و ال
الةبراس وطمررز  وعلرره برن أبرره االررب و ةفرر ذو ال نرراطين ر,رره هللا عرن م، يةرفررون مطبرري م 

عدوال القيامم الذين يشر دون واد الو وه. وطك  الزهراوي أن م ببياه الو وه ومبغ,ي م بق
، وهم فه كال أمم. واختار هذا القوال النطاس، وباال: وهرو مرن أطقرن مرا  عل  الناس بأعمال م

: هرم بروم  وبيرال .بروم أنبيراا: هرم  . وبراال الز رام بيال فيه؛ ف م عل  القور برين ال نرم والنرار
,م والم رائب فره الردنيا وليقرت ل رم كبرائر فيطبقرون عرن كانت ل م  غائر لم تكفر عن م براآل

ال نم لينال م بذلك غم فيقع فه مقابلم  غائرهم. وتمنر  قرالم مرول  أبره طذيفرم أن يكرون مرن 
؛ ذكرره القشريري عرن ابرن هرم أو,د الزنر ؛ ألن مذهبره أن رم مرذنبون. وبيرال:  أ طاب األعراف

ر، يميزون الكافرين من المامنين ببرال إدخرال م ب ذا القو !! ملئكم موكلون: هم  عباس. وبيال
فقراال: إن ررم ذكرور وليقرروا   : , يقرراال للملئكرم ر رراال؟ ال نرم والنررار؛ ذكرره أبررو م لرز. فقيررال لره
؛ كما أوبع عل  ال ن فه بوله: "وأنره كران ر راال مرن  ب نا ، فل يبةد إيقاع لفظ الر اال علي م

 را,ا الملئكرم يةرفرون المرامنين بةلمررات م [. ف6" ]ال رن:  اإلنرس يةروذون بر راال مرن ال رن
؛ فيبشرون المامنين ببال دخول م ال نم وهم لم يدخلوها بةد فيامةون في را.  والكفار بةلمات م

وإذا رأوا أهال النار دعوا ألنفق م بالقلمم مرن الةرذاب. براال ابرن عايرم: والرلزم مرن اآليرم أن 
 م ويقررع ل ررم مررا و ررف مررن ا,عتبررار فرره علرر  األعررراف ر ررا, مررن أهررال ال نررم يتررأخر دخررول
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، وهرره بيرراه الو رروه وطقررن ا فرره أهررال  "يةرفررون كررل بقرريماهم" أي بةلمررات م الفررريقين. و
"  ال نم، وقوادها وببط ا فه أهال النرار، إلر  غيرر ذلرك مرن مةرفرم طيرز هرا,ا وطيرز هرا,ا.

 اهـ

 نطرناألثرر و, مرر ات و ولقد توبف اإلمام القرابره فره الترر يا فره هرذه المقرألم ,,راراب 
نررفه التفقررير الشر ير بررأن م بروم تقرراوت طقررنات م مرع قرريئات م ف رم علرر  قرور بررين ال نررم 

  والنار للتاله:

ن أ -لمررا  رراا وا,ررطا فرره القرررآن والقررنم-أو,: مررا عليرره المامنررون  ميةررا بقررلف م وخلف ررمت  
 وفريض فه القةير{. اآلخر  منز,ن وطقبت ف ما إل   نم وإما إل  نار ْفريض فه ال نم

وأن أهررال اآلخررر  أزوام ثلثررم , رابررع ل ررمت أ ررطاب الميمنررم وأ ررطاب المشررأمم والقررابقون 
 وأوبف م علي ا؟ تالمقربونت فمن أين أت  من أت  بالزوم الرابع فابتدع له منزلم

إمرا ثنترينت إمرا أن تثقرال واأن الموازين يوم الطشر عل   من المةلوم عند  ميع المقلمينثانيا: 
أن تخررفت ْفأمررا مررن ثقلررت موازينرره ف ررو فرره عيشررم را,رريمت وأمررا مررن خفررت موازينرره فأمرره 

منزلرم ثالثرمت مرن مثرال الرذي يقروال بره أهرال التأويرال  فره القررآن أي طردي  عرنهاويم{ت ولم يرد 
م منزلم وقا يوبف علي ا من تقاوت طقناته و  .قيئاته األوالت بأن ثَم 

هللا إلنقان يطتام إل  طقنم واطد  طتر  يردخال ال نرم فراين أ, يغفر  توهذا القوال مرفوه عقل
 رطمم هللا وأين شفاعم الرقوال؟ إن لم يشفع فه ها,ا ففيمن قيشفع؟!!

 
 ومن هم أ طابه؟ تما هو األعراف إذا :نقأال تو بةد أن بينا ت افت هذا القوال

ف رم والرفةرمت  وهرذا علمرم علر  الشررف "المكان المشرف الةاله"ت قان:الةرف فه الل :نقوال
ف ال هذا طراال  تويةرفون كل بقيماهم تن م يخاابون أهال النار وأهال ال نمإثم فه مكان مرتفعت 

 !من زطزح عن النار ولم يدخال ال نم؟ وهال يكون هذا من تقاوت طقناته وقيئاته؟
أن هللا  تر ط تأن أ رطاب األعرراف بروم ل رم منزلرم عليرم قرانتإذا الوا,ا من القيا  ومن الل

ت فريمكن أن يكرون هرا,ا هرم النبيرون والشر داا طير  ميرزهم وخ ر م ب رازهم ب ذه المكانم مي
 تهرم األشر اد وافريمكن أن يكونر تهللات ف م فه هذه المنزلرم وهرم يةرفرون كرل الفرريقين بقريماهم

ِ َكررِذباً أُْولَررـئَِك يُ " َ :الررذين برراال هللا فرره طق ررم ررِن اْفتَررَرى َعلَرر  َّللا  ْةَرُ,رروَن َعلَرر  َرب ِِ ررْم َمررْن أَْظلَررُم ِممَّ
ِ َعلَ  الظَّراِلِميَن ]هرود:  َويَقُواُل األَْشَ ادُ  "ت فر ذا لرم [18َهـُا,ا الَِّذيَن َكذَبُواْ َعلَ  َرب ِِ ْم أَ,َ لَْةنَمُ َّللا 

الرذين  ةل ررم هللا شر داا فمرن يكرون الشرر يد  تيشر د النبيرون والشر داا والةليرم مررن أمرم مطمرد
  ؟تبمومن يطظ  ب ذه المر

 
وليس من الروايات أو بروال  والنار من القرآن نفقهتونختم بالقوال: , بد أن نأخذ  ور  ال نم 

ألن هرذه األبرواال أدت إلر  و رود الكثيرر مرن الت رورات الخرافيرمت التره شروهت فلن أو علنت 
مرا أكبرر هال زاات الذي أعده هللا لةباده فه اآلخرر ت فليقرت ال نرم والنرار تغييبرا للروعهت وإنمرا 

مطفز عقله لإلنقان. ف ذا نطن نظرنا إل  طاال المتقين فره ال نرمت و ردنا  رور  مختلفرم تمامرا 
فررالقرآن لررم يةررره ال نررم علرر  أن ررا أكررال وشرررب وواا عمررا فرره أذهرران كثيررر مررن المقررلمينت 

تُرذكر ت فةله قبيال المثاال لم 148و, أننا قنكون "تنابلم الرطمن"   !لابكار عل  ,فاف األن ار
 هه :  كلهتإ, فه أربةم موا,ع فه القرآن  149لطور الةينا

                                                
 المشهورين!!السلفيين سمعتها بأذني من  حد الدعاة  148
  شتان ما بين اإلثنين.لالحظ أن الل,رن قا  "حور عين"  المشته, بين عوام الم لمين ألها "حور العين"  149
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ْ نَاهُم بُِطوٍر ِعيٍن ]الردخان : "  ْ نَراهُم "ت و " [54َكذَِلَك َوَزوَّ ْ رفُوفٍَم َوَزوَّ ُمتَِّكئِريَن َعلَر  قُرُرٍر مَّ

ْقُ روَراٌت فِره اْلِخيَراِم ]الررطمن : "ت "[20بُِطوٍر ِعيٍن ]الاور :  ٌر ِعريٌن ُطرو"ت "و َ[72ُطروٌر مَّ

 150. "[22]الوابةم : 

ولم يذكر لنا القرأن أن همنا قيكون فقرا واا اآل,ف مرن طرور الةرينت واألكرال والشررب ت نةرم  
ور,روان  تقيكون كال هذا متوفرا فه ال نمت ولكن اللذ  الطقيقيم فه ال نم هه برالقرب مرن هللا

ُ اْلُمْاِمنِيَن َواْلُمْاِمنَاِت "وَ  :هللا علينا َ نَّاٍت تَْ ِري ِمن تَْطتَِ ا األَْنَ اُر َخاِلِديَن فِيَ ا َوَمَقراِكَن َعَد َّللا 

ِ أَْكبَُر ذَِلَك هَُو اْلفَرْوُز اْلةَِظريُم ]التوبرم :  َن َّللا  فر,روان  "  [72َاي ِبَمً فِه َ نَّاِت َعْدٍن َوِرْ,َواٌن م ِ

 هللا أكبر من أي شها من أي متةم أو نةيم مو ودين فه ال نم.
 

 ع الروطهاالمت
ينقرر    تثررم إن مررن يقرروال أن القرررآن يركررز علرر  المترراع المررادي ولررم يررتكلم عررن المترراع الروطرره

 نررات ت ررري مررن تطت ررا األن ررار"ت فلقررد ورد هررذا ال نررم  األقاقرره فرره القرررآن وهررو " و ررف
الو ف فه القرآن قبع وعشرون مرر ت وهرذه المتةرم هره متةرم روطيرم ببرال أي شرهات فتفكرر 

بالدر ررم ن ت ررري مررن تطت ررا األن ررارت ف ررذا منظررر يتمتررع برره اإلنقرران روطيررا فرره منظررر ال نررا
فره ال نرم فرل ت رال إلر  هرذا  ت أما اآليات الته تطرد  في را القررآن عرن الاةرام والشرراباألول 

" نم الاةرام أو النقراا"ت برال تو رف بمرا  :ت فلم ن د آيم تقوالالةددت ولم تو ف ب ا ال نم با
ف ذه هه األو اف الته تقرتطق ا ال نرمت و مرن  . نم الخلد"ت "نةيم"تقتطقه من أن ا " نم ال

الررذي ي ررال إليرره أهررال  تيقروال أن المترراع مررادي بالدر ررم األولرر  ينقرر  آيررات تطردثت عررن التربرره
 ت فاو تةال  يقوال:ي بطون فيهالروطه الذي ال نم بقبب المتاع 

نُرروُرهُم بَررْيَن أَْيررِديِ ْم َوبِأَْيَمررانِِ م بُْشررَراكُُم اْليَررْوَم َ نَّرراٌت يَررْوَم تَررَرى اْلُمررْاِمنِيَن َواْلُمْاِمنَرراِت يَْقررةَ  " 

 "  [12تَْ ِري ِمن تَْطتَِ ا اأْلَْنَ اُر َخاِلِديَن فِيَ ا ذَِلَك هَُو اْلفَْوُز اْلةَِظيُم ]الطديد : 

يقُوَن َوا"  ررد ِ ِ َوُرقُررِلِه أُْولَئِررَك هُررُم ال  ِ َُّ لش ررَ َداا ِعنررَد َرب ِِ ررْم لَُ ررْم أَْ ررُرهُْم َونُرروُرهُْم َوالَّررِذيَن آَمنُرروا بِررا

 " [19َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِ يَاتِنَا أُْولَئَِك أَْ َطاُب اْلَ ِطيِم ]الطديد : 

ِ تَْوبَمً نَُّ وطاً َعَقر  َرب كُرْم أَن يَُكف ِرَر َعر"   نكُْم َقري ِئَاتِكُْم َويُرْدِخلَكُْم يَا أَي َ ا الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَ  َّللاَّ
ُ النَّبِرهَّ َوالَّرِذيَن آَمنُرروا َمةَرهُ نُروُرهُْم يَْقرةَ    بَررْيَن َ نَّراٍت تَْ رِري ِمرن تَْطتَِ را اأْلَْنَ رراُر يَرْوَم َ, يُْخرِزي َّللاَّ

 [8نَا إِنََّك َعلَ  كاُل ِ َشرْهٍا بَرِديٌر ]التطرريم : أَْيِديِ ْم َوبِأَْيَمانِِ ْم يَقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَ 

" 
 فأهال ال نم ل م نور فه اآلخر ت ف ال قأال أطدنا نفقه مر : لم هذا النور؟

من أ ال اإل,اا ت ولما كانت ال دايم نورا مةنويا لإلنقانت ف ن تربيه فه  بداهمهذا النور ليس 
نرورا  –إن شراا هللا–فةرلت فقريكون لكرال منرا مدارم الو وال يوم القيامم يادي إل  أنره قرينير 

فاأل ر كمرا أرى هرو  تيوم القيامم ببال وفه ال نمت و تأمال فه آيم الطديد "ل م أ رهم ونورهم"
أما النور ف و التربه فه مدارم الو وال إلر  هللا عزو رالت فللمرامن شرو  إلر   تالمتةم الةاديم

يررم   الطقيقاللررذت ف رذا القرررب هررو 151لرر  هللاوفرره ال نررم قرريترب  النراس فرره القرررب إ تهللا تةرال 
  .لذا ندعو هللا أن ي ةلنا من أهال النور و, ي ةلنا مع أهال النار للمامن

                                                
ي  زوجها  من األمور الشارعة عند المسلمين  ن الرجل في الجنة سي ون له اآل ف من حور العين,  ما المر ة المس ينة فليإ لها 150

ي , و يذا لم تتزوج ف!!!, و لست  در  من  ين  توا بهذا الوصف, فتأمل عزيز  القذارحء فذي هذذه اآليذات وفذلتي تزوجته في الدنيا
السيا  التي وردت فيه, هل هناك ما يدل على  ن هذه اآليات مخصصة للذ ور فقط؟ فمن المعروف  ن الحديث فذي هذذه اآليذات عذن 

 , فليبرزه لنا.المتقين الذين في الجنة, والمتقون بهم ذ ور ويناث, فمن عنده دليل على  ن هذه اآليات مخصصة للذ ور فقط
لروحية في اآلخرة التعبير القرآني "الرجوع يلى الرب", ونرجو منك عزيذز  القذارحء  ن تبحذث ي في في التدليل على اللذات ا 151

ع ذون  بنفسك عن هذه المواضع , وهي  ثيرة في القرآن , منها ةوله تعالى: "ة   ج  ب ي  ذمو ت رو ذل  بي  ذمو ث ذم  ييل ذى ر  تي ال ذذي  و   ي وو ل ك  الوم  ف ا  م م  لو ي ت و 

لتعبير بالرجوع يلى هللا يشعر با نفصال عنه والرجوع يليه , ونحن   نقول بالتجسذيم  و نذدعو يليذه ول ذن هذذا فقذط ةا [11]السجدة: 

 .حي   بر من ذلك , وهللا المستعانالناإ خرجوا من هللا ثم يعودون يليه , فهل هناك متاع رو , ف أنيشارة من ضمن يشارات ال لمة 
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فنر و من إخواننرا أن يغيرروا  رورت م عرن ال نرم بةره الشرها ويةرفروا أن المتةرم الطقيقيرم 
 فه القرب من هللا و فه مغفر  هللا وفه ر,وانه أكبر من أي شها آخر .

ن هذا عزيزي القارىا مررورا قرريةا علر  بةره اآليرات المتةلقرم براليوم اآلخررت نو,را لره كا
يخلرو مرن المبالغرات أو الت ويرالت و  تفي ا أن الةره القرآنه لليوم اآلخر عره علمه عقلنره
لرذا لنتفكرر إخروانه فره هللا فره هرذه ما لطض به ما هو إ, من الروايرات التره ,رخمت و هولرتت 

 ديرردت وهللا  ف ررمهللا يفررتا علينررا في ررا ب خرررى و لننظررر إلي ررا بمنظررور  ديرردت عررال  مررر  أ اآليررات
 المقتةان و منه الغفران.

 
 
 

        

                   
 
 
 
 
 
 

 الف ال الثال                      
 التأويال الةلمه                  

 
ت ننتقررال إلرر  مطررور آخررر مررن عر,ررنا لنمرراذم فق يررم وعقيديررمت ووزن ررا بميررزان القرررآن بةررد أن

مطاور القرآنت وهرو ال انرب الةلمرهت ونقردم فره هرذا الف رال ت رورا فريردا مرأخوذا مرن القررآن 
للقررآنت  التفقرير الةلمرهطوال كيفيم خلرض اإلنقران األوالت ونررد ب رذا الف رم علر  مرن يرف,رون 

قرررآن لو ررب أن بط ررم أننررا , نقررتخرم منرره شرريئا إ, بةررد اكتشررافه فرره الوابررعت ولررو كرران فرره ال
يُقررتخرم مررن القرررآن أو,. ونطررن نقرردم ل ررم هررذه النظريررم المقررتقا  مررن القرررآنت اقررتنادا إلرر  

 خلفيتنا اللقانيم والةلميم.

 
 تأويال آيات الخلض
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ننتقرال للطردي  عرن بدايرم البشرريمت  تبةد أن أوغلنا فه الطدي  عن ن ايم البشريم واليوم اآلخر
يرأته مطرور الخلرض فره مرتبرم و  .و بدايترهخلض الدي  عن و كيف نشأت من األرهت فنةود للط

من المطاور الته ركز علي ا القرآنت وقواا كان الخلرض متةلقرا بخلرض اإلنقران أو خلرض  متقدمم
فرر ن هررذا يةررد مررن األقررئلم الخالررد  الترره بطرر  عن ررا اإلنقرران منررذ بررديم الزمرران وأثررارت  تالكررون
 نقان عل  و ه األره؟كيف ظ ر اإل كيف ظ ر هذا الكون؟ و :ف,وله
كال يدله بدلوه فه المقألم والكال يخمرن ويخررصت وت ت األ وبم الماروطم ل ذه األقئلمواختلف

ولاقرف  راطب هرذه القفرزات  تإل  أن بفزت البشريم بفزات هائلم فه م اال الةلروم التابيقيرم
ت ع رب فره نظريرا نظريات مقمومم طاوال ب ا البةه تأييد بةه األفكار الخبيثمت فقمةنا عن

الته تنكر و ود الخالضت وو ردنا النراس  تالداروينيم وما شاب ا من النظريات خلض اإلنقان مثال
 من هذه النظريم فه مةقكرين:

فريرض أع رب ب را وأيردهات وكران مرن هرذا الفريرض بةره المقرلمين الرذين رأوا أن هرذه النظريرم 
وباال هرذه نقرر  وتلرك  تبع الغربمو ود  فه القرآن!!ت و من م من رم  القرآن وراا ظ ره وات

وفريررض رف,رر ا لمةار,ررت ا ال ررريطم لاديررانت وظررال علرر   .و القرررآن لرريس كترراب علررومأخرررى 
 الذي يرى أنه نابع من الدين المنزال من عند هللا. تاعتقاده

 ذا كان القررآن لرم فت الخلض بدأنقتخرم كيف ما كان القرآن تبيانا لكال شهات و ب أن ننظر لول
 فةلما أ اب إذا؟ تذه األقئلم الخالد ي ب عل  ه

فنثرر  أن ي يرب علر  هرذه األقرئلم الخالرد ت لزامراكران  تلما فه ال ردور اولما كان القرآن شفاا
كرر لض الكون وكيرف ترم خلرض اإلنقرانت ولقرد ذُ ت فو,ا لنا كيف خُ مةايات هذه الق م فه ثناياه

  -و, يرزاال – رآن فه القرون الما,يملكن لما كان القت وذلك فه القرآن باريقم مباشر  مف لم
ت الزهررراا  رر إلرر  أبرواال الةلمرراا و أف رام الفق رراا وروايرات البلغرراات فقرد عميررت هرذه الطقيقررميُ 

وقرراد فرره تفقررير هررذه اآليررات الروايررات المررأخوذ  عررن أهررال الكتررابت وأ رربطت عنررد كثيررر مررن 
ات تردور فره واد والقررآن يقروال  ادال في ات مع أن هذه الروايرالمقلمين من المقلمات الته , يُ 

 .  152آخر تماماشيئا 
وقنةره للقارىا هذا الف مت ولكن بةرد عرره بةرد النمراذم المنثرور  فره القررآن لمقرألم بردأ 

 .الخلض عامم
 

 عره مو ز لخلض الكون فه القرآن
مررن المقررلم برره أن القرررآن عررره لمقررألم برردأ الخلررض وكيفيررم نشرروا الكررونت و لكررن مررا أراه أن 

وكرال مرا تقروال بره مرن النظريرات هرو  تا الطاليم المةا ر  , تزاال با ر  فه م راال الفلركعلومن
مثرال مرا يرتم علر  األرهت ولمررا  تالرذي , يمكرن الطمرال عليره أو التوثرض منره تمرن براب التخمرين

ت ثرم ننالرض بةرد ذلرك مرن كانت الةلوم ,روريم للو وال إل  ف م اآليات وتأويل را ترأويل قرليما
أنرا أرى أن مقرتوى الةلروم المتروفر عنردنا طاليرا غيرر كراف لف رم فقتويات أعلر ت القرآن إل  م

ت و, يةنره أكثر فنقتايع أن ناوال هذه اآليراتهذه اآلياتت فنتوبف في ا إل  أن تتاور البشريم 
هذا أن الةره القرآنه ل ذه المقألم عره ملغز أو مةقدت فطت  بدون أن أي مقرتوى مةرفره 

ف القرآنرره لةمليررم خلررض الكررونت ونةررره يو ررتخرم اإلاررار الةررام للعلمرره نقررتايع أن نقررت
 فت فنقوال: يو تللقارىاهنا نموذ ا م غرا ل ذا ال

                                                
لمقتنعين بالتفسير التوراتي والمدافعين عنه ضد بدع  تباع الغرب , يلى  ن ةر ت  تابا يعرض في الحق يقال,  ني  نت من  شد ا 152

مواضيعه عملية خلق اإلنسان في القرآن , فنبهني يلى مواضع العور في التفسير اإلسراريلي , ثم حاول المؤلف  ن يتبنى الداروينية  
من هللا تعالى ولم يتم بالصدفة, ول ن  ان من الواضح  ن التفسير اإلسراريلي تام   تأويل لآليات ول ن طبعا مع القول  ن الخلق موجه

العور, و ن ما يقول به فيه لي ألعنا  اآليات مثل التفسير اإلسراريلي, فهو يأخذ بظواهر بعض اآليات ويؤول  خرح ليصل يلى يسقاط 
نظرية ورفضها, يلى  ن ظهر لي من خالل النظر في ال تاب ال ريم اآليات على النظرية , فظللت لردم من الزمن متأرجح بين ةبول ال

 فهم آخر تماما في مسألة خلق اإلنسان,   يؤول    آية ويأخذها جميعها على ظاهرها.
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وو,را لنرا ت وكان عرشه علر  المراا ثرم خلرض هللا الخلرض تفه البدا كان هللا ولم يكن شها مةه
ت 153لخلررضأن هللا خلررض القررموات واألره فرره قررتم أيررامت وف ررلت اآليررات فرره مراطررال االقرررآن 

أََولَْم يََر الَّرِذيَن " :بائلت بأ ال الكون ا إياهممذكرن د أن القرآن يخااب الكافرين فه هذه اآليم ف
ٍ أَفَرلَ   يُْاِمنُروَن َكفَُروا أَنَّ القََّماَواِت َواأْلَْرَه َكانَتَا َرتْقاً فَفَتَْقنَاهَُما َوَ ةَْلنَا ِمَن اْلَماا كاُلَّ َشرْهٍا َطره 

 "[30 ]األنبياا :
ت وبداهرم ,  وكران عرشره علر  المراا ففه البردا كران هللا ولرم يكرن شريئا مةره وكران فره عمراا 

يمكن أن نقوال أنه كان هناك شها ببال خلض الكونت فلم يكن هناك فرراغ أو مكران أو زمرانت فرل 
بررد لو ررود الفررراغ مررن و ررود المكررانت و, بررد لو ررود الزمرران مررن طركررم المكررانت و, بررد لطركررم 

ت ب رذه الاريقرم أن هللا خلرض الكرون مرن الةردم و المق ردكان من دافع يخر  ا مرن القركونت الم
  .154الفتض دو ت من و وده مت مةا ثم طالته باال ب ا

نررزال المرراا ليررتم تشرركيال الابيةررم أُ وبةررد أن انتقررال الكررون مررن مرطلررم الرتررض إلرر  مرطلررم الفتررضت 
نبيراا فقراال و الت ون د هذا مذكورا فه آيرم األوظ ور الكائنات الطيم بالشكال الذي يريده هللا عز

"و ةلنا من الماا كال شرها طره"ت و لكرن ا,رتبراا برد , يبردو وا,رطا  بةد أن تكلم عن الفتض:
تمام الو,وح فه هذه اآليم لذا نذهب إل  آيم تطمال الكثيرر والكثيرر مرن الطقرائض الةلميرم ولكرن 

أَنَزاَل ِمَن القََّماِا َماًا فَأَْخَرْ نَا بِرِه هَُو الَِّذَي وَ قأركز هنا عل   زا من ا فقا وهو بوله تةال  " 
تََراِكبراً َوِمرَن النَّْخراِل ِمرن َاْلِةَ را بِْنرَواٌن َدانِيَرمٌ  نَبَاَت كاُل ِ َشْهاٍ  فَأَْخَرْ نَا ِمْنهُ َخِ,راً ن ْخِرُم ِمْنهُ َطب اً م 

را مَّ ْيتُوَن َوالر  ْن أَْعنَاٍب َوالزَّ َن ُمْشرتَبِ اً َوَغْيرَر ُمتََشرابٍِه انظُرُرواْ إِِلر  ثََمرِرِه إِذَا أَثَْمرَر َويَْنِةرِه َوَ نَّاٍت م ِ
  [99إِنَّ فِه ذَِلكُْم آليَاٍت ل ِقَْوٍم يُْاِمنُوَن ]األنةام : 

ت وهررو المرراا وبرردا ظ ررور الكائنررات الطيررم طيرر  أن هررذا ال ررزا  يظ ررر فيرره الترررابا بررين إنررزاال
فره ولننظرر ر ت منه برأي شخ ه لره يتفرض مرع ال انرب الةلمره ت ال زا الذي تفكرت فيه وخ

 قرت هذه اآليم:اآليم ولنر أو, كيف فُ 
 ذكر اإلمام القرابه فه تفقير هذه اآليم ما ن ه:

" أي كرال  رنف  فأخر نرا بره نبرات كرال شرها وهو الذي أنزال من القماا مراا" أي المارر. ""
؛ كمرا 155" براال األخفر : أي أخ,رر منه خ,رافأخر نا  من النبات. وبيال: رز  كال طيوان. "

تقوال الةرب: أرين ا نمر  أرك ا مار . والخ,رر رارب البقروال. وبراال ابرن عبراس: يريرد القمرا 
والشةير والقرلت والرذر  واألرز وقرائر الطبروب. "نخررم منره طبرا متراكبرا" أي يركرب بة,ره 

 " اهـ عل  بةه كالقنبلم
 شها كال  نف من النبات؟ و, بد لنا من وبفم: هال مةن   نبات كال

ت وكرال شررها ينبررت أي نبررات كرال شررها مةناهررا هرو نشررأ وأ ررال كرال شررها طرره ت, بابيةرم الطرراال
ررَن اأْلَْرِه نَبَاترراً ]نرروح : ت وهللا عزو ررال برراال "و َينققررم ويزيررد ُ أَنبَررتَكُم م ِ " فررنطن أي,ررا  [17َّللاَّ

ً َ ا َرب َ را بِقَبُرواٍل َطَقرٍن وَ تَقَبَّلَ فَ  " :وباال فه طض مريم علي ا القلم نشأنا من األرهت  أَنبَتََ را نَبَاترا
 ت [37]آال عمران :  ....َطَقناً َوَكفَّلََ ا َزَكِريَّا 

                                                
هل ول  هللا الكون بط,يلة وارقة أم ولله بط,يلة   يعيةح  مع تطور العلوم  باستخبام اإلشارا  الواردة فاي اللا,رن ل اتطيع أن  153

كنت أسمع كثي,ا من المتكلمين عن ول  الكون من علماء البين األفاضل فأجبهم ف,يلين مختلفين ح ف,ي  يلو   لتبد كيف ول  الكون؟ 

بأن الكون ول  بط,يلة   يعية ح أي يمكن بالعلم مع,فة وطوا  ولا  الكاون فاي الم اتل ل عناب لياادة  تطاور أد ا  العلام  المع,فاة.  
هللا ول  الكون باللبرة  قا  له كن فكانح  هذا ال تث عن ول  الكون مج,د ع ث لن يوصل لشيء فهاو مخلاوق   ف,ي  أو, يلو : الح

لَلَبْ َولَْلنَا فَْوقَكُْم َسْ َع َ َ,ائَِ  َ َما كُنَّاا بط,يلة وارقةح  كنت أت اء : أي الف,يلين أح   أصوب؟  إلى أن ق,أ  ذا  يوم قوله تعالى  " 

" فللت لو كان الخل  تام بط,يلاة َ َما كُنَّا َعِن اْلَخْلِ  َغافِِلينَ " ح فالت هت إلى أن هللا ع  جل يلو   " [17افِِليَن ]المؤمنون : َعِن اْلَخْلِ  غَ 

على وارقة الستتا  أن ينعت هللا لف ه بهذه الجملةح  لكن بما أن هللا أج,اه بالط,يلة الط يعيةح ل ه على هذا الشيء حتى ال تختلط األمور 

 الناس  ليشي, لتمام قبرته  شمو  إحا ته.
االلفجار العظيم التي مفادها أن الكون كان في ببء الخل  ع ارة عن ذرة بالغة الصغ, عالية  بنظ,يةيأ   ال ادة العلماء هذه اآلية  154

النظ,ية قب ت ب  مل ولةح  لكني أتوقف  الكثافةح ثم الفج,  هذه الذرة ب  ب الضغط العالي عليهاح   من هذه الذرة و,ج الكون كلهاح  هذه
ن في تأ يل اآلية بها ح حتى تنتلل النظ,ية من م,حلة النظ,ية إلى م,حلة التليلة العلميةح  ل,بما اكتشف الم لمون في الم تل ل في الل,ر

  ما لم ل,ه لتن للص, ألظارلا  علومنا.
تف ر في المعنى المحتمل من هذه ال لمة, و هو ةريب جدا من بداهة  "خضرا "   تعني  خضر, و نترك للقارحء المجال لل 155

 . استعمالنا المعاصر ل لمة مشابهة
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 أ ال كال شها.فمةن  نبات كال شها  نإذ فمريم أنبتت نباتا طقنا أي أنشئت نشأ  ايبمت
وكرال مرا  بد يقأال قأئال: من أين أتيت بف رم أن نبرات كرال شرها المرراد بره نبرات كرال شرها طره 

 ينققم ويتكاثر؟
أََولَرْم يَرَر الَّرِذيَن َكفَرُروا أَنَّ القَّرَماَواِت هللا بال ا  راطم فه آيم أخرى وهه بوله عزو ال " :أبوال

ٍ أَفَرَل يُْاِمنُروَن ]األنبيراا :  ت  [30َواأْلَْرَه َكانَتَا َرتْقراً فَفَتَْقنَاهَُمرا َوَ ةَْلنَرا ِمرَن اْلَمراا كُرالَّ َشرْهٍا َطره 
ا واألره  ةال مرن المراا كرال فبةد فتض القما تي  نلطظ ربا هللا عزو ال الماا ببدايم الخلضط

ثررم أنررزال هللا المرراا فتفاعررال مررع التربررم  تت فالقررماا واألره كانتررا مو ررودتين وفتقترراشررها طرره
إلر  أن كرون هللا الخليرا النباتيرم ثرم تكونرت  توتغيرت التربم إل  الشكال الرذي أراده هللا عزو رال

 ولنا مع هذا المو,وع وبفم فه مقألم خلض ا,نقان . تد ذلك الخليا الطيوانيمبة
إذا ف ذه مرطلم  ديد  من مراطال خلض الكون ت وهه مرطلم إنزاال الماا وبدأ نشأ  الطيرا  علر  

ظ ررت الكائنرات  طتر ا ر مع بة,ر ا ناألره بالت ميم اإلل ه المقبضت وبةد ذلك تفاعلت الة
 . 156المةقد  التركيب 

 
ولكررن مررا الررذي ي ةررال الكررون مقررتمرا فرره الو ررود؟ فمررن المةلرروم أن الكررون مكررون مررن مرراد   

 والماد  ما هه إ, تكاثف اابمت فما الذي يبقه الكون عل  طاله ؟
ن رد أن هللا ي يرب علر  هرذا القرااال أي,رات وذلرك فره آيرم هره غايرم فره اإلبرداع وبمرم فره دبررم 

َ نَّ "إالو ف الةلمه لطراال الكرون وهره ِ َولَرئِن َزالَتَرا إِْن  يُْمِقرُك القَّرَماَواِت َواأْلَْرَه أَن تَرُزو,َ  َّللاَّ
ن بَْةِدِه إِنَّهُ َكاَن َطِليماً َغفُوراً ]فاار :   "  [41أَْمَقَكُ َما ِمْن أََطٍد م ِ

ف ررذه الكلمررم و,ررطت طالررم الكررون وأنرره , يمكررن أن يقرروم بنفقرره وأنرره مفتقررد لمررن يقرروم بررهت 
و,ررع هللا برروانين وقررنن تقررير علي ررات تبرردو لمررن , يترردبر أن ررا   فرره الكررون وإن فالمخلوبررات

 .ولكن الكون ذاته يمقكه هللا عزو ال أن يزوال  تتتطرك باريقم ابيةيم بدون مقير
 ولكن ما مةن  الزواال ؟ 

 نةره أو, ما باله اإلمام الابري فه هذا المو,وع ت طي  باال ما ن ه : 
َ يُررـْمِقُك الق ررَمَواِت َواألْرَه لررئل تررزو, مررن أماكن مررا َولَررئِْن َزالَتررا يقرروال تةالررـ  ذكررره: إ"  ن  َّللا 

 لرئن »: ما أمقك ما أطد قرواه. وو,رةت  يقوال: ولو زالتا إْن أْمَقَكُ ما ِمْن أَطٍد ِمْن بَْةِدِه يقوال
 ان فررـه ألن مررا ي ابررـان ب ررواب واطرردت فررـيتشاب« لررو »فررـه بولرره َولَررئِْن َزالَتررا فررـه مو,ررع « 

 –) , ت ررد  هررذا الكررلم الفررارغ ت فررل يو ررد شررها يو,ررع مكرران شررها فرره القرررآن الررـمةن  
ا لََظل رروا ِمررْن بَْةررِدِه يْكفُررُروَن  ونظيررر ذلررك بولرره(  -المالررف  : َولَررئِْن أْرَقررْلنا ِريطررا فَررَرأَْوهُ ُمْ ررفَر 

: لرو أترـيت. وبرد  وا الِكتراَب برـمةن بـمةن : ولو أرقلنا ريطات وكما باال: ولئن أتَرـْيَت ال رِذيَن أُوتُر
بـي نا ذلك فـيـما م,  بـما أغن  عن إعادته فـه هذا الـمو,ع. وبنـطو الرذي بلنرا فرـه ذلرك براال 

ـ طردثَنا بشررت براال: طردثنا يزيردت براال: طردثنا قرةيدت عرن 22202أهال التأويـال. ذكر من باال ذلك:
َ يُـْمِقُك الق َمَوات واأل  اهـ  "ْرَه أْن تَُزو, من مكان مابتاد ت بوله: إن  َّللا 
ف رررم ير طرررون أن الرررزواال بمةنررر  الطركرررم  تالقرابررره ولمثرررال هرررذا ذهرررب اإلمرررام ابرررن كثيرررر و

 وا,,ارابت ولكن ما مةن  الزواال فه اللغم ؟
الررزواال كمررا  رراا فرره اللقرران هررو "الررذهاب وا,قررتطالم وا,,ررمطلال"ت وهررذه المةررانه  ميةررا  

ا إنشرائيا برال هرو و, هللا ما بامت للكرون بائمرم وهرذا الكرلم لريس كلمرفل تمتمثلم فه هذه الكلمم
ت فاو عزو ال يقروال أنره خلرض الكرون مرن الةردم وهرذا مرا ر طره الةلرم الطردي  كلم علمه تماما

طت  اآلنت يةنه من , شها ظ ر كال هذا الكون فما الذي يمنةه أن يتلشر  مرر  أخررى ويةرود 
 إل  الةدم؟ 

ه من التلشه والةود إل  الةردمت وهرو أي,را الرذي يمنةره مرن أن ي,رارب نظامره هللا الذي يمنة
ولرو, هللا مرا انرتظم ل رذا الكرون  تف و الذي قن له هذه القوانين الته يقير علي را ويتفاعرال ب را

                                                
نحن نرح  ن هذا التفاعل تم عن طريق المالر ة التي  انت تأخذ الخاليا الحيوانية وتضعها في األرحام األرضية حتى يتم  ا تمال  156

 النمو و خروج الحيوان من األرض .
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وب ذا  مةت الكلمم الواطد  المةانه الكاملم لقلاان هللا علر  الكرون  .عقد و, نشأ من األقاس
ت وقربطان الواطرد ةه من التلشره والةرود  إلر  الةردما,,اراب والفو,  ويمن ف و يمنةه من

 الةلم .
 

 خلض اإلنقان
اولنرا أن وبةد أن مررنا مرورا قريةا عل  اآليات الته تتطد  عن خلرض الكرون فره القررآنت وط

 آليات خلض اإلنقان فه القرآن: ف منانبدأ اآلن بةره ت نقتخرم من ا ت ورا عاما
 :الخض فه تفقير آيات األبدمين ماذا تقوال روايات ننظر أو,

وأن هللا عندما أراد أن يخلقه   اات الروايات اإلقرائيليم تقوال أن الخلض بدأ ب دم عليه القلمت
فاقرررتةاذت األره مرررن م فر ةررروات إلررر  أن  ررراا  تأرقرررال الملئكرررم لي مةررروا اينررره مرررن األره

ذلك بقربه أرواح بنره آدمت ثرم شركال هللا هرذه  فوكال من أ ال تفقبه هذه القب,م من ا عزرائيال
 تالقب,ررم مررن الاررين علرر  شرركال تمثرراال وتركرره قررنين عديررد ت و رراا الشررياان فرردخال فيرره وخرررم

فتطرروال بقرردر  بررادر مررر   توكانررت الملئكررم تتة ررب مررن هررذا الخلررض إلرر  أن نفررخ هللا فيرره الررروح
ومن مررا  رراا  تلقررلم طرروااواطررد  إلرر  إنقرران كامررالت وبةررد ذلررك خلررض هللا مررن ,ررلع آدم عليرره ا

عنردما خدعره و ةلره  ت ةلوا أطدا  الق م التره ذكرهرا القررآن برين آدم وإبلريسو. الناس كل م
رد آدم مرن ال نرم وأنرزال إلر  األره ومرن هرذه ثم اُ  تفه  نم الخلد تيأكال من الش ر  المطرمم

 المرطلم بدأت الطيا  البشريم عل  كوكب األره.
وهذه الروايات ب ا  رزا مرن الطقيقرم  ته هذا الشأن من الرواياتهذا ملخص مو ز لما ورد ف 

  ور.ت ثم نف ال فه تو,يا لم بلنا ب ذا التت ونبدأ بةره تأويلنا إ ما,وكثير من البااال
 

 لت ورملخص ا

 خليرم  ت  راربةد مروره بةمليات تطوال كثير و تخلض من الاينت بدأ الهللا خلض البشر عندما بدأ
 توهو النات  عن اندمام الطيوان المنروي بالبوي,رم تقم  طاليا ب: "ال نين"أو ما ي تطيوانيم

 -بواقرام الملئكرم – وأودع هللا -أنره افرال  رغيروليس بالمف وم المتةارف عليه برين الةروام -

و ةرال ل را دور   تأنشرأها هللا بشركال ابيةره أي,را تأرطام أو ط,انات أر,يم""هذه الخليم فه 
وانققررمت هررذه  تكل ررات و ةل ررا مقرتقرا للخليررم كمرا ن ررد فرره النباترات تتغذيرم ذاتيررم مررن األره

وخرررم هررذا الكررائن مررن ت الخليررم بررأمر هللا وتفرعررت إلرر  أن  ررارت هررذا الكررائن المقررم  بشرررا
 .فتشررققت األره عررن البشررر وخر رروا مررن الاررين نا,رر ا , افررلت  ت, م ررازا طقررا  تاألره

بال كان أفرادا كثير ت وتتابع خرروم هرا,ا األفررادت  وعندما خرم هذا الكائن لم يكن فردا واطدا
فره ال يرال األوال مرن الرذين خر روا مرن ولم يكرن –ومن بين ها,ا األفراد كان آدم عليه القلم 

 الرذين خر روا مرن األره األفراد ا,اونرى أن ه ت, يقتايع الكلم هذا الكائن وكان –األره
و يتةرراملون وكررانوا يت رررفون   تورهم فيمررا بةررداقررتقامت ظ رر ثررم تبلرريل ه الظ رروركررانوا مطنيرر
و  راز  روته  كالطيوانات من بتال وقفك للدماات ولكن كان ل م بناا دماغه متاروربغرائزهم 

و تررم  تنقررن هررا,ا األفررراد عررن اريررض نفخررم الررروحأُ وفيمررا بةررد  تمتاررور عررن الطيوانررات أي,ررا
بدائيرم مثرال   رد لغرت م يةرم الطراال كانرتت وبابل رمهو آدم وعلم ا هللا اللغم الته علم ا  تةليم م
 تط,رارت م الخا رم ب رم وتفرر  النراس وأنشرأوا تثم تاورت الطيا  وأدوات ا وتشةبت تطيات م

 157فه ع رنا الطدي "    شكل ا الطالهالته اقتمرت وتاورت إل  أن و لت إل
 

                                                
في  وارل  ,م في  واخر الصف الدراسي الثالث الجامعي, و  نت مترددا فيه في باد ء األمر ثم ثبت عليه فيما بعدظهر لي هذا الفه157

 الصف الدراسي الرابع.
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يرات ةرره اآلبهذا ملخص ما خر ت بره مرن خرلال نظرري فره آيرات الخلرض فره القررآنت وأبردأ  
 :قوالالته اقتندت إلي ا فه تكوين هذه ال

وأن هللا عنردما ذكرر الخلرض مرن  تخلرض اإلنقران برين آيراتيامن  ميع المقلمين أنره , تةراره 
هرذا الارين ,زب ومرر  كالطمرأ المقرنون ومرر  مرن  يكون ومر  ت تراب أو من ماا أو من اين

 مرطلم إل  أخرى.فكال هذه مراطال لخلض اإلنقان انتقال من  ت ل اال كالفخار
مرن أن هللا  ؛فلرو ترم الخلرض بالاريقرم التره ذكرت را الروايرات تاف منوهذا أوال ما نقتدال به عل  

ت  لكران هللا ف رار بشررا طيرا مرن لطرم ودم وعظرم تخلض آدم كتمثاال من اين ثرم نفرخ فيره الرروح
ه بقاةرم مرن أن يرأت يمكن كانت وأن يقوم بخلض آدم فه هذه المراطال غن  عنمالض القدر  فه 

 .الاين ثم ينفخ في ا الروح فتتطوال إل  بشر
بال ذكر أن اإلنقان خلرض فره مراطرال عديرد  بشركال ابيةره ,  تولكن هللا لم يذكر ذلك فه القرآن 

افر  فيهت ف ذا ف منا من ذلك أن هذه المراطرال كانرت مراطرال ,رروريم لخلرض اإلنقران برأمر هللا 
 بشكال ابيةه فل طرم علينا.

من ماا وتراب إلر    تمرطلم فه خلض اإلنقان هه التنقال فه مراطال " ماديم" متةدد إذا فأوال 
طير   تثم انتقال خلض اإلنقران بةرد ذلرك إلر  المرطلرم الطاقرمم وهره المرطلرم "الطياتيرم" تاين
ويمكن القوال بأن ا مرت بمرطلرم نباتيرم ببرال –هذه التركيبم من الاين إل  خليم طيوانيم  تطول

"وهللا أنبتكم من  :يقوالت فاو تةال  -ثم تطولت الخليم النباتيم إل  خليم طيوانيم  تهذه المرطلم
ثرم  انققرمت هرذه الخليرم  –ولآليم تأويرال آخرر قرأذكره فيمرا بةرد -  ت"[17]نوح :  األره نباتا

 ت"مفره "األرطرام األر,ريبواقرام الملئكرم رس هذا النشأ فه باان األره وغُ  تإل  عد  خليا
إلرر  أن خرررم اإلنقرران مررن برراان  تالمراطررال الترره يمررر ب ررا ال نررين فرره باررن أمررهومرررت بررنفس 

 األره كما يخرم الفرخ من البي,م.
 أين الدليال عل  هذا فه القرآن؟ :لقارىا أن يقأالول

 عن هذا المو,وع: دورلنذهب مةا إل  قور  المامنون ولننظر فه اآليات الته تنقوال: 
من قللم من اين ثم  ةلناه نافرم فره بررار مكرين ثرم خلقنرا "ولقد خلقنا اإلنقان  :يقوال تةال 

النافم علقم فخلقنا الةلقم م,غم فخلقنا الم,غم عظامرا فكقرونا الةظرام لطمرا ثرم أنشرأناه خلقرا 
 "[14,13ت 12]المامنون :  .......آخر 

د  "وهو الرذي أنشرأكم مرن نفرس واطرفن د أن هللا تةال  يقوال: ونذهب أي,ا إل  قور  األنةامت 
 "[98]األنةام : فمقتقر ومقتودع بد ف لنا اآليات لقوم يفق ون 

طير  بردأ  تف ذه اآليات تتطد   راطم عن بدأ خلض اإلنقان والمراطال الته تمت فه هذا الخلض
برداا مرن الخليرم وانت رااا باإلنقرانت  تأي كرائن بره طيرا  :"النفس" هره وت د الخلض بنفس واط

واطد  ثم ذكر فه مكان آخر أن الخلرض بةرد المرطلرم ال ماديرم بردأ وذكر هللا أن الخلض بدأ بنفس 
أ رل ا مرن ارين ثرم تطولرت هرذه الخليرم  158تبالم الا الةلمره المةا رر خليمب "قللم" أي 

يق رد منره القليرال مرن المراا أو  والنافم أ ال لغروي وهرو كرال مرا فيره راوبرمت أو تإل  "نافم"
الته أودعرت فره "األرطرام هه وهذه النافم  تالماا أي تطولت الخليم إل  ما يشبه تبار  الماا
من تطوال إلر  علقرم وهره فره  تثم اقتمرت مراطال الخلض بةد ذلك كما ذكر فه اآليمت األر,يم"

ينبغره فره الف رم أن يكرون مقربقات فوكما بلنا  ت"الشها المتةلض بغيره أو الدم المتخثر" قانالل
نره تطروال إلر  نقري  نشرأت بره األوعيرم الدمويرم فنأخذ هنرا برالمةنيين المرذكورين مرن أ تموقةا

مرررا م,رررلت هررره ثرررم تطولرررت الةلقرررم إلررر  م,رررغمت والم,رررغم  توعلرررض ب ررردار الررررطم األر,ررره
فره ال نرين طير  أنره يكرون كقاةرم لطرم  والمم,وغ: شها مختلا , تمايز في ات وهذا مرا نرراه

اات وهررذا مررا ذكررره ثررم يبرردأ التميررز بةررد ذلررك وتظ ررر األع,رر تمختلاررم , تمييررز ألي ع,ررو في ررا
"ت ثرم يرأته بةرد ذلرك [5]الطر  : "م,غم مخلقم وغير مخلقرم  :القرآن فه آيم أخرى عندما باال

                                                
,  نا  رح  ن استعمال  لمة "خلية" لهذا المدلول استعمال خاطىء, واألولى استعمال  لمة "ساللة" فهي التي وردت في القرآن 158

ال لمات و بين   , ويالحظ التشابه الشديد بين بناءZelle , وباأللمانية cellالخلية", ونالحظ  نها باإلنجليزية ع حال "ويتطابق وصفها م
 سل" العربية. "
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وهو ما عبرر عنره القررآن بقولره تةرال  "فخلقنرا الم,رغم عظامرا" وبةرد ذلرك  تاور خلض الةظام
تم ثررم ترر توهررو مررا عبررر عنرره القرررآن بقولرره "فكقررونا الةظررام لطمررا" تيررأته اررور خلررض الة,ررلت

عمليررم الخلررض والنمررو الكامررال والنشررأ  لإلنقررانت ويقررتوي وي ررير مخلوبررا كررامل ويطررين وبررت 
 خرو ه من األره.

