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 املنهج اللغوي يف الكتاب

 الدكتور جعفر دك الباب: بقلم

 

". الكتاب والقرآن"يسعدين أن أقدم للقارئ الكرمي كتاب الصديق الدكتور املهندس حممد شحرور وعنوانه 
ن ول. لن أركز يف تقدميي على املوضوعات اهلامة اليت حبثها املؤلف يف الكتاب، ألنه سيعرضها بنفسه يف املقدمة

أطنب يف ذكر اجلوانب اإلجيابية، يف بنية الكتاب، اليت مكنت املؤلف من األخذ تدرجيياً، بيد القارئ للسري معه 
ولن أعمد ". قراءة معاصرة"خطوة خطوة، من أجل الوصول إىل األمور اجلديدة، اليت ينطبق عليها حبق وصف 

ياغة أفكاره، الشكل الذي ميكن من إيصاهلا إىل إىل اإلشادة حبرص املؤلف الشديد على الدقة املتناهية يف ص
القارئ كما أراد هو، ال كما قد حياول كثريون، ملآرب شىت، تسليط الضوء على جوانب منها فقط، والتعتيم 

  .على جوانب أخرى، وذلك بغية استغالهلا يف خدمة مقاصد يسعون إىل حتقيقها
 

رور مؤمن إمياناً راسخاً بأن القرآن الكرمي هو املعجزة ولكين أنوه بأن الصديق الدكتور املهندس حممد شح
لذا فإن املؤلف يتمسك بيقني ال يتزعزع . اخلالدة حملمد صلى اهللا عليه وسلم، ألنه خامت األنبياء والرسل

، ويرى أن الدليل على كون القرآن "القرآن الكرمي صاحل لكل زمان ومكان إىل يوم الدين"مبسلمة أن 
ن عند اهللا، هو دليل علمي جيب أن تتضافر جهود أكابر العلماء، يف شىت فروع املعرفة معجزاً، ألنه م

 .اإلنسانية، من أجل تقدميه
لقد توصل الدكتور شحرور يف قراءته املعاصرة إىل نتائج جديدة مغايرة ملا هو سائد اآلن يف التراث العريب 
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بد يف البدء من عرض املنهج اللغوي الذي تبناه  ولبيان كيف توصل الباحث إىل هذه النتائج، ال. اإلسالمي
 .املؤلف، مث اإلشارة إىل أهم النتائج اليت توصل إليها بفضل ذلك املنهج

 املنهج اللغوي الذي تبناه املؤلف

تبىن الدكتور شحرور املنهج التارخيي العلمي يف الدراسة اللغوية، الذي طرحته لدى دراسيت اخلصائص البنوية 
لقد استنبطت أسس ذلك املنهج من اجتاه مدرسة أيب علي الفارسي . ضوء الدراسات اللسانية احلديثة للعربية، يف

 فما هي املالمح العامة هلذا االجتاه؟. اللغوية

 املالمح العامة الجتاه مدرسة أيب علي الفارسي اللغوية

درسة أيب علي الفارسي اللغوية يف اجتاه م" دالئل اإلعجاز"واإلمام اجلرجاين يف " اخلصائص"بلور ابن جين يف 
 .نظريتني متتامتني

 "اخلصائص"بعض جوانب نظرية ابن جين اليت بلورها يف 

كحان يدور بشكل رئيسي يف نطاق  "اخلصائص"انطلق ابن جين من منطلق وصف البنية اللغوية، ألن حبثه يف  -أ 
مات منها، وسعى إىل اكتشاف القوانني اليت تنظم فعمد إىل دراسة األصوات اليت تتألف الكل. بنية الكلمة املفردة

وبين أن . فبحث يف االشتقاق وأنواعه، ودرس التقليبات املمكنة للكلمة الواحدة. العالقة بني األصوات يف الكلمة
وأفضى ذلك به إىل القول بوجود عالقة مناسبة طبيعية بني . األمر املشترك الذي جيمع التقليبات هو وحدة املعىن

 .ويعين هذا أن ابن جين جلأ إىل الوصف التطوري لبنية الكلمة الذي يأخذ باالعتبار عامل الزمن. وت واملدلولالص
نظرية  - لدى البحث يف نشأة اللغات–لذا يتبني . اهتم ابن جين باكتشاف القوانني العامة للنظام اللغوي -ب 

ولكن ابن جين . ري من حقيقة القوانني اللغويةالتوقيف أو االصطالح، بل جوزمها على حد سواء ألن ذلك ال يغ
 :أكد بشكل حازم على أمرين

 .مل تنشأ اللغة يف وقت واحد، بل نشأت يف أوقات متالحقة - 1
 .كانت اللغة باستمرار حتافظ على اتساق نظامها - 2
وعرب عنها حبسن (ان حبث ابن جين يف القوانني الصوتية العامة اليت ترجع إىل اخلصائص الفيزيولوجية لإلنس -جـ

 .كما وازن بني لغة العرب ولغة العجم). املتكلم

 "دالئل اإلعجاز"بعض جوانب نظرية اإلمام اجلرجاين اليت بلورها يف 
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. انطلق عبد القاهر اجلرجاين من منطلق وصف البنية اللغوية وبيان وظيفتها اإلبالغية ألنه حبث يف نظم الكلم -أ 
فعمد إىل بيان ارتباط خصائص بنية . ئص بنية الكلمة اإلبالغية ألنه حبث يف نظم الكلفعمد إىل بيان ارتباط خصا

الكلمة املفردة بالوظيفة اإلبالغية اليت تؤديها يف الكالم، انطالقاً من الوظيفة األساسية للغة كوسيلة التصال الناس 
ف هذا النظام، مل يكن اجلرجاين ولدى السعي الكتشا. وكان يرى ان اللغة نظام لربط الكلمات. بعضهم ببعض

 .وأدى ذلك إىل القول باعتباطية اإلشارة اللغوية. حباجة إىل وصفه وصفاً تطورياً، بل عمد إىل وصفه وصفاً تزامنياً
ولدى . انصب اهتمام اجلرجاين على اكتشاف القوانني العامة للنظام اللغوي وأكد ارتباط اللغة بالتفكري -ب 

القول بأن اللغة  -كما فعل ابن جين- وجوز اجلرجاين. ت، بني دور التفكري يف نشأة اللغةالبحث يف نشأة اللغا
فقط، بل كانت ) التسمية)ولكنه أكد أن مهمة الكلمات املفردة مل تقتصر منذ بداية وضعها على . تواضع أو إهلام

 ."اإلبالغ"مهمتها مرتبطة أيضاً بـ
 :وقرر ما يلي. لعامةحبث اجلرجاين يف القوانني اللسانية ا -جـ
ال ميكن أن تكون الكلمة املفردة أدل على معناها الذي وضعت له من كلمة أخرى، سواء أكان ذلك يف لغة  - 1

 .واحدة أم يف لغات خمتلفة
 .اخلرب معىن بني شيئني، وليس يف الدنيا خرب يعرف من غري هذا السبيل - 2

-ن، بل يصح القول أما تؤلفان جانبني لنظرية لسانية واحدة تعربإنين أرى أن نظرييت ابن جين واجلرجاين متتامتا
 :ويظهر التتام بني النظريتني جلياً يف األمرين التاليني. عن اجتاه مدرسة أيب علي الفارسي اللغوية -برأيي

اليت (ية له والدراسة التطور) اليت تقدمها نظرية اجلرجاين(ضرورة البط بني الدراسة التزامنية لنظام اللغوي  -أ 
 .(تقدمها نظرية ابن جين

والقول بارتباط نشأة ) الذي اعتمدته نظرية ابن جين(ضرورة الربط بني القول بأن اللغة مل تنشأ دفعة واحدة  -ب 
ويعين ذلك أن اللغة قد نشأت وتطور نظامها واكتمل، بشكل مواز ) الذي اعتمدته نظرية اجلرجاين(اللغة بالتفكري 
 .اإلنساين وتطور نظامه واكتمالهلنشأة التفكري 

 :وأرى أن املالمح العامة الجتاه مدرسة أيب علي الفارسي اللغوية ميكن حتديدها يف املبادئ التالية
 .االنطالق من أن اللغة نظام - 1
 .اللغة ظاهرة اجتماعية، وترتبط البنية اللغوية بوظيفة االتصال اليت تؤديها اللغة - 2
 .تفكريتالزم اللغة وال - 3

ويقوم املنهج . ومبا أن النظام اللغوي يف حركة مستمرة، لذا جيب أن يستخدم يف دراسته منهج تارخيي علمي
 :على املبادئ التالية-الذي استنبطناه من التتام بني نظرييت ابن جين وعبد القاهر اجلرجاين-التارخيي العلمي

وإدراك العالقة الذهنية بني . بداية نشأة الكالم اإلنسانالتالزم بني النطق والتفكري ووظيفة اإلبالغ منذ  - 1
وقد نطق اإلنسان األصوات بشكل واعٍ . الصوت وما يشري إليه كان البداية األوىل يف تكون التفكري اإلنساين

 .ليستخدمها وسيلة لنقل أغراضه لآلخرين
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لعام لتطوره من إدراك املشخص احملسوس مل ينشأ التفكري اإلنساين مكتمالً طفرة واحدة، وانطلق خط السري ا - 2
كما أن النظام اللغوي مل ينشأ مكتمالً طفرة واحدة، بل نشأ واكتمل تدرجيياً بشكل . واكتمل باالنتقال إىل ارد

ويتجلى اكتمال النظام اللغوي يف اكتمال أصوات اللغة وتعبري مفرداا عن . مواز لنشأة التفكري اإلنساين واكتماله
كلماا املفردة وأمناط عالقاا " تصرف"أي صيغ تغري " الصريف والنحوي"ت واكتمال نظامها القواعدي اردا

أما مرحلة ما قبل اكتمال النظام اللغوي فتتجلى يف عدم اكتمال أصوات اللغة، ويف تعبري مفرداا عن . التركيبية
 .ها، وأمناط عالقاا التركيبيةاحملسوسات فقط، ويف عدم اكتمال صيغ تصرف الكلمات املفردة في

والنظر إىل ما يعد . إنكار الترادف الذي قد يظنه بعضهم سبباً لتميز لغة ما بثراء مفرداا وسعة التعبري فيها - 3
الترادف يف لغة ما على أنه يعكس مرحلة تارخيية قدمية كانت فيها ألفاظ تلك اللغة تعرب عن التفكري القائم على 

 .ومل تكن فيها التسميات احلسية قد استكملت بعد تركيزها يف جتريداتإدراك املشخص 
يؤلف النظام اللغوي كالً واحداً، توجد املستويات املتدرجة للبنية اللغوية فيه، يف عالقة تأثري متبادل فيما  - 4
ات، لذا تنعكس خصائصه وحيتل مستوى البنية الصوتية مرتبة املستوى األساسي واملوجه بالنسبة لبقية املستوي. بينها

وال ميكن تفسري خصائص املستوى الصويت حبقائق من املستويات األعلى، يف حني أن . يف املستويات اللغوية األعلى
 .العكس ممكن

أن تم مبا هو عام ومطرد، دون أن مل االستثناءات، ألا تعترب  -لدى دراسة النظام اللغوي-جيب علينا - 5
وبذا نتمكن من دراسة النظام اللغوي يف وضعه الراهن . بقة أو بدايات لتطور جديدشواهد على مراحل سا

وخري دليل علمي، وأفضل الشواهد التارخيية، هو املادة اللغوية نفسها للغة . ويف تطوره يف آن واحد) املتزامن(
ثبت الشواهد التارخيية أا وعليه فمن أجل دراسة تاريخ اللغات، جيب االستناد إىل مادة لغوية ت. حقيقية معروفة

 .كانت موجودة فعالً وليست مفترضة الوجود فقط
وباالستناد إىل املنهج التارخيي العلمي يف الدراسات اللغوية نفهم الوظائف العامة للغات اإلنسانية وخصائصها 

 :البنوية، فنقرر ما يلي
بشكل واع الستخدامها وسيلة إلبالغ اآلخرين  كانت اللغة اإلنسانية منذ نشأا األوىل أصواتاً نطقها اإلنسان

أغراضه وفهم أغراضهم، يف عيشة املشترك معهم من ناحية، والستخدامها من ناحية أخرى وسيلة يصوغ 
والصفات العامة للغات اإلنسانية حتددها األمور املشتركة بني الناس مجيعاً . بواسطتها أفكاره، ويعرب عن مشاعره

 :واملتمثلة فيما يلي
 .البنية التشرحيية الواحدة جلهاز النطق اإلنساين - 1
 .الطرائق العامة الواحدة للتفكري اإلنساين - 2
 .الرتوع اإلنساين الواعي للحياة االجتماعية -3

 .وتتلخص هذه األمور املشتركة يف العبارة القدمية اليت عرفت اإلنسان بأنه كائن ناطق مفكر اجتماعي
مة تبحث يف القوانني املشتركة بني مجيع اللغات اإلنسانية فإا تدرس األصوات اللغوية وتبني ومبا أن اللسانيات العا
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يف اتمع ) أي لالتصال(ووسيلة لإلبالغ ) أي لألفكار اإلنسانية(كيف تستخدم تلك األصوات أوعية للمعاين 
 .اإلنساين

نية، فإنه توجد صفات أخرى غري مشتركة، وعلى الرغم من وجود صفات عامة، تشترك فيها مجيع اللغات اإلنسا
ويرجع ذلك برأينا إىل بداية العالقة . تتجلى يف وجود بعض خصائص بنوية تتمتع ا لغة أو جمموعة من اللغات

 .بني البنية اللغوية والتفكري اإلنساين
م اإلنساين، إضافة إىل أن إننا نرى أنه كان هناك تالزم بني اللغة والتفكري ووظيفة اإلبالغ منذ بداية نشأة الكال

وعليه فإن الصيغة األوىل كانت لفظة تعرب عن فكرة وتؤدي غرضاً . اللغة اإلنسانية كانت يف نشأا األوىل منطوقة
 .إبالغياً

ومن استعراض التاريخ احلضاري لإلنسانية يظهر أن التفكري اإلنساين مل ينشأ مكتمالً طفرة واحدة، وأن خط 
واكتمل باإلنتقال ". حباسيت السمع والبصر"التفكري اإلنساين انطلق من إدراك املشخص احملدد  السري العام لتطور

وقد تطورت البنية اللغوية واكتملت . إىل ارد العام، كما يظهر أن البنية اللغوية مل تنشأ مكتملة دفعة واحدة
ف طرائق تطور البىن اللغوية واكتماهلا قد ونرى أن اختال. تدرجيياً بشكل مواز لتطور التفكري اإلنساين واكتماله

 .أدى إىل اختالفات بنوية بني اللغات، وترتب عنه متتع لغة أو جمموعة من اللغات خبصائص بنوية متميزة
ومبا أن الدكتور شحرور تبىن املنهج التارخيي العلمي، فقد ركز على التالزم بني اللغة والتفكري ووظيفة االتصال 

الكالم اإلنساين، وانطلق من أن اللغة اإلنسانية كانت منطوقة يف نشأا األوىل، وأنكر ظاهرة منذ بداية نشأة 
البن فارس واعتمده مرجعاً هاماً يستند إليه يف حتديد ) معجم مقاييس اللغة(لذا اختار الباحث . الترادف يف العربية

د أخذ برأي أستاذه حول التباين بني اسم فروق معاين األلفاظ اليت حبث فيها، ألن ابن فارس تلميذ ثعلب وق
 ."ما يظن يف الدراسة اللغوية من املترادفات هو من املتباينات"الذات واسم الصفة، وعبارة ثعلب مشهورة 

 أهم النتائج اليت توصل املؤلف إليها بفضل املنهج التارخيي العلمي يف الدراسة اللغوية

ية اجلديدة اليت استند الباحث فيها إىل إنكار ظاهرة الترادف يف العربية، األرضية النظر" الذكر"يعترب الباب األول 
لذا رفض الباحث ". ومنهم ثعلب وابن فارس وأبو علي الفارسي"متابعاً يف ذلك عدداً من كبار علماء العربية، 

  .دفهمامترادفتان، وأكد تباينهما وعدم ترا" القرآن"و" الكتاب"املقولة السائدة اليت ترى أن لفظيت 
لقد وصل . قال املؤلف هذا انطالقاً من فهمه أسرار اللسان العريب، حيث أن القرآن عريب وأنزل بلسان عريب مبني

 ."ترتيل القرآن"الباحث إىل ذلك انطالقاً من فهم جديد قدمه ملعىن 
أن من " ر ت ل" مادة يف" أساس البالغة"وأشار الزخمشري يف ) 1(إن املعىن السائد للترتيل هو التأنق يف تالوته

ولكن . إذا ترسل يف تالوته وأحسن تأليف حروفه، وهو يسترسل يف كالمه ويترتل (ورتل القرآن ترتيال) :ااز
وقال ال ميكن أن يكون املقصود  .نسقه ونظمه: رتل الشيء" ر ت ل"الباحث استند إىل األصل اللغوية يف املادة 

نصفه أو انقص منه * قم الليل إال قليال * يا أيها املزمل )رد يف سورة املزمل الوا (ورتل القرآن ترتيال)يف عبارة 
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تأنق يف تالوته، ألن ما جاء ) 5-1اآليات ) (إنا سنلقي عليك قوالً ثقيال* أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال * قليال 
وصف "تأنق يف التالوة، حيث أن ال يرتبط من قريب أو بعيد بال) إنا سنلقي عليك قوالً ثقيال(يف اآلية التالية 
وإذا كان . ال يقصد به الثقل يف التلفظ والنطق، بل وعورة فهم معىن ما يشتمل عليه القرآن من علم" القول بالثقيل

هو رتب أو نظم املوضوعات الواحدة الواردة يف آيات خمتلفة  (ورتل القرآن ترتيال)ذلك كذلك اتضح أن معىن 
 .كي يسهل فهمهامن القرآن، يف نسق واحد 

مجيع اآليات اليت وردت فيها لفظة  "ترتيل"وانطالقاً من هذا الفهم اجلديد لترتيل القرآن، قام الباحث جبمع 
 .، واستنطقها، فظهر حينئذ جبالء الفرق بينهما"الكتاب"ومجيع اآليات اليت وردت فيها لفظة " القرآن"

واليت تقول بعدم ترادف القرآن  "الذكر"عروضة يف باب قد يصاب القارئ بصدمة عند وصوله إىل النتيجة امل
والكتاب، ووجود فرق بينهما، ألن هذه النتيجة دم التصور السائد يف فهم اإلسالم القائم على ترادف القرآن 

 .والكتاب
فهم وبعد قبول النتيجة قد يصاب القارئ حبرية، ألن قبول هذه النتيجة يستوجب بالضرورة تقدمي تصور جديد يف 

 .اإلسالم قائم على تباين القرآن والكتاب
وقد أدرك الدكتور شحرور ذلك، فلم يترك القارئ يف حريته بعد الصدمة، بل قدم له التصور اجلديد الذي يقترحه 
يف فهم اإلسالم، باالستناد إىل نتائج استخدام املنهج التارخيي العلمي يف دراسة آيات الذكر الذي تعهد اهللا حبفظه 

ومعروف أن الذكر هو الصيغة الصوتية املنطوقة ملا يشتمل ). 9احلجر ) (حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون إنا)
 .عليه املصحف بني دفتيه

اآليات اليت اشتملت على موضوعات خلق " ترتيل"عمد الباحث إىل مجع " جدل الكون واإلنسان"يف الباب الثاين 
فأكدت هذه اآليات أن القرآن يشتمل على قانون اجلدل . استنطقهاالكون، وخلق اإلنسان، ونشأة األلسن، و

من ناحية، ويشتمل من ناحية أخرى، على قانون اجلدل اخلاص ) 88القصص ) (كل شيء هالك إال وجهه)العام 
ليفة باإلنسان، الذي أبانه اهللا عن احليوان بنفخة الروح، اليت مكنته م االرتقاء عن عامل احليوان بالعقل، ليصبح خ

  .اهللا يف األرض بواسطة العلم
كما أكدت تلك اآليات ارتباط اللغة والتفكري ووظيفة اإلبالغ منذ بداية نشأة الكالم اإلنساين، وأن اللغة 

اإلنسانية األوىل كانت منطوقة يف نشأا األوىل، وأن مصدر املعرفة اإلنسانية هو العامل اخلارجي املادي الذي 
 .مساته املختلفة" متييز"بواسطة القلم أي مبنهج تقليم يتعرف اإلنسان عليه 

إىل فهم جديد " أم الكتاب الرسالة"وصل املؤلف يف الفصل األول " أم الكتاب والسنة والفقه"ويف الباب الثالث 
 ويف الفصل الثاين. للحدود الواردة يف آيات الذكر احلكيم، وقدم رؤية جديدة للصراط املستقيم وملعروف واملنكر

دعا الباحث إىل فقه جديد، " الفقه اإلسالمي"ويف الفصل الثالث . طرح املؤلف فهماً جديداً للسنة النبوية" السنة"
ينطلق من مبدأ التالزم بني االستقامة واحلنيفية، وقدم املؤلف هنا منوذجاً للفقه اجلديد يف دراسة موضوع املرأة يف 

 .اإلسالم
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قدم املؤلف يف الفصل الثاين منوذجاً للترتيل والتأويل يف " سانية والقصص يف القرآنالشهوات االن"ويف الباب الرابع 
 .القصص القرآين

أرجو " الكتاب والقرآن"ويف ختام هذا التقدمي للمنهج اللغوي، يف كتاب الدكتور املهندس حممد شحرور، املوسوم 
تبناه املؤلف، وآمل أن أكون قد جنحت  أن أكون قد وفقت يف تعريف قارئ الكتاب بأسس املنهج اللغوي الذي

يف بيان أهم النتائج اليت توصل املؤلف إليها، بفضل ذلك املنهج اللغوي وأسهمت بالتايل يف يئة القارئ لفهم 
 .األمور اجلديدة اليت طرحها الدكتور حممد شحرور يف دراسته املعاصرة للكتاب والقرآن

 
 

 م 1990شباط  10هـ،  1410رجب  15دمشق يف 

 

  الدكتور جعفر دك الباب

 املقدمة

لو رسم انسان ما صورةً لوجه انسان، ورسم له عيناً واحدة فقط، فإن أول امرئ ينظر إىل هذه الصورة 
أي (ولكنه لو رسم لوجه من مرآة . تنقصها عني: سيالحظ بسرعة، اخلطأ يف الرسم، ولن يتريث قبل أن يقول

س فإنه قد يراها ماليني الناس ملدة طويلة من السنني دون أن يالحظوا وقدمها إىل النا (رسم الوجه معكوساً
ومثل هذا حصل ألهل األرض عرب مئات السنني عندما كانوا يعتقدون أن الشمس تدور حول . أا معكوسة

األرض، ولكنهم كانوا عاجزين عن تفسري بعض الظواهر انطالقاً من مسلمتهم هذه، حىت جاء شخص واحد، 
 .إن العكس هو الصحيح وأن األرض هي اليت تدور حول الشمس: ومثلهم، وقالبشر منهم 

من هذه احلقيقة التارخيية اليت حصلت فعالً تبين يل بعد ربع قرن من البحث الدؤوب والتفكر الطويل والتأمل 
فحات القريبة الواعي أننا حنن املسلمني مأسورون ملسلمات قد يكون بعضها معكوساً متاماً، وسأمثل هلا يف الص

 .اآلتية
بيد أين أستميح القارئ الكرمي عذراً ألين سأطلب إليه التريث يف احلكم علي قبل أن ميضي معي يف رحلة هذا 

إىل نبذ كتايب قبل - حبكم بعض مسلماته املوروثة، اليت سأثبت له بالربهان أا معكوسة-الكتاب، وأال يتسرع
اماً شديداً وإكباراً عظيماً لفكرة وعقله وإن فقد يف كتابنا هذا الصرب على صحبته، ألنه سيجد فيه احتر

 :ومن ها هنا نستعني باهللا تعاىل ونقول. االحترام واإلكبار نفسيهما لعواطفه
لقد دخل العقد الثاين من القرن اخلامس عشر اهلجري والعقد األخري من القرن العشرين امليالدي، واألدبيات 

ن العشرين تطرح اإلسالم عقيدة وسلوكاً دون أن تدخل يف العمق الفلسفي للعقيدة اإلسالمية منذ مطلع القر
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ولقد انطلقت من أطروحات، عدا من مسلمات العقيدة اإلسالمية وهي ال تدري أن هذه  .اإلسالمية
سية املسلمات حباجة إىل إعادة نظر، فدارت هذه األدبيات نفي حلقة مفرغة، ومل تصل إىل حل املعضالت األسا

، مثل أطروحة القضاء والقدر واحلرية، ومشكلة املعرفة، ونظرية الدولة، واتمع )التقليدي(للفكر اإلسالمي 
واالقتصاد والدميقراطية، وتفسري التاريخ، حبيث ينتج عن ذلك فكر إسالمي معاصر حيمل كل مقومات 

ة اإلسالمية يف أبسط أشكاهلا وهي املعاصرة شكالً ومضموناً دون اخلروج عن املقومات األساسية للعقيد
 .اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

 :إن الفكر العريب املعاصر ومن ضمنه الفكر اإلسالمي يعاين من املشاكل األساسية التالية
ذا عدم التقيد مبنهج البحث العلمي املوضوعي يف كثري من األحيان، وعدم تطبيق الكتاب املسلمني هل - 1

حيث إن أول . املنهج على النص القدسي الديين املتمثل بآيات الكتاب املوحى إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم
شرط من شروط البحث العلمي املوضوعي هو دراسة النص بال عواطف جياشة، من شأا أن توقع الدارس 

 .يف الوهم، وخصوصاً إذا كان موضوع الدراسة نصاً دينياً أو حنو ذلك
املرأة يف "إصدار حكم مسبق على مشكلة ما قبل البحث يف هذه املشكلة، وخري مثال على ذلك  - 2

إذ نرى الباحث اإلسالمي مقتنعاً مسبقاً وقبل البحث أن وضع املرأة يف اإلسالم وضع سليم وأن " اإلسالم
د التربيرات لوجهة نظره وكل ما فعله أنه أوج. اإلسالم أنصفها، فيكتب كتاباً يف ذلك ويقول إنه حبث علمي

املسبقة، ونرى الباحث املعادي لإلسالم مقتنعاً مسبقاً أن اإلسالم ظلم املرأة، ويقدم حبثاً عن ذلك ويقول إنه 
وكالمها وقع يف اخلطأ نفسه، إذ إن أي مشكلة تتطلب حبثاً علمياً موضوعياً، تعين أن الباحث . حبث علمي

يعرف النتائج أصالً وبالتايل أجرى حبثاً علمياً ليتأكد أو ليعرف النتائج، نفسه غري متأكد من النتائج، أو ال 
وهذا ما قمنا به فعالً يف الكتاب، ومن ضمنه حبث اإلسالم واملرأة، فعندما بدأنا ذا البحث قلنا إننا ال نعرف 

رسناها لنعرف ما هو وضع فجمعنا آيات الكتاب املتعلقة باملرأة، ود. شيئاً إطالقاً عن موقف اإلسالم من املرأة
املرأة يف اإلسالم، وخلصنا إىل نتائج مل جندها يف كتب التفسري، وال يف كتب الفقه، وتبني لنا أن املرأة هلا 

وضع يف الكتاب، أي يف النص املقدس، ووضع يف الفقه اإلسالمي الذي حيمل صفة التطور التارخيي : وضعان
 .(النسبية الزمانية واملكانية(

م االستفادة من الفلسفات اإلنسانية، وعدم التفاعل األصيل املبدع معها، حيث ال ميكن أن نضع كل عد - 3
إن كل ما طرحه : ما أنتجه الفكر اإلنساين، منذ اليونان إىل يومنا هذا، يف هامش اخلطأ أو الباطل، فإذا قلنا

م غري ذلك، ينتج لدينا سؤال ال الفكر اإلنساين شيء واإلسالم شيء آخر، أي كل ما خطر يف بالك فاإلسال
إن : أما إذا قلنا. ؟ فضمن هذا املنطق مل يتم تعريف اإلسالم إىل اليوم)ما هو اإلسالم(ميكن اإلجابة عليه وهو 

ما طرحه الفكر اإلنساين فيه غث وفيه مثني، وفيه حق وفيه باطل، وفيه خطأ وفيه صواب، فهذا يعين أننا حنن 
نتفاعل إجيابياً مع الفكر اإلنساين كله، دون خوف، أو وجل، ولكن حىت يتم هذا  املسلمني قادرون على أن
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التفاعل اإلجيايب جيب علينا حنن العرب واملسلمني أن منتلك ميزاناً مرناً، نستطيع أن نتفاعل به مع اآلخرين، 
 .لرابعةدون خوف، وهذا امليزان غري موجود عندنا يف الوقت احلاضر، وهذا يقودنا إىل النقطة ا

عدم وجود نظرية إسالمية يف املعرفة اإلنسانية، مصاغة صياغة حديثة معاصرة، ومستنبطة حصراً، من  - 4
حبيث تعطي هذه النظرية منهجاً يف التفكري العلمي لكل ) إسالمية املعرفة(القرآن الكرمي، لتعطينا ما يسمى 

أي نتاج فكري أنتجه اإلنسان، بغض النظر عن مسلم، ومتنحه ثقة بالنفس وجرأة على التعامل والتفاعل مع 
إن غياب هذه النظرية، املصاغة صياغة معاصرة، أدى باملسلمني إىل التفكك الفكري، والتعصب . عقيدته

املذهيب، واللجوء إىل مواقف فكرية أو سياسية تراثية، مضى عليها مئات السنني، تقوم على كيل االامات 
اهلرطقة واملعتزلية واجلربية والقدرية هلؤالء وهؤالء، كل هذا دف اخلروج من بالكفر واإلحلاد والزندقة و

مأزق فكري، يقع فيه املسلم يف مواجهة الفكر املعاصر، علماً بأنه ليس كل فكر أنتجه اإلنسان هو عدو 
  .لإلسالم بالضرورة

ني، هو الذي يؤدي بالضرورة ولكن غياب املنهج املعرفية، الذي ميكن أن يواجه كل غث، وحيتوي على كل مث
لذا فإننا يف كتابنا هذا أفردنا حبثاً خاصاً ملشكلة املعرفة اإلنسانية . إىل مواقف التشنج والسذاجة وضيق األفق

، ألن مشكلة الفلسفة الكربى هي حتديد العالقة بني الوجود يف األعيان، وصور املوجودات "جدل اإلنسان"
املشكلة وجب علينا بالضرورة أن نقف على األرضية العلمية للقرن  ولدى اخلوض يف هذه. يف األذهان

 .العشرين، لذا فإنه ليس من العبث تسمية الفلسفة بأم العلوم قاطبة
إننا حباجة إىل فقه : إن املسلمني يف العصر احلاضر يعيشون أزمة فقهية حادة، ومثة صيحات صادقة تقول - 5

لسنة النبوية، وقد مت تشخيص هذه املشكلة، ولكن دون وضع حل جديد معاصر، وحباجة إىل فهم معاصر ل
وجب علينا إعطاء البديل، وهذا ما فعلناه " الفقهاء اخلمسة"فإذا أردنا أ، خنترق الفقه اإلسالمي املوروث . هلا

كام يف هذا الكتاب حيث طرحنا منهجاً جديداً يف الفقه اإلسالمي، وطبقناه على أحكام املرأة فنتجت لدينا أح
 .مل تكن عند الفقهاء كلهم

، منطلقة "جدل اإلنسان"ولكننا مل نستطع القيام ذا العمل إال بعد صياغة نظرية أصيلة يف املعرفة اإلنسانية 
 .من القرآن الكرمي، إذ إن املنطلق الفلسفي ينتج عنه بالضرورة احلل الفقهي

، اليت يطبع منها كل عام آالف النسخ، وتدرس ماذا نفعل بكتب التراث من فقه وتفاسري: هنا قد يسأل سائل
على أا اإلسالم؟ اجلواب على هذا السؤال الصعب جداً هو أنين مل أستطع أن أقدم هذا الكتاب، وأصل إىل 

 .النتائج املطروحة للقارئ، إال بعد أن مت حل هذه املعضلة مع التأكيد على أنين عريب مؤمن مسلم

 التراث واملعاصرة واألصالة
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 :علينا أن منيز بني املصطلحات الثالثة الواردة أعاله، بوضع تعريف لكل منها
هو النتاج املادي والفكري الذي تركه السلف للخلف، والذي يؤدي دوراً أساسياً يف تكوين شخصية : التراث

ان ونتاج هكذا يفهم التراث على أنه من صنع اإلنس. وسلوكه الظاهر) منط التفكري(اخللف، يف عقله الباطن 
 .النشاط اإلنساين الواعي، يف مراحل تارخيية متعاقبة

هي تفاعل اإلنسان املعاصر مع النتاج املادي والفكري، الذي هو أيضاً من نتاج اإلنسان، فبهذا املعىن : املعاصرة
در مقال يف يكون التراث واملعاصرة مفهومني متداخلني، تفصل بينهما حلظة اآلن املتحركة باستمرار، وعليه إذا ص

وليس للناس خيار يف االنتماء إىل تراثهم، ولكن هلم . صحيفة، منذ عشر سنوات، فإنه قد يدخل يف مفهوم التراث
اخليار يف انتقاء معاصرم من التراث ومن منجزات عصرهم، ألن احلدث اإلنساين الواعي يدخل يف عامل 

فنحن العرب . وبعد وقوعه يصبح حقيقة ال رجعة فيها، )حبيث ميكن حدوثه أو عدم حدوثه(املمكنات قبل وقوعه 
املسلمني ال خيار لنا يف تراثنا، أي إننا ال نستطيع أن نضع تراثاً غري التراث الذي حصل فعالً، وورثناه، ولكننا 

  .قبلةنستطيع أن خنتار بأنفسنا منه ما يلزم حاضرنا ومستقبلنا، وحنن أيضاً ذا االختيار نصنع تراثاً ألجيالنا امل
ما مسعنا ذا يف آبائنا )إن القرآن الكرمي قد انا عن أن نقف من التراث موقف االنصياع األعمى والتقديس 

هذا ) 22الزخرف ) (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون) (24املؤمنون ) (األولني
الذين صنعوا التراث العريب اإلسالمي هم من الناس وحنن من إن . املوقف يدعو إىل أن حنترم تراثنا ال أن نقدسه

، وقد آن لنا أن نصنع تراثاً ألجيالنا القادمة "هم رجال وحنن رجال"الناس أيضاً، ومعروف قول أيب حنيفة النعمان 
 .مبلء إرادتنا وبدون حرج، وهذه هي عني املعاصرة

فإذا . ما حسب املوضوع املطروح حتت عنوان األصالةلألصالة عنصران متتامان، يفهم كل واحد منه: األصالة
إن اللسان العريب لسان أصيل، فهذا يعين أنه لسان له جذور غارقة يف القدم، وهذا هو العنصر األول، وأنه ما : قلنا

اهللا  أمل تر كيف ضرب)وهذا املعىن أخذناه من قوله تعاىل . زال حياً مثمراً إىل يومنا هذا، وهذا هو العنصر الثاين
-24إبراهيم ) (تؤيت أكلها كل حني بإذن را* مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء 

  .اجلذور تضرب يف األرض واألغصان تعطي الثمار: ، فجذر الشجرة وأغصاا مها العنصران املتتامان)25
كيمياء، حيث وضع جدول العناصر يف الطبيعة، لقد قام العامل مندليف ببحث أصيل يف ال: ويف هذا اال نقول

ولكن هذا البحث مل يأت من فراغ، . هنا مبعىن أنه حبث فيه إبداع وابتكار مل يسبقه إليه أحد) حبث أصيل(وقولنا 
 .(اجلذور(بل اعتمد على تراكمات سابقة يف املعرفة الكيميائية 
د من كل تراكمات املعرفة اليت أنتجها االنسان، ومن ضمنها فإذا أردنا أن نكون أصيلني يف املعرفة فعلينا أن نستفي

وهي العنصر الثاين ) الثمار(وهي العنصر األول لألصالة حبيث حنقق قفزة نوعية  (اجلذور(التراث يف كل العلوم، 
ا الناس، وهذا ما نسميه باحلضارة احلية، فاحلضارة احلية كالشجرة احلية، هلا جذور وتعطي مثاراً ينتفع . لألصالة

 .وليس يف موسم واحد فقط بل يف مواسم متتابعة
إذا نظرنا إىل احلضارة العربية اإلسالمية يف الوقت احلاضر، نرى فيها عنصر اجلذور متوفراً، ولكن ال يوجد مثار 
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فنحن اآلن مستهلكون للسلع واألفكار، حىت إن أفكار التراث استلكت ونضبت، ووصلنا . ألا جفت ونضبت
ويف هذا املقام جيب علينا أن منيز بني مصطلحني يقع . حنا ألفكار التراث إىل حد السذاجة يف بعض األحيانيف طر

االلتباس بينهما ومها األصالة والسلفية، فاألصالة هلا مفهوم إجيايب حي، أما السلفية فهي عكس ذلك متاماً، السلفية، 
س ذلك متاماً، السلفية كما نفهمها هي دعوة إىل اتباع خطي فاألصالة هلا مفهوم إجيايب حي، أما السلفية فهي عك

السلف بغض النظر عن مفهوم الزمان واملكان، أي أن هناك فترة تارخيية مزدهرة مرت على العرب استطاعوا فيها 
ة حل مشاكلهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية، واستطاعوا أن يبنوا دولة قوية منيعة، استطاعت حتقيق العدال
مبفهومها النسيب التارخيي، وبالتايل فإن هؤالء السلف هم النموذج، وجيب علينا أن نتبع خطاهم ونقلدهم وال 

  .فالسلفي هو إنسان مقلد، إضافةً إىل أنه قد أمهل الزمان واملكان واغتال التاريخ وأسقط العقل .خنرج عن منطهم
، والتقليد مستحيل ألن ظروف القرن السابع ختتلف عن ويعيش السلفي يف القرن العشرين مقلداً القرن السابع

ظروف القرن العشرين، فمهما حاولنا الرجوع إىل القرن السابع ال ميكننا أن نفهمه كما فهمه أهله الذين عاشوه 
وهلذا السبب وقع السلفي يف فراغ فكري وصل إىل حد . فعالً، ألننا نرجع إليه من خالل نص تارخيي فقط

ترك القرن العشرين عمداً ليعجز يف الوقت نفسه عن أن يعيش القرن السابع كما عاشه أهله، فوقع  السذاجة، فقد
يف شرك الغراب الذي أراد أن يقلد صوت البلبل فلم يستطع، مث أراد أن يرجع غراباً فنسي، فبقي يف حالة عدم 

 .التعيني، فال هو غراب وال هو بلبل
هروب مقنع من مواجهة حتديات القرن العشرين، وهزمية نكراء أمام هذه وهذا هو حال السلفيني، إن السلفية 

هذا فيما يتعلق بالسلفية اإلسالمية، ولكن . التحديات، وهي البحث عن الذات يف فراغ وليس يف أرض الواقع
رح هناك نوعاً آخر من السلفية نراه عند تيارات أخرى تطرح حلوالً نظرية تعمل يف فراغ وفق منوذج متحجر ط

يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واعتربته مقدساً فال خروج منه، إا تيارات سلفية أخرى ال تعيش 
زماا وال تتفاعل معه، وقد أثبتت األحداث فشل هذا النموذج، وبالتايل مل يكتب هلا النجاح ومل تستطع تقدمي 

 .حلول ملشاكل جمتمعها املعاصرة وامللحة
هل الكتاب الذي أوحي إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم : نطلق نصل إىل نقطة مهمة يف البحث وهيمن هذا امل

 والذي حيتوي على رسالته ونبوته هو من التراث أم ال يدخل يف التراث؟
 :لإلجابة على هذا السؤال ال بد أن نفترض أحد الفرضني التاليني ومها

 .املصحف هو من تأليف حممد صلى اهللا عليه وسلمأن ما يسمى بالكتاب واملوجود بني دفيت  - 1
أن ما يسمى بالكتاب واملوجود بني دفيت املصحف موحى من اهللا سبحانه وتعاىل بالنص واحملتوى، وأن  - 2

 .الفصول فيه تسمى سوراً، وأن السور مؤلفة من مقاطع كل واحد منها يسمى آية
هو من التراث ألن حممداً صلى اهللا عليه وسلم هو من الناس،  فإذا أخذنا االحتمال األول، فهذا يعين أن الكتاب

والناس هم الذين يصنعون التراث، ففي هذه احلالة ميكن أن يصنف حممد صلى اهللا عليه وسلم مع العظماء العباقرة 
اهللا إذ صنف حممداً صلى  (مايكل هارت(ال مع األنبياء والرسل، وهذا ما فعله بالضبط أحد الكتاب األمريكيني 
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فإذا كان الكتاب هو من . عليه وسلم أول عظيم يف التاريخ، وانطلت هذه اخلدعة على كثري من املسلمني أنفسهم
 :تأليف حممد صلى اهللا عليه وسلم فيجب أن حيتوي على اخلاصة التالية

اهللا عليه إن أي إنسان عظيم هو من نتاج عصره ال خيرج عن ذلك أبداً، فإذا كان الكتاب من صنع حممد صلى 
وسلم فهو بالتايل غري صاحل لكل زمان ومكان، وإمنا هو وليد الظروف املوضوعية، حقق قفزة نوعية، فصلح للقرن 

السابع يف شبه جزيرة العرب، ولعدة قرون تلته، ولكنه غري صاحل للقرن العشرين ألن اإلنسان مهما بلغ من 
وهذا ما يقوله أعداء اإلسالم عن الكتاب، وقد ساعدهم على  .العبقرية فإنه حيمل طابع النسبية الزماين واملكاين

هذا القول لسان حال املسلمني السلفيني أنفسهم، إذ حجروا اإلسالم وفق منط واحد يف قوهلم إن اإلسالم هو وفق 
وهم يقولون يف الوقت نفسه إن اإلسالم صالح لكل زمان ومكان، " صدر اإلسالم"منط القرن األول اهلجري 

 .ها هنا وقعوا يف معضلة غري قابلة للحلومن 
وإن كان هذا الكتاب موحى من اهللا سبحانه وتعاىل إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو يف الوقت نفسه خامت 

 :الكتب، وإن حممداً صلى اهللا عليه وسلم فيجب أن حيتوي هذا الكتاب على اخلواص التالية
ملعرفة وال يتصف بطابع النسبية وبالتايل فإن كتابه حيمل الطابع املطلق يف إن اهللا سبحانه وتعاىل مطلق وكامل ا -أ 

 .احملتوى
مبا أن اهللا سبحانه وتعاىل ليس حباجة إىل أن يعلم نفسه أو يهدي نفسه وإمنا جاء هذا الكتاب هداية للناس  -ب 

 .وآخر الكتب فوجب أيضاً أن حيمل طابع النسبية يف الفهم اإلنساين له
أن منط التفكري اإلنساين ال ميكن أن يتم بدون لغة، فيجب أن يصاغ الكتاب بلغة إنسانية أوالً، وثانياً أن مبا  -ج 

تكون هذه الصياغة هلا طابع خاص وهو أا حتتوي املطلق اإلهلي يف احملتوى والنسبية اإلنسانية يف فهم هذا احملتوى، 
إن ذا من اهللا : ركة احملتوى، ففي هذه احلالة ميكن أن نقولوح" النص"وهذا ما نعرب عنه بثبات الصيغة اللغوية 

 .سبحانه وتعاىل ألن اإلنسان عاجز عن حتقيق هذه الشروط
فإذا كان هذا الكتاب حيتوي على هذه اخلاصية، فعند ذلك تعطى آياته طابع القدسية أو النص املقدس الذي ال 

دهور، ويف هذه احلالة فقط ال يعترب الكتاب تراثاً، وإمنا ميس وال حيرف، وإمنا جيري تأويله على مر العصور وال
أي أن ما . التراث هو الفهم النسيب للناس له يف عصر من العصور، حىت ولو جاء هذا الفهم من عهد صدر اإلسالم

حدث يف القرن السابع يف شبه جزيرة العرب هو تفاعل الناس يف ذاك الزمان واملكان مع الكتاب، وهذا التفاعل 
، وليس الوحيد وليس األخري، وقد كان هذا التفاعل إنسانياً يف حمتواه )الثمرة األوىل(هو االحتمال األول لإلسالم 

  .قومياً يف مظهره) إسالمياً(
حيث إا " الصراط املستقيم"ويف هذه احلالة يدخل هذا التفاعل ضمن التراث ما عدا العبادات واألخالق واحلدود 

أما اللباس والطعام والشراب وأساليب . لعصر، وقد عرب عن األخالق واحلدود مبظاهر العصرليست تفاعالً مع ا
احلكم ومنط احلياة فهي تفاعل مع الشروط املوضوعية، وقد قام النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا التفاعل األول، 

 .وكان لنا األسوة احلسنة
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أنه حيوي على اخلاصية املذكورة أعاله، واليت ال يستطيع إنسان  لقد أجرينا مسحاً شامالً للكتاب املوحى، فتبني لنا
أن يقوم ا، ووجدنا هذه اخلاصية يف اآليات املتشاات، وبالتايل وجدنا أن هناك ثالثة أنواع من اآليات يف 

هي جمموعة من فالنبوة . ومل نستطع أن نقوم ذا التصنيف إال بعد أن مت حتديد الفرق بني النبوة والرسالة. الكتاب
املعلومات أوحيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وا مسي نبياً، أي أن كل األخبار واملعلومات اليت جاءت إىل النيب 

أي نظرية الوجود الكوين واإلنساين . باإلضافة إىل املعلومات فأصبح ا رسوالً، فالنبوة علوم والرسالة أحكام
ي من اآليات املتشاات، أما التشريع مع إرث وعبادات، ومعها الفرقان العام وتفسري التاريخ هي من النبوة، وه

وهناك نوع ثالث من . واملعامالت واألحوال الشخصية واحملرمات فهي الرسالة أي اآليات احملكمات" األخالق"
ث حتتوي على اآليات وهو اآليات الشارحة حملتوى الكتاب، فهي ال حمكمة وال متشاة، ولكنها من النبوة حي

 :معلومات، لذا فإن الكتاب من حيث اآليات ينقسم إىل ثالثة أقسام
أم "اآليات احملكمات وهي اليت متثل رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أطلق الكتاب عليها مصطلح  - 1

 .واحلدود ، وهي قابلة لالجتهاد حسب الظروف االجتماعية واالقتصادية ما عدا العبادات واألخالق"الكتاب
وهي القابلة للتأويل وختضع " القرآن والسبع املثاين"اآليات املتشاات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح  - 2

 .للمعرفة النسبية وهي آيات العقيدة
 ."تفصيل الكتاب"آيات ال حمكمات وال متشاات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح  - 3

، ويف اآليات "القرآن والسبع املثاين"عجاز إمنا وقع يف اآليات املتشاات وحنن نرى أن التحدي للناس مجيعاً باإل
 .حيث أن هذين البندين يشكالن نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم" تفصيل الكتاب"غري احملكمات وغري املتشاات 

بع املثاين مها اآليات فالقرآن والس .لقد تبني لنا أن هناك فرقاً جوهرياً بني الكتاب والقرآن والفرقان والذكر
وقد مت إنزال . املتشاات وخيضعان للتأويل على مر العصور والدهور، ألن التشابه هو ثبات النص وحركة احملتوى

القرآن بشكل متشابه عن قصد، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ممتنعاً عن التأويل عن قصد، أي أن القرآن 
 .قرآن تراث حيمل طابع الفهم املرحلي النسيبيؤول وال يفسر، وأن كل تفاسري ال

ولكنها من أم الكتاب " النبوة"ال، هي ليست من القرآن : هل آية اإلرث من القرآن؟ فاجلواب: فإذا سأل سائل
لقد جاء اجلواب عن !  فهل هذا يعين أا ليست من عند اهللا؟. وهي من أهم أجزاء الرسالة وهو احلدود" الرسالة"

 :بقوله" تفصيل الكتاب"وعن الالحمكم والالمتشابه " القرآن والسبع املثاين"وعن املتشابه " لكتابأم ا"احملكم 
 فما الفرق بينها إذاً، ما دام كل من عند اهللا؟) 7آل عمران ) (كل من عند ربنا)

لبقرة ا) (هدى للناس)الفرق هو أن القرآن فرق بني احلق والباطل، أي أعطى قوانني الوجود، لذا قال عنه 
). 2البقرة ) (هدى للمتقني)وأم الكتاب عبارة ع تشريع، والتشريع ميكن حتويره، لذا قال عن الكتاب ). 185

وما كان )فحىت نصدق أن أم الكتاب من عند اهللا جاء القرآن مصدقاً هلا، لذا عندما وضع حمتويات الكتاب قال 
 (يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني

". أم الكتاب"أي أن حمتويات الكتاب هي القرآن والسبع املثاين وتفصيل الكتاب، والذي بني يديه ) 37يونس )
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 .فهذه اآلية ال حمكمة وال متشاة ألا شرحت حمتوى الكتاب لذا فهي ضمن آيات تفصيل الكتاب
الكتاب وأم الكتاب والقرآن : للكتاب، وحددنا فيه مفهوم املصطلحات األساسية وهي لقد أجرينا مسحاً شامالً

والسبع املثاين والذكر والفرقان وتفصيل الكتاب واحلديث وأحسن احلديث والعرش والكرسي واأللوهية والربوبية 
 .والنبوة والرسالة، وهذه املصطلحات شرحت يف الباب األول من هذا الكتاب

إا آيات التشريع ). 39الرعد ) (ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)الكتاب فقد قال عنها  أما آيات أم
والعبادات واألخالق واحملرمات، وحتمل طابع اخلصوص يف جزء منها، وطابع العموم يف جزء آخر، وقد طبقها 

ث أن التشريع قابل للتطور، وقابل النيب صلى اهللا عليه وسلم حسب الظروف املوضوعية لشبه جزيرة العرب، حي
لذا فإن أم الكتاب هي مناط االجتهاد والفقه وأول من اجتهد  ( ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت)لإللغاء واالستبدال، 

واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا )فيها هو النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ألغى عمر بن اخلطاب تطبيق اآلية 
 .(41األنفال ) (آليةا.. مخسة وللرسول 

 .يبقى السؤال اهلام وهو موقفنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من السنة
هنا جيب علينا وضع النقاط على احلروف بالنسبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فهناك موقفان أساسيان متمايزان 

 .واملوقف الثاين منه مشرعاً. يرمنه؛ املوقف األول نبياً مع ما نكن له من عظيم احلب واالحترام والتقد
أما املوقف األول فإين ال أتصور إنساناً مسلماً وعربياً ميكن أن يقف موقفاً سلبياً من النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن 

وال أتصور إنساناً عربياً بغض النظر . مثل هذا املوقف خيانة للدين من قبل املسلم وخيانة للقومية من قبل العريب
 .إنه وطين أو عريب: ه يقف موقفاً سلبياً من النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول عن نفسهعن دين

إن ما فعله النيب : إذ كيف ميكن أن نقول. أما موقفنا من النيب صلى اهللا عليه وسلم مشرعاً فهو موقف دقيق جداً
شبه جزيرة العرب، وبالوقت نفسه  صلى اهللا عليه وسلم هو االحتمال األول لتطبيق اإلسالم يف القرن السابع، ويف

  .(21األحزاب ) (لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة)نقرأ اآلية 
كل قولٍ أو فعلٍ أو إقرارٍ أو يٍ قام به النيب صلى اهللا عليه "لقد حبثنا يف السنة فوجدنا أن تعريف السنة بأا 

حيث كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصر على تدوين  إمنا جاء من قبل الفقهاء وليس من قبل النيب نفسه،" وسلم
الكتاب وكان يف الوقت نفسه يأمر الناس بعدم تدوين أقواله الشخصية، فمن هذا خلصنا إىل مفهوم معاصر للسنة 
النبوية، حيث كان دور النيب صلى اهللا عليه وسلم هو حتويل املطلق إىل نسيب واحلركة ضمن حدود اهللا، يف القرن 

ع، يف شبه جزيرة العرب، وقد جنح يف هذا جناحاً باهراً، ويف هذا املفهوم يكون أول عظيم يف التاريخ، وهذه الساب
هي سنته على مر العصور واليت وجب علينا التقيد ا، وهي حتويل املطلق إىل نسيب، أي أن باب االجتهاد يف 

احلركة ضمن "اد من قبل الناس يف األحكام األحكام ال يقفل، وباب التأويل يف القرآن ال يقفل، وكل اجته
أو تأويل يف القرآن يدخل يف التراث على مر الزمن، لذا فقد خصصنا فصالً خاصاً " احلدود والوقوف عليها أحياناً

 .يف الكتاب للسنة، وأوجدنا تعريفاً معاصراً أصيالً هلا
ل كانت النتيجة املباشرة هلذا املسح هي إعجاز بعد أن أجرينا مسحاً للمصطلحات األساسية لكتابنا يف الباب األو
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 .القرآن
 :حيتوي على األبواب التالية" املصحف"لذا فإن هذا الكتاب اليت شرحت معانيها املستعملة يف الكتاب 

 "جدل الكون واإلنسان"الباب الثاين حتت عنوان 

 :وين ومشكلة املعرفة اإلنسانيةوهي الوجود الك" القرآن"حيتوي هذا الباب على املواضيع الرئيسة للنبوة 
الفصل األول وقد حوى قوانني الوجود الكوين، وهي قوانني اجلدل املادي، حيث تبني أن قوانني اجلدل املادي  -أ 

، وقد مت حبث املتناقضات واألزواج "النبوة"هي العمود الفقري لقوانني الوجود يف القرآن " التطور"وتغري الصريورة 
وقد مت يف هذا الفصل شرح مفهوم البعث والساعة . ود، فخلصنا إىل قانون تسبيح األشياء هللاواألضداد يف الوج

 .ونفخة الصور واليوم اآلخر واجلنة والنار
، وقد شرحت حتت "النبوة"الفصل الثاين يبحث يف مشكلة املعرفة اإلنسانية وهي من املشاكل القرآنية  -ب 

البشر واإلنسان واحلق والباطل والغيب والشهادة والقلم والعلق، عنوان جدل اإلنسان، وقد مت شرح مفهوم 
 .ومفهوم الفؤاد والقلب والفكر والعقل واملشخص وارد

 .وقد تبني يف حبثنا أن الروح ليست سر احلياة، وإمنا هي سر األنسنة، أي هي اليت حولت البشر إىل إنسان

 "أم الكتاب والسنة والفقه"الباب الثالث حتت عنوان 

  .، السنة، الفقه اإلسالمي)الرسالة(هي أم الكتاب : وقد حوى ثالثة فصول
مت فيه شرح الصراط املستقيم، وحبث االستقامة واحلنيفية، وعلى ) متهيد يف أم الكتاب(يشتمل الفصل األول على 

 :ثالثة فروع
يه وسلم وصالحيتها ورمحتها خصص لنظرية باحلدود، حيث أن عاملية الرسالة للنيب صلى اهللا عل: الفرع األول

ومرونتها تكمن يف نظرية احلدود، حيث أعطى اهللا للرسل قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم تشريعات عينية حدية، 
وختم الرساالت كلها بتشريع حدودي ال حدي، لذا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم بداية اإلنسان احلديث 

 .بادات تدخل ضمن احلدود ولكنها شخصية وفيها التقوى الفرديةواملعاصر، وقد بينا يف هذا الفصل أن الع
والفرقان اخلاص وقد مت فيه حتديد مفهوم األخالق والعادات والتقاليد، " الوصايا العشر"الفرقان العام : الفرع الثاين

لذي جاء إىل موسى الفرقان العام وهو ا: وقد بينا أن هناك فرقانني. حيث بينا أن األخالق عاملية، والعادات حملية
وعيسى وحممد عليهم السالم وهو ملزم لكل الناس، وفيه التقوى االجتماعية، وهو القاسم املشترك لكل األديان، 
وهناك فرقان خاص جاء إىل حممد مصلى اهللا عليه وسلم، وهو غي ملزم لكل الناس وإمنا جاء للناس الراغبني بأن 

 .يصبحوا أئمة املتقني
فيه حبث املعروف واملنكر وحبث التعليمات اخلاصة واملرحلية اليت جاءت للنيب صلى اهللا عليه  مت: الفرع الثالث

علماً بأن الطاعة جاءت للرسالة ال للنبوة  (يا أيها النيب)وسلم، وحبثنا يف خاصية اآليات اليت تبدأ بقوله تعاىل 
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 .(وأطيعوا النيب(فيها  وليس يف الكتاب آية واحدة) 132آل عمران ) (وأطيعوا اهللا والرسول)
وباستخدام املنهج اجلديد املقترح يف فهم القرآن والكتاب . مت حبث مفهوم السنة التقليدي): السنة(يف الفصل الثاين 

لقد كان لكم يف رسول اهللا )ونظرية احلدود، مت حتديد مفهوم أصيل ومعاصر للسنة النبوية ومت شرح قوله تعاىل 
 .(21األحزاب ) (أسوة حسنة

 :هي. اشتمل على ثالثة فروع: الفصل الثالث
أزمة الفقه اإلسالمي؛ لقد مت على ضوء الفهم اجلديد للرسالة والسنة حتديد أزمة الفقه اإلسالمي : الفرع األول

املستعصية، ومت وضع أسس جديدة للفقه اإلسالمي جتعل منه فقهاً متطوراً مرناً، منسجماً مع فطرة الناس، وصاحلاً 
 .ن ومكان، ونظرية احلدود هي اليت هدتنا إىل هذا الطرح اجلديد ألسس الفقه اإلسالميلكل زما

 .فلسفة القضاء اإلسالمي والعقوبات: والفرع الثاين
مت يف هذا الفرع تطبيق األسس اجلديدة للفقه اإلسالمي املقترح، واملبين على نظرية . اإلسالم واملرأة: والفرع الثالث

 .م املعاصر للسنة، فنتجت لدينا أحكام جديدة عن املرأة مل تكن يف كتب الفقه السابقةاحلدود، وعلى املفهو

 "يف القرآن"وقد جاء حتت عنوان : الباب الرابع

وحيتوي هذا الباب . مت انتقاء موضوعني يعتربان من مواضيع القرآن، ومها الشهوات اإلنسانية والقصص القرآين
 :على فصلني
وقد مت يف هذا الفصل حتديد الشهوات اإلنسانية ومتييزها عن الغرائز البشرية ). اإلنسانية الشهوات: (الفصل األول

وقد مت استنتاج أسس النظام االقتصادي اإلسالمي العاملي والصاحل لكل زمان ومكان، كما مت استنتاج نظرية 
نا موقف اإلسالم من سائر اجلمال يف اإلسالم، وتطور مفاهيم اجلمال عند اإلنسان حىت وقتنا احلاضر، وحدد

 .الفنون
لقد مت يف هذا الفصل ترتيل اآليات املتعلقة بنوح وهود ومت ". منوذج للترتيل يف القصص القرآين: "الفصل الثاين

استنتاج املراحل التارخيية للنبوات والرساالت، كما مت وضع شجرة األنبياء والرسل فتبني أنه ورد يف الكتاب 
 .رسوالً فقط" 13"نبياً منهم  "24"

 .ويف اخلامتة مت شرح اإلسالم، وتعريف الدين اإلسالمي تعريفاً عاماً شامالً إنسانياً

 ما هو املنهج املتبع يف هذا الكتاب

من حق القارئ أن يسأل ما هو املنهج املتبع يف هذا الكتاب، وكيف مت التوصل إىل هذه النتائج اليت ال توجد يف 
 كتب السلف؟

 :بع هو ما يليإن النهج املت
العالقة بني الوعي والوجود املادي هي املسألة األساسية يف الفلسفة، وقد انطلقنا يف حتديد تلك العالقة م أن  - 1
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" غري الومهية"مصدر املعرفة اإلنسانية هو العامل املادي خارج الذات اإلنسانية، ويعين ذلك أن املعرفة احلقيقية 
ها أشياء يف الواقع، ألن وجود األشياء خارج الوعي هو عني حقيقتها، لذا فإننا ليست جمرد صور ذهنية، بل تقابل

وقد أكد القرآن  .إن املعرفة اإلنسانية ما هي إال استعادة أفكار موجودة مسبقاً: نرفض قول الفالسفة املثاليني
كم السمع واألبصار واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل ل) :الكرمي هذا املنطلق بقوله
 .(78النحل ) (واألفئدة لعلكم تشكرون

إن املعرفة تأيت من خارج الذات اإلنسانية فإننا ندعو إىل فلسفة إسالمية : انطالقاً من هذه اآلية اليت تقول - 2
تبلغ ، ل)السمع والبصر(معاصرة، تعتمد املعرفة العقلية اليت تنطلق من احملسوسات عن طريق احلواس وعلى رأسها 

املعرفة النظرية اردة، يف ضوء املنجزات العلمية اليت بلغتها اإلنسانية يف بداية القرن اخلامس عشر اهلجري، وندعو 
أو  "بأهل الكشف"إىل رفض االعتراف باملعرفة اإلشراقية اإلهلامية اخلاصة بأهل العرفان وحدهم أو من يسمون 

 ."أهل اهللا"
وتتصف . ين قادر على إدراكه ومعرفته، وال توجد حدود يتوقف العقل عندهاالكون مادي والعقل اإلنسا - 3

وكل ما يف الكون . املعرفة اإلنسانية بالتواصل، وترتبط بدرجة التطور اليت بلغتها العلوم يف عصر من العصور
يعترف العلم  وال. هو فراغ مادي، أي أن الفراغ شكل من أشكال املادة) فراغاً كونياً(وما ندعوه اآلن . مادي

 .بوجود عامل غري مادي يعجز العقل عن إدراكه
. بدأت املعرفة اإلنسانية بالتفكري املشخص احملدد حباسيت السمع والبصر، وارتفعت ببلوغها التفكري ارد العام - 4

شمل ما أدركه لذا كان عامل الشهادة يعين يف البداية العامل املادي الذي تعرف عليه اإلنسان حبواسه، مث توسع لي
وتاريخ تقدم املعارف اإلنسانية والعلوم هو توسع  .بعقله ال حبواسه، وعليه فإن عامل الشهادة وعامل الغيب ماديان

هو " علم الغيب"مستمر ملا يدخل يف عامل الشهادة، وتقلص مستمر ملا يدخل يف عامل الغيب، وذا املعىن يظهر أن 
 .ن ألن درجة تطو العلوم مل تبلغ مرحلة متكن من معرفتهعامل مادي ولكه غاب عن إدراكنا اآل

ال يوجد تناقض بني ما جاء يف القرآن الكرمي وبني الفلسفة اليت هي أم العلوم، وتنحصر بفئة الراسخني يف  - 5
ي العلم مهمة تأويل القرآن طبقاً ملا أدى إليه الربهان العلمي، وذلك وفق قانون التأويل يف اللسان العريب الذ

 .شرحناه بشكل مستفيض يف الباب األول من هذا الكتاب، ويف ضوء أحدث املنجزات العلمية
. إن ظهور الكون املادي كان نتيجة انفجار هائل، أدى إىل تغري طبيعة املادة: إننا نتبىن النظرية العلمية القائلة - 6

ؤدي حتماً إىل هالك هذا الكون وتغيري طبيعة ونرى أن انفجاراً هائالً آخر، مماثالً لإلنفجار األول يف حجمه، سي
مع التأكيد أنه ال قدمي إال (ويعين ذلك أن الكون مل ينشأ من عدم . مادي آخر) عامل(باملادة فيه ليحل حمله كون 

وأن هذا الكون سيزول ليحل حمله كون آخر من مادة ذات طبيعة مغايرة، . ، بل من مادة ذات طبيعة أخرى)اهللا
 ."باحلياة اآلخرة"وه وهذا ما ندع

 (إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون)قمنا بقراءة جديدة للذكر الذي تعهد اهللا حبفظه " مما سلف"وانطالقاً 
معتمدين على األسس ) 44النحل ) (وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) (9احلجر )
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 :التالية
ان العريب معتمدين على املنهج اللغوي أليب علي الفارسي واملتمثل اإلمامني ابن جين مسح عام خلصائص اللس - 1

  .وعبد القاهر اجلرجاين، ومستندين إىل الشعر اجلاهلي
اإلطالع على آخر ما توصلت إليه علوم اللسانيات احلديثة من نتائج وعلى رأسها أن كل األلسن اإلنسانية ال  - 2

العكس هو الصحيح، وهو أن الكلمة الواحدة ضمن التطور التارخيي إما أن لك أو حتوي خاصية الترادف، بل 
 .حتمل معىن جديداً باإلضافة إىل املعىن األول وقد وجدنا هذه اخلاصية واضحة كل الوضوح يف اللسان العريب

الذي ينفي وجود " بتلميذ ثعل"لقد استعرضنا معاجم اللغة فوجدنا أن أنسبها هو معجم مقاييس اللغة البن فارس 
 .الترادف يف اللغة، فقد مت االعتماد عليه بشكل أساسي دون إغفال بقية املعاجم

إذا كان اإلسالم صاحلاً لكل زمان ومكان، فيجب االنطالق مبن فرضية أن الكتاب ترتل علينا، وأنه جاء  - 3
لذا . وسلم تويف حديثاً وبلغنا هذا الكتابجليلنا يف النصف الثاين من القرن العشرين، وكأن النيب صلى اهللا عليه 

فإن القارئ يالحظ بشكل واضح أننا يف فهمنا للكتاب نقف على أرضية القرن العشرين دون إغفال التطور 
، حيث كانت نظرتنا هلذه األدبيات على "التفاسري واملذاهب الفقهة"التارخيي لتفاعل األجيال املتعاقبة مع الكتاب 

فالفقه اإلسالمي املوروث يعكس . مع الكتاب، ولذا فإا تدخل ضمن التراث العريب اإلسالمي أا تفاعل تارخيي
املشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف مرحلة تارخيية معينة، والتفاسري تعكس األرضية املعرفية للمرحلة 

 .ةالتارخيية اليت كتب فيها التفسري، واعتربنا أا ال حتمل طابع القدسي
وإذا كان هناك تناقض يف كتب التفسري فإننا مل حناول تأويل أقوال املفسر لكي خنرج املفسر بأنه على صواب 

 .دائماً، وهذا ما نفهمه من مصطلح القدسية، حيث أن القدسية هي لنص الكتاب فقط
س هدى وليس لنفسه، إن اهللا سبحانه وتعاىل ليس حباجة أن يهدي نفسه أو يعلم نفسه ولذا فقد أرسل للنا - 4

لذا كل ما جاء يف الكتاب قابل للفهم بالضرورة، ويفهم على حنو يقتضيه العقل، وقد جاء بصيغة قابلة للفهم 
ومبا أنه ال يوجد انفصام بني اللغة والفكر اإلنساين، فإننا نرفض . اإلنساين هذه الصيغة هي باللسان العريب املبني

 .غري قابلة للفهم، ونرى أن هذا الفهم تارخيي نسيب مرحليالقول بأنه توجد آيات يف الكتاب 
 :إن اهللا سبحانه وتعاىل رفع من مكانه العقل اإلنساين يف معرض خطابه له، لذا فإننا ننطلق مما يلي - 5

 .ال يوجد تناقض بني الوحي والعقل -أ 
 ."صدق اخلرب ومعقولية التشريع"ال يوجد تناقض بني الوحي واحلقيقة  -ب 

مبا أن اهللا سبحانه وتعاىل رفع من مكانة العقل اإلنساين فاألجدر بنا أن نرفع من هذه املنكانة وحنترمها، وعليه  - 6
 .فإننا حاولنا جاهدين يف كتابنا احترام عقل القارئ أكثر من احترامنا لعواطفه كما ذكرنا يف أول هذه املقدمة

 اهلدف من هذا الكتاب وملن هو موجه
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وجيب أن يفهم . فهم هذا الكتاب على أنه قراءةٌ معاصرة للذكر، وليس تفسرياً أو كتاباً يف الفقهجيب أن ي - 1
على أن اهلدف منه ليس الربهان على وجود اهللا أو عدم وجوده، حيث نترك هذا االستنتاج لعقل القارئ نفسه، 

فسه نتيجة معاناة فكرية أو قناعة وراثية ونعترب أن قضية اإلميان باهللا أو اإلحلاد هي مسلمة خيتارها كل إنسان بن
 .(29الكهف ) (اآلية.. وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )معتمدين على قوله تعاىل 

من خالل القراءة اجلديدة للذكر تبني لنا أن الفكر اإلسالمي حيمل الطابع العاملي اإلنساين، ومن هنا كان هذا  - 2
كل إنسان عريب أو غري عريب، مؤمن أو ملحد، وإىل كافة االجتاهات العقائدية حيث نعتقد بأن  الكتاب موجهاً إىل

 .كل إنسان سيجد شيئاً ما يف هذا الكتاب يدخل ضمن قناعاته اخلاصة، وقد جيد فيه شيئاً ما كان يبحث عنه
طائفي، وكان رائدنا هو البحث يالحظ القارئ أننا قد جتاوزنا يف كتابنا هذا ك أنواع التعصب املذهيب وال - 3

 .عن احلقيقة بشكل موضوعي، وقد حاولنا جاهدين جتنب التأثر باألدبيات اليت كتبت عن اإلسالم سلباً أو إجياباً

 املراحل اليت مر ا تأليف هذا الكتاب

ريف القارئ باملراحل إن األخالق اإلسالمية تلزم اإلنسان بأن يتحلى باألمانة العلمية، لذا فإين أرى لزاماً علي تع
 .اليت مر ا تأليف هذا الكتاب حىت ظهر إىل حيز الوجود

 :لقد مر هذا الكتاب بثالث مراحل أساسية
 1980- 1970من عام : املرحلة األوىل

بدأت هذه املرحلة عندما كنت يف اجلامعة القومية االيرلندية يف دبلن موفداً من قبل جامعة دمشق لتحضري شهادة 
والدكتوراه يف اهلندسة املدنية، وكانت مرحلة مراجعات، ووضع أسس أولية ملنهج فهم الذكر، وفهم  املاجستري

وكانت مرحلة غري مثمرة، حيث مت فيها حبث منطلقات غري . الرسالة والنبوة واملصطلحات األساسية للذكر
دارس التقليدية املوروثة وقد كان السبب األساسي يف ذلك هو التأثر بامل. مترابطة وعاجزة عن فهم الذكر

واملوجودة يف األدبيات اإلسالمية القدمية واملعاصرة، والتأثر باملنطلقات املوروثة اجتماعياً واليت اعتربا من 
وقد تبني يل بعد عشر سنوات أن هناك شيئاً ما يف املسلمات اليت نعتربها من أساسيات اإلسالمية . املسلمات

طع تقدمي نظرة إسالمية أصيلة إىل القرن العشرين ومشاكله، انطالقاً من هذه ليست كذلك، حيث أننا مل نست
املسلمات إال عن طريق املكابرة واللف والدوران والوقوع يف الوهم، وقد تبني يل بعد هذه السنوات من البحث 

 :أنين أسري يف وهم ويف طريق مسدود وذلك للسبب التايل
ل مدرسة موروثة معتزلية أو أشعرية، وإىل الفقه من خالل مدرسة مذهبية إنين نظرت إىل اإلسالم كعقيدة من خال

وانتهيت إىل هذه النقطة اخلطرية والقاتلة للباحث العلمي اجلاد، وهي أنه ال ميكن ". الفقهاء اخلمسة"موروثة 
عنها، وحرر نفسه  ذا اخترق املدارس املوروثة وخرج إلنسان أن يقفز قفزة أساسية نوعية يف املعرفة والبحث إال إ

وأعيد إىل الذهن ها هنا ما ذكرته . من إطارات هذه املدارس، حيث أن املدرسية هي نقطة قاتلة يف البحث العلمي
يف أول هذه املقدمة من مثال الرسام الذي رسم الوجه املعكوس من املرآة وقصة الشمس اليت تدور حول األرض 
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وروثة املشكلة واليت حبثها كثري من املفكرين دون الوصول إىل نتيجة وأمثل ها هنا لبعض املسلمات اإلسالمية امل
إن الذي حال : منها؛ ثبات األعمال واألعمار واألرزاق، سيأيت الكالم عليها مفصالً يف حينه، وإمنا يلزم القول هنا

 .ت معكوسةبني املفكرين عرب مئات السنني وبني حل إشكالية هذه املسائل أم كانوا ينطلقون من مسلما
 1986-1980: املرحلة الثانية

حيث كنا زمالء يف االحتاد السوفيايت يف الفترة . التقيت بزميلي وصديقي الدكتور جعفر دك الباب 1980يف عام 
وبعد التخرج افترقنا، . وكان يدرس اللسانيات، وكنت أدرس اهلندسة املدنية 1964و 1958الواقعة بني 

الحظ من خالل أحاديثه معي أنين مهتم بأمور اللغة  1980ولكنه يف عام . املناسباتوكانت لقاءاتنا عابرة، ويف 
والفلسفة وفهم القرآن، فأطلعين على منطلق أطروحته للدكتوراه يف اللسانيات اليت قدمها يف جامعة موسكو عام 

عامة، وقد قال يل إنه وكان موضوعها حول نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللغوية وموقعها يف اللسانيات ال 1973
منذ ذلك الوقت وهو يبحث يف أصالة اللسان العريب، وأن اللسان العريب أصل قائم بذاته وال ينتمي إىل أسرة 

  .اللغات السامية
وقد تعرفت عن طريق الدكتور جعفر على آراء الفراء وآراء أيب علي الفارسي وتلميذه ابن جين، وآراء عبد القاهر 

لك الوقت أدركت أن األلفاظ خدم املعاين، وأن اللسان العريب لسان ال يوجد فيه ترادف، وأن فعند ذ. اجلرجاين
املترادفات ليست أكثر من خدعة، وأن البنية النحوية يرتبط ا خري بالغي بالضرورة، وأن النحو والبالغة علمان 

يف " الوظائف"يح وعلم الفيزيولوجيا متتامان ال ينفصالن عن بعضهما، وأن الفصل بينهما كالفصل بني علم التشر
 .الطب، وأدركت من جراء ذلك أن هناك أزمة حقيقية يف تدريس مادة اللغة العربية يف املدارس واجلامعات

وانطالقاً من هذا املنطلق اللغوي، بدأت مبراجعة آيات الذكر بشكل جدي، وانتهيت إىل املصطلحات األساسية 
وأخذت ". كر، أم الكتاب، اللوح احملفوظ، اإلمام املبني، احلديث، أحسن احلديثالكتاب، القرآن، الفرقان، الذ"

يف اللسان العريب، فتبني يل أنه التنسيق والصف على نسق، فأخذت اآليات اليت فيها لفظة القرآن، " رتل"معىن 
وقد توصلت . بينهما واستنطقتها، فتبني يل الفرق) صففتها على نسق)واآليات اليت فيها لفظة الكتاب، ورتلتها 

 .وبعد ذلك اهتديت إىل الفرق بني اإلنزال والترتيل واجلعل. 1982إىل هذه النتيجة اهلامة يف أيار 
بدأت أكتب رؤوس أقالم، وأفكاراً رئيسية استنتجتها من آيات املصحف، وكنت أجتمع مع  1984ومن عام 

وقد . األفكار واآلراء اجلديدة اليت اكتشفتها الدكتور جعفر كل بعام يف دمشق يف شهري الصيف ونناقش معاً
 .وكانت حصيلتها أفكارا منفصلة متبلورة ولكنها حباجة إىل صياغة وربط. 1986استمرت هذه الفترة حىت عام 

 1990-1986: املرحلة الثالثة
اية عام  وحىت 1986فمن صيف  .بدأت هذه املرحلة بالصياغة اجلدية هلذا الكتاب وربط املواضيع بعضها ببعض

متت الصياغة األوىل للباب األول من هذا الكتاب واليت كانت أهم مشكلة فيه، وبعد ذلك متت صياغة  1987
وقد قمت بصياغة اجلدل العام صياغة أولية حىت صيف ". نظرية املعرفة"قوانني اجلدل العام وجدل اإلنسان 

ل العام الواردة يف بداية الفصل األول من الباب ، وبعد ذلك صغنا معاً أنا والدكتور جعفر قوانني اجلد1988
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وقد طلبت من الدكتور جعفر دك الباب أن يقدم . الثاين من هذا الكتاب، وذلك لدقة املتناهية املطلوبة يف صياغتها
للقارئ املنهج اللغوي يف كتايب هذا، ورجوته أن يكتب كتاباً خمتصراً يعرف فيه بأسرار اللسان العريب لنشره مع 

 .تايب يف جملد واحدك
وال يسعين يف آخر هذه املقدمة إال أن أقدم جزيل الشكر واالعتراف باجلميل للدكتور جعفر دك الباب الذي 

أعتربه حبق أستاذي يف اللغة العربية الذي علمين أسرار اللسان العريب وحاورين يف كل ما يتصل مبوضوعات اللغة 
 .وقدم املنهج اللغوي لكتايب" أسرار اللسان العريب"كتاب العربية واستجاب مشكوراً لطليب بتأليف 

 
  1990دمشق يف كانون ثاين           

 الدكتور املهندس حممد شحرور
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 الذكر: الباب األول

 متهيد يف املصطلحات

 .(9احلجر ) (إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون)قال تعاىل 
 ."الفرقان"و" القرآن"و" الكتاب: "األلفاظ التالية" الذكر"تصادفنا يف املصحف إىل جانب لفظة 

 فهل هذه األلفاظ كلها تشري إىل معىن واحد ألا مترادفات؟ أم أا تشري إىل معان خمتلفة؟
 وإذا كانت تلك األلفاظ تشري إىل معان متغايرة، فما معىن كل لفظة؟

الذكر مث نبحث ثالثاً يف مصطلح "طلح وحندد ثانياً مص" القرآن"و" الكتاب"نبدأ أوالً بتحديد مصطلحي 
 ."الفرقان"

 الكتاب والقرآن: أوالً

، والكتاب يف اللسان العريب تعين مجع أشياء بعضها مع بعض إلخراج معىن مفيد، أو "كتب"الكتاب من 
وميكن قلبها حبيث تصبح " بتك"إلخراج موضوع ذي معىن متكامل، وعكس كتب من الناحية الصوتية 

فالكتاب يف املعىن عكس ). 119النساء ) (فليبتكن آذان األنعام)يف قوله تعاىل " بتك"عل وجاء ف" بكت"
  .البتك أو البكت

ونقول مكتب هندسي أي هو مكان تتجمع فيه عناصر إخراج مشروع هندسي من مهندس ورسام وخطاط 
كأن نقول كتيبة ونقول كتيبة يف اجليش، . وآلة سحب، وهي العناصر الالزمة إلخراج خمططات هندسية

وعندما جنمع أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم حسب . دبابات أو اخليل بعضها إىل بعض يف نسق معني
املواضيع، كأن جنمع ما قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم حول الصالة، نسميه كتاباً حيث نقول كتاب الصالة، 

  .صوم نقول كتاب الصوموإذا مجعنا ما قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم حول ال
عندما نسمي فالناً كاتباً نقصد املواضيع وتأليف اجلمل ووضع بعضها مع بعض، وربط أحداث بعضها إىل 

فإذا . وعندما نقول ذلك ال نقصد اخلط بتاتاً، وإمنا نقصد صياغة اجلمل وربطها إلخراج موضوع ما. بعض
وضممناها لنخرج منها معىن مفيداً، تصبح " يتالب"و" إىل"و" الرجل"و" جاء"أخذنا أربع كلمات وهي 

وعندما نقول أصدر رئيس الوزراء  .حيث تأخذ معىن مفيداً ميكن الوقوف عليه" جاء الرجل إىل البيت"اجلملة 
ال اخلط حيث جيب علينا متابعة القول واإلخبار مبوضوع الكتاب، وإال يصبح " املوضوع"كتاباً نقصد به املعىن 

  .أصدر رئيس الوزراء كتاباً بشأن كذا وكذا: كأن نقولاملعىن ناقصاً، 
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وإذا قلنا كلمة كتاب ومل نعطها إضافة لتوضيح املوضوع يصبح املعىن ناقصاً، وعلينا أن نقول كتاب الفيزياء 
أي هذا الكتاب جيمع مواضيع فيزيائية بعضها إىل بعض وهي صاحلة لطالب الصف . للصف العاشر مثالً

ندما نقول الصالة كتاب فهذا يعين أن الصالة هي من املواضيع التعبدية اليت وجب على وهكذا فع. العاشر
ومبا أنه أوحي إىل حممد صلى ). 103النساء ) (إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً)املسلم القيام ا 

فيها * يتلو صحفاً مطهرة رسول من اهللا ) :اهللا عليه وسلم عدة مواضيع خمتلفة، كل موضوع منها كتاب، قال
كتاب اخللق، كتاب الساعة، كتاب الصالة، كتاب "فمن هذه الكتب القيمة ) 3- 2البينة ) (كتب قيمة

  .كل هذه املواضيع هي كتب" اخل… الصوم، كتاب احلج، كتاب املعامالت 
ق تتالٍ معني ينتج وعندما نقول كتاب البصر فهذا يعين أننا ندرس العناصر اليت إذا ضم بعضها إىل بعض وف

عن ذلك عملية اإلبصار، وهذه العناصر هي األهداب واجلفن والعني والعصب البصري ومركز اإلبصار يف 
وعندما  .وإذا أردنا أن ندرس كتاب العني فهذا يعين أننا ندرس البؤبؤ والشبكية وكل عناصر العني. الدماغ

، البلعوم، املري، املعدة، األمعاء الدقيقة، األمعاء ندرس كتاب اهلضم فهذا يعين أننا ندرس الفم واألسنان
أساس "وعندما مجع الزخمشري قاموسه . الغليظة، القولون، هذه العناصر اليت تدخل يف عملية هضم الطعام

ومجع األصول اليت تبدأ حبرف الباء ومساها " كتاب األلف"مجع األصول اليت تبدأ حبرف األلف ومساها " البالغة
 .وهكذا دواليك" .. ءكتاب البا"

ككتاب الصالة : ككتاب املشي، وكتاب النوم، وكتاب الزواج، وعباداته كتب: فأعمال اإلنسان كلها كتب
واحلج والزكاة والصوم، وظواهر الطبيعة كلها كتب ككتاب خلق الكون وكتاب خلق اإلنسان، وكتاب 

هذه الكتب ال تعد … راعة، وكتاب األنعام املوت وكتاب احلياة، وكتاب النصر، وكتاب اهلزمية، وكتاب الز
 .وال حتصى

فكتاب املوت هو جمموعة العناصر اليت إذا اجتمعت أدت إىل املوت ال حمالة، وكتاب النصر و جمموعة 
العناصر اليت إذا اجتمعت حصل النصر، وكتاب خلق الكون هو جمموعة العناصر اليت تركب منها خلق 

وكل شيء ) :ال اإلنسان ويف ظواهر الطبيعة إال من خالل الكتب، ولذا قالفال يوجد شيء يف أعم. الكون
فعلى اإلنسانية أن تدرس . واإلنسانية يف نشاطها العلمي تبحث عن هذه الكتب). 29النبأ ) (أحصيناه كتابا

  .أي كتاب لكي تتصرف من خالل عناصر هذا الكتاب
املوت وكتاب احلياة، وهذا ما يفعله علم الطب حني فإذا أردنا أن تطول األعمار فعلينا أن ندرس كتاب 

والظواهر اليت تؤدي إىل نشاط األعضاء يف اإلنسان  "كتاب املوت"يدرس الظواهر اليت تؤدي إىل املوت 
كتاب ) :وعندما نقول كتاباً ونقف يبقى املعىن ناقصاً حىت نقول كتاب ماذا؟ وعندما قال تعاىل". كتاب احلياة"

وعندما قال " جمموعة اآليات احملكمات"فهذا ال يعين كل آيات املصحف وإمنا يعين ) 1هود ) (أحكمت آياته
 :، وعندما قال"جمموعة آيات متشاات"فإنه ال يعين كل املصحف وإمنا يعين ) 23الزمر ) (كتاباً متشااً)
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كتاب املوت، أي جمموعة فإنه عىن ) 145آل عمران ) (وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتاباً مؤجالً)
 ."الشروط املوضوعية للموت"العناصر اليت تؤدي إىل املوت يف حال توفرها واجتماعها 

ألن اآليات . وعليه، فمن اخلطأ الفاحش أن نظن عندما ترد كلمة كتاب يف املصحف أا تعين ك املصحف
، "مواضيع"حتتوي على عدة كتب املوجودة بني دفيت املصحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس 

فمثالً كتاب العبادات حيتوي على كتاب الصالة وكتاب : وكل كتاب من هذه الكتب حيتوي على عدة كتب
وكتاب الصالة حيتوي على كتاب الوضوء وكتاب الركوع وكتاب . الصوم وكتاب الزكاة وكتاب احلج

 .السجود
يف ثاين  (ذلك الكتاب)فأصبح معرفاً عندا قال " الكتاب"أما عندما تأيت كلمة كتاب معرفة بـ أل التعريف 

كتاب ال ريب فيه، ألنه لو قاهلا : قاهلا معرفة ومل يقل (ذلك الكتاب ال ريب فيه) (امل)آية يف سورة البقرة بعد 
فمجموعة املواضيع اليت أوحيت إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم هي جمموعة . لوجب تعريف هذا الكتاب

 .، ويؤيد ذلك أن سورة الفاحتة تسمى فاحتة الكتاب"الكتاب"مسيت  الكتب اليت
هذا الكتاب هو جمموعة املواضيع اليت أوحيت إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم من اهللا يف النص واحملتوى، واليت 

هذا الكتاب حيتوي على . تؤلف يف جمموعها كل آيات املصحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس
 :اضيع رئيسية هيمو

 .(كتاب الغيب) (3البقرة ) (الذين يؤمنون بالغيب) - 1
 .(سلوك) (كتاب العبادات والسلوك) (3البقرة ) (ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون) - 2

النوع األول هو الذي يتعلق بسلوك اإلنسان، ككتاب الصالة الذي يتألف : أي أن هناك نوعني من الكتب
قيام والركوع والسجود، وهذه الكتب غري مفروضة على اإلنسان حتماً، بل له القدرة على من الوضوء وال

وأطلق على  .موقفه منها" خيتار"ويعين ذلك أن اإلنسان هو الذي يقضي . اختيار االلتزام ا أو عدم التقيد ا
ان ككتاب املوت وكتاب والنوع الثاين قوانني الكون وحياة اإلنس" القضاء"هذا النوع يف املصحف مصطلح 

خلق الكون والتطور والساعة والبعث، وهذه الكتب مفروضة على اإلنسان حتماً، وليست له القدرة على 
ويتوجب على اإلنسان أن يكتشف ". القدر"وأطلق على هذا النوع يف املصحف مصطلح  .عدم اخلضوع هلا

 .هذه القوانني ويتعلمها ليستفيد من معرفته هلا
فالرسالة . مداً صلى اهللا عليه وسلم هو رسول اهللا، وهو نيب، فهذا الكتاب حيتوي على رسالته ونبوتهومبا أن حم

وهي " احلالل واحلرام" "عبادات، معامالت، أخالق"هي جمموعة التعليمات اليت جيب على اإلنسان التقيد ا 
 .مناط التكليف

 ."احلق والباطل"املعلومات الكونية والتارخيية هي جمموعة املواضيع اليت حتتوي على " نبأ"والنبوة من 
 : وعليه فالكتاب حيوي كتابني رئيسيني
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ويشتمل على بيان حقيقة الوجود املوضوعي، ويفرق بني احلق والباطل أي : كتاب النبوة: الكتاب األول -
 .احلقيقة والوهم

 .لواعي، ويفرق بني احلالل واحلرامويشتمل على قواعد السلوك اإلنساين ا: كتاب الرسالة: الكتاب الثاين -
هو الذي أنزل عليك ) "كتابني"وقد أوضح يف سورة آل عمران أن الكتاب ينقسم إىل موضوعني رئيسيني 

الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما  ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم

 .(7آل عمران ) (يذكر إال أولو األلباب
منه آيات ) .الكتاب احملكم أي جمموعة اآليات احملكمات، وقد أعطاها تعريفاً خاصاً ا هو أم الكتاب - 1

ف مبجموعة اآليات احملكمات، حيث أن هذا ومبا أن الكتاب هو مصطلح فقد عر (حمكمات هن أم الكتاب
ولكنها ال تعرف أم الكتاب، لذا " ضربه على أم رأسه: "املصطلح جديد على العرب، فالعرب تعرف أم الرأس

معىن واحد أينما ورد يف الكتاب، أي ال ميكن أن يكون هلذا املصطلح " أم الكتاب"فقد عرفه هلم، وملصطلح 
واآليات  .معناه الوحيد هو ما عرف به، وهو جمموعة اآليات احملكماتمعىن حقيقي وآخر جمازي، بل 

احملكمات هن جمموعة األحكام اليت جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، واليت حتتوي على قواعد السلوك 
 .أي العبادات واملعامالت واألخالق واليت تشكل رسالته" احلالل واحلرام"اإلنساين 

ة اآليات احملكمات على حدة، فما تبقى من آيات الكتاب بعد ذلك هو كتابان أيضاً، وإذا فرزنا جمموع - 2
وأخر (وهذا الكتاب اآلخر يستنتج من قوله تعاىل . الكتاب املتشابه، وكتاب آخر ال حمكم وال متشابه: ومها

ات وفيها آيات فهذا يعين أن اآليات غري احملكمات فيها متشا" واآلخر متشاات"حيث مل يقل ) متشاات
تفصيل "من نوع ثالث ال حمكم وال متشابه، وقد أعطى هلذه اآليات مصطلحاً خاصاً ا يف سورة يونس، وهو 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل ) :وذلك يف قوله" الكتاب
 : اآلية تدلنا على وجود ثالثة مواضيع هي فهذه). 37يونس ) (الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني

 .القرآن - 1
 .الذي بني يديه - 2
 .تفصيل الكتاب - 3

وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من ) :وقد أكد أن تفصيل الكتاب موحى أيضاً من اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله
 .(رب العاملني

. وما عدا آيات تفصيل الكتاب" لرسالةا"فالكتاب باملتشابه هو كل آيات الكتاب ما عدا آيات األحكام 
وهذا الكتاب املتشابه هو جمموعة احلقائق اليت أعطاها اهللا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، واليت كانت يف 
معظمها غيبيات أي غائبة عن الوعي اإلنساين عند نزول الكتاب واليت تشكل نبوة حممد صلى اهللا عليه 
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 ."لباطلاحلق وا"وسلم، واليت فرقت بني 
نرى أا تتألف من كتابني " أي آيات املصحف ما عدا األحكام وتفصيل الكتاب"فإذا أخذنا الكتاب املتشابه 
 :(87احلجر ) (ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم)رئيسيني وردا يف قوله تعاىل 

 .سبعاً من املثاين: الكتاب األول -
 .القرآن العظيم: الكتاب الثاين -

فمثالً بعد سرد ". أنباء"وميزة هذه اآليات أا إخبارية وال يوجد فيها أوامر ونواه، ولكن كلها آيات خربية 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال )جزء من قصة نوح يف سورة هود قال تعاىل 
والحظ حني سرد ". غيب"وقوله " أنباء"الحظ قوله ) 49هود ) (قومك من قبل هذا فاصرب إن العاقبة للمتقني

 (ولتعلمن نبأه بعد حني)وقوله ) 68-67ص) (أنتم عنه معرضون* قل هو نبأ عظيم )قصة آدم قوله تعاىل 
 .(88ص )

 :فيقصد به الرسالة وسنشرح ذلك فيما يلي" الذي بني يديه"أما مصطلح 
. وآيات تفصيل الكتاب" الرسالة"لكتاب بينا أن اآليات املتشاات هن آيات املصحف ما عدا آيات أم ا

 ويعين ذلك أنه تبقى جمموعة اآليات املتشاات، فما اسم هذه اآليات؟
 .(1احلجر ) (الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبني)لنرجع إىل قوله تعاىل يف أول سورة احلجر  - 1
الذي أنزل إليك من ربك احلق املر تلك آيات الكتاب و)ولنرجع إىل قوله تعاىل يف أول سورة الرعد  - 2

 .(1الرعد ) (ولكن أكثر الناس ال يؤمنون
 .(2البقرة ) (ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني)ولنرجع إىل قوله تعاىل يف أول سورة البقرة  - 3
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ) 158ولنرجع إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة  - 4
 .(اهلدى والفرقان من

هنا نالحظ كيف عطف القرآن على الكتاب، ويف اللسان العريب ال تعطف إال املتغايرات، أو اخلاص على 
 :فهنا لدينا احتماالن. العام

حيث أن سعيداً . أن القرآن شيء والكتاب شيء آخر، وعطفهما للتغاير كأن نقول جاء أمحد وسعيد -  أ 
فإذا كان القرآن شيئاً والكتاب شيئاً آخر فتجانسهما أما من . للتغايروعطفهما . شخص وأمحد شخص آخر

يف هذه  87ولكن ملاذا عطف القرآن على الكتاب يف أول سورة احلجر؟ السبب يف ذلك هو اآلية . عند اهللا
واضح متاماً  فها هنا (ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم)السور حيث ذكر فيها السبع املثاين يف قوله 

 .أن القرآن شيء والسبع من املثاين شيء آخر، وهي ليست من القرآن ولكنها من الكتاب
ويف هذه احلالة يكفي  .أن يكون القرآن جزءاً من الكتاب، وعطفهما من باب عطف اخلاص على العام -ب 

 .عطف اخلاص على العام للتأكيد وللفت انتباه السامع إىل أمهية اخلاص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 !تمالني هو املقصود؟فأي االح
ألن يف الكتاب أحكام العبادات واملعامالت  (هدى للمتقني) :نالحظ أنه عندما ذكر الكتاب قال -

 .واألخالق، أي فيه التقوى باإلضافة إىل القرآن
ولفظة الناس تشمل املتقني وغري املتقني، فاملتقون من الناس ولكن  (هدى للناس) :وعندما ذكر القرآن قال

 .الناس من املتقني ليس كل
 .وهذا وحده يوجب أن منيز بني الكتاب والقرآن

أو أن . ونالحظ أنه يف سورة الرعد عطف احلق على الكتاب، فهذا يعين أن احلق شيء والكتاب شيء آخر -
 .احلق هو جزء من الكتاب وليس كل الكتاب

إليك من الكتاب هو احلق مصدقاً  والذي أوحينا)واجلواب القاطع على هذا السؤال أعطي يف سورة فاطر  -
هنا أعطى اجلواب القاطع بأن احلق هو جزء من الكتاب ). 31فاطر ) (ملا بني يديه إن اهللا بعباده خلبري بصري

" احلقيقة املطلقة"وليس كل الكتاب، وأن احلق جاء معرفاً أي أن احلقيقة املوضوعية بأكملها غري منقوصة 
" آيات الرسالة"ل الكتاب، حيث أنه يف الكتاب توجد اآليات احملكمات موجودة يف الكتاب ولكن ليست ك

 .وآيات تفصيل الكتاب" آيات النبوة"واآليات املتشاات . وهي ليست حقاً
فلماذا جاء القرآن كله متشااً؟ وما معىن تصديق . مث أعطى للحق وظيفة ثانية، وهي تصديق الذي بني يديه

 الذي بني يديه؟؟
هو من أخطر األسئلة اليت ال ميكن بدون فهمها فهم نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال ميكن  هذا السؤال

 .فهم اإلعجاز مطلقاً، وال ميكن فهم كثري من األحاديث النبوية إن صحت
إن اهللا مطلق ومعلوماته مطلقة، وعند اهللا توجد احلقيقة املوضوعية بشكل مطلق، واهللا سبحانه وتعاىل ليس 

ومبا أن الناس يف فهمهم للحقيقة حيملون طابع النسبية، أي أم ال . إىل أن يعلم نفسه أو يهدي نفسه حباجة
املوجودة عندهم، فقد أخذ اهللا تعاىل ذلك باحلسبان لدى " مستوى املعرفة"يفهمون إال حسب األرضية املعرفية 

 .إعطاء الناس ما يشاء من علمه
غب إنسان من كبار علماء اإللكترونيات وعمره مخسون عاماً يف أن إذا ر: لنضرب اآلن مثاالً على ذلك

يعطي املعلومات املتوفرة عنده البنه الذي يبلغ من العمر ثالثة أعوام، فهناك أمامه طريقتان ال ثالثة هلما للقيام 
 :بذلك

 :الطريقة األوىل
جزءاً حبيث يستطيع استيعابه، مث أن يعطيه املعلومات بالتدريج حسب السن وحسب اخلربة املكتسبة، فيعطيه 

وهكذا دواليك حىت يعطيه املعلومات كاملة، ولكن هذه الطريقة تتطلب اتصاالً مباشراً .. يعطيه جزءاً آخر 
دائماً بني األب وابنه، أي أن اجلسر الذي ينقل املعلومات بني األب وابنه هو االتصال املباشر والدائم حبيث 
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 .فلتزيد املعلومات مع منو الط
 :الطريقة الثانية

أن يعطي األب العامل جمموعة كاملة من املعلومات املوجودة عنده البنه وهو يف عمر ثالث سنوات دفعة 
وهذا يتطلب بالضرورة أن يصوغ املعلومات بطريقة . واحدة، وبدون أن يكون هناك أي اتصال بعد ذلك
معلوماته يقرأ هذه الصياغة مرة  -يكرب وتزيدمث عندما . يفهمهما ابن ثالث سنوات حسب أرضيته املعرفية

وهكذا دواليك، أي مع منو املعرفة عند هذا اإلنسان يقرأ النص . . أخرى فرياها مطابقة ملعلوماته النامية
األول : ولكن هذه الطريقة تتطلب صياغة خاصة جيب أن يتوفر فيها شرطان. الثابت فريى أنه مطابق ملعلوماته

 .وهللا املثل األعلى. حركة احملتوى وهذا ما يسمى بالتشابه وهو عني التشابهثبات النص والثاين 
باالتصال الدائم بالناس : اتصل بالطريقتني: فلنر اآلن بأي طريقة اتصل باهللا بالناس إلعطائهم املعلومات

 .وباالتصال دفعة واحدة
فبعد نزول . م كالتوراة واإلجنيلأما االتصال الدائم فقد حصل عرب النبوات قبل حممد صلى اهللا عليه وسل

وبعد نزول اإلجنيل كان هناك رجعة من اهللا إىل الناس . التوراة كانت هناك رجعة من اهللا إىل الناس يف اإلجنيل
ولكن بعد نزول الكتاب مل تكن هناك رجعة من اهللا إىل الناس حيث أنه ال نيب وال رسول بعد حممد . يف القرآن

ففي الطريقة األوىل أي يف . كذا نرى أن هناك طريقتني قد استعملتا يف نقل املعلوماتوه. صلى اهللا عليه وسلم
أي أما كانا حيمالن . التوراة واإلجنيل مت نقل املعلومات فيهما بشكل يفهمه الناس حسب أرضيتهم املعرفية

الية نراها تنسجم مع أرضيتنا طابع املرحلية بالشرح، ولذا فعندما نقرأ التوراة اآلن ونقارا مع معلوماتنا احل
املعرفية، أي أا كانت حتمل طابع املرحلية، وأا نزلت بصيغة كانت مطابقة ملعارف الناس وقت نزول 

ومل ينتبه املفسرون املسلمون إىل هذه الناحية اخلطرية، فاعتمدوا قليالً أو كثرياً على التوراة يف تفسري . التوراة
إن العلم قضى على التفسري : ويف عصر النهضة يف أوروبا قال العلماء! لكربىالقرآن وهنا كانت الطامة ا

وهلذا وصف التوراة واإلجنيل بأما . التورايت خللق الكون واإلنسان وعمر الكون واإلنسان، وحسناً فعلوا
 .(4-3آل عمران ) (من قبل هدى للناس* وأنزل التوراة واإلجنيل )هدى للناس، ولكن من قبل القرآن 
وهكذا نرى التوراة . إذ أن التوراة ال حيمالن صفة التشابه يف الصيغة. وينطبق احلال كذلك على اإلجنيل

وهذا ما أراد . واإلجنيل اليوم كتابني يدرسان فقط يف الكنائس للعبادة دون أن يكون هلما عالقة باحلياة
 .أن يفعلوه بالقرآن وذلك بتحويله إىل كتاب يف الالهوت" مشاخينا"

أما الطريقة الثانية، وهي طريقة االتصال دفعة واحدة ال رجعة بعدها فهي الطريقة اإلسالمية وهذه ال ميكن أن 
تكن إال بثبات النص وحركة احملتوى وهو التشابه الذي حيتاج إىل التأويل باستمرار، وهلذا فالقرآن ال بد من 

وفق األرضية العلمية ألمة ما يف عصر ما، على الرغم  أن يكون قابالً للتأويل، وتأويله جيب أن يكون متحركاً
 .من ثبات صيغته
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إن إعجاز القرآن ليس فقط جبماله البالغي كما يقول . ويف هذا يكمن إعجاز القرآن للناس مجيعاً دون استثناء
اإلنكليزي "وذلك ألن الناس كالً بلسانه . بعضهم، وليس معجزاً للعرب وحدهم، وإمنا للناس مجيعاً

عاجزون أن يعطوا نصاً متشااً، كل يف لسانه اخلاص .." باإلنكليزية والصيين بالصينية والعريب بالعربية و 
حبيث يبقى النص ثابتاً، ويطابق احملتوى األرضيات املعرفية املتغرية واملتطورة للناس مع تطور الزمن إىل أن تقوم 

 .الساعة
. احلقيقة املطلقة وهذا ال يتوفر للناس ألن معرفتهم وعلمهم نسبيانإن مثل هذا ال ميكن أن يفعله إال من يعلم 

أما الراسخون يف العلم فيؤولونه حسب أرضيتهم . لذا ال ميكن تأويل القرآن كامالً من قبل واحد فقط إال اهللا
 .املعرفية يف كل زمان، وكل واحد منهم حسب اختصاصه الضيق

نيب صلى اهللا عليه وسلم مل يؤول القرآن، وأن القرآن كان أمانةً من هنا نفهم احلقيقة بالكبرية وهي أن ال
 .تلقاها وأداها للناس دون تأويل، وإمنا أعطاهم مفاتيح عامة للفهم

 :فنقول" إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قادراً على أن يؤول القرآن: "أما مقولة
التأويل األول فيكون بذلك قد تسبب يف جتميد  إما أن يكون تأويله صحيحاً بالنسبة ملعاصريه فقط، أي - 1

التأويل، وجتميد حركة العلم واملعرفة، وإلزام الناس بكالمه، مث تتقدم املعرفة اإلنسانية مع الزمن وتظهر العلوم 
 .فتبدأ تأويالته قاصرة، ويكون بذلك قد قصم ظهر اإلسالم بنفسه

عصور أن النيب كان يستطيع أن يؤول كل آيات القرآن وإما أن يكون تأويله صحيحاً بالنسبة جلميع ال - 2
 :التأويل الصحيح يف مجيع األزمان فيكون ذا قد تسبب مبا يلي

 .ال يوجد أحد من العرب الذين عاصروه قادر على فهم التأويل - أ 
أن النيب  لو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قادراً على التأويل الكامل لكل القرآن لكان ذلك يعين -ب 

 .صلى اهللا عليه وسلم كامل املعرفة، ومعرفته باحلقيقة معرفة مطلقة فيصبح شريكاً هللا يف علمه املطلق
 .يفقد القرآن إعجازه -ج 

 :ويف ضوء هذا جيب أن نفهم ما يلي
أخرجه " "نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت: "قالت العرب يف حجة الوداع للنيب صلى اهللا عليه وسلم

فأما الرسالة فقد بلغها ووضع منهجاً هلا يف السنة، " 465ص 3 صحيحه، انظر جامع األصول جمسلم يف
والرسالة كما بينا أعاله هي أم الكتاب، وأما األمانة فقد أداها كما أوحيت إليه وهي النبوة اليت تشتمل على 

 عليه وسلم احلديثني التاليني إن وبذا نفهم ملاذا قال النيب صلى اهللا. القرآن والسبع املثاين وتفصيل الكتاب
) 281ص 1انظر جامع األصول يف أحاديث الرسول ج) (أال إين أوتيت هذا الكتاب ومثله معه: (صحا

: ، لقد ظن الكثريون أن هذين احلديثني مبعىن واحد، وهلذا يف نظرنا تفسري آخر)أوتيت القرآن ومثله معه(و
القرآن ومثله معه فإنه عىن شيئاً آخر متجانساً  :السنة وعندما قالومثله معه قد عىن : فعندما قال عن الكتاب
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مع القرآن أي مثله وهو جمموعة من احلقائق العلمية تساوي القرآن يف قيمتها العلمية لذا جاء القرآن معطوفاً 
 والقرآن ولقد آتيناك سبعاً من املثاين)حيث عطف القرآن العظيم عليها يف قوله " سبع من املثاين"عليها وهي 

 .(87احلجر ) (العظيم

 

 الذكر: ثانياً

 ما هو الذكر؟
 :لنرجع إىل قوله تعاىل

 .(9احلجر ) (إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون)
 .(6احلجر ) (وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك نون)
 .(1ص ) (ص والقرآن ذي الذكر)

وإذا " ال التعريف"سورة احلجر لوجدنا أا جاءت معرفة بـ يف  9-6فإذا أخذنا لفظة الذكر يف اآليتني 
وإذا نظرنا أيضاً إىل . يف سورة ص لوجدناها أيضاً معرفة بال التعريف 1نظرنا إىل لفظة الذكر يف اآلية رقم 

وهذه األداة تستعمل للداللة على " ذي"الربط بني القرآن والذكر يف سورة ص لوجدنامها مربوطني بأداة 
ويسألونك عن )وقوله ) 10الفجر ) (وفرعون ذي األوتاد)شيء، ال على الشيء نفسه كقوله تعاىل صفة ال

ففرعون شيء واألوتاد شيء آخر، واآلية تعين أن فرعون صاحب األوتاد، ) 83الكهف ) (ذي القرنني
و الصفة فالقرآن هنا هو املوصوف والذكر ه. أي صاحب مال) 14القلم ) (أن كان ذا مال وبنني)وكقوله 

 ؟ "الذكر"فما هي هذه الصفة اخلاصة بالقرآن واليت تسمى . أي القرآن صاحب الذكر (والقرآن ذي الذكر)
إن القرآن جمموعة القوانني املوضوعية الناظمة للوجود ولظواهر الطبيعة واألحداث اإلنسانية، وأساسه غري 

وانتقال القرآن إىل صيغة لغوية إنسانية ). 3خرف الز) (إنا جعلناه قرآناً عربياً)لغوي مث جعل لغوياً لقوله 
. بلسان عريب مت بصيغة منطوقة لذا فهو يتلى بصيغة صوتية منطوقة مسموعة أو غي مسموعة أو غري مسموعة

) ورفعنا لك ذكرك(وهذه هي الصيغة اليت أشهر ا القرآن وا يذكر بني الناس كما جاء يف قوله تعاىل 
 .(42يوسف ) (ذكرين عند ربكا(وقوله ) 4االنشراح (

. فالذكر هو حتول القرآن إىل صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عريب، وهذه هي الصيغة اليت يذكر ا القرآن
) 10األنبياء ) (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفال تعقلون) :ومبا أن هذه الصيغة عربية فقد قال للعرب

وهنا جاء أكرب عز للعروبة والقومية ) فيه ذكركم) :اللسان العريب املبني لذا قال أي صيغته اللغوية الصوتية يف
ومبا أن اهللا  .وكان اإلنزال عربياً مباشراً" جعل"أما بقية الكتاب فقد تالزم اإلنزال والترتيل فيها بدون . العربية

جاء النص من اهللا سبحانه وتعاىل أن ولكن قد  ..سبحانه وتعاىل مرته عن اجلنس فهو ليس عربياً وال تركياً وال 
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  .اإلنزال عريب
فهذه الصيغة للكتاب اليت بني أيدينا وهي صيغة عربية هي صيغة حمدثة بلسان إنساين وغري قدمية وذلك ليذكر 

) 2األنبياء ) (ما يأتيهم من ذكر من رم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون) :ا القرآن من الناس لذا قال
قة التعبري يف الكتاب عندما قال عن الذكر إنه حمدث ومل يقل القرآن، وال ننسى أن الذكر ليس الحظ هنا د

وهذا الفهم حيل املعضلة الكربى ). 1ص ) (ص والقرآن ذي الذكر(القرآن نفسه، بل هو أحد صفات القرآن 
القرآن نفسه، وإمنا هو فإذا عرفنا اآلن أن الذكر ليس . اليت نشأت بني املعتزلة وخصومهم حول خلق القرآن

وما ) :لذا فقد وضع الكتاب شرطاً لفهم آياته بقوله .أحد خواصه وهو صيغته اللسانية حصراً يزول االلتباس
هنا جيب أن نفهم أن ) 7األنبياء ) (أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون

 .أهل الذكر هم أهل اللسان العريب
، "بصيغته اللسانية الصوتية"ه الصيغة احملدثة هي اليت أخذت الصيغة التعبدية، فعندما يتلو االنسان الكتاب هذ

فإذا وقف يف . بغض النظر عن فهم املضمون، تكون تالوته عبادة تساوي الناس فيها مجيعا عرباً أو غري عرب
عن فهم املضمون فصالما مقبولة، لذا  وكالمها تال الذكر بغض النظر" عريب وغري عريب"الصالة مسلمان 

إن الصالة ال جتوز إال باللسان العريب فهذا : وعندما قال الفقهاء) 14طه ) (وأقم الصالة لذكري)قال 
إنه املتعبد : لذا قيل عن القرآن. صحيح ألن املطلوب يف الصالة التالوة الصوتية الكتاب ال فهم الكتاب

 .(92النمل ) (لوا القرآنوأن أت)بتالوته، فالقرآن يتلى 
إىل صيغة صوتية لغوية عربية قد أخذ الطابع التعبدي، لذا قال عنه " اجلعل"ومنه يظهر أن التحويل للقرآن 

 .(17القمر ) (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر(
ن كتاب اهللا إن الذين يتلو)وكذلك عن صيغة أم الكتاب . إذاً فصيغة القرآن اللغوية هي الصيغة التعبدية

فيصبح الذكر بذلك هو الصيغة اللغوية الصوتية للكتاب كله وهي ) 29فاطر ) (اآلية.. وأقاموا الصالة 
ومبا أن ". تتلى آيات الذكر احلكيم"الصيغة التعبدية ويغدو من الصحيح أن نقول عندما تتلى آيات الكتاب 

وأنزلنا إليك الذكر لتبني ) :للكتاب كله فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عريب والذكر هو الصيغة اللغوية
  .يف هذه اآلية يوجد إنزال للذكر وترتيل له) 44النحل ) (للناس ما نزل إليهم

وعليه فإن انزال الذكر ". اإلنزال هو الصيغة اللغوية بلسان عريب مبني"واإلنزال هو بيان الترتيل وهذا البيان 
) 2يوسف ) (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً)بصيغة لغوية عربية  "آناحلكم والقر"هو إنزال الكتاب كله 

جمتمعني من آيات تفصيل الكتاب واليت هي بالضرورة عربية ألا تشرح مفردات الكتاب من قرآن وأم 
 ."انظر فصل اإلنزال والترتيل. "الكتاب وتشرح اإلنزال والترتيل

هنا نالحظ كيف  (ا ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبنيوما علمناه الشعر وم) :قال 69ويف سورة يس اآلية 
وقد استعمل الترتيل ". استقراء ومقارنة"علم = عبادة، قرآن = أي ذكر " ذكر"عطف القرآن على لفظ 
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وذلك لتبيان أن الذكر جاء وحياً مادياً من ) 9احلجر ) (إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون)للذكر يف قوله 
مد صلى اهللا عليه وسلم أي أنه صيغ خارج وعي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأن الترتيل خارج إدراك حم

 .عملية مادية حصلت خارج إدراك حممد صلى اهللا عليه وسلم ودخلت إدراكه باإلنزال
وما أنسانيه إال الشيطان )له معان أخرى منها التذكر ضد النسيان كقوله تعاىل " ذكر"وعلينا أن ننوه أن فعل 

 .ومنه جاءت الذاكرة واملذاكرة) 63الكهف ) (أن أذكره

 

 الفرقان: ثالثاً

 :قال تعاىل
 .(53البقرة ) (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تدون)
 .(185البقرة ) (اآلية.. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان )
 .(4-3آل عمران ) (من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان* وأنزل التوراة واإلجنيل )
 .(48األنبياء ) (ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقني)
 .(1الفرقان ) (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً)
 .(41األنفال ) (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان)
ء لفظ الفرقان يف ستة مواضع يف الكتاب، ويف هذه املواضع الستة جاء معرفاً بأل التعريف، إضافة إىل مرة جا

ملوسى عليه السالم " الفرقان"من سورة األنفال، فأول ما جاء لفظ  29وحيدة جاء فيها منوناً، وذلك يف اآلية 
  .الكتاب على حده، ففرقا عن بعضهماوجاء معه الكتاب، أي أن الفرقان جاء إىل موسى على حدة وجاء 

إن الفرقان والتوراة واإلجنيل أنزلت قبل أن يأيت الكتاب إىل النيب : وهذا الفرقان قال عنه يف سورة آل عمران
صلى اهللا عليه وسلم مث إن الفرقان الذي أنزل على موسى هو نفسه الذي أنزل على النيب صلى اهللا عليه 

البقرة ) (الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقانشهر رمضان )وسلم يف رمضان 
ومبا أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن يستنتج أن الفرقان غري القرآن، وهو جزء من أم الكتاب ) 185

ي فما هو الفرقان الذ. وهذا اجلزء أول ما أنزل إىل موسى عليه السالم. وأنزل ونزل يف رمضان" الرسالة"
 جاء إىل موسى على حدة مفروقاً عن الكتاب؟

 :من سورة األنعام وهي) 153- 152-151(لو تأملنا اآليات 
 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم)

 .أال تشركوا به شيئاً - 1
 .وبالوالدين إحساناً - 2
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 .وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم - 3
 .منها وما بطن وال تقربوا الفواحش ما ظهر - 4
 .(151األنعام ) (وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون - 5
 .وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده - 6
 .وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفساً إال وسعها - 7
 .وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب - 8
 .(152األنعام ) (ويعهد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون - 9

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم  - 10
 .153األنعام ) (تتقون
ولنالحظ اآلية . صايا العشرلو تأملنا هذه اآليات مل يكن من الصعوبة أن نستنتج أن نستنتج أا هي الو: أقول

 :األنعام 154اليت تلت هذه اآليات الثالث وهي اآلية 
 .(مث آتينا موسى الكتاب متاماً على الذي أحسن وتفصيالً لكل شيء وهدى ورمحة لعلهم بلقاء رم يؤمنون)

سبة ملوسى هنا نالحظ بشكل جلي كيف أن هذه الوصايا جاءت ملوسى مفصولة عن الكتاب، وأن الكتاب بالن
ويعلمه ) :وعيسى هو التشريع فقط، وليس التوراة واإلجنيل، وذلك واضح متاماً يف قوله تعاىل عن عيسى

 .(48آل عمران ) (الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل
وإذا آتينا ) :وقوله تعاىل) 154األنعام ) (مث آتينا موسى الكتاب)لنقارن هذه الوصايا العشر واليت أتى بعدها 

أي أا ). 4آل عمران ) (من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان)بقوله ) 53البقرة ) (وسى الكتاب والفرقانم
-)1الفرقان ) (اآلية.. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ) :أنزلت قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم، وبقوله

فرقان هو الوصايا العشر اليت جاءت إىل نستنتج أن ال.. أي أا أنزلت على حممد صلى اهللا عليه وسلم أيضاً 
وهي رأس األديان السماوية . موسى وثبتت إىل عيسى عليهما السالم مث جاءت إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم

وفيها التقوى االجتماعية وهي ما يسمى باألخالق، . الثالثة وسنامها، ألا القاسم املشترك بني األديان الثالثة
 .ي حتمل الطابع اإلنساين العاموليست العبادات، وه

ولقد أنزلت هذه اآليات على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان، ومبا أا من أم الكتاب فإا أنزلت 
وحنن نعلم أن معركة بدر حصلت ). 1الفرقان ) (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده)ونزلت معاً، ولذا قال 

األنعام ليست مكيةً، فهنا أخربنا أن الفرقان أنزل على رسول اهللا  يف رمضان، وأن آيات الفرقان يف سورة
وما أنزلنا على عبدنا يوم )لذا مسي بيوم الفرقان بقوله " يف رمضان"صلى اهللا عليه وسلم يف معركة بدر 

 .(41األنفال ) (الفرقان يوم التقى اجلمعان
 :وحدد هذا الصراط يف قوله) 4الفاحتة ) (ماهدنا الصراط املستقي)لقد ورد يف سورة فاحتة الكتاب اآلية 
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 فمن هؤالء الذين أنعم عليهم وجاءهم الصراط املستقيم ألول مرة؟ (صراط الذين أنعمت عليهم)
وقد . إن الناس الذين أنعم اهللا عليهم بالصراط املستقيم ألول مرة هم بنو إسرائيل الذين عاصروا موسى

يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم ) :ولهفضلهم اهللا على العاملني به وذلك يف ق
هنا يذكر بين إسرائيل بنعمته اليت أنعم عليهم ا واليت فضلهم على العاملني ا، ) 47البقرة ) (على العاملني

ى عليه وهذه النعمة وهذا التفضيل مها الصراط املستقيم الذي أنزل ألول مرة يف تاريخ الرساالت إىل موس
ونصرناهم * وجنينامها وقومهما من الكرب العظيم * ولقد مننا على موسى وهارون ) :السالم وذلك يف قوله

). 118- 114الصافات ) (* وهدينامها الصراط املستقيم* وآتينامها الكتاب املستبني * فكانوا هم الغالبني 
ث أن األخالق مبادئ إنسانية عامة وهي من وقد مسيت الوصايا الصراط املستقيم ألا ال تتغري أبداً، حي

مثلها يف ذلك مثل " احلنيفية"ثوابت الدين اإلسالمي وال حتمل طابع التغري مع الزمن والتطور واملرونة 
  .العبادات

ويف الدين اإلسالمي الوصايا واحلدود والعبادات هي الصراط املستقيم أي التقوى االجتماعية يف الوصايا، 
 .ية يف العباداتوالتقوى الفرد

 :لنالحظ التسلسل التايل
 :بعد الوصايا العشر يف سورة األنعام قال). 53البقرة ) (وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تدون)
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه )وأن الوصية العاشرة هي اتباع الصراط املستقيم  (مث آتينا موسى الكتاب)

 .(152األنعام ) (اآلية… 
 يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم  <---صراط الذين أنعمت عليهم  -
 .وهدينامها الصراط املستقيم* وآتينامها الكتاب املستبني  <---ولقد مننا على موسى وهارون  -
 .(48األنبياء ) (ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان)

وكل من اتبع هذا الصراط إىل يوم الدين . هي الصراط املستقيموهكذا نرى أن الوصايا العشر هي الفرقان و
وكل من تركه فقد ضل، وكل من عاداه فقد باء بغضب من  .هو من الذي أنعم اهللا عليهم وهو من املهتدين

وقد مسى الوصايا احلكمة بالنسبة  .(غري املغضوب عليهم وال الضالني)اهللا كائناً من كان، لذا أتبعها بقوله 
فالكتاب هو ). 48آل عمران ) (ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل)عليه السالم حيث قال  لعيسى

الرسالة، واحلكمة هي الوصايا، والتوراة هو نبوة موسى، واإلجنيل هو نبوة عيسى، وجمموعهم هو الكتاب 
إىل  23ة اإلسراء من اآلية وللداللة على أن الوصايا هي احلكمة ذكر تسعاً من هذه الوصايا يف سور. املقدس
 .(اآلية… ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة )واليت تقول  39اآلية 

فالوصايا العشر بالنسبة لعيسى وللنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم هي جزء من احلكمة حيث ذكر وصايا 
ت عنوان احلكمة ودجمها حت) 37اإلسراء ) (وال متش يف األرض مرحاً) :غريها يف سورة اإلسراء، كقوله
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ومبا أن لقمان ليس نبياً وال ) 12لقمان ) (اآلية… ولقد آتينا لقمان احلكمة )وكذلك يف سورة لقمان بقوله 
ومن ) :ميكن أن تأيت ألي شخص يف كل زمان ومكان وذلك يف قوله" األخالق"رسوالً فقد ذك أن احلكمة 

" الفرقان"بالنسبة ملوسى فقد جاءته الوصايا العشر  أما) 269البقرة ) (يؤت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً
ومسيت بامسها ومل يقل عن موسى إنه أويت احلكمة اليت تعترب الوصايا العشر اجلزء األساسي منها وهي من 

 .الصراط املستقيم الذي جيب على كل إنسان وجمتمع إنساين أن يتبعها
بعث اهللا الرسل واألنبياء من أجل التوحيد فعندما ذكر ومبا أن الوصية األوىل يف الفرقان هي التوحيد وقد 

) 89األنعام ) (اآلية… أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة ) :األنبياء والرسل يف سورة األنعام قال
ومن آبائهم وذريام )وقوله ) 89األنعام ) (اآلية.. أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة ) :قال

غري " صراط مستقيم"وهنا ذكر عبارة ) 87األنعام ) (م واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيموإخوا
أالن )معرفة ألن الصراط مل يأيت بكامله إليهم مجيعاً بل أتى جزء منه إليهم كلهم وهو التوحيد على األقل أي 

الوصية "والوفاء بالكيل وامليزان " ىلالوصية األو"وإىل شعيب جاء التوحيد ) 151األنعام ) (تشركوا به شيئاً
 ."السابعة

. الفرقان العام وهو الذي جاء إىل موسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم: وللفرقان نوعان، األول
الفرقان اخلاص الذي جاء إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وحده، وهو الذي ذكر يف سورة الفرقان : والثاين

 ."انظر فصل الفرقان"

 

 صل األولالف
 القرآن والسبع املثاين

 

 كلمات اهللا - 1

 :ترتبط الكلمة يف األصل باجلانب الصويت للسان، كقول املتنيب
 أنا الذي نظر األعمى إىل أديب وأمسعت كلمايت من به صمم

بأنه املنتظم من احلروف املسموعة "والكالم يف اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثري، وقد عرفه بعضهم 
  .(5، ص1الزخمشري الكشاف ج" (ملميزةا

أما إذا كان غائباً . إن الكلمة لفالن، فهذا يعين أنه حاضر ليلقيها بنفسه: وعندما نقيم حفالً خطابياً نقول
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فإذا تكلم . وكل األلسن اإلنسانية أصوات تتألف منها الكلمات واجلمل. فنقول يلقيها بالنيابة عنه فالن
وعندما يأخذ ". املعىن"نسمع أصواتاً ولكن ال نفهم ما هو مدلول تلك األصوات الصيين فإننا حنن العرب 

 .الكالم مدلوالً يف الذهن يصبح قوالً
القصص ) (هو أفصح مين لسانا)لذا قال موسى عن أخيه هارون . الكالم خيرج من الفم وفيه تكمن الفصاحة

فالقول هو الكالم ). 44طه ) (له قوالً ليناً فقوال) :وعندما أرسل اهللا موسى إىل فرعون نصحه بقوله). 34
أما البالغة فنراها يف قوله ". الفصاحة يف اللسان"و" البالغة يف القول"الذي له دالالت يف الذهن، لذا نقول 

وهنا نفهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن ) 63النساء ) (وعظهم وقل هلم يف أنفسهم قوالً بليغاً)تعاىل 
ذكره أبو يعلي يف مسنده " رض"حديث عن عمر ) امع الكلم، واختصر يل الكالم اختصاراأعطيت جو(صح 

أي األصوات . ذكره أبو يلعي يف مسنده عن أيب موسى) أعطيت فواتح الكالم، وجوامعه وخوامته(وقوله 
القول يف آية ونرى الكالم و. اإلنسانية اموعة يف فواتح السور وال تعين البالغة ال من قريب وال من بعيد

أي هذه الكلمة اليت ) 5الكهف ) (كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا) :واحدة يف قوله تعاىل
 .إن يتكلمون: ومل يقل (إن يقولون) :خترج من األفواه هلا مدلول الكفر عندما نفهمهما يف الذهن لذا قال

ق األول هو األصوات اليت هلا وجود مادي الش: هنا جيب أن نفهم أن األلسن اإلنسانية ذات شقني
وهذه خاصية متيز ا اإلنسان، وهي أن . والشق الثاين هو دالالت هذه األصوات يف الذهن". موضوعي"

 .األلسن اإلنسانية تتألف من دال ومدلول
هر بشكل ففي أداة االتصال يظ .ومبا أن األلسن تؤدي وظيفتني مها أن تستخدم أداة لالتصال وأداة للتفكري

ويف أداة التفكري يظهر املدلول ولكن التدقيق يبني أن التفكري اإلنساين ال يتم إال . جلي ارتباط الدال باملدلول
 فهل ينطبق ذلك على كلمات اهللا؟. هذا كله متعلق باإلنسان. ضمن إطار لساين غري ملفوظ

 كالم اهللا فهذا يعين أن اهللا له جنس وجنسه لو كان النص القرآين املتلو أو املكتوب املوجود بني أيدينا هو عني
قل )ولكن مبا أن اهللا أحادي يف الكيف . عريب، وأن كالم اهللا ككالم اإلنسان يقوم على عالقة دال ومدلول

وأن اهللا ليس عربياً وال ) 19األنعام ) (قل إمنا هو إله واحد)، وواحد يف الكم )1اإلخالص ) (هو اهللا أحد
يكون كالمه هو املدلوالت نفسها، فكلمة الشمس عند اهللا تعاىل هي عني الشمس، وكلمة  انكليزياً، لزم أن

ونواميسه العامة هي  "املوضوعي"القمر هي عني القمر، وكلمة األنف هي عني األنف، أي أن الوجود املادي 
  .وكلمات اهللا هي عني الوجود ونواميسه العامة. عني كلمات اهللا

يونس ) (وحيق اهللا احلق بكلماته) (73األنعام ) (قوله احلق)و احلق وإن كلماته حق إن اهللا ه: وهلذا نقول
فالوجود املوضوعي خارج ) 62احلج ) (ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل) (82

وهو  والوجود الكوين الذي هو كلمات اهللا) 62احلج ) (ذلك بأن اهللا هو احلق)الوعي هو الوجود اإلهلي 
فاهللا حق والوجود كلماته وهو ). 3األحقاف ) (ما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق)حق أيضاً 
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إذا قضى أمراً فإمنا يقول له ) (82يس ) (إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) :حق أيضاً، لذا قال
  .(35مرمي  -47آل عمران ) (كن فيكون

ومن أجل تعليم . ليست من أمساء اهللا احلسىن، وإمنا كلماته اشتقت من امسه احلق" املتكلم" وحنن نعلم أن مسة
ومبا أن . اإلنسان صاغ اهللا احلقيقة املطلقة وهي الوجود ونواميسه العامة وأمساءه احلسىن صياغةً لسانية إنسانية

رضية املعرفية لإلنسان فقد لزم أن فهم اإلنسان للحقيقة هو فهم نسيب دائماً له عالقة بتطور املعارف واأل
واللسان العريب يف . تصاغ احلقيقة بلغة إنسانية مطواعة هلذا الفهم النسيب عن طريق التشابه يف الصيغة الثابتة

بوضوح، هذا أحد وجوه أصالة هذا اللسان، وهلذا كان اللسان " التشابه"بنيته ومفرداته حيمل هذه اخلاصية 
  .محل مطلق احلقيقة ونسبية الفهم اإلنساين العريب هو الوعاء الذي

ففي الصياغة القرآنية العربية تظهر قمة اجلدل الداخلي بني احلقيقة املطلقة للوجود والفهم النسيب اإلنساين 
هلذا الوجود يف مرحلة ما، ويف هذا املعىن تكمن قمة إعجاز القرآن للناس مجيعاً، على اختالف عصورهم 

 .عاً الختالف أرضيام املعرفيةواختالف مداركهم تب
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال ) ."احلق"ومبا أن القرآن حوى احلقيقة املوضوعية لذا أطلق عليه تسمية 

 .(7األحقاف ) (الذين كفروا للحق ملا جاءهم هذا سحر مبني

 حمتويات القرآن - 2

اهللا نزل )فالتشابه يف السبع املثاين جاء يف قوله تعاىل . ظيمقلنا إن الكتاب املتشابه هو السبع املثاين والقرآن الع
أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رم مث تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا 

(23الزمر ) (ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء ومن يضلل اهللا فما له من هاد. 
منكرة ولذلك فهي ال تعين كل حمتويات املصحف، وإمنا وصف هذا " كتاب"نالحظ هنا كيف جاءت كلمة 

 .ويعين ذلك أن جمموعة السبع املثاين هي كتاب متشابه ومثان معاً. الكتاب بصفتني مها التشابه واملثاين
رة البق) (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)أما بالنسبة للقرآن فيجب أن منيز بني القرآن معرفاً كقوله 

يف لوح * بل هو قرآن جميد (وقوله ) 87احلجر ) (ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم)وقوله ) 185
 .وقرآن حكيم* ومل يقل يس ) 2- 1يس ) (والقرآن احلكيم* يس )وقوله ) 22- 21الربوج ) (حمفوظ

فالقرآن احلكيم . يمكن أن يعين جزءاً منهفعندما يأيت القرآن معرفاً فإنه يأخذ املعىن نفسه، أما إذا جاء منكراً ف
القرآن )هي بالضرورة  (قرآن جميد)وليست عبارة . هو القرآن العظيم نفسه وهو الذي أنزل يف رمضان

وقد جاء الدليل على أن القرآن كله متشابه وأنه هو . ولكنها من جنسه وتعين جزءاً منه، ال كله .(العظيم
 (يتبع أكثرهم إال ظناً إن الظن ال يغين من احلق شيئاً إن اهللا عليم مبا يفعلون وما)احلق يف سورة يونس يف قوله 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل الكتاب ال ) (36يونس )
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طعتم من دون أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من است) (37يونس ) (ريب فيه من رب العاملني
بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله كذلك كذب الذين من ) (38يونس ) (اهللا إن كنتم صادقني

 .(39يونس ) (قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني
 وها هنا نالحظ أن سياق اآليات يتكلم عن القرآن وأنه احتوى على معلومات مل حييطوا ا وأنه مل يأت تأويله

 .آل عمران أن التأويل هو للمتشابه فقط 7ونالحظ أيضاً ما جاء يف اآلية . بعد
 :أما إذا نظرنا إىل حمتويات القرآن فنرى أنه يتألف من موضوعني رئيسيني ومها

وهذا اجلزء هو القوانني العامة الناظمة ) 22- 21الربوج ) (يف لوح حمفوظ* قرآن جميد ) :اجلزء الثابت - 1
وتغري  "املوت حق"االنفجار الكوين األول، وفيه قوانني التطور (ابتداء من خلق الكون للوجود كله 

وهذا اجلزء ال يتغري من أجل أحد وهو  .حىت الساعة ونفخة الصور والبعث واجلنة والنار" التسبيح"الصريورة 
هذا اجلزء العام هو الذي ليس مناط الدعاء اإلنساين، وإن دعا كل أهل األرض واألنبياء لتغيريه فال يتغري، و

 .(27الكهف ) (ال مبدل لكلماته)تنطبق عليه عبارة 
ويف اللوح احملفوظ يوجد القانون ). 73األنعام ) (قوله احلق)فكلمات اهللا هي عني املوجودات أي األشياء 

و منسوب إىل أما التشابه يف هذا اجلزء فه. العام الصارم هلذا الوجود، وال تبديل هلذا القانون من أجل أحد
 .الفلسفة وهي أم العلوم، أي معرفة اإلنسان بالقوانني العامة الناظمة للوجود

إنا حنن حنيي املوتى )وهذا اجلزء عرب عنه بأنه مأخوذ من أمام مبني يف قوله : اجلزء املتغري من القرآن - 2
 .(12يس ) (ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني

 :املبني حيتوي على شقنيفاإلمام 
مثل تصريف الرياح واختالف األلوان وهبة الذكور واإلناث والزالزل  :أحداث وقوانني الطبيعة اجلزئية - أ

فمثالً القانون العام يف اللوح . والطوفان وهي قابلة للتصريف، وغري مكتوبة سلفاً على أي إنسان وغري قدمية
األحداث اجلزئية يف الطبيعة ميكن أن تسمح بوجود ظواهر تطيل ، ولكن " املوت حق"إن : احملفوظ يقول

فأحداث الطبيعة اجلزئية . فالتصريف هو بطول العمر وقصره، وليس بإلغاء املوت .األعمار وظواهر تقصرها
الروم ) (ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم)أطلق عليها مصطلح آيات اهللا 

فآيات اهللا ختتص بظواهر الطبيعة وقد جاءت يف الكتاب يف مصطلح ). 6اجلاثية ) (اهللاتلك آيات ) (22
وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال )يف قوله " كتاب مبني"

وهذه األحداث ) 59 األنعام) (يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطبٍ وال يابس إال يف كتاب مبني
 .ليست مربجمة سلفاً وليست قدمية

لنرجع إىل اآلية . على القرآن يف أول سورة النمل عطف خاصاً على عام) كتاب مبني(وعندما عطف عبارة 
يف " كتاب مبني"فعندما يورد لفظ  .(وما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني) :اليت تقول 75
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وال حبة يف )واملوقع  (وال رطب وال يابس)ن جزئيات ظواهر الطبيعة، كاحلرية الكيميائية القرآن يتكلم فيه ع
 .(وما تسقط من ورقة إال يعملها)واحلركة امليكانيكية  (ظلمات األرض

فيه التصريف والتغيري وهو مناط التدخل اإلهلي وفقاً للنواميس " كتاب مبني"هذا اجلزء الذي مساه بعبارة 
فنحن ندعو .  ارتضاها وقررها، فتارة يعمل لصاحل زيد وأخرى لصاحل عمرو، وهو مناط الدعاءالكونية اليت

ألن كل هذه األشياء . اهللا أن يرسل لنا مطراً، ألن املطر يأيت من تصريف الرياح أو أن يهب لنا ذكوراً وإناثاً
ظواهر الطبيعة وإال فال معىن لقوله ليس هلا عالقة باللوح احملفوظ وإمنا هي أحداث جزئية يف أحداث جزئية يف 

وهي أيضاً مناط العلوم كلها الطب . ال يرد القضاء إال الدعاء: الدعاء مخ العبادة وقوله أيضاً: عليه السالم
آيات "ويقوم التشابه يف آيات الكتاب املبني  .ما عدا الفلسفة والتاريخ. اخل.. والفلك والفيزياء والكيمياء 

إذا قضى أمراً فإمنا )م املعارف اإلنسانية بأحداث الطبيعة وظواهرها وهو الذي ينطبق عليه على نسبة تقد" اهللا
 .(35مرمي  – 47آل عمران ) (يقول له كن فيكون

 :لقد أكد يف الكتاب أن القصص من القرآن يف قوله. وهو ما نسميه القصص :أفعال اإلنسان الواعية - ب
). 3يوسف ) (إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا)

 (لوح حمفوظ(ليميزه عن ) إمام مبني(فقد أشار إىل أن تتبع أفعال اإلنسان املسجلة عليه بعد وقوعها يتم يف 
وقد أورد منه أحداثاً ) 12يس ) (إنا حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني)

متكاملة لتتبع تطور التاريخ اإلنساين، وتطور املعارف يف النبوات والتشريع يف الرساالت، أي كيف تفاعل 
. اإلنسان مع القانون العام للوجود والقوانني اجلزئية من جهة، وكيف تفاعل مع الرساالت من جهة أخرى

 ."أحسن القصص"ومبا أنه أعطى هذا اخلط يف القصص فقد مساه 
فلو كان النيب ) 3يوسف ) (وإن كنت من قبله ملن الغافلني) :جزء من القرآن فقد ورد يف قوله أما القصص

صلى اهللا عليه وسلم جيهل القصص والقرآن معاً، وكان القصص ليس جزءاً من القرآن جلاءت الصيغة بصورة 
ء والقصص شيء آخر تصح يف حالة أن القرآن شي" من قبله"وان كنت من قبلهما، وهذه الصيغة : املثىن أي

يف حالة واحدة وهي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان جيهل القرآن وال جيهل القصص، ولكن النيب صلى اهللا 
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ) :عليه وسلم كان جيهل القصص أيضاً لقوله يف سورة هود بعد قصة نوح

من هنا نستنتج النتيجة ). 49هود ) (العاقبة للمتقنيما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصرب إن 
طس تلك : (وهناك دليل آخر يف قوله تعاىل يف أول سورة النمل .الوحيدة وهي أن القصص جزء من القرآن

 .فإذا تصفحنا سورة النمل وجدنا أن فيها قصصاً) آيات القرآن وكتابٍ مبني
فقد جاء يف ثالث سور فيها قصص " الكتاب املبني"عبارة أما العنوان العام الذي أعطاه الكتاب للقصص وهو 

، (تلك آيات الكتاب املبني* طسم )، وسورة الشعراء (الر تلك آيات الكتاب باملبني)وهي سورة يوسف 
 .(تلك آيات الكتاب املبني* طسم )وسورة القصص 
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 .يناًولنشرح اآلن ملاذا مسى القصص الكتاب املبني ومسى ظواهر الطبيعة كتاباً مب
وثانيهما أن القصص أعطت  .أن كليهما أوحي من اإلمام املبني وليس من اللوح احملفوظ: السبب األول

أما . ، وعرفت بالكتاب املبني"أحسن القصص"مواضيع متكاملة منتقاة لتتبع تطور التاريخ اإلنساين، لذا مسيت 
 ."كتاباً مبيناً" أحداث الطبيعة وظواهرها فقد أورد فيها آيات متفرقة لذا مساها

ونشري إىل أن التشابه يف القصص منسوب إىل تطور املعارف اإلنسانية حول تطور التاريخ اإلنساين، فكلما 
  .زادت هذه املعارف متكنا من تأويل آيات القصص

 :ومن هنا نستنتج أن القرآن العظيم وهو كتاب متشابه يتألف من مصدرين رئيسيني
وهو كلمات اهللا القدمية ال تبديل هلا ومسي جميداً ألن السيطرة  (يف لوح حمفوظ* يد قرآن جم)القانون العام  - أ 

  .الكاملة له وال ميكن اخلروج عنه وهو مطلق
القانون اخلاص اجلزئي يف أحداث الطبيعة اجلزئية وظواهرها وأفعال اإلنسان بعد وقوعها، ومساه إماماً  -ب 

عرفة، ولكنه ال يلغي القانون العام بل يعمل ضمنه وهو كالم اهللا احملدث مبيناً، وهو مناط التصرف والدعاء وامل
حيث أن هذين اجلزأين . وفيه إرادة اهللا الظرفية (إذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون)وينطبق عليه قوله 

ص ومع خط ومسي قرآناً ألنه قرن القانون العام للوجود مع القانون اخلا. حيمالن طابع الوجود املوضوعي
 .تطور سري التاريخ اإلنساين

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا ) "احلق"وهكذا نفهم أن القرآن هو اجلانب املوضوعي يف الكتاب 
إال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إال إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق ملا 

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ) :ويف قوله). 43سبأ ) (جاءهم إن هذا إال سحر مبني
 .(7األحقاف ) (ملا جاءهم هذا سحر مبني

هنا نرى أن اإلعجاز جاء يف القرآن فقط، وليس يف أم الكتاب إذ أن أم الكتاب ذاتية، وهكذا ال ميكن أن 
إمنا نرى أن آيات األحكام جاءت .. ذا مستحيل ، ه(قال اهللا(نرى يف أي آية من آيات األحكام مصطلح 

 :ضمن الصيغ التالية
النحل ) (إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي) :صيغة أمر -

90). 
 .(2التحرمي ) (وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيالً) :صيغة ى -
 .(183البقرة ) (كتب عليكم الصيام)
 .(24النساء ) (واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم كتاب اهللا عليكم)

 .(11النساء ) (يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني) :صيغة وصايا -
 ، ألنه لو جاءت ذه)قال اهللا)فيها عبارة " األحكام"أي أنه ال ميكن أن نرى آية واحدة من آيات الرسالة 

األنعام ) (قوله احلق)، مع األخذ باحلسبان أن قول اهللا هو احلق )قال اهللا صوموا(أو ) قال اهللا صلوا(الصيغة 
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وألصبحت الصالة والصوم . فهذا يعين أن الصالة والصوم حقيقة موضوعية موجودة خارج الوعي-)73
وصلوا من دون أن يكون هلم أي خيار يف  ولرأينا أن الناس مجيعاً دون استثناء صاموا. ناموساً ال ميكن خمالفته

 .ذلك، وألصبحت الصالة والصوم كعملية هضم الطعام ونبض القلب يلتزم بأدائهما الناس آلياً
: أمرنا اهللا بالصالة ونقول: على األحكام ولكن نقول) قال اهللا(من هنا وللدقة وجب علينا أن ال نطلق عبارة 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من ) : تعاىل بصالة اجلمعة يف اآليةأمرنا اهللا: أمرنا اهللا بالصوم، ونقول
قال اهللا : فإذا قلنا) …يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة (قال اهللا : وال نقول .(9اجلمعة ) (.. يوم اجلمعة

هذا إذا أردنا  (له احلققو)صلوا، وكان هناك أناس ال يصلون، فهذا يعين أن قوله غري نافذ وهذا يناقض قانون 
فهذا مصطلح جمازي ) قال تعاىل: (أما قولنا عن كل آية وردت يف الكتاب. أن نتقيد باملصطلح القرآين البحت

 .حبت يقصد به الصياغة اللغوية للكتاب كله الذي أنزل من عند اهللا وهو من صياغة رب العاملني
تبديلها وال خيار لنا يف تنفيذها أو عدم تنفيذها ألن من هنا جيب أن نفهم أن كلمات اهللا نافذة ال جمال ل

واتل ما أوحي إليك ) :لذا قال عن القرآن. كلماته عن الوجود ونواميسه العامة وأحداثه اجلزئية حني وقوعها
إا غري : هنا قال عن كلمات اهللا) 27الكهف ) (من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ملتحداً

يوصيكم )، فلو كانت اآلية (ولن جتد من دونه ملتحدا)ديل وإن اإلنسان ال يستطيع أن حييد عنها قابلة للتب
هي من كلمات اهللا، ورأينا أناساً ال يلتزمون ا ) 11النساء ) (اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني

 .(ال مبدل لكلماته)ويبدلوا، لكان ذلك يعين كذب ما جاء يف اآلية 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا ) :نفهم قوله تعاىلوهكذا 

مبا أن كلمات اهللا هي عني املوجودات ونواميسها العامة واخلاصة حني وقوعها، ). 109الكهف ) (مبثله مددا
وتعاىل أن يصف لنا املوجودات من ونعلم اآلن مدى كرب هذا الكون حسب معلوماتنا، فلو أراد اهللا سبحانه 
 .خالل كالم اإلنسان، للزم أن يكون البحر مداداً هلذه الكلمات وال يكفي

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة )أما قوله تعاىل 
ظلموا قوالً غري الذي قيل هلم فأنزلنا على  فبدل الذين) (58البقرة ) (نغفر لكم خطاياكم وسرتيد احملسنني

 .(59البقرة ) (الذين ظلموا رجزاً من السماء مبا كانوا يفسقون
والقائل هو اهللا، فقوله نافذ ولكنه ينطبق فقط على  (وإذ قلنا)يف سورة البقرة تبدأ بقوله  58هنا اآلية 
أي أم دخلوا القرية  (خلوا الباب سجداًواد) (ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا)الفقرات 

هي مجلة أمر ) قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسرتيد احملسنني(ولكن مجلة . وأكلوا ودخلوا الباب سجداً
وليست قوالً، ولكي يبني أن هذه مجلة أمر قابلة للعصيان والطاعة وليست كلمة فقد أتبعها باآلية ) ضد النهي(
 .وليست كلمة نافذةً ال حمالة .(غري الذي قيل هلم فبدل الذين ظلموا قوالً)

كلمةً من كلمات اهللا وليست أمراً لتناقضت مع قوله تعاىل  (قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم)ولو كانت مجلة 
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فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل )ويقول أيضاً  (ال مبدل لكلماته)إذ كيف يقول  (ال مبدل لكلماته)
 .من سورة البقرة لكي يؤكد عدم التناقض 59أفرد آية خاصة هي اآلية لذا فقد  (هلم

وإذا قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا )يف سورة األعراف  162- 161وقد أكد هذه الناحية أيضاً يف اآليتني 
 .(161األعراف ) (منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سرتيد احملسنني

 (فبدل الذين ظلموا منهم قوالً غري الذي قيل هلم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء مبا كانوا يظلمون)
 .(162األعراف )

 .أما ملاذا تكرر املوضوع نفسه مرتني يف البقرة واألعراف فهو حباجة إىل حبث خاص
 .(51النحل ) (فارهبونوقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد فإياي ) :أما قوله تعاىل

أي أن ) 26احلج ) (ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل)لنقارن هذه اآلية مع اآلية 
وحدانية اهللا هي حقيقة موضوعية خارج الوعي اإلنساين وأن التعددية غي ممكنة موضوعياً حيث أن أي 

: لذا بدأت اآلية بقوله. ي اإلنساين وليست آهلةفاألصنام هي حجارة خارج الوع. تعددية هي باطل ووهم
  .(قال اهللا(

 :لنناقش اآلن الصيغة التالية
هو (ألصبحت الصيغة ) قل(هذه الصيغة هي صيغة أمر، فلو حذفنا منها فعل ) 1اإلخالص ) (قل هو اهللا أحد)

صبحت الصيغة قرآنية ليست قرآنية، ولو حذفنا قل أل (قل هو اهللا أحد)وصيغة . وهي صيغة خرب) اهللا أحد
لذا فإن وضع صيغة قل أو عدم وضعها له . ألا خرب عن أكرب حقيقة موضوعية يف الوجود وهي وحدانية اهللا

 .أمهية كبرية يف الكتاب حيث أنه يعد أحد املؤشرات لتحديد نوع اآلية
فما هي . آيات تفصيل الكتابإن آيات القرآن والسبع املثاين كلها من اآليات املتشاات وهي متثل النبوة مع 

 مواضيع القرآن؟
) اللوح احملفوظ(وهو من مجع اجلزء الثابت من قوانني الكون املوجود يف ) قرن(إن القرآن جاء من : لقد قلنا

 :لذا فإن القرآن حيتوي على موضوعني مها). اإلمام املبني(مع اجلزء املتغري املوجود يف 
عام للوجود املادي الثنائي والذي يتمثل يف جدل هالك شكل الشيء اجلزء الثابت وفيه القانون ال - 1

ويعترب التطور وتغري الصريورة العمود الفقري هلذا اجلزء، ويتمثل باالنفجار . باستمرار وجدل تالؤم الزوجني
الكوين األول وقوانني التطور حىت الساعة ونفخة الصور األوىل والثانية والبعث واحلساب واجلنة أي خط 

بل هو )هذا اجلزء الذي له السيطرة التامة واد والذي قال عنه . الوجود املادي كله مع خط تطوره احلتمي
هذا اجلزء ليس مناط الدعاء من قبل اإلنسان وال ميكن أن ). 22- 21الربوج ) (يف لوح حمفوظ* قرآن جميد 

هو جوهر الوجود املادي وعينه والذي والذي ) كالم اهللا القدمي: (يتغري من أجل أحد وهو الذي يطلق عليه
 .وهذا اجلزء هو مناط الفلسفة وهي أم العلوم (ال مبدل لكلماته) :قال عنه
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إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء )اجلزء املتغري وهو الذي أوحي من إمام مبني  - 2
 :ويشتمل على). 12يس ) (أحصيناه يف إمام مبني

وهذا اجلزء هو  .(كتاب مبني) :تعلق بأحداث الطبيعة وظواهرها ويسمى آيات اهللا وقال عنهاجلزء امل -  أ 
مناط املعرفة اإلنسانية بالطبيعة وهو مناط التصريف من اهللا واإلنسان وهو مناط الدعاء ألنه غري ثابت ولكنه 

مرمي ) (فإمنا يقول له كن فيكونسبحانه إذا قضى أمراً ) :ال خيرج عن القانون العام وهو اجلزء الذي قال عنه
إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول ) (35مرمي ) (82يس ) (إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) (35

مثل هبة الذكور واإلناث وتصريف الرياح واملطر والصحة واملرض والرزق وهو ) 82يس ) (له كن فيكون
 .(فيةإرادة اهللا الظر(كالم اهللا احملدث 

وفيه " الكتاب املبني" (أحسن القصص)أحداث التاريخ اإلنساين بعد وقوعها وهو اجلزء الذي مسي  -ب 
فالتاريخ اإلنساين الواعي هو معرفة وتشريع، وما نتج عن  .خط تطور التاريخ اإلنساين بالنبوات والرساالت
ج إىل تراكم معريف حىت حتصل قفزة ومبا أن اإلنسان حيتا. ذلك من نتاج مادي وعالقات حضارية إنسانية

تشريعية، فإننا نرى أن عدد األنبياء يزيد ع عدد الرسل، فكل رسول هو بالضرورة نيب، ولكن ليس كل نيب 
 :وأضرب املثال التايل لكي نفهم هذه النقطة. هو بالضرورة رسوالً

أن قانون السري يف دمشق مل عندما دخلت أول سيارة إىل دمشق مل يواكب دخوهلا إصدار قانون للسري، أي 
يصدر مع دخول أول سيارة إىل دمشق، ولكن صدر القانون بعد أن تراكم عدد السيارات ومست احلاجة إىل 

فيجب أن نفهم النبوات والرساالت على هذا الوجه، فالنبوات قفزات معرفية، . تشريع جديد منظم للسري
، وهلذا نرى أن عدد األنبياء "الرساالت"ت يف التشريع وعندما تتراكم هذه املعارف حتصل احلاجة إىل قفزا

 .هو بالضرورة أكثر من عدد الرسل

 (تصديق الرسالة(القرآن هو اآليات البينات وهو تصديق الذي بني يديه  - 3

 ما هي البينة؟
ة عليه بالبينة أي البينة هي دليل مادي قابل لإلبصار واملشاهدة، فإذا امنا إنساناً بالسرقة فعلينا أن نقيم احلج

 فما هي حجة اهللا على الناس؟. بالدليل املادي
 .ودعم هذه الرسالة بالبينات اليت هي دالئل مادية" األحكام"حجة اهللا أنه بلغ الناس رسالة 

ودعم التوراة بينات من خارجه،  .بالنسبة ملوسى أعطاه اهللا التوراة نبوةً له، وأعطى عيسى اإلجنيل كذلك
ولقد آتينا موسى تسع آيات )وأما موسى فأعطاه اهللا تسع آيات بينات . بينات من خارجه ودعم اإلجنيل

قال ) (101اإلسراء ) (بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إين ألظنك يا موسى مسحوراً
 .(102سراء اإل) (لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر وإين ألظنك يا فرعون مثبوراً
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مل يقل اهللا عن التوراة إا آيات بينات إال ألا جاءت بصياغة تتناسب مع األرضية املعرفية لذلك الوقت أي 
كما أن اهللا أعطى موسى باإلضافة إىل التوراة . تتناسب مع مراحل الوعي اإلنساين منذ ثالثة آالف سنة

فالتوراة والفرقان ). 53البقرة ) (لعلكم تدون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان)الكتاب والفرقان 
والكتاب حباجة إىل بينات، وهذه البينات مادية، مساها أوالً آيات وثانياً بينات، وعددها تسع وكانت دليل 

العصا واليد البيضاء واجلراد والقمل والطوفان : فهذه اآليات هي. موسى لتصديقه بأنه مرسل من اهللا
هذه اآليات كانت بينات مادية شوهدت بالعني وباحلواس وهلذا قال . البحر والرجزوالضفادع والدم وشق 

 .عنها بصائر
وآتينا عيسى بن مرمي البينات وأيدناه بروح )أما عيسى بن مرمي فقد أعطاه اهللا بينات خارج اإلجنيل، لذا قال 

إين أخلق لكم )لإلبصار وهي  فبينات عيسى بن مرمي كانت مادية أيضاً وكانت قابلة). 87البقرة ) (القدس
من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طرياً بإذن اهللا وأبرئ األكمة واألبرص وأحيي املوتى بإذن اهللا وأنبئكم 

 .(49آل عغمران ) (مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني
وإذا تتلى عليهم ) :ط باآليات البينات دون أي شك وذلك بقولهلقد مسى اهللا سبحانه وتعاىل آيات القرآن فق

آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غي هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي 
 .(15(يونس ) (إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا ) (احلق(اآليات البينات هي احلقيقة  وحنن نعلم أن جمموعة هذه
 .(7األحقاف ) (للحق ملا جاءهم هذا سحر مبني

) 7األحقاف (وأن اآليات البينات هي احلق ) 15يونس (نستنتج أن القرآن هو جمموع اآليات البينات 
املر تلك آيات الكتاب والذي أوحي إليك من ربك ) ونالحظ كيف عطف احلق على الكتاب حيث قال تعاىل

والذي أوحينا إليك من )وكيف أن احلق ليس كل الكتاب يف سورة فاطر ). 1الرعد ) (اآلية… احلق 
 .(31فاطر ) (الكتاب هو احلق مصدقاً ملا بني يديه إن اهللا بعباده خلبري بصري
إا سحر يف قوله :  عليه وسلم قال عنها أعداؤهاوعندما جاءت اآليات البينات للرسل قبل حممد صلى اهللا

ونرى أيضاً أن اآليات البينات اليت هي القرآن قال عنها ) 101اإلسراء ) (إين ألظنك يا موسى مسحوراً)
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ملا جاءهم هذا )إا سحر أيضاً يف قوله : الذين كفروا
 .(7ألحقاف ا) (سحر مبني

 ملاذا يقولون عن اآليات البينات إا سحر؟: ونتساءل هنا
 !… جييب بعضهم أا سحرم جبماهلا وأا سحر ألا مجيلة ال تقلد لقد فهموا اإلعجاز مجاالً

 .وليس هلذا عالقة باجلمال ال من قريب وال من بعيد
ولكن مل يفهموا كيف  (باحلواس(ؤادية لقد قالوا عن آيات موسى إا سحر ألم شاهدوها مشاهدة ف
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حصلت، فعندما شق موسى البحر بعصاه، شاهد هذه العملية الناس الذين معه دون أن يستوعبوا ما هي 
فالسحر هو مشاهدة الظاهرة باحلواس دون فهم القوانني اليت حتكم هذه  .القوانني اليت متت حىت شق البحر

اد الكيميائية ووضعت فيه ورقة بيضاء فتلونت وصارت محراء، فإن فإذا أحضرت ماء فيه بعض املو. الظاهرة
أي أم . وهذا فعالً ما قاله العرب عندما مسعوا القرآن .الذي جيهل علوم الكيمياء يقول عن هذا إنه سحر

: وسلملذا قال النيب صلى اهللا عليه . مسعوا كالماً عربياً دون فهم احملتويات والقوانني املبطنة يف هذا الكالم
  .(107ص 1اجلامع الصغري ) (أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن(

فلها ظاهر وليس هلا أي باطن وهي قابلة للفهم، أي أن العرب مل يقولوا أبداً عن آية ) أم الكتاب(أما األحكام 
حر علماً بأا ذات صياغة فنية اإلرث وآية الصالة وآية الوضوء وآية الصوم وآية احملرمات من النساء إا س

ولكن اآليات اليت . هذه اآليات وكل آيات أم الكتاب ليس فيها أي سحر وال يوجد فيها بطن وظهر. رائعة
وإذا * وإذا اجلبال سريت * وإذا النجوم انكدرت * إذا الشمس كورت )قالوا عنها إا سحر هي كاآليات 

- 19الرمحن ) (بينهما برزخ ال يبغيان* البحرين يلتقيان  مرج)أو ) 4- 3- 2- 1التكوير ) (العشار عطلت
 .أي عن آيات القرآن) 20

فما عدد اآليات البينات اليت أعطيت حملمد صلى اهللا عليه . لقد علمنا أن موسى قد أويت تسع آيات بينات
وهنا مت . يناتوسلم؟ لقد أعطي حممد صلى اهللا عليه وسلم آيات بينات كثريةً، ألن كل آيات القرآن آيات ب

دمج اآليات البينات مع النبوة، أي أن نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي القرآن، واآليات البينات هي 
واآليات البينات اليت . القرآن أيضاً، يف حني أن هذا مل حيصل مع األنبياء من قبله فنبوة موسى هي التوراة

يسى بن مرمي جاءته اآليات البينات مفصولةً عن وكذلك ع. جاءت إىل موسى هي تسع آيات خارج التوراة
وهكذا يتبني لنا الفرق الكبري بني نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وبني نبوة . اإلجنيل الذي هو نبوة عيسى

  .موسى وعيسى، ويتبني لنا عظمة النبوة عند حممد صلى اهللا عليه وسلم
إن اهللا ومالئكته يصلون ) :ى اهللا عليه وسلم بقوله تعاىلولعظم هذه النبوة جاء املقام الرفيع للنيب حممد صل

ومل ) يصلون على النيب(هنا قال ). 56األحزاب ) (على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً
ونرى ذا الصدد أن العرب منذ أن بعث حممد . وذلك للعلو العظيم ملقام نبوته) يصلون على الرسول(يقل 

ولكن اهتم بنبوة حممد صلى اهللا عليه .  عليه وسلم إىل يومنا هذا قد اهتموا برسالته وهجروا نبوتهصلى اهللا
وسلم كل معاهد األحباث العلمية واجلامعات يف العامل، ألن نبوته هي قوانني احلقيقة املوضوعية املادية والتارخيية 

امعات وما حبث فيه كل فالسفة العامل قاطبة ابتداء من وهذا ما تم به املعاهد واجل) باإلضافة إىل وحدانية اهللا)
 .أرسطو وأفالطون، مروراً بكانت واجنلز وهيجيل وديكارت

بينات ألا موجودة أو حصلت خارج الوعي اإلنساين لذا فهي قابلة لإلبصار أو ألن ) اآليات البينات(مسيت 
فهل اآليات القرآنية هي . بصائر: ال عنهافعندما عرض موسى اآليات البينات التسع على فرعون ق. عقل
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واإلبصار هو التأويل . بصائر كآيات موسى التسع؟ أي قابلة لإلبصار؟ أي أن تأويل اآلية النهائي هو إبصارها
احلقيقي النهائي بعينه أي حتويل اآلية من علم إخباري إىل علم نظري يدعمه العلم احلسي فيما بعد أو حتويل 

فتأويل اآلية . هذه هي الناحية اليت أغفلها املسلمون عند وضعهم لقواعد التأويل. علم حسياآلية مباشرة إىل 
أي مطابقتها مع العقل واستنتاج قانون جمرد قابل لإلبصار فيما ) إبصارها(هو مطابقتها مع احلقيقة املوضوعية 

ن، فحولت العقيدة اإلسالمية إىل لقد أدى إغفال هذه الناحية إىل دخول الفلسفة الصوفية يف تأويل القرآ. بعد
  .التفكري اخلرايف الومهي

وما زلنا نعيش هذه املأساة إىل يومنا هذا، حيث ورثنا مسلمات عقائدية تظن أا قرآنية وهي ال متت إىل 
لذا علينا إعادة النظر باملسلمات اليت نظن أا إسالمية وهي . القرآن بصلة وليست أكثر من جمرد أوهام

وال ميكن . هذه املسلمات اليت توجهنا ضمن عقلنا الباطن واليت صيغت عليها عقلياتنا الظاهرة. لكليست كذ
وجيب أن تتم إعادة النظر هذه قبل . أن حتل هذه املشكلة إال إذا أعدنا النظر يف األطر العقائدية اليت ورثناها

. ية يؤدي بشكل آيل إىل حل األزمة الفقهيةإعادة النظر يف األطر الفقهية التشريعية، ألن حل املشكلة العقائد
أي علينا إعادة النظر يف أمور مهمة مثل مقوالت ثبات األعمار، ثبات األرزاق، هل األعمال مكتوبة أو غري 

إذ ال أمل لنا يف اخلروج  .، نظرية املعرفة اإلنسانية، واملعرفة اإلهلية)القضاء والقدر(مكتوبة؟ احلرية اإلنسانية 
 .لفنا دون حل هذا اإلشكالمن أزمة خت
فهل آيات القرآن اليت هي آيات بينات هي بصائر . إن اآليات البينات اليت جاءت ملوسى هي بصائر: لقد قلنا
 أيضاً؟

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم )نعم هذا ما قاله تعاىل بالضبط 
مل تأم بآية قالوا لوال اجتبيتها قل إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب هذا بصائر من وإذا ) (104األنعام ) (حبفيظ

ونرى أنه بعد أن أى هذه اآلية يف سورة األعراف أتبعها ) 203األعراف ) (ربكم وهدى ورمحة لقومٍ يؤمنون
) إذا قرئ: (ا قولهالحظ هن) 204األعراف ) (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون)بقوله 

 .أي ذكر القراءة ومل يذكر التالوة وشتان يف املعىن بني القراءة والتالوة) إذا تلى(ومل يقل 
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات )يف سورة النور وهي  1وكذلك ورد هذا الربهان يف اآلية رقم 

تعين أن سورة النور ليست كلها آيات بينات  (اتوأنزلنا فيها آيات بين) :فقوله هنا (بينات لعلكم تذكرون
وإمنا جزء منها آيات بينات، أما باقي اآليات فهي آيات من نوع آخر من اآليات احملكمات أو تفصيل 

 .الكتاب
 :اليت تبدأ بقوله تعاىل 35لنتصفح اآلن سورة النور، نرى فيها أحكاماً وبياناً ألحكام حىت نصل إىل اآلية رقم 

فنرى أن هذا اآلية خيتلف موضوعها عن اآليات السابقة وتستمر ) اآلية … نور السموات واألرضاهللا )
واهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي ) :اليت تقول 45اآليات حىت رقم 
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 نرى أن اآليات اليت مث .(على رجلني ومنهم من ميشي على أربع خيلق اهللا ما يشاء إن اهللا على كل شيء قدير
  .تلي هذه اآلية إىل آخر سورة النور هي مواعظ وأحكام ما عدا اآلية األخرية

لذا جيب علينا أن ننتبه دائماً إىل اآليات يف بدايات السور ألنه قد يكمن فيها إشارة إىل حمتويات السور 
ما هو الكتاب املبني؟ : سألت علماءنا فإذا (2الشعراء ) (تلك آيات الكتاب املبني) :ومواضيعها كقوله تعاىل

طس تلك )على القرآن يف أول سورة النمل ) كتاب مبني(يقولون لك مباشرة هو القرآن، إذاً فلماذا عطف 
؟ إن االنتباه إىل هذه اآليات يعترب من املفاتيح األساسية يف فهم حمتويات )1النمل ) (آيات القرآن وكتاب مبني

 .الكتاب
 أن القرآن هو اآليات البينات، وهو يف الوقت نفسه نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ألنه وهكذا توصلنا إىل

إنه سحر مبني، وهو الذي يشكل جزءاً : وهو بصائر، وهو احلق، وهو الذي قالوا عنه) أنباء عن حقائق(كله 
 حتمل مطلق احلقيقة يف كبرياً من آيات الكتاب، وكل آياته من املتشاات، مضافاً إليه السبع املثاين اليت

وهذه النسبية إما فلسفية أو ). أي املطلق يف احملتوى والنسبية يف الفهم(صياغتها ونسبية الفهم من الناس، 
 .علمية أو تارخيية أو جمردة

وذكر ). 111يوسف - 37يونس ) (تصديق الذي بني يديه) :بقي أن نفهم أنه سبحانه وتعاىل قال عن القرآن
 فما هو الذي بني يديه وما هو التفصيل؟). 37يونس ) (الكتابتفصيل : (مصطلح

 :لنرجع اآلن إىل اآليات اليت ورد فيها تصديق الذي بني يديه
وما كان ) .(31فاطر ) (والذي أوحينا إليك من الكتاب ه احلق مصدقاً ملا بني يديه إن اهللا بعباده خلبري بصري)

 (يق الذي بني يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملنيهذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصد
 .(37يونس )

بل ) 39يف هذه اآلية من سورة يونس يقول عن القرآن إنه تصديق الذي بني يديه مث يقول يف اآلية رقم 
الحظ ) نيكذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظامل

علماً أن احلديث يف اآليتني السابقتني عن القرآن، حيث أن القرآن كله متشابه وكله  (وملا يأم تأويله: (قوله
لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي ) .قابل للتأويل، ال للتفسري

  .(111يوسف ) (نونبني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحةً لقوم يؤم
يوسف ) (وما كان حديثاً يفترى) (37يونس ) (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا) :الحظ قوله

وقال الذين كفروا لن نؤمن ذا القرآن وال بالذي بني يديه ولو ترى إذ الظاملون موقوفون ) :وقوله) 111
سبأ ) (ضعفوا للذين استكربوا لوال أنتم لكنا مؤمننيعند رم يرجع بعضهم إىل بعضٍ القول يقول الذين است

يوسف ) (ولكن تصديق الذي بني يديه) (37يونس ) (ولكن تصديق الذي بني يديه) :والحظ قوله) 31
 .(37يونس ) (وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني) :والحظ قوله) 111
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وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم (الفرقان إن نبوة موسى هي التوراة، ورسالته الكتاب و: لقد قلنا
 .ونبوة عيسى اإلجنيل، ورسالته الكتاب واحلكمة، وهي تعديل لكتاب موسى). 53البقرة ) (تدون

وكانت نبوة موسى ورسالته ونبوة عيسى ورسالته حباجة إىل تصديق، وجاء التصديق خارجاً عن النبوة وعن 
وبالنسبة حملمد صلى اهللا عليه وسلم كانت نبوته القرآن والسبع املثاين  .البينات الرسالة وذلك مبا مساه اآليات

فلو كان األمر على غرار موسى وعيسى آلتته اآليات ". األحكام"وتفصيل الكتاب، ورسالته أم الكتاب 
لقد صرفنا و) :البينات من خارج النبوة والرسالة وهذا ما طلبه العرب من حممد صلى اهللا عليه وسلم متاماً

وقالوا لن نؤمن لك حىت ) .(89اإلسراء ) (للناس يف هذا القرآن من كل مثلٍ فأىب أكثر الناس إال كفوراً
 (أو تكون لك جنةٌ من خنيل وعنب فتفجر األار خالهلا تفجرياً) (90اإلسراء ) (تفجر لنا من األرض ينبوعاً

أو يكون لك بيت من ) (92) (باهللا والالئكة قبيالًأو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأيت ) (91)
زخرف أو ترقى يف السماء ولن نؤمن لرقيك حىت ترتيل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ريب هل كنت إال بشراً 

الحظ يف هذه اآليات أن احلديث عن القرآن، وأن القرآن مل يفهمه العرب على أنه آيات  .(93) (رسوالً
 .أو عوضاً عن القرآن. يات البينات املادية املباشرة من خارج القرآنبينات بل طلبوا اآل

فالقرآن هو اآليات . يف اللسان العريب تعين دائماً احلاضر وال تعين املاضي" الذي بني يديه"إن مصطلح 
سبحانه إما أن تعود على القرآن أو تعود على اهللا  "بني يديه" واهلاء يف. البينات، وهو تصديق الذي بني يديه

فما الذي كان بني يدي اهللا أو بني يدي القرآن حني نزوله وحبجة إىل بينة؟ الشيء الوحيد الذي كان . وتعاىل
كتاب " فالقرآن جاء مصدقاً ألم الكتاب وهي اليت مساها اهللا". الرسالة"يوجد حني نزول القرآن هو األحكام 

والبينات . لتقليد، وإمنا حباجة إىل بينات من خارجهاألن األحكام ليست بينات يف ذاا وهي قابلة ل ."اهللا
 .موضوعية مبصرة

إين ألعجب متام العجب كيف ظن الفقهاء واملفسرون أن الذي بني يديه مها التوراة واإلجنيل فبذلك قصموا 
وجودين ظهر نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم حني أكدوا أا ما جاءت إال لتخرب الناس أن التوراة واإلجنيل امل
وإذا كان ! يف بداية القرن السابع امليالدي حني نزول القرآن مها صحيحان ال أكثر من ذلك وال أقل من ذلك

هذا هو اهلدف من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم فقط، فأعتقد أن أشد اليهود والنصارى تزمتاً وتعصباً 
واألجدر بنا  .التوراة واإلجنيل يف القرن السابع سيؤيدون لك ألن بكال من التوراة واإلجنيل احلاليني مها نفس

ألن اهلدف من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم هو !! حينئذ حنن املسلمني أن نعتنق اليهودية أو النصرانية
 تصديق العهد القدمي والعهد اجلديد املعروفني يف القرن السابع؟

نزل عليك الكتاب )صراحة يف سورة آل عمران  تعين احلاضر وال تعين املاضي، وقد قاهلا "بني يديه" إن
آل عمران ) (اآلية.. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان * باحلق مصدقاً ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل 

؟ وكيف (من قبل) :فكيف ميكن أن يكون التوراة واإلجنيل مها اللذان بني يديه، مع أنه قال عنهما). 3-4
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وحاشى ! دالني ملدلولٍ واحد؟ إذا كان األمر كذلك، فليس هلاتني اآليتني معىن (ني يديهب)و (من قبل)يكون 
 .هللا

تعين التوراة واإلجنيل هي الفهم اخلاطئ لآليات التالية عن عيسى بن " بني يديه"إن حجة املفسرين على أن 
بآية من ربكم فاتقوا اهللا  ومصدقاً ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم)مرمي 

 .(50آل عمران ) (وأطيعون
إن نبوة عيسى عليه السالم يف اإلجنيل هي استمرارية لنبوة موسى يف التوراة، : ويتضح اخلطأ يف الفهم مبا يلي

وال حل لكم بعض )وليست ناسخةً هلا كما أن شريعة عيسى هي نفس شريعة موسى مع بعض التعديالت 
وهلذا فإننا نرى اليوم أن الكتاب املقدس عند النصارى . قد فهمهما أهل الكتاب هكذاو (الذي حرم عليكم

شريعة (، )48آل عمران ) (ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل)حيتوي على أربعة مواضيع وهي 
تاب الك(لذا فإن هذه املواضيع األربعة مع بعض تسمى ) اإلجنيل+ التوراة + الوصايا + موسى معدلة 

 .(املقدس
 :ولو كان القرآن مصدقاً ملا قبله ذا املفهوم للزم بالضرورة أن حيتوي الكتاب عند املسلمني ما يلي

). الفرقان(الوصايا ) + أم الكتاب(شريعة حممد + القرآن + اإلجنيل + التوراة ) + الشريعة(كتاب موسى 
وسلم ناسخاً ملا قبله ال مصدقاً باملفهوم السابق،  وليس األمر كذلك، بل جاء الكتاب إىل حممد صلى اهللا عليه

ال  (من قبل هدى للناس) :أي أن كل ما جاء قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم من نبوات داخلٌ يف قوله تعاىل
 .اآلن، وكل ما جاء يف الرساالت هو حاالت خاصة من أم الكتاب

 :ولنوضح اآلن الصورة بشكلها النائي فنقول
ليبني هلم فيها الفرق بني احلرام واحلالل، ويبني هلم ) األحكام(انه وتعاىل أن يبلغ رسالته للناس أراد اهللا سبح

، وهي حباجة "كتاب اهللا"هذه األحكام مبجموعها تسمى . فيها العبادات واألخالق وقواعد السلوك اإلنساين
فوقع سبحانه . ناس أا من عندهليعلم ال" التوقيع واخلتم"إىل توقيع ممن أرسلها أي أن تكون مصدقة منه 
حيث جعل حقيقة الوجود تصديقاً " القرآن والسبع املثاين"وتعاىل على هذه الرسالة بتوقيعه وكان توقيعه 

الذي هو " قوله احلق"وفيه كالم اهللا " القرآن"، والنبوة "األحكام"فالرسالة هي كتاب اهللا . لقواعد السلوك
 .وهللا املثل األعلى. القرآن كتابه الذي هو قواعد السلوك اإلنساينفصدق . القوانني املطلقة للوجود

 
 :على" الرسالة"يشتمل كتاب اهللا 

 .احلدود - 1
 .العبادات - 2
 .(الفرقان(األخالق  - 3
 .تعليمات عامة وخاصة - 4
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 :اليت تتألف من" النبوة"وجاءت املصادقة على صحة الرسالة بواسطة 
 .القرآن العظيم - 1
 .ع من املثاينوسب - 2

ونبوته فرقت بني احلق . فرسالة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فرقت بني احلالل واحلرام يف السلوك اإلنساين
إن اخلطيئة القاتلة اليت يرتكبها املسلمون ! وشتان بني االثنني. يف الوجود املوضوعي" احلقيقة والوهم"والباطل 

فالرسالة فيها الذايت، . قيقة الوجود، أي ما بني الذايت واملوضوعياليوم أم ال يفرقون بني قواعد السلوك وح
أي أننا جيب أن نفرق بشكل واضح ال لبس فيه بني القانون املوضوعي والقيمة . والقرآن فيه املوضوعي

إن كل األخالق الفاضلة يف الدنيا ال تستطيع . األخالقية، فال نضع القيمة األخالقية بديل القانون املوضوعي
وما خيبات األمل املتتالية . أن تصمد مقابل احلقيقة املوضوعية، وإن احلقيقة املادية ال تواجه بالتقوى واألخالق

اليت نصاب ا، وما التشويش الفكري وضيق األفق إال نتيجة مباشرة آلفة عدم التفريق بني القانون املوضوعي 
 .والقيمة األخالقية

 القرآن هو الكتاب املبارك - 4

". املاء الراكد"ربكة يف اللسان العريب تعين التكاثر والتوالد، وتعين الثبات كأن نقول مربك الناقة وبركة املاء ال
مطلقة تفهم فهماً نسبياً، لذا فإن حركة احملتوى فيه دائمة ". ثابت النص"يعين " مبارك"ووصف الكتاب بأنه 

ريات علمية على مر الزمن، والصحابة فهموه حسب ، فالعلماء يستنبطون من القرآن نظ"التبديل والتغيري"
أرضيتهم العلمية، ومبا أن معلومات اإلنسان صاعدة إىل األعلى بشكل دائم فإنه على مر السنني سترى 

وهكذا فحسب منو املعرفة اإلنسانية . األجيال معلومات جديدةً يف القرآن مل تكن األجيال السابقة تعرفها
 .ة والنظريات اجلديدة، والنص القرآين يستوعبها كلها، وهلذا مسى القرآن كتاباً مباركاًتتولد املعلومات اجلديد

 
أما األحكام فتحمل صفة الثبات يف النص واحملتوى واحلركة ضمن حدودها ألن آية الوضوء فهمها الصحابة 

ضوء هو الوضوء وال ومنذ أن نزلت آية الوضوء إىل أن تقوم الساعة فإن الو. كما نفهمها حنن على حد سواء
ميكن أن يتغري فهم هذه اآلية، وكذلك آيات اإلرث فقد فهمها الصحابة وطبقوها وقوفاً عليها كما نطبقها 

وهكذا احلال بالنسبة لألجيال اليت  .حنن اآلن علماً بأا آيات حدودية وميكن التحرك ضمنها دون جتاوزها
 .(155األنعام ) (مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحونوهذا كتاب أنزلناه )لذا قال عن القرآن . بعدنا

التقوى اتباع احلالل وترك احلرام، فهي يف أم الكتاب ألا سلوك إنساين وليست معرفة الوجود، ومبا أن 
لذا . القرآن فرق بني احلق والباطل والرسالة فرقت بني احلالل واحلرام، فإن القرآن ليس له عالقة بالتقوى

 .(فاتبعوه(بعد كلمة ) واتقوا) قال كلمة
هنا أريد أن أؤكد على نقطة يف غاية األمهية وهي أن القرآن كتاب الوجود املادي والتارخيي، لذا فإنه ال 
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هكذا "و" هكذا أمجع الفقهاء"حيتوي على األخالق وال التقوى وال اللياقة وال اللباقة، وال تنطبق عليه عبارة 
آن والسبع املثاين غري مقيدين بأي شيء قاله السلف، إننا مقيدون فقط بقواعد إننا يف القر". قال اجلمهور

البحث العلمي والتفكري املوضوعي وباألرضية العلمية يف عصرنا، ألن القرآن حقيقة موضوعية خارج الوعي 
الل األخالق والشيطان حني حماولة فهم القرآن يدخل فينا من خ. فهمناها أو مل نفهمها، قبلنا ا أو مل نقبل

  .واللياقة واللباقة
فالقرآن حقيقة موضوعية مادية وتارخيية ال ختضع إلمجاع األكثرية حىت ولو كانوا كلهم تقاةً، وخيضع لقواعد 

وعلينا أن نكسر هذا احلاجز الومهي املبين على عبارة . البحث العلمي حىت ولو كان الناس كلهم غري تقاة
 (هدى للمتقني)لذا قال عن الكتاب ". مجهور الفقهاء- ا ما أمجع عليه اجلمهورهذ"أو " هذا ما قاله اجلمهور"
 .(185البقرة ) (هدى للناس)وعن القرآن ) 2البقرة )

 أسباب الرتول هي لألحكام ولتفصيل الكتاب، وليس للقرآن أسباب نزول - 5

وفيه قوانني الوجود وقوانني التاريخ،  "املوجودة خارج الوعي اإلنساين"مبا أن القرآن علم باحلقيقة املوضوعية 
 (يف لوحٍ حمفوظ* قرآن جميد ) :لذا قال تعاىل عن القرآن. نستنتج بالضرورة أن له وجوداً مسبقاً عن الترتيل

وهو القوانني العامة الناظمة للوجود منذ االنفجار الكوين األول وحىت البعث واجلنة ) 22-21الربوج )
املتغرية وأحداث " ظواهر الطبيعة"مامٍ مبنيٍ وذلك بالنسبة ألحداث الطبيعة اجلزئية والنار واحلساب، وأنه يف إ

وهذا جيرنا إىل  .ومل يقل ذلك أبداً عن أم الكتاب وال عن الذكر وال عن الفرقان. التاريخ بعد وقوعها
 ؟"اإلمام املبني"و "الكتاب املكنون"و" اللوح احملفوظ"ما هو : املوضوع التايل

وميثل . هو لوحة التحكم يف الكون الذي نشأ فعالً، وقد برمج القرآن ايد يف داخلها: احملفوظاللوح  -
 .(INFORMATION IN ACTION) :اللوح احملفوظ

 هو الربنامج الذي مبوجبه تعمل قوانني الكون العامة كمعلومات: الكتاب املكنون -
(INFORMATION). 