 قيقوال بائال: ولكن اآليات الته تقتدال ب ا هه فه خلض اإلنقان فه الرطم.
أبوال: نةم هناك فره القررآن آيرات  مةرت الطردي  عرن مرطلتره الخلرض فتطردثت عرن الخلرض مرن 

ت مثرال مرا  راا فره بولره 159 بةد ذلك مباشر  بالطدي  عرن الخلرض فره رطرم األم ثم ثنت تالتراب
ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن ن ْافٍَم ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَم ثُمَّ يُْخرِرُ كُْم ِاْفرلً ثُرمَّ ِلتَْبلُغُروا أَشُر" :تةال  كُْم هَُو الَِّذي َخلَقَكُم م ِ دَّ

ْرَت بِالَّررِذي َخلَقَررَك ِمررن تُررَراٍب ثُررمَّ ِمررن ن ْافَررٍم ثُررمَّ أََكفَرر" َ :ت أو مررا  رراا فرره بولرره تةررال [67]غررافر : 
اَك َرُ لً ]الك ف :   . "[37َقوَّ

ف ره تتطرد   تولكن هنا فه هذه اآليات , يو د مبرر للنتقراال إلر  المرطلرم الثانيرم مرن الخلرض 
تنقرال  عن المرطلم األول  وهه الخلض المباشرر مرن األره في رب أن تف رم فره هرذا النارا  و,

إل  ناا  آخرت ولقد ا,ار المفقرون القردام  إلر  القروال با,نتقراال إلر  المرطلرم الثانيرم وهره 
ألن هرذه اآليرم كانرت تةراره مرا تةرارفوا عليره فره خلرض آدم  تالخلض فه بان األم فه هذه اآليم

 س.عليه القلم فقالوا , بد أن هذه اآليم مثال قابقي ا من اآليات فأولوها عل  هذا األقا
اآليرات كمرا هره   مفيمكننا أن نف تولقت أدري  راطم لم تبة م المفقرون فه الة ر الطدي  

علرر  أن ررا فرره المرطلررم األولرر  فقررا وأن هررذا الخلررض تررم كمررا بلررت فرره مررا يقررم  "األرطررام أو 
الط,انات األر,يم"ت ولقد  اا هرذا الت رور إلر  ذهنره عنردما تأملرت فره هرذه اآليرم وفره آيرم 

االت لررم , يكررون الطرردي  هنررا , يررزاال فرره المرطلررم األولرر  مررن الخلررض؟ مررا مبرررر األنةررام وتقرر
 ,نتقاال؟ا
ت بال إنه و دت اآليات األخرى تايد الت رور الرذي  برر ا,نتقاالفنظرت فه اآليات فلم أ د ما ي 

فره ذهنره أنره برد  تأكردمثال بوله تةال  "وهللا أنبتكم من األره نباترا"ت طير  وذلك  ذهبت إليهت
ه ذهنره ون فه هذه اآليم إشار  إل  أن الناس خر وا مرن األره كمرا يخررم النبرات فقفرز فريك

 الت ور القابض بقو  أكبر.
:  ]  ذلك طشر علينرا يقرير"يوم تشقض األره عن م قراعا  :تةال ذات يوم كنت أبرأ بوله و
44] " 
  أره األره قتنشرررض عرررن النررراس يررروم القيامرررم ويخر رررون مقررررعين إلرررإلررر  أن ت انتب رررف

ت وهللا عزو ال يقوال "كما بدأنا أوال خلرض ؟المطشر فلم , يكون هذا ما كان فةل فه بدايم الخلض
 " .[104]األنبياا :  نةيده

بال يأخرذها  ميةرا  فثبت عندي هذا الف م وخا م أنه , يأوال أي آيم من اآليات المتةلقم بالخلض
"وهرو  :عن الخلرض مرن الرنفس الواطرد  بةد الطدي تقوال وو دت أي,ا أن آيم األنةام  كما ههت

فأين يمكن أن تكون اقرتقرت  ت"[98]األنةام :  قتقر ومقتودعفمالذي أنشأكم من نفس واطد  
 وأين اقتودع ا هللا يا ترى؟  تبةد خلق ا –,طظ اقتةماال الفاا–هذه النفس مباشر  

لرم الطردي  الرذي , يرزاال ف م  فه رأيره ف مرا مقبرو, مةقرو,ت متفقرا مرع القررآن والةهذا الفكان 
كان هذا   وإن تيرى فه الظ ور المباشر للمخلوبات بدون تاور القوال األ ا فه مقألم الخلض

ولرو أنره ببرال برالخلض  –ألنره يررفه نظريرم الخلرض المباشرر مرن إلره–يقبب مشكلم بالنقبم لره 
 .المباشر من إله لرأى فيما بلنا نظريم مقبولم للخلض

و ردنا أن را تايرد مرا ذهبنرا إليرهت   تاآليات الته تتطد  عرن خلرض اإلنقران وإذا نظرنا فه بابه  
 يقوال: هللا تةال  فمن ينظر فه هذه اآليات ي د أن
                                                

يم ننا  ن نفهم هذه اآليات  يضا على  نها في مرحلة واحدة وهي مرحلة الخلق العادية هذه األيام وليإ مرحلة خلق اإلنسان األول  159
مباشرة, فالتراب هو  صل المواد الغذارية التي يأ لها اإلنسان, ومن هذه المواد يت ون المنذي  و البييضذات, و الذذ  ينشذأ  من األرض

 منهما الجنين بعد ذلك.
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نَقاَن ِمن ن ْافٍَم أَْمَشرامٍ نَّْبتَِليرِه فََ ةَْلنَراهُ َقرِميةاً بَِ ريراً ]اإلنقران : "  "ت ولقرد براال [2إِنَّا َخلَْقنَا اإْلِ
ت أي أن آدم غيرر داخرال فره هرذه !!مرا عردا آدم بنه آدمكال د من اإلنقان هنا المفقرون أن المرا

لرذا , برد  160االكتمثر ال ملمت وهذا الف م ليس من اآليم بال من أذهان مت ألن م يةتقدون أنه خلض
لرض فر ذا كران آدم عليره القرلم خُ  من تأويال اآليم و ةال آدم غير داخال في ا مع أنه إنقان أي,رات

اآليرم فتكرون غيرر  رطيطمت أمرا  لكان غير داخل فه هذه أي كتمثاالت قولون ب ابال ور  الته ي
 قم للوابع.بإذا بلنا باريقم الخلض الته أبوال ب ا فتكون اآليم  طيطم وماا

"إن مثرال عيقر  عنرد هللا كمثرال آدم  :و نورد هنا دليل أخر عل  مرا نقروال برهت وهرو بولره تةرال 
 "[59]آال عمران : خلقه من تراب ثم باال له كن فيكون 

خلرض مرن ترراب  توفه هذه اآليم برهان عظيم ودليال قليم لما نقوال برهت فةيقر  عنردهللا مثرال آدم
ثررم بيررال للتررراب بررأمر القرردر  كررن فتطرروال التررراب إلرر  أن  ررار إنقررانات و, بررد مررن الملطظررم أن 

راطرال خلرض بمالنظريم التره بلرت ب را هره الوطيرد  التره تارابض  مراطرال خلرض آدم عليره القرلم 
الارين إلر  بشرر عيق  بخلف كال النظريات األخرىت فةلر  الروايرم اإلقررائيليم تطروال آدم مرن 

وعيق  لم يكن كذلكت وعل  األخذ برأبواال الرداروينيين فر دم تارور وعيقر  لرم يتارور برال خلرض 
فرره رطررم. فرر دم أخررذ مررن التررراب ومررر بمراطررال مختلفررم ثررم أودع فرره رطررم أر,رريم قرروااا كانررت 

كما نر ا أو طت  ذات أ ال طيوانه ولكنه أودع فره رطرم وخررم منره إنقرانا كرامل كمرا نباتيم 
وإذا بلنررا أن هررذا مررا طررد  مررع عيقرر  عليرره القررلم مررن أخررذ خليررم  تخرررم عيقرر  عليرره القررلم

" نين" ذات أ ال ترابه وو,ع فه رطم القيد  مريم ثم نما طت   ار إنقانا كامل ف رو بروال 
 161 علم.أأعل  و و الةقوال وهو تأويال مةقوال لآليم وهللا, ترده اللغم أ تمطتمال

 

 أدلم عل  أن الخلض بدأ ب ماعات
وهره الردليال علر  أن هللا عنردما بردأ خلرض اإلنقران لرم يبردأ الخلرض  توننتقال اآلن إل  نقام أخرى

 ب نقان واطد بال ببشر كثيرين:
قررائيليات التره ت رد عرن ولكرن المشركلم فره اإل تاألدلم عل  ذلك كثيرر  ومتنراثر  فره القررآنو

ْرنَاكُْم ثُمَّ بُْلنَا ِلْلَمآلئَِكِم اْقُ ُدواْ "وَ  :الف م المباشر لآلياتت فاو عزو ال يقوال لَقَْد َخلَْقنَاكُْم ثُمَّ َ وَّ
َن القَّاِ ِديَن ]األعراف :   "[11آلَدَم فََقَ ُدواْ إِ,َّ إِْبِليَس لَْم يَكُن م ِ

والقروال برأن المرراد من را  تل مع و, مبرر ل رف اآليم عن ظاهرهرافاآليم تذكر الخلض ب يغم ا
 ذا يةد تةقفا فه الـتأويالت ثم إن را ترذكر الخلرض وتقرتةمال "ثرم" فره الطردي  فت بةيد هو المفرد

وهررذا يفيررد أن القرر ود آلدم كرران بةررد فتررر  اويلررم مررن الخلررض عنرردما تةلررم  تعررن القرر ود آلدم
 لمخلوبين ب يغم ال مع و قنذكرها فه قياب ا.وهناك آيات أخرى تذكر ا .األقماا

َوإِْذ بَرااَل َرب رَك " :فمنه بولره تةرال  تأما الدليال عل  أن م كانوا يت رفون كالطيوانات و, يةقلون
مَ   اا َونَْطُن ِلْلَملَئَِكِم إِن ِه َ اِعاٌل فِه األَْرِه َخِليفَمً بَالُواْ أَتَْ ةاَُل فِيَ ا َمن يُْفِقُد فِيَ ا َويَْقِفُك الد ِ

ُس لََك بَااَل إِن ِه أَْعلَُم َما ,َ تَْةلَُموَن ]البقر  :   .162" [30نَُقب ُِا بَِطْمِدَك َونُقَد ِ
                                                

 : المتبب, في الل,رن يجب أله أيضا ينفي م ألة أن ردم ول  كتمثا  ثم لفخ فيه ال, حح فمان ينظا, فاي اللا,رن يجاب أن هللا تعاالى يلاو 160

ْ نُوٍن ]التج, : "  َ  ْن َحَمإٍ مَّ ن َصْلَصاٍ  مهِ "ح فاهلل تعاالى قاا  للمالئكاة "إلاي واال  بشا,ا مان [28إِذْ قَاَ  َربَُّك ِلْلَمالَئَِكِة إِلهِي َواِل و بََش,ا  مهِ

كهيئة ال ش,"ح كما قا  عي ى عليه   ين"ح  من ال بهي أن ال ش, كائن حيح فإذا كان هللا سيخل  تمثاال ثم ينفخ فيه ال, ح للا  "إلي وال 

 ال الم "أول  لكم من الطين كهئة الطي,"ح فعي ى عليه ال الم كان يشكل تماثيل على هيئة الطي,ح أما هللا فخل  بش,ا  ليس كهيئة ال ش,ح

  تأمل الف,ق.
 ية للفهم., ول نا نذ ر هنا احتمالخار نحن   ننفي  ن ي ون خلق المسيح عليه السالم تم بش ل آخر  161
ذذو  وراً ]اإلنسذان: ه لو " :ومن ذلك ةوله تعالى 162 ري ل ذمو ي   ذن ش ذيوراً م  ن  الذد هو ين  م ي نس اني حي ي ن ي" والعجيذب  ن السذادة المفسذر[1  ت ى ع ل ى اإلو

 :, فقالوا  ما  ورد اإلمام الراز عجيبا فسروها تفسيرا
يث     ت اك   لو ه  :} تعالى ةوله وفي ههنا{  ه ل  }   ن على اتفقوا" دي  صذنيع ر يذت هذل: تقذول  مذا ،!!ةذد بمعنذى[  1:  الغاشذية{ ]  الغاشذية ح 

 بمعنذى تجذيء وةذد ووعظتذه،  عطيتذه ةذد بأنذك تقذرره  ن ومقصذودك  عطيتذك، هذل وعظتذك هذل: وتقول رآه، ةد  نه علمت وةد فالن،
 ا سذتفهام بمعنذى ليسذت ههنذا  نهذا على والدليل فظاهر، اما ستفه بمعنى تجيء  نها و ما هذا، مثل على  حد يقدر وهل: تقول الجحد،
ً  ذلذك  ذان ولذو نبتلذي، فال تمت  انت ليتها يا: ةال اآلية هذه سمع لما عنه هللا رضي الصديق  ن رو  ما: األول وجهان  لمذا اسذتفهاما
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ففه هذه اآليم دليال وا,ا عل  أن البشر كانوا  مةا ولس فردات وكانوا يقتلرون بة,ر م بة,را 
 ةال ها,ا المتخلفين خلفرااه تة بت الملئكم عندما علمت أن هللا قيفألن م لم يكونوا يةقلونت 

 فه األره.
لمراا الة فقراال توردت اإلقرائيليات الته تمنع الف م ال طيا لآليم وت رفه عن ظاهره المررادو

لرريس المق ررود مرن "مررن يفقررد في ررا ويقررفك الرردماا" أن البشررر : توفيقرا بررين الروايررات واآليررم
ن رم اعتقردوا أن رم قيت ررفون مثرال علمرت الملئكرم برذلك أو أ ربمراذلك فةرلت برال  كانوا يفةلون

 ال ن الذين كانوا ببل م عل  األره فيفقدون فه األره.
ي ب علينا أن نغره الاررف عن را ونأخرذ بمرا و توهذه أف ام وأوهام , تقدر عل  مكاتفم النص

ت والقررآن تررىمرا  قروالفالملئكم لم تكرن تةترره أو تتة رب برال كانرت ت ت اا فه القرآن الكريم
الملئكم لم يكونوا يةلمون شيئا عن  فات ها,ات ومن يرى فه النص غير مرا  أنقوال نفقه ي

  163.بلنا فليقال به
 نسالرذي يرراد ويطتمرال منره ال ر تإذا فالنص القرآنه يتكلم عن خلض اإلنقان إما ب يغم المفررد
ذلرك  ف ذا  اات اآليرات التره ترذكر تمثال "بشرت إنقانت خليفم" وكل ا ألفاظ تطتمال ما بلنا بشد 

 ب يغم ال مع و ب طمال ذلك عل  ال ماعم.
إذا فال ماعررم البشررريم كانررت  ماعررم هم يررمت وألقررباب يةلم ررا هللا اختررار هللا آدم عليرره القررلم 

َ "إِ    " [33َونُوطاً َوآاَل إِْبَراِهيَم َوآاَل ِعْمَراَن َعلَ  اْلةَالَِميَن ]آال عمران :  اْ َافَ  آَدمَ نَّ َّللا 
مةن  ا,قم ال فم المميرز ت والموقروم هرو  علمه "وعلم آدم األقماا كل ا" وفاختار هللا آدم و

لكره تكرون علمرم مميرز  ل رات ونطرن نتوبرف  تات األشياا المميرز  ل راقمالمو وفت فةلم هللا 
أنا لم يظ ر لره مةنر  مرر ا ت فاو عزو ال عمم ا وباال "كل ا"ت و  164فه تأويال هذه ا,قماا

ةلماا من باال إن المراد من األقماا أقماا هللات ومن م من براال أقرماا أطمال اآليم عليهت فمن ال
ات المميز  للبشر وكيف يت رفونت ومن م من رأى أن ا األقماا المو ود  فره اللغرمت قمأي ال

وفه كال بروال  انرب را را و انرب مر روحت لرذا نتوبرف فره تأويرال هرذه الكلمرمت طتر  يرأته مرن 
 .  ازما  امةا مانةايفتا هللا عليه ويةاه في ا تأويل

 ما عود ال,مير فه "عر, م"؟فعل  الملئكم"ت   مثم عر,: "ثم باال هللا بةد ذلك
 مع المذكر , يةرود إ, لألن ال,مير "هم"  تاختلف المفقرون فه عود ال,مير فه هذه الكلمم

إذا عردنا ت ولكرن فوا فره عرود ال,رمير اختلفرا شرنيةاواختل تعل  الةابالت فأولوا ال,مير كالةاد 
يفقررد في ررا"ت فمررن اقررم مررن ""مررن" فرره بولرره وهررو  تكمررا تقرروال اللغررم تبال,ررمير علرر  الةابررال

 مو وال عام للمفرد وال معت فلما باال هللا "هم" علم أن هذا ا,قم المو وال لل مع.
لل,رمير  كران هرذا الةرود ت وفيكون مف وم اآليرم "ثرم عرره هللا هرا,ا النراس علر  الملئكرم" 

 .مفقرين ألن م كانوا يرف,ون و ود أناقا آخرين مع آدم عليه القلممرفو,ا من ال
 

"  رادبين وبةد أن عرره هللا  البشرر علر  الملئكرم براال ل رم "أنبرانه بأقرماا هرا,ا إن كنرتم
لررم تكررن ات األشررياا المو ررود  فرره الابيةررمت وقررمات البشررر فقررات , قررمفررأمرهم أن يخبررروه ب

 :هررا,ا البشرررت فررردوا علرر  هللا بكررال تقررديس وبررالوا ابيةررمات وقررململئكررم تةرررف مررا هرره ا
–وهنرا يررأمر هللا آدم أن يةلم ررم   ."قربطانك , علررم لنرا إ, مررا علمتنرا إنررك أنررت الةلريم الطكرريم"

                                                                                                                                       
 على ا ستفهام  ن: الثاني الجواب ذلك يحسن نرذفحي الخبر، هو المراد  ان فإذا بنعم،  و بال يجاب ينما ا ستفهام ألن تمت، ليتها: ةال
 " اهـالخبر على حمله من بد فال محال تعالى هللا

بمعنى "ةد"!!, وبد  من  ن يقولوا  ن هللا يعلم هذا األمر فهو يعرضه علينا من باب السؤال, لنسأله نحن  هليذاً فهم السادة العلماء  ن 
 , يذا فا ستفهام خبر, فاةر  و تعجب!!, ةالوا ين هذا محال على هللاخلق اإلنسان ألنفسنا فنتحرك لنجيبه, فنبحث في عملية

ولقنونا التبرير المذ ور وةبلناه  ر   مقبول وبدون    اعتراض, فقد  نا  ,درسنا هذه اآلية في دروإ العقيدة في الثانوية األزهرية 163
   نزال شبابا  لرارا نصد   ل ما يقال لنا.

والتي على  ,ات هي العالةة بين الدال والمدلولسمات األشياء المرتبطة بها, وهذه السم ن األسماء التي علمها آدم هي  يم ننا القول164
  ساسها نشأت اللغة, ول ن  ما ةلنا نتوةف يلى  ن يظهر هللا لنا  و لغيرنا فيها فهما شافيا.
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أنبرأهم بأقرمائ م فلمرا أنبرأهم بأقرمائ م براال ألرم  165"براال يرا آدم :فقاال – البشر وليس الملئكم
 أبال لكم إنه أعلم ما , تةلمون". 

فيررأمر آدم  أن  تذ أنرره لرريس مررن المناقرره أن يقررأال الملئكررم عررن أقررماا البشررر فررل يةرفررونإ 
ت ات م ومرراذا يةملررون وكيررف يت رررفون فرره هررذه الرردنياقررميخبرررهم بف تيخبرالملئكررم بأقررمائ م
 .ولكن م , يةرفون أطواال البشرفالملئكم أدرى بطال م 

 ن:ان متتالياالرب طد  شيئ وعندما أن   آدم عليه القلم وعلم م وبلغ م أمر
 "باال ألم أبال لكم إنه أعلم ما , تةلمون"ت :خااب هللا الملئكم بائل -1
ي رب أن , يف رم و –تمت مكافئم آدم عليره القرلم  برأن أمررت الملئكرم برأن تقر د لره  -2

القرر ود و,ررع ال ب ررم علرر  األره فالملئكررم ل ررم خلقررم غيررر خلقتنررا في ررب أن يكررون 
دخررال ومررن مةرره   نرم أر,رريم أي طديقررم غنرراا و أُ  –لقررت م , خلقتنراالقر ود مناقرربا لخ

 تقتر من في ا. تكثيفم األش ار

 
ثرم ا راف  هللا آدم  عل  أن البشر كرانوا فره البردا  ماعرات هم يرمت ينآخر ينو نورد هنا دليل
 ليةلم البشر :

نَقراِن ِمرن ِارينٍ الَّرِذي أَْطَقرَن كُرالَّ َشرْهٍا َخلَقَرهُ َوبَر" :بوله تةال : األوال الدليال َ ةَراَل  مَّ ثُر َدأَ َخْلرَض اإْلِ
ِ رريٍن  رراا مَّ ررن مَّ وِطررِه َوَ ةَرراَل لَكُررُم القَّررْمَع َواأْلَْبَ رراَر  مَّ ثُررنَْقررلَهُ ِمررن قُررَللٍَم م ِ اهُ َونَفَررَخ فِيررِه ِمررن ر  َقرروَّ

ا تَْشكُُروَن ]الق د  :  ".[9 ت 8ت 7َواأْلَْفئَِد َ بَِليلً مَّ
ال مة ررا مرن ببررال امرلبررت عنرد التةبُ  برر مرن وا,ررا علر  مرا نقرروال برهت ولكرنف رذه اآليرات دليررال أك

ت ونةرره هنرا مرا ذكرره اإلمرام ثم نردله بردلونا لننظر أو, كيف فقروا هذه اآليات ت والمفقرين
 هذه اآلياتت طي  باال ما ن ه: تفقيرابن كثير فه 

 اإلْنَقرانِ  َخْلرضَ  َوبَرَدأَ  : ْفقراال اإلنقران خلض ذكر فه شرع واألره، القموات خلض ذكر لما ثم" 
 .!!اين من آدم البشر أبا خلض: يةنه{  ِاينٍ  ِمنْ 
  رلب برين مرن تخررم نافم من كذلك يتناقلون: أي{  َمِ ينٍ  َمااٍ  ِمنْ  قُللَمٍ  ِمنْ  نَْقلَهُ  َ ةاَلَ  ثُمَّ ْ 

 .المرأ  وترائب الر ال
اهُ  ثُمَّ ْ   َوَ ةَرالَ  ُروِطرهِ  ِمنْ  فِيهِ  َونَفَخَ ْ  تقيما،مق قويا خلقه تراب من خلقه لما آدم،: يةنه{  َقوَّ
 التره القروى ب رذه:  أي{  تَْشركُُرونَ  َمرا بَِليلْ  الةقوال،: يةنه ،{  َواألْفئَِد َ  َواألْبَ ارَ  القَّْمعَ  لَكُمُ 

 " اهـ و ال عز هللا رزبكموها
ت و, ه القرلمكور فره اآليرم هرو آدم عليرالمفقر ال ليال ابن كثير يرى أن "اإلنقران" المرذف نإذ

ثرم علرض علرر  ال رزا الترراله ت طررم فره هررذا الف رم بالنقرربم لار,ريم المةرفيرم فرره ذلرك الة ررر
تةليقا مقبو,ت ولكن أن يةود في ةال ال,مير فه بوله "قواه" عائدا عل  آدم عليه القلم ف رذا 

ض مررت ما , يقبال برأي طراال مرن األطرواالت فاآليرات ذكررت "ثرم" مررتينت فقالرت أن مراطرال الخلر
 كالتاله:

 بدا خلض اإلنقان من اينت ثم  -1
 ةررال النقررال مررن مرراا م ررين: أي عررن اريررض التررزوامت ولرريس عررن اريررض الخررروم أو  -2

 الخلض من األرهت 

 تقويم هذا الكائن ونفخ الروح.ثم  -3

برد  ت فكران ,166ولكن لما كان هذا الترتيب ي ةال نفخ الروح بةرد بردا الطيرا  ولريس قرببا في را 
وي رربا الطرررف "ثررم" بررل مرردلوالت ف رره دومررا تفيررد الترتيررب ت لترتيررب ويتررركأن يخررالف هررذا ا

  ."ببال" والتراخهت ولكن ا هنا لم تفد أي شهات بال ربما أن ا أفادت هنا مةن 
                                                

ا نخاطب بعضنا بعضا, وينما خطابه سبحانه بهيرة هو  علم بها: "و    يجوز  ن نفهم من هذه اآليات  ن هللا  ان يخاطب آدم  ما  165 م 

ا ي  بيإيذونيهي م  س و ً ف ي وحي ل  ر  سي وو ي رو
ابٍّ    ج  اء حي ر  ن و  ياً   وو مي حو ه  ّللا   يي   و  ل يم  يم  ]الشورح :    ان  ليب ش رٍّ   ن ي    لييٌّ ح  ي  "  [51ي ش اء  يين ه  ع 

يقة لير الخطاب بين البشر ويجب  ن   نعتقد  ن اإلنباء  ان في دةيقتين  و شيء من هذا القبيل بل  خذ فترة   فاأ خاطب آدم بطر
 يعلمها ي  هللا.
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ما يقوال كرأن إلغراا مةنر  "ثرم" وبلب را و ةل را بمةنر  "ببرال" أو لاإلمام ابن كثير لم يلض با, و
ن ررد فرره الكترراب الررذي بررالوا عنرره أنرره فيرره كررال شررها إ, ولكنررا  !برردون أي مةنرر  , يةنرره شرريئا
نةنره تفقرير الفخرر الررازيت الرذي انتبره إلر  أن هرذا الترتيرب ت والتفقير توبفا مرع هرذه النقارم

  فةلررض عليره ثررم الترف طولرره بم رار  وبراعررمت فن رده يقرروال: تبرره تمامرا ونيقروال بةكرس مررا يقولر
وِطهِ  ِمن فِيهِ  َونَفَخَ  اهُ َقوَّ  ثُمَّ : ْ يقاال أن يبةد ذكرتم ما وعل " ً  آدم إلر  عائرد{  ر   كلمرم ألن أي,را
 د,ئرال أن واعلرم آدم، خلرض بةرد وذلرك قرللم، مرن النقرال  ةرال بةرد التقرويم فتكرون للتراخره ثم

[  57:  غرافر{ ]  أَْكبَرَ  واألره القموات لََخْلضُ : ْ  تةال  باال كما القدر  كماال عل  أدال اآلفا 

 َ ةَرالَ  ثُرمَّ : ْ  بقولره اإلشرار  وإليه كثير  في ا التغيرات ف ن اإلراد  نفاذ عل  أدال األنفس ود,ئال
اهُ  ثُمَّ . . .  نَْقلَهُ  ً  كان أي{  َقوَّ ً  ف ةلره اينا ً  بشرراً   ةلره ثرم منيرا  َونَفَرخَ : ْ  تةرال  وبولره ، قرويا
وِطهِ  ِمن فِيهِ   اهـ " للتشريف إليه البيت ك ,افم نفقه إل  الروح إ,افم{  ر 

ف ذه اآليرات تخبرنرا الترتيرب الرذي طرد  عنرد الخلرضت بردأ الخلرض مرن ارين وخرروم النراس مرن 
ثم انتقاال النراس إلر  مرطلرم أخررى وهره مرطلرم الترزاومت وانتقراال النقرال إلر  مرطلرم  تاألره

  .التكون من المنهت ثم تقويم اإلنقان ونفخ الروح فيه
و مو رود ب بتاتا فه القرآن ألنه عكس مرا هرلما و د هذا التري تولو كان ما يقولون به  طيطا

ت ولكن ها هرو الردليال وا,رطا علر  أن اإلنقران و رد وتناقرال ببرال نفرخ فه أدمغم القاد  الةلماا
 الروح.

 
 روحـال

نفخ فيره تناقرال ببرال أن يُرلض وعرا  وخُ بد  إذا كان اإلنقان تالروح وبد يقأال قائال: ولكن ما ه
 167الروح ؟

المراد مرن الرروح هنرا القردر  علر  التفكيررت فاإلنقران كران مو رودا  أن –وهللا أعلم–الذي نراه 
ت ومررع المقرردر  المتاررور  ولكنرره يت رررف كطيرروانت فأعارراه هللا القرردر  علرر  التفكيررر والمشرراعر

عل  التفكير نشأت اللغمت ومع نشأ  اللغم ظ رت الط,ار   وتميز اإلنقران عرن الطيروانت ولرذا 
لطدي  لينفخ الروح فه كال  نينت وبقربب اخرتلف نفخرم الرروح يرقال هللا  الملك كما  اا فه ا

 168هذه فه كال إنقان يختلف الناس فه ذكائ م ومشاعرهم.
بد يكون المق ود من الروح شيئا آخر لم ن ال إليهت ولكنه لن يكرون أبردا شريئا مرن هللات فراو و

 , يت زأت ولكنه شها منقوب إل  هللات كما يقاال بيت هللا.
ت  د وا,ا و ريا عل  مرا ذهبنرا إليرهت ف ن آيات الق د  دليال اينا عزيزي القارىإذا وكما رأ

 باات وهللا المقتةان.و, ياوال هذه اآليات إ, متةقفت متبع لما و د عليه اآل
ْطَمرِم إِن يََشرأْ يُرْذِهْبكُْم َويَْقرتَْخِلْف ِمرن بَ بوله تةال  "و َ  والدليال الثانه: راْةرِدكُم َرب َك اْلغَنِه  ذُو الرَّ  مَّ

يَِّم بَْوٍم آَخِريَن ]األنةام :  ن ذُر ِ  "[133يََشاُا َكَما أَنَشأَكُم م ِ
                                                                                                                                       

كما قلنا سابلا فالل,رن لم يذك, ال, ح أببا على ألها س ب للتياة أ  ألها تخ,ج عناب الماو ح بال ياذك, د ماا "الانفس" أ  "األلفاس"ح  166

ال نةح فنجب د ما أن ال,سو  المعصوم كان يلو  د ما " الذي لفس متمب بيبه"ح فلم ي,  عنه م,ة أله قاا  " الاذي ر ح  تت ع هذا في 

 متمب بيبه"ح  الناس هم الذين ولطوا بين ال, ح  النفس  جعلوهما  احبا. 
ند الموت من اإلنسان ويحلق في الفضاء , ويخرج هذا الشبح ع, موجود بداخلنا  ثر المسلمين يتصور الروم شيرا  ةرب يلى الشبح 167

 يلى  ن يصعد يلى السماء, وترسخ هذا التصور بسبب  ةوال العلماء و فالم السينما!!
 

ابليذة نحن   ننفي  ن للبيرة وللتربية دور  بير فذي نسذبة الذذ اء وفذي تشذ يل المشذاعر, ول ذن هذذا يتوةذف بدرجذة  ساسذية علذى الق 168
ونود  ن ننوه  ن اإلنسان يجب عليه    يعتقد  ن روم هللا شيء ماد , فحتى التصور الشذبحي للذروم هذو  .الداخلية النابعة من الروم

ماد , ويستحيل  ن ي ون نفخ جزء من هللا في البشر, فاأ  ما ةلنا ليإ واحدا , بل هو  حد   يتر ب من  جزاء , لذا يستحيل  ن ي ون 
 التصور المألوف مطابقا للواةع.
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ا  مر"  –كمرا اقرتخلفنا مرن ببرال–فاو تةال  يتوعد البشر بأنه من الممكن أن يذهب م ويقرتخلف 
ت بردليال بولره تةرال  " مرا " ت  ت ف ذا دليال عل  أن ال نس المقتخلف قيكون غير عابال "يشاا

ونرورد مرا ولكن م لم يقتخر وا من ا ما نقروال برهت ن إل  هذه النقامت يالمفقربةه ولقد انتبه 
 :ت طي  باال ما ن هباله اإلمام الرازي فه تفقير هذه اآليم

 البردال اريرض علر  إ, يكرون , ا,قرتخلف ألن إذهرابكم بةد من يةنه{  بَْةِدكُم ِمن َويَْقتَْخِلفْ ْ "
:  بة,ر م فقراال واختلفروا ، ورابرع ثالر  خلرض منره فالمراد{  يََشاا َماْ  : بوله وأما.  فائت من
 ً  أن علر  برادر أنه المراد بال:  مقلم أبو وباال ، أاوع يكونون واإلنس ال ن أمثاال من آخر خلقا
ً  يخلررض ً  خلقررا ً  ثالثررا  يةلمررون القرروم ألن أبرررب الو رره وهررذا:  القا,رره برراال واإلنررس لل ررن مخالفررا
 يكرون ورابرع ثالر  خلرض علر  طمرال فمتر  الخلرض هرذا أمثراال إنشراا علر  برادر تةال  أنه بالةاد 
  رنس دون  رنس علر  مق رور  ليقت بدرته أن عل  نبه تةال  فكأنه ، القدر  د,لم فه أبوى
 تةرال  أنره الاريرض ب رذا فبرين ، النرواب هره التره الةظيمرم لرطمتره ي رلطون الرذين الخلرض مرن

.  قرواهم ب رم وأبدال وأفناهم ألمات م شاا ولو وأم ل م قاهمأب الطا,رين القوم ل ا,ا لرطمته
رن أَنَشرأَكُمْ  َكَمرا: ْ  فقراال ذلرك علر  بدرتره علرم تةرال  برين ثم يَّرمِ  م   المررا ألن{  ااَخرِرينَ  بَرْومٍ  ذُر 

 ، كثيرر و, بليرال  رورته مرن في را لريس نافرم مرن اإلنقران خلرض تةال  أنه علم تفكر إذا الةابال
 علرر  تةررال  برردر فكمررا كررذلك األمررر كرران وإذا ، والطكمررم القرردر  بمطرره ذلررك يكررون أن فو ررب
 ل را مخالفرم ب رور  ت رويرهم علر  يقردر فكرذلك ، الخا م ال ور  ب ذه األ قام هذه ت وير

 " اهـ .
ولكررن اإلمررام و ررود "مررا" ولررم يأول ررا هررذه المررر  وي ةل ررا فرره الةابررالت  ,طررظفاإلمررام الرررازي 

يررربا بررين "كمررا أنشررأكم مررن ذريررم برروم  مررن الررنصت فبررد, مررن أنالرررازي عرراد ففقررد اإلناررل  
ت  مريل , علبرم لره برالنص كلما إنشائياباال  اآلخرين"القوم "آخرين" ويخبرنا من هم ها,ا 

فاو يتوعد أنه مرن الممكرن أن يرذهبنا  تدليال وا,ا فيما نقوال ترى عزيزي القارىاواآليم كما 
ت ف رذا هرو الفرار  الوطيرد قيكون هذا برنفخ الرروح فقرا و–ويقتخلف من بةدنا أي  نس آخر 

ت كما أنشرأنا مرن ذريرم بروم آخررين أ, وهرم ال مر ت -نفخم الروح اإلل يم ؛بيننا وبين الطيوانات
ت وهرذا مرا قريطد  إن فخ في ا الروح ف ار من را اإلنقرانثم نُ  تف م كانوا طيوانات , عقال في ا

 .قتخلف فه األرهت ويُ الروح في ير عابلت وينفخ فيه ت ياخذ  نس آخرلم نرتدع
هررم  ؛أ رلنات برال خر نررا مرن ذريرم بروم آخررين لقرنا مثرالوهرذا دليرال أكثرر مرن وا,را علرر  أننرا 

 ال م ت وهللا أعلم.
 

 الدليال عل  أن  نم آدم كانت أر,يم
لكرن كلمرك هرذا كلره مبنره علر  أقراس أن  نرم آدم  نرم أر,ريمت و , برد أن  بد يقروال بائرال: و

علر  أن هرذه ال نرم كانرت ن و,ا هذا أي,ا أيما تو,يات ف ل عر,ت الدليال مرن القررآن القرآ
 .أر,يم
فه النص القرآنه وا,ا و  ريا بأن آدم كران فره  نرم أر,ريمت و لرذا ن رد أن  طدي ال :نقوال

و, الروايرررات ولررر تالخرررلف علررر  كرررون  نرررم آدم أر,ررريم أو قرررماويم طررراد  مرررن أيرررام القرررلف
ن منالقنرررا كالةررراد  هرررو القررررآنت وأل .القررروال بأن رررا كانرررت  نرررم قرررماويم اإلقررررائيليم لمرررا ظ رررر
 عل  أن  نم آدم كانت  نم أر,يم: فنقتخرم منه الدليال 

َوفِيَ ا نُِةيُدكُْم َوِمْنَ را نُْخرِرُ كُْم تَراَر ً  كُمْ ْنَ ا َخلَْقنَا"مِ  :عندما تكلم هللا  عن خلض البشر باال -1
فمرا المبررر لرفرع ت ولم يبدأ الخلض بفرد من األرهت خلقوا"ت فالبشر [55أُْخَرى ]اه : 

آدم إل  القماا ثم إهبااره مرر  أخررى؟  هرذا ابةرا علر  فرره أن آدم خلرض منفرردا ثرم 
 خر ت منه طواا.

"  [25تَْطيَْوَن َوفِيَ ا تَُموتُوَن َوِمْنَ را تُْخَرُ روَن ]األعرراف : فِيَ ا ااَل "بَ  :باال هللا عزو ال -2
"ت فراو يخاارب في راال,مير يفيد الط رت وهللا تةال  بردم هنرا " ومن المةلوم أن تقديم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 230 

البشررر بررائل تطيررون فرره األره فقررا وتموتررون في ررا فقررا ومن ررا تخر ررونت فكيررف يررتم 
 الط ر وآدم عليه القلم عا  فه ال نم؟

لو كان آدم فه  نم الخلد ما اقتااع إبليس أن يدخال إليرهت و, يمكرن أن نتقبرال الروايرم  -3
 ليم من أن إبليس دخال ال نم فه بان الطيمت فأين كانت الملئكم  طينئذ؟!اإلقرائي

م الخلرد  فره القررآن وو رف  نرم أهم إثبات عل  أن ا كانت  نم أر,يم هو و ف  نر -4
وانظررر فرره و ررف ال نررم فرره القرررآن وبررارن بينرره وبررين   تت فبين مررا فررار  شاقررعآدم

 و ف  نم آدم القادمت وتأمال الفار :

 [118,119أَنََّك َ, تَْظَمأُ فِيَ ا َوَ, تَْ,َط  ]اه :  ت وع في ا و, تةرى و َ" إن لك أن أ,
هرال خل رم األمرر فره ال نرم أن , أ روع في را وأ, أتةررى وأ,  ف ال هذا و ف  نم الخلد؟

علرر  آدم عليرره القررلم ثررم مررا الفائررد  مررن المررن ! أعارر  في ررا وأ, أتةررره في ررا للشررمس؟
أم أنه رأهرا  تن عليه بةدم التةره للشمس وهو لم يرها فه ال نم؟ وكيف يمبشها لم يره

برين مرا أعايتره وبرين مرا كران  مرن أبرارن لره تفل بد لكره أمرن علر  شرخص مرا! ؟فه ال نم
 !؟فه  نم الخلد ت فأين رأى آدم الشمس وطرهاعليه

 عندما دخال إبليس ليغوي آدمت ماذا باال له؟ -5

فََوْقَوَس إِلَْيِه الشَّْيَااُن بَااَل يَا آَدُم َهراْل أَُدل رَك َعلَر  َشرَ َرِ  " -سطاكيا ما باله إبلي- :هللا تةال  باال
 " [120اْلُخْلِد َوُمْلٍك ,َّ يَْبلَ  ]اه : 

ت أي قريكون ف بليس يمنه آدم عليه القلم بأنه إذا أكال من هذه الش ر  ف نه قيةي  إلر  األبرد
 طيررااوعررف أن مرر ال األ تم رأى المروت وعرفررهت وهرذا يطررتم أن يكرون آدم عليرره القررللره الخلررد

اه بالخلردت أمرا إذا كران ومن هذا المدخال دخال إليه إبليس ومن ر تإل  الموت ات بما في م البشرتكل 
فكرال مرا فره ال نرم , - فكيف يمنيره إبلريس بشرها يفترره أن آدم  لرم يرره أ لت  نم الخلدفه 
ت وكيررف الررذي قريموتت ويكررون هرو الوطيرد مقرتثن  مرن هررذه القاعرد  آدت فلرم ينبغرره أن يُ -يفنر 

  !؟يةرف آدم هذا
ةره أطرد فةلر  فلو كان آدم فه ال نرم ولريس م توالدليال األكثر و,وطا هو بوله "وملك , يبل "

ت أمرا إذا بلنرا أنره كران تةرال  هللا عرن ذلرك !!عل  هللا والملئكرم؟ ملكا هال يكون !؟من يكون ملكا
اه إبليس بأ, يموت وي ير خالردا فمن   تورآهم آدم يموتون تآخرين اعل  األره وكان مةه بشر

ت وأنره قي ربا ملرك ل را,ا البشررت إذا أكرال مرن -مثال الملئكم الته كان يةرف أن ا , تموت –
آيررم  ورد أي,ررا فرره شرربيه هررذا المةنرر   وننرروه أن  .فيكررون هررذا متفقررا مررع اآليررات تهررذه الشرر ر 

ا نََ اكَُمرا َرب كَُمرا َعرْن َهرـِذِه الشَّرَ َرِ  إِ,َّ أَن تَكُونَرا َملََكرْيِن أَْو بَرااَل َمرقور  األعراف عندما باال لره "َ
 169.الته أقها ف م ا وتفقيرها " [20تَكُونَا ِمَن اْلَخاِلِديَن ]األعراف : 

ا يَأْتِيَنَّكُ "بُ  :باال هللا عزو ال مخاابا ال اباين من ال نم -6 ن ِه ْلنَا اْهبِاُواْ ِمْنَ ا َ ِميةاً فَِ مَّ م م ِ
 "[38هًُدى فََمن تَبَِع هَُداَي فَلَ َخْوٌف َعلَْيِ ْم َو,َ هُْم يَْطَزنُوَن ]البقر  : 

                                                
ينظر في تفسير هذه اآلية يجد  ن السادة العلماء ةلبوها تماما, فبد  من  ن يفهموا اآلية  ما هي, ةالوا ين معنى اآلية "ما نها ما من  169

ت ونا من الخالدين"      ن الشيطان  ةنع آدم  ن هللا عزوجل ما منعه عن هذا الشجرة ي   وت ون مل ين  لرالرب ما عن تل ما الشجرة 
, وعند السادة العلمذاء الذدليل مذن  ذالم فاآلية لم تقل هذا المعنى بتاتا وهذا الفهم خاطىء تماما, ون آدم مل ا  و من الخالدين.ل ي   ي 

العرب!!, ول ن نحن عندنا الدليل من القرآن, ولن نفترض وجود محذوف فيه, فنفهم اآلية  ما هي,     ن الشذيطان ةذال لهمذا " نذا   
ونحن -", المالر ة  و  ون ما من الخالدين ما  نتما عن هذا الشجرة, فالنهي ليإ موجها يلي ما ي  في حالة  ون ما من عتقد  ن هللا نها 

وبما  ن ما لستما من المالر ة  و من الخالدين, فيم ن ما  ن تقربا هذه الشجرة. واألمثلة  –نتوةف هنا في نوع الخالدين المخالف للمالر ة
د ل لغة, و من  مثلته الموجودة في القرآن ةوله تعالى " ة  على ذلك  ثيرة في ال ه        جي ع م  مٍّ ي طو ماً ع ل ى ط اعي ر  ي  ييل ي  م ح  حي وو

ا    يي     ن فيي م 
ي بيذهي  ي   ون   قاً   هيل  ليغ يوري ّللا  إ    وو فيسو جو يرٍّ ف إين ه  ري نزي م  خي ف وحاً   وو ل حو سو يوت ةً   وو د ماً م  ذيم   م  حي ب ذك  ل ف ذور  ر  ر  ل يوذر  ب ذاٍَّ و    ع ذادٍّ ف ذإين  ر 

ذط  ذني اضو ف م 
 " , فماذا يفهم القارحء من هذه اآلية؟[145]األنعام : 

سيفهم أن هللا يتكي على ل ان الن ي)ص(أله ال يوجب صنف مت,م من الطعام في هذه الشا,يعة إال أن يكاون  احابا مان هاذه األصاناف 

ش,  التت,يم البراج الطعام في هذه األصنافح  إن لم يكن منها فليس بمت,م. فكذلك اآلية ال ابلة تلو  أن إبليس وبع ردم األربعةح إذا ف

  أ همه أله ال يبول في األصناف المواجهة بالخطاب ألله ليس من المالئكة أ  الخالبين.  المالحظ أن هللا ع  جل عنابما وا اب ردم 

" ح فلاو كاان [22األعا,اف : اهَُما َربُُّهَما أَلَْم أَْلَهكَُما َعن تِْلكَُما الشََّجَ,ةِ َ أَقُل لَّكَُماا إِنَّ الشَّاْيَطتَن لَكَُماا َعابُ ب مُّ ِاينو ]لَادَ  ل جه قا  لهما "  َ 

ن  شككتما في المعنى الذي يلو  به المف , ن صتيتاح لكان من باب أ لى أن يعاتب هللا ع  جل ردم  ل جه قائال "لم سمعتما للشيطا

كالمي؟"  ال ادة المف , ن ال يتت,جون أن يلولوا أن ردم عليه ال الم شك في كالم ربهح   شك أن هللا لم يخلص له النصحح فهل يمكن 

 أن يل ل هذه من إل ان عاديح فما بالنا بإل ان مختار  مصطفى؟!  
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بارا من رات فلو كران آدم وطرواا فره  نرم الخلرد واهُ  تخااب هللا ال اباين مقتةمل  يغم ال معف
 !ال  " ميةرا"؟فلم يقتةمال هللا مة ما  يغم ال مع ولم يقال "اهباا"ت بال وياكرد ذلرك بقولره تةر

فالتأكيررد بررال مع , يةارره أي إمكانيررم إ, أن يكررون ال رراباون  ماعررمت أي اهبارروا  ميةررا ولررن 
 تيقتثن  منكم أطدت ف ذا اقتةمال هللا  يغم ال مع وكان ال اباين فره  نرم أر,ريم وهرم  ماعرم

براال بةره  وبلنا ب ذا القوال فل لوم علينات و, يمكن القوال أن إبليس من ,رمن المخراابين كمرا
وهرذا مرا , يقروال بره أطردت  تألن مةن  ذلرك أن هللا وعرده أنره قيرقرال إليره رقرل وهردى تاألخو 

 ومن لديه بوال آخر فليقمةنا إياه!!.
الته فره بد يقوال بائال: لقد باال هللا تةال  "اهباوا"ت أ, ت د أن هذا ير ا أن م كانوا فه ال نم 

 ؟القماا
كلمنا أكثرر مرن كثيرر مرن ا,قرتنباااتت فلرو كران آدم فره  نرم نقوال: بالةكست هذه الكلمم تاكد 

فل يمكن أن يو ره الخاراب   !بدون مركبم ف,اا؟ رد من ات فكيف ي با من االخلد كما يقاال واُ 
نزلهت ثرم إننرا لرم ن رد فره أي آيرم مرن آيرات القررآن ت بال ينبغه أن يو ه الخااب لمن قيُ إل  آدم

 ؟ت فلم لم يذكر هذال  أن آدم رفعالته تتطد  عن الخلض أي إشار  إ
ت فره مكران بةيرد فكانت عل  بمرم  برال أو مرا شرابه ؛هذه ال نم كانت مرتفةم فةلإذا بلنا أن أما 

 .فل طرم 170"اهباوا" ل م  بيال  فخوابوا بال بوا و تعن ال م 
هت و خرم من ا و زو ر تونكتفه ب ذا القدر من األدلم عل  أن م كانوا  ماعم وليس فردا واطدا

وبردأت  تخر روا مرن ال نرم األر,ريموبقربب نقريان آدم عليره القرلم أُ  تأن م كانوا عل  األره
 رطلم الشقاا عل  األره.

 

 بةه المقأئال المتةلقم بةمليم الخلض
كمرا  تبةره الشرها الظ رور مطنيره بد يقأال قائال: وما الدليال إذا عل  أن هرا,ا النراس كرانوا

 تقوال؟
هو  تا مطنيين بةه الشها ثم اقتقامت ظ ورهم فيما بةد م ربما كانو: أما الدليال عل  أننقوال

اَك فَةَرَدلََك ]اإلنفارار: " :بوله تةال  َك بَِرب َِك اْلَكِريِم الَّرِذي َخلَقَرَك فََقروَّ نَقاُن َما َغرَّ ت "[7يَا أَي َ ا اإْلِ
ن خلقرره وأتمرره الررذي خلقرره فأطقرر تفاآليررم تطرر  اإلنقرران علرر  أ, يت رراون برراو الةلرر  الةظرريم

 . 171فةدله
 ما ذكره اإلمام الرازي فه تفقير هذه اآليمت طي  باال ما ن ه : دروو ن
اكَ ْ " ً   ةلرك أي{  فََقوَّ  بالرذي أََكفَرْرتَ : ْ  بولره ونظيرره ، وتب رر تقرمع األع,راا قرالم قرويا

اكَ  ثُررمَّ  ن ْافَررمٍ  ِمررن ثُررمَّ  تُررَرابٍ  ِمررن َخلَقَرركَ  : ْ  بولرره:  وثالث ررا.......  [  37:  الك ررف{ ]  َرُ ررلً  َقرروَّ

 :بطثان وفيه{  فَةََدلَكَ 
 ي ةرال فلرم والرر لين واليردين واألذنرين الةينرين فره خلقرك عدال يريد:  مقاتال باال:  األوال البط 
ىَ  أَن عل  بادرين بل : ْ  كقوله وهو ، أوقع الةينين إطدى و, أاوال اليدين إطدى  بَنَانَرهُ  ن َقرو 

 علر  ال ثرم هرذه  رانبه ركب قبطانه أنه التشريا علم فه عرف ما ريرهوتق[  4:  القيامم{ ] 

 فرره و, ثقب ررا فرره و, أشرركال ا فرره و, الةظررام فرره , ن ررفيه بررين تفرراوت , أنرره طترر  التقرروي
                                                

أ لوت مو ةال سيدنا موسى "  ما  ,فهم الهبوط على  نه ةريب من معنى النزولمن المم ن  ن ي   170 ا س  راً ف إين  ل   م م  صو بيط واو مي ]البقرة :  ... اهو
 .ه ضيفا, ول نه ةريب من معنى النزول,  ما يقال نزلت الفند , ونزلت علي  علم   يستلزم  ن ي ون من علو, فهنا الهبوط وهللا" [61

 منزلة.وهناك من يفهم  ن الهبوط في هذه الحالة  ان هبوط درجة و 
 

تقيم   نه النفوإ في ةام ما الع دول(  عدل) "عدل"  ما جاء في اللسان: " 171   وهو م سو

دُّ  ر ضي وو م   ع د ل الج  ل   الح م في الحا ي يل     الذ  هو الع دول سبحانه هللا   سماء وفي.........  ع د ولٍّ  ةوم من عاديل   وهو ع دو ً  ي عودي  به ي مي
اك بمعنى يينه بالتخفيف ف ع د لك ةر    من ةراءة في الفراء لير ةال وةد.......... . الح م في في جور   الهوح مك ف س و   ع د لوت ةولك من وة و 
ت دل الشيء يوته     فاعو ح س و  ت و  ً  ي ن لم من ل ل ويقال .................... فاسو د ل مستقيما دُّه ح  دول   ةضاء   هذا يقال ع د ل وضي  ع دولٍّ  لير ح 
 ..... " اهـ.....
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 ب ذا يليض , فيه القوال واقتق اا ، من ا والخار م في ا النافذ  واألع اب والشرايين األورد 
ً   ةلك:  عباس ابن عن عااا وباال ، الةلم  ، المنطنيرم كالب يمرم , ال رور  طقرن مةترد,ً  بائمرا
  ةلرك ا,عترداال ذلرك وبقربب ، التقرويم أطقن فه فأخر ك خلقك عدال:  الفارقه عله أبو وباال

ً  ذلك بقبب و يرك ، والفكر والقدر  الةقال لقبوال مقتةداً   والنبرات الطيوان  ميع عل  مقتوليا
 " اهـ. الةالم هذا أ قام من شها إليه ي ال لم ما إل  بالكماال ووا لً  ،

أن المرراد من را بروال ابرن عبراست ألن  ىولكنرا نرر تفقد ذكر اإلمام الفخر الرازي عرد  اطتمرا,ت
اآليم تطكه مرطلم الخلض مرطلم من بةد مرطلرمت فتطكره مرطلرم الخلرض فالتقرويم فالةردالت ولرو 

مت إذ أن ما بالره مقاترال يردخال فره هذه الكلم ن ا ما رواه مقاتال فل  ديد عند إ,افمكان المراد م
, يمكرررن أن يكرررون اللفظررران  تت وبداهرررم"عررردلك"بولررره تةرررال  "قرررواك"ت و , يررردخال فررره بولررره 

 نت إذ الةدال غير التقويمت لذا نرى أن رأي ابن عباس هو األر ا.يمترادف
ا أعلررم أن هررذه وأنرر ثررم عدلرره هللا أي  ةلرره مقررتقيما؟ تفمررا المررانع مررن أن يكررون اإلنقرران منطنيررا

ألن فيه تشاب ا مع نظريم التاورت ولكن ي ب أن , نرفه شيئا مرن  تالرأي لن ية ب الكثيرين
 :ت ولنقأال أنفقناباب التة ب

أ, يخرم اإلنقان من بان أمه , يقتايع ال لوس؟ ثم يقتايع بةد ذلرك ال لروس ثرم الوبروف  
ُ الَِّذي َخلَ " :ثم المشهت وهللا عزو ال يقوال ن َ,ْةٍف ثُمَّ َ ةاََل ِمن بَْةِد َ,ْةٍف بُوَّ ً ثُرمَّ َ ةَراَل َّللاَّ قَكُم م ِ

ٍ  َ,ْةفاً َوَشْيبَمً يَْخلُُض َما يََشاُا َوهَُو اْلةَِليُم اْلقَِديُر ]الروم :   . [54ِمن بَْةِد بُوَّ
ه و اآليات القرآنيم كما بلنا تتطرك عل  أكثر من مقتوىت ف ذه ت د  فه المرطلم الطاليم وفر

ت فررل مررانع مررن أن يكررون اإلنقرران األوال خرررم مررن األره مطنرره األوال ننقررامرطلررم خلررض اإل
مرن البردا ب,رةف  ؛هللا قرنموبذلك يكون قرى عليره  تثم اقتقام ظ ره –مرطلم ,ةف–الظ ر 

 فه  ميع مخلوبات هللا! وانظر ذلك وا,طا تثم ا,نتقاال إل  طاال آخر
ن األوال وليس عل  المولودين الرذين يخر رون مرن بارون أما لماذا طملنا هذه اآليم عل  اإلنقا

لر  هرذا المردلوال نطن لرم نق ررها علر  اإلنقران األوال برال أردنرا التركيرزفقا ع :أم ات مت فنقوال
 ت وهللا أعلم.يم ت د  عل  الوابع المةا ر أي,ات وإ, ف ن اآلمن مدلو,ت اآليم

لمتةلقرم ب رذه المقرألمت ت رب كل را فره إذا كما رأينرا وا,رطا مرن خرلال اقرتقراا آيرات القررآن ا
ض باريقرم ابيةيرم لفنخرم من هذا كله أن آدم خُ  بدون أن ناوال طرفا واطدا. تما نقوال به ات اه

ثرم ا رافاه هللا وعلمره ثرم أدى آدم رقرالته  172وقرا  ماعرم مرن ال مر  لضوخُ  و ليس كتمثاالت
أن نفرررخ هللا الرررروح فررره منرررذ و, ترررزاال عمليرررم التارررور والتقررردم مقرررتمر   علررر  أكمرررال و رررهت و

 .173البشر
 
 

 اعترا,ات وردود
 بد يرى البةه أن عره الق م فه القرآن يوطه بخلف ما نقوال به .

برد ترادي إلر  ذلركت ولكرن مرن  قررأفه الذهن لمرا يُ  نقوال: النظر  القاطيم بدون أخذ أي د,,ت
ثراال اعترره يقرأ النص فقا وليس أي شرها آخرر قري د مرا نقروال بره وا,رطات فةلر  قربيال الم

فقراال لره: كيرف تقروال ذلرك وهللا تةررال   تعلره أطرد الرزملا ذات مرر  فره مقرألم كرون آدم عاريرا
ررَن اْلَ نَّررِم يَنررِزعُ َعْنُ َمررا ِلبَاَقررُ َما "يَرر :يقرروال ا بَنِرره آَدَم ,َ يَْفتِنَررنَّكُُم الشَّررْيَااُن َكَمررا أَْخررَرَم أَبَررَوْيكُم م ِ

هُ يََراكُْم هَُو َوبَبِيلُهُ ِمْن َطْيُ  ,َ تََرْونَُ ْم إِنَّا َ ةَْلنَا الشَّيَاِايَن أَْوِليَراا ِللَّرِذيَن ,َ ِليُِريَُ َما َقْوَااتِِ َما إِنَّ 
ت وعل  الرغم من أن هذا كان بةد نفخ الروح وليس ببلره و, علبرم "[27يُْاِمنُوَن ]األعراف : 

                                                
ول ن   حرج في ذلك ف لنا نولد عراة و  نفقه شيرا  ,ةد يتحرج البعض من القول  ن آدم عليه السالم  ان همجيا  و عاريا 172

  ثم نبد  في ا تساب  ل المعارف تدريجيا وهذه هي سنة الحياة. ,ونتصرف  الحيوانات تماما
ح  لكناا لا,ى ألاه جا,ى بانفس الط,يلاة التاي تام بهاا ولا  اإلل اانح أي األرحاام نول  التيوا ت عا لفهمنا فالل,رن لم يع,  لم ألة 173

  ح.األرضية ألن كال الخللين ينتميان إلى الطائفة التيواليةح  لذا لم يع,  لهاح   عا مع الفارق أن اإلل ان هو الوحيب الذي لفخ فيه ال,
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ال نرم كانرت هره لباقر مات ف ملرم "ينرزع  إن :إن اآليم تقوال ت"ابرأ اآليم :له بالمقألم فقلت له
عن ما لباق ما" بردال مرن "أخررم" فراإلخرام هرو نرزع اللبراست فةنردما خر را مرن ال نرم نزعرا 

 عن ما لباق ما" 
تةمال المقرت وليس مرا يرتديره النراس فقرات أمرا اللفرظ واإلطاام القترلفظ عام ومةناه اللباس  و

 الثياب".فه القرآن لما نرتديه ف و "
مرن آن الةرور  كانرت مختفيرم عن مرا ثرم لمرا أكرل  تا يطقبه البةه موافقا للنص التوراتهأما م

را "  :فليس له أقاس فه القرآنت فاو تةال  يقروال تمن الش ر  ظ رت ل ما فَرَد,َّهَُما بِغُرُروٍر فَلَمَّ
ِمرن َوَرِ  اْلَ نَّرِم َونَاَداهَُمرا َرب ُ َمرا أَلَرْم  َمراَعلَْي ِ َوَاِفقَا يَْخِ رفَاِن َقْوَااتُُ َما ذَابَا الشََّ َر َ بََدْت لَُ َما 

بِيٌن ]األعراف :   "  [22أَْنَ كَُما َعن تِْلكَُما الشََّ َرِ  َوأَباُل لَّكَُما إِنَّ الشَّْيَا َن لَكَُما َعُدوِّ م 
قيرال ت فلو كان الطدي  عن الةور  ل"قواات ما" بال بالت  "قوات ما" فاآليم لم تقال بدت ل ما 

لما  "قوات ما"ت وليس المراد من القوا  الةور  بأي طاالت فاو تةال  باال عل  لقان ابن آدم
ُ غَُرابرراً يَْبَطررُ  فِرره األَْرِه ِليُِريَررهُ َكْيررَف يُررَواِري َقررْوا َ أَِخيررِه بَررااَل يَررا َوْيلَتَررا " :بتررال أخيرره فَبَةَررَ  َّللا 

 "[31اِب فَأَُواِرَي َقْوا َ أَِخه فَأَْ بََا ِمَن النَّاِدِميَن ]المائد : أََعَ ْزُت أَْن أَكُوَن ِمثاَْل َهـذَا اْلغُرَ 
لة رز  عرن  ف ال كان ابن آدم نادما ألنه عا ز عن أن يغاه ماخر  أخيه مثلت أم أنه كان نادما

 مدار  قوا عمله؟
ا عمل مر  ت ونلطظ أن آدم وطرواا عنردما ظ رر ل مرا قروافالمراد من القوا  هو الفةال القها
"علي را" لكران  :ولريس علي رات فلرو براال هللا  "علي ما" 174بمخالفم األمر اإلل ه افقا يخ فان

 ثنين :والفار  بين ا,كال كلمنا عبثات 
ن أن ايريرد اأن ما أخذا يغايان أنفق ما من ور  ال نمت ف م ت"علي ما" :أنه ابقا لما فه اآليم

ف ررو يطرراوال أن  تيئا ويررراه مررن ع رراهيتواريررات وهررو شررةور ابيةرره عنررد كررال مررن يفةررال فةررل قرر
 !يتوارى عنه بأي شكالت طت  ولو اكتف  ب غل  عينيه طته , يوا  ه

  أما " علي ا " ف ه تةنه أن ما افقا يغايان عورتي ما فقا أي هذا ال زا من  قم ما .
بررال إن الرردليال األكبررر علرر  أن المررراد مررن "قررواات ما" هنررا لرريس عورات مررا أو األع,رراا 

ررَن اْلَ نَّررِم يَنررِزعُ َعْنُ َمررا ِلبَاَقررُ َما ِليُِريَُ َمررا "  :ليم هررو بولرره تةررال التناقر َكَمررا أَْخررَرَم أَبَررَوْيكُم م ِ
 ت" ف ال أخذ إبليس آدم وطواا وأخر  ما من ال نم ليري ما أع,ائ ما التناقرليمَقْوَااتِِ َما

 أما كانا يقتايةان رايت ا فه ال نم؟ 
ت إذا فرل بررد مرن ف رم القررواات أن را قررها ن ال نرم كانرت مظلمررمن أطردا يقرروال أو, أعتقرد أ

  .الةمال والةاببم وليس الةورات ال قديم
ولكرن اآلفرم هره عردم التردبيض  تو نخرم من هذا كله أن القرآن عره الق,يم عر,ا دبيقا

وعدم مطاولم ربا اآليرات بة,ر ا بربةهت وا,عتمراد علر  اإلقررائيليات  تفيما يقوله النص
 قيرت وهللا أعلم.فه التف

 
 لم  يقوال هللا "يا بنه آدم"ت ما دام أن هناك بشر ليقوا من نقال آدم؟

نقوال: أما خااب الناس فه القرآن بقوله تةال  "يا بنه آدم" ف رذا  لريس مرن براب الغالربت 
طقيقمت فاو لم يقال يا أو,د آدمت بال باال "يا بنه آدم"ت وذلك ألن آدم أب ل ميرع النراس ال بال

ت م رم فيكرون أبرا ل رممن طير  أنره هرو الرذي علم رم وف   ف و "أبو اإلنقانيم" مةنويم  أبو 
                                                

د  مسذتقيم. الخذاء والصذاد والفذاء  صذل  الخصف  ما جاء في المقذاييإ هذو:  174 واحذد  يذدلُّ علذى اجتمذاعي شذيءٍّ يلذى شذيء. وهذو مط ذري
. ةال الهذلي رز  خو ف ى والمي ص ف: اإلشو خو صوف  الن عول، وهو  ن ي ط ب ق عليها مثل ها. والمي صوف خ   فالخ 

يزةٍّ  يوت  يلى فيراشي ع زي ت ى انته  ص في ***  ح  خو ث ة    نفيها  المي وو  س وداء  ر 
ً ومن الباب ا ختصاف،    يزة ع ش  الع ق اب.يعني بيفراشي الع ز   رتذه ورةذاً عريضذا يذان  علذى ع وو ذو  ذلذك  وهذو  ن يأخذذ الع رو  و شذيراً نحو

يفة: الل بن  الرارب  ي ص بُّ عليه الحليب. صي ت تير  به. والخ  ذع  شذيءٍّ يلذى شذيء مطابقذةً،    ي سو مو ل ج  تلفاني فذي  ن  األو  ومن الباب، وين  انا يخو
.  والثاني يف  صي : فيه سواد  وبياض. ةال بعض   هلي اللُّغة:  ل ذ  لونيني مجتمعين فهو خ  يف  صي بول  خ  عه يليه من لير مطابقة، ةول هم ح  مو ج 

، يذا ارتف ع  البل ق من بطنه يلى جنوب يه. ص ف  اهـ ونالحذظ  ن ابذن فذارإ ذ ذر هذذا المعنذى  ةال: و  ثر ذلك الس واد  والبياض  . وفرإ   خو
 ثرا بالفهم التوراتي لآلية.تأ
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و, يةد هذا من باب الم از فاللغم تتوقرع فره مةنر  "األب" و "ا,برن"ت و هرذا مرا ذكرنراه 
 .من ببال

ره اآلن مرررن ذريررم آدم عليررره و الررذي أر طررره ب رروار ذلرررك أن أكثررر المو رررودين علرر  األ
ثم أرقال هللا الرقالت وكران   تأ بةدد يةلمه هللات وتناقال هذا الةدد و أن بت  فالخلض بدالقلم

من , يامن من البشر ي لكت وكان هذا اإلهلك مرن هللا للة را  طتر  يطرافظ علر  ال ماعرم 
المقلمم من ال,ياع وا,ندثارت وأعتقد أن أكثر ال الكين لم يكرن مرن ذريرم آدمت و إنمرا كران 

ريم آدم علي ا القلم فكان مةظم ا طقنا خيررات بردليال بولره تةرال  خرينت أما ذمن ذريم اآل
َ اْ َافَ  آَدَم َونُوطاً َوآاَل إِْبَراِهيَم َوآاَل ِعْمَراَن َعلَ  اْلةَالَِميَن "إِ  يَّرمً بَْةُ,رَ ا ِمرن بَْةرٍه ذُ نَّ َّللا   ر ِ

ُ َقِميٌع َعِليٌم ]آال عمران :    "[33َوَّللا 
يم آدمت ف م نقال مباركت إذا ومرع إهرلك هللا لل ماعرات الكرافر  ف ا,ا األنبياا كانوا من ذر

وزاد عرردد األنررراس األخيرررار ذوي األ رررال ال رررالا  تبررال عررردد البشرررر ذوي األ ررروال الخبيثرررم
 الما ر.

ْولَئِرَك "أُ :  و بولره تةرال ف توأما الدليال عل  أن هناك أناقا ليقوا من ذريم آدم عليه القلم
 ُ يَّرِم إِْبرَراِهيَم  الَِّذيَن أَْنةَرَم َّللاَّ رْن َطَمْلنَرا َمرَع نُروحٍ َوِمرن ذُر ِ يَّرِم آَدَم َوِممَّ رَن النَّبِي ِريَن ِمرن ذُر ِ َعلَرْيِ م م ِ

داً َوبُِكي راً ]مرري وا قُر َّ ْطَمن َخرر  ْن َهرَدْينَا َواْ تَبَْينَرا إِذَا تُتْلَر  َعلَرْيِ ْم آيَراُت الررَّ م : َوإِْقَرائِياَل َوِممَّ
58]" 

ولكرران  تمةنرر رين ليقرروا مرن ذريررم آدم  لمررا كرران للتخ رريص ن هنرراك أناقرره آخررفلرو لررم يكرر
أن هنرراك بشررر مو ررودين اآلن بررالقرروال  ر االلفررظ زائرردا , مةنرر  لررهت وهررذا مررا , يمكررنت فيرر

 ليقوا من ذريم آدم.
وهناك ما يشير فه الروايات الشريةيم إلر  و رود هرذا ال رنفت طير  أن رم يرروون فره هرذا 

وبقه النقناس" وابةا ليس المق رود الطيروان الرذي نرراه فره الغابرم  الشأن "ذهب الناس
  !وطديقم الطيوان

 و القوال بو ود بشر مع آدم عليه القلم يطال إشكاليتين كبيرتينت أ, وهما:
إشكاليم الزوام: فكما  اا فه الروايات أن طواا كانت تلد فه البان ذكر وأنثر ت وكران  -1

األخرىت ولكن هذا , ينفه أن م , يزالرون أخرو ت وهرذا الرذي  ذكر البان يتزوم أنث  البان
أما نطن فنقوال بكال ق ولم أنه كران  .اقتااع مالفو الروايات أن ي دوه لطال هذه اإلشكاليم

يو ررد مررع آدم عليرره القررلم بشررر آخرررونت وكرران األو,د يتزوا ررون باريقررم ابيةيررم برردون 
د مرن الروايرات الشريةيم التره تنفره أن يكرون الطا م إل  الزوام من األخو ت و تو رد الةدير

أو,د آدم بد تزو وا من أخوات مت وروي ذلك أي,ا عن أبه مقلم األ ف انه الرذي براال أن 
 175.هللا أنزال ل م طوريات من ال نم للزوام

 إشكاليم تنوع البشر.-2

ا إلر  فنطن ن د من البشر األبيه واألقمر و األ رفر و األطمرر  والزن رهت فكيرف تنروع هرا,
هذا الطد االما أن أ ل م من واطد؟ أما القوال بو ود بشر مع آدم عليره القرلمت فر ن هرذا يطرال 

 المشكلم. 
                                                

ر اية عن اإلمام جعف, الصادقح تنفي هذه الخ,افة  و,افة أو,ى هي ول  حواء من ضلع ردم األي , حيث تلو  ال, اية "   رد  175

ناته بنيهح سأ  رجل جعف, الصادق: كيف ببأ الن ل من ذرية ردم فإن عنبلا ألاسا يلولون: إن هللا ت ارك  تعالى أ حى إلى ردم أن ي  ج ب

  أن هذا الخل  كله أصلهم من األووة  األووا ح فلا  اإلمام جعف, الصادق: س تان هللا  تعالى عن ذلك علوا ك ي,ا ح يلاو  مان يلاو  

ذلك أن هللا ع  جل جعل أصل صفوة ولله   أح ائه   أل يائه  رسله  المؤمنين  الم المين  الم الما  مان التا,ام ح  لام يكان لاه مان 

ما يخللهم من التال ح  قب أوذ ميثاقهم على الطه,  التال   الطيب؟ قا  لراره ثم سئل عليه ال الم عن ول  حواءح  قيل له إن اللبرة 

ألاسا عنبلا يلولون: إن هللا ع  جل ول  حواء من ضلع ردم األي , األقصىح قا  س تان هللا  تعالى عن ذلك علوا ك ي,اح يلو  من يلو  

ك  تعالى لم يكن له من اللبرة ما يخل  آلدم ل جا من غي, ضلعهح  جعل ألهل التشنيع س يال إلى الكاالمح يلاو  إن ردم هذاح أن هللا ت ار
 كان ينكج بعضهح إذا كالت من ضلعهح ما لهؤالءح حكم هللا بيننا  بينهم." اهـ
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 :بولره تةرال ةد أن عر,نا لق,يم الخلضت نةره لطد  ,طرض مررتبا برهت وهرو مرا  راا فره بو
يَّتَُ ْم َوأَْش َ  بَنِه آَدمَ إِْذ أََخذَ َرب َك ِمن وَ " َدهُْم َعلَ  أَنفُِقرِ ْم أَلَْقرُت بِرَرب ِكُْم بَرالُواْ بَلَر  ِمن ظُُ وِرِهْم ذُر ِ

 "[172َشِ ْدنَا أَن تَقُولُواْ يَْوَم اْلِقيَاَمِم إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا َغافِِليَن ]األعراف : 
 !!" هو آدم عليه القلمبنه آدمثر تقريبا يقولون أن المراد من "أن كال أهال األ والناظر ي د
وليس آدم نفقه كما تقوال الرواياتت فمن الة رب  تهو ذريم آدم المباشر إن المراد ونطن نقوال 

قبرررال الروايرررم وتُ  !الة رراب أن هللا تةرررال  يقررروال "بنررره آدم"ت ون رررد الروايرررم تقررروال هرررو آدم ذاتررره
ومتر   رد الروايمت ف ذا لرم يكرن هرذا هرو التنارع فمراذا يكرونتتمطك فه تأويال القرآن طت  , تُ ويُ 

 ؟رد هذه الرواياتات الته تخالف القرآن إذا لم تُ نرد الرواي
 ونةره للقارىا هنا نموذ ا من الروايات الته أوردوها فه تفقير هذه اآليم: 
 قررمةت:  فقرراال اآليررم هررذه عررن قررئال عنرره هللا ر,رره عمررر أن ال  نرره يقررار بررن مقررلم روى" 

 مقرا ثرم آدم خلرض ةرال وت قربطانه هللا إن »: فقراال عن را قرئال وقرلم عليه هللا  ل  هللا رقوال
 ظ رره مقرا ثرم يةملرون ال نرم أهرال وبةمرال لل نرم هرا,ا خلقت فقاال ذريم منه فاقتخرم ظ ره

 هللا رقروال يا ر ال فقاال « يةملون النار أهال وبةمال للنار ها,ا خلقت فقاال ذريم منه فاقتخرم
 ال نم أهال بةمال ةملهاقت لل نم الةبد خلض إذا هللا إن »: والقلم ال ل  عليه فقاال الةمال؟ ففيم
 بةمرال اقرتةمله للنرار الةبرد خلرض وإذا ال نرم فيردخال ال نرم أهرال أعماال من عمال عل  يموت طت 
 هريررر  أبرره وعررن « النررار هللا فيدخلرره النررار أهررال أعمرراال مررن عمررال علرر  يمرروت طترر  النررار أهررال

 ظ ررره قررام آدم هللا خلررض لمررا »:  وقررلم عليرره هللا  ررل  هللا رقرروال برراال:  برراال عنرره هللا ر,رره
  رفطم مقرا هللا إن »:  مقاترال وبراال « القيامرم يروم إلر  ذريتره مرن نقمم كال ظ ره من فققا
 اليقرررى ظ رره  رفطم مقررا ثرم تتطررك الرذر ك يئررم بي,راا ذريرم منرره فخررم اليمنر  آدم ظ رر
  . ذريتك ها,ا ي دم فقاال الذر ك يئم قوداا الذر منه فخرم

 أ رطاب وهرم برطمتره ال نرم فره هرا,ا للبريه فقراال{  بلر  الُواْ بَر بَِرب كُمْ  أَلَْقتَ : ْ  ل م باال ثم
 ثرم المشرأمم وأ رطاب الشرماال أ رطاب وهم 176أباله و, النار فه ها,ا للقود وباال ، اليمين
ً  أعررادهم  مررن كل ررم الميثررا  أهررال يخرررم طترر  مطبوقررون القبرروال فأهررال ،« آدم  ررلب فرره  ميةررا
رنْ  ألَْكثَرِرِهم َوَ ْدنَا َوَماْ  األوال الة د نقه فيمن تةال  وباال. النقاا وأرطام ، الر اال أ لب  م 

 بررن كقررةيد المفقرررين برردماا مررن كثيررر إليرره ذهررب بررد القرروال وهررذا[  102:  األعررراف{ ]  َعْ رردٍ 

 " اهـ والكلبه وعكر ، وال,طاك،  بير، بن وقةيد المقيب،
طيطا لقبلروه علر  ولقد ,ةف الشيخ األلبرانه هرذا الطردي  بقربب قرنده!!!ت ولرو كران القرند  ر

وبابيةررم الطرراال أخررذ أهررال األثررر ب ررذه الروايررم  الرررغم مررن المخلفررم ال ررريطم للررنص القرآنررهت
باابمت ولكن المةتزلم لم يقبلوا هذه الروايم فردوها لمخالفت ا ال رريطم للقررآنت ونطرن نردهرا 

 كذلك ألن: 
: ْ بولره مرن دالبر{ ظُُ روِرِهمْ  ِمن: ْلهبو أن شك ,و { ظُُ وِرِهمْ  ِمن ااَدمَ  بَنِ  ِمن: ْ تقوال اآليم
 يرذكر فلرم:  التقردير هرذا وعل .  فقا آدم بنه ظ ور من ربك أخذ وإذ: المةن  فيكون{  أََخذَ  َوإِذْ 
ً  آدم ظ رر من أخذ أنه تةال  هللا ت وابةرا التقرديم هنرا ليفيرد الط رر فرل يردخال آدم مرثل فره  شريئا

هره ط رلت مرع أبنائره  تطد  مع  ميع أبناا آدمت بال هذه الةمليم وطت  , يظن أن هذه الةمليم
 .ال لبيين فقا

ً  آدم ظ ررر مررن أخرررم تةررال  أنرره المررراد كرران لررو أنرره: وكررذلك  ِمررن: ْ برراال لمررا تالذريررم مررن شرريئا
: ْ بولره وكرذلك واطرد، ظ رر إ, لره لريس آدم ألن ظ ره، من: يقوال أن ي ب كان بال{  ظُُ وِرِهمْ 
يَّتَُ م  .ذريته االلق آدم كان لو{ ذُر 
{  ببرال مرن اابَاُانَرا أَْشرَركَ  إِنََّمرا: ْ برالوا أن رم الذريرم أولئرك عرن طكر  تةرال  أنه: الثالثم الط م
 مرا القرلم عليره ألنرهو, يليرض أن يكرون مطكيرا عنره عليره القرلم  آدم، بأو,د يليض الكلم وهذا

                                                
 في الحديث ترسيخ واضح لعقيدة الجبر . 176
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ً  كان ه إلر  هللات و لكرن الغرره أما كيف تمت عمليم األخذ ف ذا ما , نةلمره ونفروه فير .مشركا
 من الةمليم هو وا,ا وهو اإلش اد.

ا افاه هللا دونا عن بابه  أما لماذا طدثت مع بنه آدم و لم تطد  مع أبي مت فالذي نراه أن آدم
اقرت د علري م أمرر يقرتطض ت فكانت فيه مزيم مةينم ب ذا اإل افاات و مرع م رها ذريتره البشر

ت غره ل رم أن يكتقربوهمرن أبري م وإمرا اكتقربوا شريئا مرا كران ينبت ف م إمرا فقردوا شريئا هذا األخذ
فطدثت ل م عمليرم األخرذ هرذهت و, نقروال أن عمليرم األخرذ هرذه كانرت عمليرم تةرديال  ينره أو مرا 
شررابه كمررا رأى بةرره األخررو ت فرراو أعلررم بمررا طررد  وكيررف طررد ت ولكررن كررال مررا نررود بولرره أنرره 

الط ررم علرر   أُبيمررتوبقرربب هررذه الةمليررم  تنفقررهعمليررم مةينررم ألو,د آدم ولرريس آلدم  أ ريررت
 .عليه بةدم الشرك أو الكفر باو الناس إل  يوم القياممت فل يولد إنقان إ, و الط م مقامم

نخرم من هذا المبط  أن آدم عليه القرلم لرم يكرن وطيردات وأنره خلرض مرن األره باريقرم  نإذ
ه األرطام األر,ريمت وبةرد ذلرك ا رافاه مت وذلك عن اريض الخلض فخاربابيةيم وليس باريقم 

 هللا واختاره ليةلم البشرت و أن ما يقوله القاد  الةلماا فه تأويل م لآليات , يتفرض مرع القررآنت
وهذا را ع إل  ب ور خلفيت م المةرفيمت ومطاولت م تأويال ما لم يطياوا بره علمرات ولمرا يرأت م 

 177 تأويله.
 

                              

                     
                

 
 
 
 
 

                                                
هؤ ء الذين يقولون ين اإلعجاز العلمي للقرآن ما هو ي  تالعب في األلفذاظ واهمذون ,  نت  تحدث  نا و  خي ذات مرة فقال ين  177

فاإلنسان يم ن  ن ي تشف ينفسه  آيات اإلعجاز العلمي في القرآن بدون  ن يقر هذا فذي     تذاب مذن  تذب العلمذاء , فأنذا علذى سذبيل 
ل  المثال  حظت   ن ةوله تعالى " ّللا    مي ا ت حو ل م  م  ا  ي عو م  يض    لُّ   نث ى و  قود ارٍّ ]الرعذد : ت غي ند ه  بيمي ءٍّ عي د اد  و   لُّ ش يو ا ت زو م  ام  و  ح  " يعذد  [8األ رو

وصفا دةيقا للعمليات الحيوية التي تحدث في الرحم , فالرحم نفسه يمتأل بالدماء فينتفخ ثم يغيض  الدم الذ  فيه عنذد حذدوث الذدورة و 
يغذيض مذا فذي وا ال لمذة بأنهذا "فسذر ما فذي ةولذه تعذالى "ولذيض المذاء", والسذادة المفسذرون  العذادة  نزول الدم , والغيض نقصان 

 زدادهي و الرحم ما في غيضهي فيما اختلفوا ثماألرحام"     نهم جعلوا اآلية حديثا عن الولد الموجود في الرحم و ليإ الرحم نفسه!!, 
 تاماً  ي ون وةد مخدجاً، ي ون ةد الولد: الثاني .و ربعة ثالثة وعلى واثنين واحد على مليشت ةد الرحم فإن الولد عدد: األول. وجوه على
فقلت له: هذا هو دوما حال المفسرين يفسرون  ما   يعلمون , و   حول و    عليها و زيد  شهر تسعة ت ون ةد و دته مدة: الثالث. 

 ةوة ي  باأ.
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                 الف ال الرابع                     
                                      الق ص القرآنه                    

     
 
 ت"الق رص القرآنرره" كلمررم  ردر تطت ررا فرره ع ررنا وفرره الة ررور الغرابر  الكثيررر مررن الكتررب 

بروايرات وأقرااير أهرال  وتكميال ال ور  الناب رم فره القررآنكل ا فه ناا  الطكايا كانت تدور 
 الكتاب!!

وإن كانرت , ترزاال  توفه ع رنا هذا فقا  تغيرت النظر  إلر  الق رص القرآنره بةره الشرها 
الق ص القرآنره  قم ومن ينظر فه القرآن ي د أن هللا عزو ال  .مكبلم بقيود وأغلال الما,ه

يطترال و      صت فلن ت د ب  ا أطقن منره فره أي مكران أو زمران فره الةرالمتبأنه أطقن الق
ف ال قأال المقلمون أنفق م قبب ورورد هذا الكم من  الق ص  زاا كبيرا من النص القرآنهت

 ف ذه الق ص كل ا لم تأت من أ ال التقليم. الق ص فه القرآن؟
القرربب فرره ورود  ةرفنرراالترره ت فررروى لنررا القرراد  الةلمرراا الروايررات تاإل ابررم  رراهز  مقرربقاو

  :فكما  اا فه الابري الق ص القرآنهت 
 أ طاب مالَّ : باال ، هللا عبد بن عون عن ، المقةودي عن ، أبه طدثنا: باال ، وكيع ابن طدثنا"

ُ :) و رال عرز هللا فرأنزال!  طردثنا هللا رقروال يرا: فقرالوا ، مل رمً  وقرلم عليره هللا  ل  هللا رقوال  َّللاَّ

 فرو  طردثنا هللا رقروال يرا: فقرالوا أخرى ملَّمً  ملوا ثم[ . 23:الزمر قور ( ] اْلَطِدي ِ  أَْطَقنَ  نزالَ 

 أنزلنراه إنرا المبرين الكتراب آيرات تلرك الرر) : هللا فرأنزال القَ رص، يةنون!  القرآن ودون الطدي 
 وإن القررآن هرذا إليرك أوطينرا بمرا الق رص أطقرن عليرك نقرص نطرن تةقلرون لةلكم عربيًا برآنا
 الق رصَ  وأرادوا ، الطردي  أطقرن علر  فردَّل م الطردي  فرأرادوا ،( الغرافلين لمرن ببلره من كنت
  " اهـالق ص أطقن عل  فدل م
فرربغه النظررر عررن اإلقراا  لل ررطابم بقرروال الروايرم أن ررم ملرروا مررن ت هرذا الكررلم مررردود بداهرم 

هرداف أقرم  وغايرات فالق ص القرآنه لم ينزال من أ ال التقليم أو رفةا للملالت فلره أالقرآن!! 
الرذي , ي روز و تأنره ب رص هرو أبرال مقرتوى للتةامرال مةرهأرب ت فأخذ الق ص القرآنره علر  

نظررر إلرر  الق ررص اقررتةماله إ, مررع األافرراال أو   لررم الةرروامت أمررا المقررلم الفاررن في ررب أن ي
  وليقت النظر  القاطيم المألوفم. تالقرآنه نظر  أخرى

 مردلوال البالق رص القرآنره  نفرردفقرد ا  تطقرن الق رصوكال مقلم يقلم أن هرذا الق رص هرو أ
بال رياغم   ف و ليس م رد نص أدبه ي تم تذي ال ياغم الفنيم ال ائلم  تالتاريخه 178الوابةه

ت فتنوعرت أشركاال الق رم القرآنيرم دان له.ف و نص , مُ  ت,دون المدلوال أو المقابلم مع الوابعت 
ت قررآنال ثنايران ب م متناثر  اإل رزاا فره مختلرف ر ت وبيب يب م كاملمت وبين  روايمما بين 

إل  ب م ب رير   ردا ترذكر فره  توبين ب م تةره من زوايا مختلفم فه قور القرآن المتةدد 
ت كران مرن ظراهره القراطه يبردو مكرررا والةره وإن .آيم واطد  يقتخرم من ا الكثير والكثير

                                                
, و  نه   يشترط الصذد  الذين يرون  ن القرآن ذ ر القصة من باب ضرب األمثال والعبر ,ردا على  مثال محمد  حمد خلف هللا 178

 !واألمثال المستخرجة منها, بل ي تفى بالصيالة األدبية العالية, و العبر في القصة
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ت ت برال هرذا غيرر ذاكإعاد , تكرار و ,  ولكن عند م رد النظر فيه نظر  شب ه متأنيم يظ ر أنه
 .تماماغير هدف القور  األخرى  وال دف هنا

وبداهم ف ن  ياغم الق ص القرآنه  ياغم , تداني ا أي  ياغم أخررىت ف ره  رياغم عاليرم 
ت مرن مقرتوى بلغره ككال آيات القرآن عل  عرد  مقرتوياتالتةبيرت ف ه تتطرك   ازالكثافم إن 

إلر  مقررتوى عقيردي إلرر  مقرتوى فق رره إلرر   إلر  مقررتوى أدبرره يطهإلر  مقررتوى لغروي ت ررط
إل  مقرتوى قرننهت وكرال هرذا فره  رياغم طقيقيرم , دخرال للمبالغرم و, الخيراال  مقتوى تاريخه

 في ا .
 