وفيه أرشفة األحداث التارخيية . آيات اهللا) ظواهر الطبيعة املتغرية(اجلزئية فيه قوانني الطبيعة : اإلمام املبني -
). 12يس ) (إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني) :بعد وقوعها

جاءت ) 1(ففي أول سورة يوسف اآلية " الكتاب املبني"من هذا اإلمام املبني جاءت قصص القرآن، لذا مساها 
ويف  (تلك آيات الكتاب املبني* طسم ) (2-1(ويف أول سورة القصص اآلية  (الر تلك آيات الكتاب املبني)

فإذا أخذنا حمتويات هذه السور الثالث  (تلك آيات الكتاب املبني* طسم ) (2-1(أول سورة الشعراء اآلية 
 .نراها كلها قصص أحداث تارخيية

فإذا نظرنا إىل حمتويات السورة  (طس تلك آيات القرآن وكتاب مبني(نراها تبدأ أما إذا أخذنا سورة النمل ف
وما عن غائبة يف السماء ) 75اآلية رقم " كتاب مبني"نرى أن فيها آيات كونية وقصصاً معاً وجاء فيها ذكر 
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على  من قبيل عطف اخلاص" القرآن"على " كتاب مبني"لذا جند هنا عطف  .(واألرض إال يف كتاب مبني
 .العام

شهر رمضان )وهلذا فإن القرآن ليس له أسباب نزول وقد قال عنه إنه أنزل دفعة واحدة عربياً ويف رمضان 
 .(1القدر ) (إنا أنزلناه يف ليلة القدر)، (185البقرة ) (اآلية... الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 

 للقرآن فقط) احلديث(مصطلح  - 6

ما كان حديثاً يفترى ) :؟"احلديث"إنه : ولكن ملاذا قال تعاىل عنه". احلقيقة"وة وأنه عرفنا أن القرآن هو النب
أفبهذا ) (44القلم ) (فذرين ومن يكذب ذا احلديث) (111يوسف ) (ولكن تصديق الذي بني يديه

فبأي ) (78النساء ) (فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً) (81الواقعة ) (احلديث أنتم مدهنون
 (هل أتاك حديث اجلنود) (15النازعات ) (هل أتاك حديث موسى) (50املرسالت ) (حديث بعده يؤمنون

 .(17الربوج )
 (هل أتاك حديث موسى)إما واقعة إنسانية : واحلدث هو واقعة ذات شقني". حدث"احلديث مشتق من فعل 

اهللا من شيء وأن عسى أن يكون قد  أومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض وما خلق) :أو واقعة كونية
والقرآن قرن . ، أي حدث إنساين أو حدث كوين)185األعراف ) (اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون

لذا مسي حديثاً " القصص القرآين، أحسن القصص"األحداث الكونية الكلية واجلزئية مع األحداث اإلنسانية 
 .ومسي قرآناً

والقوانني الناظمة للمادة والقوانني الناظمة للتاريخ " التاريخ"لكون واإلنسان مسي حديثاً ألن فيه أحداث ا
… حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن ) :اإلنساين وربطهما بعضهما ببعض يف قوله

 .(3يوسف ) (اآلية
اجلمع واملقارنة، كأن تقول  وكالمها يعين" قرن"وعلى قول بعضهم من " قرأ"ومسي قرآناً ألن القرآن جاء من 

فالقرء ) 228البقرة ) (واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثةَ قروء) :قرأت املاء يف البئر أي مجعته، أو قوله تعاىل
، فعند ابن فارس نرى أن فعل "قرن"واألساس يف اللسان العريب هو فعل . هو مجع فترة الطهر مع فترة احليض

هنا جاء معىن القراءة عند العرب وهو العملية التعليمية، ألا ال تكون إال  ، ومن"قرن"اشتق من فعل " قرأ"
قرأت العلم "باملقارنة أي مقارنة األشياء بعضها ببعض،، لذلك ال تقول العرب قراءة إال على العلم كقوهلم 

يقرؤها، واألستاذ يف  ، هنا جيب أن منيز بني القراءة والتالوة، فاملذيع يف التلفاز يتلو األخبار وال"على فالن
  .اجلامعة يقرأ احملاضرة وال يتلوها

فالتالوة هي إعادة لفظ نص حبرفيته، دون شرح وال تعليق وبشكل متتال ومنه جاءت التالوة، فإذا أراد املذيع 
 يف اإلذاعة أن يقرأ األخبار عوضاً عن تالوا فهذا يعين أن يشرح اخلرب ويعلق عليه ويقارنه بأخبار وأحداث
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وإذا أراد األستاذ يف اجلامعة أن يتلو احملاضرة عوضاً عن قراءا فهذا يعين . أخرى وذلك دف تفهيم السامع
فالتالوة . أن يفتح الكتاب ويتلو النص بالتتايل كما جاء يف الكتاب دون أي تعليق وأي شرح وأي مقارنة

 .(Reading) والقراءة يقابلها (Citation) يقابلها باللغة اإلنكليزية
أي ) 204األعراف ) (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون)هنا جيب أن نفهم قوله تعاىل 

وكذلك نفهم قوله . عندما يأيت شخص ويشرح القرآن فأنصتوا له، هذه اآلية من القراءة وليست التالوة
أي إذا أراد اإلنسان أن يفهم ) 98ل النح) (فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم) :تعاىل

القرآن فعليه االستعاذة باهللا من الشيطان، ألن الشيطان يدخل يف اإلنسان حني يريد فهم آيات القرآن 
 ."تأويلها"

أما التالوة فهي لفظ اآليات بالتتايل وختتلف عن القراءة فنقول عن القرآن إنه املتعبد بتالوته، فالكتاب كله 
إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ) (29فاطر ) (اآلية.. يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة  إن الذين)يتلى 

هنا نالحظ ).92- 91النمل ) (وأن أتلو القرآن* الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من املسلمني 
 (لونه حق تالوتهالذين آتيناهم الكتاب يت)كيف ذكر التالوة لكتاب اهللا وللقرآن وعن الكتاب كله قال 

 .(121البقرة )

 القصص من القرآن وهي الكتاب املبني - 7

إن القرآن هو احلديث وأنه جاء من قرن قوانني أحداث الطبيعة مع أحداث التاريخ بعد وقوعها حيث : قلنا
 الناظمة أي قرن بني القوانني الناظمة ألحداث الطبيعة والقوانني. أا أخذت صفة احلتمية بعد وقوعها ال قبله

 .ألحداث التاريخ
 :لنرجع اآلن ألول قصة يوسف

حنن نقص عليك أحسن القصص مبا * إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون * الر تلك آيات الكتاب املبني )
يف أول السورة اسم إشارة آليات ). 3-1يوسف ) (أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني

وربط القصص بوحي القرآن . مث ذكر القرآن بعد الكتاب املبني) تلك آيات الكتاب املبني: (ث قالالسور حي
وإن ) :وليؤكد أن القصص من القرآن قال" بالذي"هنا جاءت مبعىن " مبا" .(مبا أوحينا إليك هذا القرآن)

ه وسلم قبل الوحي كان غافالً فالنيب صلى اهللا علي. فاهلاء هنا تعود على القرآن (كنت من قبله ملن الغافلني
 .عن قوانني الوجود وعن قوانني التاريخ وأحداثه معاً

لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثاً يفترى ولكن ) :مث نرى يف آخر قصة يوسف قوله تعاىل
 .(111يوسف ) (تصديق الذي بني يديه

وسورة يوسف كلها قصص، والقرآن هو . التاريخفاحلديث هو القرآن ألنه قرن أحداث الكون مع أحداث 
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لنأخذ ). 37يونس ) (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه)التصديق 
 :اآلن اآليات التالية

 .(الر تلك آيات الكتاب املبني)أول سورة يوسف  -
 .(تلك آيات الكتاب املبني* طسم )أول سورة الشعراء  -
 .(تلك آيات الكتاب املبني* طسم )سورة القصص  أول -
 .(طس تلك آيات القرآن وكتاب مبني)أول سورة النمل  -

تلك آيات الكتاب )ففي سورة يوسف والشعراء والقصص نرى أن حمتويات السور كلها قصص لذا قال 
ملة قصص وكتاب مبني أما يف سورة النمل ففيها قصص وكونيات معاً أي فيها من مواضيع القرآن كا .(املبني

 .لذا عطف كتاباً مبيناً على القرآن، أي اخلاص على العام

 السبع املثاين - 8

 .(87احلجر ) (ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم) :بقي علينا أن نوضح ما هي السبع املثاين
املثاين شيء آخر، وأن السبع لقد عطف القرآن على السبع املثاين فهذا يعين أن القرآن شيء والسبع  - 1

املثاين ليست جزءاً من القرآن وقد وضعها اهللا سبحانه وتعاىل قبل القرآن حيث ميزها عليه باألفضلية من 
 .ناحية املعلومات

 .ال ميكن أن يكون القرآن جزءاً من السبع املثاين، ألن السبع املثاين سبع آيات، والقرآن أكثر من ذلك - 2
هناك جتانس ما بينهما حىت يتم عطف أحدمها على اآلخر، فإذا مت عطف القرآن على أم  وجب أن يكون - 3

التحرمي ) (ثيبات وأبكاراً)وهكذا نرى عندما عطف  … الكتاب، فوجه التجانس بينهما أما موحيان من اهللا
 .أن الثيب غري البكر ولكن كالمها من النساء) 5

نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم والنبوة علوم، فهذا يعين أن السبع  مبا أن القرآن العظيم هو: ونقول اآلن
أال إين أوتيت القرآن "و هكذا نفهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن صح . املثاين هي من النبوة وفيها علوم

 ما هو إال تعليق" 12ص 1هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود انظر خمتصر تفسري ابن كثري ج" ومثله معه
فإذا كانت السبع املثاين هي مثل القرآن فهذا يعين أن املعلومات الواردة فيها ال تقل كماً . على هذه اآلية

 .ونوعاً عن املعلومات الواردة يف القرآن، ولكن جاءت بطريقة تعبريية خمتلفة عن طريقة القرآن
اهللا نزل ) :وذلك يف قوله) ديثأحسن احل(لقد ميز السبع املثاين عن القرآن بأن أطلق عليها مصطلح  - 4

أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رم مث تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا 
فقد أطلق على القرآن ). 23الزمر ) (ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء ومن يضلل اهللا فما له من هاد

اين مصطلح أحسن احلديث، حيث أنه مت متييزها، وهذا التمييز بأن مصطلح احلديث، وأطلق على السبع املث
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، (كتاباً متشااً مثاين)القرآن آيات متشاات فقط، وأحسن احلديث حيمل باإلضافة إىل التشابه صفة املثاين 
 فما هي املثاين؟. أما القرآن فكتاب متشابه فقط
أصل واحد، وهو تكرير الشيء مرتني، أو جعله شيئني الثاء والنون والياء : "جاء يف مقاييس اللغة ما يلي

وإمنا يثىن الشيء من أطرافه فاملثاين هي ". طرف الزمام يف اخلشاش :"املثناةُ: "وجاء فيه". متواليني أو متباينني
 .ومن هنا كان لكل سورة مثناة أي طرف فاملثاين إذاً أطراف السور وهي إذاً فواحتها ..األطراف 

من خالل األوىل أن نسمي الفاحتة بالسبع املثاين، ألن الفاحتة هي سبع آيات يف فاحتة واحدة هي يبدو لنا أنه 
أي هي سبع آيات وهي يف الوقت نفسه . ولكن السبع املثاين هي سبع آيات، كل منها فاحتة. فاحتة الكتاب
رة، فيلزم أن تكون سو 114مبا أن الكتاب واحد، ومبا أنه مؤلف من . فيبقى احتمال واحد. سبع فواتح

فإذا نظرنا إىل فواتح السور نرى فيها  .السبع املثاين هي سبع فواتح للسور، كل منها آية منفصلة يف ذاا
 :السبع املثاين وهي

 .حم -  7طسم،  -  6طه،  - 5يس،  - 4كهيعص،  -  3املص،  -  2امل،  - 1
 الر، املر، طس، ن، ق، ص؟: ما هي إذاً: فإذا سأل سائل

ن )فاآلية األوىل يف سورة نون هي . هذه حروف كل منها جزء من آية، وليس آية منفصلة تامة يف ذاا: أقول
فهي ليست فاحتة لسورة، ألا  (عسق)، وأما )امل(أما اآلية األوىل يف سورة البقرة فهي  .(والقلم وما يسطرون

املوجودة يف " األصوات"إىل عدد احلروف  فإذا نظرنا) حم(اآلية الثانية يف سورة الشورى، واآلية األوىل هي 
 :هي" صوتاً"أحد عش حرفاً " 11"اآليات السبع املذكورة أعاله نراها تتألف من 

 -  9العني،  -  8الياء،  - 7اهلاء،  - 6الكاف،  - 5الصاد،  - 4امليم،  -  3الالم،  - 2األلف،  - 1
 .احلاء -  11الطاء،  - 10السني، 

املوجودة يف الر، املر، طس، عسق، ن، ق، ص، واليت ال تشكل آيات " األصوات" وإذا أخذنا بقية احلروف
غري " أصوات"منفصلة يف ذاا كبداية وفيها آية واحدة ليست كبداية هي عسق، فنرى أن فيها ثالثة حروف 

 :موجودة يف آيات السبعة الفواتح وهي
 .النون - 3الراء،  -  2القاف،  - 1

اجلمع كما يف " ق ر أ"ومعىن " قرأ"ألن كلمة القرآن مشتقة من " القرآن"لمة فمن هذه األصول تتألف ك
وإذا أضفنا احلروف . ، وعليه فالقراءة والقرن مجع وفيها استقراء ومقارنة"ق ر ن"املقاييس، وكذا معىن 

أربعة عشر الثالثة اإلضافية إىل السبعة الفواتح اليت تشتمل على أحد عشر حرفاً، يصبح اموع " األصوات"
 .وهذه هي أيضاً سبع مثان" 2×  7"خمتلفاً أي " صوتاً"حرفاً 

أعطيت جوامع "اليت قال عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله، إن صح " جوامع الكلم"فما هي إذن 
ة، اختصر يل الكالم اختصاراً؟ لقد طغى على األذهان أن هذين التعبريين يراد ما البالغة النبوي"و" الكلم
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 :ونقول
إن الكالم يف اللسان العريب يعين األصوات، وإن كل كالم الناس قاطبة هو أصوات، وإن نشأة األلسن هي 

إذ لو ". اختصار الكالم"وإن السبع املثاين ما هي إال حروف أي أصوات هي جوامع الكلم وهي . نشأة صوتية
ستنتج بالضرورة أن القرآن من تأليف حممد البالغة النبوية كما يقول بعضهم، فإنا ن "جوامع الكلم"عنت 

صلى اهللا عليه وسلم ألنه إىل اآلن مل يقلده أحد، فيصبح القرآن هو بالغة حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلينا 
أن نعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان على بالغته بشراً، وبالغته فيهم بالغة متميزة مع أا مألوفة، 

قل إمنا أنا بشر مثلكم )وق ببالغته البشر، نفسخ الطريق ملتهمٍ يظن أن القرآن من صنعه، وحني ندعي أنه يف
 .(110الكف ) (يوحى إيل

فالكالم . فالبالغة يف القول ال يف الكالم .إن الذي أوقعنا يف هذا اإلشكال هو أننا مل نفرق بني الكالم والقول
 .يف الذهنأصوات يصدرها اإلنسان، والقول معىن هذه األصوات 

 :السبع املثاين ما يلي" أصوات"فأول ما نستنتجه من حروف 
 .أا أعطت مقاطع صوتية يتألف منها أصل الكالم اإلنساين وليس اللغة العربية فقط - 1
أن عدد األصوات األحد عشر يف اآليات السبع الفواتح تشكل احلد األدىن ألي كالم إنساين، أي أنه ال  - 2

. غة إنسانية يقال عنها لغة، إال إذا كانت أصواا األصلية من أحد عشر صوتاً على األقلميكن أن توجد ل
يشكل احلد األدىن ألية ) 11(ويؤيد هذا ما توصل إليه احملدثون من علماء اللغويات واللسانيات من أن العدد 

 .أهل سيشل وهي لغة Protokasلغة إنسانية معروفة يف العامل وميثلون هلا بلغة الربوتوكاس 
أن األصوات حتمل الصيغة الكونية، فلو كانت هناك خملوقات عاقلة يف الكون فطريقة التواصل معها هي  - 3

 .طريقة صوتية بالضرورة
يف هذا الكون، وليس يف األرض " فيها العاقل وغري العاقل"لقد أكد الكتاب أنه توجد خملوقات حية  - 4

ومن آياته خلق السموات )مع بعض يف املستقبل، وذلك يف قوله تعاىل فقط، وأن العاقل منها سيجتمع بعضه 
  .(29الشورى ) (واألرض وما ثبت فيهما من دابة وهو على مجعهم إذا يشاء قدير

فقد وضع الدابة يف السموات واألرض وهي م دب، يدب على األرض وهو أي كائن حي مبا يف ذلك 
وما بث فيهما من (التطور أنه أصل اخللق يف الوجود كله يف قوله اإلنسان أو أي كائن عاقل، ووضع قانون 

، وهذا "امليم مجع للعاقل فقط" (على مجعهم) :ووضع االجتماع للعاقل فقط من الدواب يف قوله) دابة
 .(إذا يشاء(االجتماع ممكن يف املستقبل 

 كوكب آخر غري األرض مث أردنا أن وحيق يل اآلن أن أمخن دون أن أقطع، أنه إذا ما تيسر لنا لقاء بعقالء يف
نتفاهم معهم أو نبث إليهم فعلينا أن نستعمل هذه األصوات األحد عشر ألنين أعتقد أا القاسم املشترك 

 .لألصوات اليت ميكن أن تصدر عن العقالء، واهللا أعلم
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 الفصل الثاين
 النبوة والرسالة

 

 (Subjective) هي الذايت) الرسالة(أم الكتاب و (Objective) هو املوضوعي) النبوة(القرآن  - 1

، وأم الكتاب فرقت بني احلالل "احلقيقة املوضوعية والوهم"إن القرآن فرق بني احلق والباطل : لقد قلنا
 :"السلوك اإلنساين"واحلرام 

ف، إن الوجود املوضوعي وقوانينه موجودة خارج الوعي اإلنساين، فالشمس موجودة عرفنا ذلك أم مل نعر
ونقول إن املوت حق وال نقول إن املوت " حق" إن وجود الشمس: ومن هنا نقول. قبلنا ذلك أم مل نقبل

وكذلك قانون . حالل، ألن ظاهرة املوت موجودة عرفنا أن هناك موتاً أم مل نعرف، قبلنا باملوت أم مل نقبل
فإم سيبعثون، وهم سيبعثون أيضاً إذا مل اجلاذبية والساعة والبعث، فإذا عرف الناس أن هناك بعثاً بعد املوت 

يعرفوا وهم سيبعثون إذا قبلوا بالبعث وإذا مل يقبلوا، ألن البعث حقيقة موضوعية توجد خارج الوعي 
 ."حالل"إن البعث " وال نقول" حق"إن البعث : وهلذا نقول. اإلنساين

هم هذه احلقيقة ال خيضع إال لقواعد وف. والقرآن حقيقة موضوعية مطلقة يف وجودها خارج الوعي اإلنساين
البحث العلمي املوضوعي، وعلى رأسها الفلسفة وكل العلوم املوضوعية من كومسولوجيا وفيزياء وكيمياء 

الشريعة واألخالق والعبادات والقانون "أما . وأصل األنواع وأصل الكون والبيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية
القة بالقرآن ال من قريب وال من بعيد، لذا جيب أن نفهم قول النيب صلى اهللا فليس هلا ع" والسياسة والتربية

والبعث من - ألن من آمن بالبعث" 203ص 1صحيح مسلم ج" "القرآن حجة لك أو عليك: "عليه وسلم
وعندما . يرى التأويل النهائي آليات البعث حني يبعث ألنه يبصرها حقيقة مادية موضوعية-مواضيع القرآن

لناس يكون القرآن حجة ملن آمن بالبعث وحجة على من مل يؤمن بالبعث ألن كل آيات الساعة يبعث ا
 .والبعث واليوم اآلخر واجلنة والنار هي من القرآن، وتأويلها النهائي هو إبصارها

 (نولو ترى إذا وقفوا على رم قال أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرو) -
 .(30األنعام )

ونزعنا ما يف صدورهم م غل جتري من حتتهم األار وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال ) -
 .(43األعراف ) (أن هدانا اهللا لقد جاءت رسل ربنا باحلق ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون

عليه وسلم، وهو اآليات البينات، وهو احلق املوجود خارج الوعي  ومبا أن القرآن هو نبوة حممد صلى اهللا
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أخرجه الترمذي والنسائي وابن " "العلماء ورثة األنبياء" :اإلنساين، فقد قال عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم
ر كشف اخلفاء انظ" "إن معاشر األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً وإمنا ورثوا العلم"و" ماجه وأبو داوود وأمحد

 ."167ص 2اجلامع الصغري للسيوطي ج" "من قال بالقرآن بغري علمٍ فليتبوأ مقعده يف النار"و" 83ص 2ج
إن الفالسفة وعلماء الطبيعة . إن ورثة األنبياء ليسوا علماء الشريعة والفقه وحدهم إن هذا غري صحيح

وما يعلم تأويله إال اهللا ) :لذا قال. ثة األنبياءوفلسفة التاريخ وأصل األنواع والكونيات واإللكترونيات هم ور
العنكبوت ) (بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم) :وقال) 7آل عمران ) (والراسخون يف العلم

أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواا ومن اجلبال ) :وقال سبحانه وتعاىل) 49
ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه ) (27فاطر ) (ر خمتلف ألواا وغرابيب سودجدد بيض ومح

 .(28فاطر ) (كذلك إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء إن اهللا عزيز غفور
وأول اآلية  27فاخلرب األول هو اآلية . أداة وصل بني خربين" كذلك"حنن نعلم يف اللسان العريب أن كلمة 

ونالحظ . لتربط بني اخلربين" كذلك"فجاءت األداة  (إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء)ثاين هو واخلرب ال 28
إمنا خيشى اهللا من )يف اخلرب األول علوم األنواء واجليولوجيا وعلوم األجناس واألنواع احلية، مث علق عليها 

علماء ). "197الشعراء ) (بين إسرائيلأومل يكن هلم آيةً أن يعلمه علماء ) :كذلك قوله تعاىل (عباده العلماء
هنا ليسوا احلاخامية واألحبار فقط، وجيب أن نعلم أن النبوة مربوطة بالعلوم املوضوعية " بين اسرائيل
 .والرسالة مربوطة بالعلوم االجتماعية والشرعية. والتارخيية

 ؟(Subjective) فما معىن الذايت. أما الرسالة فهي ذاتية
، األحقاف 14، لقمان 8العنكبوت ) (و وصينا اإلنسان بوالديه) :وصايا رب العاملني لنأخذ مثالً إحدى

فإذا علم اإلنسان بوصية اهللا برب . فإذا أخذنا بر الوالدين ال نرى أن له وجوداً خارج الوعي اإلنساين). 15
وكذلك الصالة، . أن ال يربمهاالوالدين ميكن أن يربمها أو ال يربمها، وإذا مل يرد اإلنسان أن يرب والديه فيمكن 

فلو افترضنا أنه . أي أن كل أحكام أم الكتاب مرتبطة باإلنسان. فإذا شاء اإلنسان صلى وإن مل يشأ مل يصلّ
وال يؤثر على نواميس .. قامت حرب ذرية وفين اجلنس البشري فإن هذا ال يؤثر على الشمس واملريخ 

  .واميس الوجود املاديالكون والوجود ألن االنفجار الذري هو من ن
ولكن يف الوقت نفسه إذا فين اإلنسان ومل يبق هناك جنس إنساين فتذهب معه الصالة والصوم واحلج والزكاة 

وبر الوالدين واجتناب شر اخلمر وامليسر وحترمي الربا والعدل والظلم وكل القيم اإلنسانية املنفردة 
  .هنا نفهم ما معىن الذايت .واالجتماعية

ا مل يطلق لفظة احلق على أم الكتاب ألا قواعد سلوك إنساين وليست قوانني وجود موضوعي، بل أطلق وهلذ
عليها مصطلح الرسالة، وا أصبح حممد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً وبلغها للناس واجتهد يف تطبيق أحكامها 

  ."قوله احلق" حق يف زمانه، وهي ليست كلمات اهللا وال من نواميس الوجود، ألن كلمات اهللا
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وهي قابلة لألخذ ا أو تركها، لذا فهي مناط التكليف " قال اهللا"وال نرى يف أحكام أم الكتاب مصطلح 
ال إكراه يف )أي أن اإلنسان يقضي فيها بنعم أوالً، وله ملء اخليار فيها . اإلنساين" أي االختيار"وفيها القضاء 

مناط التكليف وال يوجد فيه أي أحكام وأوامر تكليفية فهو حق  أما القرآن فليس). 256البقرة ) (الدين
حتمي ساحق ماحق، لذا فهو مناط القدر يف قانونه العام، ومناط املعرفة اإلنسانية يف القوانني اجلزئية، ومناط 

  .املعرفة اإلنسانية بالتاريخ
ربكم فمن شاء فليؤمين ومن شاء وقل احلق من )وموقف اإلنسان من القرآن اإلميان به أو عدمه، ولذا قال 

واتل ما أوحي ) :أما أن يغري يف قوانينه أو يهرب منها فال سبيل له إىل ذلك). 29الكهف ) (اآلية.. فليكفر 
ولإلنسان حرية التصرف يف ) 27الكهف ) (إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ملتحداً

ونرى . ج ع القانون العام، وهي مناط املعرفة اإلنسانية والتصرف اإلنساينالقوانني اجلزئية للطبيعة دون اخلرو
 .أن التقدم العلمي اهلائل أعطى اإلنسان حرية التصرف واستعمال هذه القوانني للدمار أو للرفاهية

هل أم : إذا كانت أم الكتاب ليست حقاً وليست كلمات اهللا، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو التايل: ولو قيل
". الذايت"هو املوضوعي جاء لتصديق أم الكتاب " القرآن"إن احلق : جنيب فنقول! ؟"أي وهم"الكتاب باطل 

فما هو املصطلح الذي أطلق عليها يف . حيث أن أم الكتاب ليس هلا وجود قائم يف ذاته ومنفصل عن اإلنسان
 الكتاب؟

هوم احلقيقي للروح والذي جاء يف آيات إن الظن بأن الروح هي سر احلياة هو الذي أبعد الناس عن املف
الكتاب، فإذا كانت الروح هي سر احلياة فهذا يعين أن البقر واألفاعي والسمك وكل الكائنات احلية من 

إنه نفخ : وهذا غري صحيح ألن اهللا سبحانه وتعاىل نفخ الروح يف آدم ومل يقل! إنسان وحيوان ونبات هلا روح
  .الروح يف بقية املخلوقات

ن أزمة سوء فهم معىن الروح هي اليت أوقعت املسلمني يف شرك عدم البحث عن أصل احلياة وأصل اإلنسان إ
لذا مل يكلفوا أنفسهم . واألنواع على األرض، ظناً منهم أن الروح سر احلياة، وهي من اختصاص رب العاملني

ك عن الروح قل الروح من أمر ويسألون) :عناء البحث عن أصل احلياة، وذلك ناتج عن خطأ يف فهم اآلية
علماً بأن آيات خلق البش عندي هو العامل الكبري تشارلز ). 85اإلسراء ) (ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال

والقرآن أورد حقيقة أصل اإلنسان، فيجب أن يتطابقا إن . فهل يبحث عن احلقيقة يف أصل اإلنسان. داروين
يته يف أصل البشر يف هيكلها العام صحيحة ألا تنطبق على تأويل وأعتقد أن نظر. كان داروين على حق

 .آيات اخللق
قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال ) :والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو ما معىن قوله تعاىل

 ؟؟(قليال
م قليلة، فاستنتج السلف ولقد ظن الكثري أن اإلجابة هي الروح أمر ال خيصهم وال عالقة هلم به ألن معلوما
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هكذا كانت األرضية املعرفية السائدة، وقد كان موقفهم هذا مقنعاً  .أنه ال حبث يف شأن الروح وأا سر احلياة
 .أم األمر بالنسبة لنا فهو غري ذلك. هلم وملعاصريهم

ادي املوضوعي خارج لننته اآلن من أن الروح ليست سر احلياة وأن املوت واحلياة مها من قوانني الوجود امل
) اآلية.. الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً ) :الوعي اإلنساين وكالمها من قوانني اخللق

  .(2امللك (
كل شيء هالك إال وجهه له احلكم وإليه )، (2-1األعلى ) (الذي خلق فسوى* سبح اسم ربك األعلى )

 :وت والوفاة اليت وردت يف الكتابلنأخذ اآلن آيات امل). 88القصص ) (ترجعون
 .(145آل عمران ) (اآلية.. وما كان لنفسٍ أن متوت إال بإذن اهللا كتاباً مؤجالً ) -
 .(42الزمر ) (اآلية… اهللا يتوىف األنفس حني موا ) -
 .(28-27الفجر ) (ارجعي إىل ربك راضيةً مرضيةً* يا أيتها النفس املطمئنة ) -
 .(93األنعام ) (ون يف غمرات املوت واملالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكمولو ترى إذا الظامل) -

ولنأخذ قول مصعب بن عمري عندما  ."والذي نفس حممد بيده: "فلنأخذ اآلن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ت نفساً واهللا لو أن لك مئة نفسٍ فخرج: "هددته والدته بأن تقتل نفسها إذا مل يرجع عن دين حممد فقال

 ."نفساً
 (SOUL) إن مقولة املترادفات يف اللسان العريب جعلتنا خنلط بني النفس و الروح فالنفس تقابل باإلجنليزية

الفاحتة إىل : والصحيح. الفاحتة إىل روح النيب، وروح املتوىف :ومن اخلطأ القول .(SPIRIT) والروح تقابل
 . نفس النيب صلى اهللا عليه وسلم ونفس املتوىف

إن اهللا سبحانه وتعاىل مل يذكر الروح يف جمال احلياة واملوت بتاتاً، ولكن التشابه يف آيات خلق آدم، واألرضية 
إن الروح هي سر احلياة، وكان هذا ينسجم مع أرضيتهم املعرفية، ويف هذا : املعرفية للسلف جعلتهم يقولون

". أو اجلدل بني احملتوى واملتحرك والنص الثابت" يكمن إعجاز القرآن األكرب وهو اجلدل بني النسيب واملطلق
وال ميكن شرح مقولة الروح إال بعد شرح نظرية . فالنفس هي اليت حتيا ومتوت وال عالقة للروح يف ذلك

 .املعرفة اإلنسانية يف القرآن، وسنفصل القول فيها يف فصل جدل اإلنسان
إىل إنسان، أي اليت نقلت اإلنسان نقلة نوعية من ولكن إلعطاء فكرة للقارئ عن الروح اليت حولت البشر 

إلعطاء هذه الفكرة ال بد من اإلشارة إىل أننا نرى أن نفخة  :اململكة احليوانية إىل كائن عاقل واع، نقول
كما نرى أن آدم هو أبو احلسن اإلنساين . الروح هي احللقة املفقودة عند العلماء الذين حبثوا يف نشأة اإلنسان

أما قبل آدم فكان مثةَ صنف من اململكة . س البشري، مبعىن أنه يبدأ التاريخ اإلنساين الواعي بآدمال اجلن
آل عمران ) (… إن اهللا اصطفى آدم)مث اصطفى اهللا آدم وزوجه من ذلك الصنف . احليوانية يدعى البشر

للفظة آدم، فهي حتمل صفة  مث إن هناك معىن خاصاً. فآدم إذاً ال يدخل يف النبوات وال يف الرساالت). 33
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لقد نفخ اهللا الروح يف البشر ). وسنفصل القول يف ذلك لدى البحث يف نشأة الكالم اإلنساين(التشابه 
 .فتحول إىل إنسان وتطور وتقدم، ومل ينفخ الروح يف القرود فبقيت كما هي

 .إنسان= روح + بشر : أي لدينا اآلن املعادلة
البشري ألا تدرس اإلنسان من حيث كونه بشراً، شعر وجلد وعيون  إن كلية الطب تسمى كلية الطب

وجهاز هضمي وعصيب وقلب ودورة دم، أي تدرسه كائناً حياً فقط، ويف هذا يتشابه اإلنسان وبقية 
اخل، وال تعيش … املخلوقات كالقرود والبقر واإلبل، فكلها كائنات حية وهلا جلد وجهاز هضمي وعصيب 

 .ني، وكذلك اإلنسان البشردون رطوبة وأوكسج
وهناك علوم تسمى العلوم اإلنسانية وهي القانون والشريعة والسياسة واألخالق والفنون واآلداب والفلسفة 

 .وهكذا دواليك.. والتاريخ، مث هناك العلوم الطبيعية وهي الفيزياء والكيمياء 
ن اإلنسان توجد الطبيعة وارات والشمس فبدو. إن العلوم اإلنسانية هي العلوم اليت تنتفي بغياب اإلنسان

 .والبحار والتفاعالت الكيميائية، وبدونه ال يوجد أصالً فقه وال قانون وال فنون وال علوم بالطبيعة
ما الذي مييز اإلنسان من احليوان ؟؟ يتميز : الروح إذاً هي اليت حولت البشر إىل إنسان ولنا هنا أن نتساءل

  .(األمر والنهي(املعرفة والتشريع : النتاج املباشر للروح :أمرين فقط ومهااإلنسان من احليوان ب
وبنفخة الروح أصبح اإلنسان خليفة هللا . فاحلرية كانت نتيجة مباشرة للمعرفة، والتشريع جاء رديفاً للمعرفة

يوتاً، وصار ومن جراء نفخة الروح هذه أصبح لإلنسان تاريخ واعٍ، وأصبح يلبس لباساً ويسكن ب. يف األرض
عنده حرام وحالل ومسموح وممنوع، وبنفخة الروح طير الطائرات وأطلق الصواريخ وصنع السيارات 
كل . والغواصات وأشاد املصانع، كما أقام دوالً، ووضع تشريعات وقوانني وأنشأ مؤسسات علمية واجتماعية

فنفخة الروح هي ). 72، ص29ر احلج) (ونفخت فيه من روحي) :هذا حصل من هذه النفخة اليت قال عنها
 .النقلة النوعية اليت أدت إىل انتقال البشر إىل إنسان

 :"الروح من أمر ريب"لنستعرض اآلن آيات 
 .(85اإلسراء ) (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال) -
 .(52الشورى ) (اآلية.. كتاب وال اإلميان وكذلك أوحينا إليك روحاً من أرمنا ما كنت تدري ما ال) -
 .(15غافر ) (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التالق) -
 .(2النحل ) (اآلية.. يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) -
 .(4القدر ) (ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر) -

هي من أوامر رب العاملني، فقد أمرنا : ل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الروح جاءت اإلجابة التاليةفعندما سئ
رب العاملني بالصالة والصوم واحلج والزكاة وبر الوالدين والصدق وترك شهادة الزور وأوصانا باإلرث 

 ذاا وإمنا مرتبطة بشكل مباشر هذه األحكام ال توجد قائمة يف. وبعدم قتل النفس إىل اية أحكام أم الكتاب
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إن " فإذا ذهب اإلنسان ذهبت معه، واألحكام مرتبطة باإلنسان العاقل، وقد قال السادة الفقهاء. باإلنسان
فاهللا أعطانا الروح من ذاته وليس من املادة ". إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب"و "العقل مناط التكليف

 .ى األحكام روحاً ألا ليست حقيقة جمسمة وإمنا هي سلوك واعولذلك مس. الكونية املكونة لإلنسان
إن تعيني زيد بن عمرو رئيساً جلامعة دمشق هو من أمر السيد رئيس : نقول: لنضرب اآلن مثاالً على ذلك

اجلمهورية، أي ال بد ليصبح زيد بن عمرو رئيساً جلامعة دمشق من مرسوم تعيني يصدره السيد رئيس 
نعم : ا صدر املرسوم فهل يرى بالعني أو يلمس باليد؟ أي هل هو من اسمات؟ قد يقول قائلفإذ. اجلمهورية

إن الذي يرى بالعني . هو من اسمات ألن املرسوم يطبع على ورق ويوزع على دوائر الدولة ويرى بالعني
املراسيم إىل اإلنسان  ويلمس باليد هو الورق واحلرب، ولو كان الورق واحلرب هو عني املرسوم، ألمكن إصدار

ولكن مرسوم التعيني هو املعىن املتضمن يف الكتابة والذي يفهمه اإلنسان فقط على أنه مرسوم  .والبهائم معاً
 .بتعيني زيد رئيساً للجامعة

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عندما يطلع إنسان ما على نص املرسوم فإنه يعرف أن فالناً أصبح رئيساً 
ق، وهذا يعين أن معلوماته زادت معلومة، أي أنه كان ال يعرف أن فالناً أصبح رئيساً جلامعة جلامعة دمش

 دمشق، فأصبح يعرف، فهل هذه الزيادة يف املعرفة هي زيادة جمسمة؟
ومبا أن األوامر . وكالمها ال يعد من املشخصات واسمات". املعرفة+ األمر "إن الروح هنا هلا جانبان 

أن يستوعبها اإلنسان، فيجب عليه أن ميتلك أرضية معرفية معينة حىت يستطيع أن يستوعب  والنواهي جيب
فعندما عرب اهللا سبحانه وتعاىل عن نفخة الروح يف . وال ميكن أن تتم املعرفة اإلنسانية دون قالب لغوي. األمر

تاح فهم الروح، وتأويلها مهم إن يف هذه اآلية مف) 31البقرة ) (اآلية.. وعلم آدم األمساء كلها ) :آدم قال
 .جداً يف حتول البشر إىل إنسان

 :عندما ورد السؤال عن الروح جاء اجلواب
 "أوامر). "85اإلسراء ) (قل الروح من أمر ريب) -
 ."معلومات) "85اإلسراء ) (وما أوتيتم من العلم إال قليال) -

 ."احلقائق العلمية"الحظ الربط بني األوامر واملعلومات 
يرتل ) (15غافر ) (يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) :لك جاءت بقية اآليات باملعىن نفسهوكذ

يف سورة  2ونالحظ أن هذه اآلية هي رقم ). 2النحل ) (املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده
ومسى جربيل روحاً ألنه كان  (عجلوهأتى أمر اهللا فال تست) :نرى أا تقول 1فإذا نظرنا إىل اآلية رقم . النحل

يف  86، علماً أن اآلية ("القرآن"ونقل احلقائق العلمية " أم الكتاب"نقل األوامر والنواحي )يقوم مبهمتني مها 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما )فقد أتبع قوله  85سورة اإلسراء شرحت متاماً معىن اآلية 

ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك مث ال جتد لك ) :أتبعها بقوله) 85اإلسراء ) (الأوتيتم من العلم إال قلي
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  .(86اإلسراء ) (به علينا وكيال
هي جمموع ما أوحي إىل حممد صلى  85شرحت بشكل ال لبس فيه أن الروح املذكورة يف اآلية  86إن اآلية 

د فهمنا سؤال اليهود للنيب صلى اهللا عليه وسلم فهماً لق !اهللا عليه وسلم وهل أوحي إليه غري التشريع والعلم؟
خاطئاً، فظننا أم يسألونه عن سر احلياة، علماً بأم كانوا يسألونه عن الناموس الذي جاء إىل موسى 

 .وهلذا اكتفى السائل ذا اجلواب. وعيسى، حيث أن مفهوم الروح عندهم ال يعين سر احلياة
وهكذا . هم خلق اإلنسان ويتجلى ذلك يف أن الروح ليست سر احلياة العضويةهنا يكمن مفتاح القضية يف ف

نرى أنه عندما سئل عن الروح أجاب إجابة شافية وافية، ومل يقل للناس إن الروح سر ال تعرفونه فاسكتوا وال 
اإلنسان،  ، وعلينا جتاوزهم، ألنه دون هذا التجاوز يستحيل تأويل آيات خلق"هكذا فهمها مفسرونا"تسألوا، 

وأي تأويل آليات خلق اإلنسان ينطلق من أن الروح هي سر احلياة هو تأويل خاطئ ال ميكن أن يتطابق مع 
ومن جراء هذا الفهم . وأصول البحث العلمي املوضوعي (objective reality) احلقيقة املوضوعية

نسان وأصل األنواع وتركوه اخلاطئ ابتعد العرب املسلمون مئات السنني عن البحث العلمي يف خلق اإل
 .لغريهم

وجيب أخرياً أن نعلم أن الروح هي القاسم املشترك بني اهللا واإلنسان وأا سر التقدم اإلنساين والرقي وأن 
اإلنسان فقط له روح، فعندما نفخ اهللا الروح يف آدم وهي من ذاته أسجد اهللا له املالئكة ألنه من هذه النفخة 

 ."التصرفحرية "أعطاه اخلالفة 
 .فاهللا يقضي واإلنسان يقضي، واهللا يعلم واإلنسان متعلم

 أم الكتاب هي رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم وهي كتاب اهللا، وقد جاء القرآن تصديقاً هلا - 2

 :حتتوي رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم على عدة فروع وهي
 .احلدود مبا فيها العبادات - 1
 .(الوصايا(اص الفرقان العام واخل - 2
 .أحكام مرحلية - 3
 .أحكام ظرفية - 4
كلباس املرأة يف سورة " يا أيها النيب"تعليمات عامة ال تدخل يف األحكام الشرعية جاءت حتت بند  - 5

 .األحزاب
 ."زوجات النيب"تعليمات خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم  - 6
وهي ختضع لالجتهاد ما عدا احلدود والعبادات وأول من  ممنوعات كاخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم، - 7

اجتهد ا النيب صلى اهللا عليه وسلم وطبقها حسب الظروف املوضوعية يف شبه جزيرة العرب يف القرن 
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 .السابع امليالدي
ول أن ال أريد هنا أن أخوض يف تفصيالت أم الكتاب ألننا أفردنا هلا فصالً خاصاً ا يف الباب الثالث ولكن أق

قل )وهلا الطاعة املنفصلة أو املتصلة لذا قال . هذه هي الرسالة وا أصبح حممد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً
 (اآلية.. وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول )وقال " طاعة متصلة). "32آل عمران ) (اآلية.. أطيعوا اهللا والرسول 

  .عوا النيب، ألن الرسالة أحكام والنبوة علوم، ومل يقل أبداً وأطي"طاعة منفصلة). "92املائدة )
وقد "هذه هي الرسالة اليت طبقها حممد صلى اهللا عليه وسلم بسنته لذا قال صلى اهللا عليه وسلم إن صح 

من خطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع " تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به
 ."أوتيت الكتاب ومثله معه"وقال  ).465ص 3انظر جامع األصول جـ(

لقد كان تطبيق حممد صلى اهللا عليه وسلم ألم الكتاب يف شبه جزيرة العرب يف القرن السابع هو االحتمال 
األول لتطبيق الرسالة وفقاً للشروط املوضوعية زماناً ومكاناً وسنفصل احلديث عن ذلك عند الكالم على 

 .السنة يف حبث أم الكتاب
ليست أحكاماً  (يا أيها النيب) :أن أبني نقطة وهي أن اآليات من أم الكتاب واليت تبدأ بقوله تعاىل ولكن أريد

شرعية، بل هي تعليمات أو حاالت خاصة للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو هي تعليمات عامة وليست تشريعات 
 .تعليمات إجرائية وليست مراسيم تشريعية "وهللا املثل األعلى"أي أا 

أما اآليات املبينات . وقد شرحنا مفهوم البينات بأا بينة يف ذاا. جاءت لفظة اآليات البينات للقرآن لقد
وجاءت اآليات املبينات يف أمور تتعلق بأحكام ظرفية يف أم الكتاب مثل . فهي مبينة لغريها وهي من أم الكتاب

. 19النساء ) (إال أن يأتني بفاحشة مبينة)ه مفرداً مع الفاحشة فقط يف قول" مبينة"وقد وردت لفظ . الزنا
 (وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة)وقوله ). 30األحزاب ) (يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة)و
  .هنا نالحظ أن الفاحشة حباجة إىل ظروف ومالبسات تبينها). 1الطالق )

ه األمور الظرفية والشروط الالزمة إلقامة احلد يف سورة النور يف ومبا أن الزنا مرتبط بأمور ظرفية، فقد بني هذ
ولقد أنزلنا إليكم ) :34إذ بني رمي احملصنات والشهادة واملالعنة مث أتبع ذلك بقوله يف اآلية ) 9- 4(اآليات 

مبينا بالعدة  يف سورة الطالق ذكر بعدها آيات تتعلق 1وعندما ذكر الفاحشة املبينة يف اآلية رقم  .(آيات
رسوالً يتلو )وهذه اآليات تتعلق بالرسالة ولذا ذكر يف آخر سورة الطالق . 7، 6، 4، 2والعالقات األسرية 

 .(11لطالق ) (اآلية.. عليكم آيات اهللا مبينات 

 تفصيل الكتاب - 3

فيه من  وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل الكتاب ال ريب) -
 .(37يونس ) (رب العاملني
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يوسف ) (ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحةً لقومٍ يؤمنون) -
111). 

 .(1هود ) (الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيمٍ خبري) -
ذين آتيناهم الكتاب يعلون أنه مرتل من أفغري اهللا أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً وال) -

 .(114األنعام ) (ربك باحلق فال تكونن من املمترين
 .هذه اآليات تتحدث عن التفصيل، ولكن جيب أن منيز بني نوعني من التفصيل

ابن فارس "وهو أصل صحيح يدل على متييز الشيء من الشيء وإبانته عنه " فصل"اشتق التفصيل من الفعل 
 :على هذا املعىن فالتفصيل حيمل وجهنيو". 505ص 4م

وقد سبق يل أن ذكرت اآليات اليت تتحدث عن الكتاب بأن فيه : التفصيل مبعىن الشرح: الوجه األول - 1
حمكماً ومتشااً واليت تذكر أن القرآن جعل عربياً وأنزل عربياً، وأن أم الكتاب عربية وأن القرآن ال ميسه إال 

تشرح حمتويات الكتاب، لذا فهي ال حمكمة وال متشاة أي ليست أحكاماً وليست املطهرون، هذه اآليات 
وقد جاء ). وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني) :قرآناً فهذه اآليات تسمى تفصيل الكتاب يف قوله

 .(وتفصيل كل شيء)التفصيل مبعىن الشرح يف قوله تعاىل يف آخر سورة يوسف 
لفصل املادي لألشياء زمانياً أو مكانياً أي أن تأيت أحداث متتالية مفصولة زمنياً بعضها عن ا: الوجه الثاين - 2

الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاين، فهذا يعين أن هناك فاصالً زمنياً فصل : بعض كأن نقول
أرسلنا عليهم الطوفان واجلراد ف)بينهما وأما جاءا بالتتايل ومبعىن الفصل الزمين كأحداث متتالية جاءت اآلية 

فهنا ذكر مخس  (133األعراف ) (والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني
آيات من اآليات البينات التسع اليت جاءت إىل موسى ولكن ذكر هنا أن هذه اآليات اخلمس كانت آيات 

 .مفصالت أي مفصوالً بعضها عن بعض
وفان أوالً مث تاله اجلراد وهكذا حىت الدم، وهناك أيضاً الفصل املكاين أي فصل آيات الكتاب إذ جاء الط

وهو ) :وعلى هذا األساس نفهم قوله تعاىل). السور(بعضها عن بعض ووضعها يف أماكن خمتلفة يف الكتاب 
كأن نقول وهللا  سورة، 114أي أن الكتاب مفصل إىل ) 114األنعام ) (الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً

هذا ليبني أن فصل اآليات بعضها عن بعض . إن كتاباً ما مؤلف من فصلني أو ثالثة فصول: املثل األعلى
 .توقيفي وأن عدد اآليات وترتيبها يف كل سورة توقيفي من اهللا

ن فهذه اآلية تتحدث ع) 1هود ) (الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيمٍ خبري)أما قوله تعاىل 
لذا وضع الكتاب يف صيغة " أم الكتاب"الفصل املكاين للكتاب احملكم والذي ميثل جمموع اآليات احملكمات 

هذا . وهو هنا الكتاب احملكم وليس املصحف (أحكمت آياته)مث عرفه بإضافة " كتاب"النكرة يف قوله 
 سورة البقرة مث نرى أحكاماً الكتاب احملكم نرى أن األحكام فيه متوزعة يف كل املصحف، فنرى أحكاماً يف

اخل وهذا ما ال نراه يف الكتب اإلنسانية، فعندما نقرأ أحكام الدستور لدولة .. أخرى يف سورة النساء واملائدة 
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  .ما، نرى أن هذه األحكام حتمل صفة التتايل فنرى املادة األوىل تتلوها املادة الثانية وهكذا
هذا الفصل يف اآليات  .آية كونية مث قصص مث حكم آخر وهكذاولكن يف الكتاب نرى حكماً ما يتلوه 

مث فصلت من لدن حكيم ) :احملكمات لبعضها عن بعض إمنا هو من اهللا، يدلك على ذلك أنه أتبعها بقوله
 .(خبري

ماذا وضع بني آيات الكتاب احملكم؟ لقد جاءت اإلجابة على هذا السؤال يف سورة فصلت : فإذا سأل سائل
 .(3فصلت ) (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقومٍ يعلمون) :يف قوله

 :لنرى اآلن الربط
 .(كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقومٍ يعلمون) (الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري)

فُصل ، أي أن آيات الكتاب احملكم "كتاب"هي حال لفعل فصلت وليست وصفاً لكلمة " قرآناً عربياً"فصيغة 
 .(من لدن حكيمٍ خبري) :بعضها عن بعض ووضع بينها القرآن وفاعل الفصل هو اهللا سبحانه وتعاىل لقوله

هو الذي أنزل ) :من آل عمران وهي 7إن التيه األكرب يف كتب التفاسري هو أن أصحاا مل يربطوا بني اآلية 
ويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأ

تفصيل الكتاب، ال حمكم وال : "نوع اآلية (يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب
 ."متشابه
: نوع اآلية) (الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري) :من سورة هود وهي/ 1/واآلية 

 .(من أصوات السبع املثاين" الر"تفصيل الكتاب و
تفصيل : نوع اآلية) (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقومٍ يعلمون) :من سورة فصلت وهي/ 3/واآلية 
 .(الكتاب
اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين تقشعر منه جلود الذين ) :من سورة الزمر وهي/ 23/واآلية 

 .(تفصيل الكتاب: يةنوع اآل) (اآلية.. خيشون رم 
إن اخلطأ هو الظن بأن الكتاب املقصود ذه اآليات املذكورة أعاله هو نفسه، أي أن الكتاب املوجود ما بني 

وبدون هذا التفريق ال ميكن وضع منهج علمي لفهم الكتاب  .دفيت املصحف هو املقصود ذه اآليات كلها
 .من أحكام وقرآن وتفصيل الكتاب

ما هي الغايات اليت فصل الكتاب من أجلها على هذا الشكل أي ملاذا : سأل السؤال التايلاآلن ميكن أن ن
 تداخل التشابه وتفصيل الكتاب بني احملكم، مث تفصيل الكتاب إىل هذا العدد واملواقع من السور واآليات؟

ز، وقد حصل فعالً هذا إن اهلدف األول الذي نراه هو أن اآليات احملكمات قابلة للتزوير وليس فيها أي إعجا
أي أن اجتهادات أحبار اليهود أضيفت إىل . عند اليهود، إذ نرى عندهم أحكاماً جاء ا أحبار اليهود

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من ) :األحكام اليت جاءت إىل موسى إضافة ويف هذا قال
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أما الشكل  .كتاب بالنسبة لليهود والنصارى هو األحكام فقطإن ال: وقد قلت) 79البقرة ) (اآلية.. عند اهللا 
الذي وضع به القرآن بني األحكام فإن أي اجتهاد يف األحكام ال ميكن وضعه داخل هذه األحكام، ألن عدد 
اآليات وترتيبها يف السورة الواحدة املؤلفة من حمكم ومتشابه وال حمكم وال متشابه مضبوطٌ متاماً وموقع كل 

وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقاً ملا بني )ضبوطٌ متاماً، وهذا ما أكده اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة املائدة آية م
 .(48املائدة ) (اآلية.. يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 

هذا القرآن هو تصديق ملا بني يديه من الكتاب، . فالكتاب باحلق هو القرآن وهو النبوة مع تفصيل الكتاب
أي أن الوظيفة الثانية للقرآن بعد تصديق أم . الكتاب هي من الكتاب حيث تشكل مع القرآن الكتاب وأم

: واهليمنة يف اللسان العريب تعين احلفظ والرقابة فنقول. هي اهليمنة على أم الكتاب" الذي بني يديه"الكتاب 
وهو احلافظ " املهيمن"سم اهللا ومنه جاء ا .هيمن الطري على فراخه عندما يفرد جناحيه فوقهم ليحفظهم

 .والرقيب
والناحية األخرية اليت نراها يف تفصيل الكتاب هذا التداخل يف املواضيع يف السورة الواحدة فنرى أن قصة 

موسى يف أكثر من موضع وكذلك آيات خلق اإلنسان وخلق الكون حيث نراها متداخلة مع غريها ومتناثرة 
 :ية الرياضية هلذا النسق، ولكن الذي نقوله هو ما يليضمن نسق ال ندري إىل اآلن اآلل

إذا نظرنا إىل جسم اإلنسان وهو أكمل املخلوقات املعروفة رأينا أن أعضاء جسم اإلنسان متداخل بعضها 
ببعض، فهناك األجهزة واألعضاء املختلفة هلذه األجهزة، مث نرى أيضاً أن األجهزة املختلفة متداخل بعضها 

اجللد وحده والعظام وحدها والعضالت وحدها وكذلك األعصاب واألوردة والشرايني، كل  ببعض، فال نرى
هذا متداخل بعضه ببعض، فال نرى يف اإلنسان أوالً طبقة كاملة من العظام تليها طبقة كاملة من األوعية 

 .وهكذا دواليك.. الدموية تليها طبقة كاملة من العضالت
فاألحوال اجلوية هي احلرارة والرطوبة والرياح ولكن هذه العناصر متداخل  مث جند هذه الظاهرة يف الطبيعة،

وأن الذي صنع اإلنسان والطبيعة هو الذي صاغ اإلنزال وأمر  .بعضها ببعض مكاناً وزماناً غري مفصولة
مث إن اإلنسان منذ ألف عام . بالترتيل وفصل الكتاب، فنرى هذا التشابه العجيب حيث أن الناموس واحد

اخل، وهكذا عندما .. اهد الدم وقال عنه إنه سائل أمحر واآلن نرى الدم فيه كريات محر وبيض وصفائح ش
نظر األقدمون إىل القرآن شاهدوه كما شاهد األقدمون الدم، واآلن حنن نشاهده كما نشاهد اآلن الدم أكثر 

زيع آياته وتفصيله معقد كتعقيد والقرآن يف صياغته، والكتاب يف تو. وضوحاً مع معرفة الوظائف لكل مركب
 .تركيب جسم اإلنسان، وما زلنا إىل اليوم نكتشف اجلديد وأمامنا الكثري الكثري لنبحث عنه ونعلمه

إن النتيجة األساسية اليت نستنتجها من تفصيل الكتاب أن هناك سوراً يف الكتاب كلها قرآن، وسوراً يف 
فيها أم الكتاب فقط، فإذا كان هناك سورة كلها من أم الكتاب  الكتاب فيها قرآن وأم الكتاب معاً، وسوراً

أي أن كل آياا حمكمات فتصبح السورة حمكمة، وفعالً هناك سورة واحدة فقط يف الكتاب حمكمة ليس فيها 
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ويقول الذين آمنوا لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة ) :قرآن، وقد نبهنا اهللا هلذا يف سورة حممد يف قوله
 (وذكر فيها القتال رأيت الذين يف قلوم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت فأوىل هلم حمكمة

  .(20حممد )
سورة حمكمة، قال عنها حمكمة للتعريف أي ليميزها عن بقية السور، ولو كانت كل : يف هذه السورة قال

فعندما ". سورة"نزال والترتيل للفظة السور يف الكتاب حمكمة ملا قال سورة حمكمة، مث الحظ كيف جاء اإل
وعندما ذكر اإلنزال للسورة أتبعها مبعلومات ) لوال نزلت سورة(ذكر الترتيل مل يعط أي معلومات يف قوله 

فإذا تصفحنا الكتاب نرى أن هذه السورة احملكمة هي  .(اآلية.. فإذا أنزلت سورة حمكمة ) :لإلدراك يف قوله
مث نرى أن هذه هي السورة الوحيدة يف الكتاب اليت ال  (براءةٌ من اهللا ورسوله)آلية سورة التوبة اليت تبدأ با

والسبب يف ذلك هو عد وجود أي آية من آيات القرآن فيها وبالتايل ال  "بسم اهللا الرمحن الرحيم"تبدأ بـ
ذفت البسملة لذا ح) 2-1الرمحن ) (علم القرآن* الرمحن )ميكن أن يكون اسم الرمحن يف البسملة لقوله 

ال تعين أنه علمه لآلخرين مبعىن العملية التعليمية،  (علم القرآن)كلها ألن القرآن كله رمحاين حيث أن آية 
  .ولكنها تعين أنه وضع امسه الرمحن عالمةً للقرآن لكي مييز

عتربوها تتمة وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم واعني هلذه احلالة متاماً حيث وضعوها سورة لوحدها ومل ي
قرآن "فإذا أردنا أن نقارن بني سورتني يف الكتاب إحدامها حمكمة متاماً واألخرى متشاة متاماً . لسورة األنفال

فإن ما نراه " كلها متشابه"وسورة الصافات " كلهم حمكم"فما علينا إال أن ننظر إىل سورة التوبة  "فقط
. غة، فسورة الصافات هي من أعقد السور يف الكتاببشكل واضح هو اختالف املواضيع واختالف الصيا

إن عدد : ؟ لقلت"أم الكتاب"أكثر أم عدد آيات احلكم " القرآن"هل عدد آيات املتشابه : ولو سألين سائل
ألن هناك أكثر من سورة واحدة يف الكتاب كلها " أم الكتاب"آيات ملتشابه أكثر بكثري من عدد آيات احملكم 

 .قرآن
وجزء من أم الكتاب له عالقة  (37الرعد ) (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً)الكتاب أنزلت عربية ومبا أن أم 

أما القرآن فليس له عالقة ". أسباب الرتول"باألحداث اليت حصلت يف أثناء بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم )باألحداث اليت حصلت يف أثناء بعثته صلى اهللا عليه وسلم وأنزل أيضاً عربياً 

القرآن أعجمي وأم الكتاب : فلو جعل القرآن فقط عجمياً ألصبح يف الكتاب لغتان .(2يوسف ) (تعقلون
أي يصبح الكتاب بلغتني عربية وأعجمية وآيات متداخلة بلسانني، األحكام . وتفصيل الكتاب باللسان العريب

ام وتفصيل الكتاب تالزم اإلنزال والترتيل وال يوجد فيهما جعل وتفصيل الكتاب عربية حيث أن يف األحك
ولو جعلناه ) :ويف هذا اال بالضبط يف سورة فصلت. والقرآن أعجمي فوجب فصل بعضهما عن بعض

  .(44فصلت ) (اآلية.. قرآناً أعجمياً لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب 
تعود على جممل الترتيل كله حيث " آياته"بعض، واهلاء يف أي فصل بعضها عن " فصلت آياته"الحظ هنا 
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إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم وإنه لكتاب عزيز ) :يف قوله 42و 41يف اآليات " الذكر"ذكره يف جمال 
وهل ميكن أن جيعل القرآن أعجميا؟  .(ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد(* ) 

هو أن القرآن له وجود مسبق قبل أن يكون عربياً وإمنا جعل عربياً دفعة : األول: عم، لسببنين: اجلواب
وثانياً أن مهمة النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت نقل القرآن إىل الناس دون تأويل، ويف . واحدة يف اإلنزال

زيرة العرب، والعرب قوم هذا كان عجب العرب بأن يرتل القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم يف شبه ج
  .متخلفون عن غريهم فكانت جتاورهم فارس والروم

وقالوا لوال نزل هذا القرآن على ) :وكان الروم والفرس متقدمني من الناحية العلمية واحلضارية على العرب
الحظ أن هذه اآلية جاءت حول القرآن فقط، وليس حول أم ). 31الزخرف ) (رجلٍ من القريتني عظيم

هنا من اتمع " القرية"و .والقرآن ال عالقة له بأسباب الرتول، والقريتان هنا مها الروم والفرس .تابالك
ومنها جاء االستقرار ألن الروم والفرس كانوا مؤهلني أكثر من العرب الستقبال " رو"ٌاملستقر من فعل 

ا فإنه كان كثرياً ما يسبق إىل ظين وهلذ). 32الزخرف ) (أهم يقسمون رمحة ربك) :القرآن هلذا أتبعها بقوله
 .أن املقصود بالقريتني إمنا هو الفرس والروم، ال مكة والطائف

وفعالً، من الناحية املوضوعية، لو كان القرآن أعجمياً وبقية الكتاب عربياً لرأينا يف السورة الواحدة اآليات 
ذا مل تفصل اآليات بعضها عن بعض العربية على ملا: ولربز التساؤل التايل. املتداخلة آية عربية وأخرى أعجمية

 :وإنه ملن الوهم الكبري الظن بأن قوله .(ولقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب)حدة واألعجمية على حدة 
هو أن القرآن أعجمي والنيب صلى اهللا عليه وسلم عريب حيث أا ال تستقيم من الناحية  (أأعجمي وعريب)

 "أأعجمي وعريب" عطف القرآن على النيب، ولكن املعىن يستقيم متاماً عندما تعود مجلة اللغوية، أي كيف يتم
 .على الكتاب نفسه أي جزء منه أعجمي وجزء آخر عريب

أنزل عربياً دون هذه " أي الذكر املوجود بني دفيت املصحف"إن الكتاب كله : ملاذا مل يقل: قد يسأل سائل
 :ذه التفاصيلالتفاصيل؟ أقول إن هناك سببني هل

أي له وجود مسبق يف لوح حمفوظ وإمام " جعل عربياً وأنزل عربياً"القرآن تالزم فيه اجلعل واإلنزال  - 1
مبني، أما أم الكتاب وتفصيل الكتاب فليس هلما وجود مسبق بل تالزم اإلنزال والترتيل فيهما وال يوجد 

 .فيهما جعل
ات السبع املثاين حيث أا ليست بلسان عريب وإمنا هي أصوات هناك آيات يف الكتاب غري عربية وهي آي - 2

بل هي ألفاظ مركبة من أصوات . اخل… ليست عربية وال تركية وال إنكليزية / يس * امل /إنسانية أي أن 
تتألف من صويت الياء والسني ومها موجودان يف كل  "يس" فمثالً لفظة. تتألف منها اللغات اإلنسانية قاطبة

املؤلفة من أصوات اهلمزة والالم والراء هي أصوات  "الر" ل األرض دون استثناء، وكذلك لفظةألسن أه
موجودة يف كل لغات أهل األرض فهذه األلفاظ ليست عربية وال غري عربية، ألن اللفظة يف لسان ما تتألف 
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عربية  "يس" أو لفظة "امل" ولو كانت لفظة". املعىن يف الذهن"ترتبط مبعىن وهو املدلول " دال"من أصوات 
  .ملا مضى أربعة عشر قرناً على نزوهلا وما زلنا ال نفهمها

وهناك مئات اآلالف بل املاليني أتقنوا اللسان العريب على مدار أربعة عشر . اهللا أعلم مبرادها: ونكتفي بالقول
ة ألا كلمة تدخل ضمن لفظة عربية ألدرك اإلنسان العريب معناها يف الذهن مباشر "امل" ولو كانت. قرناً

" أمل"بل يوجد كلمة تلفظ  "ألف الم ميم"مفردات لسانه، ولكن ال يوجد يف اللسان العريب كلمة تلفظ 
هي خمتلفة متاماً ) أمل نشرح لك صدرك(يف آية " أمل"ولكن ). 1اإلنشراح ) (أمل نشرح لك صدرك. (كقوله

 .إن الكتاب كله أنزل عربياً: يقلوهكذا يظهر جلياً ملاذا مل  ."ألف الم ميم"عن آية 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب )من سورة آل عمران قوله  7ورد يف اآلية 

فلو . هذه اآلية صنفت اآليات يف الكتاب إىل أكثر من نوعني) 7آل عمران ) (اآلية… وآخر متشاات 
ومتشابه فقط لوضع اآليات املتشاات معرفة أي يف صيغة إن الكتاب فيه نوعان من اآليات حمكم : قلنا

يف هذه احلالة يفهم أن كل اآليات غري احملكمات هي متشاات ولكن كونه وضع التشابه " واألخر متشاات"
يف حالة غري معرفة يفهم أن غري احملكم فيه متشابه ولكن ليس كله متشااً فنستنتج بالضرورة أن هناك آيات 

اب ال حمكمات وال متشاات، هذه اآليات هي تفصيل الكتاب حيث ورد يف الكتاب آيات كثرية يف الكت
  .تشرح حمتويات الكتاب وأعتقد أن هذه املعضلة وقع فيها الكثري ممن عملوا يف علوم الكتاب

ابه يف إن الكتاب فيه حمكم وفيه متش: يف سورة آل عمران واليت تقول 7و أوضح مثال على ذلك اآلية رقم 
ال هي غري متشاة ألا هي : هل هي متشاة؟ واجلواب :هذه اآلية نفسها كيف تصنف. اآليات غري احملكمة

واالستنتاج املنطقي أا آية من الكتاب تشرح حمتوياته، هذا النوع من . اليت أخربتنا عن وجود احملكم واملتشابه
 (وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني) :يف قولهمن سورة يونس  37اآليات مت تصنيفها يف اآلية رقم 

أي أن اآليات اليت تشرح حمتويات الكتاب وتصنيفاته هي تفصيل الكتاب وعددها يف الكتاب ليس بالعدد 
 .القليل

من سورة يونس اليت تقول إن هناك قرآناً وهناك تصديق الذي بني يديه وهناك تفصيل  37اآلية : مثال آخر
نفسها ال حمكمة وال متشاة وتنتمي إىل زمرة اآليات اليت تدخل حتت عنوان تفصيل الكتاب الكتاب هي 

ليست أحكاماً وليست قرآناً ) 87احلجر ) (ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم)وكذلك اآلية 
فهي شارحة  وليست من السبع املثاين ألا تتكلم عن عطف القرآن على السبع املثاين وليست قصصاً

وقد أكد أن تفصيل الكتاب . للمتشابه يف الكتاب وهو القرآن والسبع املثاين فتدخل حتت بند تفصيل الكتاب
وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب )موحى من اهللا أيضاً وليس من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

 .ات الكتاب ال شرح أحكام الكتابهنا جاء تفصيل الكتاب مبعىن شرح حمتوي). 37يونس  (العاملني
أي أن ترتيب اآليات . أما املعىن الثاين لتفصيل الكتاب فهو فصل آيات الكتاب بعضها عن بعض فصالً مادياً
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آية  286يف كل سورة وعدد هذه اآليات هو أمر توقيفي من اهللا سبحانه وتعاىل، فنرى أن سورة البقرة فيها 
اآليات يف كل سورة مل يأيت حسب نزوهلا بالضرورة بل مت ترتيبها وحياً آية وتسلسل  200وآل عمران فيها 

الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن ) :وقد جاء هذا املعىن املادي يف الفصل ال يف الشرح يف قوله تعاىل
 .، وسيأيت شرح هذه اآلية يف حينه)1هود ) .(حكيم خبري

يف سورة  37يف آل عمران واآلية رقم  7كتاب مثل اآلية رقم هل آيات تفصيل ال: يبقى لدينا سؤال هام هو
يونس أهي من النبوة أم من الرسالة إا قطعاً ليست من الرسالة ألن ليس فيها أحكام وال أوامر وال نواه وال 

 :مواعظ أو وصايا، ويبقى أحد االحتمالني
فإا تدخل حتت بند النبوة حيث أا آيات أا من النبوة ألن مواضيعها كلها إخبارية تعليمية، لذا : األول

 .تعليمية شارحة حملتويات الكتاب ولكنها غري متشاة
أا ليست من النبوة وال من الرسالة وأنا أستبعد هذا االحتمال حيث أن الكتاب الذي أوحي إىل حممد : الثاين

: وسلم نيب ورسول وله مقامان فقطفمحمد صلى اهللا عليه . صلى اهللا عليه وسلم حوى النبوة والرسالة معاً
مقام النبوة ومقام الرسالة فال يوجد أي مقام آخر إضايف نعطيه للنيب لكي يغطي تفصيل الكتاب، وبالتايل 

فآيات تفصيل الكتاب تدخل يف النبوة ولكنها ليست متشاة وليس هلا عالقة بلوح حمفوظ أو إمام مبني بل 
 .أوحيت مباشرة من اهللا تعاىل

 كتاب الربوبية" النبوة"كتاب األلوهية والقرآن والسبع املثاين " الرسالة"أم الكتاب  - 4

 :تعريف األلوهية والربوبية -
 (احلمد هللا رب العاملني) :لقد جاء يف الكتاب أن اهللا سبحانه وتعاىل هو إله الناس وهو رب العاملني بقوله

رب )وقوله ) 33احلج ) (فإهلكم إله واحد)وقوله ). 19حممد ) (فاعلم أنه ال إله إال اهللا)وقوله ). 1الفاحتة )
 فما معىن مصطلح الرب ومصطلح اإلله؟). 17الرمحن ) (املشرقني ورب املغربني

 
 :الرب -

فنقول إن األب هو رب األسرة والسيد، فعالقة األب . جاءت الرب يف اللسان العريب من امللك والسيادة
 (يا صاحيب السجن أما أحدكما فيسقي ربه مخراً) :وسيطرة كقوله تعاىلباألسرة هي عالقة سيادة وملكية 

األول يطيعه، والثاين ال : ، فإذا كان لزيد ثالثة أوالد)42يوسف ) (اذكرين عند ربك)وقوله ) 41يوسف )
 بوهم؟ يطيعه وال يعصيه، والثالث ال يعترف به أصالً، فهل مواقف األوالد الثالثة تغري من حقيقة أن زيداً هو أ

فالربوبية هي حقيقة موضوعية خارج الوعي اإلنساين وهي عالقة اهللا مبخلوقاته كلها وهي عالقة سيطرة 
فعندما ندرس قوانني الفيزياء والكيمياء واجلاذبية فإننا  .وملكية وسيادة وهي عالقات صارمة ال تبديل فيها

مؤمنهم "عي اإلنساين، فاهللا هو رب الناس ندرس قوانني الربوبية حيث أا قوانني صارمة تعمل خارج الو
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  .ورب الشجر والسموات واألرض شاؤوا أم أبوا، عرفوا أم مل يعرفوا" وكافرهم
وهذا اإلدعاء كان إدعاء ملكية ) 24النازعات ) (أنا ربكم األعلى)لذا فعندما ادعى فرعون الربوبية قال 

ليس ملك مصر وهذه األار جتري من حتيت أفال  ونادى فرعون يف قومه قال يا قوم أليس) :وسيادة بقوله
أي أن فرعون يف ادعائه الربوبية، حسب أن مصر بأراضيها وأارها ومسائها ) 51الزخرف ) (تبصرون

 .ومزروعاا وحيواناا وسكاا هي ملكه الشخصي يتصرف ا كيف يشاء ومىت يشاء دون أن يعارضه أحد
فمن هو خليفة اهللا يف ) 30البقرة ) (إين جاعل يف األرض خليفة)للمالئكة وعندما قال اهللا سبحانه وتعاىل 

األرض غري اإلنسان؟ فخالفة اإلنسان هللا يف األرض هي أن أعطاه سلطة من سلطاته، وسلطان اهللا على 
املخلوقات ه من مقام الربوبية، فأعطى اهللا لإلنسان من هذا املقام فأصبح اإلنسان ميلك األرض والسماء 

  .يتصرف ا وتعلم قوانني الربوبية يف اِألشياء لكي يصبح هو رباً هلاو
 :فعندما عرف اجلاذبية وقوانني الدفع صعد إىل القمر مث مع الزمن سيتصرف يف القمر يف هذا اال قال تعاىل

ألرض إال أمل تر أن اهللا سخر لكم ما يف األرض والفلك جتري يف البحر بأمره وميسك السماء أن تقع على ا)
أمل تروا أن اهللا سخر لكم ما يف السموات وما يف )وقوله تعاىل ) 65احلج ) (بإذنه إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم

 (األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنةً ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علمٍ وال هدى وال كتابٍ منري
 (يف األرض مجيعاً منه إن يف ذلك آليات لقومٍ يتفكرونوسخر لكم ما يف السموات وما )وقوله ) 20لقمان )
 .(13اجلاثية )

خليفة اهللا يف األرض يف مقام الربوبية أصبح مالكاً هلا مسيطراً عليها متصرفاً ا مث " مؤمناً أو كافراً"فاإلنسان 
حول نفخة  أنظر مقاليت"فماذا أعطى اهللا لإلنسان بالضبط لكي يصبح خليفة له؟ . سيتصرف يف السموات
 ."الروح من هذا الكتاب

 :أما األلوهية فهي كما يلي
. مبا أن اهللا أعطى اإلنسان خالفته يف األرض فأعطاه من الرببوية، وطلب منه مقابل ذلك طاعة ألوامره ونواهه
 هذه الطاعة جاءت يف األلوهية أي أن يعترف اإلنسان أن اهللا إالهه، وهذا االعتراف يعرب عنه بطاعة أوامر

 .اهللا
فالربوية هي عالقة صارمة بني اهللا وكل خملوقاته وأعطيت للناس سواسية، أما األلوهية فهي اعتراف من العاقل 

يوسف ) (أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون)فقط باهللا وبتوحيده وبأوامره 
لكي يؤكد وحدانية الربوبية وأن الربوبية سيطرة وملكية و. الحظ هنا أن اخلطاب موجه إىل العاقل فقط). 40

هنا نالحظ كيف ) 39يوسف ) (يا صاحيب السجن ءاأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار) :وقهر قال
  .ذكر الوحدانية والقهر مع الربوبية

هي عالقة طاعة اختيارية  واأللوهية. فالربوبية عالقة سيادة وملكية وهي عالقة موضوعية صارمة ال خيار فيها
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 .من العاقل فقط
ونشري إىل أمر هام جداً وهو أن الربوبية تسبق األلوهية، فقبل وجود العاقل ال يوجد ألوهية، وإمنا وجدت مع 

" رب العاملني"بل نرى صيغة " إاله السموات واألرض"أو " إال العاملني"العاقل لذا ال نرى يف الكتاب صيغة 
 ."ضرب السموات واألر"

وقال فرعون يا أيها املأل )وكان هنا ادعاء فرعون الثاين، وهو إدعاء األلوهية الذي سبقه ادعاء الربوبية بقوله 
أما قوله  .(يا أيها املأل)هنا اخلطاب للعاقل فقط يف قوله ) 38القصص ) (اآلية.. ما علمت لكم من إله غريي 

ملاذا الطاعة الكاملة؟ ألجاب : املة من العاقل، ولو سألتهكان طلباً للطاعة الك (ما علمت لكم من إله غريي)
أي مبا أنين أنا ربكم فانكم ) 29غافر ) (ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد)من مقام الربوبية 

  .سترون ما أرى، ألين أعرف مصاحلكم أكثر ما تعرفوا أنتم أنفسكم
ءآمنتم )مقام الربوبية ألنه مالكهم وألم عصوه يف مقام األلوهية وعندما أعدم فرعون السحرة أعدمهم من 

فأخذه اهللا )لذا قال تعاىل عن فرعون . عصوه هم يف الطاعة فأعدمهم بامللكية) 71طه ) (له قبل أن آذن لكم
ا ذكر فاألوىل هنا هي ادعاء الربوبية واآلخرة هي ادعاء األلوهية وهن). 25النازعات ) (نكال اآلخرة واألوىل

 .(أنا ربكم األعلى) .اآلخر قبل األوىل وهي األلوهية ألا جاءت بعد قوله
: فطلب منا أن نقول" الرسالة"فإذا أخذنا اآلن الكتاب نرى أن كل أوامر اهللا ونواهيه جاءت يف أم الكتاب 

ففيها كلها " النبوة" ونرى كل القوانني املوضوعية الصارمة جاءت يف القرآن" ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا"
ألن اهللا رم شاؤوا أم أبوا " ال إله إال اهللا"ال رب إال اهللا، بل طلب منهم أن يقولوا : "قوانني الربوبية، ولو قال

كال مند هؤالء )حيث قال " كافرهم ومؤمنهم"فاهللا رب الناس . إّ أم ال يستطيعون أن يتحدوه يف ربوبيته هلم
كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك ) (20اإلسراء ) (كان عطاء ربك حمظوراًوهؤالء من عطاء ربك وما 
واهللا من مقام الربوبية يرزق املؤمن والكافر ويعطي املطر والغيث ) 20اإلسراء ) (وما كان عطاء ربك حمظوراً

 .ه رمفإذا سأل سائل ملاذا؟ فاجلواب ألن. والشمس وكل قوانني الطبيعة للمؤمن والكافر على حد سواء
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا ) :الحظ قوله تعاىل

فعندما دعا ) 126البقرة ) (واليوم اآلخر قال ومن كحفر فأمتعه قليالً مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري
منهم باهللا واليوم اآلخر، أما غري املؤمن قال يدخل يف إبراهيم اهللا أن يرزق أهل البيت احلرام فقط من آمن 

فما )-قليالً هنا تعين يف هذه احلياة الدنيا لقول (قال ومن كفر فأمتعه قليالً)دعاء إبراهيم كان رد اهللا عليه 
.. قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى )وقوله ) 38التوبة ) (متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل

 .(77النساء ) (اآلية
مث نرى أيضاً أن اهللا مل يطلب من أحد االعتراف بربوبيته، وكل الرساالت جاءت من أجل األلوهية، ال من 

شهد اهللا أنه ال إله إال هو )فبدأ بقوله . جاءت من أجل أن يعترف العاقل بأن اهللا هو اإلهه. أجل الربوبية
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فإذا تصفحنا كل آيات . حظ الشهادة من اهللا واملالئكة وأولو العلمال) 18آل عمران ) (املالئكة وأولو العلم
ففي . إن غري العاقل شهد هللا باأللوهية، وخطاب األلوهية يعود للعاقل: الكتاب فلن نرى أن هناك آية تقول

 :خطاب الرسل ألقوامهم كانت األلوهية هي العمود الفقري للخطاب
 .(133البقرة ) (م وإمساعيل وإسحاققالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهي) -
 .الحظ أن اخلطاب للعاقل). 163البقرة ) (وإهلكم إله واحد) -
 .(73املائدة ) (لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد) -
 .(19األنعام ) (قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء مما تشركون) -
 .(102األنعام ) (إال هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم اهللا ربكم ال إله) -

 .ربكم ــ خالق كل شيء"هنا الحظ 
 .ال إله إال هو ـــ فاعبدوه

 .واعبدوه تعود على ال إله إال هو. فخالق كل شيء تعود على ربكم
 .(90يونس ) (آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل) -
 .(50هود ) (ن إله غريه إن أنتم إال مفترونقال يا قوم ابعدوا اهللا ما لكم م) -
 .(14طه ) (إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري) -

 .الحظ كيف أتبع العبادة باأللوهية
 .(51النحل ) (وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد) -
 .(29األنبياء ) (ومن يقل منهم إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم) -
 .(32املؤمنون ) (فأرسلنا فيهم رسوالً منهم أن ابعدوا اهللا ما لكم من إله غريه) -
 .(60النمل ) (أإله مع اهللا بل قوم يعدلون) -
 .(61النمل ) (أإله مع اهللا بل أكثرهم ال يعلمون) -
 .(88القصص ) (وال تدع ع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو) -

 .يذكر مقام األوهية يذكره من باب قبول العاقل له، ومن باب أن يتخذ العاقل اهللا إالههنالحظ أنه عندما 
 .(39اإلسراء ) (وال جتعل مع اهللا إهلاً آخر فتلقى يف جهنم ملوماً مدحوراً) -
 .(14الكهف ) (ربنا رب السموات واألرض لن ندعو من دونه إهلاً) -

 .ألوهلية لدعاء العاقل فقطالحظ كيف ذكر الربوبية للسموات واألرض وا
 .(68الفرقان ) (والذين ال يدعون مع اهللا إهلاً آخر) -
 .(29الشعراء ) (قال لئن اختذت إهلاً غريي ألجعلنك من املسجونني) -
 .(213الشعراء ) (فال تدع مع اهللا إهلاً آخر فتكون من املعذبني) -
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 .(138راف األع) (قالوا يا موسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة) -
أال تعبدوا إال "وال جند صيغة ". وال تدع مع اهللا رباً آخر"فإذا تصفحنا كل آيات الكتاب ال نرى صيغة 

 ."الرب
إين توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على )وعندما دعا هود قومه قال 

 .(56هود )(صراط مستقيم
وإىل عاد أخاهم هوداً قال يا ) :فعالم اخلالف؟ كان اخلالف على األلوهية بقوله (اهللا ريب وربكم)لقد قال 

ومل يقل ما  .(ما لكم من إله غريه)قال ). 50هود ) (قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه إن أنتم إال مفترون
أن نفهم أن اهللا وجيب علينا . لكم من رب غريه ألن األمر مفروغ منه بأن اهللا هو رب هود ورب قوم هود

وجيب علينا أن نفهم أن اهللا سبحانه وتعاىل هو رب حممد . سبحانه وتعاىل هو رب حممد هود ورب قوم هود
صلى اهللا عليه وسلم ورب أيب هلب، وأن اهللا سبحانه وتعاىل إاله حممد صلى اهللا عليه وسلم ولكنه ليس بإاله 

 .ه واختذ آهلة غريهإن أبا هلب مل يؤهله ومل يعترف بألوهيت. أيب هلب
فمن هنا نستنتج أن أم الكتاب هي " الرسالة"ومبا أن جمال أوامر اهللا سبحانه وتعاىل جاءت يف أم الكتاب 

كتاب األلوهية، ومبا أن قوانني الكون الصارمة وظواهره جاءت يف القرآن اعترف ا الناس أم مل يعترفوا 
 .بالقرآن هو كتاب الربوبية

إن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا )هي كتاب األلوهية وهو كتاب اهللا قال يف سورة فاطر  ومبا أن أم الكتاب
 .(29فاطر ) (الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنيةً يرجون جتارة لن تبور

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ) :أما عن كتاب الربوبية فقال
 .(27الكهف ) (ملتحداً

لن )فيها رجاء، و (يرجون جتارةً لن تبور)إن مالحظة الفرق الكبري بني اية اآلية األوىل واية اآلية الثانية، فـ
 .فيها حتمية (جتد من دونه ملتحداً

 (وما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر) :وعندما ذكر موسى اآليات البينات التسع قال
 .هنا نالحظ أيضاً أن اآليات البينات فيها الربوبيةو). 102اإلسراء )

هذا ) ."كتاب ربك" "القرآن"وتالوة كتاب الربوبية النبوة " أم الكتاب"فهنا جاءت تالوة كتاب اهللا الرسالة 
والكتابان مجعاً يف املصحف مع آيات تفصيل الكتاب، ومبا أن احلياة ) 203األعراف ) (بصائر من ربكم

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب ) :األجر من مقام الربوبية فقد قالواملوت والرزق و
 (26النمل ) (اهللا ال إله إال هو رب العش العظيم) (180-164-145- 127-109الشعراء ) (العاملني

 ."رب األمر والنهي"
 .(91النمل ) (إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها) -
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 .ةالحظ ب هذه البلد
 .(37النبأ ) (رب السموات واألرض وما بينهما الرمحن) -
 .(3قريش ) (فليعبدوا رب هذا البيت) -
 .(90طه ) (وإن ربكم الرمحن فاتبعوين وأطيعوا أمري) -

وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف )وعندا جعل اهللا اإلنسان خليفة يف األرض جعله من مقام الربوبية لقوله 
 .(30البقرة ) (األرض خليفةً

فهو أن أحبار ) 31التوبة ) (اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون اهللا)أما قوله عن النصارى بأم 
 :النصارى ورهبام مارسوا أمرين مها من اختصاص الربوبية وال يوجد فيهما أية طاعة وتشريع

ن اجلنة على الناس بصكوك وهذا من أم يف مرحلة من املراحل التارخيية صاروا يوزعو: األمر األول -
 .اختصاص الربوبية

وهو قام إىل اليوم يف ظاهرة االعتراف، فإذا اعترف املذنب فإن الراهب حيلله من الذنب وهذا : األمر الثاين -
 .من اختصاص الربوبية

فيبدأ بريب، واملناداة دائماً لذا فإننا نرى يف الكتاب أن دعاء اإلنسان إىل اهللا دائماً يأخذ مقام اململوك إىل املالك 
 (201البقرة ) (ربنا آتنا يف الدنيا حسنة)(28نوح ) (رب اغفر يل ولوالدي) "ريب، ربنا"من مقام الربوبية 

قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن ) .(83املائدة ) (يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين)
فتكفري السيئة والتحليل ). 8التحرمي ) (عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم)(23 األعراف) (من اخلاسرين

 .ومل يقل آهلة من دون اهللا (أرباباً من دون اهللا)من الذنب هي من اختصاص الربوبية، هنا نفهم ملاذا قال 
تتخذوا املالئكة وال يأمركم أن ) :ومبا أن مقام الربوبية له وضع خاص ال يستطيع أي انسان أن يفعله فقد قال

أي أن املالئكة والنبيني ال يغفرون ألحد وال يوزعون على أحد اجلنة أو ) 80آل عمران ) (والنبيني أرباباً
 .النار

فالربوبية سلطة . إن توضيح الفرق بني مفهوم األلوهية والربوبية ينعكس بشكل مباشر على بنية الدولة
والدولة ينعكس فيها هذان املصطلحان، فالدولة فيها  .حكامومتلك، واأللوهية طاعة من خالل القانون واأل

السلطة والتملك وامتالك مقادير األمور وفيها الطاعة والوالء عن طريق القانون واألحكام وقد انعكس هذا 
املفهوم على بنية الدولة من خالل التطور التارخيي للدول، وما القصص القرآين إال تفاعل اإلنسان مع قوانني 

 .ومع أحكام األلوهية يف الرساالت وهكذا يكتسب القصص هذه األمهية" النبوات"بوبية يف املعرفة الر

 "الرسالة"العرب اهتموا بفهم أم الكتاب  - 5
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لقد اهتم العرب بفهم الرسالة اهتماماً شديداً وأعطوها كل وقتهم وجهدهم وجاهدوا يف نشرها بني األمم 
ألن القرآن حباجة إىل تفرغ ووضع حضاري معني وحبث علمي، لذا قال تعاىل . ولكنهم مل يهتموا بفهم القرآن

ومل يقل على  (على الناس) :قال) 106اإلسراء ) (وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث)عن القرآن 
  .الذين اتقوا

زاد فهم الناس  فكلما زادت معاهد البحث العلمي وزاد عدد املتفرغني هلذا البحث وزاد عدد االختصاصات
هذه الشروط مل تكن متوفرة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذه الظاهرة وردت يف سورة . للقرآن

فقوم الرسول هم ). 30الفرقان ) (وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجوراً)الفرقان بقوله 
، ولو عىن املسلمني لقال "الذين كفروا من قوميإن : "إذ مل يقل) إن قومي(العرب، كل العرب، الحظ قوله 

هذه اآلية تنطبق على العرب مبا فيهم الصحابة واخللفاء الراشدين من . ألن العرب قومه واملسلمني أمته" أميت"
 :ما دليلك على هذا؟؟ أقول ما يلي: فإذا سألين سائل. أيب بكر الصديق إىل علي بن أيب طالب

 عليه وسلم حارب أبو بكر الصديق املرتدين من أجل الزكاة وهي من أم الكتاب بعد وفاة النيب صلى اهللا - 1
وقد . واستشهد يف حرب الردة كثري ن الصحابة، ومع ذلك كان أبو بكر الصديق واثقاً من قراره" الرسالة"

وأين ! أي مساء تظلين وأي أرضٍ تقلين: "أجاب يف الوقت نفسه عندما سئل عن تفسري حرف من القرآن فقال
انظر تفسري الطربي " (وكيف أصنع إذا قلت يف حرف من كتاب اهللا بغري ما أراد اهللا تبارك وتعاىل! أذهب
  .(78ص 1ج

على املنرب قوله " رض"وقرأ عمر بن اخلطاب . تأمل قوله، ترى هل كان يقصد الزكاة أو الصالة أو اإلرث؟
" هذا الكتاب فاعملوا عليه، وما مل تعرفوه فكلوه إىل ربه إن: مث قال" ما األب؟: "فقال) وفاكهة وأباً(تعاىل 

الحظ أن تعليق عمر بن اخلطاب كان على آية من القرآن وليس من ) 376ص 5فتح القدير للشوكاين ج(
 .األحكام

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال )لقد قال الذين كفروا من العرب عن القرآن فقط إنه سحر مبني  - 2
ملاذا؟ وكيف فهم العرب مؤمنهم وكافرهم ). 7األحقاف ) (ا للحق ملا جاءهم هذا سحر مبنيالذين كفرو
؟ أقول مل يستوعبوها، فالكافر )20-19الرمحن ) (بينهما برزخ ال يبغيان* مرج البحرين يلتقيان ) :قوله تعاىل

 .قال إا سحر، واملؤمن آمن ا تسليماً
وهكذا ) 53يونس ) (ويستنبئونك أحق هو قل إي وريب إنه حلق)تايل كان إميان املؤمنني من العرب كال - 3

 .آمن العرب تسليماً بأنه حق كما جاء يف هذه اآلية
إنا ال نقول يف القرآن " :أنه كان إذا سئل عن تفسري آية من القرآن قال(روى عن سعيد بن املسيب  - 4
ب يقصد آيات اإلرث أو احملارم أو آية الوضوء أو ترى هل كان سعيد بن املسي. رواه مالك يف املوطأ") شيئاً

إننا ال نقول يف " :آية املداينة واليت كلها من احملكمات القابلة للفهم من كل الناس، لقد كان دقيقاً عندما قال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ."القرآن شيئاً
ألن القرآن كان  هذا املوقف من العرب أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم كان موقفاً علمياً من الناحية التارخيية،

غيباً بالنسبة هلم ومل يؤول أية آيةً يف زمام ومل تكن أرضيتهم العلمية تسمح هلم  - إن مل يكن كله- معظمه
هذا ). 39يونس ) (اآلية.. بل كذبوا مبا حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله ) :بالتأويل لذا قال عن الكافرين

ديراً كبرياً بأن سلموا بالقرآن تسليماً وآمنوا به على أنه احلق، علماً املوقف التارخيي العلمي مقدره اهللا هلم تق
 .بأنه كان غيباً بالنسبة هلم

ثلة من األولني * يف جنات النعيم * ألئك املقربون * والسابقون السابقون )هذا التقدير جاء يف سورة الواقعة 
القرآن آمن به من آمن تسليماً، أي عند نزول ) 14-13-12-11- 10الواقعة ) (وقليل من اآلخرين* 

وقليل * ثلة من األولني )أما قوله  .(أولئك املقربون) :وهؤالء هم السابقون، وأعطاهم اهللا مكانة عالية بقوله
فالذين آمنوا بالقرآن تسليماً عند نزوله . فهذا يعكس التطور العلمي والتارخيي لفهم القرآن .(من اآلخرين

ولكن بعد مرور الزمن وتقدم  .(ثلة من األولني)ساحقة إن مل يكونوا كلهم لذا قال كانوا يشكلون األكثرية ال
العلم فإن الناس الذين سيؤمنون تسليماً على طريقة األولني سيكون عددهم أقل ألننا نعرف اآلن معىن قوله 

ؤمن تصديقاً ال والناس يؤمنون ا اآلن كافر وم (بينهما برزخ ال يبغيان* مرج البحرين يلتقيان )تعاىل 
 .تسليماً

 القدر يف القرآن والقضاء يف أم الكتاب - 6

أي بعد "مبا أن آيات القرآن هي آيات قوانني الوجود وظواهر الطبيعة وأحداث التاريخ اليت حصلت فعالً 
إلنساين واليت تظهر التطور التارخيي احلتمي يف اجتاه التقدم من خالهلا ألن احلدث التارخيي ا" حدوثها ال قبله

هو قضاء قبل وقوعه، وقدر بعد وقوعه، وهذا احلدث اإلنساين قبل وقوعه يدخل يف عامل املمكنات وبعد 
فقوانني الكون هي قوانني حتمية صارمة  .وقوعه ينتقل إىل عامل احلتميات، لذا جاء القصص من القرآن

تمي لألشياء واألحداث خارج وأحداث اإلنسان بعد وقوعها تأخذ صفة احلتمية، والقدر هو الوجود احل
  .الوعي اإلنساين، والقضاء هو حركة إنسانية واعية بني النفي واإلثبات ضمن هذا الوجود

فإذ تصفحنا كل آيات أم الكتاب نراها مواعظ وأحكاماً ووصايا ونصائح وتعليمات جاءت حصراً للسلوك 
هي مناط القضاء اإلنساين وتدخل ضمن احلرية فاإلنسان له اخليار يف أن يقوم ا أو ال يقوم، و. اإلنساين
ومبا أن أوامر أم الكتاب فيها حركة بني نفي وإثبات، أي نعم وال، فاهللا سبحانه وتعاىل يف أوامره مل . اإلنسانية

يأمرنا إال باخلري وانا عن الشر، ولكن لنا ملء اخليار يف أحدمها وال ميكن أن منارس األحكام الواردة يف أم 
ب إال إذا دخلت وعينا وعلمنا ا، فوجب أن تكون صياغتها سهلة الفهم ألنه على كل الناس ممارستها الكتا

خاصتهم وعامتهم، ومن هنا كانت ال حتتوي على خاصية التشابه، فال ميكن للناس أن يصوموا إذا مل يعلموا 
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العلم : أم الكتاب حىت تنفذ هلا شرطانأي أن . بالصوم أوالً، وإذا علموا بالصوم فيمكن أن يقبلوا أوالً يقبلوه
 .ا وقبوهلا، لذا فهي تعاليم إالهية تدخل ضمن القضاء اإلنساين وليست قوانني رمحانية موضوعية

وال تتأثر ظاهرة املوت بعلم " فاملوت حق"إنه احلق : أما القرآن ففيه قوانني الوجود املوضوعي وقد قال عنه
إن : وهلذا نقول. ان سيان، والشمس حق فال تتأثر بعلم اإلنسان ا أو قبوله هلااإلنسان هلا أو قبوله ا األمر

 .آيات القرآن فيها القدر، فالقدر وجود موضوعي والقضاء سلوك إنساين واعٍ
 :من هذا املنطلق نفهم اآليتني التاليتني من سورة النساء

تصبهم حسنة يقولون هذه من عند اهللا وإن أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن ) - 1
 .(78النساء ) (تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اهللا فمال هؤالء ال يكادون يفقهون حديثاً

وما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسوالً وكفى باهللا ) - 2
 .(79النساء ) (شهيداً
واملوت حق وال عالقة له باحلالل  (أينما تكونوا يدرككم املوت) :من سورة النساء بقوله 78ية تبدأ اآل

 .وكما قلت إن القرآن هو احلديث (فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً) :واحلرام وتنتهي بقوله
ن السلوك، فجربيل ، فهذه اآلية تتحدث عن الوجود ال ع)81الواقعة ) (أفبهذا احلديث أنتم مدهنون)

هذه اآلية تتكلم عن املقدرات  (قل كل من عند اهللا)وإبليس واحلياة واملوت كالمها وجود من اهللا لذا قال 
  .وجوداً

فإا تتحدث عن االختيار اإلنساين فاهللا أوجد جربيل وإبليس وكالمها حق وال يوجد أحقية  79أما اآلية رقم 
ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما (أمرنا باتباع جربيل دون اتباع إبليس  بالوجود ألحدمها دون اآلخر، ولكنا

ومبا أن أم الكتاب هي األوامر والنواهي من رب العاملني للسلوك اإلنساين ) أصابك من سيئة فمن نفسك
ألوىل فاآلية ا (وأرسلناك للناس رسوالً)حصراً وهي تشكل رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم فقد أتبعها بقوله 

 ."الرسالة"تتحدث عن أم الكتاب " سلوك"تتحدث عن القرآن والثانية هي آية قضاء " وجود"هي آية قدر 
ة من آيات القرآن أو تفصيل ]أي آ(ماذا حيدث لو اعتربنا آية من آيات أم الكتاب قرآناً أو العكس  -

 :(الكتاب أحكاماً
فماذا تكون " وجود- حق"ونعتربها قرآناً " قضاء"لوك لنأخذ اآلن آية من آيات أم الكتاب وهي من آيات الس

 :النتيجة؟ لنأخذ اآلية التالية
( وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف

 .(23اإلسراء ) (وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً
، فعبادة اهللا وحده هي "موعظة"وفيها أمر وي لإلنسان العاقل " الرسالة"لكتاب هذه اآلية هي من آيات أم ا

فإذا كانت هذه اآلية هي من القرآن فهي حقيقة موضوعية خارج . أمر للعاقل وقد عطف عليها بر الوالدين
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معىن اآلية وبذلك يصبح . الوعي ونافذة حكماً بغض النظر عن قبولنا هلا أو عدم قبولنا فهي كاملوت متاماً
 :كالتايل

إن عبادة اهللا موضوعياً نافذة بغض النظر عن وعي اإلنسان هلا أو عدم وعيه أو كيف ميارسها، فالذي يعبد 
ألنه من املستحيل أن يعبد غري اهللا . وهكذا دواليك.. القمر فقد عبد اهللا، والذي يعبد الشمس فقد عبد اهللا 

لعقوبات واإلرادة اإلنسانية وإسقاط احلرية وتساوي اجلنة والنار وينتج عن ذلك إسقاط ا (ال مبدل لكلماته)
ونصل إىل مفهوم وحدة وصحة العبادات على اختالف مشارا توحيدية أو وثنية وتصبح عبادة اهللا كعبادة 

 .األصنام ال فرق بينهما، وعبادة اهللا كعبادة فرعون
هذه اخلطيئة القاتلة إذ اعترب أن هذه  (بدوا إال إياهوقضى ربك أال تع)لقد أخطأ ابن عريب حني علق على اآلية 

" إسقاط التدبري"ووصل إىل مفهوم وحدة العبادات وأسقط اإلرادة اإلنسانية " كالم اهللا"اآلية قرآن نافذٌ 
فص "الفصوص " [فما عبد غري اهللا يف كل معبود"وحول اإلسالم إىل مهزأة حيث كان تعليقه على هذه اآلية 

وما إسقاط التدبري . حيث قضى على اإلسالم عقيدة وأحكاماً قضاء مربماً"] يف كلمة نوحيةكلمة سبوحية 
 .والتواكل والفكر اخلرايف املوجود عند العرب واملسلمني حالياً إال من النتائج املباشرة هلذا اخللط

نا أن هذه اآلية فإذا حكم (وبالوالدين إحساناً)لنالحظ كيف عطف بر الوالدين على عبادة اهللا حيث قال 
قرآن فهذا يعين أن الذي يضرب والديه أو جيوعهما أو يشتمهما، والذي يطيعهما وتالطف معهما يف الكالم 

ويربمها، مها سواء وكال عمليهما من بر الوالدين ألن اإلنسان مهما فعل مع والديه فهو قد بر ما ألنه 
 .موضوعياً ال يستطيع إال أن يكون براً ما

إنه لقرآن  ) :إذا أخذنا آية من آيات تفصيل الكتاب واعتربناها من آيات أم الكتاب مثل قوله تعاىلواآلن 
ال ميسه إال )إذا اعتربنا آية ) 79- 78- 77الواقعة ) (ال ميسه إال املطهرون* يف كتاب مكنون * كرمي 

وفيها جمال االختيار، فإذا فهمناها من األحكام فهذا يعين أا تعين اإلنسان العاقل وال تعين غريه،  (املطهرون
  .هكذا فتعين احلائض والنفساء واجلنب، فتصبح حكماً شرعياً وهذا هراء
 (ال ميسه إال املطهرون)النافية يف " ال"وهذا اهلراء حاصل فعالً عند كثري من الناس ألنه يف هذه احلالة مت حتويل 

حف املنسوخ حبرب على ورق أو على جلد غزال أو على إىل املص) قرآن كرمي(ومت حتويل . الناهية" ال"إىل 
". أوامر اهللا"وهكذا نالحظ ما يترتب على عدم التفريق واخللط بني كالم اهللا وبني كتاب اهللا . شريط كاسيت

ففي حالة فهم آية قرآن أو تفصيل الكتاب على أا أحكام يصبح السلوك اإلسالمي وأحكامه غري مفهومة 
أي ترابط يف السلوك اإلسالمي ويف حال فهم آية من أم الكتاب على أا قرآن تصبح  إطالقاً، وال يوجد

العقيدة اإلسالمية نوعاً من السخرية واملتناقضات اليت هلا أول وليس هلا آخر وهاتان احلالتان حاصلتان فعالً يف 
 .حياتنا

 :ولنأخذ مثاالً آخر اآليتني التاليتني
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سان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم إن اهللا يأمر بالعدل واإلح) -
 .هذه آية من آيات أم الكتاب فيها موعظة لإلنسان) 90النحل ) (تذكرون

) 16اإلسراء ) (وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمرياً) -
 ."قرآن"

 .(يعظكم لعلكم تذكرون)لنحل هي من أم الكتاب لذا قال يف آخرها من سورة ا 90اآلية 
أي فيها ": قوله احلق" (فحق عليها القول) :من سورة اإلسراء هي من القرآن لذا قال يف آخرها 16اآلية 

 .قانون موضوعي وليس موعظة أو وصية
يع خمتلفة متاماً، ففي آية النحل أعطى لقد حار املفسرون يف الربط بني اآليتني، ولكن ال ربط بينهما ألن املواض

 .فيمكن لإلنسان أن يأخذ ا أو ال يأخذ وال حتتاج إىل تأويل" قانون أخالقي" "موعظة"أمراً وياً لإلنسان 
أما اآلية الثانية فهي قانون موضوعي يعمل خارج الوعي ال عالقة له بقبول اإلنسان أو عدم قبوله وحتتاج إىل 

 .طأ الفاحش هو الظن أن آية اإلسراء موعظة أي أن اهللا يأمر وينهى فيها وهذا عني اخلطأتأويل حيث أن اخل

 الكتاب عند موسى وعيسى - 7

وملا )جمموعة األحكام اليت جاءت إىل موسى وعيسى بالكتاب اهللا وذلك يف قوله " املصحف"لقد مسى الكتاب 
لذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم كأم جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من ا

 .(101البقرة ) (ال يعلمون
فالكتاب فيه الرسالة وأضاف إليه ). 30مرمي ) (قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبياً)وعن عيسى قال 

هنا أيضاً ) 53البقرة ) (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تدون) :وقوله أيضاً عن موسى. النبوة
 .الكتاب عبارة عن التشريع وأضيف إليه الفرقان

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروا به مثناً قليالً فويل هلم مما ) :وقوله
الحظ أنه قال الكتاب وهو يريد التشريع فقط الذي جاء  (79البقرة ) (كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون

ويعلمه )وقوله عن املسيح .  الرسالة، وهلذا حذر من تقليده ألن التشريع يقلد وال خيضع للتحدي واإلعجازيف
الحظ كيف أضاف التوراة واإلجنيل إىل الكتاب ). 48آل عمران ) (الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل

فالكتاب هو التشريع واحلكمة  .إن جممل هذه البنود األربعة تشكل الكتاب املقدس عند النصارى. واحلكمة
 .هي الوصايا والتوراة نبوة واإلجنيل نبوة عيسى

 :أي أن مصطلح الكتاب ذو معنيني
والرسالة والكتاب . بالنسبة ملوسى وعيسى هو جمموعة التشريعات اليت جاءت هلما: املعىن األول للكتاب -

ولقد آتينا ). (كتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيلويعلمه ال) :عند اليهود والنصارى ختتلف عن التوراة واإلجنيل
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 .الحظ كيف ربط الكتاب والرسالة عند موسى) 87البقرة ) (موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
وقد جاء حملمد صلى اهللا عليه وسلم وهو جمموعة اآليات املوحاة إىل النيب صلى اهللا : املعىن الثاين للكتاب -

بأم "ى رسالته ونبوته معاً حيث مسى التشريع عند النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم واليت حتتو عل
أي أن الكتاب والفرقان عند موسى والكتاب واحلكمة عند عيسى، يقابلهما أم الكتاب عند  "الكتاب
ط وميكن أن نفهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل مفهوم الكتاب يف حديثه مبعىن التشريع فق. املسلمني
أوتيت "حيث فصل هنا بني الكتاب والقرآن حيث قال يف حديث آخر " أوتيت الكتاب ومثله معه"يف قوله 

 ."القرآن ومثله معه
فلماذا . وطبقاً ملا أخربنا اهللا فإن الكتاب جاء إىل ثالثة رسل هم موسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم

الً غريهم مثل شعيب وصاحل وهود ونوح وال نقول عنهم جاء الكتاب هلؤالء الرسل الثالثة مع أن هناك رس
 إم جاءهم الكتاب؟

فكما عرفنا أن الكتاب هو جمموعة املواضيع اليت جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من اهللا وحياً، وحتوي 
كود تشريعي "ت وإذا نظرنا إىل الرسالة وجدناها جمموعة كاملة من التشريعات والتعليما. الرسالة والنبوة معاً

وإذا نظرنا إىل النبوة وجدنا فيها جمموعة كاملة من العلم واملعلومات، على هذا نفهم معىن الكتاب " وأخالقي
  .الذي جاء إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم

كما جاءه جمموعة كاملة من  .وقد مسيت الكتاب" الرسالة"فقد جاء إىل موسى جمموعة كاملة من التشريعات 
وجاء هذا أيضاً إىل عيسى الرسالة يف الكتاب والنبوة يف اإلجنيل وجاءت " التوراة"ات يف النبوة ومسيت املعلوم

ومبا أن القرآن هو نبوة حممد فقط، " أم الكتاب"تشريعات كاملة إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم ومسيت 
وة لذا عطف بعضها على بعض يف واإلجنيل نبوة عيسى فقط والتوراة نبوة موسى، ففي الكل التجانس يف النب

قبل ذكر " حقاً"الحظ كيف ذكر لفظة ). 111التوبة ) (وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن)قوله 
 .كتب النبوة الثالثة

مع جمموعة " كود كامل تشريعي وأخالقي"فإذا نظرنا إىل رسل مثل نوح رأينا أنه ال يوجد عندهم كتاب 
فرسالة نوح كانت التوحيد واالستغفار فقط ونبوته صناعة الفلك والتبشري بالبنيان  كاملة من املعلومات

 (وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضياً) .وكانت رسالة إمساعيل الصالة والزكاة ألهله فقط
 (85األعراف ) (فأوفوا الكحيل وامليزان وال ت خبسوا الناس أشياءهم)ورسالة شعيب كانت ). 55مرمي )
  .(85-56األعراف ) (وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها)
وال تفسدوا يف األرض بعد ) :قد يظن البعض أن قوله تعاىل). 60البقرة ) .(وال تعثوا يف األرض مفسدين)

فالفساد عكسه . تعليمات أخالقية وهذا غري صحيح (وال تعثوا يف األرض مفسدين)وقوله  .(إصالحها
فسد الطعام فهذا يعين أن الطعام غري صاحل لألكل، ونقول فسدت السيارة فهي حباجة إىل : قولالصالح ون
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إصالح، فالفساد يف األشياء والوظائف والفسوق يف السلوك اإلنساين وهو حصراً يعين اخلروج عن تعليمات 
ريا عاقراً قال وعندما كانت امرأة زك) 50الكهف ) (ففسق عن أمر ربه)رب العاملني كقوله عن إبليس 

أم كانت عاقراً فأصبحت ! فهل كانت زوجه فاجرة فأصبحت تقية؟) 90األنبياء ) (وأصلحنا له زوجه)
. ولوداً؟ وعندما نقول فسد جهاز الشرطة فهذا يعين أنه غري قادر على القيام بوظيفته اليت أنشئ من أجلها

شعيب جاءتنا معلومات وتعليمات يف غاية ففي نبوة . كما نقول فسدت املعدة فهي غري قادرة على اهلضم
 :األمهية وما زلنا إىل يومنا هذا نعاين من عدم فهمها وهي

لذا . بعد إصالح األرض من إقامة جسور وطرق وشوارع ومزارع وأبنية وحدائق علينا أن ال نفسدها - 1
ا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلو) :قال

 .(33املائدة ) (اآلية.. وأرجلهم من خالف 
فالعثو هو اإلقامة يف مكان ما وإفساده من جراء هذه ) 60البقرة ) (وال تعثوا يف األرض مفسدين) - 2

اإلقامة ومنه جاءت كلمة العث أو العت وهي احلشرة اليت تعيش يف املالبس الصوفية وتفسدها من جراء 
 .ا داخلهاعيشه

إن القصص القرآين هو تطور تارخيي يف أكثر من ظاهرة علمية من حيث تاريخ املعارف اإلنسانية عن طريق 
النبوات وتاريخ التشريع اإلنساين عن طريق الرساالت، وقد ظل هذا التطور سارياً حىت جاء الرسل الثالثة 

ات والتشريعات وكان آخرها هو كتاب من املعلوم" كود كامل"فجاءم جمموعة كاملة  "أهل الكتاب"
اإلسالم ألنه نسخ جزءاً من التشريعات وثبت جزءاً آخر فكل ما جاء يف التشريعات يف قصص القرآن فهو 

 .ملزم وجزء من ديننا ألنه يدخل مضمن حدود التشريع اإلسالمي
 :أنه غري ملزم كقوله مثل حترمي اللواط صراحة يف رسالة لوط وهو حمرم علينا أيضاً عدا ما جاء صراحة

 .(146األنعام ) (ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون)إىل قوله  (.. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)
وميددكم )وقوله ). 38هود ) (ويصنع الفلك)أما النبوات فهي تطور يف املعلومات إذ بدأت النبوات من قوله 

احلقيقة املطلقة "حىت حممد صلى اهللا عليه وسلم حيث جاءته  فتطورت هذه النبوات) 12نوح ) (بأموالٍ وبنني
 .يف القرآن" ذات الفهم اإلنساين النسيب

. فإذا طرحنا البعد التارخيي من أذهاننا من حيث املعرفة والتشريع اإلنساين فإن قصص القرآن غري قابل للفهم
 .ويف هذا البعد التارخيي يكمن التشابه يف القصص أي نسبية الفهم

فبالنسبة ملوسى وعيسى فصلت التشريعات عن النبوات، ال كما حدث مع النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، 
فنبوة موسى هي التوراة وشريعته الكتاب والفرقان وكذلك نبوة عيسى اإلجنيل وشريعته هي الكتاب نفس 

لذا قال عن ). 49آل عمران ) (وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم)شريعة موسى مع بعض التعديالت 
عيسى فقط، أما عند حممد صلى اهللا عليه وسلم فهو النبوة والرسالة معاً حيث أن رسالة حممد هي أم الكتاب 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


عوضاً عن الكتاب عند موسى وعيسى، ونبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي القرآن والسبع املثاين وتفصيل 
عند املسلمني خيتلف عن مفهوم الكتاب عند موسى فمفهوم الكتاب . الكتاب وقد جاء مجيع ذلك يف الكتاب

 ."الشريعة"وعيسى فالكتاب عند املسلمني هو جممل الترتيل وعند موسى وعيسى هو األحكام فقط 

 النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم كان أمياً وكان يقرأ ويكتب - 8

قد وردت هذه اللفظة يف ل". األمي"نريد يف هذا البحث أن نضع النقاط على احلروف حول معىن لفظة 
 :الكتاب يف ستة مواقع وهي

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أأسلمتم فإن أسلموا فقد ) -
 .(20آل عمران ) (اهتدوا وإن تولوا فإمنا عليك البالغ واهللا بصري بالبعاد

إليك ومنهم ن إن تأمنه بدينارٍ ال يؤده إليك إال ما دمت عليه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده ) -
 .(75آل عمران ) (قائماً ذلك بأم قالوا ليس علينا يف األميني سبيل ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون

 قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال هو حييي ومييت) -
 .(158األعراف ) (فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تدون

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل يأمرهم باملعروف ) -
 .(157األعراف ) (اآلية.. إصرهم وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم 

هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من ) -
 .(2اجلمعة ) (قبل لفي ضالل مبني

 .(78البقرة ) (ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال بظنون) -
لقد أطلق اليهود والنصارى على الناس . كلمة األمي اليت وردت يف اآليات السابقةلنعرف ما معىن : أوالً

 .("األمم"وجاءت من كلمة غوييم العربية )الذين ال يدينون بدينهم أي ليسوا يهوداً وال نصارى لفظ األمي 
ال يعلمون ما هي وهو ما نعرب عنه اليوم بالدمهاء أو الغوغاء أو العامة، ألن هؤالء الناي كانوا جاهلني و

 :ومن هنا جاء لفظ األمي اليت تعين. األحكام يف كتاب اليهود والنصارى، والنبوات اليت جاءت هلم
 .غري اليهودي والنصراين - 1
 .اجلاهل بكتب اليهود والنصارى - 2

يل وليس يف ومبا أن التوراة واإلجنيل مها نبوتا موسى وعيسى لذا جاء التبشري بنبوة حممد يف التوراة واإلجن
وهذا واضح يف اآلية رقم ). 157األعراف ) (الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل)الكتاب لقوله 

فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى والباقي  (وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني)من آل عمران  20
 .من الناس هم األميون
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من آل عمران عندما ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى فمنهم أي  75ية رقم وهذا املعىن واضح أيضاً يف اآل
فلماذا ال  .(من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك)ومنهم أي النصارى  (من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك)اليهود 

ء األميون ال األمم خدماً هلم وأم الدمهاء، وهؤال" الغوييم"يؤدي اليهود األمانات لغريهم؟ ألم يعتربون 
 .(ذلك بأم قالوا ليس علينا يف األميني سبيل)تنطبق عليهم وصايا الرب حيث قال 

الذي ) :أمي ألنه ليس منهم ألنه قال .(الذين يتبعون الرسل النيب األمي) .157ويف سورة األعراف اآلية 
  .(جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل

ث أتبعها بأن حممد صلى اهللا عليه وسلم هو رسول اهللا إىل الناس مجيعاً حي 158وكذلك جاءت يف اآلية 
 .اليهود والنصارى واألميني علماً بأنه مل يكن أصالً يهودياً وال نصرانياً بل من الفئة الثالثة وهي األميون

ذين ال يعلمون أي ال) 78البقرة ) (ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين) :ومبعىن اجلهل يف الكتاب قال
 .(78البقرة ) (وإن هم إال يظنون)الكتاب وحمتوياته هم أميون بالكتاب ولذا أتبعها 

أمي مباذا؟ وأراد أن ميحوا أميته فيدخل مدرسة حمو األمية حتت اسم .. إن فالناً أمي دون التعريف : فإذا قلنا
اه مباذا، فهذا صحيح ونكون قد أما إذا قلنا فالن أمي وعرفن. حممد بن سعيد وخيرج حتت اسم هارون

فكاتب هذا الكتاب هو أمي بعلم  .(ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين)استعملنا املعىن الوارد يف اآلية 
أي هو ال يعلم يف علم البحار إال اللمم وعندما يتكلم عن . البحار مع أنه دكتور مهندس يف اهلندسة املدنية

 .(وإن هم إال يظنون) :ة غري يقينيةعلم البحار فمعلوماته ظني
ومن ها هنا نرى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أمياً مبعىن أنه غري يهودي وغري نصراين، وكان أمياً أيضاً 
 .بكتب اليهود والنصارى وكانت معلوماته عن كتبهم هي بقدر ما أوحي إليه بعد بعثته صلى اهللا عليه وسلم

ى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أمياً أي ال يقرأ وال يكتب فهذا خطأ، فكما أما إسقاط هذا املعىن عل
فهل كان النيب صلى اهللا " موضوع"إن الكتابة هي جتميع األشياء بعضها إىل بعض إلخراج معىن مفيد : قلت

 صلى اهللا عليه ؟ إنّ الكتاب الذي أرسله النيب"تأليف"عليه وسلم عاجزاً عن تأليف مجلة مفيدة أو كتابة كتاب 
والقراءة تعين العملية . وسلم إىل كسرى هو كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه هو الذي أماله وصاغه

فاالستقراء واملقارنة . مث القدرة على استقراء نتائج منها ومقارنتها بعضها ببعض" تتبع املعلومات"التعليمية 
 يه وسلم ال يقرأ؟جاءا من القراءة، فهل كان النيب صلى اهللا عل

إنه عندما جاء الوحي إىل حممد صلى اهللا عليه -وهذه هي احلجة اليت يوردها كثري من الناس-قد يقول البعض
وأقول إنه إذا . ما أنا بقارئ، واستنتجوا أنه ال يقرأ: اقرأ، فأجاب النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسلم قال له

. فهل هذا يعين بالضرورة أن زيداً مشلول أو بال أقدام" بذاهب ما أنا"أمر سعيد زيداً أن يذهب، فقال زيد 
مث هل يعين أن جربيل قدم للنيب صلى اهللا . هل هذا يعين أن زيداً ال يستطيع الذهاب أو أنه ال يريد الذهاب

عدم  فهنا خلطنا بني إرادة النيب صلى اهللا عليه وسلم للقراءة وبني. عليه وسلم مادة خمطوطة لكي يقرأها خطاً
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اقرأ : استطاعته، وظننا أن جربيل قدم له مادة خمطوطة على قرطاس ليقرأها، ألنه عندما قال له يف املرة الثالثة
). 1العلق ) (اقرأ باسم ربك الذي خلق) :فقال جربيل. ما أنا بقارئ: فأجاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .ما أنا بقارئفسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد هذه اآليات ومل يقل 
نعم لقد : أمل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمياً مبفهومنا اخلاطئ للقراءة والكتابة؟ أقول: قد يقول البعض

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم من أول حياته إىل وفاته أمياً باخلط أي كان ال خيط وال يقرأ املخطوط وجاء 
 (من قبله من كتابٍ وال ختطه بيمينك إذاً الرتاب املبطلونوما كنت تتلوا )هذا املعىن يف قوله تعاىل 

العنكبوت ) (بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآياتنا إال الظاملون). (48العنكبوت )
49). 

حياته أوهلما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يتكلم يف : لقد وضحت أمية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيئني
لقد كنت تتحدث إلينا عن : قبل البعثة عن أي موضوع من مواضيع القرآن، ولو فعل ذلك لقال له العرب

أي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أمياً يف مواضيع القرآن متاماً؛ وقوله . هذه املواضيع قبل أن تكون نبياً
أما  (آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلمبل هو )منكرة، وتعين القرآن ألنه أتبعها بقوله  (من كتاب)

الصدق واألمانة والوفاء بالكيل : مواضيع أم الكتاب فلم يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمياً ا كلها فمثالً
وامليزان من مواضيع أم الكتاب، أو مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم صادقاً وأميناً ويويف الكيل وامليزان قبل 

؟ والناحية الثانية اليت تقوهلا اآلية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أمياً باخلط، وأميته باخلط استمرت البعثة
 .إىل أن توىف صلى اهللا عليه وسلم

إن السر األكرب يف أمية النيب صلى اهللا عليه وسلم من ناحية اخلط وقراءة املخطوط هي أن أساس الكالم 
طوط، أي أن اللغة بالنسبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم كانت لساناً وأذناً اإلنساين هو األصوات وليس اخل

ألن أي قوم إذا غريوا أجبديتهم فال يتأثرون أبداً يف كالمهم بني بعضهم وفهمهم للغتهم بل ". كالم ومسع"
طوطة ومساه علماً بأن الكتاب جاء إىل النيب وحياً ، أي جاءه بصيغة صوتية غري خم. يتأثرون بقراءة املخطوط

 .الكتاب
؟ األلواح هنا قرطاسية أي ما )145األعراف ) (وكتبنا له يف األلواح)ما معىن قوله تعاىل : فإذا سألين سائل

من كل شيء موعظةً )ماذا كتب؟ ويأيت اجلواب مباشرة : وخططنا له فالسؤال هنا"لو قال : فأقول. خيط عليه
 .د فعل كتبنا ذكر املوضوع مباشرةفهنا بع) 145األعراف ) .(وتفصيالً لكل شيء

يا أيها الذين آمنوا إذا ) .ما معىن فعل كتب يف آية املداينة يف سورة البقرة وهي آية حدودية: وإذا سأل سائل
" فاكتبوه"هنا ) 282البقرة ) (اآلية.. تداينتم بدينٍ إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 

ملوضوع كأن نقول فريق أول وفريق ثان وموضوع العقد هل هو مال أو بيت أو مبعىن تسجيل العقود حسب ا
 "فاكتبوه. "اخل حيث أن بنود العقد تشمل كل صغرية وكبرية لذا قال.. مع ذكر األجل .. تنفيذ أعمال 

هذه وهنا ليس بالضرورة أن يكون الكتاب بالعدل خطياً أو العقد خطياً فيمكن أن يكون العقد شفهياً أي أن 
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فرجل وامرأتان ممن ترضون من )لذا قال عن الشهادة . اآلية تشمل العقود اخلطية أو االتفاقات الشفهية
 (282البقرة ) (الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى

فكيف نفهم هذا الشرط يف حالة توثيق العقد يف كاتب العدل كما نفعل اآلن ألنه يف حالة العقد اخلطي 
لكاتب بالعدل ال داعي أصالً أن تضل إحدامها لتذكرها األخرى ألن حمتويات العقد اخلطية املوثقة يف بوجود ا

كاتب العدل ال حتتاج بعد مدة من الزمن إىل أي مراجعة، وهذا الشرط صحيح للكتابة الشفهية للعقد 
توثق "مث تنسخ أو ال تنسخ  ألن أساس التعامل بني الناس والدول هو االتفاقات الشفهية أوالً" شروط العقد"

 ."أوالً توثق
ومن ناحية أخرى عندما يتم عقد نكاح بني رجل وامرأة فكتابة عقد النكاح هو اكتمال شروط العقد 

فإذا متت هذه الشروط قلنا لقد مت كتاب . اخل … باإلجياب والقبول والشهود وحتديد الصداق" الكتاب"
ولكن إذا سجل هذا . فبعد ذلك يتم تسجيل عقد النكاح. ط مطلقاًهذه الشروط ال تعين اخل. فالن على فالنة

العقد أم مل يسجل فشروطه صحيحة ويبقى صحيحاً، وإذا مل يكن األمر كذلك وفهمنا الكتابة على أا 
وإذا مل يسجل . التسجيل، فإذا سجل العقد خطياً ففي هذه احلالة يصبح مجاع الرجل واملرأة نكاحاً شرعياً

وأعتقد بأن كل زجيات النيب صلى اهللا عليه وسلم مل تكن خطية ومع ذلك فهي شرعية !! بح زنا؟؟خطياً فيص
 .واهللا أعلم. والكتاب فيها أي شروط عقد النكاح مستوفاة

 

 الفصل الثالث
 اإلنزال والترتيل

 

 الفرق بني اإلنزال والترتيل - 1

النبوة والرسالة كما له : لرئيسية لفهم الكتاب بشقيهإن شرح الفرق بني اإلنزال والترتيل يعترب أحد املفاتيح ا
 (وأنزلنا احلديد) :فبدون فهم الفرق بني اإلنزال والترتيل ال ميكن فهم قوله تعاىل. عالقة كبرية مببادئ التأويل

 إذ قال إنه .(26األعراف ) (يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً) :وقوله (25احلديد )
  .مت إنزال احلديد وقال إنه مت انزال اللباس على بين آدم

فكيف نفهم  (1القدر ) (إنا أنزلناه يف ليلة القدر) :وقال (2يوسف ) (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) :وقال أيضاً
 .(23اإلنسان ) (إنا حنن نزلنا عليك القرآن ترتيالً) :إنزال احلديد وإنزال القرآن؟ أما عن الترتيل فقال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 (2فصلت ) (ترتيل من الرمحن الرحيم) :وقال (2اجلاثية ) (ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم) :وقال
 .(80الواقعة ) (ترتيل من رب العاملني) :وقال

أنزل القرآن مجلة واحدة إىل السماء الدنيا يف ليلة القدر مث : "إن النيب صلى اهللا عليه وسلم شرح اإلنزال بقوله
ومبا أن ". 288ص 1رواه ابن عباس، الربهان يف علوم القرآن للزركشي ج" ك يف عشرين سنةنزل بعد ذل

هذا احلديث من األحاديث اليت تتعلق بالغيب فال ينبغي أن يفهم فهماً سطحياً ساذجاً، بل ال بد من فهمه فهماً 
إذا كان إنزال القرآن . ياً نقولفإذا فهمناه فهماً سطح .عقالنياً منطقياً يتناسب مع العقل وينطبق على الواقع

هو الرتول إىل السماء الدنيا فماذا عن احلديد واللباس أي ما هو إنزال احلديد وإنزال اللباس؟ وكيف يفهم 
  .إنزال القرآن وإنزال احلديد بشكل ال يناقض أحدمها اآلخر

 (نا حنن نزلنا عليك القرآن ترتيالًإ)و (80الواقعة ) (ترتيل من رب العاملني)أما الترتيل فكيف نوفق بني قوله 
وأنزلنا عليكم املن )؟ وكيف نفهم (80طه ) (ونزلنا عليكم املن والسلوى)وبني قوله  (23اإلنسان )

 .؟ أي كيف نفهم اإلنزال والترتيل يف املن والسلوى ويف القرآن(57البقرة ) (.. والسلوى
وأنزلنا من ) :وعن املاء قال" نزلنا، وأنزلنا: "ال أيضاًوعن املن والسلوى ق" نزلنا وأنزلنا: "فعن القرآن قال

وأنزلنا )وعن الذكر قال  (9ق ) (ونزلنا من السماء ماًء مباركاً) :وقال (48الفرقان ) (السماء ماء طهورا
يل فما هو اإلنزال والترتيل للقرآن؟ واإلنزال والترت .(44النحل ) (.. إليك الذكر لتبني للناس ما نزلَ إليهم

ولو أننا )للمن والسلوى؟ واإلنزال والترتيل للماء؟ واإلنزال والترتيل للمالئكة والذكر حيث قال عن املالئكة 
وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً ) (111األنعام ) (اآلية.. نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى 

  .(8األنعام ) (لقضي األمر مث ال ينظرون
أي . م اإلنزال والترتيل يف هذه احلاالت بشكل ينسجم بعضها مع بعض وينسجم مع قوانني احلقيقةكيف نفه

 .جيب أن يكون بينهما رباط منطقي مع مطابقة موضوعية
فلدينا مصطلحان مها البالغ  .بلغ وأبلغ: مثال على ذلك. يف اللسان العريب تعطي معىن التعدي: إن اهلمزة
 :التالية ولنأخذ اآليات. واإلبالغ

 .(بالغ) (99املائدة ) (ما على الرسول إال البالغ) -
 .(بالغ) (67املائدة ) (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) -
 .(إبالغ) (93األعراف ) (فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم) -

كد من أن الشخص املنقول إليه البالغ وصله فعملية البالغ هي عملية نقل من شخص إىل آخر دون التأ
فهذا البالغ . فعندما نقول إن هناك بالغاً من وزارة املالية إىل املواطنني يف اإلذاعة حول دفع الضرائب. اخلرب

ينتقل إىل الناس ولكن ال يوجد أي تأكد من أن كل املواطنني املعنيني ذا البالغ قد وصلهم، فعندما يصل 
 .إىل إدراك ووعي كل مواطن مقصود ذا البالغ يصبح إبالغاًحمتوى البالغ 
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ولو قال أبلغ ما  (بلغ ما أنزل إليك من ربك)لذا فعندما أمر اهللا سبحانه وتعاىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
أنزل إليك من ربك، لوجب على النيب أن يتأكد من أن كل إنسان معين ذا البالغ قد أدرك ووعى حمتويات 

الغ، ومبا أنه رسول اهللا إىل الناس مجيعاً فيجب عليه يف حالة اإلبالغ أن يطوف الدنيا ويتأكد من أن كل الب
ومل يقل أال هل " أال هل بلغت" :وألن هذا متعذّر كل التعذر فقد قال يف حجة الوداع. شخص وصله البالغ

  ."اللهم فاشهد. "أبلغت
أقوامهم فقط أي إىل عدد قليل من الناس وهم قوم عاد وقوم مثود مبا أن هوداً وصاحلاً وشعيباً أرسلوا إىل 

وقوم مدين فكانت عمليتهم هي عملية إبالغ ال بالغ، وقد مت إهالك القوم، وإال فكيف يهلك أناس مل يدركوا 
كم فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغت)يف حالة قوم صاحل قال هلم . ما هو املطلوب منهم ومل يعلموا بأي رسالة

فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ) :ويف حالة قوم شعيب قال .(79األعراف ) (رسالة ريب
هود ) (فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم)وبالنسبة لقوم هود  .(93األعراف ) (ونصحت لكم

57).  
باً من النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر ومل يكن مطلو .(28اجلن ) (ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رم)وقوله 

 (بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس)من البالغ حيث أمت اآلية 
فإن )وقوله  (12التغابن ) (فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني)وقوله ) وقوله هذا بالغ للناس (67املائدة )

فالبالغ هو جمرد عملية نشر اخلرب  .(48الشورى ) (عليهم حفيظاً إن عليك إال البالغ أعرضوا فما أرسلناك
  .واإلبالغ هو عملية التأكد من أن اإلنسان املقصود تبليغه قد وصله البالغ وأصبح ضمن مدركاته. أو األمر

قال إمنا العلم عند ) :ودإن اهللا سبحانه وتعاىل قد قال على لسان ه: وال يثبت ملعترضٍ أن يعترض علينا بقوله
" بلغتكم ال أبلغتكم: وهذا تبليغ وليس إبالغاً ألن ماضي أبلغكم (23األحقاف ) (اهللا وأبلغكم ما أرسلت به

 .لقد كان هذا يف بداية الدعوة ال يف ايتها: فنجيب قائلني
 

 :واآلن لنأخذ الترتيل واإلنزال
 .ساينهو عملية نقل موضوعي خارج الوعي اإلن: فالترتيل
هو عملية نقل املادة املنقولة خارج الوعي اإلنساين، من غري املدرك إىل املدرك، أي دخلت جمال : واإلنزال

 .املعرفة اإلنسانية
 

أما يف حالة وجود . هذا يف حالة وجود إنزال وترتيل لشيء واحد مثل القرآن واملاء واملالئكة واملن والسلوى
 ."أي املعرفة فقط"ديد واللباس، فإن اإلنزال هو عملية اإلدراك فقط إنزال دون ترتيل كما يف حالة احل

لنأخذ اآلن أمثلة عادية على اإلنزال والترتيل، وأود أن أنوه بأن املكتشفات العلمية والتكنولوجية يف النصف 
 .الثاين من القرن العشرين هي اليت مسحت لنا بفهم اإلنزال والترتيل واجلعل ذه الدقة
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 :ل األولاملثا -

فالالعبون األساسيون املؤلفون من أناس  .مباراة حية يف كرم القدم بني الربازيل واألرجنتني جتري يف املكسيك
. وهناك يف دمشق شخص يريد أن يشهد هذه املباراة حية. أحياء من حلم وعظم ودم يلعبون يف املكسيك

تدخل ضمن إدراكه جيب القيام بعمليات على فحىت يشهد هذا الشخص يف دمشق املباراة احلية يف املكسيك و
 :الشكل التايل

 .الوجود املادي للمباراة فعالً قبل التكلم عن أي نقل أو إدراك - 1
 .التقاط املباراة صوتاً وصورة أو صوتاً فقط أو صورة فقط - 2
 .ها دمشقبث املباراة عن طريق األمواج بواسطة األقمار الصناعية إىل كل أحناء األرض مبا في - 3
وجود جهاز تلفزيون أو راديو القط، يأخذ هذه األمواج وحيوهلا مرة ثانية إىل صوت وصورة أو إىل  - 4

 .فعند ذلك يدرك املشاهد يف دمشق ما حدث يف مباراة املكسيك. صوت فقط
وصورة أو مث هناك حالة ثانية للنقل إذا مل يكن هناك بث، وذلك بأن تسجل املباراة على شريط فيديو صوتاً 

يف هذه احلالة جيب أن يكون يف دمشق جهاز . على شريط كاسيت صوتاً فقط، وينقلها شخص إىل دمشق
 .فيديو وتلفزيون أو جهاز تسجيل لكي يعيد املباراة حىت تصل إىل إدراك املشاهد يف دمشق

 :اآلن لنناقش يف هذا املثال أين اإلنزال وأين الترتيل
ن طريق األمواج من املكسيك إىل دمشق هي الترتيل، ألن هذه العملية متت خارج عملية املباراة األصلية ع -

أما عملية دخول األمواج . وعي املشاهد يف دمشق، والنقل حصل مادياً خارج وعي املشاهد بواسطة األمواج
 .اإلنزال إىل جهاز التلفزيون ليحوهلا إىل صوت وصورة أي إىل حالة قابلة لإلدراك من قبل املشاهد فهذا هو

 
 :املثال الثاين -

 :عملية نقل واقع جبل قاسيون إىل إنسان يعيش يف القاهرة عن طريق خمططات
 .عملية رفع قاسيون إىل خمطط طبوغرايف: العملية األوىل -
 .عملية نقل هذا املخطط إىل القاهرة ليشاهد إنسان ما: العملية الثانية -

هذا املخطط مؤلف .  املخطط بطريقة قابلة إلدراك اإلنسان يف القاهرةففي العملية األوىل مت النقل املادي إىل
فعملية . لتبيان التضاريس التالل والوديان" كونتور"مثالً ومن خطوط تسوية  100/1من إحداثيات ومقياس 

نقل اجلبل من الواقع إىل خمطط قابل لإلدراك هو اإلنزال، وعملية النقل املادي للمخططات من دمشق إىل 
 .لقاهرة هي الترتيلا

 :إذاً فهناك حالتان
 .أن يتم الترتيل قبل اإلنزال كما يف املباراة: احلالة األوىل -
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 .أن يتم اإلنزال قبل الترتيل كما يف املخطط: احلالة الثانية -
 فوجود الالعبني. ولكن يف هاتني احلالتني جيب أن يكون هناك وجود مسبق للشيء قبل عملية اإلنزال والترتيل

 .واملباراة يف املكسيك فعالً قد سبق عملية الترتيل واإلنزال ووجود اجلبل فعالً قد سبق عملية اإلنزال والترتيل
ولنناقش اآلن حالة اإلنزال والترتيل يف القرآن فقط وليس يف أم الكتاب أو تفصيل الكتاب، ألن أم الكتاب 

 :وتفصيل الكتاب هلما وضع خاص
ال منفصلة عن الترتيل يف القرآن، جيب أن يكون للقرآن وجود قبل اإلنزال حىت يكون هناك حالة إنز

والترتيل، ومن هذا يفهم بأن أسباب الرتول ليس هلا أي معىن يف القرآن، ألن ترتيل القرآن على النيب صلى 
الغيبيات اهللا عليه وسلم هو حتمي، سئل عنه أو مل يسأل، لذا قال عن األشياء اليت ختص مواضيع القرآن مثل 

ومل  (101املائدة ) (ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حني يرتل القرآن تبدلكم)
 :يقل أبداً عن األشياء اليت ختص األحكام أو تفصيل الكتاب ال تسألوا عنها

 :هنا يطرح السؤال الثاين نفسه بالضرورة
لترتيل، فما هو هذا الوجود وبأي صورة كان موجوداً؟ فإذا كان إذا كان القرآن موجوداً فعالً قبل اإلنزال وا

القرآن موجوداً بالصيغة اللسانية العربية اليت نراه عليها اآلن واليت نستوعبه من خالهلا وهو كالم اهللا وآيات 
اميسها ومبا أن كالم اهللا هو عني املوجودات ونو. اهللا والقصص لكان االستنتاج املباشر لذلك بأن اهللا عريب

ففي كتاب مكنون يوجد . العامة اليت حتكم الوجود خزنت بشكل ما يف لوح حمفوظ ويف كتاب مكنون
ويف إمام مبني توجد قوانني الطبيعة . الربنامج العام للكون، ويف لوح حمفوظ يوجد هذا الربنامج وهو يعمل

 .اجلزئية اليت يتم التصريف من خالهلا وأحداث التاريخ بعد وقوعها
قرآن يف لوح حمفوظ ويف إمام مبني هو من علم اهللا، وعلم اهللا هو أعلى أنواع علوم التجريد، وأعلى أنواع فال

أي أن علم اهللا باملوجودات هو  (28اجلن ) (وأحصى كل شيء عدداً)علوم التجريد هو الرياضيات لذا قال 
آن موجود يف لوح حمفوظ وإمام هذا القر. فاإلحصاء هو التعقل، والعدد هو حال اإلحصاء. علم كمي حبت

  .مبني بصيغة غري قابلة لإلدراك اإلنساين وغري قابلة للتأويل، وبصيغة مطلقة
فعندما أراد اهللا أن يعطي القرآن للناس فاملرحلة األوىل كانت حتويله إىل صيغة قابلة لإلدراك اإلنساين النسيب، 

إذ ". جعل"لصريورة عرب عنه يف اللسان العريب يف فعل وهذا التغيري يف ا .أي جرت عملية تغيري يف الصريورة
أي كان له وجود مسبق قبل أن يكون عربياً  (3الزخرف ) (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) :قال

 .وهذا معىن اجلعل" أي يف صريورته"فجعله عربياً 
. واإلنزال هو نقل غري املدرك إىل املدرك (2يوسف ) (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)ولكنه أيضاً قال 

 :أي أن. فأصبح مدركاً، وهذا ما جاء يف اإلنزال" غري مشهر"أي كان القرآن غري مدرك 
 .هو التغيري يف الصريورة: اجلعل -
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 ."اإلشهار"هو النقل من صيغة غري مدركة إىل صيغة مدركة : اإلنزال -
ريب؟ أقول إن اجلعل هو تغيري يف الصريورة فيمكن أن تغري صريورة واآلن ملاذا وضع اجلعل واإلنزال على أنه ع

 (إنا جعلناه قرآناً عربياً)القرآن من شكل غري قابل لإلدراك إىل شكل آخر غري قابل لإلدراك، لذا قال 
 .(إنا أنزلناه قرآناً عربياً)واإلنزال هو نقل من غري املدرك إىل املدرك لذا قال 

أي أن القرآن املوجود بني أيدينا ليس عني القرآن . ل واإلنزال أي جعل وأنزل عربياًففي القرآن تالزم اجلع
وإمنا هو صورة قابلة . املوجود يف لوح حمفوظ وإمام مبني، وليست صيغته نفس الصيغة املوجودة فيهما

 النيب صلى اهللا حىت أصبحت مدركة، مث وصلت إىل" اجلعل"مت التغيري يف صريورا " اإلنزال"لإلدراك اإلنساين 
 .والنيب صلى اهللا عليه وسلم نقلها آلياً إىل الناس "الترتيل"عليه وسلم، مادياً عن طريق الوحي 

إنا أنزلناه )وهذا ما حصل يف ليلة القدر حني قال تعاىل . وقد مت جعل القرآن وإنزاله عربياً على دفعة واحدة
صلى اهللا عليه وسلم أنه يف ليلة القدر نزل القرآن إىل  وهكذا نفهم حديث النيب (1القدر ) (يف ليلة القدر
ومبا أنه يف ليلة القدر . أي أصبح قابالً ألن يدرك من قبل الناس اليت تعيش احلياة الدنيا وأشهر. السماء الدنيا

  .(3القدر ) (ليلة القدر خري من ألف شهر) :مت إشهار القرآن، فقد قال
وال يلزمك أن تفهم . ن الشهرة واإلشهار القانوين امللزم للبيع والشراءلك أن تذهب بكلمة شهر إىل أا م

وهو ضم األشياء بعضها إىل بعض بشكل منسجم، ومنه  "ألف"على أا عدد، بل جاءت من فعل " األلف"
 .أي أن إِشهار القرآن خري من كل اإلشهارات األخرى مؤلفة كلها بعضها مع بعض. جاءت األلفة والتأليف

شهر رمضان الذي أنزل فيه ) :وقال (3الدخان ) (إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين) :يضاًوقال أ
الحظ يف اآليات الثالث أن فيها فعل أنزل، واإلنزال مت دفعة  .(185البقرة ) (اآلية.. القرآن هدى للناس 
 .(2يوسف ) (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)واحدة وكان عربياً 

هو نقلة مادية حصلت خارج الوعي اإلنساين كالنقل باألمواج، ولكن حصلت عن طريق جربيل : الترتيل -
ففي القرآن تالزم اجلعل . وهو الذي مت على مدى ثالثة وعشرين عاماً. إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

لذا بعد اجلعل واإلنزال . اًواإلنزال وحصال دفعة واحدة، وافترق الترتيل حيث جاء يف ثالثة وعشرين عام
  .(16-13عبس ) (كرام بررة* بأيدي سفرة * مرفوعة مطهرة * يف صحف كرة ) :قال

ملاذا مل يتم : ومبا أن القرآن له وجود مسبق وجاهز قبل الترتيل وحصول الترتيل منجماً يربز السؤال التايل
وقال الذين كفروا ) :وكان اجلواب على هذا دفعة واجدة؟" النقلة املوضوعية بعد اجلعل واإلنزال"الترتيل 

ولفهم ملاذا مت ترتيل  (32الفرقان ) (لوال نزل عليه القرآن مجلةً واحدةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً
 .القرآن على دفعات اقرأ الفصل حول الفؤاد حول الفؤاد وحول أنواع الوحي

، وأقول إن القرآن ليس له عالقة بأسباب الرتول ألنه كان سيأيت قد يقول الفقهاء إن للترتيل يف القرآن أسباباً
وجمال حديثنا هو . سئل عنه أو مل يسأل، حيث أن معظم األسئلة كانت يف أم الكتاب أو تفصيل الكتاب
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أما بالنسبة للقصص فقد مت سؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أهل الكهف وذي القرنني، ولكن . القرآن
ا ليس له معىن ألن قصة أهل الكهف وذي القرنني كانت ستأتيه على كل حال سئل أو مل يسأل السؤال هن

 .ألن بقية القصص جاءت كلها دون سؤال
إنا أنزلناه قرآناً )عوضاً عن " إنا نزلناه قرآناً عربياً" ماذا يصبح معىن اآلية لو قال: واآلن لنطرح السؤال التايل

هذا ألصبح اللسان العريب ذا وجود موضوعي خارج الوعي اإلنساين، أي لو لو قال تعاىل : ؟ أقول(عربياً
ذهب العرب مجيعهم لبقي اللسان العريب مادياً دون عرب، وألصبح وجود اللسان العريب منفصالً عن 

 ولوجدنا يف الطبيعة أن هناك يف البث اإلذاعي والتلفزيوين يوجد أمواج قومية .اإلنسان، وألصبح جربيل عربياً
وهكذا دواليك، ولوجدنا وجود تيار كهربائي عريب … مثل أمواج تركية وأخرى عربية وثالثة إنكليزية 

 .وآخر انكليزي
هل كان ممكناً أن يأيت القرآن والكتاب بطريقة أخرى غري الطريقة الصوتية : وهناك سؤال يطرح نفسه وهو

إن الكتاب هو املوضوع، وهذا املوضوع ممكن  فكما قلت .نعم، كان ممكناً أن يأيت منسوخاً: الذكر؟ أقول"
فعندما نريد أن ننسخ كتاباً شفهياً حنتاج إىل أشياء خنط ". خطياً" أو نسخاً" صوتاً"أن ينقله اإلنسان شفاهة 

عليها مثل األحجار وجلد الغزال وورق الربدى، مث الورق العادي مث شريط التسجيل مث شريط الفيديو، هذه 
تسجيل الكتب عليها مث نسخها على عدة نسخ هلا مصطلح يف اللسان العريب وهو  األشياء اليت يتم

 :فكما قال املتنيب" القرطاس"
 اخليل والليل والبيداء تعرفين والسيف والرمح والقرطاس والقلم

مسوه ولو نزلنا عليك كتاباً يف قرطاسٍ فل)إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بطريقة منطوقة ال خمطوطة قال تعاىل 
فكل الكتاب جاء منطوقاً ال منسوخاً، ولو جاء  .(7األنعام ) (بأديهم لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبني

منسوخاً لوجب أن ينسخ على القرطاس فعند ذلك ميكن ملسه باليد، فالكتاب املنطوق ال يلمس باليد، 
ومل يقل  (نزلنا)والحظ قوله  (همفلمسوه بأيدي)لذا قال . يلمس باليد" يف قرطاس"والكتاب املنسوخ 

 ."أنزلنا"
؟ "يف قرطاس"هل جاء إىل أحد غري النيب صلى اهللا عليه وسلم من األنبياء شيء منسوخ : السؤال اآلن

نعم، لقد جاءت الوصايا العشر إىل موسى منسوخة على ألواح، أي جاءت يف قرطاس وذلك يف قوله : اجلواب
 (خذ األلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرم يرهبونوملا سكت عن موسى الغضب أ)تعاىل 

 ."ويف نسختها: "مبعىن القرطاس وكيف أتبعها بقوله" األلواح"الحظ قوله  (154األعراف )

 اإلنزال والترتيل للقرآن - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ة والذي جاء إلينا هو هذه الصيغ" أي صيغ عربياً دفعة واحدة"قلنا إن إنزال القرآن حصل دفعة واحدة 
 .، ال بطريقة خطية"الذكر"اللسانية بطريقة صوتية 

إن رئيس الواليات املتحدة هو إنسان واحد، وهو األساس ولكن معظم أهل : فنضرب املثال التايل للشرح
األرض يعرفونه ولكن ليس عن طريق املشاهدة املباشرة، ولكن عن طريق التصوير، وهناك عدة احتماالت 

متثال " أبيض وأسود، ملون"وهناك عدة احتماالت إلخراج الصورة " …ضاحكاً  واقفاً، جالساً،"للتصوير 
ومن كل احتمال من هذه . حنت من خشب أو من معدن أو صورة على ورق حناس أو ورق صحف

وهي تصل إىل يد أي إنسان، فأي إنسان ميسك صورته يعلم أن هذا . االحتماالت ميكن سحب ماليني النسخ
  .هو الرئيس األمريكي

فعندما جاءنا القرآن صوتياً وتاله علينا النيب صلى اهللا عليه وسلم ! ولكن هل يعين أنه مس األصل نفسه؟
صوتياً أيضاً، فنحن وضعناه على قرطاس، والقرطاس هو كل ما خيط عليه أو يسجل عليه، ابتداء من ألواح 

كاسيت مث شريط فيديو، فعندما  الطني، وورق النخل، وورق الربدي وجلد الغزال، مث ورق وحرب مث شريط
منس اآلن نسخة من املصاحف فإننا ال منس القرآن، وإمنا منس صورة عن القرآن منسوخة بواسطة احلرب على 

هي آية خرب ال آية أمر وي،  (ال ميسه إال املطهرون)ورق فالذي ميس مادياً هو احلب والورق، مث نرى آية 
وشاهدناه يأكل حلماً فيصبح اخلرب " ال يأكل أمحد إال خبزاً"فإذا قلنا هنا، نافية وليست ناهية، " ال"حيث 
  .تعين أياً من الناس تقياً، أم فاجراً (79الواقعة ) (ال ميسه إال املطهرون)فإذا كان املطهرون يف اآلية . كاذباً

حصل غري ذلك، ألصبح لو كان هذا هو املعىن و. تعود على نسخ املصاحف اليت بني أيدينا" ال ميسه"واهلاء يف 
فإذا كان املعين . ونرى اآلن آالفاً من الناس وهم من جنب وحائض ونفساء ميسون املصاحف. اخلرب كاذباً

 .هم غري احلائض والنفساء واجلنب يصبح اخلرب كاذباً" املطهرون"باآلية هو املصاحف، واملعين بـ
 :أما املعىن الصادق فهو ما يلي
س األمريكي وطبعت منها ماليني النسخ يف الصحف فإن هناك ماليني الناس ميسون إذا كان هناك صورة للرئي

ولكن هل من حيبه أو من يكرهه ميكنه أن يصل إىل الرئيس األصل . صورته منهم من حيبه، ومنهم من يكرهه
بيض الذي يعيش يف البيت األبيض؟ إن الذي يصل إىل الرئيس األصل هم أهله ومستشاروه وموظفو البيت األ

 .ومع ذلك فهناك عدة مليارات من الناس تعرفه بالصورة
 :اآلن لنأخذ اآليتني قبل هذه اآلية، واآلية اليت بعدها

-78- 77الواقعة ) (ترتيل من رب العاملني* ال ميسه إال املطهرون * يف كتاب مكنون * إنه لقرآن كرمي )
ترتيل من رب )ملخبأ، مث بعد ذلك قال ، واملكنون هو ا(يف كتاب مكنون)قال عن القرآن إنه  (80- 79

فاآلية هنا تعين القرآن األصل املوجود يف الكتاب املكنون والذي أخذت صورة عنه مترمجة إىل العربية  (العاملني
فهاهنا يكون . منطوقة ال خمطوطة" الترتيل"، مث جاءت هذه الصورة إلينا عن طريق جربيل "اجلعل واإلنزال"
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فال يصل إىل القرآن األصل يف الكتاب املكنون . كة املعنيني املوكل إليهم حفظ القرآنهم املالئ" املطهرون"
 .أحد من البشر، ال تقي وال شقي وال متطهر وال جنب

 (6املائدة ) (وإن كنتم جنباً فاطهروا)إن اخلطأ هو االلتباس بني املطهرين واملتطهرين حيث قال عن الصالة 
ال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا إن اهللا حيب فاعتزلوا النساء يف احمليض و)

. إن الذي ال جيوز على اجلنب واحلائض والنفساء هو الصالة حصراً .(222البقرة ) (التوابني وجيب املتطهرين
أة يف فترة أما مس املصحف وتالوته خارج الصالة، فاألمران سيان إن اهللا جنباً أو متطهراً، وإن كانت املر

احليض أو خارجها، وإن كان متوضئاً أو غري متوضئ، علماً بأن حمتويات املصحف هي القرآن والسبع املثاين 
 .وأم الكتاب وتفصيل الكتاب

 اإلنزال والترتيل ألم الكتاب وتفصيل الكتاب - 3

جاء على ثالث وعشرين إن اإلنزال واجلعل حصال دفعة واحدة يف القرآن، وافترق الترتيل حيث : لقد قلنا >
سنة، واملخزن يف لوح حمفوظ وإمام مبني هو القرآن فقط والذي له وجود مسبق قبل اإلنزال والترتيل لذا 

 .للقرآن" جعل"أضاف فعل 
أما أم الكتاب اليت حتوي على احلدود ومنها العبادات واملواعظ والوصايا والتعليمات وتفصيل الكتاب فليس 

فلو كان صوم رمضان خمزناً يف . أو إمام مبني أي ليست من القرآن وإمنا من الكتاب هلا عالقة بلوح حمفوظ
ولو كان خمزناً يف إمام مبني ألصبح من ظواهر الطبيعة، وكالم اهللا نافذ . لوح حمفوظ ألصبح من كالم اهللا

وا،، وكذلك بقية ، ولصام الناس يف رمضان، شاؤوا أم أب(قوله احلق)وظواهر الطبيعة حقيقة موضوعية صارمة 
 .مواضيع أم الكتاب

إذ أن . هذا املوضوع يعترب من أهم النقاط خطورة وتعقيداً يف العقيدة اإلسالمية إن مل يكن أمهها على اإلطالع
سوء فهم هذا املوضوع، وعلى رأسه عدم التفريق بني الرسالة والنبوة وبني الكتاب والقرآن جعل من 

األفق، وضاع العقل ائياً وضاع مفهوم القضاء والقدر واحلرية اإلنسانية املسلمني أناساً متحجرين ضيقي 
وأعتقد أن ما كتب عن احلرية واملسؤولية اإلنسانية والقضاء والقدر ". املسؤولية"ومفهوم الثواب والعقاب 

 .رانونظرية الدولة واتمع يف األدبيات اإلسالمية مسقطاً هذا الفرق، مل يكن أكثر من عبث ولف ودو
هي من القرآن وهم يقولون إن القرآن قدمي  (2-1عبس ) (أن جاءه األعمى* عبس وتوىل )فلو كانت اآلية 

وهو كالم اله، فهي بالتايل حقيقة صارمة خمزنة قبل حدوث احلدث، ولكانت حقيقة خارج الوعي أي ليس هلا 
لى اهللا عليه وسلم أي خيار يف أن يعبس أو عالقة بإدراك النيب أو عدم إدراكه، ففي هذه احلالة مل يكن للنيب ص

  .وليس لعبد اهللا بن أم مكتوم وهو األعمى املعين أي خيار يف أن يأيت أو ال يأيت. ال يعبس
ويف هذه احلال شئنا أم أبينا، وبعبارة مبسطة تصبح رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم أشبه مبمثل ومتثيلية 
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ت للناس على أا هداية هلم، وألصبحت احلياة اإلنسانية عبارة عن أخرجت ووضع هلا سيناريو مسبق وقدم
كوميديا إالهية، أي أن الناس جمموعة من الصور املتحركة مربجمة منذ األزل يف أفعاهلا وأقواهلا، وألصبحت 

 أخربنا علماً أن اهللا. هذه احلياة هلواً إالهياً، وألصبح مفهوم خالفة اإلنسان هللا يف األرض ليس أكثر من خدعة
بغري ذلك، فاهللا سبحانه وتعاىل ال يلهو معنا، وحنن بالنسبة هللا لسنا صوراً متحركة مربجمة مسبقاً يف اختياراا 

الحظ كيف قدم " (17األنبياء ) (لو أردنا أن نتخذ هلواً الختذناه من لدنا إن كنا فاعلني)وأقواهلا لذا قال 
 ."جواب الشرط على الشرط ألمهية اجلواب

ن املسلمني أصبحوا يف هذه احلالة من الوهن ليس ألم تركوا الصالة والصوم واحلج والزكاة أو ألم شربوا إ
وإمنا بسبب اخللط يف مسألة احلرية والقضاء والقدر واجلرب واالختيار والتقرير املسبق لعمر اإلنسان . اخلمر

إن غموض هذه . كات وما هو غري املوجودوما هو املوجود مسبقاً قبل أن يدخل يف املدر. ورزقه وعمله
النقاط بالذات هي اليت تسببت لكثري من العرب واملسلمني يف أن يبحثوا عن هوية أخرى غري اهلوية العربية 

اإلسالمية، ورفض اإلسالم مجلة وتفصيالً علماً بأن السلف قد حبثوا هذه األمور ووضعوها ضمن أطر قد 
سب تأويالم ولكن هذه األطر غري مقبولة اآلن طبقاً لتحديات ومعطيات تكون مقبولة منذ مئات السنني ح

 .العصر وهذا هو السبب األساسي يف دخول فلسفات غري إسالمية إىل عقر دار املسلمني
 :إن اهللا سبحانه وتعاىل خيربنا عن أم الكتاب ما يلي

احلدود مبا فيها العبادات واألخالق إن أم الكتاب هي جمموعة اآليات احملكمات واليت تتألف من آيات  - 1
والتشابه . واملواعظ والتعليمات املختلفة واليت يف جمموعها متثل الرسالة وهي آيات ال حتمل يف طياا التشابه

أي أا ال حتمل صيغة املطلق بتاتاً، وغري قابلة للتأويل ألا آيات ال تبصر . فقط يف القرآن والسبع املثاين
قائم يف ذاته أي وجود مشخص وهي آيات للسلوك اإلنسان ال للوجود املوضوعي وهي وليس هلا وجود 

أي أا فرقت بني احلالل واحلرام يف السلوك اإلنساين . مناط القضاء اإلنساين، ففيها الرفض وفيها اإلجياب
  .وعي اإلنساينيف الوجود املوضوعي املطلق خارج ال" احلقيقة والوهم"الواعي ومل تفرق بني احلق والباطل 

لذا فإنه من اخلطأ الفاحش اعتبار أم الكتاب هي فاحتة الكتاب كما يعتقد البعض، ألن هذا يناقض بنية 
فإذا كانت الفاحتة هي أم الكتاب فهذا يعين بالضرورة أن كل السور من أول سورة البقرة إىل آخر . الكتاب

  .سورة الناس من املتشاات وتفصيل الكتاب
كتاب ال يوجد فيها أحكام، فعند ذلك تصبح أحكام الصوم والصالة واحلج والزكاة وبر الوالدين ففاحتة ال

واإلرث وكل ما جاء يف أم الكتاب من املتشابه القابل للتأويل، علماً بأنه ال ميكن تأويله، ولوقعنا يف تناقض 
آية اإلرث وآية الوضوء،  مرعب وهو كيف نأمر األطفال وهم يف سن العاشرة بالصالة، وأي إنسان يفهم

 (7آل عمران ) (وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم)وأي إنسان يفهم أحكام الصوم ومع ذلك قال 
فعلينا أن ننشئ معهد أحباث الصدق، . فتصبح أم الكتاب عبارة عن أمور خاضعة للبحث العلمي املوضوعي
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علماً بأن .. ء، ومعهد أحباث اإلرث، ومعهد أحباث الصالة ومعهد أحباث بر الوالدين، ومعهد أحباث الوضو
 ."الفقه"هذه األمور ختضع لالجتهاد 

لكل جعلنا منكم )مبا أن حمتويات أم الكتاب ليس هلا عالقة بلوح حمفوظ أو إمام مبني وليست مطلقة  - 2
ختضع للتبديل واالجتهاد  فإا (48املائدة ) (اآلية.. شرعةً ومنهاجاً ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة 

وختضع ألسباب الرتول، وقد أوحيت مباشرة من اهللا سبحانه " واالختالف بني أمة وأخرى زمن وآخر"
جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم تصحيحاً من اهللا  (أن جاءه األعمى* عبس وتوىل )وتعاىل، أي أن اآلية 

وسلم بعبد اهللا بن أم مكتوب ملا نزلت هذه اآلية مطلقاً وملا عز وجل أي أنه لو مل يعبس النيب صلى اهللا عليه 
 .مسعنا ا

 
فاهللا سبحانه وتعاىل أرسل تشريعات خمتلفة لرسل . وهذا ما نفهمه من األحكام املختلفة اليت جاءت للرسل

نراه  وهذا ما. وأقوام مل يقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن هذه التشريعات كانت مرحلية وألغيت
ذلك ) :أيضاً بالنسبة ملوسى وعيسى، فاهللا سبحانه وتعاىل عندما حرم على اليهود احلوايا وما اختلط بعظم قال

أي أم لو مل يبغوا ملا حرم عليهم، مث جاء عيسى رسوالً إىل  (146األنعام ) (جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
 .(50آل عمران ) (ليكموألحل لكم بعض الذي حرم ع) !ملاذا؟.. بين إسرائيل 

فمقام الرسالة كان يف املسموح واملمنوع وهذا هو السر األكرب يف وجود الناسخ واملنسوخ يف أم الكتاب 
. ولذلك حنذر من الظن أنه يوجد ناسخ ومنسوخ يف القرآن أو يف تفصيل الكتاب. ووجود التطور يف التشريع

. ت وألغيت فيما بعد، أي يف نفس الرسالة حصل تغيريففي رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم جاءت تعليما
وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا ) :فمثالً قال. فجاء هذا التغيري فيما يتعلق بالسلوك اإلنساين

 :لذا قال تعاىل .(286البقرة ) (ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها)مث نسختها اآلية  .(284البقرة ) (اآلية… 
 .(39الرعد ) (حوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابمي)

واألمر الثاين أنه . هنا نالحظ هذين األمرين اهلامني، أوهلما أ، أم الكتاب فيها ميحوا أو يثبت، أي فيها تغيري
ه وعلينا أنت نعلم أن هذ. أي أا من عند اهللا مباشرة (وعنده أم الكتاب) :ليس هلا عالقة بالقرآن لذا قال

اآليات قابلة للتزوير وقابلة للتقليد وال يوجد فيها أي إعجاز، بل صيغت قمة الصياغة األدبية العربية، لذا 
فالقرآن هو تصديق أم الكتاب . فهي حباجة إىل حفظ ورقابة وتصديق وكانت هذه إحدى مهمات القرآن

ضافات والنقصان لذا جاءت وهو حافظ ورقيب على أم الكتاب من التزوير واإل (تصديق الذي بني يديه)
 .آيات أم الكتاب موزعة بني آيات القرآن

إنه من اخلطأ أن نقول إن اهللا خيلق آيات أم الكتاب ويرتهلا ألن خلق اهللا حق، وآيات أم الكتاب ليس هلا 
ففي أم . ال تنطبق عليها" سوى"وكلمة " جعل"وكلمة  "خلق"لذا فكلمة " سلوك"عالقة باحلق وإمنا هي 

أي أن أم الكتاب ليس ال عالقة بليلة القدر ومل ختزن عربية . اب كان حيصل اإلنزال والترتيل دفعة واحدةالكت
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 .أي أن اإلنزال والترتيل كانا آنيني ومتالزمني. قبل الترتيل
فاهللا فرض الصالة على النيب صلى اهللا عليه . مث لننتبه إىل كيفية فرض الصالة حسب الروايات إن صحت

فلو كانت الصالة من القرآن لتغري . املعراج فقال مخسون صالة مث نزل إىل مخسة، إن صح هذاوسلم يف 
القرآن، واهللا ال يغري القرآن من أجل أحد وال ينسخ شيئاً من القرآن من أجل أحد، ال من أجل حممد وال 

اهللا عليه وسلم من فلو طلب حممد صلى " املوت حق"فمثالً قوانني املوت هي من القرآن . عيسى وال موسى
اهللا أن ال ميوت وخيلد يف هذه الدنيا ملا استجاب اهللا سبحانه وتعاىل له، ولكن ميكن أن يطلب طول العمر 

لذا . وميكن أن يطلب املغفرة من الذنب، وميكن أن يطلب الشفاعة، وميكن أن يطلب اجلنة" اجلزء املتغري"
 .فهذه أمور من أم الكتاب قابلة للمحو واإلثبات "ديثإن صح هذا احل"فعندما طلب النيب ختفيض الصالة 

فإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل قد سهل على عباده وغري يف أحكامه مع تطور التاريخ وتغري الشروط املوضوعية 
ذلك جزيناهم ببغيهم )ولو مل يبغوا ملا جزاهم " بغوا"واألرضية املعرفية، وغري يف أحكامه مع بين إسرائيل ألم 

آل ) (وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم)مث غري هذا احلكم مع عيسى  .(146األنعام ) (نا لصادقونوإ
فنفهم معىن  .(50آل عمران ) (ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت عليكم) :فلنفهم معىن قوله تعاىل .(50عمران 

ن السر األكرب يف تسجيل وهنا يكم .(39الرعد ) (ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) :قوله تعاىل
 .اآليات املنسوخة من أم الكتاب يف املصحف وذلك لننتبه إىل هذه احلقيقة

 
 :واآلن لننتقل إىل آيات اإلنزال والترتيل يف أم الكتاب

 .(37الرعد ) (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً) :اإلنزال -
نا ذكر الترتيل للكتاب حيث أن أم الكتاب هي ه (1الزمر ) (ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم) :الترتيل -

 .جزء منه، وقد تالزم اإلنزال والترتيل يف أم الكتاب وتفصيل الكتاب
 

 :لنخلص اآلن اجلعل والترتيل واإلنزال
 .وهو للقرآن فقط (3الزخرف ) (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) :اجلعل - 1
 :اإلنزال - 2

 .(2يوسف ) (اه قرآناً عربياً لعلكم تعقلونإنا أنزلن) :للقرآن - أ 
 .(37الرعد ) (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً) :ألم الكتاب -ب 
هنا ذكر  .(1الكهف ) (احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً) :للكتاب كله -ج

  .ملثايناإلنزال للكتاب كله لكي يشمل القرآن وأم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع ا
 :الترتيل - 3

 .(23اإلنسان ) (إنا حنن نزلنا عليك القرآن ترتيالً) :القرآن - أ 
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ترتيل الكتاب من اهللا العزيز )أم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع املثاين معاً جاؤوا يف ترتيل الكتاب  -ب 
 (كتاب من اهللا العزيز احلكيمترتيل ال) (2غافر ) (ترتيل الكتاب من اهللا العزيز العليم) (1الزمر ) (احلكيم

 .(2، األحقاف 2اجلاثية )
 .(1الكهف ) (احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب)أما بالنسبة للسبع املثاين فقد ذكر اإلنزال يف الكتاب 

ففي  (23الزمر ) (اآلية.. اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين )وذكر الترتيل على حدة يف قوله 
 .ن تالزم اإلنزال واجلعل وافترق الترتيل حيث حصل على مدى ثالث وعشرين سنةالقرآ

أي أن أم الكتاب أنزلت . ويف أم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع املثاين تالزم اإلنزال والترتيل دون جعل
 .ونزلت على مدى ثالث وعشرين سنة

 :ص آية خاصة لترتيل أم الكتاب، بل قالفترتيل الكتاب كله كان على مدى ثالث وعشرين سنة، لذا مل خيص
ألن خصوصية فصل اإلنزال عن الترتيل جاءت للقرآن  (1الزمر ) (ترتيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم)

 .وحده دون بقية مواضيع الكتاب ولذا خصها وذكها صراحة ألا من خصوصياته
تعمال املصطلحات هو من قوارب العاملني إن ترتيب الكتاب ذا الشكل وتداخل القرآن مع أم الكتاب واس

 .مباشرة وليس له أي عالقة بتخزين موضوعي مسبق، أي ليس له عالقة بلوح حمفوظ أو إمام مبني
 (اآلية… اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشااً مثاين ) :أما السبع املثاين فقد حصل الترتيل فيها يف قوله

صوتية وأعداداً جمردة، واألعداد اردة هي علم رب العاملني  9قاطع، أما اإلنزال فقد جاء م(23الزمر )
لذا فيها مفاتيح الثوابت الرياضية كأعداد جمردة وفيها مفاتيح  (28جلن ) (وأحصى كل شيء عدداً)املباشر 

 (ثأحسن احلدي)نشأة الكالم اإلنساين كأصوات، وليس هلا عالقة بلغة معينة عربية أو غري عربية وقد مساها 
وال يوجد فيها أي جعل وال يفهمها  (كتاباً متشااً مثاين)وهي أكثر اآليات تشااً يف الكتاب لذا قال عنها 

 .إال كبار علماء اللغات والرياضيات على مر العصور، وإىل اليوم مل يتم تأويلها، وتالزم فيها اإلنزال والترتيل
املفسرين يف سورة آل عمران هي جمموعة اآليات  وإين ألعجب متام العجب كيف كانت أم الكتاب عند

علماً بأن أم الكتاب هو مصطلح، واملصطلح ال خيضع " اللوح احملفوظ"احملكمات فأصبحت يف سورة الرعد 
منه )وقد عرفه اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة آل عمران . لظاهرة التشابه ألنه من عادة املصطلح أن يعرف

 .(7آل عمران ) (بآيات حمكمات هن أم الكتا
هو الذي أنزل )وإين ألعجب كيف كان الكتاب عند املفسرين هو احملكم واملتشابه يف سورة آل عمران 

مث أصبح هذا  .(7آل عمران ) (اآلية… عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات 
فاطر ) (اآلية.. إليك من الكتاب هو احلق والذي أوحينا ) "الكتاب"الكتاب الذي جاء معرفاً يف سورة فاطر 

31). 
ولو جاء منكراً يف . وأكرر أنه جاء معرفاً يف احلالتني. فأصبح هذا الكتاب يف سورة فاطر هو اللوح احملفوظ

. هذا غري هذا: أولو جاء معرفاً يف حالة ومنكراً يف أخرى لقلنا .احلالتني لقلنا إن هذا كتاب، وهذا كتاب آخر
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يف سورة هود، وظن  (كتاب أحكمت آياته)ه أيضاً حني قال الكتاب معرفاً يف آل عمران مث قال علماً بأن
مع أن معىن الكتاب يف آل . املفسرون أن الكتاب املعرف يف آل عمران هو نفسه الكتاب املنكر يف سورة هود

+ هو احملكم  (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات)عمران 
الال حمكم والالمتشابه، أي الرسالة والنبوة، أم الكتاب والقرآن والسبع املثاين وتفصيل الكتاب، + املتشابه 

  .يف سورة هود فهو الرسالة فقط أي الكتاب احملكم فقط (كتاب أحكمت آياته)أما 
وإن اآلية اليت . ة الكتاب احملكمفأصبح يف هذه احلال (أحكمت آياته)حيث جاء الكتاب منكراً فعرف بإضافة 

ويقول ) "يف سورة حممد 20اآلية "تبني بشكل قاطع أن اإلنزال والترتيل تالزما يف اآليات احملكمات هي 
وكما نعلم أن اإلنزال حصل دفعة واحدة  (اآلية.. الذين آمنوا لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة حمكمة 

حمتويات املصحف فكيف يقول أنزلت سورة، ولكي يبني أن املعىن ذه للقرآن كله، فإذا كان القرآن هو كل 
 .اآلية هو احملكم قال سورة حمكمة، أي أا سورة لست من القرآن وذكر اإلنزال والترتيل معاً

 (أي من عند اهللا(أم الكتاب وتفصيل الكتاب جاءا من العرش 

 :وهلا أصالن صحيحان" عرش"من فالعرش يف اللسان العريب جاء : لنأخذ أوالً معىن العرش
 .عرش الرجل هو قوام أمره: األول -
 العرش هو ما جيلس عليه من يأمر : الثاين -

 ."الحظ أن املعىن الثاين مرتبط باألول. "وينهى
فنقول إن امللك حسني توىل عرش األردن، فهذا يعين أنه أصبح اآلمر الناهي يف : فاألساس يف العرش هو األمر

فإذا صنعنا عرشاً وكرسياً مثل العرش والكرسي الذي جيلس عليه . وهنا ال يقصد العرش الذي جيلس عليه. األردن
امللك حسني يف أحد بيوت دمشق فهذا ال يعين أن الذي جيلس على هذا العرش والكرسي أصبح آمراً ناهياً يف 

 .األردن
 :فباملعىن األول جاءت لفظة العرش لألمر والنهي يف اآليات

 .(7هود ) (اآلية.. وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء ) -
 .(54األعراف ) (اآلية.. إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيامٍ مث استوى على العرش ) -
 .(17احلاقة ) (وحيمل عرش ربك فوقهم يوميئذ مثانية) -
 .(5 طه) (الرمحن على العرش استوى) -
 .(42اإلسراء ) (قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذاً البتغوا إىل ذي العرش سبيالً) -

ويف كل مكان ورد ذكر العرش جاء مبعىن األم والنهي أين باملعىن األول ما عدا اآليات التالية يف سورة يوسف 
أبويه على العرش وخروا له  ورفع) :وسورة النمل جاءت مبعىن املكان الذي جيلس عليه من يأمر وينهى وهي

 (نكروا هلا عرشها) :وقوله. ، هنا استعمل العرش ألن يوسف كان آمراً ناهياً يف مصر(100يوسف ) (سجداً
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 (42النمل ) (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك)وقوله  (38النمل ) (أيكم يأتيين بعرشها)وقوله  (41النمل )
 .هنا ذكر عرش ملكة سبأ ألا كانت تأمر وتنهي .(23نمل ال) (وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم)وقوله 

ففي االنفجار الكوين األول وقبل تشكل العناصر املادية املختلفة كان الكون كله مؤلفاً من عنصر واحد هو 
ففي هذه املرحلة مل يكن مثة جمرات وال كواكب وال  (gen توليد)و (Hydro ماء) (مولد املاء)اهليدروجني 

وكان عرشه )ويف هذه املرحلة كان أمر اهللا على مولد املاء، فقال  .(مولد املاء)حياة سوى اهليدروجني جنوم وال 
 .وهذا هو العرش األول .(7هود ) (على املاء

 :ويف اآلية الثانية
مث استوى ) :عليها فقال" أمره"بعد ان تكونت ارات والسموات واألرض والنجوم والكواكب أصبح عرش اهللا 

يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً )وهذا هو العرش الثاين حيث أى اآلية بقوله  (54األعراف ) (العرشعلى 
الحظ  .(54األعراف ) (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني

 .كيف ذكر النجوم ووجود العناصر غري اهليدروجني
 :ويف اآلية الثالثة

بعد أن تقوم الساعة ويتكون كون جديد بقوانني جديدة، وما الساعة إال بداية تغري بصريورة مادة هذا الكون 
وحيمل ) :على هذا الكون اجلديد قال عنه" عرشه"لكي يتكون منها كون جديد فيه نبعث وحناسب، فأمر اهللا 

 ."يومئذ"الحظ قوله . وهذا هو العرش الثالث (17احلاقة ) (عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية
 :ويف اآلية الرابعة

العرش هنا اسم جنس ألمر اهللا من قبل ومن بعد، ألنه مل يعطه أية صفة إضافية  (الرمحن على العرش استوى)
وال بد من  .(وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية)و (مث استوى على العرش)و (وكان عرشه على املاء) :كقوله

 .للعرش هنا مفهوم مكايناإلشارة إىل أنه ليس 
 :ويف اآلية اخلامسة

 (وإذاً البتغوا إىل ذ العرش سبيالً) :إذا كان هناك عدة آهلة فلهم من يرأسهم وله األمر والنهي عليهم لذا قال
 .أي إىل ذي األمر والنهي، ليكونوا آمرين ناهني مهيمنني مسيطرين (42اإلسراء )

اللغوية هو االستقرار والسيطرة واالستحكام كقوله " استوى"فأحد معاين أما مفهوم االستواء فال يعين اجللوٍ، 
لتستووا على ظهوره مث تذكروا * والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون ) :"تعاىل

  .(13-12الزخرف ) (نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني
فعندما يركب اإلنسان دابةً غري مروضة فإنه يستطيع الركوب عليها ولكنه ال يستحكمها حبيث يستقر عليها 

وختضع له متاماً يوجهها كيف يشاء، فتأمل مفهوم االستواء حني ال يقصد به اجللوس وإمنا االستحكام والسيطرة 
زمنية بني حماولة اإلنسان تذليل األنعام وجناحه يف تذليلها ألن الفترة ال" استويتم" قبل " إذا"الكاملة لذا وضع أداة 

 .كانت فترة غري قصرية" االستواء"
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أما الكرسي فهو يأيت فوق العرش من ناحية املرتبة واألولويات، ال من الناحية املكانية، ألن الذي يأمر وينهي عليه 
. رفة الكاملة على ما يأمر وينهي، وهذا هو الكرسيأن يعلم على ماذا يأمر وينهي، فاألمر والنهي ال يتم بدون املع

كرست وقيت هلذا العمل، أي أعطيته كل وقيت ومعلومايت، : فنقول" كرس"والكرسي جاءت يف اللسان العريب من 
. العلماء كراريس، ومنها جاءت الكراسة والكرسي، والكراسة هي ما يدون عليها معلومات ما: وقالت العرب

الحظ التشابه الكبري، فالكرسي هنا من الكراسة، ال  (255البقرة ) (يه السموات واألرضوسع كرس) :لذا قال
أي وسع علمه كل املوجودات وذلك لكي يأمر وينهي،  (وسع كرسيه)الكرسي الذي عليه اإلنسان فهنا نفهم 

البقرة ) (ا شاءيعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من علمه إال مب)وقد قال قبل هذه الفقرة 
255). 