هال رأى القاد  المفقرون فه الق ص القرآنره مرا رأينراه؟ أم أن رم رأوا فره الق رص  ونقأال:
 طك  من أ ال التقليم و,رب األمثاال فقا؟الته تُ  تالقرآنه م موعم من الطكايات

لاقف رأى القاد  المفقرون فه الق ص القرآنره ال رنف الثرانه فقرات و يرا ليرت م رأوا ذلرك 
وتةرراملوا مة ررا علرر  أن ررا ب ررص برآنيررم غايت ررا القررص و,رررب األمثرراالت فلاقررف ن ررد أن ررم 

الق ا ررين أو مثررال الررذي نقررمةه مررن  تتةرراملوا مررع الق ررص القرآنرره علرر  أنرره ب ررص عررادي
ت فرأينرا كةرادت م فره تفقررير الق رص القرآنره الة ررب ببرال النررومفرره ال رغر ل ردات ا نراطكيره لت

 !!التره تتقروال علر  الرنص أيمرا تقروالت وتكمرال مرا تركره الرنص تالة اب من روايات أهال الكتراب
ت مرن -والقررآن عامرم–وإن هذا مما ية ب له المرا من تةامال المفقرين مع الق رص القرآنره 

 يرأت  لرم فالكتراب الةزيرز تعتقاد بو ود مطذوفات أو من إكماال لل رور  التره رقرم ا القررآنا,
مةينرا لتراريخ فرلن أو عرلنت و  درامياليخبرنا أن فلن فةال كذا فه يوم كذات أو ليةاينا ت ورا 

لكنه يةاه ما نقتفيد به من الق مت من كال طرف في ات أما أن يذكر القررآن أ رزااا مرن طادثرم 
ت ف رذا مرن قروا الظرن اا هذه الطادثم ونةرد هرذا تفقريراأ ز نطن فنكمال تا ويقكت عن البابهم

نَْطررُن نَقُررص  َعلَْيررَك أَْطَقررَن اْلقََ ررِص بَِمررا " :واألدب مررع هللات فرراو تةررال  يقرروال فرره كتابرره الكررريم
كر فه القرآن هو "ت فما ذُ [3افِِليَن ]يوقف : أَْوَطْينَا إِلَْيَك َهـذَا اْلقُْرآَن َوإِن كُنَت ِمن بَْبِلِه لَِمَن اْلغَ 

وبرراو علريكم هرال قرمع أطردكم عرن ب رم  يررد  و, يو رد مرا هرو أطقرن منرهت  تأطقرن الق رص
 ؟! أو إكماال تطتام إل  تفقير

وفي ا الكثير مرن الةبرر للقرتخرامت أمرا أن نكمرال  تالق م الطقنم , بد أن تكون وا,طم بذات ا
الق ررم  وعظررم  وعبررر  و  مرراال قبررال و, يكررونت فطررلو  وملطررميُ  أ ررزاا الق ررم ف ررذا مررا ,
ت وكرم كران 179مرن هرو ذي القررنين ,يف ظنا من عند أنفقرنات أما أن نالقرآنيم في ا ب ذا الطاال

الك فت و ماذا كان اقم بروم نروح ؟ ونةرره األبرواال المختلفرم فره ذلرك فره كترب   طابعدد أ
الك رف أبي,را أو نه إذا كران كلرب أ رطاب يقريةنالتفقيرت ف رذا طمرض وذهراب عقرالت فمرا الرذي 

 ت و إذا كان بوم نوح اقم م كذا أو كذات و ما الذي ي منا من أقماا أخو  يوقف؟أقودا
الررذي نطتا رره للتةامررال مررع الق ررص القرآنرره كمقررتوى أوال هررو الق ررم ذات ررات فنقرررأ الق ررم 

مرا إذا أردنرا أن ننتقرال ونقرتخرم من را ال ردف والردروس المقرتفاد  كةظرمت أ تونف م ا كما هره
ت مرن إل  مقتوى أعل  فه التةامال فةلينا أن نتبع أقرلوبا أعلر  فره التةامرال مرع الرنص القرآنره

 تبة,رر ا برربةه الرروارد  فرره القرررآن ت ومررن خررلال ربررا األطرردا  خررلال تطليلرره تطلرريل دبيقررا
ننتقررال فرره  واقررتخرام الةوامررال المشررتركم فرره األطرردا  المتشرراب مت و لكررن , يمكننررا بداهررم أن

التةامال مع الق ص القرآنه من مقتوى ب ص من أ ال الةظم وا,عتبار إلر  مقرتوى ما رال 
تاريخهت يةره تاريخا مو زا ألطردا  الةرالم مرن خرلال التةرره للخاروا الةري,رم واألطردا  
الفا لم ل ذا التاريخ أو إل  مقرتوى اقرتخرام األطكرام الفق يرم أو الزوايرا الةقيديرمت أو القرنن 

نف م الق ص القرآنه ف ما توراتيات نرابع مرن ب رص وطكايرات قإذا كنا  تمن الق ص ونيمالك
نتةامال مع الق رص القرآنره برنفس األقرلوب الرذي ي رب علينرا فطت  اآلن , نزاال  !أهال الكتاب

                                                
, وحتى ن تشف ذلك , فهذا من باب التأويلف  ين  ان ذ  القرنين هذا ومن هوحتى ن تش ,يجب علينا  ن نبحث تاريخيا وجولوجيا 179

   نخوض في هذه المسألة بل ننتظر.
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أن نتةامال به مع ب ص األافاالت وهذا األقرلوب فاشرال و, يرادي إلر  اقرتخرام الردرر الكامنرم 
 .هفه الق ص القرآن

 

 نماذم للتةامال مع الق ص القرآنه عل  المقتوى األوال
نقوم أو, بةره بةه نماذم من الق ص القرآنرهت نتةامرال مة را علر  أقراس المقرتوى قلذا 

 تاألوالت أي أن ررا م رررد ب ررص تطكرره أطررداثا مةينررمت و نو,ررا ب ررا كيررف أن القرراد  المفقرررين
القرآنره تمامرات فنةرره التفقرير الق رص غايرم ب,روا علر   تبقبب ببول م الق ص التروراته

النرابع مررن الررنص برردون أي زيرراد  أو  ف ررمالرذي ذكررروه عنررد الةررروه ل رذه اآليرراتت ثررم نررذكر ال
رافرات خنرا برذلك نرنفه الكثيرر مرن الت عل  خراائ , مطالرمونو,ا لم كران مرا برالوا بره  تنق ان

ونو,را أن مرا  تاف م م النص القرآنه ف مرا توراتيربقبب  تالته عششت عل  عقوال المقلمين
الرررغم مررن و ررود بةرره الشرربه  علرر  بالرره القرررآن شررها ومررا بالترره التررورا  شررها آخررر تمامررات

 .بين ما
مررن  ؛لقرد كرران للق رص الترروراته دور كبيررر فره الق,رراا علر  الةقليررم الةلميررم عنرد المقررلمينو

 تاتالمة رزعن اريرض طكايرات  تخلال نشر الخرافم والوهم وفه الةلبم بين القبب والمقبب
 .ةا  لكال من هب و دبالته تُ 

عل  الرغم من أن الكثير ينظر إل  الق ص القرآنه عل  أنه م ررد ب رصت ولكرن م شرااا أم و
علرر  ذلررك ال رربغم الي وديررم لترراريخ  ال لرره والرردليالت رئرريس أبرروا ينقررون أنرره ما ررال ترراريخه

يخ مرن الق رص عند المقلمينت فبقبب عره القرآن لتراريخ البشرريم و أخرذهم الترارالبشريم 
برد,  تغيرر مناقيرم بل التراريخ  ربغم ي وديرم مزيفرمُ ر تالتوراته وليس من الق رص القرآنره

 .بغم إقلميم علميم وابةيم مناقيممن أن ي بل  
الته لطقت ب م  رراا  تها,ا األنبياا الةظام من اإلهاناتب ذا الةره البقيا نر و أن نبرأ و 

 180.شوهت  ورهموالته  تهذه الروايات اإلقرائيليم
ننتقال لذكر نماذم أخرى فره كيفيرم التةامرال مرع الق رص القرآنره قوبةد أن نذكر هذه النماذمت 

علرر  مقررتويات أعلرر  مررن المقررتوى األوالت فنررذكر عررد  نمرراذم فرره كيفيررم اقررتخدام الق ررص 
نبردأ ل و القرآنه كأ رال تراريخه وكيرف يمكرن أن نقرتخدمه كما رال ,قرتخرام القرنن الكونيرمت

 اذم فه التةامال مع الق ص القرآنه عل  المقتوى األوال:بةره نم
 

 خرافم نقب بنه إقرائيال
التره نشررها ورو  را بنرو إقررائيال عرن  تأوال ما نبردأ بره فره هرذا المبطر  هرو الخرافرم الكبيرر 

أن رم مرن نقرال يةقروب عليره القرلمت وادعروا أن "يةقروب" كران اقرمه فةرلت ثرم ؛ وهره أنفق م
 .  ار بةد ذلك "إقرائيال"

 تكال هذا من أ ال أن يشرفوا نقب م ويةلو بدرهم با,نتقاب إلر  خليرال هللا إبرراهيم عليره القرلم
أن رم شرةب هللا  نويردعو تبه عل  برابه خلرض هللا نمن نقال شريف كريم يفتخرو نوبذلك يكونو

 المختار.
  وكشررف زيف ررم فرره  برردايات القررور تولكررن وو الطمررد كشررف القرررآن هررذا الترردليس والتزويررر

 طي  باال: تالمقما  باقم م
يَّرمَ َمرْن َطَمْلنَراذُ  آتَْينَا ُموَق  اْلِكتَاَب َوَ ةَْلنَاهُ هًُدى ل ِبَنِه إِْقَرائِياَل أَ,َّ تَتَِّخذُواْ ِمن ُدونِه َوِكريلً "وَ   ر ِ

 " [3إِنَّهُ َكاَن َعْبداً َشكُوراً ]اإلقراا :  َمَع نُوحٍ 
                                                

 ان لزاما على اليهود  ن يشوهوا صورة األنبياء في الدين اإلسالمي, ف ما ظهروا عندهم بمظهر الزناة العصاة الس يرين, فال بد  180
 شويه صورهم .نسبة  بيرة في تتشويه جوانب في هذا الدين الجديد, وبالفعل نجحوا بمن  ن ينالهم من هذا ال
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إلر  مرن ينتقرب هرا,ا القرومت ف رم ينتقربون إلر  "مرن ف ذه اآليرم و,رطت بشركال , لربس فيره 
شرةب هللا وهرذا ين ره خرافرم " طمال مع نوح" وليس إل  نروح نفقره و, إلر  واطرد مرن أو,دهت

ف رم برنص القررآن , ينتمرون إليره   ت–نقربم إلر  قرام برن نروح–المختار"ت ذي األ رال القرامه 
 ولكن إل  من طمال مةه. 

أو أنره لريس  تن نقوال أن م , ينتمون إل  يةقروب عليره القرلمبد يقأال قائال: وهال هذا مبرر أل
 ف ذه اآليم دليال عل  عدم انتمائ م إل  قام بن نوح فقا؟ تإقرائيال كما  اا فه كتب م

نقوال أو,: لم يذكر القرآن فه آيرم واطرد  أن يةقروب عليره القرلم هرو إقررائيال برال تطرد  عنره 
 ب فم منف لم.

وهرو "مرن طمرال مرع  تن رد أن اآليرم تطردد مرن ينتمره إليره بنرو إقررائيالثانيا: بالتأمال فره اآليرم 
 بنو إقرائيال؟  قبننوح" ت ونقأال إل  من يُ 

وهررو الةبررد الررذي  تباةررا هررو إقرررائيالت فيكررون إقرررائيال هررو واطررد ممررن طمررال مررع نرروح :اإل ابرم
 و فه هللا بأنه كان عبدا شكورا. 

َ اْ َافَ " :: يقوال هللا تةال ثالثا يَّرمً ذُ    آَدَم َونُوطاً َوآاَل إِْبَراِهيَم َوآاَل ِعْمَراَن َعلَ  اْلةَرالَِمينَ إِنَّ َّللا  ر ِ
ُ َقِميٌع َعِليٌم ]آال عمران :  بَْةُ,َ ا ِمن بَْةٍه   [43 ت 33َوَّللا 

يم تقوال أن إبراهيم ونقله من ذريم نوحت وبنوإقررائيال مرن ذريرم مرن طملنرا مرع نروحت ف ذه اآل
مرن ذريرم "مرن طمرال مرع فهم أما  تريم يةقوبت فيةقوب من ذريم نوحفل يمكن أن يكونوا من ذ

 نوح"ت فكيف ينتقب اإلثنان إل  أ ال واطدت وهما من أ لين مختلفين؟
لةراد  برأن يكونروا مرن نقرال ر رال  رالا شركورت فرزوروا التراريخ ولكن لم يقتنع بنو إقرائيال كا
ت ولمرا كرانوا مشرت رين ببنره - رد شرخص ب رذا ا,قرمهرذا إذا وُ –و ةلوا أنفق م من نقال قرام 

إقرررائيال و, يمكررن أن ينكررروا ذلرركت  ةلرروا يةقرروب عليرره القررلم هررو إقرررائيالت وبررذلك يغارروا 
 تزويرهم و يزدادوا شرفا عل  شرفت وهللا أعلم.

 وكشف تزييف م طقيقم نقب م. تإذا الغايم من هذه الق م كشف خديةم بنه إقرائيال الكبرى
 

 اوفان نوح
فرل ي را أن نغفرال الكرلم عرن نروح نفقرهت فلقرد ارتبارت  تا عن من كان مع نوحوبما أننا تكلمن

و لكرن أهرم إقرررائيليم ارتبارت بره هرره مقرألم الاوفرانت فالوا,ررا ت ت أي,رراب رته باإلقررائيليا
القرآن أن اوفان نوح عليه القلم كان اوفانا مطليا  غيرات ولكن لما بالت التورا   منال له 

ولررت وأُ  تون بمرا بالررت بره الترورا  المطرفرمالقراد  المفقرر أخررذكاملرمت  األره أن الاوفران عرم  
أم  تر إن كانرت فةرل كمرا يقولرونخبراآليات لتوافض الرواياتت وننظر فه ب م نوح فه القرآن لن

 :أن ا مما يقولون به براا
فره  ت فراو بال رافره مقرألم عالميرم رقرالم نروح تمامراأن القررآن ينإذا نظرنا فه القررآن و ردنا 

ولررم يقررال إلرر  النرراس أو إلرر  الةررالمينت فلررو لررم يكررن  تخمرس موا,ررع أنرره أرقررال نرروح إلرر  بومرره
 لكان الكلم عبثا. تن عل  األرهيالمو ود الناسبومه هم كال وكان  تمرقال إل  بوم خا م

إذا بيرال أنره أرقرال إلر  بومره ثرم دعرا علرري م فرأغر  هللا الةرالم كلرهت فمرا ذنرب هرا,ا األبريرراا و
 !ولم ت لك األره كل ا بذنب بوم كفر ؟؟ م ت ل م الدعو الذين ل

 رو مو رود  رراطم فره الرنص القرآنرهت ف تإذا فنوح أرقال إل  بومه فقات ولريس هرذا اقرتنتام
نَّررا َوبَرَكرراٍت َعلَْيررَك َوَعلَرر  "بِ  :فرراو تةررال  يقرروال ةَرركَ يرراَل يَررا نُرروُح اْهرربِْا بَِقررلٍَم م ِ ررن مَّ مَّ َوأَُمررٌم  أَُمررٍم م ِ

نَّا َعذَاٌب أَِليٌم ]هود : َقنُ   "  [48َمت ِةُُ ْم ثُمَّ يََمق ُ م م ِ
المخالفرم لمرا  تفاآليم  ريطم فه و ود أمم مع نروحت ولننظرر كيرف فقرر المفقررون هرذه اآليرم

 ت يقوال اإلمام الرازي فه تفقير هذه اآليم ما ن ه: تقوله التورا 
ن أَُممٍ  وعل ْ " مَّ ةَكَ  م   أولئرك عل  طمله من من م: أبواال ثلثم عل  منه رادالم فه واختلفوا{ مَّ

ً  و ةل ررم مةرره ن رروا الررذين األبرروام   ميررع فرره الوبررت ذلررك فرره كرران مررا ألنرره ،!!و ماعررات أممررا
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 مةرك ممرن المرراد برال: براال مرن ومرن م أمماً،  ةل م القبب فل ذا هم، إ, البشر من أطد األره
 علري م تةرال  هللا طكرم وبرد آمنروا الرذين إ, مةره نكرا مرا أنره ذلرك ودليرال: بالوا!!!ت وتولداً  نقلً 

 مرن المرراد: براال مرن ومرن م[  40:  هرود{ ]  بَِليرالٌ  إِ,َّ  َمةَهُ  ااَمنَ  َوَماْ  : تةال  بوله فه بالقلم

 فره ومرن الثرانه القروال هرو والمخترار ،!!ذلرك بةرد قريولدون الرذين مرع الطا,ررين م مروع ذلك
ررن: ْ بولرره مَّ ةَرركَ  م   أنرره واعلررم! مةررك الررذين مررن ناشررئم أمررم وعلرر : والمةنرر  الغايررم، ا,بترردا{  مَّ
 نروح علر  عاف رم الرذين:  أطردهما:  بقرمين علر  مةره الذين من الناشئم األمم تلك  ةال تةال 
 تةررال  بأنرره و ررف م أمررم:  والثررانه.  اإليمرران أهررال وهررم إلرري م وبركاترره هللا قررلم و رروال فرره

 مرن الناشرئم األمرم برأن تةرال  فطكرم ، ألريم عرذاب يمقر م اآلخرر  فه ثم الدنيا فه مد  قيمتة م
:  المفقررون براال.  كرافر وإلر  مرامن إلر  ينققرموا وأن برد , القلم عليه نوح مع كانوا الذين
 ذلرك وفره المتراع ذلرك فره ودخرال ، القيامرم يوم إل  مامنم وكال مامن كال القلمم تلك فه دخال

 اهـ " القيامم يوم إل  وكافر  كافر كال الةذاب
فانظر كيف أولوا اآليم لم رد أن م اقتندوا فه مةلومات م إلر  الترورا  ت ولقرت أدري أيرن براال 

ت ولكرن لمرا قروالالقرآن أنه لم يكن فه األره غيرهمت ف ذه اآليرم التره برين أيردي م تنفره هرذا ال
  .اآليات من أ ال الروايات تولأ تكان للروايات قلاان , يقاوم

وهرذا  غيرر بومرهت مةره أبرواموفران نروح كران اوفانرا مطليرات وبراال بو رود إذا فالقرآن باال أن ا
ت ن كال الطيوانات وو,ةه فره القرفينموينفه القوال بأنه أخذ زو ا م تينفه األقاور  التوراتيم

 فأي قفينم هذه الته تطمال كال هذا الةدد من الطيوانات ؟!
ْمُرنَرا َوفَراَر التَّن روُر بُْلنَرا اْطِمراْل فِيَ را ِمرن كُرال ٍ َطتَّ  إِذَا َ اا أَ قيقوال بائال : ولكن هللا تةال  يقوال " 

"  [40َزْوَ ْيِن اثْنَْيِن َوأَْهلََك إِ,َّ َمن َقبََض َعلَْيِه اْلقَرْواُل َوَمرْن آَمرَن َوَمرا آَمرَن َمةَرهُ إِ,َّ بَِليراٌل ]هرود : 

 ف ذا دليال عل  ما يقولون به .
بتنروين الرلمت فرص هرو الوطيرد الرذي بررأ "مرن كرال" نطن ن د أن ط": كما باال البةه نقواللن 

ت فقالررت "مررن كررال زو ررين" برردون تنرروينت ونطررن  نأخررذ فرره هررذه المقررألم اااأمررا بررابه القررر
تفرض مرع الةقرالت إذ كيرف يمكرن أن يطمرال مرن كرال تأكثرر و هطفرصت ف ر اا ت وليس بقرااابالقر

أن هنراك طيوانرات المةرروف  أ ناف الكائنات اثنينت وكيف يأتون من  ميع أنطاا الةرالمت فمرن
ت فكيرف إ, فه المنااض الطار  وهلرم  ررا مو ود  إ, فه المنااض البارد  وغيرها , تو د غير

 "أتت هذه الكائنات من منااق ا إل  نوح وكيف اقتوعبت ا القفينم؟
مرن   ذا أمرره أن يأخرذنقوال: , يكلف هللا نفقا إ, وقة ا واألمر علر  بردر ا,قرتااعمت فر إنما و

ثنرينت اومرن كرال مرا هرو طولره زو رين  تثنرين ف رو يرأمره أن يأخرذ مرن كرال مرا ي ردهاكال زو ين 
ألن هرذا ممرا , يايقره و,  تالمو ود والمتروفر ولريس الكرال المالرضفالكال هنا المق ود به الكال 

 يقدر عليه قواا قيدنا نوح أوغيره.
ال زو رينت و هللا أعلرم ب رذه األزوامت إذا فاآليم لم تقال أكثر من أن هللا أمر نوح أن يطمرال مرن كر

 اثنين وأهله إ, من قبض عليه القوال ويطمال من آمن وما آمن مةه إ, بليال.
نراس غيرر نروح ومرن مةره وظلروا أوبراال بو رود  تإذا فالقرآن نف  مقألم عالميم الاوفان تمامرا

 181أطياات لم ي ب م الاوفان.
الررد علر  مرن يقرخرون مرن هرذا ت و عرره عاببرم الخقررانهرذه الق رم قررد إذا الغره من 

و , يو د له أثار فه الطفريات و عل  من يقخرون من القرفينم  تالاوفان الذي أغر  األره
 .الته طملت كال طيوانات األره

 

 فلح الخليال
                                                

 ألن هذا سيؤد  يلى تهاو   ر ان النظرية السامية التي يقولون بها. ,اليهود التسليم بهذا  يريد  ا181
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ي رد أنره  راا فره قريرته  تخليرال إبرراهيم عليره القرلم أبره األنبيرااالناظر فه ب  ر م طروال ال
 اا فه و ف قريدنا إبرراهيم عليره القرلم أنره  طي  ب الة ب الة اب:المأخوذ  من أهال الكتا

 قروالف رال هرذا ال .وأنره أخفرض فره دعوتره ولرم يرامن بره أطرد باقرتثناا أهرال بيتره تكان ابن ن ار
 موافض للقرآن أم مخالف له؟

 لنتأمال ولنرى  ب م أبه ا,نبياا فه آيات القرآن: 
األنبياا الذين ذكر ل م طوار مع الملروك  ت و182للملكن د أن القرآن يطكه مطاور  أبه األنبياا 

وبررين  الملرركت هررم إبررراهيم ويوقررف وموقرر  ونطررن نةرررف الةلبررم بررين موقرر  وبررين فرعررون
أما مرع أبره األنبيراا فن رد أن  ت و لم ي ر ذكر ألي طوار لنبه آخر مع الملك.يوقف وبين الملك

ففه هذا إشار  وا,طم إلر  أن إبرراهيم ت ولم يقتله بةد ذلكت فه ربه طام إبراهيم هو منالملك 
واألنبيراا كمرا نةررف  تبال , يبةد أن يكون من أبارب الملرك تعليه القلم كان من أشراف البلد 

 دوما ذوي مكانم فه الم تمع. ف ميكونون من أشراف القومت وإن لم يكونوا أغنياا 
ف و أي,ا مرأخوذ مرن الترورا   تااهأما القوال بأن إبراهيم لم يامن به أطد إ, زو اته ولوا وابن

نَّ أَْولَر  النَّراِس بِرِ ْبَراِهيَم لَلَّرِذيَن اتَّبَةُروهُ "إِ  :ومخالف لما ورد فه القرآنت وتأمال بوال هللا عزو رال
ُ َوِله  اْلُمْاِمنِيَن ]آال عمران :   " [68َوَهـذَا النَّبِه  َوالَِّذيَن آَمنُواْ َوَّللا 

 أتباع ألبه األنبياا غير أبربااه. ف ذه اآليم دليال عل  و ود
 بد يقوال بائال: وما المانع أن يكون الذين اتبةوه هم أبربااه؟

بَْد َكانَْت لَكُْم أُْقَو ٌ َطَقنَمٌ فِه إِْبَراِهيَم َوالَّرِذيَن َمةَرهُ إِْذ بَرالُوا "  :نقوال الدليال عل  ذلك بوله تةال 
ا ِ َكفَْرنَا بِكُْم َوبََدا بَْينَنَرا َوبَْيرنَكُمُ  ِلقَْوِمِ ْم إِنَّا بَُراا ِمنكُْم َوِممَّ اْلةَرَداَو ُ َواْلبَْغَ,راا  تَْةبُُدوَن ِمن ُدوِن َّللاَّ

ِ َوْطَدهُ إِ,َّ بَْواَل إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْقتَْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلرُك لَرَك  َُّ ِ ِمرن َشرْهٍا أَبَداً َطتَّ  تُْاِمنُوا بِا ِمرَن َّللاَّ
ْلنَا َوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِ يُر ]الممتطنم : رَّ   "  [4بَّنَا َعلَْيَك تََوكَّ

ف ذه اآليم فره قرور  الممتطنرم ذات د,لرم وا,رطم علر  أن قريدنا إبرراهيم كران لره أتبراع غيرر 
زو اته وأبنااه فاآليم تقوال  راطم " لقد كران لكرم أقرو  طقرنم فره إبرراهيم والرذين مةره مرن 
الناس الةاديين الذين تبراا من بوم م من أ رال الردين"ت والقردو  للنراس الةراديين تكرون برالنبه 

 , بم موعم أنبياا مثال إبراهيم وإقماعيال وإقطا  . تالذين هم مثل م توأتباعه
 . كانوا من الناس الةاديين بد يقوال بائال: هذا ليس دليل كافيا عل  أن أتباعه  

 هذات فاو تةال  يقوال: مو,طت آيم التوب :فنقوال
ا تَبَريََّن لَرهُ أَنَّرهُ َعردُ " ْوِعَدٍ  َوَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّ أَ ِمْنرهُ َوَما َكاَن اْقتِْغفَاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إِ,َّ َعن مَّ ِ تَبَررَّ  ُِ وِّ 

اهٌ َطِليٌم ]التوبم :     "[114إِنَّ إِْبَراِهيَم ألوَّ
كران وفلما تبين له أنه عدو و تبرأ منهت  تيه كان إل  موعد  وعدها إياهن اقتغفار إبراهيم ألبإ

ف ذا كان الذين مةه هم أو,ده وليس أتباعه ف ذا يةنه أن المد  الته اقتمر  تهذا فه أوال البةثم
ولد بةد فقيدنا إبراهيم أن ب عل  كبر وإقطا  –إبراهيم يدعو في ا ألبيه باربت خمقين عاما 

واطقرب األعروام طتر  كبرروا ون,ر وا ثرم يتبررأون مرن أبروام م  –  مرن الزمرانأقماعيال بفترر
مباشررر  و, يررزاال الخليررال يرردعو ألبيرره ف ررذا مررا , ي ررات أمررا إذا بلنررا أن هررذا الرردعاا كرران ببررال 
و,دت م وفه مقتبال طيا  الخليال وبةد ذلك بفتر  بليلم عند انت اا الموعد  وعندما تبرين لره أنره 

                                                
, وانظر في براهيم عليه السالم  ان هو الملكنفهم  ن ي فهذا  له على الفهم السارد المألوف, و ل نا نفهم اآلية فهما مغايرا تماما, 182

ب يهي   نو   ل مو ت ر  يي اآلية " يم  فيي ري اهي آج  ييبور  لوك   آت اه  ل ى ال ذي  ح   " [258]البقرة :  ....ّللا   الوم 
لى  ةرب مذ ور, و ةرب مذ ور هنا هو يبراهيم عليه السالم, وهللا تعذالى ةذال ي –و ما ةالوا في  تب النحو والباللة–فالضمير يعود 

س د ون  الن  في لير هذا الموضع "  آت يون اه م   مو ي حو ة  و  م  الوحي و ت اب  و  يم  الو ي اهي ليهي ف ق دو آت يون ا آل  ييبور  ن ف ضو ا آت اه م  ّللا   مي ً اإ  ع ل ى م  لو ا يماً ]النساء  مُّ ع ظي
نه ولد مل ا, , وليإ الع إ  ما جاء في الرواية اإلسراريلية, و  يشترط   ن يبراهيم عليه السالم  ان مل افهذه اآلية دليل على " [54: 

ولو  ان هللا هو من آتي النيروز الملك, فلم و يف يجادله يبراهيم, ين ها الملك حا م بأمر هللا! ةد يبدو  فقد ي ون  وتي الملك بعد ذلك.
 -!!الذ  ح م العذالم  لذه-, فهو   يتصور ةصة سيدنا يبراهيم ي  مع وجود النيروز, وةد يرفضههذا التصور لريبا جدا عند القارحء

, ونفهم منه الملك الجبار, ول ن هذا التصور لم يأت به القرآن, فيجب علينا  ن نلغي    تصورات مسبقة في  التعامل مع النص القرآني
 ,   ما ةاله فالن عن عالن اإلسراريلي.ما يقوله فقط
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" هم أتباعره  ه ف ذا ما ينق م مع القيا  ت وب ذا يلزم أن يكون " والذين مةهعدو و  تبرأ من
 ممن اامنوا به وليقوا أو,دهت وهللا أعلم .

علري م  ميةرا ال رل   تهرذه الق رم إظ رار المكانرم الطقيقيرم ألبره األنبيرااقررد إذا الغره من 
 .ت ونفه القوال بأنه أخفض فه دعوتهوالقلم

 

 الخليال والايور
 :وهه بوله تةال   تهآيم أخرى متةلقم بتوبف مع ن تما أننا نتطد  عن خليال الرطمنبو
ِ أَِرنِه َكْيَف تُْطيِـه اْلَمْوتَ  بَااَل أََولَْم تُْاِمن بَااَل بَلَ  َولَـِكن ل ِيَْاَمئِنَّ وَ " بَْلبِه بَرااَل إِْذ بَااَل إِْبَراِهيُم َرب 

َن الاَّْيِر فَُ رْ  رْنُ نَّ ُ رْزااً ثُرمَّ اْدعُُ رنَّ يَأْتِينَرَك َقرْةياً فَُخْذ أَْربَةَمً م ِ هُنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْ ةاَْل َعلَر  كُرال ِ َ بَراٍل م ِ
َ َعِزيٌز َطِكيٌم ]البقر  :   "[260َواْعلَْم أَنَّ َّللا 

ت فررووا ه  ور  خليال الرطمن تشروي ا كبيرراشو تطي  فقرت هذه اآليم تفقيرا ع يبا مردودا
 ما رواه الابري:ير من الرواياتت نذكر من ا فه تفقيرها الكث

 أن بلغنرره:   ررري  ابررن برراال:  برراال ط ررام، طرردثنه:  برراال الطقررين طرردثنا:  برراال القاقررم طرردثنا"
عررت برد والايررر القرباع علي ررا طمرار ب يفررم هرو إذا ، الاريررض علر  يقررير هرو بينررا إبرراهيم  تمزَّ
ررباع، ذهبررت فلمررا. عظام ررا وبقرره  لطم ررا،  فوبررف ، واآلكررام ال برراال علرر  يرررالا واررارت الق ِ
 كيرف أرنره رب  ! والايرر القرباع هرذه بارون مرن لت مةنَّ را علمرتُ  برد رب  :  براال ثرم.   وتة ب،
 " اهـ .كالمةاينم الخبر ليس ولكن! بل : باال تامن، أولم:  باال! الموت  تطيه

ا مرن خليررال ت فر ذا كرران هرذراهيم عليره القرلم وبررع لره الشرك!برال إنره وردت روايرات تقرروال إن إبر
الرررطمنت فمررا بالنررا بةرروام النرراست ولررن نةررره هررذه الروايرراتت والة يررب أن اإلمررام ابررن  ريررر 

 الابري ر ا هذا الرأي!! .
 فه و ف هذه الايور :  الابري بةد ذلك  ثم باال

 ابرن باال(  الاير من أربةم فخذ باال:)  ط ام طدثنه: باال الطقين، طدثنا: باال القاقم، طدثنا" 
 .وطمامم وااووس، وغراب، ديك، أنه وازعم:  ري 

 وو  ِ  ررن إليررك ا,ررمم ن(  إليررك فُ ررْرهن:)  بولرره فمةنرر  " ثررم برراال فرره تأويررال "  رررهن " :
ره ومرن. إلره   بره أببرال أي ،" إلره   و  رك ُ رْ  " : يقاال كما نطوك، (  إليرك ف ررهن:)  بولره َو َّ

. عليرره الظرراهر بد,لررم اقررتغنااً  ذكررُره ترررك بررد متررروك عنررده الكررلم فرره كرران ، التأويررال هررذا إلرر 
 ا ةرال ثرم) باة ن، ثم ،( إليك ف رهن الاير من أربةمً  فخذ)  : باال:  عنده طينئذ مةناه ويكون
 (.  زًاا من ن  بال كال عل 
ة ن:  " ال اد " ب,م كذلك برس إذا ذلك مةن  يكون أن يطتمال وبد  يكرون أن يطتمرال وبد ، با ِ
ة ن:  " دال ا " ب,م كذلك برس إذا ذلك مةن   :الطمي ِر بن توبم باال كما ، با ِ

ا  أُقُوُرَها َشِديدٍ  ِعيَدانٍ  بِأَْاَرافِ  ...نُقُوعُهُ  أَاَّتْ  الَطْبالَ  َ ذَْبتُ  فَلَمَّ
  يَُ وُرَها اْرتِقَائِه َكادَ  َوبَدْ  بِنَْ ِ,ه ...بَلَْغتَُ ا َطتَّ  األْقبَابَ  ِلهَ  فَأَْدنَتْ 
 ويكرون ،وترأخير تقرديم الكرلم فره كران ، (ف ررهن:) بولره ويالتأ ذلك كان وإذا  .يقاة ا: يةنه
ت (.........) !!!".خرذ"  رلم مرن" إليرك" ويكرونا  فِ ررهن إليرك الايرر مرن أربةرم فخذ: مةناه
" ف رررهن" :بررأ مررن لقرراا  و,( فُ رررهن) :لقولره يةرررف , أنره الكوفررم نطرويه بةرره وزعرم
 مرن برراا  فه" !  إليك هن فِ رْ  " يكون أن إ,. التقايع، فه و ً ا وكقرها،"  ال اد " ب,م
 وعينره عينره، مكران  ةلرت فةلره"  ,م " تكرون أن وذلرك ،المقلروب مرن"  ال راد " بكقرر برأه
 طو,ره فره يَْ رِري برات " :تقروال الةرب ف ن ،" َ ْريًا ي ري َ َرى " من فيكون ,مه، مكان
 .................ت" اهـ اقتق  إذا:  "

كبير الابري يريدنا أن نةتقد أن خليال الرطمن طد  شك بقلبهت فالب إلر  الررطمن إذا فاإلمام ال
عرد   ت فأمره هللا بأخذ ايرور وتقارية ن وو,رة ن علر يريه كيف يطه الموت  ليامئن بلبهأن 

!! ولقرت أدري مرا رأى بةينره ولريس الخبرر كالمشراهد ت فيكون بد  باال ثم دعوت ا فتأتيه قةيا
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 تةار  للنراسات , تُ يرم طقيم ليامنت ف ذا كانت اآلآييالب  تإنقان عادي الفار  بينه وبين أي
 ؟!!ا للخليال ما , نقبله عل  أنفقنالكه يامنوا بةقول م وبلوب مت فما لنا ر,ين

وكرال هرذا طتر  يرتم القبروال  تالكلمرمطرروف  قلربغيرر بنيرم الكلمرم فو توبدم اإلمام الابري وأخر
ت ولقد انتبه اإلمام الررازي بتاتا"ت و لكن اآليم لم تقال هذا بالقوال أن  رهن إليك تةنه "باة ن

  برال كرال علر  ا ةرال ثرم وباة رن، إليرك أمل رن: بيرال كأنره": إل  ,ررور  و رود مطرذوف فقراال
 اهـ" عليه الكلم لد,لم باة ن هه الته ال ملم فطذف ،  زأ من ن

هت ونررذكر للقرراد  وابةررا ف ررم الكررلم برردون و ررود مطررذوف أولرر  مررن تقرردير مطررذوف نختلررف فيرر
الةلماا بو, رائةا فره هرذه اآليرم بردون افترراه أي مطرذوف أو تقرديم أو ترأخيرت و هرذا الررأي 

 ت طي  يقوال:!الذي بالوا فيه .... ألبه مقلم األ ف انه
 برره بررب مثررا, تةرال  هللا أراه تةرال  هللا مررن الميرت إطيرراا الرب لمرا القررلم عليره إبرراهيم إن" 

 الايررور فةررود أي ،  183اإل ابررم علرر  والتمرررين اإلمالررم إليررك ب رررهن مرررادوال ، عليرره األمررر
  برال كرال علر  فا ةرال ، كرذلك  رارت فر ذا ، وأتترك أ ابترك دعوت را إذا بطير  ت ير أن األربةم
ً  يأتينررك ادع ررن ثررم ، طياترره طرراال واطررداً   عررود فرره مطقرروس مثرراال ذكررر منرره والغررره ، قررةيا
 " مالق ول قبيال عل  األ قاد إل  األرواح
 فرره المشرر ور أن: األوال بو رروه عليرره واطررت . فقاة ررن: منرره المررراد بررأن القرروالاإلمررام   وأنكررر
 فكران عليره، يردال مرا اآليرم فره فلريس والرذبا التقايرع وأمرا أمل رن{  فَُ رْرهُنَّ ْ  بولره فره اللغم

ً  اآليم فه إدرا ه  .ي وز , وأنه علي ا الدليال يدال لم باآليم لزياد  إلطابا
 يتةردى وإنمرا بر له يتةردى , ذلرك فر ن ،إليك يقال لم باة ن ب رهن المراد كان لو نهأ: والثانه
 .اإلمالم بمةن  كان إذا الطرف ب ذا
 الايرر مرن أربةرم إليرك فخرذ: والتقردير وترأخير، تقرديم الكرلم فره يقراال أن ي روز , لرم: بيرال ف ن

 .الظاهر خلف لتزامها إل  مل  ا دليال غير من والتأخير التقديم التزام: بلنا .ف رهن
 األ ررزاا كانررت وإذا أ زائ ررا، إلرر  , إلي ررا عائررد{ ادع ررن ثُررمَّ ْ بولرره فرره ال,ررمير أن: والثالرر 
 عائرداً  ال,رمير يكون أن يلزم األ زاا تلك بةه  بال كال عل  المو,وع وكان متفا لم متفربم

ً  الظاهر، خلف وهو إلي ا، , األ زاا تلك إل   عائرداً {  َقرْةيًا أْتِينَركَ يَ ْ  بولره فره ال,رمير وأي,ا
{  يَأْتِينَركَ ْ فه ال,مير كان بةه إل  األ زاا بةه قة  إذا بولكم وعل  تإ زائ ا إل  , إلي ا
 .إلي ا , أ زائ ا إل  عائداً 

 مقرلم أبره ببرال كرانوا الرذين المفقررين كرال أن: األوال بو روه المشر ور بالقوال القائلون واطت  
  لإل مرراع إنكرراراً  ذلررك إنكررار فيكرون أ زائ ررا، وتقايررع الايررور كتلرر ذبرا ط ررال أنرره علرر  أ مةروا
 علر  مزيرم فيره لره يكرون فرل وقرلم، عليره هللا  رل  ب براهيم مختص غير ذكره ما أن:  الثانه
 .الغير
 إلر  أ يرب أنره علر  يردال اآليرم وظراهر الموت ، يطيه كيف هللا يريه أن أراد إبراهيم أن: الثال 
 .الطقيقم فه اإل ابم تط ال , ممقل أبه بوال وعل  ذلك،

رْنُ نَّ  َ باَلٍ  كاُل   عل  ا ةال ثُمَّ ْ  بوله أن: والرابع   رزأ  ةلرت الايرور تلرك أن علر  يردال{  ُ رْزاا م 
 يكرون أن في رب األربةرم إلر  ال رزا أ,اف أنه: الو ه هذا عن ال واب فه مقلم أبو باال  زأ،
 طمرال أن إ, مطرتملً  كان وإن ذكرته ما أن :وال واب تاألربةم تلك من الواطد هو بال زا المراد
ً  أو  زأً  من ن واطد كال من  بال كال عل  فا ةال: والتقدير تأظ ر ذكرناه ما عل  ال زا  ".بة,ا

أما اإل ماع المخالف للغم و المأخوذ من أهال الكتاب فل ط م فيهت و أما القوال برأن هرذا لريس و
مرن يريرد أن يقروال إن خليرال الررطمن يريرد مثرا, فقوال  تفيه مزيم إلبراهيم عليه ال ل  والقلم

أما نطن فنقوال أن إبراهيم عليره القرلم لرم يطرد  لره شركت ولكرن ط رال  !طيا ليوبن بمقدر  هللا
له ا,اراب فه هذه المقألمت فالب إل  هللا أن يريه كيفيم إطيراا المروت ت وابةرا لرم يكرن يريرد 

 .الكيفيمأن يتأكدت بال يريد 
                                                

 عصفور صوار".هذا ا ستعمال من اللغة ةولهم " والدليل على 183
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أن يةودهرا عليره برأن يأمرهرا أن يأخرذ أربةرم مرن الايرر و, ي منرا النروعت  وفرأمره هللا عزو رال 
أن ت وهذا ما نراه كلنا فه تربيرم ال رقور مرثلت فمربره ال رقور يردعو ال رقر في يبرهت وفت يب

ي ةال عل  كرال  برال مرن ن  رزاات فتكرون ال براال إمرا أربةرم  براال أو ثلثرم أو إثنترينت ثرم يردعو 
 الايور فتأتيه قةيا.

لغره من هذا األمر وا,ا وهو ,رب المثال إلبراهيم عليه القرلمت فر ذا كران إبرراهيم الةبرد وا
ثُرمَّ "  :د ايرا ف ذا دعاها أ ابتهت فما بالنا بالرطمنت فقيدعونا يوم القيامرم فن يربالمخلو  عو  

َن اأْلَْرِه إِذَا أَنتُْم تَْخُرُ وَن ]الروم : َدَعاكُمْ إِذَا   "  [25 َدْعَو ً م ِ

ت فاو يدعو فن يبت والقوال ب,رب المثرال لقريدنا إبرراهيم لم أن إطياا الموت  يكون بالدعو فية
 أول  من القوال بأنه أراه عيانا   ارا ألنه شك.

ف ذا التفقير الذي يقولون به يةد قبم فه طض خليال الرطمنت ولكن إذا كانوا بد بالوا أنره كرذب 
كرال مقرلم أن ينرزه خليرال ي رب علر    م هرذاقرولت ف185ت فما ل م , يرمونه بالشك184ثل  كذبات
 .الرطمن عنه

الماالبرم بمرا , يقروال  عرن هوتنزي ر تالغره من هذه الق م نفه طدو  الشرك عرن الخليرال نإذ
 ت و,رب األمثاال للناس وتقريب عمليم البة  إل  األذهان.به الةوام

 

 هعره بناتلوا و
ونتنراوال  نبره هللا لروا عليره القرلمت طردي  عرنإلر  الأن تكلمنا عن خليال الررطمن ننتقرال  ةدب و

 راا فره  طير   نقام واطد ت وهره عر,ره بناتره علر  بومره طرين  رااوا يراودنره عرن ,ريفه.
أنره عرره علري م نقراا القريرم وبراال  ت"باال ها,ا بناته إن كنتم فراعلين" :تفقير بوله تةال 

 ل م. عل  اعتبار أن النبه لوا أبٌ  تعلي م بناته
 ؟!فكيف يكون النبه أبا ل م وهم ينكرون نبوته وأبوته تير يةد تفقيرا قخيفاهذا التفقو
الرزوام , عرن اريرض الزنرات  قربيالعلر   توو د تفقير يقوال أنه عره علي م بناته ال رلبيات 

وإن كان القيا  لم يشر إل  مو,وع الزوام بال ذكر الةرره بردون إشرار  إلر  الرزوامت ولكرن 
ت ف ررذا مرردخال ت و, يطررض لنررا أن نقرردر مطررذوفافاآليررم لررم تررذكر هررذا هررذا أف,ررال مررن القرروال األوال.

 .الخلف دوما
, يق رد بره  تيمكن القوال بأنه عره بناتره علر  القروم عر,را "قرابريا"ولطال هذه اإلشكاليم  

أو , يقرتايبون هررذا النرروع ت كمررا  تال رد ولكنرره عررره بنتيره اعتمررادا علرر  أن رم يقررتطون منرره
نت تط زه عنه "دعه وا,ربنه أنا" وأنت تقوال هذا ألنرك واثرض أنره تقوال لر ال ي,رب آخر وأ

  ولو علمت أنه ي,ربك ما بلت هذا و, تةر,ت لشفاعم. ت, ي,ربك
 

 يوقف وال م
                      

موبرف مشرابهت وهرو هرم قريدنا يوقرف ننتقال إل   عره بنات قيدنا لواتو بةد أن تكلمنا عن 
بالرت فره طرض األنبيراا مرا ,  اإلقرائيليم الش ير  الوارد  فره طقره ن د أنطي  ت بامرأ  الةزيز

أَى بُْرَهرراَن َرب ِررِه " :بولرره تةررال  يقرراالت ووردت فرره تفقرريرهم  ررْت بِررِه َوَهررمَّ بَِ ررا لَررْو, أَن رَّ َولَقَررْد َهمَّ
 "  [24يَن ]يوقف : َكذَِلَك ِلنَْ ِرَف َعْنهُ الق وَا َواْلفَْطَشاا إِنَّهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِ  

                                                
ة  لكن من الجائ  أن يكذب أبو األل ياء )ص(ح فال ادة الذين ق لوا حبيث كذب إب,اهيم ال يشكون في الا, اة ال يجول أن يكذب ال, ا184

 أبباح فهم فوق م توى الش ها ح  ال مالع من جعل الكذب ال يعني الكذب  لكن ال يمكن أن ي,د التبيث!! 
, ولقذد درسذنا هذذه الروايذة والعجيذب .."!!من يبراهيم نحن  حق بالشك)ص(تقول "الغريب  ن هناك رواية مدسوسة على الرسول 185

باأ علي م هل يذا ةال و !!فنحن لم ولن نشك  يضا!!, يذا فالرواية تفيد نفي الشك نهم ةالوا لنا ين معنى الرواية: بما  ن يبراهيم لم يشك, 
يساء فهمه حتما, ولم هذه اللفة الطويلة, لم   يقول هذا ال الم الفلسفي الذ  س)ص(فهم منه ما يدعون؟ ولم يقول الرسولي   ,الرسول هذا

 صح السند  لغي العقل وةبل المتن. ول ن لما  المهم الذ  ذ روه في التفسير مباشرة؟
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ثررار  ال نقرريم أو طكايررا الترره ت ررلا لفرريلم خرافرره أو طكايررات اإل تالةديررد مررن الروايرراتف رراات 
أنه هرم ب را ليوابة را وبةرد من را وهو  :طي  أن ا روايات مختلفم ملخ  ا هنا نورد و !ال دات

الروايرم فره تبةرا لمرا رأت -مقةد الر ال من زو ه فررأى كفرا أو قرمع  روتا أو رأى و ره أبيره 
 !فامتنع عن ذلك  -تفقير "برهان ربه"

األنبيراا وطتر  مرع ال رالطين المتقرينت ومرا الفرار  إذا  بردروهذا القوال بوال باارال , يتفرض مرع 
فاإلنقان الةادي إذا رأى وهو يرتكب أي  رم شيئا غير عرادي  !بين النبه والفققم من الناس؟

 ؟فه هذا الموبف نليه القلم إذفقيقلع عن فةله ويتركهت فما المزيم ليوقف ع
باال بةره الةلمراا: هرم ب را ال رم الابيةره وهرذا أمرر , اختيرار فيرهت من هذا المأز   خرومولل 

 . ولكنه , يتفض مع اآليات وهذا الرأي أخف من قابقه
و, دليرال فره الرنص علر  هرذا القروالت برال إن  .وباال بةه الةلماا: هم ب را لي,ررب ا أو ليردفة ا

 الفهت فلو كان ال م لي,رب ات فما دخال برهان ربه إذا؟ القيا  يخ
و اآليم , تطتام إل  شرح أو تفقير أو تو,يا ت بال تاخرذ كمرا هرهت كرال مرا هنالرك أننرا قرنقف 
 عل  "به"ت أي أننا قنقرأ "ولقد همت به"ت ونقف ثم نبدأ "وهم ب ا لو, أن رأى برهان ربه" 

 ترهان ربره ل رم ب رات فرال م لرم يطرد  لو رود البرهرانلو, أن رأى ب عليه القلم أي أن يوقف
 وكما نةرف ف ن "لو," طرف امتناع لو ودت فمع و ود البرهان امتنع "ال م" 

  واب "لو," , يقدم علي ات ف ذا الف م غير مقبوال. :بد يقوال بائال
ي ررات ثررم قرردم علفنقرروال: ,ت هررذا مررن تطكمررات القرراد  النطررا ت ف ررم يقولررون أن  ررواب لررو, , يُ  

َوأَْ ربََا فُرَااُد أُم ِ ُموَقر  فَاِرغراً إِن َكراَدْت لَتُْبرِدي بِرِه لَرْوَ, يةودون ويقولون فه مثال بوله تةال  "
بَْانَا َعلَ  بَْلبَِ ا ِلتَكُوَن ِمَن اْلُمْاِمنِيَن ]الق ص :   "[10أَن رَّ

ت ئرب القراد  النطرا ت و هذا من ع ا واب الشرات و واب الشرا نفقه مطذوف!! دليالهنا بدم 
ف م يأ لون بواعد ومن أ ل ا نرى الة ب فه التأويالت فيقولون مثل: إن الفاعال , يتقدم علر  

َن اْلُمْشرِرِكيَن اْقرتََ اَرَك فَرأَِ ْرهُ َطتَّر  يَْقرَمَع " :الفةالت لذا يقولون فه  مثال بوله تةال  َوإِْن أََطٌد م ِ
ِ ثُمَّ أَْبِلْغهُ َمأْمَ   " [6نَهُ ذَِلَك بِأَنَُّ ْم بَْوٌم ,َّ يَْةلَُموَن ]التوبم : َكلََم َّللا 

 التقدير: و إن اقت ارك أطد من المشركين إقت ارك....!!
ي ررب أن ف  تخاررأهمردهت وا,عتقراد ب وا رربف رذا ا,قررتقراا أو التخرري  للقاعررد  النطويررم مرن ال

يقولره القراد  النطرا  يكرون  لريس كرال مراعلر  أي طراال فت و نف م اللغم بل مطذوفات أو مقردرات
 ت ومةيار ال طم والخاأ هو القرآن وليس كلم فلن أو علن. طيطا
نكترم بلغيرم وهره المشراكلمت فلقرد لدم  واب الشرا عل  "لو,"ت كيدا فره النطرا ت وهرذا ف نا بُ 

 وهم ب ا لو," "بيال:  –وهللا أعلم–باال هللا تةال  "ولقد همت به" فمن  أ ال المشاكلم 
 يقوال بائال: ولكنك تةيب دوما عل  من يقوال بالتقديم والتأخير. بد

: نطن , ننفه و ود التقديم والتأخير فه اللغرمت ف رذا مو رود و, يقرتايع أن ينكرره أطردت نقوال
ولكن نطن ننفه القوال بتقديم أو تأخير من أ ال تغيير المةن ت و لكن هنا فه هذه اآليرم , تغييرر 

 :فه المةن ت فمةن 
ب ا لو, أن رأى برهان ربه" ا "لرو, أن رأى برهران ربره ل رم ب را"ت  وهرو امتنراع ال رم هم "

 لو ود البرهانت أم أن القارىا ي د اختلفا بين ما؟
 واطد. األقاقه ولكن ابةا هناك فرو  بلغيم  وإشاريم بين الترتيبينت ولكن المةن 

فيك ورافةك" يغير المةنر ت فةلر  الترتيرب فه بوله تةال  "متومثل القوال بالتقديم والتأخير  أما
الوارد فه القرآن كان التوفه أو, ثم الرفعت أما لو بلنا بالتقديم والتأخير فقيكون الرفع أو, ثم 

 التوفهت وهذا ما يغير مةن  اآليم.
هرذه الق رم عرره ا,قرتخدام األمثرال لل رنس النظيرف فره الق رمت وتبرئرم قرد إذا ال دف من 
 يه القلم من القبم الته أل قت به فه التورا .قيدنا يوقف عل
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 موق  والبئر والشيخ
 

ننتقرال إلرر  أهرم شخ رريم طكيررت طول را الروايررات ورويررت  تو بةرد أن تطرردثنا عرن قرريدنا يوقررف
وهررذه الشخ رريم هرره قرريدنا موقرر  بداهررمت فلقررد ورد فرره طقرره الكثيررر مررن  تطول ررا الخرافررات

الي ود! ثم ُ ةلت تفقريرا لكتراب هللا! علر  الررغم مرن  ال الداخلين فه اإلقلم منبف, الرواياتت
إِنَّ َهذَا اْلقُْرآَن يَقُص  َعلَ  بَنِه إِْقَرائِياَل أَْكثََر الَِّذي هُْم فِيِه يَْختَِلفُوَن ]النمرال : أن هللا تةال  باال: "

ن رطا "ت إ, أن اآليرم بُلبرتت فأ ربطنا نف رم كتابنرا علر  ,روا اإلقررائيلياتت برد, مرن أن [76
 المتةلقم ب ذا النبه الةظيم: تونطاوال هنا أن نذكر أهم الروايات اإلقرائيليم ل م وللةالم كله!

رَن النَّراِس يَْقرقُوَن َوَوَ رَد "وَ  : اا فه تفقير بوله عزو ال رمً م ِ ا َوَرَد َمراا َمرْديََن َوَ رَد َعلَْيرِه أُمَّ لَمَّ
َعراا َوأَبُونَرا َشرْيٌخ َكبِيرٌر  ِمن ُدونِِ ُم اْمَرأتَْيِن تَذُوَداِن بَااَل َما َخْابُكَُما بَالَتَا َ, نَْقِقه َطتَّر  يُْ رِدَر الر ِ

ِ إِن ِه ِلَما أَنَزْلَت إِلَهَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيٌر فَ  ال ِ فَقَااَل َرب  ت [24,23]الق رص :  َققَ  لَُ َما ثُمَّ تََولَّ  إِلَ  الظ ِ
 الةديد من الرواياتت مفادها أنه:

فلما أن أتم القروم القرقيا  وو د ا,مرأتينت عندما ورد ماا مدين و د الناس يققونأن موق   
غاوا البئر ب خر  عظيمم , يقتايع طمل ا وزطزطت ا إ,  ماعم مرن النراس فنزع را موقر  

 وقق  ل ما. 
فاآليررم ت وم رادمم للمناررض والةقرال توإذا تأملنرا فره هررذا التفقرير و ردنا فيرره غفلرم عررن القريا 

فقرأل ما فةلرم  ت: موق  لما ورد الماا وو د عليره  ماعرم تقرقه وامررأتين , تقرقياننتقوال أ
قرررتايةان تأن الةلرررم هررره أن أبوهمرررا شررريخ كبيرررر , يقررردر علررر  القرررقيات وهمرررا ,رررةيفتان فرررل 

ال "ثم"ت إذا فراألول  قتةم"الفاا" وهه تفيد التواله والمتابةم ولم ت اآليم اقتةملتفت المزاطمم
مررأتينت وهرذا هرو ق  القوي البدن ما أن قمع ذلك طت  زاطرم القروم وقرق  للأن يقاال بأن مو

المنتظرر مررن أخرل  األنبيرراا مررن ن رر  المقت,ررةفين فرره كرال زمرران ومكررانت أمرا مررا روي ف ررو 
مخالف للةقال والمناضت فلماذا يغاه الناس البئر بةد أن يققوا وهناك من لم يقض بةد ويقكت 

كتن ل,ةف ن لم لم يتكلم موق  القويت الذي اقرتااع رفرع الط رر وإذا ق  ها,ا و, يتكلمون؟
 هللا أعلم. !بمفرده بزعم م وقكت طت  ان رفوا؟

  فرره التةامررال بررين الر ررال الغررره مررن هررذه الق ررم نررزع الطقاقرريم الشررديدن يكررون أيمكررن إذا 
لم مرا ت بةكس الكثير من األخو  الذين يفخمرون هرذه المقرألمت فرالنبه موقر  عليره القروالمرأ 

 أن رأى امرأتين تطتا ان المقاعد  طت  عره علي ما مقاعدته.
 

" مرا يفيرد أن هرذا الشريخ الكبيرر هرو "شرةيب ت"وأبونرا شريخ كبيرر"  اا فه تفقير بولره تةرال 
 تاألهميم بمكان كون هذا الشيخ هو شرةيب أو غيررهغير ت وعل  الرغم من أنه من عليه القلم

وال عل  األنبياا والخوه فه القررآن بغيرر علرمت وعردم األخرذ طر ا عل  عدم التق تف نا نو,ا
 ت زئته و ةله ع,ينات خاأ هذا الرأي:كنموذم لبه ككالت و

فمرن  تالته تةاملت مع القرآن كأنه نص درامره ت186قبب و ود هذا الرأي هو بةه الروايات 
 !للم ادفم! ويا تآخر اله موق  نبيأ ال إثار  المقتمةين يكون الشخص الذي يقاب

 
                                                

" مدار هذه األحاديث على ابن لهيعة و خشى  ن ي ون  خطذأ  :لق عليها اإلمام ابن  ثير ةارالهذه الروايات ضعيفة السند و ما ع 186

"الصواب  ن هذا   يدرك ي  بخبر و  خبر تجب به الحجة في ذلك", فها هذو  . وعلق عليها اإلمام ابن جرير  يضا ةارال:في رفعها"
 يضا شيخ المفسرين الطبر  الذ  ةبل طوام عنده في  تاب تفسيره يضعف األحاديث, فمن يريد  ن يدعي  نه شعيب عليه السالم فما 

 حجته؟ 
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ت فراو عزو رال يقروال فره القررآن علر  لقران مةار,م للقرآنالروايات و دنا أن ا  فهإذا نظرنا 
ثْراُل َمرا شةيب عليره القرلم مخاابرا ومخوفرا بومره: " َويَرا بَرْوِم ,َ يَْ رِرَمنَّكُْم ِشرقَابِه أَن يُِ ريبَكُم م ِ
نكُم بِبَِةيٍد ]هود : أََ اَب بَْوَم نُوحٍ أَْو بَْوَم هُوٍد أَْو بَْوَم َ اِلاٍ َومَ   " [89ا بَْوُم لُوٍا م ِ

فالنبه شةيب كان بريبا زمنيا من بوم لوا ت فيبةد  دا أن يكون عا  طتر  زمرن موقر  عليره 
ت ونلطرظ أن  -تبةرا لمرا  راا فره الترورا !– القلم وبد كان بين ما برابرم أربةمائرم عرام أو يزيرد

فبدأ بنوح ثم هود ثرم  رالا ثرم لروا طتر  , يردعه أطرد  تالترتيب فه اآليم ترتيبا زمنيا لانبياا
ثرم إنره لرو كران النبره شرةيب لكران هرا,ا مرن ن روا  أن البةد بين شةيب ولوا كان بةدا مكانيرا.

 فيقتطيال أن يتةاملوا مع نبي م وبناته ب ذا الشكال . تمةه من ال يطم
فقابرال شريخا  رالطا مامنرا  تالبقيا المقبوال لآليم أن موق  عليه القرلم فرر إلر  مردين ف موال

باو فتوقم فيه خيرا فزو ه إطدى بناتهت ولكن لمرا كانرت مردين بلرد النبره شرةيب عليره القرلم 
و ررد الق ا ررون مررن بنرره إقرررائيال فر ررم رائةررم لطبكررم دراميررم ل ررذه الق ررمت فمررن ينبغرره أن 

المفقررين  ولاقرف تربة م كثيرر مرن يكون هذا الشيخ المامن فه مدين قوى نبه هللا شرةيب؟!
 .بدون تطقيض أو تثبت

الغررره مررن هررذه الق ررم: و ررود ر رراال  ررالطين فرره كررال مكررانت وأن هللا يقرراعد و ين ررر مررن 
 ت وهللا أعلم.واقتطباب الخابم للبنت إذا و د الر ال ال الا تيخرم م ا را إليه

 

                        موق  وعقد  اللقان 
رن ل َِقرانِه ]اره : اْطلاُلْ و َ" : اا فه تفقير بوله تةال  " الةديرد مرن الروايراتت مثرال [27 عُْقَد ً م ِ

 : اإلمام الابريهذه الته ذكرها 
، عررن أقررباا ثنرا: برراال عمرررو ثنرا:  برراال موقرر ، طردثنا" ك لمررا: برراال القردي   يةنرره ، الغررلم تطرر 

 خرذه:  وبالرت فرعرون، ناولتره إذ به، وتلةب ترب ه هه فبينما  بيا، آقيم أمه أورته موق ،
 ,)  :آقريم بالرت بالرذباطين، علره  :  فرعرون فقراال فنتف را، بلطيتره موقر  أخرذ إليه أخذه فلما ،

 وبرد  رباه، مرن هرذا  رنع وإنمرا يةقرال، ,  به   هو إنما( َولًَدا نَتَِّخذَهُ  أَوْ  يَْنفَةَنَا أَنْ  َعَق  تَْقتُلُوهُ 
 فر ن  مررا، لره وأ,رع ،اليرابوت مرن طليرا لره أ,رع أنا من  أطل  م ر أهال فه ليس أنه علمت
، هو ف نه ال مر أخذ وإن ، فاذبطه يةقال ف و اليابوت أخذ  وو,رةت يابوت را لره فأخر رت  ربه 
 موقر  فارط را  مرر ، يرده فره فارح وقلم، عليه هللا  ل   برائيال ف اا  مر، من اقتا له
 ،(بَرْوِله يَْفقَُ روا َقرانِهلِ  ِمرنْ  عُْقَد ً  َواْطلاُلْ ):و ال عز هللا يقوال الذي ف و لقانه، فأطربت فيه، فه

 اهـ ".ذلك أ ال من موق  عن فزالت
وهذا التفقير مقتغرب  دات إذ كيف يقتمر موق  ممقكا برال مر  بةرد أن شرةر بطرارت را و, 

 بال وي,ة ا فه فيه بةد ذلك فتطربه؟!  تيرمي ا
لرمت واألول  طمال هرذه الةقرد  علر  ثقرال اللقرانت وذلرك أن موقر  تررك م رر عشرر قرنوات كام

كان يتكلم في ا لغم أخرىت فأثر ذلك عل  كلمه لةردم مرن يلغيره ويكلمره ب رذه اللغرمت أو القروال 
فالرب طرال عقرد  لقرانهت واألولر   تبأن موق  عليه القلم لم يكرن متكلمرا ف ريطا مرن األقراس

 لغم لفتر  اويلمت وهللا أعلم.طدي  بالطمال الةقد  عل  ترك ال
 ا قبب ا,قتةانم ب ارون عليه القلم.إذا الغره من هذه الق م تو,ي

 

 موق  وع ال القامري
 مإل  أهم اإلقرائيليات المتةلقم بموقر  عليره القرلم وهره "القرامري والة رال"ت واآلير  الون

بَرااَل فََمرا َخْابُرَك يَرا َقراِمِري  بَرااَل بَُ رْرُت بَِمرا لَرْم " :المطوريم فه هذه الروايرات هره بولره تةرال 
لَْت ِلره نَْفِقره ]اره: يَْبُ ُروا بِِه  قُواِل فَنَبَرْذتَُ ا َوَكرذَِلَك َقروَّ ْن أَثَِر الرَّ "ت [96ت 95فَقَبَْ,ُت بَْبَ,مً م ِ

طي  ورد فه شأن هذه الق م روايات ع يبم غريبمت ترتلخص فره أن موقر  عليره القرلم لمرا 
ذها مرن أثرر أخذ القامري القب,م من الترراب التره كران برد أخر تذهب للقاا ربه واقتباأه بومه
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وبررد  الررذي كرران بررد رأه وعرفرره وطررده فقررا دون بررابه القررومت- طررافر فرررس  بريررال عليرره القررلم
عنرد عبروره البطرر  لكره يةبرره بنره إقررائيال خلفره  –عرف  بريال ألنه كان بد رباه فه  غره!

و, يخافوا من انابا  البطر علري مت فأخرذها وألقاهرا علر  الطلره التره كانرت مرع بنره إقررائيال 
وهره أن ال رواا إذا دخرال مرن دبرره  تباريقم فنيرم بقريام تتطولت إل  ع ال من ذهب له خوارف
خرم من فيه فيطد  هذا ال وتت ثرم لمرا عراد موقر  إلر  بومره و ردهم يةبردون الة رال فثرار و

 .اح ......... إلخ الق م المةروفموغ,ب وألق  األلو
و ةلوهرا كرافت ئيليات بردون تمطريص تلق  الكثير من الةلماا هذه الق رم كغيرهرا مرن اإلقرراو

آخر ل ا لو ود تفقير أثري لآليمت ولكن لم يقبل را كرال  ف مفه أي ورُ  تالتفقير المةتمد لآليات
 :187ولنا مع هذه الق م وبفم نو,ا لم كانت هذه الق م باالم تالةلماا

 

وبرين الةقرال  لذا طاوال المفقرون التوفيرض بين را تفه هذه الروايات الكثير من المخالف للمةقوال
واآلياتت ولكن  اب ت م الكثير من ال ةابت فبابيةرم الطراال يفترره أن بروم موقر  كل رم رأوا 
هررذا الفررارس يةبررر الاريررض بررين المرراا ليقترردوا برره فرره الةبررورت فكيررف عرررف القررامري أن هررذا 

 الفارس هو  بريال؟ هال ل بريال علمم مميز ؟
روايرم أي,را مرأخوذ  عرن أهرال الكترابت وطتر  قيقاال أن  بريال رباه وهو  غيرت  فنقوال هرذه ال

 لو  طت فكيف عرفه؟ هال ل بريال علمم مميز  ك وت أو ما شابه؟ 
طردي  "هرذا  ترذكرو تو, يةرفره ال رطابم (ص ) ليس له علمم مميز  فقرد كران يرأته النبره ت,

ف أن كيرف عرر توإذا بلنا أنه عررف  بريرال بشركال مرا  أخوكم  بريال أتاكم يةلمكم أمور دينكم".
 ترابه ينفذ له ما يريد؟ ف ال كال ما يخاو عليه الملئكم ي ير ذا مفةوال قطري؟ 

ف رال كران الفررس هرو  تو, بد أن نلطظ أن  اطب األثر هو الفرس وليس  بريال عليه القرلم 
ولكن را الخرافرات والةقليرات البدائيرم  تأي,ا ملكا  وذا مفةروال قرطري أي,را؟! هرذا مرا , يكرون

 ال هذه األقااير.الته ألفت مث
ذلك لل رطابم؟ ف بريرال  )ص( ثم إذا كان الرقوال هو  بريال عليه القلم فلم لم يو,ا الرقوال

طت  إذا ذكر الرقوال عرف أنره بداهرم أو أنره اطتمراال كبيرر  تعليه القلم غير مش ور بالرقوال
 وهررو لررم يررذكر مررن أوال تفرره ذلرركت فيكررون تفقررير الرقرروال ب بريررال مررن برراب التكليررف بالغيررب

فةلم يةود التةريف فه بوله "اال رقوال" وكمرا نةررف فر ن "اال" , برد أن تةرود علر   تالقور 
 ؟عل  بول ممذكور أو مشار إليهت ف ه إما للة د أو لل نست فما عودها هنا  تشها ما

الرقروال"ت وهرذا كلره مرن  طرافر فررس"مرن أثرر  ثم إن هذا التفقير يقتلزم تقديرا إ,رافيا وهرو
يال النص ما , يطتمالت ومن باب التقروالت فمرن أيرن أتر  هرذا المفقرر الةبقرري باب التكلف وتطم

 ب ذا المطذوف فه كتاب هللا؟
ت , مررا يررذكره وي,رريفه بةرره البقرراام لررو أننررا ف منررا الررنص ذاتررهاآليررم نفقرر ا فرره غايررم  و

األشخاص ثم نقع فه طير  التوفيض بين الةقال والنص وبين النص والتفقيرت ولكره نرأوال اآليرم 
 , بد أن نف م مدلو,ت ا:

 ؟ بداهممن الرقوال الذي ذكر فه القور  ويمكن أن يةود الذكر أو الة د عليه  فنبدأ بالقااال:
ابةا هو وبكال ببقاام قيدنا موق  عليه القرلم أو هرارون علي مرا القرلمت ولكرن موقر  هرو 

ذا فيمكننرا أن نف رم الذي كان يخاابهت فلو كان المراد موق  لقاال "فقب,ت بب,م من أثرك"ت لر
                                                

وايات من ناحية السند, وجدنا  ن  ل هذه الروايات لم ترفع يلى النبي)ص(, بل هي موةوفة على الصحابة, يذا نظرنا في هذه الر 187
ولقد علق اإلمام ابن  ثير على  شهر هذه الروايات, وهو حديث الفتون عن ابن عباإ, الذ  ي اد ي ون جامعا لقصة موسى من ةبل 

وا التيه, ةارال: "وهو موةوف من  الم ابن عباإ وليإ فيه مرفوع ي  ةليل منه مولده وتقتيل فرعون للمولودين الذ ور يلى  ن دخل
وسمعت شيخنا الحافظ المز  يقول ذلك  يضا", وهذه و أنه تلقاه ابن عباإ مما  بيح نقله من ا سراريليات عن  عب األحبار وليره 
محمد بن يسحا  صاحب السيرة الشهير, ول نه عنعن الروايات بعضها عن "السد " وهو من هو في الوضع والتأليف, وبعضها عن 

فيها وابن يسحا  مدلإ شهير عند  هل الحديث, وهو لم يصرم بالتحديث هنا!! وباةي الروايات هي عن مجاهد وةتادة وهما ليسا 
 صحابيين ولم يسندا ذلك يلى الصحابة  و يرفعاه يلى النبي, بل حدثا بها.
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لمرراد أن موقر  لمرا ذهرب للقراا ويكرون ا188أن المراد مرن الرقروال هرو هرارون عليره القرلمت 
وأخرذ القرامري هرذا الرذهب  تت ألق  بنو اقرائيال الذهب الذي كانوا بد أخذوه من الم ريينربه

 له خوار.عاديات ه ع ل  قدا بوأخرم ل م 
اتََّخرذَ بَرْوُم ُموَقر  ِمرن "وَ  :الة رال كران مرن الرذهب وهرهبد يقوال بائال: ولكن هناك آيرم تطردد أن 
ف ررذا دليررال علرر  أن القرروال  ت"[148]األعررراف : ........ بَْةررِدِه ِمررْن ُطِلرري ِِ ْم ِعْ ررلً َ َقررداً لَّررهُ ُخررَوارٌ 

 بالبدليم ليس قليما.
أن  , بد من النظرر فره القريا  طتر  نقرتايعلكن و واطدت تقتةمال الطروف عامم بمةن  :نقوال

"واتخررذ برروم  هللا: ت ففرره هررذه اآليررم علرر  قرربيال المثرراال يقرروالتطديرردا دبيقررانطرردد المةنرر  المررراد 
هُ تَتَِّخذُونَرفَ أ"َ :ت وانظرر بولره تةرال "موق " ولم يقال و نع أو وعمال أو و ةالت برال براال "اتخرذ

يَّتَهُ أَْوِليَاا    "[50َن بََد,ً ]الك ف : َوهُْم لَكُْم َعُدوِّ بِئَْس ِللظَّاِلِمي ِمن ُدونِهَوذُر ِ
 ت فما مةن  "من" فه هذه اآليم ؟

وإنمرا برد يكرون  تأن يكون بمةن  طروال أو  ةرال اتخذ من الشها شيئانقوال: , يشترا أن يكون 
ت و بمرا أنره ثبرت بارلن وبذلك بد أكون أتخذت منه شيئا آخرا تالشها وقيلم إل  الشها اآلخر
 أنه مرن األولر  طمرال الة رال ذا الخروار علر  ع رال عرادي.ن د  تالق م الخرافيم ل بريال وفرقه

وليس هذا فقا هو المبرر للقوال باقتةماال هذا المردلوال ال "مرن"ت ولكرن الردافع لرذلك أي,را هرو 
"وانظرر إلر  إل رك  :يقروال للقرامري عليره القرلم أن موقر ت طي  ن رد تتبع الق م إل  آخرها

 م نقفا"الذي ظلت عليه عاكفا لنطربنه ثم لننقفنه فه الي
ألنره طرر  ثرم نقرف أي ايرر  تف ذا القوال يو,ا أن الة ال كان ع ل عاديا ولريس ع رل ذهبيرا

 !فه ال واا وذريت و الذهب , يطر  و, ينقف
"اقرتطاال الة رال  :فقالوا اقتنادا إل  روايم عن بتراد  تو د المفقرون مخر ا من هذا المأز و

تم التوفيض بين الروايات واآلياتت ولكن يمكننرا وكثير من اللف والدوران طت  ي تإل  لطم ودم"
وبرذلك نفره  ت"المو رلم وقيلمالا,قتةا,م عن كال هذا التةقيد بالقوال أن "من" هنا بمةن  "

فكلمرم الة رال  تويكرون الة رال ع رل عاديرا تبردون خروه فره أمرور مخالفرم للةقرال تهذا اإلشركاال
 "تمثراال ع رال"ا المةنر  إلر  مةنر  أ ال فه الطيوان المةروفت و من يريد أن يخر  ا عرن هرذ

 فليأتنا بالدليال القااعت وهللا أعلم.
 

 ؟إذنت تبةا ل ذا الف م ما مةن  "ب رت بما لم يب وا به"بد يقأال قائال: 
لبرره أو بةينرره لررم يررره بنررو نقرروال: الب ررر إمررا أن يكررون عينرره أو بلبرره عقلررهت ف ررو رأى شرريئا بق

ت أو رأى رأيرا لرم م ريون فخارت فه ذهنه الفكرر ت ولةله رأى ع ل مما كان يةبده الإقرائيال
 !المو ود  فه يده تليس مرتباا فقا بقب,م اإلنقان 189القبهيره أطد من مت كما أن 

ويكون تأويال اآليات هو: لما ر ع موق  إل  بومه وعلرم مرا طرد ت قرأال القرامري لرم فةرال مرا 
و, برد  -رأيت ما لرم يرره أطردتفقاال: ب رت بما لم يب روا به أي عرفت ما لم يةرفوه أو  فةال؟

َوتََراهُْم يَنظُرُروَن إِلَْيرَك َوهُرْم ,َ يُْبِ رُروَن قم  ب را "يطت   نظرمن و ود أي ف م أو فكر مع ال
 فقب,ت بب,م من أثر الرقوال.  ت -"[198]األعراف : 

                                                
فيرجح  ن ي ون المراد هنا من الرسول هو موسى عليه السالم وهو من وضع الغارب  ,دا معهمويم ن القول  ن هارون  ان موجو188

موضع المخاطب فقد ةال هذه الجملة السامر  لموسى عليه السالم ح اية عما فعله عندما  ان موسى لاربا فجعذل المخاطذب موضذع 
 الغارب  ما  ان الحال ساعة الفعل, ول ن هذا بعيد بعض الشيء.

 
ع في شيء." لل ض كما  رد في الملاييس: ا 189 تلو :  )ق ض(  اللاف  ال اء  الضاد أصلو  احب صتيحو يب ُّ على شيء مأووٍذ،  تجمُّ

ال.قَ َْضُت الشَّيَء من الما   غي,ِه قَْ ضا .  َمْل ِض ال َّيف  َمْل َُضه: حيث تَل ُِض عليه.  اللَ َض، بفتح ال اء: ماا ُجِماَع مان   الغناائم  ُحصهِ

ا اللَْ ض الذي هو اإلس,اع، فمن هذا أيضا ، أللَّه إذا أسَ,ع َجَمع لَْفَ هُ  يلا : ا َ,ْح هذا في اللَ َض، أي في سائ, ما قُ ِض من المْغنَم.  أمَّ

{ ]الم .  هاذه  : يُْ ِ,ْعن فاي الطَّيَا,ان [، قالوا19لك  أ ,افَه. قا  هللا تعالى: }أَ لَْم يََ,ْ ا إلَى الطَّْيِ, فَْوقَُهْم َصافَّاٍ  َ يَْل ِْضَن َما يُمِ كُُهنَّ

ه َرفَضها.  : راعٍ قُ َضةو  اللهفَظةُ من قولهم ، إذا كان ال يتف َّح في َم,عى َغنَمه. يلا : هو قُ ََضةو ُرفََضةو، أي يَل ُِضها َحتَّى إذا بَلََغ المكاَن يُؤمُّ

 " اهـ من ال اب: الل ََض عن األم,  تل هض، إذا اشمأَله ح اَضةو بيَن العنيِف  اللَّ ِ ْ ق ه   يلولون لل َّائ  العنيف: ق َّاضةو  قابض. قا  رؤبة:
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مرن  ؛هطي  يرى البةه أن المةن  اللزم ل ذه الكلمم هرو مرا برالو توهنا مثار اإلشكاال اللغوي 
أنه أخذ مقدار بب,م مرن أثرر طرافر فررس الرقروالت ونطرن نررى أن المرراد مرن القربه هنرا هرو 

أي أنه  مع أشياا من أثر الرقوال فنبرذها أي ه رهرا وارط رات ف رو  ؛المةن  اللغوي المألوف
 190.أخذ شيئا من أثر موق  ف  ره وتركه

ولكرن هرو كمرا نةتقرد -ر الرقروال ولم يطدد لنا القرآن ما هو الشها الرذي نبرذه القرامري مرن أثر
فنبرذها وه رهرا وكرذلك  -شيئا من تةاليم الدين مثال كون هللا , يرى أو , شبيه لره أو , يت قرم

 قولت له نفقه.
أللفرم النراس اقرتةماال مردلوال واطرد للكلمرمت مرع أن  توهذا التأويال بد يبدو بةيردا بةره الشرها 

 للتركيبرم اللغويرم التره تقرع في رامردلول ا تبةرا  الكلمم يكون ل ا أكثر من مةن  ومدلوال ويختلف
 تأويرالوهرو  تف رم مباشرر لآليرم بةيرد عرن التةقيردات وا,فترا,رات . وهرذا التأويرالوتبةا لقياب ا

 ت وهللا أعلم.طرفا واطدازد فيه يلغوي مةتمد عل  النص لم 
أن  بريرال ومثرال القروال بر؟ ت مثرال القرااال مرن هرو القرامريأما الخوه فيما , اائرال مرن ورااه

عليه القلم هو الذي ربه القامري  وهو  غير فه مغار ت ف ذه أبواال , دليال ل ا فه القررآنت 
كرر مرن و فه نفس الوبت , علبم ل ا باآليم أو الطد  المةروه فره اآليرمت أو ال ردف الرذي ذُ 

الرذين  تالق ا رينطكراوي أ له الطد ت ف ذا ما , علبرم لره بالتفقرير أو التأويرالت برال هرو مرن 
 كانوا يريدون أن يقتطوذوا عل  بلوب الةوامت وهللا أعلم.

مةرفررم طرراال بنرره إقرررائيال بةررد ترررك موقرر  ل ررمت وكيررف  هررو إذا الغايررم مررن هررذه الق ررم كاملررم
وا,شرتراك  خدع م القامري هذات و م له وما  ار إليه وتنزيه هارون عليه القلم عن الشرك

 .فه  نع الة ال
 

 داود والخ م
ننتقررال إلرر  قرريدنا داوودت ونتةررره ن أن ينررا الطرردي  عررن قرريدنا موقرر  عليرره القررلمت بةررد أو 

 :تفقير بوله تةال لإلقرائيليم الش ير  المتةلقم بهت وهه الته وردت فه 
ْذ َدَخلُروا َعلَر  َداُووَد فَفَرِزَع ِمرْنُ ْم بَرالُوا َ, تََخرْف "وهال أتراك نبراا الخ رم إذ تقروروا المطرراب إِ 

رَراِا َخْ َماِن  ِ َوَ, تُْشرِاْا َواْهرِدنَا إِلَر  َقرَواا ال  ِ ...  بَغَ  بَْةُ,رنَا َعلَر  بَْةرٍه فَراْطكُم بَْينَنَرا بِراْلَطض 
 إلخ اآليات    [22 ت21 ]ص :

الترره مفادهررا أن قرريدنا داود عليرره  و ت المررأخوذ  مررن التررورا تالةديررد مررن الروايرراتطيرر  وردت 
فأع رب ب را  ثرم رأى امررأ  وهره تقرتطم!! -!ت رور– رأ امرالقلم كان متزو ا بتقع وتقةين 

فةلرم أنره فره ال ري   تقرأال عرن زو  را إنمراوفه بةه الروايات أنره لرم يرزن ب را و تفزن  ب ا
قتالت أو أمر ال ري  برأن وكان يغلب عل  من يكون فه المقدمم أن يُ  تفو,ةه فه مقدمم ال ي 

ه يتزو  رات ف رااه هررذان الملكران فرره وفةرال هرذا  لكرر يترأخر عنره ويترررك وقرا األعرداا ليقتررالت
 ليمتطناه وليبينا له ببا فةله. ت ور  هذين الشخ ين

علر  الررغم  نتشر  انتشارا كبيررا برين عروام المقرلمينتلاقف الشديد ن د أن هذه الروايم مو 
مما في ا من التشويه الكبير لقير  األنبياا عامرم وللنبره داود خا رم في رات و علر  الررغم مرن 

ونشررها الوعراظ  تلق م تةاره ع مم األنبياا مةار,م شديد  فقد ببل ا بةه المفقرينأن ا
بين الناست ويبدو أن هذه الق م التفقيريم ذات األ ال التوراته كانت منتشرر  فره أيرام قريدنا 

برراال "مررن طررد  بطرردي  داود كمررا يرويرره الق رراص  روي عنرره أنرره لررذلك تعلرره ر,رره هللا عنرره
وهذه الروايات وأمثال ا من أكبر األدلرم علر  أن القراد  المفقررين   . " لدته مائم وقتين  لد

بال يغ,ون الارف تماما عما يقوله النص  تيفقرون النص مع و ود الروايم وااألفا,ال ما كان
                                                

هناك من يرح  ن هذه تر يبة لغوية ذات د لة محددة , تعطي معنى من الجملة  لها , في ون المراد من القول " فالن يقبض  ثذر  190
هم يأخذون المعنى على  نها تر يبة لغوية  املة تأتي بمعنذى محذدد , في ذون , ف - ثره  فالن " فإن المراد هو  نه يمتثل رسمه و يقتفي

 المعنى ةد  نت   تبعك و  ةتد  بك فأخذت شيرا من سنتك  .......... يلخ اآلية .
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ت ولننظررر خرافرم ولررو كانرت هرذه الروايررم طردي طتر   تمرا دامرت هنرراك روايرم فره تفقررير الرنص
وتةار,رره ال لرره مررع  ت افررت هررذا التفقررير األقرراوريولنرررى بو,رروح ت تنظررر  قرراطيم للررنص

 اآليات:
 هال و ال إل  علمك نبأ "الخ م"؟  :و كال المامنين )ص( النبه اآليم فه بدأها تقأال 

 تلغر  وي ةرال الخ رمان ملكيرينولقت أدري كيف تُ  ت" أ ال فه و ود خ وممالخ موكلمم "
 لم يكونا خ ميينت إذا ف ذا أوال اختلف مع النص.

طير  براال "وهرال أتراك نبرأ  تأن الرنص يرتكلم عرن خ رومم برين  مراعتين ولريس فرردين ونلطظ
"ت فلرو كران الخ ررمان بة,رنا علر  بةررهالمطررراب"ت وبراال "خ رمان بغرر   تقرورواالخ رم إذ 
  !هال بغ  ذراع أطدهما عل  ر ال اآلخر؟ بةهتفكيف يبغه بة, م عل   تشخ ين

وكالةراد   تبال ملئكم يدعون الخ ومم تن, ليقا خ مي فالنص يقوال "خ م" والتفقير يقوال:
 دم التفقير الغريب المشو  وأهمال النص!!بُ 

إذ " :بقولره تبةد ذلك يو,ا النص بما , يدع م ا, للشك أن ما كانرا خ رمين بشرريين عراديين
أي  :تقرورواف تالمطراب"ت فةندما  راا الخ رم إلر  مطرراب قريدنا داود و ردوه مغلقرا تقوروا

ت فلرو كران الخ ررم مقرألت م عليرره لكرره يردخلوا إلر  قرريدنا داود ويةر,روا ت رةدوا علر  القرور
 أن يظ را أمامه مباشر ؟!  اوكان يمكن م تما تقوروا المطرابفلِ  تاثنين من الملئكم

طا م لنا إلر  هرذه الترهرات التره وردت فره كترب التفقريرت ويمكننرا ف رم اآليرات مرن الرنص  و,
, يتةرراره مررع ع ررمم األنبيرراات فنقرروال: هررال أترراك نبررأ نفقرره بررل  ررةوبمت و قررن د أن الف ررم 

فتقروروا   تالخ م الذين  رااوا إلر  داود فره المطرراب فو روده مغلقرا فلرم يرغبروا فره الةرود 
فمرن الممكرن أن داود كران يرتراح فره هرذا الوبرت  تو, ي منا لم كران المطرراب مغلقرا– المطراب

هناك يومرا للةبراد  , يق,ره فيره ألطرد و فره  أو أنه كما روي بقم أيامه فكان تفأغلض المطراب

ا رأهرم داود عليره القرلم فرزع مرن مت ومرا فلم    ت-أنه كان مغلقا ما ي مناهذا اليوم  اا الخ مت 
 أن اقتمع لمقولم األوال طت  طكم فه المظلمم.

م التقرع فره لفت الطاكم إل  عد :من اعد ت  مورأ كونفيمكن أن يت الغره من هذه الق مأما 
ت فلقد طكم داود عليه القلم دون أن يقمع من ا,خرت لذا ي ب عل  الطاكم أن يقمع مرن لطكما

 الارفين المتخا مين ببال أن ي در الطكم.
ومن ا لفت الطاكم إل  عدم ا,ط ت راب عرن المطكرومينت ف را هرو قريدنا داود يرلم علر  كونره  

ت  ولو كران بط رم بال من الخليفم طت ف ذا ما , يقمما ا,ارهم إل  التقوراطت ب عن الرعيم 
فالف ررال فرره م ررالا النرراس وب,رراا  تدومررا الرعيررم بررال ي ررب أن يكررون مررعت الةبرراد  كمررا روي

 طوائ  م  أف,ال من الةباد  ألن نفة ا للةابد فقات وهللا أعلم.
 

 قليمان والنملم
لمت طير  أن النبه قرليمان عليره القرابنه تةر,نا للنبه داود عليه القلمت نتوبف مع  بةد أنو

ت فرر ذا كانررت ب ررص ا ابيةيرراه ارتباررت بررالكثير مررن الخرافررات والت ويررالت وكرران هررذا أمرررقرريرت
 را ل أ ريرتو األقرااير والخرافراتت الكثيرر مرن ي اإلأ,يف  -إذا  از التةبير–ين األنبياا الةادي

يااين خر لرره الررريا والشررت فمررا بالنررا بق ررم تقرروال أن النبرره قُررعمليررات دراميررم ت ويليررم متةرردد 
ت الخرافيررم طرراك الروايرراتُ  فكيررف , !وكرران يةقررد م القرره فرره ط,ررور ال ررن لررم مناررض الايرررعُو

ت لررذا  رراات بةرره الروايررات الترره تفيررد بررأن قررليمان عليرره القررلم مررن طرروال هررذا الملررك الةظرريم
 !الملوك الذين طكموا األره كل ا

كرم قربأ نه لم يةرف بأطواال مملوهذه الروايات من األبواال الوا,طم الب تان والبالنت بدليال أ 
مرن  توهرو يتفرض تمامرا مرع التراريخ تت وال طيا ما ورد فه القرآنوأخبره ب ا هدهد من  نوده

لشررام وقررخر لرره ال ررن والايررر ولكررن فرره طرردود فلقرراين وا تأن هللا وهررب قررليمان ملكررا عظيمررا

 .والريات وهللا أعلم
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مين ولريس ل را أقراس تروراتهت فلرم و الطض يقاال أن هرذه الروايرات مرن ترأليف ب ا ره المقرل
ذكر التورا  أن قيدنا قليمان عليه القلم كان له هذا الملك ال ائالت برال كرال مرا ذكرتره الترورا  ت

 أن قليمان كان ملكا عاديا عل  مملكم  غير  الط م نوعا ما.
وال بما أن الروايات الوارد  فه تفقير ب م قيدنا قليمان غيرر إقررائيليم األ رالت ويمكرن القرو

قرريدنا قررليمان بمررن    ب ررم مررع قرريُتةامالأن ررا تشرربه الررنص القرآنرره و, تخرررم كثيرررا عنررهت 
َطتَّر  " :فه بوله تةرال  مختلفت لذا قنطاوال أن نبيين للقارىا بةه النقاا الته بد تخف  عنه

َقراِكنَكُْم َ, يَْطِاَمرنَّكُْم قُرلَْيَماُن َوُ نُروُدهُ إِذَا أَتَْوا َعلَ  َواِدي النَّْماِل بَالَْت نَْملَمٌ يَا أَي َ ا النَّْماُل اْدُخلُوا مَ 
 "[18َوهُْم َ, يَْشةُُروَن ]النمال : 

أن قريدنا قرليمان عنردما مرر  مباشر  يف م توالته تلي ايم الذي يقرأ هذه اآل تالقارىا المقلمو
ع هرذه عل  وادي النمال قمع هذه النملم فتبقم ,راطكا مرن بول رات ولكرن , برد لنرا مرن وبفرم مر

 اآليم:
: كيرف قرمع ويقولرون تبقبب هذه اآليمياةنون فه القرآن  و الملطدين الن ارىأن  فنطن ن د

 لغرمت مع أن النملم ليس ل ا   از  وته أقاقات فلو بلنرا أنره كران يف رم قليمان النملم تتطد 
بقررون  ت أما النمال فل   از  وته لهت وهرو يتةامرالفالاير ل ا  وت نقمةه و, نف مه تالاير

 !ت فكيف قمع قليمان بوال النملم الذي لم تقله أقاقا؟ا,قتشةار
ت ولكرن بقربب البنراا نقوال: نطن نتوبف فه ف رم هرذه اآليرمت وابةرا لريس بقربب بروال الن رارى

"ت فاقرتةملت اآليرم ممقراكنك واي ا النمرال ادخلرأ"يا  :عل  لقان نملم ت فاآليم تقوالاللغوي لآليم
وهذه ال,مائر , تقتةمال إ, مع الةابالت فلو كانت هذه الكائنرات مرن  ر  مع المذكر القالمتي,م

"يرا نمرال ادخلرن بيروتكن"ت فغيرر الةابرال , يتخرذ مقركنا  اآليم الطشرات أو من غير الةابال لقالت
ررا َوأَْوَطرر  َرب ررَك إِلَرر  النَّْطرراِل أَِن اتَِّخررِذي ِمررَن اْلِ بَررااِل بُيُوترراً َوِمررَن الشَّرر َ " :ولكنرره يتخررذ  بيتررا ِر َوِممَّ
 ".[68يَْةِرشُوَن ]النطال : 

مرم ببيلررم مو رود  برالقرب مررن و لقرد بررأت تفقريرا ل ررذه اآليرم يقروال أن النملررم هرذه كانرت زعي
 ت وهذه القبيلم مو ود  فه مكان يقم  وادي النمال.اليمن

إنرره مررن البةيررد  رردا أن يكررون المكرران اقررمه  إ,ونطررن نقررلم بو ررود مكرران يقررم  وادي النمررالت 
دي النمالت والقبيلم تقم  النمالت والزعيمم أو المراببرم اقرم ا نملرمت ولكرن فره نفرس الوبرت وا

باإل,افم إل  أن القررآن لرم يقرال , يكون إ, مع البشر الةابالت  وو ف القكنف ن هذه ال,مائر 
فنتوبرف فره ت فقراأن قيدنا قليمان علم مناض كرال الكائنراتت وإنمرا براال أنره علرم منارض الايرر 

هللا يفرتا علر  غيرنرا فره تطديرد المردلوال القرااع ل را هرال هرو  عرال   تالمرراد مرن هرذه اآليرمتطديد 
 النمال أم البشر؟

أمررا الرررد علرر  الن ررارى فيكررون بررالقوال الثررانهت فرر ذا بلررت لرره أن قررليمان كرران يقررتايع التقرراا 
بروال ولريس  منارض و ويقوال إن اآليم تتطرد  عرن فقيقخر منك تإشارات برون اقتشةار النمال

ن بشررر مررت أمررا إذا بلررت لرره أن الكررلم هنررا عررن ببيلررم والطرردي  ن برررون اقتشررةار أو إشرراراتعرر
فل إشكاالت وللقارىا الطريم فه الطكم عل  هرذا  الته , تقتةمال إ, مع الةابال  لو ود ال,مائر

 فل نلزمه بأخذه.           تالرأي
 

   نفه القربم عن قيدنا قليمان
بَرااَل يَرا " :بولره تةرال ن ينتب وا إل  عوابرب برول مت هرو تفقريرهم ومما باله المفقرون بدون أ

 ت "[38أَي َ ا الَمَاُ أَي كُْم يَأْتِينِه بِةَْرِشَ ا بَْباَل أَن يَأْتُونِه ُمْقِلِميَن ]النمال : 
ت ون رد أن رم "يط,رر لره"" فره "يرأتينه بةرشر ا" بمةنر  نهيابقون عل  أن "يرأتي م ن د أنف

هرذا مرن أ رال هردايت ا أو  ن فةرال هرذا تطرت أي مقرم  هرو قرربمت فقرواا كرانباابم برد نقروا أ
 ت ف و شااا أم أبوا قربمت ف ذا الف م , يقبال.اختبارها
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 ف ذا نظرنا فه مةانه هذه الكلممت و دنا مردلو, آخرر , يقربب أي إشركاليمت وهرذا المردلوال هرو:
بَرااَل إِن كُنرَت ِ ئْرَت ": تةرال   مثرال بولره ت وذلرك" تأته بمةنر  فةرال الشرها"أته ب ت ف"الفةال"

رراِدبِيَن ]األعررراف:  فَررأِْت بَِ ررابِ يَررٍم  أي فافةل ررا وبررم ب ررا إن كنررت مررن  "[106إِن كُنررَت ِمررَن ال َّ
 تفةلتره علر  أمثرال و ره مثال بولنا "أتيت بالشها علر  أمثرال و ره" أي بمرت بره وو تال ادبين

َهرـذَا اْلقُرْرآِن ,َ يَرأْتُوَن  يَرأْتُواْ بِِمثْرالِ  َواْلِ رن  َعلَر  أَن بُرال لَّرئِِن اْ تََمةَرِت اإِلنرسُ " :ومثال بولره تةرال 
فلرريس المق ررود هنررا بررأي طرراال أن  ت"[88بِِمثِْلررِه َولَررْو َكرراَن بَْةُ,ررُ ْم ِلرربَْةٍه َظِ يررراً ]اإلقررراا : 

وإنما المق ود اإلنشراا وال رنةمت ومثرال بولره  تيذهبوا فيط,روا برآنا من مكان إل  مكان آخر
ْلنَرا َعلَر  َعْبرِدنَا تةال  "وَ  را نَزَّ مَّ رن فَرأْتُواْ بِ إِن كُنتُْم فِه َرْيٍب م ِ ثِْلرِه َواْدعُرواْ شُرَ َدااكُم م ِ رن م ِ قُروَرٍ  م ِ

ِ إِْن كُْنتُْم َ اِدبِيَن ]البقر  :  إذا فراألول   ت " ف ال المق ود هنرا اإلط,رار ؟ بداهرم ,[23ُدوِن َّللا 
مقتشراريه كران منط ررا فريمن يقرتايع أن يقروم بةمرال عرشر ا  أن نف رم أن الرب قرليمان مرن

"ت يَررأْتُونِهبِةَْرِشررَ ا بَْبرراَل أَن  يَررأْتِينِهببررال أن يررأتوه مقررلمينت وتأمررال المشرراكلم فرره بولرره تةررال  "
ات النراس بردون يروليس فيمن يط,رر لره عرشر ات وكرأن كرون اإلنقران نبيرا كافيرا فره أخرذ طا 

 !! إذن م
 

رُروا لََ را َعْرَشرَ ا نَنظُرْر أَتَْ تَرِدي أَْم تَكُروُن ِمرَن " تف م إذن بوله تةال :بد يقوال بائال: كيف  بَرااَل نَك ِ
 "[41الَِّذيَن َ, يَْ تَُدوَن ]النمال : 
  ةلرواي أي تقرليمان عليره القرلم أمرر أتباعره أن ينكرروا ل را عرشر افالذي يُف م من اآليمت أن 

 .يةرفوه لئل للناس الر ال يتنكر كما شكله عن مغيراً  منكراً  الةر 
ألنره مترترب علر  إط,رارهم الةرر  وهرم لرم يط,رروهت إذا ي رب  تغير مقبوالهذا الف م نقوال: 

 أن نف م هذا األمر عل  نطو آخرت وهو:
أن يقراال أن نكرروا هنرا المرراد من را  ةرال عرشر ا نكرر  بالمقارنرم ب رذا الةرر ت فر ذا رأت هرذا  

وتتفكرت أما أن يقاال نكروا بمةن  غيرروا  رتنات فتترك الكبالةر  عرفت مقام ا ومقدرتنا ومنزل
فما المراد منهت و ما الذي ي ةل ا ت تديت إذ لو كران المرراد كمرا يردعون أن يبررزوا ل را مقردر  

طت  تتأكد أنه عرش ا فتةرف بمقدر  قرليمان  تكما هو -!الذي قربوه–قليمان لتركوا الةر  
 ؟!ال بار 

 

 ملكم قبأ وال رح
ررمً " :قولرره تةررال المفقرررون فرره تفقرريرهم لأورد  ررا َرأَتْررهُ َطِقرربَتْهُ لُ َّ ررْرَح فَلَمَّ بِيرراَل لََ ررا اْدُخِلرره ال َّ

ِ إِن ِره َظلَْمرُت نَْفِقره َوأَْقرلَْمُت  رن بَرَواِريَر بَالَرْت َرب  ٌد م ِ َمرَّ َمرَع َوَكَشفَْت َعن َقابَْيَ ا بَااَل إِنَّهُ َ ْرٌح م 
ِ َرب ِ  َّ ُِ ت روايررات ع يبررم تقررها إلرر  األنبيرراات كمررا أن ررا لررم "[44 اْلةَررالَِميَن ]النمررال : قُررلَْيَماَن 

 لم أقلمت ملكم قبأ بةد رايت ا ال رح؟تو,ات 
 ذلررك مررن وع بررت اقررتترت، برروارير مررن ممرررد  رررح هررو ل ررا بيررال فلمررا" :فو رردناهم يقولررون

 علر  بالثبرات تقردم فيمرا{  ِقر نَفْ  َظلَْمرتُ  إِن ر  َرب  : ْ فقالرت والنبرو ، التوطيرد عل  به واقتدلت
َِّ  قليمان َمعَ  َوأَْقلَْمتُ : ْ بالت ثم الكفر  اهـ " {الةالمين َرب   ُِ

بداهرم , يرامن اإلنقران لو رود  !و لكن هال كون ال رح من بوارير كراف لكره يرامن اإلنقران؟
 عل  مقتوى عال  من التقدمت م مرا كانرت در رم التقردمت مختلف  رح عاال ,خم مبنه باراز

 لماذا أقلمت؟ إذن
أن تمر ب رذه الت ربرمت فلقرد بنره قرليمان عليره  -وهللا أعلم– الغره من إدخال ا ال رح :نقوال

القلم  رطا مرن الز رام الشرفاف ت رري مرن تطتره الميراهت بطير  تةتقرد أن را قرتمر مرن فرو  
قررليمان رىت فقرد كشررفت عرن قررابي ات ف نرا برراال ل را المراات ونظرررا ألن الز رام كرران شرفافا , يُرر
فف مرت ملكرم قربأ الردرس الرذي أراد ل را قرليمان أن عليه القلم أنه  رح ممرد مرن برواريرت 

ت  رره  كانررت تةبررد الشررمس ألن ررا تراهررارى لرريس مو ررودات فوهررو أنرره لرريس كررال مررا , يُررتف مررهت 
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, نراه بأعيينا ولكنه مو رود ونطرس كلنرا بو روده وبفةلره  تفأعلم ا أن هناك إله وراا الشمس
  وهو المقتطض الةباد . تره فه الكونبأث و

طكمرمت وكيرف ف مرت الملكرم الةظيمرم الردرس لفانظر أخره فره هللا كيرف أن أفةراال األنبيراا كل را 
أما ما يقوله المفقرون ت الذين لرم يقرتايةوا أن يخبرونرا مرا الغرره  الذي أعااه ل ا قليمان.