 اإلنزال والترتيل للمالئكة - 4

فإذا قال اهللا سبحانه . قلنا إن اإلنزال هو ما يدخل يف املدركات، وإن الترتيل هو نقل موضوعي خارج اإلدراك
وإذا قال اهللا . فهذا يعين أن املالئكة ميكن مشاهدا من قبل الناس وتصبح من املدركات" أنزل مالئكته"وتعاىل 

 .فهذا يعين أن املالئكة تأيت موضوعياً ولكن الناس ال تشاهدها وال تدركها" نزل مالئكته"سبحانه وتعاىل 
إذ أن نوحاً كان أول نيب ورسول من البشر أوحي إليه، وكان . جاءت عن قوم نوح" االنزال"ففي املعىن األول 

نوح كانت قريبة من اململكة احليوانية وال تفهم  اهللا يرسل إىل الناس قبل نوح مالئكة لتنذرهم، ألن البشرية قبل
وعندما جاء نوح وكان  .(24فاطر ) (وإن من أمة إال خال فيها نذير) "اإلدراك الفؤادي"إال املشخص اسم 

ولو شاء اهللا ألنزل مالئكةً ما مسعنا ذا يف ) :الناس قد اعتادوا أن يرسل اهللا مالئكته وال يرسل بشراً، قال له قومه
وما نراك إال )، أي أن قوم نوح مل يصدقوا أن اهللا عز وجل يرسل بشراً يف قوله (24املؤمنون ) (آبائنا األولني
إم كذبوا نوحاً وكذبوا  .(31هود ) (اآلية.. وال أقول إين ملك ) :لذا قال هلم (27هود ) (اآلية.. بشراً مثلنا 

الحظ كيف جاءت  (105الشعراء ) (وم نوح املرسلنيكذبت ق)الرسل من املالئكة اليت أتت قبله لذا قال 
  .باجلمع مع أن نوحاً شخص واحد" املرسلني"

هذه  .(141الشعراء ) (كذبت مثود املرسلني)وقال  .(123الشعراء ) (كذبت عاد املرسلني)ويف هذا املقام قال 
علك تارك بعض ما يوحى إليك فل) :الظاهرة بقيت يف أذهان الناس حىت بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم لقوله

هود ) (وضائق به صدرك أن يقولوا لوال أنزل عليه كرت أو جاء معه ملك إمنا أنت نذير واهللا على كل شيء وكيل
األنعام ) (وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي األمر مث ال ينظرون) .وجاء انزال املالئكة أيضاً .(12

 .أي أم أرادوا أن بروا املالئكة مع حممد، وتدخل املالئكة ضمن إدراكهم (لكأنزل عليه م)فهنا  (8
أما الترتيل للمالئكة فيعين نقلة مادية موضوعية خارج الوعي اإلنساين كنقل الصوت والصورة عن طريق األمواج، 

نسانية كشق موسى املعقوالت اإل"وكذلك لظاهرة ترى بالعني أو تسمع باألذن ولكنها ال تدخل ضمن املدركات 
إن نشأ نرتل عليهم من السماء آيةً فظلت أعناقهم هلا ) :ويف هذا املعىن قال" للبحر واآليات البينات الثماين األخر
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وهكذا جاء الترتيل للمالئكة كنقلة األمواج وهو أن ترتل املالئكة ترتيالً مادياً ولكن  .(4الشعراء ) (خاضعني
أو أن ترى وتسمع ولكن دون  (4القدر ) (كة والروح فيها بإذن رم من كل أمرترتل املالئ)دون أن يراها أحد 

ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم كل شيء قبالً ما كانوا ) :أن تدرك أو تعقل كقوله
و كان يف األرض مالئكة قل ل) :وكقوله تعاىل (111األنعام ) (ليؤمنوا به إال أن يشاء اهللا ولكن أكثرهم جيهلون

 .(95اإلسراء ) (ميشون مطمئنني لرتلنا عليهم من السماء ملكاً رسوالً

 اإلنزال والترتيل للمن والسلوى - 5

 :ولقد جاء اإلنزال والترتيل يف املن والسلوى
 :فاإلنزال

ا ولكن كانوا أنفسهم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون)
 .(57البقرة ) (يظلمون

وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا نعليهم املن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم )
 .(160األعراف ) (يظلمون

 :والترتيل جاء يف قوله تعاىل
 (80طه ) (مين ونزلنا عليكم املن والسلوىيا بين إسرائيل قد أجنيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور األ)
 .(81طه ) (اآلية.. كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه )

كلوا )دخل يف مدركام أن هذه للطعام لذا أتبعها دون أن يقطع اآلية  (أنزلنا عليكم املن والسلوى) :فعندما قال
 .(من طيبات ما رزقناكم

حصلت نقلة خارج الوعي بأن جاءهم املن والسلوى دون أن يعلموا ما  (لسلوىنزلنا عليكم املن وا)وعندما قال 
مث أدرك بنو إسرائيل ما هو املن " ترتيل"ووضعه  (كلوا من طيبات ما رزقنكم)هي وألي سبب لذا قطع قوله 

 ."إنزال"والسلوى وأنه لألكل وملساعدم 
 

 اإلنزال والترتيل للماء
أمل تر أن اهللا أنزل من ) :يعطي ظاهرة قابلة لإلدراك وهي من املدركات فقولهللماء فإنه " أنزل"عندما يقول 

هي " املياه اجلوفية"يعين أن ظاهرة جريان املياه يف األرض  .(21الزمر ) (السماء ماء فسلكه ينابيع يف األرض
 ."لوجيااهليدرو"ظاهر قابلة لإلدراك اإلنساين، فادرسوها يا أويل األلباب، هذا ما نسميه اليوم 

خيربنا عن ظاهرة لكي ندركها، أي نقلة من  .(17الرعد ) (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) :وقوله
إن املياه اليت ترتل من السماء هي نفس املياه اليت تسيل يف األودية واليت : غري املدرك إىل املدرك فإنه يقول لنا

 .تتخزن، واملساواة بينهما كمية
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فإنه خيربنا عن نقلة موضوعية خارج الوعي اإلنساين، أي أن هذه  (34لقمان ) (ويرتل الغيث)وعندما يقول 
أي أن قرار ترتيل الغيث وإرسال الرمحة للناس حيصل موضوعياً خارج . الظاهرة حتصل موضوعياً خارج إدراكنا

أي أن  .(9ق ) (وحب احلصيدونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات ) :الوعي اإلنساين وكذلك قوله
 .عملية إخراج احلياة النباتية من املاء حصلت موضوعياً قبل أن تدرك من قبل اإلنسان

وقد قرأ أبو عمرو وابن كثري ومحزة  (28الشورى ) (ويرتل الغيث) :هذا على قراءة نافع وعاصرهم وابن عامر
وعلى القراءتني فالغيث يرتل . يكون اإلنزال مدركاًوعلى هذه القراءة ف (يف املوضعني) (ويرتل الغيث)والكسائي 

 .موضوعياً خارج اإلدراج وهو من املدركات
 

 :الظواهر اليت حصل فيها اإلنزال دون الترتيل
يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري ) :ويف قوله (وأنزلنا احلديد)لقد جاء اإلنزال دون الترتيل يف قوله تعاىل 

  .(26األعراف ) (اآلية.. سوءاتكم وريشاً 
ومبا أن اإلنزال مرتبط بالوعي اإلنساين، فإذا كانت هناك ظاهرة يف الطبيعة موجودة موضوعياً ولكن ال يدركها 

وهنا يكمن التعريف األساسي لنظرية املعرفة . اإلنسان وحصل إنزال هلا فهذا يعين أا أصبحت من املدركات
أي بالنسبة لإلنسان يسبق الوجود اإلدراك، واإلنزال هو عملية . لخص يف اإلنزالاإلنسانية يف القرآن حيث أا تت

 .إدراك املوجودات
فاحلديد موجود يف الطبيعة ولكنه موجود بشكل فلزات وغري موجود بشكل حر، واستخراجه من األمور الصعبة 

كيف اكتشف اإلنسان : لوم وهوخبالف الذهب والفضة، وأعتقد أنه إىل اليوم هناك سؤال حري علماء تاريخ الع
وكانت معرفة اإلنسان للحديد نقلة . احلديد ذا الوقت املبكر؟ ألن احلديد من املعادن اليت عرفها اإلنسان قدمياً،

لقد أعطى اهللا قفزات معرفية : ما دخل اهللا يف حياة الناس؟ أقول :نوعية كبرية يف حياة اإلنسانية، فقد يسأل سائل
فهذا يعين  .(25احلديد ) (وأنزلنا احلديد)فعندما قال . ت وأعطاهم قفزات تشريعية يف الرساالتللناس يف النبوا

  .أن اهللا عن طريق النبوات عرف الناس باحلديد ومنافعه واستخراجه
فيه بأس شديد )ومل يكتشف استخراج احلديد بالصدفة لذا أتبع اخلواص املوجودة يف احلديد يف نفس اآلية بقوله 

وهذا هو سر معرفة اإلنسان للحديد يف مرحلة مبكرة، وإين ال أدري لوال قوله تعاىل  (25احلديد ) (ع للناسومناف
الحظوا هنا كيف  .هل كنا نركب السيارات ونشيد األبنية العالية واملصانع يف الوقت احلاضر (وأنزلنا احلديد)

أيضاً أنه مل يقل وأنزلنا النحاس أو أنزلنا الذهب أو والحظوا . تدخل اهللا سبحانه وتعاىل وأعطى قفزة معرفية للناس
ولو قال ونزلنا احلديد فهذا يعين أن احلديد . أنزلنا النار ألن اإلنسان اكتشف النحاس والذهب والنار دون نبوات

ويرتل )كان خارج األرض ونقله اهللا إىل األرض، أي أن احلديد اتتقل موضوعياً إىل األرض من مكان ما كقوله 
 .(لغيثا

فهذا يعين أن اإلنسان عندما كان يف  (26األعراف ) (قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً)أما قوله 
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. غري خميط ودون خميط" السرابيل"اململكة احليوانية بشراً كان عارياً ال يعرف اللباس، مث عرف بعد ذلك الغطاء 
إن اهللا أعطى قفزة للناس بأن علمهم : اجلواب  طريق املخيط؟فمن علم اإلنسان ربط قطعة جلد بقطعة أخرى عن 

 .هذه الظاهرة عن طريق النبوات
من : فهنا نقول .(Rich)ويقابلها باللغة االنكليزية " النقد"وهي كثرة املال " ريش"أما الريش فجاءت من قبل 

لى تبادل السلع على مبدأ املقايضة علم اإلنسان ظاهرة التجريد االقتصادي يف تبادل السلع؟ لقد قام االقتصاد ع
أوالً، فلكي تنتقل هذه العملية من املشخص إىل ارد وجب أن يكون هناك وحدة قياس للسلعة وهذا ما يسمى 

فهنا نقول مرة أخرى إن اهللا سبحانه وتعاىل علمهم إياها عن طريق . وهي عملية جتريد حبتة لتبادل السلع. بالنقد
 .فعة إىل األمامالنبوات وأعطى الناس د

 
 :حالة طلب فيها العرب اإلنزال دون الترتيل، وحالة طلبوا فيها الترتيل دون اإلنزال -

لوال ) .12لقد طلب العرب اإلنزال دون الترتيل من النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله تعاىل يف سورة هود اآلية 
لم أن يرتل كرت كما يرتل املطر من السماء، ولكن فالعرب مل يطلبوا من حممد صلى اهللا عليه وس (أنزل عليه كرت

طلبوا أن يوحي اهللا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مكان كرت خمبأ يف األرض وال يعرف أحد مكانه فيدهلم 
 .عليه

أو يكون لك بيت من زخرف أو ) 93أما احلالة اليت طلبوا فيها الترتيل دون اإلنزال، ففي سورة اإلسراء اآلية 
هنا  (ى يف السماء ولن نؤمن لرقيك حىت ترتل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ريب هل كنت إال بشر رسوالًترق

طلب العرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرقى إىل السماء ويأتيهم بكتاب بشكل مادي يرونه بأعينهم، أي 
وملا نزلنا عليك كتاباً يف )ليد مادياً كقوله أم طلبوا أن يأيت الكتاب من السماء منسوخاً على قرطاس ويلمس با

 .(7األنعام ) (قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إال سحر مبني

 اإلنزال والترتيل ملائدة من السماء - 6

 :لنرى اآليات التالية يف سورة املائدة

ائدةً من السماء قال اتقوا اهللا إن كنتم إذ قال احلواريون يا عيسى بن مرمي هل يستطيع ربك أن يرتل علينا م) -
 .(112املائدة ) (مؤمنني

قال عيسى بن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ألولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا ) -
 .(114املائدة ) (وأنت خري الرازقني

 .(115املائدة ) (ه عذاباً ال أعذبه أحداً من العاملنيقال اهللا إين مرتهلا عليكم فمن يكفر بعد منكم فإين أعذب) -
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 :و لنالحظ ما يلي

لقد طلب احلواريون من عيسى بن مرمي ترتيل مائدة من السماء، أي طلبوا مائدة مادية ليأكلوا منها مادياً  - 1
كبرياً، لذا  ترتل عليهم موضوعياً كسقوط التفاحة من الشجرة إىل األرض أو كسقوط الغيث، وكان هذا طلباً

 ."ترتيالً"وكان هذا الطلب هو  (اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني) :قال

 .(ونعلم أن قد صدقتنا)كان طلب احلواريني لوجود شك عندهم من أقوال املسيح إذ قالوا  - 2

سيح كان لقد طلب املسيح من اهللا سبحانه وتعاىل إنزاالً بشأن املائدة، أي طلب الوحي بشأن املائدة ألن امل - 3
 .ال يشك مطلقاً بصدق اهللا معه، وهو شخصياً ليس حباجة إىل أي بينة مادية من اهللا

فجاءم مائدة مادية من السماء دون " ترتيل" (إين مرتهلا عليكم) :لقد استجاب اهللا لطلب احلواريني فقال - 4
، هذا على قراءة (ذبه أحداً من العاملنيفمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذاباً ال أع) :أي وحي بشأا لذا قال هلم

فيكون " إنزال" (إين مرتهلا)وقرأ أبو عمرو وابن كثري ومحزة والكسائي  .(إين مرتهلا)نافع وابن عامر وعاصم 
املعىن على هذه القراءة أن اهللا سبحانه وتعاىل استجاب لطلب عيسى عليه السالم فكان اإلنزال بأن أوحى إليه 

وهذا ما يرجح قراءة نافع وابن ". العشاء الرباين" أن تواتر األخبار يفيد أا ترتلت بصورة مادية غري. وحياً بأمرها
 .عامر وعاصم

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً ) :وحيسن يب هنا أن أختم هذا الفصل بالوقوف على شرح قوله تعاىل
 .(21احلشر ) (لعلهم يتفكرونمتصدعاً من خشية اهللا وتلك األمثال نضرا للناس 

أي دخل يف "مبا أن حمتويات القرآن كلها علوم احلقيقة املوضوعية املادية والتارخيية، فلو أنزل هذا القرآن على جبل 
. ألصبح اجلبل عاملاً، وبالتايل خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا، واخلشية هي اخلوف عن إدراك" مدركات اجلبل

ولو قال لو نزلنا هذا القرآن على جبل فهذا يعين  (28فاطر ) (شى اهللا من عباده العلماءكذلك إمنا خي)حيث قال 
مثل الذين محلوا ) :وينطبق على اجلبل قوله تعاىل" كتاباً منسوخاً يف قرطاس"أنه وضع القرآن مادياً على اجلبل 

فيها " كتباً يف قرطاس"ل احلمار أسفاراً ، فعندما حيم)5اجلمعة ) (التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفاراً
وكذلك اجلبل إذا جاءه  .معلومات ال يفهمهما يبقى محاراً، أما إذا فهمها ودخلت ضمن مدركاته فلن يبقى محاراً

 :ولذا قال" ترتيل فقط"وإذا جاءه مادياً ومل يستوعبه يبقى جبالً كما هو " اإلنزال"القرآن واستوعبه أصبح عاملاً 

 .(21احلشر ) (نا هذا القرآن على جبللو أنزل)

هل فهم السلف اإلنزال والترتيل ذا الفهم؟ وإن مل يكونوا فهموه : بعد هذا التفصيل نتوقع أن يرد السؤال التايل
 كذلك فهل ذك ضائرهم؟
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لو فهموه هكذا لكان األمر عجباً ولكانت النتائج أعجب، لقد غاب عنهم هذا الفهم ألن أرضيتهم : وأجيب
لعلمية مل تكن تعينهم عليه إال أننا ال ننكر أن بعضهم حام حوله دون أن يقع عليه، فقد حكى سيبويه أن أبا عمرٍ ا

وعلى كل حالٍ فالقرآن صاحل لكل زمان " لسان العرب زل"كان يفرق بني أنزلت ونزلت، ومل يذكر الفرق 
ى هذا الفهم معارف النصف الثاين من القرن ومكان ويفهمه كل قوم وفقاً ألرضيتهم املعرفية وإمنا أعاننا عل

العشرين، وأما هم فال ضري عليهم بشرط أن نكون مقتنعني فعالً وقوالً بأنه معجز. 
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 الفصل الرابع
 إعجاز القرآن وتأويله

 

 التحذير من كتابه الكتاب بأيديهم ونسبته إىل اهللا، والتحدي بأن يأتوا مبثل هذا القرآن - 1

 :ة القول يف إعجاز القرآن تأيت من موازنة اآليتني التاليتني ومهاإن بداي
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروا به مثناً قليالً فويل هلم مما كتبت ) -

 .(79البقرة ) (أيديهم وويلٌ هلم مما يكسبون
 (هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياًقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل ) -

 .(88اإلسراء )
ويف اآلية الثانية يتحدى . ففي اآلية األوىل حيذر اهللا الناس أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولوا هذا من عند اهللا

 .اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن
 :اآلن لنناقش األمور التالية

يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند )املقصود بالكتابة اخلط، واخلط يكون باليد إذا كان  - 1
، فهذا يعين أن املقصود يف هذه اآلية هم كتبة الوحي فقد خطوا الكتاب وقالوا هذا من عند اهللا وبالتايل (اهللا

 .فالويل كل الويل لكتبة الوحي
 .حكام فقط إىل الكتابأما إذا كان املقصود بالكتابة إضافة أ - 2

وحصل مثل هذا األمر فعالً عند اليهود حيث أضافوا اجتهادات أحبارهم إىل الكتاب، وقد شرحنا أن الكتاب 
وهذا أمر ممكن الوقوع فيه وغري مستحيل لذا مت التحذير منه " الرسالة"عند موسى وعيسى هو التشيع فقط 

 .فعالً
هذا تناقض "د الناس فكيف حيذرهم مرة ويتحداهم مرة أخرى؟ إذا كان الكتاب هو املصحف كما يعتق - 3

، ولكن إذا كان التحذير لشيء والتحدي لشيء آخر توضع األمور يف نصاا، حيث أن التحذير "كبري جداً
فاهللا سبحانه وتعاىل حيذر الناس من أمر ال يعجزون عنه، ". النبوة"والتحدي للقرآن " الرسالة"للتشريع 

 .هكذا فقط جيب أن نفهم التحذير من أمر غري معجز والتحدي ألمر معجز. يعجزون عنه ويتحداهم بأمر
 :لنبحث اآلن يف التحذير والتحدي، كحل على حده
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فحىت توضع األمور يف نصاا نفهم . لقد جاء التحذير من كتابة الكتاب ونسبة الكتاب إىل اهللا :التحذير -أ
 :هذا التحذير كالتايل

من الكتاب ولست من القرآن وهي الكتاب بالسنة ملوسى وعيسى وال يوجد فيها أي إن األحكام  - 1
إعجاز، فال جيوز لإلنسان أن يسن تشريعاً مثل قانون السري أو قانون اجلامعات أو قانون اجلمارك مث ينسب 

أللوهية وإمنا هذا التشريع إىل اهللا وهذا ما يؤكد أنه ال يوجد حق ألحد يف أن يصدر أحكاماً ويعطيها صفة ا
هي فقط اجتهاد متطور حسب الظروف املوضوعية التارخيية له الصفة احلنيفية غري الثابتة هدفه اليسر ال 

لذا قال " الكتاب"وقد جاء هذا التحذير حيث أن اليهود مارسوا هذا النوع من التزوير يف األحكام . العسر
  .(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم)

 .ن تدمج اجتهادات النيب صلى اهللا عليه وسلم واجتهادات الفقهاء يف الكتاب وجعلها جزءاً منهال جيوز أ - 2
ال جيوز تغيري ترتيب آيات الكتاب من حيث الترتيب والعدد اليت وردت فيه فمثالً جاءت الوصايا يف  - 3

خر يف نفس ، فال جيوز وضعها يف سورة أخرى أو يف مكان آ153-152- 151سورة األنعام حتت رقم 
 .السورة

ال جيوز وضع تأويل اآليات بالنسبة للقرآن والفقه يف األحكام بديالً للنص باإللزام حيث أن التأويل  - 4
 .دائماً حيمل مفهوم النسبية يف املعرفة والفقه حيمل مفهوم الضرورة املرحلية احلنيفية

: القيام ا وهي ضمن إمكانيام؟ اجلوابهل هناك حتذيرات أخرى حذر رب العاملني الناس من : لنسأل اآلن
 :نعم هناك حتذيران خطريان جداً ومها

عندما يؤول القرآن وهو اآليات املتشاات فيمكن أن يستنتج من هذا التأويل نظريات  :التحذير األول -
اجات هذه االستنت. وليس املؤمنني فقط" كل الناس"فلسفية وحقائق علمية موضوعية تفيد الناس مجيعهم 

يتحقق منها فوائد علمية وعملية للناس وهذا التأويل حيصل من بعد نزول القرآن ال حني نزوله أي أن هذا 
فقد حذرنا اهللا حتذيراً شديداً من كتمان هذه احلقائق والنظريات وما . التأويل سيحصل بعد النيب ال يف عهده

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ) :قوله تعاىل ينتج عنها من فوائد علمية وعملية وقد ورد هذا التحذير يف
الحظ ) 159البقرة ) (البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون

حيث أنه يف الكتاب يوجد آيات أخرى غري " يف الكتاب"ويقصد ا اآليات البينات لذا قال " البينات"قوله 
هذه الظاهرة حصلت يف تارخينا عند املتصوفة يف مراتب املعرفة يف قوهلم . وهي آيات الرسالةاآليات البينات 

  .القطب الفالين والعامل الرباين قدس اهللا سره
األول أن يكون عندهم فعالً أسرار : أية أسرار هذه؟ فهناك احتماالن: فالسؤال الذي يطرح نفسه هو

واالحتمال الثاين وهو األرجح أنه ال . يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنونوكتموها فبذلك يكون قد دخلوا حتت بند 
وذه احلالة الوهم واخلرافة ال حيمالن . يوجد أي أسرار لديهم وهذه األسرار ليست أكثر من وهم وخرافة
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سوى ال شيء : مث إن هؤالء العلماء الربانيني ماذا قدموا للناس وبأي شيء أفادوا الناس؟ اجلواب. أي قدسية
  .الوهم

أما العلماء الربانيون احلقيقيون فقد قدموا للناس البنج واحملرك البخاري والعمليات اجلراحية واألدوية ووسائل 
االتصال واملراكب البحرية واحلاسبات اإللكترونية وكل ما تنعم به اإلنسانية من نعم من نتاج هؤالء العلماء 

رفهم للناس واستفاد كل الناس منها عملياً وعلمياً ومل يكتموها عن الربانني، ولكن هؤالء العلماء نشروا معا
وهؤالء العلماء الربانيون احلقيقون هم  .(يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون)أحد لذلك ال ينطبق عليهم قوله تعاىل 

لناس، إن هذه املعلومات هي للخاصة فقط، بل أسسوا اجلامعات ونشروها بني ا: من اخلاصة ولكن مل يقولوا
وهي متوفرة ملن أرادها، ويكفي أن يكون عند العامة رغبة يف التعلم ليتعلموها ألا منشورة يف الكتب 
اهللا، "والصحف واجلامعات، واحلصول عليها حيتاج إىل أن يفتح اإلنسان عينيه وعقله ال أن يغمضهما ويقول 

 .لتشرق عليه األنوار الربانية" اهللا، اهللا
إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثناً قليالً أولئك )جاء يف قوله تعاىل  :التحذير الثاين -

فإذا ). 174البقرة ) (ما يأكلون يف بطوم إال النار وال يكلمهم اهللا يوم القيام وال يزكيهم وهلم عذاب أليم
واإلنزال هو من " ما أنزلنا"لقوله  كان التحذير األول جاء حول كتمان اآليات البينات من الذين يفهموا

املدركات فإن التحذير الثاين هو لبقية اآليات اليت هي آيات األحكام واملواعظ والوصايا، أي أن الذين 
هذه اآلية تبني للمسلمني . يستنبطون من هذه اآليات أحكاماً جيب عليهم أن يظهروها للناس وال يكتموها

والفقه هو ظاهرة متطورة . وعدم التقيد بفقه مذهب من املذاهب بعينه وجوب وجود منابر فقهية حرة عندهم
مستمرة، وأول من بدأ بالفقه وباالجتهاد هو النيب صلى اهللا عليه وسلم وفقهه واجتهاده هو ما نسميه بالسنة 

  .النبوية
صبح املذهب حيث أن التقيد مبذهب من املذاهب الفقهية ما هو إال استبدال املذهب بالنص األصلي حيث أ

هذا . وأصبح الفقه يف شرح املذهب ال يف شرح النص .الفقهي فيما بعد هو األساس الذي اختفى النص وراءه
من ناحية، ومن ناحية أخرى جاءت اآلية لتحذير الفقهاء من فتاوي التربير، حيث أم يفتون لتربير سلوك ما 

الم مع أن اإلسالم خالف ذلك، وهم يعلمون لشخص ما، حبيث أم يظهرون أن هذا السلوك هو عني اإلس
ذلك وما أكثرهم يف تارخينا حيث أن هذا التربير يكون لشخص يتصف بالغىن أو السلطة أو كليهما، إن 

املهضوم حقه هو الضعيف والفقري فهل هذا من باب الصدفة أو أن النص التشريعي أو القانون هو مع القوي 
 والغين؟؟

 
 :(اإلعجاز):التحدي - ب

 :ففي الكتاب أكثر من آية تتحدث عن بالتحدي وهذه اآليات هي. بعد أن أينا التحذير نأيت إىل التحدي
 (قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً) -
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 .(88اإلسراء )
 .(38يونس ) (من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا) -
أم يقولون افتران قل فأتوا بعشر سورٍ مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم ) -

 .(13هود )(صادقني
وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم ) -
 .(23البقرة ) (دقنيصا

 السحر واملعجزات - 2

مبا أن اإلنسان ظهر يف هذا الكون بعد وجود الكون والشمس والقمر والكواكب والنجوم وقوانني الطبيعة 
القسم األول وهو اهللا : فاحلق يف القرآن يقسم إىل قسمني "عامل احلقيقة"اليت تدخل كلها يف عامل احملسوس 

املوجودات، العامل "والقسم الثاين هو ). 30لقمان ) (ن ما يدعون من دونه الباطلذلك بأن اهللا هو احلق وأ)
فاهللا ). 3األحقاف ) (ما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال باحلق)وهو عني كالم اهللا " املادي املوضوعي

ان، واملعرفة والعامل املوضوعي كالمها حق وموجود خارج الوعي اإلنساين، ووجودمها سابق لوجود اإلنس
  ."املوجودات":اإلنسانية هي معرفة اهللا من خالل كلماته 

إن معرفة هذا الوجود احلقيقي هللا ومعرفة املوجودات اليت تؤدي إىل معرفة وجود اهللا خارج الوعي اإلنساين 
ايل فكلما تقدمت املعارف اإلنسانية زادت معرفة الناس باملوجودات، وبالت. هي اليت أخذت طابع التطور

والقفزات املعرفية اليت جاءت من اهللا لإلنسان يف النبوات إمنا جاءت هلذا الغرض، وهذا . زادت معرفتهم باهللا
قدر من اهللا قدرة على اإلنسان سلفاً، وهو اخلروج واالبتعاد عن اململكة احليوانية، فاإلنسان عندما وجد على 

ن بدائياً، فنطر إىل عامل احملسوس الشمس والقمر واألار األرض كان يمياً مث تأنسن، ويف بداية األنسنة كا
والربق والرعد وبقية ظواهر الطبيعة اليت هلا عالقة مباشرة معه ولكنه كان عاجزاً عن أن يعقل هذه الظواهر، 

ختلط ، ومل يستطع أن يضع هلا تفسرياً معقوالً، وأثناء هذه احملاولة ا"أي معقوالته"حبيث تدخل يف عامل املعقول 
 .عليه األمر ووقع بالرجس الوثين واختذها آهلة وذا بدأت عبادة مظاهر الطبيعة

أمل تروا كيف خلق اهللا سبع )وهذا ما عرب عنه يف قصة نوح حيث كان قوم نوح يعبدون ظواهر الطبيعة 
من  انظر الفصل الثالث) 16- 15نوح ) (وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً* مسوات طباقاً 

وهذا هو السبب األساسي يف ظهور األسطورة واخلرافة عند كل الشعوب . الباب الرابع من هذا الكتاب
ومع تقدم الزمن وتطور املعارف، . قاطبة وهو احملاولة اخلاطئة لتطابق احملسوس مع املعقول أو عقلنة احملسوس

ودة واملطر والفيضان واجلفاف، وصفات أدرك اإلنسان أن هناك صفات خمتلفة يف الطبيعة، مثل احلرارة والرب
خمتلفة عند اإلنسان مثم اخلري والشر والبخل والكرم، أي أنه عندما ازداد متييز اإلنسان لألشياء بصفاا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


املختلفة مل يستطع أن يدرك أن الصانع واحد، ومل يدرك وحدة الناموس الكوين، فأراد أن يعقلها وذلك بأن 
 ."السمات"فات ردها إىل آهلة خمتلفة الص

فهناك إاله املطر وإاله اجلفاف وإاله احملاصيل وإاله اخلري لنفع وإال الشر للضرر والسوء، وهذه املرحلة كانت 
واألمساء من ). 71األعراف ) (أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم)واضحة يف قوم هود بقوله تعاىل 

فقوهلم بعض آهلتنا بسوء تعين بالضرورة ) 54هو ) (هلتنا بسوءإن نقول إال اعتراك بعض آ) :السمات وقوله
فسبب ظهور اخلرافة هو عدم القدرة على ) "األمساء"أن هناك إالهاً للخري وآخر للشر أي ظهر التميز 

وعلى هذا اخلطأ مل يؤاخذ اهللا عباده، بل أرسل إليهم رسالً منذرين هلم لتصحيح  (مطابقة احملسوس باملعقول
وما كنا معذبني حىت )وقوله ) 208الشعراء ) (وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون) :أ وذلك بقولههذا اخلط

وكانت هذه اإلنذارات تأيت حسب مدركات ومستويات اإلدراك ألهل هذه ). 15اإلسراء ) (نبعث رسوالً
 .القرى

 :مىت يقول إنسان ما عن شيء إنه سحر؟ لنضرب املثال التايل
صندوقاً خشبياً ووضع بداخله رجالً ما حبيث يساوي طول الرجل طول الصندوق مث نشر إذا أخذ شخص ما 

قلنا . الصندوق نصفني ورأينا أن الرجل داخل الصندوق مل ميسه أي أذى فنقول عن هذا اإلنسان إنه ساحر
لنسبة للرجل ولكن العملية با. كيف جنا الرجل داخل الصندوق" نعقل"عنه إنه ساحر ألننا مل نستطع أن ندرك 

الذي قام بعملية النشر أو بالنسبة للرجل الذي كان بداخل الصندوق ال تعترب سحراً ألما يعرفان كيف متت 
 .عملية نشر الصندوق دون إحلاق األذى بالرجل الذي كان بداخل الصندوق

ومن . بأنه سحرفكل شيء ميكن أن يراه اإلنسان يف عامل احملسوسات وال يدخل ضمن مستوى معقوالته يصفه 
هنا قال العرب عن القرآن إنه سحر ألم مسعوه مادياً ومل يستطيعوا أن يعقلوه حسب معارف وقتهم فقالوا 

 .(7األحقاف ) (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ملا جاءهم هذا سحر مبني)هذا سحر 
آيات بينات، وهي العصا واليد وضرب البحر،  ويف هذا قال فرعون وقومه عن موسى عندما جاءهم بتسع

كل هذه البينات شاهدها الناس حسياً، أي شاهدوا العصا واليد وشق البحر واجلراد والقمل والضفادع 
والطوفان والدم والرجز، شاهدوها ضمن عامل احملسوس ومل يدركوا كيف حدثت هذه اآليات، ومل تدخل 

ه ساحر، ولكن سحرة فرعون أنفسهم يدركون معىن السحر يف ذلك ضمن معقوالم، لذا قالوا عن موسى إن
الوقت، وملا رأوا سحر موسى أدركوا أن هذا أعلى من معقوالم هم عن السحر فآمنوا وكان إميام واقعياً 

 .(70طه ) (آمنا برب هارون وموسى)متاماً بقوهلم 
زة عند كل األنبياء قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم املعج: وهكذا ميكن لنا أن نعرف املعجزات لألنبياء مبا يلي

ولكنها ليست " كشق البحر"عن عامل املعقول السائد وقت املعجزة " ظاهرة طبيعية"هي تقدم يف عامل احملسوس 
وما كان لرسولٍ أن يأيت بآية إال بإذن ) :حبال من األحوال خروجاً عن قوانني الطبيعة أو خرقاً هلا لقوله تعاىل
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  .ودائماً يدخل األذن ضمن قوانني الطبيعة الصارمة) 38الرعد ) (اهللا
أال يعد إحياء املسيح : ولرب سائل يسأل. أي هي عبارة عن قفزة زمنية إىل األمام يف تطويع قوانني الطبيعة

موات، ليس خبرق، ألنه يوم القيامة سيبعث الناس مجيعاً وهم يف عداد األ: للموتى خرقاً لقانون الطبيعة؟ أقول 
. فما عملية إحياء املسيح للميت إال قفزة زمنية ترينا إمكانية إحياء املوتى مادياً وهو الذي سيحصل يوم البعث
وكذلك نار إبراهيم عليه السالم فهذا يعين أن النار حتوي صفتني متضادتني يف وحدة ومها احلرارة والربودة، 

 .فالصفة األوىل لنا والصفة الثانية جاءت إلبراهيم

 القرآن الكرمي معجزة حممد صلى اهللا عليه وسلم اخلالدة - 3

الظاهرة "لقد جاءت كل معجزات األنبياء قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم مادية حبيث أن عامل احملسوس 
وذلك ألن اإلنسان يف . سبق عامل املعقول إما بفترة زمنية قصرية، أو فترة زمنية طويلة األمد" الطبيعية للمعجزة

راحل تطوره كان عامل احملسوس املباشر عند أهم من عامل املعقوالت أن أن احملسوسات سبقت اردات م
  .املعقوالت

وهذا هو التطور الطبيعي التارخيي للمعرفة اإلنسانية ألن املعرفة اإلنسانية تبدأ باإلدراك الفؤادي املشخص 
نسبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقد كانت معجزة نبوته أما بال. حباسيت السمع والبصر، مث تنتقل إىل اردات

هي القرآن نفسه أي أن القرآن هو التصديق، وهو النبوة معاً، ومل تأته النبوة واآليات البينات منفصالً بعضها 
 .عن بعض كما كانت بالنسبة لكل األنبياء النبوة واآليات البينات منفصالً بعضها عن بعض

كتاب معظمه، ومبا أن حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء فيجب أن تبقى معجزته لقد شكل القرآن من ال
خالدة، وكلما تقدمت اإلنسانية يف املعارف والعلوم يظهر إعجاز القرآن بشكل أوضح، فكانت معجزته 

 :معاكسة متاماً ملعجزات بقية األنبياء، وذلك ألن
القرآن والسبع املثاين سبق فيها الطرح املعقول عن املدرك من نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت هي  - 1

فكلما تقدم الزمن تدخل طروحات القرآن ضمن احملسوسات املدركة، وهذا ما . احملسوس بصياغة متشاة
سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم ) :"أي مطابقة املدرك من احملسوس مع النص"يسمى بالتأويل املباشر 

لكل نبأ مستقر وسوف ) (53فصلت ) (هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيدحىت يتبني 
وهذا هو السبب ) 39يونس ) (اآلية.. بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله ) (67األنعام ) (تعلمون

ن أحداث الطبيعة بأحداث الثاين يف أنه مسي قرآناً من االستقراء حيث أن السبب األول هو املقارنة وهو قر
  .التاريخ

وعرفنا اآلن أن يف الكون كله ال ميكن أن يوجد ) 30األنبياء ) (وجعلنا من املاء كل شيٍء حي)لقد قال تعاىل 
) 33األنبياء ) (كل يف فلك يسبحون) :وقال" الرطوبة"مظهر من مظهر ن مظاهر احلياة دون وجود املاء 
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أي استدارا، فكل شيء يف هذا الكون من " فلك ثديا الفتاة"ستدارة كقولنا والفلك يف اللسان العريب هو اال
هذا ما عرفناه اآلن ووصفه ". منحنية"أصغر اجلزيئات إىل أكربها يتحرك ضمن أفالك أي حركة غري مستقيمة 

  .القرآن قبل أربعة عشر قرناً يف عامل املعقوالت، واآلن أصبح يف عامل احملسوسات واملعقوالت معاً
سبحان الذي خلق )وقال ) 49الذاريات ) (ومن كل شيٍء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون) :مث إنه قال

لقد قال منذ أربعة عش قرناً ووضع ) 36يس ) (األزواج كلها مما تنب األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون
يء مطلقاً، يف الذي معرفه يف كل ش" قانون الزوجية"يف عامل املعقوالت أن هذا الكون قائم كله على األزواج 
مث إنه وضع لنا يف عامل املعقوالت  (لعلكم تذكرون)والذي ال نعرفه، وقد حذرنا من أن ننسى هذه احلقيقة 

وهلذا مسيت آيات النبوة قرآناً من االستقراء، فمن القرآن . قوانني جدل املتناقضات واألزواج واَألداد
. خيية باإلضافة إىل أنه قرن احلقيقة املوضوعية املادية مع احلقيقة التارخييةنستقرئ النظريات العلمية املادية والتار

 !هل هذا الكالم هو من أساطري األولني أو من أساطري اآلخرين ؟؟: واآلن أريد أن أوجه سؤاالً
 هنا يظهر الوجه الثاين من: إن السادة املفسرين وعلماء املسلمني مل يشرحوه هكذا وأقول: قد يقول قائل

 :إعجاز القرآن هو
لقد حوى القرآن احلقيقة املطلقة للوجود حبيث نفهم فهماً نسبياً حسب األرضية املعرفية للعصر الذي  - 2

فهو قد حوى احلقيقة املطلقة والفهم النسيب هلذه احلقيقة بآن واحد، وهذا ال ميكن . حياول فهم القرآن فيه
، فإذا أردنا أن نعرف "الذكر"مادياً يف الصيغة اللغوية احملدثة فاملطلق عرب عنه . إلنسان أياً كان أن يفعله

األرضية املعرفية للعصر الذي عاش فيه ابن كثري فما علينا إال أن نقرأ تفسريه وإذا أردنا أن نعرف األرضية 
ريه حيمل فتفسري ابن كثري وغ. املعرفية لعصر الصحابة فما علينا إال أن نتتبع تفسريام وعلى رأسهم ابن عباس

 ."التشابه"املعرفة النسبية لفهم القرآن ال املعرفة املطلقة، وهذا هو سر اإلعجاز األكرب يف القرآن وهو 
أما الوجه الثالث من أوجه اإلعجاز فهو أننا نعلم اآلن أن هناك نوعني من الصياغة اللغوية مها الصياغة  - 3

تاين وابن اهليثم لنظريام، وهناك الصياغة األدبية العلمية املوضوعية كصياغة إسحاق نيوتن وآلربت انش
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن . اخلطابية والشعرية الغنية بالصور الفنية كصياغة شكسبري وبوشكني واملتنيب

هل ميكن صياغة نظريات نيوتن وانشتاين وابن سينا وابن اهليثم صياغة كصياغة املتنيب وبوشكني : هو
ؤثر هذه الصياغة على الدقة العلمية ودون أن تكون على حساا؟ إىل يومنا هذا مل نر هذا وشكسبري دون أن ت

  .النوع من الصياغة وهذا هو الوجه الثالث من اإلعجاز
إن كل ما كتب عن إعجاز القرآن عند السلف إمنا يتعلق باجلزء األديب من الوجه الثالث لإلعجاز أقول إنه لو 

، وافترضنا أنه ال ميكن تقليد صياغة القرآن من الناحية األدبية الفنية فهذا يعين أن كحان اإلعجاز فقط أدبياً
والقرآن نفسه . اإلعجاز واقع على العرب فقط دون غريهم ألن الصياغة القرآنية جاءت بلسان العرب

األدبية  إنه لو كان املقصود باإلعجاز الصياغة فقط دون املضمون ألمكن للناس صياغة بعض القطع: يقول
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أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورٍ مثله ) :اليت تشبه القرآن من الناحية الصنعية فقط وهذا ما جاء يف قوله
يف هذه اآلية جاء النوع األول من ) 13هود ) (مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني
  .نيةالتحدي وهو أن يكون املوضوع غري قرآين والصياغة قرآ

وهذا ما مساه باإلفتراء، ففي هذه احلالة طلب عشر سور ووضع اإلعجاز فيها فيمكن أن نستنتج بالضرورة أن 
فهل هذا اإلعجاز واقع على العرب وحدهم أو عليهم وعلى . املفتري ميكنه أن يأيت بأقل من عشر سور

الفتراء من الناس، كلٍّ يف لغته، على العرب وعلى غريهم من األقوام ألن املطلوب هو ا: غريهم؟ اجلواب
فاملطلوب بالضبط هو أن يؤخذ  .العريب بالعربية والفارسي بالفارسية واإلنكليزي باإلنكليزية وهكذا دواليك

مثال على ذلك قصة حب بني رجل وامرأة أو قانون علمي موضوعي كقانون . موضوع غري قرآين مفترى
 :كل قرآين أي أا جيب أن حتتوي على الشروط التاليةاجلاذبية، وتصاغ هذه القصة أو القانون بش

أن حتوي على القوانني املطلقة للحب بشكل يفهمها كل قارئ حسب وعيه ومداركه عن احلب أي أن  - 1
 .حتتوي على عالقة جدلية بني املطلق والنسيب

علومات الناس أي األخبار عن احلب سبق م"أن تكون فيها املعقوالت عن احلب تسبق احملسوسات  - 2
 ."عنه

 .أن تصاغ صياغة فنية رفيعة - 3
هذه اخلاصة نراها جزئياً . هذه الشروط الثالثة وبشكل خاص الشرطتان األول والثاين هي اليت تسمح بالتأويل

عند عمالقة األدب يف العامل وليس العلم من أمثال دوستويوفسكي وشكسبري والتنيب حيث أنه على مر األيام 
 :وقد يقول قائل. هؤالء األدباء يف ضوء معطيات العصرتعاد قراءة 

 :هذا غري صحيح لألسباب التالية: أقول. إنه أمكن هلؤالء تقليد القرآن بشكل افتراء
لقد طلب يف حالة االفتراء عشر سور، فإذا فرضنا أن السورة مؤلفة من ثالث آيات فقط حيث أن أصغر 

وحيث أن اآلية قد حتوي وحدة املعىن، فهذا يعين أن املطلوب  سورة يف القرآن مؤلفة من ثالث آيات فقط،
فمثالً  .هو ثالثون موضوعاً مفترى، وأن تصاغ صياغة قرآنية على شكل آيات حتتوي الشروط املذكورة أعاله

أحد املواضيع ميكن أ، يكون يف تاريخ مدينة دمشق، يصاغ بشكل طلق ملدينة دمشق، حبيث إذا قرأه بإنسان 
بقاً ملستوى معلوماته التارخيية عن دمشق، وإذا قرأه إنسان بعد مخسني عاماً يراه مطابقاً ملستوى يراه مطا

هذا مثال عن القصص "معلوماته اجلديد عن مدينة دمشق، وإذا قرأه إنسان بعد مئة عام يراه طابقاً وهكذا 
  .يه بالغيبياتهذا ينتج عنه بالضرورة املعقول قبل احملسوس وهو الذي نسم" والتشابه فيه

فإذا . هذا النوع األول من اإلعجاز الذي طلب فيه عشر سور مفتريات حتتوي على نص على شكل آيات
 :هي ما يلي: سألين سائل ما هي مقومات اآلية القرآنية؟ أقول

 :قبل أن نبدأ مبقومات اآلية لنضع تعريفاً هلا: تعريف اآلية -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 :نفصالناآلية كما جاءت يف الكتاب هلا معنيان م
إن سورة البقرة فيها : فنقول "الفواصل"اآلية هي النص اللغوي املوجود بني مواقع النجوم : املعىن األول -

وأن أتلوا ) :وقوله) 15يونس ) (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات)وهذه اآليات تتلى كقوله تعاىل . آية 286
 (تلك آيات الكتاب املبني) :وقوله) 29فاطر ) (إن الذين يتلون كتاب اهللا) :وقوله) 92النمل ) (القرآن

 .(1يوسف )
لقد مسيت العبارات بني مواقع النجوم آيات يف الكتاب كله ومل تسم مجالً، ألن اجلملة يف العربية هي جمموعة 

أما اآلية فتحددها مواقع النجوم أي الفواصل بني اآليات يف . كلمات تعطي معىن مفيداً ميكن الوقوف عليه
  .اب كله، وجيب االنتباه إليها عند التأويل يف القرآن أو االجتهاد يف أم الكتابالكت
اآلية مبعىن الظاهرة املادية يف الطبيعة حيث أن ظواهر الطبيعة تسمى آيات اهللا ويف هذا املعىن : املعىن الثاين -

هذه ناقة اهللا لكم ) :تعاىل وقوله) 101اإلسراء ) (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات)جاءت يف قوله تعاىل 
وجعلناها ) :وقوله) 105يوسف ) (وكأين من آية يف السموات واألرض) :وقوله) 73األعراف ) (آيةً

 .(20الروم ) (ومن آياته أن خلقكم من ترابٍ) :وقوله) 91األنبياء ) (وابنها آية للعاملني
تلك آيات اهللا نتوهلا عليك ) :املادية وذلك يف قولهاآليات اليت تتلى والظواهر : االثنان معاً: املعىن الثالث -

لذا فإن . حيث كانت قبلها اآليات عن الليل والنهار وتصريف الرياح وخلق اإلنسان) 6اجلاثية ) (باحلق
 :هي" اإلفتراء"مقومات اآلية القرآنية املراد تقليدها 

 .ثبات الصيغة اللغوية - 1
 .الت القارئ العامل وهذا ما يسمى بالتشابهحركة احملتوى بشكل يتناسب مع معقو - 2
 .حيث أن القرآن ال حيتوي على مواضيع تشريعية. أن يكون املوضوع غري تشريعي - 3

الشكل : أما فيما يتعلق بالسورة الواحدة فجاء التحدي على شكلني. هذا فيما يتعلق بالسور العشر املفتريات
 (بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني أم يقولون افتراه قل فأتوا) :األول يف قوله

املطلوب يف هذا التحدي هو سورة واحدة فيها كل الشروط املذكورة أعاله وبآية لغة كانت، ). 38يونس )
حبيث يكون املوضوع قرآنياً والصياغة قرآنية وموضوع القرآن هو القوانني املطلقة للطبيعة والتاريخ، 

 ذا التحدي صياغة قوانني جدل الطبيعة وجدل التاريخ صياغة جدلية حبيث تفهم هذه الصياغة فاملطلوب
 .حسب األرضية املعرفية للعصر الذي تقرأ فيه

وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا ) :والشكل الثاين والذي جاء على شكل سورة واحدة هو يف قوله تعاىل
هذا النوع من التحدي ) 23البقرة ) (كم من دون اهللا إن كنتم صادقنيفأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء
هنا يبني حقيقة الترتيل  .(بسورة من مثله) :أما هنا فقال .(بسورة مثله)خيتلف عن النوع األول حيث قال 

عي، وقد شرحت سابقاً معىن الترتيل بأنه نقلة خارج الو .(وإن كنتم يف ريبٍ مما نزلنا على عبدنا) :بقوله
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والترتيل بالنسبة للقرآن جاء بعد اإلنزال أي أن الصيغة القرآنية صيغت عربية خارج وعي حممد صلى اهللا 
عليه وسلم، وهذا هو اإلنزال مث جاء القرآن من خارج وعي حممد صلى اهللا عليه وسلم مصاغاً جاهزاً إىل 

  .وعيه عن طريق الوحي على مدى ثالث وعشرين سنة، وهذا هو الترتيل
فهنا جاءت اآلية للذي يشك يف الترتيل، ومبا أن الترتيل جاء للكتاب ومن ضمنه القرآن وهو أكثر من سورة 

فالذي يعتقد أن القرآن كان من حممد صلى اهللا عليه وسلم حمتوى وصياغة فما  .. (سورة من مثله) :لذا قال
ألن كل . تقيد بالشروط املذكورة سابقاًعليه إال أن حياول أن يأيت من مثل هذا الذي يشك بأنه وحي مع ال

 .وهنا مل يطلب التجاوز وإمنا طلب املماثلة اليت هي أقل من التجاوز. شيء من صنع اإلنسان ميكن أن يتجاوز
أي لو جند . أما التحدي األكرب فهو اجتماع اإلنس واجلن قاطبة لغاية واحدة وهي اإلتيان مبثل هذا القرآن

إنه من . دباءهم ومعاهد أحباثهم هلذه الغاية فقط فإم مع ذلك ال يستطيعون حتقيقهااإلنس واجلن علماءهم وأ
إنه حتدى العرب بالقرآن، فعندما عجزوا حتداهم بعشر سور، وعندما عجزوا : اخلطأ القول كما قال بعضهم

. ن اآلخرحتداهم بسورة، واخلطأ يف ذلك أن كل آية من آيات التحدي متثل نوعاً من التحدي خمتلفاً ع
والتحدي يف كل أنواعه مل يكن للعرب وحدهم وإمنا كان للناس مجيعاً كل يف لسانه، وليس من الضروري 

 .على غري العريب أن يتعلم العربية لكي يشمله اإلعجاز

 قواعد التأويل - 4

أويله إال اهللا والراسخون فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم ت)
 .من سورة آل عمران 7آخر اآلية  (يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب

إن أم الكتاب هي الكتاب احملكم وهي رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وإن القرآن والسبع املثاين مها 
ومبا أن النبوة فيها قوانني احلق والباطل اليت . لم مع تفصيل الكتاباملتشابه ومها نبوة حممد صلى اهللا عليه وس

 ."تغري احملتوى وثبات النص ونسبية الفهم"تنطبق على كل إنسان، شاء أم أىب، وجاءت بصيغة متشاة 
هدى )والكتاب  (هدى للناس)حيث أن القرآن  (فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه) :لذا قال

إن هذا الكون مبين على جدل داخلي يقوم على صراع : فمثالً إذا قلنا ألكرب ملحد يف العامل .(تقنيللم
، (صنوان وغري صنوان) (خملق وغري خملق)تناقضي يف اجتاه واحد بني عنصرين مكونني لكل شيء مادي 

لذاريات ا) (ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون)وعلى جدل خارجي هو جدل تالؤم الزوجني 
ال : هذا القانون العام الكوين هو من القرآن، فسيقول: فسيكون جوابه باإلجياب مباشرة، فإذا قلنا). 49

.. جاء هذا القانون من اهللا تصديقاً ألحكام أم الكتاب من صوم وصالة وعبادات وأحكام : مانع، وإذا قلنا
  .اخل واليت جاءت من اهللا أيضاً

فأما الذين يف ) .وهنا بيت القصيد يف قوله. أقبل ذا القانون، ولكن ال أقبل بالصومكال، أنا : فعندئذ سيقول
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فأحد معاين الزيغ يف اللسان العريب هو النقصان، فإذا أعطينا زيداً مئة تفاحة  (قلوم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه
فإنه طغى يف العد، وقد وضع اهللا وزاغ يف العد فهذا يعين أنه عدها أقل من مائة، وإذا عدها أكثر من مائة 

 .(17النجم ) (ما زاغ البصر وما طغى) :سبحانه وتعاىل الزيغ والطغيان من املتضادات بقوله
إن الذين يقبلون القرآن ويتبعونه ألنه قوانني موضوعية، وال يقبلون اتباع أم الكتاب هم : فبذلك يصبح املعىن

اذا؟ ألن الذي يؤول القرآن ويستنتج منه النظريات والقوانني مل .ذوو عقول ناقصة ألم رفضوا أم الكتاب
العلمية والتارخيية ويطبقها ألا أساس التقدم العلمي والتكنولوجي يفنت الناس، وكلنا يعلم مدى فتنة الناس 

صناعته بالصعود إىل القمر وبالكمبيوتر والتلفاز إّ أ الذين متكنوا من الصعود إىل القمر واختراع الكمبيوتر و
 .متكنوا من فتنة الناس وهذا ما حصل فعالً

مبا أن القرآن حقيقة مطلقة فتأويله الكامل ال : فهو .(وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم)أما قوله 
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم : وهلذا قلت. يكون إال من قبل واحد فقط، وهذا الواحد هو اهللا املطلق

أما معرفة التأويل املتدرج املرحلي . أويل الكامل للقرآن بكل تفاصيله ألنه يصبح شريكاً هللا يف مطلق املعرفةالت
وهنا جيب أن نفهم أن الراسخني يف العلم هم . فهو من قبل الراسخني يف العلم كلهم جمتمعني ال فرادى

وعلماء الفضاء وكبار علماء التاريخ جمموعة كبار الفالسفة وعلماء الطبيعة وأصل اإلنسان وأصل الكون 
  .جمتمعني

. ذه اآلية، ألم أهل أم الكتاب - يف رأينا- ومل نشترط هلذا االجتماع حضور الفقهاء، ألم ليسوا معنيني
والراسخون يف العلم جمتمعني يؤولون حسب أرضيتهم املعرفية ويستنتجون النظريات الفلسفية والعلمية، 

لم يف كل عصر حىت قيام الساعة، فعند ذلك يتم تأويل كل اآليات اليت تتعلق ذا الكون ويتقدم التأويل والع
لذا فالراسخون يف العلم جمتمعني ال فرادى، وكل حسب ". حيث تصبح هذه اآليات بصائر" وهذه احلياة

 :اختصاصه يؤولون القرآن بالشكل التايل
وهذا أقوى " أي مطابقة مباشرة مع احلقيقة املوضوعية"حتويل بعض اآليات إىل بصائر حية : احلالة األوىل -

 .أنواع التأويل، أي التأويل احلسي
 .استنتاج واستقراء لنظريات فلسفية وعلمية بالتأويل وذلك حسب أرضيتهم املعرفية املتوفرة: احلالة الثانية -

، )67األنعام ) (ر وسوف تعلمونلكل نبأ مستق)من هذا املنطلق نفهم احلالة األوىل اليت جاءت يف قوله تعاىل 
فكل نبأ جاء يف ). 53فصلت ) (سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق)واحلالة الثانية 

أما قوله ". مبصراً"له زمن سيستقر فيه، أي يصبح تأويله ائياً " ومن هنا جاءت كلمة النبوة"القرآن 
 .فؤاد، وهو اإلدراك املشخص باحلواسفالرؤيا من اختصاص ال" سنريهم"ٍ

أم الكتاب ) (آمنا به كل من عند ربنا) :إن هؤالء الراسخني يف العلم هم بالضرورة من املؤمنني ألم يقولون
 .(والقرآن وتفصيل الكتاب
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 بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا) :فمن هم الراسخون يف العلم؟ لقد وضع الكتاب تعريفاً هلم بقوله
فالصدر هنا ليس  (يف صدور الذين أوتوا العلم)هنا نالحظ التشابه الكبري بقوله ). 49العنكبوت ) (العلم

  :، وإمنا هو كما يقول الشاعر"اجلمجمة"جوف الصدر وال جوف الرأس 
 وحنن أناس ال توسط بيننا لنا الصدر دون العاملني أو القرب

أن نقول إن إسحاق نيوتن حيتل مركز الصدارة بين علماء ك" الصدارة"فالصدر هنا تعين ما نقوله اآلن 
فالراسخون يف العلم هم من الناس الذين . الرياضيات، وإن أينشتاين حيتل مركز الصدارة بني علماء الفيزياء
البريوين، احلسن بن اهليثم، بابن رشد، "حيتلون مكان الصدارة بني العلماء والفالسفة، وهؤالء من أمثال 

 ."تن، أينشتاين، تشارلز داروين، كانت، هيجلإسحاق نيو
من شر * إله الناس * ملك الناس * قل أعوذ برب الناس ) :وهذا أيضاً نفهم قوله تعاىل يف سورة الناس

بأن االستعاذة باهللا سبحانه وتعاىل من  (من اجلنة والناس* الذي يوسوس يف صدور الناس * الوسواس اخلناس 
 .وس يف الناس الذين حيتلون مكان الصدارة يف جمتمعهم أو يف العامل بأسرهالوسواس اخلناس الذي يوس

إن النتيجة املباشرة ملا قلنا، هي أن كل التفاسري املوجودة بني أيدينا ليست أكثر من تفاسري تارخيية مرحلية 
 .للقرآن، أي هلا قيمة تارخيية ألا نتاج أشخاص عاشوا منذ قرون

لسبع املثاين متشاات، وإن خاصية التشابه هي الفهم النسيب للحقيقة املطلقة واليت إن آيات القرآن وا: قلنا
فما هي الشروط اليت جيب اتباعها لكي يتم التأويل اآلن أو يف  ."النص الثابت"عرب عنها بصيغة ثابتة 

 املستقبل؟
أول األمر وهو عكس  وهذا الفعل من أفعال األضداد يف اللسان العريب فنقول" أول"فالتأويل مشتق من 

أما املعىن املضاد أي ). 2احلديد ) (هو األول واآلخر)آخره، هذا املعىن األول ويف هذا املعىن جاء قوله تعاىل 
فالتأويل هو ما . هنا جاءت مبعىن تنتهي به. إن السرقة تؤول بصاحبها إىل السجن: مبعىن آخر األمر فنقول

  .ن قانون عقلي نظري أو حقيقة موضوعية مباشرةم" أي ما تؤول إليه" تنتهي إليه اآلية
فلدينا اآليات اليت جاءت بصيغة نظرية، وعندما نؤوهلا نستنتج منها قانوناً ينطبق مع العقل واحلقيقة أي علينا 

 :أن نفهم القاعدتني التاليتني
 . (Revelation does not contradict with reason) أن الوحي ال يناقض الفعل -   أ

 .(Revelation does not contradict reality) أن الوحي ال يناقض احلقيقة -  ب
ومن هنا ننطلق، إن كل ما أوحي إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم هو من عامل احلقيقة ومن عامل املعقوالت حيث 

ة ]ال يوجد آال يوجد شيء يف الوجود املادي غري قابل ألن يعقل ولكن هناك عجزاً وقصوراً للعقل، وبالتايل 
فبدالً من أن نكيل االامات للقرآن بأنه غري قابل . من آيات الكتاب غري قابلة أن تعقل اآلن أو يف املستقبل

 .أن يعقل من الناس، علينا أن نتهم أنفسنا بالقصور عن فهم آياته
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 :ويف معىن التأويل جاءت اآليات التالية
أي الراسخون يف العلم يعلمون ما هي ) 7آل عمران ) (لعلموما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف ا) -

النظريات واحلقائق العلمية اليت ميكن استنتاجها من اآلية القرآنية، كل حسب اختصاصه وحسب األرضية 
وحيث ميكن استنتاج نظريات علمية جديدة تعترب قفزات هائلة يف املعرفة اإلنسانية مثل نظرية . املعرفية لعصره

 .االرتقاء لداروين ألا تعد منوذجاً حياً ممتازاً للتأويلالنشوء و
هنا الحظ كيف أم استعجلوا بتكذيب ) 39يونس ) (بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأم تأويله) -

 .القرآن ومل يؤول بعد
 .(100يوسف ) (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً) -

 .املعىن األول هو معىن التأويل واملعىن الثاين معىن احلق: سورة يوسف أعطتنا معنيني هامني جداًهذه اآلية من 
لقد رأى يوسف يف املنام ما رآه، مث تتالت األحداث حىت وصله أهله إىل مصر وهو وزير، : ففي املعىن األول

هذا التحول هو . خارج وعيهعندها حتول املنام من جمرد رؤيا يف وعي يوسف إىل حقيقة موضوعية مادية 
أي غري صريورا من جمرد رؤيا إىل حقيقة ملموسة خارج وعي  (جعلها ريب حقاً)ويف املعىن الثاين . التأويل

  ."حقاً"يوسف، لذا استعمل كلمة 
رؤياي اليت كانت جمرد أفكار يف وعيي إىل حقيقة " آلت"قال يا أبت هذا ما انتهت إليه : فيصبح معىن اآلية

قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما )وهذا أيضاً ما قاله يوسف لصاحبيه يف السجن . وسة خارج وعييملم
إىل حقيقة " تؤول"ما يأتيهم من رؤيا فيها طعام إال أخربهم مبا تنتهي به : التأويل هنا) 37يوسف ) (بتأويله

 .موضوعية
وم القيامة ألن كل آياته تصبح مبصربة، مبا فيها آيات ومبا أن القرآن بتأويله الكامل الكلي ال يكون إال ي

يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل ) :فقد قال. الساعة والصور والبعث واحلساب والثواب والعقاب
 .(53األعراف ) (اآلية.. قد جاءت رسل ربنا باحلق 

إليه األحداث " ما تنتهي"ما تؤول ويف قصة موسى مع العبد الصاحل يف سورة الكهف نبأه العبد الصاحل ع
الكهف ) (سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صرباً) :اليت قام ا، ومل يستطع موسى الصرب عليها لذا قال له

 .(82الكهف ) (ذلك تأويل ما مل تستطع عليه صرباً) :وبعد االنتهاء من التأويل قال له) 78
 (ذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خرياً وأحسن تأويالًوأوفوا الكيل إ) :ويف قوله يف سورة اإلسراء

" سينتهيان"أي أن إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس سؤوالن . فهنا جاء التأويل مبعىن النهاية متاماً) 35اإلسراء )
 .بكم إىل األحسن

 ضوابط التأويل أو قواعده
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 :القاعدة األوىل -
 :اليةالتقيد باللسان العريب على األسس الت -
إن اللسان العريب ال حيتوي خاصية الترادف، بل بالعكس اللفظة الواحدة ميكن أن يكون هلا أكثر من معىن مثل  -أ

 ."أمر"فعل 
 ."اجلرجاين"إن األلفاظ هي خدم املعاين، وأن املعاين هي املالكة سياستها  - ب
 ."ابن جين"رة عنا إن األساس عند العرب هي املعاين، فإذا حصلوها تساهلوا يف العبا -ج
فيما يتعلق " االستقراء"ال يفهم أي نص لغوي إال على حنو يقتضيه العقل واملطابقة املوضوعية أو العقل فقط  -د

 .باألمور اليت ما تزال يف الغيبيات
". خفي"و" عبد"األخذ بعني االعتبار أصالة اللسان العريب من حيث أفعال األضداد يف املعاين مثل فعل  -هـ
 .أي ضرورة معرفة فقه اللغة" فاض-ضاف" "بتك-كتب" "قلع-علق"عال األضداد يف املعاين واألصوات مثل وأف
 :القاعدة الثانية -

فهم الفرق بني اإلنزال والترتيل حيث أن هذا الفرق يعترب من أسس نظرية املعرفة اإلنسانية، أي العالقة بني الوجود 
 ."اإلنزال"ذا الوجود والوعي اإلنساين هل" الترتيل"املوضوعي 

 :القاعدة الثالثة -
 :(4املزمل ) (ورتل القرآن ترتيالً) :الترتيل -

. فمثالً موضوع آدم موجود يف سورة البقرة واألعراف وطه وسور أخرى. مبا أن مواضيع القرآن متفرقة يف السور
ى موجودة يف كثري من وكذلك قصة موس. وكذلك قصة نوح موجودة يف سورة نوح وهود واألعراف واملؤمنون

 السور فكيف نفهم هذا املوضوع إذا مل يتم ترتيله؟
والرتل يف اللسان العريب هو . والترتيل هنا هو أخذ اآليات املتعلقة باملوضوع الواحد وترتيلها بعضها وراء بعض

 .وال يقصد بالترتيل التالوة وال التنغيم، كما ذكرنا. الصف على نسق معني
وقال الذين كفروا لوال نزل عليه )اىل نزل القرآن على النيب صلى اهللا عليه وسلم على أرتال بقوله واهللا سبحانه وتع

أي جاء القرآن إىل النيب صلى اهللا عليه ) 32الفرقان ) (القرآن مجلةً واحدةً كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً
ونقول رتل دبابات  .نقول رتالً أحادياً أو ثنائياًوحنن اآلن نستعملها ف. وسلم على أرتال ومل يأته دفعة واحدة

 ."انظر مثاالً عن الترتيل يف ترتيل قصيت نوح وهود"
 .وهناك موضوع واحد جاء مرتالً يف القرآن هو قصة يوسف اليت جاءت كلها دفعة واحدة يف سورة واحدة

ي حبث علمي أن يعطي أي نتائج إن قاعدة الترتيل هي من قواعد البحث العلمي احلديث ومن دوا ال ميكن أل
فإذا أخذنا دراسة حول موضوع معني يتعلق باملياه اجلوفية مثالً، فأول شيء نفعله هو مجع املقاالت . إجيابية

املختلفة اليت نشرت يف هذا املوضوع، حيث أنه يف هذا اجلمع يتم إخراج موضوع حيتوي على املعلومات الواردة 
فموضوع خلق الكون أو . كذلك يف مواضيع القرآن جيب علينا إجراء عملية الترتيليف كل املقاالت املختلفة، و
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  .فوجب علينا ترتيلها أوالً. خلق اإلنسان مل يأت يف مكان واحد دفعة واحدة كقصة يوسف
دة الترتيل هي وأهم نتيجة نستنتجها من قاع. إن قاعدة الترتيل مل تتبع إطالقاً يف التفاسري التارخيية املتوفرة بني أيدينا

ترمجة الكتاب إىل لغات غري عربية حيث أن الترمجة احلرفية لآليات بالتتايل املوجودة يف الكتاب يعترب ضرباً من 
ولكن ميكن ترمجة الكتاب مرتالً حسب املواضيع الواردة فيه مع شرح . ضروب مضيعة الوقت حيث تشوه املعىن

فمثالً ميكن أن نترجم نظرية خلق الكون يف القرآن أي . ى حدةهذه املواضيع من قبل أخصائيني وكل موضوع عل
هذه العملية تتطلب جهداً كبرياً جداً من قبل معاهد أحباث . نورد آيات اخللق كلها مرتلة مث نشرح نظرية اخللق

 .وفريق كبري من العلماء
لترتيل، وإمنا تلزم املقارنة فقط إن وظيفة الترتيل تنحصر يف فهم القرآن فقط، أما يف فهم أم الكتاب فال حاجة ل

فآية املداينة واحدة وآية الوضوء واحدة وكذلك الصوم جاء متتالياً، . مثل مقارنة حمارم الزينة مع حمارم الزواج
 .وآية اإلرث وآية احملارم، وآية اجتناب اخلمر وامليسر وكذلك الوصايا الواردة يف سورة األنعام

 :القاعدة الرابعة -
- 90احلجر ) ( الَّذين جعلُوا الْقُرآنَ عضني* كَما أَنزلْنا علَى املُقْتِسمني  ) :يف التعضية لقوله تعاىل عدم الوقوع

الزخمشري " "ال تعضية لوارث"وقد شرحها النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله " عضن"، فالتعضية جاءت من )91
 ."فعل عضن

ذا ورث ذكران من أبيهما سيفاً وحصاناً وسيارة فالتعضية هي قطع السيف فإ. والتعضية هي قسمة ما ال ينقسم
 .إىل قطعتني وكذلك احلصان والسيارة، ويف هذه احلالة يفقد السيف واحلصان والسيارة أية قيمة هلا

ترتيل وبعد ال. والتعضية يف القرآن تعين أن اآلية القرآنية قد حتمل فكرة متكاملة وحدها أو فقرة من موضوع كامل
مثل آيات آدم وخلق الكون، ونظرية املعرفة اإلنسانية فإن مجع كل مواضيعها مع بعضها خيرج املوضوع الكلي 

 .كامالً
 .(80يس ) (الذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) :مثال

 :القاعدة اخلامسة -
 (إنه لقرآن كيم* وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * ع النجوم فال أقسم مبواق) :لقوله تعاىل: فهم أسرار مواقع النجوم

أي قسم "واملوضوع الواحد جاء يف عدة آيات . إن القرآن قوانني ألحداث موضوعية) 77-76-75الواقعة )
 (هل يف ذلك قسم لذي حجر* والليل إذا يسر * والشفع والوتر * وليالٍ عشر * والفجر )فمثالً " إىل عدة آيات

كان من املمكن أن تصاغ كما يلي أي آيتني عوضاً عن : لنأخذ اآليات األربع األوىل). 5-4-3-2-1الفجر )
 (والشفع والوتر والليل إذا يسر* والفجر وليال عشر: األربع

وليال )مث  (والفجر)فإذا أخذنا قاعدة عدم التعضية وهي أن اآلية قد حتمل فكرة متكاملة فكانت الفكرة يف آية 
أي أن ذا التقسيم لآليات  (هل يف ذلك قسم لذي حجر)لذا قال بعد ذلك " لفجر وليال عشروا"فتصبح  (عشر

 .مهم جداً لكل ذي حجر
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إن االنتباه ملواقع النجوم يف الكتاب كله، وهي الفواصل بني اآليات، ال مواقع النجوم يف السماء، هي من مفاتيح 
نجوم جاءت بني آيات الكتاب كله وبالتايل فكل آية من تأويل القرآن وفهم آيات الكتاب كله، حيث أن مواقع ال

فإذا نظرنا إىل آيات الكتاب والفواصل بينها رأينا أموراً عجيبة، ويزول العجب . آيات الكتاب حتمل فكرة متكاملة
  .إذا فهمنا مبدأ الفكرة املتكاملة

 (دونه فكيدوين مجيعاً مث ال تنظرونمن ) (54هود ) (قال إين أشهد اهللا وأشهدوا أين بريء مما تشركون) :مقال
أي الحظ " من دونه"وأتت اآلية بعدها بقوله " مما تشركون"الحظ الفاصلة جاءت بعد قوله تعاىل ). 55هود )

 ."هود" 55واآلية  54بني اآلية " التنجيم"موقع الفصل 
اكم من عدوكم وواعدناكم جانب يا بين إسرائيل قد أجنين) :ويف حالة املن والسلوى قال عند الترتيل يف سورة طه

 .(81طه ) (اآلية… كلوا من طيبات ما رزقناكم ) (80طه ) (الطور األمين ونزلنا عليكم املن والسلوى
وأنزلنا عليهم املن ) :أما عند اإلنزال يف نفس موضوع املن والسلوى كما جاء يف سوريت األعراف والبقرة

 (ونزلنا عليكم املن والسلوى) :الحظ هنا عندما قال). 160اف األعر) (والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم
جاءت  (وأنزلنا عليهم املن والسلوى) .(كلوا من طيبات ما رزقناكم)وجاءت اآلية " تنجيم"كيف انتهت اآلية 

 .غري منجمة متصلة دون انقطاع (كلوا من طيبات ما رزقناكم)
 :مثال آخر قوله تعاىل يف سورة املؤمنون

فأنشانا لكم به ) .(18املؤمنون ) (من السماء ماًء بقدر فأسكناه يف األرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنزلنا)
وشجرةً خترج من طور سيناء ) .(19املؤمون ) (جنات من خنيل وأعناب لكم فيها فواكه كثرية ومنها تأكلون

 .(20املؤمنون ) (تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني
نزل على األرض واستقر فيها " أي من خارج األرض"وجود يف األرض هو من السماء أصل املاء امل: 18اآلية  -
مث يذهب إىل " أن حيصل كما حصل يف كواكب أخرى أن يوجد فيها املاء"، وكان ميكن (فأسكناه يف األرض)

 .(وإنا على ذهابٍ به لقادرون) :اجلومرة أخرى لذا قال
رض ويف كل مكان وأينما وجدت احلياة فهذا يعين وجود املاء إن املاء أساس احلياة على األ: 19اآلية  -
فأنشأ ذا املاء جنات من خنيل وأعناب وما ذكره يف هذه اآلية هو ما يصلح للطعام اآلدمي لذا قال " الرطوبة"
 .(ومنها تأكلون)

احدة فقط، وما ذكر يف هذه اآلية شجرة و" منجمة"ولكنها مفصولة عنها  19معطوفة على اآلية : 20اآلية  -
هي هذه الشجرة ال ندري، ولكننا نقول إا مهمة جداً ألا يف آية وحدها، ومن املرجح أيضاً أا ال تصلح 

ولو كانت هذه الشجرة كما يقول بعضهم هي الزيتون لوضعها يف  .. (وصبغ لآلكلني) :للطعام اآلدمي لذا قال
 .الزيتون طعام لآلدمي 19اآلية 

وهذا -واقع النجوم وعدم التعضية، لذا قال عن تقسيم القرآن إىل آيات مفصولٍ بعضها عن بعضهنا نرى أمهية م
الحظ مواقع ). 76-75الواقعة ) (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم* فال أقسم بواقع النجوم )-هو عني التنجيم
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مبعىن " سم"ٌاآلية الثانية لفظ  ويف". اليمني"يف اآلية األوىل مبعىن القسم " أقسم"النجوم يف هاتني اآليتني، ففعل 
 .لذا مت الفصل بني اآليتني. التقسيم

الذي علم * اقرأ وربك األكرم * خلق اإلنسان من علق * اقرأ باسم ربك الذي خلق ) :قوله تعاىل: مثال آخر
املمكن أن  كان من. هنا نالحظ أمهية مواقع النجوم لفهم اآليات) 5-1العلق ) (علم اإلنسان ما مل يعلم* بالقلم 
لنأخذ اآليتني لنرى الفرق . الذي علم اإلنسان بالقلم: وأيضاً* اقرأ باسم ربك الذي خلق اإلنسان من علق : يقول

يكون القلم  (علم اإلنسان ما مل يعلم* الذي علم بالقلم )ففي قوله . يف املعىن فيما إذا كانتا آيتني أو أية واحدة
أي كل شيء أراد اهللا أن يعلمه، فوسيلة للتعليم . ئكة واإلنسان واحليوان واجلاداملال.. هو وسيلة التعليم لكل شيء 

 .هنا التعليم مطلق ألي شيء .(الذي علم بالقلم)هذا معىن اآلية . هي القلم
بالقلم، أي عندما : مباذا علم اهللا اإلنسان؟ فنقول: فإذا سألنا .(علم اإلنسان ما مل يعلم)مث تأيت اآلية اليت بعدها 

 .بالقلم: نقول كيف علم اهللا آدم األمساء كلها؟ فاجلواب بكل تأكيد) 31البقرة ) (علم آدم األمساء كلها) :قال
ألصبح . علم اإلنسان ما مل يعلم بالقلم: الذي علم اإلنسان بالقلم أو: لو جاءت اآليتان بدون تنجيم أي بالشكل

قية املخلوقات تتعلم بوسيلة أخرى غري القلم وهذا غري املعىن أن القلم هو وسيلة التعليم لإلنسان فقط وأن ب
جدل "هذا ما سنبحثه يف فصل  !فما هو القلم؟؟. ألن اهللا يقول إن القلم هو وسيلة التعليم املطلقة. صحيح
 ."اإلنسان

لقكم خلقكم من نفسٍ واحدة مث جعل منها زوجها وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج خي) :قوله تعاىل: مثال آخر
 (يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقٍ يف ظلمات ثالث ذلكم اهللا ربكم له امللك ال إله إال هو فأىن تصرفون

فالفكرة هي تاريخ خلق البشر ومراحل تطوره حىت أصبح الشكل . هذه اآلية حتمل فكرة متكاملة). 6الزمر )
ظرية نشوء اإلنسان على األرض إال من خالل وهذا املوضوع ال ميكن فهمه وإخراج ن. الذي نراه عليه اآلن

 ."حلقة كاملة يف نظرية اخللق"مث فهم كل آية على حدة ألا حتوي . الترتيل أوالً
خلقكم من )تبدأ اآلية . فلنأخذ هذه اآلية على سبيل املثال لنفهم منها حلقة من حلقات وجود البشر على األرض

ن قانون الزوجية، فعندما وجدت احلياة على األرض وجدت خلية أي أن أساس اخللق أحادي دو :(نفس واحدة
وبعد ذلك تطورت وحيدة اخللية هذه . واحدة تكاثرت عن طريق االنقسام الذايت ال عن طريق التالقح الزوجي

وقد مرت ). 2اإلنسان ) (إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج) :لتصبح كثرية اخلاليا مع اختالفها بالنوع لذا قال
: املرحلة الثانية. املرحلة البحرية: املرحلة األوىل": التصميم"حلياة حىت نضج فيها البشر بثالث مراحل من اخللق ا

  .املرحلة البحرية الربية
الظلمة البحرية، الظلمة البحرية الربية، الظلمة الربية : ففي ثالث مراحل يوجد ظلمة. املرحلة الربية: املرحلة الثالثة

 وصل اإلنسان إىل الشكل الذي نراه عليه اآلن مرت احلياة العضوية على األرض ذه املراحل فحىت". الرحم"
أي عن طريق اللقاح بني الذكر . ويف هذه املرحلة كان التكاثر زوجياً. الثالث، فكان اإلنسان وليد املرحلة الربية

واجلعل هو التغري يف  (جعل منها زوجهامث ) :أي كان الفصل موجوداً بني الذكورة واألنوثة لذا قال. واألنثى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 .لذا فإننا نرى أن اجلنني يف بطن أمه مير يف هذه املراحل الثالث. هي للتعاقب مع التراخي" مث"الصريورة، و
أي تصميماً من بعد  (خلقنا من بعد خلق) :ومبا أن الفواصل الفعلية بني هذه املراحل عرب ماليني من السنني قال

مىت ظهر البشر حيث ظهر على اسم التطور يف : واآلن يظهر السؤال التايل. لقاً بعد خلقتصميم، ومل يقل خ
أي " نزل"ومل يقل " وأنزل"الحظ قوله  (وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج)املرحلة الربية؟ فيأيت اجلواب مباشرة 

. اعز، فتزامن ظهور البشر مع ظهور األنعامأن البشر ظهر نوعاً مميزاً بني األنواع مع ظهور اإلبل والبقر والغنم وامل
فإذا أردنا أن نبحث عن بداية ظهور البشر نوعاً مميزاً على سلم التطور والنشوء، فعلينا أن نبحث يف مرحلة ظهور 

 .األنعام على نفس السلم، حيث كانت غذاء له حىت وهو يف مرحلته احليوانية
أن الظلمات الثالث هي غشاء اخلالص وغشاء  .(ظلمات ثالث خلقاً من بعد خلقٍ يف)إنه من الوهم أن نظن 

وليس ثالثة أغشية . الرحم وغشاء البطن، ألن اجلنني عندما يكون يف بطن أمه تغلفه ثالثة أغشية وظلمة واحدة
وثالث ظلمات، ألن وجود غشاء واحد يؤدي إىل الظلمة، فإذا وجد خارج هذا الغشاء عدد ال متناه من األغشية 

قى الظلمة واحدة، فإذا وجد إنسان ما يف غرفة حمكمة اإلغالق مظلمة متاماً وكانت هذه الغرفة موجودة داخل فتب
ذلكم اهللا ) :مث تنتهي اآلية بقوله. غرفة أكرب منها أو غري موجودة، فالظلمة واحدة، فالظلمة ال تعد بعدد األغشية

 (ذلكم اهللا ربكم له امللك) :اآلية من آيات الربوبية بقولهإن هذه : هنا جاءت النهاية لتقول لنا (ربكم له امللك
 .(ال إله إال هو فأىن تصرفون) :وهي إلثبات األلوهية للعاقل بقوله

لقد أوردت هذه األمثلة فقط لشرح املنهج الذي جيب أن يتبع يف تأويل القرآن وهو الترتيل واإلنزال والترتيل، 
 .فإا قد حتوي فكرة متكاملة يف الكتاب كله آلن كل الكتاب آياتأما اآلية . والتعضية، ومواقع النجوم

 :القاعدة السادسة -
تقتضي هذه القاعدة انتفاء أي تناقض بني آيات  (Cross Examination) قاعدة تقاطع املعلومات -

رن ومقاطعة فمن هذه القاعدة مت فهم اإلنزال والترتيل حيث مت مقا. الكتاب كله يف التعليمات ويف التشريعات
املعلومات الواردة يف آيات اإلنزال والترتيل، ومت فهم معنامها حبيث انطبق على اآليات كلها، ومت فهم الفرق 

من سورة النور وهي آية الزينة، فعلينا أن نقاطع املعلومات الواردة  31وكذلك إذا أردنا أن نفهم اآلية . بينهما
ارم يف سورة النساء، وعند ذلك نفهم معىن الزينة بشكل ينطبق مع العقل فيها مع املعلومات الواردة يف آيات احمل

 .والواقع، وبشكل ال يناقض بعض اآليات بعضها اآلخر
بعد أن شرحنا قواعد التأويل، نتساءل كيف ميكن أن نطبقها بشكل عملي وحنن على أبواب القرن احلادي 

 ي؟والعشرين امليالدي ويف بداية القرن اخلامس عشر اهلجر
 :نطبق هذه القواعد طبقاً للمنهج التايل

علينا أن نعترب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تويف حديثاً، وجاءنا الكتاب بالترتيب الذي هو عليه اآلن، حيث  - 1
هذا إن كنا نعتقد حقيقة ال تشدقاً ونفاقاً أن . وأن القرآن جاء لنا وملن بعدنا. أن ترتيب اآليات يف الكتاب توقيفي

القرآن صاحل لكل زمان ومكان، وأن القرآن حوى احلقيقة املطلقة والفهم النسيب بآن واحد، ونعتقد أن الرسالة 
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 .صاحلة لكل زمان ومكان لسبب آخر غري التشابه
وصياغة هذه النظرية يعترب من أهم األمور إحلاحاً بالنسبة . نستنتج نظرية يف املعرفة اإلنسانية مباشرة وتصاغ - 2
 .وصياغة هذه النظرية هي من اختصاص الفالسفة. واملسلمني للعرب
فهم اآليات القرآنية املراد تأويلها من قبل العلماء، وكل حسب اختصاصه حبيث تصبح ضمن املعقوالت  - 3

الزخرف ) (إنا جعلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون)أوالً، حيث أن القرآن كله قابل ألن يدخل ضمن املعقوالت 
3). 

مطابقة ما توصل إليه العلم املوضوعي من اجنازات علمية، وكل حسب اختصاصه، وهذا ما نسميه املدرك  - 4
من عامل احملسوسات مع الفهم العقالين لآليات املراد تأويلها، أي مطابقة احملسوس باملعقول مطابقة كاملة مثل 

ملطابقة اجلزئية، مثل آيات خلق البشر، فقد ويف حال ا. كروية األرض ودوراا وحركة املوجودات وقوانني اجلدل
لكن هذه النظرية غري كاملة الشتماهلا على حلقة . مت تأويلها يف هيكلها العام من قبل العامل الكبري تشارلز داروين

 .ففي هذه احلالة يتم التأويل بتصحيح النظرية إن كان فيها أخطاء وإمتامها إن كان فيها نواقص. مفقودة
لآليات ذات املواضيع اليت مل تدخل حيز العلم احلسي ائياً، ميكن تأويلها بوضع نظرية تبقى يف عامل  بالنسبة - 5

أمل تر إىل ربك كيف مد ) :مثال على ذلك قوله تعاىل. املعقول مرحلياً، حبيث تنتقل مع الزمن إىل عامل احملسوس
الفرقان ) (مث قبضناه إلينا قبضاً يسرياً) .(45فرقان ال) (الظل ولو شاء جلعله ساكناً مث جعلنا الشمس عليه دليالً

46). 
 :إذا أردنا أن نعقل هذه اآليات نستنتج منها النظرية التالية

 .أن الظل له وجود قائم يف ذاته وال عالقة للنور بإجياده -  أ
دل عليه داللة ألن أن نور الشمس هو الذي دلنا على الظل، أي أن النور ال يتسبب يف إجياد الظل وإمنا ي -  ب

 .الظل له وجود دون نور
أن علوم الفيزياء حىت يومنا هذا تعتقد أن الظل هو املعلول وأن النور  -وأنا لست من علماء الفيزياء-إنين أعتقد

هذه . علته، يف حني يقول القرآن إن للظل وجوداً ذاتياً منفصل عن النور، مث جاء النور بعد ذلك ليدلنا عليه فقط
فإن كانت ال تقه فيمكن أن يأيت يوم ! يف الفيزياء، وال أدري هل علوم الفيزياء احلديثة تقر هذا أو ال تقره؟نظرية 

 .تنقلب فيه بعض املوازين يف علم الفيزياء أو كلها، واهللا أعلم
م تؤول آيات الساعة والصور والبعث واليوم اآلخر واجلنة والنار حبيث تدخل ضمن عامل املعقوالت ويت - 6

تأويلها ضمن نظرية كونية شاملة حبيث تدخل كلها ضمن املعقوالت، فبداية الكون ميكن أن تدخل ضمن 
املعقوالت واحملسوسات معاً، أما ايته فتدخل ضمن نظرية شاملة مع بدايته ضمن املعقوالت حبيث تدخل حني 

ولكن ميكن أن تؤول تأويالً  .الًفالتأويل احلسي للساعة هو حدوثها فع. قيام هذه األحداث ضمن احملسوسات
يوم يأيت تأويله يقول الذين ) :وعندما تدخل هذه املصطلحات ضمن احملسوسات تتحقق اآلية. عقلياً قبل حدوثها

 .(53األعراف ) (نسوه من قبل قد جاءت رسل بنا باحلق
على مر السنني ألن تأويالت  علينا أن ال ننسى أن التأويالت اليت نؤوهلا يف عهدنا قابلة للتطور أو النقض - 7
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وهذا هو أهم بند علينا أن ال ننساه وعلينا أن نؤكد عليه لألجيال . عصرنا تقوم على أساس نسبية معرفتنا للحقيقة
القادمة لكي ال تتحجر وال تتزمت، ولكي تكون روح املنهج العلمي يف البحث عن احلقيقة هي املهيمنة على 

 .أجيالنا املقبلة
من أيدي السادة الوعاظ املعروفني بالعلماء األفاضل، أو  - قبل أن يفوت األوان -ن نسحب القرآنعلينا أ - 8

التسليم، : من القرآن هو كموقف العامة متاماً" العلماء األفاضل"رجال الدين حيث جيب أن يكون موقف هؤالء 
 .ن هلؤالء الناس دور فدورهم وعظي حبتوإن كا. ألن معلومام بالنسبة للقرآن ال تزيد عن معلومات العامة بتاتاً

 تأويل سورة القدر- منوذج من التأويل - 5

 :يف ضوء ما تقدم سنطرح تأويالً لسورة القدر
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
ترتل املالئكة والروح فيها * ليلة القدر خري من ألف شهر  *وما أدراك ما ليلة القدر * إن أنزلناه يف ليلة القدر )

سالم هي حىت مطلع الفجر* م من كل أمر بإذن ر). 
إن اإلنزال هو دخول الشيء يف عامل املدركات، وهذا إما أن يكون له وجود مسبق غري مدرك فتغري يف : لقد قلنا

صريورته فأصبح مدركاً، ويف هذه احلالة ينطبق عليه فعل اإلنزال واجلعل معاً، وهذا ما حصل للقرآن دفعة واحدة 
إن اإلنزال واجلعل تالزما يف  :حيث غري يف صريورته بشكل أصبح قابالً لإلدراك، ويف هذا نقول. يف ليلة القدر

وهذه الصيغة القابلة لإلدراك اإلنساين هي الصيغة . القرآن حيث أن القرآن خمزن يف لوح حمفوظ وإمام مبني
 هي القرآن ولذا قال عن الذكر إنه اللسانية العربية حيث أا يف لفظها الصويت هي الذكر ويف حمتواها املعريف

 ."حمدث"
ويفهم منها أا حتمل طابعاً زمنياً معيناً؟ لنأخذ أوالً  (يف ليلة القدر)اآلن ملاذا أطلق على اإلنزال واجلعل قوله 

قدره "وهي تدل على مبلغ الشيء وكنهه وايته، يقال " قدر"حيث جاءت يف اللسان العريب من  "القدر"مفهوم 
ومبا أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم هو خامت األنبياء، والقرآن هو خامت ". 62ص 5ابن فارس م"أي ايته " كذا

النبوات، ويف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وصل اللسان العريب إىل مرحلة اللسان العريب املبني فوصل إنزال 
 .القرآن إىل مبلغه وغايته
ي الليل؟ فإذا كانت ليلة القدر تعين الليل، فالسؤال يف أي ليل هو؟ هل هو ليل فهل ه" ليلة"مث لنأخذ اآلن مفهوم 

مكة أم ليل لوس أجنلوس وكالمها على الكرة األرضية؟ حيث يوجد يف الكرة األرضية بشكل مستمر ليل وار 
هللا الذي خلق السموات  احلمد) :إما إذا فهمنا الليل على أنه الظالم كقوله تعاىل. معاً وعلى هذا ال يستقيم املعىن

فهذا يعين أن اللوح احملفوظ واإلمام  (وليالٍ عشر* والفجر ) :وقوله) 1األنعام ) (واألرض وجعل الظلمات والنور
املبني ال خيضعان ملفهوم الليل والنهار ولكن مبا أن الظالم يف الوجود سبق النور حيث أنه بعد االنفجار الكوين 
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  .حل للتطور حىت أصبحت شفافة للضوء وظهر النوراألول مرت املادة بعدة مرا
لذا عندما . هذا اإلنزال حصل يف وقت يقابله عندنا يف األرض شهر رمضان ولكن رمضان من أية سنة؟ ال ندري

حددها ضمن برهة زمنية ومل " العشر األخري من رمضان"شرحها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله ان صح 
فليلة القدر هي  .ا، وهذا كالم دقيق من الناحية العلمية ينطبق على كل الكرة األرضيةحيددها يف ليلة بعينه

مصطلح يعين صدور أمر رب العاملني بإشهار القرآن بلسان عريب مبني، أي مت إنزال القرآن وجعله عربياً، ففي هذا 
  .انتقل إىل صيغة قابلة لإلدراك اإلنساين، أي أنه مل يعد سراً بل مت اشهاره

سنة وثلث،  83وهنا الشهر ال تعين الشهر الزمين كأن نقول ألف شهر  (ليلة القدر خري من ألف شهر) :لذا قال
إما أن : أما إذا فهمناها على أا من الشهرة واإلشهار فيتطابق املعىن مع مفهوم اإلنزال واجلعل وهنا كلمة ألف

 سورة الدخان إنه يف ليلة القدر تصدر أوامر كثرية تعين أن اشهار القرآن خري من ألف إشهار آخر حيث قال يف
 .(3الدخان ) (إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين)وليس فقط أمر إشهار القرآن وذلك يف قوله 

هنا نالحظ تسلسل ) 5الدخان ) (أمراً من عندنا إنا كنا مرسلني) .(4الدخان ) (فيها يفرق كل أمرٍ حكيم)
اإلنزال للقرآن وهو النبوة وقد أكد بشكل قاطع أنه يف ليلة القدر صدر أمر رب العاملني باإلشهار  :اآليات الثالث

وقد أكد أنه يف ليلة . ومبا أن الرسالة حباجة لنبوة، فقد صدر أمر النبوة من أجل الرسالة (أمراً من عندنا)بقوله 
أي أمر إشهار " ألف شهر"وهكذا تفهم  (مفيها يفرق كل أمرٍ حكي) :القدر تصدر أوامر أخرى كثرية بقوله

تعين تأليف األشياء بعضها مع بعض " ألف"القرآن خري من ألف أمر آخر صدر يف ليلة القدر أو نفهم ألف شهر؛ 
على أنه إذا مجعت كل األوامر األخرى الصادرة من رب " ألف شهر"فنفهم . كأن نقول األليف واأللفة والتأليف

  .ها مع بعض فإن أمر إشهار القرآن خري منها مجيعاً، وأنا أميل إىل هذا املعىنبعض" تألفت"العاملني و
ومبا أنه صدرت وتصدر . ومبا أنه صدرت وتصدر أوامر أخرى القرآن خري منها مجيعاً، وأنا أميل إىل هذا املعىن

فيها )رن هذا القول مع قوله قا (ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر) :أوامر أخرى يف ليلة القدر قال
فاإلنزال جاء للقرآن  .أما فيما يتعلق باألوامر األخرى فاستعمل مصطلح الترتيل ال اإلنزال .(يفرق كل أمرٍ حكيم

أما الترتيل فلم ينته حىت يومنا، ومبا أن الترتيل نقلة موضوعية خارج املدركات اإلنسانية، . وقد حصل مرة واحدة
يت تصدر تنفذ دون أن يعلم الناس ا ودون أن تشهر، أي ال حيصل فيها إنزال كأن يبلغ اهللا فاألوامر احلكيمة ال

  .سبحانه وتعاىل زيداً من الناس أنه صدر حبقه أمر كذا وكذا
لذا يتوجه الناس . اخل. مبثابة موسم إلصدار باألوامر كالعفو" إشهار القرآن"فوضع اهللا سبحانه وتعاىل ليلة القدر 

وهذه احلالة موجودة عند الناس اآلن، وهللا املثل األعلى، كأن نقول يصدر . ة والتضرع إىل اهللا يف هذه الليلةبالعباد
ولكن هذه األوامر تصدر عن رب . الرئيس مراسيم بالعفو عن ارمني مبناسبة يوم الدستور أو العيد الوطين للدولة

 .(ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمرٍ) :لذا قال بل ترتيل فقط" إنزال"العاملني كما قلنا بدون إشهار 
 

إنه يف ليلة القدر حتصل ظواهر غري طبيعية فيما يتعلق بشروق الشمس أو األشجار أو مشاهدة : أما القول القائل
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، كل األوامر ظواهر غريبة فهذا وهم كاخلرافة الشائعة اليت تقول إن فالناً شاهد ليلة القدر، أي علينا أن نعلم أ
ولكن كل ما نعلمه أن ليلة . الصادرة يف ليلة القدر حبق أي إنسان هي أوامر غري قابلة لإلشهار وال يتبلغها أحد

 .القدر هي موسم من رب العاملني
هل ليلة القدر حصلت مرة واحدة وهي عندما أشهر القرآن وجعل عربياً، أم أن هذا : واآلن نطرح السؤال التايل

سالم هي حىت مطلع ) :تمر يتجدد كل سنة يف شهر رمضان؟ هذا ما أخربنا به اهللا سبحانه وتعاىل بقولهاملوسم مس
أي أن هذا املوسم موسم إشهار القرآن سلمه اهللا لنا وهو سامل يتجدد كل عام ما دام هذا الكون قائماً  .(الفجر

صل االنفجار الكوين الثاين ليتشكل على وسينتهي هذا املوسم بالنفخة األوىل يف الصور وقيام الساعة حيث حي
حىت مطلع )أما فهم  .(حىت مطلع الفجر) :أنقاضه كون جديد فيه البعث واحلساب واجلنة والنار ولذا قال

 .فهو فهم ساذج، واهللا أعلم" الصبح"على أنه فجر الشمس  .(الفجر

 استنتاجات يف اإلعجاز القرآين - 6

 نستنتجها من مبحث اإلعجاز؟ما هي االستنتاجات اليت ميكن أن 

هل : إن االستنتاج األساسي الذي ميكن أن نستنتجه من مبحث إعجاز القرآن هو اجلواب على السؤال التايل
القرآن الكرمي يدخل ضمن التراث العريب اإلسالمي أم ال يدخل؟ للجواب على هذا السؤال يترتب علينا تعريف 

 .التراث

 مقدمة الكتاب على أنه النتاج املادي والفكري الذي ورثته جمموعة من الناس عن لقد مت تعريف التراث يف: التراث
سلفها حبيث أن هذا النتاج لعب دوراً أساسياً يف تكوين شخصية هذه اموعة وهويتها أي يف تكوين عقلها 

النتاج هو يف  وهذا الفهم للتراث يعين أن اجلزء األساسي من السلف الذي كون هذا. الباطن وسلوكها الظاهر
 .عداد األموات

من هذا املنطلق ننظر إىل القرآن، فالذي أنزل القرآن هو اهللا، واهللا سبحانه وتعاىل مطلق حي باق والناس نسبيون 
لذا فالقرآن ليس تراثاً وقد صيغ القرآن بصيغة متشاة هلذا السبب حبيث حوى احلقيقة املطلقة من اهللا . ميتون

 .حلقيقة من قبل الناس بآن واحدوالفهم النسيب هلذه ا

فاهللا حي والعرب . ومبا أن القرآن ليس تراثاً وجب علينا أن نفهم أن صياغته متشاة وأنه جاء من حي إىل أحياء
يف القرن السابع امليالدي أحياء فتفاعلوا معه حسب أرضيتهم املعرفية، وحنن اآلن يف القرن اخلامس عشر اهلجري 

علينا إال أن نتفاعل معه طبقاً ألرضيتنا ملعرفية، ففي هذه احلالة فقط ال يكون القرآن تراثاً  فما. أحياء واهللا حي
 .ألننا نفهمه على أساس أنه ترتل علينا

التراث العريب اإلسالمي هو تفاعل الناس مع  :فإذا كان القرآن ليس تراثاً فما هو التراث العريب اإلسالمي؟ اجلواب
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. صلى اهللا عليه وسلم والصحابة وصدر اإلسالم مروراً بكل أنواع التفاسري على مر القرون القرآن ابتداء من النيب
فإذا تفاعلنا حنن يف القرن . هذا النتاج الفكري واحلضاري اهلائل الناتج من هذا التفاعل هو التراث العريب اإلسالمي

حىت يصبح تفاعلنا تراثاً بالنسبة للناس اخلامس عشر اهلجري مع القرآن فما أن يأيت القرن السادس عشر اهلجري 
  .بعدنا

هكذا فقط ميكن التعامل مع القرآن إذا أردنا أن ننظر إليه على أنه كتاب حي صادر عن حي إىل أحياء أي من 
 .وخاصية التشابه تسمح لنا بذلك. شاهد إىل شاهد وليس من غائب إىل شاهد

ماء االس واإلذاعة والتلفزيون على أم علماء املسلمني وجلهم فماذا قدم السادة العلماء للناس؟ لقد تصدر العل
والواقع أم بذلك مل . ناقل وليس مبجتهد أي أم قدموا لنا ماذا فهم السلف من القرآن على أنه تفسري للقرآن

قدموا يقدموا ما يؤكد أن القرآن صاحل لكل زمان ومكان بل قدموا تفاعل هؤالء الناس مع القرآن وبالتايل 
وكل الشواهد . األرضية املعرفية التارخيية هلؤالء الناس إلينا وحنن يف القرن العشرين، أي قدموا لنا تراثاًُ إسالمياً ميتاً
واملشكلة أم . اليت نراها يف القرن العشرين هي أن اإلسالم دين خارج احلياة جاء للناس مجيعاً وهو عبء عليهم

وبعض رجال الدين شاؤوا أم أبوا، مبوت النيب صلى اهللا عليه . حبه حي باقنقلوه عن أموات وأمهلوا أن صا
وسلم، والصحابة حولوا القرآن تراثاً ومل يعلموا أن كل ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة هو االحتمال 

  .(الثمرة األوىل)األول لتفاعل القرآن مع العرب يف القرن السابع امليالدي 

.. اإلسالم دين نقل ومات العقل والنظرة النقدية إىل النصوص، وعند مشاخينا فهم القرآن هو عن  وبذلك أصبح
عن، وقال جماهد وعكرمة وابن عباس وابن كثري والزخمشري، علماً بأن أقوال هؤالء ليس هلا قيمة علمية كبرية 

وهكذا ميكن لنا أن . للنص القرآين احلي املتشابه والقيمة احلقيقية هي. بالنسبة لنا ولكن هلا قيمة تراثية أكادميية حبتة
نقدم التربير العلمي إلصرار النيب صلى اهللا عليه وسلم على تدوين الوحي وبنفس الوقت إصراره على عدم تدوين 

هكذا فقط، ميكن أن نقول . أقواله الشخصية ألن اهللا هو احلي املطلق وحممد صلى اهللا عليه وسلم نيب ولكنه إنسان
 .إن اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان: جرأة علميةبكل 
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 الفصل اخلامس
 شجرة الذكر

 

اآلن بعد أن عرفنا الكتاب والقرآن والسبع املثاين والذكر والفرقان والصراط املستقيم لنعط التعاريف الكاملة 
 :لكل منها

ياً، وهو جمموع اآليات هو جمموعة املواضيع اليت جاءت إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وح: الكتاب - 1
املوجودة بني دفيت املصحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس وفيه النبوة والرسالة وهو الرسالة 

 .فقط بالنسبة ملوسى وعيسى
 .النبوة+ الرسالة = الكتاب 

ت واحلدود هي جمموعة اآليات اليت تشكل رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم وفيها العبادا: أم الكتاب - 2
 (منه آيات حمكمات هن أم الكتاب)وهي الكتاب احملكم  "الصراط املستقيم واحلكمة"والتعليمات والفرقان 

 .وهي اليت أوحيت من اهللا مباشرة وليس هلا وجود مسبق قبل اإلنزال والترتيل وال يوجد فيها جعل
 :تقسم حسب اآليات التالية والنبوة: وفيها القرآن والسبع املثاين وتفصيل الكتاب: النبوة - 3

 .وهي القرآن والسبع املثاين: اآليات املتشاات -   أ
 .تفصيل الكتاب: آيات ال حمكمات وال متشاات -  ب
 :اآليات املتشاات -أ

وهي جمموعة القوانني املخزنة يف اللوح احملفوظ واإلمام املبني وهي القوانني العامة ": احلديث"القرآن  - 1
 "اللوح احملفوظ"للوجود املتحكمة فيه من بداية اخللق إىل اية الثواب والعقاب يف اجلنة والنار الناظمة 

وهي اليت هلا وجود مسبق " إمام مبني"والقوانني اجلزئية لتصرف ظواهر الطبيعة وأحداث اإلنسان بعد وقوعها 
توى مع ثبات النص، ويفهم فهماً نسبياً قبل إنزاهلا وترتيلها وهي اليت جعلت عربية، والتشابه فيها حركة احمل

 .حسب األرضية املعرفية للعصر
وأربعة عشر " أمل"مثل  "متشابه مثان"وهي سبع آيات فواتح للسور ": أحسن احلديث"السبع املثاين  - 2
 .وهي متشاة وتفهم فهماً نسبياً حسب تطور املعارف للعصر وهي أحسن احلديث" صوتاً"حرفاً 
وهي اآليات اليت تشرح حمتويات الكتاب من قرآن وأم الكتاب : كمات وال متشااتآيات ال حم - ب

 :والفرقان
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 :ومنه
 .آيات ال حمكمات وال متشاات+ آيات متشاات + آيات حمكمات = الكتاب  -
 .تفصيل الكتاب+ السبع املثاين + القرآن + أم الكتاب  =
 .ل الكتابتفصي" + أحسن احلديث+ احلديث + "أم الكتاب  =
هو الصيغة اللغوية اإلنسانية للكتاب كله والذي جاء بلسان عريب مبني وهو الصيغة التعبدية بغض : الذكر -

 .النظر عن فهم املضمون وهو الذي تكفل اهللا حبفظه وهو حمدث كله
من  (153-152-151)وهو الوصايا العشر اليت جاءت إىل موسى وعيسى وحممد وهي اآليات : الفرقان -

سورة األنعام وهو جزء من أم الكتاب وهو األخالق املشتركة بني الديانات السماوية وجاء إىل موسى 
 :منسوخاً على األلواح مفروقاً عن الكتاب

 :لنأخذ اآلن اآليات اخلمس األوىل من سورة الزخرف
 .من السبع املثاين (حم) :اآلية األوىل -
 .القصص (والكتاب املبني) :اآلية الثانية -
 .القرآن (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) :اآلية الثالثة -

ليست عائدة على الكتاب املبني يف اآلية السابقة بل هي " جعلناه"ونشري هنا بني معترضتني إىل أن هذه اهلاء يف 
 .الحظ أا جاءت بعد الفاصل .(إنا أنزلناه يف ليلة القدر) :عني القرآن العريب

 .القرآن يف أم الكتاب عند اهللا علي حكيم (وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) :ابعةاآلية الر -
الذكر هو الصيغة اللغوية العربية  (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفني) :اآلية اخلامسة -

 .التعبدية للكتاب
 .الحظ هذه اآليات اخلمس كيف مشلت مركبات الكتاب

حيث وصف القرآن بأنه علي  (وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) :الرابعة اليت تقول لنأخذ اآلن اآلية
وما كان لبشر ) :جاءت يف مكان واحد آخر يف الكتاب كله وذلك يف قوله تعاىل" علي حكيم":وأن : حكيم

الشورى ) (حكيمأن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجابٍ أو يرسل رسوالً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
51). 

قال يا ) :وال تشمل هذه اآلية الرسالة لقوله (يكلمه اهللا)يتحدث هنا عن كيفية الوحي لكالم اهللا بقوله 
تعود على املوحى " علي حكيم"وهنا ). 144األعراف ) (موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي

ة وبقية أجزاء الكتاب؟ هل بنفس الطريقة أو بطريقة وكيف مت وحي الرسال: وإذا سأل سائل. به وهو القرآن
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان )أخرى؟ فتجيبه اآلية اليت تليها 

أي بنفس ) 52الشورى ) (ولكن جعلناه نوراً دي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم
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أوحى إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم الرسالة والنبوة، الرسالة يف  50ذكرت يف اآلية  الطريقة للوحي اليت
 .الرسالة والنبوة معاً" الكتاب"و". روح من أمرنا"

 .أمثلة على آيات الذكر

 :"الرسالة"آيات أم الكتاب  -أ
النور "آية الزينة " 3ساء الن"آية منع تعدد الزوجات  23-22النساء "آيات احملارم " 282البقرة "آية املداينة 

 ."176- 12-11النساء "آيات اإلرث " 31
 :آيات القرآن - ب

آية قانون جدل هالك شكل الشيء باستمرار يف الطبيعة " 5احلج "آية الربهان على البعث بقانون التطور 
آيات " 4-1 الفجر"آية بداية اخللق " 49الذاريات "آية األزواج ". 99األنعام "شرح التطور " 95األنعام "

" آيات اهللا" "آيات جدل الطبيعة"الصور، الساعة، البعث، وصف اجلنة والنار واحلساب، أمساء اهللا احلسىن 
 .وكل القصص القرآين" سورة يوسف" "ومن آياته"واليت تبدأ بقوله 

 :آيات السبع املثاين -ج
 .املر. الر. املص. امل 
 :آيات تفصل الكتاب -د
 ."85اإلسراء " "39- 37الرعد " "37يونس " "3- 2يوسف " "7ن آل عمرا" "5-2الزخرف "
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جدل الكون واالنسان: الباب الثاين  

 متهيد
وهو من باب استحكام الشيء يف استرسال يكون فيه، وامتداد " جدل"أصل اجلدل يف اللسان العريب من 

ي االنبعاث واالمتداد، وتع" رسل"واالسترسال من  -مقاييس اللغة-"ابن فارس"اخلصومة ومراجعة الكالم 
 .جاء القوم أرساالً أي يتبع بعضهم بعضاً

 :والثنائية على أنواع. ويقوم اجلدل على الثنائية
تؤدي إىل جدل داخلي يقوم على صراع تناقضي يف اجتاه واحد . ثنائية تالزمية يف الشيء املادي الواحد - 1

 .ل الشيء باستمراروهذا هو جدل هالك شك. بني عنصرين مكونني لكل شيء مادي
تؤدي إىل جدل خارجي بينهما يقوم على . ثنائية تقابلية بني شيئني ماديني يتواجدان معاً يف عالقة ما - 2

وهذا هو . صراع غري تناقضي يف اجتاهني أي على تأثري وتأثر متبادل بني هذين الشيئني يفضي إىل تالؤمهما
 .جدل تالؤم الزوجني

تؤدي إىل . اهرتني ال تلتقيان أبداً، إذ ينفي وجود الواحد وجود األخرى بالضرورةثنائية تعاقبية بني ظ - 3
مثال ذلك تعاقب الليل "جدل األضداد يف ظواهر الطبيعة غري احلية بنتيجة احلركة امليكانيكية للجمادات 

ومثال ذلك "ية كما تؤدي إىل جدل األضداد يف عامل األحياء بنتيجة احلركة العضوية للكائنات احل". والنهار
ويقوم جدل األضداد على صراع تناقضي ". تعاقب بسط اليد وقبضها وتعاقب الشهيق والزفري يف التنفس

 .وهذا هو جدل تعاقب الضدين. على التعاقب
ثنائية تالزمية بني نقيضني غري ماديني يتواجدان معاً يف الدماغ اإلنساين الذي يقوم على صراع بينهما يف  - 4
وقد ينتهي جدل النقيضني يف الدماغ بإصدار حكم يف كل صراع على حدة يؤيد أحدمها ويلغي . اجتاهني
ويكون احلكم صادقاً أي حقيقياً إذا كان مطابقاً للواقع املادي املوضوعي خارج الذات اإلنسانية، . اآلخر

 .دل الفكر اإلنساينويتجلى ذا ج. ويكون احلكم كاذباً أي ومهياً إذا كان غري مطابق للواقع املوضوعي
" غري عقلي"وقد ال ينتهي جدل النقيضني يف الدماغ عن طريق إصدار حكم، فيتم حينئذ تغليب عاطفي 

ويتجلى ذا ". ويظهر ذلك مثالً يف التغلب العاطفي للحب على الكراهية أو بالعكس"ألحدها على اآلخر 
  .جدل النفس اإلنسانية

، مث عن اجلدل املادي "جدل هالك شكل الشيء باستمرار"لداخلي وسنبدأ باحلديث عن اجلدل املادي ا
ويف . وننتقل بعد ذلك إىل عرض رأينا يف الصور واحلساب واجلنة والنار". جدل تالؤم الزوجني"اخلارجي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جدل الفكر اإلنساين : اخلتام نتطرق إىل جدل النقيضني يف الدماغ اإلنساين الذي ينطلق يتجلى يف صيغتني
 .س اإلنسانيةوجدل النف

 الفصل األول
 قوانني جدل الكون

 "جدل هالك الشيء" "اجلدل الداخلي يف الشيء الواحد"الثنائية التالزمية : أوالً

إن صراع العنصرين املتناقضني داخلياً، املوجودين يف كل شيء يؤدي إىل تغري شكل كل شيء باستمرار، 
هذا الصراع يكمن السر يف التطور والتغري  ويف .ويتجلى يف هالك شكل ذلك الشيء وظهور شكل آخر

هذا هو ما يسمى باحلركة اجلدلية الداخلية اليت أطلق عليها يف بعض . املستمرين يف هذا الكون ما دام قائماً
وإن من شيء إال يسبح ) :وقد أطلق عليها القرآن مصطلح التسبيح. الترمجات مصطلح النفي ونفي النفي

 .(44اإلسراء ) (يحهمحبمده ولكن ال تفقهون تسب
يسبح هللا ما يف السموات ) :وقوله) 1الصف  - 1احلشر ) (سبح هللا ما يف السموات وما يف األرض) :وقوله

 .(1التغابن -1اجلمعة ) .(وما يف األرض
كل يف ) :كقوله عن حركة كل شيء" كالعوم يف املاء"وهو احلركة املستمرة " سبح"والتسبيح جاءت من 

" املوت حق"هذا الصراع يؤدي إىل التغري يف األشياء، وينتج عنه مقولة أن ). 33نبياء األ) (فلك يسبحون
وال تدع مع اهللا إهلاً آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له ) :وهكذا نفهم معىن اآلية. واهللا حي باق

عند النفخة "ن املادي وسيبقى هذا القانون سائداً حىت يهلك هذا الكو) 88القصص ) (احلكم وإليه ترجعون
عند "لينشأ على أنقاضه كون آخر جديد مؤلف من مادة ذات خصائص جديدة " الساعة= األوىل يف الصور 

 ."البعث حق"ويف ضوء ذلك تتضح مقولة  ."النفخة الثانية يف الصور اليت تؤدي إىل البعث
حالة : ورد التسبيح يف القرآن يف حالتنييف صالتنا هو إقرار العاقل ذا القانون، حيث  (سبحان اهللا)وقولنا 

وقد وردت احلالتان يف القصص " أي حالة اإلقرار العاقل بقانون التطور" تسبيح الوجود، وحالة تسبيح العاقل
فالتقمه  * فساهم فكان من املدحضني* إذ أبق إىل الفلك املشحون * وإن يونس ملن املرسلني )عن يونس 

هنا ) 144- 139الصافات ) (للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون* كان من املسبحني  فلوال أنه* احلوت وهو مليم 
ولو مل ينطبق عليه . وضح بأن قانون تسبيح الوجود عام ينطبق على يونس واحلوت كانطباقه على بقية األشياء

وذا ) :قالويف تسبيح العاقل عن يونس . هذا القانون النتفت ظاهرة املوت بالنسبة له وبقي إىل يوم يبعثون
النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من 

 .(87األنبياء ) (الظاملني
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قالوا ) :ذا املفهوم أي عندما يقارن اهللا مع غريه من األشياء كقوله" سبحانك"ويف كل آيات الكتاب وردت 
سبحانه وتعاىل عما ) .(57النحل ) (وجيعلون هللا البنات سبحانه) (68س يون) (اختذ اهللا ولداً سبحانه

سبحانه وتعاىل عما يقولون ) (35مرمي ) (ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه) .(100األنعام ) .(يصفون
لواحد لو أراد اهللا أن يتخذ ولداً الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه هو اهللا ا) .(43اإلسراء ) (علواً كبرياً

 .(4الزمر ) (القهار
هو ترتيه اهللا من النقائص والعيوب فهو قول قد مضى زمانه، إّ أن النقائص " سبحان اهللا"أما القول بأن 

والعيوب حتمل معىن معرفياً ومعىن اجتماعياً إنسانياً فهي حتمل مفهوم النسبية حيث تتغري هذه املفاهيم من 
احلقيقي لِألشياء كلها يف وجودها منذ خلق اهللا هذا الكون املادي إن التسبيح . مكان آلخر ومن زمن آلخر

حيث أن هذه احلركة تؤدي إىل " ليس كمثله شيء" "أحد صمد"وهو مرته عن هذه احلركة يف ذاته ألنه واحد 
 ."املوت"هالك األشياء 

الق احلب والنوى إن اهللا ف) :لقد عرب القرآن بشكل مباشر عن قانون صراع املتناقضات الداخلي يف قوله
 .(95األنعام ) (خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي ذلكم اهللا فأىن تؤفكون

يف اللسان العريب أصل صحيح يدل على فردة وبينونة يف الشيء، وعلى تعظيم شيء، والفلق هو " فلق"وفعل 
مبعىن شيء أبرز وأظهر منه " قفال"ويف اآلية جاءت . اخللق كله كأنه شيء فلق عنه شيء آخر حىت أبرز وأظهر

 .شيء آخر
جاءت يف " احلب"و". ومعىن الفلق قريب من معىن اخللق ألما يشتركان يف حرفني ويتميزان حبرف واحد"

وله ثالثة أصول صحيحة أدها للزوم والثبات، والثاين احلبة يف الشيء ذي احلب، " حبب"اللسان العريب من 
: فلها يف اللسان العريب أصالن" خرج"أما فعل . ثاين كحبة الشعري والقمحوهنا املعىن هو ال. والثالث وسف

األول النفاذ عن الشيء والثاين اختالف لونني، اإلخراج كأن ينفذ شيء عن شيء آخر وهنا استعمل الشيء 
 .والشيء اآلخر ومها احلي وامليت

وضعناها يف التربة املناسبة هلا فإا جتتاز فإذا أخذنا حبة القمح و. إن هذه العملية تتكرر كل يوم آالف املرات
حتوالً فتنتش وتكف احلبة يف ذاا عن الوجود فينتفي وجودها أي لك، وتظهر يف مكاا النبتة اليت نشأت 

ومبجرد نضوج احلبوب . عنها، مث تستمر العملية احلياتية من منو ونضوج كي تنتج من جديد حبوب القمح
وهكذا حنصل من جديد على حبة القمح األصلية ولكن حنل عليها .. لك بدورها  اجلديدة متوت النبتة أي

إننا نأخذ حب القمح ونصنع منه خبزاً وبذلك ال يعمل قانون صراع  :فإذا سأل سائل. أضعافاً مضاعفة
  .هذا صحيح، إننا نناقش هذا القانون من دون تدخل اإلنسان: أقول.. املتناقضات الداخلي 

اآلية الكرمية قضاء اإلنسان أي تدخله حني وضع إخراج احلي من امليت يف صيغة فعل مضارع  وقد استثنت
 (وخمرج امليت من احلي) :ووضع إخراج امليت من احلي يف صيغة اسم فاعل حيث قال (خيرج احلي من امليت)
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أما اخراج امليت ، "من اهللا"وهنا استثىن قضاء اإلنسان حيث أن إخراج احلي من امليت هو قانون موضوعي 
من احلي فاهللا أخرج امليت إخراجاً، وهنا أعطى جماالً لتدخل اإلنسان، فاإلنسان يتدخل بأن يهلك حبة القمح 

ولو . إنساين يف القتل "تدخل"بالطحن أو ال يهلكها، ولوال أن اهللا أخرج املوت إخراجاً ملا كان هناك قضاء 
. إن اهللا قتله ولسقطت نظرية العقوبات كاملة: إنساناً آخر لقلنا وقتل إنسان" وخيرج امليت من احلي"أنه قال 

  .فنقول اهللا حييي ومييت، وال نقول حييي ويقتل
ومل يذكر الكتاب القتل من قبل  .بالقتل أو ال يقضي، ولوال املوت ملا كان هناك قتل" يتدخل"واإلنسان يقضي 

ية املباشرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بدر فيقوله اهللا تعاىل إال مرة واحدة حني مد يد املساعدة املاد
أما يف البعث  .(17األنفال ) (اآلية… فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى )

). 19الروم ) (خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موا وكذلك خترجون)فقال 
خيرج احلي من ) :أما استعماله. سقط ائياً يف البعث واليوم اآلخر" أي تدخله"بيان أن قضاء اإلنسان وذلك لت

يف سورة يونس وآل عمران فهو خاص جبدل األضداد يف الظواهر وهي ظواهر  .(امليت وخيرج امليت من احلي
  .وسنفصل القول يف ذلك فيما بعد. متكافئة، أي ال تعمل باجتاه واحد

لذا " أي القوانني املوضوعية"قانون صراع املتناقضات الداخلي فيعمل يف اجتاه واجد وهو من قوانني القدر أما 
واالفك هو االرتداد أي أنه ال يستطيع أي إنسان رد هذا القانون،  .(ذلكم اهللا فأىن يؤفكون)ختم اآلية بقوله 

ال يلغيه، فالطب والعناية الصحية يطيالن  إن اإلنسان يتدخل يف إسراع أو إبطاء عمل هذا القانون ولكنه
وما حممد إال رسول )األعمار وال يلغيان املوت، والقتل يقصر األعمار لذا قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فاملوت حق ). 144آل عمران ) (اآلية..قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
 .وسنتوسع يف شرح ذلك أدناه ولكن األعمار تطول وتقصر

صنوان )و (خملق وغري خملق) :لقد عرب القرآن عن قانون صراع املتناقضات الداخلي يف الشيء نفسه بصيغة
 :يف اآليات التالية (معروشات وغري معروشات)و (متشابه وغري متشابه)و (وغري صنوان

راب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من ت) -
خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفالً مث لتبلغوا أشدكم 

ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علمٍ شيئاً وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا 
 .(5احلج ) (ت وأنبتت من كل زوج يجعليها املاء اهتزت ورب

يا أيها الناس إن ) :جاءت هذه اآلية لتثبت للناس البعث وترتع الشكوك بشأن بلوغه احلتمي فبدأت بقوله
  .فما علينا إال أن نورد له بقية اآلية" أنا يف ريب من البعث: "فإذا قال قائل (كنتم يف ريبٍ من البعث

تغري "بعث؟ إذا نظرنا إليها وجدنا أا حتتوي على قانون أساسي هو قانون التطور ولكن ما عالقة بقية اآلية بال
وبعد اللقاح جتتمع اخللية " خلية"باجتاه واحد، أي بدأ خلق اإلنسان من تراب مث نطفة " شكل املادة باستمرار
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اخللوي وتشكل  فتنتج العلقة وبعد ذلك يبدأ النمو والتكاثر" علق شيء بشيء آخر"املنوية مع البويضة 
: ماضغت فالناً مماضغة: "األعضاء املختلفة وتشعبها يف املضغة، وأصل املماضغة يف اللسان العريب هو من

أي بعد العلقة تبدأ املماضغة وهي جتدد مستمر " أساس البالغة-الزخمشري" "جاددته القتال واخلصومة
. فسها ومها العنصر املُخلَّق والعنصر غري املُخلَّقواخلصومة بني العنصرين املكونني للمضغة ن" الصراع"للقتال 

وهنا وصف املُخلَّقة وغري املُخلَّقة يعودعلى املضغة نفسها أي لو كان مضغة خملقة ومضغة ثانية غري خملقة لقال 
آل عمران ) (منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وآخر متشاات) :كقوله" مضغة خملقة وأخرى غري خملقة"
خلق وغري املخلق يدخل ضمن تركيب املضغة نفسها وهذا يؤدي إىل صراع املتناقضات الداخلي ولكن امل) 7

  .يف الشيء نفسه، أي أن هذا الصراع يؤدي إىل منو املضغة وتطورها وحتوهلا إىل جنني كامل
ي النمو فف. وهذا القانون هو القانون األساسي للحركة اجلدلية للحياة العضوية لإلنسان والكائنات احلية

: اخللوي صراع بني املخلق وغري املخلق، واملخلق تعين املصمم، حيث أن اخللق يعين التقدير ال اإلجياد كقولنا
خلق اخلياط القميص من القماش أي قدره قبل القطع قدره قبل القطع والتفصيل، وعندما ختلق بيتاً تضع له 

ي أن الصراع هو بني املصمم املتميز وغري املتميز أي من خمططاً متيز فيه املمرات من غرف النوم ومن املطبخ، أ
" املنتظم"غرف النوم ومن املطبخ، أي أن الصراع هو بني املصمم املتميز وغري املتميز أي بني التكاثر املقدر 

فكلما كانت اخلاليا اليت يتألف منها التصميم متميزة ضمن نظام مقدر فهي خملقة، ". الفوضوي"وغري املقدر 
 Cell) ، وكلما بعدت عن التميز كانت غري خملقة(Cell Differentiated)ا ما يسمى وهذ

Undifferentiated). 
فعندما . وهنا يكمن سر النمو العضوي للكائنات احلية يف الصراع بني املخلق وغري املخلق يف اخللية الواحدة

. املخلق بعد النمو عن أن يكون سليماً وكلما بعدنا عن. ينتصر املخلق تكون احلياة العضوية والنمو سليمني
أي أن احلركة اجلدلية بني العنصرين املتناقضني داخلياً يف الشيء نفسه هي اليت أدت إىل التطور الذي جتلى يف 

، ومن هنا نفهم أن "هالك شكل وظهور شكل آخر يف اجلمادات ويف الكائنات احلية"تغري الشكل باستمرار 
  .عضها من بعض، وخضعت لقانون التطور واالرتقاءالكائنات احلية قد ظهر ب

وعليه نفهم أن البعث هو الطفرة النهائية واالرتقاء النهائي هلذا الكون، حيث يتوقف حينئذ يف الكون اآلخر 
عمل قانون صراع املتناقضات يف الشيء نفسه، وينتفي بالتايل اهلالك املستمر بشكل املادة، لذا ال موت وال 

 .ون اآلخر بل اخللودوالدة يف الك
وإن من اخلطأ الفادح أن نظن أن اهللا خلق األفاعي وحدها ونفخ فيها الروح، وخلق القطط وحدها ونفخ فيها 

ونؤكد هنا أننا نفهم الروح على أا ليست سر احلياة، وإمنا  .الروح، وخلق األمساك وحدها ونفخ فيها الروح
وسنفصل القول يف "إىل إنسان، " الذي هو من الفصيلة احليوانية"هي سر األنسنة اليت نقصد ا حتول البشر 

لذا فاحلياة العضوية والكائنات احلية يف وجودها خضعت لقانون ". ذلك يف الفصل الثاين من هذا الباب
النشوء واالرتقاء الذي هو قانون التطور، نتيجة الصراع الداخلي للمتناقضات يف الشيء نفسه فبدأت احلياة 
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وتطورت بعملية جدلية أدت باستمرار إىل تغري الشكل حىت ظهر البشر غري العاقل، " خلية"ة واحدة من نطف
 .مث اإلنسان العاقل

ويف خلقكم وما يبث من ) :وقوله). 29الشورى ) .(وما بث فيهما من دابةً) :وهذا ما وضحه يف قوله تعاىل
بثت  :العريب تعين تفريق الشيء وإظهاره، كقولنا يف اللسان" وبث). "4اجلاثية ) (دابة آيات لقومٍ يوقنون

الدولة العيون أي فرقتها، وقولنا البث اإلذاعي والتلفزيوين، أي أن أساس احلياة العضوية النباتية واحليوانية 
 .واحد، ومت االنتشار والتغري يف األنواع عن طريق البث الذي جاء نتيجة لقانون التطور واالرتقاء

يف صيغة املاضي واحلاضر للداللة على استمرارية هذا القانون وعدم توقفه يف هذا الكون، " بث"وقد جاء فعل 
النفخة " وقد أشار القرآن إىل ذلك بعبارة. وال يتوقف هذا القانون عن العمل إال بانفجار الكون أي هالكه

النفخة الثانية يف "آخر ليحل حمله كون " النفخة األوىل يف الصور"ليحل حمله كون آخر " األوىل يف الصور
يتغري فيه جوهر املادة حيث يتوقف فيها قانون صراع املتناقضات الداخلي ليحل حمله قانون جديد " الصور

للمادة يتجلى فيه أن املادة تتألف من عنصرين مترابطني أحدمها باآلخر يف عالقة حركية غري متناقضة، ال 
 .منط آخر والدة وال موت وال تطور، بل حركة مستمرة من

وهكذا يظهر جلياً أن البعث وقانون التطور مرتبطان ارتباطاً ال انفصام له، لذا فإن فهم القوانني الناظمة 
القاطع " العلمي"للمادة وتطورها يف هذا الكون بسبب تناقضاا الداخلية منذ بداية نشأته هو الدليل العقلي 

يا أيها الناس إن كنتم يف ريبٍ من )آلية الكرمية حيث بدأت هكذا ميكن برأينا تأويل هذه ا. على حتمية البعث
 .ومن أجل تقدمي الدليل العلمي كان اجلواب إيراد قانون التطور بسبب اهلالك املستمر لشكل املادة (البعث

ويف األرض قطع جتاوزات وجنات من أعنابٍ وزرع وخنيل صنوانٌ غري صنوان يسقى مباء واحد ونفضل ) -
 .(4الرعد ) (بعضٍ يف األكل إن يف ذلك آليات لقومٍ يعقلونبعضها على 

" النخيل"، واستعمل أيضاً صيغة املتناقضات الداخلية يف الزرع "البث"يف هذه اآلية يبني إحدى مراحل التطور 
أي أن وصف صنوان وغري صنوان " صنوان وآخر غري صنوان: "ومل يقل (صنوان وغري صنوان) :حيث قال

  .ت الشيء الواحديعود على ذا
هي تدل على تقارب شيئني قرابة أو مسافة وعليه نفهم أن " صنو"و صنوان يف اللسان العريب جاءت من 

أي هي أساس  (خملقة وغري خملقة)النخيل حيث ذكره صراحة هو أساس لطفرة نتجت عنه كقوله عن املضغة 
قضني داخلياً يف النخيل يف أن تبقى متقاربة فهناك صراع عنصرين متنا. التكاثر اخللوي املخلق وغري املخلق

 .غري داخلياً"أو أن تتحرك باجتاه التطور كي تتحول إي غري متقاربة " صنوان"
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفاً أكله والزيتون والرمان متشااً ) -

 .(141األنعام ) (يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني وغري متشابه كلوا من مثره إذا أمثر وأتوا حقه
جاءت هذه اآلية لتبني أن احلركة اجلدلية اليت يكمن فيها سر التطور هي القانون النظم الختالف األنواع يف 
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 وحني ذكر الزيتون (والنخل والزرع خمتلفاً أكله) :النباتات، ويؤدي ذلك إال االختالف يف املأكل، لذا قال
بني أن الزيتون والرمان تولدا نتيجة لطفرة نباتية، أي  (متشااً وغري متشابه) :والرمان بصيغة متناقضة بقوله

أنه كان هناك نبات حصل فيه صراع عنصرين متناقضني داخلياً أدى إىل طفرة نتج عنها الزيتون والرمان، 
 .(متشابه وغري متشابه)وكل واحد منهما 

بدأت . فهنا ذكر إحدى مراحل التطور النبايت بشكل عام (ت معروشات وغري معروشاتجنا)أما قوله تعاىل 
، فكان تطور "غري معروشات"، وتطورت إىل نباتات قائمة "معروشات"احلياة النباتية بالنباتات الزاحفة 

 داخلياً حيث نتيجة لصراع عنصرين متناقضني "قائمة بذاا"النبات من نباتات زاحفة إىل نباتات غري زاحفة 
 .هي صيغة التناقض" هو وغري هو"أن صيغة 

وهكذا نرى أن املتناقضات الداخلية املذكورة يف اآليات السابقة هي السر الكان وراء التطور يف الكائنات 
 ما لكم ال ترجون اهللا) :وهكذا أيضاً نفهم قوله تعاىل. منذ بداية احلياة على األرض" واحليوانية"احلية النباتية 

 .(14- 13نوح ) (*وقد خلقكم أطواراً* وقاراً 
 :واآلن ميكن أن نلخص القانون األول للمادة وحركتها يف هذا الكون كما يلي

تناقض بني عنصرين "يقوم على عالقة جتاذب وتنابذ " الثنائية يف الشيء الواحد"إن قانون املتناقضات الداخلي 
يؤديان إىل حركة ضمن الشيء نفسه ينجم عنها تغري " شيءمكونني ألي شيء مادي موجودين معاً يف ذات ال

 .شكل الشيء باستمرار
ويعرب التجاذب والتنابذ عن تناقض مستمر . وهذا القانون يعمل يف داخل مجيع األشياء املادية بال استثناء

 ..أي هالك شكل ووالدة شكل جديد "يؤدي إىل حركة ضمن الشيء ينجم عنها تغري مستمر لشكل الشيء 
 (كل شيء هالك إال وجهه) :والصياغة املثلى هلذا القانون وردت يف القرآن الكرمي. وهكذا دواليك

 .(88القصص )

 "جدل تالؤم الزوجني"اجلدل اخلارجي بني شيئني : ثانياً

 "التكيف"

 
فالزوج هو ). 45النجم ) (وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى)يف آيات عديدة منها " الزوج"ورد مصطلح 

زوج املرأة، واملرأة زوج بعلها، والزوج يف اللسان العريب أصل يدل على مقارنة شيء لشيء آخر وارتباطه 
، وكانت قبل الزواج "أي يف عالقة مع رجل"فاملرأة هي زوج عندما تكون على عصمة رجل .. بعالقة ما 

ها زوج إال إذا كان معها رجل عزبة، وإذا مات عنها زوجها فهي أرملة، وإذا طلقت فهي مطلقة، وال يقال عن
ثاين ) :وعندا هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أيب بكر قال تعاىل". هذا باملفهوم االجتماعي". "زوج آخر"
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  .ومل يقل زوجني، ألما من الذكور" اثنني"هنا قال ) 40التوبة ) (اثنني إذ مها يف الغار
من الضأن اثنني ومن املعز اثنني قل ءالذكرين حرم أم األنثيني أما مثانية أزواج ) :وعندما قال يف سورة األنعام

ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني ) .(143األنعام ) (اشتملت عليه أرحام األنثيني نبوئين بعلمٍ إن كنتم صادقني
مثانية "ما قال هنا عند. 144األنعام  (اآلية.. قل ءالذكرين حرم أم األنثيني أما اشتملت عليه أرحام األنثيني 

أما عملية . ، والزوج يف اللسان العريب لفظة ليس هلا مؤنث، فالذكر زوج األنثى، واألنثى زوج الذكر"أزواج
فنقول عقد نكاح وال نقول " النكاح"القرآن الشرعي بني الذكر واألنثى فقد أطلق عليها الكتاب مصطلح 

ذكر زوج األنثى يف الوجود ال يف العقود، وأي أنثى عقد زواج، فاألساس يف معىن الزوجي الطبيعي هو أن ال
هللا ملك السموات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إناثاً ) :ويف هذا قال. هي زوج ألي ذكر باخللق
 (أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً وجيعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير) (49الشورى ) (ويهب ملن يشاء الذكور

 .(50الشورى )
 :ت اآليتان على أربع حاالت يهب اهللا فيها أوالداً أو ال يهب وهياشتمل
 .حالة اإلناث فقط - 1
 .حالة الذكور فقط - 2
 .حالة الذكور واإلناث - 3
 .حالة العقم - 4

للداللة على " يزوجهم"بصيغة  "الزوج"فقد استعمل هنا مصطلح . واحلالة اليت تعنينا هنا هي احلالة الثالثة
، ومها يف هذه احلالة أخ وأخت ولكنهما يف الطبيعة من حيث "األنثى"و "الذكر"ني معاً يف اهلبة اشتراك اجلنس

 .الذكورة واألنوثة زوجان
مث جاء املعىن الثاين للزوج باملفهوم االجتماعي أي حىت تصبح األنثى زوج الذكر اجتماعياً وجب أن يكون 

يف صورة " 23- 22"نكاح احملرمات الواردة يف اآليات  هناك عقد نكاح، لذا ظهر مفهوم احلالل واحلرام يف
 .وليست مفاهيم طبيعية وجودية" أخالق"النساء، ويف الزنا حيث أن املفاهيم هذه اجتماعية إنسانية 

ويتضح من ذلك ملاذا مل يسأل أحد من العرب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن وضع املرأة يف اجلنة وذلك حني 
متكئني على سرر مصفوفة وزوجناهم ) .(54الدخان ) (كذلك وزوجناهم حبورٍ عني) :ةمسعوا اآليات التالي

وأزواج مطهرة ) .(25البقرة  (وهلم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) .(20الطور ) (حبور عني
النساء ) (هلم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظالً ظليالً) .(15آل عمران ) (ورضوان من اهللا واهللا بصري بالعباد

 .(56يس ) (هم وأزواجهم يف ظاللٍ على األرائك متكئون) .(57
 .(70الزخرف ) (ادخلوا اجلنة أنتم وأزواجكم حتربون)

وتتحدث اآليات عن اجلنة للذكور واإلناث . هذه اآليات الواردة واليت ذكر فيها اجلنة واألزواج كلها قرآن
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وكذلك عندما يكون " صيغة مجع"تستعمل للشمول  حيث استعملت ميم اجلماعة، وهي يف اللسان العريب
قد أفلح )وقوله  .(اهبطوا منها مجيعاً) :املراد أن تشمل اللفظة الذكور واإلناث معاً تأيت صيغة عامة كقوله

هنا اهلبوط للذكور واإلناث واملؤمنون للذكور واإلناث والذين  .(يا أيها الذين آمنوا) :وقوله .(املؤمنون
 .واإلناثآمنوا للذكور 

، فعندما (إن املؤمنني واملؤمنات)وعندما يريد أن يفرق بني الذكور واإلناث تأيت دائماً صيغة خطاب صرحية 
أي أن أهل اجلنة من الذكور واإلناث معاً هلم أزواج من حور عني أي  .(كذلك وزوجناهم حبورٍ عني) :قال

. ور العني أنثى، واألنثى هلا من احلور العني ذكرأن احلور العني هم من الذكور واإلناث، فالذكر له من احل
ومن هنا يتبني أن . للذكور واإلناث (أزواجكم)، هي أيضاً للذكور واإلناث معاً، و(ادخلوا اجلنة) :وقوله

وال يستعمل نساء أو " أزواج"حال املرأة يف اجلنة كحال الرجل متاماً، وعندما يذكر اجلنة يستعمل دائماً لفظة 
 .لفظة رجل أو رجالامرأة أو 

إن التفريق بني الزوج على أنه الذكر فقط أو األنثى فقط حيدده سياق كل آية، فمثالً عندما يذكر ويذكر معه 
 (يا أيها النيب إنا أحلننا لك أزواجك) :وقوله .(يا أيها النيب قل ألزواجك) :الزوج فهنا تعين األنثى كقوله

هنا ). 1التحرمي ) (مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضاة أزواجكيا أيها النيب ) :وقوله). 50األحزاب )
 .املخاطب هو النيب صلى اهللا عليه وسلم فتأيت األزواج إناثاً

 :يقصد باألزواج اإلناث لقوله). 12النساء ) (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد) :ويف قوله
إن "ولو كان يقصد الذكور واإلناث لقال " هلن"ن النسوة يف فاستعمل نو). 12النساء ) (إن مل يكن هلن ولد)

هنا ). 14التغابن ) (إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم فاحذروهم)وكذلك قوله ". مل يكن هلم ولد
 .أزواجكم يقصد ا الذكور واإلناث

معمم على الوجود " ة ماوهو اقتران شيء بشيء آخر وبالتايل ارتباطه معه بعالق"ولكي يبني أن قانون الزوجية 
سبحان الذي خلق ) :وقال) 49الذاريات ) (ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون) :املادي كله قال

وهنا استعمل لفظة سبحان لترتيه اهللا ). 36يس ) (األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون
 .أن ينطبق عليه قانون الزوجية

وقد عرب القرآن . و القانون الثاين األساسي الذي ختضع له مجيع األشياء يف الكون املاديفقانون الزوجية ه
وهذه ". األزواج"الكرمي عن العالقة الثنائية بني شيئني متميزين بعضهما عن بعض ومتقابلني يف أمرنا مبصطلح 

وللشيء املقابل له  "الزوج"العالقة تشمل كل املوجودات يف الكون فهي عالقة خارجية بالنسبة للشيء 
  ."الزوج اآلخر"

ويؤكد هذا القانون أن األشياء يف الكون املادي ال ميكن ال ميكن أن تكون منعزلة بعضها عن بعض، لذا فهي 
وليست الزوجية عالقة بني . بالضرورة تكون عالقة تقابلية مع األشياء األخرى يف مستويات ال حصر هلا
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معلومني أو ال يزاالن " زوجني"عالقة خارجية بني شيئني متقابلني عنصرين ضمن الشيء نفسه، بل هي 
لذا فإنه ال يصح أن ". عالقة جدلية بينهما"وميكن أن نصفها بأا عالقة تأثري وتأثر متبادل بني شيئني . جمهولني

ا واملستوى بينهم" الزوجية"نقول بوجود عالقة خارجية جدلية بني شيئني إال بعد أن حتدد العالقة التقابلية 
 .التقابلي هلذه العالقة

وتكون العالقة التقابلية الزوجية على مستويات خمتلفة حبيث يكون الشيء يف عالقة جدلية تقابلية مع شيء 
.. آخر يف مستوى ما، ويكون الشيء نفسه يف عالقة تقابلية جدلية أخرى مع شيء ثالث يف مستوى آخر 

 .وهكذا دواليك
فالضدان ال . أن الزوجني يوجدان معاً يف عالقة ثنائية تقابلية وبذا يتميزان عن الضدين وجتدر اإلشارة هنا إىل

 .معاً بل تقوم بينهما عالقة تعاقبية، وال يكون ذلك يف األشياء املادية بل يف الظواهر فقط" ال يلتقيان"يوجدان 
شيئني تقوم على التأثري والتأثر املتبادل  وهكذا يظهر جلياً أن العالقة التقابلية بني زوجني هي عالقة خارجية بني

 .وينبين على هذا القانون قانون التكيف يف الطبيعة. بينهما
وبذا نكون قد أزلنا اللبس العالق يف األذهان بنتيجة الترمجات الفاسدة اليت توهم بأن التناقض ميكن أن يكون 

 .أو بأن الزوجني مها ضدان" الشيئني املتقابلني"بني الزوجني 
 :ونلخص القانون الثاين قانون األزواج أو قانون الثنائية التقابلية يف األشياء مبا يلي

تؤدي إىل التكيف والتالؤم " زوجني"بني شيئني متميزين بعضها عن بعض "يقوم على عالقة تأثري وتأثر متبادل 
 .املستمرين هذين الشيئني

ة خارجية ثنائية تقابلية غري تناقضية بني شيئني متميزين والقانون الثاين يعمل يف مجيع األشياء من خالل عالق
والصياغة . وتكون هذه العالقة يف مستويات عديدة. بعضهما عن بعض عن طريق التأثري والتأثر املتبادل بينهما

 .(49الذاريات ) (ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون) .املثلى هلذا القانون وردت يف القرآن الكرمي

 أقوال يف الصور واحلساب واجلنة والنار: ثالثاً

. إننا نتبىن النظرية العلمية القائلة بأن ظهور الكون املادي كان نتيجة انفجار هائل أدى إىل تغري طبيعة املادة
ونرى أن انفجاراً هائالً آخر مماثالً لالنفجار األول يف حجمه سيؤدي حتماً إىل تغري طبيعة املادة وهالك هذا 

من عدم بل من " خيلق"ويعين ذلك أن هذا الكون مل ينشأ . مادي آخر" عامل"ادي ليحل حمله كون الكون امل
 .كما أن هذا الكون سيزول ليحل حمله كون آخر من مادة ذات طبيعة مغايرة. مادة ذات طبيعة أخرى

 
 الصور - أ 

ريورة بشكل مستمر وهالك قلنا أن قانون صراع املتناقضات الداخلي يف الشيء نفسه، يؤدي إىل تغري الص
وهذا القانون حتمي ال رد له، ويسري باجتاه واحد فهو لذلك قدر املوجودات كلها . شيء وظهور شيء آخر
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والشفع * وليال عشر * والفجر ) :فاخللق األول بدأ بانفجار كوين هائل حيث قال. الذي يعرب عنه بالتسبيح
معناه أن املادة مرت  (وليال عشر)فجار الكوين األول، حيث أن الفجر هو االن) 3-2- 1الفجر ) .(والوتر

حيث أن أول عنصر  (والشفع والوتر) :بشعر مراحل للتطور حىت أصبحت شفافة للضوء، لذا أتبعها قوله
وهو ) :تكون يف هذا الوجود وهو اهليدروجني وفيه الشفع يف النواة والوتر يف املدار، وقد أكد هذا يف قوله

 .(1األنعام ) (واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برم يعدلون الذي خلق السموات
 :وجيب أن منيز يف خلق الوجود ثالثة أفعال خمتلفة

 .(1األنعام ) (خلق السموات واألرض) -
 .(117البقرة ) (بديع السموات واألرض) -
 .(1فاطر ) (فاطر السموات واألرض) -
 .(16الرعد ) (حد القهارقل اهللا خالق كل شيء وهو الوا) -

فاخللق هو التصميم ولكن ميكن أن يكون التصميم لشيء له سابقة، أي ميكن ملهندس أن يصمم بيتاً قد سبقه 
بديع ) :ولكي يبني أن خلق السموات واألرض ليس له سابق، وأنه ألول مرة قال. إليه أحد وله سابقة
م السموات واألرض وابداعهما غري قدميني وأما ولكي يبني سبحانه وتعاىل أن تصمي (السموات واألرض

 .وقد أكد أن هذا الفصل حصل بانفجار (فاطر السموات واألرض) :كانتا معاً مث انفصلتا عن بعضهما قال
لقد سبق أن ذكرنا أن العرش هو األمر، ويعين ذلك أن أمر اهللا كان على أول عنصر تكون يف هذا الوجود 

وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على ) :لذا قال" اءمولد امل"وهو اهليدروجني 
 .أي كان على العنصر املكون للوجود وهو اهليدروجني) 7هود ) (املاء

" صراع املتناقضات الداخلي يف الشيء نفسه"هذا الوجود منذ االنفجار الكوين بدأ ينطبق عليه قانون التسبيح 
، "كان فصار"وصارت األشياء تتغري من كينونة إىل صريورة . شياء ال وجود لهأي أن الذي ال يسبح من األ

كما بدأن أول خلقٍ )وهكذا نفهم اآلية . وستبقى كذلك إىل أن حيدث تغري مفاجئ يف صريورة املادة الكونية
 .(104األنبياء ) (نعيده

أي من "األول يف الصريورة املادية حيث تعترب التغري " االنفجار األول"فبداية تكون هذا الكون كان بطفرة 
تغري مفاجئ يف "، هذه التغريات سارية املفعول حىت حتدث طفرة مفاجئة "مادة ذات طبيعة غري معروفة

 .وقد أورد القرآن القانون األول للجدل املادي للربهان على البعث. ، طفرة ثانية"الصريورة الكونية
يف اللسان العريب أصل " نفخ"و). 68الزمر ) (ونفخ يف الصور)ة لقد عرب القرآن عن الطفرة املفاجئة بعبار

وذلك لكي يسرع يف إشعاهلا " نفخ يف النار"صحيح يدل على انتفاخ وعلو، ويقال انتفخ النهار أي عال، ومنه 
وهو أصل صحيح وتعين املآل واملرجع ومن ذلك صار يصري صريا " صري"جاءت من " الصور"ولفظ . وتعلو

 .قال أنا على صري من أمر أي إشراف على قضائه، وذلك الذي يصار إليهوصريورة، وي
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ويوجد نوعان من التسارع . وهذا ما يسمى بالطفرة" املآل"فالنفخ يف الصور تعين التسارع يف تغري الصريورة 
ص هو والنفخة األوىل هلا مصطلح خا. يف تغري الصريورة، عرب عنهما بالنفخة األوىل للصور والنفخة الثانية

. ومسيت الساعة ألن هالك هذا الكون قائم فيها وهي حتمية تقتضيها بنية هذا الكون املادي الثنائي .الساعة
مها العنصران املتناقضات " 2و 1"، "1"ومضيه  "1"وهو استمرار الشيء " سوع"وقد جاءت الساعة من 

تهي، وإنتهاؤه يكون عن النفخة األوىل يف داخلياً يف الوجود املادي للكون أي أن يستمر على ما هو عليه أو ين
  ."الصور

فالساعة تدل على . فقولنا جاءنا بعد سوعٍ من الليل وسواعٍ أي بعد هدء منه، وذلك أنه شيء ميضي ويستمر
مضي واستمرار معاً، فاملستمر هو الوجود املادي، واملضي هو انتهاء عمل قوانني املادة السائدة يف هذا الكون 

ويوم تقوم الساعة )ومبعىن اهلدوء واملضي جاء قوله تعاىل . عمل قوانني جديدة يف كون مادي آخر ليحل حملها
رمون ما لبثوا غري ساعةومنه نستنتج أن عذاب القرب باملفهوم السائد ال وجود له) 55الروم ) (يقسم ا .
واملعىن الثاين اهلدوء . بعد اهلدوءوهو االنفجار، املضي  .(يوم تقوم الساعة)ففي املعىن األول للساعة يقول 
 .(يقسم ارمون ملا لبثوا غري ساعة)واالستمرار لفترة زمنية يف قوله 

 :وهكذا نفهم اآليات
ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ) -

 .(68الزمر ) (ينظرون
 .(1احلج ) (ا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيميا أيها الناس اتقو) -
 .(59غافر ) (إن الساعة آلتية ال ريب فيها ولكن أكثر الناس ال يؤمنون) -
 .(18الشورى ) (أال إن الذين ميارون يف الساعة لفي ضالل بعيد) -
 .(27اجلاثية ) (ويوم تقوم الساعة يومئذ خيسر املبطلون) -
رساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو ثقلت يف السموات يسألونك عن الساعة أيان م) -

 (واألرض ال يأتيكم إال بغتةً يسألونك كأنك حفي عنها قل إمنا علمها عند اهللا ولكن أكثر الناس ال يعلمون
 .(187األعراف )

 أن الساعة موجودة وجاءت مبعىن (أيان مرساها) :جاءت الساعة مبعىن املضي يقول 187ففي آية األعراف 
ثقلت يف السموات ) ."العنصران املتناقضان واملتصارعان مها املضي واالستمرار"يف طبيعة املادة الكونية 

ولبيان أن توقيتها ال  (ال تأتيكم إال بغتةً)ولبيان أا تسارع مفاجئ يف تغري الصريورة جاء قوله  .(واألرض
لقمان ) (إن اهللا عنده علم الساعة)وقوله ) 63األحزاب ) (عند اهللا قل إمنا علمها)يعلمه إال اهللا جاء قوله 

  .(ال جيليها لوقتها إال هو) :وقوله) 34
هنا أخفيها ) 15طه ) .(إن الساعة آتية أكاد أخفيها) :وقوله) 47فصلت ) .(إليه يرد علم الساعة) :وقوله
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 .ال اَألضداديف اللسان العريب هو من أفع" خفي"جاءت مبعىن أظهرها ألن فعل 
وجيب أن نالحظ أمراً هاماً جداً، وهو أن قيام الساعة ال يعين انتهاء حياة الشمس بشكل طبيعي أن انطفاءها 

فإذا كان احلال كذلك فهذا يعين أن ". وال حتصل بغتة"حيث أن انطفاءها عبارة عن ظاهرة فلكية طبيعية 
لة، ولكن وصف القرآن للساعة يدل على أنه احلياة ستنتهي على األرض قبل انطفاء الشمس مبدة طوي

  .(ال تأتيكم إال بغتةً)ستكون هناك حياة على األرض كقوله 
واإلنسان عند قيام الساعة يكون قد وصل إىل ) 2احلج ) (يوم تروا تذهل كل مرضعة عما أرضعت) :وقوله

ظواهر الوجود وذلك يف قوله  وضع من التطور والتقدم العلمي حبيث يظن نفسه أنه أصبح ربا متصرفاً يف
إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حىت إذا )تعاىل 

أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها أتاها أمرنا ليالً أو اراً فجعلناها حصيداً كأن مل 
 .(24يونس ) (ل اآليات لقومٍ يتفكرونتغن باألمس كذلك نفص

هنا نالحظ مرة أخرى كيف ربط قانون التطور وتغري الصريورة بقيام الساعة وأن عالمة الساعة املباشرة هي 
وقد وصف القرآن الساعة وخراب الكون . وصول اإلنسان إىل درجة م التطور يظن نفسه أنه أصبح ربا

* وأخرجت األرض أثقاهلا وقال اإلنسان ماهلا * لت األرض زلزاهلا إذا زلز)احلايل يف أماكن كثرية كقوله 
 (تتبعها الرادفة* يوم ترجف الراجفة ) :وقوله) 5- 1الزلزلة ) (بأن ربك أوحى هلا* يومئذ حتدث أخبارها 

وإذا الرسل * وإذا اجلبال نسفت * وإذا السماء فرجت * فإذا النجوم طمست )وقوله ) 7- 6النازعات )
والفصل هو فصل قانون صراع املتناقضات عن ). 13- 8املرسالت ) (ليوم الفصل* ي يوم أجلت أل* أقتت 

 .الوجود املادي
 

 البعث واحلساب -ب 
ظهر اإلنسان على األرض بعد مليارات السنني من االنفجار الكوين األول وحصلت تغيريات كثرية يف 

ن متغري الصريورة حىت يهلك الشكل احلايل الصريورة حىت ظهر البشر مث اإلنسان، وسيستمر هذا الكو
للكون، هذا اهلالك هو بداية لتشكيل كون مادي آخر بقوانني جديدة للمادة، فتحصل تغيريات جديدة يف 

لذا . الصريورة حىت يستقر ويصبح كوناً جديداً مبادة خالية من صراع املتناقضات الداخلية يف الشيء الواحد
والدة وال موت، وختتفي ظاهرة التطور وتظهر حركة للمادة من نوع آخر  ال يوجد يف الكون اجلديد ال

  ."األزواج"وعالقات أخرى، ويبقى عمل القانون الثاين للجدل التأثري والتأثر املتبادل بني األشياء 
ة أما اجلنة والنار فليسا زوجني حيث ال يوجد عالقات متبادل. ففي اجلنة يوجد أزواج ويف النار يوجد أزواج

بينهما بل يوجد أزواج يف كل منهما، أي أن هناك قانون تأثري وتأثر متبادل من نوع جديد مع اختفاء قانون 
 .صراع املتناقضات، لذا ففي اجلنة والنار حركة من منط آخر ولكن ال يوجد تسبيح وجود

ومن يف األرض إال  ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات)لقد عرب القرآن عن الطفرتني بآية واحدة بقوله 
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فصعق من ) :الحظ يف النفخة األوىل وقوله) 68الزمر ) (من شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
ومن العاقل املستثىن من هذه  (إال من شاء اهللا)للعاقل لذا أتبعها بقوله " من"و (يف السموات ومن يف األرض

إىل يوم الوقت * قال فإنك من املنظرين * رين إىل يوم يبعثون قال رب فأنظ)الصعقة هو ابليس لقوله تعاىل 
  .(مث نفخ فيه أخرى)وعرب عن النفخة الثانية ). 38-37-36احلجر ) (املعلوم

 .حيث فيها التعاقب مع التراخي" مث"الحظ كيف وضع بني األوىل والثانية األداة 
  :تتكلم" لصريورةتغيري يف ا"اآلن لنأخذ اآليات التالية ونرى عن أية طفرة 

هنا الصريورة األوىل والثانية جاءت الصور اسم ) 73األنعام ) (قوله احلق وله امللك يوم ينفخ يف الصور) -
 .جنس

 .الصريورة الثانية) 99الكهف ) (ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعاً) -
 .الصريورة الثانية) 101املؤمنون ) (فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون) -
 .الصريورة الثانية) 20ق ) (ونفخ يف الصور ذلك يوم الوعيد) -
ومحلت األرض واجلبال )الصريورة األوىل ألنه أتبعها بقوله ) 13احلاقة ) (فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة) -

 .(14احلاقة ) (فدكتا دكةً واحدةً
 .(16احلاقة ) (لسماء فهي يومئذ واهيةوانشقت ا) .(154احلاقة ) (فيومئذ وقعت الواقعة) -
إذ وضع  (فتأتون أفواجاً)النفخة الثانية حيث أتبعها بقوله ) 18النبأ ) (يوم ينفخ يف الصو فتأتون أفواجاً) -

وسريت )ووصف الوضع السابق للجبال  .(19النبأ ) (وفتحت السماء فكانت أبواباً)وصفاً جديداً للسماء 
 .(20نبأ ال) (اجلبال فكانت سراباً

والذي نزل من السماء ماء بقدرٍ فأنشرنا به بلدةً )لقد وصف اهللا البعث باخلروج من املوت إىل احلياة بقوله 
خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد ) :وقوله). 11الزخرف ) (ميتاً كذلك خترجون

هنا يف ). 11ق ) (نا به بلدةً ميتاً كذلك اخلروجرزقاً للعباد وأحيي) .(19الروم ) (موا وكذلك خترجون
خيرج احلي من امليت وخيرج )يف سورة الروم وضع اإلخراج متكافئاً بني احلي وامليت حيث قال  19اآلية 

له امللك يوم ينفخ )ألنه يصف يوم اخلروج حيث ال قضاء لإلنسان يف ذلك اليوم لذا قال  .(امليت من احلي
أي أن البعث هو خروج الناس من املوت إىل احلياة . ى انتهاء تدخل اإلنسان وقضائهللداللة عل (يف الصور

 .بكينونة مادية جديدة ال تغري يف صريورا
هنا جيب أن منيز بني . نعم: وهل بعد أن يفىن اإلنسان ويصبح تراباً سيعاد تكوينه؟ اجلواب: قد يسأل سائل
وما كان )البشرية وهي اليت تتحول إىل تراب واليت قال عنها  النفس اليت متوت وهي النفس: نوعني من النفس

اهللا يتوىف )والنفس اليت تتوىف واليت قال عنها ) 145آل عمران ) (لنفسٍ أن متوت إال بإذن اهللا كتاباً مؤجالً
 .(42الزمر ) (األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها
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ارة عن حتول مادي عضوي حبت، فعند املوت يبدأ التحلل عب" اجلسد"فالنفس اليت متوت واليت نقول عنها 
للمواد العضوية املكونة هلذه النفس، حيث أن هذه النفس جمموعة من املواد املركبة بعضها إىل بعض ضمن 
نسب حمددة والتركيب املادي للنفس ال يعترب عني الذرات املركبة هلا، ولكن هو جمموعة من النسب املادية 

وهذا واضح بأننا نطرح الفضالت الغازية والسائلة والصلبة وحنرق يف اجلسم ما حنرق . عضمربوط بعضها بب
فاملهم هو التركيب النسيب للمواد وليس عني . مث نعوض بالتغذية املواد املفقودة حبيث نأخذ ونعطي دائماً

 .املواد
 
 اجلنة والنار مل توجدا بعد واستقرار النقيضني فيهما -ج 

 :تظهران على أنقاض هذا الكوناجلنة والنار س
هناك قول شائع جداً، وبنفس الوقت خاطئ جداً بأن اجلنة والنار، أي جنة املتقني ونار الكافرين موجودتان 

وهذا غري صحيح طبقاً للنص القرآين حيث أن اجلنة والنار ستشكالن على . اآلن وأما تنتظران يوم البعث
وحىت حيني وقت النفخة الثانية الذي سيحصل فيها البعث، تكون اجلنة  .أنقاض هذا الكون بعد النفخة األوىل

 .والنار جاهزتني
ولكن جيب علينا أن نعلم أن الوجود يف الكون اجلديد هو وجودي مادي سيتشكل على أنقاض هذا الوجود 

، "التسبيح"د بقوانني جديدة للمادة خيتفي فيها القانون األول، صراع املتناقضات الداخلي يف الشيء الواح
 (يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار)وينتهي التطور لذا مسى اآلخرة دار القرار 

الذي عرب عنه مبصطلح " كل شيء خالد"ليحل حمله قانون " كل شيء هالك"وذلك بانتهاء قانون ) 39غافر )
ففي اجلنة أزواج . تبادل بني األشياء، ولكنه يكون من منط آخرويبقى قانون األزواج، التأثري والتأثر امل. اخللود

.. ويف اجلنة طعام ومجاع وأار ). 58ص ) (واخر من شكله أزواج)ويف النار أزواج  (هم وأزواجهم)
 .وهكذا دواليك ولكنها ذات كيفية أخرى

 .لنبحث كيف ذكر القرآن أن اجلنة والنار مل تظهرا بعد: أوالً
 . هذا البحث علينا أن نعرف اجلنة والنار وكيف جاء ذكهما يف القرآن بشكل متشابهقبل أن ندخل يف

 (فلما جن عليه الليل)وهذا الفعل يعين التغطية والستر كقوله " جنن"فلفظة اجلنة يف اللسان العريب من 
قله غطاء، أي غطى الظالم األرض ومنها جاءت كلمة انون وهو اإلنسان الذي صار على ع) 76األنعام )

وجاءت هذه اللفظة يف القرآن للداللة على . ومنها جاء معىن اجلن أي خملوقات مغطاة عن أبصارنا ال نراها
فاجلنة هي أرض مغطاة بأشجار وأغصان وما شابه ذلك وهلا . اجلنة يف الدنيا أو يف اآلخرة حسب سياق اآلية

واضر له مثالً )جنة، وقد وردت ذا املعىن يف قوله فالبستان املشجر املزروع يقال له . معىن إجيايب دائماً
 (وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخيط)وقوله ). 32الكهف ) (رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب

أو يلقى إليه كرت أو تكون له )وقوله ) 91اإلسراء ) (أو تكون لك جنة من خنيل وعنب)وقوله ) 16سبأ )
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 .(35الكهف ) (ودخل جنته وهو ظامل لنفسه)وقوله ) 8قان الفر) (جنة يأكل منها
 (فأخرجناهم من جنات وعيون)وقوله ) 19املؤمنون ) .(فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأعناب)وقوله 

هنا نالحظ كيف ). 141األنعام ) (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات)وقوله ) 57الشعراء )
إن . حاالت دنيوية طبيعية وهكذا جيب أن نفهم جنة آدم حيث أا ختتلف عن جنة املتقنيأطل لفظ اجلنة على 

إن لك أال ) :وصف جنة املتقني يف القرآن واليت مل تتكون بعد خيتلف عن وصف جنة آدم اليت ذكرها يف قوله
القرآن بأن  لقد أخربنا). 119طه ) (وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى) .(118طه ) (جتوع فيها وال تعرى

يف  119و 118البشر ظهر على األرض وأنه كان يعيش يف منطقة غابات ويف املناطق احلارة حيث أن اآليتني 
 ."وسنفصل القول يف هذا حني احلديث عن آدم ونشأة الكالم اإلنساين"سورة طه ال تصفان أكثر من غابة 

وختتفي ظاهرة املوت حيث " خالدين فيها"بقوله أما جنة املتقني فيصفها وصفاً آخر متاماً حيث فيها اخللود 
تظهر هذه اجلنة يف كون آخر هي والنار، حيث ال جدل بينهما وال توجد بينهما عالقات متبادلة لقوله 

ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا قالوا إن اهللا حرمهما على )
 .(50األعراف ) (الكافرين
جاءت يف القرآن للداللة على النار يف الدنيا أو يف اآلخرة حسب سياق اآلية، وأحياناً تأيت " النار"ولفظة 

جاءت ). 17الرعد ) (ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو متاع)معرفة كاسم جنس، وهي دنيوية كقوله 
قلنا يا نار ) :لصهر املعادن، وأحياناً تأيت نكرة مقصودةالنار هنا معرفة وهي تعين نار األفران العالية املستعملة 

مما خطيئام )وأحياناً تأيت غري معرفة كقوله . هنا نار إبراهيم) 69األنبياء ) (كوين برداً وسالماً على إبراهيم
اآلخرة ففيها  أما نار. تعين ناراً يف الدنيا وليس يف اآلخرة (فأدخلوا ناراً)هنا ) 25نوح ) (أغرقوا فأدخلوا ناراً

 .اخللود للكافرين
لنورد اآلن األدلة على أن اجلنة والنار مل توجدا بعد، وإمنا ستوجدان على أنقاض هذا الكون بني الطفرة األوىل 

 ."النفخة الثانية للصور"وبني الطفرة الثانية " تغري الصريورة عند النفخة األوىل للصور"
 .(48ابراهيم ) (وبرزوا هللا الواحد القهاريوم تبدل األرض غري األرض والسموات ) -
ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ) -

 .(68الزمر ) .(ينظرون
 (وأشرقت األرض بنور ا ووضع الكتاب وجيء بالنبيني والشهداء وقضي بينهم باحلق وهم ال يظلمون) -

 .(69الزمر )
 .(47الكهف ) (ويوم نسري اجلبال وترى األرض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً) -
 .(99الكهف ) (وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعاً) -
 .(100الكهف ) (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً) -
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 .(133آل عمران ) (سموات واألرض أعدت للمتقنيوسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها ال) -
سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله ذلك ) -

 .(21احلديد ) (فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
 (رض إال ما شاء ربك عطاًء غري جمذوذوأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السموات واأل) -

 .(108هود )
 .(106هود ) (فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق) -
 .(107هود ) (خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال ملا يريد) -
الزمر ) (نة حيث نشاء فنعم أجر العاملنيوقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من اجل) -
74). 

لقد دلت اآليات الواردة أعاله على أنه سيحصل تبديل يف السموات واألرض أي سيكون هناك مسوات 
وقوله ) 48ابراهيم ) (يوم تبدل األرض غري األرض والسموات)وأرض جديدة بقوانني مادية جديدة بقوله 

عرضها السموات )وهنا جيب أن نفهم قوله ). 100الكهف ) (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً)
ومنها جاء العرض واملعرض واألعراض  (عرض)جاءت من  (عرضها)فلفظة ). 133آل عمران ) (واألرض

جنة عرضها السموات )فنقول هنا عرض عسكري، فعرض الشيء هو إظهاره بشكل جلي، وهكذا نفهم 
 .(133آل عمران ) (واألرض

ت واألرض اجلديدة هي املكان الذي ستعرض فيه اجلنة أو هي عني عرض اجلنة، وكذلك النار أي أن السموا
آل ) (عرضها السموات واألرض)وهنا جيب أن ال نفهم بأن ). 100الكهف ) (وعرضنا جهنم)بقوله 

ا على أساس أن العرض هو البعد األصغر والطول هو البعد األكرب، فتصبح اآلية ال معىن هل). 133عمران 
 .وغري مترابطة حيث أن أبعاد الوجود ليست الطول والعرض فال نقول طول الكون وعرض الكون

هنا استعمل ). 21احلديد ) (سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض)أما قوله 
السماء واألرض  كاف التشبيه، والسماء بشكل مفرد للداللة على اجلنس ال العدد أي أننا حني ننظر فنرى

أي أن العرض هو عرض مادي كعرض السماء واألرض  (جنس العرض)كجنس فهنا يشرح طريقة العرض 
واحلافرة هي عود على بدء وقوله ) 10النازعات ) (يقولون أإنا ملردودون يف احلافرة)احلاليني وكذلك قوله 

  (فإذا هم بالساهرة* فإمنا هي زجرة واحدة )
 .(ابن فارس)لساهرة هي مصطلح يف اللسان العريب يطلق على كل أرض ا) 154-13النازعات )

يف سورة هود فقد ذكر أهل اجلنة واخللود فيها آية واحدة للداللة على أن الدخول إىل اجلنة  108أما اآلية 
لنار واخللود فيها مرتبطان بعضهما ببعض فال إقامة مؤقتة يف اجلنة، أما فيما يتعلق بالنار فقد فصل أصحاب ا

وذلك لكي يبني أن الدخول إىل النار شيء واخللود فيها شيء  (الحظ أمهية مواقع النجوم)عن اخللود فيها 
آخر، فليس كل من يدخل النار سيخلد فيها لذا فصل أصحاب النار عن اخللود فيها، كل يف آية على حدة، 
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 .لنا فهم أمهية مواقع النجوم بني اآليات، وهذا يبني 107واخللود فيها يف اآلية  106أصحاب النار يف اآلية 
عطاًء غري )ويف اية آية اجلنة قال . هنا يكمن الدليل القرآين على أنه ليس كل من يدخل النار سيخلد فيها

للداللة على  (إن ربك فعال ملا يريد)للداللة على وضوح وثبات الثواب، وأما بالنسبة للنار قال  (جمذوب
 .ت العذاباحتمال املغفرة أو ثبا

 :استقرار النقيضني يف اجلنة والنار -2
أي أن متاع الدنيا ) 20احلديد  - 185آل عمران ) (متاع الغرور)لقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل الدنيا بأا 

وتعين يف  (غرر)متاع زائل ألنه هالك أي متغري يف الصريورة باستمرار ينتقل من شكل آلخر والغرور من 
كأن نقول دورة أغرار، وفالن ما زال غرا، أي ناقص اخلربة ومنها جاء  (النقصان)النضج  اللسان العريب عدم

 .الغرور
 .(33- 32الواقعة ) (ال مقطوعة وال ممنوعة* وفاكهة كثرية )ومتاعها باق  (فأكلها دائم)أما اجلنة 

 اتمع الدنيوي
اليوم 
 اآلخر

  .وجود ظاهرة العمل والراحة - 1

وفاكهة ) (14اإلنسان ) (وذللت قطوفها تذليالً) (23احلاقة ) (قطوفها دانية)ظاهرة العمل اختفاء  - 1
ال ميسهم ) (16الواقعة ) (متكئني عليها متقابلني) (33- 32الواقعة ) (ال مقطوعة وال ممنوعة* كثرية 

فاطر ) (ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب) (48احلجر ) (فيها نصب وما هم منها مبخرجني
35). 

 

  .وجود ظاهرة الصحة واملرض - 2

، )موتان(واحليوان هنا ضم ) 64العنكبوت ) (وإن الدار اآلخرة هلي احليوان)اختفاء ظاهرة املرض  - 2
 .وهي من احليوية

 

  .وجود ظاهرة اخلري والشر يف العمل اإلنساين - 3

  .(47احلجر ) (اناً على سرر متقابلنيونزعنا ما يف صدورهم من غل إخو)اختفاء ظاهرة الشر  - 3

  .وجود ظاهرة احلرب والسالم - 4

  .(64ص ) (إن ذلك حلق ختاصم أهل النار)اجلنة دار السالم والنار دار اخلصام  - 4

 
 :أقول هذا مستحيل للسبب التايل. قد يقول البعض أن مواصفات اجلنة ميكن حتقيقها يف احلياة الدنيا

اليت ختضع لقانون صراع املتناقضات الداخلي الذي يؤدي إىل تغري يف )احلالية يف كوننا  إن قوانني املادة
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ال تسمح أبداً بقيام جمتمع كهذا ألن أي جمتمع دنيوي له تناقضاته اخلاصة به واليت تؤدي  (الصريورة باستمرار
مهلكوها قبل يوم القيامة أو  وإن من قرية إال حنن)إىل تطوره أي هالكه وعدم ثبات الصيغة فيه بقوله تعاىل 

 .(58اإلسراء ) (معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك يف الكتاب مسطوراً
. وألن ذلك اتمع حيتاج إىل قاعدة مادية تقوم على قوانني مادية ختتلف عن قوانني املادة احلالية يف كوننا

ي ضمن القوانني احلالية يف كوننا، ففي فظاهرة العمل والراحة والصحة واملرض واخلري والشر ال ميكن أن ختتف
القوانني احلالية تعطي شجرة التفاح مومساً واحداً يف السنة أو اثنني أو ثالثة، أما تفاح اجلنة فإنه كلما قطفته 

 .فشجرة تفاح واحدة من تفاح اجلنة تكفي أهل األرض مجيعاً. فإنه خيلف مباشرة
هلم ما )ادة، هذا التغيري يف القوانني املادية يوضحه قوله تعاىل وال ميكن أن حيصل هذا إال بتغري قوانني امل

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حمتوى التفاح يف اجلنة يتغري عن ). 35ق ) (يشاؤون فيها ولدينا مزيد
يا لذا حمتواه يف الدنيا، وأهل الدنيا يرون التفاح ويعلمون أن هذا تفاح ولكن عند املذاق خيتلف عن تفاح الدن

البقرة ) (كلما رزقوا منها من مثرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشااً)قال سبحانه وتعاىل 
والتشابه كما قلت ثبات الشكل وتغري احملتوى، أي كلما أكل واحد من أهل اجلنة تفاحة يرى طعمها ) 25

ك تفاحاً واحداً ومليارات اإلحتماالت م الطعم وهكذا دواليك أي أن هنا.. خمتلفاً عن أي تفاحة أخرى 
 .والنكهة للتفاح

كما نستنتج أنه يف الكون اجلديد والقوانني اجلديدة للمادة بعد النفخة الثانية يف الصور ال يوجد تسبيح 
 واآليات الوحيدة يف التسبيح يف اليوم اآلخر هي عن. لألشياء حيث ال والدة وال موت وال تغري يف الصريورة

وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رم وقضى بينهم باحلق )املالئكة فقط يف قوله تعاىل 
أن اية العرض واحلساب ودخول الناس إىل اجلنة والنار وثبات ) 75الزمر ) (وقيل احلمد هللا رب العاملني

  : وبدئ الكتاب بقوله (احلمد هللا رب العاملني)األشياء ختم بقوله 
احلمد هللا )وبدئ اخللق بقوله ) 75الزمر  -182الصافات  -10يونس  - 1الفاحتة ) (احلمد هللا رب العاملني)

 :وهكذا نرى أن هناك محداً يف الدنيا ومحداً يف اآلخرة لقوله تعاىل) 1األنعام ) (الذي خلق السموات واألرض
دعواهم فيها سبحانك )يف اجلنة يف قوله وورد تسبيح العاقل ). 70القصص ) (له احلمد يف األوىل واآلخرة)

فالتسبيح يف اليوم اآلخر ) 10يونس ) (اللهم وحتيتهم فيها سالم وأخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني
وهكذا فإن طبيعة املادة وتركيبها يف الكون اجلديد  (أي تسبيح شكر ال تسبيح وجود)للناس فقط ال لألشياء 

 .عاىل حيث تسبيح العاقل يف اليوم اآلخر ترتيه عاقل هللاتسمح برؤية اهللا سبحانه وت
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 الفصل الثاين
 جدل اإلنسان واملعرفة اإلنسانية

 

 (الرمحن والشيطان(متهيد يف جدل اإلنسان 

ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثلٍ وكان ) :لقد ميز القرآن الكرمي جدالً خاصاً باإلنسان يف قوله
 .(54الكهف ) (جدالًاإلنسان أكثر شيء 

فإذا كان هناك جدل لألشياء املادية فإن هذا اجلدل ينطبق على اإلنسان لكونه كائناً حياً مادياً أي بشراً، لذا 
أي أن هناك جدالً خاصاً باإلنسان ال يوجد لغريه من األشياء وهذا  .(وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً)قال 

تميز عن بقية األشياء بأنه كائن عاقل مفكر لذا فإن جدل اإلنسان اجلدل هو جدل الفكر حيث أن اإلنسان ي
 :واملعرفة اإلنسانية يف القرآن يقوم على املبدأ التايل

يف الفكر اإلنساين ملتبسان يف عالقة جدلية ال تتوقف حبيث يفرز احلق عن " احلقيقة والوهم"إن احلق والباطل 
ن جديد أشكال جديدة، فيحتاج إىل فك جديد وهكذا دواليك إىل الباطل لفترة معينة مث يعود هذا اإللتباس م

 .أن يرث اهللا األرض ومن عليها
لقد مثل اهللا التباس احلق والباطل باملاء الذي يشوبه التلوث فهو حباجة إىل فرز وتنقية ليعود صافياً، وباحلديد 

 .بفرز احلديد عن اخلبثالذي يوجد يف الطبيعة على شكل فلزات فتقوم األفران العالية احلرارة 
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية أو )

متاعٍ زبد مثله كذلك يضرب اهللا احلق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض 
 ."قرآن: نوع اآلية) "17رعد ال) (كذلك يضرب اهللا األمثال

نالحظ كيف جعل القرآن أساس املعرفة اإلنسانية هو الفصل الدائم بني احلق والباطل املرتبطني ببعضهما 
وال تلبسوا احلق )ومهمة املعرفة هي تفريق احلقيقي عن الومهي لذا قال لبين إسرائيل . بعالقة تناقضات جدلية

أي بعد تفريق احلق عن الباطل جيب أن ال نلبسهما معاً ) 42البقرة ) (بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون
 .(وأنتم تعلمون) :مرة أخرى لذا علق يف اية اآلية بقوله

لقد فصل النيب صلى اهللا عليه وسلم بني احلق والباطل عند العرب يف القرن السابع ومن جراء فك االلتباس 
وتأسست الدولة العربية اإلسالمية " نسف واخلطأ يصحححيث أن الباطل ي"هذا حصلت احلرب األهلية 

بانطالقتها اجلبارة، حيث فرز النيب صلى اهللا عليه وسلم أوهام اجلاهلية والوثنية عن احلقيقة املوضوعية يف 
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الفكر العريب املعريف مث السياسي يف القرن السابع، مث عاد االلتباس مرة أخرى بأشكال جديدة، وما علينا حنن 
ب واملسلمني إال أن نفك هذا االلتباس من جديد يف القرن العشرين حيث نفهم من قول النيب صلى اهللا العر

احلق بني "ومل يقل أبداً إن  1219ص 3انظر صحيح مسلم م (إن احلالل بني وإن احلرام بني)عليه وسلم 
مر يف اجلاهلية واالنتقال إىل فالزنا يفهمه عمر كما نفهمه حنن، أما األوهام اليت كانت عند ع" والباطل بني

  .احلقيقة خيتلف متاماً عن األوهام اليت نعيشها حنن واحلقيقة اليت نريد أن ننتقل إليها
ولو كان احلق بيناً والباطل بيناً دون التباس بعالقة جدلية لكفى لإلنسانية مجعاء نيب واحد لتبيان احلق والباطل 

تكمن مهمة الفلسفة وبناا العلوم مجيعاً بفك االرتباط الدائم حيث أن وهنا . مرة واحدة وإىل أن تقوم الساعة
 .مهمة الفلسفة والعوم ال تنتهي إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

هنا تظهر أمهية نظرية املعرفة اإلنسانية بالفك املستمر لإللتباس وقد أعطى القرآن أسس نظرية املعرفة اإلنسانية 
 (النبوة) احلق والباطل حيث أن أسس نظرية املعرفة اإلنسانية هي من القرآن أي أسس فك االلتباس بني

 ."العلماء ورثة األنبياء" "الرسالة"وليست من أم الكتاب 
 :وباالستناد إىل نظرية املعرفة يف القرآن جنيب على األسئلة التالية

 
 ما هي نظرية املعرفة اإلنسانية؟ - 1

وذلك بإدراك العامل املوضوعي الرمحاين " احلق الباطل"وضوعية والوهم هي فك االلتباس بني احلقيقة امل
على ما هو عليه حيث أن وجود األشياء خارج الوعي هو عني حقيقتها، فاملعرفة اإلنسانية تبدأ " احلقيقة"

 وهي اليت مكنت اإلنسان من تسخري" الكلي"باملشخص اجلزئي وتنتهي بارد العقلي والذي يسمى بالقوننة 
 .األشياء ملصلحته فهي عملية انتقال مستمر من عامل الغيب إىل عامل الشهادة

 
 ما املقصود مبوضوعية املعرفة اإلنسانية؟ - 2

حيث " خارج الوعي"هو أن الصور املوجودة يف األذهان جيب أن تكون مطابقة لألشياء املوجودة يف األعيان 
 األذهان مطابقة لألشياء املوجودة يف األعيان وهنا يكمن أنه ليس من الضروري أن تكون الصور املوجودة يف

أي جيب أن تكون التصورات والتصديقات . اإللتباس األساسي بني احلق والباطل أي بني التصديق والتصور
متطابقة فإذا كان لدينا تصور ما عن احلياة ونظرنا إىل احلياة فوجدناها غري ذلك فما علينا إال أن نعدل هذه 

وإن مصداقية هذه املطابقة هي يف مقدار طواعية هذه املوجودات . ات لكي جنعلها مطابقة للتصديقاتالتصور
 .إلرادة اإلنسان وبتعبري آخر هي يف مقدار استجابة هذه املوجودات لتكون مسخرة له

 
 هل العامل املوضوعي خارج الوعي حقيقي أم ومهي؟ - 3

اليت تقول إن املعرفة اإلنسانية تنطلق ن الواقع املادي القائم على "ية لقد وقفت نظرية املعرفة االنعكاسية املاد
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عاجزة عن بيان عنصري التناقض يف الدماغ اإلنساين وكيف متت إزالة هذا  "صراع املتناقضات الداخلي
ادة، ومل إن الدماغ اإلنساين تطور معقد جداً للم: لذا طرحت نظرية املعرفة اإلنعكاسية املقولة التالية. التناقض

أما نظرية املعرفة القرآنية اليت . تستطع تفسري كيف بلغ اإلنسان مرحلة التجريد ومرحلة التخيل واالبتكار
تلتقي من حيث املنطلق فقط مع النظرية اإلنعكاسية املادية، فإا تقدم التفسري العلمي القادر على اإلجابة عن 

اليت محلت " من خارج الكون املادي الثنائي"اهللا تعاىل تلك األسئلة عن طريق طرح مقولة نفخة الروح من 
 .صفة من صفات اهللا وهي األحادية اليت تتميز بعدم التناقض

إن هذا الفهم املادي لنظرية املعرفة القرآنية يرد على أوهام ذوي الفهم املثايل للقرآن الذين يرفضون نظرية 
ا غري علمية، وحجتهم يف ذلك قائمة على التساؤل التطور واالرتقاء ويسخرون من نظرية داروين بزعم أ

وهو "وجوابنا هو أن اهللا تعاىل نفخ الروح يف البشر ! ملاذا تطور اإلنسان من القرد، وبقي القرد قرداً؟ :التايل
 ولو أنه نفخ الروح يف. فأدى ذلك إىل أنسنته وارتقائه عن عامل اململكة احليوانية" فصيلة من اململكة احليوانية
 .إن نفخة الروح هي احللقة املفقودة يف نظرية داروين حول األنسنة. فصائل أخرى إلرتقت أيضاً

مصطلح : وقبل أن ندخل يف حبث جدل اإلنسان جيب علينا أن منيز بني مصطلحني قرآنيني هامني جداً ومها
ديق والتكذيب، احلقيقة التص"الرمحن، ومصطلح الشيطان ومها النقيضان اللذان يعمالن يف الدماغ اإلنساين 

 ."والوهم
 

 :الرمحن
والرحم عالقة . وهو أصل يدل على الرقة والعطف والرأفة" رحم"جاءت لفظة الرمحن يف اللسان العريب من 

 .القرابة
وأضاف القرآن الكرمي هلا معىن آخر، فالرحم وظيفته التوليد ومن هنا جاء اسم الرمحن على وزن فعالن، ألن 

ووزن فعالن يفهم يف اللسان العريب على أنه وزن ثنائية املتناقضني . ليست من أصل الكلمة النون يف الرمحن
وإذا قيل هلم اسجدوا ) :وقد كان هذا املعىن جديداً على العرب وذلك يف قوله تعاىل. والزوجني والضدين

 .(60الفرقان ) (للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا تأمرنا وزادهم نفوراً
 :ألمثلة التالية على وزن فعالنلنأخذ ا

 كسيان ـــ عريان
 جوعان ـــ شبعان
 .(41األنفال ) .(وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان)فرقان ـــ مجعان 
 .(88- 87الواقعة ) (فروح ورحيان وجنة نعيم* فأما إن كان من املقربني )تعبان ـــ رحيان 
 .(165الشعراء ) (كران من العاملنيأتأتون الذ)أنثان ـــ ذكران 
 .(64العنكبوت ) (وإن الدار اآلخرة هلي احليوان)موتان ـــ حيوان 
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 ظمآن ـــ رويان
السيطرة واالستحكام والتوليد وبالتايل التطور يف هذا الكون املادي "فاسم اهللا الرمحن ميثل قوانني الربوبية 

مل نعها، أي بإخبار منه عنها أو دون ذلك، وهذا واضح يف وهي تعمل بشكلٍ موضوعي، وعيناها أم " الثنائي
 (الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيامٍ مث استوى على العرش الرمحن فاسئل به خبرياً)قوله 

 .(59الفرقان )
 (وىالرمحن على العرش است) .(37النبأ ) (رب السموات واألرض وما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطاباً)
أي أن كل القوانني املادية املوضوعية القائمة على الثنائيات يف هذا الكون والذي يليه، هي قوانني ). 5طه )

رمحانية مادية، فاهللا يقضي يف هذا الكون من خالل القوانني املادية املوضوعية، واليت سنطلق عليها من اآلن 
 :وانني هذا الكون واكلون الذي يليه فهو رمحاين لذا قالومبا أن القرآن يشرح ق" القوانني الرمحانية"فصاعداً 

 .(2- 1الرمحن ) (علم القرآن* الرمحن )
اخللق ووحدة وصراع املتناقضات يف الشيء الواحد وجدل األزواج يف " قوانني اجلدل"والقوانني الرمحانية 

العامة الناظمة هلذا الكون، وجدل األشياء عبارة عن قوانني خمزنة يف اللوح احملفوظ الذي يشتمل على القوانني 
خمزنة يف اإلمام املبني الذي حيتوي  (ثابت ومتحول)األضداد يف ظواهر الطبيعة عبارة عن قوانني جزئية متغرية 

ولكي يبني . على قوانني التصرف يف ظواهر الطبيعة وكذلك السلوك اإلنساين بعد حدوثه خمزن يف اإلمام املبني
اهللا الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيامٍ مث استوى على العرش )قال أن اسم اهللا هو األساس 

" الرمحن اهللا"وال نقول " اهللا الرمحن"فنقول ) 4السجدة ) (ما لكم من دونه من ويل وال شفيع أفال تتذكرون
 .م الرمحة أبداًيف القرآن فإا ترد يف هذا املفهوم وال ترد يف مفهو" الرمحن"لذا فعندما ترد لفظة 

 :وقوله) 26األنبياء ) (وقالوا اختذ الرمحن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون)ومبا أن الرمحن هو املولد قال 
وما يأتيهم من ذكرٍ من الرمحن )وكذلك عن الذكر قال إنه من الرمحن ). 88مرمي ) (وقالوا اختذ الرمحن ولداً)

وقد قلنا إن الذكر هو الصيغة الصوتية املادية للكتاب، وهو ) 5الشعراء ) (حمدث إال كانوا عنه معرضني
 .الصيغة التعبدية احملدثة، بغض النظر عن فهم احملتوى لذا أعطاها الصيغة الصوتية املادية

وإمنا هناك عجز العقل اإلنساين عن اإلدراك يف عصر من العصور " ال معقوالت"ففي العامل الرمحاين ال يوجد 
 ."ن واملالئكةمثال على ذلك اجل"

قانون التطور وتغري الصريورة وقانون الزوجية "ومن خالل القوانني الرمحانية واليت تعترب قوانني اجلدل 
من أساسياا ولد هذا الكون وتشيأ أي أصبح أشياء متميزة بعضها عن بعض، ويف هذا الكون ال " التكيف"

ن الفراغ الكوين هو فراغ مادي رمحاين لذا قال يوجد شيء امسه فراغ بدون مادة أي أن ما نقول عنه اآل
 .أي أن الفراغ هو شكل من أشكال املادة) 4السجدة ) (خلق السموات واألرض وما بينهما)

وآيات اهللا يف ظواهره، لذا فإن مفهوم " يف جوهره"هذا الوجود املادي الثنائي أطلق عليه مصطلح كلمات اهللا 
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ومتت كلمة ربك صدقاً ) ."ال مبدل لكلماته"املادي وال يعين أبداً الفكر كالم اهللا يف القرآن يعين الوجود 
.." تلك آيات اهللا .." "ومن آياته "وإذا أخذنا اآليات اليت تقول ). 115األنعام ) (وعدالً ال مبدل لكلماته

 :رأينا أا تتكلم عن الظواهر الطبيعية يف هذا الوجود كقوله.." آية بينة .." "آيات بينات "
 .(259البقرة ) (وانظر إىل محارك ولنجعلك آيةً للناس) -
 .(49آل عمران ) .(أين قد جئتكم بآية من ربكم) -
 .(50آل عمران ) (وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا وأطيعون) -
 .(114املائدة ) (تكون لنا عيداً ألولنا وآخرنا وآية منك) -
 .(25ام األنع) (وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ا) -
- (أن تبتغي نفقاً يف األرض أو سلماً يف السماء فتأتيهم بآية) ( 35األنعام). 
األنعام ) .(وقالوا لوال نزل عليه آية من ربه قل إن اهللا قادر على أن يرتل آيةً ولكن أكثرهم ال يعلمون) -
37). 
 .(124األنعام ) .(.. وإذا جاءم آيةٌ قالوا لن نؤمن) -
 .(73األعراف ) (اهللا لكم آيةًهذه ناقةُ ) -
 .(64هود ). (ويا قوم هذه ناقة اهللا لكم آيةً فذروها تأكل يف أرض اهللا) -
 .(91األنبياء ) .(فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاملني) -
 .(8الشعراء ) (إن يف ذلك آليةً وما كان أكثرهم مؤمنني) -
 .(12اإلسراء ) (حونا آية الليلوجعلنا الليل والنهار آيتني فم) -
 .(252البقرة ) (تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق) -
 .(118آل عمران ) (قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون) -
 .(108آل عمران ) (تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق) -
 .(101اإلسراء ) (ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات) -
 .(57الكهف ) (بآيات ربه فأعرض عنهاومن أظلم ممن ذكر ) -
 .(3اجلاثية ) (إن يف السموات واألرض آليات للمؤمنني) -
 .(4اجلاثية ) .(ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون) -
واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزقٍ فأحيا به األرض بعد موا وتصريف الرياح ) -

 .(6اجلاثية ) (تلك آيات اهللا) .(5اجلاثية ) (يعقلون آيات لقوم
من سورة اجلاثية كيف ذكر اآليات يف الظواهر الكونية مث أعقبها يف اآلية رقم  6-5-4هنا نالحظ يف اآليات 

 .(تلك آيات اهللا) :بقوله 6
 إياه وبالوالدين وقضى ربك أال تعبدوا إال)واليت تبدأ  23وإذا أخذنا اآليات يف سورة اإلسراء من اآلية 
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 :أعقب هذه اآليات بقوله .(كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً) :بقوله 38وتنتهي باآلية رقم  .(إحسانا
وهي كلها من أم الكتاب وقد أطلق عليها مصطلح ). 39اإلسراء ) (ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة)

من الوصايا وهي ليست كلمات اهللا وليست " أخالق"احلكمة، ألا ال حتتوي أحكاماً شرعية أو تعبدية وهي 
واذكرن ما يتلى ) :ولكي يبني ذلك قال يف سورة األحزاب لزوجات الرسول صلى اهللا عليه وسلم. آيات اهللا

 .(34األحزاب ) (يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة إن اهللا كان لطيفاً خبرياً
ام ذكر فيها أا من آيات اهللا، فلم يقل عن الصالة أو وال نرى يف الكتاب آية من آيات العبادات واألحك

 .الصوم أو احلج تلك آيات اهللا أو كلماته
نستنتج اآلن أن الرأي الذي يقول إن كالم اهللا هو أزيل غري مقبول فالوجود هو عني كالم اهللا وهو خملوق 

سيح ابن اهللا ألنه كلم منه، وقد وغري قدمي، ولو كان كالمه أزلياً ألصبح الكون واهللا واحداً، وألصبح امل
 .شرحت يف الباب األول أن القرآن هو كالم اهللا وآيات اهللا والقصص وأن أم الكتاب هي كتاب اهللا فانظره

لنناقش اآلن هل القرآن خملوق أم أزيل؟ لقد سبق أن طرح الفكر املعتزيل هذا السؤال، واملوقف من هذا 
 .ت أيديولوجية خطرية على بنية الدولة واتمع واحلرية اإلنسانيةالطرح بأنه خملوق أم أزيل له انعكاسا

لقد قال املعتزلة خبلق القرآن، وأعتقد بأم يقصدون القرآن مبفهومه الذي طرحته يف كتايب هذا وكانوا : أوالً
بياً ال يقصدون الكتاب كله أي أم يقصدون املتشابه وال يقصدون حمكم الترتيل حيث أن القرآن جعل عر

  .وأنزل عربياً، أما أم الكتاب فقد أنزلت عربية فقط دون جعلٍ
إن كان القصد باألزلية هو النص القرآين الذي بني أيدينا والذي يتلى تالوة وهو جزء من الذكر كقوله : ثانياً

وهذا  فهو نص عريب فهذا يعين أن اهللا عريب ولغته هي العربية (.. *والقمر إذا تالها* والشمس وضحاها )
واجلعل هو تغري يف صريورة  (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) :مرفوض وواضح أنه غري صحيح لقوله

واإلنزال هو لإلدراك  (إنا أنزلناه قرآناً عربياً) :أي أنه كان غري عريب يف صيغة ما، مث أصبح عربياً وقوله
 .اإلنساين وقد تالزم اإلنزال واجلعل يف القرآن

إذا كان املقصود باألزلية هو عني الشمس والقمر واليت هي فعالً من كلمات اهللا فأيضاً الشمس والقمر : ثالثاً
 .ليستا أزليتني

فهذا خطأ ألنه يعين أن هللا سبحانه " أي أفكار اهللا"إذا كان املقصود بكالم اهللا األزيل هو الكالم النفسي : رابعاً
إلنسان، علماً بأنه بالنسبة هللا سبحانه وتعاىل القول والوجود متطابقان وتعاىل كالماً نفسياً ونقيس اهللا على ا

أي أن التصور والتصديق  (إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) .(قوله احلق)متاماً ومتالزمان 
  .متالزمان متطابقان عند اهللا، وهذا هو عني كمال املعرفة

" يطمح إىل أن يفعل كذا وكذا"أن نقول بأن اهللا سبحانه وتعاىل  فعند اهللا ال يوجد شيء امسه طموح أي
والتشابه بني اهللا واإلنسان هو يف أن اهللا عليم واإلنسان متعلم، واهللا حر واإلنسان متحرر، ولقد مسى اهللا 
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اه رأين" الكالم- األصوات"الوجود كلماته، وهذه التسمية دقيقة جداً حيث أننا إذا أخذنا الكالم اإلنساين 
 .صادراً عنه وليس جزءاً منه

بانتصار الفقهاء على املعتزلة مت قصم الفكر اإلسالمي العقالين وأعتقد أنه يف هذه النقطة ضاع الفرق : خامساً
بني الكتاب والقرآن وضاع العقل معه وأصبح النقل أساس اإلسالم ال العقل، وكانت بداية التدهور الذي 

ولدت  (.. أن جاءه األعمى* عبس وتوىل )أن أزلية الكتاب والذي حيوي وصلنا إليه حىت يومنا هذا حيث 
املفهوم اجلربي املسبق عند العرب واملسلمني وكانت هذه اجلربية املسبقة يف الفكر اإلسالمي هي النتيجة 

روحام حيث هذا ال يعين أن املعتزلة مل يرتكبوا أخطاء يف ط. األيديولوجية األوىل النتصار الفقهاء على املعتزلة
  .كانت معظم أفكارهم نتيجة لألرضية املعرفية لعصرهم

وهذه . أما الفقهاء فال نقول إم أخطأوا، ولكن نقول إم قضوا على دور الفكر اإلسالمي احلر العقالين
املأساة ال نزال نعيشها حىت يومنا هذا حيث منذ ذلك الوقت أصبحت اجلربية هي العقيدة الرمسية لعامة 

 .سلمنيامل
، "التسبيح"مرتبط مع اهللا األحادي بقانون صارم هو احلركة " الرمحاين"هذا الوجود املادي الثنائي : سادساً

 .أبداً" سبح للرمحن"وقد شرحت التسبيح يف القانون األول للجدل املادي، فال نرى يف الكتاب صيغة 
سىن على شكل معان مميزة بعضها عن بعض ظهرت أمساء اهللا احل" الرمحاين"يف هذا الوجود املادي : سابعاً

ومبا أن أمساء اهللا احلسىن ال ) 180األعراف ) (وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا)وعلى شكل ثنائي لذا قال أوالً 
قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أياً ما تدعوا فله األمساء )تفهم إال من خالل الوجود املادي الرمحاين قال 

 .(110راء اإلس) (احلسىن
ولدت احلياة على األرض ضمن قوانني اجلدل املادي " واإلرادة اإلهلية"من خالل القوانني الرمحانية : ثامناً

الرمحن ) (خلق اإلنسان* علم القرآن * الرمحن )لذا قال  .وتطورت وظهر البشر ككائن عضوي حي" البث"
لبيان جممل هذه  .(خلق اإلنسان)ة وقوله أي أن خلق اإلنسان مت من خالل القوانني الرمحاني). 1-2-3

 ."البشر: "احلقيقة الرمحانية، أما عندما أعطى املراحل التفصيلية لنشوء اإلنسان وارتقائه فقد قال
عندما نضج البشر كائناً رمحانياً وأراد اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله خليفة له يف األرض ليخلفه يف قوانني : تاسعاً

أي يف القدرة على التصرف يف هذا الوجود املادي، واأللوهية ثانياً أي يف القدرة على التشريع الربوبية أوالً، 
لذا فإن اإلنسان  .(ونفخت فيه من روحي)أعطاه من صفاته الذاتية األحادية اخلالية من التناقض وهي الروح 

هنا جاءت لفظة الدين وهي من دان  فقط مدين هللا سبحانه وتعاىل يف أنسنته وابتعاده عن اململكة احليوانية ومن
 .يدين ومنه جاء الدين والدينة واملدنية

>br> الشيطان: 
إن لفظة الشيطان يف الكتاب هي من املصطلحات املتشاة، فلهذه الكلمة معنيان متباينان متاماً، ويؤخذ أحد 
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تأيت لفظة الشيطان من فعل  فعندما. هذين املعنيني حسب السياق العام لآلية اليت ورد فيها مصطلح الشيطان
 ."فيعال"تكون النون من أصل الفعل فهو على وزن " شطن"

وفعل شطن يعين البعد فنقول بئر شطون أي بعيدة القعر، والشطن هو احلبل ألنه بعيد ما بني الطرفني ومنه 
الوعي  ويف هذا املعىن مصطلح الشيطان هو مصطلح مادي موضوعي له وجود خارج. أيضاً معىن الغرابة

وقد جاء ذا املعىن " الشيطان الفيعايل"اإلنساين، ولكي نفرقه عن املعىن اآلخر للشيطان سنطلق عليه مصطلح 
 :يف اآليات التالية

البقرة ) (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شيطام قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزؤون)
 :غري ظاهرين للعيان" زعماء" الشياطني هنا قد تعين أشخاصاً).14
 .الشياطني هنا تعين شيئاً غريباً بعيداً عما ألفه الناس). 65الصافات ) (طلعها كأنه رؤوس الشياطني) -
 .(82األنبياء ) (ومن الشياطني من يغوصون له ويعملون عمالً دون ذلك وكنا هلم حافظني) -
 .(37ص ) (والشياطني كل بناء وغواصٍ) -
 .(7الصافات ) (من كل شيطان ماردوحفظاً ) -
 .(117النساء ) (وإن يدعون إال شيطاناً مريداً) -
 .(102البقرة ) (واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا) -
 .(71األنعام ) (كالذي استهوته الشياطني يف األرض حريان) -
 .(27اإلسراء ) (الشياطنيإن املبذرين كانوا إخوان ) -
 .(3احلج ) .(ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علمٍ ويتبع كل شيطان مريد) -
 .(68مرمي ) (فو ربك لنحشرم والشياطني) -
 .(97املؤمنون ) .(وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني) -
 .(211، 210الشعراء ) (وما ينبغي هلم وما يستطيعون* وما ترتلت به الشياطني ) -
الحظ كيف استعمل الترتيل للداللة على حركة " .(221الشعراء ) (هل أنبئكم على من ترتل الشياطني) -

 ."خارج الوعي اإلنساين
 .(5امللك ) (ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوماً للشياطني) -
 .(275البقرة ) (طان من املسالذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشي) -

هنا النون ليست من أصل الفعل لذا الشيطان يف هذه احلالة " شيط-شاط"أما املعىن الثاين للشيطان فهو من 
وشاط تعين ذهاب الشيء وبطالنه كقولنا أشاط السلطان دم فالن أي أبطله، وجاء " فعالن"هو على وزن 

الشيطان "يف الفكر اإلنساين، وسنطلق عليه مصطلح " لوهما"الشيطان ذا املعىن للداللة على الباطل 
  ."الفعالين
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أي أن الشيطان الفعالين هو أحد أطراف العملية اجلدلية يف الفكر اإلنساين الذي حياول معرفة احلقيقة 
 املوضوعية الرمحانية، لذا وهو الطرف النقيض للرحم الذي هو الطرف احلقيقي ومها العنصران املتناقضان يف

وهذا هو أحد "وهكذا نالحظ اخلالف الكبري جداً بني هذين املعنيني للمصطلح الواحد  .الفكر اإلنساين
 ."أشكال التشابه

 :لقد ورد الشيطان الفعالين يف اآليات التالية
 .(44مرمي ) (يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا) -
 .(120طه ) (دلك على شجرة اخللد وملك ال يبلىفوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أ) -
وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث ) -

 .(52احلج ) (حيكم اهللا آياته واهللا عليم حكيم
 .(29الفرقان ) (وكان الشيطان لإلنسان خذوالً) -
 .(24النمل ) (ن أعماهلم فصدهم عن السبيلوزين هلم الشيطا) -
 .(119النساء ) (ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون اهللا فقد خسر خسراناً مبيناً) -
 .(68األنعام ) (وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى ع القوم الظاملني) -
 .(98النحل ) (فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم) -
 .(27اإلسراء ) (وكان الشيطان لربه كفوراً) -
 .(53اإلسراء ) (إن الشيطان كان لإلنسان عدواً مبيناً) -
 .(64اإلسراء ) (وما يعدهم الشيطان إال غروراً) -
 .(45مرمي ) (يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان ولياً) -
 .(6طر فا) (إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً) -
 .(25التكوير ) (وما هو بقول شيطان رجيم) -
 .(36الزخرف ) (ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاناً فهو له قرين) -
 .(36البقرة ) (فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه) -
 .(27األعراف ) (يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة) -

نا أن نفرق وندقق متاماً الشيطان الفيعايل من الشيطان الفعالين يف كل آية ورد فيها ذكر مصطلح لذا فعلي
وعلى الباحثني املسلمني تدقيق آيات الشيطان مرة أخرى للتفريق بني الشيطانني وحبث ماذا ميثل . الشيطان

 .الشيطان الفيعايل يف احلقيقة املوضوعية
د أطراف العملية اجلدلية يف الفكر اإلنساين، فالطرف اآلخر يف العملية اجلدلية ومبا أن الشيطان الفعالين هو أح

فالشيطان ) 44مرمي ) (يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصياً) :هو الرمحن املادي لذا قال
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وضوعي يف الفكر الفعالين ميثل الوهم واجلانب الومهي يف الفكر اإلنساين، والرمحن ميثل اجلانب املادي امل
  .اإلنساين

ومبا أن الشيطان الفعالين هو اسم جنس ولكل إنسان شيطانه اخلاص فال يأيت يف الكتاب إال على صيغة املفرد 
ومبا أن الشيطان الفيعايل هو وجود مادي خارج الوعي اإلنساين فيمكن أن يأيت يف صيغة املفرد . وليس اجلمع

" شياطني"وعندما يأيت الشيطان يف صيغة اجلمع  (.. لوا إىل شياطينهموإذا خ) :أو يف صيغة اجلمع كقوله
 .ينصرف معناها إىل الشيطان الفيعايل

فإذا قرأت القرآن )لذا فبالنسبة ملا ورد يف الكتاب من األمر بأن نستعيذ باهللا من الشيطان عند قراءة القرآن 
ألن مهمة " الشيطان الفعالين"عىن املقصود هنا نرى أن امل). 98النحل ) (فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ."شيطانية"إىل قراءة مثالية " رمحانية"القرآن من قراءة مادية " فهم"الشيطان الفعالين حتويل قراءة 

 :بعد هذا التمهيد الذي قدمناه ملوضوع جدل اإلنسان ننتقل اآلن إىل شرح عناصر املعرفة اإلنسانية

 اإلنسانية عناصر املعرفة: الفرع األول

 احلق والباطل - 1
 الغيب والشهادة - 2
 السمع والبصر والفؤاد - 3
 القلب - 4
 العقل والفكر - 5
 البشر واإلنسان - 6

 
 :احلق والباطل -1
وقد عرب . بأنه الوجود املوضوعي املادي خارج الوعي اإلنساين (الذكر)لقد عرفنا احلق يف الباب األول : احلق

يوسف ) (اآلية… وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً ) : بقولهالقرآن عن هذا املعىن
حيث عرب عن اهللا بأنه وجود موضوعي خارج " اهللا"لقد عرب القرآن عن احلق مبصطلحني األول هو ). 100

  :الفكر اإلنساين وليس من نتاج الفكر اإلنساين بقوله
 .(62احلج ) (ن من دونه هو الباطل وأن اهللا هو العلي الكبريذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعو) -
 .(6احلج ) (ذلك بأن اهللا هو احلق وأنه حييي املوتى وأنه على كل شيء قدير) -

لقد عرب القرآن عن الوجود اإلهلي بأنه وجود موضوعي حقيقي خارج الوعي اإلنساين ولكن هذا الوجود 
حيث إن األشياء ينطبق عليها القانون األول ) 11الشورى ) (ءليس كمثله شي) .ليس مثل وجود األشياء

والثاين للجدل فتتغري وتتطور طبقاً للقانون األول وهلا عالقات تأثري وتأثر متبادل طبقاً للقانون الثاين، وقد 
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ينطبق ومبا أن قانون الثنائية . عن أن يكون مثلها فيفسد ويهلك" نزهته"سبحت األشياء هللا تعاىل تسبيح وجود 
 :على األشياء كلها، فقد عرب القرآن عن الوجود اإلهلي بالصفات التالية

 .(11الشورى ) (ليس كمثله شيء)للجدل  2، 1ال ينطبق عليه قانون  -1
 .(1اإلخالص ) (قل هو اهللا أحد) .بأنه أحادي غري ثنائي يف كيفه -2
 .(110الكهف ) (أمنا إهلكم إله واحد) .بأنه واحد يف كمه -3
عدم التناقض حيث أن الوجود املوضوعي األحادي ال حيتوي على التناقضات يف ذاته وبالتايل غري قابل  -4

 .(88القصص ) (كل شيء هالك إال وجهه) ."اهلالك"للفساد والتغري 
ة ال تنطبق عليه معادلة الزمان حيث أن الزمان واملكان مبفهومه احلايل هو من صفات املادة الثنائية املتغري - 5

 .(3احلديد ) (هو األول واآلخر والظاهر والباطن)
حيث وضع واو العطف بني األول واآلخر، وبني الظاهر والباطن وإذا استعرضنا الكتاب فال نرى أمساء اهللا 

لذا فإن . احلسىن معطوفة على بعضها إال يف هذه اآلية وذلك للداللة على عدم انطباق معادلة الزمان على اهللا
 .وجهة نظر القرآن هو من نتاج الفكر اإلنساين وهو موقف مثايل حبت اإلحلاد من

 .(73األنعام ) (قوله احلق)فهو كلمات اهللا واليت هي عني املوجودات املخلوقة : أما املصطلح الثاين للحق
ولكي يعرب عن أن الوجود املادي الكوين خارج ). 82يس ) .(وحيق اهللا احلق بكلماته ولو كره ارمون)
وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما ) :عبارة عن حقيقة وليست تصورات قال" األشياء"لوعي اإلنساين ا

خلق السموات واألرض باحلق تعاىل عما ) .(85احلجر ) (إال باحلق وإن الساعة آلتية فاصفح الصفح اجلميل
 .(3النحل ) (يشركون

لوقات موضوعية هلا وجود خارج الوعي وليست هنا بني بشكل واضح أن السموات واألرض وما بينهما خم
 ."أي أا خملوقة بكلماته" "باحلق" "الباء"تصوراً، لذا استعمل احلق مع حرف اجلر 

لذا فنحن املسلمني نعتقد بوجود حقيقي هللا وبوجود لكلماته اليت هي عني املوجودات وكالمها خارج الوعي 
 .اإلنساين

األنعام ) (وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق) :م الكتاب كقولهأما عندما استعمل كلمة احلق يف أ
هنا استعمل كلمة احلق الرتباطها مبفهومني ) 40احلج ) (الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق)أو قوله ). 151

مبدل  ومتت كلمة ربك صدقاً وعدالً ال) .أساسيني باحلقيقة، وقد عرب عن هذين املفهومني يف سورة األنعام
 .(115األنعام ) (لكلماته

فالصدق والعدالة ال تكونان إال من خالل املوجودات احلقيقية فال صدق ومهياً وال عدالة ومهية، فالعدالة ال 
تتحقق إال إذا جاءت منسجمة ال متعارضة مع قوانني الوجود، والصدق ال يكون يف أوهام بل يف موجودات 

ومل ). 81اإلسراء ) (ل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًوق)لذا قال بعد فتح مكة ". كلمات"
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 .يقل قل جاء الصواب وذهب اخلطأ
لقد استعمل القرآن مصطلح الباطل للداللة على الوهم والتصور الومهي فعبادة العرب لألصنام قبل : الباطل -

م تصورا بأن األصنام تضر وتنفع موضوعياً، أي أ" مثالياً"اإلسالم ال تعترب موقفاً خاطئاً بل موقفاً باطالً 
ولكي ". مثايل"ولكنها موضوعياً ليست أكثر من أحجار، وهذا شأن كل موقف فيه شرك فهو موقف باطل 

وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما ) :يؤكد بطرح مبعاكس بأن السموات واألرض حقيقة ال وهم قال
الذين يذكرون اهللا قياماً ) .(24الشورى ) (اآلية.. ق احلق بكلماته وميح اهللا الباطل وحي) .(27ص ) (باطالً

وقعوداً وعلى جنوم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب 
 .(191آل عمران ) (النار

إن كثرياً ) :فهوم يف قولهوعندما استعمل الباطل مبفهوم احلالل واحلرام يف السلوك اإلنساين استعمله بنفس امل
النساء ) (وأكلهم أموال الناس بالباطل) .(34التوبة ) .(من األحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالباطل

هنا استعمل الباطل ألن األحبار والرهبان يزرعون يف أذهان الناس تصورات ومهية كأم وسطاء يف ) 16
هللا ويأخذون أموال الناس انطالقاً من هذه التصورات لذا قال املغفرة من اهللا ووسطاء يف التقرب من ا

 ."بالباطل"
وهذا " تصوري"لذا نستنتج مما ذكر أن الوجود املوضوعي املادي خارج الوعي هو وجود حقيقي ال ومهي 

الوجود سبق يف وجوده وجود اإلنسان كائناً حياً عاقالً لذا نقول إن التصديق سابق التصور أي أن 
 .ات سبقت يف وجودها وجود اإلنسان وأن املعرفة اإلنسانية هي معرفة هذا الوجود على ما هو عليهاملوجود

 :فهنا تقسم املعرفة اإلنسانية إىل قسمني
 .األشياء" الوجود املادي الثنائي"معرفة املوجودات  -   أ

العامل - كلمات اهللا وآياته"فكلما زادت معرف اإلنسان باملوجودات . معرفة اهللا من خالل كلماته وآياته -  ب
 ."السمات"زادت معرفته باهللا ن خالل أمسائه احلسىن " الرمحاين

 
 :الغيب والشهادة -2

 .وهي أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون مث يقاس عليه" غيب"الغيب يف اللسان العريب من 
 .املشهد حمضر الناسوهو أصل يدل على حضور وعلم، و" شهد"والشهادة يف اللسان العريب من 

إن مفهوم الغيب والشهادة كما ورد يف الكتاب هو مفهوم مادي حبت فالغيب ال يعين يف الكتاب كما يقال يف 
املصطلح الفلسفي ما وراء الطبيعة، ففي معىن حصول حدث ما أثناء غياب الشخص املعين قال تعاىل حول 

وجاءت يف املعىن املباشر لغياب شيء حمدد ما يف ). 52ف يوس) (ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب)امرأة العزيز 
وعندما أى جزءاً من قصة ). 20النمل ) (وتفقد الطري فقال مايل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني) .قوله

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا )نوح يف سورة هود قال تعاىل 
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 .(49هود ) .(العاقبة للمتقني فاصرب إن
لقد كانت أحداث قصة نوح بالنسبة لقومه من الشهادة وليست من الغيب، وعندما أخرب اهللا ا النيب صلى 

اهللا عليه وسلم قال عنها إا من أنباء الغيب ألا كانت غيباً بالنسبة حملمد صلى اهللا عليه وسلم ولقومه، 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم ) .وقوله أيضاً من مرمي واصطفائها

ولكي يبني أن حدث مرمي مل يكن شهادة للنيب ). 44آل عمران ) (يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون
 .(وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي)صلى اهللا عليه وسلم فيقول 

النيب صلى اهللا عليه وسلم، بعض أحداث نوح ومرمي على أا غيب دخلت يف  وعندما أخرب اهللا تعاىل
معلومات النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف معلوماتنا حنن وأصبحت من املدركات ولو أا غابت عنا ولكي يبني 

علمٍ وما فلنقصن عليهم ب)أن القصص كله غيب بالنسبة للنيب، وشهادة هللا مع أنه أحداث مادية وإنسانية قال 
وما من غائبة يف السماء ) :ولكي يؤكد أن الغيب هو أشياء وأحداث مادية قال) 7األعراف ) (كنا غائبني

 .(إن اهللا عامل غيب السموات واألرض إنه عليم بذات الصدور)و) 75النمل ) (واألرض إال يف كتاب مبني
 ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري قل ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً إال ما شاء اهللا) :و) 38فاطر )

 .(188األعراف ) (وما مسين السوء إن أنا إال نذير وبشري لقومٍ يؤمنون
بكل إمكانياا، فإذا سألنا الدول عن " من سورة األعراف 188أي اآلية "إن الدول حتاول تطبيق هذه اآلية 

س وصرف مليارات الدوالرات على هذه سبب األقمار الصناعية والتصوير الفضائي وإرسال اجلواسي
 :املشاريع جلاءنا اجلواب بشقني اثنني

هو معرفة ما تبيته الدول بعضها لبعض واستكشاف الكوارث الطبيعية وذلكم من باب درء األذى : األول -
زمة فعندما يعرف اإلنسان ما يبيته له اآلخرون فإنه يتخذ االحتياطات الال .(وما مسين السوء)هو شق اآلية 
 .لدرء األذى

هو استكشاف خريات األرض واستثمارها وعقد الصفقات التجارية اليت تؤدي إىل ربح وهذا ما : الثاين -
فالغيب أشياء وأحداث مادية  .(الستكثرت من اخلري)يسمى بدراسة اجلدوى االقتصادية وهذا هو شق اآلية 

اس ولكنها ليست يف ما وراء الطبيعة وقابلة موجودة، أو حصلت ولكنها غابت عن بعض الناس أو عن كل الن
فهناك يف القرآن آيات اجلنة والنار والبعث واحلساب والساعة وكلها من الغيبيات ولكنها يف عامل . لإلدراك

 .(2البقرة ) (ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني)لذا قال عن بداية الكتاب . املادة وقابلة لإلدراك
ومبا أن اهللا كامل املعرفة فال يوجد ) 3البقرة ) (ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب)

عامل )بالنسبة له أشياء موجودة أو أحداث حصلت ال يعرفها لذا قال عن نفسه عامل الغيب والشهادة يف قوله 
). 22احلشر ) (رمحن الرحيمعامل الغيب والشهادة هو ال) :وقال). 9الرعد ) .(الغيب والشهادة الكبري املتعال

 .(18التغابن ) (عامل الغيب والشهادة العزيز احلكيم) :وقال
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 .(من خشي الرمحن بالغيب وجاء بقلب منيب) :ولكي يؤكد أن عامل الغيب هو من عامل الرمحانيات املادي قال
) 11يس ) .(رميإمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب فبشره مبغفرة وأجر ك) :وقال). 33ق )

أطلع ) :وقال). 61مرمي ) (جنات عدن اليت وعد الرحم عباده بالغيب)وقال عن اجلنة والنار إا مادية 
 .(78مرمي ) (الغيب أم أختذ عند الرمحن عهداً

 :واآلن ميكن لنا أن نعرف الغيب كالتايل
ملعرفة اإلنسانية احلضورية أو هو وجود ألشياء مادية أو أحداث طبيعية أو إنسانية غابت عن ا: الغيب -

 .العقلية غياباً جزئياً أو كلياً، أي أن الغيب إما أن يكون جزئياً أو كلياً
أناس وغابت عن غريهم " وعرفها"شهدها " كالقصص"هو أشياء أو أحداث مادية أو إنسانية : فالغيب اجلزئي

وغابت عن البعض اآلخر وهذا النوع من  شهوداً ومعرفة، وهناك اآلن أشياء كثرية يف العامل يعرفها البعض
الغيب متحول غري ثابت، وهو غري أبدي، ألن ما عرفه البعض اليوم وهو غيب لآلخرين قد يعرفه اآلخرون 

 .غداً
هو أشياء أو أحداث مادية ال يعرفها أحد إال اهللا، وهذا الغيب هو غيب نسيب ألن ما جتهله : الغيب الكلي

هنا وضعت اإلنسانية ككل ألنه إذا عرف شخص واحد شيئاً ما أو حدثاً ما . غداً اإلنسانية اليوم قد تعرفه
 .فهذا الشيء وهذا احلدث ال يدخل يف الغيب الكلي

فالغيب الكلي واجلزئي متحرك دائماً باجتاه املعرفة وبالتايل باجتاه التقلص، وقد غداً هذا األمر واضحاً بعد 
 .والتقدم اهلائل يف انتقال املعلومات من مكان إىل مكان آخر التقدم الذي حصل يف ميدان املعلومات
وهي جمموعة م القوانني إذا عرفها اإلنسان أصبح " مفاتيح الغيب"أما ما اختص به اهللا سبحانه وتعاىل فهو 

عامل الغيب فال )حيث قال " رسول"مؤهالً ألن يكون كامل املعرفة واليت ال يطلع عليها إال من ارتضى من 
إال من ارتضى من سولٍ فإنه يسلك من بني يديه ومن ) :مث أتبعها بقوله). 26اجلن ) (على غيبه أحداً يظهر

 .(27اجلن ) (خلفه رصداً
اآلتية " احلضورية"أما الشهادة فمن املعىن اللغوي الذي هو احلضور والعلم يتبني أا إما املعرفة احلسية املباشرة 

وإما املعرفة اآلتية عن " املعرفة اخلربية"ريق السمع فقط، واليت تسمى عن طريق احلواس مباشرة، أو عن ط
ذلك يوم جمموع له الناس وذلك )لذا قال عن اليوم اآلخر . طريق االستنتاج العقلي واليت هي املعرفة النظرية

النظرية  تعين احلضور املباشر للناس يف هذا اليوم، ال املعرفة (يوم مشهود)وهنا ). 103هود ) (يوم مشهود
 .فقط

 
 :السمع والبصر والفؤاد -3

  :جمتمعة يف عدة أماكن يف الكتاب كقوله تعاىل" السمع والبصر والفؤاد"لقد جاءت األلفاظ الثالثة 
 .(36اإلسراء ) (وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً) -
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 (ال تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرونواهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ) -
 .(78النحل )

 .(23امللك ) (قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون) -
 .(9السجدة ) (مث سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون) -

يف هذه اآلية كيف ربط بني السمع والبصر والفؤاد فالسمع هو وظيفة لعضو هو األذن، والبصر نالحظ 
وظيفة لعضو هو العني، ويف اللسان العريب ال تعطف إال الصفات بعضها على بعضها أو املوصوفات بعضها 

، 8البلد ) (لنجدينوهديناه ا* ولساناً وشفتني * أمل جنعل له عينني ) :ففي عطف املوصوفات قال. على بعض
9 ،10). 

هنا نالحظ يف اآليات الثالث من سورة البلد كيف ذك األعضاء فبدأ بالعينني مث تال ذلك اللسان والشفتني ومل 
. يقل بصراً ولساناً أو بصراً وشفتني، وهنا تأيت النتيجة املباشرة بأن النجدين مها أعضاء وهنا مبعىن الثديني

ني اآليات الثالث إذ مل يضعها يف آية واحدة لتبيان اختالف الوظائف هلذه يدلك على هذا وضع النجوم ب
 .األعضاء

ومبا أن السمع والبصر مها وظائف ألعضاء، ومبا أنه عطف الفؤاد عليهما نستنتج أن الفؤاد وظيفة لعضو 
ع والبصر وليس عضواً، فالفؤاد هو اإلدراك الناتج عن طريق احلواس مباشرة وعلى رأس هذه احلواس السم

وهو املقدمات املادية للفكر . ألن التفكري اإلنساين بدأ ما أي اإلدراك املشخص حباسيت السمع والبصر
وأصبح فؤاد أم موسى )لذا قال عندما رمت أم موسى ولدها يف اليم بيديها ورأت ذلك بأم عينيها . اإلنساين
جعلتها يف وضع حيواين انعكاسي غري قادرة أي أن املقدمات احلسية عند أم موسى ). 10القصص ) (فارغاً

على التفكري فعندما يتعدى إنسان على قطط صغار فإن تصرف األم يأيت مباشرة وتبدي استياءها مباشرة وتبدأ 
 .(إن كادت لتبدي به) :بالدفاع عن أطفاهلا لذا أتبعها بقوله

لَ عليه القرآن مجلةً واحدةً كذلك لنثبت به وقال الذين كفروا لوال نز) .وكذلك قوله عن ترتيل القرآن مرتالً
هنا ذكر الفؤاد يف جمال الترتيل هو تبليغ القرآن للنيب صلى اهللا عليه ). 32الفرقان ) .(فؤادك ورتلناه ترتيالً

وسلم بشكل مباشر عن طريق الوحي حيث أن القرآن مل يأت للنيب صلى اهللا عليه وسلم عن طريق السمع 
. إلنسان ما مسع وما أبصر، ولو جاءه دفعة واحدة لوقع فيه الشك بني الوهم واحلقيقةوالبصر لكي يتثبت ا

اقرأ باسم ربك الذي )علماً بأن بداية الوحي كانت بداية فؤادية حبتة حيث جاءه جربيل صوتاً وصورةً وعله 
هذه ناحية مهمة و. ولو بدأ الوحي بداية جمردة ملا صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك) 1العلق ) (خلق

جداً لنا حنن املسلمني بأن بداية الوحي كانت بداية فؤادية هلا عالقة مباشرة بالسمع والبصر حيث جاءه جربيل 
  .مشخصاً

فحىت ال تكون الشهادة شهادة زور جيب أن . وكذلك نفهم شروط الشهادة اليت جيب أن يؤديها اإلنسان
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أما إذا كانت غري ذلك كالرأي . السمع والبصر مباشرةتكون شهادة فؤادية أي معلومات معتمدة على 
من سورة النحل نستنتج أن " 78"ومن اآلية رقم . االستنتاجي أو االستقرائي فتسمى خربة وليست شهادة

اإلنسان يولد خالياً من كل املعلومات، أي أن املعلومات املخزنة عنده تساوي الصفر، واحلواس وعلى رأسها 
يعترب املقدمات املادية للفكر " اإلدراك املشخص"مصدر بداية املعلومات، فالفؤاد  هي" السمع والبصر"

وهو القاسم املشترك بني أهل -أي أن الفؤاد يعترب املرحلة األوىل من مراحل التفكري اإلنساين .اإلنساين ارد
وهكذا نفهم ملاذا ". للغةانظر فرع نشأة الفكرة وارتباطه با. "ذكيهم وغبيهم- األرض مجيعاً عاملهم وجاهلهم

ألنه مصدر معلومات فؤادي يعتمد على السمع والبصر .. يعترب التلفزيون أهم وسيلة لإلعالم ظهرت يف العامل 
 .وألنه جذب معظم أهل األرض ودخل يف حيام" صوت وصورة"

هنا ربط املشيئة ). 255البقرة ) .(اآلية.. وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء ) :وهنا نفهم قوله تعاىل
وهذا يعين أن املعلومات اليت حييط ا اإلنسان تأيت بالوساطة اليت أرادها اهللا " مبا شاء"بقوله " الباء"حبرف اجلر 

وأيضاً ربط الفؤاد بالسمع والبصر لكي مييز بداية التفكري اإلنساين عن البهائم، . وهي السمع والبصر والفؤاد
وقد أعطى الكتاب معىن قياسياً للفؤاد حيث . ؤاد انعكاسي ولكنها دون فؤاد إنساينفالبهائم هلا مسع وبصر وف
وهو أصل صحيح يدل على محى وشدة حرارة ومن ذلك فأدت اللحم أي " فأد"هو يف اللسان العريب من 

طى وقد مسي بذلك الفؤاد ألنه مقدمات أو هو املرحلة األولية من مراحل الفكر اإلنساين، وقد أع. شويته
أو مرحلة " احملرض"القرآن هذا املعىن على أنه معىن محول على املعىن األول حيث أن الفؤاد هو مبثابة الصاعق 

 .اإلقالع للفكر اإلنساين
 
 

 :القلب -4
أحدمها يدل على خالص : والقاف والالم والباء أصالن صحيحان" قلب"لقد جاء القلب يف اللسان العريب من 

لى رد شيء من جهة إىل جهة، واألول القلب قلب اإلنسان وغريه مسي قلباً ألنه شيء وشريفه، واآلخر ع
 .أخلص شيء فيه وأرفعه، وخالص كل شيء وأشرفه قلبه

فما هو أخلص شيء وأشرفه يف اإلنسان؟ ويا ترى أي عضو . لنر اآلن كيف استعمل الكتاب هذا املصطلح
 من أعضاء اإلنسان أطلق عليه الكتاب مصطلح القلب؟

لقد أطرق الكتاب مصطلح القلب على عضو يعترب من أنبل األعضاء يف جسم اإلنسان، هذا العضو هو املخ 
وهو أنبل األعضاء لدى اإلنسان لذا مسي بالقلب وقلب املخ هو القشرة اخلارجية حيث هي أنبل جزء فيه 

عضاء اإلنسان اليدين ويف هذه احلالة يزول التعجب حيث أن الكتاب ذكر من أ "مركز الفكر واإلرادة"
واألرجل واجللود واحلناجر واألذن والعني واللسان والشفة واألمعاء والقلب فكيف مل يذكر املخ وهو أنبل 

 األعضاء قاطبة؟
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أفلم يسريوا يف ) :وإذا استعرضنا آيات الكتاب رأينا أنه ذكر املخ صراحة على أنه القلب وذلك يف قوله
 ا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلونا فإ ا أو آذان يسمعون

ولقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون ا وهلم أعني ال ) .(46احلج ) (الصدور
 )179األعراف ) (يبصرون ا وهلم آذان ال يسمعون ا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

 .واإلنسان يتميز عن األنعام بالقشرة اخلارجية للمخ
من سورة األعراف أن القلب ليس العضلة اليت تضخ الدم " 19"من سورة احلج و" 46"نالحظ يف اآليتني 

 :حيث وضع الصفات واملوصفات التالية
 .األذن عضو والسمع وظيفة األذن "آذان يسمعون ا" -1
 .عضو والبصر وظيفة العنيالعني  "أعني ال يبصرون ا" -2
 .األذن عضو والسمع وظيفة األذن "آذان ال يسمعون ا" -3

 
 "وهنا هو املخ اإلنساين"القلب عضو والعقل وظيفة القلب  "قلوب يعقلون ا" -4
 القلب عضو والفقه وظيفة القلب "قلوب ال يفقهون ا" -5

يف سورة األعراف ذكر اجلن واإلنس وذكر القلب على قد يسأل سائل ملاذا مل يذك املخ صراحة؟ فاجلواب أنه 
أنه عضو التفقه، والقلب هو أنبل وأشرف عضو يف املخلوق وهو املخ عند اإلنسان وليس من الضروري أنه 
املخ عند اجلن ألن اجلن خملوقات عاقلة من نوع آخر فكان القلب الذي هو أنبل عضو بغض النظر عن امسه 

 .قاسم مشترك بني اإلنس واجلن الفيزيولوجي حتديداً هو
 ."أن القلوب مراكز العقول" "167ص 3الكشاف م"وقد ذكر الزخمشري يف 

فالفقه جاء من . لقد ذكر الكتاب للقلوب فعالن األول يعقلون ا والثاين يفقهون ا ومها فعالن متغايران
بذلك علم الشريعة، فقيل لكل  ويدل على إدراك الشيء والعلم به وكل علم بشيء فهو فقه مث اختص" فقه"

فيهمنا هنا املعىن األساسي وهو العلم بالشيء بكامل . عامل باحلالل واحلرام فقيه، وأفقهتك الشيء إذا بينته لك
، علماً بأنه حيتوي على تفاصيل دقيقة ظرفية "الفقه"تفاصيله حيث مسي فيما بعد العلم باحلالل واحلرام 

فهنا الصدور ال ). 46احلج ) .(تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدورفإا ال ) :أما قوله. وعينية
الذي )تعين صدر اإلنسان الذي حيتوي على العضلة القلبية وقد شرحت يف الباب األول مفهوم الصد كقوله 

 .(5الناس ) (يوسوس يف صدور الناس
بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا )وتعين الناس الذين يشغلون مواقع الصدارة يف اتمع، وقوله 

هنا أيضاً الناس الذين يشغلون مراكز الصدارة بني العلماء أي الراسخون يف العلم، ) 49العنكبوت ) (العلم
 .فالصد هنا أبرز شيء يف اإلنسان وهو الرأس الذي حيتل مركز الصدارة بني أجزاء اإلنسان

واآلخر صدر اإلنسان  "أحدمها يدل على خالف الورد"ن والصدر يف اللسان العريب له أصالن صحيحا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ويف  .(القلوب اليت يف الصدور) :ففي معىن الرأس قوله تعاىل. وغريه، والصدار ثوب يغطي الرأس والصدر
وهنا ال تعين املعىن الفيزيولوجي ). 1اإلنشراح ) (أمل نشرح لك صدرك) :معىن الصدر جاء يف قوله تعاىل

ولكن هلا معىن حممول وهو التشجيع والراحة يف اإلقدام على عمل ما " عملية جراحية"املباشر لشق الصدر 
 .(25طه ) (رب اشرح يل صدري)كقوله 

 (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لريوا أعماهلم)أما يف معىن الصدر عكس الورود فقد جاءت يف قوله تعاىل 
 .(23القصص ) (رعاءقالتا ال نسقي حىت يصدر ال) :ويف قوله تعاىل) الزلزلة)

 :اآلن إذا رتلنا آيات الكتاب اليت حتوي على القلب فإننا نراها ال خترج عن هذا املعىن
هنا ذك ناحيتني مهمتني يف ). 159آل عمران ) (ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك) - 1
بالدة "اليت نقول عنها اآلن  الناحية األوىل الفظاظة يف الطبع وهي سلوكية، وغالظة القلب وهي: اإلنسان

 .فالنيب صلى اهللا عليه وسلم كان فطناً حيث أن الفطنة من صفات النبوة .STUPID "الذهن أو الغباء
 (إذ جاء ربه بقلبٍ سليم* وإن من شيعته إلبراهيم ) .(89الشعراء ) (إال من أتى اهللا بقلب سليم) - 2

مة التفكري ونضجه، وقد ذكر هذا عن إبراهيم يف مكان هنا القلب السليم تعين سال). 84، 83الصافات )
 .(51األنبياء ) (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني)آخر يف قوله 

 (فاسألوهم إن كانوا ينطقون) :وقد عرب أيضاً عن القلب السليم يف قصة تكسري إبراهيم لألصنام بقوله
الشعراء ) (أو ينفعونكم أو يضرون) .(72الشعراء ) (إذ تدعون قال هل يسمعونكم) :وقوله). 63األنبياء )

وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل بتؤمن ) .وكذلك إخباره عن سالمة تفكري إبراهيم). 73
هنا أعطانا رأس املنهج العلمي السليم الذي بدونه ال ميكن أن ) 260البقرة ) (قال بلى ولكن ليطمئن قليب

ملطابقة احلقيقة " االختبار"ومنهج التجربة العلمية . م العلم وهو منهج الشك للوصول إىل اليقنييتقد
  .املوضوعية مع املقدمات والنتائج النظرية

فالعلماء اآلن يضعون النظيات العلمية، ويعلمون أا مترابطة منطقياً، ومع ذلك فإم خيضعوا للتجربة 
لواقع العلمي وهذا هو أكرب اختبار ألية نظرية، وهذا ما فعله إبراهيم متاماً، إذ أراد العملية ملطابقة النظري مع ا

 (بلى ولكن ليطمئن قليب)أن خيضع نظرية البعث وإحياء املوتى للتجربة العملية مع أنه واثق منها لذا قال 
هن قال إين جاعلك للناس إماماً وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتن) :فكان إبراهيم ذا إماماً للناس يف قوله

 .(124البقرة ) (قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني
فإبراهيم هو إمام الناس " إين جاعلك للمتقني إماماً"ومل يقل  .(إين جاعلك للناس إماماً) :هنا نالحظ قوله

 (إذ جاء ربه بقلبٍ سليم) :ذا قالاملؤمن منهم والكافر وال ميكن أن يكون إمامهم إال باملنهج العلمي السليم ل
وهنا جيب أن ال نفهم اإلمامية بالتقوى ألن املتقني هم من الناس ولكن ليس كل الناس من ). 84الصافات )

وقد قلنا إن الكلمات هي عني املوجودات  (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) :وقد أكد ذلك بقوله. املتقني
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 .و أخالقاً فاضلةوقوانينها وليست صالة أو صوماً أ
على قلبك * نزل به الروح األمني ) .(97البقرة ) (قل من كان عدواً جلربيل فإنه نزله على قلبك) - 3

لقد كان الكتاب يوحى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحياً جمرداً ) 194-193الشعراء ) (لتكون ن املنذرين
 :يف دماغه لذا قال" مسجلة"يات املوحاة منقوشة بوساطة جربيل وكان يغيب عن الوعي ويصحو، فإذا باآل

 .(على قلبك لتكون من املنذرين) :وقال). 97البقرة ) (نزله على قلبك)
واالفتراء هو نشاط ). 24الشورى ) (أم يقولون افترى على اهللا كذباً فإن يشأ اهللا خيتم على قلبك) - 4

ففي هذه احلالة  .(إن يشأ اهللا خيتم على قلبك) :فكري حبت وجيري يف املخ، لذا علق على االفتراء بقوله
 .(3املنافقون ) (فطبع على قلوم فهم ال يفقهون) :يصبح املخ عاجزاً عن التفكري، وكذلك يف قوله

البقرة ) (ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام) - 5
إن الكالم حني يتحول إىل معىن يف الذهن يصبح قوالً، وهذه : لفكر وقد قلناالقول هو من نشاط ا). 204

فاإلنسان عندما يقول شيئاً ويضمر ). 11الفتح ) (يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم) :اآلية تصف املنافقني
 .شيئاً آخر فإنه يضمره يف دماغه ال يف العضلة اليت تضخ الدم

عضلة اليت تضخ الدم فإن احليوانات العليا كالقردة هلا عضلة قلبية كعضلتنا متاماً مث إنه لو كان يقصد بالقلب ال
وكل شيء قاله القلب يف الكتاب يتعلق بالنشاط . ولكن دماغها ليس كدماغنا أي أا ال متلك نشاطاً فكرياً

 .الفكري الذي مييز اإلنسان عن بقية احليوانات
إن التدبر صفة إنسانية والقرآن حباجة إىل تدبر ). 24حممد ) (أقفاهلا أفال يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ) - 6

 هذا اإلصالح الذي نقول عنه اآلن مخ مغلق أو مقفل .(أم على قلوبٍ أقفاهلا) :لذا أتبع تدبر القرآن بقوله
(Closed Mind). 

خلالفات الفكرية بني يذكر ا .(وقلوم شىت) :ففي قوله). 14احلشر ) (حتسبهم مجيعاً وقلوم شىت) - 7
 .اليهود
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحةً ) .(5الصف ) (فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم) - 8

 .(8آل عمران ) (إنك أنت الوهاب
وهو ) 17النجم ) .(ما زاغ البصر وما طغى) :كقوله" الزيادة"فالزيغ تعين النقص وهو عكس الطغيان 

 .أي أصبح تفكريهم منحرفاً .(فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم) :لذا قال االحنراف
قست "عن بين اسرائيل تعين أم حتجروا يف تفكريهم من بعد موسى، وال تعين  .(مث قست قلوبكم) - 9
 .أي حصل معهم تصلب يف الشرايني" قلوبكم
البقرة ) .(قلوبكم واهللا غفور حليم ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا كسبت) - 10

225). 
 :هنا يذكر اهللا أن املؤاخذة عن اإلميان واألعمال اليت يقوم ا اإلنسان عمداً وعن وعي ملا يعمل، ولذا قال
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 .(ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم)
ا آباءهم فإخوانكم يف ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلمو) :وهذا املعىن جاء أيضاً يف قوله تعاىل

 (الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولك ما تعمدت قلوبكم وكان اهللا غفوراً رحيماً
 .(5األحزاب )

وقد عرب عن  (ما تعمدت قلوبكم) :هنا أيضاً وضح األعمال املقصودة عن وعي وإدراك حيث عرب عنها بقوله
 .واخلطأ والعمد ما مها إال نشاطان فكريان .(فيما أخطأمت) :احلالة غري املقصود بقوله

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحياً وجنوداً مل تروها ) - 11
إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت األبصار ) .(9األحزاب ) (وكحان اهللا مبا تعملون بصريا

 .(10األحزاب ) .(اجر وتظنون باهللا الظنوناوبلغت القلوب احلن
املعتمد عليه هو "عندما ينتاب اإلنسان اخلوف ويظن أن الذي اعتمد عليه قد سحب تأييده، ويف هذه احلالة 

احلنجرة هي جهاز : تعين ما يلي .(بلغت القلوب احلناجر)يف هذه احلالة  .(وتظنون باهللا الظنونا) :لذا قال" اهللا
أي يبدأ اإلنسان بالتعبري صراحة وجهراً عن شكوكه . والقلب هو جهاز الفكر والعقل" الكالم"الصوت 
 .واستيائه

 .(وتظنون باهللا الظنونا) :أتبعها بقوله .(وبلغت القلوب احلناجر) :لذا عندما قال
محيم وال  وأنذرهم يوم األزفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني ما للظاملني من) :كذلك نفهم أيضاً قوله تعاىل

 .(18غافر ) (شفيع يطاع
إذ القلوب ) .يصبح على اللسان" يف املخ"كل شيء موجود يف القلب  .(يوم األزفة)حيث أنه يف يوم احلساب 

 (كاظمني) :وال يوجد أي شيء ميكن أن خيفيه اإلنسان مع أنه ال يرغب بإبدائه لذا قال .(لدى احلناجر
 ."واجلمع لشيء اإلمساك"والكاظمون هلا أصل واحد وهو 

 .وهذا املصطلح ما زال شائعاً حىت يومنا هذا إذ نقول أن زيداً من الناس ال خيفي شيئاً، ما يف قلبه على لسانه
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا ) - 12

 .(60التوبة ) (عليم حكيموابن السبيل فريضةً من اهللا واهللا 
واملؤلفة "حيدد هنا مصارف الصدقات، ويذكر أن نوعاً من املستفيدين منها هم جمموعة من الناس مساهم 

، هؤالء الناس الذين هلم جاه معني أو من الذين يتصفون باحلكمة ورجاحة العقل والدين يؤدون دوراً "قلوم
 .قضية ما وعدم الوقوف ضدها يف إقناع الناس اآلخرين بتأييدهم لفكرة أو

 (وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على قلبها لتكون من املؤمنني) - 13
 .(10القصص )

إن الفؤاد هو اإلدراك املشخص املرتبط باحلواس مباشرة وعلى رأسها السمع والبصر . لقد قلنا يف حبث الفؤاد
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األرض مجيعاً الذين ميلكون حواساً، لذا عندما ألقت أم موسى ولدها يف اليم  وهو القاسم املشترك بني أهل
على مرأى ومسمع منها فرغ إدراكها الفؤادي أي كادت ختضع لرد الفعل االنعكاسي البهيمي أي تسلك 

سلوكاً يمياً كما تسلك البهائم عند فقدان أوالدها وذلك بأن تصوت وتصرخ وجتلب االنتباه إليها لذا 
ولكن لكي يثبتها وجيعل عقلها يسيطر عليها وتسلك سلوك انسان رابط  .(إن كادت لتبدي به) :أتبعها بقوله

 .ومركز اإلدارة يف القلب (لوال أن ربطنا على قلبها) :اجلأش صابر قال
هذه اآلية تتكلم عن شعائر احلج، ). 32احلج ) (ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإا من تقوى القلوب) - 14

وهي تدل على دفع شيء عن " وقى"وشعائر احلج طقوس تعبدية لذا ذكر فيها التقوى التقوى جاءت من فعل 
ومنه جاء الطب . ، أي اجعل بينك وبينه كالوقاية"توقه"ما يقي الشيء، واتق اهللا : شيء بغريه، والوقاية

شعائر اهللا هو من إجراءات  الوقائي وهو إجراءات يقوم ا اإلنسان ليدفع عن نفسه املرض وكذلك تعظيم
 .(من تقوى القلوب) :الوقاية الواعية العاقلة اليت يقوم ا اإلنسان لذا قال

 :هنا أيضاً نذكر قوله تعاىل
 .(28الرعد ) (الذين آمنوا وتطمئن قلوم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب)

 .(الذين آمنوا) :يكون مؤمناً لذا بدأ اآلية بقولهفحىت يطمئن تفكري اإلنسان بذكر اهللا جيب عليه أوالً أن 
واالطمئنان بذكر اهللا هو االتباع الواعي ألوامر اهللا الواردة يف الكتاب وعلى رأسها الوصايا، هذا االتباع 

وعندما ذكر الوصايا اخلمس األوىل  .(وتطمئن قلوم بذكر اهللا) .الواعي هو الذي يولد االطمئنان، لذا أتبعها
واملصطلح احلديث الطمئنان القلب ما ). 151األنعام ) (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) :فرقان قالمن ال

 .(peace of mind براحة البال"يسمى 
وسنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل يرتل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس ) - 15

 .(151آل عمران ) (مثوى الظاملني
وحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق إذ ي)

 .(12األنفال ) .(األعناق واضربوا منهم كل بنان
" اخلوف"فهنا املعىن األول وهو ". اخلوف، وامللء، والقطع"إن الرعب يف اللسان العريب له ثالثة أصول 

مرعب، فهنا الرعب هو اخلوف واختالف الرأي وهذه من : لنا للشيء املقطعكقو" القطع"والثالث وهو 
 .صفات القلوب

 .(10احلجر ) (ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني) - 16
 .(11احلجر ) (وما يأتيهم من رسولٍ إال كانوا به يستهزئون)
 .(12احلجر ) (كذلك نسلكه يف قلوب ارمني)
 .(13احلجر ) (األولني ال يؤمنون به وقد خلت سنة)
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 .(198الشعراء ) (ولو نزلناه على بعض األعجمني)
 .(199الشعراء ) (فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنني)
 .(200الشعراء ) (كذلك سلكناه يف قلوب ارمني)
 .(201الشعراء ) (ال يؤمنون به حىت يروا العذاب األليم)

جمموعة األساطري القدمية لذا تكلم عن شيع األولني علماً بأن يذكر القرآن هنا أن ارمني يصرون على أنه 
 .طريقة النبوات واملعجزات لألولني قد خلت، وأن هذه املعجزات جديدة هي لآلخرين وليست لألولني

17 - (ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه) ( 4األحزاب). 
احد مهما كانت التشوهات اخللقية ألنه لو الذي حيتوي على دماغ و" اجلمجمة"هنا يتكلم عن جوف الرأس 

ألن الذي حيدد شخصية اإلنسان . كان هناك دماغان جلسد واحد ألصبح هذا املخلوق اثنني وليس بواحد
 .دماغه وليس العضلة القلبية أو بقية األعضاء

يف اإلنسان وهو تعين أشرف وأنبل عضو " القلب"خنلص إذاً إىل أن اآليات الواردة يف الكتاب واملذكور فيها 
الدماغ وهو عضو التعقل كما أن العني هي عضو البصر واألذن عضو السمع، وهذا ما نراه يف الطب احلديث 

ولكن إذا  .إذ أن القلب الذي يضخ الدم ميكن أن ينتقل من إنسان إىل آخر دون أن يؤثر على شخصية اآلخر
ولكي منيز القلب الذي . راً سيصبح زيداًفإن عم" جوف اجلمجمة"انتقل دماغ زيد إىل جوف رأس عمرو 

عن الذي " العضلة القلبية"عن الذي يعقل و" القلب: "يعقل عن القلب الذي يضخ الدم جيب علينا أن نقول
وحنن نعلم اآلن أن العضلة القلبية والدماغ مها األعضاء النبيلة يف اإلنسان، والدماغ أنبلها حيث . يضخ الدم

 .لدماغ عن العمل ال بتوقف القلبأن املوت يتحدد بتوقف ا
 

 :العقل والفكر -5
وهو أصل واحد مطرد منقاس يدل عظمه على حبسة يف الشيء أو ما " عقل"العقل يف اللسان العريب جاء من 

: نقيض اجلهل يقال: العقل: قال اخلليل. من ذلك العقل وهو احلابس عن ذميم القول والفعل. يقارب احلبسة
عقلت البعري، أعقله عقالً إذا شددت يده بعقاله، : ويقال. املعقل وهو احلصن: ومن البابعقل، يعقل عقالً، 

 .وهو الرباط، وعقيلة كل شيء أكرمه
وتعين التفتح " فك"وجذرها . وهي تردد القلب يف الشيء" فكر"والفكر يف اللسان العريب جاء من 

ت الراء للتكرار والترداد يف عملية التفتح واالنفراج، من ذلك فكاك الرهن وهو فتحه من االنغالق وجاء
 .وفك األشياء بعضها عن بعض، ومنه جاء معىن الفكر وهو فك األشياء بعضها عن بعض وتقليبها

وهكذا نرى أن الفكر والعقل صفتان متتامتان فالفكر يفكك األشياء بعضها عن بعض ويقلبها والعقل يشد 
اضل وحيلل األشياء بعضها عن بعض والعقل يكامل ويركب عناصر األشياء بعضها إىل بعض فالفكر يف" يربط"

األشياء بعضها إىل بعض ليصدر حكماً يتعلق بالوجود املادي املوضوعي أو حكماً يتعلق بالسلوك االجتماعي 
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 .واألخالقي
 .هذه الصفات الثالث ارتبطت بنشأة اللغة. الفؤاد والفكر والعقل من مسات اإلنسان وهي لنفخة الروح -
 

 :البشر واإلنسان -6
لقد ورد مصطلح البشر يف الكتاب ليعرب عن الوجود الفيزيولوجي لكائن حي له صفة احلياة كبقية املخلوقات 

احلية وقد شرحت يف القانون األول للجدل كيف منت احلياة وتطورت عن طريق البث الذي حيتوي على 
ز البشر يف الظهور ككائن حي مستقل يف الفترة اليت الطفرات احلياتية اليت أدت إىل ظهور البشر وقد متمي

خلقكم من نفسٍ واحدة مث جعل منها زوجها وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج خيلقكم )ظهرت فيها األنعام 
 .(يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلقٍ يف ظلمات ثالث ذلكم اهللا ربكم له امللك ال إله إال هو فأىن تصرفون

ففي هذه اآلية نالحظ أن وجود اإلنسان البشري قد تزامن مع ظهور األنعام وقد شرحت يف حبث ). 6الزمر )
وكيف أن اإلنسان يف رحم األم مير بكل مراحل التطور اليت مر ا . مفردات الذكر معىن اإلنزال والترتيل

رية الربية واملرحلة احليوانية وهي الظلمات الثالث وهي املرحلة احليوانية البحرية واملرحلة احليوانية البح
ولقد ) :وعندا شرح الكتاب إحدى رماحل خلق اإلنسان باملعىن العام وذلك باملقارنة مع اجلان قال. الربية

 .(26احلجر ) (خلقنا اإلنسان من صلصالٍ من محأ مسنون
 (من محأ مسنون وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشراً من صلصالٍ) :وعندما أعطى التفصيل أتبعها بقوله

وبعد نفخة الروح أمر ). 29احلجر ) (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) .(28احلجر )
). 33احلجر ) (قال مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محأ مسنون) :اهللا إبليس بالسجود فأجاب

فإذا سويته ونفخت فيه ) .(71ص) (إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشراً من طني) :قال" ص"ويف سورة 
لذا فعندما قال . إن اخللق هو التقدير قبل التنفيذ: وقد قلنا). 72ص) (من روحي فقعوا له ساجدين

 .(فإذا سويته) :فهذا يعين أن البشر مل يظهر بعد لذا اتبعها بقوله (إين خالق بشراً) :للمالئكة
وهي ظرف ملا يستقبل من " إذا"لق والتسوية توجد األداة وبني اخل (ونفخت فيه من روحي)مث اتبعها بقوله 

مث ). 2األنعام ) (هو الذي خلقكم من طني مث قضى أجالً وأجل مسمى عنده مث أنتم متترون)لذا قال . الزمن
الروم ) (ومن آياته أن خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرون) :يف قوله" مث وإذا"استعمل أداتني معاً ومها 

وبني " املواد غري العضوية"وقد استعمل هاتني األداتني معاً بسبب الفارق الزمين الطويل بني التراب  )20
وقد بني أن االنتشار يف األرض حصل يف مرحلة . البشر هذه املرحلة اليت أخذت مئات املاليني من السنني

البشر هو الشكل املادي احليوي وأن . البشر قبل نفخة الروح وأن البشر كان منتشراً قبل مرحلة األنسنة
 ."اجتماعي"الفيزيولوجي الظاهري لإلنسان حيث أن اإلنسان هو كائن بشري مستأنس غري مستوحش 

والعلق جاء من ). 2العلق ) .(خلق اإلنسان من علق) :وقد أمجل خلق اإلنسان يف بداية الترتيل يف قوله
 :قول جرير يصف شجاعاًنشب به، ك: ويف اللسان العريب علق به و علقه" علق"
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 إذا علقت خمالبه بقرن أصاب القلب أو هتك احلجايا
 "211الزخمشري أساس البالغة ص"

ويف ابن فارس العني والالم والقاف أصل كبري صحيح يرجع إىل معىن واحد وهو أن يناط الشيء بالشيء مث 
 ."الدم اجلامد"يتسع الكالم فيه وأحد معاين العلق 

ن العلق على أنه الدم اجلامد وهو تأويل ال يتطابق متام التطابق مع احلقيقة وذلك جلهلهم لقد فهم املفسرو
 .بوجود اخللية املنوية والبويضة واللقاح اخللوي
فوضع العلقة بعد  (من نطفة مث من علقة) :لذا قال" علقة"فالعلق هو أن يعلق شيء بشيء آخر ومفردها 

وهذا ما نسميه اللقاح " تعلق شيء بشيء آخر"ان املنوي إىل البويضة النطفة وهي مفرد وتعين دخول احليو
خلق اإلنسان ) :وقوله" أي عالقات"فالعلق مجع علقة " عالقة"وهو ما نقول عنه اآلن يف املصطلح احلديث 

أي أن اإلنسان خملوق من جمموعة من العالقات هذه العالقات اليت نقول عنها يف املصطلح احلديث  .(من علقٍ
قد  .(خلق اإلنسان من علق)مث لنالحظ أن قوله . عالقات فيزيائية وكيميائية معدنية وعضوية وبيولوجية اخل

جاءت يف بداية الوحي للتنويه بأن الوجود املادي هو جمموعة كبرية من العالقات املتداخلة بعضها ببعض، ومن 
أن الوجود املادي خارج الوعي اإلنساين  وذلك للداللة على. هذه العالقات ال من خارجها مت خلق اإلنسان

 .هو جمموعة من العالقات
اآليات اليت ذكر فيها البشر تعين الوجود الفيزيولوجي املادي لإلنسان وذلك للداللة على جنسه كبشر  -

 :وليس ملكاً أو من جنس آخر
 .(47آل عمران ) (قالت رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر) - 1

 .(20مرمي ) (يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغياً قالت أىن يكون)
 .(17مرمي ) (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشراً سوياً)

: إن هذه اآليات تبني أن مرمي قد رأت روح اهللا يف صورة بشرٍ حبت ال يف صور ملك أو جن ولذلك قال
 ."سويا"

جاب أو يرسل رسوالً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو ن وراء ح) - 2
 .(51الشورى ) (حكيم

هنا يؤكد طريقة الوحي للجنس البشري ألنه لو كان جنساً آخر لكان من املمكن أن تكون طريقة الوحي غري 
فهذا ) 68النحل ) (وأوحى ربك إىل النحل) :الذي ذكر فمثالً يف الوحي للنحل، والنحل ليس بشراً كقوله

ولكي يؤكد أن املسيح بشر والبشر إذا أوحي إليه  .عين أن طريقة وحي اهللا للنحل غري طريقة وحي اهللا للبشري
فإذا حصل أن قال أحد من البشر للناس كونوا عباداً يل فهذا يعين أنه . من اهللا ال يقول للناس كونوا عباداً يل

 .دجال ومل يوح إليه شيء
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 .(103النحل ) (ا يعلمه بشرولقد نعلم أم يقولون إمن) - 3
 .(25املدثر ) (إن هذا إال قول البشر)

هنا أكد أن الذي يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس من البشر أي ليس من جنس النيب صلى اهللا عليه 
وقول الوليد بن املغرية إن الذي يوحى إىل حممد . وسلم وإمنا يعلمه اهللا عن طريق الوحي وهو ليس من البشر

 .من قول البشر أي من قول خملوق من جنسنا هو
هنا أكد أن الطعام من صفات البشر وأن ). 33املؤمنون ) (ما هذا إال بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه) - 4

 .الرسل الذين أرسلهم اهللا كانوا من البشر يأكلون كما تأكل بقية الناس
وما قدروا اهللا حق قدره إذ ) .(18املائدة ) (اءبل أنتم بشر ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذب من يش) - 5

 (قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا تريدون أن تصدونا) .(91األنعام ) (قالوا ما أنزل اهللا على بشرٍ من شيء
قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى ) .(11ابراهيم ) (قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم) .(10إبراهيم )
ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اهللا ألنزل مالئكةً ما مسعنا ) .(110الكهف ) .(إيل

 .(24املؤمنون ) .(ذا يف آبائنا األولني
 .(186الشعراء ) (ما أنت إال بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقني) -
 .(27هود ) (فقال املأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشراً مثلنا) -
 .(31يوسف ) (وقلن حاش هللا ما هذا بشراً إن هذا إال ملك كرمي) -
 .(94اإلسراء ) (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللا بشراً رسوالً) -
 .(34املؤمنون ) (ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً خلاسرون) -
 .(24القمر ) (لفي ضالل وسعرٍ فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً) -
هنا نالحظ يف تلك اآليات السابقة ذكر ). 47املؤمنون ) (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) -

البشر يف جمال اجلنس الفيزيولوجي املادي أي أنه كبقية الناس هلم أيد ومعده ووجه وباقي األعضاء ويأكلون 
وقد قارن البشر  .(لبشرين مثلنا) :(بشر مثلنا)هم فقد بالوحي لذا قال كبقية الناس ولكن يتميزون عن

) 24املؤمنون ) .(ولو شاء اهللا ألنزل مالئكةً) .كجنس بأنه ليس مالئكة بقوله يف جمال املقارنة مع البشر
رسالً  واملالئكة ليسوا من جنس البش وذلك أن الناس تعودوا بأن يرتل اهللا مالئكة رسالً قبل أن يبعث اهللا

 .منهم بصفة بشرية ولذا كان هذا االستغراب الكبري
، 26املدثر ) (عليها تسعة عشر* لواحةٌ للبشر * ال تبقي وال تذر * وما أدراك ما سقر * سأصليه سقر ) - 6

30). 
ولكي يبني أن إيراد ذكر سقر  (لواحة للبشر)هنا بني أن العذاب جسدي فيزيولوجي حبت قال عن سقر بأا 

 .لكتاب هو هلذا اجلنس الذي هو البشريف ا
 :تعين الكائن العاقل" الناس"اآليات اليت جاء فيها اإلنسان  - 7
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لقد ورد اإلنسان والناس يف عدة آيات مبعىن الكائن العاقل ولكن جيب أن منيز بني أصل إنسان وهو من 
ومنه اإلنس أي أنس اإلنسان وتعين يف اللسان العريب ظهور الشيء وكل شيء خالف طريقة التوحش " أنسن"

 .بالشيء إذا مل يستوحش منه ويقال إنسان وإنسانان وأناسي
فاإلنسان هو البشر املستأنس غري املتوحش، أي له عالقة اجتماعية وصلة مع غريه، أما الناس فقد جاءت من 

يه اإلنسان وهو يف اللسان العريب أصل يدل على اضطراب وتذبذب فعندما اجتمع اإلنسان مع أخ" نوس"
تولد عن هذا االجتماع اضطراب وتذبذب يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، أي مل تسر احلياة 

. بشكل رتيب كما عند بقية املخلوقات كالنحل وأصبحوا ينوسون أي ينتقلون من مكان إىل آخر بشكل واع
 .وكلما ازداد اإلنسان يف تقدمه اإلنساين كلما زاد النوسان

 :إذا تصفحنا آيات الكتاب اليت حتتوي على لفظة اإلنسان والناس نراها تدور حول املواضيع التاليةف
يا )، (13البقرة ) .(اآلية.. وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس )، (8البقرة ) (.. ومن الناس من يقول) - 1

 .(.. أتأمرون الناس)، (83البقرة ) (.. وقولون للناس)، (21البقرة ) .(اآلية.. أيها الناس أعبدوا ربكم 
، (142البقرة ) (.. وسيقول السفهاء من الناس)، (96البقرة ) (.. ولتجدم أحرص الناس)، (44البقرة )
، (41الروم ) (.. ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس)، (164البقرة ) (.. مبا ينفع الناس)
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من )، (185البقرة ) (.. هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)

املائدة ) (.. وإن كثرياً من الناس لفاسقون)، (44املائدة ) (.. فال ختشوا الناس)، (174النساء ) (.. ربكم
لتأكلوا )، (28سبأ ) (.. ولكن أكثر الناس ال يعلمون)، (5الناس ) (.. يوسوس يف صدور الناس)، (49
وما أكثر الناس )، (103هود ) (.. ذلك يوم جمموع له الناس)، (188البقرة ) (.. يقاً من أموال الناسفر

 .(103يوسف ) (ولو حرصت مبؤمنني
ومل يقل  .(يا أيها الناس)نالحظ أن هذه الصيغة كلها صيغ للعاقل ودائماً يوجه اخلطاب يف الكتاب يف قوله 

 .أبداً يا أيها البشر
إن )، (11اإلسراء ) (ويدع اإلنسان بالشر دعاءه باخلري)، (34ابراهيم ) .(ان لظلوم كفارإن اإلنس) - 2

يقول اإلنسان يومئذ أين )، (19املعارج ) .(إن اإلنسان خلق هلوعاً)، (15الزخرف ) (اإلنسان لكفور مبني
 .كلها للمخلوق العاقلهذه الصفات )15األحقاف ) (ووصينا اإلنسان بوالديه إحساناً)، (10القيامة ) (املفر

وعندما أعطى التفاصيل  .(خلق اإلنسان من علق)عندما ذكر خلق اإلنسان أعطاه يف مجلة كقوله  - 3
 .(إين خالق بشراً)وطريقة اخللق ذكر البشر كقوله 

نالحظ الفرق الواضح بني البشر واإلنسان فالبشر هو الوجود الفيزيولوجي املادي لإلنسان ككائن حي ضمن 
إن القردة كائنات حية واألنعام كائنات حية لذا عندما ندرس جسم اإلنسان يف اجلامعة . عة خملوقات حيةجممو

فالبشر هو تباشري اإلنسان أوله . وال نقول كلية الطب اإلنساين" كلية الطب البشري" ككائن حي فقط نقول
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علوم اللغات والتاريخ والفلسفة  وعندما نقول العلوم اإلنسانية فإننا نقصد. حيث تباشري كل شيء أوائله
أي العلوم اليت تتعلق باإلنسان ككائن . واحلقوق والشريعة والسياسة واالقتصاد وعلم النفس والفنون بأنواعها

 .حي عاقل له سلوك واع

 نشأة اإلنسان واللغة: الفرع الثاين

 :متهيد

الً لنفخة الروح وهذا التأهيل كان عندما بلغ البشر مرحلة متقدمة من التطور العضوي والنضج، أصبح مؤه
 :يف ظاهرتني رئيسيتني مها

* يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي ) :انتصاب اإلنسان على قدميه وحترير اليدين وذلك يف قوله تعاىل - 1
فهنا نرى لفظة عدلك  .(8، 7، 6االنفطار ) (يف أي صورة ما شاء ركبك* الذي خلقك فسويك فعدلك 

لتسوية، وعدل يف اللسان العريب هلا أصالن صحيحان لكنهما متقابالن كاملتضادين أحدمها يدل جاءت بعد ا
ونرى هنا معىن عدلك هو معىن فيزيائي وليس اجتماعياً ألنه جاء يف . على االستواء واآلخر على االعوجاج

اعية مبعىن العدل ضد آية واحدة مع اخللق والتسوية، واخللق والتسوية هنا هلما معان مادية وليست اجتم
  .الظلم

ونرى هنا أن املعىن األول هو الصحيح وهو االستواء على قدمني، ألن اإلنسان اآلن مستو على قدميه 
هذه الظاهرة يف االستواء على القدمني أعطت لإلنسان بعداً إضافياً وهو حترير اليدين من . ومتحرر اليدين

اليدين يف اإلنسان رأينامها من أروع آالت العمل، متتلكان قدرة أجل ظاهرة العمل الواعي، فإذا نظرنا إىل 
 .هائلة على املناورة يف احلركات

نضوج جهاز صويت خاص به، وهذا اجلهاز قادر على إصدار نغمات خمتلفة بعكس بقية املخلوقات اليت  - 2
خلق * علم القرآن * الرمحن ) :هذا اجلهاز الصويت عرب عنه يف سورة الرمحن. تصدر نغمة صوتية واحدة

عن الرمحن فهذا يعين أنه تعلم اللغة بواسطة قوانني مادية  (علمه البيان) :فقوله (علمه البيان* اإلنسان 
ومل " الرمحن"وأول هذه القوانني هو وجود اجلهاز الصويت، الحظ أنه قال . موضوعية وليس وحياً أو إهلاماً

 ."اهللا"يقل 
 

 :م اإلنساينآدم وبداية نشأة الكال: أوالً
ال ميكن للكالم أن يسمى كالماً إنسانياً إال إذا كان مقطعاً إىل مقاطع صوتية متميزة بعضها عن بعض يصدرها 

 .اإلنسان بشكل واعٍ
، وذلك بانتصابه على قدميه "األنسنة"عندما أصبح البشر جاهزاً من الناحية الفيزيولوجية لعملية نفخة الروح 
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 :وللداللة على أنه أصبح جاهزاً قال. هاز صويت قادر على إصدار النغمات املختلفةوحترير اليدين وبوجود ج
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفةً قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن )

  (نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين أعلم ما ال تعلمون
 . (30البقرة ) .

إين جاعلك )واجلعل هو عملية التغري يف الصريورة كقوله إلبراهيم  .(إين جاعل) :ولهنالحظ يف هذه اآلية ق
فيه  (إين جاعل) :واستعمال اسم الفاعل يف قوله. إذ مل يكن إبراهيم إماماً للناس فأصبح إماماً .(للناس إماماً

اخللق املختلفة استعمل ففي مراحل ) 71ص ) (إين خالق بشراً من طني) :داللة على استمرار العملية كقوله
  (إين خالق)

للداللة على وجود البشر الذي متت تسويته وأصبح جاهزاً لتغري يف الصريورة ليصبح  (إين جاعل)فعندما قال 
أجتعل فيها من يفسد ) . :لذا سأله املالئكة. خليفة اهللا يف األرض أي مل يكن خليفة فأصبح ولكنه موجود مادياً

 .(إين خالق بشراً من طني) :نقارن هذا القول مع قولهل (فيها ويسفك الدماء
مل يذكر احتجاج املالئكة ألنه مل يستو بعد ومل يكن اإلنسان موجوداً يف شكله  .(خالق بشراً) :فعندما قال

ومع ). 72ص) (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)اجلاهز لنفخة الروح لذا أتبعها بقوله 
إين جاعل يف األرض ) :ولكن عندما قال .(أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) :الئكةذلك مل تقل امل

كان البشر ما يزال يف اململكة احليوانية قبل األنسنة، ولكنه قائم على رجليه وله جهاز صويت قادر  (خليفةً
اللة على التخريب غري للد (ويسفك الدماء)على التنغيم املختلف وكان تصرفه كالبهائم أي يأكل اللحوم 

يفسد )الواعي يف الغابات كما تفعل بعض فصائل القردة من قطع أغصان األشجار، وهنا جيب أن ال نفهم 
  .على أنه سلوك ال أخالقي أي خمالفة تعليمات اهللا سبحانه وتعاىل فهذا يسمى فسوق ال فساد (فيها

فالفساد هو التخريب كقوله . ال نقول فسق الطعامفسد الطعام و: فعندما يصبح الطعام غري صاحل لألكل نقول
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) :تعاىل

املائدة ) (وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم
33). 
 .تعين قطع الشجر وختريب الطرق واجلسور وهدم البيوت واملنشآت) ( األرض فساداًيسعون يف)هنا 

 .(وال تعثوا يف األرض مفسدين) :وقوله) 85األعراف ) (وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها) :وكقوله
 :قولههنا أيضاً اكد بأن اهللا منع ختريب األرض بعد إصالحها ويف ) 183الشعراء ) (85هود ) (60البقرة )
ظهر ) :وكقوله .(وال تعثوا)منع أن نفسد األرض من جراء إقامتنا فيها يف  .(وال تعثوا يف األرض مفسدين)

هذه اآلية تعطينا نبأ ). 41الروم ) (الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا
سبب وهو الناس وهم الناس وليس الكافرين مسبقاً عن ظاهرة التلوث حيث ذكر الفساد يف األرض وذكر ال

 .فهنا أعطاها أيضاً مفهوماً مادياً ال مفهوماً أخالقياً. فقط
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تعين أنه كان هناك خملوقات عاقلة قبل آدم  (يفسد فيها ويسفك الدماء)وهنا نالحظ اخلطأ يف القول بأن 
أن هذا املخلوق سيفسد يف األرض فسدت وسفكت الدماء فأهلكها اهللا سبحانه وتعاىل، أو علمت املالئكة 

إين جاعل ) :ويسفك الدماء، فالقوالن فيهما نظر، والصحيح عندنا أن املالئكة قالت ما شهدت فعالً عند قوله
ومن هنا فعلينا أن نعيد النظر يف القول الذي يقول إن اهللا خلق آدم ووضعه يف اجلنة مث  .(يف األرض خليفةً

 :نة مها وابليس ونزال إىل األرض، وذلك لألسباب التاليةخلق بعده حواء مث طردا من اجل
إن وصف اجلنة اليت وصفها آلدم ال يشبه وصف جنة املتقني، حيث بينا يف حبث الساعة والصور واليوم اآلخر 

بأن اجلنة والنار مل توجدا بعد وإمنا ستقومان على أنقاض هذا الكون بقوانني مادية جديدة، وأن من صفات 
فكيف ميكن إغراء إنسان بشيء ال يعرفه وغري موجود؟ وقد مت . قني اخللود واختفاء ظاهرة املوتجنة املت

مااكما ربكما عن ) :وقوله). 120طه ) (هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى) :إغراء آدم بقوله
 .(20األعراف ) (هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين

م يعرف املوت وأن األشياء تبلى ملا تغرر بذلك القول وهذه اآلية تنوه أيضاً بأن غريزة البقاء هي فلوال أن آد
 .(وملك ال يبلى)مث تأيت بعدها شهوة التملك وبقاء املمتلكات بقوله . أقوى غريزة لدى املخلوقات كلها

طه ) (أال جتوع فيها وال تعرىإن لك ) :مث إن وصف جنة آدم بعيداً جداً عن وصف جنة اخللد وذلك يف قوله
 .(119طه ) (وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى) .(118

هنا " تعرى"و. هنا نالحظ أنه يصف جنة أرضية تشبه الغابة اليت فيها مثار طبيعية حبيث يأكل بدون أن يعمل
فإذا ) 145الصافات ) (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) :من العراء أي اخلروج من الغابة إىل الصحراء كقوله

طه ) (فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى)خرج إىل العراء فإنه حيتاج إىل ظاهرة العمل ليكسب عيشه لذا قال 
117). 

 (وال تضحي)، وفيها أيضاً الظل (ال تظمأ فيها)وكذلك يوجد يف الغابات اليت عاش فيها اإلنسان املياه 
أصل صحيح يدل على بروز الشيء ويقال وهو يف اللسان العريب " ضحى"جاءت من فعل " تضحى"حيث 

ضحى الرجل يضحي، إذا تعرض للشمس، ويقال أضح يا زيد أي أبرز للشمس، ومنه مسيت األضحية ألا 
 .تذبح عند إشراق الشمس، وضاحية كل بلد ناحيتها البارزة

تفاء ظاهر إن هذا الوصف بعيداً جداً عن وصف جنة اخللد الذي جاء يف القرآن ومن أول مواصفاا اخ
 .املوت

 :من هنا نستنتج
حيث أن املخلوقات احلية بث " البث"أن البشر وجد على األرض نتيجة تطور استمر ماليني السنني  -أ

بعضها من بعض طبقاً للقانون األول للجدل، وتكيفت مع الطبيعة وبعضها مع بعض طبقاً للقانون الثاين 
 .للجدل

مغطاة بالغابات حيث يوجد يف هذه الغابات خملوقات حية أخرى كان  وقد وجد البشر وانتشر يف مناطق حارة
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وكان يسلك سلوك احليوانات األخرى أي كان كائناً غري عاقلٍ إذ مل تظهر  (يسفك الدماء)يفترسها البشر 
 .فيه ظاهرة العمل الواعي وهو بشر

ىل مرحلة أخرى، وليس املعىن على أنه انتقال من مرحلة إ .(اهبطوا منها) :جيب علينا أن نفهم قوله - ب
إن اهللا أنزل ونزل القرآن وال نقول أهبط وهبط القرآن وقد استعمل الكتاب فعل : وحنن نقول" انزلوا منها"

قيل )يف جمال االنتقال املكاين أو الكيفي؛ يف جمال االنتقال املكاين أي من مكان إىل آخر على األرض يف قوله 
هود ) (ت عليك وعلى أممٍ ممن معك وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليميا نوح اهبط بسالمٍ منا وبركا

وإذ قلتم يا موسى لن نصرب )هل كان يف السماء؟ ويف قوله  (اهبط)ترى أبني كان نوح عندما قال له ). 48
ل على طعامٍ واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قا

 .(61البقرة ) (اآلية.. أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم 
الحظ أن الكالم هنا عن بين إسرائيل الذين كانوا يف سيناء وليس يف السماء فاهبطوا هنا جاءت يف املعنيني 

 "طعام واحد"انوا يأكلون املن والسلوى املكاين والكيفي، فاملكاين االنتقال من سيناء إىل مصر والكيفي أم ك
 .فأرادوا االنتقال إىل كيفية أخرى من األطعمة

انتقال كيفي أو مكاين أو االثنني معاً، وكل ذلك حصل على األرض، وجنة  (اهبطوا منها)فهنا جيب أن نفهم 
 .اخللد ليس هلا أية عالقة بذلك ألا أصالً مل توجد بعد

وهذا الفعل يف اللسان العريب له أصل واحد وهو املوافقة واملالءمة، " آدم"من "م لقد جاء آد: مفهوم آدم -ج
ومنها جاءت األدمة وهي باطن اجللد ألن األدمة أحسن مالءمة للحم من البشرة ولذلك مسي آدم عليه 

 .السالم ألحنه أخذ من أدمة األرض
اصر موجودة يف األرض وبعد انتصابه ووجود هنا جاء يف لفظة آدم املصطلحان معاً فالبشر مؤلف عضوياً م عن

اجلهاز الصويت املناسب أصبح موافقاً ومالئماً لعملية األنسنة، أي أن آدم هو املخلوق املتكيف املالئم لألنسنة 
ومن اخلطأ الفاحش أن نقول أن آدم اسم أعجمي بل هو مصطلح عريب صرف وإذا مدحنا إنساناً وقلنا إنه 

 .مث متكيف مع الظروف اليت يعشهاآدمي فهذا يعين أنه د
 .وهنا أيضاً جيب أن نفهم أن آدم ليس شخصاً واحداً وإمنا هو جنس نقول عنه اجلنس اآلدمي

فإن ه يذكر  .(واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق) :فإنه خياطب اجلنس اآلدمي وقوله .(يا بين آدم)لذا فعندما قال 
خروجه من اململكة احليوانية وهذه احللقة هي تعليمه دفن أحدى مراحل تطور اجلنس اآلدمي وذلك بعد 

 .وال تعين كما يقول البعض قابيل وهابيل. املوتى
يف اللسان العريب أصل صحيح يدل على تسوية شيء عند " قلم": "الذي علم بالقلم"شرح قوله تعاىل  -د

 .بريه وإصالحه، من ذلك قلمت الظفر ومن هذا الباب مسي القلم قلماً
وعندما  (خلق اإلنسان من علق) :يف بداية الوحي، وقد شرحنا قوله .(الذي علم بالقلم)جاء قوله تعاىل  لقد
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ونالحظ أيضاً أما آيتان منفصلتان بينهما  .(علم اإلنسان ما مل يعلم) :أتبعها بقوله .(الذي علم بالقلم) :قال
 ."الذي علم اإلنسان بالقلم"، وكان من املمكن أن يقول "جنمة"

ولقد جاء فصل اآليتني للداللة على أن التعليم بالقلم مطلق لإلنسان ولغريه، ومن مجلة املخلوقات اليت مت 
هي كناية عن تعليم الكتابة  .(الذي علم بالقلم) :لقد قال املفسرون عن قوله تعاىل. تعليمها بالقلم اإلنسان

وعلم آدم )الم صحيح، فماذا نقول عن قوله تعاىل فإذا سلمنا جدالً بأن هذا الك. ألن آلة الكتابة هي القلم
فهل كان عند آدم كتابة " كما زعموا"وقد قال بشكل مطلق أن التعليم ال يكون إال بالقلم  .(األمساء كلها
 وقرطاسية؟

 .ظهرت يف عهد غري بعيد نسبياً" األجبدية"إننا نعلم أن الكتابة 
 هللا به كل املخلوقات بدون استثناء ومن ضمنها اإلنسان؟فإذا كان األمر كذلك فما هو القلم الذي علم ا

فعندما نقص أغصان الشجر فإننا نقلمها، وعند . إذا نظرنا لألصل اللغوي وهو التسوية واإلصالح والتهذيب
فالقلم هو قص األشياء بعضها عن بعض وذيبها، وهذا ما  .نقص وذب طرف العود الصغري فنسميها قلماً

فحىت يومنا هذا يف سوريا عندما نقوم جبرد مستودع أو استالم مواد نضع ". التعريف"التمييز  نقول عنه اليوم
 :يف قائمة اجلرد أو االستالم مثالً

 .6طاولة عدد  -1
 .6كرسي عدد  -2
 .3خزانة عدد  -3
 .1مكتبة عدد  -4

ها عن بعض، وهذه البنود أي أربعة بنود متميزة بعض" فقط أربعة أقالم ال غري"وعندما نغلق الصفحة نقول 
 .هي طاولة، كرسي، خزانة، مكتبة

ويف مكتب تسجيل السيارات هناك القلم أي فيه اضبارة كل سيارة، نوعها، سنة اإلنتاج، اللون، الرقم، 
" قلم اللواء"وكذلك هناك يف القوات املسلحة . املالك، كحل هذه املعلومات هي لتمييز كل سيارة على حدة

 .الصادرة والواردة متيز وتوزع حسب العائدية أي فيه األوراق
فالتقليم هو متييز األشياء بعضها عن بعض وهذه العملية هي العمود الفقري للمعرفة اإلنسانية، وبدوا ال تتم 

 .أية معرفة
علم )مث علق اإلنسان ا بقوله  .(الذي علم بالقلم)فإذا كان األمر كذلك فلماذا وضعها بشكل مطلق 

فنرى أن  .أقول ألن التقليم ليس من صفات باإلنسان فقط حىت املعرفة الغريزية تقليم (ما مل يعلم اإلنسان
القطة متيز أوالدها، والبقرة متيز وليدها، فإذا جاء غري وليدها لريضع منها فإا تصده، أي أن البقرة هلا جهاز 

غريه، وكذلك النحلة متيز خليتها عن باقي ما أو مؤشر ما يتناسب مع بنيتها تستطيع أن متيز به وليدها من 
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  .اخلاليا، واخليل متيز اللحم من احلشائش فال تأكل اللحم
واملالئكة أيضاً ال تعلم من العلم إال املعلومات اليت تدخل جبهاز التقليم اخلاص خبها، فهناك مالئكة تسبح فقط 

ذا فما دخل يف قلمنا فهو ضمن معلوماتنا ل. ألن قلمها قائم على التسبيح فقط ألا ال متيز شيئاً آخر
 ."الغيب"وما مل يدخل يف قلمنا فهو خارج معلوماتنا " الشهادة"

فاألمساك هلا . وقد خلق اهللا للتقليم أنواعاً كثرية وإمكانيات خمتلفة حسب الظروف اليت يعيشها كل كائن حي
 .وهكذا دواليك.. قلم الوطواط له قلم 

، نرى أن العني تقلم األلوان واألبعاد واألشكال اليت تدخل ضمن إمكانياا البصرية، فإذا أخذنا احلواس مثالً
واألذن تقلم األصوات اليت تدخل يف إمكانياا السمعية، واللسان يقلم املذاق حسب إمكانياته، والشم يقلم 

ا كان هناك علم حيث أن ولوال هذا التقليم الذي هو صفة احلواس مل. الروائح، واجللد يقلم احلرارة وامللمس
 .احلواس تقلم وهي نفسها مقلمة إىل مخسة حواس

ظاهرة ما " يقلم"مث عندما تنتقل صورة األشياء عن طريق احلواس يعمل الفكر أيضاً على التقليم حيث حيلل 
 .ويصدر حكماً "يعقل"إىل عناصرها األساسية مث بعد ذلك يركب 

فعندما اكتشفت الكهرباء يف القرن املاضي . نا أن التقليم هو أساسهافإذا أخذنا تقدم املعارف اإلنسانية رأي
كانت عبارة عن علم بسيط واحد مث تطورت بالتقليم فأصبح هناك حمطات توليد طاقة، خطوط نقل طاقة، 

". مقلمة"حمركات كهربائية، دارات إلكترونية، حىت أصبحت كلية قائمة بذاا تتألف من عدة مواد منفصلة 
الطب كان هناك جسم اإلنسان وطب عام مث قلمناه بالتطور فأصبح هناك طب عظام وطب عيون وكذلك 

 .وطب أنف وأذن وحنجرة وطب نفساين وطب عصيب، وجراحة، وجهاز هضم، وهكذا دواليك
 مث لنأخذ القلم يف معناه اازي كأداة كتابة لألجبدية فال ميكن أن نقول إننا خنط رسالة حبرب أبيض على ورق
مث . أبيض، فالعني بذلك ال متيز شيئاً، ولكننا نكتب مثالً بلون أزرق على ورق أبيض، هذا هو التمييز األول

مبا أن النون والالم ". ل"ولصوت الالم بالرمز " ن"هناك التميز الثاين لألجبدية، فنرمز لصوت النون بالرمز 
 .تبيان التمييزصوتان مميزان بعضهما عن بعض رمزنا هلما برمزين خمتلفني ل

اخللية " منيز"وإذا أخذنا مثالً األمراض فنرى أن مرض السرطان موجود موضوعياً فنستطيع أن نقلم 
ولكننا مل نستطع أن نقلم إىل اليوم األسباب احلقيقية  "املخلقة"السرطانية غري املخلقة عن اخللية العادية 

 مقلم كأسباب حقيقية هلذه الظاهرة، علماً بأنه للسرطنة، لذا فإن مرض السرطان مقلم كظاهرة مرضية وغري
 .(Identification) قد مت تقليم بعض األسباب املساعدة على السرطنة وهذا يسمى باللغة اإلجنليزية

ومبدأ اهلوية الشخصية يقوم على التقليم باالسم والكنية واسم األب واألم والصورة وتاريخ ومكان امليالد 
 .ك لتقليم صاحب اهلوية عن غريهوالعالمات املميزة وذل

فإذا رجعنا اآلن إىل تعري الكالم اإلنساين قلنا إنه يتألف من أصوات مقطعة متميزة، أي أن الكالم اإلنساين 
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 .يقوم على تقليم األصوات
لوجدنا أن بداية الوحي  .(الذي علم بالقلم) :وقوله .(خلق اإلنسان من علق) :وإذا أخذنا اآلن قوله تعاىل

والقراءة هي العملية التعليمية فجاءه " اقرأ"مد صلى اهللا عليه وسلم هي بداية املعرفة حيث بدأ بفعل األمر حمل
بعدها العمودان الفقريان للمعرفة، األول أن الوجود خارج الوعي اإلنساين مؤلف من عالقات متداخلة 

بل اإلنسان ال ميكن أن يتم إال بعضها مع بعض ومنها خلق اإلنسان والثاين أن وعي هذه العالقات من ق
 .بالتقليم أي متييز هذه العالقات بعضها عن بعض، واحلواس هي األدوات املادية للتقليم املشخص املباشر

نستنتج من هذا التعريف للعالقات املتداخلة ولتقليمها أساس البحث العلمي والنشاط االقتصادي واإلنتاجي 
 .قاتقائم على العالقات وتقليم هذه العال

ولو أن ما يف األرض من شجرة ) :فإذا أخذنا اآليات الواردة يف الكتاب واليت ذكر فيها القلم رأيناها كالتايل
 .(27لقمان ) .(والبحر ميده من بعده سبعة أحبرٍ ما نفدت كلمات اهللا إن اهللا عزيز حكيم

 هنا جاء القلم باملعىن الثاين وهوة آلة 
 ."فهوم التقليم يف الكتابةوقد شرحت م" اخلط"الكتابة 

 .(44آل عمران ) (وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي) -
هنا جاءت أقالمهم أيضاً للتمييز، فعندما تضرب قرعة بني عدة أشخاص فكل شخص يأخذ عالمة مميزة عن 

 .غريهأي كل شخص له قدح خاص ليميزه عن " القداح"اآلخر، وقد كانت يف اجلاهلية تسمى 
فمن مفهوم القلم نستنتج الرئيسي . هذه اآلية هلا حبث خاص ا سيأيت). 1القلم ) (ن والقلم وما يسطرون) -
 :وهو

 إن املعرفة اإلنسانية صاعدة وحمورها القلم

 
 :حد فعلني يف اللسان العريبلقد جاء االسم من أ: اإلسم -هـ

أثرت فيه بسمة، : وهذا الفعل أصل واحد يدل على أثر ومعلم، وومست الشيء ومساً" سوم"من فعل  - 1
وقوله تعاىل . ومسي موسم احلج مومساً ألنه معلم جيتمع إليه الناس. والومسي أول املطر ألنه يسم األرض بالنبات

 .أي الناظرين يف السمات الدالة). 75احلجر ) (إن يف ذلك آليات للمتومسني)
يقال مسوت إذا علوت، ومسا بعده عال، ومسا . السني وامليم والواو أصل يدل على العلو": مسو"من فعل  - 2

والعرب تسمي السحاب مساء، . ارتفع حىت استثبته، ومساوة كل شيء شخصه، واجلمع مساء ومساؤ: يل شخص
 .حىت يقال لظهر الفرس مساء. وكل عالٍ مطلٍ مساء. اء سقف البيتالسم. الشخص :والسماء. واملطر مساء

 .مسو وهو من العلو ألنه تنويه وداللة على املعىن" اسم"ويقال إن أصل 
أي . فهو العلو واإلرتفاع" مسو"فإذا كان االسم من ". مسو"أم من " سوم"هل االسم مشتق من : لنناقش اآلن

. لكالم صحيحاً لعرفنا اسم كل شيء دون أن خيربنا عنه أحد ألنه يعلوهأن االسم يعلو صاحبه ولو كان هذا ا
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وحنن نسمي األشياء لنميزها عن . فهو مسة لصاحبه، أي شيء مييزه عن غريه" سوم"أما إذا كان االسم من 
فالتفاح اسم لثمرة أطلقنا " تفاح مجيل"ولكل شيء مسة خاصة به، فنقول . بعضها أي لنعطيها مسات مميزة

 .مميزة للموصوف وهو التفاح" صفة"ها هذا اإلسم لنميزها عن بقية الثمار، ومجيل أيضاً اسم وهو مسة علي
حىت ان ابن فارس . واضع أسس املدرسة الكوفية إن اصل االسم من وسم وليس من مسو" الفراء"وقد قال 

 ."مسو يقال بأن أصل اسم من"حيث ذكره بصيغة ممرضة " مسو"وضعها بصيغة غري مؤكدة يف 
فيتضح لنا معان واقعية آليات يف الكتاب ذكر فيها لفظة " وسم"فإذا أخذنا بالرأي القائل إن أصل االسم من 

 ."االسم"
 :"اسم"لنأخذ اآليات اليت فيها لفظ 

وإن من . ، واهللا هو لفظ اجلاللة وال نقول اسم"هللا"هنا ذكرك الصفة املميزة  :(بسم اهللا الرمحن الرحيم) - 1
فالسمات املميزة ). 180األعراف ) (وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا) :ه أنه الرمحن الرحيم وكذلك قولهمسات

 .هللا هي األمساء احلسىن وقد جاء ذكرها يف الكتاب
هنا يذكر يف هذه اآلية أنه يف زمن هود كان ). 23النجم ) (إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ) - 2

لذا . التخصص فهناك إاله احلرب وإاله الغضب وإاله اخلصوبة وإاله احلب وهكذا دواليكتعدد اآلهلة مع 
هنا ذكر ). 54هود ) (إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء) :لذ لذا أجاب قومه .(إن هي إال أمساء) :قال

 .كجزء من كل أي أن آهلة السوء اعترت هوداً وذلك لوجود آهلة أخرى هلا مسات أخرى" بعض"
إن ). 45آل عمران ) (إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي) - 3

آل ) (وجيهاً يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني) :املسيح هو مسة عيسى بن مرمي وقد ذك هذه السمة بقوله
ألن ". امسه املسيح"رمي إال وقرا باملسيح مع عيسى بن م" امسه"وال نرى يف الكتاب أبداً صيغة ). 45عمران 

. يف سورة آل عمران) 49، 48، 46(املسيح هي مسة خاصة لعيسى بن مرمي وقد ذكر هذه السمة يف اآليات 
 ."بدون املسيح" امسه"ولكن ال يوجد " امسه"وردت بدون " املسيح"أي أن لفظة 

هنا أعطى اهللا امساً البن زكريا، ). 7مرمي ) (من قبل مسياًيا زكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل له ) - 4
وهو أول تسمية فهو يف العريب حيىي، " حيىي"ومسة هذا االسم أنه أكثر اسم حي من أمساء أهل األرض لذا مساه 

ان، حنا، يوحنا، ويف الروسية ايفان، ويف اإلجنليزية والفرنسية جون، ويف اإليطالية جيوفاين، ويف اإلسبانية خو
 .ويف األملانية ايوهان

إن أمحد هو السمة املميزة حملمد بن عبد اهللا ). 6الصف ) (ومبشراً برسول يأيت من بعدي امسه أمحد) - 5
). 1الفاحتة ) (احلمد هللا رب العاملني)فبدأ اهللا الكتاب باحلمد . وهذه الصفة هي على وزن أفعل وهي للتفضيل

 :وبدأ اإلنزال باحلمد). 1األنعام ) ( الذي خلق السموات واألرضاحلمد هللا) :وبدأ خلق الوجود باحلمد
 .(1الكهف ) .(احلمد له الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً)
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وأى دخول اجلنة ) 75الزمر ) (وقضى بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني)وأى احلساب باحلمد 
 .(له احلمد يف األوىل واآلخرة)وقال ) 10يونس ) (ب العاملنيوآخر دعواهم أن احلمد هللا ر)باحلمد 

 .(70القصص )
لذا فقد أعطى اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم مسة احلمد املميزة بالتفضيل له على كل الرسل واألنبياء، فسماه 

امتنعوا عن  وقد فهم العرب األوائل هذه الصفة على أا خاصة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم لذا فقد. أمحد
وإن أول اسم  "أمحد"فال نرى يف صدر اإلسالم أو يف العهد األموي من مسى ابنه . تسمية أبنائهم باسم أمحد

علماً بأن كثرياً من الصحابة مسوا . صادفناه تارخيياً باسم أمحد هو اإلمام أمحد بن حنبل يف العهد العباسي
كما أن اسم املسيح . خاص مبحمد صلى اهللا عليه وسلمأي أم فهموا أن اسم أمحد . أبناءهم باسم حممد

 .خاص بعيسى بن مرمي
 
 "نفخة الروح"نشأة اللغة وارتباطها بالفكر : ثانياً

بالربط الذهين بني الشيء وصورته وذلك من خالل " بقية البهائم"لقد تطور اإلنسان من البشر ومتيز من 
فالكلب  (reflection)صورة الشيء بربط انعكاسي حيث إن احليوانات تربط بني الشيء و. صيغة لغوية

يف مخ "وصورة الشيء " اللحم"عندما يشم رائحة اللحم يسيل لعابه بربط انعكاسي حبت أي أن هناك الشيء 
 .حيث أدى االنعكاسي بينهما إىل سيالن اللعاب" الكلب عن طري حاسيت البصر والشم

أي أن الكلب له مسع وبصر وذوق ". البهيمي البحت"ي هذا الشيء موجود عند اإلنسان يف سلوكه الغريز
 .فماذا يزيد اإلنسان عن ذلك حىت نقول إنه بداية األنسنة. واإلنسان كبشر له مسع وبصر وذوق

فحىت نعرف بداية األنسنة ونفخة الروح وظهور الفكر فما علينا إال أن نبحث يف نشأة الكالم اإلنساين، 
وحنن نعلم ". أي بدون أمساء"نعكاسي عند احليوانات يتم بدون قالب لغوي والسبب اجلوهري أن الربط اال

ألنه يوجد تالزم ال ينفصم " صويت"- بشكل قاطع أن الفكر اإلنساين مهما كان بدائياً ال يتم بدون قالب لغوي
للغة هلا أي أن ا. ونرى اآلن أن أهل األرض مجيعاً تفكر بقالب لغوي. بني الفكر واللغة منذ بداية األنسنة

وظيفتان األوىل هي حامل الفكر والوظيفة الثانية هي التواصل بني متكلم وخماطب يف صيغة خرب أو أمر وي 
فإذا نظرنا إىل الكالم اإلنساين بني متكلم وخماطب رأينا أن صيغة اخلرب هي أكثر تردداً . أو تعجب واستفهام

نضع " البشر"فلكي منيز اإلنسان عن احليوان . فهامتليها صيغة األمر والنهي تليها صيغة التعجب واالست
 :الصيغتني التاليتني

 
 

وقلنا إن الفؤاد هو مبثابة . ائم على املشخص احملدد حباسيت السمع والبصرفبدأ اإلنسان مبرحلة اإلدراك الق
وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن )لذا عندما قال ". القلب"احملمي أو الصاعق ملرحلة الفكر والذي ليه وهو 
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غري كاد أن يصبح سلوكها يمياً انعكاسياً " بال فؤاد"أي عندما فرغ فؤاد أم موسى  .(كادت لتبدي به
وهو املرحلة األكثر " القلب"ولكن ذكر مرحلة الفكر ارد  .(إن كادت لتبدي به) :مسيطر عليه لذا قال

 .(10القصص ) (لوال أن ربطنا على قلبها) :تقدماً واألكثر وعياً حيث سيطرت على سلوكها بقوله
أمسائها، أي هل يفيد هذا االسم فمهمة الفؤاد هي اإلدراك باملشخص الذي تنقله احلواس والربط بني األشياء و

" األمساء"هذا الشيء حصراً وال يفيد؟ وهذه هي عملية التقليم واليت بدأت بالربط بني األصوات اللغوية 
وبعد ذلك تصبح األمساء جاهزة للعالقات . وهذا الربط ذهين ال انعكاسي" املشخصة"ومدلوالا العينية 

 .اردة يف الفكر والعقل
إلنساين الذي يربط بني الشيء املشخص وامسه هو بداية نفخة الروح حيث قلنا إن اهللا سبحانه إن الفؤاد ا

وابتداء من . وتعاىل وجود أحادي من صفاته عدم التناقض فبدأ باعطاء هذه الصفة اخلاصة إىل البشر بالفؤاد
احلقيقة "التصديق والتكذيب  "الرمحن والشيطان"هذه اخلاصية بدأ النقيضان بالعمل يف الدماغ اإلنساين ومها 

هذه هي احللقة املفقودة اليت حبث عنها العلماء واليت . وهنا نرى الصيغة األولية للفكر اإلنساين" والوهم
ربطت بني البشر واإلنسان وهي السر يف بداية األنسنة أي السر يف جدل النقيضني غري املاديني احلقيقة 

بطهما بقانون عدم التناقض وهنا يكمن سر بداية نفخة الروح لذا قال واليت مت ر" الرمحن والشيطان"والوهم 
  .(فوسوس إليه الشيطان)عن آدم 

عاملاً ومشرعاً، ومل تتطور بقية "وهنا يكمن السر ملاذا تقدم البشر وتطور إىل انسان وأصبح كائناً عاقالً 
لطبيعية وهلا نفس النشأة البيولوجية؟ احليوانات العليا من فصيلة القردة علماً بأا وجدت بنفس الشروط ا

فالبش خضع لنفخة الروح فأصبح إنساناً والقردة مل ختضع لنفخة الروح فبقيت على ما هي عليه قردة، وعلى 
هذا جيب أن نزيل األوهام العالقة يف أذهاننا بأن الروح هي سر احلياة وإمنا هي سر األنسنة فاإلنسان له روح 

 .حوبقية احليوانات هلا رو
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا وما كنت ) .ومبا أن الكتاب حيتوي معلومات وتشريعات مسي روحاً

 .(52الشورى ) (اآلية.. تدري ما الكتاب وال اإلميان 
وحنن نرى إىل يومنا هذا أن حملة اإلدراك الفؤادي هي املرحلة اليت يبدأ ا تعليم األطفال، وذلك بالربط القائم 

سيت السمع والبصر بني الشيء املشخص وامسه وهي املرحلة اليت يبدأ ا أي علم جديد، أي عندما على حا
قد يقول البعض إن عدم . يكتشف اإلنسان شيئاً جديداً فأول شيء يفعله هو أن يضع له امساً أو تعريفاً

 :باب التاليةالتناقض والذي هو أساس الفكر اإلنساين نتج عن ظاهرة العمل فهذا غري صحيح لألس
مل يذكر أصحاب النظرية املادية االنعكاسية ما مها النقيضان اللذان يعمالن يف الدماغ اإلنساين، وإذا كان  - 1

 .هناك نظرية انعكاسية فكيف ظهر التصديق والتكذيب واحلقيقة واهلم يف الدماغ اإلنساين
احلقيقة "، "الرمحن والشيطان"ن يف الدماغ النظرية القرآنية تقول إن النقيضني غري املاديني اللذين يعمال
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وعندما يفك هذا الربط فإن اإلنسان يتحول إىل شخصيتني متناقضتني . مربوطان بقانون عدم التناقض" والوهم
يف األمر " كاذب ومهي"يف أمر ما وموقف آخر شيطاين " صادق حقيقي"فدائماً هناك موقف رمحاين . متاماً
 .نفسه
جيب أن يكون عنده صيغة أولية بني املخاطب واملتكلم " العمل الواعي"ان بشكل واع حىت يعمل اإلنس - 2

أي أن وعي الشخص الثالث فقط ال يكفي لكي يعمل اإلنسان بشكل واع بل جيب أن يكون هناك باإلضافة 
 ."املتكلم"ووعي الشخص األول " املخاطب"إىل وعي الشخص الثالث وعي الشخص الثاين 

ناقض ليس من صفات املادة الثنائية القائمة على املتناقضات بل هي صفة لوجود موضوعي إن عدم الت - 3
وذلك الوجود اآلخر هو وجود ". األشياء"آخر غري الوجود املادي املعروف من قبلنا وهو الوجود املشيأ 

 :اىل لذا قالوهو اهللا سبحانه وتع .(ليس كمثله شيء)أحادي مرته عن صراع املتناقضات الداخلية يف ذاته 
 .(ونفخت فيه من روحي)
 

 :الرمحن والشيطان يف الفكر
عند الربط الذهين بني الشيء وامسه من قبل الفؤاد، يربز شيء هام وهو الصراع بني نقيضني مها الرمحن 

ية والشيطان، فالرمحن هو اسم اهللا الذي ميثل قوانني الربوبية هلذا الكون املادي، وهو الذي يعطي الصور احلقيق
كيف ظهر مفهوم الوهم عند اإلنسان ومفهوم اخلطأ؟ فالفؤاد : فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن .لألشياء

هو الذي يعطي " الفعالين"الرمحاين هو الذي يثبت الصورة احلقيقية لألشياء مع مسمياا والفؤاد الشيطاين 
يف الفكر اإلنساين ملا كان هناك شيء امسه ولوال هذه العالقة اجلدلية بني املتناقضات  .صورة ومهية للمسميات

 .وهم ومثالية وملا كان هناك ختيل
وهذا هو جدل الفكر اإلنساين كظاهرة، حيث إن الطبيعة تقوم على القانون األول للجدل وهو صراع 

أما جدل . ةاملتناقضات يف الشيء، والقانون الثاين التأثري والتأثر املتبادل بني شيئني خمتلفني يف مستويات خمتلف
واليت تكون اليوم "ظواهر الطبيعة فيقوم على األضداد كالليل والنهار يف اليوم والشهيق والزفري يف التنفس 

وكذلك اإلدراك اإلنساين قام على صراع املتناقضات احلقيقية والوهم واملربوط بقانون عدم ". والتنفس
يا أبت ال تعبد )مصطلح الرمحن والشيطان الفعالين هذه العالقة اجلدلية بني املتناقضات جاءت يف . التناقض

 .(مرمي) (الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصياً
. وقد قلت إن الشيطان الفعالين هو أحد أطراف العملية اجلدلية يف الفكر اإلنساين وهو الطرف الومهي املثايل

  .أما الرمحن فهو الطرف املادي احلقيقي
 ؟"هل الوهم من نتاج املادة اليت هلا وجود حقيقي"آلن والسؤال الذي يطرح نفسه ا

 :ال يوجد خارج الفكر اإلنساين شيء امسه أوهام، فاألوهام فقط يف الفكر اإلنساين وهكذا نفهم قوله تعاىل
تعين التعلم والفهم، وال " قرأت"وهنا  .(98النحل ) (فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم)
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وة، فالشيطان حيول فهم آيات القرآن من فهم مادي رمحاين إىل فهم ومهي مثايل شيطاين ويف هذا تعين التال
اال جنح الشيطان جناحاً باهراً مع املسلمني وغريهم، ونفهم أنه ال يوجد إنسان يف العامل إال وله شيطانه 

 .اخلاص ألن أي موقف مثايل أو خطأ مهما كان نوعه فهو موقف شيطاين
جيب أن نضيف إىل املخطط مفهوم الرمحن والشيطان اللذين ميثالن جدل النقيضني بني احلقيقة والوهم يف هنا 

 .الفكر اإلنساين

 
 
 :كيف عرب القرآن عن مراحل نشأة الكالم اإلنساين ونفخة الروح: ثالثاً
نا إنه ال ميكن أن يكون هناك تفكري إنساين بدون منط لغوي لذا فقد ارتبطت نشأة الفكر بنشأة الكالم قل

اإلنساين ارتباطاً ال انفصام فيه وقد عرب القرآن عن مراحل نشأة الفكر ونفخة الروح بنشأة الكالم اإلنساين 
 :كالتايل

وعلم آدم األمساء كلها ) :وهي اليت عرب عنها بقوله مرحلة تقليد أصوات احليوانات والطبيعة: املرحلة األوىل
 .(31البقرة ) (مث عرضهم على املالئكة فقال أنبؤوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني

ألن الوحي " إهلام"وهنا جيب أن ال نفهم أن التعليم وحي " التقليم"والتعليم هو التمييز " علم"هنا نرى قوله 
ال نفهم أن اهللا جلس مع آدم وعلمه كما نعلم األطفال، بل جيب أن نفهمها  حيتاج إىل لغة جمردة، وجيب أن

أما ". السمع"ويقلد بواسطة الصوت " السمع والبصر"فهماً مادياً رمحانياً، أي أنه أصبح مييز بواسطة احلواس 
ويت وبانتصابه فقد جاء هنا اسم جنس للداللة على أن البشر أصبح متكيفاً متالئماً بوجود جهاز ص" آدم"قوله 

  .على قدميه ومتالئماً لعملية األنسنة
فهي من فعل وسم وهي السمات املميزة لألشياء املشخصة والسمات األساسية املميزة " األمساء"أما قوله 

قبل " احليوانات" "معاً"لألشياء املشخصة هي الصوت والصورة وقد بدأ مبالحظة الذي يصدر صوتاً ويتحرك 
أي السمات الصوتية املميزة  (كلها)لذا قال " الشجرة"صوتاً بدون مالحظة احلركة  مالحظة الذي يصدر

فللداللة على أن السمات هي للمشخصات  .(مث عرضهم)أما قوله . لكل األشياء املشخصة املوجودة حوله
وهنا جيب أن نصحح . حصراً ألن عرضهم تعود على املسميات ال على األمساء وهل يعرض إال املشخص

 :رين اثننيأم
 .هي السمات وليس كما يقول البعض بأنه علمه أمساء األشياء كلها مبعىن اللغات" األمساء"أن  - 1

استعمال "حيث إنه عند استمال األلسن يف شكلها البسيط " علم آدم األلسن كلها"ولو عىن هذا لقال 
 (رسلنا من رسولٍ إال بلسان قومهوما أ) :بدأ الوحي لإلنسان من نوح وعندها قال" التجريد من أبسط صورة

 .(4ابراهيم )
كان يف األرض، ومل يعلم ماذا " اجلنس"بأن آدم  .(مث عرضهم على املالئكة) :جيب علينا أن نفهم قوله - 2
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أنتم عنه ) .(67ص) (قل هو نبأ عظيم) :قالت املالئكة، وال عالقة آلدم ذا احلديث ويف هذا اال قال
وقد قلنا إن العلم ال يكون إال ). 69ص) .(ان يل من علمٍ باملأل إذ خيتصمونما ك) (68ص) (معرضون

بالقلم لإلنسان وغري اإلنسان لذا فإن ما علمه آدم مل يدخل يف علم املالئكة ألن املالئكة هلا قلمها اخلاص 
إنك أنت العليم قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا ) :لذا أجابت املالئكة بقوله" متييزاا اخلاصة"

 . (32البقرة ) .(احلكيم
أي مرحلة آدم األول وفيها ظهر وعي الشخص الثالث هذه "هذه املرحلة هي مرحلة التقليد أو احملاكاة 

املرحلة هي مرحلة ما قبل الكالم اإلنساين وهي التمهيد الضروري اليت تليها وهي مرحلة بداية الكالم 
 ."أي مرحلة آدم الثاين"األمر  اإلنساين القائم على التقطيع بفعل

 
 :"مرحلة آدم الثاين"املرحلة الثانية 

قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم قال أمل أقل لكم إين ) :مرحلة فعل األمر وقد جاءت يف قوله
 . (33البقرة ) (أعلم غيب السموات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

والنبأ جاء من النبأة وهي الصوت ومنه مسى النبأ ألنه ينتقل من شخص آلخر كما أن  .(نبئهميا آدم أ) :فقوله
أي أن واسطة النبأ هو التمييز الصويت لذا استعمل  .(بأمسائهم) :وقوله. الصوت ينتقل من مكان إىل آخر

االسم فربط بني الصوت  هو واسطة الداللة على" الصوت"والباء فيها الواسطة أي أن النبأ " الباء"حرف اجلر 
 .واالسم، وبالتايل الشيء والسمة الصوتية للشيء

للشخص الثاين بواسطة " لفظة الطلب"وهذه املرحلة ظهر فيها التقطيع الصويت بواسطة فعل األمر فمثالً 
 .التقطيع اإلرادي

 .تكرار خرخر ـــ فعل األمر خرخر
 تكرار زق زق ـــ فعل األم زق زق

ني نرى مرحلة اإلدراك الفؤادي وهي مرحلة الشيء املشخص وصورة الشيء عن طريق يف هاتني املرحلت
 .حاسيت السمع والبصر واسم الشيء

وإذا قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب ) :نالحظ يف هذه املرحلة أن اهللا تعاىل قال
 .(34البقرة ) (وكان من الكافرين

 :يف سورة البقرة مع تسلسل مراحل اخللق يف قوله تعاىل). 34، 33، 32، 31، 30"لنقارن تسلسل اآليات 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ) .(71ص ) (إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشراً من طني)

 .(إال إبليس استكرب وكان من الكافرين) .(73ص) (فسجد املالئكة كلهم أمجعون) .(72ص) .(ساجدين
 .(74ص )

للداللة على استكمال التسوية ويف  (إين جاعل يف األرض خليفةً) :يف سورة البقرة قوله 30نالحظ يف اآلية 
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كانت للتعبري عن بداية نفخة  (33، 32، 31)يف سورة البقرة طلب السجود ومنه يتبني أن اآليات  34اآلية 
 ."بداية األنسنة"الروح 

بظهور الشيطان الفعالين ولكنه كان غري قادر على ظاهرة العمل  ويف هذه املرحلة بدأ البش يصبح إنساناً
وقد شرحت يف مكان آخر جنة آدم وهي عبارة عن غابات  (اسكن أنت وزوجك اجلنة) :الواعي، لذا قال له

، كانت هذه الفترة لتعميم فعل األمر والتقطيع "متوفر فيها الطعام واملاء والظل"استوائية فيها أشجار مثمرة 
وكان هذا  .(صيغة الطلب) .(وال تقربا)لذا قال . ويت على األصوات املخزونة لديه من املرحلة األوىلالص

هنا جيب أن نفهم الشجرة على أا ذات معىن رمزي فقط . الطلب أول ظاهرة من ظواهر التشيع البدائي
 .رزة لدى اإلنسانحيث جاءت صيغة التشريع البدائي يف صيغة تتعلق مبظاهر الطبيعة الشائعة والبا

وقد مثل الشيطان الفعالين اجلانب اجلديل يف العملية الفكرية حيث دخل الوهم إىل اإلنسان بأن هذه الشجرة 
حيث كان لدى اإلنسان غريزة البقاء فلعب الشيطان ذه الغريزة حىت أدخل الوهم إىل " الباطل"فيها اخللود 

ترة من الزمن أصبح اإلنسان جاهزاً للعمل الواعي فانتقل نقلة يف هذه احلالة اليت أخذت ف. الفكر اإلنساين
فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم يف األرض ) :نوعية بقوله

 .(36البقرة ) (مستقر ومتاع إىل حني
اهبطوا )لت هذه النقلة بقوله حيث مث) 117طه ) (فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى)هذه النقلة هي نقلة 
بدأت ظاهرة  .(فتشقى)حيث كانت احلياة االجتماعية والتشريعية مل تبدأ بعد وبقوله  .(بعضكم لبعض عدو

العمل والتواصل بني اثنني مع البقاء على استعمال األصوات املقطعة املكتسبة من تقليد أصوات احليوان 
 .(ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني)انتقالية مؤقتة بقوله  وظواهر الطبيعة، لذا اعتربها القرآن فترة

 :مرحلة آدم الثالث
هذه املرحلة تعترب القفزة اهلائلة يف نفخة كقفزة قانون ربط النقيضني بعدم التناقض، وهي قفزة التجريد حني 

اس وعلى رأسها حاسيت إن اإلدراك الفؤاد يقوم بربط األمساء باألشياء كلٍ على حدة ربطاً قائماً على احلو
انتقل اإلنسان بعدها إىل مرحلة أخرى من مراحل تطور اللغة وبالتايل الفكر وهي مرحلة . السمع والبصر

إىل " السمع والبصر"التجريد أي االنتقال من العالقة الطبيعية بني الصوت واملدلول القائمة على احلواس 
ومبا أن الطبيعة املعروفة كلها قائمة . ما يسمى بالتجريد عالقة اصطالحية قائمة على االسم والشيء فقط هذا

  .على املشخصات فكان اإلنسان حباجة إىل قفزة نوعية لالنتقال من املشخص إىل ارد
يف املعرفة اإلنسانية أي أن املعلومات تأيت من اخلارج القائم على  (املادية)ومبا أننا ننطلق من النظرة الرمحانية 

خرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم واهللا أ)قوله 
 .(78النحل ) (تشكرون

فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف بدأ التجريد عند اإلنسان ألول مرة علماً أن الطبيعة خالية من التجريد أي 
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 أنه مل يأت تقليداً لظاهرة ما يف الطبيعة؟
فتلقى آدم من ربه كلمات فتات عليه إنه ) :يف قوله تعاىل. ثالث لتغطي هذه القفزةهنا جاءت مرحلة آدم ال

لقد جاءت قفزة التجريد من اهللا مباشرة أي أنه مسع أصواتاً جمردة هلا معىن  .(37البقرة ) .(هو التواب الرحيم
صوتني أو ثالثة أصوات  التوبة، والتوبة من املفاهيم اردة وليست من املشخصات أي أنه مسع فعل أمر من

وقد أعطى الكتاب مثاالً رائعاً على التجريد والعالقة  .وهنا بدأ التجريد. مقطعة كقوله تب فتات عليه
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا )االصطالحية بني الصوت واملدلول يف اآلية 
هنا الحظ العالقة االصطالحية ). 58البقرة ) (م وسرتيد احملسننيالباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياك

 :وبني نغفر لكم خطاياكم أي" حطة"بني لفظة 
 .تعين املغفرة <--- "عالقة اصطالحية بصيغة الطلب"حطَّةٌ 

  :قارن ذه العالقة االصطالحية بقوله تعاىل
الناحية اللسانية تعين جمموعة األصوات والكلمات كما قلنا من  (فتقلى آدم من ربه كلمات فتاب عليه)

وعليه  .املقطعة أي تلقى جمموعة من األصوات املقطعة بصيغة الطلب تعين التوبة بعالقة اصطالحية غي طبيعية
فإنه ليس بالغريب أبداً أن نرى أن أول كلمة بدأ ا الوحي للنيب صلى اهللا عليه وسلم هي صيغة الطلب بفعل 

ه القفزة الربانية اهلائلة أي قفزة التجريد بدأ القانون الثاين للجدل يعمل مع القانون بعد هذ". اقرأ"األمر 
 .األول

أما القانون الثاين فبدأ منذ التجريد يعمل . فالقانون األول للجدل يعمل على ربط النقيضني بعدم التناقض
وهذا هو بط أمساء األشياء . "القط مجيل"بربط األشياء بعضها مع بعض عن طريق أمسائها اردة كقولنا 

" املسند واملسند إليه"برباط يسمى الرباط املنطقي " تأثري وتأثر متبادل قانون الزوجية"واملفاهيم بعضها ببعض 
 :أي ببداية الفكر ارد بدأت العالقات باملنطقية بني أمساء األشياء واملفاهيم وباكتمال التجريد الذي بدأ بقوله

  .(كلمات فتلقى آدم من ربه)
والذي أخذ وقتاً طويالً اكتمل الرباط املنطقي للغة بظاهريت الصرف والنحو، فظاهرة الصرف تعين إعطاء 

أمساء جديدة لألشياء أي عندما يكتشف اإلنسان جديداً غري معروف سابقاً فإن أول شيء يفعله دون شك هو 
يف اللسان الواحد أو " االشتقاق"لصرف ويف الوقت احلاضر تستعمل قواعد ا" مصطلح"أن يضع له امساً 

ويف ظاهرة النحو تظهر بشكل جلي العالقة املنطقية بني البنية اللفظية النحوية وبني . يستعار من لسان آخر
 .مدلوالا

وقد ظهر مفهوم ". صفات األشياء واملفاهيم"وكذلك ظهر القانون الثالث وهو قانون األضداد يف الظواهر 
ارد بني املقدمات والنتائج بقانون عدم التناقض الذي ربط بني الرمحن والشيطان، وبه العقل وهو الربط 

يستنتج اإلنسان اهول من معلوم وهو القانون األساسي للتفكري املنطقي ارد عند اإلنسان فإذا كانت 
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 .ل قانون عدم التناقضالنتائج ومهية فهي شيطانية، وإذا كانت حقيقية فهي رمحانية ويف كلتا احلالتني يعم
 :واآلن ما علينا إال أن نؤكد احلقائق التالية يف أذهاننا

إن القانون املنطقي موجود عن كل الناس العاقلني على حد سواء، ألم ميتلكون لساناً، ولكن مستويات  - 1
املقدمات  سواء كانت.. استعمال هذا القانون ختتلف من إنسان آلخر، وهذا القانون يعمل على حد سواء

إن العلماء عاقلني والدجالني جمانني حيث كالمها : ألنه ال ميكن أن نقول" شيطانية"أم ومهية " رمحانية"حقيقية 
ولكن العامل يستعمل املقدمات الرمحانية، والدجال يستعمل املقدمات الشيطانية وكالمها يستعمل قانون . عاقل

 .عدم التناقض
و ربط جمرد بني أمساء األشياء بعضها ببعض الستنتاج اهول من معلوم إىل إن القانون املنطقي الذي ه - 2

 .هذا القانون هو الذي نسميه املنطق الصوري. مبدأ عدم التناقض
إن قانون الربط بني النقيضني بقانون عدم التناقض والربط املنطقي بني املقدمات والنتائج القائم على عدم  - 3

حيث أن التطور جاء منهما وهذا . ال خيضع للتطور أبداً وهنا تكمن نفخة الروحالتناقض هو القانون الذي 
القانون مل يتولد من عالقة إنتاجية أو من طبقة أو من عالقة اقتصادية، بل به متيز اإلنسان كجنس وقفز من 

 .اململكة احليوانية وهو احللقة املفقودة عند داروين
. املنطق اجلديل: والثاين. األول املنطق الصوري: اس، بطرح امسني للمنطقوهنا ال بد من التنويه إلزالة االلتب

أما املنطق فهو قانون التفكري اإلنساين . وهذا خطأ فادح حيث ال يوجد منطق جديل، بل يوجد قوانني اجلدل
 .ارد والقائم على عدم التناقض

 :"ري ارد الذي ينتهي بالتعقلمرحلة التفك"اآلن ميكن أن نضع املخطط الثاين للمرحلة الثانية 

 
 

 :مرحلة اهلبوط الثاين
بعد أن تلقى آدم الثالث القفزة األساسية وهي بداية التجريد حصل اهلبوط الثاين وهو االنتقال إىل مرحلة 

يف هذه املرحلة بدأ اإلنسان باكتساب املعارف وبداية العالقات  .قة املنطقيةاكتمال التجريد واكتمال العال
فإما ) :وأتبعها بقوله .(قلنا اهبطوا منها مجيعاً)لذا قال . االجتماعية واالقتصادية والتشريعية يف أشكاهلا البدائية

 . (38البقرة ) (يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون
). 36البقرة ) (ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني) :الحظ الفرق بني التعقيب على اهلبوط األول بقوله

وقد جاءت هذه الصيغة للمستقبل، وقد أرسل اهللا  .(فإما يأتينكم مين هدى)وبني التعقيب على اهلبوط الثاين 
إلنسان دون أن ميلك اإلنسان لغة وهل ميكن أن يكون هناك وحي من اهللا  .رسالً للهدى بواسطة الوحي

 .لكي يوحي له ا" لسان"جمردة 
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 :االصطفاء
 .(33آل عمران ) (إن اهللا اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني)

أي أن الذي تلقى التجريد والعالقة االصطالحية شخص واحد : لقد حصل االصطفاء يف مرحلة آدم الثالث
 .قد علمها هذا الشخص لآلخرينوعن طريق السمع و

أي هو ومن كان معه وعلمهم هو  .(اهبطوا منها مجيعاً) :يف اجلمع يف قوله" االنتقال"لذا جاءت صيغة اهلبوط 
قال اهبطا منها مجيعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع ) :وهذا يؤكد قوله تعاىل. تعليماً

 .(123طه ) (هداي فال يضل وال يشقى
حصل القول ملثىن والتنفيذ للجمع ألنه لو حصل اهلبوط " اهبطا منها"بعد " مجيعاً"هنا الحظ التعليق على قوله 

 :كقوله" أمجعون"الثنني فقط فإن كلمة مجيعاً ال معىن هلا ألنه لو كان اخلطاب موجهاً إىل جزء من كل لقال 
ود ليس من كل املالئكة وإمنا حصل من الذين أي أن السج) 30احلجر ) (فسجد املالئكة كلهم أمجعون)

فجاء الناس "لعىن بذلك جنس املالئكة كلهم، وكقولك " فسجد املالئكة مجيعاً: "ولو قال: وجه إليهم القول
لكان " فجاء الناس كلهم مجيعاً"ولو قلت . أي جاء الناس الذين وجهت إليهم الدعوة فقط" كلهم أمجعون

 .(فإما يأتينكم مين هدى) :وهنا قوله مجيعاً هي للكل، لذا أتبعها بقوله. استثناءمعىن ذلك جميء الناس بدون 
االسم "وهذا ما نراه حىت يومنا هذا عند كل أهل األرض أن العالقة االصطالحية بني الصوت واملدلول 

ي ال ال تأيت إال تعليماً أي أن الشخص الذي يعرف العالقة االصطالحية يعلمها للشخص الذ" واملسمى
وهذا ما حيصل عند تعليم األطفال الكالم من قبل الوالدين واتمع، فالطفل ميكن أن يقلد صوت . يعرفها

 .اهلرة والكلب دون أن يعلمه أحد، ولكن ال ميكن له أن يعلم لوحده كلمة اهلرة أو الكلب
اين ولكنه ال يبلغ مرحلة ولو ولد إنسان وعاش لوحده يف غابة فإنه يستطيع أن مير مبراحل آدم األول والث

التجريد أي بإعطاء عالقة اصطالحية بني الصوت واملدلول كما حصل عند آدم الثالث إال إذا علمه إياها 
وعندما . والذي هو أبو اإلنسان وأبو اجلود التارخيي وليس أبا البشر. وهنا يكمن االصطفاء آلدم الثالث. أحد

أننا : ال يعين أننا حنن أبناءه بشكل فيزيولوجي مباشر ولكنه يعين أوالًنقول عن أنفسنا إننا حنن بنو آدم فهذا 
وثانياً أن آدم املصطفى والدنا، فنحن أبناؤه من حيث األنسنة، حيث . حنن من اجلنس اآلدمي املتكيف املتالئم

نا ابن أبيه ونعين ونقول إن فال. نقول يف اللسان العريب إن فالناً ابن املدينة أي ولد يف املدينة وأخذ طباعها
بذلك أن أباه علمه وأخذ طباعه فكان نسخة عنه أما نوح وآل ابراهيم وآل عمران فهم من أبناء آدم 

 .(ذريةً بعضها من بعض) :باملصطفى من صلبه أي من أبنائه لقوله
القة الطبيعية لذا فإن اإلنسان الذي تعلم التجريد ومشى فيه استمر إىل يومنا هذا والذي مل جيرد وبقي على الع

فقد انقرض، وهذا ما يسمى باإلنسان احلديث فهو اإلنسان الذي اكتمل عنده حد أدىن من العالقات اردة 
 .أي أصبح له لغة ولو يف أدىن مستوى جتريدي
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 :إبليس
 وهو" شاط، شيط"الشيطان الفعالين من : لقد شرحنا سابقاً مفهوم الشيطان وقلنا إن هناك نوعني من الشيطان

وهو وجود مادي " شطن"ِأحد أطراف العملية يف جدل األضداد يف الفكر اإلنساين، والشيطان الفيعايل من 
 .خارج الوعي

األنعام ) (فإذا هم مبلسون) :وتعين يف اللسان العريب اليأس والقنوط كقوله" بلس"أما إبليس فقد جاء من 
44). 

ن من اجلن وهي خملوقات عاقلة مكلفة وجدت قبل اإلنسان وهنا جيب أن منيز بني املالئكة وإبليس، فإبليس كا
). 15الرمحن ) (وخلق اجلان من مارجٍ من نار) :عندما كانت األرض ما زالت ملتهبة وقبل أن تربد لذا قال

واجلان هلا بنية مادية ختتلف عن البنية املادية ). 27احلجر ) (واجلان خلقناه من قبل من نار السموم) :وقال
وأنا ملسنا السماء ) :حبيث تأخذ هذه البنية أشكاالً خمتلفة، وميكن أن تكون هذه البنية موجية لذا قاللإلنسان 

وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له ) .(8اجلن ) (فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً
 . (9اجلن ) (شهاباً رصداً

ومنه نفهم أن إبليس ليس له عالقة باملالئكة . ميكن أن تأخذ بنية موجيةهذا الكالم ال ينطبق إال على خملوقات 
 .ال من قريب وال من بعيد وإمنا وجد على األرض كآدم ولكنه قبله

فإذا تفحصنا اآليات حول هذا املوضوع  (قوله احلق)مث قال اهللا للمالئكة أن يسجدوا آلدم، وحنن علم أن 
 :رأيناها كما يلي

 (صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين ولقد خلقناكم مث)
مث ليبني بشكل  .(مل يكن من الساجدين) :هنا الحظ كيف وضع إبليس يف حمل خرب بقوله). 11األعراف )

 تسجد إذ قال ما منعك أال) :قاطع أن اهللا قال للمالئكة قوالً وأمر إبليس أمراً اتبعها بآية منفصلة بقوله
مث الحظ ان ابليس ليس له عالقة ). 12األعراف ) (أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نارٍ وخلقته من طني

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها ) :باملالئكة ومل خيرج من األرض كآدم لذا قال له كقوله آلدم
 .(13األعراف ) (فاخرج إنك من الصاغرين

وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال ) :ليس عصى األمر ومل خيالف القول قالولكي يؤكد أن إب
 (إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس الظاملني بدالً

 .(50الكهف )
فقلنا يا آدم إن هذا عدو ) .(116طه ) (وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب) :أما قوله

اسم إشارة للداللة على أن  (إن هذا)هنا تعبري ). 117طه ) (لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة فشقى
أحد الشياطني الفيعالية هو إبليس ألنه وجود مادي خارج الوعي فهنا جيب أن منيز بني مهمة الشيطان الفعالين 

الشيطان "ومهمة إبليس  .(فوسوس إليه الشيطان) :الذي قال عنهاليت هي حتويل احلقيقة إىل وهم وهو 
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إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروم إنا جعلنا الشياطني ) :اليت هي خمالفة األمر لذا قال عنه" الفيعايل
 . (27األعراف )(أولياء للذين ال يؤمنون

اهيه بدأت من عهد آدم بأبسط األمور ومبا أن أوامر اهللا ونو. بصيغة اجلمع" الشياطني"الحظ كيف جاءت 
وأن أهم أوامر رب العاملني بدأت مبوسى وانتهت مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وهي الصراط  .(ال تقربا)

األعراف ) .(قال أنظرين إىل يوم يبعثون) :الوصايا واحلدود جزئياً أو كلياً مل تكن قد جاءت بعد قال"املستقيم 
األعراف ) (قال فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم) .(15األعراف ) .(قال إنك من املنظرين) .(14
األعراف ) (مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين) .(16
17). 

 .(وا به شيئاًال تشرك)والصراط املستقيم بدأت بالتوحيد ) (ألفعدن هلم صراطك املستقيم) :هنا نالحظ قوله
هو وجود "ولكي يبني أن الشيطان الفيعايل  (أنظرين إىل يوم يبعثون) :وانتهى بالوصايا العشر واحلدود لذا قال

األعراف ) (آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم) :قال" خارج الوعي اإلنساين
17). 

فهي " املثالية"ل احلقيقة إىل وهم يف الفكر وزرع الفكر باألوهام لذا فان مهمة الشيطان الفعالين هي مهمة حتوي
الشيطان الفيعايل فهي خارج الوعي " ابليس"مهمة معرفية حبتة ليس هلا عالقة باحلالل واحلرام، أما مهمة 

اإلنساين وهي خلق ظروف موضوعية حلض الناس على خمالفة الصراط املستقيم الذي له عالقة باحلالل 
 ."األخالق واحلدود"فقط واحلرام 
فدالمها مبغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سواما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة ونادامها )أما قوله 

 .(22األعراف ) (رما أمل أكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني
ا يشعر أنه اقترف ذنباً إذ نرى األطفال اآلن عندما هنا تصف اآلية التصرف الطفويل البدائي لإلنسان عندم

ال تعين  .(بدت هلما سواما)يقترفون ذنباً فإنه بإدراكهم الطفويل حياولون االختباء واالختفاء عن األعني أي 
ظهرت األعضاء التناسلية ولكن بدا هلما أن هذا العمل سيء ومنها جاءت السيئة والسيئات وهنا بني مرحلة 

من مراحل وجود الضمري الذي يؤنب اإلنسان والتصرف البدائي الطفويل لردة الفعل للضمري اإلنساين بدائية 
 .الذي بدأ بالتشكل

علماً بأن جنس آدم عند نفخه الروح كان عارياً ال يعرف املالبس وكان يعيش يف منطقة ذات مناخ حار 
 .(119طه ) (ال تظما فيها وال تضحى) :حيث قال

 
 ة اإلنسان القدمي من آدم إىل نوحمرحل: رابعاً

لقد بدأ القصص بعد آدم بنوح مباشرة، ومل يغط الفترة الطويلة بني آدم ونوح حيث أن البش اليت تعلمت 
حيث قلنا إن البشر . التجريد من آدم املصطفى يف كل منطقة وجد فيها البشر استمرت عملية األنسنة
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ن منطقة أي أن آدم املصطفى كان أكثر من واحد يف أكثر من انتشرت قبل األنسنة وأن آدم كان يف أكثر م
وإن البشر اليت مل تتعلم التجريد منه انقرضت وهذا ما يسمى باإلنسان القدمي الذي انقرض ألنه مل تتم . منطقة

  .عنده عملية األنسنة بالتجريد
صوت واملدلول دون القفزة إىل أي أن اإلنسان القدمي هو اإلنسان الذي بقيت عنده العالقة الطبيعية بني ال

لقد بدأ القصص القرآين بنوح ألنه يعتقد بأن نوحاً ميثل بداية التاريخ اإلنساين احلديث . العالقة االصطالحي
يف منطقة الشرق األوسط على األقل، ومرحلة نوح متثل اكتمال لغة جمردة بأبسط أشكاهلا حىت حصل الوحي 

كن أن يكون هناك وحي بدون لغة تقوم على عالقات جمردة، هذا الوحي للجنس البشري من اهللا، ألنه ال مي
بدأ بنوح بأبسط صورة جمردة وانتهى مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فأصبح القرآن قمة التجريد اللغوي عندما 

ولكن  .واعتربت لغة القرآن قمة العالقات املنطقية اردة" اللسان العريب املبني"وصل اللسان العريب إىل طور 
 .ماذا خيربنا القرآن عن الفترة الواقعة بني آدم ونوح

لقد اعتمد التعليم بعد آدم على املشخص، وذلك بأن أرسل اهللا من املالئكة رسالً ترى بالعني اردة وتسمع 
من  فقال املأل الذين كفروا) :باألذن، لذا عندما بعث نوحاً وكان هنا لغة جمردة يف شكلها األوىل قال له قومه

 (قومه ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اهللا ألنزل مالئكةً ما مسعنا ذا يف آبائنا األويل
 .(24املؤمنون )

 :إذا حللنا هذه اآلية نرى ما يلي
االستغراب بأن بشراً جاءه وحي من اهللا ليدعي بذلك الزعامة على قومه علماً بأن قومه تعودوا على أن  -أ
ألنزل )هنا الحظ  .(ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة) :تصال من اهللا بالبشر كان عن طريق املالئكة لذا قالوااال

قابلة "أي وضع صيغة اإلنزال أي أن املالئكة اليت بعثها لتتصل بالناس مشخصة وترى باحلواس  .(مالئكة
ترتل املالئكة والروح فيها )كقوله " نزل"أما عندما يرتل املالئكة وال ترى باحلواس يستعمل صيغة " لإلدراك

 .(4القدر ) (بإذن رم من كل أمرٍ
 .(ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني) :ولكي يؤكد أن هذه أول مرة يأيت ا الوحي إىل جنس البشر عندهم قالوا

ول لكم إين وال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أق) :لقد أكد هلم نوح من طرفه ما يلي - ب
هود ) (ملك وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا خرياً اهللا أعلم مبا يف أنفسهم إين إذاً ملن الظاملني

31) . 
لقد أكد أن اللغة اليت يتكلم ا نوح وقومه هي لغة جمردة مقطعة إىل مقاطع صوتية متميزة وذلك ليبني  -ج

كذلك ) .(2الشورى ) .(عسق) .(1الشورى ) .(حم) .قولهأن اإلنسان أصبح جاهزاً لوحي وذلك يف 
 .(3الشورى ) (يوحي إليك وإىل الذي من قبلك اهللا العزيز احلكيم

عبارة عن ثالثة مقاطع صوتية مقطعة " عسق"عبارة عن مقطعني صوتيني متميزين وأن " حم"هنا نالحظ أن 
سان العريب تستعمل يف خرب غري ابتدائي للتعليق وكذلك يف الل "كذلك"مث اتبع هاتني اآليتني بقوله . متميزة
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كذلك يوحي إليك وإىل الذين من ) :حيث شرحها بقوله (عسق–حم )على خرب ابتدائي واخلرب االبتدائي هو 
هنا وضع املفعول به قبل الفاعل ألمهية اخلرب، واخلرب هو أنه عندما وجد القطعان  .(قبلك اهللا العزيز احلكيم

ان والثالثة مقاطع الصوتية املتميزة بدأ الوحي وعلى هذا الغرار كان الوحي للنيب صلى اهللا الصوتيان املتميز
 .(7الشورى ) (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً)عليه وسلم وللذين من قبله لذا أضاف إليها اآلية 

ن احلديث يف الشرق ولكي يبني أن نوحاً هو أول من أوحي إليه من البشر قاطبة، وأن به بدأ تاريخ اإلنسا
 .(163النساء ) (اآلية.. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده ) :األوسط على األقل قال

واآلن ما هي األشياء اليت جاءت لإلنسان يف الفترة بني آدم املصطفى ونوح؟ أي يف فترة االنتقال من العالقة 
 ة االصطالحية؟الطبيعية بني الصوت واملدلول إىل العالق

حيث أكد الكتاب بأن اإلنسان تعلم " التقليد"ممارسة اإلنسان لدفن املوتى عن طريق التعليم املشخص املباشر 
فبعث اهللا غراباً يبحث يف األرض لرييه كيف يواري )مرتبطاً حباسيت السمع والبصر " فؤادياً"دفن املوتى تعليماً 

املائدة ) (مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمنيسوءة أخيه قال يا ويليت أعجزت أن أكون 
31). 