   إذن؟ولقت أدري  راطم ماذا كانوا يفقرون  ت191من إدخال ا ال رح
وكشرف  تإذا الغره من هذه الق م عره المقتوى الةظيم لملرك قريدنا قرليمان عليره القرلم

تخدام الطكمرم فره تدليس الي ود فه عره تاريخهت و إظ ار كيفيرم التةامرال مرع نةمرم هللا و اقر
 .الدعو  إل  هللا

 

 قليمان والخيال
إِْذ عُرِرَه َعلَْيرِه " :ولره تةرال  راا فره تفقرير بومما ذكروه مخالفرا لمنارو  اآليرات تمامرات مرا 

افِنَاُت اْلِ يَاُد  ِ ال َّ د وَهرا رُ  قَااَل إِن ِه أَْطبَْبُت ُطبَّ اْلَخْيِر َعن ِذْكِر َرب ِه َطتَّ  تََواَرْت بِاْلِطَ ابِ فَ بِاْلةَِشه 
  "[31ت 33ت 32]ص :  َعلَهَّ فََاِفَض َمْقطاً بِالق وِ  َواأْلَْعنَا ِ 

ره عليره خيررال  يراد فرره مفادهررا أن قرليمان عليرره القرلم عُرر تمررن الروايرات الةديرد طير  رووا
–فغ,ب لذلك والب إلر  هللا أن يررد عليره الشرمس  توبت الة ر فأل اه ذلك عن  ل  الة ر

لي له الة ر طا,را فردت الشرمس و رل ت ثرم أخرذ فره تقايرع أعنرا   –وبيال الب رد الخيال
 !الخيال وقوب ا ألن ا أل ته عن ال ل 

هرال ت رد ممرا برالوا  توانظر عزيزي القارىا فه اآليرم !و لقت أدري من أين  ااوا ب ذا القوال
ففيرره  تت ونكتفرره فره الرررد عليرره بمررا ذكررره اإلمررام الرررازيف ررذا القرروال بااررال تمررام الرربالن ؟شريئا

 طي  باال:لما فيه من الربا بين اآلياتت الكفايمت 
وله "وبالوا ربنا ع ال لنا بانا ببال يوم الطقاب "إن هذه الق ص إنما ذكرها هللا تةال  عقب ب

" وأن الكفررار لمررا بلغرروا مررن القررفاهم إلرر  هررذا الطررد برراال تةررال  لقرريدنا مطمررد "ا رربر علرر  مررا 
ثم ذكر ب م داود ثم ذكر عقب ا ب م قليمان وهذا الكلم , يكرون  يقولون واذكر عبدنا داود" 

م باألعماال الفا,لم واألخل  الطميد  و بر علر  ,ئقا إ, إذا كان قليمان بد أت  فه هذه الق 
ااعم هللا وإعراه عن الش وات ت فلو كان المق ود من الق م أنه أبدم عل  الكبائر الةظيمرم 

لم يكن ذكر الق رم ,ئقرا ب رذا المو,رع ويكرون التفقرير الموافرض للقريا  وهللا أعلرم : أن ربراا 
ديننرا فاطترام إلر  الغرزو ف لرس وأمرر باط,رار  الخيال كان مندوبا فه دين م كما أنه مندوب فره

 الخيال وا رائ ا وذكر أنه , يطب ا ألمر الدنيا ون يب النفس وإنما يطب ا ألمر هللا تةال  والبرا
عرن ذكرر ربره"ت ثرم أنره عليره القرلم أمرر ب عردادها وتقرييرها لتقويم دينه وهو المراد بقوله "

ت ثم أمر الرائ,رين أن يرردوا الخيرال إليره فلمرا طت  توارت الخيال بالط اب أي غابت عن ب ره 
 " اهـ عادت إليه افض أي أخذ يمقا قوب ا وأعناب ا ملعبم ورفقا ب ا

ت والمقرا هنرا بمةنر  المقرا أقرلوب مةرروف فره التةامرال مرع الخيرال مقا القو  واألعنرا و 
نررا مفقررر الةررادي ولرريس القاررع أو المقررا بالقرريوفت فررل مبرررر لتأويررال اللفررظ وإ, قرريخرم علي

 ليقوال أن المقا فه آيم الو,وا المراد منه أن نقاع راوقنا! 
إذا الغايررم مررن هررذه الق ررم إبررراز القياقررات الطكيمررم للطكررام فرره التةامررالت و أهميررم الرفررض  

 بالطيوان ورعايته.
 

                                                
 بنات تكالا أللهاا بأس,ارهم إليه فتفضي يت  جها أن ك,هوا الجن أن  لعموا"ر  ا أو ارا عجي ة في تعليل فعل سليمان فلالوا :  191

 عللهاا في إن فلالوا ، أشب هو ملك إلى سليمان ملك من فيخ,جون  اإللس الجن فطنة له فيجتمع  لب منها له يولب أن وافوا  قيل ، جنية

" اهـ  ل ت أدري  ساقها ليتع,ف الص,ح  اتخذ الع,ش، بتنكي, عللها سليمان فاوت , حمار كتاف,  رجلها ال اقين شع,اء  إلها للصالا  

ار هذه التي يخافون أن تكشفها لهح  هم م خ, ن عنبه بأم, هللا؟!!ح  هل بلغ األم, بن ي م,سلح أن ي ني ص,حا مم,دا من أجل أي أس,

 أن ي,ى ساقي ام,أة؟! هذا سفه ال يل ل  يجب التن ه عنه.
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 قليمان وال نه
يررت وهره ونأته إل  روايم هه من أش ر الروايات اإلقرائيليمت يةرف ا ال رغير ويطلرم ب را الكب

 :الروايم الوارد  فه تفقير بوله تةال 

ِ اْغِفرْر ِلرره َوَهرْب ِلره ُمْلكرراً ,َّ بر َلَقَرْد فَتَنَّرا قُررلَْيَماَن َوأَْلقَْينَرا َعلَر  كُْرِقرري ِِه َ َقرداً ثُرمَّ أَنَررابَ "و َ  ااَل َرب 
ْن بَْةِدي إِنََّك أَنَت اْلَوهَّاُب ]ص :   "[35يَنبَِغه أِلََطٍد م ِ

أن قررليمان عليرره القررلم تررزوم امرررأ  اقررم ا " ررراد " وكانررت مشررركم  الروايررات: طيرر  تقرروال
–وعل  الرغم من ذلك ظلرت تبكره أباهرا فرأمر قرليمان فمثرال ل را  رور  أبي را  تولكن ا أقلمت

فلمررا علررم  وكانررت تقرر د لرره هرره وال ررواريت –وروي أن ررا  ررنةت التمثرراال برردون علررم قررليمان
به الق م نةرف ا كلنات من أنه دخال يوما الخرلا فخلرع الخراتم قليمان كقر التمثاال وعابب ا وبا

فأخررذه ال نرره ولبقرره وتشرركال بشرركال قررليمان إلرر  آخررر الق ررم  توأعارراه لل نرره المرافررض لرره
 !!المةروفم بين قليمان وال نه والخاتم الذي و ده فه القمكم

 خرافررهأقرراوري وت ررلا كق ررم عظيمررم لفرريلم  توهررذه الروايررات بم موع ررا مقررتطيلم عقررل
 ت ونطن نرد هذه الروايات لاقباب التاليم:192شائض
ومالفوا هرذه  .يروون أن الشياان لما  لس عل  الكرقه ا تمع عليه الاير واإلنس وال ن-1

فلم يكن ال ن برد قرخر  تالخرافات نقوا أن تقخير الاير وال ن والريا كان بةد الفتنم , ببل ا
ال "ولقرد فتنرا قرليمان وألقينرا علر  كرقريه  قردا ثرم بةد فتأمرال وتة ربت وابررأ بروال هللا عزو ر

هللا  ثرم براال أناب براال رب اغفرر لره وهرب لره ملكرا , ينبغره ألطرد مرن بةردي إنرك أنرت الوهراب"
"فقررخرنا لرره الررريا ت ررري بررأمره رخرراا طيرر  أ رراب والشرريااين كررال بنرراا  :بةررد ذلررك تةررال 

وبقربب ا دعرا قرليمان  تالوابةم وغواص وآخرين مقرنين فه األ فاد"ت فالتقخير كان بةد هذه
 عليه القلم وكانت اإل ابم من هللات وع با للكذابين.

ألنه لو طد  , يبق  اعتماد عل  الشررائع ,طتمراال أن مطمردا  تالشياان , يقدر عل  التشكال-2
 وهذا أشد األباايال. توعيق  وموق  كانوا شيااينا تشكلوا بأشكال م

ت وإن كرران األمررر ف ررو كررافر وهررذا مطرراال علرر  األنبيرراالزو رره لرو كرران قررليمان  ررنع التمثرراال -3
 .193بدون علمه فل ذنب عليه يةابب من أ له هذا الةقاب الشديد

 

وأن رم أشرد النراس ابرتلاا وكيرف أن هرذا  تالغايم من هرذه الق رم تو,ريا ابرتلا األنبيرااف نإذ 
                        قاعم.ال بر يادي فه الن ايم إل  الفوز والتمكينت وما الن ر إ,  بر 

             

  أيوب والمس
ونقرف  تإلر  قريدنا أيروب عليره القرلم ننتقرال بةد أن تطدثنا عرن قريدنا قرليمان عليره القرلم و

ات وخرافرات , أقراس ل را مرن ال رطمت برال إن را مرن رواير بقيرتهمةه وبفم خا مت لما ارتبا 
ات علر  الررغم مرن أن القررآن لرم يرذكر ممرا ررت هرذه الق رص كغيرهرت وُمرتنابه أقرس الردين

 يقولون شيئات فلنرى كيف ذكر القرآن هذه الق م وكيف فقرها المفقرون:
                                                

ن  بي حاتم وليرهما مذن المفسذرين علق اإلمام ابن  ثير على هذه الروايات في  تابه البداية والنهاية, فقال: "ذ ر ابن جرير واب 192

متلقاة من اإلسراريليات, وفي  ثير منها ن ارة شديدة, وةد نبهنا علذى ذلذك فذي  و  ثرها  و  لهاهنا  ثارا  ثيرة عن جماعة من السلف 
  تابنا التفسير".

 
فهام مقبولة لها, مثل ما ذ ره اإلمام نتوةف في فهم ةوله تعالى: "و لقينا على  رسيه جسدا ثم  ناب", فعلى الرلم من وجود عدة   193

الراز : " ن سليمان ابتلي بمرض شديد ضني منه جسده حتى صار لشدة المرض  أنه جسد بال روم ثم  ناب    رجع يلى الصحة", 
فلذلك دعا  ومثل ما ةيل  ن  خاه  ان ةد استولى على  رسي الملك من سليمان لفترة من الزمان, ثم عاد سليمان يلى الح م مرة  خرح,

ربه بالتم ين في الملك و ن   ينبغي ألحد من بعده مثل هذا الملك. و ل ن  ل هذه األفهام   يشعر معها المرء بالتطابق مع النص, لذا 
 نتوةف في هذه الجملة حتى يظهر لنا  و لغيرنا مرجح, وهللا  علم.
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اْذكُرْر َعْبرَدنَا أَي روَب إِْذ نَراَدى َربَّرهُ أَن ِره َمقَّرنَِه الشَّرْيَااُن بِنُْ رٍب َوَعرذَاٍب اْركُرْه و"َ :هللا تةرال  باال
نَّرا َوِذْكرَرى أِلُْوِلره اأْلَْلبَراِب  َاِرٌد َوَشَرابٌ بِِرْ ِلَك َهذَا ُمْغتََقاٌل بَ  ةَُ رْم َرْطَمرمً م ِ َوَهْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمرثْلَُ م مَّ

 " [43 42 41]ص : 
هذا ما ذكره القرآن عن هذا النبهت م رد كلمرات بقريام تطكره الطادثرم التره وبةرت لرهت وهره  

م الق ا ين هذه الروايمت ونورد هنا ما وا,طم لكال ذي عينينت واآلن لنرى كيف  اغت أخيل
–أع بنه ما أورده اإلمام القرابه فره التةليرض علر  هرذه الروايرات فلقد  ابهتقرذكره اإلمام ال
 طي  باال : -بةد أن أوردها!

وذكرروا كلمرا ارويل فرره قربب بلئره ومرا ةترره لربره وتبرمره مرن الرربلا الرذي نرزال برره، وأن "
برره ن رروه عررن ذلررك واعتر,رروا عليرره، وبيررال: اقررتةان برره مظلرروم فلررم النفررر الثلثررم الررذين آمنرروا 

ين ره فابتله بقبب ذلك. وبيال: اقت,اف يوما الناس فمنع فقيرا الدخوال فرابتله برذلك. وبيرال: 
،: كران  كان أيوب يغزو ملكا وكان له غنم فه و,يته، فداهنه أل ل ا بتررك غرزوه فرابتله. وبيرال

مقررنه  شرر  الةرردوى وكررانوا يقررتقذرون ا؛ فل ررذا برراال. "النرراس يتةرردون امرأترره ويقولررون نخ
  !!". وامرأترره ليررا بنررت يةقرروب. وكرران أيرروب فرره زمررن يةقرروب وكانررت أمرره ابنررم لرروا. الشررياان

وبيال: كانت زو م أيوب رطمم بنت إفرائيم بن يوقف برن يةقروب علري م القرلم. ذكرر القرولين 
 الابري رطمه هللا. 

رون من أن إبليس كان له مكران فره القرماا القرابةم يومرا مرن باال ابن الةربه: ما ذكره المفق
، فكيرف يربرر  إلر  مطرال الر,ررا،  الةرام فقروال باارال؛ ألنرره أهربا من را بلةنررم وقرخا إلر  األره

، ويختر  القموات الةلر ، ويةلرو إلر  القرماا القرابةم إلر  منرازال  وي وال فه مقامات األنبياا
 ؟!  األنبياا، فيقف موبف الخليال

لخاب من ال  الم عظيم. وأما بول م: إن هللا تةال  باال لره هرال بردرت مرن عبردي أيروب إن هذا 
؛  عل  شرها فباارال باةرا؛ ألن هللا عرز و رال , يكلرم الكفرار الرذين هرم مرن  نرد إبلريس الملةرون

 ؟! فكيف يكلم من تول  إ,لل م
، ولكنه بةيد فه هرذه وأما بول م: إن هللا باال بد قلاتك عل  ماله وولده فذلك ممكن فه القدر  

: إنه نفخ فه  قرده طرين قرلاه عليره ف رو أبةرد، والبراري قربطانه برادر  الق م. وكذلك بول م
عرين  -لةنرم هللا عليره-عل  أن يخلض ذلك كله من غير أن يكون للشياان فيه كقب طت  تقر لره 

ترره أنررا إلرره بررالتمكن مررن األنبيرراا فرره أمرروال م وأهلرري م وأنفقرر م. وأمررا بررول م: إنرره برراال لزو 
األره، ولو تركت ذكرر هللا وقر دت أنرت لره لةافيتره، فراعلموا وإنكرم لتةلمرون أنره لرو عرره 
ألطدكم وبه ألم وباال هذا الكلم ما  راز عنرده أن يكرون إل را فره األره، وأنره يقر د لره، وأنره 

 يةافه من البلا، فكيف أن تقتريب زو م نبه؟!
اغ ذلك عنردها. وأمرا ت رويره األمرواال واألهرال فره ولو كانت زو م قوادي أو فدم بربري ما ق

واد للمرأ  فذلك ما , يقدر عليه إبليس بطاال، و, هو فره اريرض القرطر فيقراال إنره مرن  نقره. 
ولو ت ور لةلمت المرأ  أنه قطر كما نةلمه نطن وهه فوبنرا فره المةرفرم برذلك؛ ف نره لرم يخرال 

براال القا,ره: والرذي  ررأهم علر   ره.زمان با من القطر وطديثره و ريره برين النراس وت روي
"  ذلك وتذرعوا به إل  ذكر هذا بوله تةال : "إذ نادى ربه أنه مقنه الشياان بن رب وعرذاب

فلما رأوه بد شكا مس الشياان أ,افوا إليه من رأي م مرا قربض مرن التفقرير فره هرذه األبرواال. 
وكفرهرا، ااعت را وع ريان ا، وليس األمر كما زعموا واألفةاال كل ا خيرها وشرها. فه إيمان ا 

خالق ررا هررو هللا , شررريك لرره فرره خلقرره، و, فرره خلررض شررها غيرهررا، ولكررن الشررر , ينقررب إليرره 
؛ أدبا أدبنا بره، وتطميردا علمنراه. وكران مرن ذكرر مطمرد  رل   ذكرا، وإن كان مو ودا منه خلقا

ك( عل  هرذا المةنر . الخير فه يديك والشر ليس إلي هللا عليه وقلم لربه به بوال من  ملته: )و
[ وبرراال الفترر  للكلرريم: "ومررا 80ومنرره برروال إبررراهيم: "وإذا مر,ررت ف ررو يشررفين" ]الشررةراا: 

واإلقررررائيليات مرفو,رررم عنرررد الةلمررراا علررر  ).......( [ 63" ]الك رررف:  أنقرررانيه إ, الشرررياان
البترات؛ فرأعره عرن قراورها ب ررك، وأ رمم عرن قرماع ا أذنيرك، ف ن را , تةاره فكرررك إ, 

 " اهـ  ا,، و, تزيد فاادك إ, خبا,خي
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يو,را كيرف  توهذا الكلم الذي أورده اإلمام القرابه عن اإلمرام أبروبكر برن الةربره كرلم ثمرين
هرذه اإلمام ينبغه التةامال مع هذا الخرافات فأثبتناه من أ ال الفائد ت ولقت أدري لم ذكر كان و 

 األقاس؟  نالروايات م
ف و يوقروس  تفقيدنا أيوب يشكو مس الشياان له بن ب وعذابواآليات غايم فه الو,وحت 

وغالرب األمرراه الة,رويم أ رل ا –له ويطاوال أن يقناه من إيمان بومهت أو بأي أفكرار أخررى
نفقرهت فررالنبه كرران يترألم إلعررراه بومرره وأهلرره طتر  مرررهت فقرراال هللا لره اركرره بر لررك هررذا 

آخرينت وليس مةن  ذلرك أن أهلره كرانوا برد مغتقال بارد وشرابت ولما شفه وهب هللا له أهله و
 :ماتوا فأطياهم هللا لهت بال يةنه أن م آمنوا به مع غيرهم رطمم من هللات وذلرك مثرال بولره تةرال 

ْطَمتِنَرررا أََخررراهُ َهررراُروَن نَبِي ررراً]مريم : " طيررره "ت و, يةنررره هرررذا أن هرررارون أُ [53َوَوَهْبنَرررا لَرررهُ ِمرررن رَّ
 !لموق 

 
مرن ي ربر  ته ي ب عل  اإلنقان ال ربر ال ميرال فره كرال طراالمن اآليم أنويكون الدرس الخارم 

عل  البلا يةو,ه هللا فه آخرر المارافت ف را هرو نبره هللا بةرد مر,ره و ربره عو,ره هللا عرن 
طتر  أن رم يكرادون ي لكرون بقربب  تو كذلك إظ ار طرص األنبيراا علر  هدايرم أبروام م مر,ه.

ظر عزيزي القارىا الفار  بين ما بالوا بره وبرين مابلنرا فان إعراه أبوام م عن اإليمان باو.
 به  وتأمال أي ما خارم من النص نابع منه.

 

 تاريخ ميلد المقيا
وهررو ترراريخ مرريلد المقرريات فمررن  تنررذكر هنررا نموذ ررا مختلفررا بةرره الشررها لإلقرررائيليات و

 ذا التراريخ ت وأخذ المقلمون ب194والةشرين من ديقمبر خامسالمةروف أن المقيا ولد فه ال
 :ت فاو تةال  يقوالع أن القرآن ينفه هذا القوالولم يةتر,وا عليهت م

ي إِلَْيِك بِِ ْذعِ النَّْخلَِم تَُقابِْا َعلَْيِك ُرَاباً َ نِي اً ]مريم : و"َ  " [25هُز ِ

ففه هذه اآليم إشار  وا,طم أن المقيا عليه القلم ولد فره ال ريف!! لو رود الراربت ولكرن 
 195في ا. كمقلمم ,  داال اإلن يالآليم كأن ا لم تقال شيئات وأخذ ما باله هملت اأُ 

ت تاريخ ميلد المقريابةه ما اختلف فيه بنو إقرائيالت وهو إذا الغره من هذه اآليم ت طيا 
وإظ رار أهميرم الرارب كغرذاا بالنقربم للمررأ   بأن بين أنه كان فره ال ريف ولريس فره الشرتاا!

 طديثم الو,د  .
 

ب ذا القدر من النماذم فره التةامرال مرع  الق رص القرآنره علر  المقرتوى األوالت وفره و نكتفه 
الق رص القرآنره علر   القراد  المفقررون أ,راعانظرر كيرف  :ختامه نقوال لك عزيزي القارىا
 ؟!ت فكيف بنا أن نقتخرم منه بابه المقتوياتمقتواه األوالت وهو األخذ كق م

د مرن إ رلح القاعرد  طتر  نقرتايع أن نبنره علي را مرا بداهم لن نقرتخرم منره شريئات لرذا , بر 
 ت أما أن يكون األ ال واهت فقيكون البناا أوه  وين ارت وهللا المقتةان.شاا بةد ذلكن
 
 
 

 
                                                

 .لوثنيين و خاصة ميترايخ معبودات ابين تاريخ المسيح عامة وبين توار التطابقيالحظ  194
 

بسبب وجود الرعاة  ,التي تقول  ن ليلة ميالد المسيح  انت في ديسمبر ,انتقدت داررة المعارف البريطانية روايات األناجيل 195
  وفي ديسمبر تهطل األمطار لزيرة في فلسطين؟ , يف يم ن ذلك :وةطعانهم, وتتساءل
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 :مقرتوى الثرانهتةامال مع الق ص القرآنره علر  النماذم لل
 التأويال التاريخه

علرر  المقررتوى األوالت الق ررص القرآنرره  ف ررمبةررد أن عر,ررنا لررك عزيررزي القررارىا نمرراذم مررن 
نةره لك نماذم فه كيفيم التةامال مع الق ص القرآنه عل  مقتويات أعل  من األخذ كق رمت 

 .فنةره لك نماذم فه كيفيم اقتخرام تاريخ البشريم وتاورها من القرآن
 
 

 الم تمع األوال
  وتطرروال البشررريم مررن ال م يررم إلرر تعنررد الطرردي  عررن الخلررض لمقررألم خلررض آدم قررابقاتعر,ررنا 
ت و ب ا انتقلرت مرن مرطلرم وال خاو  خات ا البشريم فه تاورهانبدأ هنا بالتةره ألوت األنقنم

 أوال الرقال عليه القلم:  تإل  مرطلم  ديد  تمامات وذلك مع قيدنا نوح
لَقَرْد أَْرَقرْلنَا نُوطراً عند النظر فه اآليات الته عر,ت لق م قيدنا نوحت ن ردها تقروال دومرا " -1

 " [59]األعراف : .......  هِ إِلَ  بَْومِ 

.......  َواذكُررُرواْ إِْذ َ ةَلَكُررْم ُخلَفَرراا ِمررن بَْةررِد بَررْوِم نُرروحٍ ويقرروال تةررال  علرر  لقرران قرريدنا هررود: " 
 "[69]األعراف : 

فرنلطظ أن هللا لرم يرذكر فره أي مو,رع مرن القرررآن اقرم بروم نروحت أو المكران الرذي كرانوا فيررهت 
َ " :هللا تةال  يقوالبخلف بابه الرقالت فن د أن  َوإِلَ  ثَُموَد أََخاهُْم َ اِلطاً بَااَل يَا بَرْوِم اْعبُرُدواْ َّللا 

ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ    "[73]األعراف : .....  َما لَكُم م ِ
ررْن إِلَررـٍه َغْيررُرهُ أَفَرر" :ويقرروال  َ َمررا لَكُررم م ِ لَ تَتَّقُرروَن َوإِلَرر  َعرراٍد أََخرراهُْم هُرروداً بَررااَل يَررا بَررْوِم اْعبُررُدواْ َّللا 

ً " :"ت ويقوال[65]األعراف :   "[85]األعراف : ......  َوإِلَ  َمْديََن أََخاهُْم شُةَْيبا
 ؟196فما الفار  بين نوح ومن بةده 
"إلر   دومرا اقم بوم نروحت برال يقروال با: لم لم يذكر هللا  قوال:  هال قأال أطدنا نفقه ذات مر ن 

 بومه"؟
مرر  إلر   لم يظ ر له في ا و ره شرافت إلر  أن اهترديت ذاتلقد تفكرت فه هذه النقام كثيرات و

 أنه من الممكن أن , يكون لقوم نوح اقم.
فمن المةروف أن بوم نوح هم أوال بوم أرقال إلي م رقوالت وهم كانوا بريبره ع رد ببردأ ظ رور 

مرات ولكرن لمرا لرم  ااإلنقانت فبةد ظ ور الناس وكثرت م طد  التفرر ت فقركنت كرال  ماعرم مكانر
ولررم تظ ررر تةقيرردات الطيررا  فلررم يكررن األبرروام فرره طا ررم إلرر   تبدر ررم كبيررر  النرراس كثيرررين يكرن

ن اللغم لرم تكرن متارور  كمرا هره اآلن أتخ يص و تمييز أنفق م عن الغيرت هذا باإل,افم إل  

أو بةد قيدنا نوحت فمن المقبوال  دا أن تكون هناك طقبم تاريخيم فره بدايرم البشرريم لرم يظ رر 
 .ببيلم تةي  مت مةم فه مكان ا فقاكانت كال و تا للقبائال أو األبوامفي ا أقما

إذا أوال عن ررر اقررتخر ناه هررو عن ررر عرردم و ررود اقررم القرروم و أن اللغررم كانررت , تررزاال فرره 
انققم فقا إل  "ما  وإنما توكذلك القومت فلم يكن الم تمع بد أخذ البناا المكتمال للقبيلم بدايت ا

 ." و "أراذال"
 
 ا ظ ر الشرك كان فه بوم نوح .أوال م -2

  الرقال.قيقوال بائال: وما ال ديد فه هذات فكلنا نةرف أن نوطا عليه القلم هو أوال 
                                                

وا الفار  بين ةوم نذوم ومذن بعذدهم مذن األةذوام فأخبرونذا باسذم ةبيلذة نذوم!!, ونحذن نجد  ن السادة العلماء تفضلوا شا رين  فألغ 196

 نش رهم و نتر هم لحالهم.
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مرور طيرات م أال ديد الذي نق ده هو أن البشر ببال نوح كانت ترعاهم الملئكم وتةلم رم  :نقوال
اع نرزوال الملئكرم بردأ وتخبرهم أوامر رب مت ثم انقارع نرزوال الملئكرم لتةلريم البشررت ومرع انقار

 .ت فبة  هللا نوطا إل  بومه لينذرهماإليمانيمظ ور ا,نطرافات 
من القرآنت فالقارىا الذي يقرأ القرآن و, يتدبرهت تمر عليه آيرات مثرال بولره  قوالأخذنا هذا الو

ثْ " تةال : اَل َعلَْيكُْم َولَْو َشراا فَقَااَل اْلَمَاُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمن بَْوِمِه َما َهذَا إِ,َّ بََشٌر م ِ لُكُْم يُِريُد أَن يَتَفَ,َّ
ِلريَن ]المامنرون :  ا َقِمْةنَا بَِ ذَا فِره آبَائِنَرا اأْلَوَّ ُ أَلَنَزاَل َمَلئَِكمً مَّ إِْذ " :ومثرال بولره تةرال ت "[24َّللاَّ

قاُُل ِمن بَرْيِن أَْيرِديِ ْم َوِمرْن َخْلِفِ رْم أَ,َّ تَْةبُرُدوا َ بَرالُوا لَرْو َشراا َرب نَرا أَلَنرَزاَل َمَلئَِكرمً  َ ااتُْ ُم الر  إِ,َّ َّللاَّ
ومثال بولره تةرال   للرقروال لمرا الرب بومره رايرم ت "[14فَِ نَّا بَِما أُْرِقْلتُْم بِِه َكافُِروَن ]ف لت : 

ا يَ " :الملئكم  "  [9ْلبِقُوَن]األنةام : َولَْو َ ةَْلنَاهُ َملَكاً لََّ ةَْلنَاهُ َرُ لً َولَلَبَْقنَا َعلَْيِ م مَّ
أن يقرأال نفقره مرر : مرا الرذي ي ةرال كرال هرا,ا األبروام ي ررون علر   تبدون أن يكلرف خرااره

 رايم الملئكم كةلمم لت ديض الرقوال؟
ثْلُكُْم " :لو تفكر القارىا مر  فه بوال بوم نوح له  الَ َما َهذَا إِ,َّ بََشٌر م ِ ْو َعلَرْيكُْم َولَر يُِريُد أَن يَتَفَ,َّ

ُ أَلَنَزاَل َمَلئَِكمً  ِلينَ َشاا َّللاَّ ا قَِمْةَنا بَِ َذا فِه آبَائَِنا اأْلَوَّ   "مَّ
بام الملئكرم  طي لةرف بداهم أن الملئكم كانت تأته الناس ببال نوح لتةلم م وتةرف م برب مت 

د علر  طت  ي لوا إل  در م مةينم من التارور يقرتايةون في را ا,عتمرا تبدور المربيين للبشر
إلنقران فره فةت عن م هرذه المقراعداتت فلقرد كران الما تاور الناس بةه الشها رُ  وأنفق مت 

ت فلمرا ن,ر  تركترهت فلمرا كفرر عل  األرهت فةلمته الملئكم كيف يةي  بدايم طياته قاذ ا  دا
هللا  أرقال هللا إليه بشرا مثله ليدعوهت ولكن لما كان القوم بد اعتادوا أن من يرأتي م ويرتكلم عرن

ون رد  ت وترفةروا أن يامنروا لغيرر ملرك., بد أن يكون ملكات فقد اقتنكروا كون اآلته ليس بملرك
ت فقرد وتنابلتره األ يراال طت  عند األ ياال الته لم تر الملئكمت بشرتأن هذا ا,عتقاد ترقخ عند ال

ويالبروا  تلره نوكلما يأتي م نبه يتنكرر بشرت فكان ال197وهكذا دواليكت كان اآلباا تطكيه لابناا
إ, فرره ع ررورنا الطديثررم –ت فالنرراس لررم ينكررروا أبرردا و ررود هللا ك ليامنررواَِ إليرره أن يررأتي م بمررالَ 

ولكن م كانوا يالبون م ها الملئكمت فلو لم يكرن ل رذا أ رال فره طيرات م الما,ريمت  –المتمدنم!
 ؟اإللطاحفما مبرر هذا الالب و

بشرت ف م كانوا بوما بدائيين لغرت م لغرم بدائيرم نخرم من ب م نوح هذه بالت ور األوال لطاال ال
وابيةم الطيا  ابيةرم بقريامت لدر رم أن را لرم ت رتم بتقرميم القبيلرمت و أن بروم نروح كرانوا أوال 

 بوم أرقال إلي م بشرت وببال ذلك كانت تقوق م و تربي م و تةلم م الملئكم.
ت فه بةه آيات الكتراب الطكريمالنظر خر نا به من  تهذا ت ور بقيا لطاال البشريم فه بدايت ا

لرذا ي رب علينررا أن نتطررك ونبطر  لنرررىت هرال يو رد فرره التررا  والتراريخ مررا يشرير إلر  و ررود 
الملئكم وبيام م ب ذا الدورت ف ذا اابقنا بين ما و دناه وبين ما ذكر فه القرآنت وبين مرا و رد 

 أن يكون. فه ترا  البشريمت فقد بمنا بتأويال اآليم إل  طد كبير كما ينبغه
 بد يقوال بائال: وما ال دف من هذا البط ؟ 

اإلثبرات ,رربم با رمم لإللطراد والملطردينت فر ذا اقرتاةنا أن نثبرت  نقوال: قيكون هذا البط  و
نات و أن هرذا الخلرض الرذي خررم تولتره الملئكرم بالرعايرمت بلأن الخلض تم فه أرطام أر,يم كما 

ت  ررار بشركله الطررالهان تارور عبرالررزمنت ثرم فقيق,ره هرذا علرر  ط   رم تمامررا مرن أن اإلنقرر
فاقتااع اكتشاف الابيةم من طولره وتقرخير خ ائ ر ا ب رذه القررعمت فمرن أيرن ط رال علر  

طقررن خلقتنررات أهللا علينررا وأعاانررا وربانررا وهررذبنا و دومررا م رردر الةلررم ربررانهت فلقررد مررن   الةلررم؟
                                                

هللا  علم بالش ل الذ  والبشر   يتحملون الصورة المالر ية الحقيقية, ف, أتي البشر في لير الصورة البشريةبداهة  انت المالر ة ت 197
والمنتشرة في جميع  نحاء العالم,  ,ر ال ثير من الرسومات التي وجدت ورسمت على  نها للمالر ة انت تظهر به للبشر, ول ن هذا يفس

ونحن نرح  ن هذه الصور رسمت من الوصف الذ   ان يح يه اآلباء ألبنارهم عن المالر ة   من المشذاهدة, فهذذا يبذرر ا ختالفذات 
 الشديدة بين الرسومات.
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ت هوال و رودبرشرر يتكبررون علر  بت فلم يتركنا فه ظلال ال م يمت ثم ظ ر بةره البأناقاو ةلنا 
  198.بينما , ي دون طر ا فه ا,عتراف بال اذبيم منذ ظ رت كنظريم

 
 ظ رت األمواال واألبنيم فه زمان قيدنا نوح عليه القلم.-3

" [12نروح:  ]َويُْمِدْدكُْم بِأَْمَوااٍل َوبَنِيَن َويَْ ةَرال لَّكُرْم َ نَّراٍت َويَْ ةَرال لَّكُرْم أَْنَ راراً "يقوال: فاو تةال  
فراألمواال لرم تكرن ففه هذه اآليم دليرال علر  ظ رور الملكيرم الفرديرم عنرد البشرر منرذ برديم األزالت 

مشاعات بدليال ترغيب قيدنا نوح لقومه ب ات فلو كانت مشاعا كما يدعه الماركقريونت لمرا كران 
 ل ذه اآليم مةن ت لذا نرد بول م بشيوعيم الماال عند اإلنقان األوال.

ت ور القارىا أن اآليم دليال عل  و ود الماال ب يغته النقديمت , فالماال يالرض علر  و لكن , ي
أمرا  .ت فةقراراتوكال ما يتموال به من غير الةقاراتت فالبقر ماال والطله مراالت أمرا الشر ر والبير

ِ اْغِفرْر ِلره َوِلَواِلرَديَّ " :الدليال عل  ظ ور األبنيم فه ع رر نروح عليره القرلمت فقولره تةرال   َرب 
و لكرن ت "[28َوِلَمن َدَخاَل بَْيتَِه ُمْاِمناً َوِلْلُمْاِمنِيَن َواْلُمْاِمنَاِت َوَ, تَِزِد الظَّاِلِميَن إِ,َّ تَبَراراً ]نروح : 

, ن زم بابيةم هذا البيت أو ط مه أو مواد بنرااهت ولكرن نرر ا أنره كران بيترا بردائيا يقرياا لرم 
َوَطَمْلنَاهُ َعلَر  " :ل  ذلك المواد المقتةملم فه عمال الفلكتقتخدم فيه المواد المةقد ت والدليال ع

 " [13ذَاِت أَْلَواحٍ َوُدقٍُر ]القمر : 
 
ت وهذه النقام أي,ا فه الرد عل  الماركقيمت فاو تةال  يقروال " انققم الم تمع إل  ابقات -4
ثْلَنَرا َوَمرا نَرَراَك اتَّبَةَرَك إِ,َّ الَّرِذيَن هُرْم أََراِذلُنَرا َكفَُرواْ ِمن بِْوِمِه َمرا نَرَراَك إِ,َّ  اْلَماُ الَِّذينَ قَااَل فَ  بََشرراً م ِ

أْيِ َوَمرا نَرَرى لَكُرْم َعلَْينَرا ِمرن فَْ,راٍل بَراْل نَظُرن كُْم َكراِذبِيَن ]هرود :  "ت ف را هرو الم تمرع [27بَاِدَي الرَّ
هذا ما كان وقريظال دومرا وأراذالت و -أب د عليم القوم تالم القومع –ينققم عل  نفقه إل  ما 

 البشر . طاال
مرن م ررد نظرر  فره هذه كانت بةه النقاا التره اقرتاةت اقرتخرا  ا مرن ب رم قريدنا نروحت 

ت واطررد فررردالررنص القرآنررهت لررم تطرراوال أن تررربا بررين اآليررات وبة,رر ات م رررد نظررر  عررابر  مررن 
 خر ون إشارات وعلوم أخرى.تولكن مع النظر فه كتاب هللا قتق

 .الطدي  عن مرطلم  ديد  من مراطال البشريموننتقال إل  

             

 مرطلم بوم عاد 
ي د أن القرآن يركز عل  طدو  افر  فه خلض ها,ا القومت فن رد  تمن ينظر فه طاال بوم هود

 بَْقررَامً  اذكُررُرواْ إِْذ َ ةَلَكُررْم ُخلَفَرراا ِمررن بَْةررِد بَررْوِم نُرروحٍ َوَزاَدكُررْم فِرره اْلَخْلررضِ وَ " :أن هللا تةررال  يقرروال
ِ لَةَلَّكُرررْم تُْفِلُطررروَن ]األعرررراف :  رررا َعررراٌد "  :ويقررروال فررره آيرررم أخررررى"ت [69فَررراْذكُُرواْ آ,ا َّللا  فَأَمَّ

ِ َوبَالُوا َمْن أََشد  ِمنَّا بُوَّ ً   " [15]ف لت : .......  فَاْقتَْكبَُروا فِه اأْلَْرِه بِغَْيِر اْلَطض 
كانررت تمتررراز  تد  أتررروا مررن قررللم مةينرررم مررن البشررررف ررال يمكننررا أن نف رررم أن هررا,ا القررروم برر

نرره بقرربب طرردو  هررذه الافررر  فرره خلقررم هررا,ا القرروم أأم  !وراثيررم عاليررم ال ررود ؟بخ ررائص 
 اكتقبوا هذه القو ؟

 تلررذا ي ررب علرر  علمائنررا األفا,ررال أن يبطثرروا فرره ترراريخ البشررريم , نقررتايع التطديررد أو ال ررزمت
 افر  فه البشر؟وينظروا مت  وكيف ولم كانت هذه ال

ت نلطظ أن قلم التارور تقردم كثيررا فره بروم عرادت فن رد أن نبره هللا يرذكرهم برنةم هللا علري م -1
الشررررةراا :  تَتَِّخرررذُوَن َمَ ررررانَِع لَةَلَّكُرررْم تَْخلُرررُدوَن ]و َ أَتَْبنُررروَن بِكُرررال ِ ِريررررعٍ آيَرررمً تَْةبَثُرررونَ "فيقررروال: 

                                                
من الحقارق العلمية المسلم بها, ي   ن هذه النظرية   يزال بها ال ثير وال ثير من الثقوب التي تحتاج  على الرلم من  ن الجاذبية تعد198

وبدون  ن تقاإ باألدوات العلمية,  ,, بدون  ن ت ون هناك  دلة علمية ةاطعة عليهاالبشرو ما  ن ظهرت حتى آمن بها هؤ ء  يلى رتق.
 ع اإلله!! ما يطلب هؤ ء المتبجحون  ن يفعلوا م
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نرروح  ااطررظ أن قرريدن –ن علرري م بالمرراال والبنررين ت ويخررااب م مررذكرا إيرراهم أن هللا مرر[129,128
َمردَّكُم بِأَْنةَراٍم "أَ  :هللا علي مت فقاال ت أما ها,ا فقد من  -كان يةد بومه بالماال و البنين عند اإليمان

 "[134,133الشةراا :  َوَ نَّاٍت َوعُيُوٍن ] َوبَنِينَ 

ع" ل را د,لرم كلمرم م رنع ظ رت بدايات ال ناعم مع بوم عرادت و, نةنره ب رذا أن "م ران  -2
فه طياتنا المةا رر ت ولكرن تبةرا ألي د,لرم مرن د,لت را قرواا كانرت م خرذ الميرا  أو الط رونت 
ف ه تشير إل  ظ ور ال ناعم كةلمم مميز  وظاهر  فه بوم هودت وهرذا مرا لرم ن رده فره بروم 

 نوح عليه القلم.
ت ت وبدأت الطروب برين الشرةوبمةينا بدأت عمليم التمايز بين الشةوبت واتخذ كال بوم اقما -3

إِذَا بََاْشرتُم بََاْشرتُْم َ بَّراِريَن ]الشرةراا : و "َ :والت  يزات وا,قتةدادت ل رات  بردليال بولره تةرال 
 " وبدليال اتخاذ الم انع .[130

ت ولكن لاقرف كران إذا مع بوم هود بدأت عمليم التمايز والتاور تزدادت وتقدمت البشريم كثيرا
ت فقادها هذا التقدم والقو  التره وهبت را إلر  التمررد والكفرر فكران عراببت م الةقراب و بتراتقدما أ

 ت لتبدأ البشريم مرطلم  ديد  وهه مرطلم بوم ثمود.لك م هللا كما أهلك من ببل مالخقرانت فأه
  

  199مرطلم ثمود

ألوليتران فره عند النظر فه القررآن ن رد أنره أكثرر مرن ذكرر عراد وثمرود مةرات ف مرا الط,رارتان ا
ونلطرظ  تاريخ البشريمت وتاورت البشريم فه ع د  الا عن ا فره ع رد هرود علي مرا القرلمت

 نقاا ا,ختلف والتمييز عن الط,ارات القابقم:
ت اتخاذ الق ور ونطت ال باال بيوترا وهه ؛نلطظ أن بوم  الا اتخذوا خاو   ديد  لامان -1 

ت طيرر  برردأ ا,ت رراه إلرر  اقررتخدام بالنقرربم لإلنقررانيررم الة ررر الط ررري وهررذا بررد يشررير إلرر  بدا
 األط ار كمواد ومكان للبناا. 
ف ننا ن د أن القرآن ذكر إشار  إلر  أن بروم  –بوم نوح وبوم عاد–وبخلف القوميين القابقين 

َ َمرا إِلَر  ثَُمروَد أََخراهُْم َ راِلطاً بَرااَل يَرا بَرْوِم اْعبُرُدو"و َ :ثمود كانوا من الةربت وذلك طين براال اْ َّللا 
ِ لَكُْم آيَمً فَذَُروَها تَأْكاُلْ  ب ِكُْم َهـِذِه نَابَمُ َّللا  ن رَّ ْن إِلَـٍه َغْيُرهُ بَْد َ ااتْكُم بَي ِنَمٌ م ِ ِ َو,َ  لَكُم م ِ فِره أَْرِه َّللا 

 "[73تََمق وَها بِقَُوٍا فَيَأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم ]األعراف : 
فرره بررلد الةررربت أهميررم  وذ يررمت والنابررم مررن المةررروف أن ررا طيرروان فقررد أخرررم هللا ل ررم نابررم ك

وثمرود تررذكر دومررا فره القرررآن مرتباررم بةررادت وهرود عليرره القررلم أنررذر بومره عاببررم برروم نرروحت 
فاألبوام كانت تةرف بة, ات وفه هذا دليال وا,ا عل  أن بدايم الط,ار  البشرريم ظ ررت فره 

ا أن يطفرروا وينقبروا طتر  يقرتخر وا مرا يثبرت األ رال لرذا ي رب علر  علمائنر .ال زير  الةربيرم
الةربرره للط,رراراتت و, نتبررع مررا يقولرره الغرررب مررن أن اليونرران هررم أ ررال الط,ررار ت فمررا أخررذ 
اليونان ط,ارته إ, عن اريض الفينيقرين وهرم أخرذوها مرن الةرربت فرنطن أ رال الط,رار  وفره 

ت و, طترر  يقررتخر وا كنوزهرراأر,ررنا هررذه خرررم آدم ومررن مةررهت فليبطرر  علمائنررا فرره أر,ررنا 
 ت فيمق م ال وان فه الدنيا واآلخر .يركنوا إل  الذين كفروا

 
لنوح عليه القلمت ولم يرذكر أنره لرم يرأت ب را ولكرن آي آيم طقيم نلطظ أن القرآن لم يذكر  -2

اْ بَرالُو" :ت فقراال رابما أنه قكت فير ا أن ا لم تأتت بينما نف  مع هود عليه القلم كونره أتر  ب
 ت "[53يَا هُوُد َما ِ ئْتَنَا بِبَي ِنٍَم َوَما نَْطُن بِتَاِرِكه آِلَ تِنَا َعن بَْوِلرَك َوَمرا نَْطرُن لَرَك بُِمرْاِمنِيَن ]هرود : 

ت طتر  يرامن يرات فرنلطظ بردا ع رر اآل رالا النابرم ك يرم ثم عراد فرذكر أن هللا أرقرال إلر  بروم
 :القوم بأنبيائ مت وهذا يقودنا إل  قااال هام

                                                
, ول ن القرآن يعرفنا  نهم  انوا ين رون وجودهما نالحظ  نه لم يرد ذ ر لعاد وثمود  في التوراة واإلنجيل, و اليهود والنصارح 199

ن ة بولي  مو ة  "    :ول نهم  خفوا ذ رهم تلبيسا على لير اليهود, وذلك في ةوله تعالى ,يعرفونهما ين  مي ث م ود  ل مو ي أوتي  مو ن ب أ  ال ذي ع ادٍّ و  مي ن ومٍّ و  وو
مو    ي عول م ه مو يي   ّللا    هي ن ب عودي ين  مي ال ذي ", فهذه اآلية تدل على  نهم  انوا على معرفة بحال عاد وثمود, ول نهم  خفوا ذلك [9]يبراهيم : .....  و 

 .وحتى   يظهر  ن  صل الحضارة عربي وليإ  ما يدعون ,علي سبيل العادة
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 ؟ثمودبينما أتت لقوم  تلم لم يأت هللا بمة ز  عل  يدي رقله لقومه نوح وعاد
ت فمررن المفتررره أنرره كلمررا تقرردمت البشررريم زاد اعتمادهررا علرر  الةقررالت ن ررد أن هررذا شرريئ مطيررر

فيفتره أن يلغ  اإليمران الطقر  وياالرب باإليمران الةقلرهت ولكرن يبردو وهللا أعلرم أن البشرريم 
يةاوا آيرم  دى ذلك إل  ,رور  أنأف تليم الملئكم طدثت ارتكاقم ما للبشريمدها بتة لما بةد ع

 .واتخرم النابم ك يم طت  يامن طقيم مثال أن
يم التره ي كتربت برال إنره يكتفره برذكر بةره التةرالأنلطظ أن القرآن لم يرذكر ل را,ا األنبيراا -4

ه المرطلرم كران , ريةه فره هرذت وهذا يقودنا إلر  ا,عتقراد أن الارور التشركان يدعو بومه إلي ا
كتفر  فلم يكونوا فه طا م إل  تشريع مةقدت بال كران يُ  تت نظرا لبدائيم طيا  القوميزاال فه بدايته

مثرال  تبالدعو  إل  عباد  هللا وترك ما يةبدون من دون هللات باإل,رافم إلر  تررك الخ راال القريئم
ْلِميرَزاَن بِاْلِقْقرِا َو,َ تَْبَخقُرواْ النَّراَس أَْشريَااهُْم َو,َ تَْةثَرْواْ َويَا بَْوِم أَْوفُرواْ اْلِمْكيَرااَل َوا" :بوله تةال 

 " [85فِه األَْرِه ُمْفِقِديَن ]هود : 
لر  إيفراا الكيرال والميرزان وعردم بخرس النراس أشريائ مت أمرا مرطلرم عز بةرد عبراد  هللا ف نرا أبُرر

اهيم أبه األنبياا عليه القلم فن د أنره الكتب التشريةيم الكاملم فنلطظ أن ا بدأت مع قيدنا إبر
 " [19ُ ُطِف إِْبَراِهيَم َوُموَق  ]األعل  : " تأعاه  طفا كما أعاه موق 

 
ها نطن بد ذكرنا لك عزيزي القارىا نماذم بقريام مرن اقرتخرام التارور التراريخه للبشرريمت 

يخار ا ولكرن علينرا عن اريض تتبع التقلقال المو ود فه القرآنت وهذا ا,قتقراا بد ي ريب و
أن نقتقرأ القرآن و نقرتناقه و نتطررك مةره علر  أعلر  المقرتويات و, نخشر  شريئات ويمكننرا 
أن نكمال متابةم التاور مع برابه اإلنبيراات ولكرن نتررك للقرارىا م مرم ملطظرم هرذه التارورات 

 بنفقهت ولكن نةايه بةه اإلشارات فقا:
 
ت ولررم يررذكر القرررآن "" رطف إبررراهيم إبررراهيم مررع قرريدنا بردا و ررود كترراب تشررريةه متكامرال-1

 .القلمعليه  إبراهيمقيدنا فيمكن القوال أن بدايم الكتب كانت مع  تو ود أي  طف ببال ذلك

ت فرنطن نلطرظ أن ببرال قريدنا طردي بيلره تأقريس الردوال برالمةن  البدأ مع قيدنا إبرراهيم أو بُ -2
عالم  –بائال و الةشائر الته انققمت إل  ما إبراهيم عليه القلم كانت األمم أبرب إل  نظام الق

للملرك  اذكرر  ردت فلرم نار,ون للنبه كانوا دوما من المرات والمة-عامم الشةب–وأراذال  –القوم
بررال كانررت فرره أيررد عمليررم "مركررز "ت  أُ ررري ل ررات ف ررذا  يةنرره أن القررلام لررم يكررن بررد أو للكبيررر

لقررلامت وظ ررر النظررام ا ُمركررزتومررم الزمررانت تاررورت األ رت أمررا مررع مرررو ماعررات ل ررم أتبرراع
 الملكه.