لقد ذكر هذه احلاثة ليؤكد أن اإلنسان كان ال يعلم دفن املوتى، وقبل ذلك كان يترك املوتى يف العراء 
غات، بأن األمساء ال تعين األلسن والل .(وعلم آدم األمساء كلها) :كالبهائم، وهذا يؤكد مرة أخرى قوله تعاىل

فكيف ميكن أن يتعلم آدم . ألن اإلنسان ال ميكن أن يكون عنده دالالت دون أن يكون هلا مدلوالت يف ذهنه
على أا أمساء  .(األمساء)لذا فتفسري . مثالً باللسان العريب وهذا الفعل ليس له مدلول يف ذهنه" دفن"فعل 

ليزية؟ وأا جاءته إهلاماً، هذا التفسري هو تفسري األشياء كلها وال ندري بأية لغة؟ هل هي بالعربية أو اإلجن
 .خاطئ

هنا جيب أن ). 26املائدة ) (واتل عليهم نبأ ابن آدم باحلق) :ولقد أكد أن هذه احلادثة حصلت بعد آدم بقوله
ه نفهم أن ابين آدم ال تعن أوالد آدم املباشرين من صلبه، ولكن نفهمهما كقولنا حنن أبناء آدم بأي حنن أبناؤ

 ."ابن جامعة دمشق"كقولنا عن الذي خترج من جامعة دمشق . باألنسنة وليس بالبشرية
أوهلما عن طريق املالئكة : وهكذا نرى أن اإلنسان تعلم يف هذه الفترة تعليماً مشخصاً فقط وذلك عن طريقني

فاطر ) ( فيها نذيروإن من أمة إال خال) :فكانت مشخصة يراها اإلنسان ويسمعها وقد مساها النذر، لذا قال
لقد أرسل اهللا هذه النذر إىل كل التجمعات اليت بدأت باألنسنة يف كل أحناء األرض، هذه املالئكة ). 24

أعطتهم فكرة أولية عن اهللا والتوحيد بأبسط صورة البدائية وعن التقرب والعبادة هللا بأبسط الصور البدائية 
رى جتمعاً إنسانياً مهما كان بدائياً إال ولديه فكرة ما عن اهللا، ولديه لذا ال ن. املشخصة، وهي تقدمي القرابني هللا

 .مفهوم ما للتضحية والتقرب من اهللا أوالً واليت تشوهت فيما بعد وأصبحت التقرب من اآلهلة
واتل ) :هذا املفهوم يف أبسط صورة بقي عندنا حنن املسلمني يف الذبح يف عيد األضحى املبارك ويف هذا قال

م نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر قال ألقتلنك قال إمنا يتقبل اهللا عليه
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 .(27املائدة ) (من املتقني
ونالحظ أيضاً منو . هنا نالحظ أن مفهوم التقوى مل يكن جمرداً بل كان تقبل اهللا للقربان تقبالً مادياً حمسوساً

لئن بسطت إيل يدك ) :بالتقوى وظهور املفهوم االجتماعي لرفض قتل النفس بقوله مفهوم الضمري اإلنساين
 .(28املائدة ) (لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف اهللا رب العاملني

من أجل ذلك كتبنا على بين ) :علماً قتل النفس مل حيرمه اهللا سبحانه وتعاىل إال يف رسالة موسى لذا قال
أي أن الناس ). 32املائدة ) (أنه من قتل نفساً بغري نفسٍ أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاًإسرائيل 

 .قبل موسى كانت تتصرف حسب أعرافها يف عقوبة قتل النفس أو يف العقوبة اليت تستحق قتل النفس
ان واحد وهو رسول فنوح إنس) 105الشعراء ) (كذبت قوم نوح املرسلني) :وهكذا نفهم فقط قوله تعاىل

باجلمع؟ هنا نفهم بأنه قبل نوح كان املرسلون من املالئكة فكذبوهم وكذبوا نوحاً معهم  (املرسلني) :فلما قال
 .(املرسلني) .فقال

أو إرسال مالئكة مشخصة تعلم ما يلي باإلضافة إىل دفن " التقليد"التعليم املشخص املباشر : اتني الطريقتني
 :املوتى والقرابني

تعلم اللباس بأبسط صوره بقوله بعد ذكر آدم الثالث واالنتقال إىل مرحلة : عن طريق املالئكة املشخصة
يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خري ذلك من ) :األنسنة مباشرة

باس اإلنزال ومل يذكر الترتيل أي أن هنا نالحظ كيف ذكر عن الل). 26األعراف ) (آيات اهللا لعلهم يذكرون
ولو ذكر الترتيل للباس لعىن بذلك أنه أرسل مالبس خميطة من . اإلنسان أدرك اللباس عن طريق شيء ما قلده

أي أن بدايات اإلنسان احلديث كان . عنده، أي جاءت املالبس بعينها من عند اهللا وليس فكرة املالبس
 ."انظر فصل املفاهيم اجلمالية يف الباب الرابع"ء شرحه يف سورة النحل اإلنسان يلبس شيئاً ما، وهذا الشي

لقد ذكر الكتاب أن اإلنسان عاش يف . وعن طريق التعليم املباشر التقليد اكتشف اإلنسان النار واستعملها
بيعية بدون وحنن نعلم إىل يومنا هذا أن الغابات ميكن أن تشب فيها احلرائق الط" غابات"مناطق هلا غطاء نبايت 

تدخل اإلنسان، وقد تدوم هذه احلرائق مدة طويلة وتلتهم النار مساحات كبرية كبرية، وهذه احلرائق، إذا 
رآها اإلنسان فهي ملفتة للنظر، ألا تصدر حرارة وتضيء يف الليل وتنتقل وتتوسع من شجرة إىل أخرى 

ر مالحظة اإلنسان هلذه احلرائق، وكيف أا فمن تكرا. وتسبب خوفاً وذعراً له وللحيوانات اليت تعيش معه
. تنتقل من فرع شجرة إىل فرع آخر، وكيف تسبب اخلوف للحيوانات كلها وتصدر حرارة وتضيء يف الليل

الذي جعل لكم من الشج األخضر ناراً فإذا أنتم منه ) :فعند ذلك أوقد النار منها لنفسه لذا قال تعاىل
 .(80يس ) (توقدون

هي اليت أوقد منها اإلنسان بعد أن رآها مرات " الغابات"لنار اليت جعلت من الشجر األخضر هنا ذكر بأن ا
 ."فإذا أنتم منه توقدون"ولو أوقد اإلنسان النار من أول مرة رآها لقال  (فإذا)عديدة لذا قال 
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عندما أشعل اإلنسان هنا يعطينا القرآن حقيقة تارخيية كربى وهي أن اإلنسان أوقد النار ممن حرائق الغابات، و
النار بواسطة االحتكاك كان يعرف النار وفوائدها ومضارها وكان حباجة إليها ومن االحتكاك اكتشف كيف 

 .يشعلها بنفسه
هذه النواحي اليت أعطاها القرآن تعترب قفزات نوعية هائلة يف تقدم اإلنسان حنو األنسنة وابتعاده عن اململكة 

 .احليوانية
 .ملوتى ظهر مفهوم اجتماعي وذلك بالقيام بعمل ما يتعلق بغريه وله فيه ولآلخرين مصلحةففي ظاهرة دفن ا

ويف ظاهرة القرابني ظهر مفهوم التضحية واإليثار، وهو مفهوم التقوى بأبسط صوره والذي جاء فيما بعد 
 .مبفهوم العبادات واإليثار

ور الضمري االجتماعي وظهور األخالق اليت ويف ظاهرة االمتناع عن قتل النفس تعبري مباشر عن بداية ظه
 .قمتها" الفرقان"كانت الوصايا العشر 

ويف ظاهرة اشعال النار قفز اإلنسان قفزة معرفية كربى حيث أن إشعاهلا أوالً من حرائق الغابات مث من 
أن الفترة ونرى . االحتكام مكنته من الدفاع عن النفس والرؤيا يف الليل وظهور ظاهرة أكل اللحم مشوياً

إىل توليد القوة " توليد احلرارة من قوة ميكانيكية"الزمنية الكربى ابتداء من إشعال اإلنسان النار باالحتكاك 
 .امليكانيكية من احلرارة باحملرك البخاري أخذت اآلالف من السنني

 
 :اإلنسان احلديث

أبسط بصورها حيث مسحت هذه اللغة لقد قلنا إن اإلنسان احلديث الذي بدأ بنوح كان ميلك لغة جمردة يف 
فعن . بظاهرة الوحي علماً بأنه كان هناك مرحلة انتقالية اشترك فيها الوحي ارد مع املالئكة املشخصني

 (كذبت عاد املرسلني) :وعن مرحلة عاد قال) 105الشعراء ) (كذبت قوم نوح املرسلني) :مرحلة نوح قال
قبل هود ومع هود لذا "النذر"يف مرحلة عاد إذ إنه جاءت املالئكة  ولكن هناك ناحية هامة (123الشعراء )

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه أال تعبدوا إال اهللا إين ) :قال
 .(21األحقاف ) (أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

لذا كانت هداية هود على ). 21األحقاف ) (وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه) :هنا الحظ قوله
قالوا يا هود ما ) :حيث مل يأت قومه بالبينات املادية اليت طالبوه ا .(ومن بني يديه) :أيدي النذر اليت عاصرته

هنا نالحظ طلب الناس للبينة  .(53هود ) (جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك وما حنن لك مبؤمنني
هللا أن ال نتبع كالم أي شخص مبجرد أنه قال كذا وكذا بدون بينات وقد كانت بينة النيب صلى حيث يعلمنا ا

 ."الرسالة"الذي هو تصديق بالذي بني يديه " النبوة"اهللا عليه وسلم هي القرآن 
كذبت قوم لوط ) :وكذلك قال يف لوط). 141الشعراء ) (كذبت مثود املرسلني)وكذلك قال يف مثود 

وملا جاءت رسلنا لوطاً سيء م وضاق م ذرعاً وقال هذا يوم ) :وقوله). 160الشعراء ) (املرسلني
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ولقد جاءت ) :والبراهيم أيضاً جاءت املالئكة املشخصة باإلضافة إىل الوحي يف قوله). 77هود ) (عصيب
وقد انقطعت  .(69هود ) .(رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالماً قال سالم فما لبث أن جاء بعجل حينئذ

 .املالئكة عند موسى حيث بعث اهللا معه أخاه هارون، وعند عيسى، وعند حممد صلى اهللا عليه وسلم
أما بينة حممد صلى اهللا عليه . ولكن بينات موسى وعيسى كانت خارج النبوة والرسالة وكانت مادية مشخصة

عقوالت سبقت احملسوسات وعند هذا وفيها قمة العالقات اردة أي أن امل (القرآن)وسلم فكانت نبوته 
 .نضجت اإلنسانية مهيأة لتتم مسرية التطور واألنسنة لوحدها إىل قيام الساعة

إن القصص يف الكتاب يعطينا تطور التشريعات يف الرساالت واملعلومات يف النبوات بالنسبة لإلنسان احلديث 
وهكذا جيب أن يدرس القصص يف . القصص وهنا يكمن سر. ابتداء من نوح إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم

وإن من يقول  .أما من يقول إن القصص جاء لتسلية النيب صلى اهللا عليه وسلم فهذا نوع من العبث. الكتاب
بأن تكذيب نوح هو مبثابة تكذيب للرسل اليت جاءت من بعده  (كذبت قوم نوح املرسلني) :عن قوله تعاىل

فتكذيب قوم  .أن يكذب من معه ومن قبله ولكنه ال يكذب من هو بعدهفهذا عبث أيضاً ألن اإلنسان ميكن 
نوح له وملن قبله ال يعين تكذيب حممد صلى اهللا عليه وسلم إذ ليس هلم آية عالقة مبحمد صلى اهللا عليه 

 .واهللا أعلم. وسلم وإال فإم شركاء هللا يف معرفة سياق التاريخ الذي هو غيب بالنسبة هلم

 الفصل الثالث
ظرية املعرفة القرآنيةن  

 

 متهيد

قلنا إن العالقات اردة اليت جاء التعبري عنها باللغة اردة والرباط املنطقي القائم على عدما لتناقض بالربط 
بني نقيضني مها الرمحن والشيطان هي نفخة الروح وهي اليت حولت البشر إىل إنسان ومازالت نفخة الروح 

 :يت أجنزته اإلنسانية بفرعني رئيسيني ومهاتقوم ذا العمل اجلبار ال
خط التشريع والعبادات واألخالق وهو العالقات االجتماعية والقانونية بني الناس والتعبدية بني الناس  - 1

 ."خط الرساالت"واهللا وهي اليت نقول عنها العالقات املتحضرة 
ليت مسحت لإلنسان بتسخري الطبيعة ملصلحته خط تقدم املعرفة اإلنسانية باملوجودات وظواهر الطبيعة وا - 2

 ."العلماء ورثة األنبياء" "خط النبوات"والسيطرة عليها 
، وعلى اخلط الثاين "االجتماعي واألخالقي والتعبدي"إننا سنطلق اصطالحا على اخلط األول العقل االتصايل 

 .العقل العلمي
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معا فقد مساه روحا " العقل االتصايل"والرسالة " العقل العلمي"ومبا أن الكتاب كله حيتوي على النبوة 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نورا دي به من )

ومسي جربيل روحا ألنه كان ينقل األوامر ). 52الشورى ) .(نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم
 ."النبوات"واملعلومات " الرساالت"

 ."االجتماعي"ويف العقل االتصايل " املعريف"وهنا يكمن جدال إلنسان يف العقل العلمي 
وأعطى تعريف الروح بشكل قاطع يف أا أوامر رب العاملني يف الرساالت واملعلومات املوحاة يف النبوات 

ولكي ). 85اإلسراء ) .(قليال ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال) :بقوله
يبني أن الروح يف هذه اآلية هي جممل الوحي أي األوامر والنواهي واملعلومات إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 :أتبعها بقوله
 . (86اإلسراء ) .(ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك مث ال جتد لك به علينا وكيال)

 :رة الفكر غري املوجودة يف بقية األشياء اليت نعرفها لذا قالقلنا إن جدل اإلنسان يتجلى يف ظاه
 . (54الكهف ) .(ولقد صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل وكان اإلنسان أكثر شيء جدال)

 :ويف قوله .تبني هذه اآلية أن قوانني اجلدل هي من القرآن وأن األمثال املضروبة يف الكتاب هي من القرآن
أي أن اجلدل املوجود يف . للداللة على الزيادة الكمية يف اجلدل" أكثر"استعمل كلمة  (أكثر شيء جدال)

ولو كان . األشياء موجود يف اإلنسان ولكن هناك جدال يف اإلنسان غري موجود يف األشياء، هو جدل الفكر
 ."يء جدالوكان اإلنسان أكرب ش: "لقال. جدل اإلنسان هو نفس جدل األشياء ولكنه أوضح يف اإلنسان

والقانون الثاين العالقة املتبادلة بني . لقد شرحنا يف قوانني اجلدل القانون األول للجدل يف الشيء الواحد
وهذه العالقة موجودة يف مستويات التأثري املتبادل وهي عالقة  ."األزواج"األشياء املتميزة بعضها عن بعض 

هذان .  خمتلفني توجد يف مستوى تأثري وليست يف وحدةيف غاية التعقيد حيث ن العالقة الزوجية بني شيئني
 .القانونان يعمالن يف األشياء ومن ضمنها اإلنسان كبشر ومها العمود الفقري لقوانني القدر

 
 :األضداد

ففي األشياء ال يوجد أضداد بل أزواج . إن مفهوم األضداد خيتلف كثريا عن مفهوم املتناقضات واألزواج
فالقانون األول للجدل . ألضداد موجودة يف ظواهر األشياء اليت تدرس من قبل اإلنسانومتناقضات، ولكن ا

ولكننا ال نقول . وكذلك األرض والشمس مها من األشياء. يف الشيء الواحد وعيناه من خالل املوت واحلياة
سها، وكذلك عن الليل والنهار أما من األشياء ولكنهما ظاهرة طبيعية تولدت عن دوران األرض حول نف

 .الصيف والشتاء مها ظاهرتان تولدتا عن دوران األرض حول الشمس
هذه األضداد واليت هي من ظواهر األشياء هي الطريقة اليت يستوعب ا اإلنسان األشياء وهلا وحدة تسمى 

ا وحدة األضداد حيث أن األضداد يلغي بعضها بعضا وال جتتمع ولكنها تتعاقب وتتناوب، ويوجد يف تناو
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  .مرحلة انتقالية
فاألشياء يف الطبيعة ال يلغي بعضها  .فمثال بني الليل والنهار يوجد الفجر، وبني النهار والليل يوجد الغسق

حيث نفهم هذا النفي واإلثبات من . يكمن يف ظواهر هذه األشياء "النفي واإلثبات"بعضا ولكن اإللغاء 
 .وهذا ما تدرسه العلوم. اخل..ةخالل احلركة امليكانيكية واحلرارية والعضوي

واللغة هي حال هذا الفكر وال تنفصل عنه، فقد مت التعبري عن . ومبا ن الفكر اإلنساين ظاهرة وليس شيئا
أي أننا . الفكر اإلنساين يف ظاهرة األضداد وقد ظهرت هذه األضداد يف اللغة كحامل للفكر ال ينفصم عنه

 :ميكن أن نورد ما يلي
وقد أدى هذا القانون لتطور اللغات " قانون صراع املتناقضات يف الشيء الواحد: "ألول للجلالقانون ا - 1

 .كمفردات جديدة وقوانني للصرف
وقد أدى هذا القانون إىل العالقات  "قانون التأثري والتأثر املتبادل بني الشيئني"القانون الثاين للجدل  - 2

 .اج املعاين املختلفة قد عرب عنه يف قوانني النحواملنطقية بني الكلمات يف تأليف اجلمل وإخر
مبا أن التعبري عن ظواهر الطبيعة جاء يف األضداد فجاءت األضداد يف التعابري اللغوية ويف املعاين الكلمات  - 3

أي التعبري عن الفكر، فقد جاءت املتناقضات يف الفكر اإلنساين املعريف يف مصطلحي الرمحن والشيطان 
فجور، "، "حب، كراهية" "شهيق، زفري" "قيا، قعود"وجاءت األضداد يف التعابري اللغوية " الوهماحلقيقة و"

  ."ميني، يسار" "قليل، كثري" "كبري، صغري" "سالب، موجب" "كفر، إميان"، "تقوى
ن عدم أي وجب علينا متييز النقيضني يف الرمحن والشيطان أي احلقيقة والوهم امللتبسني معا واملربوطني بقانو

التناقض وبني التعبري اللغوي على ظاهرة ما وذلك يف األضداد أي أن الرمحن هو اجلانب احلقيقي والشيطان 
وظاهرة األضداد يف بنية  .اجلانب الومهي يف الضد الواحد علما بأن احلركة بني األضداد هي حركة تناقضية

 :اللسان العريب واضحة بشكل جلي يف الظاهرتني التاليتني
يوجد أفعال يف اللسان العريب ذات تراكيب صوتية حبيث إذا انعكس التركيب الصويت انعكس املعىن، أي  -   أ

 :أعطت املعىن املضاد متاما
 .ومنها جاء الكتاب واملكتب والكتابة" تعين جتميع األشياء بعضها إىل بعض"كتب  -
فليبتكن آذان )بعض، كقوله تعاىل تعين تفريق الشيء إىل قطع أو تفريق األشياء بعضها عن "ب ت ك  -

 . (119النساء ) .(األنعام
 .أي أنه شفاف ميرر الضوء). 35النور ) .(كوكب دري)تعين اإلعطاء كقوله تعاىل "در  -
 ."عين رد الشيء"رد  -
 .ضاف" عكسها يف الصوت واملعىن"فاض  -
 .عىن رهن وتعين احلجز ومنه جاءت الرهينةعكسها يف الصوت وامل .ر مسي النهررا ألنه ينهر املياه وميررها -
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 .شرف تعين العلو ومنه جاءت الشرف والشرفة، عكسها يف الصوت واملعىن فرش -
 .حبس تعين احلجر عكسها يف الصوت واملعىن سبح وتعين احلركة املستمرة -
وت واملعىن بج جب وتعنيا لتجميع ومنه جاء معىن اجلب وهو املكان الذي جيمع املياه وعكسها يف الص -

 .فنقول جبت األرض املاء أي طرحته
 .رخص تدل على الرخاوة، عكسها يف املعىن والصوت صخر -
 .س رح تدل على اإلطالق وعكسها يف املعىن والصوت ح رس -
 .ح زم تدل على شدة يف األمر وعكسها يف املعىن والصوت م زح -
 .عىن قلععلق منها تعليق شيء بشيء آخر عكسها يف الصوت وامل -
 .قشع عكسها يف الصوت واملعىن عشق -
فأحيانا . املعىن واملعىن املضاد متاما يف نفس الفعل: يوجد يف اللسان العريب أفعال كل فعل حيمل املعنيني -  ب

 :يأيت الفعل باملعىن األول وأحيانا يأيت باملعىن املضاد متاما وأحيانا يأيت باملعنيني معا، ومن هذه األفعال
وما يتبع أكثرهم إال ظنا إن الظن ال يغين من ) :املعىن األول الشك كقوله تعاىل: هلا معنيان متضادان: نظ -

 . (12احلجرات ) .(إن بعض الظن إمث) .(36يونس ) .(احلق شيئا
 .(الذين يظنون أم مالقوا رم وأم إليه راجعون) :وجاءت يف املعىن املضاد وهو اليقني يف قوله تعاىل

البقرة ) .(قال الذين يظنون أم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا) :وقوله .(46لبقرة ا)
فهو يف * إين ظننت أين مالق حسابية * فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه ) :وقوله). 249

). 53الكهف ) .(ون النار فظنوا أنعهم مواقعوهاورأى ارم)وقوله ). 21، 20، 19احلاقة ) .(عيشة راضية
فقال له فرعون إين ) :وقوله) 25- 24القيامة ) .(تظن أن يفعل ا فاقرة* ووجوه يومئذ باسرة)وقوله 

 . (101اإلسراء ) .(ألظنك يا موسى مسحورا
ىن األول جاءت يف قوله ففي املع. والثاين األنفة والكرب .األول الذل واخلنوع: فعل له معنيان متضادان: عبد -

التائبون العبادون )وكقوله تعاىل  .ومنها جاءت العباد والعبيد). الفاحتة) .(إياك نعبد وإياك نستعني)تعاىل 
إن الذين ) :وقوله). 3الكافرون ) .(ال أعبد ماتعبدون) :وقوله .(112التوبة ) .(احلامدون السائحون

وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل ) :وقوله). 60غافر ) .(يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين
 . (53األنبياء ) .(قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين) :وقوله تعاىل .(123هود ) .(عليه

 .(قل إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين) :وجاءت مبعىن التكرب واألنفة واالستعالء يف قوله تعاىل
 .(81الزخرف )

هللا أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن الرمحن مل يلد ومل يولد فإذا تبني أن له ولد فإن النيب وهذا يعين أن ا
 .صلى اهللا عليه وسلم هو أول إنسان يكفر به ويستنكف عنه
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هذه اآلية ). 56الذاريات ) .(وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون) :وجاءت حتتمل املعنيني معا يف قوله
اجلن واإلنس أحرارا وهلم حرية االختيار، فمنهم من يعبد مبفهوم التذلل والطاعة، ومنهم من فاهللا خلق . خربية

وهذه اآلية تعطينا الغاية من خلق اإلنسان وهي احلرية وتنسجم مع . يعبد باملفهوم املضاد، أي يكفر ويتكرب
 . (29كهف ال) .(اآلية..وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) :قوله تعاىل

 
ربنا إنك ) :ففي املعىن األول جاءت يف قوله تعاىل .األول الستر والثاين الظهور: هلا معنيان متضادان: خفى-

) 18احلاقة ) .(يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية) :وقوله تعاىل) 38إبراهيم ) .(تعلم ما خنفي وما نعلن
 . (37األحزاب ) .(وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه) :وقوله

إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا ) :ويف املعىن الثاين أي الظهور والعلن جاءت يف قوله تعاىل
طه ) .(وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى) :وقوله تعاىل .مبعىن ظهرها" أخفيها"هنا  .(15طه ) .(تسعى

 .تعين العلن أي يعلم السر والعن" وأخفى"هنا ) 7
. ففي معىن االرتفاع جاءت كلمة التل وهواملكان املرتفع. االرتفاع واالخنفاض: هلا معنيان متضادان مها: تل-

أي أخفضه على جبينه ) 103الصافات ) .(فلما أسلما وتله للجبني) :وفيمعىن االخنفاض جاءت يف قوله تعاىل
 .إىل األرض ليذحبه

وجاءت يف ". أي خادمة"ونقول فالن موىل فالن " أي سيدنا"ا فنقول اهللا موالن. هلا معىن السيد والعبد: موىل-
 . (5مرمي ) .(وإين خفت املوايل من ورائي) :املعىن األول يف قوله تعاىل

وأمرت ألعدل ) :ففي معىن العدل جاءت يف قوله تعاىل .والظلم" املساواة"العدل : هلا معنيان متضادان: عدل-
وإذا ) :وقوله تعاىل). 3النساء ) .(اآلية…فتم أال تعدلوا فواحدةفإن خ) :وقوله). 15الشورى ) .(بينكم

أإله مع اهللا بل هم قوم ) :ويف املعىن الثاين يف قوله تعاىل). 152األنعام ) .(قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب
 . (60النمل ) .(يعدلون

 :فاملعىن األول جاء يف قوله تعاىل. اجلور والطغيان: والثاين. األول الرب واإلحسان: هلا معنيان متضادان: قسط-
). 3النساء ) (…وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى) :وقوله تعاىل). 42املائدة ) .(إن اهللا حيب املقسطني)

 . (15اجلن ) .(وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا) :واملعىن الثاين جاء يف قوله تعاىل
وكال منها رغدا حيث ) :ول جاءت يف قوله تعاىلوتعين شظف العيش ورخاءه ففي املعىن األ: رغد-

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمن مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل )ويف املعىن الثاين  .(35البقرة )(شئتما
ومن أراد  .(112النحل ) .(مكان فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون

 .وفيزياء الفكر واملادة (جدلية احلرف العريب)ضوع فلرياجع كتاب األستاذ حممد عنرب االستفاضة يف هذا املو
 :يف املواقف الفكرية اإلنسانية" جدل"كيف استعمل الكتاب فعل 

وذلك يف " حمتواه"مبا أن جدل اإلنسان قائم على جدل األضداد يف مظهره وجدل املتناقضات يف جوهره 
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عند اإلنسان يف حالة األضداد وليس " جدل"د استعمل الكتاب فعل تفكريه العقائدي ويف سلوكه فق
 .األزواج علما بأن العالقة بني األضداد هي عالقة تناقضية

 . (56الكهف ) .(وجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق واختذوا آيايت وما أنذروا هزوا) - 1
 . (5غافر ) .(عقاب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق فأخذم فكيف كان)

هنا نالحظ كيف استعمل اجلدل بني الباطل واحلق، ومها من األضداد يف وحدة هي الفكر اإلنساين، وقد قلنا 
موقف وموقف "، ونالحظ هذا املعىن"موقف وموقف مضاد"إن أحد معاين اجلدل هو الكالم ومراجعة الكالم 

 :بشكل كامل يف قوله تعاىل". مضاد
اادلة ) .(اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما إن اهللا مسيع بصري قد مسع اهللا قول)
لقد كانت املرأة اليت تشتكي اللنيب حول املظاهرة يف موقف مضاد فيما يتعلق بزوجها ولكنها هي ليست ). 1

 .(جتادلك يف زوجها) :فحول املوقف بالنسبة لزوجها قال. يف موقف مضاد مع النيب
هنا نالحظ كيف استعمل فعلي  .(واهللا يسمع حتاوركما) :وحول عالقتها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وعندما يوجه اإلنسان كالما إىل آخر، أمرا أو يا أو خربا بدون أن يعرف . احلوار واجلدل يف آيةواحدة
 .(ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقونوال ) :كقوله تعاىل لنوح" خطابا"موقف اآلخر، يف هذه احلالة يسمى 

ومن هنا جاء مفهوم املهرجان اخلطايب حيث يعرض اإلنسان يف خطابه وجهة نظر، وبعد ذلك ) 37هود )
 .جيادله قسم من الناس، وقسم آخر حياوره

 . (56فر غا) .(إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه) - 2
 . (35الشورى ) .(ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ماهلم من حميص) -
 . (25األنعام ) .(حىت إذا جاؤوك جيادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إال أساطري األولني) -
 . (4غافر ) (ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا) -

أي ميكن أن يكون هناك حواريني اثنني " حياورون"ومل يقل" نجيادلو"هنا نالحظ أن اجلدل غري احلوار فقد قال 
ولكن الذي يتخذ موقفا ضد آيات اهللا فهذا موقف جديل لذا قال عن الذي . من املؤمنني حول معىن آية

إن يف صدورهم إال ) :وقال عنهم .(الذين كفروا) : وقال عنهم .(ماهلم من حميص)جيادلون يف آيات اهللا 
 . (56غافر ) .(هكرب ما هم ببالغي

 . (32هود ) .(قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) - 3
 . (71األعراف ) .(أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم)-

هنا كان موقف جديل بني نوح وقومه وبني هود وقومه وكان اجلدل قائما بينهم على الوحدة والتعددية لذا 
وكان هذا املوقف اجلديل بني الوحدانية والتعددية بني النيب صلى اهللا عليه  .(أمساءأجتادلونين يف ) :قال هلم هود

 . (68احلج ) .(وإن جادلوك فقل اهللا أعلم مبا تعملون) :وسلم وقومه يف قوله
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ولكي يبني أن اجلدل من األضداد ميكن أن يكون يف اإلنسان الواحد وأن األضداد تتناوب وتتعاقب قال -4
إن إبراهيم حلليم أواه * فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط ) :عن إبراهيم

 . (75-74هود ) .(منيب
لقد اختذ إبراهيم موقفا مضادا حني جادل رب العاملني يف قوم لوط فاهللا يريد أن يهلكهم وكان موقف إبراهيم 

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد داء أمر ربك ) :يهورد اهللا عل .(جيادلنا يف قوم لوط)هو التريث لذا قال 
 . (76هود ) .(وإم آتيهم عذاب غري مردود

هود ) .(إن إبراهيم حلليم أواه منيب) :ولكي يبني وحدة األضداد يف إبراهيم أوردها يف آية منفصلة يف قوله
فاإلنابة أما حبلم . نيب من اإلنابةفاحللم هو من األناة، والتأوه من العجلة فهما متضادان ووحدما هو م). 75

وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال ) :ولكي يبني أن األضداد تتناوب وتتعاقب قال يف سورة التوبة. أو بتأوه
الحظ ). 114التوبة ) .(عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم

 :التناوب يف قوله تعاىل
 .إن إبراهيم حلليم أواه -ن إبراهيم ألواه حليم إ

 .كالتنفس الذي هو وحدة الشهيق والزفري" أواه حليم"واإلنابة هي وحدة 
هنا نالحظ اجلدل يف األضداد يف املواقف اإلنسانية، ففي موقف إبراهيم مع أبيه كان أواها حليما أي كان 

م، ويف موقفه من قوم لوط كان موقف إبراهيم هو تأجيل يستعجل االستغفار ألبيه لذا غلب األواه على احللي
وهكذا ال نستغرب ملاذا مسي إبراهيم خليل الرمحن، والرمحن ففيه توليد . العذاب لذا غلب احلليم على األواه

 .الثنائيات
 

 :جدل األضداد يف العالقات االجتماعية والسياسية والفكرية بني الناس
ذي يعترب ظاهرة للتعبري عن املتناقضات الداخلية يف العالقات االجتماعية لقد قسم القرآن جدل األضداد ال

 :واالقتصادية والسياسية والفكرية بني الناس إىل نوعني من اجلدل
 :النوع األول -

جدل متصاحل غري متخاصم أي هناك مواقف جدلية بني جمموعتني من الناس ولكن هذه املواقف ليست مواقف 
وال جتادلوا أهل ) :وذلك يف قوله" اجلدل باليت هي أحسن"قد أطلق عليها القرآن تصادمية وبدون عنف و

الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم 
هناك جدال  يعين بالضرورة أن .(إال باليت هي أحسن) :فقوله). 46العنكبوت ) .(واحد وحنن له مسلمون

مضادا وهنا نالحظ كيف بني الكتاب العالقة بني املسلمني وأهل الكتاب فالعالقة العقائدية هي عالقة جدل 
أي هناك مواقف جدلية ولكنها غري تصادمية، ولكن فيما يتعلق بالعدل والظلم  (باليت هي أحسن)متصاحل 

إال الذين ) :املسلمني أيضا لذا قال ميكن أن يكون هناك جدل تصادمي مع أهل الكتاب ومع غريهم من
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 .(ظلموا
هو موقف "هنا بني لنا الكتاب املوقف اإلسالمي الواضح من غري املسلمني من أهل الكتاب وهذا املوقف 

بالنسبة لألمور العقائدية وموقف جديل تصادمي يف األمور االجتماعية االقتصادية " جديل غري تصادمي
ال حيب ) :لة الظلم هذه تنطبق أيضا على العالقة بني املسلمني أنفسهم لذا قالوالسياسية يف حالة الظلم، وحا

 . (148النساء ) .(اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم
 :النوع الثاين -

هذا النوع من اجلدل بني املتناقضات يف اجلوهر واألضداد يف املظهر فيا " اجلدل املتخاصم"اجلدل التصادمي 
 :ماعية والسياسية هو جدل مربر يف احلاالت التاليةلعالقات االجت

 .(إال الذين ظلموا) :حالة الظلم لقوله -   أ
يف حالة القتال العقائدي والسياسي لفئات تعادي املسلمني عنوه وصراحة كالعالقة بني النيب صلى اهللا  -  ب

وملا ) :بني هذا يف قولهعليه وسلم واملسلمني وبني مشركي العرب حيث كانت عالقة جدل تصادمي وقد 
وقالوا أآهلتنا خري أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم * ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون 

هنا نالحظ العالقة اجلدلية املتخاصمة بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني ). 58-57الزخرف ) .(خصمون
 . خاضها النيب صلى اهللا عليه وسلم مع مشركي العربوكانت هذه العالقة واضحة يف املعارك اليت. قومه

باليت هي )وقد أكد الكتاب أن العالقة مع غري املسلمني من غري أهل الكتاب هي عالقة جدل غري تصادمي 
ال ) :وذلك عندما يكون موقف هؤالء من املسلمني موقف جدل غري تصادمي وقد أكد هذا يف قوله .(أحسن

 يقاتلوكم فيا لدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب ينهاكم اهللا عن الذين مل
 . (8املمتحنة ) .(املقسطني

. بل وضعها صيغة عامة لكل الناس" من أهل الكتاب"هنا نالحظ كيف وضع اآلية بصيغة عامة حبيث مل يقل
الذين يتخذون مواقف مضادة ما عدا  أي على املسلم أن يكون يف عالقة جدلية غري تصادمية مع كل الناس

ومع الظاملني . هؤالء الذين يتخذون مواقف جدلية تصادمية من املسلمني وحياولون احتالل أراضيهم وديارهم
 .من املسلمني ومن غريهم

 :(ن والقلم وما يسطرون)شرح قوله تعاىل  -
راك الفؤادي، العني تقلم األوالن واألبعاد حيث أنه يف اإلد" القلم"مبا أن أساس ملعرفة اإلنسانية هو التمييز 

واألشكال ضمن جمال إمكانياا، واألذن تقلم األصوات ضمن جمال إمكانياا السمعية وكذلك بقية احلواس 
مث بعد ذلك يأيت الفكر ارد وتقلم العالقات اردة بعضها عن بعض بواسطة اللغة اردة أوال مث بواسطة 

ولكن عندما بدأ . عداد والرموز ثانيا وهذه اللغة اردة والرموز تقوم على عالقات منطقيةاللغة اردة واأل
اإلنسان بالكالم كان ال مييز الذكر عن األنثى يف املتكلم واملخاطب وال مييز العدد أيضا فقد ظهر هذا التمييز 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 .يف فترات الحقة
يف الكالم اإلنساين ارد هو صوت النون وذلك يف  فالكتاب خيربنا أن غحدى وسائل التمييز اليت لعبت دورا

 . (1القلم ) .(ن والقلم وما يسطرون)قوله تعاىل 
وهللا يسجد ما ) :كقوله" ما"فنرى يف اللسان العريب أن الصيغة العامة اليت تشمل العاقل وغري العاقل هي صيغة 

 . (49النحل ) .(يف السموات وما يف األرض
وهللا يسجد من يف السموات واألرض طوعا ) :كقوله" من"يز العاقل فقط بلفظة مث استعملت النون لتمي

 . (15الرعد ) .(وكرها
 .سبقت يف االستعمال التارخيي" صيغة عامة" "ما"
  .وقد استعمل فيها صوت النون" ما"للعاقل جاءت بعد " صيغة خاصة" "من"

صيغة عامة " أنتم"حيث ". نون النسوة"يف  وكذلك لعبت النون دورا يف التمييز بني الذكر واألنثى وذلك
أي أن ميم اجلماعة سبقت نون النسوة يف االستعمال " صيغة لإلناث فقط" "أننت"للذكور واإلناث سبقت 

 .التارخيي
لذا أتبع هذا الصوت يف " التقليم"وهكذا جند أن صوت النون يف السياق التارخيي كان له دور كبري يف التمييز 

وما )وبزيادة التقليم زاد التصنيف لألشياء وهذا ما يسمى بالتسطري لذا أتبعها بقوله  .(والقلم) :اآلية بقوله
  .(يسطرون

وهو يف اللسان العريب له أصل مطرد يدل على اصطفاف الشيء " سطر"وقد جاءت يسطرون من فعل 
وهو ما  (Classification)وهذا ما يسمى باللغة اإلنيكليزية . كالكتاب والشجر وكل شيء اصطف

أي أن القلم هو متييز األشياء بعضها عن بعض وهو ما يسمى  .نسميه بالعربية التصنيف
(identification) ويف هذا قال  .مث يعقبه تصنيف األشياء حسب مواضيعها وهذا ما يسمى بالتسطري

ل ضمن أي أن كل األمور واألشياء صغريها وكبريها تدخ .(52القمر ) .(وكل صغري وكبري مستطر)
 .(Classified)التصنيف 

ومن فعل سطر جاءت األسطورة وهي تصنيف األشياء الباطلة بعضها إىل بعض إلخراج قصة وهلذا مسيت 
 .أسطورة

ن والقلم ) :لذا قال .فصوت النون زاد يف تقليم األشياء بعضها عن بعض وزيادة التقليم أدت إىل التصنيف
 .(وما يسطرون

 نون زاد يف التقليم والتصنيف يف اللسان العريب فما حال بقية األلسن؟قد يقوال لبعض إن صوت ال
 .إن الشيء املؤكد يف صوت النون هو أنه موجود يف كل ألسن أهل األرض قاطبة وبدون استثناء

 :وباإلضافة إىل صوت النون يوجد األصوات التالية يف كل ألسن أهل األرض قاطبة
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 األلف أ
 الالم ل ألر

 الراء ر
 ي الياء

 السني س
واليت تلفظ " ي س"اليت هي مقطعني صوتيني  .(يس) .ولقد ميز الصحابة الذين خطوا املصحف بني يس

 .(سالم على آل ياسني) :وبني ياسني الكلمة اليت وردت يف سورة الصافات يف قوله (YES)بالدمج 
 .ل األرض قاطبةهي مقاطع صوتية موجودة يف ألسن أه" ن"و" ألر"و" يس"أي أن ). 130الصافات )

 (العقل الرمحاين والعقل الشيطاين(جدل األضداد يف معرفة آيات اهللا : الفرع األول

 
 :أسس العقل الرمحاين: أوالً

 :لقد عرب القرآن عن جدل األضداد يف ظواهر الطبيعة يف مصطلح آيات اهللا وذلك يف قوله
 (22الروم ) .(إن يف ذلك آليات للعاملني ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم) -

. 
 . (3اجلاثية ) .(إن يف السموات واألرض آليات للمؤمنني) -
 . (4اجلاثية ) .(ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون) -
واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موا وتصريف الرياح ) -
 . (5اجلاثية ) .(ت لقوم يعقلونآيا
 . (6اجلاثية ) .(تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون) -

. بآيات اهللا 6لقد أعطى الكتاب يف سورة اجلاثية ثالثة مستويات خمتلفة لظواهر الطبيعة مساها يف اآلية رقم 
 :هذه املستويات هي

هنا  .(إن يف السموات واألرض) :واهر الطبيعة فيا لوجود املادي كله يف قولههو ظ: املستوى العام - 1
حيث أن تصديق الظواهر العامة يف  ."إن السموات واألرض"ومل يقل  .(يف السموات واألرض)نالحظ قوله 

 .(آليات للمؤمنني) :السموات واألرض هو من أركان اإلميان لذا قال
وقد جعلها  .(ويف خلقكم وما يبث من دابة) :هر احلياة العضوية يف قولههو ظوا: املستوى اخلاص األول - 2

اليقينية اليت يعترب " التسبيح"يف مستوى يقيين حيث أن اخللق والبث واحلياة واملوت هي من قوانني اجلدل 
 .(لقوم يوقنون) :البعث نتيجتها لذا قال

لليل والنهار واألمطار والرياح وقد جعلها يف ظواهر الطبيعة غري العضوية كا: املستوى اخلاص الثاين - 3
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 .(لقوم يعقلون)مستوى عقلي أي أنه يربط فيها املقدمات والنتائج وميكن تقليدها على مستوى صغري لذا قال 
ما هي املركبات املعرفية لظواهر الطبيعة؟ لقد أعطىا لكتاب املركبات املعرفية لظواهر الطبيعة يف : واآلن

 ."كتاب مبني"اليت مساها اآليات التالية و
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ) -

 . (59األنعام ) .(ظلمات اأرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني
يكم شهودا إذ تفيضون فيه وما وما تكون يف شأن وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عل) -

 .(يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال اصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني
 . (61يونس )

 . (6هود ) .(وما من دابة يف األرض إالعلى اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبني) -
 . (75النمل ) .(ض إال يف كتاب مبنيومامن غائبة يف السماء واألر) -
وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وريب لتأتينكن عامل الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات ) -

 . (3سبأ ) .(وال يف األرض وال اصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني
توي على ظواهر معرفية وهذه الظواهر ميكن أنه حت" كتاب مبني"هنا نالحظ أن اآليات اليت ورد فيها مصطلح 

 :جتمل بالبنود التالية
 .(Ingredients)تركيب األشياء  :(ويعلم ما يف الرب والبحر) -
 ."االنتقال من مكان إىل آخر"احلركة امليكانيكية لألشياء  :(وما تسقط من ورقة إال يعلمها) -

(Movement). 
 :(وال حبة يف ظلمات األرض) -
 .(Position)مواقع األشياء  :(ما من غائبة يف السماء واألرضو) -
 .(Transformation of motion)احلركة احلرارية والعضوية لألشياء  .(وال رطب وال يابس) -
الكتلة  :(وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب) -

 .والوزن يف الذرة وذكر أن هناك أصغر من ذلك وأكرب من ذلكوالوزن وقد بني وحدة الكتلة 
 .حركة احلياة العضوية للكائنات احلية مبا فيها البشر :(ويعلم مستقرها ومستودعها) -
" السلوك الواعي"أعمال اإلنسان الواعية  :(وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه) -

 .(إذ تفيضون فيه)وله مهما استرسل فيها وذلك يف ق
هنا جيب أن نذكر املالحظة اهلامة وهي أنه يف اآليات السابقة يتكلم عن أشياء وظواهر موجودة فعال يف العامل 

 .املادي
 :فطبقا آليات الكتاب إذا أردنا معرفة ظواهر الطبيعة فما علينا إال أن حندد العناصر التالية هلذه الظواهر

ففي املوقع يظهر مفهوم النسبة واألضداد، فإذا أردنا أن حندد موقع  :(Position)مواقع األشياء  - 1
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جسم ما فما علينا إال أن ننسبه إىل جسم آخر مث حندد موقعه بالنسبة هلذا اجلسم، فيظهر مفهوم الفوق 
 .والتحت واليمين واليسار والشمال واجلنوب

ة وإمنا يظهر مفهوم املقارنة، فعندما حندد بعد ففيا لبعد ال يظهر مفهوم النسبي :(Dimension)البعد  - 2
حنتاج إىل مقياس للمقارنة حيث أن أبعاد األجسام موجودة يف ذات األجسام غري " أبعاده الثالثة"جسم 

 .منسوبة إىل غريها، وإمنا هلا مقياس للمقارنة وفيها الصغري والكبري
لفة للحركة وفيها مفهوما لنسبية والوقت يف احلركة تظهر األنواع املخت :(Motion)حركة اجلسم  - 3

فهناك احلركة امليكانيكية واحلرارية والعضوية وانتقال شكل من أشكال احلركة إىل شكل آخر، . واألضداد
 .فمن احلركة امليكانيكية حنصل على حرارة، ومن احلرارة حنصل على حركة ميكانيكية

وهي " الثقل"اعترب الكتاب أن الذرة هي وحدة الوزن  نعرب عنها بالكتلة مث بالوزن وقد: كتلة اجلسم - 4
 .وحدة مركبة األجسام املختلفة

 .وهو معرفة العناصر املركبة هلذا اجلسم: تركيب اجلسم - 5
 .الكم يف الوحدة أو الكتلة أو البعد أو احلركات بأنواعها - 6

فهومني متناقضني يف هذه العناصر هذه هي مركبات العلوم الطبيعية كلها، ولكن علينا أن نعلم أن هناك م
اخلمسة األوىل ومها حركة اجلسم وموقع اجلسم، فال ميكن لإلنسان أن يدرس بنفس الوقت حركة جسم 

وإذا أردنا أن ندرس حركته . فإذا أردنا أن ندرس موقع جسم يف حلظة ما، فهذا يعين أنه ال يتحرك. وموقعه
 :تناقض مت تقسيم العلوم إىل فرعني رئيسيني مهافإلزالة هذا ال. فهذا يعين أن موقعه متغري

حركة اجلسم دون النظر إىل موقعه، وهذا ما عرب عنه يف الطلب مبفهوم الفيزيولوجيا وما عرب عنه يف  -   أ
وعندما ندرس مسار صاروخ من األرض إىل . وما عرب عنه يف اللغة مبسار تطور اللغة. التاريخ مبسار التاريخ

 . الصاروخ نقطة ماديةالقمر فإننا نعترب
وهذاما عرب عنه يف الطب بالتشريح، فالتشريح : موقع اجلسم وأبعاده ومركباته دون النظر إىل حركته -  ب

يأخذ مقطعا من جسم اإلنسان إما يف اجلنني أو لطفل أو املسن ويدرسه يف اللحظة اليت مت أخذ املقطع فيهاوما 
فاملؤرخ إما أن يدرس حركة مسار التاريخ أو يدرس تاريخ العامل يف . عرب عنه فيا لتاريخ بالفترات التارخيية

ففي هذه احلالة يذكر الشعوب واألمساء واملعارك والوضع اإلنتاجي واالقتصادي . القرن الثالث قبل امليالد
 .بكل تفاصيله املمكنة

وهي من  (Geometrical Properties)إن موقع اجلسم وأبعاده يسمى باملواصفات اهلندسية للجسم 
. فمثال يف اهلندسة ظهر عزم العطالة من بعد اجلسم وموقعه. أهم املواصفات اليت يدرسها اإلنسان يف العلوم

 وهذا املوقع الواحد له بعد. وله موقع واحد بالنسبة إىل شيء آخر منسوب إليه M3 فاجلسم له ثالثة أبعاد
M1. ففي هذه احلالة يصبح عزم العطالة M4. 
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 :لتعبري عن املعارفطريقة ا
 :وقد مت التعبري عن املعرفة باألشكال التالية" التمييز والتصنيف"قلنا إن أساس املعرفة هو التقليم مث التسطري 

وهو أن يرسم اإلنسان شكال ما شاهده مشاهدة مشخصة وقد رسم اإلنسان فعال يف : التعبري التشكيلي - 1
مث تطور هذا التعبري إىل أجبدية " تعبري فؤادي"هلا صلة مباشرة معه  الكهوف القدمية بعض احليوانات اليت كانت

أي أن بداية التعبري . بتطور اللغة املنطوقة ووسائل اإلنتاج وتطور إىل فنون النحت والرسم والتصوير
ل انظر فص"التشكيلي كانت بداية فؤادية هلا عالقة مباشرة بالسمع والبصر مث تطورت إىل تعبري جمرد عن قيم 

وما زالت هذه التعابري تستعمل حىت يومنا هذا بالرسم يف علوم اهلندسة والطبيعة ". املفاهيم يف الباب الرابع
 .والطب

وهو أعم وأساس التعابري عن املعرفة اإلنسانية وقد بدأ بداية فؤادية مشخصة بالسمع : التعبري اللغوي - 2
 .ليت حول نشأة اللغة وارتباطها بالفكروالبصر مث انتقل إىل التجريد وقد شرحت هذا يف مقا

وهو التعبري األكثر جتريدا من التعبري اللغوي لذا ظهر يف مرحلة : العددي والرمزي" الكمي"التعبري  - 3
 .وظهرت فيه العالقات اردة بأرقى تعابريها". حيث ظهر يف الرياضيات"متأخرة 

ا تشكيليا أو نقول هذه دائرة لغويا أو نكتب معادلة دائرة فمثال عندما نريد أن نعرب عن دائرة، فأما أن نرمسه
 :بالشكل التايل

R² = X² + Y² 
 
 :"الكمي"التعبري العددي  -

فالرقم يعرب عن كم معرف  .إن الرقم والعدد مصطلحان يعربان عن الكم. لنبدأ اآلن بتعريف العدد والرقم
عد الطالب : فإذا قلنا مثال إلنسان. فوالعدد عن كم غري معرف، أي أن الرقم عبارة عن عدد معر

 .طالبا" 45"املوجودين يف القاعة وقال إن عددهم 
ففي هذه احلالة يكون قد أجابا لطلب، وإذا قلنا له رقم الطالب املوجودين يف القاعة فقال إن زيدا رقمه 

رقم هو األول، الثاين، وهكذا دواليك، فالعدد هو واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، وال… واحد وعمرا رقمه اثنان
لذا فعندما منارس  .فالعدد منكر والرقم معرف. فالفرق بينهما هو كالفرق بني املعرفة والنكرة .الثالث، الرابع

فإذا أردنا أن . الضرب العددي، ال الضرب الرقمي :علوم الكم فإننا نتعامل مع األعداد ال مع األرقام فنقول
رقام عند اإلنسان فما علينا إال تتبع نفس خطوات نشأة اللسان، فبداية نبحث يف كيفية ظهور األعداد واأل

فالطفل . نشأة اللسان كانت بداية فؤادية أي أن بداية العد كانت بداية فؤادية متصلة حباسيت السمع والبصر
  .مث نضع تفاحتني ونقول هاتان تفاحتان. اآلن ال جيرد األعداد بل نضع له تفاحة ونقول هذه تفاحة
هل يفيد العدد الدال "فمهمة الفؤاد يف العدد هي . واإلنسان القدمي عندما بدأ بالعد مل جيرد العد من مدلوالته

أي املطابقة بني الكم ومدلوالته املشخصة وبالتايل الكم والكيف  "على الشيء املدلول املشخص أم ال يفيد
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 .معا
 :دادها مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا باملعادلة التاليةوهكذا نرى يف احلضارات القدمية أن أمساء األشياء وأع

 ."تفاحة" 3" = تفاحة" 2" + تفاحة" 1
مث جاءت املرحلة التالية وهي مرحلة التجريد وهو فصل العدد الدال عن الشيء املدلول أي فصل الكم عن 

اللغة اردة، فهو مل الكيف وهو ما يسمى بالتجريد العددي، وقد تعلم اإلنسان التجريد يف األعداد من 
لذا ظهر . يستطع جتريد األعداد إال بعد أن جرد اللغات وأصبح عنده عالقة اصطالحية بني الصوت واملدلول

 :التجريد العددي عند اإلنسان متأخرا عن التجريد اللغوي أي أصبح عنده مجع جمرد وهو
1+2=3. 

د اإلنسان القائم على استعمال العالقات املنطقية وهكذا ظهر علم احلساب عن. أي أعداد جمردة عن مدلوالا
أي أن عالقات التأثري والتأثر املتبادل بني األشياء أصبحت . القائمة على عدم التناقض بني املقدمات والنتائج

 :فأصبح" عالقات تأثري وتأثر متبادل بني األعداد طال قانونا لثاين للجدل
1+2=3 
3-2=2 

1+1+1=3 
1+1-1=1 

التطور يف التعبري عن األعداد فهو حبث خاص مشابه لتطور التعبري عن األصوات اللغوية  أما كيفية
 :"األجبدية"

 
 
 :القدر واملقدار -

لذا وجب . عبري كمي جمرد عن الكيفلقد بدأ العد بتعبري كمي عن كيفيات متماثلة أو خمتلفة، مث انتقل إىل ت
وهذا ". قدر"علينا متييز مصطلحني وردا يف الكتاب ومها القدر واملقدار فكالمها له أصل واحد وهو فعل 

فالقدر مبلغ كل شيء والقدر . الفعل يف اللسان العريب أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وايته
اياا اليت أرادها وكذلك القدر ومنه جاءت قدرة اهللا تعاىل وهي قضاء اهللا تعاىل األشياء على مبالغها و

يف مقعد صدق عند ) :وقوله .(وهو على كل شيء قدير) :استطاعته على نفاذ أي شيء يريده يف كمه وكيفه
" كنهها"فالقدر كما ورد يف آيات الكتاب هو وجود األشياء بكمها وكيفها معا ). 55القمر ) .(مليك مقتدر

لوعي اإلنساين حيث أن الكم والكيف ال ينفصالن عن بعضهما يف الوجود املوضوعي ويف كنه األشياء  خارجا
  .والتطور "تغري الصريورة"وغايتها وهو التحول 

القمر ) .(إنا كل شيء خلقناه بقدر) :وهكذا نفهم قوله تعاىل .لذا قلنا إن القرآن فيه قوانني القدر وهو احلق
الواقعة ) .(حنن قدرنا بينكم املوت) :وقوله). 2الفرقان ) .(ل شيء فقدره تقديراوخلق ك) :وقوله). 49
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ومباأن القدر  .(19عبس  .(من نطفة خلقه فقدره) :وقوله). 10فصلت ) .(وقدر فيها أقواا) :وقوله .(60
*  الذي خلق فسوى* سبح اسم ربك األعلى ) :فيه الكم والكيف معا وفيهما تكمن وظيفة األشياء قال

أي أن وجودا كميا وكيفيا  .(قدر فهدى)هنا ال حظ كيف ربط ). 3ن 2، 1األعلى ) .(والذي قدر فهدى
يف صيغة مطلقة وليس هلا أي عالقة  .(والذي قدر فهدى)لذا وضع .معا يؤدي إىل هداية الشيء للقيام بوظيفته

 .بالسلوك اإلنساين الواعي
نه كم جمرد عن الكيف وهو صيغة معرفية جمردة ألنه ال ميكن أن أما املقدار فقد عرب عنه الكتاب على أساس أ

 :جيرد الكم عن الكيف إال يف الصيغ املعرفية اودة، ففي الواقع املوضوعي يوجد
 .كم وكيف معا" قدر"تفاحتان = تفاحة + تفاحة 

 :أما يف الواقع املعريف ارد فنقول
 ."كم جمرد فقط" "مقدار" 2 = 1 + 1

 :ملقدار يف اآليات التاليةولقد جاء ا
 
 .معرفة <=== اهللا يعلم -أ

 .كيف، وهو احلمل <=== ما حتمل كل أنثى - ب
" الكم"زيادة ونقصان يف "كم مرتبط بالكيف، تغيض وتزداد  <=== وما تغيض األرحام وما تزداد -ج

 ."كيف"أرحام 
 .ياءكم جمرد حيث عمم الكم على معرفة األش <=== وكل شيء عنده مبقدار -د
 

 (5السجدة ) .(يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) - 2
. 
 . (4املعارج ) .(تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة)

 :الروح بدأت بقوله وهكذا جند أن نفخة .مباشر" كمي"هنا نالحظ كيف أتبع مصطلح املقدار بتعبري عددي 
مث تطورت إىل التجريد الكمي الذي مت التعبري عنه باألعداد . والتجريد اللغوي .(وعلم آدم األمساء كلها)

قانون عدم التناقض "وهكذا جند أن اللغة والرياضيات مها وجهان لعلم واحد وهو . والرموز الرياضية
فإذا كانت اللغة قائمة على التجريد، . غة والرياضياتأي أن مادة علم املنطق هي الل" والعالقات املنطقية

  .فالرياضيات هي مرحلة متقدمة وهي جتريد التجريد
وإذا أردنا أن نعرف علم اهللا يف األشياء فهو علم رياضي حبت، أي يف علم اهللا ال يوجد أصفر فاتح وأصفر 

اضية عددية حبتة وهي مفاتيح الغيب غامق، وتفاحة كبرية وتفاحة صغرية، ولكنها يف علمه كلها عالقات ري
  :ألن العالقات الرياضية تتصف بالدقة والتنبؤ وعندما يريد اهللا أن خيربنا عن شيء من علمه فهناك طريقتان
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  .وقد جاء هذا اإلخبار يف السبع املثاين .إخبار رياضي مباشر غري لغوي -   أ
يف ليلة القدر عند إنزال القرآن، أي حتويله إىل صيغة  وهذا ما حصل. حتويل هذا اإلخبار إىل لغة إنسانية -  ب

 .(إنا جعلناه قرآنا عربيا)لسانية قابلة للفهم من قبل اإلنسان وهذا هو اجلعل 
ما علينا إال أن نشرح املفهوم " املقدار"من خالل األعداد " القدر"ولكي نفهم كيف حتصل املعرفة باملقدرات 

 :التايل
 
 :العد واإلحصاء -

ويقال ما أكثر عديد . وهو أصل صحيح يدل على مقدار ما يعد" عد"د يف اللسان العريب جاء من فعل العد
ما أعد ألمر حيدث واالستعداد له، ومجع العدد أعداد، وعداد امللدوغ : بين فالن وعددهم ومنه جاءت العدة

رجوا له الربء، ومن الباب أن جيد الوجع ساعة بعد ساعة،وعداد السليم أن يعد له سبعة أيام، فإذا مضت 
 .وأن عداد القوس أن تنبض ا ساعة بعد ساعة. العدان ألنه حمدود بزمان

وهو املنع والعد مع اإلطاقة وشيء من أجزاء األرض ويشتق " حصو"واإلحصاء يف اللسان العريب جاء من فعل 
  :كقول الشاعر"العقل"منه احلصاة 

 عوراته لدليل وإن لسان املرء ما مل تكن له حصاة على
 :لنر اآلن كيف جاء العدد واإلحصاء يف الكتاب وبأي معىن مت استخدامهما

 . (84مرمي ) .(فال تعجل عليهم إمنا نعد هلم عدا) -
 . (94مرمي ) .(لقد أحصاهم وعدهم عدا) -
 . (113املؤمنون ) .(قالوا لبثنا يوما أوب عض يوم فسئل العادين) -
 . (113املؤمنون ) .(عدد سننيقال كم لبثتم يف األرض ) -
 . (112املؤمنون ) .(قال كم لبتم يف األرض عدد سنني) -
 . (5يونس ) .(هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب) -
 . (11الكهف ) .(فضربنا على آذام يف الكهف سنني عددا) -
 . (24اجلن ) .(عددافسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل ) -
 . (28اجلن ) .(وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عددا) -
 . (34إبراهيم ) .(وإن تعدوا نعمت اهللا الحتصوهاه إن اإلنسان لظلوم كفار) -
 . (47احلج ) .(وإن يوما عند ربك كألف سنة مماتعدون) -
 . (6اادلة ) .(أحصاه اهللا ونسوه) -
 . (49الكهف ) .(ة إال أحصاهاال يغادر صغرية وال كبري) -
 . (12يس ) .(وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني) -
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 . (29النبأ ) .(وكل شيء أحصيناه كتابا) -
 . (1الطالق ) .(فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة) -
 . (12الكهف ) .(مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا -

فلو كان  .أن العد واإلحصاء فعالن متغايران مع وجود عالقة ما بينهماإن اآليات الواردة أعاله تدل على 
ولقد أحصاهم "ال معىن هلا أي تصبح  .(لقد أحصاهم وعدهم عدا) :العد هو اإلحصاء ألصبحت اآلية

من سورة اجلن تبني أن هناك فرقا وعالقة بني اإلحصاء  28وكذلك اآلية " لقد عدهم وعدهم"أو " وأحصاهم
وهي هنا حال لفعل أحصى فهذا يعين " عددا"فكونه قال  .(وأحصى كل شيء عددا) :ك يف قولهوالعدد وذل

فحن نرى خنلة فنعقلها عن طريق . فاإلحصاء هو أن نعقل األشياء. أن هناك إحصاء من نوع آخر غري عددي
كما متصال  احلواس ولكننا نراها كقطعة واحدة متكاملة علما بأا تتألف من آالف اجلزيئات أي نراها

بعضها إىل بعض " كم منفصل"حبيث إذا ضمت هذه اجلزيئات املتألفة منها النخلة " حنصيها"ووحدة متكاملة 
 ."وحدة متكاملة"أصبحت خنلة 

لذا فإننا منيز عدة أنواع من اإلحصاء وهو أن نعقل الشيء ككل وذلك ما بأن نعرض صورة له ونرمسه وهذا 
وإما أن نعقل الشيء عن " إحصاء كيفي"نعقل خلية فنضعها حتت اهر ونرمسها ما نفعله اآلن عندما نريد أن 

طريق الوصف اللغوي كأن نصف شخصا وصفا عن طريق التعبريات اللغوية حبيث أن املستمع يأخذ صورة 
أما النوع الثالث من اإلحصاء فهو اإلحصاء العددي، أي " إحصاء لغوي"كاملة عنا لشخص املوصوف 

بواسطة الكم املنفصل " اإلحصاء"طريق الكم أي أننا نأخذ صورة كاملة عن الكم املتصل  اإلحصاء عن
لذا قال عن إحصاء اهللا لألشياء بأنه إحصاء عددي ال إحصاء لغوي أي أن علما هللا لألشياء كما ". العدد"

 .قلت علم رياضي جتريدي حبت
ة إن عددهم مثال عشرة طالب وإذا قلنا له كم عدد الطالب يف القاعة فيقول مباشر: فإذا قلنا لشخص ما

أحص الطالب املوجودين يف القاعة فيجب عليه أن يعطينا صورة كاملة عن كل الطالب املوجودين يف القاع 
وعندما نسأل عن . عنهم من خالل إحصائه هلم دون أن نراهم" متصلة"حبيث ميكننا أن نأخذ صورة كاملة 

واب يأيت يف عدد واحد وعندما نسأل عن النشرة اإلحصائية فاجل 1988عدد سكان سوريا يف عام 
" كما متصال"فاجلواب يأيت يف جملد كبري يقدم لنا صورة متكاملة  1988للجمهورية العربية السورية عن عام 

عن اجلمهورية العربية السورية ولكن التعبريات يف هذا الد عبارة عن معلومات عددية منفصلة بعضها عن 
أن جمموع هذه املعلومات يعطينا صورة متكاملة عن سوريا، وكلما زادت املعلومات العددية  بعض حبيث

  .املنفصلة زادت الصورة وضوحا
: أي أننا ميكن أن نعدد نعما هللا علينا بشكل منفصل ونقول (وإن تعدوا نعمت اهللا ال حتصوها) :لذا قال

ولكننا مهما عددنا هذه النعم واستغرقنا يف عدها . النعمة األوىل البصر، والثانية السمع، وهكذا دواليك
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 .نعمة اهللا علينا ككل متكامل متصل" حنصي"منفصلة ال ميكن لنا أن نعقل 
 .(قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسئل العادين* قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني ) :ونفهم قوله

لسنة الواحدة حتوي على وحدات زمنية أصغر منها ولكن ا. سنتان..سنة: فالسنة وحدة زمنية منفصلة إذ نقول
لذا . فإذا قلنا سنة سنتان فيكون االنفصال يف العد بني العدد والذي يليه هو سنة. اخل…وهي الشهور واأليام

 .(فسئل العادين)فجاء اجلواب  (عدد سنني)كان السؤال 
وتا وصورة مث نعرضه له، فهذا ومبا أن اإلحصاء هو كم متصل متكامل فعندما نسجل على إنسان عمله ص

إحصاء ألن املشاهد يأخذ صورة متكاملة عن عمل اإلنسان، فاإلحصاء ميكن أن يكون لشيء واحد متكامل 
ووضع الكتاب ) :وهكذا نفهم قوله تعاىل. تنطبق عليه مقولة أصغر وأكرب، وال تنطبق عليه مقولة أكثر وأقل

ويلتنا مال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها فترى ارمني مشفقني مما فيه ويقولون يا 
 . (49الكهف ) .(ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا
 :هذه اآلي تبني لنا بشكل واضح األمور التالية

 .أن أعمال اإلنسان غري مكتوبة وغري مسجلة سلفا - 1
هذا كتابنا ) :يامه ا وقد أكد هذا يف قوله تعاىلأن اهللا يأخذ صورة وصوتا عن أعمال اإلنسان حني ق - 2

 . (29اجلاثية ) (ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
ستعرض عليه يوم القيامة " امعة واملصنفة"ولكي يؤكد أن الصورة والصوت املنسوخة عنه واملكتوبة  - 3

 .(اضراووجدوا ما عملوا ح) :بنفسه فقد قال" يعقلها"ويراها 
ولكي يؤكد معىن اإلحصاء بأنه كم متصل استعمله يف حالة املفرد واستعمل مصطلح الصغري والكبري معه  - 4
 .(ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها) :نال

األعراف ) .(ولكن أكثر الناس ال يعلمون)فعندما يرد مصطلح  .أما العدد فإننا نستعمل معه الكثرة والقلة
فإننا نقصد شخصا " ولكن أكرب الناس ال يعلمون"قصد أكثر من شخص واحد وعندما نقول فإنه ي). 187

 .واحدا ككل
وقوله واضح أنه عن الكثرة ). 25التوبة ) .(ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم)لذا قال عن معركة حين 

 . (14الفرقان ) .(كثرياال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا )والقلة، وأن الكثرة أكثر من واحد فقال 
وعندما نقول إن العدد سبعة أصغر من مثانية فإننا نقارن بني العدد سبعة ككل وبني العدد مثانية ككل ونستنتج 

أي أننا نقارن بني ما حيوي الرقم سبعة ككل مع كل أعداده ومركباته اجلزئية، . أن الثمانية أكرب من السبعة
  .اده ومركباته اجلزئيةوبني الرقم مثانية ككل مع كل أعد

نقول بأن له عدة أنواع، فعندما يكون نوع اإلحصاء عدديا " التعقل"واآلن بعد أن عرفنا أن اإلحصاء هو 
فعن الكم . فالكم املتصل والكم املنفصل خيضعان للمساواة والترجيح. والعدد كم منفصل. يصبح كما متصال
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 :املتصل نقول
Y = X 

 أو 
Y > < X  
 :نفصل نقولوعن الكم امل
4= 3 + 1 

5 > 4 
5 < 6 

 واآلن كيف حنول الكم املنفصل إىل كم متصل؟
 :لكي نعرف كيف يتم التحويل نورد املثال التايل

 

 
 X أي عندما تنتهي .dXتصل هو وأحسن تعبري عن الكم امل X ونرى أن أحسن تعبري عن الكم املنفصل هو

فالكمبيوتر يعمل " التفاضلية"وهذا هو الفرق بني الكمبيوتر واملعادالت الرياضية  .dX إىل الصفر حتصل على
وكلما  (dots) لذا فإنه يعرب عن نتائجه من خالل نقاط منفصلة. أي يعمل على الكم املنفصل Y X على

النهايات  dY, dX أما املعادالت الرياضية فتعمل على. هقربت النقاط املنفصلة من بعضها زادت دقت
ومبا أن املعادالت  Y = f(X) أي تابع ومتحول من خالل التعبري. واملشتقات وتعرب عن الكم املتصل

ومبا أن االستمرارية غري متوفرة يف عامل . التفاضلية تعرب عن كم متصل فإن أحد أسس صحتها هو االستمرارية
ولذلك جلأنا إىل مفهوم جديد هو ميكانيك . ضيات الكالسيكية تصبح غري صاحلة هلذا العاملالذرة فإن الريا

ومبا أن الرياضيات هي تعبري جمرد رمزي هلا رباط منطقي قائم على  .Quantum Mechanics الكم
اك املوجب فهن. عدم التناقض فهي حتمل خاصية اللغة اليت هي تعبري جمرد أي حتمل خاصية األضداد يف التعبري

 .بل مها أضداد ألنه يعدم أحدمها اآلخر. مها أزواج 3+و  3-وإنه من اخلطأ الفاحش أن نقول إن . والسالب
0 = 3 - 3 +  ،0 = X - X +  ماوهناك أيضاً احللول احلقيقية واحللول الومهية، ومها من املتناقضات أل

ومبا أن الكم  .احلل الومهي ونأخذ احلل احلقيقي ملتبسان بعضهما مع بعض يف نفس املعادلة فعند احلل ننسف
املنفصل والكم املتصل يعرب عنهما من خالل األضداد فهناك ملرحلة االنتقالية بينهما كالفجر بني الليل والنهار 

أي أننا جيب أن ال نفهم الصفر على أنه عدد بل هو كيف، يعرب عن انتقال . وهذه املرحلة االنتقالية هي الصفر
فالصفر يف األعداد هو مرحلة . من ضد إىل الضد اآلخر"". الكم املتصل"الكم املنفصل والتوابع "اد األعد

 .ويف املشتقات يعرب عن النهايات. والصفر يف املعادالت يعرب عن التجانس. انتقال من كيف إىل كيف آخر
 . كيف آخروكذلك جيب أن نفهم الالاية على أا حالة متثل حالة انتقالية من كيف إىل

 :واآلن ميكن لنا أن نطرح السؤال التايل
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 هل هناك أعداد هلا صفات املتصل واملنفصل معا؟؟
فإذا كان هناك أعداد حتمل هذها لصفة املميزة جدا عن غريها، وجب أن يكون هلذه األعداد صفات أساسية 

 .هلا عالقة يف الطبيعة حيث أن الطبيعة يتمثل فيها املنفصل واملتصل معا
 .(Transidental Number)هذه األعداد أطلق عليها اسم األعداد املتعالية أو األعداد السامية 
 :هذه األعداد جيب أن حتمل الصفات التالية .وسنطلق عليها حنن مصطلح األعداد الرمحانية ألا حوت الثنائية

 .2ال ميكن أن تكون عددا صحيحا كالعدد  - 1
 .2.5=2÷5سيم عددين صحيحني كتقسيم ال ميكن استنتاجها من تق - 2
 .4.5667ليس هلا اية كسرية كالعدد  - 3
 .1.181818أو كالعدد  1.33333كالعدد  .ليس هلا اية كسرية حتمل صفة الترداد - 4

فإذا نظرنا إىل األعداد اليت حتمل هذه الصفات . وبالتايل ميكن استنتاج هذه األعداد من سلسلة غري متناهية
الالتيين  (Pi)أساس اللوغاريتم الطبيعي، والعدد الذي ميثله الرمز  (e)ن فيها عددين أساسيني مها رأينا أ

فضمنا كل . هذان العددان يستنتجان من سلسلة غري متناهية وليس هلا اية مترددة. أساس التوابع اجليبية
نظرنا إىل هذين العددين رأينا أن  فإذ. منهما حيمل كل األعداد املنفصلة ومها يف ذاما ميثالن كما متصال

فالتوابع األسية  .الالتيين يرصد التوابع اجليبية (Pi)والعدد الذي ميثله الرمز . يرصد التوابع األسية e العدد
 .متثل التزايد والتناقص يف الطبيعة

 الرياضيات أي أن حال والتوابع اجليبية متثل الترداد يف الطبيعة والتابعان األسي واجلييب مها تابعان أوليان يف
 .ملعادلة هو أن تصل إىل تابع أسي أو تابع جييب أو تابع أسي جييب

والذي يستنتج من عالقة فيثاغورث للمثلث القائم . هو عدد رمحاين 2وكذلك جند أن اجلذر التربيعي لـ 
أما يف  2يعي لـ الزاوية واملتساوي الساقني حيث كل ضلع قائم يساوي الواحد والوتر يساوي اجلذر الترب

أما إذا أخذنا حالة . 2- و 2+هو  4مفهوم اجلذر التربيعي املوجب فتظهر وحدة األضداد فنقول إن جذر 
الذي يظهر  1-ويبقى لدينا جذر الـ . 2- و2+ هو  4فجذر . 4×1- = 4–فنقول إن  4–السالب مثال 

ملوجب وظهر النقيضان امللتبسان معا فظهرت األضداد يف السالب وا. لنا أن هناك حالة ومهية وحالة حقيقية
 .يف احلقيقي والومهي

ومبا أن اللغة هي جتريد والرياضيات هي جتريد وترميز معا فكالمها قائم على قانون عدم التناقض وقانون التأثر 
ابلها تعترب أداة تعريف يف اللغة يق" ال"فـ . ففيهما التعريف والتنكري "العالقات املنطقية"والتأثري املتبادل 

أيضا  x1, x2, x3 واإلضافة يف اللغة للتعريف، واإلضافة يف الرياضيات. اإلحداثيات يف الرياضيات
 .للتعريف

 
 :التغريات الكمية والكيفية
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قلنا إن الكم والكيف مرتبطان يف الطبيعة ارتباطا ال ينفصل واملعرفة اإلنسانية متيز بعضهامن بعض بعملية 
ة إما أن تم بالكيف أو بالكم وهذا يتبع مستوى املعرفة اإلنسانية فاألذنتميز النغمات التقليم فاملعرفة اإلنساني

املختلفة يف األصوات أوال وهي كيف والعني متيز األلوان وهي كيف واجللد مييز درجات احلرارة والنعومة 
كمي علما بأن الكم  فبداية التمييز كيفية فؤادية حتولت عن طريق التجريد إىل تعبري. واخلشونة وهي كيف

والذي قدر * الذي خلق فسوى * سبح اسم ربك األعلى ) :والكيف مرتبطان معا يف الطبيعة من قوله تعاىل
أي أن وظيفة كل شيء تتبع املقادير املوجودة فيهوأن أي تغري كمي يف األشياء يتبعه ) 3- 1األعلى ) .(فهدى

  .تغري كيفي وظيفي
. علوم الرياضيات علوما ليس هلا أي معىن وال تعكس أي واقع موضوعيولوال هذا القانون ألصبحت كل 

أي أن التعبري املعريف اقائم على األضداد لقانوين اجلدل األساسيني يف األشياء األول والثاين مها التغريات لكمية 
يف الطبيعة ويف اليت يالزمها تغريات كيفية، ولوال هذا التغري الكمي والكيفي ملا أمكننا فهم قوانني اجلدل 

وغري منفصل  2، 1فقانون التغري الكمي الذي يالزمه تغري كيفي هو قانون تابع لقوانني اجلدل . اإلنسان
حني تبلغ درجة حرارة : عنهما وهو القانون الذي مكنا إلنسان من فهم قوانني اجلدل األساسية فعندما نقول

وارتفاع احلرارة . هو انتقال من كيف إىل كيف آخر فهذا يؤدي إىل املوت فاحلرارة كم واملوت 43اإلنسان 
يف املاء يؤدي إىل التبخر فارتفاع احلرارة تعبري كمي واالنتقال من حالة سائلة إىل حلة خبارية حالة كيفية وقابلة 
 لالنعكاس وتكاثف خبار املاء يؤدي إىل اخنفاض احلرارة وهذا التكاثف له تعبري كمي، واخنفاضا حلرارة له تعبري

 :وكالمها ميثل كيفا متميزا عن اآلخر ولكنهما متعلقان ببعضهما وهذا ما شرحته يف قوله تعاىل. كمي
أي أن الوجود املوضوعي عبارة عن عالقات متداخلة بعضها ببعض فما ). 2العلق ) .(خلق اإلنسان من علق)

حبت جيري من قبلنا، أما فصل  وهذا الفصل هو فصل معريف" التقليم"علينا إال أن منيزها ونفصلها عن بعض 
كيفيات خمتلفة بعضها عن بعض أو فصل بني كم وكيف و فصل بني كميات خمتلفة بعضها عن بعض واليت 

وهو الذي قلنا . تعرب عن كيفيات خمتلفة فهذا أرقى أنواع التقليم الذي هو التقليم الكمي من كيفيات خمتلفة
 . (28اجلن ) .(وأحصى كل شيء عددا) ."العددياإلحصاء "عنه بأنه أرقى أنواع العلوم فهو 

وعليه ميكن أن نقول إن قانون الكم والكيف هو الذي مسح لإلنسان مبعرفة الطبيعة عن طريق التقليم وإنه 
. مسح لإلنسان بفهم الطبيعة وقوانني اجلدل وهو الذي مسح لإلنسان بالسيطرة على قوانني الطبيعة ملصلحته

عة ومعرفته هلا معرفة رياضية وحنن أيضا منتلك معرفة رياضية وكلما زادت معرفتنا فاهللا مسيطر على الطبي
 .الرياضية بالطبيعة زدنا سيطرة عليها حيث أن املعرفة الرياضية تتصف بصفتني أساسيتني مها الدقة والتنبؤ

 
 :العقل الشيطاين: ثانياً

الرمحن وهو اجلانب املادي  :قيضني مهاقلنا ن العقل املدرك للموجودات عبارة عن عالقة جدلية بني ن
وقد شرحنا يف األقوال السابقة أسس العقل ". الوهم واخلرافة"والشيطان الفعالين وهو " احلقيقي"املوضوعي 
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فما هي أسس العقل الشيطاين الومهي الذي يولد اخلرافة . الرمحاين املادي يف اإلدراك الفؤادي والفكر والعقل
 ذبة لدى الناس؟والوهم واألمنيات الكا

فكيف ميكن للمادة اليت هي حقيقة . لقد قلنا إن املادة حقيقة موضوعية وإن الدماغ اإلنساين مؤلف من مادة
موضوعية أن تولد ومها؟ لقد أعطى القرآن جوابا هلذا السؤال ممثال بالشيطان الفعالين الذي هو أحد أطراف 

والطرف اآلخر هو العقل الرمحاين ". األمنيات الكاذبة" "وسواسال"العملية اجلدلية القائمة يف الفكر اإلنساين 
فمن مهمات ) 44مرمي ) .(يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطن كان للرمحن عصيا) :املادي حيث قال

وقد جنح يف هذه املهمة جناحا . الشيطان حتويل قراءة القرآن من قراءة مادية رمحانية إىل قراءة مثالية شيطانية
والحظ أنه قال ) 98النحل ) .(فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطن الرجيم) :ألننا مل منتثل قوله باهرا،

 . (فاستعذ بالرمحن(ومل يقل  .(فاستعذ باهللا)
 :فلنعدد األبواب الرئيسية اليت يعمل من خالهلا الشيطان الفعالين

مثال . تتاليني ال عالقة موضوعية بينهما إال التتايلوهو الربط بني حدثني م" تاله فهو إذن سببه: "الباب األول
ذلك كسوف الشمس وموت إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث تال كسوف الشمس حدث موت 

ولكن النيب " كسفت الشمس ملوت إبراهيم"وقد وقع كثري من الصحابة يف هذا الوهم وهو قوهلم . إبراهيم
إن الشمس آية من آيات ريب ال تكسف : هذا الوهم حيث صحح هلم بقولهصلى اهللا عليه وسلم مل يقع يف 

ميكن أن نضرب على هذا الباب آالف األمثلة حيث أن هذا هو سبب ظهور معظم . ملوت أحد وال حلية أحد
وأريد أن أورد مثاال آخر بسيطا يقع فيه معظم العرب . اخلرافات عند أهل األرض مجيعا وظهور األسطورة

وهو أن زيدا شتم عمرا، وبعد فترة وجيزة أصابت زيدا محى فيقولون إن احلمى أصابته ألنه شتم املسلمني 
 .وقس على ذلك آالف األمثلة. عمرا

فاحلسد هو صفة حتمل صاحبها على القيام  .هنا جيب أن منيز بني الربط الومهي الناتج عن التتايل وبني احلسد
وإن الشر عمل واع مقصود لقوله تعاىل ). 5الفلق ) (حسد ومن شر حاسد إذا) :بعمل مؤذ لقوله تعاىل

إذا نظر جمموعة من : أما العني فلها تأثري واحد علمي وهو). 8الزلزلة ) (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)
األشخاص وركزوا نظرهم إىل شخص معني وهو ميشي، فرمبا يؤدي إىل انزالقه ووقوعه على األرض لقوله 

 . (51القلم ) .(لذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا الذكر ويقولون إنه نونوإن يكاد ا) :تعاىل
هذا الباب دخل منه الشيطان وأوقع كثريا من الناس يف الوهم . اخللط بني قدرة اهللا ومشيئته: الباب الثاين

مشعوذون ودجالون واخللط بني قدرة اهللا ومشيئته هو الباب الذي دخل من خالله . وخاصة العرب املسلمني
ممن يدعون التصوف أو العلم إىل عقول املسلمني السذج وزادوهم جهال وسذاجة، وهذا الباب ال يولد إال 

 .فكيف حصل هذا اخللط؟. التخدير واألماين اخلادعة
 كغ فهذا ال10لو قلنا إن زيدا يستطيع أن حيمل . لنضرب املثال التايل لنوضح االلتباس بني القدرة واملشيئة
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كغ يتوقف أوال على استطاعته، وثانيا على مشيئته، 10فحمله  .كغ محلها بالضرورة10يعين أنه كلما صادف 
 .يريد أو ال يريد

وكذلك عندما يعلن الرئيس األمريكي أن باستطاعة بالده إسقاط أية طائرة تطري فوق جماهلا اجلوي فهذا ال 
حيث نرى أن إعالن . ات املتحدة سيتم إسقاطها بالضرورةيعين أن أية طائرة تطري فوق اال اجلوي للوالي

فيقول أن الواليات املتحدة ستسقط أية طائرة تطري فوق جماهلا اجلوي بدون إذن . املشيئة يتبع إعالن القدرة
وإال فكيف ميكن إلنسان أن يعلن عن . ولكن إعالن املشيئة دون أن يسبقه إعالن القدرة يصبح هراء. مسبق

 !ذا كان غري قادر على تنفيذ هذه اإلرادة؟إرادة ما إ
 :ففي آيات القدرة قال .لقد فصل الكتاب بني آيات القدرة هللا تعاىل وآيات املشيئة

 . (45النور ) .(خيلق اهللا ما يشاء إن اهللا على كل شيء قدير) -
 . (1امللك ) .(تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير) -
 . (50الروم ) .(تى وهو على كل شيء قديرإن ذلك حمليي املو) -
 . (2احلديد ) .(حييي ومييت وهو على كل شيء قدير) -
 . (120املائدة ) .(اهللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير) -

  :أما فيما يتعلق باألوامر ونفاذها بالنسبة لتاريخ اإلنسان فقال .هذا فيما يتعلق باملوجودات وظواهرها
وإن ميسسك اهللا بضر ) .(39التوبة ) .(ويستبدل قوما غريكم وال تضروه شيئا واهللا على كل شيء قدير) -

 . (17األنعام ) .(فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير
 . (20البقرة ) .(ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصرهم إن اهللا على كل شيء قدير) -
 . (284البقرة ) .(يشاء ويعذب من يشاء واهللا على كل شيء قدير فيغفر ملن) -

ولكن إطالق القدرة اليعين  .من اآليات الواردة أعاله نالحظ إطالق القدرة يف ظواهر الطبيعة مع اإلنسان
اخلروج على ظواهر الطبيعة وقوانينها حيث نعلمأن ظواهر الطبيعة وقوانينها هي كلمات اهللا وهي سننه يف 

الكهف ) .(واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ملتحدا) :حيث قال خلقه
 . (43فاطر ) .(فلن جتد لسنت اهللا تبديال ولن جتد لسنت اهللا حتويال) :وقال .(27

القدرة  وبالنسبة لإلنسان فإن اهللا قادر على أن يفعل ما يشاء من حيث إطالق القدرة، ولكن قرنت يف الكتاب
البقرة ) .(واهللا ال يهدي القوم الظلمني) .(26البقرة ) .(وما يضل به إال الفسقني) :باملشيئة وذلك يف قوله

آل ) .(كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمينهم) .(264البقرة ) .(واهللا ال يهدي القوما لكفرين) .(258
إن اهللا ال يهدي من هو ) .(37النحل ) .(إن حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل) .(86عمران 

اهللا جيتيب إليه من يشاء ).(28غافر ) .(إن اهللا ال يهدي من هو مسرف كذاب) .(3الزمر ) .(كذب كفار
 . (13الشورى ) .(ويهدي إليه من ينيب
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اته وال فمشيئة اهللا هي أنه ال مبدل لكلم. ونالحظ هنا أمرين بالنسبة للوجود وظواهره الذي هو كلمات اهللا
علما . تبديل وال حتويل لسنته، وبالنسبة لإلنسان فمشيئة اهللا هي أنه ال يهدي الفاسقني والكاذبني واملنافقني

 .بأنه قادر على هدايتهم من حيث القدرة
فإذا قلنا هل يستطيع اهللا، خيلق . إن السؤال عن قدرة اهللا غري وارد بالنسبة لإلنسان املسلم وال الكافر

بأن الشمس موجودة؟ وهل يستطيع اهللا أن خيلق إنسانا، واإلنسان موجود؟ فإذا قلنا هل  الشمس علما
فإذا قلنا ولكنها كرة وليست مكعبا، . نعم يستطيع: يستطيع اهللا أن جيعل الشمس مكعبا بدال من كرة فنقول

طارت طائرة  كأن نقول إنه. هي كرة وليست مكعبا ألنه أرادها أن تكون كذلك: فهل هذا عجز؟؟ اجلواب
فوق الواليات املتحدة ومل يتم إسقاطها فإننا نفهم أن الواليات املتحدة ملترد ذلك وال نفهم أا غري قادرة على 

 .ذلك
لكن بقاء زيد ذكرا مع أن اهللا قادر على أن جيعله أنثى ال . فإذا كان زيد ذكرا فإن اهللا قادر على أن جيعله أنثى

 .أراده أن يكون ذكرا من خالل قوانينهيعين العجز بل يعين أن اهللا 
إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ) :علينا أن نعلم أن إرادة اهللا يف األشياء ال تتم إال من خالل كلماته

وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن ) .وإرادة اهللا يف األحداث ال تتم إال من خالله كلماته) 82يس ) .(فيكون
حيق اهللا احلق )والوجود كلماته  .(قوله احلق)وحنن نعلم أن قوله هو الوجود  .(117البقرة ) (فيكون
وإن ما نسميه خوارق يف . وعلينا أن نعلم أن ال خوارق وال تبديل لكلمات اهللا وال لسنن الوجود .(بكلماته

انظر فصل "ها الطبيعة هو خروج عن املألوف وعن املعرفة النسبية لإلنسان ال خروجا عن سنن الطبيعة نفس
  ."إعجاز القرآن

ولكن الكرامات هي غري ذلك . وكل ما يقال من أن الكرامات هي اخلروج عن ظواهر الطبيعة فهي وهم
 .(ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا) :فاهللا يكرم إنسانا بأن يهبه ذكورا وإناثا أو يهبه احلكمة. متاما

أو يكرمه ) 17األنعام ) .(ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير وإن) :أو يهبه رزقا حالال .(269البقرة )
 .فيشرح صدره لإلسالم

إن : هذا االلتباس بني القدرة واملشيئة كان مدخل الشيطان عند املسلمني السذج، فيأتيهم دجال ويقول هلم
 .(إن اهللا على كل شيء قدير) :فيسألون كيف حصل هذا؟ فيخرسهم بقوله. زيدا صنع كذا وكذا

قل ) :قد أمرنا الكتاب بأن ال نسأل عن قدرة اهللا، وحثنا على أن نسأل عن مشيئته ونبحث فيها أي الكيفيةل
 . (20العنكبوت ) .(سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق

فواجبنا كمسلمني أن نسأل ونبحث، ال عن قدرة اهللا يف خلق الشمس، ولكن نبحث ونسأل كيف خلق اهللا 
هكذا نصل إىل جواب ونصبح علماء . أو كيف متت مشيئة اهللا يف خلق الشمس. الشمسسبحانه وتعاىل 

وال نسأل هل اهللا قادر على أن خيلق ذكرا وأنثى؟ ولكن نسأل كيف متت مشيئة اهللا يف . حقيقيني ال دجالني
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ذكر لل XY وجود الذكر واألنثى؟ ففي هذا ندخل يف علم املورثات ونرى أن هناك حيوانات منوية فيها
  .لإلناث XX وحيوانات منوية فيها

حرفنا عن منهاج البحث العلمي يف  .(إن اهللا على كل شيء قدير)إن االستعمال الشيطاين الومهي لبديهية 
وقد سببت لنا هذه األطروحة ومها كبريا بأن رضنا كثريا من . الكيفيات والكميات ووقعنا عاجزين أمام العامل

واليت برهنا يف كتابنا هذا بأا العمود الفقري . ة النشوء واالرتقاء والتطورالنظريات العلمية مثل نظري
 .ألطروحات القرآن يف اخللق والوجود والساعة والبعث واليوم اآلخر

يف األمور املتعلقة خبلق  - وحنن نعلم أن يف تفسريام كثريا من اإلسرائيليات–لقد قال بعض املفسرين القدامى 
 :قد قالوا عن آدم بأن اهللا خلقه على النحو التايلل. اإلنسان والكون

ومنهم من أضاف . مجع اهللا ترابا من أدمي األرض وخلطه باملاء فأصبح طينا، مث تركه ليجف فأصبح صلصاال
مث نام " كذا"مث نفخ فيه الروح فأصبح كائنا حيا ". كذا"بأن كل مرحلة من امراحل استمرت أربعني عاما 

. جبانبه لتؤنس وحشته، وخلقتمن ضلعه، مث سكنا اجلنة مث طردهم اهللا من اجلنة إىل األرضواستيقظ فإذا حواء 
  ."أليس اهللا على كل شيء قدير"أيعقل هذا؟ فيكون اجلواب املباشر : فإذا سألتهم

إن كان ماتقولونه صحيحا فهذا يعين أن اهللا أنشأ معمال : ونطرح على من يقول ذلك السؤال التاي
أين؟ ال ندري؟؟ وصنع متاثيل من الطني على شكل إنسان ومسك وحيتان وبقر وغنم ". الفخار"للسرياميك 

مث نفخ فيها الروح . كل على حدة. وإبل وذباب، وكل أنواع احلشرات والطيور واألمساك والزواحف
لوقات علما بأن اإلنسان وبقية املخ. ولكن القرآن يقول إن نفخة الروح حصلت للبشر فقط .فأصبحت أحياء

ومن هذه األطروحة الومهية للروح على أا سرا حلياة العضوية، اجنحب . املذكورة كلها كائنات حية
 .املسلمون عن علوم اجليولوجيا واملستحاثات وأصل األنواع والتشريح

ال كما "إذا كان خلق اإلنسان قد مت كما ذكر يف تلك الروايات : وميكن أن يأخذ ذلك الطرح الشكل التايل
وإذا جاء طرح آخر يقول إن اخللق مل حيصل . فهذا يعين أن اهللا فعال هو الذي خلق اإلنسان" ذكر يف القرآن

هذا . كما تقولون، فهذا يعين أن اهللا ال عالقة له خبلق اإلنسان وبالتايل فإن هذا الطرح هو طرح إحلادي كافر
 :االستنتاج الشيطاين علينا أن نبتعد عنه وذلك بتوضيح ما يلي

، هم أناس كانوا يقفون على أرضية "قرآن"إن الذين أولوا آيات خلق اإلنسان وهي كلها آيات متشاات 
وكان املستوى املعريف لعصرهم ال يسمح هلم بالتوصل الستنتاجات حقيقية، واألرضية العلمية . علمية ضعيفة

وحنن نعلم . أرضيتهم ومناهجهم ومناهج ووسائل احبث العلمي لعصرهم ضعيفة، فأولوا تأويالت تتناسب مع
 :قوله تعاىل

لذا نستنتج أم كانوا  .(88ص ) .(ولتعلمن نبأه بعد حني) (67األنعام ) .(لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون)
 .عاجزين عن التأويل العلمي املقنع لنا وذلك لعجز األرضية العلمية ومنهج البحث العلمي لديهم ووسائله
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إلنسان ال نتكلم عنا لقدرة، بل نتكلم عن املشيئة، أي كيف متت مشيئة اهللا يف وحنن حني نتكلم عن خلق ا
وقد تأخذ مئات املاليني من السنني فإذا اكتشف داروين  .هذه املشيئة فقد تأخذ ثانية واحدة. خلق اإلنسان

 .ال عالقة له ذاأن هذه املشيئة أخذت مئات املاليني من السنني، فهذا ال يعين أنه إحلاد أو كفر وكأن اهللا 
إن هذا . لقد طغى على األذهان أن عمر اإلنسان ثابت منذ أن خيلق يف بطن أمه: وأمثل بقضية أخرى فأقول

فإذا قلنا إن عمر اإلنسان . االعتقاد يلغي كل العلوم املوضوعية يف الطب واإلحصاء اليت تقول عكس ذلك
ب ظن الناس السامعني فورا إىل أن اهللا ال عالقة له مفتوح ورزقه مفتوح وعمله مفتوح وغري مكتوب سلفا ذه

علما بأن الكتاب يقول إن األعمار واألرزاق مفتوحة . وبالتايل فقولنا كفر وإحلاد. بعمر اإلنسان ورزقه وعمله
وسنفصل القول يف ذلك يف مبحث األعمار واألعمال واألرزاق يف . بالنسبة لإلنسان وغري مكتوبة عليه سلفا

 .هذا الباب
فإذا أردنا أن نتخلص من هذا الوهم فما علينا إال أن نعلم أن نظرية التطور يف كل شيء هي نظرية التسبيح 

وأن معرفة اإلنسان عبارة عن معرفة نسبية باملوجودات تتطور  .وهي العمود الفقري لنظرية القرآن فيا لوجود
لذا ففهمه خيضع  .فهم النسيب كمعرفة إنسانيةوال. وأن القرآن حوى احلقيقة املطلقة ككلمة إهلية. مع الزمن

 .للتطور واحلركة وهنا السر األكرب يف إعجازه
أي اخللط بني كلمات اهللا واليت هي الوجود وقوانينه . اخللط بني العلم واألخالق والتقوى: الباب الثالث-

لقد دخل ". الرسالة"أم الكتاب وبني الوصايا واملواعظ واألوامر اليت جاءت يف " النبوة"اليت جاءت يف القرآن 
 :هنا أريد أن أورد األمثلة التالية للتوضيح. الشيطان من االلتباس بني الرسالة والنبوة

رب إن ابين من أهلي وإن وعدك احلق وأنت ) :إذا أخذنا قصة نوح يف القرآن مع ابنه حيث قال نوح - 1
فاسلك فيها من كل زوجني اثنني ) :يف قوله حيث وعده اهللا بأن ينجي أهله) 45هود ) .(أحكم احلاكمني

 . (27املؤمنون ) .(اآلية… وأهلك إال من سبق عليه القول منهم
إنه ليس من أهلك إنه عمل ) :لقد استغرب نوح كيف يغرق ابنه مع أن وعد اهللا حق نافذ، وجييء اجلواب

 .(غري صاحل
لذا . وإمنا ابن زنا، دون أن يدري نوح بذلك لكي يكون وعد اهللا حقا فالذي غرق ليس ابن نوح يف احلقيقة،

إنه ) :وكان جواب رب العاملني بأن نوحا ال يعلم هذه احلقيقة يف قوله. كان استغراب نوح استغرابا يف حمله
هود ) .(ليس من أهلك إنه عمل غري صلح فال تسألن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني

46) . 
ة والقيم االجتماعية والتحرج مت الوقوع فيا لوهم فقيل ال يليق بامرأة نيب أن تكون زانية هنا حتت باب اللباق

ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا )مع أا من أهل النار 
الحظ أن اهللا ). 10التحرمي ) .(صلحني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني

 .سبحانه وتعاىل ال يستحي من احلق
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كان موقف النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذا " حديث اإلفك"عندما امت عائشة أم املؤمنني بالزنا  - 2
االام موقفا موضوعيا ماديا، إذ نه ال ميلك دليال إلثبات االام، وال دليال لنفيه، فسكت حىت جاءه الوحي 

" اصمتوا فهذه امرأة نيب وال يليق ا أن تكون زانية"وكان األحرى بالنيب أن يقول منذ أول حلظة  .بتربئتها
 .ولكنه سكت لعدم وجود دليل اإلثبات أو النفي

فمن الناحية الشرعية االجتماعية ال جيوز وال . لقد انعكس وضع املرأة االجتماعي على وضعها يف اجلنة - 3
فانعكس هذا املفهوم على وضع املرأة . تنام مع رجل بدون عقد نكاح، أو أن تعقد على رجلني يليق بامرأة أن

وال ندري ماذا تركوا للمرأة يف اجلنة غذ ال يليق ا أن تنام مع . فاحلور العني هم للرجال فقط .يف اجلنة
م االجتماعية واملفاهيم وكل القي. رجلني؟ علما بأننا نعلم أن يف اجلنة ال يوجد شيء امسه عقود أنكحة
 .األخالقية والشرعية والقانونية املوجودة يف احلياة الدنيا ملغاة يف اجلنة

هنا نستنتج بأن أحد مداخل الشيطان هو اخللط وتلبيس احلقائق املوضوعية يف القرآن، بالقيم االجتماعية 
 .واألخالقية يف أم الكتاب

ة واألخالقية على احلقائق املوضوعية، وإال فإننا نقع يف الوهم فعلينا أن ال نسقط ائيا القيم االجتماعي
 ."الباطل"

أي إذا كان هناك رباط منطقي . االعتماد فقط على الرباط المنطقي ارد بني املقدمات والنتائج: الباب الرابع
إذ  (ظر أنواع املعرفةان)بني املقدمات والنتائج ملسألة ما، وال يوجد تناقض، فال يعين حتما أن املسألة صحيحة 

أن صحة الرباط املنطقي ال تعين أن املسألة حقيقية حيث ميكن أن تكون املسألة كلها ومهية وفيها رباط منطقي 
 .حيث أن املقدمات جيب أن تكون حقيقية

وهو إسقاط أهواء اإلنسان اخلاصة وأمانيه الشخصية على الواقع املوضوعي، مما : األماين: الباب اخلامس
هذا الباب ميكن أن يقع فيه كل الناس بدون استثناء حىت األنبياء والرسل، وذلك . ب له الوقوع يف الوهميسب

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطن يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي ) :يف قوله تعاىل
نا نالحظ أن األهواء واألماين هي من مداخل ه). 52احلج ) .(الشيطن مث حيكم اهللا آيته واهللا عليم حكيم

يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطن إال ) .(24النجم ) .(أم لإلنسن ما متىن) :وكذلك قوله .الشيطان الفعالين
 . (123النساء ) .(ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتب) :وقوله) 120النساء ) .(غرورا

 :بالعبارة التالية" يب والوهمالتكذ"ويف اخلتام نلخص العقل الشيطاين 
 .إن الصور املوجودة يف األذهان غري مطابقة لألشياء املوجودة يف األعيان وهذه هي وظيفة الشيطان الفعالين

 أنواع املعرفة ونسبيتها: الفرع الثاين

 
 :أنواع املعرفة: أوالً
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نفصال له، وقلنا إن اللغة تطورت من لقد شرحنا يف نشأة الكالم اإلنساين ارتباط الفكر باللغة، ارتباطا ال ا
مرحلة املشخص احملدد باحلواس وعلى رأسها حاسيت السمع والبصر، أي من مرحلة العالقة الطبيعية بني 

فقلنا إن أنواع التعبري عن  .الصوت واملدلول إىل مرحلة ارد مع وجود مراحل انتقالية بني املشخص وارد
 .وبالرموز الرياضيات" البالغة"لرسم، وتطور إىل األجبدية وباللغة اردة املعرفة أخذ الشكل التشكيلي با

 :فيمكن اآلن أن نستنتج أنواع املعرفة اإلنسانية وهي
وهي أبسط أنواع املعرفة " وعلى رأسها حاستا السمع والبصر"املعرفة الفؤادية املرتبطة مباشرة باحلواس  - 1

لقاسم املشترك بني أهل األرض، ذكيهم وغبيهم، لذا قلنا إن احلساب وأكثرها فعالية وأكثرها يقينان وهي ا
ووجدوا ) (24النور ) .(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم)يوم القيامة هو فؤادي مرتبط باحلواس 

ومن هنا طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف حييي املوتى ليكون يقينه ) 49الكهف ) .(ما عملوا حاضرا
 .املوتى يقينا فؤاديابإحياء 

. وهي بأن يتواتر النبأ عن طريق اخلرب، بأن العرب انتصروا على الروم يف معركة الريموك: املعرفة اخلربية - 2
وقد يستطيعون تصديق اخلرب أو . هذه املعرفة قد تنتهي إىل معرفة فؤادية وهذا من اختصاص علماء اآلثار

فمنذ أن كان . فاهللا حفظ الكتاب عن طريق تواترا حلفظة.  والفعليوقد يكون اخلرب بالتواتر القويل .تذكيبه
كما أن نقله . النيب صلى اهللا عليه وسلم حيا إىل يومنا هذا هناك أناس حيفظون الكتاب بذاكرم دون انقطاع

واع علما بأننا يف هذا اال نتكلم عن اخلرب كأحد أن. إلينا مت عن طريق التواتر اخلطي بعد مجع املصحف
  .املعرفة أي صدقه أو كذبه

وقد برع املسلمون يف ذلك وخاصة يف علوما حلديث إذ أم اهتموا بعلم احلديث وطبقات احملدثني وذلك 
ولكن هنا جيب أن نفهم متاما بأن صدق اخلرب شيء واستعماال خلرب استعماال مطلقا . طبقا للمنهج املتوفر لديهم

انظر فصل السنة يف الباب "ضرورة إطالقه وخاصة اخلرب التارخيي فصدق اخلرب ال يعين بال. شيء آخر
 ."الثالث
هذا النوع من املعرفة يعتمد على املنطق الصوري والرياضي يف االستنتاج ": االستنتاجية"املعرفة النظرية  - 3

ول يف احلد األ: واالستقراء والربط بني املقدمات والنتائج كما هو معروف أن حدود املنطق ثالث وهي
املقدمات، واحلد األوسط يف العمليات االنتقالية،واحلد األخري يف االستنتاجات، حيث أن املنطق هو استنتاج 

هذا الرباط املنطقي . اهول من معلوم بقانون عدم التناقض بغض النظر عن االستنتاج أومهي هو أم حقيقي
طلق ماديا رمحانيا، أو مثاليا شيطانيا، حيث أن هو منط التفكري ارد عند اإلنسان بغض النظر أكان املن

وهنا ذكرنا أن أحد مداخل . مربوطان بقانون عدم التناقض" الرمحان والشيطان"النقيضني يف الدماغ اإلنساين 
إذ ال يكفي أن يكون هناك عدم تناقض بني املقدمات والنتائج حىت يكون احلكم . الشيطان يف هذا الباب

  .حقيقيا
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نطقي يف العقل الرمحاين املادي هو أن املقدمات املوجودة يف األذهان جيب أن تتطابق مع األشياء فالرباط امل
وهذا ما نسميه . أي أن املقدمات جيب أن تكون حقيقية مطابقة للواقع املوضوعي. املوجودة يف األعيان

د األوسط فيا لعمليات مث يأيت احل. بفرضيات النظريات حيث أن هذه الفرضيات جيب أن تتطابق مع الواقع
  .االنتقالية حىت نتوصل إىل النتائج

إن احلد األوسط يف االستنتاجات وربط النتائج باملقدمات برباط عدما لتناقض هو نفسه عند العامل وعند 
فال نقول إن العامل عاقل واجلاهل جمنون، ولكن نقول إن مقدمات العامل حقيقية، ومقدمات اجلاهل . اجلاهل
وأوضح مثال على ذلك هو احلاسب اإللكتروين فال يكفي أن نعرف . لكن كليهما إنسان عاقل سويومهية و

لغة احلاسب حىت حنل مسألة عليه، ولكن جيب أن نعرف الرباط املنطقي الذي يقوم عليه احلاسب لكي نربمج 
نأخذ حلوال  وحنن إذا وضعنا خمططا منطقيا للمسألة فإننا (Flowchrt)حل املسألة وهذا ما نسميه 

وقد تكون غري " حقيقية"صحيحة طبقا للرباط املنطقي ولكن هذه احللول قد تكون مطابقة للواقع املوضوعي 
  ."ومهية"مطابقة 

 :فللتحقق من حقيقة علمية ما هي صحيحة وحقيقية جيب أن نتحقق من أمرين اثنني
فإذا كان األمر كذلك فهذا يعين أن " الرباط املنطقي"أن تكون املقدمات غري متناقضة مع النتائج  -   أ

 .العمليات االنتقالية بني املقدمات والنتائج صحيحة
وكلما كان التطابق بني . إذا كانت النتائج مطابقة للواقع املوضوعي فهذا يعين أن املقدمات صحيحة -  ب

كون النتائج النظرية النتائج والواقع املوضوعي قريبا كلما تأكدنا من صحة املقدمات، حيث أنه أحيانا ت
والواقع املوضوعي متقاربني وغري متطابقني مما يدل على صحة الفرضيات املستعملة، ويدل يف الوقت نفسه 

  .ومل يتم أخذها بعني االعتبار. على نقص يف الفرضيات أي هناك متحوالت أمهلت
ل اإلنسان، اليت تعترب العناصر من قب" تقليمها"فالفرضيات هي جمموعة الشروط املوضوعية اليت مت متييزها 

 .املركبة لظاهرة ما
هذه الناحية من االعتماد على املنطق بالربط بني املقدمات والنتائج فقط بغض النظر عن فحص املقدمات 

وتدقيقها وحتقيقها هي السبب يف كثري من الوهم الذي وقع فيه علماء الكالم املسلمون إذ اعتمد علم الكالم 
ط بني احلدود فقط بغض النظر عن املسألة الكالمية أحقيقة رمحانية أم ومهية شيطانية، وال عندهم على الرب

وعلى من يريد أن يستفيض يف هذا العلم . أريد االستفاضة يف علم املنطق ألن كتابنا هذا ليس كتابا يف املنطق
 .فعليه بالكتب املختصة

 
 :الزمن والوقت والنسبية: ثانياً

بني مصطلحني أساسيني ومها الوقت والزمن وقد استعمل الكتاب مصطلح الوقت ومل يرد  جيب علينا أن منيز
ويعين يف اللسان العريب " وقت"فالوقت جاء من . مصطلح الزمن يف الكتاب وإمنا جاء مصطلح الدهر والسنني
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 .الزمان املعلوم، واملوقوت الشيء احملدد
 ن كيف ميكن لإلنسان إدراك الزمن؟؟فالزمن له وجود موضوعي وفيه حركة األشياء، ولك

فقد قلمنا الزمن بواسطة احلركة املتغرية، أي لو أن كل شيء يف . حنن ندرك األشياء بالتقليم الكمي والكيفي
فمن . الوجود يسري بنفس السرعة ملا عرفنا أن هناك حركة، أي ملا استطعناتقليمها وبالتايل ملا عرفنا الزمن

ية احلركة ونسبية الزمن وبالتايل ربطنا الزمن بأحداث األشياء للتعبري عن اختالف السرعات ظهرت نسب
النسبية يف احلركة وظهر مفهوم الوقت، فالوقت هو ربط الزمن حبدث من أجل املعرفة النسبية للحركة، لذا 

  .مسي الوقت زمنا معلوما
الساعة حدث وهو االنفجار وقد استعمل الكتاب مصطلح الوقت ذا املعىن متاما حيث ربطه بأحداث، ف

إن ) :وقال .(187األعراف ) .(قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو) :الثاين للكون لذا قال عنها
وعندما سألوا ) 40الدخان ) .(إن يوما لفصل ميقام أمجعني) :وقال .(17النبأ ) .(يوما لفصل كان يقاتا

يسألونك عن األلة قل هب ) :وهي ظواهر تنتج عن حركة القمر قاللة ÷حممدا صلى اهللا عليه وسلم عن األ
والصالة مرتبطة بوقت، والوقت مرتبط حبدث، فعندما تصبح  .(189البقرة )، (مواقيت للناس واحلج

 .(إن الصالة كان على املؤمنني كتابا موقوتا) :الشمس يف كبد السماء نقول حان وقت الظهر، لذا قال
 . (38-37احلجر ) .(إىل يوم الوقت املعلوم* فإنك من املنظرين )إلبليس وقال  .(103النساء )

وبنفس الوقت نقول  .وحنن اآلن نقول الساعة الثانية حسب توقيت غرينتش وال نقول حسب زمن غرينتش
ن هنا استعملنا الزمن ألننا أخذنا قانونا جمردا غري مرتبط حبدث فال يصح أبدا أ" السرعة* الزمن = املسافة "

نقول الوقت وإذا قلنا الوقت فيجب علينا أن نقول وقت ماذا؟ فنحن نستعمل الزمن يف اردات، والوقت 
 .عندما نربط الزمن حبدث معرف كوقت الصالة ووقت الطعام والنوم وتوقيت املعركة وقنبلة موقوتة

 .ولتمييز الوقت عن الزمن يف الوحدات استعمل الكتاب مصطلح السنة والعام
نسبة "قت له نسبته وهي احلدث ونسبة القياس فعندما تصبح الشمس يف كبد السماء نقول وقت الظهر فالو

نسبة "حسب توقيت دمشق أو حسب توقيت غرينتش  11.30ونقول إن وقت الظهر هو الساعة " احلدث
فنسب  .(38- 37احلجر ) .(قال فإنك من املظرين* قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون ) :لذا قال". القياس

أما نسبة الزمن فتتعلق باختالف السرعات فإذا قلنا إن جسما ما يسري على  (يوم يبعثون)التوقيت إىل حدث 
  .سا فإننا ننسب السرعة إىل األرض ونعترب أن سرعة األرض تساوي الصفر/كم100األرض بسرعة 

للراصد وزمن آخر للمرصود، وهكذا ظهرت النظرية النسبية باعتبار أن هناك راصدا ومرصودا وهناك زمن 
وملا كانت نسبة الزمن هلا عالقة بالسرعة فيجب أن يكون هناك سرعة مطلقة تنسب إليها كل السرعات، 

وحسب معلوماتنا احلالية فإن السرعة املطلقة هي سرعة الضوء حيث أن سرعة الضوء ثابتة بغض النظر عن 
ومبا أن الضوء حسب معلوماتنا فيه كمال ". ضوئيأي بغض النظر عن سرعة املصدر ال"السرعة البدائية 
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 .السرعة فال يسري بسرعة الضوء إال الضوء أي إذا سار أي جسم بسرعة الضوء فإنه يصري ضوءا
فالسنة مقيس زمين منسوب  .لقد وضع الكتاب مصطلحات خمتلفة للزمن والوقت وهي السنة والعام واليوم

. بتة والعام مقياس للزمن منسوب إىل األحداث أي دائما يأيت معرفاإىل السرعة لذا فهو وحدة متغرية غري ثا
 .(ألف سنة مما تعدون)ولبيان نسبة الزمن يف مصطلح السنة جنده يضع السنة منسوبة إىل شيء معروف كقوله 

ألف عام "فهذا يعين بالضرورة أن هناك سنة ختتلف عن السنة اليت نعد وال يوجد أبدا مصطلح ). 5السجدة )
). 28التوبة ) .(فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا)ألن األعوام حبد ذاا معرفة كقوله " ا تعدونمم

وتعين السباحة كقولنا " عوم"حيث أن العام جاءت يف اللسان العريب من " هذا"فعرف العام باسم اإلشارة 
هنا " 317زخمشري أساس البالغة ص ال"اإلبل تعوم يف البيداء وعاومت النخلة محلت عاما ومل حتمل عاما 

 .نالحظ كيف ربط العام مبوسم احلمل للنخل
وهذا . وكقولنا ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عام الفيل وليس يف سنة الفيل أي مت ربط الوالدة حبدث

خ حبدث وهو فنقول توىف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العام العاشر للهجرة أي بدأا لتاري. املصطلح للتوقيت
 .هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم فنستعمل العام

ألننا ربطنا التاريخ حبدث وهو والدة  .للميالد 1987للميالد وال نقول سنة  1987ونقول حنن اآلن يف عام 
 .السيد املسيح عليه السالم

العام لتبني القياس ابتداء  فجاءت .(259البقرة ) .(فأماته اهللا مئة عام مث بعثه) :وعندما ربط الزمن حبدث قال
وأجابه بالنسبة للمقاييس املعروفةابتداء من حدث الوفاة يف  .(فأماته اهللا) :من احلدث الذي عرب عنه يف قوله

أوال يرون أم يفتنون يف ) :وعندما ذكر األعوام املتعارف عليها عند العرب قال .(بل لبثت مئة عام) :قوله
التوبة ) .(يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما) :وقال): 126بة التو) .(كل عام مرة أو مرتني

محلته أمه وهنا على وهن وفصاله ) :وعندما ذكر فصال الطفل وهو حدث بعد الوالدة وله قياس قال .(37
 . (14لقمان ) .(يف عامني

مث يأيت ) .(47يوسف ) .(يةاآل.. قال تزرعون سبع سنني دأبا)ويف سورة يوسف ذكر الزمن بالسنة يف قوله 
مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه ) .(48يوسف ) .(اآلية… من بعد ذلك سبع شداد

كقوله  .(عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون)هنا نعرف العام بعام الغوث والعصري ). 49يوسف ) .(يعصرون
 .عام الفيل

 .ألنه يف األصل معرف ."مما تعدون"ب مصطلح ونالحظ أنه يف مصطلح العام مل يستعمل الكتا
وقد جاءت إما كعد  .يف اللسان العريب وهلا أصل واحد يدل على زمان" سنه"أما مصطلح السنة فقد جاء من 

مث يعرج إليه ) :وقوله .(47احلج ) .(وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون) :للزمن بشكله النسيب كقوله
، وإما كعد للزمن بشكل عام دون ربط حبدث ما )5السجدة ) .(نة مما تعدونيف يوم كان مقداره ألف س
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 :وقوله .(15األحقاف ) .(حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك) :كقوله
فضربنا على آذام يف الكهف سنني ) :وقوله) 5يونس ) .(وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب)

هنا نالظ  .(25الكهف ) .(ولبثوا يف كهفهم ثالمثائة سنني وازدادوا تسعا) :وقوله .(11الكهف ) .(عددا
، ألنه (ثالمثائة سنني) :وقوله .(وبلغ أربعني سنة) :كيف استعمل اهللا سبحانه وتعاىل الزمن بشكل عام يف قوله

  .(ثالمثائة سنني)و .يتكلم على وجه العموم عن أي إنسان
فلبثت سنني يف أهل مدين مث )جاءت اآلية  (t)ويف معىن الربهة الزمنية العددية  (t)زمنية عبارة عن برهة

أفرأيت ) :وقوله .(18الشعراء ) .(ولبثت فينا من عمرك سنني)وقوله ). 40طه ) .(جئت على قدر يا موسى
 :وقوله .(112ون املؤمن) .(قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني)وقوله ) 205الشعراء ) .(إن متعناهم سنني

فانظر إىل طعامك وشرابك مل ) :وقوله تعاىل). 4-3الروم ) .(يف بضع سنني* وهم من بعد غلبهم سيغلبون )
للداللة على " يتسنه"هنا استعمل  .كما يؤثر على غريه t أي مل يؤثر عليه الزمن .(259البقرة ) .(يتسنه

 . (96البقرة ) .(يود أحدهم لو يعمر ألف سنة) :وقوله .الفترة الزمنية
 :لنناقش اآلن اآليات التالية

 .(ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم الطوفان وعهم ظاملون) - 1
فذا يعين أنه استعمل منكرا عدديا يف . لقد ورد يف هذه اآلية مصطلحا السنة والعام معا). 14العنكبوت )

العام، وعليه فليس من الضروري أبدا أن يكون االستنتاج أن نوحا لبث يف قومه  السنة، ومعرفا عدديا يف
هل لبث نوح يف قومه تسعمائة ومخسني سنة أم : فالسؤال الذي يطرح نفسه .950=  50 – 1000

يت تسعمائة ومخسني عاما وحنن نعلم أن البنية البيولوجية للبشر ال تسمح له بأن يعمر هذا املقدار من السنني ال
 نعرفها اآلن؟

فهنا إما أن يكون للسنة مقياس آخر غري الذي نعرف، أو أن يكون ربط العام حبدث حبيث يكون العام الواحد 
وهناك احتمال . سنة من مقاييسنا 950أكثر من سنة أي يف كلتا احلالتني تكون النتيجة ال تساوي " احلول"

ولكن تعين جمموعة  500+  500تعين عددا يساوي آخر أن تكون السنة من مقاييسنا ولكن لفظة ألف ال 
ومنه جاء . تعين ي اللسان العريب انضمام الشيء إىل الشيء واألشياء الكثرية" الف"من السنني حيث أن 
ففي هذه احلالة . أي ألف سنة عبارة عن جمموعة من السنني نقص منها مخسون عاما. العدد ألف والتأليف

 .(950)أيضا ال تكون النتيجة 
 . (4املعارج ) (تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة) - 2

 . (47احلج ) .(ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون)
 . (5جدة الس) .(يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون)

ساعة أو  12هنا نالحظ أنه استعمل مصطلح اليوم للداللة على مقدار زمين مفتوح، فاليوم ميكن أن يكون 
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فاأللف يف هذه  (مما تعدون)فهنا عندما استعمل املقدار . اخل…ساعة أو ألف سنة أو مخسني ألف سنة 24
ذكر املقدار الذي هو كم، ومل يقل مما  (مقداره مخسني ألف سنة) :احلالة هلا معىن عددي حبت فعندما قال

 .(ألف سنة مما تعدون)تعدون، وعندما ذكر ألف سنة عن العذاب وتدبري األمر قال 
 . (130األعراف ) (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون) - 3

القانون األول عام ينطبق على كل هنا ذكر يف هذه اآلية قانونني أساسيني يف هالك األمم الصاحل والطاحل، 
وإن من قرية إال حنن ) :الزمن، أي أن لزمن كفيل بأن يهلك كل األمم ويف هذا قال .(السنني"األمم وهو 

القانون ) 88القصص ) .(كل شيء هالك إال وجهه) :وقال .(58اإلسراء ) .(مهلكوها قبل يوم القيامة
 .األول للجدل

وهذا القانون أيضا كفيل  .(ونقص من الثمرات) :االقتصادية وذلك يف قولهوالقانون الثاين وهو األزمات 
وحول اخلاص أمت اآلية يف سورة ". نقص الثمرات" .قبل اخلاص". السنني"بإهالك األمم لذا وضع العام 

فاهلالك يف الزمن ). 58اإلسراء ) .(أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك يف الكتاب مسطورا) :اإلسراء بقوله
والعذاب الشديد يف الكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية واحلروب، وقد ذكر أن هذا من األمور املبتوتة 

 .(كان ذلك يف الكتاب مسطورا) :بقوله (Classified)املصنفة 
 
 : الدائم والباقي: ثالثاً

ا دامت السموات خالدين فيها م) :لقد استعمل الكتاب مصطلح الدائم، ومعىن الدميومة يف قوله تعاىل
 . (31مرمي ) .(وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا)وقوله ) 107هود ) .(واألرض

: وهو يف اللسان العريب أصل واحد يدل على السكون واللزوم، واملاء الدائم" دوم"والدائم جاءت من 
: فة، ومن ذلك قوهلموحيمل عليه تدومي الطائر يف اهلواء وذلك إذا حلق وكانت له عندها كالوق. الساكن

إن هلا مث كالوقفة مث : وذلك إذا بلغت ذلك املوضع، ويقول أهل العلم ا. دومت الشمس يف كبد السماء
 :قال ذو الرمة. تدلك

 .أي أا ال متضي. والشمس حريى هلا يف اجلو تدومي
 :فكيف استعمل الكتاب مفهوم الدائم؟

 
فنقول إن زيدا من الناس مداوم على الصالة، . األصل واحملمول: لقد استعمل الكتاب مفهوما لدائم مبعنيني

فهذا يعين أنه ال يقطع وقتا منا ألوقات ويؤدي الفرائض اخلمس ولكنه بني الصالة والصالة يقوم بأعمال 
أخرى ونقول إن زيدا مداوم على عمله فهذا يعين أنه يتواجد يف مكان عمله يف أثناء فترة معينة ولكنه يقوم 

 .(مادمت حيا) :مع قوله .(وأوصاين بالصالة والزكاة) :فإذا ربطنا قوله تعاىل. ل خمتلفة ضمن الدوامبأعما
هي الفترة الزمنية اليت قضاها اإلنسان على قيد احلياة، وهنا تعين اللزوم، ولكن هذه  .(مادمت حيا)رأينا ان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ات خمتلفة منها الصالة والزكاة، فاإلنسان الفترة الزمنية حتمل ضمنها صفة التقطيع واالستمرار ألعمال وناشط
  .يصلي ويزكي ويأكل وينام ويعمل
هنا . دقائق 10، فضمن هذه الفترة نقول استمر اإلنسان يف صالته ملدة t1 فإذا صلى خالل فترة زمنية قدرها

الصالة ، فنقول انقطع عن t2 ظهر مفهوم االستمرارية يف الصالة، مث بعد الصالة أكللفترة زمنية قدرها
دقائق أخرى، فاستمراريته يف الطعام هي يف نفس الوقت انقطاع عن الصالة،  10واستمر يف الطعام ملدة 

، فنقول t2 للصالة وفترة t1 واستمراريته يف الصالة هي بنفس الوقت انقطاع عن شيء آخر، ولكن فترة
يف الطعام هي يف نفس الوقت انقطاع دقائق أخرى، فاستمراريته  10انقطع عن الصالة واستمر يف الطعام ملدة 

 للصالة وفترة t1 عنا لصالة، واستمراريته يف الصالة هي بنفس الوقت انقطاع عن شيء آخر، ولكن فترة
t2  للطعام واللتني كلتيهما تعتربان انقطاعا عن شيء واستمرارا يف شيء آخر، كلتامها تقعان على حمور الزمن

 .الذي يعيشه اإلنسان وهو الدوام
الذي حيمل فترات زمنية ألحداث حتمل صفة  (t)لقد استعمل الكتاب مفهوم الدوام على أنه حمور الزمن 

التقطع واالستمرار اللذين مها النقيضان املتصارعان يف حدث ما، وهو أن يبقى مستمرا أو ينقطع وهذان 
تقطع واالستمرار وهو حمور الزمن ومبا أن لدائم هو حمور النقيضني ال. النقيضان حمموالن على حمور هو الدائم

فال نرى أن هذا االسم يدخل ضمن أمساءا هللا احلسىن، فال نقول عن اهللا إنه دائم ولكن نقول عنه إنه حي 
ومن اخلطأ أن نقول عبد الدائم، أو سبحان الدائم ألن الدائم حامل النقيضني واهللا ال حيمل صفة التناقض . باق

 .وغري خاضع للزمن
إنا أرسلنا عليهم ) :الكتاب أحد النقيضني املركبني للدائم والدوام وهي االستمرار يف قوله تعاىل وقد استعمل

هنا جيب أن ندقق ملاذا استعمل الريح ومل يستعمل الرياح، ). 19القمر ) .(رحيا صرصرا يف يوم حنس مستمر
دفعة ضعيفة أو سكون نسيب مث فنحن نعلم أن الرياح عندما ب فإا ب على دفعات، دفعة قوية تتبعها 

فالنبضة الواحدة . أي أن الرياح تأخذ شكل نبضات خمتلفة السرعات. تليها دفعة قوية مث تليها دفعة خفيفة
وهكذا … تستمر ملدة عدة ثوان لتنقطع فتتبعها هبة أقل قوة أو أكثر قوة تستمر ملدة عدة ثوان أخرى

ثوان أو يوم  10فهي نبضة واحدة مستمرة قد تستمر ملدة  أما الريح الواحدة. لذا مسيت رياحا. دواليك
حيث استمرت اهلبة الواحدة يوما كامال لذا استعمل الريح . وقد ذكر الريح يف جمال عذاب قوم هود. كامل

إن علماء الرياح يعلمون متاما ماذا تعين نبضة ) 19القمر ) .(يف يوم حنس مستمر) :مفردة وأتبعها بقوله
  .وما كامالواحدة تستمر ي

 .(ترتع الناس كأم أعجاز خنل منقعر) :لذا أعقب اآلية بقوله .وما هو الدمار الذي ميكن أن ينتج عنها
وحنن اآلن نستعمل الدوام واالستمرار ذا املعىن عندما نقول طل األمطار يف سوريا دائما يف ). 20القمر )

 .ي ثالث ساعات مل ينقطع فيها هطول املطرالشتاء ونقول هطل املطر ملدة ثالث ساعات مستمرة أ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وقوله  ."ما بقيت السموات واألرض"ومل يقل  .(مادامت السموات واألرض) :وهكذا نفهم قوله تعاىل
فدوام الصالة ال يعين أبدا ) 23- 22املعارج ) .(الذين هم على صالم دائمون* إال املصلني )بشكل واضح 

 .الة، بل يصلي الفرائض ويقوم بأعمال أخرى باإلضافة إىل الصالةأنه ال يفعل شيئا يف حياته إال الص
 

أي أن املسيح كان شهيدا على الناس فقط وهو ) 117املائدة ) .(وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) :وقوله
 أي أنه يف" مادمت حيا"ومل يقل  .(ما دمت فيهم) :وعندما رفعه اهللا إليه مل يكن شهيدا عليهم، لذا قال .معهم

ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ) :وقوله .الفترة الزمنية اليت كنت مقيما معهم كنت شهيدا عليهم
ولو قال ما . ال تعين استمرار املطالبة". مادمت عليه قائما"إن ). 75آل عمران ) .(ما دمت عليه قائما

. ن انقطاع وال يقوم بأي عمل آخر غري املطالبةاستمريت عليه قائما لعىن أنا لدائن يالزم املدين ويطالبه بدو
تعين أن الفترة الزمنية اليت تبدأ باإلحرام وتنتهي ) 96املائدة ) .(وحرم عليكم صيد الرب مادمتم حرما) :وقوله

 .بفك اإلحرام ال جيوز فيها الصيد
م من أجل احلج أي أن ألن احلاج قد حيرم من أجل العمرة مث يفك إحرامه، مث حير .(مادمتم) .واستعمل هنا

قالوا يا موسى ) :وقوله تعاىل. الفترة الزمنية لإلحرام" مادمتم"وعىن هنا بكلمة . اإلحرام فيه تقطع واستمرار
هنا أيضا عىن الفترة الزمنية اليت يقيم فيها القوم يف األرض ). 24املائدة ) .(إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها

لوجب التعريف أي " إنا لن ندخلها أبدا ما استمروا باإلقامة فيها"لو قال و. اليت أمرهم موسى بدخوهلا
 .فهذا يعين إثبات اإلقامة ونفي األفعال األخرى كاألكل والشرب. استمروا مباذا ليأيت اجلواب باإلقامة فيها

هنا ذكر الدوام  )35الرعد ) .(مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األار أكلها دائم وظلها) :وقوله
وقد ذكرت يف فصل اجلدل بأن الكون اآلخر له قوانني مادية جديدة خالية من . يف جمال اجلنة وأكلها وظلها

وتقوم عالقات تأثري وتأثر متبادل . صراع املتناقضات يف الشيء الواحد، لذا ال موت وال والدة وال محل
ولو  .، مبعىن اللزوم والثبات"ظلها دائم"اللزوم والثبات ومبعىن  .(أكلها دائم) :لذا قال. جديدة بني األشياء

وقولنا جلس زيد ثالث  .(يف يوم حنس مستمر) :لوجب حتيد الفترة الزمنية لالستمرار كقوله" مستمر"قال 
لذا قال . علما بأن الزمن يف الكون اآلخر له مفاهيم مغايرة ملفهوم الزمن يف كوننا احلايل. ساعات مستمرة

هود ) .(خالدين فيها مادامت السموات واألرض) :جمال اليوم اآلخر عن أهل اجلنة وأهل النارأيضا يف 
أي هناك مسوات وأرض يف هذا الكون بظواهر التقطع واالستمرار وهناك مسوات وأرض يف الكون ). 107

 .اآلخر بقوانني الدوام من اللزوم والثبات ومبفاهيم جديدة للزمن
لذا نقول إن اهللا . وهو ضد الفناء أي يبقى على ما هو عليه" بقى"اللسان العريب من  أما الباقي فقد جاءت يف

). 27الرمحن ) .(ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام) :أال ترى إىل قوله. حي باق وال نقول حي دائم
ري وما عند اهللا خ) (131طه ) (ورزق ربك خري وابقى) (17األعلى ) .(واآلخرة خري وأبقى) :وقوله
). 127طه ) .(ولعذاب اآخرة أشد وأبقى) .(73طه ) (ورزق ربك خري وأبقى) (17األعلى ) .(وأبقى
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أي أن سللة نوح ال تندثر إىل يوم القيامة وهي منتشرة  .(77الصافات ) .(وجعلنا ذريته هم الباقني) :وقوله
سالم على نوح يف ) .(78صافات ال) .(وتركنا عليه يف اآلخرين) :يف كل أحناء املعمورة، لذا تبعها بقوله

 . (79الصافات ) .(العاملني
فهل ترى هلم من ) :ومنه البقاء مبعىن البقية وهو ما تبقى ومل يفن أو يستهلك حىت حلظة معينة كقوله تعاىل

 .(وذروا ما بقي من الربا) :وقوله). 248البقرة ) .(وبقية مما ترك آل موسى)وقوله ). 8احلاقة ) .(باقية
فلوال كان من القرون من قبلكم ولوا بقية ) :وقوله). 51النجم ) .(ومثود فما أبقى) :وقوله). 278ة البقر)

 . (116هود ) .(ينهون عن الفساد يف األرض
من الدائم والباقي نستنتج أن الوجود املادي احلايل دائم حيمل صفة التقطع واالستمرار اليت تعرب عن حركة 

. واهللا حي باق ال حيمل صفة التطور والتقطع واالستمرار. الدميومة احلاملة هلماوالزمن هو . التغري والتطور
 ."أي املرتبط به"فالوجود املادي احلايل دائم وحموره اهللا احلي الباقي 

 :وميكن أن منثل الدائم والباقي يف الشكل الرمزي التايل

 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب )

 . (61يونس ) .(مبني
أي ن " يف كتاب مبني"وقوله " وما يعزب"فاهللا هو حمور الوجود املادي الذي يسيطر عليه ومربوط به لذا قال 

 كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة اجلزئية ألا ختضع للزمن أي أن نسبية الزمن هو يف" التقطع واالستمرار"الدائم 
 .من قوانني اإلمام املبني وليس اللوح احملفوظ

والدائم واملادة هلما معنيان متقاربان فاملادة جاءت من فعل مد ومنه االمتداد وضمنا حتمل معىن الزمان واملكان 
 .ومنه نقول الدميومة للمادة والبقاء هللا" مكان"فراغ وحيصل ضمن " زمان"فاالمتداد فيه حركة 

 

 الوحي وعلم اهللا وقضاؤه: الفرع الثالث

 
 :الوحي: أوالً

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب )
 . (163النساء ) .(بوراواألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود ز

وهو أصل يدل " وحى"وقد جاء الوحي يف اللسان العريب من فعل . إن الوحي هو أحد أنواع املعرفة اخلاصة
اإلشارة وكل ما ألقيته إىل غريك حىت علمه فهو وحي كيف : والوحي. على إلقاء علم يف اخلفاء إىل غريك
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 .كان
 :ر والنواهي بعدة طرق عددها الكتاب باألشكال التاليةفالوحي يف األساس هو نقل املعلومات واألوام

 .الوحي عن طريق الربجمة الذاتية - 1
 ."السمع والبصر"الوحي عن طريق التشخيص  - 2
 .الوحي عن طريق توارد اخلواطر - 3
 .الوحي عن طريق املنام - 4
 .الوحي ارد - 5
 .الوحي الصويت عن طريق السمع - 6

وذلك عن طريق ختزين : ة العضوية يف الكائنات احلية أو الوظيفية يف ظواهر الطبيعةالوحي عن طريق الربجم
وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا ) :معلومات وأوامر يف البنية اجلينية للخاليا كقوله تعاىل

خيرج من مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال ) .(67النحل ) .(ومن الشجر ومما يعرشون
أو يف البنية  .(69النحل ) .(بطوا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون

) 12فصلت ) .(اآلية…فقضاهن سبع مسوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها) :الوظيفية لألشياء كقوله
 . (5-4ة الزلزل) (بأن ربك أوحى هلا* يومئذ حتدث أخبارها ) :وكقوله تعاىل

وهذا ما نسميه بالوحي الفؤادي وهو أبسط أنواع الوحي ": صوت وصورة"الوحي عن طريق التشخيص 
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ) :وأكثرها بدائية وفعالية وقد جاء هذا النوع من الوحي إىل إبراهيم يف قوله

وملا جاءت رسلنا لوطا ) :وقوله). 69هود ) .(بالبشرى قالوا سالما قال سالم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ
 . (77هود ) .(سيء م وضاق م ذرعا وقال هذا يوم عصيب

وهذا الوحي وارد لكل البشر حىت يومنا هذا وهو عندما يقع اإلنسان يف : الوحي عن طريق توارد اخلواطر
روج من املأزق أو مأزق أو يفكر يف مشكلة علمية تستحوذ على كل تفكريه، تأتيه فكرة أو خاطرة ما فيها اخل

وأوحينا إىل أم موسى ) :وهذا النوع من الوحي جاء يف الكتاب يف قوله". كتفاحة نيوتن"حل املشكلة العلمية 
 .(أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني

 . (7القصص )
 :وقوله عن يوسف .(111املائدة ) .(احلواريني أن آمنوا يب وبرسويلوإذ أوحيت إىل ) :ويف قوله تعاىل

إذ أوحينا إىل أمك ما ) :وقوله ملوسى) 15يوسف ) .(وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون)
 . (38طه ) .(يوحى

عالقة باألمور  هذا النوع من الوحي ليس له أية عالقة باألمور الشرعية اليت تتعلق بأم الكتاب وإمنا له
اإلجرائية واملعرفية حني األزمات وال يأيت إىل إنسان عشوائيا، فاإلنسان ال يفكر يف أمور الذرة فيأتيه إهلام 
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 .حول أسرار الذرة
احللم واملنام إذ هلما مفهومان خمتلفان فيا : هنا جيب أن منيز بني مصطلحني هامني ومها: الوحي عن طريق املنام

فاحللم هو جمموعة من الصور اليت يراها . شترك بينهما هو أن كليهما حيصل أثناء النوموالشيء امل. لكتاب
لذا عندما رأى فرعون . اإلنسان وهو نائم وتتصف بأا عبارة عن صور متداخلة بعضها ببعض وغري مرتبطة

حالم بل افتراه بل هو بل قالوا أضغاث أ) :وقوهلم للنيب صلى اهللا عليه وسلم .(أضغاث أحالم)الرؤيا قالوا له 
. ألن األضغاث هي صفة األحالم وتعين يف اللسان العريب التباس الشيء بعضه ببعض). 5األنبياء ) .(شاعر

وإذا بلغ األطفال منكم احللم ) :واحد معانيه النضوج اجلنسي كقوله تعاىل" حلم"واحللم جاء من فعل 
وإذا بني العلم أن هناك رابطا بني األحالم وبني  .(59النور ) .(فليستأذنوكما استأذن الذين من قبلهم

 .النضوج اجلنسي فهذا وارد
 :أما املنام فهو ظاهرة خمتلفة عن احللم، فاملنام يعرب عن ظاهرتني

 .أحد أنواع الوحي لألنبياء -   أ
  .بالنسبة لغري األنبياء يسمى املبشرات وهوا لرؤيا الصادقة -  ب

لقد جاء الوحي  .شائعة بني الناس بغض النظر عن التقوى وهي ليست حلما ومازالت الرؤيا الصادقة ظاهرة
فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا أبت ) :يف املنام إىل إبراهيم

 .مر من األوامرهنا جاء الوحي بإعطاء أ .(102الصافات ) (افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين
إذ قال يوسف ألبيه يا أبت إين رأيت أحد عشر ) :وهناك وحي يف املنام بإعطاء معلومات كالوحي إىل يوسف

والوحي يف املنام إما أن يكون صرحيا، كالوحي ). 4يوسف ) .(كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين
 :لوحي إىل يوسف حيث قال يف اية السورةإىل إبراهيم، وإما أن يكون غري صريح وحباجة إىل تأويل كا

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب )
 . (100يوسف ) .(اآلية…حقا

يف فعل مضارع، وبني قول " أرى"ن حيث استعمل (إين أرى يف املنام) :هنا جيب أن منيز بني قول إبراهيم
فاإلنسان ال يذبح ابنه مبجرد أن رأى يف املنام مرة واحدة أنه يذحبه، بل تكرر . يف املاضي (تإين رأي) :يوسف

أما مع يوسف فمحتوى املنام كان خربا، ". إين أرى"هذا املنام إلبراهيم حىت صدقه، بدليل استعمال املضارع 
واذكر يف ) :هيم صديقا فقاللذا مسى اهللا إبرا .وقد صدق الرؤيا (إين رأيت) :لذا جاءه مرة واحدة فقال

قد صدقت ) :وقارن هذه اآلية حول تصديق الرؤيا يف قوله) 41مرمي ) .(الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
وكذلك كانت طريقة الوحي إىل إدريس حيث بينها يف ) 105الصافات ) .(الرؤيا إنا كذلك جنزي احملسنني

 . (56مرمي ) .(ا نبياواذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديق) :قوله
 .(يوسف أيها الصديق) :وقد أكد طريقة الوحي عن طريق املنام ليوسف حيث مساه أيضا صديقا يف قوله
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 . (46يوسف )
) 75املائدة ) .(وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام) :وكذلك أطلق الكتاب على مرمي لقب صديقة يف قوله

كيا وجاءها بشكل بشر سوي بدون أي عالمة فارقة فصدقته وذلك ألا صدقت جربيل بأنه سيهبها غالما ذ
 .(وصدقت بكلمات را وكتبه) :مبجرد أن أخربها ذا اخلرب فسماها صديقة وقد أكد ذلك يف قوله تعاىل

وقد مسي أبو بكر صديقا ألنه كان يصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما يقوله مبجرد  .(12التحرمي )
 .ي نقاشأن يقول وبدون أ

 :واآلن لنميز أنواع الرؤيا الصادقة
فهذا الوحي كما قلت إما مباشر كالوحي إىل إبراهيم، . لألنبياء وهو الوحي عن طريق املنام: النوع األول -   أ

 .كالوحي إىل يوسف" رمزي"أو غري مباشر 
، املؤمن وغري وهذا ميكن أن حيصل مع كل الناس. وهي الرؤيا الصادقة وليست وحيا: املبشرات -  ب

 .وهذا ما أطلق عليه الكتاب مصطلح الوفاة. وميكن أن يكون مباشرا أو رمزيا. املؤمن
وقد قلنا إن الروح . الوفاة واملوت: هنا جيب علينا أن منيز بني مصطلحني حصل فيهما خلط والتباس ومها

وكل ما قيل عن . و الوفاةفال تدخل يف مصطلح املوت أ .ليست سر احلياة العضوية وإمنا هي سر األنسنة
 - كما بينا سابقا–الروح بأا سر احلياة أو أي موضوع ربط الروح باحلياة العضوية جيب أن يستبعد ألنه 

  .خيالف العمود الفقري للكتاب مجلة وتفصيال
 وكل ذلك حدث بسبب االلتباس يف املصطلح بني النفس والروح حيث أن النفس يقابلها يف اللغة اإلنكليزية

". األنا"النفس املشاعر واألحاسيس والشخصية  (Soul) ومصطلح. اجلسد العضوي (body) مصطلحان
النفس ومصطلح  (Gywa) ويف اللغة الروسية هناك مصطلح (Spirit)أما الروح فيقابلها مصطلح 

 :ففي الكتاب أطلق مصطلح النفس على معنيني يفهمان حسب سياق اآلية .(Gyx) الروح
كل نفس ذائقة ) :النفس ككائن عضوي حي تنطبق عليه ظاهرة املوت وهي اليت قال عنها: لاملعىن األو-

 :هذه النفس اليت متوت يدخل حتت معناها كل الكائنات احلية مبا فيها اإلنسان). 185آل عمران ) .(املوت
وال تقتلوا ) :هوهذه النفس اليت ميكن قتلها واليت جاءت يف قول). 2امللك ) .(الذي خلقا ملوت واحلياة)

  .والنفس اليت حرم اهللا قلتها هي النفس البشرية .(151األنعام ) .(النفس اليت حرم اهللا إال باحلق
وما كان لنفس ) :وجاءت أيضا يف قوله تعاىل. اخل…وهناك نفوس أحل اهللا قتلها كاألنعام والبهائم واألمساك

وجاهدوا بأمواهلم ) :وهذه النفس اليت قال عنها) 145آل عمران ) .(أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال
هذه النفس ). 7التكوير ) .(وإذا النفوس زوجت) :وقال عنها .(15احلجرات ) .(وأنفسهم يف سبيل اهللا

اليت نطلق عليها مصطلح اجلسد العضوي املادي والذي ينتقل من حال احلياة إىل حال املوت والتحلل 
 .لفناءالعضوي والتغري وا
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وهي . النفس اإلنسانية فقط وهي النفس اليت تتوىف واليت هلا طب خاص ا امسه الطب النفسي: املعىن الثاين-
جمموعة األحاسيس واملشاعر وفيها احلب والكراهية واألمل النفسي والراحة النفسية والسرور والعذاب وهذه 

حني موا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى  اهللا يتوىف األنفس) :اليت قال عنها اهللا سبحانه وتعاىل
 . (42الزمر ) .(عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى عن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون

 .هنا يتبني لنا الفرق الكبري بني الروح والنفس
ة، وهي من اهللا حيث أن الروح هي إزالة التناقض والربط ارد وهي سبب امعرفة اوالتشريع وسبب اخلالف

أما النفس اليت تتوىف . مباشرة ألا من صفات اهللا اليت الينطبق عيها قانون صراع املتناقضات الداخلية يف ذاته
فهي الصور املدركة واألحاسيس واللذات واملشاعر وهلا جدل خاص ا وهي ليست الروح وإمنا من نتاجها 

حيث أن . ن األشياء وإدراك األشياء يتم بواسطة الروححيث أن الصور واألحاسيس تعتمد على املدركات م
 ."املوت"وذكر للنفس العضوية " الوفاة"هذه األمور ال تتحلل باملوت ألا غري مادية، لذا ذكر هلا 

وال حيصل االنفصال إال يف حالتني . وأعطى نفس املصطلح للحالتني ألما مرتبطتان بعضهما ببعض يف احلياة
وحيسن هنا أن نزيل  .(اهللا يتوىف األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها) :وت لذا قالومها املنام وامل

فاملنام هو الوفاة والذي حيصل أثناء النوم وليس النوم  .االلتباس الذي يقول أن النوم هو كالوفاة فهذا وهم
منا لصور واألحداث املباشرة هلا معىن فماذا حيصل يف املنام وليس يف احللم؟ يرى النائم يف املنام جمموعة . نفسه

اخل فيقول الكتاب إن هذه وفاة مؤقتة …مباشر أو رمزي فيها رعب أو سرور و خوف أو فرح أو أمل أو لذة
هذه احلاالت ال حتدث يف الضرورة كلما نام اإلنسان، ولكن  .(ويرسل األخرى) :للنفس حيث ترسل لقوله

وهذه اليت مسيت " التأويل"لتمييزها عن احللم فإا قابلة للتحقيق و. إذا حدثت، فإا حتدث أثناء النوم
 ."الرؤيا الصادقة"املبشرات 

فذاك أنه يف حلظة املوت لكل إنسان على اإلطالق بغض النظر  .(حني موا) :أما الوفاة الدائمة اليت قال عنها
جمموعة منا لصور يشعر فيها بالراحة أو أكان املوت سريعا جدا أو بطيئا ألننا نعين حلظة املوت يرى اإلنسان 

هذا ما نسميه . هذه الصور تبقى ثابتة إىل يوم يبعثون واجلسد ليس له عالقة بذلك دفن أم حرق. بالعذاب
  ."النبيني والشهداء"هذه احلياة صور ثابتة وشعور ثابت وهي حالة غري عضوية ما عدا . حياة الربزخ

ترى إذا الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا ولو ) :وهكذا فقط نفهم قوله تعاىل
األنعام ) .(أنفسكم اليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون

ال  وحنن أقرب إليه منكم ولكن* وأنتم حينئذ تنظرون * فلوال إذا بلغت احللقوم ) :ونفهم قوله تعاىل .(93
فروح ورحيان * فأما إن كان من املقربني * ترجعوا إن كنتم صادقني * فلوال إن كنتم غري مدينني * تبصرون 

وأما إن كان من املكذبني * فسلم لك من أصحاب اليمني  * وأما إن كان من أصحاب اليمني* وجنت نعيم 
 83الواقعة ) .(فسبح باسم ربك العظيم* إن هذا هلو حق اليقني * وتصلية جحيم * فرتل من محيم * الضالني 
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 . (96إىل 
وهم " روح"فاملقربون يشعرون كشعورهم بفسحة ونزهة . هنا نالحظ كيف يعطي صورة الوفاة حني املوت

ولكي يبني أن ذه الصورة اليت حتصل يف ". تعبان"هنا رحيان على وزن فعالن وهي ضد " رحيان"يف غاية الراحة 
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ) :ثابتة إىل يوم يبعثون قال عنآل فرعون الوفاة حني املوت تبقى

 .(الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
هنا أكد القرآن أن ال نعيم جسديا والعذاب جسديا إال بعد البعث اجلسدي واحلساب املادي، فهناك اجلنة 

 .والنار املاديتان
فإذا فهم عذاب القرب فهما رمزيا على . مهم جدا وهو ما يقال عنه عذاب القرب هذا البحث يقودنا إىل استنتاج

أنه الصورة اليت يراها املتوىف حني املوت بغض النظر أدفن يف القرب أم أحرق أم التهمته الوحوش فهذا وارد وال 
بعد الدفن،  أما ما ورد يف بعض الكتب عن سؤال منكر ونكري. يتعارض مع املفاهيم الواردة يف الكتاب

وإن ما يفعله بعضهم من تلقني امليت بعد الدفن فما مل . ويسألون امليت عن ربه ودينه فلم يثبت يف نص صحيح
وإن من جمانبة الدقة أن نقول الصالة على روح فالن أو الفاحتة إىل روح النيب صلى اهللا . جند له سندا صحيحا

ة على نفس فالن ونفس النيب صلى اهللا عليه وسلم أو واألدق أن نقول الصال. عليه وسلم أو روح امليت
  .نفس امليت

وإن كل ما ورد يف األثر ويف  "والذي نفس حممد بيده"وإننا نقرأ يف األثر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اكتب التراث أو األحاديث حيث تذكر الروح على أنه سر احلياة جيب أن يعاد النظر فيه ووضع إشارة 

 .كبرية على صحتهاستفهام 
أما النفس اليت ترى حني الوفاة الروح والرحيان وجنة نعيم وتثبت هلا هذه الصورة إىل يوم القيامة فهي اليت 

 .(وادخلي جنيت* فادخلي يف عبادي * ارجعي إىل ربك راضية مرضية * يا أيتها النفس املطمئنة ) :قال عنها
كر املوت والوفاة يف الكتاب فاملصطلح املرافق هو ويبقى أن نالحظ أنه حيث ورد ذ) 30- 27الفجر )

 .مصطلح النفس وليس مصطلح الروح
لقد أوردت يف حبث اجلدل أن اجلنة والنار مل توجدا بعد وإمنا ستوجدان علىأنقاض هذا : قد يسأل سائل

أن الكتاب واجلنة مل توجد بعد؟ اجلواب  .(وادخلي جنيت)الكون بعد هالكه، فكيف قال عن النفس املطمئنة 
يف  .(جنة املأوى) :أورد أن هناك جنة ليس هلا عالقة جبنة املتقني أو جنة الثواب والعقاب وهي اليت مساها

 . (15- 13النجم ) .(عندها جنة املأوى* عند سدرة املنتهى * ولقد رآه نزلة أخرى ) :قوله
وقد قلنا إن اجلنة والنار مل -  املعراجفإذا شاهد النيب اجلنة والنار يف. من هذه اآليات نناقش حادثة املعراج

أما إذا كانت املشاهدة فؤادية أي مرتبطة باحلواس فهذا . فهذا يعين أن املعراج حصل يف املنام -توجدا بعد
ما كذب ) :وقد ذكر الكتاب بأن املشاهد حسية فؤادية يف قوله. يعين أنه شاهد جنة املأوى وليس جنة الثواب
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 . (17النجم ) .(ما زاغ البصر وما طغى) :ويف قوله .(11م النج) .(الفؤاد ما رأى
ويف اخلتام يبق للبحث املستقبلي ترتيل آيات النفس اليت جاءت يف الكتاب وتصنيف اآليات حسب معىن 

وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ) :فعلى سبيل املثال. اجلسد اليت متوت والنفس اليت تتوىف–النفس 
السجدة ) .(فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم) :هنا النفس اليت تتوىف). 40لعنكبوت ا) .(يظلمون

 .هنا النفس اليت متوت). 27
والناس الوحيدو . لقد ذكرنا أن ما جاء يف الكتاب عن الوفاة واملوت يسمى حياة الربزخ بالنسبة لكل الناس

هذه احلياة بالنسبة هلم ملغاة حيث تستمر مباشرة حني موم ف .املستثنون من هذه احلياة هم األنبياء والشهداء
  .عند اهللا سبحانه وتعاىل وليس يف اجلنة - حيام املادية اجلسدية والنفسية–ووفام 

هذا صحيح ولكن جسد اإلنسان املادي عبارة . وقد يقول البعض إن جثث الشهداء تبقى يف األرض أو حترق
املاديةا ملؤلفة من عناصر، ولكل إنسان وصفة خاصة به من املواد ونسبها  عن جمموعة منا لكميات والنسب

أما اجلسد الذي مات فيبقى يف . وهندستها، هذه الوصفة موجودة عند اهللا سبحانه وتعاىل ويعاد تركيبها
آل ) .(وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون) :لذا قال عن الشهداء. األرض
وأضاف إليها  .(أحياء عند رم) :ويعين بذلك احلياة العضوية وأتبعها بوله" أمواتا: "هنا قال .(169عمران 

ميحوا اهللا ما ) :ومل يقل يف اجلنة كقوله تعاىل .(عند رم) :وتالحظ قوله .(يرزقون) :أمرا ماديا حبتا يف قوله
 . (39الرعد ) .(يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

 . (34لقمان ) .(إن اهللا عنده علم الساعة) :ولهوق
وأشرقت األرض بنور را ) :وقد أكد أنه ال بعث للنبيني والشهداء ألم أحياء عند رم يرزقون يف قوله
 :الحظ قوله .(69الزمر ) .(ووضع الكتاب وجيء بالنبيني والشهداء وقضي بينهم باحلق وهم ال يظلمون

 ."عند رم"قال هذا ألم أصال موجودون  .(وجيء بالنبيني والشهداء)
هنا تتبني لنا املرتبة العالية للشهداء حيث أن مكافأم من اهللا هي من جنس التضحية اليت قدموها ولكن 

فالشهداء قصروا أعمار أنفسهم وآثروا املوت على أن يستمروا يف احلياة ويستمتعوا ا . تفوقها درجات
 .اهللا سبحانه وتعال بأن أحياهم ومتعهم ورزقهم من حلظة موم إىل يوم يبعثونأطول مدة ممكنة فكافأهم 

وهو أرقى أنواع الوحي وهو أن يأيت جربيل بدون أن يدرك باحلواس فيلتبس مع النيب صلى : الوحي ارد-
ساسي هذا النوع من الوحي األ". القلب"اهللا عليه وسلم ويسجل اآليات املوحاة بشكل مباشر يف الدماغ 

هنا جيب أن نناقش الوهم الذي يقع فيهالبعض وهو أن النيب صلى . الذي كان يأيت للنيب صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم كان يغيب عن الوعي عندما كان يأتيه الوحي ارد، حيث قالوا إن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نيب صلى اهللا عليه وسلم كان يغيب عن الوعي كانت تأتيه نوبات من الصرع وقد حصل هذا الوهم من أنا ل
ان يصحو ويعود إىل وعيه، ويرتل اآليات اليت :ويتفصد عرقا حني كان يأتيه الوحي، وبعد أن يتركه الوحي 
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أوحيت إليه، وأحيانا كانت تأتيه سورة كاملة من السور الطوال على دفعة واحدة كسورة يوسف، ومعظم 
 :اهرة ونرد على هذا الوهملنناقش هذه الظ. سورة األنعام

إن اإلنسان املريض بالصرع وتأتيه نوبات الصرع يصحو بعد النوبة كاملخبول وال يقول إنه علم شيئا أو  - 1
وكل العرب الذين عاشوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم املؤمن منهم  .زادت معلوماته قيد أمنلة أثناء النوبة
وبعد أن يعود إىل  .اهللا عليه وسلم كان يغيب عن الوعي أثناء الوحي والكافر كانوا يعلمون أن النيب صلى

 .وعيه يتلو عليهم اآليات اليت أوحيت إليه
فهناك . إننا نعلم بشكل قاطع ال ميكن لإلنسان أن يفكر بشكل متالزم بأمرين اثنني بنفس اللحظة - 2

مث يبدأ املخ بعملية " اإلدراك الفؤادي"إىل املخ إما عن طريق احلواس اليت توصلها : طريقتان الستالم املعلومات
ويف هذه احلالة، احلواس هي واسطة املعرفة واإلنسان . ويصدر أحكاما" الفكر والعقل"التحليل والتركيب 
وال تتجاوز احلواس . وإما أن تأيت املعلومات إىل الدماغ بشكل مباشر متجاوزة احلواس. حباجة ماسة إليها

والعلم والتجارب العلمية ميكن أن تربهن على هذا حاليا أو يف . اب اإلنسان عن الوعيموضوعيا إال إذا غ
املستقبل وذلك إن أردنا أن نعطي معلومات وأوامر ونواهي إىل دماغ شخص بشكل مباشر واستطعنا فعل 

الوعي  ذلك فهذا يعين أننا بالضرورة حنتاج إىل أن نعطل حواس الشخص الذي يتلقى املعلومات ونغيبه عن
ألنه ال ميكن أن نعطي لإلنسان معلومات مباشرة إىل دماغه وحواسه تعمل، ألن احلواس حبد ذاا هي مصدر 

 .للمعلومات
. وعلى هذا فإنه من الناحية العلمية، ال غرابة أبدا بأن يغيب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوعي أثناء الوحي

. الوحي ارد أي ارد عن احلواس، وهو أرقى أنواع الوحي لذا أطلقت على هذا النوع من الوحي مصطلح
علما بأنه وحي مادي أي كان يأيت من خارج دماغ النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن خالل قوانني موضوعية 

وباحلق أنزلناه وباحلق نزل وما أرسلناك إال مبشرا ) :وليس من نشاطات الدماغ الذاتية لذا قال" جربيل"
 .أي ترمجة القرآن إىل العربية حدثت خارج وعي حممد صلى اهللا عليه وسلم). 105اإلسراء ) .(ونذيرا

لذا كان دور النيب  .(وباحلق نزل) .ومت نقله موضوعيا إىل قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم .(وباحلق أنزلناه)
 .هو من القرآنصلى اهللا عليه وسلم هو البشري والنذير حيث أن التبشري باجلنة واإلنذار بالنار 

وهو شكل الوحي الذي جاء إىل موسى عليه السالم فقط باإلضافة إىل أشكال أخرى : الوحي الصويت-
ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ) :لذا فصل الوحي إىل موسى يف أية منفصلة وحدها يف قوله. كاإلهلام

من سورة  163نرى يف اآلية حيث ). 164النساء ) .(ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى تكليما
النساء جمموعة من األنبياء والرسل ذكرهم اهللا يف آية واحدة وذكر أنه أوحى إليهم، ومل يذكر فيهم موسى، 

 .بل خصه وحده ذه اآلية املنفصلة
وكتبنا له يف ) :حيث قال" الفرقان"ومنسوخا كالوصايا العشر " صوتا"هذا الوحي الصويت جاء ملوسى شفاهة 
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واح من كل شيء موعظةً وتفصيال لكل شي فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار األل
 . (150األعراف ) .(وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه جيره) :وقوله .(145األعراف ) .(الفاسقني

 
 :أنواع الوحي اليت أوحيت للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم -

 .النوع األساسي للوحي للنيب صلى اهللا عليه وسلم لقد كان هذا: الوحي ارد - 1
كانت بداية الوحي للنيب صلى اهللا عليه وسلم بداية فؤادية حيث لو بدأ الوحي جمردا ملا : الوحي الفؤادي - 2

لذا كانت البداية الفؤادية للوحي هي ضرورة . صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم نفسه، ولظن نفسه أنه متوهم
أن احلواس أساس املعرفة، فجاءه جربيل ألول مرة صوتا وصورة، ومل يغب النيب صلى اهللا عليه بشرية، حيث 

مث أحيانا كان يأتيه . وقد أوحيت له بالطريقة الفؤادية أوائل سورة العلق. وسلم يف هذه احلالة عن الوعي
ون أن يغيب أحد عن جربيل بصورة إنسان يراه هو واآلخرون وخيربه ويسأله مبرأى ومسمع من اآلخرين د

مجلة واحدة، بل جاء مرتال، وكان  "ال الكتاب"يف هذا اال يتبني لنا ملاذا مل يرتل عليه القرآن . الوعي
وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ) :السبب فؤاديا حبتا لقوله تعاىل

  .(32الفرقان ) .(ورتلناه ترتيال
لتثبيت فؤاد النيب أي لكيال يشك مث جاءه بعد ذلك " مشخصة"اء القرآن على دفعات ببداية فؤادية لذا ج

 .على أرتال بالطريقة اردة
 
 :علم اهللا: ثانياً

 :وهو علم جتريدي حبت وحيمل الصفة الرياضية املتصلة واملنفصلة معا .قلنا إن علم اهللا هو أرقى أنواع العلم
وقلنا إن العلم التجريدي هو ) 8الرعد ) .(وكل شيء عنده مبقدار) .(28اجلن ) .(وأحصى كل شيء عددا)

هذا من ناحية، ومن ناحيةأخرى . فاحلواس ضرورية لإلدراك الفؤادي املتعلق باحلواس. علم جمرد عن احلواس
فهو إدراك أما اإلدراك ارد . ضرورية لناقصي املعرفة أي الكتساب املعارف عن العامل املوضوعي املادي

 .، لذا فعلم اهللا علم جمرد وهو يف الوقت نفسه حيمل صفة كمال املعرفة"العقل"مبعزل عن احلواس 
. فإذا قلنا إن خملوقا ما يعرف أشكال املوجودات واحتماالا، ويعرف كل أصوات املوجودات واحتماالا

ة لذا نقول إن اهللا مسيع بصري أي ففي هذه احلالة يبصر ولكن بدون عني ومسع ولكن بدون أذن فيزيولوجي
وقد أكد ضرورا . يسمع بدون أذن ويبصر بدون عني فيزيولوجية حيث أن احلواس ضرورية لناقصي املعرفة

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم ) :الكتساب املعرفة وربطها بالفؤاد يف قوله
 . (78النحل ) .(السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون

فبالنسبة لناقص املعرفة هناك السمع كوظيفة عضوية لألذن تؤدي إىل املعرفة، وهناك االستماع كفعل إرادي 
قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف ) :كقوله" قد مسع اهللا"لذا فإننا نرى يف الكتاب صيغة . لإلنسان نفسه
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آل عمران ) .(قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء لقد مسع اهللا) :وقوله تعاىل .(1اادلة ) .(زوجها
قل أوحي إيل أنه ) :وإمنا هي لغري اهللا من العاقل كقوله" استمع اهللا"ولكننا ال نرى يف الكتاب صيغة  .(181

فمن يستمع ) :وقوله) 25الشعراء ) .(قال ملن حوله أال تستمعون) :وقوله .(1اجلن ) .(استمع نفر من اجلن
 (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون) :وقوله) 9اجلن ) .(جيد له شهابا رصدااآلن 

 . (204األعراف )
هل كامل املعرفة حيتمل الشريك؟ أي أن اهللا كامال ملعرفة، فهل هناك إمكانية بأن حيمل إله آخر : لنناقش اآلن

لك نقول إن كمال السرعة يف حدود ما نعلم، وللدالة على ذ .أو أي كائن آخر نفسا لصفة؟ هذا مستحيل
. موجود يف الضوء، فإذ سار جسم بسرعة أقل من سرعة الضوء ال يصبح ضوءا، ويبقى جسما مغايرا للضوء

فالسيارة تصبح . ولكنه إذا سار بسرعة الضوء، يصبح ضوءا حيث نه ال يسري بسرعة الضوء إال الضوء
 .عتهما سرعتهضوءا، واإلنسان يصبح ضوءا إذا بلغت سر

وهكذا نرى أن كمال السرعة ال يكون إال يف واحد، وهذا الواحد ال حيتمل الشريك وال حيتمل معادلة 
هو األول واآلخر ) :وكمال املعرفة ال يكون إال يف واحد وال حيتمل الشريك وال حيتمل معادلة الزمن. الزمن

ن سرعة الضوء هي السرعة اليت تنسب إليها وكما أ). 3احلديد ) .(والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
وال حييطون )وكذلك فإننا ننسب إىل علما هللا كل علوم املخلوقات األخرى . كل سرعات األجسام األخرى

 .(255البقرة ) .(بشيء منعلمه إال مبا شاء
 .(من روحي ونفخت فيه) :ومبا أن الروح هي سر اكتساب املعرفة فقد أعطاها اهللا لإلنسان ليكون خليفة له

وكلما . فكلما زادت معارف اإلنسان زاد اقترابا منا هللا باملعرفة. فأصبح البشر إنسانا متعلما متكسبا للمعارف
وهكذا فإننا نرى أن اإلنسان ككل يقترب من اهللا مع التطور ومرور الزمن، وسيبقى . زاد جهال بعد عن اهللا

حىت )فعند ذلك تقوم الساعة . فيه اإلنسان أنه أصبح إالهاهذا االقتراب من اهللا مستمرا حىت يأيت يوم يظن 
 . (24يونس ) .(إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو ارا

ء فعلم اهللا يقيين كامل باألشيا. هل علم اهللا يقيين أم احتمايل؟ نقول هو االثنني معا: واآلن نسأل السؤال التايل
 :وقوله) 80األنعام ) .(وسع ريب كل شيء علما أفال تتذكرون) :واألحداث القائمة واملوجودة فعال كقوله

إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو وسع ) :وقوله .(89األعراف ) .(وسع ربنا كل شيء علما على اهللا توكلنا)
وأن اهللا قد ) :وقوله .(7غافر ) .(ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما) :وقوله). 98طه ) .(كل شيء علما

، فصلت 11فاطر ) .(وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه) :وقوله .(12الطالق ) .(أحاط بكل شيء علما
هو ) :وقوله). 16احلجرات ).(واهللا يعلم ما يف السموات وما يف األرض واهللا بكل شيء عليم) :وقوله) 47

مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة ) :وقوله). 3احلديد ) .(ل شيء عليماألول واآلخر والظاهر والباطن وهو بك
 .(11التغابن ) .(ومن يؤمن باهللا يهد قلبه واهللا بكل شيء عليم)وقوله  .(7اادلة ) .(إن اهللا بكل شيء عليم
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 . (70احلج ) .(أمل تعلم أن اهللا يعلم ما فيا لسماء واألرض) :وقوله
وسع ) :واألشياء هي املوجودات فعال وقد أمجل علمه بقوله .(بكل شيء) :قولهنالحظ يف اآليات السابقة 
أما عن حركة األشياء ووظائفها  .وقد شرحت معىن الكرسي يف الباب األول .(كرسيه السموات واألرض

وما تسقط من ورقة إال ) :وقوله). 4، احلديد 2سبأ) .(يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها) :فقال
 . (59األنعام ) .(يعلمها

 :وعلينا هنا أن منيز بني نوعني من علم اهللا
 .علم اهللا باألشياء وظواهرها وحركاا وهو الذي شرحناه: النوع األول -   أ

 .علم اهللا بالسلوك اإلنساين الواعي وباالختيار اإلنساين: النوع الثاين -  ب
الثاين من علم اهللا حول السلوك اإلنساين  لقد حصل لغط كثري وجدل طويل وأخذ ورد والتباس يف النوع

ومرد هذا االلتباس إىل أم أدخلوا يف علم اهللا حول االختيار اإلنساين ما ال يدخل فيه، ومل يرد له . واالختيار
 .ذكر يف الكتاب

 :فحول علم اهللا باالختيار اإلنساين قال
 . (25النمل ) .(ويعلم ما ختفون وما تعلنون) -
 . (74النمل ) .(علم ما تكن صدورهم وما يعلنونوإن ربك لي) -
 . (69القصص ) .(وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) -
 . (51األحزاب ) .(واهللا يعلم ما يف قلوبكم وكان اهللا عليما حليما) -
 . (19غافر ) .(يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور) -
 . (25ورى الش) .(ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون) -
 . (19حممد ) .(واهللا يعلم متقلبكم ومثواكم) -
 . (26حممد ) .(واهللا يعلم إسرارهم) -
 . (18احلجرات ) .(واهللا بصري مبا تعملون) -
 . (4التغابن ) .(ويعلم ما تسرون وما تعلنون) -
 . (7األعلى ) .(إنه يعلم اجلهر وما خيفى) -
 . (270البقرة ) .(فإن اهللا يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر) -
 . (29آل عمران ) .(قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه اهللا) -
 . (167آل عمران ) .(يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوم واهللا أعلم مبا يكتمون) -
 . (92آل عمران ) .(وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم) -
 . (85القصص ) .(هلدى ومن هو يف ضالل مبنيقل ريب أعلم من جاء با) -
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 . (187البقرة ) .(علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم) -
 . (18الفتح ) .(فعلم ما يف قلوم فأنزل السكينة عليهم) -
 . (27الفتح ) .(فعلم ما مل تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا) -
 . (20املزمل ) .(علم أن لن حتصوه فتاب عليكم) -
 . (20املزمل ) .(علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يف األرض) -
 . (235البقرة ) .(علم اهللا أنكم ستذكرون ولكن ال تواعدوهن سرا) -
 . (23األنفال ) .(ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم) -
 . (66األنفال ) .(اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) -
يعلم ما ختفون وما ) :آليات الواردة أعاله كلها تتحدث عن سلوك إنساين واع، فلنأخذ مثال قولهإن ا

. فقد جاءت يف صيغة املضارع للداللة على استمرارية املعرفة أوالً، وجاءت املعرفة ألمر خمفي فعال (تعلنون
ويف حلظة تالية إذا . يف هذه اللحظة فإذا كان زيد يف حلظة ما ال خيفي شيئا فاهللا يعلم أن زيدا ال خيفي شيئا

ومبا أن السر والعلن متغري . وكذلك اإلعالن واإلسرار. أخفى زيد شيئا فإن اهللا يعلم أن زيدا قد أخفى شيئا
 فأين يكمن االلتباس إذا؟. عند اإلنسان بتغري نواياه، فجاء العلم بصيغة املضارع للداللة على استمرارية املعرفة

ن يف أنه إذا نوى زيد غدا القيام بأمر ما فإن اهللا منذ األزل يعلم أن زيدا يف يوم كذا وساعة إن االلتباس يكم
 :إننا ننظر إىل األمر نظرة مغايرة ولتبياا نقول. كذا وثانية كذا سينوي القيام ذا األمر

عية وما هي اخليارات اليت أوالً لنناقش أنه لو كان يدخل يف علم اهللا منذ األزل ماذا سيفعل زيد يف حياته الوا
فالسؤال ملاذا تركه إذا كان يعلم ذلك؟ هنا . سيختارها زيد منذ أن يصبح قادرا على االختيار إىل أن ميوت

من أجل تربير هذا األمر ندخل يف اللف والدوران فنقول إن اهللا علم منذ األزل أن أبا هلب سيكون كافرا، 
إن . قول إن أبا هلب اختار لنفسه الكفر وأبو بكر اختار لنفسه اإلميانمث ن. وأن أبا بكر الصديق سيكون مؤمنا

هذا الطرح ال يترك للخيار اإلنساين الواعي معىن، وإمنا جيعله ضربا من الكوميديا اإلهلية مهما حاولنا تربير 
 إن اهللا كامل املعرفة؟: فإن كان األمر كذلك فماذا نعين بقولنا. ذلك

وأحصى كل شيء )ألن علمه رياضي " الطبيعة وظواهرها"املعرفة باألشياء وأحداثها  إننا نعين أن اهللا كامل
وعلمه رياضي، ألن الرياضيات اليوم هي أرقى أنواع العلوم، ). 8الرعد ) .(وكل شيء عنده مبقدار) .(عددا

لم س مث وجدنا إىل علم هو أرقى منا لرياضيات ومسيناه الع" املصوغ من روح اهللا"ولو توصل العقل اإلنساين 
يف القرآن إشارة لذلك كانت ختفى علينا أو كنا نؤوهلا تأويال آخر جلهلنا بالعلم س لقلنا إن علمه جل وعال 

دلنا "وما دمنا ال نعرف علما أرقى منا لرياضيات فإننا نذهب وال نتحرج إىل أن علمه رياضي … علم سيين
تتصف بالدقة والتنبؤ، فنحن إذا علمنا القانون  إن الرياضيات… "على ذلك العقل املصوغ من روح اهللا

  .الرياضي لظاهرة ما فيا لطبيعة، يصبح من السهل علينا أن نتنبأ سلفا عن سلوك هذه الظاهرة
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إذ ميكننا أن حنكم سلفا عن موعد وصول . وهذا ما نفعله اآلن يف االختراعات الكبرية يف الطب والعلوم
ومبا أن الوجود هو كلمات اهللا، فقد أعطانا اهللا  .اخل… ته وسرعتهالصاروخ إىل القمر إذا عرفنا قدر
إن ظواهر األشياء يف  .وإن عني األشياء هي كلماته .(ال مبدل لكلماته) :االطمئنان بأنه ال مبدل لقوانينه

ئا أن إمنا أمره إذا أراد شي) .(35مرمي ) .(سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون) :كلماته لذا قال
وقال عن ظواهر الطبيعة إا يف كتاب مبني فال يوجد شيء يف الطبيعة  .(82يس ) .(يقول له كن فيكون

يا بين إا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو ) :صغريا كان أم كبريا إال يعلمه اهللا ويسيطر عليه
لذا فإن معرفة اإلنسان بكلمات  .(16قمان ل) .(يف السموات أو يف األرض يأت ا اهللا إن اهللا لطيف خبري

 .اهللا هي مفتاح خالفته هللا يف الوجود وهي مفتاح رقيه
والذي حيوي قوانني جدل  "القرآن ايد"فعلم اهللا بالطبيعة إما علم مربمج سلفا يف اللوح احملفوظ 

لنار، أي قوانني اجلدل املادي الطبيعةاألول والثاين واخللق والتطور والساعة والبعث واليوم اآلخر واجلنة وا
وإما علم يف كلية االحتماالت لظواهر الطبيعة اجلزئية القائمة على األضداد . هلذا الكون والكون الذي يليه

ومبا ان سلوك اإلنسان سلوك احتمايل فقد ". كتاب مبني"واليت نفهمها من خالل الرياضيات واليت مساها 
إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه ) :قالمسى القصص أيضا الكتاب املبني لذا 

أي ان اإلمام املبني هوأرشيف األحداث اجلزئية اجلارية لألشياء فيا لكون واإلنسان ). 12يس ) .(يف إمام مبني
ي اليت قال لذا جاء القصص من اإلمام املبني وهناك معلومات عند اهللا فقط، غري مؤرشفة وغري مربجمة سلفا وه

 . (34لقمان ) .(إن اهللا عنده علم الساعة) :عنها
أما بالنسبة لسلوك اإلنساين الواعي، فحىت نفهم هذا السلوك الواعي جيب علينا أن ال ننسى أن اإلنسان 

خليفة اهللا يف األرض وأنه يوجد يف اإلنسان وليس يف الكائنات احلية األخرى شيء من ذات اهللا وهو الروح 
هذه النقطة إذا . بح خليفة اهللا يف األرض واكتسب املعارف وأصبح قادرا على املعرفة والتشريعوا أص

". أفالم كرتون"نسيناها فإن السلوك اإلنساين سيتحول إىل جمموعة من الصور املتحركة يديرها الذي صممها 
ا إن الصور املتحركة فيها شيء ولكن إذ قلنا إن هناك أمرا مشتركا بني اهللا واإلنسان وهو الروح، أي إذا قلن

  .من ذات املصمم لتغري األمر
 :فعلم اهللا يف السلوك اإلنساين الواعي يقسم إىل قسمني

علم اهللا الكامل بكلية االحتماالت اليت ميكن أن يسلكها اإلنسان، فأمام كل إنسان على حدة، ماليني  - 1
ويف كالمه ويف عالقته مع اآلخرين ويف صالته ويف  االحتماالت كل يوم يف موعد نومه ويف طعامه ويف لباسه

فال ميكن ألي إنسان أن يقوم بأي عمل . صومه وإميانه وكذبه ويف أن يتعلم أو يبقى جاهال وهكذا دواليك
علين أو خيفي أي أمر أو يتبىن أية فكرة سرا أو علنا إالوتصرفه داخل يف هذه االحتماالت وبالتايل فهو داخل 

لكلي، أي ال ميكن ألي إنسان مهما عمل أن يقوم بعمل ما سرا أو علنا ويفاجئ اهللا به وال يدخل يف علم اهللا ا
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يف كلية احتماالت علمه وهذه هي عني كمال املعرفة كسرعة الضوء فإا حتوي كل احتماالت السرعات 
ن الكفر واإلميان كليهما معا فأبوبكر مل يفاجئ اهللا بإميانه وأبو هلب مل يفاجئ اهللا بكفره، أل. املمكنة لألشياء
 . (28التكوير ) .(ملن شاء منكم أن يستقيم) :أالترى إىل قوله. يدخل يف علم اهللا

حيث ذكر االستقامة يف حيز التبعيض، فالذي ال يشاء االستقامة ينحرف، فعلم اهللا ومشيئته أن يكون هناك 
 .(وما تشاؤون إالأن يشاء اهللا) :ل التبعيضاستقامة واحنراف معا، لذا قال يف جمال الكلية وليس يف جما

بيد . ففي علم اهللا ومشيئته االستقامة واالحنراف معا، ويف مشيئتنا حنن أن نستقيم أو ننحرف). 30اإلنسان )
ويف هذا يصبح اخليار اإلنساين . أن من يستقم فإنه ال يفاجئ اهللا باستقامته، ومن ينحرف ال يفاجئ اهللا باحنرافه

 :ويف هذا قال. را حرا يستلزم الثواب والعقاب، وتصبح خيارات اإلنسان غري مكتوبة عليه سلفاالواعي خيا
وإذا قلنا اآلن إن اهللا منذ األزل ). 29الكهف ) .(وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)

أي أن علم اهللا حيمل صفة . علم أن أبا بكر سيؤمن وأن أبا جهل سيكفر فهذا عني نقصان املعرفة وليس كماهلا
ولو كفر أبو بكر وآمن أبو جهل لكانت هذه مفاجأة كبرية هللا تعاىل، علما بأن باب الكفر . االحتمال الواحد

 .واإلميان كان مفتوحا أمام االثنني على حد سواء
وذلك أنه يف  :علم اهللا الكامل بأحداث مسبقة بكلياا وجزئياا أو بأحداث جارية بكلياا وجزئياا - 2

حلظة أن نوى أبو بكر اإلميان قبل أن يفضي ذه النية ألحد وهي مازالت سرا يف نفسه علمها اهللا أوال ويف 
وثانيا هذه املعرفة داخلة يف احتماالت علمه الكامل أي مل يفاجأ . نفس اللحظة اليت نوى فيها أبو بكر اإلميان

فقد خلقنا اهللا أحرارا يف اختيارنا وحنن بالنسبة له .  اهللا والناساملشتركة بني" الصورة"وهنا تكمن الصفة . ا
لذا فهو حر وله متام " متعلمني"وحنن ناقصي املعرفة " عليم"والفرق هو أنه كامل املعرفة . لسنا هلوا يلهو بنا

" احلاضر"وقد جاءت صيغ اآليات السابقة يف صيغة املاضي ويف صيغة املضارع . احلرية وحنن متحررون
 .للداللة على علمه بأحداث مسبقة بكلياا وجزئياا أو بأحداث جارية بكلياا وجزئياا

وأن اإلنسان الفرد حلظة اختياره ألمر ما، ينتقل هذا األمر من علم اهللا "ولكي يبني حرية االختيار لإلنسان 
يهدي من يشاء ويضل من )ل لذا قا" إىل علمه املصنف الذي سيسجله على اإلنسان" كمال املعرفة"الكلي 
ومن هنا فقد . فإذا اختار اإلنسان الفسق مبلء اختياره مل يهده اهللا .(ال يهدي القوم الفاسقني) :وقال .(يشاء

  :وضع اهللا تعاىل صيغا بالنسبة لالختيار اإلنساين على الشكل التايل
وليعلم ) :وقوله). 3العنكبوت ) .(بنيولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذ)

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا ) :وقوله). 140آل عمران ) .(اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء ) :وقوله). 142آل عمران ) .(الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

املائدة ) .(رماحكم ليعلم اهللا من خيافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليممن الصيد تناله أيديكم و
أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جهدوا منكم ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال ) :وقوله) 94
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يت كنت عليها إال لنعلم من وما جعلنا القبلة ال) :وقوله .(16التوبة ) .(املؤمنني وليجة واهللا خبري مبا تعملون
يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرية إال عل الذين هدى اهللا وما كان اهللا ليضيع إميانكم إن 

 .(ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين)وقوله تعاىل ) 143البقرة ) .(اهللا بالناس لرؤوف رحيم
 . (12الكهف ) .(لم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدامث بعثناهم لنع) :وقوله). 31حممد )

يف هذه اآليات قد يظن البعض أنا هللا ناقص املعرفة، علما بأن هذه اآليات ليس هلا عالقة بكمال املعرفة حيث 
وهذهاآليات تدخل حتت باب املعرفة اجلزئية واليت هي جزء من املعرفة الكلية أي ال . أن كمال املعرفة كلي

فاإلنسان مثال خيتار اجلهاد واإلميان، فهذا . ى عنصر املفاجأة ولكن تدخل حتت باب التصنيف اجلزئيحتتوي عل
االختيار يصنف يف كتاب هذا اإلنسان حصرا أي ينتقل من باب املعرفة اجلزئية واليت هي جزء من املعرفة 

فاإلنسان مثال خيتار اجلهاد . الكلية أي ال حتتوي على عنصر املفاجأة ولكن تدخل حتت باب التصنيف اجلزئي
واإلميان، فهذا االختيار يصنف يف كتاب هذا اإلنسان حصرا أي ينتقل من باب املعرفة الكلية لالحتماالت 

 .مجيعها، إىل باب التصنيف الشخصي ألعمال اإلنسان اليت خيتارها أصال من ضمن املعرفة الكلية هللا
كال سنكتب ما يقول ومند له من ) .(21يونس ) .(بون ما متكرونإن رسلنا يكت) :وهكذا نفهم اآليات التالية

وقوله  .هنا نالحظ من مفهوم الكتابة أنه تصنيف أعمال اإلنسان وأفعاله عليه .(79مرمي ) .(العذاب مدا
بلى ) .(81النساء ) .(واهللا يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم) .(12يس ) .(ونكتب ما قدموا وآثارهم) :تعاىل

 . (80الزخرف ) .(يهم يكتبونورسلنا لد
فاإلكراه هو اخنفاض االحتماالت املمكنة للخيار اإلنساين إىل . وجيب علينا هنا أن نشرح مفهوم اإلكراه

ولكن إذا . االحتمال الواحد فقط، فإذا كان يوجد مخر وماء للشرب فأصبح هناك خيار لإلنسان يف الشراب
ا يدخل مفهوم اإلكراه حيث أنا إلكراه موضوعيا هو وجود كان ال يوجد إال اخلمر وشربه اإلنسان فهن

وعندما ينخفض عدد احتماالت االختيار . احتمال واحد لالختيار بغض النظر أذكر اإلكراه علنا أم مل يذكر
اإلنساين لالحتمال الواحد فقط فالعقيدة إلسالمية تقول ال ثواب وال عقاب فإذا وضعتم علم اهللا ضمن 

 .فهذا يعين اإلكراه ظاهرا أم مبطنا ويعين نقصان املعرفة إلكماهلا االحتمال الواحد
يا ) :فالطلب الذي طلبه اهللا من الرسول يف قوله). 20املزمل ) .(علم أن لن حتصوه فتاب عليكم) :أما قوله

-1ملزمل ا) .(أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال* نصفه أو انقص منه قليال * قم الليل إال قليال * أيها املزمل 
هو طلب ال يتعلق بالصالة أو قيام الليل يف العبادات وقد حاوال لنيب فعل ذلك ولكنه مل يستطع علما بأن ). 4

من سورة املزمل وهي آية / 20/هذه اآليات جاءت يف أوائل الترتيل حيث ال صالة وال صوم ولو أخذنا اآلية 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي ) :نوات وهيمدنية أي نزلت بعد نزول أوائل السورة بأكثر من عشر س

  .(الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واهللا يقدر الليل والنهار
لتبني أن الطلب الذي طلبه غري قابل ألن يعقل ضمن املستوى املعريف لعصر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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". الليل"تعود على ". حتصوه"اهلاء يف قوله  وهنا .(علم أن لن حتصوه فتاب عليكم) :والصحابة لذا قال
وإن . هنا القراءة ال تعين التالوة. وطلب عوضا عن ذلك فهم ما تيسر من آيات القرآن وليس كل القرآن

إحصاء الليل وتفهمه ودراسته حتتاج إىل تفرغ وإن كثريا من الناس منهما ملريض، وآخرون يزاولون مهنهم 
فاستعاض عن ذلك بفهم شيء من القرآن وإقامة الصالة " اجلند"دون للقتال ، وآخرون جمن"العمال"للعيش 

 . (20املزمل ) .(اآلية…علم أن سيكون منكم مرضى) :وإيتاء الزكاة وفعل اخلري حيث قال
) 235البقرة ) .(علم اهللا أنكم ستذكرون ولكن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا) :أما قوله

بصيغة املستقبل للجمع حيث أن هذه اآلية وردت للنساء األرامل وهن أثناء ". ستذكرون" فقد وضع صيغة
 .العدة، وذكرهن أثناء فترة العدة هو أحد االحتماالت الواردة واملعروفة سلفا

ولو علم اهللا فيهم خريا ) .(22األنفال ) .(إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون) :أما قوله
هنا وصف اهللا الذي ال يعقل بأنه دابة، بل من شر ). 23األنفال ) .(مسعهم ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضونأل

وهنا استعمل شر الدواب استعماال جمازيا، . الدواب وقد ربط العقل حباسة أساسية من احلواس وهي السمع
لذا  .(مسعنا وأطعنا) :عىن الفهم كقولهعلما بأنه يتكلم عن بعض الناس وقد استعمل السمع استعماال جمازيا مب

، أي يف علم اهللا املسبق إذا اختار اإلنسان الكفر وصم أذنيه عن غري (ولو علم اهللا فيهم خريا ألمسعهم) :قال
وهذه اآلية هي علم مسبق  .(ولو أمسعهم لتولوا وهم معرضون) :ذلك فال فائدة من إفهامه لذا أتبعها بقوله

ولكن . وال تعين أن أبا جهل منذ األزل سيكون كافراً "املعرفة يف كلية االحتماالت كمال"على وجه العموم 
 ."أي متت كتابة الكفر عليه"عندما اختذ أبو جهل هذا املوقف مت تصنيفه ضمن هذه الزمرة 

فقد جاء اآلن بصيغة ). 66األنفال ) .(اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) :وكذلك نفهم قوله تعاىل
أي أن الضعف والقوة هي االحتماالت الداخلة سلفا يف علم اهللا، فانطبق أحد . بصيغة املاضي" علم"احلاضر و

إذ ال  (فيكم ضعفا)ووضعها يف صيغة اجلمع  .(وعلم أن فيكم ضعفا) :هذه االحتماالت على املؤمنني فقال
كما وضع يف صيغة اجلمع  .ميكن أن نفهم أن اهللا خفف اآلن بعد أن علم، وكان قبل ذلك ال يعلم

 .(ستذكرون)
 
 قضاء اهللا: ثالثاً

 :يف الكتاب يف املعاين التالية" قضى"لقد جاء فعل 
وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن )كقوله تعاىل " أخرب"قضى مبعىن  - 1

احلجر ) .(مر أن دابر هؤالء مقطوع مصبحنيوقضينا إليه ذلك األ) :وقوله تعاىل) 4اإلسراء ) .(علوا كبريا
 . (44القصص ) .(وما كنت جبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى األمر) :وقوله .(66
 

 .(وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا) :أي األمر ضد النهي كقوله تعاىل" أمر"قضى مبعىن  - 2
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 . (23اإلسراء )
فمنهم من ) :وقوله). 15القصص ) .(فوكزه موسى فقضى عليه) :ء كقوله تعاىلالقضاء مبعىن إاء الشي - 3

القصص ) .(أميا األجلني قضيت فال عدوان علي) :وقوله). 23األحزاب ) .(قضى حنبه ومنهم من ينتظر
28) . 

 :قضى مبعىن اإلرادة اإلهلية النافذة وقد جاءت يف قوله تعاىل - 4
 . (35مرمي ) .(يقول له كن فيكون سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا) -  أ

 . (40النحل ) .(إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) -  ب
 . (82يس ) .(إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) -  ت
 . (68غافر ) .(فإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون) -  ث

". كن فيكون: نقول: يقول"اء اهللا حيث صاغه اهللا بصيغة ثابتة صارمة إن حبثنا هو احلالة الرابعة اليت هي قض
وكلماته هي  .(حيق اهللا احلق بكلماته) .(قوله احلق) :أي أن قضاء اهللا النافذ ال يأيت إال من خالل كلماته

ال من أي أن قضاءه املربم ال ينفذ إ). 29النبأ ) .(وكل شيء أحصيناه كتابا)الوجود وقوانينه املوضوعية، 
 . (38األحزاب ) .(وكان أمر اهللا قدرا مقدورا) :خالل املقدرات

وعندما أراد اهللا إهالك عاد ومثود ومدين أهلكهم بقضائه، ولكن كان إهالكه هلم عن طريق القوانني 
وملا جاء امرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة منا ) :لذا قال عن هؤالء األقوام" كلماته"املوضوعية 

فلما جاء أمرنا جنينا صاحلا والذين آمنوا معه برمحة منا ) :وقوله تعاىل). 58هود ) .(جنيناهم من عذاب غليظو
) 73هود ) .(قالوا أتعجبني من أمر اهللا) :وقوله). 66هود ) .(ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز

فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها ) :وقوله) 76هود ) .(يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك) :وقوله
وملا جاء أمرنا جنينا شعيبا والذين ) :وقوله) 82هود ) .(سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من ) :وقوله). 94هود ) .(آمنوا معه
 . (101هود ) .(وما زادوهم غري تتبيب دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربك

بظاهرة من ظواهر القانون املوضوعي وهي الريح، الصيحة، الرجفة،  .(ملا جاء أمرنا)هنا نالحظ كيف ارتبط 
أي أن هذا األمر مت من خالل كلمات اهللا وهي من قوانني الربوبية بقوله عندما علق على كل . األحجار
 . (101هود ) .(ليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربكفما أغنت عنهم آهلتهم ا) :القصص

 :لنلخص اآلن آيات القضاء املربم الذي هو أمر اهللا والذي هو كلمات
الحظ القاسم ". يقول، نقول له كن فيكون" "فإذا قضى أمرا+ إمنا أمره + قولنا لشيء + قضى أمرا "

هنا جيب أن منيز قضاء اهللا وأمره بإرادة مربمة أي  .احلقوقوله " يقول"املشترك بني هذه اآليات وهو فعل 
 .وبني أوامر اهللا واليت هي ضد النواهي واليت تعترب موعظة ووصية وليست قوال" قول"

فإرادة اهللا اليت هي موعظة وأمر ضد النهي واليت هي عالقات روحية ال مادية أي عالقة تقوى جاءت يف قوله 
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يرتل املالئكة بالروح من أمره ) .(1النحل ) .(ستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركونأتى أمر اهللا فال ت) :تعاىل
  .(2النحل ) .(أن أنذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون)فأتبعها بقوله ) 2النحل ) .(على من يشاء من عباده

كيف دجمها مع " كن فيكون"هنا نالحظ كيف دمج أوامر اهللا اليت هي ضد النواهي واليت ال يوجد فيها آية 
فالصالة أمر ضد النهي ال قول وهي من التقوى ألا ليست كلمة وكذلك بر . الروح ووضع فيها التقوى

لذا ميز األوامر اليت هي ضد " كن فيكون"أو " قال اهللا"الوالدين وبقية التعاليم حيق ال جند يف التعاليم كلمة 
قول، يقول، حقت كلمة ربك، فحق "لنافذة بقوله يعظكم، يأمركم، يوصيكم، واإلرادة ا"النواهي بقوله 
أي ليست قانونا موضوعيا يعمل خارج " قوالً"فمثال األوامر ضد النواهي وليست قضاء مربما " عليها القول

 :الوعي وليست كلمات اهللا
م إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلك) - 1

 .(يعظكم لعلك تذكرون)لذا جاءت صيغة ). 90النحل ) .(تذكرون
) 16اإلسراء ) .(وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا) - 2

هود ) .(فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها) :وقوله .(فحق عليها القول)وبني  (أردنا)الحظ هنا الربط بني 
وبني أمر اهللا الذي هو قضاء مربم والذي " الروح"وبدون هذا التمييز بني أمر اهللا الذي هو ضد النهي ). 82
فإذا حكم الناس إنسان ظامل . ال ميكن فهم أساس األسس يف العقيدة اإلسالمية" احلق" "الكلمات" "القول"هو 

إن هذا الكالم مناف ألساس األسس يف . بكذا وكذا ال نقول هذه إرادة اهللا وهذا قدر اهللا، واهللا قضى علينا
العقيدة اإلسالمية ألن هذا األساس يقضي بأن اتمعات اإلنسانية تقوم على قوانني موضوعية هي كلمات 

 .وعلى قوانني ذاتية تعترب مواعظ اهللا ووصاياه جزءا منها. اهللا
التصرف ويزيل عنا مفهوما جلربية من خالل فهم فوعي هذه القوانني املوضعية هو الذي يعطينا حرية احلركة و

. العالقة املوضوعية إذ إن اهللا عندما أراد أن يهلك قوما أهلكهم من خالل تصرفه ذه القوانني املوضوعية
–الذرة "واآلن عندما تريد دولة أن لك دولة أخرى فإا تفعل ذلك من خالل التصرف ذه القوانني 

، والتزامنا الواعي بالوصايا واملواعظ هو الذي حيدد العالقة االجتماعية من "صاديةاألزمات االقت- الصواريخ
 .خالل القانون األخالقي

وعلينا أن نعرف أنه إذا تزوج زيد بزينب فهذا يعين أن اهللا مل يكتب منذ األزل هذه الزجية ولو كان األمر 
ى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قض) :كذلك ملا جاء قوله تعاىل

 . (36األحزاب ) .(أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا
ألن هذا أمر  .(ومن يعص اهللا ورسوله) :وملا قال .(اخلرية من أمرهم) :لو كان األمر مكتوبا منذ األزل ملا قال

را فال نقول إنه مكتوب عليه ألن اهللا قدر وكذلك إذا ضرب زيد عم. ضد النهي ال أمر على أنه كلمة
فإذا اختار زيد الضرب فما على عمرو إال . الضرب على زيد وعمرو معا يف وجود اليدين وإمكانية الضرب
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 .أن يرد عليه أو يساحمه
 .هكذا جيب أن نفهم معىن كيفية قضاء اهللا يف أعمال الناس وأرزاقهم وأعمارهم وزجيام

 
 :اإلذن واملشيئة

 :وأمر شرطي نافذ جاء يف القرآن والذي علق بقوله .أمر ضد ي جاء يف أم الكتاب: نا إن قضاء اهللا نوعانقل
فقضاء اهللا  .(متت كلمة ربك)، أو (فحق عليها القول)أو  .(نقول له كن فيكون)أو  .(يقول له كن فيكون)

أو قوم صاحل أو قوم نوح أو قوم شعيب  النافذ قضاء غري أزيل، أي أن اهللا مل يقض منذ األزل الك قوم هود
، وأن اهللا مل يقض منا )84هود ) .(عذاب يوم حميط)أو  .(1نوح ) .(من قبل أن يأتيهم عذاب أليم) :لذا قال

إذا قضى اهللا ورسوله ) :ألزل بزواج زينب من زيد ألا متنعت علما أن الرسول أخربها بذلك لذا قال هلا
هنا شرطية وملا يستقبل من الزمن ألنه كان هلا اخليار ولو كان قضاء أزليا ملا " إذا"، و)36األحزاب ) .(أمرا

" القول"سئلت وملا أخربت، وعندما يقضي اهللا قضاء نافذا فإن قضاءه ينفذ من خالل كلماته لذا وضع صيغة 
 :دائما، ففي هذا القول جانبان

" كن"والحظ الفرق بني " يكون"قدرة بقوله والثاين إطالق ال" كن"إطالق اإلرادة بقوله : اجلانب األول
وإمنا جاءت " فإمنا يقول له كن فكان"الزمنية ولوكان قضاء اهللا مربما منذ األزل لقال "يكون"اآلنية و

  ."فيكون"
وهذا اإلطالق قابل للتغيري والتبديل بالدعاء ألنه ليس أزليا لذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه إن 

فهي صيغة " اللهم إنا ال نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه"وأما " القضاء بالدعاءردوا "صح 
مشكوك فيها ألا تناقض الصيغة األوىل واألصح أن نقول اللهم إنا ال نسألك رد القدر وإمنا نسألك اللطف 

منت فنفعها إمياا إال قوم فلوال كانت قرية آ) :بنا، ومن هنا نفهم قوله تعاىل يف قوم يونس ملا آمنوا بقوله
 .(يونس ملاآمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياةا لدنيا ومتعناهم إىل حني

هنا نالحظ بشكل قطعي أن قضاء اهللا غري أزيل وميكن أن يتغري بتغري أحوال الناس، لذا جاء ) 98يونس )
ت الرساالت والنبوات والدعاء ضربا من األنبياء واملرسلون منذرين للناس، ولو كان قضاء أزليا مربما ألصبح

ولو ) :ضروب العبث حيث أن القضاء األزيل هو يف قوانني اللوح احملفوظ وليس اإلمام املبني، وكذلك اآلية
وكذلك قوم يونس ). 96األعراف ) .(أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض

  .آمنوا فرفع عنهم العذابكفروا فأنذرهم اهللا بالعذاب مث 
لذا فإن املقولة اليت تقول إن قضاء اهللا النافذ بالنسبة لإلنسان هو قضاء أزيل غري صحيحة فقضاء اهللا النافذ يف 

اإلنسان قضاء مشروط مبوقف اإلنسان ما عدا قوانني اللوح احملفوظ األزيل وهي قوانني الوجود والتطور، 
أما قضاء اهللا الذي هو أمر ضد النهي فهو ال حيمل . ينفذ إال من خالل كلماتهولكن عندما ينفذ قضاء اهللا فال 

أي صفة من صفات األزلية وال يأي صفة من صفات املادية حيث أنه ليس بكلمات اهللا وإمنا هو من الروح 
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 .حيث جاء من العرش وليس من اللوح احملفوظ أو اإلمام املبني
 :"شاء اهللا، أذن اهللا"جاءت هاتان الصيغتان يف الكتاب واآلن لنبحث يف اإلذن واملشيئة حيث 

 
 :اإلذن

فعندما خيربنا . وهذا الفعل يعين يف اللسان العريب إعالن الشيء وتأكيد احلصول والنفاذ" إذن"جاء اإلذن من 
وما كان لنفس أن متوت إال بإذن ) :كقوله" أذن"اهللا عن قانون موضوعي يعمل خارج الوعي يستعمل فعل 

ولكن اإلذن يتم . أي أن إذن اهللا حاصل ونافذ ال حمالة وهنا هو املوت) 145آل عمران ) .(كتابا مؤجال اله
وهو كتاب املوت أي جمموعة الشروط املوضوعية اليت إذا حصلت واجتمعت " كتاب"موضعيا من خالل 

ط طول العمر بعضها مع بعض حصل املوت ال حمالة وهذه الشروط مؤجلة غري موقوتة ومن هنا جاء شر
درجة مئوية فما فوق ن حيصل املوت، وأذن / 44/أي أن اهللا أذن إذا بلغت جرارة جسم اإلنسان . وقصره

 .وهكذا دواليك …إذا شنق اإلنسان أن حيصل املوت، وأذن إذا قطع رأس اإلنسان أن حيصل املوت
حاصل وأنه جيري من خالل قانون على أنه شيء ال حمالة " أذن"لنأخذ اآلن اآليات التالية اليت فيها فعل 

 :موضوعي مادي
 . (78غافر ) .(وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا) -1

هنا يبني بأن اآليات البينات اليت يأيت ا الرسل تنفذ من خالل قوانني مادية ال حمالة حاصلة، وأنه ال خرق ألي 
 .لنسبية لدى الناسقانون من قوانني الطبيعة وأن اخلرق هو فيا ملعرفة ا

 . (166آل عمران ) .(وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا) -2
 .(إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون)-
 . (10اادلة )

هنا يبني كيف أن الضرر والنفع ). 11التغابن ) .(ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن باهللا يهد قلبه)-
 .(بإذن اهللا) :واملصائب والنصر واهلزائم ال حتصل إال من خالل القوانني املادية املوضوعية لذا قال

 . (4القدر ) .(ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر) -3
 . (97البقرة ) .(قل من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا)-

ألن املالئكة حقيقة موضوعية مادية موجودة خارج الوعي وترتل من خالل قوانني موضوعية " بإذن رم"قال 
 .مث عطف جربيل عليها

 . (255البقرة ) .(من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه) -4
 . (3يونس ) .(ما من شفيع إال من بعد إذنه) -
 . (105هود ) .(إذنهيوم يأت ال تكلم نفس إال ب) -
 . (109طه ) .(يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن) -
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 . (23سبأ ) .(وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له) -
 . (38النبأ ) .(ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا) -

أي أنه إذا أذن الرمحن " أذن"عل مية ألا جاءت مع ف÷هذه اآليات عن الشفاعة وعن الكالم يف غاية األ
ألحد بالكالم أو الشفاعة يوم القيامة فهذا يعين أنه يستطيع الكالم والشفاعة فيزيائيا، وإذا مل يأذن فهذا يعين 

أنه ال يستطيع الكالم فيزيائيا كأن يصبح أبكم أي مبجرد لفظه الكالم فهذا يعين أن الرمحن أذن له وإذا 
وال يؤذن ) .(36املرسالت (فيزيائيا فهذا يعين أن الرمحن أذن له، لذا قال يف سورة  استطاع الكالم بالشفاعة

 .أي ام موضوعيا ال يستطيعون أصال الكالم ليعتذروا .(هلم فيعتذرون
 . (102البقرة ) .(وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا) - 5

 . (249ة البقر) .(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا) -
 . (251البقرة ) .(فهزموهم بإذن اهللا وقتل داوود جالوت) -
 . (49آل عمران ) .(فأنفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا) -
 . (49آل عمران ) .(وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي املوتى بإذن اهللا) -
 . (58األعراف ) .(والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه) -
 . (11إبراهيم ) .(كم بسلطان إال بإذن اهللاوما كان لنا أن نأتي) -
 . (25إبراهيم ) .(تؤيت أكلها كل حني بإذن را) -
 . (12سبأ ) .(ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه) -
 . (32فاطر ) .(ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا) -

نس ومعجزات األنبياء ال حتصل إال من خالل هذه اآليات تبني أن النفع والضرر والنصر واهلزمية للجن واإل
 .القوانني املوضوعية املادية كنبات الشجر

وإذ تأذن ربك ) :وعندما أراد اهللا أن يعاقب بين إسرائيل من خالل القوانني التارخيية املوضوعية النافذة قال
األعراف ) .(لغفور رحيم ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه

167) . 
البقرة ) .(فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله)وعندما أراد اهللا أن يبني أن الربا حرام قال يف حقه 

وهي تعين السلب والنهب يف األموال واملمتلكات أي أن سلب " حرب"واحلرب جاءت من فعل ). 279
 .حال الربا وذلك من خالل قوانني الوجود املوضوعي وب املال ال حمالة حاصل من قبل اهللا يف

 :هو اإلعالن واملوافقة، فقد جاء يف اآليات التالية" أذن"أما املعىن الثاين لفعل 
 . (27احلج ) .(وأذن يف الناس باحلج) - 1
 . (90التوبة ) .(وجاء املعذرون من األعراب ليؤذن هلم) - 2
 . (28النور ) .(لوها حىت يؤذن لكمفإن مل جتدوا فيها أحدا فال تدخ) - 3
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 . (62النور ) .(فأذن ملن شئت منهم واستغفر هلم اهللا) - 4
 . (83التوبة ) .(فاستأذنوك للخروج فقل لن خترجوا معي أبدا) - 5
 . (62النور ) .(إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون) - 6
 . (3التوبة ) .(ربوأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األك) - 7
 . (58النور ) .(ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم) - 8

هنا نالحظ كيف ن اإلذن مبعىن املوافقة واإلعالن جاءت يف آيات أما لكتاب وكيف أن اإلذن مبعىن القانون 
 .املوضوعي النافذ جاءت يف القرآن وتفصيل الكتاب

 
 :"شاء اهللا: "املشيئة -

اخل لذا فهو ال حيتمل …اصل من خالل قانون موضوعي نافذ كاملوت والنصر واهلزميةإن إذن اهللا ال حمالة ح
  :أما املشيئة فتحتمل الوجهني اإلجيايب والسليب كقوله. إال وجها واحدا من النفاذ يف حال وجوه

يء تؤيت امللك من تشاء وترتع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل ش) -
 . (26آل عمران ) .(قدير
 . (27آل عمران ) .(وترزق من تشاء بغري حساب) -
 . (155األعراف ) .(ودي من تشاء) -
 . (155األعراف ) .(إن هي إال فتنتك تضل ا من تشاء) -
 . (83األنعام ) .(نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) -
 . (73آل عمران ) .(قل إن الفصل بيد اهللا يؤتيه من يشاء) -

هنا نالحظ اإلذن واملشيئة يف آية واحدة، فالوحي حيدث من خالل قوانني نافذة أما ما يوحى به ألحد من 
 .(ما يشاء)الناس فشرطي حيتمل عدة أوجه، لذا قال 

 . (88األنعام ) .(ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده) -
اإلجياب أو النفي لذا وضعها مفتوحة وذلك ألنه : الوجهني فهذا حيتمل .(يهدي به من يشاء) :فعندما قال

 . (258البقرة ) .(واهللا ال يهدي القوم الظاملني) :جعلها مشروطة بأعمال اإلنسان كقوله
فأحكام أم الكتاب حصل فيها تطور  .(39الرعد ) .(ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) :لذا قال

جيب أن تفهم أا " شاء"فعندما تستعمل كلمة  .(ما يشاء) :ر التارخيي لذا قالبني نفي وإثبات حسب التطو
  :حتتمل الوجهني أي أنا ملشيئة ظرفية مرتبطة مبوقف اإلنسان أو املوقف التارخيي لذا قال

 . (65الواقعة ) .(لو نشاء جلعلناه حطاما فظلتم تفكهون) -
 .ولكنه مل يشأ ومل يهد الناس أمجعني). 149األنعام ) .(نيقل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجع) -
 .ولكنه مل يشأ وليس الناس أمة واحدة). 93النحل ) .(ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة) -
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 . (118هود ) (ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة)
إىل الطبيب فإن ذهابه لذا فعندما نقول إن زيدا سيذهب غدا . ولكن مل يشأ ومل جيعل الناس أمة واحدة

ولكن إذا أخذ . إين ذاهب غدا إىل الطبيب إن شاء اهللا: الذهاب أو عدم الذهاب فيقول: سيحتمل الوجهني
فيها الشفاء بإذن اهللا ألا حتتمل الوجه الواحد وهوا لتفاعل : زيد حبة من اإلسربين من أجل الصداع فيقول

 .وتسكني آالم الرأس
هنا وضع الكفر ). 29الكهف ) .(من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروقل احلق ) :وكذلك قوله

ومل يضعهما يف اإلذن ألن عقيدة اإلنسان حتتمل الوجهني اإلميان والكفر " مشيئة اإلنسان"واإلميان يف املشيئة 
 .وله اخليار فيهما
 :وننتقل اآلن إىل
 :تأويل قوله تعاىل

يث ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغ)
 . (34لقمان ) .(نفس بأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري

إن تأويل هذه اآلية يؤكد بشكل قطعي وجازم أن األعمال واألرزاق واألعمار غري حمددة سلفا وذلك حسب 
 :التأويل التايل

وهو جمموعة قوانني الطبيعة العامة الصارمة اجلازمة ومنها قوانني اجلدل  قلنا إن القرآن ايد يف اللوح احملفوظ
وقوانني جدل اإلنسان، وإن أي حدث بعد حصوله يتم تسجيله يف اإلمام  "التطور وتغري الصريورة"املادي 

ألحد، جزءا من القرآن العظيم، وال يوجد أي استثناءات منها " الكتاب املبني وكتاب مبني"املبني، لذا جعل 
  .ومطلوب منا وعيها ومعرفتها

املفهوم : وجيدر بنا هنا أن نقارن بني هذين املفهومني. ومن خالل وعينا هلذه القوانني تزداد حرية التصرف هذه
حرية التصرف من قبل العاقل ذه القوانني ومن أجل هذا : والثاين .الوجود املادي املوضوعي الصارم: األول

 :نضرب املثال التايل
. يوجد يف كل من الدولتني العظميني يف العامل جمموعة من األسلحة املدمرة والصواريخ خمتلفة احلجوم واملدى

. االجتاه، القوة التدمريية، آلية االنطالق، مكان الوصول: هذه الصواريخ موجودة وكل شيء فيها مربمج سلفا
الصواريخ غذ أن هذا املوعد مرتبط  ولكن هناك شيئا واحدا فقط غري مربمج سلفا هو موعد إطالق هذه

والقيادة . بأعلى قيادة سياسية يف الدولتني، مثال الرئيس األمريكي واألمني العام للحزب الشيوعي السوفيييت
 :السياسية يف كلتا الدولتني تتصرف وفق أحد االحتمالني التاليني

لة األخرى وتقرر أن تطلق أو ال إما أن تتصرف حسب األحوال السياسية الدولية وحسب تصرف الدو -   أ
 .تطلق
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 .أن تضع توقيت إطالق الصواريخ عندها حصرا، وال تظهر هذا التوقيت إال بغتة وبشكل مفاجئ -  ب
لقد وضع اهللا عنده هذين االحتمالني معا بعد أن خزن قوانني الكون العامة سلفا يف اللوح احملفوظ وأبقى 

هذه احلرية حتتوي على االحتمالية، إما حرية ظرفية، أي االحتمال . لنفسه حرية التصرف يف هذه القوانني
فعلى هذا األساس لنحلل هذه . األول، وإما حرية التصرف مع التوقيت، أي إظهار احلدث بشكل مفاجئ

 :اآلية بندا بندا
لنا ما هي لقد برمج اهللا أحداث الساعة سلفا يف اللوح احملفوظ، وقد وصف  :(إن اهللا عنده علم الساعة) - 1

أحداث الساعة وماذا سيحصل يف هذا الكون المادي حني تقوم الساعة ولكن مل يضع توقيت قيامها يف اللوح 
وعنده أم ) :لنقارن هذه اآلية مع قوله تعاىل .(عنده علم الساعة) :احملفوظ، واحتفظ به لنفسه لذا قال

". االحتمال األول"تبديل وغري حمددة سلفا أي أن أم الكتاب هي أمر ظريف قابل لل). 39الرعد ) .(الكتاب
ال ) :وقال أيضا). 187األعراف ) .(ال جيليها لوقتها إال هو) :أما الساعة فتخضع لالحتمال الثاين لذا قال

 . (187األعراف ) .(تأتيكم إال بغتة
وم تقوم الساعة وي) :حيث أن توقيتها عنده فقط كأم الكتاب، وقد قلنا إن أم الكتاب هي كتاب اهللا لذا قال

وقال الذين أوتوا العلم واإلميان لقد ) .(55الروم ) .(يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة كذلك كانوا يؤفكون
هنا نالحظ ). 56الروم ) .(لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوما لبعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون

ومل يقل يف القرآن و يف اللوح احملفوظ أو يف  .(اهللا لقد لبثتم يف كتاب) :الناحية املهمة جدا كيف قال
 .الكتاب

يقول علماء الفلك والكومسولوجيا حسب الدراسات العلمية إن الشمس : هنا جيب علينا أن نفهم متاما ما يلي
ظهرت منذ كذا مليار سنة وإا ستخبو وتنطفئ بعد كذا من الوقتـ، فظن البعض أن انطفاء الشمس وزواهلا 

ساعة، وأخذ البعض نظرية الكون النابض بأن هذا الكون آخذ يف االتساع فإنه سيأيت زمن يبدأ فيه هو ال
وهذا كله غري صحيح مع أننا ال نشكك . باالنقباض لريجع إىل نقطة الصفر، وظن البعض أن هذه هي الساعة

ة، حيث أن الساعة هي مطلقا بالدراسات الفلكية والكومسولوجية، ولكننا نشك بربط هذه األحداث بالساع
  .(ال تأتيكم إال بغتة)وغري متوقع  .(نفخ يف الصور) ."تسارع يف تغري الصريورة"حدث كوين مفاجئ متاما 

وقد أعطى اهللا سبحانه وتعاىل أشراط الساعة يف  .(ال جيليها لوقتها إال هو)وال ميكن التنبؤ بزمن حدوثه أبدا 
أي " أكاد أظهرها"مبعىن  .(أكاد أخفيها)هنا ). 15طه ) .(كاد أخفيهاإن الساعة آتية أ) :عدة أماكن لذا قال

ولو أن توقيت الساعة خمزن ). 18حممد ) .(فقد جاء اشراطها) :مل يظهرها ولكنه اقترب من إظهارها بقوله
لثانية، ألمكن للعلماء يف املستقبل حتديد توقيتها بكل دقة، حىت دقة ا" القرآن"يف اللوح احملفوظ أو إمام مبني 

 .ولكنها ليست كذلك
لقد حدد اهللا سلفا، القوانني املوضوعية مثل قوانني تشكل البخار وتشكل الغيوم  :(ويرتل الغيث) - 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


املشكلة للمطر، ولكنه مل حيدد سلفا كمية املياه اليت سترتل على كل كيلومتر مربع من سطحا ألرض، ولو 
كمية األمطار اليت ستهطل يف مساحة ما على سطح األرض ولو حدده سلفا ألمكن للعلماء يف املستقبل حتديد 

بعد ألف سنة لذا فإن اإلنسان يستطيع أن يقلد تشكيل الغيوم من خالل قانون التبخر ويستطيع أن يسوق 
ومن هنا . هذه الغيوم يف املستقبل ولو جزئيا لترتيل املطر يف منطقة ما ألا غري حمددة سلفا يف اللوح احملفوظ

معىن صالة االستسقاء والدعاء هللا سبحانه وتعاىل بإرسال الغيث ألنه لو كانت كميات األمطار اليت  نعرف
ستهطل يف كل منطقة إىل أن تقوم الساعة حمددة سلفا ومربجمة مسبقا ألصبح الدعاء هللا بترتيل الغيث ضربا من 

 .ضروب العبث
ىل سلفا يف اللوح احملفوظ قانون الزوجية واللقاح وأنه لقد برمج اهللا سبحانه وتعا :(ويعلم ما يف األرحام) - 3

كل هذا ضمن قوانني صارمة هي . عندما يلقح أي حيوان منوي أية بويضة فسيحصل احلمل ويتشكل اجلنني
أي أننا حنن البشر غري . قوانني اجلينات والوراثة ولكنه مل يربمج يف اللوح احملفوظ سلفا من سيتزوج من

للوح احملفوظ ولكن املربمج هو قوانني احلياة واملوت والوراثة واجلنني البشري أما حتويل مربجمني سلفا يف ا
لذا قال سبحانه . البشر إىل إنسان فقد جاء من اهللا مباشرة، لذا فال نقول إن فالنة من نصيب فالن منذ األزل

الشورى ) .(ن يشاء الذكورهللا ملك السموات واألرض خيلق ما يشاء يهب ملن يشاء إناثا ويهب مل) :وتعاىل
الحظ هنا قوله ) . 50الشورى ) .(أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وجيعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) .(49

، لنعلم بشكل جلي أن عدد الذكور واإلناث لكل إنسان غري مربمج سلفا وكذلك "يأذن"ومل يقل ". يشاء"
). 39إبراهيم ) .(الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاقاحلمد هللا ) :الزجيات لذا فالدعاء له معىن كقوله

مبا أن نوع اجلنني غري حمدد سلفا يف اللوح احملفوظ أذكر هو أو أنثى، وبالتايل فإن : من هنا نستنتج ما يلي
ولكن . استطاعة الطب حتديد وتوجيه نوع اجلنني سلفا أذكر هو أو أنثى ومعرفة نوع اجلنني وهو يف رحم األم

 .باستطاعة الطب خلق جنني بدون لقاح حيوان منوي مع بويضةليس 
ولو كان كل شيء مربجما سلفا يف اللوح احملفوظ ألمكن معرفة من سيتزوج فاطمة حلظة والدا وعدد األوالد 

 ."املشيئة"الذين ستنجبهم، ولكن هذا مستحيل ألنه غري مربمج وإمنا حيدد من خالل الشروط الظرفية 
هنا يؤكد بشكل قاطع أن اختيار اإلنسان ألعماله غري حمدد سلفا  :(نفس ماذا تكسب غدا وما تدري) - 4

هذا العمل مفتوح متاما . يف اللوح احملفوظ، وإال فإن العلم سيعلم يف املستقبل ماذا سيفعل كل إنسان غدا
اق غري حمددة سلفا لكل لإلنسان، وميكن لكل إنسان أن خيتار أعماله بنفسه ألا غري حمددة له سلفا، واألرز

 ."املشيئة"إنسان واهللا يتدخل فيها تدخال شرطيا غري مسبق 
هذا جممل لآليات اليت تقول إن أعمار البشر غري حمددة سلفا يف  :(وما تدري نفس بأي أرض متوت) - 5

كل إنسان من اللوح احملفوظ، ولو كانت أعمارهم حمددة سلفا منذ بداية اخللق ألمكن يف املستقبل معرفة عمر 
فلم )حلظة والدته، وهذا مستحيل ألنه غري مربمج سلفا، ويف هذا قال اهللا سبحانه وتعاىل عن معركة بدر 
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ولكن اهللا "فلو كانت أعمارهم مربجمة وحمددة سلفا ألصبح قوله ) 17األنفال ) .(تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم
ضوعية اليت حتدد احلياة واملوت وحتدد قصر العمر ولكن اهللا حدد سلفا القوانني املو. غري ذي معىن" قتلهم

  ."املشيئة"وطوله ولنا حنن البشر التصرف ا حسب معرفتنا النسبية هلا، واهللا يتدخل فيها ختال شرطيا 
لذا فإين أقول وأدعو لنفسي وللقارئ بأن يطيل اهللا أعمارنا وحيسن أعمالنا، وأن يتدخل تدخال شرطيا 

 .فيستجيب
 

 :قدر واحلريةالقضاء وال
قلنا إن قانون الزوجية بني األشياء وصراع املتناقضات يف الشيء الواحد مها القانونان األساسيان جلدل 

إن الفكر اإلنساين يقوم على صراع نقيضني مها الرمحن  .األشياء، وغن ظواهر الطبيعة تقوم على األضداد
ادية هي من الظواهر، فتقوم على األضداد يف والعالقات االجتماعية واالقتص" احلق والباطل"والشيطان 

 .مظهرها وعلى التناقضات يف حمتواها
ومبا أنا لفكر اإلنساين عبارة عن ظاهرة تقوم على األضداد يف مظهرها وبالتايل فاحلرية اإلنسانية ظاهرة تقوم 

تكافئان بني النفي على األضداد وجدهلا واحلركة الواعية بني النفي واإلثبات بني ضدين، وهذان الضدان م
واإلثبات كالشهيق والزفري والليل والنهار يف ظواهر الطبيعة، ونعم وال يف السلوك اإلنساين، والكفر واإلميان 

يف العقيدة، فال أحد منهما يغلب اآلخر وينفيه بشكل مستمر، ويف هذا التكافؤ يكمن سر احلرية اإلنسانية، إذ 
" نعم، ال"وظواهر احلرية اإلنسانية فيها النفي واإلثبات . النفي واإلثباتأن الظواهر املوضوعية للطبيعة فيها 

بشكل متكافئ، فال الكفر يغلب اإلميان بشكل مستمر ويسيطر على كل أهل األرض، وال اإلميان يغلب 
الكفر بشكل مستمر ويسيطر على أهل األرض، وهذه الظاهرة يف جدل اإلنسان نعمل ا حنن املسلمني على 

ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حىت )من سنن اهللا يف خلقه يف قوله  أا
ولكي يبني التكافؤ بني النفي واإلثبات يف جدل اإلرادة اإلنسانية أورد ) . 99يونس ) .(يكونوا مؤمنني

وجل الليل يف النهار وتوجل ) :الكتاب هذا اجلدل يف اإلرادة اإلهلية حيث وضعه بشكل متكافئ وذلك يف قوله
آل عمران ) .(النهار يف الليل وخترج احلي من امليت وخترج امليت من احلي وترزق من تشاء بغري حساب

هنا نالحظ كيف وضع النفي واإلثبات بشكل متكافئ وذكر قبله ظاهرة من ظواهر الطبيعة وهي الليل ). 27
إن اهللا فالق احلب )اإلثبات معا أما يف جدل األشياء فقال حلالة النفي و (خترج)والنهار حيث استعمل فعل 

  .وذلك الستبعاد قضاء اإلنسان" خيرج، وخمرج"فاستعمل صيغتني ). 95األنعام ) .(والنوى
وكذلك وضع الصيغة املتكافئة للنفي واإلثبات يف . حيث أن املوت يف جدل األشياء هو دائما املنتصر النهائي

قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن ) :اهر يف قولهالقضاء اإلهلي يف الظو
هنا ). 31يونس ) .(خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ومن يدبر األمر فسيقولون اهللا فقل أفال تتقون

وذكر ظاهرة وذكر فيها عملية الرزق، ال الرزق نفسه،  .(ومن يدبر األمر) :نالحظ كيف أى اآلية بقوله
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 .السمع والبصر وليس األذن والعني
وقبل أن ندخل يف تعريف احلرية علينا أن حندد بعض الظواهر اليت تدخل يف مركبات احلرية اإلنسانية بشكل 

مباشر واليت حصل فيها التباس كبري وهي عمر اإلنسان ورزقه وعمله ألن هذه العناصر الثالثة هلا عالقة 
؟ أي هل مقدر على زيد منذ أن يولد أو منذ "حمددة"نية، هل هي مكتوبة عليه سلفا مباشرة باحلرية اإلنسا

األزل عمره ورزقه وعمله؟ أم أن األعمار واألرزاق واألعمال مقدرات احتمالية، وبالتايل فاألعمار واألرزاق 
تتسع األرزاق كيف تطول األعمار وتقصر وكيف . واألعمال تصبح غري ثابتة ولكنها مقدرة على وجه العموم

وتضيق، وما هي األعمال اليت ميكن أن يقوم ا اإلنسان موضوعيا، واإلنسان خيتار منها حسب معارفه 
 .واجتهاداته

 الفصل الرابع
 األعمار واألرزاق واألعمال

 

لقد ظن الكثري أن عمر اإلنسان ورزقه وعمله مكتوب عليه سلفا، واملكتوب جاءت مبعىن املقدر عليه سلفا، 
لك يصبح اإلنسان فاقد اإلرادة واخليار له يف أعماله وأرزاقه ويصبح الطب والعالج والعمليات اجلراحية وبذ

 .بدون معىن وكذلك يصبح دعاءا إلنسان هللا تعاىل ضربا من ضروب العبث واللهو
شياء تعين جتميع األ" كتب"أما رأي القرآن فهو غري ذلك، ففي حبثنا عن القرآن والكتاب عرفنا أن فعل 

ومن هنا جاءت كلمة الكتاب وهو جمموعة املواضيع اليت . بعضها إىل بعض إلخراج موضوع معني حمدد
 .جاءت إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وحيا، واليت مجع فيها نبوته ورسالته معاً

يعين  فهذا .(183البقرة ) .(كتب عليكم الصيام) :يف مواضيع أم الكتاب كقوله" كتاب"فعندما تأيت لفظة 
إ ) :أن الصوم هو أحد املواضيع التعبدية اليت فرضها اهللا عليكم كما فرضها على الذين من قبلكم، وقوله

أي أن الصالة هي أحد املواضيع التعبدية اليت  (103النساء ) .(الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا
مؤلف من عناصر الطهارة  ("بدياملوضوع التع"أي هذا الكتاب )تؤدي يف أوقات حمددة سلفا، وهي 

اخل أي أن جمموعة هذه املواضيع بعضها مع بعض تؤلف كتاب …والوضوء والقيام والركوع والسجود
 .الصالة

يف القرآن فهي تعين جمموعة الشروط املوضوعية اليت إذا اجتمعت بعضها مع " كتاب"أما عندما تأيت لفظة 
 .بعض خيرج منها ظاهرة موضوعية ما

عندما تأيت يف القرآن، فمثال كتاب املوت هو جمموعة الشروط املوضوعية " كتاب"أن نفهم كلمة  هكذا جيب
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وكذلك كتاب النصر وهو جمموعة الشروط . وقع املوت ال حمالة" كتبت"حبيث إذا اجتمعت بعضها مع بعض 
 .املوضوعية اليت إذا اجتمعت بعضها مع بعض وقع النصر، وكذلك كتاب اهلزمية

اضت عائشة رضي اهللا عنها عند خروجها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل احلج فقال هلا النيب وعندما ح
إن هذا أمر كتبه اهللا : فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم. نعم: مالك أنفست؟ قالت"صلى اهللا عليه وسلم 

وإذا أردنا أن  .الطبيعية للمرأةهنا مسى الدورة الشهرية للمرأة كتابا أي هو إحدى الظواهر ". على بنات آدم
 .ندرس كتاب احليض فعلينا أن نراجع الطب النسائي ملعرفة تفاصيل هذا الكتاب

هي عالقة دراسة ومعرفة، فكلما زادت معلومات اإلنسان " القدر"إن عالقة اإلنسان بكتب الطبيعة واليت هي 
 :ه املقدمة لندخل إىل صلب البحثبعد هذ. عن كتاب املوت استطاع أن يؤجل وقوعه ولكنه ال يلغيه

 :األعمار: الفرع األول

 :لنقارن بني اآليتني التاليتني
وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ) - 1

 .(145آل عمران ) .(اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
روا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة إن الصالة فإذا قضيتم الصالة فاذك) - 2

 .(103النساء ) .(كانت على املؤمنني كتابا موقوتا
" رسالة"أما اآلية الثاية من سورة النساء فهي من أم الكتاب " نبوة"اآلية األوىل يف آل عمران هي من القرآن 

فعندما قال إن املوت كتاب مؤجل أي إن . والرسالة فيها القضاء اإلنساين وقلنا إن النبوة فيها قوانني القدر،
كتاب املوت هو جمموعة الشروط املوضوعية اليت تؤدي إىل املوت، وإن املوت مؤجل حىت تتحقق شروط هذا 

وعندما يدرس اإلنسان كتاب املوت وتزيد معرفته به يستطيع أن يؤجل هذه الشروط ويطيل . الكتاب
  .األعمار

فمثال عندما تقدم طب األطفال والنظافة العامة، خفت وفيات األطفال بشكل ملحوظ وألغيت بعض األمراض 
وعندما تقدم طب القلب والعمليات اجلراحية أصبحت فرص النجاة من أمراض كانت سابقا ال أمل . السارية

ضمار، فكلما زاد تقدم البلد يف من النجاة منها كثرية، وهذا ما أدى إىل ارتفاع متوسط األعمار يف هذا امل
الطب ويف النظافة ويف تطبيق قواعد السالمة يف العمل ويف احلياة العامة، ارتفع متوسط األعمار فيه، لذا قال 

أما إذا اجتمعت الشروط املوضوعية اليت تؤدي إىل املوت فاألجل ال حمالة حاصل،  .(كتابا مؤجال)عن املوت 
  .(م ال يستأخرون ساعة وال يستقدمونفإذا جاء أجله) :ولذلك قال

 .(34األعراف )
" أجله"أي أن الواقع احلتمي ألي حدث  (38الرعد ) .(لكل أجل كتاب) :ولكنه ربط أي أجل بكتاب بقوله
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البد أن يسبقه كتاب هذا احلدث وهو جمموعة الشروط املوضوعية اليت تؤدي حتما إليه واليت ختضع للدراسة 
ا زادت معرفة اإلنسان بالكتب الطبيعية زادت إمكانيته لتسخريها ملصلحته واملناورة ا من قبل اإلنسان فكلم

أما  . (29النبأ ) .(وكل شيء أحصيناه كتابا) :وقد خربنا اهللا سبحانه وتعاىل أن كل شيء له كتاب بقوله
أي الصالة هي من  اآلية الثانية من سورة النساء فهي من أم الكتاب وهي من قضاء اإلنسان لذا قال عنها

لذا فإن كتاب الصالة هو من أم الكتاب وكتاب املوت . املواضيع اليت تؤدي يف أوقاا احملددة واملعروفة سلفا
 .هو من القرآن فاألول كتاب قضاء والثاين كتاب قدر

البالغ بشكل وجاء هذا  .(كتابا مؤجال) :بل متغرية لقوله. من هذا املنطلق نفهم أن أعمار اإلنسان غري ثابتة
واهللا خلقكم من تراب مث من نطفة مث جعلكم أزواجا وما حتمل من أنثى وال تضع إال ) :صريح يف قوله تعاىل

الحظ يف  .(11فاطر ) . (بعلمه وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب إن ذلك على اهللا يسري
ال يف كتاب، أي أن هناك جمموعة ما لشروط هذها آلية كيف صرح أن نقصان العمر أو زيادته ال تكون إ

املوضوعية تؤدي إىل نقصان العمر أو زيادته ال تكون إال يف كتاب، أي أن هناك جمموع من الشروط 
املوضوعية تؤدي إىل نقصان األعمار، وأخرى تؤدي إىل زيادا، وما اختصاص علم الطب إال يف هذه الكتب، 

الطبية يف العامل ال تصرف هدرا وبدون فائدة ألن هذه األموال تصرف  وإن األموال املصروفة على األحباث
  .على البحث يف شروط طول العمر وقصره

تعود على شخص " ينقص من عمره"أما ما جاء من اللف والدوران يف بعض كتب التفسري بأن الضمري يف 
ولكن الفكرة املسبقة عن " عمر آخروال ينقص من "آخر فهذا ما ال حتتمله اللغة ألنه لو كان يريد ذلك لقال 

 .األعمار وأا ثابتة أدت إىل هذا املخرج الساذج
لقد آن لنا حنن املسلمني أن نفهم أن األعمار غري ثابتة، وآن ألطبائنا أن يفهموا أن األعمار غري ثابتة ويتحملوا 

مية أن يفهموا ذلك ويتحملوا مسؤوليام الكاملة جتاه املرضى، وآن للمسؤولني يف البالد العربية واإلسال
 .مسؤوليام جتاه حياة الناس يف دوهلم

إن عدم ثبات األعمار يوضح لنا ملاذا كانت عقوبة القاتل هي القتل، ألن القاتل قد نقص من عمر املقتول 
الية، وإن عدم ثبات األعمار يوضح لنا ملاذا أعز اهللا الشهيد وأعطاه املرتبة الع. فكانت عقوبته إنقاص عمره

  .ألنه تربع بأغلى ما عنده وهو احلياة، وألنه وافق طوعاعلى إنقاص عمره يف سبيل اهللا
وهذا أيضا يبني لنا ملاذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم من أحرص الناس على حياة أصحابه وعلى حياة 

مهمة انتحارية لقتل  العرب وكان يعدهم بأجر الشهادة عند اهللا، ولكنه مل يأمر أحدا منهم بأن يذهب يف
ونرى أيضا  .(29النساء ) .(وال تقتلوا أنفسكم)نفسه، ونرى هذا ايضا يف حترمي اهللا تعاىل لالنتحار بأمره 

فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياا إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا ) :كيف أجل اهلالك على قوم يونس بقوله
 .(98يونس ) .(تعناهم إىل حنييف احلياة الدنيا وم. عنهم عذاب اخلزي
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 :لنشرح اآلن قوله تعاىل يف اآليات التالية
وكل شيء  ) :إن هذه اآلية تفهم يف ضوء قوله تعاىل .(51التوبة ) .(قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا)

 هذا يعين أن كل شيء يف الطبيعة عبارة عن شروط جمتمعة بعضها مع بعض .(29النبأ ) .(أحصيناه كتابا
فإذا مرض فإنه لن ميرض إال مبرض . فال ميكن ألي إنسان أن يصيبه شيء غال من خالل هذه الكتب ."كتب"

لن )من األمراض املوجودة يف الطبيعة واملوجودة ضمن الشروط اليت يعيشها، أي تنطبق عليه، لذا وضع 
م إال يف كتاب من قبل أن ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسه) .مجعا ومل يضعها مفردة .(يصيبنا

  .(22احلديد ) .(نربأها إن ذلك على اهللا يسري
يف هاتني  .(23احلديد ) .(لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم واهللا ال حيب كل خمتال فخور)-

 اآليتني يتبني أن كل املصائب اليت حتصل يف األرض من زراعة وأمالك وهالك دول وقيامها والزالزل
  .واملصائب اليت حتصل يف األنفس ال تكون إال يف كتاب، أي من خالل الشروط املوضوعية املوجودة فعال

، ويف حال "كتاب اهلزمية"ففي حالة اهلزمية مثال، فهذا يعين ن هناك شروطا موضوعية وجدت نتج عنها اهلزمية 
وبالتايل فيجب على ". تاب النصرك"النصر يعين وجود شروط موضوعية اجتمعت مع بعضها أدت إىل النصر 

املنتصر أن ال يفرح بنصره، وعلى املهزوم أن ال ييأس من هزميته حبيث إذا درسا كتاب النصر وكتاب اهلزمية 
لكيال تأسوا على ما ) :فيمكن أن يتبادال األدوار، فاملنتصر ميكن أن يهزم واملهزوم ميكن أن ينتصر لذا قال

 .(فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم
إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، مث يكون علقة مثل "أما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك، مث يكون مضغة ومثل ذلك مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله 
إن قول النيب هذا يبني لنا " 2036ص  4انظر صحيح مسلم ج" "إىل أخر احلديث… وعمله وشقي أو سعيد

 :األمور التالية
إن الروح ليس هلا عالقة باحلياة ألن مللك عندما ينفخ الروح يف اجلنني وهو كائن حي، فاحليوان املنوي  - 1

كائن حي والبويضة كذلك وبعد اللقاح حيصل التكاثر، وهذه كلها ظواهر كائن حي، أما الروح فهي شيء 
 .احلياة، كما سبق لنا أن بيناآخر متاما وليست سر 

 :بعد أن يتحول الكائن البشري يف الرحم إىل كائن إنسان يبدأ التسجيل عليه يف ثالثة فروع - 2
 ."جتميع وهذا يعين يكتب"تسجيل احلياة العضوية أثناء احلياة  -   أ

 .تسجيل األعمال حني وقوعها -  ب
 .تسجيل األرزاق حني وقوعها -ج 

تهي عمره ورزقه وعمله فيمكن أن يعمل له كشف بأعماله فتظهر نتيجة ذلك الكشف بأنه وبعد أن ميوت ين
 .شقي أم سعيد
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إن هذا احلديث متطابق متاما مع النص القرآين، فقد بينا أن الروح يف النص القرآين ليست سر احلياة، وأن 
 :ا وذلك واضح يف قوله تعاىلأعمال اإلنسان يف النص القرآين إمنا تسجل عليه حني وقوعها ال قبل وقوعه

كراما كاتبني ) :وقوله تعاىل .(29اجلاثية ) .(هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)
فنحن نعلم أن النسخ ال يكون إال من أصل، فأصل األعمال هو  (12و 11االنفطار ) .(يعلمون ما تفعلون* 

صوت "عمالنا هي أعمالنا حني وقوعها وحني نقوم ا يؤخذ نسخة عنها أعمالنا حنن، أي النسخة األصلية أل
  . (ينطق عليكم باحلق) :لذا قال" وصورة

لقد فهم كثري من الناس هذا احلديث فهما معاكسا متاما حيث ظنوا أن اجلنني يف بطن أمه يكتب عليه سلفا 
وقد أكدت اآليات التالية أن ". بكت"لقد أخطأوا هنا بفهم كلمة . عمره ورزقه وعمله وشقي أو سعيد

فمن يعمل من الصاحلات ) :األساس هو أعمالنا واهللا ينسخها وجيمعها لنا حني وقوعها وذلك يف قوله تعاىل
وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء ) :وقوله .(94األنبياء ) .(وهو مؤمن فال كفران لسعيه وإنا له كاتبون

كال ) :وقوله .(21يونس ) .(اهللا أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما متكرون مستهم إذا هلم مكر يف آياتنا قل
 (له كاتبون، سنكتب، يكتبون) :هنا الحظ قوله .(79مرمي ) .(سنكتب ما يقول ومند له من العذاب مدا

 .كلها للداللة على أن أساس األعمال هو حنن وتسجل علينا وجتمع وتصنف حني وقوعها

 :األرزاق: الفرع الثاين

 .(22الذاريات ) .(ويف السماء رزقكم وما توعدون)
 .(31الزخرف ) .(وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم)
أهم يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ )

 .(32لزخرف ا) .(بعضهم بعضا سخريا ورمحت ربك خري مما جيمعون
هذا صحيح إذا فمناها على معىن اجلمع الكلي االحتمايل وغري . لقد ظن الكثري أن أرزاق الناس حمددة سلفا

فإذا فهمناها على معىن اجلمع فهذا يعين أن أرزاق الناس ال تأيت إال من . صحيح إذا فهمناها على معىن اإلفراد
ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم ) :حيدان للرزق لقولهخريات الطبيعة ومن العمل هذان مها املصدران الو

 .اسم موصول مبعىن الذي، أي والذي عملته أيديهم" ما"هنا  .(35يس ) . (أفال يشكرون
واختالف ) :لقوله تعاىل" الرزق"أما خريات الطبيعة من طعام وشراب وأنعام فأساسها املاء لذا مسي ماء املطر 

هللا منا لسماء من رزق فأحيا به األرض بعد موا وتصريف الرياح آيات لقوم الليل والنهار وما أنزل ا
مبعىن والذي  .(وما توعدون) :الحظ كيف مسى املاء من السماء رزقا، أما قوله .(5اجلاثية ) .(يعقلون

 .(إليه يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج) :توعدون، فإن كل وعود رب العاملني تأيت من السماء لقوله
 .(5السجدة )
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فهذه اآلية تعطينا قواعد التنظيم  .(اآلية…حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا) :أما قوله تعاىل
االجتماعي املتحضر بأن الناس متارس عمال واحدا يف معاشها فهناك جمال الزراعة وهناك جمال الصناعة وهناك 

وهنا  .(قسمنا بينهم معيشتهم) :ياة وال خروج عنها لذا قالجمال اخلدمات، كل هذه األعمال هي جماال حل
فالذي يزرع مسخر إلطعام الذي يعمل يف املصانع  .(ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) :جاء مفهوم التسخري

والطبيب مسخر لكي يعاجل العامل والفالح، والعامل مسخر لكي ينتج للفالح والطبيب، واملعلم مسخر لكي 
وهكذا دواليك حيث ال ميكن ألي جتمع حضاري متقدم أن يعيش إال على أساس  …يعلم أبناء هؤالء

ختصص املهن وطرق املعاش حبيث أن كل صاحب عمل مسخر خلدمة الباقني، وقد أكدنا أن التسخري ال يكون 
  .(ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) :دون مقابل أي أن السخرة هي عمل له مقابل لذا قال

أما التحديد املسبق للرزق . ا عالقة بالتحديد املسبق ألرزاق األفراد كل على حدةأي أن هذه اآلية ليس هل
فهو الطبيعة وخرياا وعمل اإلنسان مث إنه يف عمل اإلنسان هناك القسمة يف املهن بني الناس اليت تعترب قانونا 

 .ال مناص منه
ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل ) .(2الطالق ) .(اآلية…ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا) :أما قوله تعاىل

فعلينا هنا أن نعرف التقوى  .(3الطالق ) .(على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء قدرا
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه والتتبعوا ) .أوال، فالتقوى االجتماعية هي اتباع وصايا أم الكتاب حصرا

  .(153األنعام ) .(يله ذلك وصاكم به لعلكم تتقونالسبل فتفرق بكم عن سب
فعندما يتبع اإلنسان الوصايا فإن اهللا يسهل له عمله ورزقه ولكن هذا . هذه هي الوصية العاشرة يف الفرقان

التسهيل ال يكون إال من خالل الكتب أي من خالل الشروط املوضوعية اليت يعيشها هذا اإلنسان ال من 
قد جعل اهللا لكل شيء )املقدرات املوجودة فعال، لذا أى اآلية بأهم شرط بقوله خراجها أي من خالل 

فال يرزقه من حقول القمح " كتاب اهلندسة"فإذا أراد اهللا أن يرزق إنسانا يعمل يف حقل اهلندسة املدنية  .(قدرا
سبحانه وتعاىل أن يرزق  أي عندما يريد اهللا". كتاب الزراعة"والبطاطا إال إذا غري مهنته إىل حقل الزراعة 

 .واهللا أعلم. إنسانا ما جيعل كل الظروف املوضوعية اليت يعيشها تعمل لصاحله

 :األعمال: الفرع الثالث

ما هي األعمال؟ وهل أعمال اإلنسان مقدرة عليه سلفا؟ وما هو املقدر عليه سلفا من أعماله؟ وما هو الشيء 
 :أن نعرف املصطلحات التاليةاملفتوح؟ قبل أن خنوض يف هذا البحث علينا 

 :"الكسب"، "الصنع"، "الفعل"، "العمل"
 .(WORK)هو حركة واعية يقوم ا اإلنسان على وجه العموم : العمل -
فعل " أكل"فعل ماض أي عمل معرف بالضرب، و" ضرب"فنقول  (do)هو عمل معرف حمدد : الفعل -
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" فعل وعمل"خذنا كل آيات الكتاب املذكور فيها فإذا أ. ماض أي عمل معرف باألكل، وال نقول عمل ماض
 .(16الربوج ) . (فعال ملا يريد) :فاهللا سبحانه وتعاىل يعلم ماذا يفعل فقال. رأيناها ال خترج عن هذين املعنيني

  .ومل يقل عمال ملا يريد
 .(علمون ما تفعلوني* كراما كاتبني ) :وعندما تسجل املالئكة أعمال اإلنسان فإا تعلمها وتسجلها لذا قال

قالوا من فعل هذا ) :وعندما كسر إبراهيم األصنام وجاء قومه يسألونه عمن كسرها . (12، 11االنفطار )
أي  .(63األنبياء ) .(بل فعله كبريهم) :كانوا يسألون عن الكسر فأجام إبراهيم .(59األنبياء ) .(بآهلتنا
الصافات ) .(قال يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك) :ابنهوعندما رأى إبراهيم يف املنام أنه يذبح . كسره
 .أي اذبح" افعل"هنا قال  .(102الصافات ) .(قال يا أبت افعل ما تؤمر) :فأجابه ابنه قائال .(102

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل ) :وعندما أمر اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم بتبليغ الرسالة
 .أي مل تبلغ .(وإن مل تفعل) :هنا قال .(67املائدة ) .(فما بلغت رسالته تفعل

وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول ) :وعندما قال
ولو شاء ربك ما ) :هنا جاء قوله .(112األنعام ) .(غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما ) :وعندما قال .(يوحي بعضهم إىل بعض) :عليقا على قولهت .(فعلوه
فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال * بقي من الربا إن كنتم مؤمنني 

أي مل تذروا ما بقي من الربا، أي  .(فغن مل تفعلوا) :هنا قال (279، 278البقرة ) .(تظلمون وال تظلمون
 .جاءت لشيء حمدد معرف

هنا  .(91النحل ) .(إن اهللا يعلم ما تفعلون) :ومبا أن اهللا يعلم أفعال اإلنسان حتديدا عندما يقوم ا فقد قال
 .(ونإن اهللا يعلم ما تفعل) :الصفة األوىل وهي إثبات املعرفة بقوله: جاءت معرفة اهللا بأفعال اإلنسان بصفتني

" ليس اهللا بغافل عما تفعلون"ولو قال  (93النمل ) .(وما ربك بغافل عما تعملون) :والثانية نفيا جلهل بقوله
ومبا أن العمل . فالفعل أصال معرف حمدد فال داعي أن يقول ليس بغافل وال تأيت الصفة قبلها إال بصيغة يعلم

وال جند يف  . (ليس بغافل) :بنفي اجلهل بقوله تعاىل منكر أي على وجه العموم ال التحديد جاءت الصيغة قبله
 ."وليس اهللا بغافل عما تفعلون"الكتاب أبدا صيغة 

فاخلربة تسبقها معرفة، أي أن اخلربة معرفة وممارسة معا لذا  .(88النمل ) .(إنه خبري مبا تفعلون) :أما قوله
إن اهللا يفعل ما )بل جند صيغة " هللا يعمل ما يشاءإن ا"وال جند يف الكتاب أبدا صيغة . نقول إن اهللا عليم خبري

. ألن إرادة اهللا وأفعاله كلها معرفة له (27إبراهيم ) .(ويفعل اهللا ما يشاء)، وصيغة (14احلج ) .(يريد
مل حيدد ما  (107الكهف ) .(إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كان هلم جنات الفردوس نزال ) :فعندما قال

فمن يعمل مثقال ) :ا على وجه العموم ألن الصاحلات متغرية مع تغري الزمن، وعندما قالهي الصاحلات، قاهل
ومن "قاهلا على وجه العموم ألنه لو قال  (8، 7الزلزلة ) .(ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره* ذرة خريا يره 
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ذرة من اخلري أي لوجب  لقالت له العرب ما هو الفعل الذي إذا فعلناه لكان مثقال" يفعل مثقال ذرة خريا يره
  .عليه تعريفه حتديدا

ألتبعها بتحديد الصاحلات حصرا، أو لسأله العرب ما هي هذه " إن الذين آمنوا وفعلوا الصاحلات"ولو قال 
إذ أتبعها مباشرة بتحديد هذا  .(أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) :الصاحلات؟ ومثال على ذلك قوله

وهكذا نرى عندما . حىت آخر السورة .(وأرسل عليهم طريا أبابيل* يدهم يف تضليل أمل جيعل ك) :الفعل بقوله
تأيت على وجه العموم ال على وجه اخلصوص دون أن تعرف ما هي هذه  .(عملوا الصاحلات)يقول 

 .الصاحلات، ألا متغرية حسب الزمان واملكان وتطور التاريخ فيبقيها دون تعريف
فنقول إن زيدا من الناس يعمل جنارا وال نقول يفعل جنارا، فيقول . معرففالعمل عام، والفعل خاص و

أي أن العمل بشكل عام . ينشر اخلشب ويدقا ملسامري ويلصق األلواح اخلشبية بعضها ببعض: باألفعال التالية
 .والعمل اإلنتاجي بشكل خاص ميكن أن يقسم إىل أفعال أولية معرفة كل على حدة

لفعل والعمل نرى أن حالة إثبات املعرفة هللا سبحانه وتعاىل جاءت يف الكتاب على ثالث اآلن بعد أن عرفنا ا
 :حاالت

 :احلالة األوىل -
 :حالة إثبات املعرفة على وجه اخلصوص أي جاءت املعرفة للحدث املعروض يف اآلية وقد جاءت على وجهني

 :تقدمي العلم على الفعل -أ
 .(91ل النح) .(إن اهللا يعلم ما تفعلون) -
 ."املمارسة+ العلم = اخلربة " (88النمل ) .(إنه خبري مبا تفعلون) -
 .(25الشورى ) .(ويعلم ما تفعلون) -
 .(159األنعام ) .(مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون) -
 .(36يونس ) .(إن اهللا عليم مبا يفعلون) -
 :تقدمي الفعل على العلم - ب
 .(127النساء ) .(عليماوما تفعلوا من خري فإن اهللا كان به ) -
 .(215البقرة ) .(وما تفعلوا من خري فإن اهللا به عليم -

 .(197البقرة ) .(وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا) -
حيث ذكر اخلري يف حالة التبعيض يف بداية  .(من خري)هنا قدم الفعل على العلم بصيغة واحدة فقط هي 

 ."من خري"ت وضع العلم بعد صيغة اآليات، ومبا أن علم اهللا حيمل كل االحتماال
 :احلالة الثانية -

حالة إثبات املعرفة على وجه العموم أي ن املعرفة مل تقتصر على األحداث املذكورة يف اآلية بل معرفة عامة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 :كاملة وجاءت يف صيغتني
 :ةمرة باألشكال التالي/36/وقد جاءت هذه الصيغة يف الكتاب: حالة تقدمي العلم على العمل -أ

 .(153آل عمران ) .(واهللا خبري مبا تعملون) -
 .(96البقرة ) .(واهللا بصري مبا يعملون) -
 .(19يوسف ) .(واهللا عليم مبا يعملون) -
 .(98آل عمران ) .(واهللا شهيد على ما تعملون) -
 .(64النور ) .(فينبئهم مبا عملوا) -
 .(129األعراف ) .(فينظر كيف تعملون) -
 .(29اجلاثية ) .(سخ ما كنتم تعملونإنا كنا نستن) -
 :مرة باألشكال التالية/37/وقد جاءت هذه الصيغة يف الكتاب: حالة تقدمي العمل على العلم - ب
 .(110البقرة ) .(إن اهللا مبا تعملون بصري) -
 .(234البقرة ) .(واهللا مبا تعملون خبري) -
 .(61يونس ) .(وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا) -
 .(92هود ) .(إن ريب مبا تعملون حميط) -
 .(51املؤمنون ) .(إين مبا تعملون عليم) -
 :احلالة الثالثة -

مع " فعل"وال جند يف الكتاب صيغة " عمل"حالة نفي اجلهل جاءت حصرا على وجه العموم أي وردت كلمة 
باآلية ولو جاء نفي اجلهل مع  نفي اجلهل وذلك لنفي اجلهل على العموم ال لنفي اجلهل باملوضوع املذكور

لنفي جهله يف الفعل املعرف مع زمن حدوثه باآلية فقط مع إمكانية جهله مبواضيع أخرى ويف أزمنة " يفعلون"
 :أخرى

 .(74البقرة ) .(وما اهللا بغافل عما تعلمون) -
 .(85البقرة ) .(وما اهللا بغافل عما تعملون) -
 .(149قرة الب) .(وما اهللا بغافل عما تعلمون) -
 .(132األنعام ) .(وما ربك بغافل عما يعملون) -
 .(99آل عمران ) .(وما اهللا بغافل عما تعملون) -
 .(123هود ) .(وما ربك بغافل عما تعلمون) -
 .(93النمل ) .(وما ربك بغافل عما تعملون) -
 .(22فصلت ) .(ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعملون) -
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 .(42إبراهيم ) .(اهللا غافال عما يعمل الظاملون وال حتسنب) -
 

 :إرادة اهللا وأفعاله كلها معرفة له
 .(253البقرة ) .(ولكن اهللا يفعل ما يريد) -
 .(40آل عمران ) .(كذلك اهللا يفعل ما يشاء) -
 .(147النساء ) .(ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم) -
 .(27إبراهيم ) .(ويفعل اهللا ما يشاء) -
 .(23األنبياء ) .(ال يسأل عما يفعل وهم يسألون) -
 .(14احلج ) .(إن اهللا يفعل ما يريد) -
 .(18احلج ) .(إن اهللا يفعل ما يشاء) -
 .(107هود ) .(فعال ملا يريد) -
 .(16الربوج ) .(فعال ملا يريد) -
 .(47النساء ) .(وكان أمر اهللا مفعوال) -
 .(42األنفال ) .(ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال) -
 .(44األنفال ) .(ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال) -
 .(5اإلسراء ) .(وكان وعدا مفعوال) -
 .(108اإلسراء ) .(إن كان وعد ربنا ملفعوال) -
 .(37األحزاب ) .(وكان أمر اهللا مفعوال) -
 .(املزمل) .(كان وعده مفعوال) -
 :شرح قوله تعاىل -
 .(71يس ) .(مما عملت أيدينا أنعاما فهم هلا مالكونأومل يروا أنا خلقنا هلم )

فهذا يعين أن املخاطب وهو اإلنسان يعلم كل األفعال املتالية واملتوازية " مما فعلت أيدينا أنعاما"هنا لو قال 
 املعرفة اليت متت يف خلق األنعام ابتداء من أول خلية حية حىت الوصول إىل األنعام أو لذكر ما هي كل األفعال

اليت نفذت حىت مت خلق األنعام، ولو كانت هذه األفعال معرفة للمخاطب الستطاع هذا املخاطب أن خيلق 
ومنه جاءت األيدي " أيد"فاأليدي جاءت من فعل  :(أيدينا)وهنا جيب أن نشرح كلمة . أنعاما بنفسه

" دعمه "وبالتايل مد له يد املساعدة واأليادي والتأييد، فنقول إن فالنا أيد فالنا يف موقفه فهذا يعين أنه وافقه 
 .(10الفتح ) .(يد اهللا فوق أيديهم) :وهكذا نفهم قوله تعاىل

إن اهللا سبحانه وتعاىل أيد الصحابة يف بيعة الرضوان يف موقفهم هذا ومد هلم يد املساعدة وكذلك نفهم قوله 
ة تدل على القدرة واحلفظ على وجه فاآلي (47الذاريات ) . (والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون) :تعاىل
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 .العموم ال احلصر
أي ضرب مبنعة وقوة، أي اختذ " ضرب بيد من حديد"فهي تعين املنعة والقوة واإلصالح " يد"وإذا جاءت من 
 .موقفا منيعا وقويا

 
 :"صنع"معىن فعل  -

يننا ووحينا وال ختاطبني واصنع الفلك بأع)استعمل الفعل صنع يف الكتاب للداللة على تاج عمل كقوله لنوح 
املؤمنون ) .(فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا) :وقوله .(37هود ) .(يف الذين ظلموا إم مغرقون

 .(وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر) :ومبا أن السحر كان مهنة أيام موسى قال .(27
 .(80األنبياء ) .(علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكمو) :ويف قوله عن داوود قال .(69طه )

وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب صنع اهللا الذي ) :وعن الطبيعة اليت هي من صنع اهللا قال
وتتخذون مصانع لعلكم )ز أما قوله تعاىل عن قوم هود (88النمل ) .(أتقن كل شيء إنه خبري مبا تفعلون

تبنون بكل ريع ) :هنا مبا أن قوم هود كانوا يبنون بيوم يف األماكن العالية لقوله .(129عراء الش) .(ختلدون
 .(128الشعراء ) .(آية تعبثون

والريع هو املكان العايل، ومبا أن هذا املكان العايل حباجة إىل مياه فقد صنعوا أيضا حفرا لتجميع املياه، مسيت 
إن اهللا ) :وعندما قال. أي خزان ماء" مصنع مياه"لبالد العربية كلمة مصانع، وإىل اآلن تستعمل يف بعض ا

 .(واهللا يعلم ما تصنوعون) .(8فاطر) . (إن اهللا عليم مبا يصنعون) .(30النور ) .(خبري مبا يصنعون
فالصناعة حتتاج إىل علم وخربة ومؤلفة من جمموعة من األفعال احملددة إلنتاج شيء ما لذا  .(45العنكبوت )
ال بعدها ألنه قاهلا على وجه اخلصوص  "يصنعون"قبل " عليم وخبري"عليم وخبري مبا يصنعون فوضع : افعهر

حيث ترىب يف  .(39طه ) .(وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين)أما قوله ملوسى . ال على وجه العموم
اجلامعة هي مصنع "لذا فقولنا  (يينولتصنع على ع) :بيت فرعون وقام فرعون بتربيته وتنشئته واهللا يرعاه قال

 .يعترب قوال عربيا صحيحا أي لتحويل اجلاهل إىل متعلم" العلماء
 :ولنشرح اآلن اآليتني التاليتني

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا ) - 1
إذ أن آيات األمثال هيمن القرآن دائما لقوله ولقد  .(112النحل ) .(عونلباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصن

ففي هذه اآلية قانون موضوعي، هذا القانون هو  .(54الكهف ) .(صرفنا يف هذا القرآن للناس من كل مثل
" اءالب"كفر بأنعم اهللا فهناك عقابان مها نتيجة صنع اإلنسان نفسه، هنا " قرية"أن كل جمتمع إنساين مستقر 

. العقاب األول هو اجلوع، والعقاب الثاين هو اخلوف" ضربتك بيدي"هي باء االستعانة كقولنا " مبا"يف 
فإذا نظرنا اآلن مثال إىل العامل رأينا أنه يصنع القنابل الذرية وحامالت . وسببهما هو صناعة اإلنسان نفسه

رات واحدة مع ملحقاا تكلف الطائرات والغواصات والصواريخ فإذا عرفنا اآلن أن حاملة طائ
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  .مليار دوالر لعرفنا النفقات اهلائلة األسطورية اليت تنفق على سباق التسليح/20/حوايل
 :هذا السباق ينتج عنه مشكلتان

 .اجلوع حيث أن هذه النفقات تذهب على حساب متطلبات اإلنسان ورفاهيته: األوىل -
الدمار اهلائل فأصبحت تشكل كابوسا على اإلنسان، وهذه اخلوف حيث أن هذه األسلحة تسبب : والثانية -

فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا ) :األسلحة هي من صناعة اإلنسان أصال أي من نتاج عمله لذا قال
وهذا أيضا يدل على أن القرية عندما تكفر باهللا ال يقطع اهللا عنها الرزق من ماء وشجر  .(يصنعون
فعلى اإلنسانية . فسباق التسلخ هو عذاب اهللا على الكفر بنعمته يف العصر احلديث. ه رااخل، ألن…وزراعة

إن مقياس إخالص اإلنسان جتاه اإلنسانية هو موقفه من سباق . املؤمنة أن تسعى لوضع حد هلذا العذاب
من كان يريد ) :وهكذا نفهم قوله تعاىل. التسلح وهدر املليارات من النقود على آلة الرعب وسبب اجلوع
أولئك الذين ليس هلم يف ) .(15هود ) .(احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون

  .(16هود ) . (اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
طاف وأنه ال آخرة بعدها فاهللا يوف هذه اآليات تقول للذين ال يؤمنون إال باحلياة الدنيا ويظنون أا اية امل

 :أما يف اآلخرة فال تفيدهم كل صناعام املنتجة يف الدنيا لذا قال. إليهم أعماهلم فيها وال يبخسهم فيها شيئا
فالدنيا للكافر . وهذا غري صحيح! يظن بعضهم أن الدنيا للكافر واآلخرة للمؤمن .(وحبط ما صنعوا فيها)

 .أما الكافر فال يوجد له ثواب يف اآلخرة .املؤمن له ثواب اآلخرة باإلضافة إىل الدنياواملؤمن على حد سواء، و
ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل هللا األمر مجيعا أفلم ييأس الذين ) - 2

نعوا قارعة أو حتل قريبا من آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعا وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا ص
 .(31الرعد ) .(دارهم حىت يأيت وعد اهللا إن اهللا ال خيلف امليعاد

 (اخل… قطعت به األرض أو كلم به املوتى)تدل هذه اآلية على أن مواضيع القرآن هي العلم فقط لذا قال 
للمؤمن والكافر على حد  هذه العلوم متاحة .(هدى للناس) :وإن العلم متاح لكل إنسان لذا قال عن القرآن

سواء لذا قال للمؤمن إن قوانني اجلدل هي قوانني موضوعية وإنه ال مناص من وجود الكفر واإلميان معا وإن 
  .الكفر ال ينتهي واإلميان ال ينتهي بل مها يف عالقة جدلية مادامت اإلنسانية موجودة

ستعانة أي بصناعتهم اليت هي نتاج عملهم ستصيبهم فالباء هنا باء اال (مبا صنعوا)أما الذين كفروا فيصيبهم 
وهنا جيب أن منيز بني  (أو حتل قريبا من دارهم)وهي الضربة القاصمة القوية " قرع"وهي من فعل  (قارعة)

الدار والديار، فالدار هي قطعة من األرض تسمى الوطن، فاألرض التركية هي دار األتراك، أما الديار فهي 
أي جماورة حلدودهم وهذا املعىن جاء يف قوم مثود فهناك  (أو حتل قريبا من دارهم)ذا قال أبنية هلا جدران ل

فئتان من لناس يف مثود، الفئة األوىل تسكن البيوت املنحوتة يف اجلبال وهذه البيوت هلا أبواب وجدران ولكنها 
موا الصيحة فأصبحوا يف وأخذ الذين ظل) :لذا قال" املوجة الصوتية"دون نوافذ فهلك سكاا بالصيحة 
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  .(67هود ) (ديارهم جامثني
أما الفئة الثانية من الناس فكان تعيش خارج البيوت املنحوتة يف السهول وال تؤثر فيها املوجة الصوتية وكانوا 

 .(74األعراف ) .(تتخذون من سهوهلا قصورا) :يعيشون على قطع من األرض هلا حدود فيها بينها لقوله
أي أن إنسانا ما أخذ قطعة من األرض ووضع هلا حدودا وأصبحت هذه األرض " قصر"من والقصور جاءت 

فأخذم الرجفة ) :مقتصرة له، وبدون أن يبين عليها مبىن له جدران فهؤالء أهلكهم اهللا بالزلزال، لذا قال
 .(78األعراف ) . (فأصبحوا يف دارهم جامثني

 
 :الكسب -

أما  .(286البقرة ) .(اآلية…هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت) :الهو املردود اإلجيايب للعمل لذا ق
 .االكتساب فهو املردود السليب للعمل لذا قال عن الكسب هلا وعن االكتساب عليها

 :اآلن لنلخص معاين املفردات األربع باملفهوم اإلنساين العاقل، ال باملفهوم الطبيعي
وحيمل معىن العموم هنا وقلنا اإلنسان العاقل لنميزها عن العمل  حركة واعية يبذهلا اإلنسان العاقل: العمل -

 .الناتج عن احلركة امليكانيكية لألجسام أي املعىن الفيزيائي البحت
 ."أكل، شرب، ضرب، نام"هو عمل معرف حمدد وحيمل معىن اخلصوص : الفعل

 ."أو نتاج تربية"هو نتاج العمل : الصنع -
 . للعملهوا ملردود اإلجيايب: الكسب -
 .هو ما يعطيه رب العمل لإلنسان مقابل عمل هو للمأجور كسب: األجر -

يقطع اخلشب ويدق املسامري ويلصق اخلشب مث : فنقول إن زيدا من الناس يعمل جنارا ويقوم باألفعال التالية
. ابونقول ضرب زيد عمرا فاكتسب إمثا، فالضرب فعل واإلمث اكتس. يدهنه فيصنع كرسيا ويكسب نقودا

فهل هذه املعاين تنطبق على الزراعة؟ ال تنطبق كليا ألنه إذا قلنا إن زيدا من الناس يعمل يف الزراعة فإنه يقوم 
يشق األرض ويبذر البذار ويذر السماد ويقوم هو بعدة أفعال لكي تنتج األرض احملصول : باألفعال التالية

أأنتم * أفرأيتم ما حترثون ) :ل لذا قال اهللا تعاىلفاإلنسان يعمل يف األرض، واألرض هي اليت تنتج احملصو
فاحلرث هو غلة األرض الزراعية ال شق األرض الزراعية، لذا  (64-63الواقعة ) .(تزرعونه أم حنن الزارعون

  .فحرث األرض هو كسب ملن عمل فيها وهو كسب
ج دون تدخل اإلنسان كما نرى فاملزارع يقوم باألفعال املذكورة لكي تنتج األرض، ألن األرض ميكن أن تنت

ال " بالعمل باألرض ويف احلرث"لقد ذكر تدخل اإلنسان . يف الغطاء النبايت الطبيعي للكرة األرضية وفيا لبحار
وأن مصطلح الزراعة والصناعة مفصوالن عن بعضهما وهذا صحيح، فاإلنسان يعمل يف . يف الزراعة نفسها

عمل يف الصناعة وهو ينتج لذا قال يف سورة يس عن خريات األرض وي. الزراعة وجيين احلرث، واألرض تنتج
ومن ). ليأكلوا من مثره0: هنا قال عن لنبات .(35يس ) .(ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم) :من النبات
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 .أي والذي عملته أيديهم .(وما عملته أيديهم)عمل اإلنسان 
، أليس القول (2الصف ) .(مل تقولون ماال تفعلون)قال  لنشرح اآلن ملاذا فصل القول ومل يعتربه فعال حيث

فالكالم فعل وليس . فعل يقوم به الفم واللسان واجلهاز الصويت؟ أقول ال ليس هذا بالقول، وإمنا هو الكالم
قوال فعندما يتكلم اإلنسان فيصدر أصواتا هي الكالم وهذا اإلصدار حقيقة موضوعية ألنه صوت وهذا ما 

 .(فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون) :فالنطق فعل وحقيقة لذا قال نسميه بالنطق،
يا أيها الناس ) :ومل يقل مثلما أنكم تقولون، فالنطق للكلمات ال لألقوال لذا قال سليمان (23الذاريات )

 .ومل يقل قول الطري (16النمل ) .(علمنا منطق الطري
إىل ذهن السامع فتتحول إىل معىن يف الذهن فهذا املعىن هو القول، أما القول فهو عندما تصل الكلمات 

أما اهللا سبحانه وتعاىل فالقول والوجود بالنسبة . فاإلنسان نطقه حق وليس من الضروري أن يكون قوله حقا
ئا إذا أراد شي) :، وإن الكون كله ما هو إال عني كلمات رب العاملني لذا قال(قوله احلق) :له واحد لذا قال

 .(82يس ) .(أن يقول له كن فيكون
 .(96الصافات ) .(واهللا خلقكم وما تعملون)هل أعمال اإلنسان حمددة سلفا؟ وما معىن قوله تعاىل 

 .ليضعها على وجه العموم علما بأن األفعال هي أعمال معرفة" وما تعملون"الحظ أنه قال 
ال على اخلصوص، ولكن بعد شرح معاين األفعال ولنأخذ اآلن أعمال اإلنسان على العموم لنحوهلا إىل أفع

 :التالية يف اللسان العريب
 
 :خلق، سوى، جعل -

 :خلق -1
فعل خلق يف اللسان العريب له أصالن صحيحان، األول يعين التقدير قبل التنفيذ كقولنا خلق اخلياط القميص 

عليها عالمات تبني األكمام  فعندما يأخذ اخلياط قطعة القماش ويضع. من القماش أي قدره قبل القطع
" التصميم"اخل قبل القص فهذا يعين أنه خيلق قميصا، وهذا ما نقول عنه يف اللغة املعاصرة …والصدر والظهر

خنلق اإلسطوانة واملكبس وكل قطع احملرك وبقية السيارة، كل هذا اخللق يتم على " نصمم"فعندما خنلق سيارة 
والترمو ديناميك، فكل ما تقوم به السيارة من عمل هو طبقا للتصميم الخمططات طبقا لقوانني امليكانيك 

 .مؤلف من أفعال أولية موجودة يف بنية التصميم" اخللق" املوضوع 
وعندما نقول خلق املهندس بيتا أي وضع له خمططات معماري وإنشائية وصحية وكهربائية قبل التنفيذ، فاهللا 

وذلك ألنه  (فتبارك اهللا أحسن اخلالقني) :اخلالقني كما يف قوله تعاىلخيلق واإلنسان خيلق، ولكن اهللا أحسن 
بكل خلق عليم، فاهللا هو خالق السموات واألرض ولكن اخللق ميكن أن يكون منقوال فليس من الضروري أن 

بديع ) :كل بيت خيلقه مهندس هو تصميم ال سابق له فإذا كان ال سابقة له فهذا يسمى اإلبداع لذا قال
أي أن السموات واألرض اليت نراها حاليا ليس هلا سابقة فاهللا هو خالق  (117البقرة ) .(وات واألرضالسم
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 .السموات واألرض وهو بديع السموات واألرض
وهنا جيب أن نفهم بشكل واضح وجلي أن اخللق ال يعين اإلجياد من العدم كما يظن البعض فنرى أنه ال 

العلق ) .(خلق الغنسان من علق) :اخللق من العدم وإمنا من شيء كقوله توجد آية واحدة يف الكتاب تقول إن
خلقتين من نار وخلقته من ) :وقوله .(71ص ) . (إين خالق بشرا من طني) :وقوله! ، فهل العلق عدم؟(2
وهو الذي خلق منا ملاء ) :وقوله (38القيامة ) .(مث كان علقة فخلق فسوى) :وقوله (12األعراف ) .(طني
مث كان علقة ) :وقوله (12األعراف ) .(خلقتين من نار وخلقته من طني) :وقوله (54الفرقان ) .(بشرا

وبدأ خلق ) :وقوله (54الفرقان ) .(وهو الذي خلق من املاء بشرا) :وقوله (38القيامة ) .(فخلق فسوى
  .(7السجدة ) .(اإلنسان من طني

احلمد هللا ) :ات السابق ذكرها، أو ال يقول شيئا كقولهمن ماذا؟ كاآلي: فعندما يذكر فعل خلق فإما أن يقول
أما ملاذا  .(1األنعام ) .(الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برم يعدلون

" خلق"هذا فألن اإلنسان يف تصميمه  "خلق"مسيت بعض النواحي يف السلوك اإلنساين أخالقا وهي من فعل 
وهو ما يستحقه اإلنسان " اخلالق"خلق سيء وخلق حسن، وجاءت يف هذا املعىن : ك فنقولمهيأ هلذا السلو

 .(ما له يف اآلخرة من خالق) :نتيجة لسلوك معني فنقول أن زيدا من الناس خليق بكذا وكذا كقوله تعاىل
وا لتمليس فنقول ه" خلق"أما املعىن الثاين لفعل  .(4القلم) .(وإنك لعلى خلق عظيم) :وقوله .(102البقرة )

 .صخرة خلقاء أي صخرة ملساء
 :سوى -2

 :وله يف اللسان العريب عدة أصول صحيحة
ويف هذا املعىن جاءت يف قوله . ، ثالثة مضاف إليها واحد تساوي األربعة4=1+3املساواة فنقول أن : أوهلا

رض تعطي أقواا وخرياا أي أن األ (10فصلت ) .(وقدر فيه أقواا يف أربعة أيام سواء للسائلني)تعاىل 
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرم أم مل ) :وقوله. للذي يعمل فيها ويأخذها كافر أو مؤمن على حد سواء

ومبا أن املساواة يف املعادلة تكون يف الوسط وعلى طرفيها حدود املعادلة  .(6البقرة ) .(تنذرهم ال يؤمنون
هنا  (55الصافات ) .(فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم) :وسط كقوله تعاىلفيستنتج منها العىن الثاين وهو ال

 .سواء اجلحيم أي يف وسط اجلحيم
حيتاج بعده إىل عملية تنفيذ " خلق"أما املعىن الثالث فهو بعد التصميم نقوم مبا نسميه بالتسوية فإن أي تصميم 

يقة لذا فإن أي تصميم يعقبه تنفيذ مباشر فعلية لتحويل املخطط املخلوق إىل شيء واقعي منفذ على أرض احلق
فاخللق يعقبه تسوية والحظ أن  (2، 1األعلى ) .(الذي خلق فسوى* سبح اسم ربك األعلى ) :لذا قال

 ."خلق، سوى"التعقيب والسببية جاءت بني فعلني " فاء"
إنسان غري "الناس  والتسوية هي التنفيذ الكامل للتصميم بدون أي نقصان أو عيب فعندما نقول إن زيدا من

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


أي أن جربيل متثل ملرمي بصورة  (17مرمي ) .(فتمثل هلا بشرا سويا) :وهكذا نفهم. فيه عيب ونقص": سوي
ومل يقل  .(بشرا سويا) :الحظ قوله. ومل تالحظ مرمي أي شيء غري بشري. بشر سوي ال عيب فيه وال نقص

 .إنسانا سويا للتأكيد على كمال الناحية الفيزيولوجية
إذ قال ربك للمالئكة إن خيالق بشرا ) :عندما قال اهللا للمالئكة عن خلق البشر أعقبه مباشرة بالتسوية بقولهو

فالحظ كيف أن اخللق هو  (72، 71ص ) .(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين* من طني 
 ."التنفيذ"التصميم الذي أعقبه التسوية 

لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ) :فهو االستقرار والتحكم كقوله تعاىل "سوى"أما املعىن األخري لفعل 
فاالستواء على ظهور األنعام هو عملية االستقرار عليها، فيمكن  .(13الزخرف ) .(ربكم إذا استويتم عليه

لتحكم أما االستواء فهو االستقرار وا. لإلنسان أن يركب على ظهر اجلواد مث يقع عن ظهره أثناء التذليل
 .(5طه ) .(الرمحن على العرش استوى) :وهكذا نفهم قوله تعاىل

 :جعل -3
إنا ) :وتعين يف اللسان العريب انتقاال من حالة إىل حالة أو تغريا يف الصريورة لشيء موجود فعال كقوله تعاىل

ودا فأخذت تدل على أن القرآن كان موج" جعل"فهنا  .(3الزخرف ) .(جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
فاجلعل ميكن أن يتم بتغريات أثناء " إنا خلقناه"ومل يقل  .(إنا جعلناه) :منه نسخة مترمجة إىل العربية لذا قال

فصلت ) .(وجعل فيها رواسي من فوقها)عملية التسوية أو بعدها كقوله عن أحد مراحل التسوية يف ألرض 
مرواسي من ) :منها وهو القشرة اخلارجية لذا قالأي أن األرض كانت كرة ملتهبة سائلة وجتمد قسم  .(10
  .(10فصلت ) .(فوقها

 .(رواسي من فوقها) :أي أن األرض كانت كرة ملتهبة سائلة وجتمد قسم منها وهو القشرة اخلارجية لذا قال
ن إمام أي أن إبراهيم مل يك (124البقرة ) .(إين جاعلك للناس إمام) :وندما قال اهللا سبحانه وتعاىل إلبراهيم

وجعلنا منا ملاء كل شيء ) :وقوله تعاىل. للنسا فأصبح إماما هلم، أي أضيفت له صفة صار ا إماما للناس
مث كان ) :أي أن املاء يغري يف صريورة األشياء من كائن غري حي إىل كائن حي وقوله (30األنبياء ) .(حي

الحظ كيف جاءت األفعال  (39، 38مة القيا) .(فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى* علقة فخلق فسوى 
 .هنا جاء التصميم مث التنفيذ مث تغري من صريورة إىل صريورة أخرى" خلق، سوى، جعل"الثالثة متتالية 

ولنأخذ  .(96الصافات ) (واهللا خلقكم وما تعملون) :ولنعد اآلن إىل املوضوع األساسي وهو قوله تعاىل
 :أعضاء احلركة عند اإلنسان

تألف من الكف والزند والذراع وفيها عدة مفاصل فإذانظرنا إىل اليد من حيث البنية فنرى أن : اليد - 1
على إمكانية " خلقه"فنرى أن الكف حيوي يف بنيته ". اخللق"األفعال التالية موجودة يف تصميم هذه البنية 

نيتها على جمموعة احلركة باجتاهني متضادين، القبض والبسط وكذلك األصابع مع مفاصلها حتتوي يف ب
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وكذلك الذراع والزند حيتويان يف بنيتهما على جمموعة من األفعال، وكل هذه األفعال املوجودة . مناألفعال
ضمن جمال حركتها البنيوي عبارة عن أضداد قاليد اليمىن واليد اليسرى أزواج واحلركات ضمن اليد اليمىن 

لكب واالستلقاء يف الزند وعملية الرفع والترتيل يف واليسرى أضداد، فالقبض والبسط يف الكف وعملية ا
وهكذا دواليك وكذلك األرجل ففي … الزند ويف الذراع وعملية احلركة إىل األمام واخللف يف الذراع

اجللوس "ويف احلوض واألرجل " الوقوف واملشي"بنيتها حتوي أفعاال وتوجد فيها أفعال على شكل أضداد 
  . "والنهوض

واألذن فيها " أضداد"فيها تدخل إمكانية العمى والبصر " أزواج"عني ميىن وعني يسرى وكذلك األعني 
 .إمكانية الصمم والسمع واللسان فيه إمكانية البكامة والكالم والبلعوم فيه إمكانية التقيؤ والبلع
عال األولية على فإذا أراد اإلنسان أن يقوم بعمل ما على وجه العموم فإن هذا العمل يتألف من جمموعة منا أف

وجه اخلصوص وإمكانية هذه األفعال موجودة يف بنيته فال يستطيع أي إنسان أن ميضغ الطعام برجليه وميشي 
 .بأسنانه

فكل أفعال اإلنسان اليت يقوم ا على وجه اخلصوص للقيام بعمل على وجه العموم هي ممكنة التنفيذ يف بنيته 
فرب .  يستطيع أن خيلق أي فعل غري موجود يف بنيته أو يف الطبيعةوعلى هذا فاإلنسان ال خيلق وال" خلقه"

أقول إن اإلنسان  .وية<سائل يقول إن اإلنسان صنع السيارة والصاروخ والغواصة والرافعة والطائرة واأل
صنع هذه األشياء من قوانني موجودة يف الطبيعة، فاإلنسان صنع الطائرة نتيجة استيعابه لقواين الطريان 

وجودة فعال يف الطبيعة واليت شاهدها أوال من خالل الطيور واحلشرات الطائرة لذا فقد مسى القرآن ظواهر امل
فاإلنسان بعد أن عرف هذه األفعال املوجودة باإلدراك الفؤادي أوال، مث بالتجريد العقلي  .(آيات اهللا)الطبيعة 

لإلعمار أو "بيعة وأبدع فيها وسخرها ملصلحته وصل إىل ظاهرة اإلبتكار والتخيل فقلد أفعال الط" القوننة"
" واهللا خلقكم وما تصنعون"وابتكر آالف األدوات والتجهيزات اجلديدة، لذا مل يقل أبدا يف الكتاب " الدمار
  .(8فاطر ) .(إن اهللا عليم مبا يصنعون) :بل قال
فعال ووجودها يف الطبيعة هي فكل ما ذكر سابقا عن األ .(30النور ) .(إن اهللا خبري مبا يصنعون) :وقال

 ."الوجود"وهي تعترب من قوانني القدر " حق"حقيقة موضوعية موجودة خارج الوعي اإلنساين 
ما هو دور اإلنسان يف هذا وأين اخليار واحلرية لإلنسان؟ أي أين قضاء اإلنسان؟ : والسؤال الذي يطرح نفسه

التأثري "ها على األضداد ويف ذاا على املتناقضات األزواج وما عالقة اإلنسان بقوانني القدر القائمة يف ظواهر
 ؟ "والتأثر املتبادل

اجلواب هو أن العالقة تتحدد حصرا باملعرفة فعندما عرف اإلنسان قوانني القدر يف الدورة الدموية ويف دورة 
دت حريته فيما يتعلق الدم يف القلب والشرايني استطاع أن يقضي فيها وذلك بالعمليات اجلراحية وبالتايل زا

وعندما عرف قوانني الطريان استطاع أن يصمم الطائرة وينتجها وبالتايل ازدادت درجة حريته . ذا املوضوع
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وهكذا دواليك، فاإلنسان … يف التنقل، وعندما عرف قوانني الكيمياء زادت درجة حريته يف اختراع األدوية
 .لكي ميارس القضاء من خالهلا حيث أن حريته تكمن فيهما معايتعلم ظواهر الطبيعة واألفعال املقدرة فيها 

ووجود إمكانية الضرب باليد قدر والقيام بعملية . فاملوت قدر والقتل قضاء ولوال املوت ملا كان هناك قتل
لئن بسطت ) :وقوله". قدر إهلي" .(56يونس ) . (هو حيي ومييت) :الضرب قضاء وهذا نراه يف قوله تعاىل

 ."قضاء إنساين" (28املائدة ) .(تقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلكإيل يدك ل
فكلما زاد جهل اإلنسان باملقدرات زاد شعوره باجلربية، فاإلنسان يطلب األشياء حسب معرفته هلا، والذي ال 

 (22ل األنفا) .(إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون) :يعرف شيئا ال يطلب شيئا لذا قال
فمثال كان اإلنسان سابقا يظن أن وجوده على األرض وجود جربي، ولكن عندما عرف قوانني اجلاذبية 

 .وقوانني الطريان والدفع الصاروخي ختطى هذه اجلربية فأصبح خيرج من األرض مث يعود إليها
 :لنضع اآلن تعريفا للقضاء والقدر واحلرية

 .وظواهرها خارج الوعي اإلنساين هو الوجود املوضوعي لألشياء: القدر - 1
قائم على احلركة بني األضداد، أي سلوك " إرادة إنسانية"هو ظاهرة تتمثل يف السلوك الواعي : القضاء - 2

 ."القدر"بني نفي وإثبات يف ظواهر الوجود 
 املقادير أعلى واليت تعترب"فالقضاء اإلنساين املتحرك دائما يتولد من القدر من خالل املعرفة املتحركة دائما 

 ."شكل للتعبري عنها
ومبا أن املعرفة اإلنسانية لظواهر الوجود متحركة دائما إىل األعلى وبالتايل فالقضاء اإلنساين متحرك دائما إىل 

 .األعلى
 :هذه التعاريف ميكن أن منثلها بالشكل الرمزي التايل

 
فالقضاء . فكلما زادت معرفة اإلنسان بالقدر زاد قضاؤه وبالتايل زادت حريته واخنفض مفهوم اجلربية عنده

، والقدر دون قضاء جهل ورجعية أو رجوع إىل اململكة "ال موضوعية"دون قدر وهم وأحالم يقظة 
 .احليوانية

 :عريفا جامعا مانعا للحرية والتقدميةمن هذا التعريف للقضاء والقدر نستطيع ن نضع ت
 ."ظواهر الوجود"هي إرادة إنسانية واعية دائمة احلركة بني النفي واإلثبات يف األضداد : احلرية - 1

 
؟ بدأت هذه الومضة األوىل مع بداية "وىل للحريةالومضة األ"كيف بدأت حرية اإلنسان : فالسؤال اآلن

" اململكة احليوانية"املعرفة اإلنسانية وهذه الومضة جاءت مع نفخة الروح وهي احللقة املفقودة بني البشر 
 .واإلنسان وقد مت شرحها يف مقال سابق
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  :ولنعرب عن هذا االنتقال باملعادالت التالية
املركبة األوىل موضوعية وهي الوجود املوضوعي لألشياء : من هذا التعريف نرى أن ظاهرة احلرية هلا مركبتان

فأول شيء . واملركبة الثانية ذاتية وجاءت من نفخة الروح وهي املعرفة اليت نتج عنها إرادة واعية. وظواهرها
لذا فإن الذي يطلب احلرية . بعد املعرفة مباشرة هو احلرية، وكانت هذه احلرية يف معصية أمر اهللامارسه آدم 

ال يطلب ومها وال يعيش يف وهم، وإن أحد األسباب الرئيسية ملعاداة العرب للنيب صلى اهللا عليه وسلم هو 
 ."م ال يعلموناللهم اهد قومي فإ"اجلهل لذا كان الين صلى اهللا عليه وسلم يدعو بقوله 

فهو تعريف ناقص، فوعي الضرورة ال يكفي ملمارسة احلرية " وعي الضرورة"أما التعريف القائل إن احلرية هي 
حيث أن هذا الوعي والذي أطلقنا عليه مصطلح املعرفة باملوجودات هو شرط الزم غري كاف ملمارسة احلرية 

  .قوم على األضدادلذا فإا ت. حيث قلنا إن احلرية ظاهرة وليست شيئا
فحىت ميارس اإلنسان حريته جيب ن يكون هناك جمال لالختيار بني ضدين أي جمال للنفي واإلثبات وهنا يكمن 

فحىت يتحقق جدل اإلنسان يف الفكر جيب . سر جدل اإلنسان يف الظواهر االجتماعية واالقتصادية واألخالقية
وهذه اخلاصية تعترب أهم " جدل غري متخاصم"أي املضاد أن يكون هناك الفكر والفكر املضاد والرأي والر

 .خاصية يف اتمعات اإلنسانية احلرة املتحضرة
وحجتهما هي البحث عن : ما هي وحدة الفكر والفكر املضاد يف اتمعات املتحضرة؟ أقول: وإذا سأل سائل

 .احلقيقة يف املعرفة والوطنية يف السياسة واالقتصاد
ا أن املعرفة اإلنسانية هي معرفة صاعدة إىل األعلى وغري ثابتة وحتمل مفهوم النسبية، لذا فإن مب: التقدمية - 2

وإذا فقدت هذه . التقدمية هي االنتقال من درجة يف احلرية كيفا وكما إىل درجة أعلى يف كل نواحي احلياة
 .اخلاصية يف رفع احلرية كما وكيفا للناس فقد فقدت أهم مربرات وجودها

 :لننتقل إىل تصحيح بعض األخطاء الشائعة اآلن
إنه من اخلطأ الفاحش عندما نعجز عن تفسري ظاهرة ما، كأن يقع إنسان ما من على السطح وميوت  - 1

ألن قولنا مات قضاء وقدرا يعين أنه قتل عمدا من قبل شخص ما ال نعرفه . فنقول مات قضاء وقدرا
" القدري"زاد جهل اإلنسان باملقدرات زاد اجلانب اجلربي  وكما قلت كلما. والصحيح أن نقول مات قدرا

يف قناعاته وتصرفاته، لذا كلما زاد جهل الناس زاد تفسريهم اجلربي لألحداث وهذا شائع جدا يف الوطن 
هذا مكتوب "العريب حيث يرد كثري من الناس كثريا من الظواهر االجتماعية واالقتصادية واملرضية بقوهلم 

 .ن أن هذه القناعة هي جزء أساسي منا لعقيدة اإلسالمية وهي ليست أكثر من سذاجةويظنو" علينا
كلما زاد جهل اإلنسان بقوانني الطبيعة واإلجتماع واالقتصاد زاد ربطه لألحداث مبفهوم الصدفة وأكرب  - 2

 .جهل ميكن أن يرتكبه إنسان هو أن يعزو ظهور احلياة على األرض وظاهرة اإلنسان إىل الصدفة
إن اإلنسان خمري وحر يف اختياره لكل أفعاله من خال لعامل احلقيقة ال الوهم والناس ولدوا أحرارا مسلمني  - 3
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  :والذي يقيد اإلنسان يف اختياره هو أمران
 .املرجع األخالقي واملعريف واجلمايل والذي يعترب املرجع القانوين امتدادا له . 1
 ."اإلكراه"اإلرهاب  . 2

ومن وازع بشري " التقوى"ول يقبل به اإلنسان العاقل املتحضر من وازع وجداين وإنساين حبت فاألمر األ
 .أما األمر الثاين فال يستعمل إال مع البهائم". اخلوف من العقوبة"حبت 

 
 :اخلالصة -

مل حيدد سلفا إن أساس العقيدة اإلسالمية فيما يتعلق باألعمال واألرزاق واألعمار بالنسبة لإلنسان هو أن اهللا 
اليت من خالهلا يولد اإلنسان وحييا " الكتب"عمر اإلنسان ورزقه وعمله، وإمنا حدد سلفا القوانني املوضوعية 

والقوانني املوضوعية اليت من خالهلا يرزق اإلنسان، والقوانني املوضوعية اليت " يطول عمره أو يقصر"وميوت 
  .من خالهلا يعمل اإلنسان

املرجعية املعرفية واألخالقية  :ياره من خالل هذه القوانني، وال حيد اختياره إال أمرانواإلنسان حريف اخت
مرهون " املشيئة"وإن تدخل اهللا يف قضائه يف هذه األشياء هو تدخل ظريف . واجلمالية والعرفية أو اإلكراه

 .(ىت يغريوا ما بأنفسهمإن اهللا ال يغري ما بقوم ح) :مبوقف اإلنسان وبالظروف املوضوعية اليت يوجد فيها
 .(11الرعد )

أما قضاؤه من خالل ". الذايت"وإن قضاء اهللا هو إما أمر ضد النهي فأعطى فيه القانون األخالقي والتشريعي 
وتدخله من خالل كلماته، وكلماته هي  (إذا أراد) :أمر نافذ وغري مربم منذ األزل إمنا هو ظريف لذا قال

ومبا أن اهللا كامل املعرفة فهو احلر املطلق ذه اقوانني . ة لألشياء خارج الوعيالوجود، والقوانني املوضوعي
ومبا أن اإلنسان ناقص املعرفة فهو ذو تصرف نسيب ذه القوانني، . يتدخل فيها ملصلحة اإلنسان أو ضده

ته ذه القوانني زاد وبالتايل فحريته نسبية وتزداد بازدياد معرفته هلذه القوانني املوضوعية، وكلما زادت معرف
 .قربا من اهللا تعاىل

 
 :الدميوقراطية

هي ممارسة احلرية من قبل جمموعة : الدميوقراطية .بعد أن عرفنا احلرية والتقدمية ننتقل إىل تعريف الدميوقراطية
ري فنقول إن اهللا حر ولكنه غ. من الناس ضمن عالقات معينة وفقا ملرجعية معرفية وأخالقية ومجالية وعرفية

دميوقراطي، ألن دميوقراطيته تتطلب آهلة مثله لكي ميارس حريته باالتفاق معها ضمن مرجعية ما، ويف هذا 
قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا ) :وقوله .(22األنبياء ) .(لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا) :اال قال

أي البتغوا إىل ذي  .(البتغوا إىل ذي العرش سبيال) :وهنا قوله (42اإلسراء ) .(البتغوا إىل ذي العرش سبيال
 .السلطة بينهم أي املرجع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 :لنورد اآلن بعض األمثلة على أنواع املرجعية
الطب، الفيزياء، الكيمياء، علم "إن األرضية العلمية وتقدما ملعارف باملوجودات : املرجعية املعرفية - 1

وبالتايل تنمو معلوماتنا عن الضار " القدر"ن قوانني الوجود تعطينا يوميا معلومات جديدة ع" اخل…اإلحصاء
هذه املعلومات املتطورة تعطينا أرضية للقيام بتشريعات حتد من حرية اإلنسان وأكرب . والنافع يف املوجودات

حيث مت سن التشريعات هذه طبقا ألرضية " التلوث، التدخني، املواد السامة، املخدرات"مثال على ذلك 
حبتة، ال طبقا األرضية أخالقية وعليه فإن تقدم املعارف ينعكس على تطور التشريع بالضرورة، وهذه معرفية 

 ."انظر مبحث االستقامة واحلنيفية يف الباب الثالث"إحدى الصفات احلنيفية يف اإلسالم 
مل الصفة هذا املرجع هو من املراجع اليت حتمل صفة الثبات يف اإلسالم وهي حت: املرجع األخالقي - 2

الكونية مثل الصدق والكذب وشهادة الزور وحترمي قتل النفس والوفاء بالكيل وامليزان وحنث اليمني، وهذا 
املرجع األخالقي هو من املراجع اليت ال حتمل صفة التطور وهو أحدا لصفات املستقيمة يف اإلسالم ويتمثل فيا 

 ."لعشر يف الباب الثالثانظر مقاليت حول الوصايا ا" "الوصايا العشر"لفرقان 
هذا املرجع حيمل الصفة املتطورة حيث مفاهيم اإلنسان عنا جلمال ضمن املفاهيم املتطورة : املرجع اجلمايل - 3

 .مثل أشكال اللباس واهلندام" انظر مبحث اجلمال يف الباب الرابع"
فهذه األعراف ختتلف من . إلنسانوهوا ملرجع الذي يتبع أعراف اتمع الذي يعيش فيه ا: املرجع العريف - 4

انظر مقاليت حول املعروف واملتنكر يف " مكان آلخر، ومن زمان آلخر، وهو يتبع اجلانب احلنيفي يف اإلسالم 
 ."الباب الثالث

هذه املراجع األربعة أضيف إليها يف اإلسالم مرجع خامس وهو األحكام اليت جاءت يف الكتاب حتت بند 
 .فهذا التشريع فيه حد من احلرية… كاإلرث" حدود اهللا"

 
 :أنواع احلرية

مبا أن احلرية تدخل حتت بند جدل اإلنسان وهي خاصة إنسانية حبتة متارس م خالل اتمعات اإلنسانية وفق 
ونذرك منها واحدة فقط وهي حرية . املرجعية املذكورة أعاله، فلها عدة أشكال رئيسية تعرب عن ذاا فيها

 .ث أن بقية أنواع احلرية تبحث يف مفهوم الدولة واتمع والقانونالفكر والرأي حي
 

 :حرية الفكر وحرية التعبري عنه
وهي أهم أنواع احلرية اإلنسانية قاطبة، إذ أن الفكر والتعبري عنه هو أهم صفة مميزة لإلنسان عنا لبهائم 

فحرية الفكر عند . بامليزان املضاد هلا ويتجلى دائما يف حرية الرأي والرأي املضاد وحرية الفكر دائما تقاس
إنسان ما تقاس مبقدار ما يسمح للفكر املضاد له بالتعبري عن نفسه وال تقاس باملقدار الذي يسمح لنفس 

  .أي جيب علينا دائما أن نقيس حرية الفكر حبرية الفكر املضاد. بالتعبري عن ذاته
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هذه . يكون هناك الضدان حىت نول إن هناك حرية أصالومبا أن احلرية هي حركة واعية بني ضدين فيجب أن 
وإن حرية الفكر والفكر املضاد هلا . احلرية هي من نتاج جدل اإلنسان وهي ظاهرة مميزة للمجتمعات اإلنسانية

وحدة هي البحث عن احلقيقة بالنسبة للوجود، وكالمها يبحث عن احلقيقة وال يقيد هذه احلرية إال منهج 
وحرية الرأي والرأي املضاد يف اتمعات هلا وحدة هي الوطنية وال تقيدها إال املفاهيم الوطنية . البحث العلمي

 .اليت تعترب مرجعية هذه احلرية واليت يعرب عنها بالدستور

 

 

أم الكتاب والسنة والفقه: الباب الثالث  

 الفصل األول
الرسالة(أم الكتاب  ) 

 

 متهيد

وهي  (7آل عمران ) (منه آيات حمكمات هن أم الكتاب)يات احملكمات قلنا إن أم الكتاب هي جمموعة اآل
وهي اليت  (1هود ) .(الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري)الكتاب احملكم الذي قال عنه 

خضعت للتطور وللتدرج وللناسخ واملنسوخ وال حتمل صفة األزلية وهي اليت تالزم فيها اإلنزال والترتيل وال 
 .(39الرعد ) .(ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)د فيها جعل يوج

فالكتاب احملكم هو رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت حتتوي على احلدود والعبادات واألخالق وعلى 
 "الذايت"هذه األمور كلها تدخل يف السلوك اإلنساين . تعليمات عامة وخاصة وأحكام مرحلية

(Subjective)  ومع أخيه اإلنسان "العبادات"اإلنسان مع اهللا " صلة"واليت تضع أسس عالقة ،
 .وأسس التشريع يف احلدود، وهي اليت أطلقنا عليها مصطلح العقل االتصايل" األخالق"

 .فلنناقش باختصار كل مفردات أم الكتاب، ولكن قبل ذلك علينا أن نبدأ باملدخل التايل لفهم أم الكتاب
 فصل جدل الكون وجدل اإلنسان املواضيع الرئيسية لنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم أي ملواضيع لقد حبثنا يف

القرآن الذي وقع به اإلعجاز وقد بينا أن إعجازه يكمن يف التشابه لذا فهو حيمل طابعا متميزا إىل أن تقوم 
نسيب املرحلي التارخيي طبقا ملعارف الساعة بينما كانت نبوة موسى وعيسى يف التوراة واإلجنيل حتمل الطابع ال
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 .اإلنسان حني نزلوها لذا قال عن التوراة واإلجنيل إما هدى للناس من قبل
 لنبحث اآلن موضوع الرسالة أي مباذا أصبح حممد صلى اهللا عليه وسلم رسوال؟

ى حتمل اسم إذا قارنا رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم برساليت موسى وعيسى نرى أن رسالة موسى وعيس
أي جمموعة التشريعات اليت جاءت إليهما ولكن هذه التشريعات حتمل الطابع الزماين واملكاين " الكتاب"
لذا كان موسى رسول بين إسرائيل، وأرسل ". لبين إسرائيل"من حيث الزمان واملكان " املرحلي التارخيي"

شريعة موسى وعيسى كانت شريعة عينية،  وهكذا جيب أن نعلم أن. عيسى لبين إسرائيل لتعديل شريعة موسى
أي أن كل التشريعات اليت جاءت إليهما تشريعات عينية وأن مفهوم التجريد يف التشريع مل يكن عند موسى 
وعيسى، لذا فقد وجه اهللا سبحانه وتعاىل اللوم لبين إسرائيل لشدة متسكهم بشريعة موسى عندما جاء عيسى 

  .(50آل عمران ) .(عليكم وألحل لكم بعض الذي حرم) :وقال
ومن جراء هذا التمسك بشريعة موسى مث بشريعة عيسى املعدلة، وعلى مرور الزمن، أصبح هذا التشريع غري 
صاحل، وخرج من احلياة متاما كما خرج التوراة واإلجنيل من احلياة أيضا يف تفسري الكون واإلنسان، لذا فقد 

انتني كنسيتني توجدان يف املعابد فقط وخرجتا منا حلياة وبقي يف أصبحت الديانتان اليهودية واملسيحية دي
، حيث أن الفرقان عبارة عن أخالق وليس تشريعا وال تفسريا للكون "الوصايا"احلياة منهما الفرقان فقط 

 .واإلنسان
ى اهللا أما بالنسبة لرسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم فالوضع جيب أن يكون خمتلفا متاما، حيث أن حممد صل

عليه وسلم خامت الرسل باإلضافة إىل أنه خامت األنبياء فكما أن نبوته جاءت بشكل متشابه لكي تصلح لكل 
زمان ومكان فيجب أن تكون لرسالته خاصية ما متيزها متاما عن الرساالت اليت قبل وجتعلها صاحلة لكل زمان 

وهذه . فقط آليات القرآن والسبع املثاينومكان، وهذه اخلاصية ليست خاصية التشابه، حيث أن التشابه 
قل يا أيها ) :وقوله تعاىل (107األنبياء ) .(وما أرسلناك إال رمحة للعاملني) :اخلاصية ينطبق عليها قوله تعاىل
 .(158األعراف ) (اآلية… الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا

الة هي أا إىل اليوم مل متيز هذه اخلاصية لكي إن مشكلة األدبيات اإلسالمية والفقه اإلسالمي املتعلقة بالرس
تستعملها بيسر وسهولة وتكون مقنعة لغري املسلم، قبل أن تكون مقنعة للمسلم نفسه بأن حممدا صلى اهللا 

 .عليه وسلم رسول اهللا إىل الناس مجيعا وهو رمحة للعاملني وأن الرسالة صاحلة لكل زمان ومكان
التشريع اإلسالمي تشريعا متزمتا متحجرا وحجب عنا فهم أسس الشريعة  إن إغفال هذه اخلاصية جعل من

اإلسالمية كما حجب عنا فهم السنة النبوية على حقيقتها حيث أن مفهوم السنة النبوية مرتبط ذه اخلاصية 
 اليت تتيح لنا وضع مفهوم عاصر متجدد دائما للشرع اإلسالمي وللسنة النبوية، وبالتايل وضع أسس جديدة

 .للتشريع اإلسالمي
 :فإذا أردنا أن نقسم الرسالة إىل مواضيع رئيسية رأيناها تتألف من
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 .احلدود - 1
 .العبادات - 2
 ."الوصايا"األخالق  - 3
 .التعليمات اليت حتمل الطابع التعليمي اخلاص أو العام وليست تشريعات - 4
 .التعليمات اليت حتمل طابع املرحلية - 5

نفهمها ضمن منظور عام خاص ا حصرا جيعل من رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم  هذه املواضيع كيف
 رسالة صاحلة لكل زمان ومكان أي متجددة دائما؟

هذه اخلاصية ال ميكن أن نفهمها إال إذا فهمنا صفتني أساسيتني متميزتني من صفات الدين اإلسالمي بشكل 
ية بينهما هي حركة تناقضية تفرزها التناقضات الداخلية عام، ومها من املتناقضات حيث أن احلركة اجلدل

للحياة اإلنسانية يف جمال املعرفة وعلوم االجتماع واالقتصاد واليت ينتج عنها دائما جماالت جديدة يف التشريع 
هذان النقيضان مها االستقامة واحلنيفية حيث يكمن فيهما جدل التشريع وبالتايل تطوره وبدوما . كما ونوعا

  .يستحيل فهم الدين اإلسالمي فهما معاصرا واالقتناع بصالحيته لكل زمان ومكان
قل إنين هداين ريب إىل ) :وقوله .(6الفاحتة ) .(اهدنا الصراط املستقيم) :فاالستقامة جاءت يف قوله تعاىل

وإن هذا ) :وقوله .(161األنعام ) .(صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني
األنعام ) .(صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون

 .(118الصافات ) .(وهدينامها الصراط املستقيم) :وقوله عن موسى وهارون .(153
ا وما أنا من إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيف) :أما احلنيفية فقد جاءت يف قوله تعاىل

فأقم ) :وقوله (161األنعام ) .(ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني) :وقوله .(79األنعام ) .(املشركني
وجهك للدين حنيفا فطرت اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال 

 ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا وما أمروا إال) :وقوله .(30الروم ) .(يعلمون
  .(5البينة ) .(الزكوة وذلك دين القيمة

حنفاء هللا غري )وقوله  .(ذلك الدين القيم) :وقوله يف سورة الروم .(وذلك دين القيمة) :الحظ قوله تعاىل هنا
هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم  ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه) :وقوله .(31احلج ) .(مشركني به

 .(105يونس ) .(وأن أقم وجهك للدين حنيفا وال تكونن من املشركني) :وقوله .(125النساء ) .(حنيفا
مث أوحينا إليك ) :وقوله .(120النحل ) .(إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يك من املشركني) :وقوله

ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا ) :وقوله .(123ل النح) .(أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
 .(95آل عمران ) .(قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا) :وقوله .(67آل عمران ) .(مسلما

وتعين يف اللسان العريب امليل واالحنراف، ويقال للذي " حنف"من " احلنيف"اشتق : فنقول" حنيف"ونبدأ بـ 
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ومبا أن احلنف واخلنف واجلنف . واحلنف اعوجاج يف الرجل إىل الداخل" أحنف"ظهور قدميه  ميشي على
تشترك يف صوتني وختتلف يف صوت واحد فلها معان مشتركة، فاحلنف امليل واالحنراف يف الرجل، واخلنف 

مليل يف القسمة امليل واالحنراف يف اللفظ حيث أن جزءا من األصوات مييل حنو األنف، واجلنف االحنراف وا
 .(182البقرة ) .(فمن خاف من موص جنفا) :كقوله تعاىل

األول مجاعة : وله يف اللسان العريب أصالن صحيحان" قوم"أما املستقيم واالستقامة فقد اشتقت من األصل 
من الناس للرجال فقط وهي مجع امرئ، واألصل الثاين االنتصاب أو العزم، ومن االنتصاب جاء املستقيم 

ومنا لعزم جاء الدين القيم أيا لدين القوي صاحب السيطرة، ومن هذا الباب جاء " ضد االحنراف"الستقامة وا
الرجال قوامون على ) :ومبعىن السيطرة والعزم جاء قوله تعاىل. التقييم وأصله أنك تقيم شيئا مكان شيء

وجاء قوله تعاىل ملعىن العزم  .(255لبقرة ا) .(اهللا ال إله إال هو احلي القيوم) :وقوله .(34النساء ) .(النساء
قل إنين هداين ريب إىل صرط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ) :والسيطرة يف قوله

 .(املشركني
هنا نالحظ أن عزم الدين وقوته وسيطرته تأيت اتني الصفتني معا االستقامة واحلنيفية حيث  (161األنعام )

 .ة واحدة وأن قوة الدين اإلسالمي تكمن يف استقامته وحنيفيته معاًجاءتا معا يف آي
 كيف تكمن قوة اإلسالم يف هذين النقيضني؟: قد يسأل سائل

 :إن اجلواب على هذا السؤال هو ما يلي
يتولد من هذين النقيضني مئات املاليني من االحتماالت يف التشريع ويف السلوك اإلنساين العادي حبيث تغطي 

 .االت احلياة اإلنسانية يف كل مكان وزمان إىل أن تقوم الساعةكل جم
إين وجهت وجهي ) :لقد جاءت يف قوله تعاىل: أما لفظة احلنيف مبعناها الطبيعي الكوين املباشر فنقول عنها
حال واحلال تصف  (حنيفا)فهنا  .(79األنعام ) .(للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني

القانون "يف فصول سابقة ومنها جاءت الفطرة " فطر"وأول فعل قبلها هو فطر وقد شرحت معىن  الفعل
 ."الطبيعي

أي أن طبيعة السموات واألرض والوجود املادي كله يف هذا الكون الثنائي هي طبيعة حنيفية متغرية، فمن 
غر اإللكترونات إىل أكرب ارات ناحية احلركة ال يوجد حركة مستقيمة يف هذا الوجود املادي ابتداء من أص

وال يوجد فيها استقامة لذا وضع صفة احلنيفية صفة أساسية للوجود املادي " مائلة"كلها هلا مسارات منحنية 
هي صفة طبيعية فطرية، فإذا محل " احلنف"قاطبة، فالدين احلنيف هو دين منسجم مع هذا الوجود، وصفة 

سجم مع وجوده يف هذا الكون املادي ألنه يف أي منحن خيتلف ميل اإلنسان هذه الصفة يف فطرته فهي تن
 .النقطة عن النقطة اليت قبلها واليت بعدها

وهذه الصفة هي صفة امليل واالحنراف يف التشريع ويف الطباع والعادات والتقاليد واليت نقول عنها صفة التغري 
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بت حيتاجها اإلنسان يف حياته وتشكل عالقة فإذا كان األمر كذلك فيجب أن يكون هناك ثوا". املتغريات"
فهنا ظهرت حاجة . بل تنسب إليها املتغريات" مستقيمة"جدلية مع املتغريات، وهذه الثوابت ال ختضع للتحول 
  ."الصراط املستقيم"اإلنسان إىل اهللا ليدله على هذه الثوابت واليت مساها 

قوي جدا يف طبيعة الكون واتمعات، وال حيتاج حيث أن التحول والتغري موجود أصال يف طبيعته وهو 
اهدنا الصراط )اإلنسان ملن يدله عليه، ولكن حيتاج إىل من يدله على الثوابت لذا قال يف سورة الفاحتة 

فطرة اهللا اليت فطر ) :وال يوجد آية تقول اهدنا إىل احلنيفية ألا أصال موجودة لذا قال عن احلنيفية .(املستقيم
ولكن أمرنا أن نكون حنفاء وال يعين أبداً أن الصراط املستقيم  (30الروم ) .(يها ال تبديل خللق اهللالناس عل

، وهنا يكمن التفاعل اجلديل بني "الثنائية"جاء ليلغي املتغريات بل ليشكل عالقة جدلية معها،  "الثوابت"
موجودة " التغري"إذا كانت احلنيفية : سائلفإذا سأل . يف الدين اإلسالمي" املستقيم واحلنيف"الثابت واملتحول 

 ؟"الثوابت"يف طبيعة الوجود، فما هو الصراط املستقيم 
وخاصة ما يسمى التوابع املستمرة أو  (Mathematics)جيب علينا لنفهم هذا أن نرجع إىل الرياضيات 

ومفهوم  (Mathematical Analysis)رياضيات نيوتن واليت ظهر فيها مفهوم التحليل الرياضي 
 .النقاط املميزة ذات الطبيعة اخلاصة ا

 واملتحول هو Y فإذا كان التابع هو. إن التحليل الرياضي علم يربط عالقة تابع مبتحول أو متحولني أو أكثر
X فالتابع هو: 

(Y = f (x  

 
 :وإذا كانا متحولني فالتابع هو

(Y = f (x, z  

 
 شكاال متعددة ميكن ولكن هذه العالقة للتوابع املستمرة تأخذ أ

 :أن حنصرها فيما يلي
له اية عظمى فقط ونقطة النهاية هلا وضع مميز خاص ا بني كل نقاط املنحين، " حنيف"تابع منحن  - 1

انظر األشكال يف ". "1انظر الشكل رقم . "وجاء التعبري الرياضي هلذا التمييز بأن املشتق األول يساوي الصفر
 ."التشريعاية مبحث احلدود يف 

 ."2انظر الشكل رقم . "له اية صغرى فقط" حنيف"تابع منحن  - 2
وهذا املنحين له نقطتان مميزتان مها . له ايتان عظمى وصغرى كالتوابع املوجِية" حنيف"تابع منحن  - 3
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وهو تغري النهاية لعظمى والنهاية الصغرى حيث املشتق األول يساوي الصفر يف النهايتني ونقطة االنعطاف 
امليل من األعظمي إىل األصغري وبالعكس أي نقطة التوازن بني األصغري واألعظمي وفيها املشتق الثاين 

 ."3انظر الشكل رقم . "يساوي الصفر
ليس له اية عظمى وال اية صغرى أي كل نقاطه هي عظمى وصغرى × تابع مستقيم مواز للمحور  - 4
 ."4انظر الشكل . "معا

نحن له اية عظمى و صغرى ولكن بنمط مقارب أي التابع املنحين يقترب من املستقيم وال ميسه تابع م - 5
 ."5انظر الشكل . "إال يف الالاية

 ."6انظر الشكل . "حالة منحن فيه احلد األعلى موجب واحلد األدىن سالب - 6
نهايات العظمى والصغرى فيها مير منها هذه التوابع تصف ظواهر يف الطبيعة، ونالحظ يف التوابع املنحنية أنا ل

خط مستقيم مماس هلا ولكن له خاصية أساسية هي أا ال ميكن أن تتجاوزه إذا كانت النهاية عظمى وال ميكن 
أن ترتل عنه إذا كانت النهاية صغرى وال ميكن أن تتجاوزه أو ترتل عنه إذا كانت له ايتان عظمى وصغرى، 

  .ذا كان خطا مقاربا وال ميكن أن خترج عنه إذا كان مستقيماوتصل إليه فيا لالاية إ
هنا نالحظ أن التوابع منحنية حبد ذاا ما عدا احلالة الرابعة حالة اخلط املستقيم، ولكن بنفس الوقت ال 

 تتجاوز أبدا املستقيمات املماسة للنهايات، وأن جمال حتقيقها وعملها هو جمال النهايات حتت النهايةا لعظمى
وفوق النهاية الصغرى، أو بني النهايتني العظمى والصغرى هذه النهايات املتمثلة مبستقيمات تعطينا حدود 

 .وخارج هذه النهايات ال يتحقق التابع. حتقيق التابع املنحين ما عدا احلالة الرابعة وهي حالة املستقيم
قيه املستقيم واحلنيف، فاحلنيفية هي التابع إذا فهمنا هذه اخلاصية حتديدا فإننا نستطيع أن نفهم اإلسالم بش

الذي هو منحن أصال واالستقامة هي حدود حتقيق هذا التابع املتمثلة بالنهايات، أما إذا أخذنا احلالة الرابعة 
وهي حالة املستقيم فقط فإننا نرى أن التابع ليس له حدود يتحقق فيها إال املستقيم نفسه أي ال يوجد فيه 

 ."غري حنيف"أبدا " الحنناءا"جمال للميل 
فإذا نظرنا إىل التشريع اإلسالمي ووجدناه حيمل هذه اخلاصية أي خاصييت االحنناء واالستقامة معا فهذا يعين 

أنه صاحل لكل زمان ومكان أي قابل للحركة يف حدود النهايات وهذا ال ميكن أن حيصل إال إذا كان التشريع 
على مبدأ النهايات أي احلدود املستقيمة واليت ميكن للحركة احلنيفية أن  اإلسالمي والسلوك اإلسالمي مبنيني

تتحقق ضمنها وقد أعطانا اهللا يف أم الكتاب احلدود فقط أي املستقيمات اليت ميكن أن نكون حنفاء ضمنها 
 .ومساها حدود اهللا وهي مع الفرقان تشكل الصراط املستقيم وحنن حننف ضمن هذه احلدود املستقيمة

ذا نظرنا اآلن إىل بعض اآليات يف أم الكتاب رأيناها تتصف ذه الصفة أي صفة احلدود وقد أعطانا اهللا فإ
احلد األدىن فقط واحلد األعلى فقط، واحلد األدىن واحلد األعلى معا، وحالة املستقيم الذي : احلاالت مجيعها

. وميسه يف الالاية "املستقيم"ب من النهاية هو حد أعلى وحد أدىن وال يتغري، وحالة اخلط املقارب الذي يقتر
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 .وحالة احلد األعلى موجب واحلد األدىن سالب
 (×)هي تطور التشريع ضمن احلدود وإحداثية  (Y)إحداثية : ولكن هنا اإلحداثيات جيب أن تكون كما يلي

 .هي الزمن أو سياق التاريخ
 ."اهلجرة النبوية"لرسالة على حممد صلى اهللا عليه وسلم ومبدأ اإلحداثيات ميثل البعثة النبوية أو زمن ترتيل ا

 
فما علينا اآلن إال أن منيز آيات حدود اهللا وهي رأس السنام يف التشريع واألخالق والعبادات، علماً أن هناك 

ف فرعاً آخر يف الرسالة وهو التعليمات واليت هلا شق خاص ا، لذا فإن رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم تتأل
 :من

 - .احلدود يف التشريع - 1
 - .احلدود يف العبادات - 2 الصراط املستقيم

 - (الفرقان(األخالق  - 3
 .تعليمات ليس هلا عالقة بالتشريع أو بالعبادات أو باألخالق - 4

 احلدود يف التشريع والعبادات: الفرع األول

 :احلدود يف التشريع: أوالً
آنفا كلها يف أم الكتاب أي حالة احلد األعلى وحالة احلد األدىن وحالة احلدين  لقد وردت احلاالت املذكورة
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األعلى واألدىن معا وحالة املستقيم فقط وحالة احلد األعلى خلط مقارب دون املساس باحلد أبدا أي االقتراب من 
 .احلد دون أن متسه وحالة احلد األعلى موجبا واحلد األدىن سالباً

 ."التغري"واليت تعطينا جمال احلركة احلنيفية يف التشريع " الثوابت"ستقيمة هذه هي اخلطوط امل
 

 :حالة احلد األدىن - 1
 :ورد احلد األدىن من حدود اهللا يف آيات احملارم وهي -  أ 

 .(22النساء ) .(وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال) -
ت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت حرم) -

أرضعتنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ن 
وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد فإن مل تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم 

 .(23النساء ) .(سلف إن اهللا كان غفورا رحيما
لقد وضع اهللا يف هاتني اآليتني احلد األدىن يف حترمي النكاح وهذا احلد األدىن هو األقارب املذكورين يف اآليتني 

على أساس نه اجتهاد،  من سورة النساء فال جيوز بأي حال من األحوال جتاوز هذا احلد نقصانا (23، 22)
ولكن ميكن االجتهاد بزيادة العدد، فإذا بني علم الطب أن الزواج منا ألقارب كبنات العم والعمة واخلال واخلالة 
املباشرين له آثار سلبية على النسل وله آثار سلبية على توزيع الثروة، فيمكن أن يصدر تشريع مينع زواجا من هذا 

  .حدود اهللا النوع دون أن نكون جتاوزنا
هذا النوع من التشريع حيتاج إىل بينات مادية وإحصائيات قبل البت فيه، وال حيتاج إىل قياس حالة على نص تراثي 
ألن ما فعله السلف قد يكون غري مفيد لنا أو قابال للتغري حسب التطور املعريف واالقتصادي واالجتماعي للمرحلة 

ولكن " متغري"حلالة نرى أن التشريع اإلسالمي تشريع متجدد دائما وحنيفي التارخيية اليت نعيش فيها، ويف هذه ا
 .وهكذا نفهم ملاذا يكون للمجتهد املخطئ أجر وللمجتهد املصيب أجران. ضمن حدود اهللا

من " 3"كذلك ورد احلد األدىن للمحرمات يف األطعمة وهي امليتة والدم املسفوح وحلم اخلرتير يف اآلية رقم  - ب
حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة ) :ائدةسورة امل

وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من 
ت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا فمن دينكم فال ختشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأمتم

 .(اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم
هنا نرى كيف أعطى احلد األدىن للمحرمات يف األطعمة ومبا أن املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل 

مل تذبح وتركت فستهلك فتندمج حتت بند امليتة السبع إذا كانت على قيد احلياة ومت ذحبها فهي من حمللالت، وإذا 
قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن ) :لذا أدمج حمرمات األطعمة يف سورة األنعام يف قوله

يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خرتير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري اهللا به فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن 
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 .(145األنعام ) .(حيمربك غفور ر
وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما ) :وقد أكد تفصيل ما حرم علينا من األطعمة بقوله

األنعام ) .(حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري علم إن ربك هو أعلم باملعتدين
119). 

فمن اضطر غري باغ )األدىن حملرمات األطعمة كما أغلقه حملرمات النكاح حيث قال  هنا نالحظ أنه مل يغلق احلد
ي هو حد " فمن اضطر"أما بالنسبة حملرمات النكاح فال يوجد  .(145األنعام ).(وال عاد فإن ربك غفور رحيم

 .مغلق متاما
ورد يف نفس  .(سالم دينااليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإل) :نالحظ قوله تعاىل

لذا نعتقد أن هذه اآلية هي آخر آية حدودية وردت يف الكتاب، ". 3املائدة "آية احلد األدىن من حمرمات األطعمة 
 ."املصحف"وليست آخر آية يف الكتاب " الرسالة"أو آخر آية من آيات أم الكتاب 

 .حلد األدىن للمداينةمن سورة البقرة مها آيتا ا 284واآلية  283كذلك اآلية رقم 
 .يف سورة النور وسنشرحها يف مبحث املرأة يف اإلسالم 31كذلك ورد احلد األدىن للباس املرأة يف اآلية رقم 

 
 :(نظرية العقوبات يف السرقة والقتل: (حالة احلد األعلى -2

والنكال  .(38املائدة ) .(كيموالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز ح) - أ
فعل به ما مينعه من : وتعين املنع ومنه جاء القيد ونكل به تنكيال ونكاال" نكل"يف اللسان العريب من األصل 

 .املعاودة
يف هذه اآلية بني العقوبة القصوى للسارق وهي قطع اليد أي أنه ال جيوز أبدا أن تكون عقوبة السرقة أكثر من 

كن أن تكون عقوبة سرقة ما أقل من قطع اليد، فما على اتهدين إال أن حيددوا حسب قطع اليد ولكن مي
ظروفهم املوضوعية ما هي السرقة اليت تستوجب العقوبة القصوى، وما هي السرقات اليت ال تستوجب العقوبة 

ظ حنيفية هنا نالحظ مرة أخرى أن االجتهاد فتح على مصراعيه ونالح. القصوى، وما هي عقوبة كل سرقة
مواصفات السرقة ذات العقوبة  -كل يف بلده وحسب زمانه–اإلسالم يف االجتهاد، وعلى اتهدين أن يضعوا 

 .القصوى وهي قطع اليد
إنه هناك حاالت تعترب يف ظاهرها سرقة عادية ولكن عقوبة قطع اليد تعترب غري كافية كأن : هنا قد يقول قائل

ها إىل دولة أجنبية أو يسرق أموال الناس عن طريق االبتزاز أو عن طريق يسرق إنسان ما أسرار بلده ويبيع
شركات ومشاريع ومهية، أو يسرق موال الدولة ويساهم يف ختريب االقتصاد الوطين أو ختريب البنية السليمة 

 وجسور للدولة يف وضع الرجل املناسب يف املكان غري املناسب أو ترويج املخدرات أو ختريب املنشآت من مباين
 فهل تكفي عقوبة قطع اليد بالنسبة هلذه اجلرائم؟… وسدود وحمطات توليد الطاقة اخل

إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون )من سورة املائدة وهي 33من أجل حاالت كهذه جاءت اآلية رقم 
وا من األرض ذلك هلم خزي يف يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينف
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تالحظ يف هذه اآلي عقوبات حدية لذا وضع فيها عدة خيارات لالجتهاد  .(الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم
اإلعدام، قطع اليد والرجل من خالف، السجن )وكلها عقوبات تفوق عقوبة قطع اليد وهذه اخليارات هي 

اليت تنطبق عليها كل من هذه العقوبات سلفا وفقا للظروف وعلى جمالس التشريع حتديد احلاالت  (املؤبد
  .املوضوعية

إال الذين تابوا من )ومبا أن هذه األحكام تعترب عقوبات قصوى فقد فتح باب التوبة والعفو هلؤالء الناس يف اآلية 
من )طا أساسيا وهو وقد وضع للتوبة والعفو شر (34املائدة ) .(قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

أي حىت حيصل مرتكب هذه اجلرائم على العفو فعليه أن يتوب ويعترف من قبل أن يعتقل  (قبل أن تقدروا عليهم
 .أو يكشف أمره ففي هذه احلالة يصبح العفو حكما مرجحا

سرف يف القتل إنه وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال ي) - ب
 (33اإلسراء ) .(كان منصورا

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه )
 .(شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

 .(178البقرة )
، أي أنه ال جيوز أن تكون (فال يسرف يف القتل) :هنا بينا لعقوبة القصوى للقتل بغري حق وهي اإلعدام لذا قال

العقوبة القصوى للقاتل ظلما وعدوانا هي قتله هو وأهله، فهنا جيب على اتهدين توصيف جرمية القتل اليت 
قتل مع سابق اإلصرار والترصد، ولكن هناك جرائم قتل تستحق العقوبة القصوى وهي اإلعدام واليت تسمى جرمية 

 .وهكذا دواليك… ميكن أن ترتكب وال يعاقب عليها باإلعدام مثل القتل غري املتعمد والقتل دفاعا عن النفس
البقرة ) .(فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان) :وهناك أيضا عفو أهل القتيل لذا قال

هنا بني كيف فتح اإلسالم باب االجتهاد يف نظرية العقوبات يف القتل إىل يوم الدين، أما يف حالة قتل  .(178
 :اخلطأ فقد وضع احلد األدىن لعقوبة قتل اخلطأ وهي

ليه إال أن ÷وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أ)
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية  يصدقوا فإن

 .(مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من اهللا وكان اهللا عليما حكيما
 .(92النساء )

ووضع احلد األدىن وهو حترير رقبة ألنه  .(تابعنيفمن مل جيد فصيام شهرين مت) :هنا وضع احلد األدىن يف قوله
 .ميكن أن يطلب حترير أكثر من رقبة

 
 : مالحظة هامة جدا

الكتاب و (نود اإلشارة إىل مسألة هامة جدا قبل التطرق إىل موضوع اإلرث كما هو مشروح هنا يف كتاب 
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واليت تتعلق ) املعروضة أدناه(هلذا املوضوع و هو أن الدكتور حممد شحرور قد أعاد النظر بقراءته األوىل , )القرآن
حنو أصول جديدة للفقه (بآيات املرياث و الوصية على حنو خيتلف عما هو مشروح هنا و قد قام يف كتابه األخري 

 .بتخصيص فصل كامل هلذا املوضوع نوصي مبراجعته للمهتمني) فقه املرأة -اإلسالمي 
 

 :اًحالة احلد األدىن واحلد األعلى مع - 3
يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني فن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت ) - أ

واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه 
ا أو دين آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم  فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي

 .(11النساء ) .(أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا إن اهللا كان عليما حكيما
 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصني)

فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية ا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد 
توصون ا أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
 .(أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار وصية من اهللا واهللا عليم حليم

 .(12النساء )
 .(تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم)
 .(13النساء )
 .(14النساء ) .(ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني)

فاحلركة هنا مسموحة ضمن حدود اهللا  .(دهويتعد حدو) :وقوله .(تلك حدود اهللا) :نالحظ هنا يف اآلية قوله
فهذا يعين وجود أكثر من حدين حيث جاءت بصيغة اجلمع والتعدي هنا هو احلركة يف اجتاه احلد حىت نصل إليه، 

 .فإذا جتاوزناه حصلت حالة التعدي وال يعين التعدي هو الوقوف على احلد فقط حبيث متنع احلركة بأي اجتاه
أنا هلاء يف حدوده تعود على اهللا فقط، علما بأن اهللا ورسوله صلى اهللا  .(ويتعد حدوده) :نالحظ من قوله تعاىل

هنا نستنتج استنتاجا قاطعا  .(ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده) :عليه وسلم ذكرا قبلها مباشرة يف قوله تعاىل
هللا وحده فقط، ومل يعط هذا بأن صاحب احلق الوحيد يف وضع حدود تشريعية دائمة إىل أن تقوم الساعة هو ا

أي أن كل تشريع حدي أو " ويتعد حدودمها"احلق للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ولو عطاه اهللا هذا احلق لقال 
وهنا تكمن . حدودي ورد من قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو مرحلي وغري ساري املفعول إىل أن تقوم الساعة

للرسول صلى اهللا عليه وسلم باالجتهاد ضمن حدود اهللا أو يف وضع حدود  عظمة السنة النبوية واألسوة احلسنة
 .مرحلية ظرفية تتعلق بالشروط التارخيية يف شبه جزيرة العرب

 :احلدود هي: لنر اآلن ما هي هذه احلدود يف آية اإلرث
القتصادية لألسرة أي أن احلد األعلى للذكر واحلد األدىن لألنثى مبعىن أنه مهما بلغ التفاوت يف حتمل األعباء ا
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على الرجل % 100الرجل مسؤول مسؤولية كاملة واملرأة ال تتحمل أية مسؤولية مبعىن املسؤولية االقتصادية 
وصفر على املرأة، ففي هذه احلالة جاءت حدود اهللا لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف األنثى فهنا أعطى احلد األدىن 

نكون قد جتاوزنا % 25واألنثى % 75فإذا أعطينا الذكر %. 66.6واحلد األعلى للذكر %) 33.3لألنثى 
  .فال نكون قد جتاوزنا حدود اهللا بل بقينا ضمنها% 40واألنثى % 60حدود اهللا، أما إذا أعطينا الذكر 

ية ومبا أن اهللا أعطانا احلد األعلى للذكر واحلد األدىن لألنثى فيأيت دور االجتهاد حسب الظروف املوضوعية التارخي
بتقريب الفرق بينهما، وهذا التقريب مسموح حىت التساوي الكامل فيما بينهما طبقا للحاالت اإلرثية املنفردة كل 
على حدة أو طبقا للوضع التارخيي التطوري العام أو طبقا لالثنني معاً، وهذا التقريب بينهما حيتاج إىل بينات مادية 

وهنا تظهر مرة أخرى استقامة اإلسالم يف احلدود . مع الرجل إحصائية، ال إىل عواطف جياشة مع املرأة أو
وحنيفيته يف احلركة بني احلدود، وأن االجتهاد يف اإلسالم ضمن حدود اهللا يعتمد على البينات املادية اإلحصائية 

قه آخذا بعني االعتبار مصلحة اتمع والتيسري على الناس، ال على العواطف وال على قال فالن، أي أن الف
اإلسالمي ال يقوم أبدا على مطابقة حالة راهة على نص قيل منذ مئات السنني، ففي هذه احلالة يفقد اإلسالم 

 .طابعه احلنيفي
هي احلد األعلى للذكر وأن % 66.6هي احلد األدىن لالنثى و% 33.3كيف عرفت أن : فإذا سأل سائل

" الناس"ال التبعيد؟ اجلواب هنا يأيت من أهل األرض احلركة احلنيفية هي ضمن هذين احلدين ي التقريب بينهما 
الروم ) .(فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون) :لقوله
عرفون ل األرض هلم عالقة باإلسالم ويعرفون آية اإلرث، ومليار إنسان ال ي÷ولو استفتينا مليار إناسن من أ .(30

: عن قواعد اإلرث اإلسالمي شيئا عن احلركة هل تكون باجتاه التقريب أو التبعيد؟ جلاء اجلواب منهم مجيعا
فإن التوابع ذات النهايات العظمى والصغرى معا  .(ال تبديل خللق اهللا)احلركة باجتاه التقريب وكذلك يف الطبيعة 

 .تتحقق ضمن هذه النهايات ال خارجها
هنا أعطى حالة وجود إناث فقط  .(فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك) :فقوله تعاىل" حدود"ومبا أنه قال 

يف اإلرث وافترض أن اإلناث ال يتحملن أية تبعة اقتصادية، ففي هذه احلالة ال جيوز أن يأخذن أقل من ثلثي 
 :التركة، هنا نالحظ كيف جاء احلد مرة أخرى

 .هنا أيضا احلد األدىن ملرياث األنثى إن كانت وحيدة الوالدين .(فوإن كانت واحدة فلها النص)
يف سورة النساء حيث وضع فيها احلد " 3"كذلك وردت حالة احلد األدىن واحلد األعلى معا يف اآلية رقم  -ب 

ما طاب وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ) :األدىن واحلد األعلى من حيث تعدد الزوجات يف قوله تعاىل
 .(لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا

 :انظر شرح هذه اآلية احلدودية يف األشكال التالية .(3النساء )
لثا ما ترك يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ االنثيني فن كن نساء فوق اثنتني فلهن ث * (11(اآلية رقم 

وإن كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد 
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وورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي ا أو دين آباؤكم وأبناؤكم ال 
 * عليما حكيماًتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا إن اهللا كان 

 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن من  * (1(اآلية رقم 

بعد وصية يوصني ا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما  من بعد وصية توصون ا أو دين وإن كان رجل

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار وصية من اهللا 
 * واهللا عليم حليم
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ما ترك  يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف * (176(اآلية 

وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل 
 * حظ األنثيني يبني اهللا لكم أن تضلوا واهللا بكل شيء عليم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 :ع العيينحالة احلد األدىن واحلد األعلى معا على نقطة واحدة أي حالة املستقيم أو حالة التشري - 4
هذه احلالة جاءت يف حد الزنا فقط حيث وضع اجلد األعلى واألدىن معا يف نقطة واحدة وهو مئة جلدة يف قوله 

الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا ) :تعاىل
الحظ كيف نوه بأن هذا هو احلد األعلى واألدىن  .(2النور ) .(املؤمننيواليوم اآلخر وليشهد عذاما طائفة من 

هنا أكد بأنه ال جيوز التخفيف لتبيان أن هذا احلد هو األدىن  .(وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا) :معا يف قوله
فقط وجمال الرأفة علما بأنه مل يذكر موضوع الرأفة يف قطع اليد للسارق لن قطع اليد هو احلد األعلى . أيضا

لتبيان أن هذا احلد فيه تنكيل من اهللا فال جيوز  .(نكاال من اهللا) :والتخفيف مفتوح بل ذكر العكس متاما يف قوله
 .جتاوزه وال يطبق إال يف حاالت العقوبة القصوى للسرقة فقط

شكلة هي كيف يقام هذا احلد فإذا كان حد الزنا هو نقطة ال جمال للزيادة والنقصان فيه ففي هذه احلالة تصبح امل
 أي ما هي الشروط الظرفية اليت يطبق فيها هذا احلد؟

مبا أن اهللا سبحانه وتعاىل ثبت حد الزنا فلم يترك الشروط الظرفية إلقامة احلد الجتهاد الناس بل أعطانا الشروط 
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عقوبة من يرمي اآلخر بالزنا ووضع أيضا . بالنسبة للرجل وزوجه" املالعنة"و "أربعة شهداء"الظرفية أيضا وهي 
 .يف سورة النور 10إىل اآلية  3بدون حتقيق هذه الشروط وذلك من اآلية 

وقد مسى اآليات اليت بني فيها الشروط الظرفية حلد الزنا باآليات املبينات حيث مل تأت اآليات املبينات إال يف 
 .موضوع الزنا

 تعاىل فيه الشروط الظرفية إلقامة احلد لكونه حدا أدىن وأعلى معا ونرى أن حد الزنا هو احلد الوحيد الذين بني اهللا
 .يف نقطة واحدة

أما يف بقية احلدود كالسرقة فلم يبني فيها الشروط الظرفية ألا إما أعلى أو أدىن، أو أعلى وأدىن ضمن جمال 
 .بينهما ال على نقطة واحدة

 
 :وال ميس حالة احلد األعلى خبط مقارب ملستقيم أي يقترب - 5

وهي حالة عالقة الرجل باملرأة من ناحية اجلنس، وتبدأ هذه العالقة حبدودها الدنيا، وهي عدم مالمسة الرجل 
للمرأة بتاتا وتنتهي خبط مستقيم يقارب الزنا، فإذا اقترب اإلنسان من الزنا ومل يزن، فإنه مل يقع يف حدود اهللا، 

ن ال يقف عليها اإلنسان أي ال ميسها مهما اقترب منها بينما يف حد حيث أن الزنا هو من حدود اهللا اليت جيب أ
نكاح احملارم ميكن أن تقف على احلد، ويف حد القتل ميكن الوقوف على احلد، أما يف حد الزنا فال ميكن الوقوف 

تسارع كلما ومبا أن حد الزنا هو من حدود اهللا يف خط مستقيم مقارب وت. عليه، فالوقوف عليه يعين أنه وقع فيه
 .اقترب منها اإلنسان

وهذا يطابق احلقيقة متاما يف عالقة الرجل باملرأة، لذا جاءت العقوبة عليه يف خط مستقيم، حد أعلى وحد أدىن 
 .(151األنعام ) .(وال تقربوا الفواحش) .(32اإلسراء ) .(وال تقربوا الزىن) :معا لذا قال

لزنا منسجمة متاما مع احلالة اخلامسة وهي حد اهللا يف عالقة الرجل باملرأة هنا نالحظ أن احلالة الرابعة وهي عقوبة ا
 ."العالقة اجلنسية املباشرة دون عقد نكاح"وهي الزنا 

 
 :احلد األعلى موجب مغلق ال جيوز جتاوزه، واحلد األدىن سالب جيوز جتاوزه: حالة - 6

با كحد أعلى موجب والزكاة كحد أدىن سالب، وهذا وهي العالقة املالية بني الناس، وهذان احلدان ميثالن الر
أي هذه احلالة تشمل الربا . احلد ميكن جتاوزه بالصدقات ومبا أن هناك موجبا وسالبا فهناك حالة الصفر بينهما

 ."السالب"والزكاة والصدقات " الصفر"والقرض احلسن  "املوجب"
نسان أن حينف بينها حسب الظروف املوضوعية اليت يفهم من هذا أن هناك ثالث حاالت إلعطاء املال ميكن لإل

 .هذه احلالة هي الربا والصدقات. يعيشها وحسب وضع اإلنسان الذي يأخذ املال
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 الربا
. ، احلد األعلى املوجب والصفر واحلد األدىن السالب(6)لقد قلنا إن موضوع الربا هو من حدود اهللا، احلالة رقم 

 .لربا عن موضوع الزكاة والصدقاتلذا فال ميكن فصل موضوع ا
وهلا " الراء والباء واحلرف املعتل وكذلك املهموز منه" "ربء-رب و"إن لفظة الربا يف اللسان العريب من األصل 

أصل واحد وهو الزيادة والنماء والعلو، تقول ربا الشيء يربو إذا زاد، وربا الرابية يربوها إذا عالها، والربوة املكان 
 .املرتفع

 :قد ورد الربا يف الكتاب يف اآليات التاليةل
الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأم قالوا إمنا البيع مثل الربا ) -

وأحل اهللا البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا ومن عاد فأولئك أصحاب 
 .(275البقرة ) .(لنار هم فيها خالدونا

 .(276البقرة ) .(ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات واهللا ال حيب كل كفار أثيم) -
 .(278البقرة ) .(يا أيها الذي آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني) -
البقرة ) .(ؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمونفإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم ر) -

279). 
 .(280البقرة ) .(وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون) -
 .(130آل عمران ) .(يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون) -
 .(131آل عمران ) .(للكافرينواتقوا النار اليت أعدت ) -
 .(132آل عمران ) .(وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون) -
 .(161النساء ) .(وأخذهم الربا وقد وا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما) -
م من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربوا عند اهللا وما آتيت) -

 .(39الروم ) .(املضعفون
 :نالحظ يف هذه اآليات ما يلي

 .(276البقرة ) .(ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات) :ربط الربا بالصدقات بقوله -  أ
م وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك ه… وما آتيتم من ربا) :ربط الربا بالزكاة بقوله -  ب

 .(39الروم ) .(املضعفون
 .(130آل عمرا ) .(ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) :بقوله" الربا"وضع حد أعلى للفائدة  -  ت
 .(279البقرة ) .(وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون) :وضع حد الصفر بقوله -ج 

وقد أشكل حكم : "ما يلي: 176اللة، النساء عند الكالم عن آية الك (592ص /1ج)جاء يف تفسري ابن كثري 
ثالث وددت أن : الكاللة على أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كما ثبت عنه يف الصحيحني أنه قال
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 ."اجلد والكاللة وباب من أبواب الربا–رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه 
  .أمر غري مقطوع فيه، وقد أشكل حىت على أمري املؤمنني عمرإن الربا إذا هو 

 .اآلن إذا أردنا أن نربط مفهوم الربا بالزكاة والصدقات فما علينا إال أن نعرف الزكاة والصدقات
هي مبلغ من املال نقدي أو عطاء عيين يعطى من شخص آلخر دون أي مقابل أو التزام من : الزكاة والصدقات

الذي أعطى، والفرق بني الزكاة والصدقات، أن الزكاة هي احلد األدىن للهبة أي احلد األدىن الذي أخذ جتاه 
حيث أن الزكاة  .(إمنا الصدقات) :لذا فعندما أورد املستفيدين من الزكاة قال. للصدقات وهي من فرائض اإلسالم

للعطاء السالب هو الزكاة وهو هنا نرى أنا حلد األدىن . هي من ضمن الصدقات، والصدقات هو املصطلح األعم
ىن مفتوح بالصدقات ومبا أن األمر كذلك فقد وجهنا اهللا نفسه إىل الزمر من الناس اليت <فرض، وهذا احلد األ

إمنا الصدقات ) :جيب أن تعطى هلم الصدقات، أي أن هذا احلد مفتوح يف الكم وفيه توجه يف الكيف لذا قال
 .(60ة التوب) .(اآلية…للفقراء واملساكني

ومبا أن سورة التوبة ال حتوي حدودا فهذا يعين أا مفتوحة لالجتهاد يف الزيادة أو النقصان وقد اجتهد عمر حبيث 
 .حيث أن هذه اآلية ليست من آيات احلدود. ألغى الصدقات على املؤلفة قلوم بعد أن أعز اهللا اإلسالم ونصره

وقلنا إن الفقري هو اإلنسان الذي ال يستطيع سداد أي قرض ضمن وقد عرفنا يف مبحث الزكاة الفقري واملسكني، 
أي أن  .(ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات)فلهؤالء الناس جاءت اآلية  .الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة

رها هؤالء الناس ال يستطيعون سداد أي قرض أصال فاملال الذي يعطى هلم هو ليس بقرض أصال وإمنا هو هبة وأج
 .عند اهللا

وعند إعطاء  .(وما آتيتم من زكاة) :إىل قوله .(وما آتيتم من ربا) :وجاءت اآلية أيضا اليت ربطت الربا بالزكاة
ال يقومون إال كما يقوم ) :من سورة البقرة 275مال هلؤالء الناس على أساس قرض مع فائدة فتنطبق عليه اآلية 

 279واآلية  .(ذروا ما بقي من الربا) :من نفس السورة 278آلية وجاءت ا .(الذي يتخبطه الشيطان من املس
 .هذه هي احلالة األوىل من حاالت العطاء .(فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله)

أما احلالة الثانية فهي للناس الذين يستطيعون سداد القرض ولكن دون أية فائدة أي حالة الصفر أو ما يسمى 
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون ) :من سورة البقرة 279هذه احلالة جاءت اآلية  بالقرض احلسن ويف

وأن ) :وهذه احلالة أيضا هي احلد األعلى يف معاملة أصحاب الصدقات، لذا فضل اهلبة وقال .(وال تظلمون
 .(280البقرة ) .(تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون
ناس الذين ال تنطبق عليهم آية الصدقات، ابتداء من اهلبة بدون مقابل وحىت اآلن إذا أخذنا بقية احلاالت وهم ال

القرض احلسن كأعلى حد وعمليا هؤالء الناس هم أهل الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والذين هم عصب 
ت، فما حكم االقتصاد مثل شركات النفط والسيارات والتعدين وكل حقول الصناعة والزراعة والتجارة واخلاما

هؤالء وهم ليسوا من أهل الصدقات؟ من أجل هؤالء جاءت احلالة الثالثة وهي احلد األعلى يف الفائدة وهو مغلق 
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم ) :متاما وهذا احلد األعلى جاء يف قوله تعاىل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .(130آل عمران ) .(تفلحون
هللا وضع سقفا للفائدة من أجل الناس الذين ال يستحقون الصدقات وليسوا حباجة إليها، وهؤالء يشكلون أي أن ا

 .وهكذا دواليك… شرحية كبرية يف اتمع وهم الصناعيون واحلرفيون واملزارعون والتجار
 :سالمي هو ما يليهذه الفائدة هي ضعف مبلغ الدين وال ميكن أن تزيد عن ذلك ي أن أساس النظام املصريف اإل

 .ال يعطى مستحقو الزكاة والصدقات قروضا، بل هبات دون مقابل - 1
 .ميكن يف حاالت معينة إعطاء قرض دون فائدة وهي معاملة احلد األعلى ألصحاب الصدقات - 2
لذا فإن ال يوجد يف النظام املصريف اإلسالمي قرض مفتوح األجل قد تبلغ الفوائد فيه أكثر من ضعف املبلغ،  - 3

أجل القرض يف املصارف اإلسالمية كحد أعلى هو حىت تبلغ الفائدة ضعف املبلغ، ففي هذه احلالة جيب أن يكون 
املبلغ مسددا، ويف احلاالت اليت تبلغ فيها الفائدة أكثر من ضعف املبلغ األصلي فيحق للمدين االمتناع عن دفع ما 

 .زاد عن الضعف
سالمي، حيث أن املصارف هي عصب االقتصاد احلديث من جتارة وصناعة هذه هي أسس النظام املصريف اإل

ففي حالة تقيد املصارف ذه القاعدة فال مانع أن يضع املسلم ماله يف هذه املصارف لكي تديره ويأخذ . وزراعة
 .عليه الفوائد

لسنوية طبقا للوضع ويف هذه احلالة تكون الدولة املسلمة هي صاحبة احلق الوحيد يف حتديد نسبة الفائدة ا
االقتصادي السائد، واملصارف فقط هي صاحبة احلق الوحيد يف إعطاء القروض بفوائد وتطبيق أقصى العقوبات 

 .على الذي يقرض بفائدة من غري املصارف
هنا نناقش وضع النظام املصريف اإلسالمي بالنسبة القتصاد معاىف سليم ضمن نسب تضخم مقبولة طبقا لألوضاع 

أما إذا كانت يف االقتصاد نسبة تضخم نقدي عالية، ففي هذه احلالة ال حتل املصارف مشكلته وإمنا حتل . السائدة
 .املشكلة حبلول جذرية أخرى

ميكن أن نتجه فيه بنفس االجتاه أي جيب أن ال يتجاوز املبلغ املقسط ضعف " إىل أجل"وكذلك البيع بالتقسيط 
 .السعر النقدي

دم اجتهادا ونترك لذوي االختصاص من االقتصاديني واملصرفيني والتجاريني املسلمني أن ومع هذا وذاك فإننا نق
 .يضعوا تفصيالت لذلك بشرط أن ال يتجاوزوا حدود اهللا
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 :نستنتج من هذا البحث ما يلي

ود وحنيف ضمن احلدود فهو حيمل صفة الثابت يف احلد". الفرقان"إن اإلسالم مستقيم يف احلدود والوصايا  - 1
 .(خملصني له الدين حنفاء) :ضمن احلدود لذا قال" احلنيف"والتحول " االستقامة"
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لقد أعطى اهللا سبحانه وتعاىل تشريعات عينية ملوسى وعيسى يف الكتاب وذلك لتتناسب مع الظروف اليت  - 2
ية وإمنا محلت وهذه التشريعات مل حتمل الصيغة العامل" الكتاب"عاشوها هم، لذا مسيت تشريعات موسى وعيسى 

الطابع الزماين املكاين، أي أا مل تكن مبنية على نظرية احلدود لذا مت جتاوزها ومت فصل الشريعة عن الدولة بالنسبة 
 .للمسيحية واليهودية وهذا عني الصواب

مل الصيغة لقد مسيت رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم بأم الكتاب ألا حنيفية على نظرية احلدود لذا فهي حت - 3
الكونية، وميكن استنتاج ماليني األحكام العينية من خالهلا، ومن الصعب جتاوزها إال على اجلاهل، وكلما زاد 

وإننا نرى معظم أهل األرض ملتزمني حبدود اهللا يف معظم . اإلنسان حتضرا وتقدما زاد فهمه حلدود اهللا وقناعته ا
 .تشريعام وخاصة املتحضرين منهم

 (وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله) :األعراب وهم أقل حتضرا من أهل املدن بأم لذا وصف
هنا نالحظ كيف بني أن حدود اهللا هي الرسالة وأن أم الكتاب هي رسالة حممد صلى اهللا عليه  .(97التوبة )

كتاب آياته عينية من أول سورة الفاحتة ألن ال" بالكتاب"وكذلك يتبني لنا ملاذا مسى جممل الرسالة والنبوة . وسلم
 .إىل آخر سورة الناس

إن الفرق بني الصحابة ساكين املدينة ومكة وبني األعراب يف فهم حدود ما أنزل اهللا هو أن الصحابة أكثر حتضرا 
ذلك  ولنا أن نذكر فرق التحضر بني الصحابة وبيننا بسبب العنصر الزمين، وهو فرق أكرب بكثري من. من األعراب

 .لذا فنحن مؤهلون اآلن لفهم حدود ما أنزل اهللا على رسوله أكثر بكثري من أهل القرن السابع امليالدي .الفرق
هو مصطلح خاطئ يف األصل وومهي، فال يوجد شيء امسه الشريعة " الشريعة اإلسالمية"إن مصطلح  - 4

ومن هذا املنطلق نرى أن . وهو دين مدين حبت اإلسالمية والقانون املدين حيث أن اإلسالم مبين على احلدود فقط
األعراف ) .(يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا) :رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم صاحلة لكل زمان ومكان

ونفهم ملاذا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت الرسل باإلضافة إىل شرحنا بأنه خامت األنبياء بالقرآن  .(158
 .لته حرمة للعاملنيوأن رسا

ال مساغ : "إن أكرب خطأ ارتكب يف الفقه اإلسالمي هو نزع الصفة احلنيفية منه وذلك بوضع املبدأ التايل - 5
والصحيح أن أساس التشريع اإلسالمي هو االجتهاد ضمن جماالت  "لالجتهاد فيما ورد فيه نص صريح قطعي

جتهاد عند النص الذي وردت فيه احلدود، ال على النص الذي ويقف اال" دنيا أو عليا أو االثنني معا"احلدود 
. إن اجتهد اإلنسان وأخطأ فله أجر واحد وإن اجتهد وأصاب فله أجران. وردت فيه احلدود وضمن جمال احلدود

ومن هذا يتبني لنا أن املذاهب الفقهية مجيعها هي من التراث وكذلك يتوضح لنا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن 
 ."احلق بني والباطل بني"ومل يقل " احلالل بني واحلرام بني"صح 
هنا يتوضح لنا مفهوم السنة متاما وذلك بأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم اجتهد وحترك ضمن نص احلدود مبا  - 6

ذا طبق وال يعين أبدا أنه إ. وذا كان لنا األسوة احلسنة. يتالءم مع ظروف شبه جزيرة العرب يف القرن السابع
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف موقف منا ملواقف احلد األدىن أو احلد األعلى فعلينا أن نلتزم هذا املوقف وأن نستمر 
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عليه إىل أن تقوم الساعة حتت شعار السنة، ألن هذا املوقف ليس له عالقة بالسنة، لذا فإن مبدأ القياس الذي 
، فال ميكن قياس الشاهد على الغائب، أما التشريع فهو تشريع مبين وضعه الفقه اإلسالمي املوروث هو مبدأ خاطئ

 .على البينات املادية املوجودة كدليل مث االلتزام حبدود اهللا
مبا أن احلدود مسيت حدود اهللا فهذا يعين أن الذي يضع حدود اهللا هو اهللا نفسه فال ميكن ألي إنسان أن  - 7

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند ) :لذا قال .يضع حدودا بنفسه ويقول عنها حدود اهللا
فكل شيء قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السماح أو املنع ومل يرد ذكره أبدا ضمن حدود  .(79البقرة ) .(اهللا

رجم الزاين "ال اهللا يف الكتاب أو يف الكتاب أصال، هو إجراء مرحلي اختذه الين طبقا للظروف اليت عاشها مث
أما شروحات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلدود اليت وردت يف الكتاب فهي ملزمة،  .أو حترمي التصوير" احملصن

فهو ملزم وال ميكن الرتول عنه بل ميكن جتاوزه زيادة % 2.5كفتح اهللا الصدقات وضع النيب حدا أدىن هلا وهو 
 .وهو ما يسمى بالطاعة املتصلة هللا ورسوله

إن اجتهاد عمر بن اخلطاب يف عام الرمادة بعدم قطع يد السارق ال يعين أنه عطل حد السرقة، وإمنا كان  - 8
عمر بن اخلطاب فامها حلدود اهللا، أي أن قطع اليد هو العقوبة القصوى للسارق لذا كان موقفه هو عدم تطبيق 

ا اجتهد ضمن حدود اهللا ووقف على احلد األدىن العقوبة القصوى وهو يف هذا مل يعطل حدود اهللا إطالقا، وإمن
 .وهو العفو

 .وألغى عمر بن اخلطاب تطبيق آية توزيع الغنائم على املقاتلني ألنه كان يعلم أا ليست من آيات احلدود
اخل، ومبا …عندما تضع الدولة قانونا، فإن الدولة نفسها تتكفل حبمايته وتطبيقه مثل قانون السري واجلمارك - 9

ن حدود اهللا هي من عنده وهو الذي وضعها فإن عقوبة جتاوزها تقع على اهللا لذا حذرنا اهللا سبحانه وتعاىل من أ
وهناك النار يف . جتاوز حدوده وتعديها وقال إنه هناك جنة وهناك األجر واألجران يف االلتزام ضمن حدود اهللا

ومن يتعد حدود ) :س حدود اهللا فإم يظلمون أنفسهموكذلك نبهنا أنه عندما يتجاوز النا. اخلروج عنها وتعديها
 .(229البقرة ) .(اهللا فأولئك هم الظاملون

إن العقوبة يف اإلسالم جتب الذنب، فعندما يقتل القاتل العمد أو يسجن القاتل عن غري قصد ففي هذه  - 10
أما إذا مت جتاوز حدود اهللا  .(179قرة الب) .(ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب) :لذا قال" ميحى ذنبه"احلالة 

ومت اإلفالت من العقوبة الدنيوية كأن يقتل اإلنسان إنسانا آخر عن عمد ومل يعترف ويسلم نفسه ليحاكم وأفلت 
من العقوبة، أي مت تسجيل اجلرمية ضد جمهول، ففي هذه احلالة فقط يكون اهللا له باملرصاد ويأخذ عقوبته من اهللا 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) :اىل عن القاتل العمد الذي يفلت من العقوبة الدنيويةويف هذا قال تع
 .(93النساء ) (خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

يف احلاالت اليت مل يرد فيها حدود ائيا واليت مساها الفقهاء املصاحل املرسلة مثل قانون السري وقانون  - 11
ال حتتاج هذه احلاالت إىل حدود من اهللا، ولو احتاجت لوضع هلا حدودا ألنه يف اإلسالم . اخل…اجلمارك

وهناك تشريع إنساين ". األعراف"التشريعي احلدود هللا والتشريع لإلنسان وحدود اإلنسان تعتمد على نظرية 
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" آخذا بعني االعتبار اليسر ال العسر متغري ضمن حدود اهللا يف حاالت احلدود مبا متليه مصاحل اتمع"حنيف 
وتشريع بدون حدود أيضا مبا متليه مصاحل الناس واتمع ضمن السياق التارخيي لتطور اتمعات اإلنسانية من 

 .حيث املعرفة والعالقات االقتصادية
األعلى ميليه التطور واحلد " اإلعفاء"فلم حيدد اهللا سبحانه وتعاىل لنا حدود الضرائب، فاحلد األدىن هو الصفر 

. حث أن احلد األعلى متغري دائما وغري ثابت" ضريبة الدخل التصاعدية"االقتصادي واالجتماعي والوضع الطبقي 
وهكذا فقط نفهم ما يقال عنه املصاحل املرسلة حيث . واحلد األعلى يستنتجه املشرع من مصلحة اتمع ككل

 .يضع حدوده اتمع نفسه
 بشكل عام مغلقة وال يسمح بتجاوزها، وجتاوز احلدود املغلقة فيه نار جهنم وعقوبة من اهللا إن حدود اهللا - 12

ولكن هناك بعض احلدود وضع اهللا نسه هلا حاالت . تعاىل مثل حدود اإلرث وحدود السرقة والقتل ونكاح احملارم
فمن اضطر غري باغ وال ) :ر حيث قالمثل أكل امليتة والدم وحلم اخلرتي" أي أعطى جواز سفر الجتيازها"جتاوزها 

وكذلك احلد األدىن لعبادة الصوم هي صوم رمضان فوضع هو  .(145األنعام ) .(عاد فإن ربك غفور رحيم
 .(185البقرة ) .(ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) :نفسه حالة التجاوز بقوله

يف سورة النور وضع له جتاوزا يف احلاالت اليت وردت يف  31وكذلك احلد األدىن للباس املرأة الوارد يف اآلية 
وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم ) :نفس اآلية، وقد وضع التوبة يف حاالت التجاوز غري املسموحة بقوله

 .(31النور ) (تفلحون
. ى حاالت مماثل يف اتمعميكن االستفادة جدا من تشريعات احلد األعلى واحلد األدىن وذلك بتطبيقها عل - 13

فمثال ميكن أن نقول إنه يف الدولة العربية اإلسالمية جيب أال يقل احلد األدىن للرواتب واألجور عن نصف احلد 
وكذلك بالنسبة للمكافآت والعطاءات اليت متنحها الدولة أو املؤسسات للناس وكذلك . األعلى للرواتب واألمور

وتنتهي عند نسبة " احلد األدىن"ريبة الدخل حبيث تبدأ الضريبة من الصفر اإلعفاء بالنسبة للشرحية العليا من ض
 ."احلد األعلى"من األرباح  66.6%
فحدود اهللا . جيب أن نعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل ال ينتظر من الناس السؤال حول وضع احلدود ليضعها هلم - 14

ن املسألة، كما أن حدود اهللا يف أم الكتاب ال يوجد فيها أوحيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بغض النظر ع
ناسخ ومنسوخ، وجتاوزها يعرض صاحبها للعقوبة اإلهلية، وميكن أن يكون الناسخ واملنسوخ يف احلدود العينية 

يف  (16، 15)يف سورة النور وهذا احلد ناسخ لآليتني رقم  2فقط كحد الزنا، فجاء حد الزنا يف اآلي رقم 
والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف ) :نساء ومهاسورة ال

واللذان يأتياا منكم فآذومها فإن تابا ) .(15النساء ) .(البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال
 .(16النساء ) .(وأصلحا فأعرضوا عنهما إن اهللا كان توابا رحيما

البقرة ) .(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير) :لذا قال
كما يتبني أن . هذه اآلية تؤكد أنه ال ميكن أن يكون النسخ أو النسيان إال آلية كاملة وليس جلزء من آية .(106
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والفرق بني اآليات " اإلمهال عن قصد"وع الثاين اإلنساء النوع األول النسخ، والن: هناك نوعني من إلغاء األحكام
املنسوخة واآليات املنساة هو أن املنسوخ موجود بني دفيت املصحف ومازال يذكر يف الكتاب، أما المنسى فهو 

أي عدم تثبيتها يف "آيات ألحكام مرحلية جاءت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وحيا ومت نسخها وإمهاهلا عن قصد 
، وأعتقد أن من اآليات املنساة آية الرجم للزاين احملصن، فهذه اآلية إن صح خربها فهي منسوخة "فاملصح

 .ومنساة، لذا فإن رجم الزاين احملصن الن ليس من اإلسالم
عن خالد السيباين سألت . "ونعتقد أنا لنيب صلى الله عليه وسلم رجم الزاين احملصن قبل نزول سورة لنور ال بعدها

: قبل سورة النور أو بعدها؟ قال: قلت. نعم: هل رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال:  بن أيب أوىفعبد اهللا
 .(107-106ص  11انظر فتح الباري ج) "ال أدري"

وجيدر بنا هنا ن نشري إىل غياب الناسخ واملنسوخ من الشرائع السماوية قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم ألا كانت 
أما يف الرسالة اخلامت فقد جعل اهللا سبحانه . عينية مؤقتة وكان البديل عن النسخ بعث رسول جديد شرائع حدية

مع التنويه أن مسار الناسخ واملنسوخ . وتعاىل الناسخ واملنسوخ تعليما لنا لنهتدي يف تطوير التشريع ضمن حدوده
 .كان من العنت إىل اليسر ال العكس

يسئلونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ) :كون فيه أية منافع للناس كقولهوجتاوز حدود اله ال ميكن أن ي
ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم 

 .(219البقرة ) .(تتفكرون
كانت هذه من حدود اهللا فهل يف جتاوز حدود اهللا  هنا يبني أن اخلمر وامليسر فيهما إمث كبري ومنافع للناس، فإذا

 :وثانيا إذ كانت من حدود اهللا فلقد وضع حاالت مسح فيها بتجاوز حدوده يف الطعام. منافع للناس؟ هذا أوالً
يف الطعام ومل تعمم على الشراب؟ مل  (فمن اضطر)فلماذا قال  .(145األنعام ) .(فمن اضطر غري باغ وال عاد)

إمنا اخلمر وامليسر ) :وإمنا نصحنا اهللا بتجنب اخلمر وامليسر وكره لنا ذلك يف قوله !ليست من احلدود يقلها ألا
إمنا يريد الشيطان أن ) .(90املائدة ) .(واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
املائدة ) .(وعن الصالة فهل أنتم منتهون يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا

 .(92املائدة ) .(وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني) .(91
حرمت ) :هنا تبني لنا أن من قال إن االجتناب هو أقل من التحرمي فقد صدق، لن التحرمي هو حلدود اهللا كقوله

وأن من يقول إن االجتناب أعلى من التحرمي، فقوله من باب  .(3املائدة ) .(تة والدم وحلم اخلرتيرعليكم املي
من يشرب كأسا من اخلمر أم من ينكح إحدى حمارمه؟ ففي . وإين أقول هلؤالء الناس أيهما أكرب .املزاودة فقط

مث هنا أيضا بني ملاذا  .(23نساء ال) .(اآلية… حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) :حال حترمي نكاح األخت قال
 .(91املائدة ) .(إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) :أمرنا باجتناب اخلمر وامليسر بقوله

مث إنه قبل . أما يف حال حترمي امليتة والدم وحلم اخلرتير فلم يبني لنا ملاذا؟ ألا حدود اهللا وعلينا أن نسلم ا ونقبلها
… يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون) :ة من شارب اخلمر بقولهالصال
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وهذه اآلية جاءت يف سورة النساء، ووضعها مع أحكام ال تزال سارية املفعول إىل اليوم  .(43النساء ) .(اآلية
من سورة  106ا بني يف اآلية رقم وهي ليست منسوخة ألن النسخ يشمل اآلية كاملة وليس جزءا منها كم

 .البقرة
ولكن يبقى أن أنوه أنه ال يصح أن يفهم كالمي . وأخريا بني أا رجس، والرجس هو من االختالط يف األمور

على أنه دعوة إىل احتساء اخلمور وتسليم العقول هلا وتعطيلها ا بل إن قصارى ما أردت الوصول إليه هو أن اهللا 
امنا أنه يتخذ موقفا من اخلمور ألا تنايف الفطرة، وهذا ما يفعله أهل األرض اآلن مجيعا على سبحانه أراد إفه

درجات خمتلفة وأنه يأمر السكران باالبتعاد عن الصالة ألنه ال يعلم ما يقول، والسكر املؤدي إىل فقدان الوعي 
فعلى الباحثني املسلمني فرز آيات . قطبالقول والعمل هو الذي ينتج عن اإلفراط يف شرب اخلمر وليس بشرا ف

 .احلدود يف أم الكتاب دون أي تشنج ودون مزاودات هدفها ختويف الناس وزيادة العنت عليهم
 :نستنتج من نظرية احلدود ما يلي

 :التشريعات العينية
رة عن أحكام يتأكد طرحنا السابق الذي طرحناه عن تاريخ الرساالت السابقة واليت كانت تأيت لرسل وأا عبا

إىل موسى وجاء الكتاب وهو أيضا دستور كامل " الفرقان"منفصلة عينية وجزء من الوصايا، مث جاءت الوصايا 
وكتبنا عليهم فيها ) :من التشريعات ولكنها عينية وليست حدودية كقوله تعاىل عن منوذج لتشريعات بين إسرائيل

ألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف وا
وهذه اآلية هي حالة خاصة من حاالت  .(45املائدة ) .(كفارة له ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون

أم الكتاب، وفيها نالحظ كيف أعطى تشريعا عينيا ومل يعط تشريعا حدوديا، ونالحظ يف كتاب موسى أن 
إذ مل تصل اإلنسانية وقتئذ إىل املفهوم التجريدي للتشريع الذي عرب عنه " فؤادي"و تشريع مشخص التشريع ه

املائدة ) .(ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون) :باحلدود ولكن أجربهم على التقيد به حرفيا بقوله
45). 