ثم انتكقت انتكاقم كبرى مع و ود هرذا ت )ص(تقدمت البشريم تقدما كبيرا مع أو ببال الخليال-3
أ ررال الرخرراا و التقرردمت فظ ررر اللررواا ألوال مررر  فرره ترراريخ البشررريم علرر  يرردي برروم لرروات فاقت

 200القوم بقبب هذه ا,نتكاقم.

  مررع م ررها موقرر  عليرره القررلمت فلررم يةررد هنرراك إهررلك لامررم إنتقلررت البشررريم نقلررم  ديررد-4
َولَقَررْد آتَْينَررا ُموَقرر  اْلِكتَرراَب ِمررن بَْةررِد َمررا أَْهلَْكنَررا اْلقُررُروَن اأْلُولَرر  بََ ررائَِر ِللنَّرراِس َوهُررًدى " المكذبررم

شرري إلر  بقرمين: مرا يمكننا أن نققم التاريخ الب و"ت [43َوَرْطَممً لَّةَلَُّ ْم يَتَذَكَُّروَن ]الق ص : 
طتر   توتقتا رالتُ لرك األمرم التره تكرذب  تفقبال موقر  كانر ببال موق  والتورا ت وما بةدهما.

موقر  فقرد انتقلرت البشرريم  بةردتقتكمال مقير  التوطيد وت د ل ا مكانا آمنا عل  األرهت أمرا 
                                                

في تاريخ البشرية ي  مع ةوم وذج ةوم لوط على من يدعون  ن هذا الشذوذ وراثي في الغالب, ولير م تسب, ف يف لم يظهر يرد نم200
 و  يف انتشر بين القوم هذا ا نتشار؟ لوط؟
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عنردما  201تميتركرون في لكرون أنفقر م بأيردي  إل  مرطلرم  ديرد ت , يرتم في را إهرلك الكفرار برال
 يخالفون قنن هللا فه كونه في لكون.

ت فقررد أ رربطت البشررريم م يئررم )ص( انتقلررت البشررريم نقلررم أكبررر مررع م ررها النبرره الخرراتم-5
,قتقباال واقتيةاب الرقالم الخاتمم من رب الةالمينت و لم تةرد بطا رم إلر  رقرا,ت مابترم أو 

 مرتبام بمكان ا.
تتقرردم  تلمررا زاد اقررتقراا واقررتناا  وتابيررض القرررآنكوبرردأ تفاعررال البشررريم مررع القرررآنت  -6

دبرا البةرررد عرررن القررررآن وه رررره برررراا  وتررر زادالبشرررريم خاررروات قرررريةم إلررر  األمرررامت وكلمرررا 
 ت ترتكس البشريم ارتكاقا كبيرا وت اب بانتكاقات أعت .واقتناابا

                                   
الق ررص القرآنرره اقررتقرااا تاريخيررا واقررتخراح  كانررت هررذه المطرراو,ت بةرره نمرراذم ,قررتقراا
ور  برين ثنايرا هرذه ثي اد خاوات تقدم للبشريم منإتققيم لتاريخ البشريم ت اقتاةنا من خلل ا 

الق صت فمن هذه الق ص وغيرها يمكننا أن نقتخرم التاريخ الطقيقره للبشرر ونت نرب برذلك 
وبد أكرون أخارأت فره هرذا ا,قرتقراا –ا المخادعات و التلبيقات الته يدعي ا غيرنا فه تاريخن

ولكن ي ب عل  المرا أن يقتقرأ ويقتخرم ما يقرتايع مرن  تفأنا , أدعه الة مم أو ال واب
 .كنوز القرآن

 

 ,رور  ت طيا التاريخ الةربه
 -!!بقربب الكتراب المقردس–أننا أخذنا بةره ا,قرتقرااات الخاائرم لكتراب هللا  ىالكبر مشكلتنا 

مررع أن القرررآن لررم يقررال ذلررك وهررو مررن  تين أن ررا مقررلمات دينيررمظررانتاريخنررات وأقررقاناها علرر  
و ن,رب هنا نموذ ا للتدليس التاريخهت الذي يةلمنا القرآن أنه ي ب علينا أن  تبراا ناإققااات

 .وهذا النموذم هو التاريخ الم ري القديم كهتانت نبه و أ, نقع فه شر
قررآن ا,قم "التاريخ الفرعونه"ت عل  الررغم مرن أن الفقد ارتبا التاريخ الم ري القديم ب ذا 

ت فلقرد تكلرم مرر  عرن و رود مرن يقرم  فرعرون وتكلرم فره المرر  لم يقال أنه كان بم رر فراعنرم
 .بررال مع "الفراعنررم"  رراا هررذا ا,قررتةماال مررن التررورا  الترره بالررتت  والثانيررم عررن و ررود الملررك

في ررب أ,  ف رم كرانوا كفررر  عبرد  أوثرانت نطرن كم رريين ننظرر إلرر  تاريخنرا نظرر  تبرررأ وبةردتو
ةرد عرن تونب ننتقب إلري مت و نطرن , نقروال ذلرك مرن أ رال أن ننتقرب ونفتخرر بأ رلنا الفرعرونه

ت رهم من الشةوب أتت م رقرال مرن رب رملكن الطض أطض أن يتبعت فأ دادنا كانوا كغيت واإلقلمه
موقر  أن رم كرانوا كفرر  ايلرم فمن م من آمن ومن م من كفرت وليس مةن  أن رم كفرروا بقريدنا 

ت و مرن هرا,ا زوم فرعرون وبريرب عدد ليس بالقليرالطيات مت فلقد آمن بموق  من الم ريين 
إذا آمررن مررن الخررواص نفررر فقرريامن مررن  تفرعررونت الررذي اشررت ر بمررامن آال فرعررونت وبداهررم

 . ماعاتالةوام 
علمرراا اآلثررار الغربيررون أننررا اكتقرربنا هررذا ا,نابرراع بقرربب التررورا ت و رراا  ومررا نررود بولرره هررو 

 أن النررراس  ليرقرررخوا عنررردنا هرررذا ا,عتقرررادت فأ ررربطنا م رررر الفرعونيرررمت و المشررركلم الةظمررر 
و كرال –يةتقدون أن ما يقوله ها,ا الةلماا من المقلمات التاريخيرمت مرع أن التراريخ الم رري 

مرن الةلمراا التره يملاهرا الةلمراا بت رورات مت فكثيرر  تبره الكثيرر مرن الثغررات –تاريخ مكتشرف
يقرون بة زهم عن مةرفم الطقيقم فه مقألم التاريخ الم ريت ون,رب هنا مثل ب : باقركاال 

موقررروعم الفراعنرررم  التررر  أ ررردرت ا دار الفكرررر مالفرررا  تفيرنررروس و ررران يويررروت الفرنقررريين
بالتةراون مرع البةثرم الفرنقريم للبطرا  والتةراون فر  القراهر   للدراقرات والنشرر فر  القراهر ،

 .1991عام  اي,ا
                                                

,  مذا  ما ما حدث من يهالك فرعون وجيشه ف ان ألفراد و ليإ ألةوام و ان بسبب تتذبعهم لموسذى وةومذه وفسذادهم فذي األرض  201
 باةي الشعب المصر  فلم يصبه شيء .
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ف ما يقران بة زهم فه تكوين ت ور شامال عرن التراريخ الم رري القرديمت ويقولرون أن كرال مرا 
فيه ليس بالشكال الذي يت وره النراست برال بابرال لاخرذ والررد والتغييررت ونرذكر هنرا نمراذم ممرا 

 با,ه:
هرذه   "بد ت يبنا خيبم أمال وا,طم عند اإل ابم عل  هرذه التقراا,ت، ولكرن ي رب التغلرب علر

  هر  فر ل روح ال,خمم المشيد  مرن ا,ط رار، كالمةابرد واللوطرات واأل رنام، مرااالخيبم ... 
، لقيمت ررا ، والتطررد  عن ررا ب قرر ابالطقيقررم إ, أعمرراال تثيررر الدهشررم، وتطرر  علرر  اإلشرراد  ب ررا

ما عرن الترواريخ المدر رم ..... أ ،؛ بكماا، ف    ماا، أما عن و  م النظر التاريخيمال ماليم
ت رلا فقرا لتو,ريا  تقريبيرمف   م ررد ترواريخ  طدا  والوبائع،قر الفرعونيم واأللتققيم األ

ألنفقنا الدبم المتناهيم ف  تطديرد اللطظرات التاريخيرم  التدرم التاريخ  النقب ، دون أن ننقب
في را، ذلرك ألن كررال شر ا فر  هرذا الترراريخ , يربر  أبردا ألن يكررون  البرارز ، واألطردا  الم مرم

 " اهـ.ا عل  و ه اليقين، يةب  به فيه من يشاا، ويقدقه من يشااموثق
علر  مردى الثلثرم آ,ف  و نطن نقوال أن واطردا مرن هرا,ا األ رداد الم رريين القردماا الةظرام،

لرض واطرد أنره فرعرون، ولرم يا قنم الت  قبقت و,د  المقيا عليه القلم، لرم يقرال عنره شرةبه
 .يكتب عل  ببر واطد من م أنه فرعون ،  كما لممن م عل  نفقه لقب فرعون

لفرعنم والفرعونيم والتفرعن، فكل ا من نق  خياال المرارخين، ومرن اقرتخدام ن واأما الفرعو
الم ريات والمالفين، فخوفو ملك، وخفرع ملك، ومينا موطد القاررين ملرك، وتطرتمس  علماا
 لطقيقم، وليثبت عكس، وليبط  كال من يخالف هذه ا، وهكذاطمس ملك، وامنطتب ملكأو  ملك
 202ذلك. 

نتبررأ مرن فرعرون ومرن النقربم  أننرا فراعنرمت ونطرن ونقولري  رمف ذا نموذم وا,را للتزويررت ف
ت و ار نموذ ا للكبرت أما أ ردادنا الةظرام من الذين شُ د ل م بالنار عليه لةنم هللا ت فقد كانإليه

ثرم لرف تاريخنرا كمرا يطلرو لره فةلينا أن نبطر  عرن تراريخ م نطرن بأنفقرنات و, نتركره للغررب يا
 .يقدمه لنا

, برد مرن اإلشرار  أنره تمرت عمليرم امرس كبيرر   توبمناقبم الطدي  عرن التراريخ والتلعرب بره
عمرنررا م موعررم مررن البرردو للترراريخ الةربررهت فررنطن كةرررب ننظررر إلرر  أنفقررنا أننررا كنررا ايلررم 

ايررم ال مرراالت و أن الط,ررار  شرريئا و, هررم ل ررم إ, رع و, يفق ررون ت الررذين , يةرفررونالمتخلفررين
فكبررى الط,رارات ظ ررت ت ت مرع أن هرذا يخرالف الوابرعت فه اليونان وم ر ومع الفينقيينكان

ت فط,ار  عاد وثمود نشأت فه الروان الةربرهت ونظررا ألن مرا ليقرا مو رودين فره الة رد عندنا
ظ رر فره الروان  آدم في ب علينا أن نترذكر أن .وقرنا ورااهم تماما القديم أهمل ما المارخون

فةرل , –ت ومن هنا ظ ر اإلنقان الةابالت بينما كانت أوروبا , تزاال فه مراطرال ال م يرم الةربه
ت و لكررن مررع مرررور الزمرران تغيرررت ابيةررم الرروان الةربرره و ت ررطرت وانرردثر الكثيررر مررن -م ررازا

ال زيرر  مظاهر الط,ار  فه الوان الةربهت وهنا بردأ الةررب فره ال  رر  وا,نتقراال إلر  شرماال 
 الةربيم وإل  م ر.

 
ونثبررت للةررالم كلرره أننررا أ ررال  تي ررب علينررا مةشررر الةرررب أن ننقررب لنقررتخرم تراثنررا :ختامرراو

طتمرا ولزامرا أن يخررم الرقروال  كرانت لرذا األوال الط,اراتت ومن هنا مرن عنردنا خررم اإلنقران
 .؛ مكمالخاتم من م د الط,ار  طي  ظ ر اإلنقان األوالت من أم القرى

                                                
يذرون  ن  , فهناك بعض الباحثين, الذذينبداهة  ل هذا ال الم على  ساإ  ن عملية فك لموض اللغة الفرعونية القديمة  ان سليما 202

خاطرذة, ومذنهم مذن ةذدم شامبليون  خطأ في هذه العملية بعض األخطاء القاتلة, التي ستؤد  حتما يلى ةراءة التذاريخ الفرعذوني ةذراءة 
وشذين علذى األثذار , اسذتطاع مذن خاللذه  ن يظهذر اسذم سذيدنا موسذى و صذوره منقفيذة ةذراءة اللغذة المصذرية القديمذةطرحا جديذدا ل ي
 .المصرية القديمة
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ن نقتقرأ تاريخنا المغمور تطت الرمراالت نقرتقرأ تاريخنرا المرذكور فره القررآنت فلقرد خلرد وبةد أ
ةتقد أن هرذا التخليرد كران عبثرات أم نت ف ال   الته طدثت بةد البةثم المطمديمالقرآن بةه األطدا

  ؟أن هذه األطدا  كانت نقااا فا لم فه تاريخ البةثم المطمديم والبشريم أي,ا
أن نقتقرأ هذه األطدا  و, نةتقد أن ا غير ذي براالت أو نقراوي ا باألطردا  التره  علينالزاما لذا 

ف رذه   وردت إلينا عن اريرض كترب القرير ت ف رذه أطردا  خلردتت ف ره باةرا أهرم ممرا لرم يخلردت
ت كرررذلك فا رررلم فررره تررراريخ البشرررريم كل رررا وهررره تفررره تررراريخ البةثرررم المطمديرررم أطررردا  فا رررلم

م ففقررردوا طا,ررررهم ت وإ, قرررنكون مرررن الرررذين نقررروا ما,ررري ةبررررفلنقرررتخرم من رررا الفوائرررد وال
 .وخقروا مقتقبل م

 

                        
 
  :مقتوى الثال تةامال مع الق ص القرآنه عل  الماذم للن

    القنن الكونيم
نقردم للقرارىا نموذ را  تو بةد أن بدمنا نموذ را مبقراا لإلقرتقراا التراريخه للق رص القرآنره

فممرا  وهرو اقرتخرام القرنن الكونيرم مرن الق رص القرآنره. تمع الق ص القرآنره آخر للتةامال
ت بد أُهمرال أيمرا إهمراال فه التةامال مع النص القرآنه تأويالمن ال يأقف له المرا أن هذا ال نف

وبالذات فه ال زا التاريخه الق  هت فالقرآن لم يةره لنرا هرذه الق رص مرن أ رال التقرليمت 
من را اقرتخرام قرنن هللا فره كونرهت  ؛,ت هذه الق ص ألهداف قاميمفقد عر ورب الكةبمت  ,

وكيررف تربرر  األمررم وكيررف تنطرردر وكيررف تن ررارت و نةررره هنررا لنمرراذم مررن اقررتخرام القررنن 
 الكونيم من القرآن:

 

 .هو ذهاب األخل  مالقنم األول  فه هلك األم-1

هامرم و لكرن   ه وإن كانرت ف هو الشيخ يةود فيتكلم عن أهميم األخل ت ها :قيقوال الكثيرون 
  ت ف ناك عوامال أخرى أهم.ت هه الةامال األوال فه هلك األممليق
إلر  أن نظررت فره تراريخ هرلك األمرم فره التراريخ  ظرنتنفرس هرذا ال ظرنلقد كنرت أ فه الوابع و

 اإلنقانهت و دت أن ا هلكت كل ا بقبب ذهاب األخل ت وو دت أن بيت الشةر الذي يقوال:
 إنما األمم األخل  ما بقيت    ف ن هموا ذهبت أخلب م ذهبوا             

إنردثر في را  تو دته  ابا تماما بدر م مائم بالمائمت و ت ور أخره كيرف يكرن طراال أمرم متقدمرم

الةفو أو اإليثار أو الش اعم أو ا,بت اد أو الةفاف والا ار  أو ال بر والثبات أو ال رد   أو 
طتما قتن ارت و تتبع مةه عزيرزي القرارىا الممالرك  ؟!ظال متقدممطقت في ا الشورىت كيف تمُ 

الكبرررى الترره هلكررت فرره أي مكرران فرره الةررالمت وفرره أي زمررانت تابةررم ألي ديررن كانررتت ت ررد أن 
َوإِذَا أََرْدنَرا أَن ن ْ ِلررَك " :عوامرال ال رلك واطررد ت ويبردأ ال رلك بفقرراد المتررفينت وهللا تةرال  يقرروال

ْرنَاَها تَرررْدِميراً ]اإلقرررراا : بَْريَررمً أََمْرنَرررا    "ت[16ُمتَْرفِيَ رررا فَفََقرررقُواْ فِيَ رررا فََطرررضَّ َعلَْيَ رررا اْلقَرررْواُل فَرررَدمَّ
ت وإذا تبة م الةامم أو قكتوا عن م فقيطيض الةرذاب ب رم  ميةرات وهللا فالفقاد يبدأ من المترفين

َ َشرِديُد اْلِةقَرراِب َواتَّقُررواْ فِتْنَرمً ,َّ تُِ ريبَنَّ الَّررِذيَن ظَ " :تةرال  يقروال ررمً َواْعلَُمرواْ أَنَّ َّللا  لَُمرواْ ِمرنكُْم َخ  َّ
فالةررذاب ينررزال بقرربب فقرراد المترررفين وقرركوت وقرركون الةامررمت فاألمررم لررن  ت"[25]األنفرراال : 

ينفة ا أن ا ذات تقردم علمره أو خلفرهت فقرتن ار علر  يرد ط,رار  ذات أخرل ت و تتبرع عزيرزي 
ب را ولكن را لفقراد أخل تفكل ا كانت أمرم ذات تقردم وط,رار  كبيرر  القارىا األمم الته ان ارتت

ت -خشرررونم–علررر  يرررد أمرررم ذات أخرررل  وبرررداو   فا تيطرررتت دب التطلرررال والخلرررال فررره أركان رررا
فاإلمبرااوريرررم الرومانيرررم ا تيطرررت بواقرررام ببائرررال ال رمررران البربريرررمت والفررررس والرررروم ترررم 
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علررر  يرررد  ا تيطرررتقرررلميم فررره األنررردلس ا تيررراط م بواقرررام المقرررلمين الةرررربت و الدولرررم اإل
ر القشتاليينت فالدولم الته ينخر في ا دود الفقاد قتن ار , مطالمت ف ا هه الردوال الةظمر  تن را

ت فاألمم البدويم تظال ردطا من الزمران فره مرطلرم الافولرم إلر  بقبب ا,قتبداد وانتشار الفقاد
 ديررد  وهرره مرطلررم الفتررو     مرطلررمأن تةتنررض مبرردأ أو هرردف مررات وهنررا تنتقررال هررذه األمررم إلرر

علرر  القرراطم المطياررم فتأخررذ دورهررا فرره القيرراد  ت  نفقرر ا ت و هنررا تفررره هررذه األمررموالشررباب
الته تةي  عل  فارت رات وهرذه هره دور  الطيرا  فراألمم  والمبادىا فتن ه األمم ذات األخل 

المبردأ تقرتمر طتر   الته تةي  من أ ال مبدأ مةرين تظ رر وبقردر تمقرك ا وا تماع را علر  هرذا
يبردأ دبيرب  التره تطره مرن أ لره ت ال إل  ال دف وإل  الغايمت وعندما تنق  هذا المبردأ والغايرم

فرل برد مرن  تت ولكن را لرن تقرتمر إلر  األبردتمرا,ن يارت وبقردر مرا كانرت األمرم بويرم البنيران تقر
  203خلبرررهلررم يظ ررر في ررا الشررذوذ أو الفقرراد األ تو ررود ط,ررار  أخرررى بدويررم علرر  فارت ررا

 فتايط ا عن القاطم وتأخذ مكانت ا م ما كان دين ا.
 

 . قنم التدافع -2

ُ اْلُمْلَك َواْلِطْكَمرمَ َوَعلََّمرهُ "  هللا تةال : يقوال  ِ َوبَتاََل َداُووُد َ الُوَت َوآتَاهُ َّللا  فََ َزُموهُم بِِ ْذِن َّللا 
ِ النَّرراَس بَْةَ,رر ررا يََشرراُا َولَررْو,َ َدْفررُع َّللا  َ ذُو فَْ,رراٍل َعلَرر  ِممَّ ُ ْم بِرربَْةٍه لَّفََقررَدِت األَْرُه َولَررـِكنَّ َّللا 

 "ت[251اْلةَالَِميَن ]البقر  : 
ِ " :ويقروال كرذلك ُ َولَرْوَ, َدْفررُع َّللاَّ ٍ إِ,َّ أَن يَقُولُرروا َرب نَرا َّللاَّ الَّررِذيَن أُْخِرُ روا ِمرن ِديَرراِرِهْم بِغَْيرِر َطرض 

ِ َكثِيررراً النَّراَس بَْةَ,ررُ م بِرربَْةٍه  َمْت َ ررَواِمُع َوبِيَررٌع َوَ رلََواٌت َوَمَقرراِ ُد يُررْذَكُر فِيَ را اْقررُم َّللاَّ  لَُّ رد ِ
َ لَقَِويِّ َعِزيٌز ]الط  :  ُ َمن يَنُ ُرهُ إِنَّ َّللاَّ  "[40َولَيَنُ َرنَّ َّللاَّ

ا فاو تةال  يو,ا أن الناس , يمكن أن يقرتمروا علر  طراال واطردت برال , برد مرن و رود مر

ت ولرو, و رود الخ رم لرركن النراس إلر  النرومت واألمرم فع األمم إل  الةمال و إلر  الطركرميد
ت لررذا يرقررال هللا علي ررا مررن ي لك ررات وهللا تفقررد هرره نفقرر االترره تتكبررر وتفقررد فرره األره 

وي,ررب لنرا  تيو,ا لنا ف,له علينا ب ذه القرنمت فلرو لرم يكرن هنراك تردافع لفقردت األره
ت قوم  الوت كانوا يفقردون فره األرهت فدنا داود وطربه ,د  الوتذلك بقي نموذ ا عل 

ت ويطررال األخيررار مكرران و نرروده فأرقررال هللا علرري م مررن يررردهم عررن إفقررادهم وهررم اررالوت
 األشرار فين لا طاال الناس .

 

 . ال بر-3
 :فيقوال تلنا أهميم هذا الةن ر فه فلح األممقبطانه يو,ا 

نَقرراَن لَِفرره ُخْقرررٍ "إِ   ِ َوتََواَ ررْوا إِ  نَّ اإْلِ رراِلَطاِت َوتََواَ ررْوا بِرراْلَطض  ,َّ الَّررِذيَن آَمنُرروا َوَعِملُرروا ال َّ
ررْبِر ]الة ررر :  أَْوَرثْنَررا اْلقَررْوَم الَّررِذيَن َكررانُواْ يُْقتَْ,ررةَفُوَن َمَشرراِرَ  األَْرِه ويقرروال "وَ ت "[2بِال َّ

ْت َكِلمَ  ْرنَرا  بَِمرا َ ربَُرواْ ُت َرب َِك اْلُطْقنَ  َعلَ  بَنِه إِْقَرائِياَل َوَمغَاِربََ ا الَّتِه بَاَرْكنَا فِيَ ا َوتَمَّ َوَدمَّ
 "[137َما َكاَن يَْ نَُع فِْرَعْوُن َوبَْوُمهُ َوَما َكانُواْ يَْةِرشُوَن ]األعراف: 

فالقرآن يو,ا لنا أهميم ال بر فه فلح األمم فه الدنيا واآلخرر ت واألمرم التره ت ربر هره 
وتقررير وراا أهوائ رررا  ت ررات أمرررا األمررم التررره , تربرره نفقررر ا علرر  ال ررربرالترره تطقرررض ذات

إذا كانرت فره طالرم ن ,رم فقتقرقا هرذه األمرمت وترذكروا و توش وات ا , تطقض أي ن وه
 كلمنا عل  األمم المترفم واألمم البدويم الخشنم.

 
                                                

جذد ذلذك عندما يظهر في األمم فإن هذا يعد مؤشرا ةويا على ةرب ينهيار هذه األمة, ولقذد و -وليإ الزنا-نالحظ  ن الشذوذ  203
عذاني  متنذا العربيذة مذن هذذا , ولألسف تشاره في المجتمعات الغربية حديثافي المجتمع األندلسي ةبيل ينهياره, وبدء ظهوره وانت

من النقذاط مذثلهم  و , لذا  رح  ن سبب تأخر انهيار الحضارات الغربية هو عدم وجود البديل الذذ  يخلفهذا, فذنحن فذي  ثيذرالداء
 . سو 
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 عداد.مراعا  الةامال النفقه فه اإل-4
 :فيقوال تل لذلكقبطانه لنا مث ي,رب

ُ فِه َمنَاِمرَك بَِلريلً َولَرْو أََراَكُ رْم َكثِيرراً لَّفَِشرْلتُْم َولَتَنَراَزْعتُْم فِره األَْمرِر َولَرـ"  َ إِْذ يُِريَكُ ُم َّللا  ِكنَّ َّللا 
ُدوِر ]األنفاال :   "[43َقلََّم إِنَّهُ َعِليٌم بِذَاِت ال  

اإلنقرانت ففيره دور كبيرر  فل بد من مراعا  الةامال النفقره فره اإلعرداد ألي شرها يقروم بره
 فه الن اح وا,قتمرار أو التوبف والترا ع والتةاال.

 

 . األمم هه الته تنزال ال لك والدمار بأنفق ا-5

ِ يبٍَم فَبَِمرا َكَقربَْت أَْيرِديكُْم َويَْةفُرو َعرن َكثِيرٍر ]الشرورى : فاو تةال  يقوال "َ  ن م  َما أََ ابَكُم م ِ
َظَ َر اْلفََقاُد فِه اْلبَر ِ َواْلبَْطِر بَِمرا َكَقربَْت أَْيرِدي النَّراِس ِليُرِذيقَُ م " " ت ويقوال تةال  كذلك [30

 " [41بَْةَه الَِّذي َعِملُوا لَةَلَُّ ْم يَْرِ ةُوَن ]الروم : 
ُ "فَ  :و يقرروال ت"[79 ]النقرراا : ..ًَوَمررا أََ ررابََك ِمررن َقرري ِئٍَم فَِمررن نَّْفِقررَك "يقرروال:  و   أََخررذَهُُم َّللا 

ُ َشررِديُد اْلِةقَرراِب ]آال عمررران :  أَْهلَْكنَرراهُم بِررذُنُوبِِ ْم ]األنفرراال : ف" و يقرروال " َ [11بِررذُنُوبِِ ْم َوَّللا 
ا َظلَُمواْ ت "  [54  "[13]يونس : .. َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمن بَْبِلكُْم لَمَّ

و أطقنوا فه الدنيا ولرو بردون فبقبب أعماال الناس ينزال ب م ال لكت , أنه ينزال  زافا و ل
م الدولررم الةادلررم ولررو كانررت "إن هللا يقرري :ديررن ,ن ررلا طررال مت وكمررا برراال اإلمررام ابررن تيميررم

:   الفاقد  تقرود بوم را إلر  ال رلكوالقياد ت"ت فالقياد  الطكيمم تقود األمم إل  الفلحكافر 
را آَقرفُونَا انتَقَْمنَرا ِمرْنُ ْم فَأَْغَرْبنَراهُْم ف  َمراً فَاِقرِقيَن فَاْقتََخفَّ بَْوَمهُ فَأََااعُوهُ إِنَُّ ْم َكانُوا بَوْ " لَمَّ

  "[55,54أَْ َمِةيَن ]الزخرف : 
يَْقرُدُم بَْوَمرهُ يَرْوَم اْلِقيَاَمرِم فَرأَْوَرَدهُُم النَّراَر َوبِرئَْس " :ثم كران عراببت م  ميةرا رئيقرا ومراوقرا

وأن تفيرض إلر   تي ب عل  كال أمم أن تنتبه إل  ما تفةلهلذا  " .[98اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد ]هود : 
 طت  , يقودوهم إل  الخقران المبين  . تنفق ا وتطاقب نفق ا وراقائ ا

 

 .تاريخالط  عل  ا,تةاظ وا,متثاال من ال-6
وهذا من أهم عوامال اقرتمرار األمرمت فلقرد عراب هللا علر  الكفرار إعرا,ر م عرن تراريخ مرن 

ِ فِره " :س ما فةلره القرابقونت لرذا براال ل رم فره عرد  موا,رعقبق م ت وتكرارهم نف قُرنَّمَ َّللاَّ
ِ تَْبرِديلً ]األطرزاب :  ِ الَّتِره بَرْد "ت وبراال "[62الَِّذيَن َخلَْوا ِمن بَْباُل َولَن تَِ رَد ِلقُرنَِّم َّللاَّ قُرنََّت َّللاَّ

اْقرتِْكبَاراً فِره اأْلَْرِه َوَمْكرَر " :ت وباال"[85َخلَْت فِه ِعبَاِدِه َوَخِقَر هُنَاِلَك اْلَكافُِروَن ]غافر : 
ِلريَن فَلَرن تَِ رَد لِ  ِ القَّي ِِئ َوَ, يَِطيُض اْلَمْكُر القَّي ُِئ إِ,َّ بِأَْهِلِه فََ راْل يَنظُرُروَن إِ,َّ قُرنََّت اأْلَوَّ قُرنَِّت َّللاَّ

ِ تَْطِويلً ]فاار :   "[43تَْبِديلً َولَن تَِ َد ِلقُنَِّت َّللاَّ

ن األمم الته ت مال عبر التاريخ و, تقرتفيد مرن دروقره , تقرتطض البقراات وأنرا أرى أنره ف 
 أ لنا نطن مةاشر الةرب منذ أمد اويال.لو, بقايا إقلم , تزاال مةنا ألقتُ 

 

 .اإليمان والةمال ال الا شرا ا,قتخلف فه األره-7

ُ الَّررِذيَن آَمنُرروا ِمررنكُْم وَ "  :ن ررد أن هللا عزو ررال يررذكر شرررا التمكررين فرره الرردنيا بقولرره َعررَد َّللاَّ

ررنَنَّ لَُ ررمْ  رراِلَطاِت لَيَْقررتَْخِلفَنَُّ م فِرره اأْلَْرِه َكَمررا اْقررتَْخلََف الَّررِذيَن ِمررن بَررْبِلِ ْم َولَيَُمك ِ  َوَعِملُرروا ال َّ
ن بَْةِد َخْوفِِ ْم أَْمناً يَْةبُ  لَنَُّ م م ِ ُدونَنِه َ, يُْشرِركُوَن بِره َشرْيئاً َوَمرن ِدينَُ ُم الَِّذي اْرتََ,  لَُ ْم َولَيُبَد ِ

 " .[55َكفََر بَْةَد ذَِلَك فَأُْولَئَِك هُُم اْلفَاِققُوَن ]النور : 
الو,يرات المتطرد  بد يقوال بائال: ولكن الدوال الكافر  تقتخلف فه األره أي,ات ألرم ت ربا 

 هه قيد  الةالم اآلن؟ يممريكاأل
اقرتخلفا برال هرو اقرتدرامت فالدولرم التره تقرتخلف هره : الذي فيره أمريكرا اآلن لريس نقوال

الترره تةمررال بمررن   هللا فرره الطيررا  فت ررلا فرره األرهت فتنشررر الةلررم والخيررر و الرخرراا فرره 
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الوطيرد  علر  مرر  ا,قرتةماريملرذا ن رد أن الردوال  الدنيا بدون انتظار أي مقابال مرن النراست
ت ونطررن ه دوال تخريبيرم مطتلررمال ف ررتراريخ البشررريم كانررت الردوال اإلقررلميمت أمررا برابه الرردو
وهرذا مرا فةلره المقرلمون فره كرال بلرد  تنق د بالدوال ا,قتةماريم الته تةمرر األره ألهل را

ت أمررا الرردوال الغربيررم ال م يررم ف رره تخرررب و, وانظررر ذلررك فرره كررال الرردوال اإلقررلميمفتطرروه 
ةمرال بمرن   أمرا أمريكرا ف ره تقرتةبد النراس و, ت تقتةمر وتمرتص الخيررات إلر  بلدهرات و

ب را فره ن ايرم الماراف  ت ف ه تفقد و, ت لات ف ذا ليس اقتخلفا بال اقتدرام قياديهللا
 و هللا أعلم.و إن غدا لناظره بريبت ت إل  هلك ا

 
بةرره القررنن الكونيررم مررن  كانررت هررذه عزيررزي القررارىا بةرره النمرراذم القررريةم إلقررتقراا

ادي لكترراب هللا أن يقررتخر  ا منررهت ت وهرره نمرراذم بقرريام يقررتايع القررارىا الةرركترراب هللا
لقررآن قري د هرذه القرنن أمرام فالمقألم , تطتام إلر  إعمراال ذهرن بشركال كبيررت فمرن يقررأ ا

ت , أن يطررك شررفتيه ويررتلفظ !!ر يطترام فقررا أن يقرررأ القررآن وهررو يقرررأهمررت ولكررن األعينيره
فلقرد كنروزات  فتشرت بال عليه أن يةه ما يقررأه وقيك204بألفاظ , يقابل ا أي مدلوال فه عقله

ت ولكررن مرراذا كنررت ت وأبرروال هررذا كترراب هللا كمررا علمنررا أهلنرراكنررت أبرررأ القرررآن و أنررا  ررغير
؟ , شررهات ولكررن بةررد أن كبرررت وبرردأت أف ررم القرررآن و رردت أن هررذا الكترراب أقررتخرم منرره

يطترروي مررن كررال شررها مررا , يمكررن للةقررال اقررتيةابهت وكررال  ملررم فيرره تطترروي طكمررا وعلومررا 
 .ظاهرا اافطا فه كال آياته وكلماتهأوا القرآن وقت دون ذلك وا,طا  ليا ابرفمت تراكمم

                         

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ي  نا نقابلها  أزهرية, والتي   يزال يقابلها األطفال الصغار  ن السادة اآلباء والمعلمين ير زون  يما تر يز على الحفظ المش لة الت204

!, ولست  در  لم   , فا تف بالحفظويهملون الفهم, فال بد  ن تحفظ القرآن,  ما  ن تفهمه فهذا فيه خطر عظيم شديد ولن تستطيعه اآلن
حتى   ي ونوا  األوعية التي تحفظ ما فيها و  تعرف ما هو, فنحن نريدهم حفاظا  ,معاني  لفاظ القرآن منذ صغرهميتم تعليم األطفال 

 فهام   حفاظا صمام .
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                    الف ال الخامس                         
 لتأويال اإلبت اديا                  

 
, بررد أن نمرر مرررور الكرررام  المنثررور  بره القرررآنت قرريةا علرر  القررنن الكونيرم مررنررابةرد أن و 

ظيم الذي مرا عل  التأويال اإلبت ادي لكتاب هللات إذ أنه من غير المقبوال أن يكون هذا الكتاب الة
مررن أهررم الةنا ررر فرره طيررا   همررال فيرره ال انررب اإلبت رراديت الررذي يةرردت أُ فرررا هللا فيرره مررن شررها

ت فررل بررد أن يكرون فرره هررذا 205ه ترراريخ البشرريمت والررذي عرده الرربةه الةن ررر األهرم فررالبشرريم
بةت را البشرريم ان رلا اتالتره إذا  تاألقاقريم فره ا,بت رادالكتاب الكثير والكثيرر مرن المبرادىا 

الذي ين رلا عليره  تت فلننظر فه كتاب هللا لنقتخرم منه أهم أقس ا,بت اد النا اطال ا تماما
 طاال البشريم:
ت ةلره  تتباه إل  أن اإلقلم ينظرر إلر  اإلبت راد نظرر  متكاملرم, بد من لفت ا,ن ابادىا ذي بد

ت زال عررن برابه عنا ررر الطيرا  البشررريمت و, تأخررذه بمةرل فره عنا ررر الطيرا  متفرراعل مة راداخر
ولكنره يردور فره  تكمرا يةتقرد الكثيرر مرن النراس تفا,بت اد , يردور فره فلرك اكتقراب المراال فقرا

ت بررال إن فرره األهميررم من مررا عررن اآلخررر و, يقررال أيٌ  تتقررابهالفلكررينت فلررك إنفررا  المرراال وفلررك إك
فائد  الةظيمرم لما فه ذلك من ال تاإلقلم بد يةد إنفا  الماال فه بةه األطايين أهم من إكتقابه

 .للم تمع
إذا نظرنررا إلرر  ا,بت رراد و رردنا أن مةنييرره األقاقررين همررا "التو يرره والترروفير"ت فرر ذا  ونطررن

فالمراال عن رر طيروي فره  وتقت رد في را فأنرت ابت رادي عظريمتاقتاةت أن تو ره م رروفاتك 
بقره الرذي يُ  206تولكنه ليس الةن ر الرئيس بال هو عن ر ترابع لةن رر األخرل  تتقدم الم تمع

الم تمع عل  القمم أو ي وي به إل  الط,يهت فلو اتبع المترفون اريض الفقاد وال لك وظال 
طتر  ولرو لرم يكرن الم تمرع بويرات أمرا إذا كران  تفقي لك الم تمع , مطالرم عل   مت مالفقراا 

كرروار  للم تمررع الرردولهت لررذا يلفررت اإلقررلم إلرر   اقررببمالم تمررع بويررا فقرريكون قررقواا مرردويا 
, أن يرتم أخرذه كةن رر مقرتقالت فرل  تأهميم ربا عنا ر اإلبت اد بغيرره مرن الةنا رر الطياتيرم

ت لرذا يلفرت اإلقرلم بكال الةنا رر متداخلرممنا اإلقلم يو د عن ر مقتقال فه هذه الطيا  كما عل
كاملررم متداخلررم لإلبت رراد ت ويةاينررا نظريررم متالتررداخلت فرره  ميررع عنا ررر الطيررا  نظرنررا إلرر 
ا بين مررا كمررا يطلررو للرربةه أن ت ف ررو لرريس إبت رراد رأس مرراله و, إشررتركه و, خلررياإلقررلمه

مو رود  فره هرذا وذاكت  ت بال هناك بةه الةنا ر المشتركم بين هذا وذاك وعنا ر غيرري فه
 ولنبدأ بةره بةه أ زاا هذه النظريم:

 
 

                                                
بباهة هم المارك يونح  ل ت أدري ماا شاأن هاؤالء العلمااءح كلماا يتخصاص إل اان فاي مجاا  ماا ي,ياب أن يجعلاه هاو الاذي ي اي,  205

,يب أن يجعل الجنس   منهم من ي,يب أن يجعله الما ح  منهم من ي,يبح  منهم  منهمح  بباهة ال يوجب عنص,  احب ال ش,يةح فمنهم من ي

عابلا  –له هذا الب رح بل لكل عنص, د ر يلع ه في ت يي, ال ش,يةح  تختلف درجة هذا الت يي, ح ب الم اتوى األوالقاي فاي المجتماع 

 .-م,ة أو,ى لم ألة األوالق
 –, فعندهم   دخل لألخال   و العقيدة في اإلةتصاد, مع  نه   يم ن  ن ين ر دورها ةتصادبعض خبراء اإل حديثهذا اللن يعجب   206

, وفي توزيع , فهي التي تؤد  يلى عدم التالعب في ا  تساب  و اإلنفا -فال يم ن مثال  ن يفصل اإلةتصاد الشيوعي عن عقيدته

 . ولن ينفعه النظريات اإلةتصادية  و المراةبة البشرية ,  و دورها لفسد المجتمع بطريقة  سرع, و لو  األخالاألربام وفي  ل شيء
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 أهم عنا ر الت ور ا,بت ادي اإلقلمه
 إل يم المواردت واإلنقان مقتخلف في ا فقا.-1

ْم َوهَُو الَّرِذي َ ةَلَكُرْم َخلَئِرَف األَْرِه َوَرفَرَع بَْةَ,ركُْم فَرْوَ  بَْةرٍه َدَرَ راٍت ل ِيَْبلُرَوكُ فاو تةال  يقوال "
ِطيٌم ]األنةام :   " [165فِه َما آتَاكُْم إِنَّ َربََّك َقِريُع اْلِةقَاِب َوإِنَّهُ لَغَفُوٌر رَّ

فيلةب هذا الةن ر دورا كبيرا فه تو يه ت رف اإلنقانت ف ذا عرف اإلنقان أن هرذا دوره فره 
يررا مرن أثرر بلرال كثو تالطيا  أثر هرذا بدر رم كبيرر  علر  قرلوكه فره تو يره ا,كتقراب واإلنفرا 

رررَن األَْرِه َواْقرررتَْةَمَركُْم فِيَ رررا ت فررر ذا علرررم أن دوره فررره الطيرررا  "النزعرررم الفرديرررم هُرررَو أَنَشرررأَكُم م ِ
ِ يٌب ]هود :  هذا إل  و,رع هردف , "ت فقيادي  [61فَاْقتَْغِفُروهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْيِه إِنَّ َرب ِه بَِريٌب م 

 قم قلميم , تخريب في ا أو إيذاا لآلخرين.ت وين ز هذا ال دف باريبد من إن ازه
 

 نظريم خاائم تماما." الندر " نظريم-2

أي أن المروارد أبرال مرن  تن د أن أهم نظريم يقوم علي ا ا,بت اد الرأقرماله هره نظريرم النردر 
الم ارفت وكال هذا نات  عن ا,عتقاد أن اإلنقان هو الذي يقير طياته و أن الابيةم هره التره 

أن مررا تنت رره الابيةررم أبررال ممررا يطتا رره اإلنقررانت فلررذا , بررد مررن  و هررم يررروننررعت تةارره وتم

طتررر  تقرررتايع كرررال أمرررم أن تررروفر لنفقررر ا طا ات رررا األقاقررريم  تالقررريار  علررر  هرررذه المررروارد
ويررى أن مروارد  تواإلبت راد اإلقرلمه ينفره هرذه النردر  تمامرا .وال امشيم فره  ميرع األطرواال
ولكرن ي رب عليره أن يةمرال ,قرتخرا  ات ون رد هرذا وا,رطا فره  تاألره كافيم لطا رم اإلنقران

ْةلُوٍم ]الط ر : "و َ :بوله تةال  لُهُ إِ,َّ بِقََدٍر مَّ ن َشْهٍا إِ,َّ ِعنَدنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَز ِ فراو , "[21إِن م ِ

بقرردر  ولكنرره , يخر  ررا للبشررر إ, تتةررال  يو,ررا لنررا أن خررزائن كررال المرروارد مو ررود  عنررد هللا
ت ونطن نرى هذا وا,رطا فره تراريخ البشرريمت فقرد ظرال البشريم وهو القدر الذي تطتا ه ؛مةلوم

وكان يفور فه كثير من األطايين ولكن الناس ما كانوا  تالنفا لقرون عديد  مخزونا فه األره
يلقررون لرره بررا,ت ولكررن عنرردما تقرردمت البشررريم وازداد عررددها وتةقيررد طيات ررات هررداها هللا إلرر  

شرا فيره الرنفا فقريظ ر هللا  اقتخدام النفا فقاهم كثيرا فه تقيير البشريمت و إذا  راا وبرت و
ت ومرا يقراال فره م رادر ال تن رال منره فتررات اويلرم وهلرم  رراتظ تللبشريم م درا  ديدا للاابم

الاابم اآلليم يقراال فره م رادر الاابرم البشرريمت فمرن المةرروف أن البشرر يركرزون علر  بةره 
وتو ررررد الكثيررررر مررررن  تت مثررررال األرز والقمررررايتخررررذون ا كم ررررادر رئيقررررم للغررررذا والزراعررررات 
فلرم  توعلر  قربيال المثراال البارااسولكن را لرم تلتفرت إلي را نافةم لل نس البشرري  تالمزروعات

ت لاابرم البشرريم إ, فره ع رور بريبرمتبدأ البشرريم فره ا,لتفرات إلر  البارااس كم ردر رائرع ل
ابرات وال رطاريت وعنردما ت,رار البشرريم قرتلتفت إلي را ت مو رود  فره الغوهرذه المزروعرات 

 .م البشريم بةد مائم أو مائته عاموهللا أعلم كيف قيكون  أ ناف اةا
 

 عن الفساد بعد اإلصالح . اإلسالم ينهى-3

َ َر اْلفََقاُد فِره اْلبَرر ِ يو,ا لنا اإلقلم أن الفقاد الذي يطد  فه األره هو بقبب اإلنقانت "ظَ 

"ت [41ْطرِر بَِمررا َكَقرربَْت أَْيرِدي النَّرراِس ِليُررِذيقَُ م بَْةرَه الَّررِذي َعِملُرروا لَةَلَُّ رْم يَْرِ ةُرروَن ]الررروم : َواْلبَ 

َو,َ تُْفِقرُدواْ فِره األَْرِه " :فينبه اإلنقان إل  مراعرا  قرلوكه وا,نتبراه إلر  مرا يقروم برهت فيقروال

ي ررروز لإلنقررران أن يفقرررد فررره األره ب لقررراا فرررل ت " [56]األعرررراف : ....  بَْةرررَد إِْ رررلَِطَ ا

المخلفات ال ناعيم فه األن ار أو فه المنااض القكنيمت بال ي ب عليه أن يتةامال مة را بالشركال 
 ال طيا.