انظر )ما أراد تعديل شريعة موسى العينية وعند .حيث أن اإلنسان مل يكن قد نضج بعد لالجتهاد ضمن احلدود
وال حل لكم بعض ) :أرسل عيسى بن مرمي لتعديل هذه الشريعة حنو التخفيف (شريعة موسى يف الكتاب املقدس

 .ولكن بقي كتاب عيسى الذي هو شريعة موسى معدلة عينيا ال حدوديا .(50آل عمران ) .(الذي حرم عليكم
وسى معدلة عينية فهي حتمل الطابع الزماين البحت، ومبا أن هاتني الشريعتني ومبا أن شريعة عيسى هي شريعة م

وقفينا على ) :لذا أتبعها بقوله". التوراة"بنبوة موسى " اإلجنيل"مربوطتان إحدامها باألخرى فقد ربط نبوة عيسى 
ومصدقا ملا بني يديه من  آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقا ملا بني يديه من التوراة وآتيناه اإلجنيل فيه هدى ونور

  .(46املائدة ) (التوراة وهدى وموعظة للمتقني
وما كان ) :هنا يكمن سر الوهم األول الذي وقع به كثري من املفسرين عندما ظنوا أن ما بني يدي القرآن يف قوله

جنيل على غرار هو التوراة واإل .(37يونس ) .(هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه
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هذا الكالم صحيح لو مل يكن حممد صلى اهللا عليه وسلم هو خامت األنبياء . تصديق إجنيل عيسى لتوراة موسى
 .والرسل حيث أن رسالته ونبوته حتمل طابعا خاصا متاما ال حتمله الرساالت والنبوات السابقة

تصديقا ال للتوراة وال لإلجنيل، بل كان تصديقا لذا فإن القرآن الذي نزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يكن 
حيث أن القرآن ال حيمل الطابع الزماين املكاين، بل هو صاحل لكل زمان ومكان، وكذلك " الرسالة"ألم الكتاب 

أيضا حدود أم الكتاب ال حتمل الطابع الزماين املكاين ولكنها قابلة للتحوير، فجاء القرآن مصدقا وحافظا هلا، لذا 
لذا فإن أم الكتاب هلا . التشريع عند موسى وعيسى الكتاب، وعند حممد صلى اهللا عليه وسلم أم الكتابمسى 

 :خاصتان أساسيتان
 ."وعنده أم الكتاب"أا من عند اهللا وليست من اللوح احملفوظ  - 1
لذا مساها أم  أن حدود أم الكتاب ميكن أن تستنتج منها ماليني الكتب يف التشريع وليس كتابا واحدا، - 2

 .الكتاب
والذي نتج عن الوهم  (ومل يقع فيه عمر بن اخلطاب)أما الوهم الثاين الذي وقع فيه كثري من املفسرين والفقهاء 

مبا أن كتاب موسى وعيسى حيتوي على تشريعات عينية توجب الوقوف على النص فقد ظنوا : األول فهو التايل
 عليه وسلم هي على غرار ذلك أي توجب الوقوف على النص ال عند أن تشريعات أم الكتاب عند حممد صلى اهللا

  .حدود النص ومل ينتبهوا إىل الناحية احلدودية اليت جاءت فقط حملمد صلى اهللا عليه وسلم
على غرار " شريعة حممد"إن هذا هو سبب ختلف التشريع اإلسالمي يف الوقت احلاضر وهو سبب التسمية اخلاطئة 

وهو تقليد اليهود والنصارى، وكما كان عند اليهود والنصارى أحبار ورهبان، صار عندنا " وسىشريعة م"تسمية 
وقد حذا بعض " الرسالة"هذا فيما يتعلق بفهم التشريع يف أم الكتاب ". املشايخ"ما يسمى السادة العلماء 

 .وراة مرحلية والقرآن غري مرحلياملفسرين نفس املنهج عندما اعتمدوا على التوراة يف تفسري القرآن ونسوا أن الت
 
 العبادات: ثانياً

لكل جعلنا منكم ) :هي اليت حتدد صلة اإلنسان باهللا وهي توقيفية، وقد خضعت للتطور والتبدل من دين إىل آخر
وأهم خاصية . وتتربع الصالة على رأسها وهي صلة مباشرة بني العبد وربه .(48املائدة ) .(شرعة ومنهاجا
سقوط العقل فيها أي أا ال ختضع للعقل إطالقا، وال لقواعد البحث العلمي املوضوعي بعكس للعبادات هي 

ففي أي مسألة من املسائل جاءت فيها . احلدود التشريعية والوصايا وذلك لورود املقدمات والعمليات والنتائج معا
لبنا من إنسان ما أن يسري مسافة كيلو فمثال إذا ط. بالضرورة" العلمي"املقدمات والنتائج معا يسقط فيها العقل 

 :متر واحد ويأخذ مقابل هذا السري عشرة آالف دوالر
 .كم1سري  <==== املقدمة :أي

 .ربح عشرة آالف دوالر <==== النتيجة
ففي هذه احلالة ال داعي أبدا أن يسأل هذا اإلنسان ملاذا جيب أن يسري، أي ال داعي ألن يفكر يف هذه املسألة أو 
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وكذلك إذا أعطينا إنسانا ما نص مسألة وطريقة احلل والنتيجة، . حيث وردت فيها املقدمات والنتائج معا. ايعقله
 .ففي العبادات هناك حالة الصالة وطريقة الصالة ونتيجة الصالة. ففي هذه احلالة أسقطنا العقل عنده

هذه الناحية . ائج معا ازداد سقوط العقلوعلينا أن نعلم أنه كلما زادت املسائل اليت حتوي على املقدمات والنت
مهمة جدا يف العملية التعليمية والتربوية ويف وضع سياسة التربية والتعليم، حيث أن العملية التعليمية والتربوية جيب 

أن تقوم على أحد أطراف املسألة لكي يفكر اإلنسان املتعلم كيف يصل إىل الطرف اآلخر، ومبا أن املنطق هو 
والعبادات بالنسبة لإلسالم متثل . هول من معلوم، فيفترض أن املعلوم هو املقدمة، واهول هو النتيجةاستنتاج ا

 .التقوى الفردية وليس االجتماعية أو التشريعية
هنا . أو أن نضع فلسفة عقلية للعبادات. لذا فإنه من اخلطأ الفاحش أن نقول إن الصالة رياضة والصوم للصحة

 .ط بني وضع فلسفة عقلية للعبادات وبني فهم النصوص التعبدية على حنو يقتضيه العقلجيب أن ال خنل
 :فلنر اآلن كيف جاءت املقدمات والنتائج معا يف الكتاب بالنسبة للعبادات

Mbr> 1 - الصالة والزكاة: 
م للزكاة والذين ه* والذين هم عن اللغو معرضون * الذين هم يف صالم خاشعون * قد أفلح املؤمنون )

الذين يرثون الفردوس * أولئك هم الوارثون * والذين هم على صلوام حيافظون ) .(4-1املؤمنون ) .(فاعلون
 .(11-9املؤمنون ) .(هم فيها خالدون

 .(11املؤمنون ) .(يرثون الفردوس هم فيها خالدون)هنا نالحظ كيف أن املقدمة هي الصالة والزكاة، والنتيجة 
والزكاة فقد شرحهما النيب صلى اهللا عليه وسلم فاكتملت الشروط الثالثة املسألة وطريقة احلل  أما آلية الصالة

الذين يؤمنون بالغيب ) :ونتيجة احلل وعندما يذكر الصالة والزكاة يف الكتاب يذكر معها صفة املفلحني كقوله
* أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون  والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما* ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون 

الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكوة ) :وقوله (5-3البقرة ) .(أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون
فآت ذا )وقوله  .(5-4لقمان ) .(أولئك على هدى من رم وأولئك هم املفلحون* وهم باآلخرة هم يوقنون 

 .(38الروم ) .(يل ذلك خري للذين يريدون وجه اهللا وأولئك هم املفلحونالقرىب حقه واملسكني وابن السب
 

 :الصوم - 2
أعد اهللا هلم مغفرة  <--- والصائمني والصائمات) ."مقدمة ونتيجة" (184البقرة ) .(وأن تصوموا خري لكم)

 .(35األحزاب ) .(وأجرا عظيما
 ."ة وأجرا عظيماأعد اهللا هلم مغفر"نتيجة " = والصائمني والصائمات"مقدمة 

وهنا جيب علينا التعليق ملاذا مل ترد الصلوات اخلمس اليت يؤديها املسلمون صراحة يف الكتاب، بينما جاء احلج 
 .مفصال أكثر من الصالة

إن اهللا ومالئكته ) :الصالة يف اللسان العريب جاءت من الصلة والدعاء، ففي معىن الدعاء فقط جاءت يف قوله
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وصل عليهم إن ) :وقوله تعاىل .(56األحزاب ) .(يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمايصلون على النيب 
 .(157البقرة ) .(أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة) :وقوله تعاىل .(103التوبة ) .(صالتك سكن هلم

يتخذ ما ينفق قربات عند و) :وقوله تعاىل .(157البقرة ) .(أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة) :وقوله تعاىل
 .(43األحزاب ) .(هو الذي يصلي عليكم ومالئكته) :وقوله .(99التوبة ) .(اهللا وصلوات الرسول

وأوصاين بالصلة ) :ويف معىن الصلة بني العبد وربه والذي يعترب الدعاء جزءا أساسيا منها جاءت يف قوله تعاىل
ليت أوصى اهللا ا املسيح ال تعين صالة الصبح ركعتني والظهر فهنا الصالة ا .(31مرمي ) .(والزكوة ما دمت حيا

وكذلك قوله تعاىل على . خاصة بالديانة املسيحية" صلة"وإمنا هي صالة . أربع ركعات وبقية الصلوات اخلمس
  .(17لقمان ) .(يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر) :لسان لقمان

بالصلوات اخلمس؟ أم كان يأمره بالدعاء الذي هو الصلة بني العبد وربه والذي هو  ترى هل كان لقمان يأمر ابنه
 :وقوله تعاىل .(40إبراهيم ) .(رب اجعلين مقيم الصالة) :وكذلك قوله تعاىل على لسان إبراهيم!! جوهر العبادة

وكان يأمر أهله بالصالة ) :وقوله تعاىل عن إمساعيل .(35احلج ) .(والصابرين على ما أصام واملقيمي الصالة)
آل ) .(فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب) :وقوله تعاىل .(55مرمي ) .(والزكاة وكان عند ربه مرضيا

 .هنا أيضا صالة زكريا ال تعين أنه كان يصلي األوقات اخلمسة كصالة املسلمني .(39عمران 
يا ايها ) :تنا حنن املسلمني فجاءت بشكل صريح يف قولهأما الصالة مبعىن صالة الظهر وبقية الصلوات أي صال

  .(9اجلمعة ) .(الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة
ومبعىن الصلوات اخلمس الفرائض أو النفل اليت نعرفها جاءت آية  .هنا الصالة تعين صالة اجلمعة اليت نعرفها

 .(6املائدة ) .(اآلية… فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة) :الوضوء
ففي هذه احلالة حتصل مغالطة . وهكذا نالحظ ملاذا مل يأت تفصيل الصالة اليت نعرفها حنن املسلمني يف الكتاب

كبرية فنظن أنه كلما وردت الصالة تعين الصلوات اخلمس اإلسالمية فيصبح اخلرب من الناحية التارخيية غري 
 .صحيح

ا كان من مهمات الرسول صلى اهللا عليه وسلم شرح الصالة اإلسالمية بأوقاا اخلمسة وبعدد هنا نفهم ملاذ
علما بأن الركوع والسجود والقيام وهي من أركان الصالة كلها وردت بشكل مفصل . الركعات يف كل صالة

يف حالة االضطرار أن  ونفهم ملاذا ال تسقط الصالة عن أحد ألا صلة العبد بربه، فيمكن لإلنسان .يف الكتاب
 .يصلي حىت بواسطة رموش عينيه

هنا أريد أن أنبه إىل الوضوء والطهارة والغسل والتفصيالت الفقهية يف هذا الصدد وذلك بإيراد احلقيقة التارخيية 
 :التالية

 :تاليةلقد ظهر اإلسالم يف شبه جزيرة العرب يف القرن السابع امليالدي، وحنن نعلم علم اليقني احلقائق ال
 :لقد ظهر اإلسالم يف شبه جزيرة العرب يف القرن السابع امليالدي، وحنن نعلم علم اليقني احلقائق التالية

أن شبه جزيرة العرب منطقة شحيحة جدا باملياه، ويعترب املاء مادة عزيزة جدا بالنسبة للعرب، وأن مدينيت  - 1
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 .مكة ويثرب ال تقعان على البحر
 .جزيرة العرب يف ذاك الوقت متديدات صحية، مياه حلوة ومياه ماحلة ومحامات يف املنازل ال يوجد يف شبه - 2
 .يف املنازل حيث كانت نساء املدينة خترج ليال خارج املدينة للتغوط" تواليت"عدم وجود دورات مياه  - 3

فنحن اآلن .  منه عندنا اآلنهذه األمور الثالثة تبني أن مستوى النظافة العامة وإمكانياا عند الناس كان أدىن
بشروط أفضل بكثري مما كان عليه الناس يف القرن " اخلامس عشر اهلجري"نعيش يف القرن العشرين امليالدي 

 .السابع امليالدي من حيث توفر املياه ووسائل النظافة اخلاصة والعامة
بة وعند نساء املسلمني يف يثرب وأعتقد أنه ال يشك أحد من الناس بصحة شروط الطهارة والوضوء عند الصحا

لذا فإن الصفحات . يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم بتلك الشروط اليت تعترب أدىن بكثري من شروطنا املعاصرة
الطوال اليت كتبت عن الوضوء والطهارة والغسل يف كتب الفقه املوروثة هي كالم ال يتفق أبدا مع الشروط اليت 

الم يف يثرب ومكة حيث أن االستفاضة والشرح املفصل هلذه األمور هو نوع من عاشها الناس يف صدر اإلس
  .الترف الفقهي غري مفيد وغري عملي

وإذا أراد إنسان ما أن يتقيد حبرفية هذه الكتب فإنه سيصاب بداء الوسواس بصحة وضوئه وطهارته وصالته، وقد 
ومن املؤسف أن يدرس اليوم على أنه جزء . طاطمت ترسيخ مثل هذا النوع من الفقه خالل قرون عصور االحن

أساسي من الفقه اإلسالمي حيث أن العبادات وخاصة الصالة والصوم ال حتتاج إىل أكثر من ساعة واحدة 
لشرحها ألكثر الناس سذاجة، وقد فرضت الصالة على إنسان يبلغ من العمر عشر سنوات، فهذا يعين أن اإلنسان 

 .أن يستوعبهابعمر عشر سنوات قادر على 
وهذا املعىن جاء  .أما الصوم من الناحية اللغوية فهو االمتناع عن الكالم كقولنا صام الديك أي امتنع عن الصياح

فكلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم ) :يف قوله تعاىل
وم اإلسالمي حمموال عليه وهو االمتناع عن الطعام والشراب والنكاح من مث جاء معىن الص .(26مرمي ) .(إنسيا

 .الفجر حىت الليل يف شهر رمضان
 

 :الزكاة - 3
وأوصاين بالصالة والزكاة ) :الزكاة كما جاءت ي الكتاب هي للمسلمني ولغري املسلمني كقوله تعاىل عن املسيح

فالزكاة من  .(55مرمي ) .(يأمر أهله بالصالة والزكاةوكان ) :وقوله عن إمساعيل .(31مرمي ) .(مادمت حيا
  ."التزكية"الناحية اللغوية تعين النماء والزيادة والطهارة 

وهذا ما  .(103التوبة ) .(خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا) :ومبعىن التزكية جاءت يف قوله تعاىل
 .هد بصالحه من ناحية الكفاءة واألمانة ملنصب مانستعمله يف املصطلح احلديث بأن فالنا زكى فالنا أي ش

وهكذا نفهم مفهوم زكاة املال، وكيف جاءت الزكاة يف اإلسالم . فالزكاة يف معناها العام هي الزيادة والنماء
هنا نالحظ دقة الكتاب يف الزكاة بأنه تركها مفتوحة من ناحية الكم وكيفية . وقبل اإلسالم يف نفس املصطلح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


كنه وضع هلا حدا أدىن وما زاد عنه فهو صدقات لذا فمصطلح الصدقات أعم من لزكاة، وحددها اجلباية ول
 :وأعتقد أن هذا اإلطالق والتحديد للسبب التايل. بشكل دقيق من ناحية اإلنفاق

مبا أن الزكاة مال يدفع على شكل نقدي أو عيين، وبالتايل فإن : اإلطالق من حيث الكم والكيففي اجلباية -أ
لوضع االقتصادي التارخيي وبنية الدولة التارخيية يؤدي دورا هاما يف الكم والكيف، فقد حدد النيب صلى اهللا عليه ا

ال كحد أعلى، " للصدقات"وأعتقد أن هذا التحديد هو كحد أدىن للزكاة % 2.5أي  1/40وسلم الزكاة بأا 
عية االقتصادية واالجتماعية وحيدد من قبل اتهدين أما من يدفع الزكاة ومن ال يدفع فهذا متروك للظروف املوضو

أما من جييب الزكاة فقد متت جبايتها ألول مرة من قبل الدولة حيث أن العرب قبل اإلسالم  .حسب هذه الظروف
 .فوقع تأسيس الدولة العربية على عاتق اإلسالم. كانوا قبائل

بأمر تعبدي من الناحيةا ملالية، ولكن هذا الربط كان وكانت الزكاة هي أول دخل رمسي للدولة إذ ربط الدولة 
. ربطا مرحليا، إذ بعد منو الدولة وإجياد دخول أخرى هلا كان ميكن للدولة أن تشكل ميزانيتها بدون أموال الزكاة

وحتديد أوجه اإلنفاق للزكاة أكد أن الدولة هلا مهمة أكرب من مهمة األوجه اليت تنفق الزكاة من أجلها ففي 
الطرق واجلسور وسكك احلديد واملوانئ واهلاتف والكهرباء ومتديدات مياه "صرنا احلاضر هناك املنشآت املدية ع

كل هذه البنود ال ". اخل..الشرب واملياه املاحلة ومنشآت البحث العلمي واجلامعات واملدارس واملشايف والبلديات
 .مسؤولية الدولة حسب بنية الدولة االقتصادية تدخل حتت بند الزكاة ولكنها تدخل كلها أو جزء منها ضمن

إذ . لذا فإنه من السذاجة مبكان، الظن بأن الزكاة هي ضريبة، أو أن الزكاة هي مصدر الدخل يف الدولة اإلسالمية
قد تكون هناك دولة مبنية على أسس إسالمية دون أن جتيب زكاة من أحد، وهذا يقودنا مباشرة إىل حتديد أوجه 

 .لزكاةاإلنفاق ل
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ) :التحديد يف اإلنفاق - ب

 .(60التوبة ) .(ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم
البديل للضرائب ولنفقات  لقد جاء هذا التحديد لإلنفاق لكي يؤكد أن الزكاة ليست ضريبة للدولة وليست

 .الدولة، وميكن أن تكون دخال للدولة يف ظروف تارخيية معينة كما حدث عند قيام الدولة العربية اإلسالمية
ومن ناحية أخرى جاء هذا التحديد لكي يؤكد ويرد على بعض املزاودين بأن اإلسالم يعترف بوجود الفوارق 

هذا صحيح، فاإلسالم يعترف بوجود فروق الدخل بني الناس ألن هذا  .الطبقية أي أن هناك يدا عليا ويدا سفلى
واقع موضوعي، حيث أن اإلسالم ال يدور يف األوهام وال الطوباويات وعليه فإن مسألة الغىن والفقر دائما مسألة 

عامل دون استثناء وإذا نظرنا إىل كل دول ال. نسبية وليست مطلقة تتبع الظرف التارخيي والبنية االقتصادية تمع ما
مع أا ذات بىن اقتصادية خمتلفة رأينا أن مسألة الغىن والفقر هلا وجود نسيب يف كل هذه الدول وأا تأخذ مظاهر 

  .خمتلفة حسب بنية الدولة واتمع
ئدهم ألن اإلسالم يؤمن باملساواة املطلقة بني الناس يف إنسانيتهم وحقهم يف احلياة واحلرية بغض النظر عن عقا

وعن مركزهم االجتماعي واالقتصادي، وحيث أن احلياة واحلرية مها هبة من اهللا لعباده، ولكنه يقر بفوارق الدخل 
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والدرجات بني الناس انطالقا من قوانني اجلدل املادي حيث أن قانون التأثري والتأثر املتبادل ال ميكن أن يعمل 
وتبقى العالقة بينهما عالقة تقابلية زوجية غري  X على Y على× أي ميكن أن يؤثر % 50و% 50بشكل 
فهنا حيصل اخللل، أي كلما ضعفت  X على Y كليا دون تأثري متبادل من Y تؤثر على × فإذا كانت. تناقضية

 .العالقة املتبادلة بينهما زاد اخللل
 :ال ميكن للسببني التاليني ال،: إذا كان الدخل القومي كله بيد الدولة، فهل تلغى الزكاة؟ اجلواب: وقد يقول قائل

ال تلغي على مستوى فردي ألنه ال ميكن أن تكون هناك دخول متساوية بني األفراد ألن التفكري ذا االجتاه هو  -
 .ضرب من ضروب العبث

. إذا نظرنا إىل أوجه صرف الزكاة، فمن املستحيل قطعيا إلغاؤها من أي جمتمع مهما كان نوعه ودرجة رقيه -
طور االجتماعي واالقتصادي ميكن إلغاء جزء من هذه البنود كما حدث أن ألغى عمر بن اخلطاب فحسب الت

 .حيث امتنع عن الدفع هلم من أموال الزكاة لزوال سبب الدفع" واملؤلفة قلوم"بند " رض"
 :وننتقل اآلن لنناقش ما هي األوجه اليت ال ميكن أن تلغى يف أي جمتمع مهما كان نوعه

فالفقري جاءت . لقد ميز الكتاب بني الفقري واملسكني، حيث أما حالتان خمتلفتان متاما: اء واملساكنيالفقر - 1
وهو يف اللسان العريب أصل صحيح يدل على انفراج يف شيء من عضو أو غري ذلك، ومنه جاء " فقر"من فعل 

ت كلمة الفقري وهو املكسور فقار الظهر ومنه جاء العمود الفقري، ومنه اشتق" فقراة-فقرة"الفقار للظهر الواحدة 
فالفقري هو اإلنسان املذلول من قلة الدخل كأنه قصم ظهره، ولكن هذا اإلنسان ليس من الضروري أن . من ذلته

  .يكون مسكينا
لذا . فمصطلح الفقري هو مصطلح متطور حسب الظروف االجتماعية واالقتصادية للمكان والزمان الذي نعيش فيه

عدم التقيد مبصطلح الفقري الذي وضعه الفقهاء يف عصور سابقة ألنه قد ال ينسجم مع معطياتنا  وجب علينا
املعاصرة وعلينا أن حندد مصطلح الفقري وفقا للشروط املوضوعية اليت نعيشها حنن، ال وفقا للشروط اليت عاشها 

راء والصرف على مؤسسات رعاية األيتام فمثال ميكن دمج األيتام الذين ال معيل هلم ضمن الفق. الفقهاء السابقون
 .من الزكاة

ومنه جاء السكون واملسكن وهو املكان الذي يسكن فيه اإلنسان " سكن"أما املسكني فقد جاءت من فعل 
ويهدأ، فاملسكني هو اإلنسان القليل احليلة أي الذي فيه سكون نسيب عن غريه كاألعمى واألصم األبكم واملقعدين 

كل هؤالء الناس يدخلون حتت بند . أو فاقدي أحد أعضاء احلركة كاليد أو الرجل أو الكف والقاصرين عقليا
قد يسأل . هنا نالحظ كيف أنه ميكن لإلنسان أن يكون فقريا وال يكون مسكينا والعكس صحيح. املساكني

مى أن يفتح مدرسة هل ميكن إلنسان واحد أع: إذا كان اإلنسان مسكينا غري فقري فلماذا نساعده؟ اجلواب: سائل
حيث أن كل مؤسسات تأهيل املساكني . ؟ وقس على هذا…لتعليم نفسه ويؤهل نفسه للعيش يف اتمع

 .ورعايتهم تأخذ أمواهلا من الزكاة
لذا وجب علينا . هم الناس الذين وقع عليهم غرم وال يستطيعون سداده كتأدية الدية للقتل اخلطأ: الغارمني - 2
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 .ق شروطنا املعاصرةحتديد الغارمني وف
وهنا جيب علينا أن ننبه إىل نقطة مهمة جدا وهي أن الغارمني يف اإلسالم تسدد غرامام من الزكاة وليس على 
حساب املتضررين من الناس أي أن حقوق الناس أمانة يف عنق الدولة وال جيوز للدولة أن تعفو جمانا عن الذين 

لذا . وإذا أرادت أن تعفو عنهم فعليها أن تسدد عنهم التزامام. تضررينتسببوا يف الضرر لآلخرين نيابة عن امل
 .جاء بند الغارمني كأحد بنود الزكاة

 .هم الناس الذين انقطعوا يف أثناء السفر كأن سرقت نقودهم وانقطعوا: ابن السبيل - 3
مهما كان نوعه من هؤالء  إنين ذكرت هنا أربع بنود فقط من بنود صرف الزكاة ألنه ال ميكن أن خيلو جمتمع

وأعتقد أن أدق ". الفقراء حسب تعريف معاصر واملعوقني بكل أنواعهم، الغارمني، واملقطوعني يف السفر"الناس 
هو اإلنسان غري القادر على سداد أي قرض مهما كانت قيمته نسبة للظروف االقتصادية "تعريف للفقري 

 ."واالجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه
اءت بنود صرف الزكاة صرحية لكي يؤكد اهللا سبحانه وتعاىل حقوق هؤالء الناس على جمتمعهم حيث أن لقد ج

 .هذه احلقوق ال مزاح فيها
من ميزانية الدولة كحد أدىن جيب أن ينفق على هذه .% 2فإذا كان الدخل القومي كله بيد الدولة فهذا يعين أن 

فإذ كانت وزارة الشؤون االجتماعية . نسانية يف دولة من هذا النوعفلنتصور اآلن مدى رقي العالقات اإل. البنود
من ميزانية الدولة ككل ومهمتها رعاية هؤالء فقط فهذا مؤشر كبري % 2.5والعمل هلا ميزانية ال تقل عن 

 .للمستوى احلضاري للدولة
يدفع وعلى ماذا تدفع الزكاة هنا أريد أن أنبه أنه على اتهدين املعاصرين إعادة النظر بنصاب الزكاة ومن 

وتعريف الفقري والغارم وحتديد طرق اجلباية وعدم االعتماد فقط على الفقهاء القدامى حيث أن شروطنا االقتصادية 
 .ومتطلبات احلياة والعالقات اإلنتاجية أصبحت متغرية متاما عن العصر الذي عاش فيه الفقهاء القدامى

 
 :أنواع العبادات
 .سالم أربع وهي الصالة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيالالعبادات يف اإل

 :فلنناقش هذه العبادات من حيث النوع واملظهر، فأقدم العبادات هي احلج
 :احلج

فنرى يف كل . لقد بدأ الصلة بني العبد وربه منذ أقدم العصور بشكل مشخص على شكل قرابني وأضحيات
هذا الشكل من التعبد له أساس إهلي ولكنه حتول إىل صور وثنية . وم األضحية لإلله أو اآلهلةالديانات القدمية مفه

خمتلفة بتعدد اآلهلة، فاألضحية هي صلة مادية لالقتراب من اإلله، وهلا مكان معني تؤدي فيه، أي أا عبادة 
فالكعبة بناء حجري . إلسالمية املشخصةفإذا نظرنا إىل احلج رأينا أنه العبادة ا". عبادة فؤادية"مشخصة باحلواس 
كل هذه . والصفا واملروة صخرتان يتم السعي بينهما، مث الوقوف بعرفة والرجم واألضحية .يتم الطواف حوله
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  .العمليات تتم وفق أشياء مشخصة مبا فيها الرجم، لذا فإنه ال يستغرب أن احلج كان قبل اإلسالم
: من السذاجة القول بأن احلج هو من بقايا الوثنية ولكن من الصحيح أن نقولمث جاء اإلسالم وهذبه وثبته، وإنه 

وهكذا نفهم قوله تعاىل على لسان . إن احلج هو استمرارية العبادة الفؤادية البدائية املشخصة حباسيت السمع والبصر
الصالة فاجعل أفئدة من ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم ربنا ليقيموا ) :إبراهيم

هنا نالحظ أن احلج استمرارية تارخيية  .(37إبراهيم ) .(الناس وي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
للعبادات القدمية واليت مت فيها التباس يف الفهم على أا استمرارية للوثنية مع أا استمرارية للشكل الفؤادي 

 .املشخص للعبادات الربانية
 :علينا أن نالحظ ما يليو

الذين هم * قد أفلح املؤمنون ) :لقد وجه الكتاب اخلطاب حول الصالة والزكاة والصوم للمؤمنني مباشرة كقوله
واهللا على الناس ) :ولكن حول احلج مت توجيه اخلطاب إىل الناس يف قوله (2-1املؤمنون ) .(يف صالم خاشعون

وأذن يف الناس ) :وقوله .(97آل عمران ) (كفر فإن اهللا غين عن العاملني حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن
هذه الناحية جيب دراستها حيث ن احلج وأماكن احلج هلا مدلول أساسي بالنسبة للناس  (27احلج ) .(باحلج

 .أمجعني، وقد ذكرت هذا يف مقام آخر يف الكتاب
 :الصوم

فالصوم أساسه سيطرة العقل واإلرادة  .عام والشراب واجلماع اجلنسيعبادة هلا عالقة بالغريزة اإلنسانية وهي الط
 .اإلنسانية الواعية عل الغرائز البشرية غري الواعية وهو عبادة شخصية فردية بتة

 :الزكاة
عبادة هلا عالقة بشهوة التملك واملعامالت املالية بني الناس ومدى التزام اإلنسان بالعالقة الغريية غري الفردية 

 .تحضرة مع اآلخرينامل
 :الصالة

وهي عبادة جمردة حبتة حيث أا صلة مباشرة للعبد بربه وهي أرقى العبادات ليس هلا عالقة بالغريية أو باألمور 
ولنالحظ هذه الناحية املهمة جدا فنرى أن قمة رد يف العبادات وهي الصالة ارتبطت بقمة . الشخصية األنانية

 .حلج حيث أن الكعبة هي قبلة املصلي وهي من املشخصاتاملشخص يف العبادات وهي ا
هل هناك حدود يف العبادات؟ إن العبادات أيضا ختضع لنظرية احلدود، إذ : السؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو

 :نرى أن العبادات وهي الصالة والصوم واحلج والزكاة ختضع للحدود
 .أعلى وله رخصة الجتيازهاحلد األدىن هو صوم رمضان وال يوجد حد : الصوم - 1
ومبا أن هذه النسبة هي من  %2.5لقد وضع النيب صلى اهللا عليه وسلم احلد األدىن للزكاة وهو : الزكاة - 2

وضع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي من احلدود فيجب التقيد ا كحد أدىن، فهي متغرية صعودا، لذا جاء 
 .مصطلح الصدقات أعم من الزكاة
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 .احلد األدىن مرة واحدة يف العمر على املستطيع: احلج - 3
الصبح، الظهر، العصر، "مل يرد احلد األدىن للصالة صراحة يف الكتاب على أنه األوقات اخلمس : الصالة - 4

حافظوا على الصلوات والصالة )ولكن ورد صراحة صالة اجلمعة ومت التأكيد على صالة العصر " املغرب، العشاء
أي أننا حسب منطوق الكتاب ميكن أن  .ومت احلث بشكل مؤكد على إقامة الصالة .(238ة البقر) .(الوسطى

 :حندد أربعة مستويات للصالة
يا أيها الذين آمنوا إذا ) "جاء أكرب تأكيد عليها حيث وردت صراحة يف الكتاب"صالة اجلمعة  -املستوى األول -

 .(9اجلمعة ) .(وا البيعنودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذر
 .(238البقرة ) .(حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى)الصالة الوسطى –املستوى الثاين  -
والذين هم على ) (9املؤمنون ) .(والذين هم على صلوام حيافظون)الصلوات اخلمس  –املستوى الثالث  -

 .(34املعارج ) .(صالم حيافظون
 .(64الفقران ) .(والذين يبيتون لرم سجدا وقياما)والتطوع النفل  –املستوى الرابع  -

الصالة "وقد أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم على مستوى صالة اجلمعة والصلوات اخلمس يف حديثه إن صح 
 ."مكفرة ملا بينها الصالة للصالة واجلمعة للجمعة

ي أكرب مستوى من التأكيد ميكن أن خيرج من منطوق اآليات واحلديث إن صح نستنتج أن تارك صالة اجلمعة وه
وجيب أن ننبه هنا ن العبادات يف اإلسالم هي من التقوى الفردية ال االجتماعية، أي أا . من دين اإلسالم التعبدي

 .ختص كل إنسان على حدة وال عالقة هلا بالدولة وبالعالقات االجتماعية واالقتصادية
احلد األعلى للوضوء كما ورد يف . من سورة املائدة 6ىن جاءا يف اآلي رقم احلد األعلى واحلد األد: الوضوء - 5

وميكن أن يكون احلد األعلى للوضوء هو االغتسال . أول اآلية، واحلد األدىن التيمم، واالجتهاد هو احلركة بينهما
  .واحلد األدىن هو التيمم

 

 

  )األخالق(الفرقان أو الوصايا العشر : الفرع الثاين
ن هوا لتقوى االجتماعية، وهو األخالق املشتركة يف األديان السماوية الثالثة لذا فرقها اهللا لوحدها الفرقا

وعلى املسلم أن يتعامل مع املسلم وغري املسلم على هذا األساس ال على أسا التقوى ". الفرقان"ومساها 
ملوسى، واحلكمة بالنسبة لعيسى، وهو  الفردية واليت تعترب العبادات من ضمنها، وهو الصراط املستقيم بالنسبة
 .مع احلدود يشكل الصراط املستقيم بالنسبة حملمد صلى اهللا عليه وسلم

 .الفرقان= القاسم املشترك فيها " التعاليم اإلسالمية+ التعاليم املسيحية + التعاليم اليهودية "
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حيث أن الفرقان العام .  الفرقان اخلاصالفرقان العام، والثاين: األول: و جيب أن منيز بني نوعني من الفرقان
هو احلد األدىن من التعاليم األخالقية امللزمة لكل الناس، وهو القاسم املشترك بني األديان، وفيها تتحقق 

كما أن هناك فرقانا خاصا جاء حملمد صلى اهللا عليه وسلم وهو فقط للذين حققوا التقوى . التقوى االجتماعية
  .ويريدون زيادة يف ذلك، أي يريدون أن يكونوا أئمة للمتقني" أي الفرقان العام"دىن االجتماعية حبدها األ

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ) :و قد ذكر الفرقان اخلاص يف قوله تعاىل
ن اخلاص جاء منكرا يف هنا نالحظ أن الفرقا .(29األنفال ) .(سيئاتكم ويغفر لكم واهللا ذو الفضل العظيم

 63هذه اآلية حيث مت حتديد بنود هذا الفرقان اخلاص مبحمد صلى اهللا عليه وسلم يف سورة الفرقان من اآلية 
 .76إىل اآلية 

 
 الفرقان العام: أوالً

 :لقد جاء الفرقان العام خمتصرا يف سورة األنعام يف اآليات التالية
ال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أ) -

حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ذلكم 
 .(151األنعام ) .(وصاكم به لعلكم تعقلون

غ أشده وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبل) -
األنعام ) .(إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون

152). 
 .(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون) -

 .(153ام األنع)
 ."سورة مكية"وقد جاء الفرقان مشروحا يف سورة اإلسراء 

هذه الوصايا العشر هي األخالق وهي رأس التقوى االجتماعية، لنشرحها اآلن بالتفصيل، كل وصية على 
 :حدة

 
 :الوصية األوىل -
 رق بني الشرك والكفر؟هنا قال ال تشركوا به شيئا ومل يقل ال تكفروا به شيئا فما الف :(أال تشركوا به شيئا)

 :الشرك والكفر -
وهلا يف اللسان العريب أصل واحد وهو جعل شيء ندا لشيء ومكافئا له، ومنه " شرك"الشرك جاءت من 

فهم شركاء يف ) :وقوله تعاىل .(32طه ) .(وأشركه يف أمري) :جاءت الشركة والشراكة كقوله تعاىل
. أما غري اهللا فهو دائم" الباقي"فمن أمسائه احلسىن . ه أمساء حسىنفاهللا سبحانه وتعاىل ل .(12النساء ) .(الثلث
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فالدائم هو دائم التغري يف حركة تقطع واستمرار  .وقد شرحت معىن الدميومة يف وحدة التقطع واالستمرار
 فالعرب قبل اإلسالم كانوا مشركني ومل يكونوا كافرين، والكون متغري متحرك دائما وال. على حمور هو الزمن

  .يوجد أي ثبات يف هذا الكون
طبعا . أما اهللا سبحانه وتعاىل فهو ثابت لذا فعندما عبد العرب األصنام ثبتوا صفة اهلية للحجارة وهي الثبات

هذا التثبيت كان تصورا باطال يف أذهام، ومن هذا املنطلق كان للشرك مظاهر كثرية جدا يف تثبيت الظواهر 
صفة األبدية لظاهرة ما وخاصة هلذا الكون احلايل، وعدم األخذ بعني االعتبار  الطبيعية واالجتماعية ووضع
هو شكل الوجود املادي احلايل حيث أن الشرك له مظهر " اجلدل الداخلي"ظاهرة التطور، وأن التسبيح 

لشرك فل .(121األنعام ) .(وإن أطعتموهم إنكم ملشركون) :خاص به يتجلى يف الطاعة وااللتزام كقوله تعاىل
 :نوعان
وعبادة اهلوى " التأليه"كعبادة األصنام ومظاهر الطبيعة وعبادة الفرد ": شرك األلوهية"الشرك الظاهر  - 1

أفرأيت من اختذ إهله )ضمن حدود اهللا " حنيف"وتثبيت التشريع وشكل الدولة حيث أن التشريع متطور دائما 
املساعدة والعطاء كزيارة قبور ما يسمى باألولياء  ، واالعتقاد أن األموات هلم صفة(23اجلاثية ) .(هواه

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك ) :ففي هذا قال تعاىل .وتقدمي النذور هلم
 .(48النساء ) (باهللا فقد افترى إمثا عظيما

ريخ عند مرحلة معينة واالعتقاد وهو تثبيت مظاهر الطبيعة وحركة التا": شرك الربوبية"الشرك اخلفي  - 2
بثبات األشياء والظواهر االجتماعية أي جعل الطبيعة والظواهر االجتماعية متكافئة مع اهللا يف البقاء، وهذا 

وما يؤمن أكثرهم باهللا غال ) :النوع يقع به كثري من الناس ويف هذا بني اهللا تعاىل هذا النوع من الشرك بقوله
اتقوا الشرك فإنه أخفى من "وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن صح  .(106يوسف ) .(وهم مشركون
 ."دبيب النمل

وأما . أما الظاهر فقد جتلى بالوثنية. فالعرب قبل اإلسالم كانوا واقعني يف نوعني من الشرك الظاهر واخلفي
صل وهم ال يقولون كل هذا ح. اخلفي فقد جتلى بالثبات على الوضع القبلي العشائري وعدما لتطور والتقدم

 .بأم مشركون حيث أن الشرك ال حيتاج من صاحبه أن يعلن عنه ألنه لسان حال، ال لسان مقال
لقد أعلمنا اهللا سبحانه وتعاىل أن  .لنبني اآلن كيف ربط اهللا سبحانه وتعاىل الشرك بالثبات والتوحيد بالتطور

ولقد ضربنا ) :قرآن يعطينا اهللا قانونا موضوعيا بقولهاألمثال يف الكتاب كلها قرآن، ويف كل مثل من أمثال ال
وقد بني لنا أن أمثال القرآن ال يعقلها إال  .(58، الروم 27الزمر ) .(للناس يف هذا القرآن من كل مثل

  .(43العنكبوت ) .(وتلك األمثال نضرا للناس وما يعقلها إال العاملون) :العلماء وذلك بقوله
واضرب هلم مثال رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من ) :الشرك يف سورة الكهف بقوله فقد ضرب لنا مثال على

كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منهشيئا ) .(32الكهف ) .(أعناب وحففنامها بنخل وجعلنا بينهما زرعا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 .(وأعز نفراوكان له مثر فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر منك ماال ) .(33الكهف ) .(وفجرنا خالهلما را
وما أظن ) .(35الكهف ) .(ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا) .(34الكهف)

قال له صاحبه وهو حياوره ) .(36الكهف ) .(الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب ألجدن خريا منها مقلبا
لكنا هو اهللا ريب وال أشرك ) .(37الكهف ) .(أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجال

 .(38الكهف ) .(بريب أحدا
هنا نالحظ يف هذا املثل ومن هذه احملاورة الرمزية بني رجلني أحدمها كان له وضع منوذجي من شجر وزراعة 
ومياه وغلة، واآلخر مل يكن له ذلك فكان موقف األول هو أنه ظن أن هذا الوضع حيمل صفة البقاء واألبدية 

ولكن هذا املوقف يؤدي مباشرة إىل نكران الساعة  .(35الكهف ) (أظن أن تبيد هذه أبدا ما) :لذا قال
" تصميم"واليوم اآلخر حيث أن الساعة والصور مها تغري كامل يف صريورة الكون ينشأ على أنقاضه خلق 

  .(36الكهف ) .(وما أظن الساعة قائمة) :جديد للكون لذا أتبعها بقوله
ولئن رددت إىل ريب ) :س هلا معىن، أو أا أصبحت أمرا احتماليا مشكوكا فيه بقولهأي أصبحت الساعة لي
هذه األطروحة باحتمالية الساعة موجودة اآلن عند كثري من الناس  .(36الكهف ) .(ألجدن خريا منها منقلبا

إذا مل يكن هناك بقوهلم، إننا نؤمن بالساعة واليوم اآلخر فإذ كان هناك ساعة ويوم آخر فنحن الراحبون، و
 .ساعة ويوم آخر فال خنسر شيئا

 زعم املنجم والطبيب كالمها أن ال معـاد فقلت ذاك إليكمـا
 إن صح زعمكما فلست بنادم أو صح زعمي فالوبال عليكما

إن هذا مما ال يصح ملسلم ن يقع فيه ألن الساعة والصور واليوم اآلخر هي كلمات اهللا، واملسلم على ثقة 
ثها كثقته ويقينه بوجوده هو يف هذه احلياة الدنيا وثقته بوجود هذا العامل احمليط به من مشس وقمر ويقني حبدو

 .وجنوم وجمرات
قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت ) :األول امه بالكفر بقوله: فعندما رد عليه صاحبه رد عليه مبوقفني

فكان هذا املوقف هو موقف كفر حيث  .(37الكهف ) .(بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجال
خلقك من ) :أنه غطى وجتاهل قانون التطور وتغري الصريورة مع علمه بأن هذا القانون موجود موضوعيا

لكنا هو اهللا ريب وال أشرك بريب ) :أما االام الثاين فهو الشرك بقوله .(تراب مث من نطفة مث سواك رجال
  .(وال أشرك بريب أحدا) :وقف هو موقف شرك بالربوبية بقولهفكان هذا امل .(42الكهف ) .(أحدا

ألن من يؤمن بثبات األشياء واتمعات وعدم التغري الدائم يف صريورا فموقفه موقف مشرك بربوبية اهللا 
ة وناكر لقانون تسبيح األشياء هللا، أما من يؤمن بثبات الوثنية وعبادة الفرد من ويل أو زعيم فهو شرك باأللوهي
ألن الشرك باأللوهية يتولد عنه طاعة والشرك بالربوبية يتولد عنه قناعة ونظرة إىل الكون ومن باب توحيد 

وقل احلمد هللا الذي مل ) :وقوله .(164األنعام ) .(قل أغري اهللا أبغي ربا وهو رب كل شيء) :الربوبية قال
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 .(111اإلسراء ) .(يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك
جيب أن ينتبه إليه اإلنسان املسلم بأنه ال يوجد أي ثبات يف األشياء واتمعات والصناعات  هذا ما

واالختراعات واألفكار إال ما جاء من عند اهللا يف احلدود وكل شيء متحرك متغري الصريورة يسبح اهللا، وأن 
لصنا اهللا من هذه األزمة وهي طاعة فكل الطاعات لغري اهللا نسبية مرحلية ولكي خي. الثوابت ال تأيت إال من اهللا

املطلق وضع لنا العبادات اليت هي صلة العبد مع املطلق وهي ثابتة لذا نوقل ال يعبد اهللا إال مبا شرعه هو لنا 
ألننا حنن نسبيون، هذا الثبات املستقيم يف العبادة واألخالق واحلدود لكي ميارس اإلنسان فطرته احلنيفية من 

إنكار لقانون التسبيح ووقوف ضد التطور، " هو الثبات يف هذا الكون املتحرك"عريفه العام خالهلا، فالشرك بت
وهذا شرك الربوبية، وتثبيت لتشريع غري اهللا وهذا شرك األلوهية كتثبيت مذهب أو مذاهب فقهية معينة 

 .وعدم تطوير التشريع بشكل عام لكي يتناسب مع الشروط املوضوعية املتطورة دائما
 .الربوبية هو من الشرك اخلفي وشرك األلوهية هو من اشرك الظاهر وهذا ما ال يساحمنا اهللا عليهفشرك 

 .(35الكهف ) .(ودخل جنته وهو ظامل لنفسه) :من هذا املنطلق ربط لنا الشرك الظاهر واخلفي بالظلم بقوله
رك الظاهر التباع الذين وربط الش .(13لقمان ) .(يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم) :وقوله

فكيف  .(4األحقاف ) (أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك يف السموات) :يدعون الطاعة املطلقة بقوله
" وضع الشيء يف غري حمله عن غري قصد أو عنوة"ربط الشرك بالظلم، والظلم يف اللسان العريب يعين 

لشرك اخلفي عند العرب حيث أم أعطوا املوروث فسكونية الفكر والفقه والتفسري هي من أول مظاهر ا
فالتخلف شرك  (static state of mind)صفة املطلق وأكرب مظاهر الشرك قاطبة هو سكونية الفكر 

  .والتقدم توحيد
أي أن اإلنسان املسلم حىت يبتعد عن الشرك فعليه أن ينكر ظاهرة الثبات يف األشياء ويف اتمعات ويف 

يعية وجيب أن يؤمن أن كل شيء متحرك ما عدا العبادات واحلدود يف شكلها وحمتواها القوانني التشر
وأن أي ظاهرة أو قانون يعيق التطور والتقدم ". الثابت"واألخالق يف حمتواها اليت تشكل الصراط املستقيم 

انون ويف السياسة فعلى املسلم أن يكافحهما بشدة وحينف عنهما، فال ثوابت يف اتمعات ويف الدول ويف الق
فمثال إذا كان هناك قانون صدر منذ مئة سنة ومازال ساري . ألنه حني نثبت فإننا نقع يف الشرك والظلم

… املفعول إىل اليوم، واختلفت الشروط املوضوعية لتطبيقه وهو ساري املفعول فهذا شرك وفيه منتهى الظلم
 .وقس على هذا

حيث ال يوجد شعار خمتصر " ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا"مية إال هلذه فإنه ال ثوابت يف شعاراتنا اإلسال
مفيد جامع مانع كهذا الشعار الذي يدمج كل قوانني التطور والتقدم والعدالة يف مجلة واحدة فال قوالب 

جاهزة إال هذا الشعار وهذا ما جيب أن تسعى إليه أي دولة عربية إسالمية يف دستورها حيث جيب أن تنص 
 :ول مادة يف الدستور على ما يليأ
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حبيث إذا مل تصدر مرة أخرى  "مثال"كل القوانني اليت تصدر يف الدولة يعاد النظر فيها كل سبع سنوات 
معدلة أو بدون تعديل ومل يعد النظر فيها تصبح غري نافذة املفعول على شرط أن تكون هذه التشريعات ضمن 

 .حدود اهللا
ستور الدولة العربية اإلسالمية يدل على مصداقية عقيدة التوحيد عندها وجيعل إن نصا من هذا النوع يف د

املشرعني والقانونيني يف حالة عمل دائم دون كسل وخيبة، ويف الوقت نفسه تصبح األحزاب واملنظمات 
 ألا الشعبية والنقابية والصحافة ذات فعالية كبرية، فمن خالل مؤمتراا وصحفها تدعو إىل تعديل القوانني

هذه املادة هي . قانعة ومتأكدة بأن دستور دولتها ينص على إعادة النظر بالقوانني وإال فإا ستفقد مفعوهلا
 .لتفادي الشرك اخلفي

 :فهي" شرك األلوهية"أما املادة املخصصة لتفادي الشرك الظاهر 
بقاء أو استمرارية، وكل واحد  ال يوجد يف الدولة العربية اإلسالمية طاعة مطلقة وال حكم مطلق وال -   أ

يسمع منه ويرد عليه، وإن الطاعة املطلقة هي حلدود اهللا، والطاعة النسبية هي للقوانني املتحركة املتبدلة دائما 
 .ضمن احلدود، وإن حرية الفكر هي من أقدس املقدسات يف هذه الدولة

املوضوعية، لذا فإن منهج التفكري املوضوعي إن الدولة العربية اإلسالمية مبنية على البينات املادية  -  ب
والبحث العلمي والتطور والتصور املبين على التصديق، ال التصديق املبين على التصور هو الذي حيدد خط 

سري الدولة، وااللتزام ذا املنهج هو الذي حيدد مصداقية الناس يف هذه الدولة بغض النظر عن احلسب 
 .ي يشغله أي شخصوالنسب وموقع املسؤولية الذ

هاتان السمتان مها اللتان حتددان بنية الدولة العربية اإلسالمية بغض النظر عن البنية االقتصادية التارخيية ألما 
 .صاحلتان لكل البىن االقتصادية

فما هو الكفر؟ هل ميكن أن يكون كل مشرك كافر؟ أو كل  .لقد عرفنا الشرك بكل جوانبه الظاهرة واخلفية
 شرك؟كافر م

عن " احلقيقة"التغطية والستر ونكران املوجود "وهذا الفعل يعين يف اللسان العريب " كفر"جاء لفظ الكفر من 
وهي القرى املغطاة بثنايا اجلبال، وجاء اسم الكفر للمناطق " الكفر"ومنه جاء اسم " سابق معرفة أو جهل

 .الزراعية النائية
كمثل غيث أعجب الكفار نباته مث يهيج فتراه ) :ي املباشر يف قوله تعاىليف املعىن اللغوي املاد" كفر"فجاء فعل 

مبعىن الناس الذين يعملون يف الزراعة حيث أم حيفرون األرض " الكفار"هنا جاءت  .(20احلديد ) .(مصفرا
 .ويضعون البذار مث يغطونه ويسترونه

ألكفرن ) :ة عن سابق معرفة لقوله تعاىلوجاء أيضا من كفر معىن التكفري والكفارة والكفران وهو التغطي
والذين آمنوا ) :وقوله تعاىل .(195آل عمران ) .(عنهم سيئام وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األار
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هنا نكفر أي نغطي ونستر عن سابق معرفة وهو  (7العنكبوت ) .(وعملوا الصاحلات لنكفرن عنهم سيئام
أو كفارة طعام ) :أما الكفارة فهي عمل لستر الذنب كقوله تعاىل .عرفةما نسميه اليوم التغاضي عن سابق م

فمن يعمل من ) :وعندما أخرب بأن اهللا ال يغطي وال يستر للناس أعماهلم الصاحلة قال .(95املائدة ) .(مساكني
 .(94األنبياء ) .(الصاحلات وهو مؤمن فال كفران لسعيه

للحقيقة عن جهل وجتاهل ويعرب عن هذا املوقف بلسان مقال ال إن الكفر مبعناه العقائدي هو تغطية وستر 
فالعرب قبل اإلسالم كانوا مشركني شرك ربوبية فكان الشرك لسان حال حيام وسلوكهم . بلسان حال

ولئن سألتهم من خلق السموات ) :دون أن يقولوا ويعلنوا أم مشركون بل على العكس كانوا يعلنون بقوهلم
وكان حممد صلى اهللا عليه وسلم منهم ولكنه  .(61العنكبوت ) .(مس والقمر ليقولن اهللاواألرض وسخر الش

رفض الواقع الذي كانوا يعيشون فيه ولكنه مل يعلم ما هو البديل، أي أنه رفض الواقع املشرك دون معرفة 
  .البديل، هذا قبل اإلسالم

حنن )ى اهللا عليه وسلم ووضعه قبل اإلسالم وعندما جاءه الوحي أعطاه البديل لذا قال تعاىل عن حممد صل
وقوله  .(3يوسف ) .(نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني

 .(52الشورى ) .(اآلية… وكذلك أوحينا إليك روحا ن أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان) :تعاىل
تمع هي ظاهرة تسبق تقدمي البديل وهذه الظاهرة هي من اإلرهاصات الصحية لذا فإن ظاهرة الرفض يف أي جم
 .ألي ثورة أو حركة إصالحية

 :وعندما بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم انقسم الناس إىل ثالثة أقسام
 ."املؤمنون"قسم آمن به  - 1
 .قسم مل يؤمن به ومل يقف ضده فبقوا مشركني - 2
 . مواقف علنية عدائية فهؤالء باإلضافة إىل شركهم أصبحوا كافرينقسم مل يؤمن ووقف ضده يف - 3

 .هنا جيب أن نفهم متاما معىن الكفر الذي هو لسان مقال وموقف أما الشرك فلسان حال قناعة وطاعة
  :وهكذا نالحظ كيف وصف القرآن الناس الذين وقفوا ضد دعوة األنبياء بقوله

 .(معرضون)الحظ قوله  .(3األحقاف ) .(والذين كفروا عما أنذروا معرضون) -
 .(قال الذين كفروا) :الحظ قوله .(12العنكبوت ) .(وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) -
 .(ليقولن) :الحظ قوله .(58الروم ) .(ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إال مبطلون) -
 .(7سبأ ) .(ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل) -

 ."قال"الحظ 
 .(31سبأ ) .(وقال الذين كفروا لن نؤمن ذا القرآن) -
 .(47يس ) .(قال الذين كفروا للذين آمنوا) -
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 .(170الصافات ) .(فكفروا به فسوف يعلمون) -
 .(27هود ) .(لنافقال املأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشرا مث) -
 .(60هود ) .(إال إن عاداً كفروا رم أال بعدا لعاد قوم هود) -

، 73التوبة ) .(يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم)لذا قال اهللا للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
 .(9التحرمي 

 .(136النساء ) .(بعيداومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال ) -
مث الحظ موقف الكفر . وعلى هذا فإن منكري اهللا ورسله واليوم اآلخر ال نقول عنهم ملحدين بل هم كفار

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن ) :كيف جاء بصراحة كبرية على أنه لسان مقال وموقف بقوله
 .(73املائدة ) .(إن اهللا ثالث ثالثةلقد كفر الذين قالوا ) .(72- 17املائدة ) .(مرمي

فإن اهللا يأيت ) :فقال له إبراهيم (أنا أحي وأميت)والحظ موقف الذي آتاه اهللا امللك مع إبراهيم بقوله 
 .(258البقرة ) .(فبهت الذي كفر)فكان اجلواب  .(بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب

ووما ) .(105يونس ) .(وال تكونن من املشركني) :بقولهوليبني أن الشرك لسان حال وهو غري الكفر بينه 
 .(وما كان من املشركني) .(120النحل ) .(ومل يك من املشركني) .(108يوسف ) .(أنا من املشركني

قالوا آمنا ) :وقد أورد الشرك والكفر يف آية واحدة ولكل لفظ منهما معناه اخلاص بقوله .(123النحل )
 .(84غافر ) .(ا به مشركنيباهللا وحده وكفرنا مبا كن

سنلقي يف قلوب الذين ) :واضحا ضد كل مظاهر الشرك، وقوله" قالوا"أي اختذنا موقفا علنيا " كفرنا"هنا 
 .(151آل عمران ) .(كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا

شركني كافة كما وقاتلوا امل) :وأما من حيث القتال فقد أمر اهللا بقتال املشركني عندما يقاتلون املؤمنني بقوله
جاهد الكفار واملنافقني واغلظ ) :أما الكفار فقد نصح بأشد من ذلك بقوله .(36التوبة ) .(يقاتلوتنكم كافة

 .(9، التحرمي 73التوبة ) .(عليهم
ألنه دائما  .(35النحل ) .(وقال الذين أشركوا) :وهكذا فإننا ال نرى يف الكتاب كله إال آية واحدة تقول

سيقول الذين أشركوا لو شاء ) :وآية واحدة تتحدث عن املستقبل وهي. سان حال وقناعةيعطي الشرك كل
اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا قل هل عندكم 

ية يف معناها إن هذه اآل .(148األنعام ) .(من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصون
 :املعاصر وتطبيقها احلايل هي

 .قانوين ومعريف" شرك خفي"تعيش أمة من األمم يف وضع سكوين متخلف  - 1
شرك "هذه األمة ال يوجد عندها قوانني متطورة أي أا تطيع قوانينها البالية القدمية أي قوانني مطلقة  - 2
 ."ظاهر
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 .هللا حترميا دائما غري ظريفوحرم مشرعو هذه األمة كثريا مما أحل ا - 3
انظر مبحث املرأة "هذه احلال تنطبق على املسلمني متاما فالفقهاء املسلمون السابقون حرموا كثريا مما أحل اهللا 

فإذا قلنا للفقهاء احلاليني غريوا هذا الفقه  .(148األنعام ) .(وال حرمنا من شيء) :لذا قال" يف اإلسالم
فإذا قلنا هلم ذلك  .(148األنعام ) .(عندكم من علم فتخرجوه لنا هل) :فسريفضون ذلك لذا قال

 :فسخرجون لنا باآلراء اليت كتبت يف القرنني الثاين والثالث اهلجري وسيبتعدون عن آيات الكتاب لذا أجام
 ومن ناحية أخرى .فالكتاب ال ريب فيه والباقي فيه ريب فيصبح ظنا هذا من ناحية .(إن تتبعون إال الظن)

  .(148األنعام ) .(سيقول الذين أشركوا) :عندما قال
فعندما . هذا يعين أم مل يقولوا بعد من ناحية، ومن ناحية أخرى سؤال استفهامي وليس موقف إنكار بعد

 .أتاهم اجلواب واختذوا بعد ذلك موقفا مضادا أصبحوا كافرين
مندون من شيء حنن وال آباؤنا وال حرمنا من دونه  وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا) :أما قوله تعاىل

نرى أن هذه اآلية  .(35النحل ) .(من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إال البالغ املبني
فجاءت هذه اآلية  .(سيقول الذين أشركوا) :من سورة األنعام حيث بدأت بقوله 148هي جواب لآلية 

فعلينا أن ال نعبث . فقط" احلدود"ال حمرمات من عند اهللا غال ما جاء يف الرسالة  وقد أكد فيها أنه. جوابا هلا
 .بكلمة حرام فهي كلمة كبرية جداً

 
 :"وبالوالدين إحسانا"الوصية الثانية  -

 :لقد وضع اهللا بعد الشرك باهللا هذه الوصية، وذلك لسببني
تشار، فإذا نظرنا إىل احلياة النباتية نرى أن الشجرة إن أساس احلياة هو التكاثر والتباعد واالنفصال واالن - 1

ترعى بذورها حىت تنضج مث تنفصل البذرة من الثمرة األم لتكون شجرة بنفسها وقد تشارك هذه البذرة بعد 
وغذا نظرا إىل احلياة احليوانية رأينا أن الوالدين يرعيان أطفاهلما بتقدمي . االنفصال الشجرة األم يف غذائها

هلم والدفاع عنهم حىت سن معينة مث ينفصل األوالد عن األبوين انفصاال كامال، وقد يتناحر األبناء مع  الطعام
  .اآلباء على الفريسة والطعام، وهذه هي سنة اهللا يف خلقه حىت يف اإلنسان

ألوالد فاإلنسان وهو طفل كائن بشري يسلك سلوكا حيوانيا وأبواه وجمتمعه يعلمانه، واألم واألب يرعيان ا
فقد أمرنا . مث يكرب األوالد وينفصلون عنهما وقد يهاجرون إىل مكان آخر بعيد ابتغاء العلم والعمل والرزق

اهللا من الناحية اإلنسانية ال من الناحية البشرية أن حنسن آلبائنا وأال ننساهم كما تنسى البهائم والديها 
 .(23اإلسراء ) .(أف وال تنهرمها فال تقل هلما) :ونرعاهم وال نقول هلم إال قوال حسنا

مل يوص اهللا اآلباء بأوالدهم ألن حرص األبوين على األبناء ليس من الوصايا اإلنسانية وإمنا هو من الغرائز 
ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهناعلى وهن وفاله يف عامني أن اشكر يل ) :البشرية حيث قال تعاىل

ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله ) .(14 لقمان) .(ولوالديك إيل املصري
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وفصاله ثالثون شهرا حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي 
  .(15األحقاف ) .(اآلية..

مرحلة بداية االعتماد على النفس  أي أن عيد امليالد الثاين للطفل عند املسلمني هو عيد هام جدا، إذ أنه
هنا ذكر الفصال يف عامني وذكر احلمل والفصال يف ثالثني شهرا، فأورد احلد األدىن للحمل وهو ". الفصال"

 .إمتام ستة اشهر والدخول يف الشهر السابع
عارفهم وخربام إن أساس احلياة اإلنسانية هو التقدم والتطور وزيادة املعارف، فاألبوان يعطيان األوالد م -2

املتراكمة، فيأخذا ألوالد هذه اخلربة واملعارف ليزيدوا عليها ويطوروها وهنا حتصل املأساة واملصادمة بني اآلباء 
فاألب والأم ينتميان إىل جيل، واألوالد ينتمون إىل جيل آخر، . واألبناء بصراع متصاحل هو صراع األجيال

األوالد بطريقة املعاش واألعراف والتفكري اليت كانت سائدة عندما واألب واألم حياوالن جاهدين أن يلزما 
كانوا شبابا، واألوالد يرفضون هذه الطريقة، ولو أطاع األوالد الوالدين يف هذه املشكلة لوقف تطور 
قليدا اإلنسانية عند حد معني ورجعناإىل اململكة احليوانية حيث أن األبناء يف اململكة احليوانية يقلدون اآلباء ت

  .طبق األصل متاما
ووصينا ) :وقد حسم اهللا سبحانه وتعاىل هذا املوقف لصاحل التطور والتقدم ومل يعتربه عقوقا للوالدين بقوله

اإلنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما إيل مرجعكم فأنبكم مبا كنتم 
 .(تعملون

ى أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا وإن جاهداك عل) .(8العنكبوت)
لقد جاء هذا احلسم يف  .(15لقمان ) .(واتبع سبيل من أناب إيل مث إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون

الطلب  فهنا اجلهاد ال يعين األمر أو". جاهداك"ويف كلتا اآليتني جاء فعل  .(15ولقمان )اآليتني العنكبوت 
لتشرك يب ما ليس لك ) :ولكنه مرة قال. وإمنا هو أكثر من ذلك فاجلهاد عملية مستمرة يومية يبذل فيها جهد

  .(على أن تشرك يب ما ليس لك به علم) :واملرة الثانية (به علم
 ففي احلالة األوىل جاء خرب صراع األجيال كأن يقول الوالدان كنا نلبس هكذا وكنا نفعل هكذا وكانت

لذا قال " شرك ربوبية"معلوماتنا عن الطبيعة هكذا ي املستوى املعريف القدمي ويطلبان من األبناء التقيد بذلك 
ويف احلال الثانية جياهد الوالدان األوالد على ثبات الطاعة املطلقة هلما . وحسمت لصاحل األبناء" فال تطعهما"

ويضعاا شرطا للغضب " شرك ظاهر"ر والتصرف أي إشراك أوامرهم حبدود اهللا بدون أي جمال لالختيا
وصاحبهما يف الدنيا ) :مث أضاف على ذلك (فال تطعهما) :والرضا فهنا أيضا حسمت لصاحل األبناء بقوله

  .(15لقمان ) .(معروفا
ما أي على األوالد أن يتبعوا األعراف السائدة يف حماولة الطاعة الوالدين وأن حيسنوا إليهما وأن ال يقولوا هل

ولكن على األبناء أن يكونوا أذكياء، عندهم حلم وكياسة يف معاجلة " وال تنهرمها"أف وال أن يطردومها 
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القضية لذا فقد حسم سبحانه وتعاىل قضية صراع األجيال لصالح األبناء من ناحية التطور والتقدم يف 
ة، ويف هاتني الناحيتني يوجد متييز عن األعراف وطرق املعاش واللم وحسمها لصاحل اآلباء من الناحية األخالقي

احليوان، أي أن اإلنسان جيب عليه أن يتطور ويتقدم وال يكون صورة طبق األصل لوالديه وعليه أيضا أن 
 .وهاتان الناحيتان مفقودتان يف اململكة احليوانية. حيمل قيما أخالقية جتاه والديه

 
 :الوصية الثالثة واخلامسة -

 .(دكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهموال تقتلوا أوال) -3
 .(وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق) -5

وال ) :ال تفهم الوصية الثالثة إال إذا ربطت وقورنت مع الوصية اخلامسة حيث أن كلتيهما تبدأ بأمره تعاىل
 .(تقتلوا

ى، فالسؤال األول الذي يطرح نفسه والولد هو الذكر واألنث (وال تقتلوا أوالدكم)ففي الوصية الثالثة جاءت 
 أليس الولد نفسا؟ ملاذا مل يدمج الوصية الثالثة مع الوصية اخلامسة؟: اآلن

والسؤال الثاين هو أنه يف الوصية الثالثة حدد الشروط اليت حرم فيها قتل الولد وهي من إمالق أي إذا كانت 
مسة فجاءت النفس اليت حرم اهللا، فهذا يعين أما يف الوصية الخا. احلالة ليست إمالق فيجوز قتل الولد

إال )بالضرورة جيوز قتل النفس اليت مل حيرمها اهللا، مث وضع شرطا آخر لقتل النفس اليت حرمها اهللا وهو 
فنشرح الوصية اخلامسة  .فهذا يعين أن هناك فرقا كبريا جوهريا بني الوصية الثالثة والوصية اخلامسة .(باحلق

 .رح الوصية الثالثةويف ضوء شرحها سنش
فكل كائن حي يتنفس ويأخذ . ومنها جاءت النفوس واألنفس والنفس والتنفس" نفس"فالنفس جاءت من 

األوكسجني بطريقة ما حسب درجة تطوره إما بشكل مباشر بعد الوالدة أو بشكل غري مباشر عن طريق دم 
فاحليوانات كلها أنفس كائنات حية وكذلك . األم قبل الوالدة بالنسبة للحيوانات العليا ومن ضمنها البشر

فقد أحل . اإلنسان بوجوده الفيزيولوجي البشري فهو نفس، فنقول النفس البشرية حيث أن فيها جهاز تنفس
 :وقوله .(4املائدة ) (قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح) :اهللا لنا قتل األنفس غري البشرية بقوله

 .(أحلت لكم يمة األنعام) :وقوله .(96املائدة ) (مه متاعا لكم وللسيارةأحل لكم صيد البحر وطعا)
  .(30احلج ) .(وأحلت لكم األنعام غال ما يتلى عليكم) .(1املائدة )

قل ال أجد يف ما أوحي ) :وقد أحل لنا اهللا سبحانه وتعاىل هذه األنفس بالقتل وحرم علينا أن نأكلها ميتة بقوله
هذه األنفس  (145األنعام ) .(يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خرتير إيل حمرما على طاعم

 .(وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا) :اليت أحل اهللا لنا قتلها ومل حيلل لنا أكل حلومها إال بعد قتلها لذا قال
  .(151األنعام )

 .نيةفالنفس اليت حرم اهللا قتلها هي النفس البشرية والنفس اإلنسا
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فالنفس البشرية هي الوجود احلي الفيزيولوجي أو هي الوجود اإلنساين ككائن حي فقط والذي يفهم من 
قتلها هو انتقاهلا من احلياة إىل املوت عن طريق الشنق أو الذبح أو اجلروح أو السم أو إطالق النار عليها و 

 .احلرق
 نسانية أما النفس الثانية اليت حرم اهللا قتلها وهي النفس اإل

  "إنسان= روح + بشر "
وهي أن يبقى اإلنسان كائنا حيا كبشر وميوت كإنسان أي قتل كل األحاسيس واملشاعر اخلرية والشريرة معا 

 .(فأهلمها فجورها وتقواها* ونفس وما سواها ) :هذه النفس اليت قال عنها اهللا. وحتويله إىل يمة أو آلة متاما
  .نسانية هو قتل هذه النفس املليئة مبشاعر الفجور والتقوى معافقتل النفس اإل (8- 7الشمس )

هذه النفس اليت تقل باإلرهاب والتعذيب والقمع والكذب والغش، هلا حقوق . وحتويل اإلنسان إىل يمة
وقد انتبهت اإلنسانية إىل هذه النفس بعد احلرب العاملية الثانية حتديدا حني صدرت عن األمم املتحدة . أيضا
حث أن حق البشر هو احلياة والعناية بالصحة اجلسدية وحق اإلنسان " ال حقوق البشر"يق حقوق اإلنسان وث

هو احلرية والكرامة والعناية بالصحة النفسية، وإن الفجور والتقوى يف عالقة جدلية هي النفس اإلنسانية 
 .(وقد خاب من دساها* كاها قد أفلح من ز) :والترجيح بينهما ال يأيت إال عن طريق التربية لذا قال

والصحة النفسية  "البشر"لذا فإن عناية أي جمتمع بأفراده تتضمن العناية بالصحة اجلسدية  (10- 9الشمس )
أي جيب أن يقوم اإلنسان بعمل يستحق . هذه النفس البشرية واإلنسانية ال جيوز قتلها إال باحلق". اإلنسان"

يعين أن الذي تريد  .(إال باحلق)وقوله أيضا " النفس بالنفس"احلق قوله عليه هذه العقوبة، وقد حدد اهللا هذا 
أما قتل . قتله جيب أن يكون قاتال تصديقا ال تصورا أي ال ميكن قتل النفس إال بعد البينات املادية املوضوعية

 .النفس اإلنسانية فقد حرمه اهللا يف كل األحوال حىت مع ارمني
لمني أن نكون واعني هلذه الناحية، لذا علينا أن نعلم ن املشايف واخلبز والطعام وجيب علينا حنن العرب املس

والسكن ليست بديال حلرية اإلنسان وليست مثنا هلذه احلرية حيث أن كل أمر منها يتمم اآلخر وال يعترب 
 .واحلرية أيضا ليست بديلة للمشايف والطعام واخلبز والسكن .بديال هلا

نسان ميكن أن يتنازل عن حريته مقابل الطعام والشراب والسكن، هذه األطروحةهي قد يقول قائل إن اإل
فإذا أخذت حرية اإلنسان ومل تعطه الطعام والشراب والسكن، فكيف ميكن أن . أطروحة القمع واإلرهاب

 يطالب ا؟ إذا أخذت منه حريته وسلبتهكل األقنية اليت مكن أن يطالب ا فيفقد بذلك طعامه وشرابه
ولكن العكس هو األصح، فإذا أخذ اإلنسان حريته من خالل الصحافة واملؤسسات احلرة . وحريته معا

واألحزاب دون أن يأخذ اخلبز والسكن فتبقى عنده إمكانية املطالبة واحلصول عليها حيث أن احلياة واحلرية 
 .اإلنسانية هي أغلى ما ميلكه اإلنسان وال ميكن مقايضتها بأي شيء آخر

ذلك أن احلد األعلى لعقوبة . ا جيب أن ننبه إىل ناحية يف غاية األمهية وهي جتاوز حدود اهللا يف قتل النفسوهن
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أي أن الذي يستحق اإلعدام هو . وقد شرحتها يف حمبث احلدود "النفس بالنفس"قتال لنفس هو اإلعدام 
فأي جتاوز منا لدولة يف غري حالة  .(احلقإال ب)القاتل عن عمد وقصد وجيب أن تقام البينات املادية عليه لقوله 

احلرب حلدود اهللا يف هذه الناحية يؤدي بالضرورة إىل شناعات تقشعر هلا األبدان وهي محالت القتل اجلماعية، 
كأن تكال التهم غري املدعمة بأدلة مادية حتت شعار أعداء الشعب أو أعداء الثورة، وحتت هذه التهم يفتح 

وقد حصل هذا يف أملانيا النازية وروسيا الستالينية، حيث قتل املاليني دون . من الناس باب اإلعدام ملاليني
 .بل رد مواقف فكرية. إدانات مادية

وال ) :لقد حرم اهللا قتل الولد يف حالة واحدة وهي اإلمالق فقال تعاىل: ولننتقل بعد هذا إىل الوصية الثالثة
وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن ) :وقال .(151األنعام ) .(تقتلوا أوالدكم من إمالق
 .(31اإلسراء ) .(قتلهم كان خطئا كبريا

هل هناك من الوالدين من يقتل ولده حيث أن هذه الوصي موجهة للوالدين؟ وهل إذا قتل : ويبقى سؤال
ة اخلامسة؟ هنا ال ميكن تفريق هذه اإلنسان ولده فهو حر وال يعاقب؟ أو ليس الولد نفسا وتنطبق عليه الوصي

  .الوصية عن الوصية اخلامسة إال إذا كان اخلطاب موجها ملشكلة ختص الوالدين فقط وحصرا
وهذه املشكلة هي مشكلة اإلجهاض، ألن الولد يصبح نفسا بعد الوالدة فتنطبق عليه الوصية اخلامسة وحيتاج 

" باإلجهاض"م أنثى وهو يف رحم األم وهو ما نسميه اليوم إىل وصية خاصة وهي حترمي قتل الولد ذكرا كان أ
 :ألن هذه املشكلة ختص الوالدين بشكل أساسي مث اتمع، فهنا مل يقل وال تقتلوا أوالدكم إال باحلق بل قال

فاإلمالق غري الفقر حيث . أي هذه هي احلالة اليت حرم اهللا فيه اإلجهاض .(وال تقتلوا أوالدكم من إمالق)
وهو أصل يف اللسان العريب يعين تنظيف الثوب ومسحه ومنها جاءت املمالقة وهي ما " ملق"من  جاءت

فاإلمالق هو نظافة اإلنسان من املال وهو سبب اقتصادي . تعبريا عن النفاق" متسيح اجلوخ"نسميه اليوم 
من )عى الولد فإذا أراد أحدهم أن يقتل ولده عن طريق اإلجهاض بسبب عدم وجود قدرة مايل لري. حبت
إذا كان اإلجهاض هلذا السبب فهو  .(خشية إمالق)أو خياف أن ال يوجد عنده مال لريعى الولد  .(إمالق
 .حرام

وعلى علماء الطب أن " من إمالق أو خشية إمالق"وهناك كثري من احلاالت األخرى اليت ال ينطبق عليها 
يعترب اإلجهاض فيها حالال، أما بعد والدة الطفل حيددوها متعاونني ويشرحوها للمسلمني على أا حاالت 

فمهما كانت احلال فعلى اإلنسان املسلم أن يقبل ذلك وال يقتل الولد ألنه أصبح نفسا، يف هذه احلالة تنطبق 
حالة والدة طفل مشوه : وهذه مشكلة أخالقية يعاين منها كل أطباء العامل يف حالتني. عليه الوصية اخلامس

 .وحالة املريض الذي يتعذب وال أمل يف شفائه. حماولة اإلبقاء على حياتهوالعناية به و
أما حاالت منع احلمل أصال فال يسأل عنها أهي . هذه الوصية جاءت عن قتل الولد أي اإلجهاض بعد احلمل

يه حالل أم حرام، أو هي عمل أخالقي أم غري أخالقي؟ ألا حالل فهي عبارة عن إجراء فين حبت وال يوجد ف
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 .أية خمالفة للمنظومة األخالقية والتشريعية يف اإلسالم
أقول هذا غري صحيح ألن العرب كانت تئد . قد يقول البعض إن هذه الوصية جاءت لتحرمي وأد البنات

وأما األوالد فهم الذكور . ووأد البنات يدخل حتت بند الوصية اخلامسة هذا من ناحية. البنات بعد الوالدة
فهي ليست للعرب فقط . مث إن هذه الوصايا جاءت ألهل األرض قاطبة ولكل زمان ومكان. واإلناث معا

عليكم يف هذه احلالة أن تعترفوا أوال : فإذا أصر الفقهاء على هذا الرأي نقول. وليست للقرن السابع امليالدي
قل يا أيها ) :ةأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان رسوال للعرب فقط وليس للناس وعليكم أن تنسخوا آي

 .!لكي يكون رأيكم صحيحاً (158األعراف ) .(الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا
 
 :الوصية الرابعة -

 .(151األنعام ) .(وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) -4
 .(33األعراف ) .(اآلية…إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن)

. مع فهذا يعين أنه يوجد على األقل ثالثة أعمال خمتلفة تعترب كل منها فاحشةهنا جاءت الفواحش بصيغة اجل
لقد جاءت يف الكتاب بكل األمور اليت حرمها اهللا وتتعلق بالعالقات اجلنسية حصرا والفاحشة اسم جنس 

اآلثام فمثال السرقة وشرب اخلمر وامليسر ليست من الفواحش وإمنا هي من . للعالقات اجلنسية غري املشروعة
 ."إمث"مجع 

 :فالعالقات اجلنسية احملرمة اليت جاءت يف الكتاب صراحة واليت مسيت فواحش هي التالية
النساء ) .(وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال) - 1

22). 
يف سورة النساء  (23، 22)وردت يف اآلية وهذا ما نسميه اليوم نكاح احملارم حىت ولو بعقد نكاح واليت 

 .وهي حالة احلد األدىن يف حترمي النكاح
 .(80األعراف ) .(ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من العاملني) - 2

 .(81األعراف ) .(إنكم لتأتون الرجال شهوة من ون النساء بل أنتم قوم مسرفون)
 .(32اإلسراء ) .(إنه كان فاحشة وساء سبيال وال تقربوا الزىن) -3

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا )وعندما صرف اهللا سوء امرأة العزيز عن يوسف 
 .(24يوسف ) .(املخلصني

النوع األول ذو منشا غريزي حبت وهو : هنا نرى ملاذاذكر الفواحش بصيغة اجلمع، ونرى أن للفاحشة نوعني
لألنثى، هذه الناحيةموجودة عند كل خملوقات رب العاملني احلية مبا فيها اإلنسان وهي عملية نكاح الذكر 

 .(وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى) :اجلماع الغريزية وهي صفة بشرية حبتة ال جمال لنفيها واالستغناء عنها
  .(45النجم )
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اقدية إنسانية حبتة لذا مسى العقد الذي جيامع وقد أضاف اهللا سبحانه وتعاىل للجماع الغريزي البشري صفة تع
فهذا العقد يقوم على . وهذا العقد ذو صيغة اجتماعية" عقد زواج"ال " عقد نكاح"مبوجبه الذكر األنثى 

ثانيهما حترمي اجلماع اجلنسي بني ذكر . أساسني أوهلما حترمي نكاح احملارم الوارد يف سورة النساء حىت ولو بعقد
وهذا متييز إنساين حبت عن اململكة احليوانية فال يوجد عند احليوانات حمارم وال . احملارم إال بعقدوأنثى من غري 

أما أي عالقة . وقد وضع اهللا سبحانه وتعاىل اجلماع كحد أعلى للعالقة بني الذكر واألنثى. يوجد عقود نكاح
اآلداب "ينظر إليها من باب األعراف بني ذكر وأنثى ال تنتهي باجلمع اجلنسي فهي ليست من الفواحش وإمنا 

 .فالفرج هو الذي يصدق الفاحشة أو يكذا". العامة
أما الناحية الثانية فهي ليست غريزية وإمنا جاءت من شهوة إنسانية واعية ومدركة وميارسها اإلنسان عن 

وهذا أحد " اطاللو"طريق التعليم اخلاطئ أو عن طريق شروط موضوعية غري صحية وهو نكاح الذكر للذكر
أتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من )لذا قال لوط لقومه عن اللواط " النشوز"أنواع الشذوذ اجلنسي 

 .ومسيت هذه العالقة فاحشة (80األعراف ) .(العاملني
الفاحشة الظاهرة هي املذكورة بشكل . فلنأخذ وال ما ظهر منها (ما ظهر منها وما بطن) :أما قوله تعاىل

ما هي الفواحش : يبقى اآلن استفسار مهم وهو. ح وظاهر يف الكتاب وهي الزىن واللواط ونكاح احملارمصري
الباطنة؟ لقد أورد اهللا سبحانه وتعاىل مثاال على الفاحشة الباطنة وهو عندما ميارس الرجل اللواط مع زوجه 

  .حل هلافهي أمام الناس زوجه وتزوجها حسب شريعة اهللا ورسوله فهي حل له وهو 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث )فإذا أراد الرجل أن يأيت زوجته لواطا ال من حيث أمره اهللا أن يأتيها من فرجها 

، هذا النوع من اللواط يسمى فاحشة باطنة وهذا ما أمساه اهللا يف سورة النساء (222البقرة ) .(أمركم اهللا
بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا  وإن امرأة خافت من) :النشوز اجلنسي من الرجل بقوله

النساء ) .(بينهما صلحا خري وأحضرت األنفس الشح وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا
ففي هذه احلالة قد يطلب الزوج . هذه اآلية خاطبت املرأة اليت ختاف من زوجها الفاحشة الباطنة (128

وهنا ختاف . فإذا امتنعت فيعرض عنها وال ميارس اجلنس معها من حيث أمره اهللاممارسة اللواط مع زوجه 
الزوجة من هذه الفاحشة وميكن أن تطلب الطالق وتلجأ إىل الفضيحة، فهنا نصحها اهللا سبحانه وتعاىل هي 

  .(128النساء ) (…فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري) :زوجها بقوله
فال جناح عليهما أن يصلحا ) :هو الدليل القوي أن هذه اآلية جاءت للشذوذ اجلنسي ألنه قالهذا القول 
ألنه مىت يسمي اهللا الصلح بني الناس على أجنحة حيث قال عن الصلح يف هذه احلالة بأنه  .(بينهما صلحا
ز أن يصلحا بينهما بأن تعرضه أي على املرأة أوالً ألا هي املخاطب، والرجل ثانيا ألنه هو الناش. ليس جبنحة

وأحضرت ) :على طبيب وحتاول إصالح زوجها ما أمكن، على أن يكون الزوج إجيابيا معها لذا قال سبحانه
وتعين يف اللسان العريب أن حيتفظ اإلنسان باملال " شح"والشح جاء من  (128النساء ) .(األنفس الشح
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  .واملغامن واإلجيابيات كلها لنفسه دون اآلخرين
أي على املرأة أن ال جتعل من زوجها مهزأة وحتاول أن حتتفظ بكل شيء غيجايب لنفسها دون أن تذكر 

إجيابيات زوجها وكذلك الرجل ال يلقي بكل التبعة على زوجه بل عليهما التعاون وإصالح ما بينهما وعدم 
وهناك . حيا ال طالقا عدائياوإذا حصل الطالق فيكون طالقا صل. اللجوء مباشرة إىل الطالق وإىل الفضيحة

 .نوع آخر من الفاحشة الباطنة وهو لواط الرجل مع أية امرأة غري زوجه من غري احملرمات مبوافقتها
جاءت بصيغة أخرى  (151)هذه الوصايا اخلمس اليت جاءت يف سورة األنعام يف آية واحدة هي اآلية رقم 

 :ها احلكمة وهذه اآليات هيأكثر تفصيال يف سورة اإلسراء وبأكثر من آية ومسا
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما ) -

 .(23اإلسراء ) .(أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا
لربط يف مبحث هنا نالحظ كيف ربط التوحيد وعدم الشرك برب الوالدين يف آية واحدة، وقد شحرت هذا ا

 .يف هذه اآلية جاءت الوصية األوىل والثانية" وبالوالدين إحسانا"حول 
 .(31اإلسراء ) .(وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبريا) -

من عدم إمكانية أي اخلوف افتراضا  .(خشية إمالق)يف هذه اآلية جاءت احلالة الثانية من الوصية الثالثة وهي 
أما احلالة  .هنا وضع األوالد قبل الوالدين .(31اإلسراء ) .(حنن نرزقهم وإباكم) :صرف املال لذا أضاف

هنا وضع الواليدن قبل  .(151األنعام ) .(وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم) :األوىل
  .األوالد، ألن اإلمالق هنا موجود فعال ال افتراضا

حيث  .(31اإلسراء ) .(إن قتلهم كان خطئا كبريا) :ا نالحظ التعليق املهم جدا يف آخر اآلية يف قولهوهن
على أساس أنه خطء كبري ومل يقل جرمية أو جمرمني ومل يضعه " من إمالق"وضع اإلجهاض لسبب اقتصادي 

ه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ) :مبرتلة القتل املتعمد مع سابق اإلصرار بقوله
 .ونالحظ دقة الصيغة اإلهلية يف الوصايا .(93النساء ) .(عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

 .(32اإلسراء ) .(وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيال) -
 .هنا وضع إحدى حاالت الوصية الرابعة

قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل إنه وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن ) -
 .(33اإلسراء ) .(كان منصورا

وهو أنه عقوبة من يقتل إنسانا ظلما أي بدون ذنب اقترفه  (إال باحلق)هنا وضع الوصية اخلامسة وشرح معىن 
له عنوة أو عن غري وكما شرحت أن الظلم هو وضع الشيء يف غري حم". النفس بالنفس"ويستحق عليه القتل 

وهنا نالحظ أيضا كيف وضع القتل " القتل اخلطأ"وظلم عن غري قصد " القتل املتعمد"قصد أي ظلم مقصود 
 .(33اإلسراء ) .(فال يسرف يف القتل)كحد أعلى للعقوبة لذا قال 
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ن ذنب اقترفه وهو أنه عقوبة من يقتل إنسانا ظلما أي بدو (إال باحلق)هنا وضع الوصية اخلامسة وشرح معىن 
وكما شرحت أن الظلم هو وضع الشيء يف غري حمله عنوة أو عن غري ". النفس بالنفس"ويستحق عليه القتل 

وهنا نالحظ أيضا كيف وضع القتل " القتل اخلطأ"وظلم عن غري قصد " القتل املتعمد"قصد أي ظلم مقصود 
 .وهذه اآلية هي من آيات احلدود .(33اإلسراء ) .(فال يسرف يف القتل)كحد أعلى للعقوبة لذا قال 

 
 :الوصية السادسة -

 .(152األنعام ) .(وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده) - 6
أما إذا كان فاقد األم واألب فيصبح . اليتيم يف اللسان العريب تطلق على فاقد األب والقاصر بنفس الوقت

 .م فقط فهو يتيم األموإذا كان فاقد األ. يتيم األبوين
ويف حالة فقدان األب والقصور، فإن اليتيم حباجة إىل وصي من الناحية املالية والتربوية لذا جاءت اآليات 

 :التالية
 .(وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا كبريا) -

 .(2النساء )
ليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافا وابتلوا ا) -

وبدارا أن يكربوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليهم أمواهلم 
 .(6النساء ) .(فأشهدوا عليهم وكفى باهللا حسبيا
إىل غري اآلباء ألنه يف حالة فقدان األم فاألب هو الوصي حكما وال تنطبق  لذا فإن الوصية السادسة موجهة

 .عليه هذه الوصية
 :أما من ناحية املسؤولية املالية واملسؤولية التربوية معا فقد جاءت اآلية

وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال ) -
 .(3النساء ) .(ا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولواتعدلو

 .انظر شرح هذه اآلية وهي من حدود اهللا يف مبحث املرأة يف اإلسالم
 
 :الوصية السابعة -

 .(152األنعام ) .(وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها) -7
فإذا نظرنا اآلن إىل أية سلعة من البضائع املنتجة . لعالقات التعاقديةهذه الوصية تتعلق بالعالقات اإلنتاجية وا

وأردنا أن نضع هلا مواصفات، رأينا ". سيارات، أدوية مأكوالت، مشروبات، مواد بناء، أقمشة وملبوسات"
 :أن املواصفات ال خترج عن بندين اثنني

 .اوند وأصعافه وأجزاؤهوهي الكيلوغرام وأضعافه وأجزاؤه، أو الب: مواصفات وزنية -   أ
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 .طول، مساحة، حجم: مواصفات بعدية -  ب
لقد جعل اهللا التقيد باملواصفات بالبيع والشراء واإلنتاج من أركان التقوى يف اإلسالم حيث دخلت يف 

فعلى املسلم عندما . فال ميكن أن تستقيم وضعية إنتاجية ومن مث تعاقدية إال من خالل املواصفات. الوصايا
ويبيع ويشتري أن يضع مواصفات إلنتاجه ولبيعه وشرائه، وبدون هذه املواصفات ال ميكن ضبط أية ينتج 

  .سلعة إنتاجية أو تسعريها بيعا وشراء
فإذا أراد مسلم مثال أن يشتري . مع العم بأن رقي أي دولة يف اإلنتاج يقاس مبقدار رقي مواصفاا وتقيدها ا

 :بيتا فهذا الشراء به نوعان
 .شراء حاضر كأن يكون البيت جاهزا للتسليم -   أ

 شراء غري حاضر، وهذا الشراء ال يصح إال مبواصفات،  -  ب
أي عقد البيع جيب أن يكون له ملحق املواصفات اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من العقد وكلما كانت املواصفات 

 .دقيقة كان البيع أكثر حالال
ال نكلف نفسا إال ) :ة يف املواصفات جعل جزءا من هذه الوصية بقولهومبا أن هناك درجات يف الدقة خمتلف

فاإلنسان يتقيد يف املواصفات حسب الدقة الوزنية واحلجمية املوجودة عنده وحسب املواصفات  .(وسعها
 .القياسية الشائعة يف الدولة اليت يعيش فيها

إلسالمية هي وضع مواصفات لكل شيء ضمن وإن من أولويات األمور اليت جيب أن متارسها الدولة العربية ا
هذه الدولة، وأن تتقدم هذه املواصفات مع تقدم املعرفة أي أن االنعكاس املباشر للتقدم والبحث العلمي يف 

أما من الناحية الفردية فعلى املسلم التقي أن يتقيد . الدولة هو تطوير املواصفات الدارجة يف الدولة واتمع
 .ة واحلجمية يف كل شيء حسب الدقة املتوفرة لديهباملواصفات الوزني

وإذا نظرنا إىل القضايا يف احملاكم رأينا أن معظمها ظهر لعدم وجود املواصفات أصال يف العقد أو وجود 
يف سورة البقرة هي من آيات  282وعلينا أن نعلم أيضا أن آية املداينة وهي اآلية رقم . مواصفات بدائية جدا

احلد األدىن لصالحية العقد فيجب ن ال ينقص من بنودها شيء يف أي عقد بل ميكن إضافة  احلدود وهي آية
 .بنود جديدة إليها حسب احلاجة

ولكي نعلم أن اهللا أمرنا بالتقيد باملواصفات يف رسالة شعيب حيث وصلت اإلنسانية إىل مرحلة التبادل 
 :التجاري وظهور الوحدات القياسية لذا جاء التشريع قائالً

هود ) .(ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف االرض مفسدين)
أي حني يدفع اإلنسان  .(وال تبخسوا الناس أشياءهم) :فجاء التقيد باملواصفات من أجل غاية هي قوله .(85

لسلعة املشتراة ألن كل عمل منتج ميكن ماال جيب أن يعلم مقابل ماذا يدفع هذا املال، وما هي مواصفات ا
حتويله إىل مواصفات وجيب علينا أن ال نبخس الناس أشياءهم إن كانت عمال أو سلعة أو نتاجا علميا أو 
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  .أدبيا أو فنيا أو ابتكارا
حيث تكون نظرة اإلنسان العريب " وال تبخسوا الذين آمنوا"ومل يقل .(وال تبخسوا الناس) :وهنا نالحظ قوله

وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ) :وقوله أيضا. ملسلم إىل قيمة األشياء وإىل العدالة نظرة عاملية حبتةا
 .ومل يقل بني الذين آمنوا .(58النساء ) .(بالعدل

 
 :الوصية الثامنة -

 .(152األنعام ) .(وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب) -8
دة الزور حالة خاصة هلا فاإلنسان جيب أن ال يتكلم إال كالما إن هذه الوصية هي حالة عامة، تعترب شها

  .صادقا
واملوضوعية املادية حبد ذاا  .وعندما يكون اإلنسان موضوعيا يف أحكامه ال تتحكم يه األهواء والعواطف

ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع ) :صادقة وعادلة، وهذا واضح يف قوله تعاىل
الصدق : فكالم اهللا الذي هو عني الوجود ونوميسه حيمل صفتني أساسيتني مها .(115األنعام ) .(لعليما

  .والعدل
وهذه . ألن قوله مبين على البينات، ال على األهواء. وهكذا فإن الصفة األساسية لإلنسان هي الصدق والعدل

ث عن الشرك بأن الدولة اإلسالمية هلا بنية صفة أساسية للتقوى عند اإلنسان املسلم وهذا ما شرحته يف مبح
ففي هذه احلالة حتمل  .يف مؤسساا وأفرادها وهي التصور املبين على التصديق، ال التصديق املبين على التصور

فعلى الدولة العربية . أما شهادة الزور فهي حالة خاصة من هذه الوصية. الدولة يف بنيتها الصدق والعدل
  .يف دستورها عقوبة شهادة الزور على أا عقوبة جزائية ال إدارية أو ماليةاإلسالمية أن تضع 

ألن اإلنسان قد يقول . وجيب أن تغري ميني الشهادة يف القضاء بأن يقسم الشاهد على قول الصدق ال احلق
له ألن الوحيد الذي أقوا. الصدق حسب ما شاهده وقد تكون املشاهدة خادعة أو ظنية فتصبح غري حقيقية

حقيقية وصادقة وعادلة متاما بدون استثناء هو اهللا فقط ألنا حلق الصادق والعادل هو عني كلماته وهو عني 
 .(ومتت كلمة ربك صدقا وعدال) .(قوله احلق) :الوجود

 
 :الوصية التاسعة -

 .(152األنعام ) .(وبعهد اهللا أوفوا) -9
فكل مهنة هلا . البنود فيما لو فصلت كال على حدةتعد هذه الوصية اختصارا قانونيا لآلالف املؤلفة من 

  .مواصفاا ولكل عالقة اجتماعية شروطها
فمثال يف مهنة الطب هناك أمور جيب على الطبيب أن ال ميارسهاوهناك أمور جيب عليه القيام ا من الناحية 

املايل، ": دستورها"خالقية فكل مهنة هلا مواصفاا األ. املهنية وهذا ما نسميه بالدستوراألخالقي املهين
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واملشرع، واملهندس، والوزير، والضابط، والشرطي، واملوظف، واملنتج يف كل دائرة حسب درجة املسؤولية 
ونوع العمل، وهناك البناء ومواصفاته وأصول البيع والشراء ونسبة األرباحن يف هذه احلالة توضح املواصفات 

ألحد أن ميارس املهنة إال إذا كان مؤهال أوالً، مث عليه أن يقسم  األخالقية لكل مهنة على حدة، وال يسمح
فإذا مل يقسم اليمني فإنه مينع أصال من ممارسة املهنة حيث ال يوجد يف . اليمني على الدستور األخالقي ملهنته

 .الدولة العربية اإلسالمية مهنة مهما كان نوعها بدون قسم هلذه املهنة
هذه . عقوبة واحدة علما بأنه يدخل حتت هذا القسم اآلالف املؤلفة من البنودوتضع الدولة هلذا القسم 

 .العقوبة هي عقوبة حنث اليمني وجيب أن تكون جزائية ال إدارية أو مالية
وعدم التقيد باليمني يدل على . وإين أرى أن ينظر إىل اليمني املهين يف البالد العربية اإلسالمية جبدية كبرية

وكذلك البيعة يف . فاليمني عهد بني الذي اقسمه وبني اهللا ال بني إنسان وإنسان آخر. ألخالقيشدة التدهور ا
االنتخاب عهد فعندما ينتخب إنسان إنسانا فهذا يعين أن املنتخب أعطى عهدا على أن ميثل مصاحل املنتخبني، 

 .بدون أن تتعدى حدود اهللا واملنتخب أعطى عهدا على أن يطيع املنتخب طاعة نسبية ضمن التشاريع الصادرة
إن اهللا ) :ختتلف متاما عن أداء األمانة املادية لآلخرين والواردة بأمره تعاىل (وبعهد اهللا أوفوا)إن وصية 

 .(58النساء ) .(يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها
غري مؤمن باهللا لذا فهو  وقد يقول قائل إذا كان إنسان ما ال يؤمن باهللا يؤدي القسم وال يلتزم به فيقول إنه

فعندما يقسم اإلنسان اليمني فعال فقد . حنن لنا الظاهر فقط والقلوب هللا تعاىل: فنقول. غري ملتزم بالقسم
وإن كان صادقا يف عدم إميانه فعليه أن يرفض أداء القسم . أصبح يف نظر اآلخرين ملتزما ال مناص له من ذلك

جيربه على ذلك ولكنه يعفى من املهام اليت ستوكل إليه أو مينع من ممارسة يف هذه احلالة ال أحد . منذ البداية
 .املهنة اليت سيقسم من أجلها

مث إن عقوبة حنث اليمني ترحينا من متاهات كبرية، فمثال عندما يؤدي الشرطي اليمني املهين على أال يستلم 
 .نيه الواحد بل ألنه حنث اليمنيماال من أحد مث يأخذ جنيها واحدا، فإننا نعاقبه ليس من أجل اجل

 :يف سورة اإلسراء يف اآليات التالية" من الوصية السادسة حىت التاسعة"ولقد جاءت الوصايا األربع 
 ."وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال) -

 .ادسة والوصية التاسعةهذه اآلية فيها الوصية الس. .(34اإلسراء )
الوصية " .(35اإلسراء ) .(وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خري وأحسن تأويال) -

 ."السابعة
 .(36اإلسراء ) .(وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال) -

 .(152األنعام )ز (قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىبوإذا )هذه اآلية هي شرح الوصية الثامنة 
والشهادة جيب أن . أي أن القول جيب أن يكون مبنيا على البينات املادية املوضوعية دون أهواء والعواطف
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أما إذا كانت استنتاجا عقليا فتسمى خربة . تكون شهادة فؤادية حمددة باحلواس وعلى رأسها السمع والبصر
 .وليست شهادة

 
 :وصية العاشرةال -

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم ) -10
 .(153األنعام ) .(تتقون

الشيء اجلديد فيها هو أنه اشترط التقوى فيها : ما هو الشيء اجلديد يف هذه الوصية؟ أقول: قد يقول البعض
واردة قبلها معا غري جمزأة، وقد مساها جمتمعة صراطا مستقيما وهي منا لدين على أا اتباع الوصايا التسع ال

قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ) "األخالق"القيم 
وهي الصراط املستقيم عند موسى وعيسى وهي مع احلدود تشكل الصراط  .(161األنعام ) .(املشركني
 .عند املسلمني املستقيم

 .وقد أمرنا باتباع هذه الوصايا مجلة حيث أن التقوى فيها
وما هيا لصالة والصوم واحلج والزكاة؟ أليست تقوى؟ أقول نعم هي تقوى ولكن التقوى : وقد يسأل البعض
 :هلا ثالثة أنواع

". نون ضمن حدود اهللااللتزام بالقا"والتقوى التشريعية " األخالق"التقوى الفردية والتقوى االجتماعية 
فالوصايا جمتمعة هي التقوى االجتماعية، والعبادات هي من التقوى الفردية، وااللتزام بالقانون ضمن حدود 

–فعلى العرب املسلمني أن يعلموا هذا جيدا وأن ال يقيموا حكما على أي إنسان . اهللا هو التقوى التشريعية
  .والتقوى التشريعية" الوصايا"التقوى االجتماعية إال من خالل التزامن ب - مسلما أو غري مسلم

إن عدم متييز التقوى الفردية من االجتماعية والتشريعية مطب يقع فيه كثري من العرب املسلمني اليوم، فهم 
ينخدعون بسهولة من إنسان يصلي ويصوم وقد أدى فريضة احلج، وعندما يعاملونه أو يربمون عقودا معه 

فكل شيء رأيتموه . نعم هو متدين لنفسه: أليس هذا اإلنسان متدينا؟ نقول: قول قائلفي. يرون منه العجب
التقوى "منه هو من التقوى الفردية اليت ال عالقة لنا ا، ولكن قيموا اآلخرين على أساس الوصايا 

  .وعلى أساس التقوى التشريعية يف التزامه ضمن حدود اهللا" االجتماعية
كأن "فلندع جانبا هذه العبارات املعسولة . حلالة أي عجب ولن تصدموا بأية مفاجأةولن تروا منه يف هذه ا

وعوضا عن ذلك لنقل إن فالنا " نقول فالن إنسان آدمي، متدين، و صاحب دين، وال يقطع وقت صالة
 .ملتزم بالوصايا واحلدود فهو جدير بالثقة واملعاملة
اهدنا الصراط )م الضالون يف قوله تعاىل يف فاحتة الكتاب اآلن ميكن أن حندد من هم املغضوب عليهم ومن ه

هذا الصراط الذي يعترب الفرقان عموده . وقد هدانا إىل الصراط املستقيم يف احلدود والوصايا (املستقيم
ومن يتبعه فقد أنعم اهللا عليه ومن ". مستقيم"الفقري والذي هو التقوى االجتماعية والذي هو من الثواب 
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أو من يضع وصايا  (153األنعام ) (فتفرق بكم عن سبيله)يصبح من الضالني  (وال تتبعوا السبل)يتبع غريه 
نالحظ أنه  .(غري املغضوب عليهم)غري هذه الوصايا أو حيرفها على أا الوصايا العشر فيصبح مغضوبا عليه 

أناسا ملتزمني بالوصايا  وألن هناك. ال يوجد يف الوصايا شيء حول الطعام كلحم اخلرتير ألنه من احلدود
 .ويشربون اخلمر ويأكلون حلم اخلرتير فهم أيضا جديرون بالثقة واملعاملة

هنا جاءت الوصايا بصيغة أمر مباشر وعطفت بعضها على بعض ألنه أحيانا عندما يأيت حرف العطف يعين 
لتزام، أي مل تأت بصيغة شخص التغاير والتمايز فهنا جاءت واو العطف للتغاير والتمايز يف الوصايا ال يف اال

يلتزم بالوصية األوىل وآخر بالسابعة وآخر بالثانية لذا جاء الدمج يف الوصية العاشرة وهو أن التقوى 
 .االجتماعية هو التزام كل شخص على حدة بالوصايا التسع جمتمعة

طوفا وهذا االلتزام جاء مع "التقوى الفردية"لقد جاء يف الكتاب يف مكان آخر أنواع من االلتزام الفردي 
  :منفردا ال جمتمعا وذلك يف قوله تعاىل

إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات والصابرين )
والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم 

 .(35األحزاب ) .(ذاكرين اهللا كثريا والذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيماواحلافظات وال
إذا أخذنا هذه اآلية وأردنا أن نطبق املواصفات الواردة فيها حبيث تنطبقعلى شخص واحد فإننا ال نكاد جند 

أعد اهللا هلم ) :عددا قليال جدا بني سكان أهل األرض تنطبق عليهم هذه املواصفات مجيعها فيصبح قوله تعاىل
  .(مغفرة وأجرا عظيما

نوعا من أنواع التعجيز ولو أنه عىن أن هذه املواصفات تنطبق على شخص واحد ذكرا كان  .(35األحزاب )
أي حلذف حرف العطف بني صفة وأخرى كما " …إن املسلمني واملسلمات املؤمنني واملؤمنات"أم أنثى لقال 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ) :امرأة واحدة يف قوله تعاىل حذفها عندما عىن نفس املواصفات يف
  .(5التحرمي ) .(خريا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا

هنا وضع واو العطف بني ثيبات وأبكارا ألن املرأة ال تكون يف وقت واحد ثيبا وبكرا، لذا فإن الصفات 
يف سورة األحزاب لكي تتناسب مع  35لذا جاءت اآلية  .دة يف امرأة واحدة ثيب أو بكرالواردة قبلها موجو

الذاكرين اهللا )إمكانيات الناس ومزاجهم، فهناك من الناس من حيب تالوة الذكر وال حيب دفع املال فقال 
 :الوآخر حيب دفع املال وال حيب أن يصوم يوما واحدا إضافة لشهر رمضان فق (كثريا والذاكرات

 .فهذه اآلية هي آية املساعدة من رب العاملني ال آية التعجيز. وهكذا دواليك .(واملتصدقني واملتصدقات)
 :اجلانب اإلمياين القناعة واجلانب السلوكي املمارسة: اآلن لنأخذ آية التقوى الفردية وقد وضع فيها جانبان

من آمن باهللا واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب  ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب)
والنبيني وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة 
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وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس أولئك الذين صدقوا 
  .(177البقرة ) .(املتقونوأولئك هم 

هنا وضع التقوى الفردية يف اإلميان والعبادات واإلنفاق والوفاء بالعهد والصرب حني الضر والصرب يف اجلهاد 
واملوفون ) :لقد وضع الوصية التاسعة يف التقوى االجتماعية مشتركة مع التقوى الفردية بقوله". حني البأس"

 .(د اهللا أوفواوبعه) :وقوله (بعهدهم إذا عاهدوا
هي أهم من –والعبادات كلها من التقوى الفردية . وهي بال شك رأس العبادات–لقد قرر بعضهم أن الصالة 
 :وأقول هذا غري صحيح لقوله تعاىل. أي شيء آخر يف اإلسالم

بوت العنك) .(وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهللا أكرب واهللا يعلم ما تصنعون)
هو بصيغة خرب، لذا فإن الصالة  .(إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر) :وقد يقول قائل إن قوله .(45

 .تنهى بشكل آيل عن الفحشاء واملنكر
وهذا غري صحيح، فمثال نقول إن اللوائح اجلامعية تنهى عنا لغش يف االمتحان فهذا ال يعين نفي الغش يف 

من مل تنهه صالته عن "هذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه إن صح االمتحانات وكذلك الصالة ويف 
مث وضع ما هو أكرب من " 180ص  2اجلامع الصغري للسيوطي ج" "الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال بعدا

 فلماذا ذكر اهللا أكرب من الصالة؟ .(ولذكر اهللا أكرب) :الصالة وهو ذكر اهللا حيث قال
وهذا األصل معناه يف اللسان العريب الترديد اللغوي ويف هذا " ذكر"كر يف اللسان العريب أتت من قلنا إنا لذ

وكما قلنا إن الذكر هنا هو الصيغة  .(9احلجر) .(إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون) :جاء معىن قوله تعاىل
وقوله  .(ص والقرآن ذي الذكر)جاء  اللغوية الصوتية للكتاب بغض النظر عن فهم احملتوى، ويف هذا املعىن

وقد جاء هذا الذكر بالصيغة اللسانية العربية لقوله خماطبا  .(17القمر ) .(ولقد يسرنا القرآن للذكر) :تعاىل
لقد أنزلنا ) :وقوله تعاىل .(5الزخرف ) .(أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفني) :العرب

 .(10األنبياء ) .(ونإليكم كتابا فيه ذكركم أفال تعقل
 .(42يوسف ) .(فأنساه الشيطان ذكر ربه) :والذكر جاء فيمعىن التذكري الذي هو عكس النسيان كقوله

 .(فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون) :وقوله تعاىل (24الكهف ) .(واذكر ربك إذا نسيت) :وقوله
 .(أفال تتذكرون) :وقوله .(242البقرة ) (رىأن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخ) .(165األعراف )
فلما نسوا ما ذكروا به ) :وقوله .(63الكهف ) .(وما أنسانيهإال الشيطان أن أذكره) :وقوله .(80األنعام )

والذين إذا ذكروا بآيات رم مل خيروا عليها ) :وقوله تعاىل .(44األنعام ) .(فتحنا عليهم أبواب كل شيء
  .(73قان الفر) .(صما وعميانا

لقد شرحت هذه اآلية يف سورة آل  .(45العنكبوت ) .(ولذكر اهللا أكرب) :ويف هذا املعىن جاءت اآلية
الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ) :عمران بقوله تعاىل
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هنا جاء شرح الذكر، فاإلنسان ال  .(191آل عمران ) .(ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانه فقنا عذاب النار
وغذا  .(85األعراف ) .(وال تبخسوا الناس أشياءهم) :ينسى اهللا يف حالة العمل فإذا اشترى تذكر اهللا بقوله

وإذا حتدث ال يكذب وكذلك يف حالة  .(84هود ) .(وال تنقصوا املكيال وامليزان) :باع تذكر قوله اهللا
" التقوى االجتماعية"ينسى اهللا يف عمله وراحته ومرضه وال ينسى الوصايا الراحة واملرض أي أنه إنسان ال 

 ."التقوى الفردية"وال ينسى 
ويف هذا املعىن " اإلنسان ذو الضمري احلي"هذا هو اإلنسان املسلم الذي نقول عنه يف املصطلح احلديث 

نكم العداوة والبغضاء يف اخلمر إمنا يريد الشيطان أن يوقع بي) :يف باب اخلمر وامليسر قوله" ذكر"وردت 
هنا وضع ذكر اهللا قبل الصالة،  .(91املائدة ) .(وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون

يف باب اخلمر وامليسر ومها ليسا من العبادات وليسا من احلدود، مث فصل طاعة اهللا عن طاعة الرسول يف اآلية 
املائدة ) .(أطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبنيوأطيعوا اهللا و)اليت بعدها 

اهللا، "ال يعين أن يغمض اإلنسان عينيه ويقول " ذكر اهللا قياما وقعودا وعلى جنوم"وهكذا نستنتج بأن  .(92
 .ألف مرة أو أكثر أو أقل" اهللا

آل عمران ) .(موات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطالويتفكرون يف خلق الس) :وعندما أمت اآلية بقوله
نفهم أن املسلم إضافة إىل أنه إنسان ذو ضمري حي حيمل صفة املوضوعية يف التفكري، لذا ذكر العامل  .(191

 .(ربنا ما خلقت هذا باطال) :املادي بأنه عامل حقيقي غري ومهي وأنه عامل البينات فقال
 .(45العنكبوت ) .(واهللا يعلم ما تصنعون) :قال .(ولذكر اهللا أكرب)قوله وعندما أى آية العنكبوت بعد 

 .نفهم أن هذا اإلنسان امللتزم بالوصايا والعبادات والتفكري املوضوعي هو إنسان التربية اإلسالمية اجلادة
ألخالق يبني لنا الفرق اجلوهري األساسي بني مفهومني خمتلفني مها ا" الوصايا العشر"إن مبحث الفرقان 

 :واألعراف حيث ميكن أن حيصل بينهما خلط كبري، فلنعرف كال منهما على حدة
املناخ "هي جمموعة العادات والتقاليد االجتماعية الناشئة عن بنية ما اقتصادية وبيئية : األعراف - 1

 ."والتضاريس
ديدة، وحسب املكان هذه العادات تتغري حسب الزمان وتطور وسائل اإلنتاج وتبادل السلع وظهور سلع ج

هل هو صحراوي أو سهلي أو جبلي أو ساحلي أو غابات أو حار أو بارد؟ وميكن أن نقول إن هناك عادات 
واألعراف تتبلور نتيجة . اخل…قومية حيث أن العادات تتغري حسب املكان، فنقول العادات العربية والتركية

 .لتفاعل عدة مؤثرات خارجية موضوعية
قانون روحي اجتماعي يربط أفراد بين اإلنسان بعضهم إىل بعض لكوم جمموعة إنسانية ال هي : األخالق - 2

 .لذا حتمل األخالق الصفة العاملية الشمولية. حيوانية، بغض النظر عن البنية االقتصادية للمجتمع اإلنساين
أما األعراف . ن اهللا تعاىل، فقد جاءت وحيا م"كونية األخالق"ومبا أن األخالق تأخذ الطابع الشمويل الكوين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


" الفرقان"وقد جاءت األخالق االجتماعية يف الوصايا . فقد ذكرها اهللا يف الكتاب دون أن يفصلها ألا متغرية
من زمن موسى وإىل عيسى وإىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهي ما زالت سارية املفعول إىل يومنا هذا عند 

لذا فإن األخالق هي القاسم املشترك يف . قتصادية وبيئتها وأعرافهاشعوب األرض بغض النظر عن بنيتها اال
 .العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان وهلا صفة التأثري يف السلوك اإلنساين حيث أا تؤثر يف شكل األعراف

لتزامه هذا ما جيب أن يعرفه اإلنسان العريب املسلم عن البنية األخالقية للمجتمع الذي يعيش فيه حيث أن ا
 .االجتماعي جتاه جمتمعه خاصة وجتاه اإلنسانية عامة هو التزام أخالقي قبل أن يكون التزاما قانونياً

هناك من خيلط عن عمد أو غري عمد بني األخالق وبني األعراف، حيث يقول إن األخالق هي بنية فوقية لبنية 
ت ا األديان الثالثة هي بنية لعالقات اقتصادية اليت جاء" الوصايا"فاألخالق . حتتية هي العالقات االقتصادية

هذا الكالم مل جنن منه إال خيبة األمل ألن هذا الطرح ينتج عنه . خاصة، وعندما تتغري هذه البنية تتغري األخالق
 .أن يتحلل اإلنسان من الوصايا
ذلك إباحة قتل النفس  اين البديل؟ البديل هو نبذ األخالق والوصايا فينتج عن: فالسؤال الذي يطرح نفسه

وعقوق الوالدين واإلخالل باملواصفات وشهادة الزور وانتشار الفاحشة، حيث أن هذه األحداث والوقائع 
وعليه يتوجب  .بينت أن هذا هو البديل الذي يؤدي إىل أن يقع اتمع يف أزمة أخالقية تعصف به وحتطمه

هو التزام أخالقي إنساين العالقة له البتة بالنظام االقتصادي على العريب املسلم أن يعلم أن االلتزام بالوصايا 
لذا أعطاها اهللا سبحانه وتعاىل هذه األمهية ووضعها حتت عنوان خاص هو . والبيئة ألنه ال بديل هلذه الوصايا

وجاءت يف سورتني من السور املكية سورة األنعام وسورة اإلسراء، علما بأن الوصايا العشر يف " الفرقان"
 .سورة األنعام نزلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بدر

مث علينا أن نعلم أن اهللا أمرنا أن نكيف أعرافنا مع الوصايا حيث أمرنا أن ال ختالف أعرافنا الوصايا، وهي من 
فال  .(112التوبة ) .(اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اهللا) :حدود اهللا، لذا قال

 .ميكن لنا أن نقول عن شيء ما إنه عرف إذا كان خيالف الوصايا
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 الفرقان اخلاص: ثانياً
 :مستوى التحرمي بقوله: لقد الحظنا يف الفرقان العام كيف أكد عليه لكل الناس يف ثالث مستويات وهي

أال تشركوا به ) :قولهومستوى النهي والتأكيد ب .(151األنعام ) .(قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم)
ذلكم ) :ومستوى الوصية بقوله .(151األنعام) .(وبالوالدين إحسانا) :وقوله .(151األنعام ) .(شيئا

األنعام ) .(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) :مث ختمه بالوصية العاشرة .(151األنعام ) .(وصاكم به
 .(153األنعام ) .(ه لعلكم تتقونذلكم وصاكم ب) :وأكد أنا لتقوى يف اتباعه بقوله .(153

فعندما يلتزم اإلنسان بالفرقان العام فإنه يصبح من املتقني، ولكن إذا أراد زيادة على ذلك، فهل ميكن أن 
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا ) :يكون هناك وصايا إضافية فتبعها فعند ذلك يصبح من أئمة املتقني؟ يف هذا قال

نالحظ يف هذه اآلية كيف وضع القوى شرطا هلذا الفرقان،  .(29األنفال ) .(آليةا… اهللا جيعل لكم فرقانا
وكيف جعله فرقانا خاصا باملتقني، أي أنه غري ملزم لكل الناس كالفرقان العام، ولكن من أراد أن يزيد فعليه 

رة الفرقان يف اآليات هذا الفرقان ورد يف سو. اتباع هذا الفرقان، ومن يتبع هذا الفرقان فهو من أئمة املتقني
 :التالية

 .(63الفرقان ) .(وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما) :1-2
 .(64الفرقان ) .(والذين يبيتون لرم سجدا وقياما) :3

 .(65الفرقان ) .(والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاا كان غراما)
(ا ساءت مستقرا ومقاماإ). ( 66الفرقان). 

  .(67الفرقان ) .(والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما) -4
والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ) :5-6-7

 .(68الفرقان ) .(ذلك يلق آثاما
 .(69الفرقان ) .(العذاب يوم القيمة وخيلد فيه مهانا يضاعف له)
الفرقان ) .(إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللا سيئام حسنات وكان اهللا غفورا رحيما)

70). 
 .(71الفرقان ) .(ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل اهللا متابا)

 .(72الفرقان ) .(لغو مروا كراماوالذين ال يشهدون الزور وإذا مروا بال) :8-9
 .(73الفرقان ) .(والذين إذا ذكروا بآيات رم مل خيروا عليها صما وعميانا) :10

 .(74الفرقان ) .(والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما)
صايا ولكنها جاءت بصيغة إخبارية ومل تأت نالحظ يف اآليات السابقة أن الفرقان اخلاص عبارة عن عشر و

يف اآلية  .(واجعلنا للمتقني إماما) :بصيغة أمر صرحية كما جاءت الوصايا يف الفرقان العام حيث ختمها بقوله
ومن . اليت تلي الوصية العاشرة، أي أن من حيقق هذه الشروط باإلضافة إىل الفرقان العام فهو من أئمة املتقني
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ونالحظ أن هناك أربعة بنود مشتركة بني الفرقان العام والفرقان . قان العام فهو من املتقنيحيقق شروط الفر
 :اخلاص وهي

 
أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ) :كما أن اهللا سبحانه وتعاىل خصص ثوابا خاصا يف اآلخرة هلؤالء الناس بقوله

 .(75الفرقان ) .(ويلقون فيها حتية وسالما
يف غاية ألمهية يف أئمة املتقني ومها التأكيد على اجلانب املادي يف نظرم إىل احلياة، وقد جاء نالحظ هنا أمرين 
وكما قلنا إن الرمحن هو اسم الربوبية هلذا الكون املادي الثنائي وذلك  .(وعباد الرمحن) :هذا التأكيد بقوله

 .ت األولياءلكي يؤكد أن زيادة التقوى ليس هلا عالقة بالشطحات الصوفية وكراما
 .(والذين إذا ذكروا بآيات رم مل خيروا عليها صما وعميانا) :وقد جاء األمر الثاين يف بند خاص يف قوله

وقد حدد لنا القرآن أن آيات الربوبية هي ظواهر الطبيعة، لذا فإن صفة أئمة املتقني هي  .(73الفرقان )
هي من أساسيات منهجهم يف احلياة وهي ال " ظواهر الطبيعة" اإلميان باملادية وبالعلم والعقل وأن فهم آيات اهللا

 .(64الفرقان ) .(والذين يبيتون لرم سجدا وقياما) :تقل أبدا عن قوله تعاىل
لذا فإن أئمة املتقني يف فرقان حممد صلى اهللا عليه وسلم هم من أئمة العلم املادي وأئمة الناس الذين يؤمنون 

علما بأن الفرق، اخلاص حيتاج إىل شرح مفصل أكثر . فكري العلمي البعيد عن اخلرافةبالبينات املادية وذوي الت
من ذلك، ومبا أنه خاص بأئمة املتقني وليس كل الناس فإننا نكتفي ذا القدر من الشرح يف هذا الكتاب واهللا 

 .املوفق
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 "نيبيا أيها ال"املعروف واملنكر والتعليمات اليت جاءت بقوله : الفرع الثالث

والعبادات اليت تعترب من احلدود والوصاياز أما يف األمور " حدود اهللا"قلنا إن الرسالة تتألف من احلدود 
األخرى فقد أورد الكتاب مصطلح املعروف واملنكر أي ما تعارف عليه الناس وما أنكره الناس طبقا للزمان 

ة، وقد اعتربها الكتاب أيضا أساس التشريع واملكان حيث أن األعراف هي أساس القوانني الوضعية اإلنساني
  .ضمن حدود اهللا

يا أيها ) :وهناك أيضا تعليمات جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مبقام النبوة وليس مبقام الرسالة بقوله
وذلك لتبيان أا تعليمات خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، أو تعليمات مرحلية جاءت حلقبة معينة  (النيب

 .مثل توزيع الغنائم، أو تعليمات عامة للمسلمني ولكنها ليست تشريعات
 

 :املعروف واملنكر: أوالً
 .(112التوبة ) .(اآلمرون باملعروف والناهون عن املتنكر واحلافظون حلدود اهللا وبشر املؤمنني)

التعريف ونقول إن " لا"ومنه جاء املعرف والتعريف فنقول لغويا إن هناك " عرف"لغويا جاء من " املعروف"-
 .اإلضافة يف اللغة للتعريف

إذ دخلوا عليه ) :فعندما جاءت املالئكة إىل إبراهيم قال .وهو يشمل غري املعرف" نكر"واملنكر جاء من -
فلما جاء آل ) :وعندما جاءت املالئكة إىل لوط قال .(25الذاريات ) .(فقالوا سالما قال سالم قوم منكرون

  .(62، 61احلجر ) .(ل إنكم قوم منكرونقا* لوط املرسلون 
فلما رأى أيديهم ال تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ) :وعندما قدم إبراهيم الطعام إىل املالئكة قال

لقد جئت شيئا ) :وقول موسى للعبد الصاحل عندما قتل الغالم .(70هود )ز (ال ختف إنا ارسلنا إىل قوم لوط
وعدم معرفة أخوة يوسف يف  .(41النمل ) .(قال نكروا هلا عرشها) :قول سليمانو . (74الكهف ) .(نكرا
وهذا ذكر ) :وقوله تعاىل .(58يوسف ) (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) :قوله

ؤمنون امل) .(أم مل يعرفوا رسوهلم فهم له منكرون) :وقوله .(50األنبياء ) .(مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
69). 

هنا نالحظ كيف استعمل فعل نكرهم، ومنكرون للداللة على عدم معرفتهم، وللداللة على أنه رآهم للمرة 
إما اجلهل وعدم املعرفة واملفاجأة كحالة إبراهيم أو لوط : فالنكرة تدل على حالتني. األوىل ومل يعرفهم من قبل

ن اإلنسان عندما يرى شيئا مل يألفه فقد يستنكره وهذا أل. أو موسى أو سليمان ومنه يتولد مفهوم االستنكار
أو . هو املعىن اإلجيايب للمنكر، كأن يشاهد اإلنسان أمورا غري مألوفة فتدخل يف مفهوم املنكر فيستنكرها
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واغضض من صوتك إن أنكر ) :يشاهد أو يسمع أمورا ال تدخل يف الذوق العام للمجتمع كقوله تعاىل
  .(19لقمان ) .(األصوات لصوت احلمري

يعرفون نعمت اهللا مث ) :أما املعىن السليب للمنكر فهو إنكار الشيء وجتاهله عن سابق معرفة به كقوله تعاىل
 .(36الرعد ) .(ومن األحزاب من ينكر بعضه) :وقوله .(83النحل ) .(ينكروا وأكثرهم الكافرون

قال أما من ظلم ) :عرفه اإلنسان وألفه كقوله أما قوله عن العذاب بأنه نكر ونكري فهو عذاب مل يسبق أن
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها ) :وقوله .(87الكهف ) .(فسوف نعذبه مث يرد إىل ربه فيعذبه عذابا نكرا

  .(6القمر ) .(يوم يدع الداع إىل شيء نكر) :وقوله .(8الطالق ) .(عذابا نكرا
الريح وقوم صاحل بالصيحة والرجفة وقوم لوط حبجارة من وعندما أخذ اهللا قوم نوح بالطوفان وقوم هود ب

 :سجيل وفرعون بالغرق فقد أخذهم اهللا بعذاب مل يستعدوا له ومل يعرفوه مسبقا لكي يستعدوا له لذا قال
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف  ) :وقوله .(44احلج ) .(فأمليت للكافرين مث أخذم فكيف كان نكري)

 .(45سبأ ) .(وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكري) :وقوله .(18امللك ) .(كان نكري
ويا قوم ال )أما قوم شعيب فقد حذرهم بأن العذاب سيأتيم على غرار العذاب الذي جاء قبلهم لذا قالك 

 .(بعيدجيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وما قوم لوط منكم ب
 .(89هود )

وأخذت الذين ظلموا الصيحة ) :فعندما عذب اهللا قوم شعيب كان عذام على غرار قوم صاحل حيث قال
هنا  .(95هود ) .(أال بعدا ملدين كما بعدت مثود) :وأتبعها بقوله .(94هود ) .(فأصبحوا يف ديارهم جامثني

ناك ملكني األول منكر واآلخر نكري يأتيان إىل أما القول بأن ه. كان عذاب قوم شعيب معروفا هلم من قبل
 .امليت يف القرب فلم جند له أي أساس يف العقيدة اإلسالمية

فاملعروف هو ما عرفه الناس مث تعارفوا عليه فأصبح مألوفا للذوق . ومن هنا جاء مفهوم املعروف واملنكر
ه الناس مث استنكروه اجتماعيا أي أصبح والمنكر هو ما نكر .والقبول االجتماعي وهو ذا له معىن إجيايب
هو من أهم أس السلوك اإلسالمي  (املعروف واملنكر)لذا فإن مبدأ . مستهجنا غري مألوف للذوق االجتماعي

وهو مفهوم متطور حسب الزمان متغري خسب املكان ويغطي كل سلوكيات املسلم باألمور اليت ال . العام
حانه وتعاىل املرأة املؤمنة باللباس اخلارجي طلب منها أن يكون حسب فعندما نصح اهللا سب .تتعلق باحلدود

  .(59األحزاب ) .(ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين) :األعراف السائدة يف البلد الذي تعيش فيه بقوله
وص وعندما أمر اهللا سبحانه وتعاىل النيب بسلوكية ال تتعلق بالنص .فهنا ربط املعرفة باألذى بشكل مباشر متاما

فهنا تبني لنا أن كل األحاديث  .(199األعراف )ز (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني) :قال
النبوية اليت ليس هلا عالقة بالعبادات واحلدود والغيبيات إن صحت فهي أحاديث تتعلق باألعراف وخاضعة 

ماعي ضمن األعراف السائدة يف للتبديل وال يوجد فيها حرام وحالل، أي ان توافق السلوك اإلنساين االجت
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فلباس املرأة املسلمة والرجل املسلم يف املدينة املنورة يف . زمان ومكان حمددين حصرا، لذا فال يقاس عليها
  .زمن اخللفاء الراشدين هو ليس لباسا يقاس عليه لباس املسلمني يف كل زمان ومكان

املعروف كمصطلح مطلق استعمل يف جماالت  فقد جاء. وهكذا جيب أن نفهم مصطلح املعروف يف الكتاب
 .عديدة حبيث يفهم ويطبق بشكل نسيب من املسلمني

 :لنورد اآليات التالية حول املعروف
 .(…وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا) - 1

 . (15لقمان )
فعليه أن " انظر مبحث الفرقان"ما، أما عندما يصل األمر إىل الشرك لقد أمر اهللا بطاعة الوالدين وعدم عقوقه

فاملسلم . ال يطيعهما ولكن جيب أن تكون عالقته معهما حسب ما تقتضيه األعراف السائدة يف بر الوالدين
 .وهكذا …اإلنكليزي يرب والديه حسب أعراف اإلنكليز، واملسلم اليمين يرب والديه حسب أعراف اليمن

 
 .(178البقرة ) .(من عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروفف) - 2

 .(228البقرة ) (وهلن مثل الذي عليهن باملعروف)
 .(231البقرة ) .(فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف)
 .(232البقرة ) (فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بنيهم باملعروف)
 .(233البقرة ) .(روفوعلى املولود له رزقهن وكسون باملع)
 .(236البقرة ) (ومتعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف)
 .(240البقرة ) (فإن خرجن فال جناح عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن من معروف)
 .(241البقرة ) (وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني)
 .(6ء النسا) (ومن كان فقريا فليأكل باملعروف)
 ز(19النساء ) .(وعاشروهن باملعروف)
 .(2الطالق) .(فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف)
 .(32األحزاب ) .(وقلن قوال معروفا)
 .(6الطالق ) .(فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأمتروا بينكم مبعروف)

راف بني الناس هي اليت حتدد العالقات لقد وضحت اآليات السابقة مفهوم املعروف بشكل صريح، واألع
العملية، فعالقة ويل أمر اليتامىباليتامى من حيث النفقة، وعالقة الرجل بزوجه معاشا أو طالقا، واألخذ 
والعطاء بني الناس ينبع من األعراف، وعالقة املسلم بزوجته يف لندن من حيث املعاش والطعام والكساء 

وعالقة املسلم بزوجه يف اليمن تتحدد  .قة العرفية بني الرجل وزوجهحسب أعراف لندن اليت حتدد العال
  .وهكذا دواليك… بأعراف اليمن اليت حتدد العالقة املعروفة املقبولة بينا لرجل وزوجه
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حيث أن احلرام عند املسلم ال يدخل حتت األعراف أي إذا كانت األعراف يف بلد ما تبيح حلم اخلرتير، فعلى 
يدخل أكل حلم اخلرتير ضمن أعراف الطعام عنده ألن حترمي حلم اخلرتير من احلدود ال من املسلم أن ال 
وإذا وجد مسلم يف بلد ما تبيح أكل حلم اخلرتير يف أعراف الطعام، فعليه أن يرفض ذلك بكل لباقة . األعراف

ليت مل يرد فيها نص لذا فقد غطى اإلسالم حتت مصطلح املعروف واملنكر كل األمور ا. وكياسة وبدون تشنج
صريح واضح أو احلركة بني احلدود، وجعل مفهوم املعروف واملنكر جزءا ال يتجزأ من الدين اإلسالمي ومن 

 .سلوكية املسلم
فأعراف . ومبا أن األعراف وليدة العالقات االقتصادية وشروط البيئة، لذا فهي متغرية حسب املكان والزمان

أعراف أهل الغابات واجلبال العالية فيا لطعام والشراب وامللبس وأسلوب  أهل البادية والصحراء ختتلف عن
فأعراف . وكذلك الوضع االقتصادي والعالقات اإلنتاجية تؤثر على األعراف. الضيافة واأفراح واملآمت

وكذلك ظهور سلعة جديدة يف اإلنتاج تؤثر على األعراف . األغنياء يف نفس البلد ختتلف عن أعراف الفقراء
املعروف "ألا ستدخل ضمن دائرة التبادل التجاري واالستعمال وهكذا جيب علينا أن نعرف أن مفهوم 

 .هو مفهوم حنيفي متطور غري ثابت" واملنكر
هنا جيب على القارئ أن ال خيلط بني مفهومي األعراف واألخالق ألن بعض الناس ما يزالون خيلطون بني 

انظر مبحث "الكتاب صراحة وأضيف إليها مفهوم األعراف إضافة  فاألخالق جاءت يف. هذين املفهومني
 ."الفرقان

فمفهوم اللحية ولباس الرجل واملرأة وعالقة الزوج بزوجه والعالقات األسرية املعاشية تدخل حتت بند 
مني وهذا ما علينا أن نفعله حنن املسل. األعراف ال حتت بند احلالل واحلرام أي ال تدخل حتت بند حدود اهللا

آل ) .(ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويامرون باملعروف وينهون عن املنكر) :حيث أمرنا اهللا بذلك
آل ) .(كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عنا ملنكر وتؤمنون باهللا) .(104عمران 
  .(112التوبة ) .(اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر واحلافظون حلدود اهللا) . (110عمران 

هذا ما جيب أن نفهمه متاما حنن . سورة التوبة كيف فصل املعروف واملنكر عنا حلدود 112الحظ يف اآلية 
أي أن . املسلمني بأن هناك كثريا من األحاديث النبوية إن صحت فهي أحاديث أعراف، ال أحاديث حدود

ا وليدة بيئة هلا معطياا وقد تغريت هذه البيئة هذه األحاديث غري قابلة أن يقاس عليها حىت ولو صحت أل
 ."انظر فصل السنة النبوية"وتغريت معطياا 

 
 :التعليمات للنيب: ثانياً

يا : "اآليات اليت جاءت يف أما لكتاب واليت خاطب ا اهللا سبحانه وتعاىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله-
 .مقام الرسالة واليت تشكل التعليمات اخلاصة أو العامة أي من مقام النبوة وليس من" أيها النيب

إن اآليات اليت جاءت للنيب صلى اهللا عليه وسلم خماطبا إياه يف مقام النبوة هي آيات تعليمات وليست حدودا 
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 :لنورد اآلن مثاال ليتبني الفرق بني التشريع والتعليم. أو تشريعات عينية، أي ليس هلا عالقة باحلالل واحلرام
إذا قتل إنسان إنسانا، فإن الدولة والسلة ستقبض عليه وحتاسبه، وقد حتكم عليه باإلعدام حىت لو : املثال هو

ادعى أنه ال يعلم أن القتل ممنوع، وأن حادثة القتل هي حرام عند اهللا سبحانه وتعاىل، فقتل النفس يدخل حتت 
 تعاىل إذا مل يعاقب فاعلها فلها ما بعدها أي سوف لذا فإن حادثة قتل النفس بالنسبة هللا. بند احلرام واحلالل

 .(32املائدة ) .(…من قتل نفسا) :لن متر عند اهللا بدون أي شيء
ولكن إذا شرب إنسان ما احلليب دون غلي، وهذا احلليب ميكن أن يسبب التسمم، وهناك من نبهه بأن 

فاز والصحف واإلذاعة وكل وسائل شرب احلليب بدون غلي يسبب التسمم وأن الشارب مسع ذلك من التل
. ال شيء: اإلعالم، ومع ذلك شرب احلليب بدون غلي وتسمم، فما هو رد فعل السلطة واهللا عليه؟ اجلواب

ألنه هو تسمم وحتمل نتيجة شرب احلليب بنفسه أي أن هذه احلادثة بالنسبة للسلطة وهللا سوف متر بدون أن 
 .ة تشريعا بالنسبة لشرب احلليب، فإن السلطة تتدخل وتعاقبهأما إذا وضعت السلط. يكون هلا ما بعدها

 :وآية أخرى فيها تعليمات" حدود"لنأخذ اآلن آية حالل وحرام 
 :"احلدود"احلالل واحلرام 

عقوبة  .(38املائدة ) .(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبنا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم) -
 .وحترمي

  .حترمي .(151األنعام ) .(تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلقوال ) -
 .حترمي .(32املائدة ) .(من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا) -
 .عقوبة .(45املائدة ) .(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) -

تعبري عن احلالل واحلرام، أي أن  "الوصايا العشر"قان إن كل الوصايا واحلدود اليت جاءت يف الكتاب والفر
مثل الشرك . وعدم التقيد ا يستدعي غضب اهللا سبحانه وتعاىل. التقيد ا يستدعي رضى اهللا سبحانه وتعاىل

وقتل النفس وأكل مال " الزنا واللواط زواج احملارم"باهللا وعقوق الوالدين وقتل الولد من إمالق والفواحش 
والوصية العاشرة . وشهادة الزور وحنث اليمني" اإلخالل باملواصفات"وعدم الوفاء بالكيل وامليزان اليتيم 

وكذلك احلدود أي التقيد ا يستدعي . هي اخلاصة بالتقيد بالوصايا التسع السابقة وفيها التقوى االجتماعية
  .ومعصيتها يستدعي غضب اهللا وبالتايل عقابه. رضى اهللا وبالتايل ثوابه

هو من أهم تشريعات أم الكتاب اليت على املسلمني التقيد ا إىل " الوصايا العشر"وعلينا أن نعلم أن الفرقان 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) :لذا جاء يف الوصية العاشرة. أبعد حد من أجل استقامةحيام االجتماعية

 . (153األنعام ) .(كم تتقونوالتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعل
أما التعليمات اليت جاءت من اهللا سبحانه وتعاىل والتقيد ا فيه مصلحة للناس دون أن يستدعي ذلك غضبا 

أو رضى من اهللا، أي دون أن يكون هناك ثواب وعقاب، أو أا جاءت خاصة للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
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  .(يا أيها النيب)له تعاىل هذه اآليات بدأت بقو .ملرحلة تارخيية معينة
 :لنورد اآلن هذه اآليات

التحرمي ) .(73التوبة ) .(يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري) -
9). 

 .(1التحرمي) .(يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك يبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم) -
 .(64األنفال ) .(لنيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمننييا أيها ا) -
يا ايها النيب حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة ) -

 .(65األنفال ) .(يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأم قوم ال يفقهون
األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز  ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف) -

 .(67األنفال  ) .(حكيم
 .(68األنفال ) .(لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم) -
يا أيها النيب قل ملن يف أيدكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر ) -

 .(70األنفال ) .(فور رحيملكم واهللا غ
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أم أصحاب ) -

 .(113التوبة ) .(اجلحيم
ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) -

يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطؤون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من ذلك بأم ال 
 .(120التوبة ) .(عدو إال كتب هلم به عمل صاحل إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني

 .(يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال) -
 .(28األحزاب )

يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين ) -
 .(59األحزاب ) .(وكان اهللا غفورا رحيما

يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كهجر بعضكم لبعض أن ) -
 .(2احلجرات ) .(عمالكم وأنتم ال تشعرونحتبط أ

 .(إن الذين يغضون أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوم للتقوى هلم مغفرة وأجر عظيم) -
 .(3احلجرات )

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم ) -
ا فإذاطعمتم فانتشروا وال مستأنسني حلديث إن ذلكم كان يؤذي النيب فيستحي منكم واهللا ال يستحي فادخلو

من احلق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون وما كان لكم أن 
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 .(53األحزاب ) .(اتؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند اهللا عظيم
يا أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة واتقوا اهللا ربكم ال خترجوهن من بيون وال ) -

خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا 
 .(1الطالق ) .(حيدث بعد ذلك أمرا

 :اآلن اآليات املذكورةلنأخذ 
 .(ياايه النيب مل حترم ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم) :لنأخذ قوله تعاىل - 1

فهذا يعين أن هناك " يا أيها النيب"هنا خاطب حممدا صلى اهللا عليه وسلم مبقام النبوة بقوله  . (1التحرمي )
م حرم فيه أشياء على نفسه فقط من أجل إرضاء زوجاته، وهنا تصرفا شخصيا من النيب صلى اهللا عليه وسل

فإذا امتنع إنسان عن لبس لون من اللباس أو أكل نوع معني من الطعام : نريد أن نضرب مثاال على ذلك
وهذا ما فعل النيب، إذ أنه . احمللل إكراما لزوجته فهذا تصرف شخصي حبت ومسموح ولكنه غري إجباري

أشياء معينة ومل يأمر الناس أن يقلدوه ذا االمتناع ومع ذلك فقد عاتبه اهللا سبحانه وتعاىل امتنع هو بنفسه عن 
 .(1التحرمي ) .(واهللا غفور رحيم) :على ذلك دون أن يكون هناك أية تبعة من ثواب أو عقاب بقوله

لرسالة يصبح مشكوكا فيه، فهذا يعين أن أمر ا) …اآلن لو بدأ اآلية بقوله طيا أيها الرسول مل حترم ماأحل اهللا
وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم حيرم احلالل من الناحية التشريعية، ال من جهة االمتناع الشخصي عن شيء 

" الرسالة"وهذا مما يدل على أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كان معصوما يف تبليغ التشريعات عن ربه  .حملل
 .وهوا لنبوة وهنا تكمن عصمته حصرا "نالقرآ" ومعصوما يف أداء األمانة عن ربه 

يا أيها الرسول مل حترم ما أحل "أي لقال " لك"مث إن اهللا تعاىل لو قال يا أيها الرسول حلذف الضمري املنفصل 
ولو تقول ) :وهذا جاء يف مقال آخر بقوله". واهللا غفور رحيم"وحلذف تعبري " …اهللا تبتغي مرضاة أزواجك

أما املنهج النسيب  .(46، 45، 44احلاقة ) .(مث لقطعنا منه الوتني* خذنا منه باليمني أل* علينا بعض األقاويل 
لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه ) :لتطبيق هذه الرسالة عمليا فكان يف اسنة لذا قال

يعين أن النيب حممدا صلى اهللا فهذا " لقد تاب اهللا على الرسول"ولو قال  .(117التوبة ) .(يف ساعة العسرة
 .عليه وسلم عصى أوامر اهللا يف أمور تتعلق بالرسالة وهذا ما هو معصوم عنه

هنا جيب أن نفهم القاعدة التالية مرة أخرى وهي أنا حلدود والوصايا من الناحية التشريعية فيها حالل وحرام 
 .وحرام وليس عليها أية تبعة من ثواب وعقاب واألوامر من الناحية التعليمية ليس فيها حالل. وعليها تبعة

 .(يا ايها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري) :لنأخذ اآلن قوله تعاىل-2
هنا خاطب اله حممد صلى اهللا عليه وسلم جبهاد الكفار واملنافقني والغلظ عليهم ومل ). 9، التحرمي 73التوبة 0

مقام احلكم التشريعي أي أنه لو أعطاها مقام احلكم التشريعي لبني التبعية من ثواب وعقاب وعوضا يعط اآلية 
ومأويهم جهنم ) :عن أن يعطي التبعية للمأمور وهو النيب وضع التبعية على الكفار واملنافقني أنفسهم بقوله
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  .(9، التحرمي 73التوبة  ) .(وبئس املصري
ريعية أي أنك إذا مل جتاهد الكفار واملنافقني وتغلظ عليهم ميكن أن ينتصروا فهذه اآلية تعليمية وليست تش

إذا مل حيافظ اإلنسان على نفسه من املرض ومل : ونضرب مثاال آخر. عليك وعقوبتك هي انتصارهم عليك
 .يأخذ لقاحات ضد األمراض السارية ميكن هلذه األمراض أن تنتصر عليه، فهذا أمر تعليمي ال تشريعي

يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة )-3
هنا جاءت اآلية بشكل واضح إخباري  .(65األنفال ) . (يغلبوا ألف من الذين كفروا بأم قوم ال يفقهون

ي، لذا فإن التحريض ميكن أن يكون حتريض املؤمنني على القتال وهو أمر تعليمي ال تشيع: تعليمي أي اآلية
بالترغيب والترهيب أي ميكن أن يكون باملال والغنائم وباملوسيقى والشعر أو بالوطنية، مث أتبع التحريض بأمر 

 .إخباري هو املعادلة بينهم وبني الكافرين
خربية حبتة نرى أن هذه اآلية  .(64األنفال ) .(يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني)-4

 ."تعليمية"
ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز )-5
 . (67األنفال ) .(حكيم

 .(68األنفال ) .(لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم)
هللا تعاىل يعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه جيب قتل هذه اآلية جاءت تعليمية حبتة وليست تشريعية حيث أن ا

وهنا وضع يف اآلي اليت بعدها . األسرى يف بداي القتال إىل أن متيل الكفة، فعند ذلك ميكن أن يأخذ أسرى
وكما قلت فالكتاب هو جمموعة الشروط املوضوعية املوجودة يف الطبيعة  (لوال كتاب) :قوله 68وهي اآلي 

وعة التشريعات اليت فرضت على اإلنسان بالفعل، وهذا الكتاب الذي سبق هو كتاب احلرية أي بالقوة أو جمم
أن اإلنسان خلق حرا وميارس أفعاله بنفسه، وقد مارس النيب هذه احلرية يف اخليارات واختار عدم قتل األسرى 

  .وكان خاطئا، ففهمه اهللا أن هذا خطأ وليس حراما
ألصبح هذا القول حكما شرعيا له ما بعده من ثواب " …كون له أسرىما كان لرسول أن ي"ولو قال 
وألصبحنا حنن املسلمني مطالبني بأن نقتل األسرى، وإذامل نقتلهم نكون قد عصينا اهللا تعاىل وعلينا . وعقاب

 .تبعة عند اهللا
ا مما أخذ منكم ويغفر يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا يؤتكم خري)-6

 .أيضا هنا اآلية إخبارية حبتة وال يوجد فيها ثواب وعقاب وال حدود .(70األنفال ) .(لكم واهللا غفور رحيم
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تني هلم أم أصحاب )-7

لنيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه جيب أن ال يستغفر للمشركني أي أنه لو هنا خيرب اهللا ا .(113التوبة ) (اجلحيم
استغفر هلم فإن اهللا لن يتسجيب لدعائه ال أكثر من ذلك وال أقل منه، أي أنه إذا استغفر مؤمن ملشرك حىت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


إن ) :لولو كان النيب هو املستغفر فإن اهللا لن يستجيب هلذا االستغفار ولكن ال يوجد هناك أي عقاب هلذا قا
 .(80التوبة )(تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم

يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا )-8
الحظ هنا أن األمر تعليمي إخباري حبت، أي أنه إذا أراد أزواج النيب احلياة الدنيا فإنه  .(28األحزاب )(مجيال
وعندما حرم اهللا نكاح أزواج النيب صلى اهللا عليه . وف يعطيهن إياها أي أنه ال يوجد أي تشريع يف ذلكس

وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده ) :وسلم ووضعه حتت بند احلرام قال
علما بأنه يف بداية  .(53حزاب األ) .(إن ذلكم كان عند اهللا عظيما) :وأتبعها بقوله .(53األحزاب) .(أبدا

األحزاب ) .(ال تدخلوا بيوت النيب)اآلية ذكر من باب التعليم ال من باب التشريع الدخول إىل بيت النيب 
53). 

ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم )وعندما ذكر الثواب والعقاب يف أوامر القتال ذكرها يف مقام الرسالة وهو 
فأتبع ذلك بذكر  (120التوبة ) .(سول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسهمن األعراب أن يتخلفوا عن ر

ذلك بأم ال يصبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا وال يطؤون موطئا يغيظ ) :الثواب والعقاب بقوله
 . (120 التوبة) .(الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني

 .(الذين يتبعون الرسول النيب األمي) :وعندما أمر أهل الكتاب باتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم قال
يأمرهم باملعروف ) :وذكر يف مقام الرسالة. هنا الحظ ذكر الرسالة بعد فعل يتبعون .(157األعراف )

إصرهم واألغالل اليت كانت  وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم
هنا الحظ كيف ذكر األمور التشريعية اليت هي من مقام الرسالة مث ذكر التبعية  .(157األعراف ) .(عليهم

 .(فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعواا لنور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون) :فأمت اآلية بقوله
  .اتباع الرسالة الحظ كيف ذكر التبعية من (157األعراف )

" عليه"ومل يقل " معه"هنا قال  .(واتبعوا النور الذي أنزل معه) :ومبا أن القرآن ليس من الرسالة وإمنا معها قال
قل يا أيها الناس إين رسول ) :مث ذكر يف اآلية اليت بعدها خطابا إىل الناس بشأن الرسالة بقوله تعاىل" إليه"أو 

ك السموات واألرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي اهللا إليكم مجيعا الذي له مل
  .(158األعراف ) .(الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم تدون

هنا الحظ كيف ذكر أوال الرسالة، ومبا أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم نيب ذكر النبوة، وأن النبوة علم 
هنا قال اإلميان باهللا وكلماته، وكما  (رسوله النيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماتهو) :وليست تشريعا لذا قال

قلنا إن كالم اهللا هو كل املوجودات لذا فهي تشمل مجيع أنواع اإلميان باليوم اآلخر وكتبه ورسله واملالئكة 
مث  .(يؤمن باهللا وكلماته) :والبعث والساعة واجلنة والنار ألا كلها كلمات اهللا وهي كلها خملوقة لذا قال

 . (واتبعوه لعلكم تدون) :ذكر التبعية بقوله
يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا ) :وعندما أعطى تعليمات ال تشريعات بأن ال نرفع أصواتنا فوق صوت النيب قال
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أعمالكم  أن حتبط)مث أتبعها إخبارا  .(أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كهجر بعضكم لبعض
 .(2احلجرات ) .(وأنتم ال تشعرون

إن الذين يغضون ) :مث عندما أراد أن حيول هذه التعليمات إىل تشريعات أتبعها باآلية اليت بعدها بقوله تعاىل
الحظ كيف ذكر التقوى  (3احلجرات ) .(أصوام عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوم للتقوى

 . (هلم مغفرة وأجر عظيم)بعية وهي مع الرسالة مث ذكر الت
 .(لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة) :وعندما ذكر املثل احلسن واألسوة ذكرها يف مقام الرسالة

 . (21األحزاب )
 :(يا أيها النيب) :لنأخذ اآلن اآلية األوىل من سورة الطالق واليت يبدأ اخلطاب فيها بقوله تعاىل -9

قتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة واتقوا اهللا ربكم ال خترجوهن من بيون وال يا أيها النيب إذا طل)
خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا 

أيضا أن التعدي فيه  ونالحظ هنا" يا أيها النيب"هنا جاء اخلطاب بصيغة  .(1الطالق ) .(حيدث بعد ذلك أمرا
" عقاب"كما قلنا سابقا إن من قتل نفسا بغري حق فعليه تبعة من اهللا  .(فقد ظلم نفسه) :ظلم للنفس لقوله

  .(فقد ظلم نفسه) :وأما من يشرب احلليب بدون غلي فإنه أضر نفسه ولكن بدون تبعة لذا قال
انتبه "ر التقوى ذكرها يف اآلي اليت تليها وعندما ذك. أما يف حدود أخرى كاإلرث فتعديها فيه نار جهنم

وذلك عند بلوغ األجل وذلك بإحسان مبعروف أو فراق مبعروف لذا وضعها على شكل " ملواقع النجوم
 .هذا من ناحية .(2الطالق ) .(ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا) :موعظة، وتنفيذ هذه اآلية فيه تقوى لذا قال

 ؟(يا أيها النيب) :أي أكد أا من احلدود وبدأها بقوله .(حدود اهللا تلك) :ومن ناحية أخرى ملاذا قال
وكما قلت يف مبحث نظرية املعرفة إن اإلحصاء خيتلف عن  (وأحصوا العدة) :إن السبب هو قوله: أقول

العد، فاإلحصاء هو تعقل األشياء وربط أجزاء األشياء بعضها ببعض للحصول على تصور كامل وهذا ما 
 .م املتصل فهنا أعطانا حدودا مرتبطة باملعلومات املتوفرة لدينامسيته بالك

 .(وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن) :فالسبب األساسي للعدة هو أن تكون املرأة غري حامل لذا قال
ل هنا نالحظ الدقة الكبرية يف التعبري قال وضع احلمل ومل يق. فاملرأة احلامل أجلها وضع احلمل . (4الطالق )

وإن . ألن وضع احلمل ميكن أن يكون بالوالدة أو باإلجهاض، فإن حصلت الوالدة، فالعدة منتهية. الوالدة
 .حصل اإلجهاض فالعدة منتهية

قد يقول قائل إذا كان هناك ريبة أو شك يف الطريقة العلمية لكشف احلمل ففي هذه احلالة أعطى البديل على 
 :األشكال الثالثة التالية

 .يت يئسن من احمليض فعدن ثالثة أشهرالال -   أ
 .الاليت مل حيضن بعد فعدن ثالثة أشهر -  ب
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املرأة ذات احليض ومل تبلغ سن اليأس، أي يف سن بني بداية احليض وسن اليأس، فعدا ثالثة قروء  -  ت
 .والقرء الواحد هو جمموع فترة الطهر وفترة احليض

فاحلد األعلى هو ثالثة أشهر أو ثالثة قروء، . دود وقد ذكرها صراحةهنا نالحظ أن عدة املطلقة هي من احل
ونالحظ أن زمن الثالثة قروء هو زمن . واحلد األدىن يتبع املستوى املعريف يف الطب وهو التأكد بأا غري حامل

من ما خلق واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكت) :أقل أو أكثر أو يساوي الثالثة أشهر
ومن يتق ) :ولكن يضع األمر األول والثاين مع إضافة أوالت األمحال قال .(228البقرة ) . (اهللا يف أرحامهن

ذلك أمر اهللا أنزله إليكم ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته )مث أتبعها  .(4الطالق ) . (اهللا جيعل له من أمره يسرا
 .(5الطالق ) .(ويعظم له أجرا
 .من سورة األحزاب 50ية رقم لنأخذ اآلن اآل

يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن وما ملكت ميينك مما أفاء اهللا عليك وبنات عمك )
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد 

ملؤمنني قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملك أميام لكيال النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون ا
 .(50األحزاب ) .(يكون عليك حرج وكان اهللا غفورا رحيما
ففي هذه اآلية يوجد " يا أيها الرسول"ومل تبدأ بقوله " يا أيها النيب"هنا نالحظ يف هذه اآلية أا بدأت بقوله 

رام جاءت حصرا للنيب صلى اهللا عليه وسلم حسب الشروط املوضوعية تعليمات ليس هلا عالقة باحلالل واحل
 ."يا أيها الرسول: "ولو كان هناك حرام وحالل لذكرها صراحة بقوله. التارخيية

وذكر بنات العم والعمات واخلال واخلاالت  .(أحللنا لك) :ملاذا قال: األول: واملهم يف هذه اآلية أمران
؟ هنا جاءت يف هذه الصيغة ألن األساس يف الزواج ويف احلياة االجتماعية (معكالاليت هاجرن )وأتبعها بـ 

أن ال يتزوج اإلنسان من أقاربه املذكورين يف هذه اآلية، وأن الزواج من األقارب حالة خاصة وليست عامة، 
هنا الحظ  .(23النساء ) .(حرمت عليكم أمهاتكم) :جاء بقوله" احملارم"علما بأن التحرمي القطعيلألقارب 

 .واخلطاب يف مقام النبوة .(إنا أحللنا لك)يف مقام الرسالة وبالنسبة لألقارب  .(حرمت عليكم) :قوله
إن على العرب واملسلمني أن ينتبهوا إىل هذه احلالة ويضعوا حدا لزواج األقارب ألنه إذا فهمنا أن األساس 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني بأن يف زواج األقارب هو املنع، هذا األساس ينسجم مع نصيحة ا
أي إذا مسح بزواج األقارب أو منع فاألمر من الناحية الشرعية سيان ألن احلدود الدنيا  .يتباعدوا بالزواج

فأي منع للنساء املذكورات يف هذه اآلي هو زيادة ال يوجد فيه . لتحرمي نكاح احملارم جاءت يف سورة النساء
  .(يا أيها النيب) :قال جتاوز للحد األدىن لذا

لذا فعلى املشرعني يف الدول العربية واإلسالمية وخاصة الدول العربية بأن يصدروا تشريعا مينع زواج 
أي أم . األقارب وعليهم أن يعلموا متاما بأن تشريعا من هذا النوع ليس له تبعة عند اهللا من ثواب أو عقاب
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 :أنفسهم، فإذا سن مثل هذا التشريع فله التبعات التالية على اتمع ال حيرمون ما أحل اهللا ولكن تبعيته على
 .حتسني النسل حيث ثبت علميا أن التباعد يف الزواج حيسن النسل والتقارب يضعفه - 1
توسيع دائرة األسرة، ففي حالة منع زواج األقارب ينظر الرجل إىل ابنة عمه وبقية األقارب وبالعكس  - 2

 .تنظر املرأة إليهم نظرا إىل أخيها وبذلك تقوى الروابط األسرية وتتوسعنظرته إىل أخته و
حسم كثري من املشاكل اليت تنشأ من جراء زواج األقارب، فإذا أرادت فتاة أن تتزوج فابن عمها أحق  - 3
 .هذه العادات املنتشرة يف األرياف واليت تتسبب بكثري من املآسي. ا

رة، ففي حالة وجود أسرة غنية فإن الزواج يتم ضمن األسرة الواحدة لعدم تركز الثروات ضمن األس - 4
 .ويف حترمي زواج األقارب فإن هذا احملذور سيزول. خروج الثروة إىل خارجها

  .وإذا مل يسن مثل هذا التشريع فإن تبعته على أنفسهم
ثل هذا التشريع فهي على اتمع أما التبعات من عدم سن م. وأما عند اهللا فاألمر سيان فال ثواب وال عقاب

 :فقط وهي
 .ضعف النسل - 1
 .تضييق الدائرة االجتماعية لألسرة والترابط األسري - 2
 .املشاكل واملآسي النامجة بني األقارب بزواج بعضهم من بعض - 3
 .تركز الثروة يف يد جمموعة من األسر - 4

 .ر شرحها يف مبحث املرأة يف اإلسالممن سورة األحزاب حول لباس املرأة فانظ 59أما اآلية 

  

 الفصل الثاين
 السنة

 

 .(21األحزاب ) .(لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا)
 ."أخرجه املوطأ"حديث شريف " كتاب اهللا وسنة رسوله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما"
جامع األصول يف أحاديث الرسول ج ". "الرسالة"الكتاب والسنة " تيت هذا الكتاب ومثله معهأال أين أو"
1/281". 
 ."النبوة"القرآن والسبع املثاين " أوتيت القرآن ومثله معه"
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 :متهيد

هذا السؤال ميكن . إن أي حبث جاد يف السنة جيب أن ينطلق من سؤال أساسي يكون اجلواب عليه بوضوح تام
 :ه كما يليصياغت

احلدود والعبادات "هل كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم ةندابريه وتصرفاته يف تلك األمور اليت ال تتعلق باألصول 
 وحي أم اجتهاد؟" والغيبيات إن صحت

إن * وما ينطق عن اهلوى ) :قال بعضهم إن ما كان يقوم به النيب صلى اهللا عليه وسلم هو وحي كله، لقوله تعاىل
ال " هو"واالستناد إىل هذه اآلية الكرمية ال مسوغ له البتة هنا، فالضمري  (4، 3النجم ) .( وحي يوحىهو إال

يعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا يعود بوضوح وحصرا إىل الكتاب املرتل وال عالقة للضمري هنا بالضمري 
ليه وسلم والذي كان من صفاته عليه السالم أنه مل يكن العائد إىل النيب صلى اهللا ع" ينطق"قبله املستتر يف الفعل 

األمر الذي جيعله يف مرتبة رفيعة حقا هي مرتبة النبوة، . ليتحكم فيه ويف أقواله ويف أفعاله اهلوى وتقلبات النفس
  .لكن دون أن جيعل أقوال وأفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم كلها من صنف الوحي على كل حال

ومل . جاءت يف مكة يف مرحلة كان العرب يشككون يف الوحي نفسه .(وما ينطق عن اهلوى) :يةمث إن هذه اآل
تكن املشكلة هي مشكلة أقوال النيب وأفعاله ولكنها كانت مشكلة القرآن نفسه واملشكك فيه من قبل معظم 

إذا أردنا أن علما بأننا . أي أن الوحي كان موضوع التساؤل والشك، وليس سلوك النيب الشخصي. العرب
 .نصنف احلديث النبوي إىل مكي ومدين لوجدنا أن معظم احلديث إن مل يكن كله مدين وليس مكيا

وإننا لنضرب مثال من الكتاب نفسه فقد خاطب اهللا عز وجل نبيه الكرمي منبها بشكل صريح وال حيتمل االجتهاد 
بل على صناديد قريش حيدثهم آمال يف هدايتهم يف عدة مناسبات فعندما أعرض عن ابن مكتوم، األعمى الفقري وأق

علما بأن  (3-1عبس  ) .(وما يدريك لعله يزكى* أن جاءه األعمى * عبس وتوىل ) :وإسالمهم خاطبه قائال
 .هذه اآليات ليست من القرآن وليس هلا عالقة باللوح احملفوظ وال إمام مبني

ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور /رم يا أيها النيب مل حت) :ويف مرة أخرى قال اهللا عز وجل
 . (1التحرمي ) .(رحيم

ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة ) :ويف مرة ثالثة قال
 .(67األنفال ) .(واهللا عزيز حكيم

نة النبوية إمنا هو حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم كنيب وهكذا فإنه ميكننا القول إن ما اصطلح على تسميته بالس
فهو عليه الصالة والسالم إىل جانب . وكائن إنساين عاش حياته يف الواقع، بل يف الصميم منه وليس يف عامل الوهم

ط ا عنصر الوحي الذي كرمه اهللا به، عاش حياته يف القرن السابع امليالدي يف شبه جزيرة العرب بكل ما كان حيي
 .من ظروف جغرافية وتارخيية وثقافية وسياسية
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لنالحظ أن الين صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضوان اهللا عليهم مل يعتربوا يف وقت من األوقات أن األحاديث 
وكذلك األمر مع " الكتاب"فهو عليه السالم من جهته مل يأمر جبمعها كما فعل مع الوحي . النبوية هي وحي

اشدين فقد فهموا أا كانت نتيجة تعامل مع واقع معني يف ظروف معينة عاشها النيب صلى اهللا عليه اخللفاء الر
وسلم وجابه فيها عامل احلقيقة املكاين والزماين فهي ذا تشكل منبعا ثريا يستفيد منه املؤمنون عامة، والعلماء 

 .املشرعون خاصة
 :ويربز من هذا األمر سؤاالن

النيب صلى اهللا عليه وسلم جبمع كالمه، مع أنه أرهم بتدوين الوحي بكل دقة وقال هلم يف الوقت  ملاذا مل يأمر - 1
 .؟"لقد تركت فيكم ما إن ابتعتموه فلن تضلوا أبدا ك تاب اهللا وسنيت"نفسه 

ه تذهب فئة من العلماء إىل أن النيب مل يأمر جبمع كالمه وتدوينه لتجنب االختالط بني الوحي واحلديث، وهذ
مث إن ذلك  .(9احلجر ) .(إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون) :فالنيب أول من يعلم بقوله تعاىل. حجة واهية

 .كان سيستبعد خبطوة إجرائية بسيطة وهي ختصيص بعض الكتبة للوحي وبعض آخر للحديث
الصديق وانتهى متاما يف زمن وقد بدأ اجلمع يف أيام أيب بكر " الكتاب"بعد أن فرغ الصحابة من مجع الوحي  - 2

. ومت إتالف كل الصحف اليت نسخ عليها الوحي. ومت نسخ املصحف املوجود بني أيدينا اليوم. عثمان بن عفان
فلماذا مل جيمع الصحابة احلديث كما مجعوا . وقد كان معظم الصحابة أيام عثمان بن عفان على قيد احلياة

تدوينه؟ علما بأن األحاديث النبوية حول احلدود والعبادات واألخالق الكتاب بعد أن فرغوا منت مجع الكتاب و
 .قد انتقلت إلينا بالتواتر" الصراط املستقيم"

فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ذلك بنفسه ومل يفعله الصحابة من بعده لسبب واحد وذلك لعلمهم 
. وأن السنة ليست عني كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن احلديث هو مرحلة تارخيية. بأن مجعه ليس ضروريا

وإذا مل يكن األمر كذلك فهناك نتيجة واحدة وهي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة من بعده كانوا 
ال معىن هلا إذ كيف  (اليوم أكملت لكم دينكم)يريدون إرباك املسلمني بعدم تدوين احلديث، وهذا يعين أن آية 

ين واحلديث مل يدون؟ وكيف دون الصحابة الكتاب ومل يدونوا احلديث؟ هذه التهمة هم براء منها أكمل الد
 :للسبب التايل

وأمره بكتابة الوحي وحرصه املطلق على ذلك هو . إن عدم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم جبمع كالمه وتدوينه
فالعبقري هو إنسان أنتجه عصره يف ظروف : يةوالصحابة يقود إىل فهم عميق لفرق أساسي بني النبوة والعبقر

معينة مادية ومعنوية يسجل الناس عنه كالمه أو هو يسجله بنفسه أثناء حياته، ولكن سيكون كالمه وتصرفاته 
  .نتاجا تارخييا حيمل طابع املرحلية وبالتايل فإن الواقع سيتجاوزه مع تطور احلياة يف سياق الزمن

النبوة –ليه وسلم هو نيب ويل عبقريا وحسب، فإنه قد علم أن جانب الوحي فيه ومبا أن حممدا صلى اهللا ع
يتصل بعامل املطلق هو اهللا سبحانه وتعاىل، وقد عرب عن هذا اجلانب بالكتاب املوحي بصياغة اهللا  - والرسالة

النيب صلى اهللا عليه وسلم  أما اجلانب النسيب يف اإلسالم فهو. سبحانه وتعاىل املتشابه يف النبوة واحلدود يف الرسالة
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وحوله إىل عامل احلقيقة النسيب الذي واجهه هو نفسه ولو مل  "احلدود يف الرسالة" يف سنته، حيث أخذ املطلق 
بل كان يكفي نيب ورسول واحد . يكن كذلك فال يوجد حاجة إىل تعدد النبوات والرساالت على مر التاريخ

 .لكل الناس من نوح إىل أن تقوم الساعة
فقد سبق حممدا صلى اهللا عليه وسلم كثري من النبوات والرساالت اليت تشكل . ولكن احلقيقة هي عكس ذلك متاما

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم )كلها حلقات يف اإلسالم واليت كان حممد صلى اهللا عليه وسلم آخرها 
مبحث احلدود إن هذه اآلية هي جزء من آية وقد قلنا يف  .(3: املائدة) .(نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا

 .حدودية
ليتفاعل مع الظروف " الكتاب"وذا كان اإلسالم صاحلا لكل زمان ومكان من حيث ذلك االتصال باملطلق 

  .واملراحل التارخيية املتعاقبة فينتج جمتمعا معينا وحضارة معينة يف كل مرحلة
هذا هو السبب . تارخيية حسب العامل املوضوعي الذي يتفاعل معهفهو واحلالة هذه ميكن أن يأخذ صيغا حضارية 

وأما الباقي فمتروك . احملوري للنيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته يف حرصهم على الوحي الذي هو املبدأ أو املطلق
لذي تفاداه هذا الشيء ا. فال قوالب جاهزة مسبقا، وال توقيف حلركة التاريخ يف اإلسالم. لإلنسان يف سياق الزمن

النيب والصحابة ووقعنا فيه حنن، فجمدنا التاريخ وحنطناه بأنفسنا وامنا النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك ونزعنا 
 :عن اإلسالم أهم صفة من صفاته وهي احلنيفية، حيث أن اإلسالم يشترط احلنيفية يف إخالصا لناس للدين يف قوله

 .(5البينة) .(له الدين حنفاءوما أُمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني )
جاءت من اهللا مباشرة وليست من اللوح احملفوظ أو أمام مبني، وهي اليت متثل الرسالة " أم الكتاب"مث إن األحكام 

 .(ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) :وحتتوي على احلدود والعبادات واألخالق والذي قال عنها
 .ألا ليست كالم اهللا وإمنا هي كتاب اهللا فهي ليست قدمية .(39الرعد )

من هنا يأيت التعريف اخلاطئ برأينا للسنة النبوية بأا كل ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول ومن فعل 
  .أو أمر أو ي أو إقرار

. بل للنقاش واألخذ والردعلما بأن هذا التعريف للسنة ليس تعريف النيب صلى اهللا عليه وسلم نفسه وبالتايل فهو قا
هذا التعريف كان سببا يف حتنيط اإلسالم، علما بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته مل يعرفوا السنة ذا 

مع العلم بأن أسس التشريع اإلسالمي هي الكتاب والسنة وهذا . الشكل وتصرفات عمر بن اخلطاب تؤكد ذلك
 ان األمر كذلك فما هو تعريف السنة؟وإذا ك. صحيح ولكن ليس الكتاب واحلديث
 :لنضح اآلن تعريفا معاصرا للسنة وهو

 
 :السنة -

هي منهج يف تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة ويسر دون اخلروج عن حدود اهللا يف أمور احلدود أو وضع حدود 
والشروط املوضوعية اليت تطبق الزمان واملكان "عرفية مرحلية يف بقية األمور، مع األخذ بعني االعتبار عامل احلقيقة 
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 :وقوله .(185البقرة ) .(يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر) :معتمدين على قوله تعاىل" فيها هذه األحكام
وتعين يف اللسان العريب اليسر " سن"فالسنة جاءت من  (78احلج ) .(وما جعل عليكم يف الدين من حرج)

وهذا ما فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم متام إذ أنه مارس . ن أي جيري بسهولةواجلريان بسهولة كقولنا ماء مسنو
تطبيق أحكام أم الكتاب متحركا ضمن حدود اهللا وواقفا عليها أحيانا من خالل عامل احلقيقة النسيب الذي عاشه 

 .لقاومل يكن يف يوم من األيام أو يف موقف من املواقف حاملا وال متومها وال مط -ال حنن–هو 
لذا فإن الذي فعله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القرن السابع يف شبه جزيرة العرب هو االحتمال األول لتفاعل 
اإلسالم مع مرحلة تارخيية معينة وليس الوحيد وليس األخري حيث أنه كان خامت األنبياء واملرسلني وال ميكنه أن 

ومبا أن رسالته تقوم على احلدود فهو . ة إىل أن تقوم الساعةيفعل إال هذا للحفاظ على حيوية الرسالة والنبو
الرسول الوحيد الذي مسح له باالجتهاد ألنه اخلامت ولكي يعلم الناس أن جيتهدوا لوحدهم من بعده حيث أن 

 .اإلسالم هو تشريع إنساين ضمن حدود اهللا

 سنة الرسالة وسنة النبوة: الفرع األول

وكما قلت فالنبوة علوم . ينا تقسيمها إىل فرعني رئيسني ومها سنة الرسالة، وسنة النبوةاآلن بعد أن عرفنا السنة عل
وليس يف الكتاب أي آية تقول . والرسالة أحكام وتعليمات حيث أن الطاعة جاءت للرسالة ومل تأت للنبوة

إن اهللا ) :ام النبوة يف قولهعلما بأن املدح العظيم جاء ملق .(وأطيعوا الرسول) :وأطيعوا النيب بل هناك آيات تقول
 .(56األحزاب ) .(ومالئكته يصلون على النيب

 :سنة الرسالة
فهناك بعض األوامر والتنبيهات . جيب علينا أن منيز يف سنة الرسالة بني احلدود والعبادات واألخالق والتعليمات

اآليات حتتوي على تعليمات وإرشادات  فهذه .(يا أيها النيب) :جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ختاطبه بعبارة
حيث أن الطاعة جاءت يف مقام الرسالة . أو حاالت خاصة بالنيب حصرا وليس هلا عالقة باحلالل واحلرام إطالقا

إذ قال  .(21األحزاب ) .(لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة) :وقوله .(وأطيعوا اهللا والرسول) :بقوله
 :وهنا يف سنة الرسالة جيب علينا أن منيز بني نوعني من الطاعة". اهللا نيب"ومل يقل " رسول اهللا"

 
 :الطاعة املتصلة - 1

 .(وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون) :وهي الطاعة اليت جاءت فيها طاعة الرسول مندجمة مع طاعة اهللا بقوله
اهللا عليهم من النبيني والصديقني ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم ) :وقوله .(132آل عمران )

ومبا أن اهللا حي باق وقد دمج طاعة الرسول مع طاعة  .(69النساء ) .(والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيق
هذه الطاعة جاءت . اهللا يف طاعة واحدة، ففي هذه احلاالت تصبح طاعة الرسول مع طاعة اهللا يف حياته وبعد مماته

  :ولنورد األمثلة التالية". الصراط املستقيم"ت واألخالق حصرا يف احلدود والعبادا
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 :يف احلدود
: مثال على ذلك. لقد وضع الرسول صلى اهللا عليه وسلم حدا أعلى حلاالت ورد يف أم الكتاب كحد أدىن فقط -

و ما يقال عنه اليوم يف سورة النور يف هذه اآلية ورد احلد األدىن للباس املرأة وه 31لباس املرأة الوارد يف اآلية رقم 
كل املرأة "ففي هذه احلالة وضع الرسول صلى اهللا عليه وسلم احلد األعلى للباس املرأة بقوله . اللباس الداخلي

أي إذا خرجت املرأة عارية يف . فطاعة هذا احلديث هو كطاعة اآلية وليس أقل" عورة ما عدا وجهها وكفيها
وإذا خرجت مغطاة متاما يدخل يف غطائها الوجه . هللا يف اللباسالطريق كما خلقها اهللا فقد تعدت حدود ا

ولباس املرأة املسلمة هو لباس حسب األعراف ويتراوح بني اللباس . والكفان فقد خرجت عن حدود رسوله
وهكذا نرى أن لباس معظم نساء أهل األرض هو ضمن . الداخلي وبني تغطية اجلسم ما عدا الوجه والكفني

انظر " "ال وصية لوارث"وكذلك قول الرسول حول اإلرث". انظر مبحث املرأة يف اإلسالم"له حدود اهللا ورسو
انظر النهاية يف غريب احلديث " "ال تعضية يف مرياث إال فيما حمل القسمة"وقوله " 203ص  2اجلامع الصغري ج

 .حيث أن هذه األحاديث تتعلق باحلدود ."106ص  3واألثر البن األثري ج
الزكاة يف الكتاب كحد حيث أن العبادات تنطبق عليها نظرية احلدود وهي حالة خاصة من احلدود  لقد وردت -

وطاعة % 2.5فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم احلد األدىن للزكاة وهو . حيث تكمن فيها التقوى الفردية
" صلوا كما رأيتموين أصلي"له وكذلك الصالة فطاعة الرسول فيها كطاعة اهللا بقو. الرسول يف ذلك كطاعة اهللا

فإذا أراد اإلنسان املسلم أن يصلي هللا بغري الطريقة اليت " 576ص  5انظر جامع األصول ج–أخرجه البخاري "
وإذا صلى كما صلى الرسول، ولكن لغري اهللا، . علمنا إياها الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإن صالته مرفوضة

 2انظر حصيح مسلم ج" "خذوا عين مناسككم"وله صلى اهللا عليه وسلم وكذلك احلج لق. فصالته مرفوضة أيضا
وكذلك الصوم، نصوم كما صام الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ولكن ليس من الضروري أن نفطر ". 943ص

 .كما أفطر الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ليتيم إىل العهد إىل بر الوالدين كل أحاديث الرسول اليت جاءت حول الوصايا العشر من أكل مال ا: يف األخالق -

 .فالطاعة فيها طاعة متصلة. وشهادة الزور ما هي إال أحاديث شارحة للوصايا
حدود اهللا يف العقوبات جيب أن نفهم أن كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم حول تطبيق حدود كتاب اهللا يف  -

وقد أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن . على احلد العقوبات هو ديد بتطبيق احلد األعلى من العقوبة أي الوقوف
ادرؤوا احلدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثرام "بقوله " حدود كتاب اهللا"نتجنب تطبيق احلد األعلى من العقوبة 

 ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت للمسلم خمرجا فخلوا"وقوله " إال يف حد من حدود اهللا تعاىل
ومل يقل ". 13ص  1انظر اجلامع الصغري ج" "سبيله، فإن اإلمام ألن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة

وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم كارها لتطبيق حدود اهللا يف العقوبات وخاصة يف . ادرؤوا العقوبات بالشبهات
لعلك : مثال على ذلك قصة ماعز حيث قال له النيب"وكان يلتمس الشبهات بنفسه لتفادي تطبيق احلد  .الزنا

 ."527-526ص  3انظر جامع األصول البن األثري ج" "قبلت، أو غمزت أو نظرت؟
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فهو ذا علمنا . لقد وضع النيب صلى اهللا عليه وسلم تعريفا وتوصيفا للجرائم ذات احلدود العليا من العقوبات -
وهذا التعريف خيضع للظروف . األعلى قبل أن نطبق هذه احلدودأن نضع حنن تعريفا وتوصيفا جلرائم احلد 
 .املوضوعية لكل بلد حسب الزمان والتطور

 
 :الطاعة املنفصلة - 2

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم ) :وهي الطاعة اليت وردت يف الكتاب يف قوله
 .(الرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويالفإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا و

 .(وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فالعموا أمنا على رسولنا البالغ املبني) :وقوله .(59النساء )
ل يف حياته ال هذه الطاعة للرسول جاءت منفصلة عن طاعة اهللا، هذه الطاعة جاءت طاعة للرسو .(92املائدة )

ور والقرارات اليت مارسها كرئيس دولة وكقاض /ويف األ. بعد مماته أي يف األمور اليومية واألحكام املرحلية
وكقائد عسكري، ويف أمور األحكام املعاشية والطعام والشراب واللباس حيث اتبع األعراف العربية وكان يتحرك 

  .القصوى للعقوبات يقف عليها ضمن حدود اهللا دون أن خيرج عنها ويف احلاالت
هذه األمور تفهم فهما معاصرا فيا ملضمون ال يف الشكل، وإذا كانت هناك أشياء مفيدة لنا يف الوقت احلاضر 

أخذناها وإذا كانت هناك أشياء غري مفيدة لنا تركناها، ولو كانت هنا طاعة الرسول مندجمة مع طاعة اهللا وأتبعها 
يف هذه احلالة تصبح . أن أويل األمر منكم تعين األحياء من أويل األمر ال األموات حيث .(وأويل األمر منكم)

طاعة أويل األمر كطاعة اهللا يف الصالة والصوم وأن معصية أويل األمر تعين معصية اهللا وألصبح أولو األمر هم 
  .يس احلكامممثلي اهللا يف األرض وخلفاءه فعال، علما بأن اإلنسان هو خليفة اهللا يف األرض ول

فكل شيء قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمور مل يرد ذكرها يف الكتاب بتاتا وقال فيها هذا ممنوع وهذا 
أي أن النيب وضع حدودا ألمور ما . مسموح فمعناها أا أحكام مرحلية وحدود مرحلية ال عالقة هلا حبدود اهللا

للشروط املوضوعية اليت عاشها وطبقا للمشاكل اليت كان  وكان من الضروري أن يضع هذه احلدود وذلك وفقا
بصدد حلها، وال حتمل صفة األبدية كحدود اهللا، مثل منع التصوير والنحت والرسم واملوسيقى والغناء ولبس 

 .الذهب واستالم املرأة ملناصب يف الدولة
وما يف حينه، حيث أن العرب كانوا فإن منع النيب صلى اهللا عليه وسلم للرسم والنحت والتصوير إن صح كان مفه

حيث ورد يف . حيث أن وهذا املنع مل يرد يف الكتاب ائيا. حديثي عهد بالوثنية، فمنع ذلك كخطوة وقائية مؤقتة
حيث أن كل هذه األحاديث ليس هلا عالقة حبدود . ال اجتناب األوثان" اجتناب الرجس من األوثان"الكتاب 

 .التشريعات غري اإلهلية حتمل طابع الضرورة املرحلي، وعلمنا أن نشرع بأنفسنا اهللا، وقد علمنا ذا أن كل
من هذا املنطلق جيب علينا فصل األحاديث اليت تتعلق باحلدود والعبادات واألخالق على حدة أي أحاديث 

 .الصراط املستقيم
تشريعية ثابتة إىل أن تقوم الساعة، وعلينا هنا أن ننبه بأن اهللا سبحانه وتعاىل مل يعط ألحد احلق يف وضع حدود 
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هنا اهلاء تعود  .(14النساء ) .(ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده) :حيث مسيت احلدود حبدود اهللا يف قوله
ولو كان " ويتعد حدودمها"على اهللا فقط ولو مسح اهللا بوضع حدود للنيب صلى اهللا عليه وسلم كحدوده متاما لقال 

خة واحدة من كتب احلديث مضبوطة متاما كآيات احلدود يف الكتاب، أي الهتم النيب األمر كذلك لوجدنا نس
 .صلى اهللا عليه وسلم والصحابة جبمعها وضبطها كاهتمامهم بالكتاب

أما بقية األحاديث اليت تتعلق بالسلوكيات العامة واالجتماعية فلها أمهية تارخيية فقط وهي غري ملزمة ألحد 
لتشريع اخلاص والقرارات واألجوبة على أسئلة طرحت عليه خالل احلياة اليومية اليت وتندرج حتت أحاديث ا

 .عاشها صلى اهللا عليه وسلم
وهكذا نفهم أن السنة النبوية هي اجتهاد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تطبيق أحكام الكتاب من حدود وعبادات 

فيه متحركا بني احلدود، وواقفا عليها أحيانا، ووضع وأخالق آخذا بعني االعتبار العامل املوضوعي الذي يعيش 
ويف هذا كانا لرسول األسوة احلسنة لنا إىل يوم الدين باحلنف ضمن . حدود مرحلية لألمور اليت مل ترد يف الكتاب

  ."أال أين أوتيت هذا الكتاب ومثله معه"حدود اهللا ويف وضع حدود حنيفية لبقية األمور، ويف هذا قال 
أي أن " 1/12اجلامع الصغري ج" "اختالف أميت رمحة"ضا نفهم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن صح وهكذا أي

ومن زمان آلخر وخيتلفون يف وضع حدود إنسانية . املسلمني خيتلفون يف احلركة ضمن حدود اهللا من مكان آلخر
أن نعيد فهم األحاديث يف ضوء  لذا وجب علينا. أيضا حسب الزمان واملكان وهذه هي عني الرمحة وعني السنة

 .فهم الكتاب ال العكس، حيث أن األسلوب املتبع التقليدي هو فهم الكتاب يف ضوء احلديث
ويبقى أن أمتىن على القارئ أن يفهمين بدقة وال يظن أننا نرد احلديث النبوي معاذ اهللا وكيف نفعل وقد مسعنا قوله 

ولكننا  .(اخل… بيننا وبينكم كتاب اهللا: لغه احلديث عين فيقولأال هل عيسى رجل يب) :صلى اهللا عليه وسلم
 .ندعو إىل إعادة فهم احلديث وتصنيفه ونقده وقدره حق قدره

 
 :أحاديث النبوة

 :وتقسم إىل نوعني
أحاديث تتعلق بالغيبيات أي بشرح القرآن وتتعلق بالفهم العام للقرآن وليس التأويل إذ أن النيب صلى اهللا عليه  -  أ

هذه األحاديث جيب أن تتطابق مع املفهوم العام للقرآن حيث أن املفهوم العام . وسلم كان ممتنعا عن التأويل
  .وإذا مل تتطابق فتهمل. يتطابق مع احلقيقة والعقل

هنا يشرح أن السبع املثاين هي " أوتيت القرآن ومثله معه"أحاديث تتعلق بشرح تفصيل الكتاب كقوله  -  ب
هذه األحاديث جيب أن تتطابق مع آيات تفصيل " يف ليلة القدر أنزل القرآن إىل السماء الدنيا"له كالقرآن وقو

 ."ال حمكمة وال متشاة"الكتاب 

 السنة النبوية يف العمل الثوري وبناء الدولة: الفرع الثاين
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قبل الفقهاء وإمنا غطى أحداثها  إن املرحلة املكية يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم مل تدرس ومل تلق االهتمام من
التارخيية كتاّب السرية وإن الذي تلقى االهتمام من قبل الفقهاء النواحي التشريعية واليت كانت معظمها يف املدينة 
حىت النواحي التشريعية مت فهمها من خالل منهج غري حنيف لتشريع حنيف مما أدى إىل حتنيط األحكام وجتميد 

هنا جيب أن يفهم اإلسالم فعلى أنه ثورة . الروح الثورية والوطنية لدى العرب واملسلمني حركة التاريخ وإمخاد
  .عامة شاملة مشلت كل نواحي احلياة الشخصية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

ن إىل التاريخ القدمي إذانظرنا اآل. قامت هذه الثورة بإمكانات إنسانية وسلوك إنساين ومبنهاج إهلي واجتهاد إنساين
يف منطقة الشرق األوسط الذي هو مهد احلضارات اإلنسانية القدمية نرى أن الدول يف تلك احلضارات والبالد 