 

 أبر اإلقلم الملكيم الفرديم والتفاوت الابقه.-4
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ِةيَشرتَُ ْم فِره اْلطَ " :وفه ذلك يقوال هللا تةال  ْنيَا َوَرفَْةنَرا بَْةَ,رُ ْم فَرْوَ  نَْطُن بََقرْمنَا بَْيرنَُ م مَّ يَراِ  الرد 

ا يَْ َمةُوَن ]الزخرف :  مَّ  " [32بَْةٍه َدَرَ اٍت ِليَتَِّخذَ بَْةُ,ُ م بَْة,اً قُْخِري اً َوَرْطَمُت َرب َِك َخْيٌر م ِ

ت فكررال فرررد فرره الم تمررع م مررا عررل شررأنه ف ررو مقررخر ر أن هررذا التفرراوت لم ررلطم الم تمررعويقر
 بيررب مقررخر للةامررالت والم نرردس مقررخر للفررلح والفررلح مقررخر للم نرردس وغيرررهتلآلخرررت فالا

ت فت د أن الم تمع كلره أطررار مقرخرونت فكلنرا طرر مرن   رم والمةلم مقخر للتلميذ وهلم  را
مقخر من أخرىت وهذا ما , بد منه فه الم تمرعت إذ لرو اختفر  التفراوت الابقره و رار النراس 

ْزَ  ِلِةبَراِدِه لَبَغَرْوا فِره اأْلَْرِه " :هللا تةال  يقوالكل م أغنياا لفقدت األرهت و ُ الرر ِ َولَرْو بََقرَا َّللاَّ

ا يََشاُا إِنَّهُ بِِةبَاِدِه َخبِيٌر بَِ يٌر ]الشورى :  اُل بِقََدٍر مَّ  "[27َولَِكن يُنَز ِ

فبقا الرز  م اطب للبغه فه األرهت ونطن نلطرظ أن البغرا  دومرا هرم ممرن بقرا ل رم فره  
ت كيررف قرريكون الطرراال وهررال القررارىا لررو بقررا الرررز  للنرراس كل ررملرررز ت فت ررور عزيررزي ا

 قيقتمر الم تمع؟ 
ومع أن اإلقلم أبر التفاوت الابقه فلقد طاوال ت,رييقه بردر اإلمكرانت فن رد أن هللا تةرال  يقروال 

قُرروالِ " ِ َوِللرَّ َّ ِ َُ ُ َعلَرر  َرقُرروِلِه ِمررْن أَْهرراِل اْلقُررَرى  ررا أَفَرراا َّللاَّ  َوِلررِذي اْلقُْربَرر  َواْليَتَرراَم  َواْلَمَقرراِكيِن مَّ

ت ف رو يطراوال أن يرروزع "[7]الطشررر :  ...َواْبرِن القَّربِياِل َكررْه َ, يَكُروَن ُدولَرمً بَررْيَن اأْلَْغنِيَراا ِمرنكُْم 

الرذي  تالثروات بشكال عادال طت  , تتركز فه أيدي األغنياا فقات لذا فره أي,ا نظام الميررا 
الثرو  وعدم تركيزها فه يد مةينمت و أمرر كرذلك بالزكرا ت التره تق,ره علر  الفقرر  يةتمد توزيع

  207فه الم تمع اإلقلمه تماما

ن اآلثرار ت ول رذا مريرى اإلقلم أن الماال وقيلم وليس غايمت  ومن أ ال ذلك طرم كنرز المراال-5

إ ررااات عرد  واتخرذ مرن أ رال هرذا التطرريم   تت وتطقين طاال الم تمرعالةظيمم فه زياد  الدخال
 من ا :

"ت [219]البقرر : ..  يَْقأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن باُِل اْلةَْفروَ " َ :ط  الناس عل  اإلنفا ت فقاال -أ 

فيرى اإلقلم أنه من األف,ال لإلنقان أن ينفض كال ما زاد عن طا اتهت ولريكن  هرذا اإلنفرا  
ولكنرا  ته اآليرم هرو ال ردبمهرذ مرنفه أي م در كانت والقاد  المفقرون يرون أن المرراد 

نرى أن اإلنفا  عام ويكون أو, فه ال دبم ويمكرن أن ي ررف إلر    رات عرد ت فأنرا أرى 
أن فه هذه اآليم ط  عل  تدوير الماالت فما بقر  عرن طا اترك فأنفقره فره ت رار  أو زراعرم 

ر النراس أمروال م أو  رناعمت وت رور عزيرزي القرارىا كيرف قريكون طراال البشرريم لرو دوَّ 
 الفائ,م عن طا يات م فه  ناعم أو زراعم أو ت ار  .

 .طرم اإلقلم الربا -ب 

بَررا "  :او تةررال  يقرروالفرر َم الر ِ ُ اْلبَْيررَع َوَطرررَّ "ت و مررن [275]البقررر  : ............ َوأََطررالَّ َّللا 

 رهت ثرمالمةروف أن من أهم أقباب كنرز المراال هرو الربرات فأنرا أ مرع المراال و, أنفقره أو أدو  
أنتظر أن يأته أطدهم فيقتره منه فأبر,ه بالربا ب,مانات ابةات فأ,من فه هرذه الطالرم 

                                                
المسلمين   يحسذنون يخذراج , و ل ن المش لة  ن , و ل نه واةعي تماماةد يرح البعض  ن هذا ال الم ينشاريا   ثر منه واةعيا 207

المساجد  و  مبالغ تعطى يلى الفقراء مباشرة, ول ن هناك طر   فضل , فنحن نجد  ن المسلمين يخرجون  موالهم في بناء الز اة
, فيعمذل فذي هذذا -مذثال–في يخراج الز اة وبالذات لمن يخرجون مبالغ  بيرة, فمن المم ن  ن ننشأ بهذا المبلغ مصذنعا صذغيرا 

ة و ساعدنا في تحسذين اةتصذاد , وةضينا على نسبة من البطالةد  فلنا مصدر رز  لهؤ ء الشبابالمصنع بعض الشباب فن ون 
البلد, والربح الذ  يخرج من المصذنع نجعذل منذه جذزءا لمذا يحتاجذه المصذنع والبذاةي يخذرج علذى هيرذة عطذاء مباشذر للفقذراء, 
وتصور  ن المبلغ الذ   نت ستخرجه مرة واحدة وينتهي األمر سيستمر في الصب في ميزان حسناتك, فأجر العمال لك, و جر 

" يذا مذات ابذن آدم انقطذع عملذه ي  مذن )ص(رج ويخرج ويخرج سنين طويلة سيظل لك حتى بعد مماتك  ما ةذالالمال الذ  يخ
ثالث , صدةة جارية .... " , ومن المم ن لمن   يخرج مبالغ  بيرة في الز اة بأن ي فل عمل بسيط لفرد  شراء محل صغير  و 

م جرا , فقارن بين هذه الوسارل في يخراج الز ذاة النافعذة للمجتمذع  ن يشتر  له  دوات عمل تساعده على احتراف صنعة, وهل
 ولمخرج الز اة والتي تستمر يلى ما شاء هللا وبين الطر  التقليدية التي   تقدم  و  تؤخر . 
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رأس ماله وزياد  عن ذلك الربا بدون أي م  ود أو مخراار ت ولكرن إذا أغلرض هرذا البراب 
 قي,ار الناس إل  تدوير أموال م و إ, قتقال بيمت ا مع مرور الزمان .

 . وال دبات فره اإلقلم الزكا  -م 
و نطرن نقرر أن للزكرا  دور آخرر ت ولكررن مرن أهرم أهرداف الزكررا  أي,را الق,راا علر  الكنررزت 

ياخرذ من را  لت أمرا األمرواال المكنروز  المخبرأ  فر, تاخذ إ, عل  األمرواال الةاملرمفال,رائب 
ت أما الزكا  ف ه وا بم عل  كال ماال متقوم بلل الن اب و طراال عليره الطروالت فر ذا ال,رائب

الماال ولم يدوره قيتنابص هذا الماال من نراطيتينت مرن ناطيرم بلرم بيمتره ومرن  كنز اإلنقان
ناطيم نقص نقبم الزكا  ت أما إذا دور اإلنقان ماله فلن تذهب الزكا  ونقرص القيمرم بمالره 

 اهـ  يزداد ربطا .ق و

 .اإلقلم عامال المراببم المزدو م أو د -6 

ت أمرا الةامرال المرامن د عليره ربيرب إ, مراوقرهمن , يو رفمن المةروف أن الةامرال الغيرر المرا
ادي طتما إل  تقليال نقبم الفقراد تفةليه ربيبانت هللا  ثم المراوست فو ود المراببم المزدو م 

والةربره أي,را بقربب ت مري  دور المراببرم المزدو رم وتبنره ت الذي يئن منه الم تمرع الغربره

 .إبت اديات رأس ماليم
 اون والقضاء على اإلحتكاوات قدو اإلثكان.اإلسالم على التع حث   – 7

َوبَردََّر فِيَ را أَْبَواتََ را " ت وباال ".....  [10َواأْلَْرَه َوَ,ةََ ا ِلْاَنَاِم ]الرطمن : فاو تةال  يقوال "

 " [10فِه أَْربَةَِم أَيَّاٍم َقَواا ل ِلقَّائِِليَن ]ف لت : 

ر ولكرال البشررت فرل تو رد مناقرم فره األره فالموارد األر,يم موزعم بالتقاوي بين كرال البشر
م دبم أو مةدومم الموارد بال كل ا متقاويمت ولكن اإلختلف يطد  فقا فره نوعيرم المرواردت و 
ما يو د هنا يندر أو ينةدم هناكت لذا , بد من التةراون فره إقرتخرام هرذه المروارد و ةل را فره 

ت فيةاه هرذا مرا يطتا ره هرذا ويأخرذ م لطم كال األنامت وليس فه م لطم  نس مةين أو خلفه
هررذا مررا يطتا رره مررن ذاكت و مررا زاد عررن طررا ته أعايرره لغيررري بررأي قررةر بررد, مررن أغربرره أو 

 208أطربه.

 ن   اإلقلم عن التبذير.-8

ْطقُروراً َو,َ تَْ ةاَْل يََدَك َمْغلُولَمً إِلَ  عُنُِقَك َو,َ تَْبقُْاَ ا كاُلَّ اْلبَْقرِا فَتَْقةُرَد مَ " :فقاال هللا تةال  لُومراً مَّ

َوالَّررِذيَن إِذَا أَنفَقُروا لَررْم يُْقررِرفُوا َولَرْم يَْقتُررُروا َوَكراَن بَررْيَن ذَِلررَك " :"ت ويقرروال تةرال [29]اإلقرراا : 

فرراو تةررال  ين رر  عررن التبررذير واإلقررراف ويررذم المبررذرينت لمررا فرره ت " [67بََوامرراً ]الفربرران : 

ت أمرا فره طالرم ت وظ رور األطقراد برين الابقراتم تمرعهذين الةن رين من إقراع طركم هلك ال
اإلنفا  المةتدالت فل يظ ر الفقاد الخلقره واأل تمراعهت فاإلقرلم يطر  علر  الزهرد فره اإلنفرا  

 بدر اإلمكان .

 أمر اإلقلم بمناقبم األ ور للةمال. – 9

ِقررُدواْ فِرره األَْرِه بَْةررَد إِْ ررلَِطَ ا َو,َ تَْبَخقُررواْ النَّرراَس أَْشرريَااهُْم َو,َ تُفْ " :و مررن ذلررك بولرره تةررال 

يرربخس الةمرراال أ ررورهمت فررل  بيننررا مررن مررنأن  تالمقررلمينآفتنررا نطررن  "ت و[85]األعررراف : 

أبرال القليرال مرن األ رور  يةاي م ما يقتطقونه من األ رت مع أنه يرربا بقربب م الكثيررت فيةاري م
لمقلم ت ظانا برذلك أنره , وزر عليره ويت رب من التأمين علي م وغير ذلك من األمور المشينم ل

.209 
                                                

 من الل,رن. هناك الكثي, من األحاديث التي تنهى عن االحتكارح  لكنا لتا   هنا أن ل,ك  قبر اإلمكان على استخ,اج النظ,ية 208
من العلماء من أ جب للعما  لصف ال,بح الذي ي,بته صاحب العملح فإذا ربح صاحب ش,كة ك ,ى ما عش,ة رالف ألاف جنياه ح  209

ف عب أن يخ,ج منها م تتلاتها من حاجا  المصنع  ض,ائب  لكاة  والفه ح فعليه أن يعطيهم لصف ال,بح أ  ما قاربهح   لكن هذا ال 

من هؤالء ح  لتان ال للاو  ألصاتاب األماوا  أعطاوا العماا  لصاف الا,بح ح  لكان لطالاب فلاط باأن يعطاوهم ماا  يخط,   عا ب ا  أي

 .ي تتلون من أجور تكفل حياة رمنة مطمئنة لهؤالء العما  
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 أثر اإلسالم بالدفاء بالعقدد.-10
 " [1]المائدة : .......  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَثُندْا َأْوُفدْا ِباْلُعُقددِ : "وثن ذلك قدله تعالى

في ب عل  المقلم أن يفه بةقوده مع متةابرده كائنرا مرن كران مقرلما أو غيرره ت فمرا دام برد 
 فةليه الوفاا .عابده 

   210قاوى فه الطقو  والو بات فه الةمال بين الر ال والمرأ  .-11

رن ذََكرٍر أَْو أُنثَر  و فه ذلك يقوال هللا تةال  " رنكُم م ِ فَاْقتََ اَب لَُ ْم َرب ُ ْم أَن ِه ,َ أُِ,يُع َعَماَل َعاِمراٍل م ِ

ن بَْةٍه   " [195]آال عمران : .....  بَْةُ,كُم م ِ

, نررزاال ن ررد تفريقررا بررين الر رال والمرررأ  فرره الطقررو  فرره الم تمةررات الغربيررم  ولاقرف الشررديد
 وإن كان فه البدان اإلقلميم أكبر. توالةربيم اإلقلميم

 طدد اإلقلم م ادر الدخال.-13

فمن المةروف أن اإلقلم , يبيا اإلكتقراب مرن أي و رهت برال , برد مرن كرون م ردر اإلكتقراب 
مرر با تنراب الخمرر مرن ت رار  وشررب و رناعم وخلفرهت علر  الررغم طل,ت فن د أن اإلقرلم أ

يَْقررأَلُونََك َعرِن اْلَخْمررِر َواْلَمْيِقرِر بُراْل فِيِ َمررا إِثْرٌم َكبِيررٌر  " :ممرا في را مررن المنرافعت فرراو تةرال  يقروال

خمر في را منرافعت ولكرن , "ت فرال[219]البقرر  : ....  َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوإِثُْمُ َما أَْكبَُر ِمرن نَّْفِةِ َمرا

ت از هذه المنافع لما في ا من الم,ار األخرىت لذا ي ب عل  المكتقرب فره اإلقرلم أن يتطررى 
ةرد عرن م رادر الردخال الممنوعرم مثرال المخردرات أو يبتت و در الردخال الطرلال النرافع للم تمرعم

الترره ر مررن الم ررادر وكثيرت أو الفررن ال نقرره أو الرردعار !! !!فقردالقر ائر أو اإلنتررام الفنرره الم
 .تةتمد عل  التغرير باإلنقان

 
الكثيرر , يرزاال ونكتفه ب رذا القردر مرن الةنا رر الرئيقرم لإلبت راد اإلقرلمهت وهنراك الكثيرر و 

أردنا أن ن,رب بةره األمثلرم  لقدو تت ولكن ليس هذا مو,ةه فه هذا الكتابمنثورا فه القرآن
أنرا لقرت مرن قرآن بردون عميرض تفكرر أو تردبرت فمباشر  من ال هللقارىا لما يمكن أن يقتخر 

طتمرا قرنخرم  ؟ ت فمرا بالنرا لرو  راا التردبر مرن أهلره وهرم ا,بت راديونهذا الفرنأهال الذكر فه 
 بنتائ  عظيمم رائةم مدهشم.

لتغيرر طرال م كثيررا فره  ت و أفرراٍد ببرال الطكومراتكرأفراد وطكومرات لرو اتبة را المقرلموننتائ ت 
لاقررف لمررا قررادت ثقافررم رأس المرراال أو الثقافررم اإلشررتراكيم همشررت  الم ررا,ت ت ولكررن  ميررع

و, يررزاال يترردهورت لررذا فلزامررا علرر  كررال مقررلم أن   211النظريررم اإلقررلميم فترردهور طالنررا تمامررات
 يابض كلم ربه طت  ين لا طاله وطاال أمته.

 
 

                    
 
 

                                                
 الرجل.ول ن يذا اضطرت المر ة للعمل فال بد من حدوث مساواة  بينها وبين , نحن   نحبذ عمل المر ة ي  في مجا ت محددة 210
من المالحظ  ن الشعوب اإلسالمية هي الشعوب الوحيذدة التذي   ي ذاد يوجذد بهذا    نظذام يةتصذاد , فتجذد فيهذا خليطذا مذن نظذام  211

الحظ جميع يونظام ر إ مالي ونظام يشترا ي, لذا نجد العجب العجب في يةتصاديات هذه الدول, و –مهمش بسيط–يةتصاد  يسالمي 
 !!هر يلى الوراءدول العالم تقدمها المب
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                الخاتمـة                           
                       

 الاويلم نوعا ما مع القرآن ن ال إل  خاتمم هذا الكتابت فنقوال:  و بةد هذه الرطلم
القراد  المفقررين  تةامرالنماذم مرن عشرات ال فه ثنايا هذا الكتاب عر,نا لك عزيزي القارىا

ةرفيرم أو ت و كيرف أن رم  ةلروا الرنص القرآنره تابةرا لةقرول م وألر,ريت م الممع النص القرآنره
وذلررك كلرره بقرربب  بررد, مررن أن ي ةلرروه متبوعررا  تللروايررات الرروارد  عررن أهررال الكترراب أو غيرررهم

مرا لريس فره كتراب هللا و  تفقدموا و أخروا وطذفوا و أ,رافوا مرن عنرد أنفقر م تالقوال بالتفقير
ذلك بنرا فه التةامال مع القرآنت فأدى  النبوي القرآنهو كيف أن م تركوا المن    نقبوه إل  هللات

 إل  نتائ  وخيممت أكبرها و ف القرآن بالةقير الذي يطتام إل  تفقير.
 إعراه الناس عن القرآن لشةورهم أنه كتاب مةقد و أنه مزلم أبدام. :ثاني ا 
ثالث ا: اظ ار القرآن بمنظر المتنرابه مرن خرلال التفقريرات الة يبرم التره أتروا ب رات فاتخرذها  

 للاةن فه اإلقلم.أعداا اإلقلم مدخل عظيما 
 رابة ا: ط ر القرآن فه م اله الفقه أو الةقيد  والدفاع عن هذا ا,ت اه باقتماتم.

 و كثير من التأثيرات القيئم للقوال بتفقير القرآن.
يررات اآلمررا عرردا -كررامل  المررن   القررويم فرره التةامررال مررع القرررآنو عر,ررنا لررك عزيررزي القررارىا 

ت وو,رطنا لررك أنره , يمكررن أن يقروم شررخص أو طتر  م موعررم أ, وهرو التأويررال -المتةلقرم برراو
مرن   الترأويله كترب لتأويرال لذا , يمكن أن يو د مرع الأفراد فه ع ر ما بةمليم تأويال للقرآنت 

ت بال بد تو د بةه الكتب الته تدور فه فلك تأويرال آيرم أو بةره اآليرات المتةلقرم بشرأن القرآن
تقروم هرذه الكترب بةرره كيفيرم تأويررال وت الزمران تغيرر تأويرال مرطلره  يتغيرر مرعمرا فره القررآن 

لريلت التره قريكون مرا عردا بةره اآليرات الق –كتراب الأول ا فره تقر االقرآن فره الوابرعت , أن ر
أن  وو,رطنا طت  يأته من يقرتايع أن يأولرهت تتوبف فيهو ما , يمكن تأويله يُ  –تأويل ا كتابيا

 وا,را متفرض مرع المةقروالت م ريمن علي رات ه ل ا القرآن كتاب شامال ل ميع م ا,ت الطيا  مو
 يةلوها فه بةه األطايين و لكنه , يةار, ا أبدا.

 
و مقرألم خلرض  واإليمرانهت الفق هقيرى أن الكتاب ركز عل  ال انب و أنا أعرف أن القارىا  

ت وأترررر  بنمررررادم بقرررريام قررررريةم مقتافررررم لل انررررب الترررراريخه والق ررررص القرآنرررره اإلنقرررران
 لم يةره لكثير من  وانب الطيا .ووا,بت اديت 

إن الغره األكبر من الكتاب هو تغيير اريقرم نظرر المقرلمين إلر  القررآن وإلر  اريقرم  :نقوالف
التةامال مةهت وهذا يقتلزم بالدر م األول  ت طيا الت ور اللزم المو ود فه الراوست وهرذا 

لن يكون إ, برالتةره لل رزا ت وهذا يطتام بالدر م األول  إل  أن ن طا ما ترقخ عند الناس
و, برد  تف رذا هرو المترقرخ عنرد النراس تدي الق  ه مرن القررآن بالدر رم األولر يالفق ه الةق

, يمكرن التةرره ت وفيما بةد لبرابه النقراا والمقرائال يُتةرهمن ا,نال  من هذه النقاا طت  
ا يقرراال "دونرره خرررا أو كمررلكررال المقررائال والنقرراا الماروطررم فرره القرررآن فدونرره أعمررار وأ يرراال 

ت و لكن هذه األ زاا الته أهملت فه هذا الكتاب ولرم تةرا طق را هره مرن األهميرم بمكران القتاد"
ألوف ولريس برالمةن  المر تبرالمةن  الواقرع" فقه طيرا " فه طيا  اإلنقانت فالقرآن بأكمله كتاب

 لةلم الفقه.
 
يةتقرد مرن خرلال تتبةره ألقرلوبه فره أن كثيرا من القراا بد  تالذي آلمنه وأنا أكتب هذا الكتابو

فقرا  أننه أدعو إلر  ت مري  دور القرنم فره طيرا  المقرلم والتركيرز تالتةامال مع النص القرآنه
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والتمقرك ب را من أشد الطري ين علر  تابيرض القرنم ت فأنا البابهذا لم يخار له عل  القرآنت و
المخالفرم لره ف نراك ارر  كثيرر  ت أمرا قنم الموافقم للقرآن النابةم منهت و لكن الكبير  و غير 
 .للتةامال مة ا

 
ونقوال لك عزيزي القارىا: ابرأ القرآن و, تخ  شيئا و اف مه كما هوت و إذا فاترك ف رم  رزا 
منه وقرألت عنرهت فمةرك الميرزان الرذي ترزن بره اإل ابرم أ, وهرو القررآن نفقرهت فر ذا و ردت أن 

  ب ررا تقررديم أو تررأخير أو طررذف أو تقرردير اإل ابررم ماابقررم للررنص فخررذها و, تخررفت أمررا إذا رأيررت
وإذا باال لك أن هرذا ممرا اقرتقلت  تفاعلم أن من أ ابك ليس بخبيرت بال هو من المقلدين التابةين

خلرف ظ ررك   وابره فاعلم أنه من القائلين بنقص القرآنت نةوذ باو مرن ذلرك ت فرألض تبه القنم
 .و, تباله

ائز فره شررع هللات فراألمر وا,را والن ره مف رالت فرل واعلم عزيزي القارىا أن التقليد غيرر  ر
بط م أن فلن أو عرلن مرن الةلمراا  تيطال إلمرىا مقلم أن يترك ما أمر هللا به أو ما ن   عنه

باال أن األمر هنا للندب أو أن الن ه هنا للكراهمت فما وظيفم الفقيه إ, اإلرشاد إلر  الاريرض إذا 
أو إقرقاا آيرات القررآن علر   تالتوفيرض برين األمرور و بة,ر ا فره أو زاموبع الطرام أو تررك الِلر

أو التةامرال مرع مطردثات  وابع الم تمعت أما األطكام  المو  م لافراد فكال إنقران مقراوال عن را
ر  و كيفيرم اقرقاا آي القررآن علي راتاألمورت مما لم تكن مع زمان القرآن  ا مرا كران فره زمران أم 
ت ز القوال أن المراد من كذا هرو كرذات فل ي و راطم مباشر الرقوال فل يمكن إ, أن يكون ذكر 

 !فلم لم يو,طه هللا عزو ال؟
  

إعرا,ر ا عنرهت فلرو عرادت األمرم و تو ختاما نقروال: مرا هانرت هرذه األمرم إ, بترك را كتراب رب را

"نطرن بروم أعزنرا هللا  :وكمرا براال الفرارو  تباتا أو  ميةا إل  القرآن لتغير طال ا ولةل  شأن اثُ 
 " ن ابتغينا الةز  فه غيره أذلنا هللا اإلقلم ت فب
ال يطرراوال أن ي رردنا عررن عررداا اإلقررلم لنررا بالمر رراد كررأوأعلررم أن هررذا األمررر لرريس باليقرريرت ف 

وا ةلره  تت فكن من م عل  طذرت وطدد لنفقك هدفا فه الطيرا  مقترشردا بكتراب هللاقواا القبيال
فه كال مكان وزمان قرال نفقرك : مراذا بردمت ل رذا  و .نبراقك فه الطيا  تفز فه الدنيا واآلخر 

 .و هللا المقتةان وعليه ا,تكاال  الدين؟
 

 تم بطمد هللا                         
 
 

لقت عشر م,ين من ش ر  فر فه عام قبع و عشرين و أربةمائم و ألرف أن يت هذا الكتاب 
مريلد قت وألفرين بةرد ه عام بةد ال  ر  النبويم المكرممت الموافض القادس عشر من مارس ف

  لمقيا.ا
وأن يقررخرنا  تو نر رروا هللا أن يتقبلرره و أن ي ةلرره خال ررا لو  رره و ي زينررا عنرره خيررر ال ررزاا

الم,رلينت وقرلم علر  المرقرلين و  و,لخدمم دينه وأن ي ةلنا من ال دا  الم دين , ال,رالين 
 و رب الةالمين . الطمد
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 : لمراجعا                         
 القرآن الكريم .

 ت م موع الفتاوي .تقه الدين أطمد بن عبدالطليم :ابن تيمم
 ت المطل  .أبومطمد عله بن أطمد ابن طزم الظاهري:

 ت مقند أطمد .ن مطمدأطمد ب ابن طنبال:
 ت الكشف عن مناه  األدلم فه عقائد الملم .أا  ات ت د مبلد ا  أحلد ا  مبلد ابن رشد:
 ت فقه اللغم .والطقين أطمد بن فارس بن زكرياأب ابن فارس:
 بن فارس بن زكريات مة م مقاييس اللغم . أطمد أبو الطقين ابن فارس:
 ت تفقير القرآن الةظيم .إقماعيال بن عمر بن كثير الدمشقه أبو الفداا  ابن كثير:
م بن عله  بن أطمد بن طبقم األن اري اإلفريقه :رابن منظو  ان الةرب .ت لق مطمد بن ُمكرَّ
 شدادت قنن أبه داود . نقليمان بن األشة  بن إقطا  ابن بشير ب أبو داود:
 مطمدت اإلقرائيليات فه كتب التفقير . أبو ش به:

فره  ت الفررو ال س الا ال ايقال الاي السيه الاي السيد قالاي ال   يظالاي الاهيآا  أبو هلال الةقكري:
 اللغم .
 أطمدت تاريخ اإلن يال والكنيقم . إدريس:
 عبدهللا بن عبد الطميد ت الو يز فه عقيد القلف ال الات أهال القنم وال ماعم . ي:األثر

 أبو الطقن عله ابن إقماعيالت اعتقاد أهال القنمت شرح أ طاب الطدي  . األشةري:
 .هام  الطوار بين القرآن والي ود طقنه يوقفت عل  األاير:

 أبوعبدهللا مطمد بن إقماعيالت  طيا البخاري. البخاري:
 الطقين بن مقةود الفراات  "مةالم التنزيال". البغوي:
 شةب اإليمان.ت ر أطمد بن الطقين بن عله بن موق أبوبك البي قه:
 مطمد بن عيق ت قنن الترمذي . الترمذي:
 عبد المتةاال ت الناقخ والمنقوخ بين اإلثبات والنفه . ال بري:
 مطمد طقينت التفقير والمفقرون . الذهبه:
 ت التفقير الكبير .عبد هللا مطمد بن عمر الطقن بن الطقين التيمه الابرقتانه أبو الرازي:

 فا,الت لمقات بيانيم. القامرائه:
 م اف ت القنم ومكانت ا فه التشريع. القباعه:
 عبدالرطمن بن نا ر بن عبدهللا ت تيقير الكريم المنان فه تفقير كلم الرطمن . القةدي:
 قبور بين المقلمين و أهال الكتاب .ت طيا  الأطمد ط ازي الققا:
 أطمد ط ازيت , نقخ فه القرآن . الققا:
أطمررد ط ررازيت يرروم الرررب الةظرريم المقررم  مةركررم هرم رردون فرره التررورا  و اإلن يررال  القررقا:

 والقرآن .
 عبد الرطمن بن مطمودت أقرار خلض الكون. القويدي:
 ا . لال الدينت المزهر فه علوم اللغم و أنواع   القيواه:
 ت الموافقات . ا اقالساوال س لقالالنخاظالالكآرل ظ  اآا   الا الاوسشالا  الشاابه:

 مطمد بن عله بن مطمدت نيال األواار من منتق  األخبار . الشوكانه:
 مطمد بن  ريرت  امع البيان فه تأويال  القرآن . الابري:
 بر والمفقر .مقاعد بن قليمانت مف وم التفقير والتأويال وا,قتنباا والتد الايار:
 ت تراثنا الفكري فه ميزان الشرع .مطمد الغزاله:
 مطمدت كيف نتةامال مع القرآن .  الغزاله:

 مطمدت مطاور القرآن الخمقم. الغزاله: 
 عبد ال اديت مذهب اإلماميم. الف,له:
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 ت القاموس المطيا .م د الدين مطمد بن يةقوب الفيروز آبادي:
 طمد األن اريت ال امع ألطكام القرآن .أبوعبدهللا مطمد بن أ القرابه:
 أطمد ت تاور الفكر القياقه الشيةه من الشورى إل  و,يم الفقيه . الكاتب:

فرره شرررح ت تررام الةررروس مطمررد بررن مطمررد بررن مطمررد بررن عبررد الرررزا  الطقررينه المرت,رر  الزبيرردي:
 .القاموس

  ومة,ررلت ا,بت رراد أبررو األعلرر ت أقررس ا,بت رراد بررين ا,قررلم والررنظم المةا ررر المررودودي:
 وطل ا فه اإلقلم .

 عبدالوهابت ب ص األنبياا. الن ار:
 عالم قبيات اللغم الموطد  . النيله:
 عالم قبيات الطال الق دي فه موا  م ا,عتباايم. النيله:

 أبوالطقن علهت أقباب النزوال. الواطدي النيقابوري:
 ر مم: مقتدى طقن األزهري .مطمد تقهت النظام اإلل ه للربه وا,نطااات ت أمينه:
 دري مطمدت الناقخ والمنقوخ فه القرآن الكريم. توكال:
 بقامت اإلع از الربمه فه القرآن.  رار:

 عوه هللا  ادت ابن القيم و موبفه من التفكير اإلقلمه. ط ازي:
 مير مطمدي ت بطو  فه تاريخ القرآن وعلومه . زرندي:
 مةا ر  . ت الكتاب والقرآن براا مطمد :شطرور

 ت نطو أ وال  ديد  للفقه اإلقلمه.مطمد :شطرور 
 ت تنزيه آي القرآن عن النقخ والنق ان.هانه  :ااهر
 هانهت الطريم الدينيم وعقوبم المرتد فه اإلقلم. ااهر:

 ت الفربان فه إبااال مقولم القنم با,يم عل  القرآن.هانه :ااهر
 مطمدت  دليم الطرف الةربه. عنبر:
 ت إع از برآنه علمه أم م رد ملطظات قاذ م يةرف ا كال أطد؟هيمإبرا :عوه
 ت الال  فه اإلقلم مطدد و مقيدت فه قبيال طال  ذري لمشكلم الال  .كماال أطمد :عون

 بقم الدراقات والبطو  ت  مةيم الت ديد الثقافيم ا, تماعيمت التوطيد عقيد  األمم منذ آدم 
 ديرررد الثقافيررم ا, تماعيرررمت اوفررران نررروح برررين الطقيقرررم ت  مةيرررم التبقررم الدراقرررات والبطرررو 

 واألوهام.
 بقم الدراقات والبطو ت  مةيم الت ديد الثقافيم ا, تماعيمت مفاتا القرآن والةقال.

 ت القرآن تفقير أم تأويال.ت رقالم اإلقلميطي  كامال :بنديال
 أبوعبدهللا مالك بن أنس ابن مالك ابن أبه عامرت المواأ. مالك:
 م اف ت عالم األقرار. د:مطمو
 مقلم بن الط ام النيقابوريت  طيا مقلم .مقلم: 
 ت القرآن وكف  م درا للتشريع اإلقلمه .أطمد  بطه :من ور

  فطات من الشبكم المةلوماتيم :
 .comwww.eltwhedتاريخ الفراعنم الكاذب للشيخ أبه إقلم أطمد عبدهللا 

 www.almutazela.com فطم 

 com66www.sa. فطم 

 برنام  الباط  فه القرآن الكريم ت اإل دار الثال  .

 رس  ـالفه                          
 ................    .................................................               تقديم

 ........ .........................................................              المقدمم
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  الباب األوال: التأ يال ...............................................................
 ............................................الف ال األوال: تةريف عام ..............

 .............  ....................................................         القرآن نص
    .................................................................         القرآن  آيم

  .......  ...........................................  نظر  مو ز  فه تاريخ القرآن 
   ..................................................                 ترتيب الم طف 

   ..................................................         القرآن فه ع د ال طابم
 ..................................................      من القرآن  موبف ال طابم

    ما المراد من التفقير          .....................................................
 ...................................................              القرآن مع التابةين

 ..................................مراطال علم التفقير     ..........................
     الف ال الثانه: المن           .....................................................

    ...................................................         كيف نتةامال مع القرآن 
 ....................................................                  تفقير القرآن 

 ...............................................................    التفقير بالمأثور 
   .................................................................بالرأي     التفقير 

 . .   .............................هال يةد التفقير من باب التفقير ...................
  .....................................................                  تأويال القرآن 

 تةريف التأويال               .........................................................
  ......................................التأويال فه القرآن ..............................

  ....................................................كيف نأوال القرآن          .......
    نموذم للتأويال         ................................................................

 ...........................................   .............اآليات الغير بابلم للتأويال 
  .......................................................        المن   الةام للقرآن 

 مثاال لق ور الةلوم  ..............................................................
 ..........................................الةموم والشموليم .........................

 نماذم للتوقع  .....................................................................
   ......................................................             قرآنال ف مكيف ن

   .......................................................            أقس ف م القرآن 
 التقليم الةقله بما ورد فه القرآن ...................................................
   نماذم لةدم التقليم ...................................................................

  ....................................................       هالقرآنالنص التقليم بدبم 
  القرآن والم از                ......................................................

 نماذم للم از المزعوم         .....................................................  
 ........................................... نماذم للتغليب المزعوم         ..........

 .................................................  ....     الترادف فه القرآن انتفاا 
  أقباب الترادف عند القائلين به ...................................................

 .......................................ط   المنكرين للترادف  ....................
 نماذم لمترادفات مزعومم        ..................................................   
 البةد عن التراكيب البلغيم المةقد  ................................................. 

 ....................................  ال,مائر فه القرآن               ..............
 التقديم والتأخير                  ...................................................  

     زيادات فه القرآن   ...................................................           ال انةدام
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  .................................................... وطد  واطد             القرآن 
 ............................ ...عدم الطا م إل  علم أقباب النزوال ..................

 ........................................... النص ر أقباب النزوال عل  ف ميأثتنماذم ل
 .................................................مأز  التاريخانيم .......................

 هال ندعو إل  إلغاا أقباب النزوال ......................................................
 .....................  .............................  القنم و تأويال القرآن الف ال الثال : 

 .................................  ..................تةريف القنم                   
 موبف القنم من القرآن  ...............................................................

 .........................  ..........................  ط   القرآنيين فه إنكار القنم 
 .................................................. الرد عل  ط   القرآنيين         
  .................................................منابشم التققيم       ............

  .................................................    القرآن بف م األطادي  لنماذم 
 ...............................................الرأي بديم  .........................

    ..........................................................    النقخ الف ال الرابع: 
 .................. ...................................                تةريف النقخ 

 .................................................................... "نقخ" فه القرآن 
  ....................................................       لنقخ عند مثبيته اأنواع 

 ...................................................كتب مالفم فه الناقخ و المنقوخ 
  .........................................منابشم األدلم الته يقتدلون ب ا عل  النقخ 

  .................................................       تققيم أخر للنقخ عند مثبتيه 

 هال اتُفض عل  المنقوخ  .............................................................
 .................................................اختلف المدلوال  .....................

  و ود النقخ فه القرآن ........................................... , مناقيم
  ..........................إثبات إطكام أش ر اآليات الته بيال بنقخ ا ............

  .................................................        "الزانيم والزانه فا لدوا" 
 بوال  ديد فه اإلط ان     .........................................................
 التدليال عليه .........................................................................

 ........................التوفيض بين اآليات وآيات النقاا .............................
 التوفيض بين اآليات واألطادي  ........................................................

  ................................................الو يم الوا بم         ..........
  .................."وإذا ط,ر الققمم أولوا القرب  ................................

  ..................................................   "يقألونك عن الخمر والميقر 
  ......................................عد  أم متاع           ...........................

  ......................................................................الرقوال .منا ا  
  ...................................................              "بم الليال إ, بليل 

  ...................................................           أش ر من أنكر النقخ 
   ........................... ا ...........طكمتوطالم النقخ الوطيد  فه اإلقلم 

 ب م افترا,يم عن النقخ     ...................................................... 
  ..............................................  ا,عتباايم والتخبا الف ال الخامس: 

 ......  نشأ  اللغم                     ..............................................
 اللغم أم الفكر         .............................................................

 اختلف اللغات مع و ود الةلبم ..................................................   
 .  الةربه     ................................................... قانبةه خواص الل
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 المن   الق دي فه التةامال مع القرآن ......................................   أهميم
  ..........................................لتطديد المةن  بالمن         .......نماذم 

 طوال المن         ...................................................................
 الباب الثانه: إققااات .............................................................

  ...................................................    التأويال الفق ه الف ال األوال: 
 .القاعد  الكبرى  .......................................................................
 نماذم وتفريةات ........................................................................

 ... .............................................آيات األطكام      ...........نماذم من 
 ... .المطرمات من األاةمم .........................................................

  الزكا  ..............................................................................
 . .........................................................................     اإلمام 

  ...... ل  ال مةم ................................................................
 الميرا  ......................................................................أطكام 

  ملخص النقاا .......................................................................
  ....القربم .......................................................................

   الال  ...........................................................................
 ............................... الو,وا  والتيمم ..................................

  .......................................................................      الط  
  ....................................................................       القراا  

  .....................................................................الشورى      

 .........  اإلفقاد فه األره .......................................................
  ................................................................    بط  الةلمه ال

    ................................................... يمانهالتأويال اإلالف ال الثانه: 
     ..............................................................    عقيد  المامن 

 ........................................   ...لبةه مقائال الةقائد الخلفيم    نماذم
    ............................................................  اإلمامم عند الشيةم 

 عود  المقيا        ............................................................ 
 وت المقيا ........................................................األدلم عل  م

 تةاره الةود  مع أ وال الدين ............................................... 
     ...........................................................       الوعد والوعيد 

    .........................................................   وبفم مع اليوم اآلخر 
    ............................................................    أ طاب األعراف 

 ...............................................................     ع الروطهاالمت
   ...............................................الف ال الثال : التأويال الةلمه .......

   ..........................................................      تأويال آيات الخلض 
 ....  عره مو ز لخلض الكون فه القرآن .........................................

  ........................................................            خلض اإلنقان 
   ملخص الت ور  .................................................................

 ..........................................  الخلض بدأ ب ماعات ....أدلم عل  أن 
    .....................................................................           الروح 

   ...............................................الدليال عل  أن  نم آدم كانت أر,يم 
  ...........بةه المقأئال المتةلقم بةمليم الخلض ...................................

 ......................اعترا,ات وردود  ...........................................

This file was downloaded from QuranicThought.com



 282 

  .......................  ...........................   الق ص القرآنه الف ال الرابع: 
 ......   نماذم للتةامال مع الق ص القرآنه عل  المقتوى األوال ....................

     .................................................    خرافم نقب بنه إقرائيال 
    ........................................................           اوفان نوح

    ..............................................................      فلح الخليال   
    ..........................................................        الخليال و الايور

   ...........................................................    لوا وعره بناته 
   ............................................................         يوقف وال م 

   موق  والبئر والشيخ .............................................................
     وعقد  اللقان .............................................................موق

   موق  وع ال القامري ..........................................................
   داود والخ م .....................................................................

   .................................................................. قليمان والنملم
     ...................................................نفه القربم عن قيدنا قليمان 

 .... ........................................................      ملكم قبأ وال رح
  ...............................................................      قليمان والخيال 
   .............................................................      قليمان وال نه
    .............................................................        أيوب والمس 

   ............................................................  تاريخ ميلد المقيا 
 ...نماذم للتةامال مع الق ص القرآنه عل  المقتوى الثانه "المقتوى التاريخه" 

 الم تمع األوال .........................................................................
  ...................................................مرطلم بوم عاد .....................

    مرطلم ثمود ............................................................................
    ..................................................,رور  ت طيا التاريخ الةربه 

 ..    .....عل  المقتوى الثال  "القنن الكونيم" نماذم للتةامال مع الق ص القرآنه 
     .................................................    التأويال ا,بت اديالف ال الخامس: 

 .......   .................................. أهم عنا ر الت ور ا,بت ادي اإلقلمه 
      ....................................................................           الخاتمم 

 .......... ....................................................المرا ع             
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