فعندما حارب اإلسكندر األكرب الفرس استقبله أهل فارس بالترحاب ألم . كان يقضي عليها أعداء خارجيون
وا عاجزين عن القضاء على حكامهم حيث أن القهر والعبودية كانوا يعيشون حتت الظلم والكنهم أنفسهم كان

هذه الظاهرة تفرض علينا دراسة التاريخ القدمي بإمعان، أي ملاذا مل تقم . أوقعا الشعوب القدمية يف حالة عجز
ثورات من قبل الشعوب القدمية لتقضي على حكامها وكان القضاء على هذه الدول يف معظمها نتيجة حروب 

 خارجية؟
إذا نظرنا بإمعان جند أن سبب غياب الثورات لدى الشعوب القدمية هو أن الشروط الثورية الثالثة اليت ال بد ألي 

 :ثورة أن تستكملها لكي تنجح مل تكن متوفرة، وهذه الشروط هي
 ."القدر"الظروف املوضوعية اليت تسمح بتغيري ثوري  - 1
 ."وعي القدر، املعرفة"وعي هذه الظروف  - 2
 ."القضاء الواعي"تشكيل األداة الثورية  - 3

لقد كانت الظروف املوضوعية متوفرة ولكن وعي هذه الظروف كان ضعيفا أو وجد عند قلة قليلة من الناس 
 .حبيث عجزوا عن تشكيل األداة الثورية

بل هي لقد حصلت ثورات غري واعية يف التاريخ القدمي ولكن ال ميكن أن نسميها ثورة باملفهوم احلديث 
 .انتفاضات أوردة فعل عفوية مثل انتفاضة عبيد روما بقيادة سبارتاكوس

وكما نرى يف قصص القرآن أن اهللا كان يتدخل مباشرة لنصرة رسله وأنبيائه حيث أن الذين اتبعوهم كانوا قلة 
 ."نوح، هود، صاحل، شعيب، لوط، موسى، وهارون"

اريخ اإلنساين حتققت فيها الشروط الثورية الثالثة حيث كان لقد كان اإلسالم أول ثورة كربى مشولية يف الت
للعرب هذا الدور املميز يف التاريخ، إذ وقعت على عاتقهم قيادة أول ثورة كربى مشولية ضمن أطر ثورية ناضجة 

 حىت املسيحية. أسسوا بعدها دولة ذات عالقات حضارية وحرروا شعوب املنطقة من نري االستعباد الرازحني حتته
مل تستطع أن تقضي على الدولة الرومانية، وإمنا تبنتها الدولة الرومانية وأعادت صياغتها ضمن أطرها الوثنية 

 .وكانت السنة النبوية هي قاموس هذه الثورة. اإلمرباطورية
قبل أن نبدأ بشرح مفردات ذا القاموس سنشرح ملاذا العرب وليس غريهم وقع على عاتقهم ذلك العبء املشرف 
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لقد شرحت يف الباب الرابع يف مبحث فن العمارة عن فن العمارة عند العرب أنه كان فنا غري متطور وأن . مهل
هذه . ومل يكن هناك أي نظام سياسي يوحد شبه جزيرة العرب. النظام العريب قبل اإلسالم كان نظاما قبليا حبتا

اإلبل "طعامها األساسي من نتاج املواشي  وكان "حياة البداوة"القبائل كانت تعيش بشكل أساسي على الرعي 
من حلم ولنب وكانت تأمكل التمر حيث النخل من األشجار الصحراوية اليت ال حتتاج إىل رعاية وخدمة " والغنم

  .وكانت األماكن الرئيسية يف احلجاز مكة ويثرب مقرا لعمل آخر هو التجارة. كبرية من قبل اإلنسان
فقد كان شبه معدوم عندهم، ألن  -حيث أن الصناعة حتتاج إىل عمل يدوي–ب أما مفهوم الصناعة عند العر

العمل اليدوي يربط اإلنسان مبكان واحد، وقد كان العرب حيتقرون العمل اليدوي للسبب املوضوعي التايل الذي 
لدول ااورة لقد كان العرب يف شبه جزيرم يف القرن السابع على علم تام بأحوال ا: كان سائدا يف ذلك الوقت

هلم وكانوا يعرفون أن هناك قصورا ومعابد وحلبات سباق ومدرجات رياضية هائلة وعربات، وكانوا يعلمون أن 
الذي صنع ونفذ كل هذه املنشآت الضخمة كانوا عبيدا يعملون بالسخرة، فارتبطت يف ذهن العريب هذه املنشآت 

لعريب من العمل اليدوي الرتباطه بالعبودية يف ذلك الوقت، لذا فقد أنف ا. والعمل اليدوي بشكل خاص بالعبودية
  .حىت أن الصناع املهرة يف مكة كانوا من غري العرب

وإن أهم منشأة عندهم كانت الكعبة املشرفة، وإذا تنظرنا إليها اليوم نراها عبارة عن منشأة بسيطة ال يوجد فيها 
د ظهرت إجيابية هذا املوقف يف أن العرب يف معظمهم لق. أي تعقيدات وال تتطلب مهارات خاصة يف إشادا

كانوا أحرارا ال خيضعون إىل أي نظام عبودي منظم له مؤسساته ومنشآته اخلاصة وجيشه اخلاص يف حني أن هذا 
الوضع كان سائدا يف الدول احمليطة م وكانوا يعلمون متاما أن هذه الدول كانت متقدمة عليهم من الناحية 

قوى منهم من الناحية العسكرية ولكن كانوا يعلمون أن سكاا عبيد، واإلنسان عندما يولد عبدا املدنية، وأ
ويعيش عبدا وميوت عبدا وكذلك أبناؤه وأحفاده فإنه يصل إىل نوع من العجز الكامل الذي يعجز فيه عن حترير 

ويصل إىل وضع غري قادر فيه " فقط تنفيذ األوامر"نفسه ويستسلم لقدره ويعتاد على الطاعة املطلقة دون تفكري 
على إمساك زمام املبادرة والتفكري حىت باألوامر الصادرة له حبيث يصبح هذا النمط من العيش هو من سنن احلياة 

وهذه "هذا النوع من الناس غري قادر على قيادة أي ثورة ألنه فقد ملكة التفكري احلر واملناقشة . األساسية عنده
 ."وليس اآلخرين، واآلخرون هنا هم اإلنسان العصري بعد بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلمكانت سنة األولني 

إذ وقع على عاتق موسى فقط ختليص بين إسرائيل من الفراعنة ومل . هذا املثال واضح يف عالقة بين إسرائيل مبوسى
ن قبل أن تأتينا ومن بعد ما قالوا أُوذينا م)يقدم بنو إسرائيل أية مساعدة وسند ملوسى لتخليصهم من فرعون 

وعندما خرج م . وذلك ألم ظلوا مستعبدين عدة قرون من بعد يوسف حىت موسى .(129األعراف ) .(جئتنا
املائدة ) .(فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون) :موسى من مصر إىل سيناء رفضوا أن يقاتلوا معه وقالوا له

لرسالة والنبوة جاءت إىل العرب ووقع عليهم هذا العبء املشرف وقد جتلت هذا هو السبب األول يف أن ا .(24
 .هذه احلرية يف كثرة الشعراء يف العصر اجلاهلي واليت كانت تلعب دور الصحافة احلرة

إذ أنه . لقد شرحنا يف مبحث نشأة اإلنسان واللغة أصالة اللسان العريب: أما السبب الثاين فهو أصالة اللسان العريب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وقد كان اللسان العريب هو ذلك " لسان عريب مبني" نزل القرآن كان اللسان العريب قد وصل إىل طور اإلبانة حني
 .الوعاء اإلنساين الذي حوى مطلق احلقيقة ونسبية الفهم

وما كان ربك مهلك ) :"مكة"فهو أن خامت األنبياء واملرسلني جيب أن يكون يف أم القرى : أما السبب الثالث
  .(59القصص ) .(حىت يبعث يف أمها رسوالالقرى 

وهلذا السبب وضع إبراهيم ابنه إمساعيل يف أم القرى ألن خامت األنبياء واملرسلني جيب أن يكون من ساللة إبراهيم 
 .(27العنكبوت ) (ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب) :أيضا

 
 :"صالة الثوريةاأل"مفردات قاموس الثورة النبوية  -

وهذا الطرح جاء يف مكة يف القرآن حيث . الطرح األيديولوجي والفلسفي الشمويل للكون واحلياة واإلنسان - 1
هي مكية وهي من هذا الطرح الشمويل، لذا قال عن القرآن أنه  .(يا أيها الناس)أن معظم اآليات اليت تبدأ بـ 

اهللا، الكون، اإلنسان، : حيث غطى هذا الطرح الوجود كله .(هدى للمتقني)وعن الكتاب بأنه  (هدى للناس)
ونظرية املعرفة اإلنسانية، أصل اإلنسان، احلياة، املوت، الساعة، البعث، اليوم اآلخر واحلساب والثواب والعقاب، 

شعب ، ونظرية الدولة وال"القضاء والقدر"قوانني جدل الطبيعة وجدل اإلنسان، قوانني التاريخ، حرية اإلنسان 
 .(يا أيها الناس)ألن أي طرح أيديولوجي وفلسفي ال ميكن أن يكون إال إنسانيا . واألمة والقومية واألخالق

هذا الطرح الذي جاء يف مكة والذي جاء بلسان عريب مبني، والذي فهموه فهما نسبيا حسب أرضيتهم  - 2
ما على كل ما هو موجود عند العرب وعند املعرفية واللسانية، وذلك من خالل خاصية التشابه، كان طرحا متقد

وعلينا حنن اآلن أن . غريهم وذلك يف إطار فهمهم النسيب للقرآن ومقارنته مع ما هو موجود فعال يف ذلك العصر
نفهم القرآن ضمن األرضية املعرفية السائدة يف القرن العشرين ومقارنته مع ما هو موجود وسائد عندنا، فنراه 

 .ل ما هو سائد عند العرب واملسلمنيطرحا متقدما على ك
لقد كان هذا الطرح قويا يف مضمونه حسب ما فهموه يف ذلك الوقت، لكنه كان ضعيفا يف مواجهته املادية  - 3

 .مع اخلصم إذ كان دون أنصار ألنه كان جديدا كل اجلدة على اتمع السائد
 .ى اليوم باحلزب الطليعيانطالقا من هذا الطرح تشكل تنظيم قريب الشبه مبا يسم - 4
 ."مرحلة دار األرقم بن أيب األرقم"كانت بدايات التنظيم الطليعي سرية  - 5
، أي أنه كان "السلمي"بعد املرحلة السرية انطلق هذا التنظيم إىل العلنية ملتزما التزاما كليا بالنضال السليب  - 6

لذا ففي املواجهات الفكرية العقائيدة . عنف املضاديطرح األفكار ويتلقى الصدمات دون أن يرد على العنف بال
كان املشركون يهربون من املسلمني وال حيبون موجهتهم حىت أم مسوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم ساحرا سحر 

أما يف املواجهات القتالية فقد كان املسلمون يهربون من املشركني لعجزهم عن املواجهة حىت أم كانوا . شبام
علما بنه كان هناك بعض املسلمني الذين طلبوا من النيب " اهلجرة إىل احلبشة"ن للهرب يف بعض املواقف يضطرو

أمل تر إىل الذين قيل هلم كفوا )صلى اهللا عليه وسلم الرد على العنف بعنف مضاد ولكنهم منعوا من ذلك 
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 .تسمح بذلك وذلك ألن الشروط املوضوعية لتلك الفترة مل تكن (77النساء ) .(…أيديكم
كل أساليب القمع والتعذيب اجلسدي والنفسي وكانت قمة  (املأل)لقد استعمل أعداء الطرح اجلديد  - 7

املواجهة السلبية هي احلصار االقتصادي حيث مت هذا احلصار يف شعب أيب طالب ملدة ثالث سنوات ومل يستطع 
طيعوا احلصول على الطعام إال باملساعدة السرية من املسلمون مواجهته إال بالصرب واإلميان بقضيتهم حيث مل يست

وهذا السالح مازال موجودا حىت يومنا هذا وفعاال وال ميكن مواجهته إال بالصرب . بعض أصداقئهم من مكة
 .واإلميان بالقضية اليت حوصر الناس من أجلها

قيقة آنذاك فكان النيب صلى اهللا عليه لقد استعمل التنظيم اجلديد يف دعوته كل الوسائل املتوفرة يف عامل احل - 8
 "دار الندوة"وسلم واملسلمون يذهبون لدعوة الناس وجماتهم ومناقشتهم ضمن كل األطر املتوفرة آنذاك مثل 

علما بأنه بعد . كل هذا مع تفادي الصدام العنيف مع أعدائهم. ومواسم احلج" سوق عكاظ"وأسواق العرب مثل 
 .ة وسوق عكاظ وبقي موسم احلج بعد تعميمه فريضة تعبديةانتصارهم ألغيت دار الندو

 .املمكنة آنذاك مثل الشعر للرد على وسائل اإلعالم املعادية" وسائل اإلعالم"اللجوء إىل كل  - 9
اللجوء إىل كل أساليب اخلدعة واهلرب والتمويه كي خيففوا عنهم ضربات األعداء مع كل احلفاظ على  - 10

 .م ميارسوا السيب وقتل النساء واألطفال والسرقةالقيم األخالقية فل
مع الصالبة يف املواقف العقائدية " صلح احلديبية" "املواقف السياسية" "التكتيك"املرونة يف املناقشة والطرح  - 11
 .(2، 1الكافرون ) .(ال أعبد ما تعبدون* قل يا أيها الكافرون )املبدئية 
لعرب ميكن إقامة جمتمع صغري عليها مسيس طبقا للطروحات اجلدية، البحث عن أرض ضمن شبه جزيرة ا - 12

وكانت هذه هي الغاية األساسية من اهلجرة إىل يثرب إذ كان احلصول على األرض اآلمنة وإقامة اتمع املسيس 
 .حيث أنه ال ثورة دون أرض وجمتمع مسيس على هذه األرض. هو نقطة انعطاف كربى يف مسرية الثورة

تكمن نقطة الضعف الكربى يف الثورة الفلسطينية، إذ هي ثورة وطنية بال أرض، ونرى دائما أنه عندما  ويف هذا
حتصل هذه الثورة على قطعة أرض ولو كيلومتر مربع واحد تقيم عليها قانوا اخلاص نرى أن القوى تتداعى عليها 

 .ثورة الفلسيطنيةلسلبها هذه القطعة وتقضي على هذا اتمع املسيس طبقا لقانون ال
بعد احلصول على األرض وإقامة اتمع املسيس انتقلت الثورة من مرحلة النضال السليب إىل مرحلة النضال  - 13

لية فعال وانتشرت حىت سيطرت على شبه جزيرة العرب كلها إلقامة الدولة الواحدة ÷اإلجيايب وبدأت احلرب األ
 . (39: احلج) .( على نصرهم لقديرإذن للذين يقاتلون بأم ظلموا وإن اهللا)

كذلك يف مرحلة النضال اإلجيايب استعملت كل أنواع اخلدعة والتمويه مع احلفاظ الكامل على القيم  - 14
الثورية اإلسالمية فلم يقتلوا امرأة أو طفال أو أعزل من السالح وحافظوا على عهودهم ووعودهم وأحسنوا معاملة 

 .…و… و. األسرى
رسائل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل كسرى وهرقل "غفال العالقات الدولية بعد إقامة اتمع املسيسعدم إ - 15

 ."واملقوقس
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أي بعد ازام " غزوة مؤتة، غزوة تبوك"احلفاظ على وحدة أرض شبه جزيرة العرب من األعداء اخلارجيني  - 16
جوم الروم على شبه جزيرة العرب، فذهب على العرب يف معركة مؤتة خشي النيب صلى اهللا عليه وسلم من ه

 .رأس جيش بنفسه إىل تبوك
بداية التشريع االجتماعي والسياسي واالقتصادي واألحوال الشخصية يف املدينة حيث أن اآليات املدنية يف  - 17

يف معظمها بقوله يف حني أن اآليات املكية إنسانية تبدأ  (يا أيها الذين آمنوا)معظمها تشريع وتبدأ بقوله تعاىل 
 .(يا أيها الناس) :تعاىل

استثمار كل املزايا العربية اإلجيابية مثل الكرم والشجاعة وإغاثة امللهوف والعفو عند املقدرة والرتعة إىل  - 18
جتدون الناس معادن، خيارهم يف "احلرية حيث استثمرت إىل أبعد احلدود كل املزايا اإلجيابية للقومية العربية 

 ."1958، 4صحيح مسلم ج" "ة خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوااجلاهلي
يف قيادة العمل الثوري " قريش واألنصار"االعتماد على أكثر الناس حتضرا بالنسبة تمع شبه جزيرة العرب  - 19

هم النواة األساسية للتنظيم الثوري، وال عجب بأم " يثرب"واألنصار من " من قريش"حيث كان املهاجرون 
وا القادة السياسيني والعسكريني للدولة وحتت قيادم جرت حروب التحرير الكربى ألم كانوا أكفاء عن كان

غريم فيا ملناورة والتكتيك واختاذ القرار ضمن االلتزام العقائدي الكامل، إذ أم عاصروا الرسول صلى اهللا عليه 
 .ن ومستشاريه يف مجيع األمور اليت ال تتعلق بالوحيوسلم من أو األيام دعوته حىت وفاته وكانوا هم ذراعه األمي

قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن )التفريق يف القيمة بني القيادات وعامة الناس والتسوية يف العاملة  - 20
 هذه النقطة اخلطرية اليت ميكن أن تقع فيها أكرب .(14احلجرات ) .(قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم

أي أنا لسابقني يف اإلسالم والذين حتملوا أقسى أنواع املشاق . الثورات وتعترب من نقاط املقتل يف العمل لثوري
واملوثوقني يف التزامهم العقائدي والذين يقال عنهم اآلن القيادة السياسية هم أعلى يف القيمة من الناس العاديني 

النصر ) .(ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا* ر اهللا والفتح إذا جاء نص)الذين دخلوا اإلسالم بعد فتح مكة 
 .ولكنهم متساوون مع الناس العاديني يف احلقوق وأحكام القانون (2، 1

فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األمور اليت ال تتعلق . السلطة السياسية هي على سلطة يف الدولة - 21
كقائد أعلى "و رأس القضاء، ولكنه مل يتول القيادة العسكرية إال يف األمور الكبرية بالوحي هو القائد السياسي وه

هذه السنة اليت سنها النيب صلى اهللا عليه وسلم واليت تشرا الصحابة والعرب معهم وهي أن القيادة ". للجيش
كانت  "املدنية وتقدير املواقفالعسكرية و"السياية هي أعلى سلطة يف الدولة وإليها ترجع القرارات االستراتيجية 

 :هذه السنة واضحة أشد الوضوح بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذه السنة تتمثل يف األمور التالية
إن السلطة السياسية جيب أن تكون من أناس هلم ماض معروف وملتزمني وليسوا نكرات أي أم مارسوا  -  أ

السلطة وهذا واضح يف اخللفاء الراشدين والقواد العسكريني واملستشارين النضال والقيادة قبل الوصول إىل هرم 
 .بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ كانوا من املهاجرين واألنصار

إن القيادات العسكرية كانت خاضعة خضوعا كامال ومطلقا للقيادة السياسية حىت أن هذا األمر كان  -  ب
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مثال على ذلك عزل عمر بن اخلطاب خلالد بن الوليد . النيب صلى اهللا عليه وسلم طبيعيا جدا عند العرب بعد وفاة
وأمر اخلليفة أيب بكر خلالد بن الوليد بترك العراق والذهاب إىل . عن قيادة اجليش وتولية أيب عبيدة بن اجلراح

  .يةوحماكمة خالد بن الوليد من أجل صرف املال دون أن تشفع له كل أجماده العسكر. الشام
وقد استمرت هذه الظاهرة حىت أوائل العهد العباسي حيث كان اخلليفة األموي هو رأس السلطة السياسية الفعلي 

ومل " موسى بن نصري" "قتيبة بن مسلم الباهلي"وكان القواد العسكريون ملتزمني بكل قراراته دون أي خمالفة 
حني أصبح اخلليفة الذي هو رأس السلطة السياسية يعني  تضعف الدولة العربية اإلسالمية إال حني انعكس األمر أي

 .من قبال لقادة العسكريني الذين سيتحكمون بالتايل جبميع القرارات واالجتاهات الكربى للدولة
إن القرارات التكتيكية متروكة للقادة العسكريني أنفسهم دون تدخل السلطة السياسية بأحداث املعارك أو  -ج 

 .وية ومواضع مبيتها وأوقات تنقالاتوزيع الفرق واألل
بعد وفاة الرسول مباشرة فصل القضاء عن السلطة السياسية فحىت حني توىل أبو بكر اخلالفة كان القضاء  - 22

ونالحظ هنا أن أمهية القضاء تأيت باملرتبة الثانية بعد رئاسة الدولة بالنسبة للسلطة . من مهام عمر بن اخلطاب
اللوائح "هذا املفهوم بعد ذلك بظهورا لفقه حيث كان الفقهاء ميثلون السلطة التشريعية السياسية وقد تطور 

ومن هنا نرى أن األوائل من الفقهاء كان هلم دور رئيسي يف قيادة الدولة من الناحية التشريعية وقد كان " القانونية
المية ولكنهم اجتهدوا تمعهم ومل الفقهاء اخلمسة منارات هدى مضيئة ناصعة عظيمة يف احلضارة العربية اإلس

 .جيتهدوا لنا وإمنا تكمن مشكلتنا اآلن يف استمرارية االعتماد عليهم
إال أنه بعد عصر الفقهاء اخلمسة أدى الفقهاء الالحقون وخاصة مع بداية عصور االحنطاط دور حتنيط التشريع 

 .ودور جتميد الفكر واحلؤول دون حتركه ونشاطه
ع املعريف واألخالقي واجلمايل الواحد لكل من السلطة والناس وهذا مما أتاح اجلو لبداية بذور وجود املرج - 23

الدميوقراطية السياسية حيث كان أي إنسان من الناس ذكرا كان أم أنثى له اجلرأة يف سؤال اخلليفة عن سلوك ما، 
 .رجعولوال وجود املرجع ملا حصل هذا ألن الدميوقراطية ال تقوم دون هذا امل

القضاء قضاء كامال على نظرية احلق اإلهلي للحاكم يف احلكم ألن احلاكم ليس خليفة اهللا املطلق يف األرض  - 24
وإمنا اإلنسان كإنسان هو خليفة " لقد وليت عليكم ولست خبريكم .(38الشورى ) (وأمرهم شورى بينهم)وإمنا 

 اإلسالم رجال دين لتنصيب امللوك واخللفاء إلعطائهم وهكذا نرى أنه ال يوجد يف. اهللا يف األرض وليس احلاكم
 .الصفة الشرعية

مع وجود املرجع املعريف واألخالقي واجلمايل كانت اخلالفات يف الرأي بني القيادات ال تصل إىل حد اام  - 25
ة حيث بعضهم لبعض باخليانة حىت خالف علي ومعاوية كان دال بني إسالم وإسالم وليس بني إسالم وجاهلي

 .كانت جتمعهم القضية العربية اإلسالمية
وال يهولنك ما كانوا يتنابذون به من ألفاظ حتس فيها جفاء وغلظة فنحن نسمع اليوم يف أاء االس النيابية يف 

 .أرقى دول العامل بل يف أاء األمم املتحدة منابذات ومهاترات أشد وألذع كثريا
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للظروف املوضوعية السائدة وسبة إىل العامل احمليط ا وذلك يعترب بداية حترير إعطاء املرأة حقوقها طبقا  - 26
 .املرأة حيث ما حصل للمرأة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم هو بداية التحرير وليس التحرير بكامله

مسة يف السلوك هذه النقطة من أهم نقاط حبثنا، وتعترب نقطة حا. بداية التغري يف العالقات اإلنتاجية - 27
هذه النقطة . االقتصادي الثوري وهو أنه ال جيوز إحداث تغيري مفاجئ يف العالقات اإلنتاجية ويف وسائل اإلنتاج

ملاذا مل يأت التشريع اإلسالمي يف القرن السابع على حترير كامل وائي للرق : اليت اسغلها اليسار الطفويل وهي
؟ جواب هذا السؤال مت اكتشافه يف القرن العشرين فقط وهو أن غحداث وإاء هذه املشكلة وإمنا بدأ حبلها

وكان الرق هو . تغيريات مفاجئة يف وسائل اإلنتاج والعالقات اإلنتاجية يؤدي إىل ك وارث قد تقصم ظهر الدولة
  .العمود الفقري لإلنتاج

وقد . وريا، واالقتصادي كان متدرجافاحلل األخالقي فيا لرق كان ضر. مث تأيت العمالة بعد ذلك لتحل حمل الرق
يف أمريكا فنتج عن ذلك حرب أهلية كادت أن تفتت الدولة علما بأن  1860حدث احلل اجلذري للرق يف عام 

  ."القرن الثالث عشر اهلجري"قرنا من ظهور اإلسالم  12هذا احلدث حصل بعد ما يزيد على 
ية الدولة ويف إدارا ويف سياستها بشكل خاص ألن من مهمات أما احللول اجلذرية فيمكن اختاذها فيما يتعلق بين

الثورة بعد مرحلة جناحها وتسييس اتمع، التنظري لتطوير مفاهيم اتمع وفق الظروف املوضوعية املستجدة 
ى والتناقضات اجلديدة وعالقات التأثري والتاثر املتبادل اجلديدة وذلك خللق حركة دفع دائمة التطور حفاظا عل

عجلة التقدم يف اتمع، ولتحاشي النكسات والتجمد والتحجر، مما يربر الضرورة الدائمة للتغيري فيا لبنية واإلدارة 
وحرية التعبري عن الرأي هي أساس " الدميوقراطية"والتشريع وحل التناقضات اجلديدة اليت ال تنتهي أبدا والشورى 

 .األسس يف هذا التطور
 ."أي تطابق األقوال واألفعال"بالوعود اليت تقطعها الثورة للناس وعدم النكال ا  االلتزام الكامل - 28
إبرام معاهدات مرحلية من أجل الوصول إىل اهلدف األساسي وخفض عدد األعداء إىل احلد األدىن  - 29

 ."صلح احلديبية" "معاهدة النيب مع يهود يثرب ألن املعركة األساسية كانت مع مشركي العرب"
اعتبار القتال آخر حل ميكن اللجوء إليه، ويف حال وجود حلول أخرى لكسب املعركة فإا هي اليت تتبىن  - 30

 ."املؤلفة قلوم"
يف كل أبعادها املمكنة يف ذاك الوقت يف األمور اليت ال تتعلق بالوحي " الشورى"ممارسة الدميوقراطية  - 31

حيث أن عقيدة التسبيح  .(159آل عمران ) .(رهم يف األمروشاو) .(38الشورى ) .(وأمرهم شورى بينهم)
يف الوجود واحلركة بني احلدود يف التشريع هي أساس الوحدة الوطنية اليت حتتمل الدميوقراطية يف املعرفة " التطور"

 .ويف التشريع
ىن على احلقد واالنتقام عدم اللجوء إىل اإلجراءات االنتقامية عند النصر والتمكن من العدو، ألن الدول ال تب - 32

 .(126النحل ) .(وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين)
 .ونرى هذا يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عفا عمن آذاه يف حال اإلمكانية
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مفاهيم اإلسالم يف العقيدة صياغة مفاهيم وطنية تأخذ كل إجيابيات القومية العربية يف اجلاهلية مضافا إليها  - 33
 .واملعاملة واألخالق

إعطاء كل الشخصيات القيادية أبعادها الكاملة يف القيادة والقرار حيث أنه بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه  - 34
 .وسلم كانت القيادات كلها مهيأة للقيادة السياسية والعسكرية

فاألسوة احلسنة هي اتباع  .(21األحزاب ) .(أسوة حسنة لقد كان لكم يف رسول اهللا) :وهكذا نفهم قوله تعاىل
مهج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تطبيق أحكام الكتاب حسب الزمان واملكان حيث كان هو األسوة يف هذا 

 .املنهج الذي حول التعليمات اإلهلية املطلقة إىل واقع موضوعي يف عامل النسبية

 همهمجع احلديث وتدوينه وف: الفرع الثالث

لنناقش اآلن ملاذا مت التأكيد الكبري على حرفية احلديث حيث أن الفقهاء األربعة ظهروا يف النصف الثاين من القرن 
والفقهاء األربعة ظهروا يف أوائل العصر العباسي، وكذلك احملدثون  . (هـ150الشافعي ولد عام )الثاين للهجرة 

 .(هـ196البخاري ولد عام )

تولد عنه منطلق فكري  .مع احلديث أوال وللتأكيد عليه ثانيا هو سبب سياسي حبتإن السبب األساسي جل
عقائدي بعد سقوط دولة اخللفاء الراشدين وظهور الدولة األموية، ظهرت فرق يف اإلسالم كلها ذات منشأ 

كرية فلسفية وظهرت بداية تيارات ف" الشيعة، اخلوارج"سياسي، وكان هذا املنشأ حباجة إىل أرضية أيديولوجية 
  .هذه التيارات حاولت تبين الفهم الفلسفي للقرآن وللرسالة. مثل اجلهمية والقدرية واملرجئة

هذا الفهم الذي كان بعيدا عن العرب يف حيام البدوية ضمن ظروفهم يف شبه جزيرة العرب حيث كانوا أبعد 
إن املشكلة الكربى اليت مازلنا نعيشها . العربوكان الصحابة جزءا من هؤالء . الناس عن الفلسفة والفهم الفلسفي

 :والتأكيد عليه، تكمن فيما يلي -أي حديث–إىل اليوم بسبب تكريس مفهوم احلديث 

هل حنن أفهم من الصحابة يف فهم الكتاب؟؟ فيا جلواب على هذا السؤال جيب أن نكون جريئني يف احلق بدون 
 .اجلواب هو نعم وال يف آن واحد. خوف

حنن على يقني بأننا يف أواخر القرن العشرين يف مشاكلنا املعاصرة واليت ال يعرف الصحابة عنها : نعم فاجلواب
وبوجود الكتاب الذي ال ريب فيه بني أيدينا، قادرون على نقله من عامل املطلق إىل عامل النسبية الذي نعيشه . شيئا

ويف هذا حنن أقدر منهم وليس منا لضروري حنن وقادرون أن نتحرك ضمن احلدود بشكل يتناسب مع عصرنا، 
إن كانت أقواهلم تناسبنا أخذناها، وإن كانت ال تناسبنا  :أبدا االعتماد على أقواهلم وحتريها فوضعنا منهم هو

 .تركناها
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ألم فهموا اإلسالم حسب شروطهم وروفهم أفضل من فهمنا التارخيي لإلسالم وهو متفاعل مع : واجلواب ال
 .السابع يف شبه جزيرة العربظروف القرن 

. إن املغالطة الكربى هي أننا نريد أن نفهم اإلسالم فنرجع من القرن العشرين إىل القرن السابع يف طريقة تفكرينا
مث بعد ذلك ننتقل من القرن السابع إىل القرن العشرين لنقدم . أي أننا نريد أن نفكر كما فكروا هم وهذا مستحيل

وينتج لدينا . يف هذه العملية يتم تشويه التاريخ والتطور والزمان واملكان. يف القرن العشرينإسالم القرن السابع 
هذه العملية إن مل ننتبه إليها . إسالم خيايل يعيش يف فراغ خارج التاريخ ودين ال عالقة له باحلياة بل خارج احلياة

  .ونصححها فال أمل يف تقدم املسلمني واخلروج من مأزقهم

بعثت باحلنيفية السمحة ومن ": "األسوة احلسنة للرسول"ج من املأزق هو استيعاب السنة مبفهومها احلقيقي واخلرو
وهو أننا جيب أن نكون واثقني من أنفسنا ونقول إننا يف القرن العشرين قادرون على " خالف سنيت فليس مين

وليس عني ما فعل النيب صلى اهللا عليه " حتويل القرآن من مطلق إىل نسيب كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم
وإذا كان . وكما فعل أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وليس عني ما فعاله ألما فهما هذه احلقيقة" وسلم

وحنن قادرون . هناك أمور يف صدر اإلسالم نعتربها مفيدة اليوم أخذناها، وإذا كانت ال تفيدنا تركناها دون حرج
وجنتهد ضمن حدود اهللا ورسوله يف األمور اليت وردت يف الكتاب، وقادرون على أن نضع أيضا على أن نتحرك 

 .حدوداً يف األمور األخرى كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ."ال مسح اهللا"هذا الكالم جيب أن ال يفهم على أننا نكيل االامات هلم أو نقلل من قدرهم وعظمتهم 

 .قيمتهم التارخيية النسبية دون أن نضعهم يف املطلقولكن جيب علينا أن نعطيهم 

كال : ؟ فجوايب بكل جرأة ويقني هو"أال يسعك ما وسع الصحابة يف فهم الكتاب والقرآن"فإذا سألين سائل اآلن 
. ومناهج البحث العلمي عندي ختتلف عنهم. ال يسعين ما وسعهم ألن أرضييت العلمية ختتلف عن أرضيتهم

 .والتحديات اليت أواجهها ختتلف عن حتديام. تلف متاما عن عصرهموأعيش يف عصر خم

إين أواجه فلسفات قوية ومنيعة دخلت عقر داري، وأواجه تقدما علميا يؤثر على كل حركة وكل قرار أختذه يف 
 .حيايت، وأكون متومها إذا قلت أو قبلت أنه يسعين ما وسعهم

األموي بعد الفتوحات العربية اهلائلة حيث تتوجت هذه احلركات لقد ظهرت أوائل احلركات الفكرية يف العصر 
يف العصر العباسي بظهور املعتزلة أصحاب الفكر احلر حيث طرحوا مسائل مل يطرحها الصحابة بشكل مؤكد 

التيار األول ظن أن اإلسالم له شكل : فظهر هناك تياران أساسيان. ففهمها الفقهاء على أا خروج عن اإلسالم
يف فهمه وتطبيقه هو شكله يف شبه جزيرة العرب يف صدره فقط وأن الصحابة هم خري من فهموا القرآن  واحد
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والكتاب بشكل مطلق، لذا كان هذا التيار حباجة ماسة وملحة لكل كلمة قاهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يعترب أسوة وذلك لكي يؤكد ويدعم وتبىن عني الكالم ال . والصحابة، ال املنهج أي كانوا حباجة إىل عني كالمه

اجتاه هذا التيار الذي نسميه تيار النقل وقد اعتمد هذا التيار على ناحيتني مهمتني ومازال يستعملها حىت اآلن 
 :ومها

العواطف اجلياشة النبيلة للمسلمني يف حبهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة وقد استغلت هذه العواطف  -  أ
 .ل إىل اليوم على صورة ال ترضي النيب صلى اهللا عليه وسلمومازالت تستغ

" هكذا قال عمر"انعدام البحث العلمي لدى هذا االجتاه حيث كان البحث العلمي عندهم يعتمد على  -  ب
وهكذا ظهر مفهوم علم احلديث وطبقات . واملشكلة األساسية عندهم هي قال أم مل يقل أي صدق الرواية

أي إذا كان اخلرب صادقا " صدق اخلرب ال يعين إطالقه"نه علينا أن نعي املقولة األساسية التالية وهي احملدثني، علما بأ
 .فال يعين أنه مطلق

 :هذا التيار نتج عنه أمران يف منتهى اخلطورة

 وضع حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عامل املطلق بينما كانت حياته منسوبة إىل شبه جزيرة العرب يف - 1
 .القرن السابع بكل ما أحاطها من معطيات اقتصادية واجتماعية وسياسية

. اإلصرار على أن أوامر النيب ونواهيه هي وحي، وأن السنة هي وحي، والوحي دائما من اهللا، واهللا مطلق - 2
 .فقط" قيمالصراط املست"والعبادات واألخالق " حدود اهللا"علما بأن طاعة النيب متصلة بطاعة اهللا يف احلدود 

هذان السببان نتج عنهما أننا وقعنا يف عمق املزلق املسيحي دون أن ندري حيث أن الديانة املسيحية مرتبطة 
وقد كان كالم املسيح عندهم هو كالم اهللا، لذا فإننا نرى أن كل األناجيل على . بشخصية املسيح حصرا

  .اختالف أنواعها عبارة عن السرية الذاتية للسيد املسيح

. واألحاديث هي السرية الذاتية للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فكما أن هناك عدة أناجيل فهناك عدة كتب للحديث
تقوم املسيحية . فلماذا نعيب على املسيحيني أن لديهم عدة نسخ لألناجيل وال نعيب هذا على أنفسنا يف احلديث

عيد امليالد، عيد الفصح، حىت القداس هو احلضور : على تأييد املسيح، فشعائرهم الدينية مرتبطة بشخصية املسيح
 .فاملسيح بذاته عند النصارى هو الشهادة اإلهلية ال اإلجنيل. احلي للمسيح

ولكن مبفهوم السنة التقليدي . وليس شخصية النيب" الكتاب املرتل"أما عندنا حنن املسلمني فالشهادة اإلهلية هي 
م هو الشهادة اإلهلية إىل جانب الكتاب بل أصبح فعليا احلديث النبوي املوروث أصبح حممد صلى اهللا عليه وسل

 .هو املعتمد عليه أكثر من الكتاب يف بعض األحيان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ولو كان األمر كذلك لنتج عنه أننا نتهم حممدا صلى اهللا عليه وسلم دون أن ندري بالتقصري يف إبالغ رسالة ربه، 
أما وقد اهم فلم يبق إال . بكتابته كما أمرهم بكتابة الوحي إذ لو كان حديثه وحيا لوجب عليه أن يأمرهم

 .احتمال واحد وهو أال يكون كالمه وحيا فال حرج عليه يف يه عن كتابته

 :وأما التيار األساسي الثاين فهو

 :تيار العقل

 .ريا حرا نقدياوقد متثل يف املعتزلة حيث أن اإلسالم عندهم تفاعل مع معطيات العصر وحتدياته وأنتج فكرا ن

وقد انتهت املعركة مع األسف بانتصار التيار األول ومازلنا نعيش مآسيها وخيبتها حىت يومنا هذا، حيث أصبح 
وانتصار التيار األول قتل الفكر احلر النقدي عند الناس مما أدى إىل . التيار األول يسمى نفسه أهل السنة واجلماعة

ومنذ ذلك . الناس حتت عنوان أهل السنة واجلماعة، ومات الفكر النقدي استسالمهم حيث استلم الفقهاء قيادة
 .احلني أصبح الفقه والسلطة توأمان بغض النظر عن ماهية هذه السلطة، وطنية أم غري وطنية، عربية أم غري عربية

ركة حىت هكذا يظهر ملاذا كانت احلاجة امللحة إىل علم احلديث حيث مت ظهور علم احلديث يف خضم هذه املع
أصبحت السنة مبفهومها وتعريفها التقليدي الفقهي هي السيف املسلط على رأس كل فكر حر نري ونقدي وأصبح 

 .الظن عند املسلمني أن حممد صلى اهللا عليه وسلم حل كل مشاكل الناس من وفاته إىل أن تقوم الساعة

اخل كانت حباجة إىل أرضية …، اخلوارجأما السبب السياسي البحت وهو أن كل حركة سياسية، الشيعة، السنة
فكرية عقائدية لكي تكسب املؤيدين وحتافظ على استمراريتها مع الزمن، فكان االعتماد على احلديث هو املرجع 

 .الفكري هلذه الفرق السياسية

الصديق مث هناك نقطة منهجية حول سند احلديث جيب أن ال نغفلها وهو أنه من الناحية التارخيية كان أبو بكر 
أكثر الناس مالزمة للنيب صلى اهللا عليه وسلم منذ أول يوم للدعوة وحىت وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم " رض"

  .وال جند له يف كتب احلديث إال أحاديث قليلة جدا منسوبة إليه

ن أبا هريرة قدم يف حني جند العشرات من األحاديث منسوبة إىل أيب هريرة، وهذا أمر يدعو إىل التساؤل، علما بأ
إىل املدينة يف السنة السابعة للهجرة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب ولبث يف املدينة إىل وفاة الرسول 
صلى اهللا عليه وسلم، أي أنه عاش مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم مدة ثالث سنوات فقط، وأبو بكر وعمر 

وسلم أكثر من ذلك بكثري، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان  وعثمان وعلي عاشوا مع النيب صلى اهللا عليه
" وكان عمر " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قبض عمر: ما كنا نستطيع أن نقول"أبو هريرة يقول 

أفكنت "مث يقول أبو هريرة " أقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال فيما يعمل به"يقول " رض
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اشتغلوا "فإن عمر كان يقول " ثكم ذه األحاديث وعمر حي؟ أما واهللا أليقنت أن املخفقة ستباشر ظهريحمد
إنك تأيت قوما هلم يف مساجدهم دوي : "وهلذا ملا بعث أبا موسى إىل العراق قال له" بالقرآن فإن القرآن كالم اهللا

وهذا معروف عن " حاديث وأنا شريكك يف ذلكبالقرآن كدوي النحل، فدعهم على ما هم عليه وال تشغلهم باأل
 ."البن كثري 107انظر كتاب البداية والنهاية ص "عمر رضي اهللا عنه 

اآلن لنورد بعض األمثلة على السنن النبوية اليت ميكن أن تفهم يف املضمون ال يف حرفية النص ونفهمها فهما 
 :معاصرا

ستعمل السواك وسيلة لنظافة الفم واألسنان حيث أن السواك لقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ي: السواك - 1
فإذا أردنا أن نفهم سنة السواك فهما معاصرا . مأخوذ من شجر اآلراك وهو شجر موجود يف شبه جزيرة العرب

نقول إن السنة النبوية حتض املسلمني على العناية بنظافة األسنان والفم ضمن الوسائل املتاحة وكان السواك هو 
 .هذه السنة هي درس كبري لنا للعناية بصحتنا. سيلة املتاحة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستعملهالو

لقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبس من لباس العرب حىت إن الذي كان يدخل : سنة اللحية واللباس - 2
فهذا يعين أن النيب صلى اهللا عليه . عليه من العرب وهو جالس مع الناس ألول مرة كان يسأل من منكم حممد

وسلم مل يتميز بأي شيء يف لباسه وال ليحته وكان لباسه لباس العرب يف حينه، وإطالق اللحية هو من عادات 
وهكذا نفهم السنة النبوية يف اللحية واللباس هي أن على املسلم أن يلبس لباسه القومي وأن يكون . العرب يف حينه

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان لباسه وهندامه قوميا وهذه السنة أكرب درس يف . حرجهندامه قوميا بدون 
 .اشعور القومي

فإذا . لقد كان طعام النيب صلى اهللا عليه وسلم معظمه من التمر واحلليب: سنة أكل التمر وشرب احلليب - 3
هو التمر وكان العرب يربون اإلبل والضأن نظرنا إىل شبه جزيرة العرب رأينا أن اإلنتاج الزراعي األساسي هلا 

أنه على املسلم أن يأكل من الطعام : لذا فإننا نقول ن السنة النبوية من حيث املأكل هي. فكان احلليب هو نتاجها
إما إذا فهمنا السنة على أا عني . هذه السنة إذا فمناها هكذا فهي درس يف السلوك الوطين. الذي تنتجه بلده

 .ليب فإا تصبح شكال دون مضمونالتمر واحل

إن األهلة مواقيت للناس، وهي اليت حتدد دخول الشهر وانتهاءه ومع تطور  (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) - 4
علوم الفلك أصبح حتديد دخول الشهر وانتهائه غاية يف السهولة وفقا ملعطيات العلم احلديث، ولكن النيب عليه 

آخر، إذ مل يكن باإلمكان معرفة دخول الشهر وانتهائه إال برؤية العني واخليار الواحد ال  السالم مل يكن لديه خيار
 .يفلسف، ومن هنا فإنا ال نرى بأسا يف أن تصوم لرؤيته بأية وسيلة أخرى مع العني أو دوا
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وإعطاؤها املضامني إنين أرى أنه جيب إعادة دراسة سلوك النيب وأقواله يف غري احلدود والعبادات على هذا النحو 
 .املعاصرة الصحيحة والوطنية والقومية واالجتماعية

 :إن النتائج اليت ميكن أن نستنتجها يف فصل السنة هي التالية

إن السنة هي منهج يف تطبيق الكتاب يف احلركة بني احلدود أو الوقوف عليها أو وضع احلدود املقابلة حلدود  - 1
أن الكتاب ميثل اجلانب املطلق اإلهلي من اإلسالم والسنة متثل اجلانب اإلنساين حيث . اهللا أو وضع حدود مرحلية

 ."االجتهاد"من اإلسالم 

 :علينا إعادة النظر يف كتب احلديث ضمن النهج التايل - 2

 .تقسم األحاديث الشريفة إىل أحاديث النبوة وأحاديث الرسالة -  أ

بالنص واملضمون معا واملتعلق بالعبادات واحلدود واألخالق  تقسيم أحاديث الرسالة إىل أحاديث ملزمة -  ب
وأحاديث ملزمة باملنهج فقط مثل أحاديث التعاريف أي علينا أن نعرف السارق قبل قطع اليد " الصراط املستقيم"

  .ألن النيب عرفه، واإللزام علينا هو التعريف ال عني التعريف

 .ا عالقة باحلالل واحلرامعلينا تبيان أن أحاديث النبوة ليس هل -  ت

 .علينا إعادة النظر يف تنقيح األحاديث املتعلقة بالغيبيات على ضوء الفهم احلديث للقرآن -  ث

علينا اعتبار كل األحاديث املتعلقة باحلالل واحلرام واحلدود، اليت مل يرد نص فيها يف الكتاب على أا  -  ج
صوير واعتبارها أحاديث قيلت يف حينها حسبا لظروف السائدة، وعلينا أحاديث مرحلية مثل الغناء واملوسيقى والت

أيضا اعتبار كل أحاديث الغيبيات اليت ال تنطبق مع القرآن مثل عذاب القرب والروح على أا سر احلياة على أا 
 .أحاديث ضعيفة أو موضوعة وعدم األخذ ا

إن أكرب حب ميكن أن حنبه للنيب صلى اهللا عليه . هللا عليه وسلمعلينا أن نعيد النظر يف كيفية حبنا للنيب صلى ا - 3
وسلم هو إرجاعه إلىأرض الواقع على أنه إنسان يوحى إليه ولد من امرأة قرشية كانت تأكل القديد، وأنه عاش 

 .حياته يف شبه جزيرة العرب بكل أبعادها بعيدا عن األوهام والفرضيات

قبض اهللا قبضة من نوره وقال " "نور عرش اهللا"و" أول خلق اهللا"املطلق كقولنا  وعلينا أن نبتعد عن إدخاله يف عامل
إن كل هذه األوهام اليت نضع من خالهلا النيب يف عامل املطلق ال تفيدنا بشيء إال باخليبة " هلا كوين حممدا

ووضعه الفقهاء يف عامل لقد وضع املتصوفة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عامل املطلق من حيث الوجود . والتخدير
املطلق من حيث التشريع، فحولوا بذلك اإلسالم ورسول اهللا إىل خرافة من حيث الوجود وإىل حتجر وتزمت من 

  .حيث التشريع
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 الفصل الثالث
 الفقه اإلسالمي

 أزمة الفقه اإلسالمي: الفرع األول

ديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهللا اليت فطر الناس عليها ال تب) -
 .(30الروم ) .(الناس ال يعلمون

 .(43الروم ) .(فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا يومئذ يصدعون) -
 .(67آل عمران ) .(ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني) -
 .(68آل عمران ) .(إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوهوهذا النيب والذين آمنوا واهللا ويل املؤمنني) -
 .(120النحل ) .(إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يك من املشركني) -
 .(123النحل ) .(مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني) -
األنعام ) .(ين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركنيقل إن) -

161). 
إن اإلسالم دينا لفطرة وهو دين احلنيفية املتغرية حسب الزمان واملكان وحسب األحوال االجتماعية 

 :لذا ربط قوله. وانني الطبيعةواالقتصادية، وهو متطابق متاما مع فطرة الناس اليت حتمل تشاا كبريا مع ق
ال تبديل خللق ) :أي طبائع الناس بقانون الطبيعة بقوله .(30الروم ) .(فطرت اهللا اليت فطر الناس عليها)
. أي صاحب السيطرة والقوة وبالتايل فله القيومية .(الدين القيم)مث علق يف اية اآلية بأن هذا الدين هو  .(اهللا

ال تعرف هذه احلقيقة عن اإلسالم بأنه دين منسجم مع طبائعها ومع قوانني الطبيعة  وقد أكد بأن معظم الناس
 .معا وهنا تكمن أزمة الفقه اإلسالمي

 :لنضرب اآلن أمثلة من الطبيعة وكيف ربط طبائع الناس ا
إن أعلى نقطة على سطح األرض هي قمة إيفرست يف جبال هيمااليا، وأخفض نقطة على سطح األرض  - 1
فإذا نظرنا إىل املكان الذي يعيش فيه الناس رأينا أنه حمصور بني . ساحل البحر امليت يف وادي األردن هي

ونرى عددا قليال من الناس يعيش . وبني هاتني النقطتني يقع سطح الكرة األرضية بربها وحبرها. هاتني النقطتني
 . قمة إيفرستعلى ساحل البحر امليت، ونرى بعض املغامرين من الناس يصلون إىل

ساعات  9دقيقة، وأقصر ار يف السنة هو  26ساعة و 14إن أطول ار يف السنة يف مدينة دمشق هو  - 2
 .بينهما: ما هو طول النهار يف بقية أيام السنة؟ فاجلواب هو: فإذا سأل سائل. دقيقة 50و
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اته فهي ال تبصر حتت احلمراء وال إن العني ال تبصر إال األلوان احملصورة بني الطيف الضوئي مع مركب - 3
 .فوق البنفسجية

وكذلك حركة اليدين  .هرتز 20000-20إن األذن ال تسمع إال الذبذبات الصوتية احملصورة بني  - 4
 .واألرجل ونبضات القلب والشهيق والزفري ودرجات احلرارة جلسم اإلنسان

فإذا وصل . ل حدا أعلى/ملغ120حداً أدىن و ل/ملغ70إن النسبة الطبيعية للسكر يف الدم تتراوح بني  - 5
وإذا وصل السكر . وحيتاجإىل مراقبة. ولكن على احلد األدىن متاما. فهو طبيعي 70السكر يف الدم إىل نسبة 

أما النسبة الطبيعية للسكر . فهو طبيعي ولكن على احلد األعلى متاما وحيتاج إىل مراقبة 120يف الدم إىل نسبة 
 .وكذلك نسبة الكولسترول والشحوم وبقية العناصر املكونة للدم. يني الناس فهي بني احلدينيف الدم عند مال

فمثال نقول إن أدىن حرارة يف مدينة . إن درجات حلرارة يف مدينة ما تنحصر دائما بني حدين أدىن وأعلى - 6
أو نقول إن أدىن  40ما استمرت لساعة واحدة هي الصفر وأعلى درجة حرارة استمرت لساعة واحدة هي 

درجات مئوية فوق الصفر، وأعلى درجة استمرت  5ساعة هي  24درجة حرارة يف مدينة ما استمرت ملدة 
يف " حتنف"وقد تتغري  .أما بقية درجات احلرارة على مدار السنة فهي بينهما. درجة 38ساعة هي  24ملدة 

ذلك نسبة هطول األمطار وسرعة الرياح وك. اليوم الواحد أربع أو مخس مرات ولكنها تبقى بني احلدين
 .ودرجات الرطوبة وارتفاع األمواج يف البحر

. إن احلد األدىن للسوائل اليت جيب أن يتناوهلا اإلنسان جيب أن ال يقل عن كمية معينة يف النهار الواحد - 7
 .احةأما احلد األعلى فهو مفتوح حسب درجات احلرارة وحسب حالة اإلنسان يف حالة عمل أو ر

. ثا وذلك لكي ينفذ من اجلاذبية األرضية/كم7إن احلد األدىن لسرعة جسم منطلق من األرض هو حوايل  - 8
ومن الناحية النظرية مفتوح حىت سرعة الضوء ويف هذه احلالة يتحول اجلسم إىل . أما احلد األعلى فهو مفتوح

 .ضوء
هو سرعة الضوء فال يوجد سرعة أعلى منها،  إن احلد األعلى للسرعة يف الوجود املعروف حىت اآلن - 9

: أقول. فإذا سأل سائل إذا كان اجلسم ساكنا فسرعة الصفر هي احلد األدىن. ولكن يوجد سرعة أخفض منها
 .إن السرعة ال تطلق على جسم ساكن فمىت نطلق على جسم ما مصطلح السرعة فيجب أن يكون متحركا

 .ووجود األوكسجني" الرطوبة"ة يف مكان ما هو وجود املاء إن احلد األدىن الالزم لوجود حيا - 10
إن احلد األدىن لعدد املدارات حول النواة يف كل العناصر هو مدار واحد، واحلد األعلى هو سبع  - 11
فكل العناصر يف لطبيعة مداراا بني الواحد والسبعة حيث أن بعض العناصر هلا مدار واحد . مدارات

 .هلا سبعة مدارات كاهليدروجني، وأخرى
إن احلد األدىن لعدد احلواس اليت جيب أن ميتلكها اإلنسان لكي يستوعب العامل اخلارجي هو السمع  - 12
 .والبصر
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 .إن احلد األعلى للعالقة العضوية بني الذكر واألنثى هو اجلماع اجلنسي - 13
وذا كانت ميزته على . هيم عليه السالمهذه احلقيقة أول من اكتشفها وسلم ا يف التاريخ اإلنساين هو إبرا

وسلم ا وبذلك اكتشف أن كل شيء ما عدا " املتغرية"أي أنه اكتشف الطبيعة احلنيفية . األنبياء واملرسلني
وأن تثبيت أية ظاهرة يف الوجود هو شرك باهللا، أي أشرك هذه الظاهرة مع اهللا يف بقائها . اهللا فهو حنيف

 .(وما كان من املشركني) :بقوله .(حنيفا)ط احلنيفية بالتوحيد حيث أتبع مصطلح لذا فقد مت رب. وثباا
  .(161األنعام )

هذا فيما يتعلق بظواهر الطبيعة احلنيفية حيث أن اإلميان حبنيفية الطبيعة وباحلدود املوجودة فيها واحلركة يف 
وهو الذي مسانا  .(120النحل ) .( حنيفاأمة قانتا هللا)هذه احلدود فيه توحيد الربوبية ومن هنا كان إبراهيم 

فإذا أخذنا ظواهر الطبيعة احلنيفية وأسقطناها على سلوك الناس، رأينا أن سلوك الناس . املسلمني واحلنفاء
فإذا جاء للناس دين يتطابق مع هذه الفطرة فهو يتناسب معهم . يكون ضمن حدود دنيا أو عليا أو االثنني معا

وهذا هو الدين . دين هو الدين املبين على احلدود يف التشريع ال على تشريعات عينيةويعيش معهم، وهذا ال
 .اإلسالمي الذي له املنعة والقوة والقيومية ويتطابق مع طبائع أهل األرض، وأكثريتهم ال تعلم ذلك
ولقد آتينا )ال ولكي يبني أن إبراهيم كان أول احلنفاء حيث اكتشف احلنيفية يف الوجود قبل أن يأتيه الوحي ق

ولكي يبني أن الديانتني اليهودية والنصرانية ال حتمل  .(51األنبياء ) .(إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني
الطابع احلنيف، وأن احلنيفية انتقلت من إبراهيم كنظرة إىل الكون إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم كدين عاملي 

آل ) .(وديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من املشركنيما كان إبراهيم يه) :مشويل بقوله تعاىل
 .(67عمران 

وقد أوضح اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة البقرة أن الديانة اليهودية كانت ديانة عينية، حيث أن الناس كانوا ال 
بين إسرائيل بذبح  من سورة البقرة حيث أمر اهللا" 71-67"يستوعبون املفهوم الشمويل احلدودي يف اآليات 

بقرة، أية بقرة، فأرادوها هم بقرة عينية، أي أرادوا أن يدهلم اهللا على بقرة معينة من بني كل جنس البقر 
 .(45املائدة ) .(اآلية…النفس بالنفس والعني بالعني)املوجود، وكذلك آية العقوبات 

 :ر التاليةانطالقا من هذا املفهوم للدين اإلسالمي احلنيف نفهم متاما األمو
قل يا أيها الناس إين )إن رسالة اإلسالم رسالة عاملية وليست للعرب فقط أو للقرن السابع امليالدي  - 1

فهو دين واحد  .(158األعراف ) .(رسول اهللا إليكم مجيعا الذي له ملك السموات واألرض ال إله إال هو
 .ضمن إله واحد مالك للسموات واألرض لكل من يف السموات واألر

 .(وما أرسلناك إال رمحة للعاملني)نفهم ملاذا كانت رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي رمحة للعاملني  - 2
 .(107األنبياء )

نفهم ملاذا كانت راسلة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي خامت الرساالت باإلضشافة إىل أن القرآن كان  - 3
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ن ابتعد عن اململكة احليوانية وهو مدين هللا يف هذا البعد وقد خامت النبوات، حيث أن رسالته تعين أن اإلنسا
وجهه اهللا يف املعرفة بالنبوات والتشريع بارسالات حىت وصل عند حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل درجة 

اإلنسان "النضوج يف املعرفة والتشريع حبيث أصبح قادرا أن يعتمد على نفسه يف معرفة الوجود ويف التشريع 
 ."راملعاص

هل اإلسالم جاء ليحيا الناس به أم ليحيوا من أجله؟ فإذا جاء اإلسالم : انطالقا من هذا نتوجه بالسؤال التايل
ليحيا الناس من أجله فهذا يعين أنه ال يتناسب مع فطرم وفرض عليهم فرضا وسيأيت يوم يعافونه ويهربون 

 .كانوإذا جاء ليحيوا به فهو متناسب معهم فيكل زمان وم. منه
من هنا جيب أن ننطلق يف فهم أزمة الفقه اإلسالمي املوروث والتفسري، والذي أصبح يشكل عبئا علينا حيث 
أصبح غري متناسب مع معلوماتنا وظروفنا يف القرن العشرين حيث أن األزمة تنطلق من خطأ يف املنهج، ال من 

 :ضعف يف اللغة العربية أو قلة يف التقوى
. تفسري فقد ظن املفسرون أن القرآن على غرار التوراة فكالمها فيه كونيات وقصصأما بالنسبة لل - 1

 .وقد ثبت هذا التفسري إىل يومنا هذا. ففسروا القرآن بالتوراة غري آخذين بعني االعتبار خاصية التشابه
هي شريعة عينية  فقد ظن الفقهاء أن شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم" الرسالة"وأما بالنسبة ألم الكتاب  - 2

وقد وقعوا يف خطأ أن آيات أم الكتاب هي نص، وال اجتهاد يف . على غرار شريعة موسى، ال شريعة حدودية
علما بأنه إذا أراد فريقا كرة قدم أن يلعبا مباراة بكرة . فوقفوا على اآلية أي على احلد، ال عند احلد. النص

مثال على ذلك آية اإلرث، حيث وقفوا على  .ند حدودهالقدم فعليهما أن يلعبا ضمن حدود امللعب ال ع
وأننا ال نلومهم على ذلك ألن مفهوم احلدود . اآلية متاما أي على احلدود ومل يتحركوا ضمن احلدود أبدا

  .والتحليل الرياضي وضعه إسحاق نيوتن يف القرن السابع عشر" الرياضيات"
يه وسلم بأم الكتاب بينما مسيت رسالة موسى وعيسى وهكذا نفهم ملاذا مسيت رسالة حممد صلى اهللا عل

بالكتاب ألنه ميكن استنباط ماليني الكتب يف التشريع من أم التشريع، ومعظم التشريعات املعاصرة ألهل 
 .األرض تدخل ضمن أم الكتاب

مل مع الكتاب الفهم اخلاطئ للسنة النبوية على أا عني احلديث، وإمنا السنة النبوية هي منهج يف التعا - 3
طبقا للظروف املوضوعية اليت عاشها النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ذا كان األسوة احلسنة لنا وكذلك سنة 

 ."وأطيعوا اهللا والرسول"احلدود واألخالق واليت تشكل الطاعة املتصلة 
فكوما اخلامت فهذا . إن نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ورسالته مها اخلامت، ولكل الناس ولكل زمان ومكان

يعين بالضرورة أن اإلنسانية ببعثته صلى اهللا عليه وسلم نضجت لكي تفهم وتتعامل مع قوانني الوجود 
واستنباط هذه القوانني من القرآن أو من خارجه لوحدها، ونضجت أيضا لكي تشرع لوحدها ضمن حدود 

ويف ألوهيته يف قدرته . بيته يف السيطرة على الطبيعةويف هذا اكتملت خالفة اإلنسان هللا يف األرض يف ربو. اهللا
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اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم )وذا قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقط . الذاتية على التشريع
. واإلنسان كلما تقدم يف سلم احلضارة زاد فهمه للحدود .(3املائدة ) .(نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا

األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر اال يعلموا ) :ضارة زاد جهله باحلدود لذا قال تعاىلوكلما بعد عن احل
  .(97التوبة ) .(حدود ما أنزل اهللا على رسوله

وكل الثورات اليت ظهرت يف العامل وختلصت من شريعة موسى وعيسى وقعت يف أحضان اإلسالم بدرجات 
 :اصرا وأصيال للتشريع اإلسالمي كالتايللذا فإننا نضع تعريفا مع. متفاوتة دون أن تدري

حيث أنه يف بعض احلاالت ميكن أن يقف هذا . هو تشريع مدين إنساين ضمن حدود اهللا: التشريع اإلسالمي
يتناسب مع رغبات " متطور"ويف معظم احلاالت ضمن احلدود، لذا فهو تشريع حنيفي . التشريع على احلدود

وإن جتاوز حدود . ويقر بأعراف الناس" جتماعي واالقتصادي والسياسياال"الناس ودرجات تطورهم التارخيي 
اهللا ال جيوز أن خيضع للتجربة من قبل الناس ليتأكدوا من صالحيته، حيث أن نتيجة هذه التجربة ستكون 

اخليبة والفشل، ألن اهللا من على الناس وأعطاهم احلدود اليت جيب أن يعملوا ضمنها ملصلحتهم اخلاصة وذكر 
وفيما يتعلق بالعقوبات  .(1الطالق ) .(ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه)ن جتاوزحدود اهللا فيه ظلم كبري أ

ادرؤوا احلدود "فيجب على اإلنسان أن يسعى جاهدا أن ال يقف على احلد إال يف احلاالت البينة متاما 
 .ويف احلاالت االستثنائية" بالشبهات

لقتل والفواحش ضمن احلدود وضمن الوصايا ألن اإلنسان جيب أن ميتنع عن وقد أدرج اهللا سبحانه وتعاىل ا
 .القتل وعن الفواحش من وازع أخالقي ذايت أوالً، ومن وازع قانوين سلطوي ثانياً

ولنحدد . وعلى هذا املبدأ فلنناقش مبادئ التشريع اإلسالمي املدونة وهي الكتاب والسنة والقياس واإلمجاع
 :مفهومنا هلا

 
 :الكتاب - 1

يف آيات أم الكتاب توجد احلدود، والعبادات جزء منها وكذلك الوصايا والتعليمات واآليات املرحلية، فعلينا 
أن نفرق بينها ونفرز آيات احلدود على حدة ألا أساس التشريع، والعبادات أساس التقوى الفردية، 

واآليات املرحلية ألن هذه األقسام " ا أيها النيبي"، والتعليمات "التقوى االجتماعية"والوصايا أساس األخالق 
وآيات احلدود هي آيات أساس التشريع وليست عني التشريع، حيث جيب الوقوف عندها ال . تعلمنا التشريع

لذا فالقول بأن ال جمال لالجتهاد فيما ورد فيه نص بالنسبة . عليها وميكن الوقوف عليها يف بعض احلاالت
وبالنسبة لألشياء اليت مل ترد يف حدود اهللا علينا وضع حدود بأنفسنا وهذه احلدود حبد . للحدود قول ال يصح

 .ذاا متغرية مثل ضرائب الدخل
 

 :السنة - 2
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أما الباقي فهو ضمن الطاعة املنفصلة أي طاعة الرسول . سنة احلدود والوصايا وهي طاعة متصلة: هلا نوعان
لم هي منهج يف احلركة بني احلدود أو الوقوف عليها أو وضع حدود وسنة الين صلى اهللا عليه وس. يف حياته

مرحلية يف أمور مل ترد يف الكتاب وهو ذا كان األسوة السحنة وجيب علينا أن نقلده يف االجتهاد ألنه فتح 
 .لنا الباب بنفسه

 
 :القياس - 3

تمع معاصر على اتمع فال يصح أن نقيس أي جم. إن قياس الشاهد على الغائب هو قياس باطل وجمحف
أما القياس احلقيقي فهو قياس الشاهد على . الذي عاش فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم وإال فإننا نقع يف الوهم

أما الشاهد األول فهو البينات املادية املوضعية، والشاهد الثاين هو الناس األحياء الذين . الشاهد ضمن احلدود
لتدخني، فالشاهد األول هو املعلومات الطبية واإلحصائية حول التدخني منع ا: مثال. سيقاس من أجلهم

وعلينا أن نعلم أن األحداث اإلنسانية . والشاهد الثاين هو الناس الذين سيطبق عليهم قانون منع التدخني
 .ولكنها ال تتطابق أبداً

 
 :اإلمجاع - 4

وهو إمجاع أكثرية . نا مفهوم اإلمجاع احلقيقيإن اإلمجاع يف املفهوم املطروح للكتاب والسنة والقياس يعطي
الناس على قبول التشريع املقترح بشأم، وهم سيلتزمون ذا اإلمجاع بتطبيق هذا التشريع، لذا فإن االس 
التشريعية املنتخبة واملنابر التشريعية احلرة وحرية التعبري عن الرأي هي جزء ال يتجزأ من النظام السياسي يف 

وذلك حىت يتحقق مفهوم اإلمجاع وهذا هو املفهوم احلقيقي للدميوقراطية التشريعية وحرية التعبري عن اإلسالم 
 .الرأي ضمن احلدود

فقد أمجع هؤالء . إن املفهوم املوروث بأن اإلمجاع هو ما أمجع عليه السلف أو مجهور الفقهاء هو مفهوم ومهي
ونرى أن املذاهب . كلهم اخلاصة ا وليس لنا عالقة مالعلماء على أمور ختص الناس يف حيام وضمن مشا

الفقهية املوروثة إذا كان فيها أمور تناسبنا حالياً أخذناها بغض النظر عن مؤلفها، وإذا وجدناها ال تتناسب مع 
ظروفنا تركناها دون حرج وميكن االعتماد على الفقهاء يف األمور املتعلقة يف فقه العبادات مع ترك العنت 

 .التزمتو
 

 :التعريف باجلرمية حسب الزمان واملكان - 5
ووضع توصيف " احلد األعلى"جيب على املشرع اإلسالمي تعريف اجلرائم اليت تتطلب تطبيق حدود اهللا 

وميكن يف بعض احلاالت إلغاؤه . وهذا التعريف والتوصيف يتغري من مكان آلخر ومن زمان آلخر. واضح هلا
وذا نكون قد . ىن وميكن يف بعض احلاالت االستثنائية التأكيد عليه وتوسيع جمالهواالكتفاء لعقوبات األد
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ويف هذه احلالة . وجيب أخذ إمجاع األكثرية على هذا التعريف. اتبعنا سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلدود
قد تصل حىت ميكن أن تقع ألف حادثة سرقة وتقطع يد واحدة، والبقية يأخذون عقوبات أخف من ذلك 

وكذلك القتل فيمكن أن تقع مائة حادثة قتل ويعدم شخص واحد والباقي يسجن أو يعاقب بعقوبة  .اإلعفاء
 .أخف من القتل

 
 ما هي الشروط اليت جيب أن تتوفر يف التشريع اإلسالمي املعاصر؟

ن خارج الكتاب ال فهم اللسان العريب على أنه خال من املترادفات، وأن ي نص لغوي من الكتاب أو م - 1
 .يفهم إال على حنو يقتضيه العقل

 .استيعاب األرضية العلمية للعصر الذي يعيش فيه املشرعون - 2
 .استيعاب القوانني االقتصادية واالجتماعية للعصر الذي يعيش فيه - 3
 هم الساعد األمين" اخل…كيمياء- فيزياء- فلك-طب-هندسة"اعتبار علماء الطبيعة بكل فروعها  - 4

 .للمشرع
لذا فإن علماء . االعتماد كليا قبل إصدار أي حكم بقياس شاهد على شاهد على توفر البينات املادية - 5

 .اإلحصاء بالذات هم شركاء املشرعني الذين ال غىن للمشرع عنهم
 .فيعاد النظر باألحكام - وهنا هي الظروف املوضوعية–إذا تغري أحد الشواهد  - 6
ليست صحيحة دائما ألن صحة احلديث ال تعين أنه " إن صح احلديث فهو مذهيب" اعتبار أن قاعدة - 7
 .مطلق
 .عدم التقيد بأي مذهب فقهي تارخيي مهما كان نوعه - 8
اعتبار األعراف اليت هي بنية فوقية لبنية حتتية هي العالقات االقتصادية واإلنتاجية والبيئة هي موجه  - 9

 .التشريع
 .قا أن أساس التشريع اإلسالمي واحلياة اإلنسانية هو احلرية واإلباحةعدم النسيان مطل - 10
جيب عدم نسيان أن اإلسالم دين حنيف، فأي تشريع يعرقل مسرية التقدم يف اتمع والعدالة النسبية،  - 11

 .دون اخلروج عن احلدود" منيل عنه"فعلينا أن حننف عنه 
  :دأين فقهيني شائعني ومهاجيب على املشرعني املعاصرين تدقيق مب - 12

 :باب سد الذرائع -أ
لقد جرى حتت هذا الباب حترمي كثري من احلالل فنحن إذا أخذنا اإلسقاطات السياسية هلذا الباب فينتج عنها 

 .إعالن حالة الطوارئ واألحكام العرفية
دثت فعال وحتتاط هلذه فحالة الطوارئ واألحكام العرفية تطبق عندما ختاف الدولة من أمور قد حتدث، ال ح

 .هذا الباب يعترب من أهم أبواب الفقه اإلسالمي اليت جيب تدقيقها وإعادة النظر فيها. األمور سلفا
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إن هذا القياس هو : وقد يقول البعض إن هناك طبا وقائيا، أفال ميكن أن يكون هناك تشريع وقائي؟ اجلواب
 :قياس خاطئ لألسباب التالية

لوقائي إال بعد حبث علمي وتدقيق بأن عدم تعقيم األدوات اجلراحية يسبب تلوث اجلرح، مل يظهر الطب ا -   أ
وذلك بعد آالف . وأن لقاح األطفال ضد اجلدري والسعال الديكي والدفتريا هو مانع فعال ال فرضا

العملي أي أن الطب الوقائي مبين على بينات مادية موضوعية وصل إليها املشرع عن طريق الدليل . التجارب
 .ال النظري

ومع ذلك فإن املشرع مل يضع ثوابا وعقابا ملن ال يلقح أوالده أي أن الطب الوقائي مل يساهم حبجز  -  ب
احلريات الشخصية إال من باب معريف فقط ال من باب أخالقي وال من باب مجايل وال من باب احلالل 

 .واحلرام
فال حيق . كن أن يستعمل إال بعد تقدمي الدالئل املادية الربهانيةأما باب سد الذرائع من الناحية الفقهية فال مي

فاملشرع يقول لقد حصل . هذا ليس تشريعا" إذا خشي كذا وكذا فعليكم بكذا وكذا"للمشرع أبدا أن يقول 
  .فعال كذا وكذا ويقدم اإلحصائيات والنتائج املادية اليت حصلت فعال، ويقدم احلل التشريعي

ء هو الشريك املباشر للقانون حيث ال ميكن للتشريع بدونه أن يكون فعاال ألن أي فتوى لذا فعلم اإلحصا
واحلرية هي أقدس مقدسات اإلنسان، فال جيوز العبث ا بسهولة . فقهية أو قانونية فيها حجز حلرية الناس

.  والفقيه وغري الفقيهاجلاهل والعامل: وعلينا أن نعلم أن التشدد حيسنه كل إنسان. وبدون الشعور باملسؤولية
 .وهو ال حيتاج إىل فقه وال إىل بينات

 .فال يستعمل باب سد الذرائع إال بعد تقدمي البينات املادية املقنعة
 :باب درء املفاسد أهم من جلب املنافع - ب

وقد طبق فعال مئات –هذا الباب أيضا من عيوب الفقه اإلسالمي جيب تدقيقه ألن هذا الباب إذا طبق 
وهنا جيب أن نفهم أن املفاسد واملنافع . كان من نتائجه فقدان روح املغامرة عند اإلنسان املسلم - ننيالس

فمثال عندما يذهب الشاب العريب املسلم إىل أوروبا لطلب العلم، فإنه قد يقع يف الزىن و شرب . نسبية متاما
 .كأس مخرة فال نسافر وال نتعلمفإذا طبقنا هذا الباب خوفا من لوقوع يف الزىن أو من شرب . اخلمر

إن على الفقهاء والقانونيني أن يتخلوا عن هذا الباب كليا ولو مؤقتا، مث إذا أرادوا استعماله فيجب أن 
 .يستعمل أيضا بعد تقدمي البينات املادية اإلحصائية حلدث ما، مث اإلفتاء

ومات املختلفة يف الطب وبقية العلوم وهكذا نرى أن الفقهاء والقانونيني هم أكثر الناس احتياجا للمعل
واملعلومات اإلحصائية يف كل جماالت احلياة أي أم سيكونون أكثر الناس استعماال واستفادة من احلاسوب 

 .اإللكتروين مثالً
 

 :نتائج الفقه اإلسالمي يف يومنا هذا
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هي من أطر تفاعل " اجلعفري احلنفي، الشافعي، احلنبلي، املالكي،"إن املذاهب الفقهية اخلمسة الرئيسية 
اإلسالم مع مرحلة تارخيية معينة عاشهاهؤالء الفقهاء بكل أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وقد 
كان عملهم تقوميا للسنة النبوية واخللفاء الراشدين حيث بدأ النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا التفاعل، ومن 

  .بعده اخللفاء الراشدون
فقهاء وأطروه وجوه ووضعوا له أسسا تنسجم مع الشروط املوضوعية التارخيية اليت عاشوها هم ال وجاء ال

وقد كان فقههم قويا يف حينه وتكم قوته يف أنه أجاب على كل املسائل املطروحة عليه يف جمتمعهم يف . حنن
س الوقت، حىت إن الشافعي له سياقه التارخيي، وقد كان تفاعلهم مع جمتمعهم تفاعال إجيابيا ووطنيا يف نف

فعندما سافر إىل مصر واستقر فيها كتب مذهبه اجلديد ألنه غري املكان ضمن نفس . القدمي واجلديد: مذهبان
وبعد هذا التفاعل ضعفت الدولة اإلسالمية ووهنت ومل يستمر هذا التفاعل اإلجيايب . املرحلة التارخيية

  .والوطين
عربية والشعوبية على السلطة يف بغداد، بدأ هذا االستيالء يف عصر املعتصم فبعد استيالء العناصر غري ال

واكتمل يف عصر الواثق، ومن جراء هذا االستيالء ضعفت السلطة، ومنع االجتهاد وقمع الفكر، وأصبح 
الفكر اإلسالمي فقه السلطة أيا كانت، ومن عهد الواثق أصبحت من املهمات األساسية للفقيه قمع الفكر 

ر النقدي وترضية عامة الناس بأوضاعهم املتردية وجعلهم يقبلون بالسلطة أيا كانت، حىت إنه جاء يف احل
إذا كان احلاكم عادال فله األجر وعليك الشكر، وإذا كان ظاملا فعليه "البن عبد ربه ما يلي " العقد الفريد"

 ."الوزر وعليك الصرب
ملماليك الذين ال يعرفون حىت اللغة العربية والدولة العثمانية حىت لقد استمر هذا الفقه منذ ذلك احلني مرورا با

قطز، وبيربس، وأقطاي، "فما هو دور الفقهاء يف هذه احلقبة التارخيية عندما كان حيكما ملسلمني . يومنا هذا
 وسالطني بين عثمان؟ لقد كان هلم دور هو ترضية عامة الناس وإبعادهم عن مشاكلهم احلقيقية" وقالوون

وحصر اإلسالم يف نواقض الوضوء ومفسدات الصالة والطهارة والنجاسة ولباس املرأة والرجل ومناسك 
احلج، وقد انعكس الوضع السياسي واالقتصادي املشرذم يف األمراء واملماليك املختلفني يف تشرذم الفقهاء 

اريب للصالة من أجل أتباع أنفسهم، فأصبح لكل أمري رعيته وفقهاؤه حىت أصبح يف اجلامع األموي أربع حم
  .الفقهاء األربعة، وأصبح االلتزام الفقهي موازيا لاللتزام والوالء السياسي

فكما أن األمري كان ال يسامح الناس بالوالء لغريه، أصبح الفقيه أيضا ال يقبل من أتباعه بسماع غريه، حىت 
وقد استمر هذا األمر مئات السنني، وما . ائدةهي الس" املريد بني شيخني كاملرأة بني رجلني"أصبحت املقولة 

 .حنن املسلمني يف عصرنا احلاضر وما حنمله من فقه نظن أنه فقه إسالمي إال نتاج هلذه العملية التارخيية الطويلة
وقد أخذ املعتزلة بادئ ذي بدء على عاتقهم مهمة تقدمي طرح فلسفي معريف للكون واحلياة واإلنسان، وقاموا 

يب جدا فقد استطاعوا من الناحية الفلسفية املعرفية سحق كل العقائد القدمية للشعوب اليت دخلت بدور إجيا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اإلسالم وكانوا هم درع اإلسالم احلصني من الناحية العقائدية، حيث أن الفقهاء بأمجعهم مل يستطيعوا 
الفقه، مث أكمل هذه مواجهتهم، حىت جاء أبو احلسن األشعري وجابه املعتزلة بنفس سالحهم، ال بسالح 

فكان الغزايل من . املهمة الفالسفة املسلمون حىت جاء الغزايل وام الفالسفة بالزندقة ومنع الفكر احلر النقدي
 .أهم أركان جتميد الفكر اإلسالمي وتشويه نظرية املعرفة حيث وقع يف خرافات وأوهام التصوف

لية من الناحية الفلسفية املعرفية فجاءت الصوفية لتمأل وبعد ضرب املعتزلة الضربة الساحقة كانت الساحة خا
هذا الفراغ مبادة هيولية غثة حولت اإلسالم إىل دين خرافة ومتائم وتعاويذ وأوراد وأذكار فأصبح املسلم بني 

خرافية : والنار الثانية .تكبيل الفقهاء وتشرذمهم وحتويل اإلسالم إىل دين كنسي حبت: النار األوىل .نارين
  .عرفةامل

فعندما كانت دائما مشاكل اإلنسان املسلم عبارة عن مشاكل يومية يعيشها ويلمسها، فعوضا أن تعرفه 
حولتها إىل قوى غري مرئية فقدمت الصوفية إىل السلطة  "منهج البحث العلمي املوضوعي"بأسباا احلقيقية 

ازالت حىت يومنا هذا، حىت أصبح الدعاء إنسانا مقهورا ذليال إمعة جاهال قانعا بكل شيء وهذه األطروحة م
هذا الدعاء هو دعاء إنسان " اللهم ال تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك وال يرمحنا"املشهور القدمي اجلديد هو 

  .مفلس مستسلم قانع بأن أمور قيادته خرجت من بني يديه إىل األبد
يقول لنا مشاخينا هذه ذنوبكم ألنكم ابتعدمت  وهذه األطروحة شيطانية خادعة، فكلما حلت مصيبة باملسلمني

اللهم إنا ال "عن اهللا، كما لو كان املسلمو هم املذنبون الوحيدون يف األرض وأصبح الدعاء السائد هو 
هذا الدعاء إلنسان مستسلم غري صحيح، علما بأن الدعاء " نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه

" ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب"وسلم إن صح هو  الوارد عن النيب صلى اهللا عليه
 ."203ص  2اجلامع الصغري ج"

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عندما يتحدثون مع املسلمني بأحاديثهم اخلرافية، ويسأل سائل ما، عنده بقية 
قد أعطينا جوابا هلذه املعضلة يف ول" إن اهللا على كل شيء قدير"من عقل، كيف حصل هذا فيكون اجلواب 

 .فصل جدل اإلنسان
لقد استبدلت الصوفية والفقه املتشرذم املتخلف، باجلامعات ومعاهد البحث العلمي الزوايا والتكايا املليئة 
مبضيعة الوقت واخلزعبالت وحلقات الدرس املقتصرة على قراءة حاشية ابن عابدين والطهارة والنجاسة 

وعندما خرج العثمانيون من سوريا كان هناك مدرسة واحدة ومئات حقات الذكر  .ومفسدات الوضوء
وليتين أرى من يذكر يل عاملا واحدا يف الرياضيات أو يف الفلك أو الفيزياء أو يف . والنوبات والزوايا والتكايا

  .بقية العلوم ظهر خالل أربعة قرون من حكم الدولة العثمانية
عشرات املشايخ من فقهاء ومتصوفة دورهم األساسي ختدير الناس وإبعادهم عن وباملقابل كان يف كل بلد 

فقد كانوا أعمدة السلطة ودعائمها االقتصادية واالجتماعية والسياسية . مشاكلهم املباشرة وأعدائهم احلقيقيني
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هذا حتت أمساء ومازال ورثة هؤالء الناس يعيشون بيننا حىت يومنا . الفاسدة، سواء عرفوا ذلك أم مل يعرفوا
شىت يعيشون ويفقهون على املسلمني ما يسمى باإلسالم حسب زعمهم، ومل يعلموا أن وجودهم هو أحد 

  .وأن وجودهم حيجب الفكر النقدي عن الناس. املشاكل اليت يعاين منها اإلسالم
إال تفاعل تارخيي وما حنن يف عصرنا احلاضر إال أمة مهزومة ورثنا فكرا نظن أنه فكر إسالمي أصيل وما هو 

حبت، ونعيش حياة مادية معاصرة ونعرف ماذا يوجد يف العامل فأصبحنا نعيش يف شخصية مزدوجة مهزوزة 
نبحث عن ذاتنا يف الفكر الفلسفي املوروث وفيما يسمى باحلجاب الشرعي، ونعيش حياتنا يف الوقت احلاضر 

فكر الفلسفي السلفي املوروث كامال، وأجرينا تفاعال وهذه املشكلة غري قابلة للحل إال إذا أعدنا النظر يف ال
جديدا للكتاب والقرآن مع معطياتنا احلالية، وهذه هي السنة يف تفاعل الكتاب من جديد وإعادة تأويل 

 .وعلينا أن نكون على ثقة بأننا قادرون على أن نفقه ألنفسنا .القرآن
سالمية على أساس أن اإلسالم هو املوروث من كتب لذا فإن الطرح الذي ينادي بتطبيق أحكام الشريعة اإل

الفقه وعلى أساس أن حدود اهللا هي تشريع عيين هو طرح يف فراغ ووهم ال ميكن أن يكتب له النجاح وهو 
علما بأن الدولة بدأت تنفصل عن الدين مبفهومه املوروث، إن مل . من باب مضيعة الوقت واملال واألنفس

وأعطتنا احلياة املعاصرة انطباعا بأن  .ة ومشاكلها ال ترحم أبدا وال تساير أحداتنفصل كليا، حيث أن احليا
فاإلسالم يصلح لكل زمان ومكان مبفهومه احلقيقي . اإلسالم ال يصلح لكل زمان ومكان، وهذا غري صحيح

 .الذي نقدمه

 فلسفة القضاء اإلسالمي والعقوبات: الفرع الثاين

 :القضاء اإلسالمي - أ 

حنا نظرية احلدود واجلدل املستمر بني النقيضني االستقامة واحلنفية والذي يتولد منه ماليني احلاالت من بعد أن شر
التشريع، نقول إن فلسفة التشريع اإللسامي تقوم على العالقة اجلدلية بني الثبات والتغري وبالتايل تقوم على نفس 

هكذا فإن القضاء اإلسالمي يسمح بإصدار حكمني و. عالقة الثبات والتغري يف إصدار احلكم من قبل القاضي
كما أن التشريع يسمح بتنفيذ النسب اإلرثية حسب تغري األحوال وذلك انطالقا من . متغايرين لقضيتني متشاتني

 :املبدأ الطبيعي التايل

، وكذلك يف الطبيعة ال ميكن حلدثني إنسانيني أن يتطابقا متاما، ولكن ميكن أن يتشاا وهناك حدود للتشابه بينهما
فهناك اجلدل بني التماثل واالختالف، هذا اجلدل إذا أخذ بعني االعتبار يف حالة  .ال ميكن حلدثني أن يتماثال متاما

إصدار حكم قضائي، فيكون هذا احلكم أقرب إىل العدل، ولكن ال ميكن حتقيق هذا عمليا يف القضاء إال إذا 
املستقيم واحلنيف معا، أي أن النص القانوين هو نص حدودي جيب  كانت النصوص القانونية حتمل الطابع
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  .الوقوف عنده ال عليه

 :يف هذه احلالة لدينا حالتان

النص القانوين هو نص عيين، أي ال حيق للقاضي أن حييد عنه قيد شعرة واحدة والوقوف عليه : احلالة األوىل - 1
ال للحركة وأخذ القرار طبقا لكل حالة ختاصمية على حدة وعند يف هذه احلالة ال يوجد عند القاضي أي جم. متاما

ذلك يفقد القضاء هيبته ويصبح القاضي جمرد موظف عادي ميكن ألي إنسان مهما بلغ من قلة الذكاء أ البالهة أن 
يصبح قاضيا مبجرد أنه قدم امتحانا وحفظ النصوص عن ظهر قلب، وإذا كانت هذه احلالة عند العرب موجودة 

وهذه  .ن فقد ورثناها منا لفقه اخلاطئ الذي يقول ال اجتهاد يف مورد النص والذي استمر أكثر من ألف عاماآل
 .احلالة يرفضها القضاء اإلسالمي رفضا باتا

أن يكون النص القانوين إسالميا، أي حدوديا مبعىن أن النص القانوين يعطي للقاضي فقط : احلالة الثانية - 2
ال ميكن جتاوزها، أو احلدود الدنيا اليت ال ميكن الرتول عنها أو احلديث األدىن واألعلى  احلدود العليا اليت

 .يف هذه احلالة ميكن للقاضي أن يصدر مئات األحكام املتغايرة لقضايا متشاة. واملسموح له أن يتحرك بينهما

فيجب أن ينص . ية وسجن سنة واحدةمبلغ مئة ألف لرية سور" الدية"إذا وضع القانون غرامة القتل اخلطأ : مثال
القانون على حدوديته، أي هل هذا حد أعلى أم حد أدىن؟ فإذا كان حدا أدىن فيحق للقاضي أن يفرض غرامات 

هذا النوع من القانون . ابتداء من مئة ألف لرية فما فوق، ولكن ال جيوز له أبدا أن يصدر حكما بأقل من ذلك
 .ق العدالة منسوبة إىل كل قضية على حدةيعطي للقاضي حرية احلركة لتحقي

ولكن هذا النوع من القانون، وبالتايل القضاء، يتطلب من القاضي أن يكون شخصا مميزا، أي شخصا معروفا 
برتاهته وميله إىل العدل، وخبربته الواسعة يف احلياة، ومشهود له بالفطنة والذكاء حبيث ال ميكن ألي إنسان حفظ 

هيئة حملفني لكل قضية على : مثال على ذلك. ضيا، بل يتطلب األمر أكثر من ذلك بكثريالقانون أن يصبح قا
ويف هذه احلالة أيضا يظهر اجلدل بني املدعي العام واحملامي، فاملدعي العام يربز أوجه القضية اليت تتطلب . حدة

  .العقوبة القصوى، واحملامي يربز أوجه القضية اليت تقتضي ترتيل العقوبة

العدالة "النوع من اجلدل بني التشديد والتخفيف يساعد القاضي على الوصول إىل حكم أقرب إىل العدالة هذا 
 .لذا فإن وجود املدعي العام واحملامي هو من أسس بنية القضاء اإلسالمي. يف القضية املعروضة عليه" النسبية

ي ال عيين وبالتايل فإن القضاء فيها مرن ومميز، إن أساس القانون يف الدولة العربية اإلسالمية هو أنه قانون حدود
، ولكن يف "الفاحشة العلنية"إال يف بعض احلاالت االستثنائية اليت ميكن أن يكون القانون عينيا كحالة حد الزنا 

هذه احلالة جيب على القانون شرح ظروف إقامة العقوبة، علما بأن هذه احلاالت الشاذة جيب أن تكون مهمة جدا 
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 .لزنا واخليانة الزوجية أو حالة اخليانة الوطنية حبيث جيب أن تعرف تعريفا واضحاًكحد ا

واحلدود يف العقوبات " ادرؤوا احلدود بالشبهات"وعلى القضاء اإلسالمي أن يأخذ بعني االعتبار احلديث النبوي 
ادرؤوا العقوبات "مل يقل و" ادرؤوا احلدود"هنا الحظ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم . تعين العقوبة القصوى

بأن هذه السرقة قد ال تنطبق عليها " شك"فإذا كان هنا سارق وثبتت عليه السرقة ولكن هناك شبهة  ."بالشبهات
 .عقوبة قطع اليد، يف هذه احلالة ميتنع القضاء عن إصدار حكم قطع اليد ويرتل إىل احلكم األدىن من ذلك

 
 :العقوبات -ب 

 :نوع العقوبات

ت عقوبات قطع اليد واإلعدام واجللد على أا عقوبات حدية يف اجللد وحدودية يف قطع اليد واإلعدام، لقد ورد
ونالحظ أنه مل ترد عقوبة السجن يف الكتاب كعقوبة من اهللا، ولكن وردت عقوبة السجن يف سورة يوسف 

 ."عقوبة عزيز مصر ليوسف"كعقوبة من الناس 

هذا من ناحية، ومن . السجن يف جمال العقوبات ألنه تركها للناس لتحددها مل يضع اهللا سبحانه وتعاىل عقوبة
أما قطع اليد واإلعدام فهما . ناحية أخرى فإن السجن إهانة لكرامة اإلنسان حيث أن احلرية هي أقدس ما ميلكه

 .احلد األعلى للعقوبات على السرقة والقتل لذا فهي استثنائية أي خاصة جداً

مقارنة بني عقوبة اجللد وعقوبة السجن، فنعتقد أن اجللد أرحم بكثري من السجن لألسباب التالية  واآلن إذا أجرينا
 :على أساس أن اجللد هو عقوبة نتيجة حكم وليس وسيلة للتحقيق واالستنطاق

 .ال يعطل اإلنسان عن عمله - 1

 .ال يؤثر على أهل املعاقب إذا كان عنده مسؤولية إعالة زوجة وأطفال - 2

 .اخل…ال يتطلب أية نفقة من الدولة مثل بناء السجون ووضع احلراسة - 3

 .ال يفسد اإلنسان من الناحية األخالقية كما يفسده السجن - 4

إن طبيعة اإلنسان تفضل اجللد على السجن، فإذا أجرينا استفتاء بني كل املساجني يف العامل بأن كل مائة  - 5
 .أكثرية املسجونني تفضل اجللد على السجن جلدة تعادل سجن سنة فإين أعتقد أن

لقد أصر اإلسالم على علنية العقوبة، وقد يظن البعض أن هذا اإلصرار هدفه تربوي حبت وذلك لكي يردع بقية 
أما املرتبة األوىل . مية العلنية يف العقوبة÷هذا صحيح ولكنه يأيت يف املرتبة الثانية يف أ. الناس عن ارتكاب اجلرمية

 :العقوبة فهي ما يلي لعلنية

 .إن علنية العقوبة يف اإلسالم هي أكرب وأهم ضمان للناس ضد تعسف احلاكم واألحكام
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فإذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يف أي بلد تعلم أن أية عقوبة جيب أن يصدر ا حكم وجيب أن 
لى املعاقب حىت نفذ فيه احلكم وعلى السلطة أن فهذا يعين أنا لناس ستسأل عن البينات اليت قامت ع. تنفذ علنا

وال تتجرأ أية سلطة مهما كانت ظاملة أن تنفذ العقوبات بشكل علين إال إذا كانت البينات . تقدم هذه البينات
  .متوفرة

وهذا ما نطلق عليه دميوقراطية العقوبات يف اإلسالم حيث يكمن فيها أكرب صمام أمان ضد التعسف يف األحكام 
  .العقوبات ويف

  

 منوذج للفقه اجلديد يف دراسة موضوع املرأة يف اإلسالم: الفرع الثالث

يعترب حبث املرأة يف اإلسالم من أهم املواضيع حساسية، وهو من املواضيع اليت حبثها عديد من مؤيدي اإلسالم، 
قدمي حبث أصيل حول املرأة وال أعتقد أنه مت إىل اليوم ت. ومن أعدائه ابتداء من عصر النهضة وحىت يومنا هذا

يف اإلسالم انطالقا من اجلدل بني االستقامة واحلنيفية والفطرة اإلنسانية اليت تعترب حدود اهللا هيا لعمود الفقري 
 .هلذا املنطلق

لقد انطلق مؤديو اإلسالم يف حبثهم موضوع املرأة من منطلق فقهي حبت وهو أن أحكام املذاهب الفقهية 
بينما انطلق أعداء اإلسالم من حلول ملشكلة املرأة من خارج . صحيحة ومنصفة للمرأةاخلمسة هي أحكام 

اإلسالم وميكن أن تكون هذه احللول إسالمية دون أن يعلموا ذلك، فوقعوا يف االغتراب حيث ال ميكن حل 
يف احلدود مشاكل املرأة العربية املعاصرة إال من خالل فهم إسالمي أصيل للمرأة والذي ورد يف الكتاب 

 .وضمن مفهوم السنة املعاصر الذي مت شرحه يف فصل سابق
إن األخطاء األساسية اليت ارتكبت يف احلقبة التارخيية السابقة عند تقييم وضع املرأة، واليت تعترب أخطاء 

 :فيصلب املنهج، هي التالية
رب جزء منها حدودا واجلزء اآلخر عدم التفريق بني اآليات اليت وردت حبق املرأة يف أم الكتاب والت يعت - 1

من سورة النور هي من  31تعليمات مثل آية تعدد الزوجات، فهي من احلدود، وآية لباس املرأة أيضا يف اآلية 
وكذلك مل يتم التفريق يف األحاديث . من سورة األحزاب فهي م التعليمات 59أما اآلية رقم . احلدود أيضا

إننا ال نستطيع أن نلوم السلف على عدم فهمهم للحدود . ديث التعليماتالنبوية بني أحاديث احلدود وأحا
هذا الفهم املعاصر إذ أن املفهوم الرياضي للحدود ظهر منذ إسحاق نيوتن وبعد ذلك قفزت كل العلوم هذه 

الطبيعة الليلة اليت مت مبوجبها حتليل ظواهر " النهايات"القفزات اهلائلة إذ أعطاها التحليل الرياضي واحلدود 
  ."ايات"حيث أنه تبني أن ظواهر الطبيعة ختضع حلدود 
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األعراب أشد كفرا ) :وقد أكد الكتاب ذلك بأن فهم احلدود حيتاج إىل إنسان متحضر بعيد عن البداوة بقوله
 لذا بعد فهم نظرية .(97التوبة ) (ونفاقا وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله واهللا عليم حكيم

احلدود ومطابقتها على أا يف املستقيم واحلنيف معا ومطابقة لظواهر الطبيعة ولفطرة اإلنسان فإننا نستطيع أن 
 .نقيم وضع املرأة تقييما معاصرا متحضرا انطالقا من الكتاب والسنة

منذ بعثة حممد  الظن بأن ما حصل أثناء حياة النيب يف حق املرأة هو كامل حتريرها أي أن حترير املرأة بدأ - 2
صلى اهللا عليه وسلم وانتهى بوفاته، فإذا مل تعمل املرأة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم قاضية أو مل تستلم 

منصبا سياسيا فهذا يعين أنه ممنوع عليها ذلك، علما بأن وضع حترير املرأة يف اإلسالم كوضع الرق متاما 
ألا تؤدي إىل تدمري اتمع، ولكنه وضع " حرق مراحل"ائية فاإلسالم يف أمور كهذه ال يسمح بقفزات فج

. وقد كان الرق أوضح مثال على ذلك. هلا أسسا يف الكتاب لكي حتل هذه األمور مع سياق الزم التارخيي
  .فالعالقات اإلنتاجية كانت تقوم على الرق حيث كانت اليد املنتجة هي الرقيق وهي وسيلة اإلنتاج

أسس التحرير وبدأ بداية موضوعية حسب ما تسمح به الظروف دون أن يدمر العالقات  وقد وضع اإلسالم
فقد تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم عام . اإلنتاجية، وقد برهن القرن التاسع عشر على صدق هذه األطروحة

سنة من  1228أي بعد  1860م، وأصدر الرئيس األمريكي لنكولن قرارا بإلغاء الرق يف أمريكا عام 632
ومع ذلك فقد أدى هذا القرار إىل حرب أهلية دمرت أمريكا وكادت أن . وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقد أظهر القرن العشرين بينات أقوى من ذلك وهي أنه إذا أرادت سوريا اآلن أن . تقسمها إىل عدة دول
فإن  "كمبيوتر"حلاسوب اإللكتروين وإىل ا" الروبوت"حتول جذريا وفورا قوى اإلنتاج إىل اإلنسان اآليل 

 .نتيجة هذا القرار هو التدمري الكامل لإلنتاج واالقتصاد السوري وبالتايل تدمري اتمع
من هذا املنطلق جيب أن ننظر إىل وضع املرأة يف اإلسالم، فقد أخذت املرأة كل احلقوق اليت ميكن أن تأخذها 

ث على أساس نصف الرجل ألا غري منتجة، ولكن أعطاها يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل اإلر
وقد حضرت  (مسية)اإلسالم احلق السياسي من أول يوم للدعوة، فأول إنسان قتل يف سبيل اإلسالم هو امرأة 

ية النساء بيعيت العقبة األوىل والثانية حيث أن هاتني البيعتني تعتربان مبثابة املؤمتر التأسيسي لقيام الدولة اإلسالم
  .يف يثرب

فكيف ميكن أن نقول إن اإلسالم مسح للمرأة بأن تناضل وتقتل واجر ومل يقل هلا التزمي بيتك فوظيفتك هي 
وبنفس الوقت يف األمور األقل صعوبة عند قيام الدولة واملناصب –إجناب وتربية األوالد والعناية بالبيت 

إن هذا مل حيصل يف عهد النيب : قد يقول قائل–أطفال  املسؤولة وجمالس التشريع تذكر واجباا أما ومربية
إن اتمع الذي أقامه النيب صلى اهللا عليه وسلم هو اتمع األول لإلسالم : اجلواب. صلى اهللا عليه وسلم

وليس الوحيد وليس األخري حيث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تصرف ضمن حدود اهللا  (الثمرة األوىل)
بعض األمور اليت جاءت فيها حدود من اهللا ووضع تعريفا يف أمور خرى تتناسب مع جمتمعه  ووضع تعاريفا يف
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الذي عاش فيه وتصرف من خالله، ألن ظروف التطور التارخيي لعرب آنذاك مل تكن تسمح أصال بقيام جمالس 
  .تشريعية وال تسمح بأن تتقلد املرأة منصب إمام أو قائد

املرأة وخاضت معارك بنفسها كحالة خولة بنت األزور وعائشة أم املؤمنني، مل ويف األمور اليت جترأت فيها 
 .مينعها اإلسالم ومل يلمها أحد على ذلك

يف هذه احلالة جيب علينا أن نصحح اخلطأ املنهجي ونقول إنه بدأ حترير املرأة يف اإلسالم يف عهد النيب صلى 
 .وخيضع حتريرها للتطور التارخيي لإلنسانية كال وللعرب كجزءاهللا عليه وسلم ولكنه مل ينته وهو كالرق متاما، 

ومبا أن اهللا سبحانه وتعاىل وضع يف أم الكتاب آيات حدودية للمرأة فقد وجب أن تغطي هذه اآليات كل 
 .وتسمح باحلنيفية ضمن احلدود "حدود"مراحل التطور التارخيي حيث أا آيات ثابتة 

من سورة آل  14اآليات اليت وردت فيها لفظة النساء وهي اآلية رقم اخلطأ املنهجي يف فهم بعض  - 3
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة )عمران 

من سورة البقرة  223واآلية رقم  .(واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآب
كم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا واعلموا أنكم مالقوه وبشر نساؤ)

يف هاتني اليتني وردت لفظة النساء، فإذا كانت النساء هنا هي مجع امرأة وقعنا يف طريق مسدود ال  .(املؤمنني
  .(14آل عمران ) (ياذلك متاع احلياة الدن)خمرج منه وهو يف آية آل عمران ورد اسم إشارة بقوله 

وقد عوملت فعال هكذا على مدى قرون على " ما ينتفع به من األشياء"ففي هذه اآلية أصبحت املرأة متاعا 
 222فناقضت اآلية اليت قبلها وهي اآلية رقم  (فأتوا حرثكم أىن شئتم)ويف آية البقرة . أا شيء من األشياء

أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا  ويسئلونك عن احمليض قل هو)واليت جاء فيها 
 .(تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين

هذا الفهم اخلاطئ لآليتني أدى العتبار املرأة شيئا من األشياء ومع شديد األسف فإن الفقه اإلسالمي املوروث 
ولكن ميكن أن نربر هلم ذلك بعدم فهمهم لنظرية احلدود أوال، . اهللا ورسولهيعتربها كذلك وينسب ذلك إىل 

وألنه يف سياق التطور التارخيي كان الرجل هو املسيطر يف اتمع، فتم تفصيل اإلسالم متناسبا مع الرجال 
  .متاما

حجب، علما بأن الكتاب مل فاملرأة فتنة الرجل وعليها أن تتحجب، ومل يقولوا إن الرجل فتنة املرأة فعليه أن يت
هن لباس )يورد أبدا أن املرأة فتنة الرجل، ولكن وردت عالقة متكافئة بني الرجل واملرأة بتعبري راق جدا وهو 

وأكثر من ذلك مبا أن الرجل حباجة إىل املرأة يف احلياة الدنيا من أجل  (187البقرة ) (لكم وأنتم لباس هلن
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت "اعته متاما واعتمدوا على احلديث اخلدمة البيتية واجلماع فعليهاط

" حور عني"ولكن يف احلياة اآلخرة يوجد يف اجلنة  (228ص  2كشف اخلفاء ج" "املرأة أن تسجد لزوجها
س ففي هذه احلالة الرجل لي (23احلاقة ) (قطوفها دانية)للجماع والرجل ليس حباجة ألن خيدمه أحد يف اجلنة 
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أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع وأريت أكثر "حباجة إىل املرأة فأرسلها إىل النار معتمدا على احلديث 
هذان احلديثان ينقضان كل ما أوحي إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم ) 93ص  2البخاري ج" "أهلها من النساء

  .يف الكتاب شكال ومضمونا
وقد قلنا إن آيات اجلنة والنار هي من اآليات . جلنة مفهوم احلور العنيوقد شوحت يف مفهوم األزواج يف ا

 .املتشاات
يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب ويقي "مث هناك حديث منسوب تانا للنيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

 عليه هذا احلديث يناقض أيضا كل ما أوحي إىل حممد صلى اهللا" 365ص 1مسلم ج" "ذلك مؤخرة الرجل
 .وسلم من اهللا حيث فيه إهانة املرأة وخترجيها من اتمع اإلنساين الذي كرمه اهللا وجعله خليفة له يف األرض

فما هو تعريف املرأة؟ لقد عرف اهللا املرأة والرجل أيضا ضمن مستويني . نبدأ حبثنا يف اإلسالم واملرأة بالتعريف
 .املستوى الثاين إنساين عاقل واعاملستوى األول بشري فيزيولوجي، و: خمتلفني

ومن كل شيء خلقنا )وقال  (45النجم ) (وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى) :قال: املستوى األول -
يف هذا املستوى دمج الرجل والمرأة مع كل املخلوقات العاقلة  .(49الذاريات ) (زوجني لعلكم تذكرون

ر، والبهائم هلا تركيب فيزيولوجي خاص ا قابلة للقاح فاألنثى من البش. وغري العاقلة واألشياء أيضا
واإلخصاب واحلمل والوالدة واإلرضاع وتربية النسل، ففي هذا ال تتميز األنثى عند الناس عن أي أنثى عند 

والذكر هو زوج األنثى، الطرف املقابل، يكون معها عالقة تقابلية متكيفة وهو قابل ألن يلقح، ففي . البهائم
 .الة ال يوجد أي متييز للذكر عن أي ذكر عند البهائمهذه احل

وهو املستوى اإلنساين العاقل الواعي املتميز عن بقية املخلوقات بنفخة الروح، ويف هذا قال : املستوى الثاين -
 (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم)تعاىل 

 .(70اإلسراء ) (ولقد كرمنا بين آدم) :وقوله تعاىل (13احلجرات )
 (يا أيها الناس) :فاهللا سبحانه وتعاىل عندما خياطب الناس أي خياطب العاقل وكل خطابات القرآن تبدأ بقوله

ى اآلخر فاهللا سبحانه وتعاىل كرم الناس مجيعا وسواهم باإلنسانية ومل يفضل أحدا عل. أي الرجال والنساء معا
ورغبة املرأة بأمر من األمور ورأيها . إال بالعمل الصاحل، وكرامة أية أنثى من الناس ال تقل عن كرامة أي ذكر

ناقصات عقل "واألطروحة اليت تقول عن النساء . ال يقل عن رأي أي رجل عندما تتيح الظروف هلا ذلك
 .جيب إعادة النظر فيها" وناقصات دين

 :دود اليت جاءت يف أم الكتاب وهلا عالقة باملرأةلنبدأ اآلين بآيات احل
 

 :تعدد الزوجات - 1
إن تعدد الزوجات تعترب من أهم املشاكل اليت تواجه املرأة العربية اإلسالمية بشكل خاص وتواجه اإلسالم 

فينقلب فإذا فهمنا أن آية تعدد الزوجات الواردة يف أم الكتاب هي من آيات احلدود . أمام العامل بشكل عام
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وشاملة ألنبل " التطور التارخيي السابق واملعاصر"فهمنا لآلية متاما وتصبح اآلية شاملة للنواحي التارخيية 
 .النواحي اإلنسانية

 :وردت آية احلدود يف تعدد الزوجات كالتايل
أال تعدلوا وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثلث ورباع فإن خفتم ) -

 .(3النساء) (فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا
يف اللسان العريب أصل صحيح يدل عل معنيني " قسط"فاألصل  .(قسط وعدل)لنشرح أوال األصلني 

 (إن اهللا حيب املقسطني) :ففي املعىن األول هو العدل مع املساعدة كقوله تعاىل. متضادين متاما والبناء واحد
  .(8، املمتحنة 9، احلجرات42املائدة )

وكذلك األصل  .(14اجلن ) (وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا) :واملعىن الثاين الظلم واجلور كقوله تعاىل
ابن "له معنيان متضادان األول استواء واآلخر اعوجاج، ويقال للشيء يساوي الشيء هو عدله " عدل"

فالقسط يكون من طرف واحد، والعدل بني طرفني، لذا نقول  وهناك فرق بني القسط والعدل،" فارس
 .(ع= س ) :معادلة، أي أن املعادلة هي مساواة بني طرفني خمتلفني كقولنا

 :واليت قبلها وردت حبق اليتامى يف قوله تعاىل (وإن)لقد جاءت هذا اآلية معطوفة على اليت قبلها يف قوله 
 (خلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا كبرياوآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا ا)
وقد عرفنا اليتيم يف مبحث الوصايا بأنه فاقد األب فقط وقاصر أيضا أي دون سن الرشد، فهذا  .(2النساء )

يعين أن أمه على قيد احلياة وليست طاعنة يف السن، فجاءت آية تعدد الزوجات وهي آية حدودية لتغطي 
 .د األعلى واحلد األدىن يف الكم، واحلدين األعلى واألدىن يف الكيفاحل
وبدأ باملثىن من النساء من حيث  (فانكحوا)مبا أن هذه اآلية تتكلم عن النكاح يف قوله : حدود الكم -   أ

الكم، ومبا أن الرجل ال ميكن أن ينكح نفسه أو ينكح نصف امرأة، فاحلد األدىن هنا هو الواحدة، واحلد 
األعلى هو األربعة، واخلطوة هي مثىن، ثالث، رباع، حيث يف عدد النساء أوا لرجال ال ميكن أن يكون هناك 
عدد كسري أي أن حدود اله يف تعدد الزوجات هي الواحدة حدا أدىن واألربعة حدا أعلى، وهنا عطف مثىن 

ث ورباع فهذا ال يعين أم جاؤوا جاء الناس مثىن وثال: وثالث ورباع ليبني أن احلالة عدد صحيح كأن نقول
  .تسعة تسعة

فمن ناحية . يف الكم دون أن نتعداها" احلد األدىن"فإذا مت منع تعدد الزوجات فنكون قد وقفنا على حدود اهللا 
وإذا مسحنا بالتعددية حىت األربع فنكون قد حتركنا ضمن حدود اهللا من . املبدأ ال يوجد أية حرمة يف ذلك

فنا يف بعض احلاالت على احلد األعلى وهذا ما حصل فعال خالل أربعة عشر قرنا مضت حيث الكم، ووق
فإن خفتم أال ) :وهو إطالق الكم من الواحدة إىل األربعة دون النظر إىل الكيف إطالقا، لذا فقد فسروا قوله

يف الزواج هو بني الزوجات لذا فقد رجحوا بأن أساس العدد  (تعدلوا)هنا فهموا قوله  (تعدلوا فواحدة
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 .الواحدة وقالوا إن تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية
هل الزوجة بكر أم ثيب؟ وإذا كانت ثيبا فما وضعها أأرملة أم : نقصد بالكيف هنا هو: حدود الكيف -  ب

فانكحوا ما طاب )مطلقة؟ إذا أخذنا الكم فقط دون النظر إىل الكيف فال ميكن إطالقا ربط جواب الشرط 
فإذا أردنا أن  .(وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى)بالشرط وهو  (اآلية..النساء مثىن وثالث ورباعلكم من 

 :نربط جواب الشرط بالشرط فيظهر لنا الكيف التايل
مبا أنه مل يذكر األوىل من ناحية الكيف فهذا يعين أنه أطلق الكيف يف الزوجة األوىل حيث ميكن أن تكون 

، بالشرط وهو (فانكحوا ما طاب لكم من النساء)ة، ولكي نربط جواب الشرط بكرا أو أرملة أو مطلق
، هنا نرى أنه أطلق الكم "األرامل"اإلقساط إىل اليتامى فينتج لدينا بالضرورة أنه يتكلم عن أمهات اليتامى 

تزوجهن الرجل حىت األربعة وقيد الكيف بأن تكون الزوجة الثانية حىت الرابعة منا ألرامل ذوات األيتام وأن ي
 .ويأخذهن كزوجات مع أوالدهن

يف هذه احلالة ضم أوالد األرامل يف اإعالة والتربية إىل أوالد الزوج، ويف هذه احلالة ينطبق على الزوج قوله 
وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادعفوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافا ) :تعاىل

أن يكربوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف فإذا دفعتم إليهم أمواهلم وبدارا 
  .(6النساء ) (فأشهدوا عليهم وكفى باهللا حسبيا

فإذا أخذ الرجل ثالث أرامل زوجات وضم أوالدهن إىل أوالده فهذا يعين أنه أصبح كثري العيال وأصبح عليه 
أوالده "أي تعدلوا بني األوالد  (فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة) :حلالة نفهم قولهعبء مايل كبري جدا، يف هذه ا

فقد جاء لليتامى " قسط"بني أوالده وأوالد زوجاته، أما فعل  "عدل"وهنا ظهر فعل " وأوالد زوجاته األرامل
بني األوالد  فإذا خاف أال يعدل (وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى) :فقط أي طرف واحد ألنه بدأ اآلية

فواحدة، ومبا أن الكالم عن التعددية فاخلطاب للمتزوج لذا بدأ باملثىن، فالواحدة هنا تعين الثانية وليست 
األوىل، أي إذا كان الرجل قادرا على التعددية من الناحية املالية فقد شجعه اهللا سبحانه وتعاىل أن يتزوج على 

ذلك أدىن )أوالدها وقد أكد على هذا املعىن يف اية اآلية بقوله  األقل أرملة واحدة زوجة ثانية ويأخذها مع
ومعناها كثرة العيال واجلور، فعندما يصبح الرجل كثري " عول"جاءت من األصل " تعولوا"و .(أال تعولوا

 .العيال وتكرب عليه املسؤوليات املالية والتربوية فيمكن أن يقع يف عجز وبالتايل يقع يف اجلور
فهذا احلديث . وأشار إىل أصبعيه" أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة"م احلديث النبوي إن صح وهكذا نفه

 .ميكن أن يكون تعليقا على هذه اآلية وجتيعا للرجال بالزواج من أرامل وكفالة أوالدهن
ية حدودية هنا نرى الناحية اإلنسانية يف تعدد الزوجات وأن اهللا سبحانه وتعاىل أجاز تعدد الزوجات ضمن آ

 ."1انظر الشكل رقم . "حيث يتبني لنا حرص اهللا سبحانه وتعاىل على األرامل واأليتام
ومبا أن هذه اآلية حدودية فيمكن للمشرع أن يبين عدة احتماالت يف التشريع حول التعددية ومبا متليه 
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يز الزوجة الثانية وما ففي حالة احلروب مثالً ونقص عدد الرجال ميكن للمشرع أن جي. الظروف املوضوعية
فوق بأن تكون أرملة دون أوالد ولكن ال جيوز أبدا أن يتزوج إنسان أرملة وعندها أوالد ويأخذها دون 

 .أوالدها فهذا خروج عن حدود اهللا وجيب أن ال يسمح التشريع اإلسالمي بذلك أبداً
رامل مع أوالدهن وذلك بأن أعفاهم وقد أعطى اهللا سبحانه وتعاىل تسهيالت بالنسبة للراغبني بالزواج من أ

ويستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم يف التاب يف يامى النساء ) :من الصداق يف قوله
الاليت ال تؤتوهن ما كتب هلن ورغبون أن تنكحوهن واملستضعفني من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط 

هنا نالحظ كيف أعفى الرجل من صداق األرامل  .(127النساء ) (به عليما وما تفعلوا من خري فإن اهللا كان
  .بشرط رعاية أوالدهن األيتام

ويف حالة الزواج من أرملة مل يطلب اهللا سبحانه وتعاىل العدالة بني النساء حيث أن الزواج هو يف األصل من 
رصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو ح) :أجل األيتام لذا قال

وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته وكان اهللا ) (129النساء ) (وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان غفورا رحيما
 .(130النساء ) (واسعا حكيما

مليل فتذروها فال متيلوا كل ا)فاملطلوب هنا أن ال يترك الرجل إحدى زوجاته كزوجة أمام الناس فقط لذا قال 
ويف حال طلبت إحدى الزوجات الطالق فيحق هلا ذلك . بل جيب أن ميارس احلياة الزوجية معها (كاملعلقة

 .(وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته) :متاما دون غمط حقوقها لذا قال
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رضني ضد اإلسالم هنا البد أن ننبه إىل زجيات النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث تذكر هذه احلالة من بعض املغ

 :وهذا التنبيه هو التايل
واآلخرين " اإلنسان احلديث"لقد كانت بعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي احلد الفاصل بني األولني 
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حيث كان حممد صلى اهللا عليه وسلم النيب والرسول اخلامت، فاألولون قبله " اإلنسان احلديث واملعاصر"
ساعة واآلخرون هم اتمعات العصرية املتحضرة وقد كانت بعثته هي واآلخرون مع بعده إىل أن تقوم ال

املرحلة االنتقالية بني األولني واآلخرين، ولقد كانت زجياته من سنن األولني وليس من سنننا حنن وقد أكد هذا 
أمر اهللا ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل وكان )يف قوله تعاىل 
  .(38األحزاب ) (قدرا مقدورا

ما كان )ونالحظ أيضا كيف ذكره يف مقام النبوة يف قوله  (سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل)هنا نالحظ قوله 
 ."ما كان على الرسول"وليس  (على النيب

ليس من منهجنا حنن وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أن هذا يسبب حرجا على النيب وعلينا لذا فقد نبهنا بأن هذا 
  :لذا فإننا نستنتج ما يلي

إن البحث يف زجيات النيب صلى اهللا عليه وسلم هو ضرب من ضروب العبث ألننا نناقش هذه الزجيات  -   أ
 .مبقاييسنا املعاصرة، ال باملقاييس القدمية وهنا يكمن سوء الفهم وااللتباس

عترب أسوة لنا أبدا وكذلك زوجاته ال يعتربن أسوة لنساء إن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف زجياته ال ي -  ب
ليبني لنا أن هذا تعليم " نساء النيب"قال  (32األحزاب ) (يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء)املسلمني 

 .وليس تشريعا
 

 : مالحظة هامة جدا
الكتاب و (ا يف كتاب نود اإلشارة إىل مسألة هامة جدا قبل التطرق إىل موضوع اإلرث كما هو مشروح هن

و اليت ) املعروض أدناه(و هو أن الدكتور حممد شحرور قد أعاد النظر بقراءته األوىل هلذا املوضوع , )القرآن
حنو أصول (تتعلق بآيات املرياث و الوصية على حنو خيتلف عما هو مشروح هنا و قد قام يف كتابه األخري 

 .يص فصل كامل هلذا املوضوع، نوصي مبراجعته للمهتمنيبتخص) فقه املرأة  - جديدة للفقه اإلسالمي 
 

 :اإلرث - 2
لقد حبثنا يف فصل احلدود موضوع اإلرث وبينا أن آيات اإلرث عبارة عن آيات حدودية ال حدية ولعدم 

حيث أعطى اهللا لألنثى نصف حصة الذكر حدا أدىن، وهذا احلد ) تلك حدود اهللا(االلتباس قال اهللا بعدها 
 حالة عدم مشاركة املرأة املسؤولية املالية لألسرة، أما يف حالة املشاركة فتنخفض اهلوة بني الذكر األدىن يف

  .واألنثى حسب نسبة املشاركة وما تفرضه الظروف التارخيية
 .علما بأن هذا البحث حيتاج إىل دراسة رياضية خاصة ميكن أن تصدر بشكل مقال منفصل عن هذا الكتاب

 
 :"هرامل"الصداق  - 3
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وآتوا النساء صدقان حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا ) :للمرأة يف قوله تعاىل" املهر"لقد ورد الصداق 
 .(4النساء ) (فكلوه هنيئا مريئا

لقد فرض اهللا تعاىل صداق املرأة وهوا ملهر ولكن أعطاه صفة أساسية وهي إتيان الصداق حنلة، وحنلة تعين يف 
ة دون مقابل ودون أي التزام من املرأة جتاه الرجل وهذا ما يسمى باهلدية الرمزية قلت أو اللسان العريب اهلدي

وإذا كان يفهم من مهر املرأة أنه عملية . وما تقسيم مهر املرأة إىل متقدم ومتأخر إال إجراء فقهي حبت .كثرت
 .تمعبيع وشراء فهذا ليس من اإلسالم يف شيء وإمنا هو من األعراف املتخلفة يف ا

 :وهكذا نرى أن حدود اهللا يف الزواج متوفرة عند معظم سكان أهل األرض وهذه احلدود الدنيا هي
 .اإلجياب والقبول - 1
 .(شاهدين)اإلشهار  - 2
 ."اهلدية بدون مقابل"الصداق  - 3

هو من يعين أن الصداق  "التمس ولو خامتا من حديد"لذا عندما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم للرجل 
فالذي يستطيع أن يقدم . حدود اهللا يف الزواج وقيمته حسب أعراف الناس وإمكانيام يف عصر من العصور

خامتا من املاس والذهب فعليه أن يفعل ذلك وال مانع أبدا، ولكن جيب أن يقدم شيئا ولو كان خامتا من حديد 
 .إذا كانت اإلمكانيات غري متوفرة

شاهدان فقط، أما ما زاد عن ذلك فيدخل ضمن األعراف اخلاصة لكل جمتمع وال  أما اإلشهار فحدوده الدنيا
 .يوجد أي جتاوز حلدود اهللا يف ذلك

 
 :لباس املرأة والرجل وسلوكهما االجتماعي - 4

سورة أنزلناها وفرضناها ) :جاء لباس املرأة والرجل يف آيتني حدوديتني يف سورة النور واليت تبدأ بقوله تعاىل
 .(1النور ) (ا فيها آيات بينات لعلكم تذكرونوأنزلن

 :بالنسبة للرجل -
 .(30النور ) .(قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا خبري مبا يصنعون -

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن ) -
جيون وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو خبمرهن على 

إخوان أو بين إخوان أو بين أخوان أو نسائهن أو ما ملكت أميان أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال 
هن ليعلم ما خيفني من زينتهن وتوبوا إىل اهللا أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء وال يضربن بأرجل

 .(31النور ) (مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون
 :لنشرح هذه اآليات فقرة فقرة

 :هنا نالحظ قوله تعاىل .لقد جاء أمر مشترك للمؤمن والمؤمنة على حد سواء بشيئني أوهلما الغض من البصر
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للتبعيض أي جزء من كل، فأمرنا اهللا الغض من البصر ال  "من"فجاء هنا حرف احلر  (يغضوا من أبصارهم)
غض البصر، مث إنه مل يضع املفعول به بالنسبة للرجل واملرأة على حد سواء، أي مل يقل لنا أن نغض من 

ومفتوحة للمؤمن واملؤمنة على " حسب الزمان واملكان"أبصارنا عن ماذا؟ فتركت مفتوحة حسب األعراف 
 .يف اللسان العريب للداللة على لطف الفعل، ال على فظاظة الفعل" غض"عمل فعل مث إنه است. حد سواء

 :غصن غض أي لني غري يابس، وهنا نضرب املثال التايل: فالغضاضة فيها لطف وطراوة فنقول
إذا كان رجل يغري مالبسه وهو يف وضع ال حيب أن يراه فيه أحد حىت ولو كان رجال، ووقف حوله جمموعة 

تنظر إليه فإا ستسبب له احلرج، وكذلك املرأة إذا كانت يف وضع ال حتب أن يراها فيه أحد حىت  من الرجال
من النسوة فإا ستشعر باحلرج إذا نظر إليها أحد، وهذا هو ما أراده اهللا منا رجاال ونساء، أن ال ينظر بعضنا 

م بالسلوك االجتماعي املهذب، أي أننا إىل بعض يف مواقف ال حنب أن ينظر إلينا فيها، وهذا ما نسميه اليو
 ."غض"جيب أن نأخذ موقف التجاهل يف مثل هذه املواضع وهذا هو فعل 

ولكن إذا كان الرجل يتكلم إىل املرأة أو العكس وهم يف موقف غري حمرج فعليه أن ينظر إليها وتنظر إليه وال 
 .يوجد حرج ومنع يف ذلك

حدود "لزىن، واحلد األدىن من اللباس للرجل هو تغطية الفرج فقط  وثاين هذين األمرين هو حفظ الفرج منا
هنا نالحظ كيف يكون السلوك املهذب  (وحيفظن فروجهن) (وحيفظوا فروجهم) :وجاءت يف قوله تعاىل" اهللا

حبيث ال حيرج الناس بعضهم بعضا، وغض البصر عن األمور اليت يعتربها الناس من خصائصهم الشخصية، 
هنا يف اية . الفواحش جاء على حد سواء للرجل واملرأة ومها من الفرائض على املؤمنة واملؤمن واالمتناع عن

  .(30النور ) (إن اهللا خبري مبا يصنعون)قال تعاىل  30اآلية 
أو نتاج  .(38هود ) (ويصنع الفلك)وكما جاء يف مبحث الفعل والعمل والصنع أن الصنع هو نتاج العمل 

فهنا وضع األسلوب التربوي الذي هو األسلوب األساسي يف صناعة  (39طه ) (عيين ولتصنع على)تربية 
املؤمن واملؤمنة القائم على السلوك املهذب وحفظ الفرج، وليس األسلوب القمعي أي أن املؤمن واملؤمنة 

 .املهذبني واللذين يغضان من أبصارهم وحيفظان فروجهم مها نتاج تربية وليسا نتاج خوف وقمع
ما هي اإلضافات اليت أضافها الكتاب بالنسبة للمرأة؟ هذه اإلضافات تتعلق بالزينة والعورة حيث أن : ناآل

 .من سورة النور هي آية احلد األدىن للباس املرأة وهي من الفرائض (31)اآلية رقم 
لزينة الظاهرة، ا: القسم األول :تقسم إىل قسمني 31فزينة املرأة يف اآلية رقم : لنضع اآلن تعريفا للزينة

ولكن ما هي زينة املرأة املقصودة هنا حبيث تنسجم مع اآلية نفسها وتنسجم مع . الزينة املخفية: والقسم الثاين
 ؟23ورقم  22بقية اآليات الواردة يف الكتاب وخاصة آيات احملارم الواردة يف سورة النساء رقم 

 :فالزينة هلا ثالثة أنواع
ة األشياء هي إضافة أشياء لشيء أو ملكان ما لتزيينه، مثال على ذلك الديكورات يف إن زين: زينة األشياء -   أ
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كل هذه األشياء . الغرف والنجف والدهان واملالبس وتسرحية الشعر للرجل واملرأة واحللي واملكياج للنساء
النحل ) (وها وزينةواخليل والبغال واحلمري لتركب) :تضاف للتزيني، وقد جاءت الزينة الشيئية يف قوله تعاىل

 .(31األعراف ) (يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) :وقوله تعاىل (8
وهذا واضح يف املدن، فالبلديات يف املدن تبقي على ساحات خضراء : زينة املواقع أو الزينة املكانية -  ب

ة، أي أن تبقى أماكن على هذه األماكن للزينة يقصدها الناس وهي تنتسب إىل الزينة املكاني.. تسمى حدائق
يف سورة النور أي حىت  31طبيعتها أو نضيف عليها أشياء طبيعية كالشجر والورد وهذا ما جاء يف اآلية رقم 

 .تنسجم هذه اآلية مع آيات احملارم يف سورة النساء جيب أن تكون الزينة مكانية ال شيئية
قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من ) :الزينة املكانية والشيئية معا جاءت يف قوله تعاىل -  ت

 (حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها) :وقوله (32األعراف ) (الرزق
فإذا كانت الزينة مكانية  .أي أن التطور والتقدم العلمي سيمآلن األرض بالزينة املكانية والشيئية (24يونس )

كله زينة والزينة هنا حتما ليست املكياج واحللي وما شابه ذلك، وإمنا هي جسد املرأة كله، هذا  فجسد املرأة
 :اجلسد يقسم إىل قسمني

فهذا يعين أن هناك بالضرورة زينة خمفية  (وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها) :لذا قال: قسم ظاهر باخللق -
جسد املرأة باخللق أي ما أظهره اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقها  فالزينة الظاهرة هي ما ظهر من. يف جسد املرأة

كالرأس والبطن والظهر والرجلني واليدين، وحنن نعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق الرجل واملرأة عراة دون 
 .مالبس

جليب جاء هذا القسم املخفي هو اجليوب، وا. أي أخفاه اهللا يف بنية املرأة وتصميمها: قسم غري ظاهر باخللق -
كقولنا جبت القميص أي قورت جيبه وجيبته أي جعلت له جيبا، واجليب كما نعلم هو فتحة هلا " جيب"من 

يف اللسان العريب له أصل واحد وهو اخلرق " جوب"هو فعل " جيب"طبقتان ال طبقة واحدة، ألن األسسا يف 
ا طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما بني فاجليوب يف املرأة هل" السؤال واجلواب"يف الشيء ومراجعة الكالم 

الثديني وحتت الثديني وحتت اإلبطني والفرج واآلليتني هذه كلها جيوب، فهذه اجليوب جيب على املرأة املؤمنة 
، وهو الغطاء، واخلمر مسيت "مخر"واخلمار جاءت من  (وليضربن خبمرهن على جيون) :أن تغطيها لذا قال

يس اخلمار هو مخار الرأس فقط، وإمنا هو أي غطاء للرأس وغري الرأس، لذا أمر اهللا مخرا ألا تغطي العقل ول
وال ) :سبحانه وتعاىل املؤمنات بتغطية اجليوب اليت هي الزينة املخفية خلقا ومسح هلن بإبداء هذه اجليوب بقوله

وإن تبدوا ما يف ) :هذا اإلبداء ال يكون إال لشيء خمفي أصال كقوله تعاىل .(31النور ) (يبدين زينتهن
  (284البقرة ) .(أنفسكم أو ختفوه

أليس الفم واألنف : قد يقول البعض .(121طه ) (فبدت هلما سوآما) :واإلبداء ال يكون إال لعاقل كقوله
نعم ولكنها جيوب ظاهرة ألا يف الوجه، ورأس املرأة أو الرجل هو : والعينان واألذنان من اجليوب؟ نقول
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 .ه وهو هوية اإلنسانأظهر جزء من
 :هذا اإلبداء للجيوب بالنسبة للمرأة جيوز للذكور التالية مواقعهم منها -

 .(بعولتهن)الزوج  - 1
 .(آبائهن)األب  - 2
 .(آباء بعولتهن)والد الزوج  - 3
 .(أبنائهن)االبن  - 4
 .(أبناء بعولتهن)ابن الزوج  - 5
 .(إخوان)األخ  - 6
 .(نبين إخوا)ابن األخ  - 7
 .(بين أخوان)ابن األخت  - 8

هذا يعين أن املرأة املؤمنة حيق هلا أن تظهر عارية متاما أمام هؤالء املذكورين أعاله : قد يقول البعض
نعم جيوز إن حصل ذلك عرضا، فإذا حترجوا من ذلك فهو من باب العيب : أقول. واملذكورين يف نص اآلية

أي إذا شاهد والد ابنته وهي عارية فال . م واحلالل ألنه مشلهم مع الزوجوليس من باب احلرا" العرف"واحلياء 
ووضع هؤالء احملارم مع الزوج ألا غالبا تعيش معهم، فعلى . هذا حرام ولكنه يقول هلا هذا عيب: يقول هلا

 .املرأة املؤمنة أن ال حترج من هؤالء
األب، "ن املذكورين يف باب الزينة من احملارم هم سبعة اآلن إذا طرحنا الزوج جانبا ألنه ليس من احملارم، جند أ

فإذا قارنا هؤالء مع احملارم وجدنا أم نصف ". والد الزوج، االبن، ابن الزوج، األخ، ابن األخ، ابن األخت
ن أما احملارم على املرأة اليت حرم عليها أن تتزوجهم ولكن جيوز هلا أ. احملارم الواردين يف سورة النساء متاما

العم، اخلال، االبن من الرضاعة، األخ من : أمامهم فهم" اجليوب"ختتلي معهم وال جيوز هلا إبداء زينتها املخفية 
الرضاعة، زوج األم، زوج البنت، زوج األخت، فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن والذي جيربنا أن نعيد النظر 

تظهرها املرأة وجيب أن تضرب عليها اخلمار ومنها هل هي املكياج أو احللي اليت جيب أن ال . مبفهوم الزينة
 شعر الرأس؟

كما تظهر أمام الغريب متاما ألنه " زوج ابنتها"فإذا كان األمر كذلك، فعلى املرأة املؤمنة أن تظهر أمام صهرها 
ك العم حمرم عليها حرمة أبدية، وغري مذكور يف آية الزينة، أي ال جيوز له االطالع على زينتها املخفية وكذل

فهل ميكن هنا أن تكون الزينة أمرا غري اجليوب اليت شرحتها؟ وهكذا أخطأ الفقهاء حني اعتربوا أن . واخلال
وسبب هذا اخلطأ هو قياس الشاهد على . الزينة املذكورة يف اآلية هي زينة األشياء، وإمنا هي زينة املواقع
 .دودالغائب الذي سأشرحه فيما بعد، واخلطأ يف فهم نظرية احل

 .إننا نقول هذا ألنه آن األوان لكي نتسلح بالفكر النقدي ونعيد النظر بأقوال الفقهاء كلهم حول املرأة
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 :مث أضاف إىل هؤالء ليكون حكمهم كحكم األب والزوج من ناحية إظهار الزينة عبارة
منات أي أن املرأة ال حيق هلا ؟ لقد قال بعضهم إا تعين النساء املؤ"نسائهن"ماذا تعين هنا كلمة  :(أو نسائهن)

أو املؤمنات من "وهذا غري صحيح ألنه لو عىن ذلك لقال . أن تبدي زينتها املخفية إال أمام النساء املؤمنات
ونون النسوة هنا للتابعية ال للجنس، فإذا كانت للجنس فهذا يعين أن هناك " أو نسائهن"ولكنه قال " النساء

  ."إذا كانت نسائهن تعين اإلناثوهذا غري معقول "نساء النساء 
اخل، فلزم أن يضع ميم …زوجات الرجال املذكورين قبلها وهم أخوها وابن أخيها" بنسائهن"ولكن إذا قصد 

وال يصح ن . ولكن هنا نون النسوة وليست ميم اجلماعة "أو نسائهم"اجلماعة عوضا عن نون النسوة فيقول 
جلماعة للتغليب فيصبح وضع نون النسوة لضرورة صوتية، وال نقول إنه وضع نون النسوة عوضا عن ميم ا

فنسائهن . يوجد يف الكتاب كله شيء امسه ضرورة اللحن أو النغم، وهناك شيء واحد فقط هو ضرورة املعىن
وهذا " كتبهن، بيون"هنا جيب أن تكون من الذكور وليس من اإلناث ونون النسوة للتابعية فقط كأن نقول 

فاملستجد هنا وغري  "املتأخر"إذا فهمنا النساء على أا مجع نسيء ال مجع امرأة أي املستجد ال ميكن إال 
 :املذكور يف اآلية هو ما يلي

وهكذا .. مل يذكر يف ىية الزينة ابن االبن واألحفاد ومل يذكر ابن ابن األخ وابن ابن األخت وابن ابن الزوج
أي ما تأخر عن هؤالء املذكورين من الذكور وهم " أو نسائهن"دواليك، فابن االبن يأيت متأخرا عن االبن 

أبناؤهم وأبناء أبنائهم، وبنفس الوقت هؤالء املتأخرين هلم عالقة القرابة مع املرأة، لذا وضع نون النسوة 
وقد ذكر نفس احلالة مع نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سورة األحزاب عندما  (أو نسائهن) :للتابعية قال

مسح هلن بالظهور ليس أمام كل احملارم بل أمام هؤالء واستثىن منهم الزوج، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو 
زوجهن واستثىن ابن الزوج ألن النيب ليس له أبناء، واستثىن والد الزوج ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولد 

خوان وال أبناء إخوان وال أبناء أخوان وال ال جناح عليهن يف آبائهن وال أبنائهن وال إ) :يتيما فقال
هنا الحظ كيف  (55األحزاب ) (نسائهن وال ما ملكت أميان واتقني اهللا إن اهللا كان على كل شيء شهيدا

  .وهكذا دواليك".. األحفاد"لكي يبني األبناء وأبناء األبناء " وال نسائهن"وضع 
مع أن كل املؤمنني هم من احملارم بالنسبة لنساء النيب صلى اهللا عليه  قال هذا لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم

وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من ) (6األحزاب ) (وأزواجه أمهام)وسلم 
إن الوضع اخلاص بالنسبة لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم هو خماطبتهن املؤمنني من  .(53األحزاب ) (بعده

وراء حجاب، مع أنا ملؤمنني كلهم من احملارم بالنسبة إليهن وهذا غري مطلوب من النساء املؤمنات لقوله 
فغري مطلوب من املرأة املؤمنة تقليد نساء النيب  .(32األحزاب ) (يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء) :تعاىل

لنيب فعليها أن ختاطب كل الناس مبا فيهم احملارم يف عالقتها االجتماعية مع الغري، وإذا أرادت أن تقلد نساء ا
 .من وراء حجاب عدا السبعة حمارم ونسائهن املذكورين يف آية الزينة
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ويف هذه احلالة حتمل املرأة املؤمنة نفسها لزوم ما ال يلزم ألن الوضع اخلاص بالنسبة هلن هو خماطبة الناس من 
أما بالنسبة للمؤمنات فالوضع املشترك مع نساء . هرة بنساء النيبوراء حجاب وال عالقة للزينة املخفية أو الظا

 .النيب هو الزينة املخفية واللباس حسب األعراف وليس املخاطبة من وراء حجاب
 .لنورد اآلن جدول احملارم وجدول من حيق للمرأة أن تبدي هلم زينتها املخفية من احملارم

 عن قصد أو غري قصد من حيق للمرأة أن تبدي هلم زينتها املخفية

 احملارم

 االبن - 1 االبن - 1

 األب - 2 األب - 2

 األخ - 3 األخ - 3

   العم - 4
   اخلال - 5
 ابن األخ - 4 ابن األخ - 6

 ابن األخت - 5 ابن األخت - 7

االبن من  - 8
   الرضاعة

األخ من  - 9
   الرضاعة

 أبو الزوج - 6 أبو الزوج - 10

   مزوج األ - 11
   زوج البنت - 12
زوج  - 13
   األخت

 ابن الزوج - 7 ابن الزوج - 14

هنا ال يوجد أو 
 نسائهن

 يضاف إىل هؤالء الزوج الذي ال يعترب من احملارم - 8

 
" أو نسائهن"يضاف إىل هؤالء السبعة أوالدهم وأحفادهم والذين دجموا مجيعا بكلمة  - 9
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 .زلواوهذا ما يقال عنه الفروع مهما ن

 
جيب أن يفهم من كالمي أنين ال أدعو املرأة أن جتلس عارية أمام الثمانية املذكورين أعاله ولكن إذا حصل 

 .ذلك عرضا فال يوجد حرام، ولكن تلبس أمامهم من باب العيب واحلرج، ال من باب احلرام
  :مث يتابع ذكر املسموح للمرأة بإبداء زينتها هلم وهم

" العبيد"إن هذه الفقرة جاءت لتغطي مرحلة تارخيية وهي مرحلة  :(31النور ) (نأو ما ملكت أميا) -
 .سابقا، وأمرها ال يعنينا يف هذه احلقبة

هؤالء الرجال يتبعون املذكورين أعاله يف احلكم وهم ): 31النور  (أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال) -
فمثال الطبيب . ا انني، فالشهوة اجلنسية ال ختبو عند ااننيالرجال غري ذوي املأرب، وليس املعتوهني أو

عندما يريد أن يولد املرأة فإنه يرى فرجها، ولكن ليس له أي مأرب فيها، فعليها واحلالة هذه أن تعتربه 
" حتت اإلبطني أو بقية اجليوب"كوالدها أو كولدها وإذا أراد الطبيب أن يكشف على املرأة يف منطقة اجليوب 

على النساء املؤمنات أن يفهمن ذلك، ويعلمن أن املرأة حيق هلا الذهاب إىل الطبيب . فيعترب يف حكم أبيها
غري أويل اإلربة )الذي تراه مناسبا، والذي ترتاح إليه ذكرا كان أم أنثى دون حرام أو حرج ألنه يدخل يف بند 

  .(من الرجال
فعلى اتهدين البحث عنهم  .(ري أويل اإلربة من الرجالغ)وهناك أيضا مهن أخرى وحاالت تنطبق عليها 

مثال الطبيب وكل من يعمل يف اختصاص الطب من مصوري األشعة واملخدرين واملمرضني "وتبيام للمرأة 
 ."وحنوهم اخل

 هنا البد من تعريف العورة، فالعورة باملعىن (31النور ) (أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء) -
انظر كتاب فقه "هذا ما أمجع عليه أئمة اللسان العريب يف معىن العورة " ما يستحي املرء من إظهاره"العريب هي 

، ويف هذا يستعملها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أحاديث إن صحت، فالعورة "اللغة وسر العربية للثعاليب
أنه إذا كان هناك رجل أصلع دون شعر ومل  ليس هلا عالقة باحلالل واحلرام ال من قريب وال من بعيد أي

ويف . يرغب بأن يرى الناس رأسه وهو أصلع فيضع الشعر املستعار على رأسه ألنه اعترب الصلع يف رأسه عورة
جامع " "من ستر على مؤمن عورته ستر اهللا عورته"هذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه إن صح 

ني إذا كان هناك شيء يف املرء ال يريد من اآلخرين أن يعرفوه وعرفه هنا يب" 654- 653ص  6األصول ج
  .أحدكم فال يفضحه وستر عورة املؤمن هنا ال تعين أن يضع عليه مالبس ليستره

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق ) :ويف هذا املعىن جاءت يف قوله تعاىل
هنا املعىن واضح يف  (13األحزاب ) (ن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إال فرارامنهم النيب يقولون إ

العورة أن بيوم أصبحت مكشوفة بالنسبة للمهامجني وهم ال يريدوا أن تكون كذلك، والواقع ا ليست 
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  .كذلك
بلغوا احللم منكم ثالث مرات يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل ي) :وقوله تعاىل

من قبل صالة الفجر وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم ليس عليكم 
 (وال عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم حكيم

ن يستأذن من املرء حني الدخول عليه وقت النوم وهي هنا يبني أن هناك ثالثة أوقات جيب أ .(58النور )
وقت القيلولة عند الظهر ومن بعد العشاء وقبل الفجر، وهي احلد األدىن لألوقات اليت ال يرغب املرء أن 

 .يدخل عليه أحد لذا مساها ثالث عورات، واحلد األعلى هو االستئذان عند دخول الغرف دائماً
عدم رغبة اإلنسان يف إظهار شيء ما يف جسده أو سلوكه، وهذا احلياء نسيب فالعورة جاءت من احلياء وهو 
أو الطفل الذين مل )فالعورة متغرية حسب الزمان واملكان فيصبح معىن الفقرة . وغري مطلق ويتبع األعراف
لوس أو هم األطفال الذين ال يعرفون ملاذا استحت املرأة من وضعية معينة يف اجل (يظهروا على عورات النساء

يف اللباس وهذا معروف عند األطفال بأن الطفل حىت سن معينة ال يفهم معىن احلياء والعيب، فاألطفال حىت 
أو الطفل الذين مل يظهروا )السن الذي يعرفون فيه مصطلح احلياء والعيب يف جمتمعهم تنطبق عليهم الفقرة 

الركبة، هو حتديد نسيب وغري مطلق يتبع  لذا فإن حتديد عورة الرجل من السرة إىل (على عورات النساء
أعراف اتمع الذي مت فيه هذا التحديد ألنه ينبع من مفهوم احلياء والعيب، ال من مفهوم احلالل واحلرام، 

وإذا قال أحدهم هذا املفهوم الشرعي للعورة فهذا كالم مردود ألن الشرع هو حدود اهللا فقط وما عدا ذلك 
 .فهو حدود الناس

إن الذي يفسر هذه الفقرة على أساس  :(31النور ) (يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن وال) -
اخللخال يف القدم، أي على املرأة أن ال تضع خلخاال يف القدم وتضرب على األرض لكي ال يسمع صوت 

 .اخللخال أو أن تلبس حذاء ليس له صوت أثناء السري فهو غري مصيب يف تفسريه
فضرب يف اللسان العريب هلا أصل واحد مث يستعار وحيمل : يف اللسان العريب" ضرب" معىن فعل لنفهم أوال

يا أيها ) :وأول معىن حممول عليه هو الضرب يف األرض بغرض العمل والتجارة والسفر كقوله تعاىل. عليه
وإذا ) :يف سبيل اهللا وكقولههنا إذا خرجتم  (94النساء ) (اآلية…الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا

 :هنا جاءت مبعىن السفر وقوله (101النساء ) (ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة
 .(106املائدة ) (إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت)

 :وقوله (45إبراهيم ) (ثالضربنا لكم األم)واملعىن الثاين احملمول للضرب هو الصيغة والصياغة كقوله تعاىل 
الروم ) (ولقد ضربنا للنسا يف هذا القرآن من كل مثل) :وقوله (39الفرقان ) (وكال ضربنا له األمثال)

ويقال للطبيعة والسجية الضريبة كأن اإلنسان قد ضرب عليها ضربا، ويقال للصنف من الشيء  (58
والضريبة هي ما يضرب على اإلنسان من  .لالضرب كنه ضرب على مثال ما سواه ومن هنا جاء ضرب املث
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مال مقابل الربح والكسب أو خدمة تؤديها له الدولة، وضرب فالن على يد فالن إذا حجر عليه ومنها جاء 
 .اإلضراب عنا لعمل وهو حجر النفس وكفها عن العمل واإلضراب عن الطعام وهو حجر النفس عن األكل

لسبب يف ذلك النهي هو لكي ال يعلم ما خيفني من زينتهن وهنا وا (وال يضربن بأرجلهن)ومن هنا نفهم 
الكالم عن الزينة املخفية وهي اجليوب ألا ال ميكن أن تعلم إال إذا أرادت املرأة ذلك، فهذا يعين أن اهللا منع 

من بشكل يظهر جيوا أو بعضها بشكل إرادي وهذا ال حيصل إال " الضرب"املرأة املؤمنة من العمل والسعي 
أجل كسب املال أو على شواطئ البحر، من هنا نرى أن اهللا سبحانه وتعاىل حرم يف حدوده مهنتني فقط على 

أما بقية املهن فيمكن للمرأة أن متارسها دون حرج أو خوف . البغاء -ب" ستربتيز"التعرية  -أ: املرأة ومها
 .وذلك حسب الظروف االجتماعية التارخيية واجلغرافية

هنا طلب من املؤمنني  (31النور ) (وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون) :اآلية قالويف اية 
واملؤمنات التوبة ألنه يف سياق احلياة ميكن للمؤمن واملؤمنة أن يشذا عن ذلك فوضع لذلك التوبة فقط دون 

 .ترتيب عقوبات
هو تغطية اجليوب " الفرائض"ي جاء يف سورة النور إن ما تقوله عن لباس املرأة الذ: ويبقى لقائل أن يقول

نعم وهو احلد األدىن من اللباس لذا مساه فريضة وهو فرق بني احلالل واحلرام دون : أقول. املخفية فقط
لقد جاء : ولكن هل للمؤمنة أن خترج ذا اللباس الذي هو احلد األدىن؟ أقول. عقوبات ومع التوبة فقط

لباس يف سورة األحزاب، وجاء اخلطاب يف مقام النبوة الذي هو ليس حراما وحالال وإمنا اللباس املتمم هلذا ال
يا أيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من ) :تعليمات لدفع األذى وذلك يف قوله

 .(59األحزاب ) (جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين وكان اهللا غفورا رحيما
فهي آية تعليم وليست تشريع وهذه اآلية تعلم املؤمنات اللباس اخلارجي  (يا أيها النيب) :أت اآلية بقولههنا بد

وهذا الفعل يف اللسانا لعريب له أصالن أحدمها " جلب"وهو ما مساه باجللباب، فاجللبات جاءت من األصل 
خر، فاجللبة هي القشرة اليت تغطي االتيان بالشيء من موضع إىل موضع، واآلخر الشيء يغشي ويغطي شيئا آ

اجلرح عندما يربأ ويندمل وقبل أن يبدأ اجلرح باالندمال نضع له رباطا من القماش املعقم لنحميه من األذى 
  .اخلارجي

فاللباس اخلارجي ميكن أن يكون بنطاال وقميصا أوتايورا . ومن هنا جاء اجللباب للحماية وهو اللباس اخلارجي
 (يدنني عليهن من جالبيبهن) :، كل هذه املالبس تدخل حتت بند اجلالبيب لذا قالأوروبا أو مانطو

ومبا " دنو، يدنو"من فعل " يدنني"وللتقريب باستعمال " من"للتبعيض باستعمال حرف اجلر  (59األحزاب )
منة تعليما ال أن هذه اآلية للتعليم ال للتشريع وضع السبب وهو املعرفة اليت تسبب األذى، فعلى املرأة املؤ

 .طبيعي واجتماعي: واألذى نوعان. تشريعا أن تغطي من جسدها األجزاء اليت إذا ظهرت تسبب هلا األذى
فاملؤمنة تلبس حسب الشروط اجلوية  .واألذى الطبيعي مربوط بالبيئة الطبيعية من درجات احلرارة والرطوبة
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  .اخلارجية حبيث ال تعرض نفسها لألذى الطبيعي
أن يعرفن فال )لبعض ولكن هذا أمر مفروغ منه لذا مل يذكره يف هذه اآلية وإمنا ربط األذى باملعرفة قد يقول ا

والتعقيب بني املعرفة واألذى، وهو ما نسميه باألذى االجتماعي، أي على املؤمنة " فاء السببية"الحظ  (يؤذين
جمتمعها حبيث ال تكون عرضة لسخرية أن تلبس لباسا خارجيا وخترج إىل اتمع حسب األعراف السائدة يف 

وأذى الناس، وإذا مل تفعل ذلك ستعرض نفسها لألذى، وهذا األذى الذي ستتعرض له هو عني عقوبتها ال 
 .أكثر من ذلك أي دون أن يكون هناك أية تبعة عند اهللا من ثواب أو عقاب

كل املرأة "األعلى للباس املرأة بقوله ولكي ال يزاود الناس يف اللباس وضع النيب صلى اهللا عليه وسلم احلد 
أي ذا احلديث مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم للمرأة أن تغطي جسدها كله " عورة ما عدا وجهها وكفيها

كحد أعلى ولكنه مل يسمح هلا بأي حال من األحوال بأن تغطي وجهها وكفيها، حيث أن وجه اإلنسان هو 
خرجت عن حدود اهللا وإذا خرجت دون أن يظهر منها شيء حىت  فإذا خرجت املرأة عارية فقد. هويته

وجهها وكفيها فقد خرجت عن حدود اهللا وإذا خرجت دون أن يظهر منها شيء حىت وجهها وكفيها فقد 
 .خرجت عن حدود رسول اهللا وطاعة اهللا ورسوله يف احلدود واجبة
رسوله وهذه هي فطرة الناس يف اللباس، وهكذا نرى أن لباس معظم نساء أهل األرض يقع بني حدود اهللا و

 .ويف بعض احلاالت القليلة يقف اللباس عند احلدود، ويف حاالت أقل يتجاوز اللباس احلدود
 

 :حكم لباس النساء اللوايت ال يرجون نكاحاً
ر لقد وضع اهللا حكما خاصا وحرية كبرية يف اللباس للنساء اللوايت ال يرجون نكاحا منا ملعقدات بغض النظ

 :عن السن حيث قال
والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيان غري متربجات بزينة وأن )

 .(60النور ) (يستعففن خري هلن واهللا مسيع عليم
وهو أصل واحد يقاس عليه ويدل على ثبات يف شيء وهي ال تعين اجللوس، " قعد"فالقواعد جاءت من 

املائدة ) (فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون) :والقعود جاءت من قوله تعاىل. ه القياموالقعود ضد
والقيام جاءت مبعىن  .والقعود جاءت مبعىن الثبات وعدما حلركة واالمتناع عن الذهاب إىل القتال (24

 .أي أنه ميارس عمله "وجدت فالنا قائما على رأس عمله"االستمرار كأن تقول 
جاءت القواعد من النساء وهن النساء اللوايت أقعدن بسبب مرض ما كالشلل مثال بغض النظر عن السن  فهنا

وال تعين أبدا اللوايت ال يرغنب بالزواج  (الاليت ال يرجون نكاحا) :حبيث جعلهن ال يرجون النكاح لذا قال
 (يئن من احمليض)قوله تعاىل  وهنا القواعد ليس كما قال الفقهاء قعدن عن احليض وهذه احلالة جاءت يف
 .وليس قعدن عن احمليض وهو ما نسميه بسن اليأس للمرأة وليس بسن القعود

وتعين االحنراف كأن نقول " جنح"فاجلناح جاءت من  .(60النور ) (ليس عليهن جناح أن يضعن ثيان)
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قل من اجلرمية بكثري حيث ومن هنا جاء مفهوم اجلنحة وهي مفهوم أ. جنحت السفينة أو الطائرة عن مسارها
هود ) (اآلية…ويا قوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح) :جاءت اجلرمية بقوله تعاىل

89). 
وأوالت ) :يف اللسان العريب فله أصل واحد يدل على اخلروج للشيء وحطه وإخراجه كقوله" وضع"أما فعل 

آل ) (فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى) :وقوله (4الطالق ) (األمحال أجلهن أن يضعن محلهن
فالثياب هنا اسم  (يضعن ثيان)فهنا قال . فعندما تضع املرأة محلها خترجه منها كلية وحتطه عنها (36عمران 

ومنها " ثوب"جنس وهي كل ما يرده اإلنسان على جسمه من لباس داخلي وخارجي وجاءت من األصل 
  .والثواب هو كل ما يرد لإلنسان من عمل صاحل إجيايب جاءت الثياب، واملثابة،

هو خلع مجيع املالبس، وقد اشترط بذلك عدم القصد بإظهار الزينة املخفية لآلخرين  (يضعن ثيان)فيصبح 
تعين يف اللسان العريب الربوز والظهور وامللجأ " برج"و (غري متربجات بزينة) :بقوله" أي اجليوب فقط"

فوضع هذا الشرط  (غري متربجات بزينة) :لذا قال. ظاهر وبنفس الوقت هو ملجأ للحماية والربج هو بارز
وهذا واضح " فرجها وباقي اجليوب"أن ال يكون القصد من وضع الثياب هو اللجوء إىل إبراز زينتها املخفية 

إىل تغسيل يف احلياة، فكثري منا لنساء املقعدات بسبب املرض أو الشيخوخة حيتجن إىل محام مشسي و
ومساجات حبيث حيتجن إىل خلع كل مالبسهن أمام اآلخرين الذين يعتنون ن ألن حيتجن إىل مساعدم 

أي أا إذا  (وأن يستعففن خري هلن) :ولكنه من باب الترجيح فقط وليس من باب احلالل واحلرام قال
 .فهو خري هلا" عارية متاما"استطاعت أن ال تظهر زينتها املخفية 

 :نشرح اآلن أين يكمن خطأ التفسري املوروث حول لباس املرأةل
يف سورة األحزاب  59يف سورة النور اآلية  31إذا أخذنا املرأة العربية يف شبه جزيرة العرب قبل نزول اآلية 

 :فنرى ما يلي
 .مل تكن املرأة العربية حني نزول هاتني اآليتني عارية بدون مالبس - 1
العرب كانوا يلبسون الزي القومي حسب األعراف السائدة يف جمتمعهم وحسب الرجال والنساء  - 2

فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبس من لباس قومه حىت إن كثريا من العرب . املستوى اإلنتاجي لأللبسة
يسألون فكان كثري منهم يأتون إىل املدينة ويدخلون املسجد و. كانوا ال يستطيعون متييزه من غريه يف اللباس

أيكم حممد؟ وكذلك كان لباس املرأة العربية هو لباس حسب أعراف العرب ومناخ شبه جزيرة : اجلالسني فيه
  .كلباس نساء البادية اآلن. العرب فكانت تلبس ثوبا طويال وتضع مخارا على رأسها ليقيها احلر

لباسها الذي ترتديه فعال ومل تغري منه  من سورة النور نظرت املرأة العربية املسلمة إىل 31فعندما نزلت اآلية 
شيئا وإمنا وجدت إمكانية إظهار جيوب الثديني من فتحة الصدر يف ثوا اخلارجي فضربت على صدرها خبمار 

لذا فهم خطأ بأن اجليوب هي الصدر فقط لذا . رأسها، ألن بقية اجليوب أصال كانت مغطاة يف زيها القومي
إن لباس املرأة . الشرعي هو لباس املرأة العربية املسلمة يف القرن السابع امليالديفإن ما نسميه اليوم باللباس 
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  .املسلمة فقط الذي جاء يف سورة النور وجاء لكل مؤمنات أهل األرض ولكل زمان
فعلى املرأة العربية املؤمنة أن تصحح هذا املفهوم اخلاطئ والذي نتج عن قياس الشاهد لباس مسلمات أهل 

وال يصح . يعا يف كل زمان ومكان على الغائب وهو اللباس القومي للمرأة العربية يف القرن السابعاألرض مج
هذا القياس إال إذا افترضنا أن املرأة العربية قبل نزول آييت النور واألحزاب كانت عارية متاما بدون أي لباس 

ي علينا أن ال خنلط بني فرائض أ. مث لبست ما لبست من جراء هاتني اآليتني وهذا موضوعيا غري صحيح
وقد جاء هذا " اللباس الشرعي"اللباس يف اإلسالم وبني الزي القومي، لن هذا اخللط حصل فعال فيما يسمى 

 .اخللط من قياس الشاهد على الغائب
حىت نفهم آييت النور واألحزاب فهما صحيحا علينا أن نفترض وجود امرأة عارية متاما تريد أن تدخل  - 3
 فماذا عليها أن تلبس؟. سالماإل

علينا أن نفهم أن امرأة مؤمنة يف أي بلد يف العامل عليها أن تلبس حسب أعراف بلدها متقيدة باآليتني  - 4
 .من سورة األحزاب كتعليم ال تشريع 59من سورة النور كفرض واآلية  31

ة فهذا حمض وهم ألن املرأة كانت أما فيما يتعلق ببعض اآلراء الفقهية اليت ترى أن صوت املرأة عور - 5
حتضر صالة اجلمعة يف املدينة وكانت تقف مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف طرقات املدينة وتسأله وجييب 

أي أنه إذا كان جمتمع من اتمعات حيبذ صوت املرأة . مث إن العورة هي من احلياء ال من احلرام. على أسئلتها
 .غناء فال يوجد أي إمث يف ذلكوال يعتربه عيباً حىت يف ال

وهل الفقهاء كانوا ال يعرفون اللغة العربية وحنن نعرفها اآلن؟ إن اخلطأ ليس خطأ لغوياً، : قد يقول البعض
من سورة األحزاب  59من سورة النور واآلية  31وإمنا يف املنهج، فعندما يقرأ علماء العربية كلهم اآلية 

ظانني بأن هذا احلديث هو شارح لآلية " أة عورة ما عدا وجهها وكفيهاكل املر"ويقرؤون احلديث النويب 
ففي هذه احلالة ال تفيدهم كل معرفتهم للغة العربية . وليس احلد األعلى للباس املرأة، أي أعطى الطرف املقابل

 ."2انظر الشكل رقم "وفقهها وحنوها وصرفها بشيء وسيضطرون إىل قبول املغالطات والدوران 
ردنا أن نرسم خمططاً للباس املرأة واملهن اليت مينع ممارستها وما هو املسموح واملمنوع حسب حدود اهللا فإذا أ

 :ورسوله فينتج لدينا املخطط التايل

 
 

 
 

 :لننتقل اآلن إىل املوضوع التايل بالنسبة للمرأة وهو العالقة العائلية بني الرجل واملرأة - 5
 :إن العالقة العائلية بني الرجل واملرأة تقسم إىل بابني رئيسيني مها

. واملرأة فالرجل لباس املرأة، واملرأة لباس الرجل عالقة الود واحلب والوفاء بني الرجل: العالقة العاطفية -أ
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أحل لكم ليلة ) :وهذا يف قوله تعاىل. وتعين يف اللسان العريب االختالط والتداخل" لبس"واللباس جاءت من 
فعالقة احلب والود والرمحة عالقة  (187البقرة ) (الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن

وجيب أن نفهم أن . الرجل واملرأة، كالمها مليء باألحاسيس واملشاعر ال متييز ألحدمها على اآلخرمتكافئة بني 
 .املرأة ليست متاعاً للرجل والرجل ليس متاعاً للمرأة

 :العالقة االقتصادية املوضوعية والعالقة االجتماعية الناجتة عنها واملرتبطة ا - ب
وامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعضٍ ومبا أنفقوا من الرجال ق)جاءت هذه العالقة يف اآلية 

أمواهلم فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا حفظ اهللا والاليت ختافون نشوزن فعظوهن واهجروهن يف 
 .(34النساء ) .(املضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهللا كان عليا كبريا

هنا وضع عالقة موضوعية بأن الرجال هلم  (الرجال قوامون على النساء) :غة اخلرببصي 34بدأت اآلية 
القوامة على املرأة، وذكر القوامية بني الرجال والنساء ومل يذكر القوامية يب املؤمنني واملؤمنات أي مل يقل 

األرض ولذلك ذكر لذا فإن هذا اخلرب جيب أن يكون صادقا يف كل أحناء " املؤمنون قوامون على املؤمنات"
علة القوامية، ومبا أنه ذكر علة القوامية فبذهاب العلة يذهب املعلول وبتبديل العلة يبدل املعلول والعناصر 

 :اليت تشكل علة القوامية هي
 .(مبا فضل اهللا بعضهم على بعض)القوة الفيزيائية  -
 .(ومبا أنفقوا من أمواهلم)القوة املالية االقتصادية  -

فهي تعين أا قابلة لتكون عكسية بانعكاس العلة أي قابلة للعمل موضوعيا  (بعضهم على بعض)قال ومبا أنه 
 :باجتاهني

إذا كان الرجل مريضا كأن يكون أعمى أو مشلوال وزوجه ختدمه، يف : فلنر كيف تعمل يف االجتاه املعاكس
فقريا وزوجه تنفق عليه فتصبح هلا القوامية وإذا كان الرجل  ."األمر والنهي"هذه احلالة موضوعيا هلا القوامية 

 .فالقوي من الدول له األفضلية على الضعيف. موضوعيا، وهذه العالقة هي اللعاقة املوضوعية حىت بني الدول
 

وأعلى أنواع القوامية هي بني القوي الغين . والقوي والغين من الدول له األفضلية على الضعيف والفقري
إسقاط هذا املفهوم على أعلى العالقات اإلنسانية وهو العالقات الدولية وهذا واضح والضعيف الفقري وميكن 

إذ أن أية دولة من . جدا يف مفهوم حق الفيتو للدول الكربى يف جملس األمن الذي هو أعلى مؤسسة دولية
 ."القوامية"هذه الدول هلا حق إيقاف أي قرار يصدره جملس األمن 

أو هلا دخل ما وتنفق على العائلة كالرجل تصبح متكافئة معه يف القوامية من الناحية وعندما تصبح املرأة عاملة 
فتبقى القوامية للرجل يف هذه األمور دون األمور " قوة يف اخللق"املالية ويف األمور اليت حتتاج إىل قوة فيزيائية 

 .هذا إذا كان أقوى منها فيزيائيا فعالً. املالية
عية املادية االجتماعية باجتاهني متعاكسني وذلك لتبيان التكافؤ والعالقة املتبادلة هنا وضع العالقة املوضو
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 .بينهما
القية ×فوضع القوامية للرجل على املرأة مع ذكر العلل ووضع كيف جيب أن تكون العالقة الجتماعية واأل

ل، حيث بدأ اآلية ببيان بني الرجل واملرأة إذا كان الوضع معاكسا، أي كانت املرأة يف وضع أقوى منا لرج
مطلق وذكر الرجال والنساء بغض النظر مؤمنني أو كافرين، ولكن عندما عكس الوضع، وضع قوامية املرأة 
 :ذكر املرأة الصاحلة فقط ومل يقل النساء فاملرأة الصاحلة عندما تكون هلا القوامية هلا الصفات األخالقية التالية

البقرة ) (وقوموا هللا قانتني) :ستقامة مع االستمرار على ذلك لذا قالوالقنوت هو اهلدوء واال: قانتات -
 .(12التحرمي ) (وكانت من القانتني) :وقوله عن مرمي (238

. أي أن املرأة الصاحلة حتفظ خصوصيات زوجها وعائلتها اليت أمر اهللا حبفظها: حافظات اللغيب مبا حفظ اهللا -
فإذا مل . وكذلك الرجل املؤمن حيفظ خصوصيات زوجه وعائلته وال جتعل هذه اخلصوصيات عرضة للثرثرة،

تتحقق هذه العالقة بني الرجل واملرأة على حد سواء ميكن أن حيصل وضع هو النشوز من املرأة أو الرجل 
 .على حد سواء

ية أو والذي يعين يف اللسان العريب الربوز واالستعالء والتكرب من الناحية االجتماع" نشز"فالنشوز جاء من 
فعندما ينشز أحد الزوجني اجتماعيا على اآلخر، تكون البداية باملوعظة مث باهلجر . الشذوذ من الناحيةا جلنسية

يف املضاجع فقط من الزوج اآلخر، وهذان اإلجراءان خاصان جدا أي دون العلن مث يأيت احلل الثالث وهو 
وال يضربن ) :كما فهموه معىن مباشرا يف قوله تعاىلمبعناه املباشر " الضرب"هنا نرجو أال يفهم ". واضربوهن"

النحل ) (وضرب اهللا مثال) :معناه الضرب وحيمل عليه كقوله تعاىل" ضرب"ففعل  (31النور ) (بأرجلهن
 .(وال يضربن بأرجلهن)وقد شرحت هذا الفعل يف شرح  (11، التحرمي 112

 :كقوله تعاىل" صك"وجه هو من فعل حنمل عليه مباشرة فنقول الضرب على ال" ضرب"فعندما نقول 
وعندما يكون الضرب على  (29الذاريات ) (فأقبلت امرأته يف صرة فصحت وجهها وقالت عجوز عقيم)

وعندما يكون الضرب بالرجل " صفع"وعندما يكون الضرب على القفا فنقول " لطم"اخلد فنستعمل فعل 
ومل يقل  (15القصص ) (موسى فقضى عليهفوكزه )وعندما قتل موسى الرجل قال " رفس" "ركل"نقول 

قال هي عصاي أتوكأ عليها * وما تلك بيمينك يا موسى )وعندما سأل اهللا موسى عن العصا قال " فضربه"
ونستعمله من الناحية االقتصادية، فنقول ضرب األسعار ومنه جاءت  (18- 17طه ) (وأهش ا على غنمي

 .األسعار، أي اختذت منهم موقفا حازما وحجرم عن املضاربةاملضاربة ونقول ضربت الدولة املتالعبني ب
أي عندما ال تفيد املوعظة واهلجر يف املضاجع فيأيت احلل العلين وهو اختاذ موقف " واضربوهن"وهنا نفهم معىن 

ألن حازم علين من الرجل جتاه املرأة أو من املرأة جتاه الرجل حبي مينع أحدمها اآلخر منا لنشوز االجتماعي، 
النشوز من أحد الزوجني يتسبب بإهانة كبرية لآلخر ومع ذكل مل يقترح الطالق، علما بأنه عندما يتخذ أحد 

ولتبيان هذه احلالة جاءت اآلية اليت . الزوجني موقفا علنيا حازما جتاه اآلخر فإن هذا قد يتسبب يف الطالق
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وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهللا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ) :بعدها تقول
  .(35النساء ) (بينهما إن اهللا كان عليما خبريا

والضرب هو موقف . هذه اآلية تبني متاما أن النشوز قد حيصل من أحد الطرفني وهو اجتماعي حبت ال جنسي
طالق، يف هذه احلالة أمر هذا املوقف قد يتسبب يف ل. علين حازم، ال الضرب باليد أو العصا كما فهمه البعض

اهللا تعاىل باإلصالح بينهما قبل الطالق وهذا اإلصالح يتم عن طريق حكم من طرفه وحكم من طرفها وهذا 
وهذه املمارسة شائعة جدا اليوم يف العالقات االقتصادية " جلنة التحكيم"ما نسميه اليوم باملصطلح احلديث 

 .والتعاقدية بني األفراد واملؤسسات والدول
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ) :أما النشوز مبعىن الشذوذ اجلنسي من الرجل فقد جاء يف قوله تعاىل

إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خري وأحضرت األنفس الشح وإن حتسنوا وتتقوا 
 ."ظر مبحث الفرقان بند الفواحشحول شرح هذه اآلية ان" (128النساء ) (فإن اهللا كان مبا تعملون خبريا

 
لم لَم يقل الفقهاء هذا من قبل؟ قلنا مرة ونكررها بأن ما ندرسه من فقه هو تفعل اإلسالم : قد يقول البعض

لذا فإن قول الفقهاء كان منسجما مع مرحلة التطور التارخيي  .مع مرحلة تارخيية معينة وليس اإلسالم بعينة
اشوها، حيث أن فقههم كان منسجما مع جمتمعهم الذي عاشوا فيه واجتهدوا االقتصادي والسياسي اليت ع

أزمة الفقه )من أجله، لذا فعلينا أن ال نبخسهم قيمتهم التارخيية من هذه الناحية وقد بينا يف الفرع األول 
غائب وخطيئة اخلطيئة املنهجية اليت وقع فيها الفقهاء بشأن املرأة وهي خطيئة قياس الشاهد على ال (اإلسالمي
 .احلدود

 
 :حق العمل - 6

مل مينع اإلسالم املرأة من العمل من الناحية الشرعية يف كل جماالت احلياة واإلنتاج، وإمنا الظروف املوضوعية 
التارخيية هي اليت حتدد عمل املرأة، وهذا ما حصل فعال يف التاريخ العريب اإلسالمي، إذ مارست املرأة مهنة 

د وكانت متارس بعض األعمال اإلنتاجية مثل حلب النوق والشياه وصناعة الزبدة واللنب التمريض يف اجلها
 .وكانت متارس مهنة الرضاعة حيث كانت ترضع أوالد غريها مقابل أجر

وعلى هذا فعلينا حنن املسلمني أن ننظر إىل عمل املرأة من خالل السياق التارخيي ال من قياس الشاهد على 
يع اإلسالمي ال يوجد فيه ما مينع ذلك ولكن كانت هناك ظروف تارخيية حجرت املرأة عن الغائب، ألن التشر

 .العمل، واملهنتان الوحيدتان اللتان منع اهللا املرأة من ممارستهما مها البغاء والتعرية
 :قد يقول البعض إن هناك حمذورين من هذا

أقول إن اإلسالم مل مينع املرأة من أن ختتلط مع : أن عمل املرأة يوجب االختالط مع الرجل: احملذور األول -
الرجل ولكن حذر من اخللوة بني الرجل واملرأة من غري احملارم يف مكان مغلق، وكذلك سفر املرأة مع غري 
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 .حمرم لوحدمها، واعتقد أن منعا من هذا النوع هو منع إجيايب جداً
صريح يف الكتاب حول الصالة والذهاب إليها إال  وهنا نريد أن ننبه إىل آية صالة اجلمعة حيث مل يرد أمر

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا : (صالة اجلمعة وذلك بأمره تعاىل
فعلى املرأة املسلمة  .هنا اخلطاب موجه للذكور واإلناث على حد سواء) 9اجلمعة ) (اآلية..وذروا البيع

ن تكون حريصة على حضور صالة اجلمعة سافرة أم متحجبة حسب أعراف بلدها وأن تضرب كالرجل متاما أ
 …عرض احلائط احتكار الرجال لصالة اجلمعة

هنا اخلطاب موجه للذكور واإلناث على حد سواء أيضا، فعلينا أن نفهم ) وذروا البيع: (ولنالحظ قوله تعاىل
 .ذلك ونقبله من غري حرج

أن هناك بعض املهن الصعبة الشاقة ال تستطيع أن تقوم ا املرأة من الناحية العملية، هو : احملذور الثاين -
وهناك بعض املهن ال تليق بأنوثة املرأة، هذا صحيح ولكن يف هذه احلالة على املرأة من خالل مؤسساا أن 

اليت ال تليق بأنوثتها، ال أن  حتدد بنفسها ما هي املهن املوجودة فعال واليت ال تستطيع أن متارسها وما هي املهن
 .أن حيددوا هلا املهن اليت تليق أوال تليق بأنوثتها) وخاصة السادة العلماء(تدع الرجال عامة 

 
 :حق العمل السياسي والتمثيل التشريعي - 7

وقد بدا اإلسالم حترير املرأة . إن حق العمل السياسي هو أول حق أعطاه اإلسالم للمرأة بشكل مباشر
أخت عمر "وقد كافحت املرأة املسلمة مع الرجل على حد سواء وكان كفاحها عقائديا . ائها هذا احلقبإعط

واشتركت يف اهلجرة إىل احلبشة وإىل يثرب وحضرت بيعة العقبة األوىل " مسية"ونضاليا مباشرا " بن اخلطاب
  .والثانية

أقول إن هذا الكالم هو عني الوهم  "الربملانبقوا اإلسالم مث اسألوا املرأة هل تريد دخول "وهناك من يقول 
موجه ملن؟ هل للرجال أي يا أيها الرجا طبقوا اإلسالم مث " طبقوا اإلسالم"ألن الطلب الذي يبدأ بالفعل 

وإن كان الطلب للرجل واملرأة . اسألوا املرأة؟ فإذا كان للرجال فقط فيصبح اإلسالم دينا للرجال فقط
أي إسالم تريد منا أن نطبق؟ وهل قدمتموه لنا بلغة القرن : نسأل السؤال التايل بتطبيق اإلسالم فنريد أن

العشرين ورفضناه؟ أم قدمتموه لنا بأطر قدمية تارخييا فيها إسالم السنة وإسالم الشيعة واملعتزلة واخلوارج 
 !واإلباضية والزيدية وكل ما هنالك من فرق ومذاهب؟

فهومه األصيل الصاحل لكل زمان ومكان فعلينا أن نقدمه لزماننا ومكاننا أما إذا أردنا أن نطبق اإلسالم مب
هذا هو اإلسالم األصيل يف الكتاب والسنة وهذا هو فهمه احلديث يف القرن : مث نقول للرجل واملرأة" ظروفنا"

نريد من يف هذه احلالة تدخل املرأة والرجل معترك السياسة منذ أول حلظة، فكيف يف هذه احلالة  .العشرين
وقد يقول البعض إن املرأة . اذهيب إىل بيتك: املرأة أن تناضل مع الرجل ومتوت معه، مث بعد ذلك نقول هلا

  .املسلمة دخلت ميدان النضال السياسي الثوري مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك مل حتكم
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ال حيق لنا قياس الشاهد الذي هو  أقول إا مل حتكم ضمن سياق تارخيي ال ضمن تشريع إسالمي، وعلى هذا
 .حنن على الغائب الذي هو وضع املرأة االجتماعي والسياسي يف زمن النيب ألن الزمن اختلف

هذا احلديث " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"مث هناك من ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم إن صح قوله 
اهللا عليه وسلم تعليقا على حدث معني وهو إخبار أحدهم إذا صح فال يقاس عليه ألنه جاء من النيب صلى 

" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"للرسول أن الروم مات ملكهم فخلفته على عرشه ابنته، فعلق الرسول بقوله 
وهذا احلديث إن صح ال يعترب تشريعا وال تعليما وإمنا هو تعليق ظريف على حادثة بعينها وال يدخل حتت بند 

لذا ال تنطبق عليه قاعدة، إن صح احلديث فهو مذهيب، علما بأنه من األحاديث . األخالق والعباداتاحلدود و
  .املنفردة

مث إن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر يف القرآن حالة امرأة حاكمة وهي ملكة سبأ، فعندما نقرأ قصة هذه امللكة ال 
هلا ولقومها ألم يعبدون الشمس من دون اهللا، نرى أي استنكار لكوا حاكمة لقومها، ولكن االستنكار جاء 

  .وقد عاملها سليمان عليه السالم معاملة الند للند
النمل ) (إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم) :ونرى هذا واضحا يف قوله تعاىل

دهم عن السبيل فهم ال وجدا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا وزين هلم الشيطان أعماهلم فص) (23
قالت يا أيها ملأل ) :وقد كان سلوكها مع قومها هو سلوك االستشارة والرأي بقوله (24النمل ) (يهتدون

قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد ) (32النمل ) (أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون
وا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد واألمر إليك فانظري قال) (32النمل ) .(واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين

قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك ) (33النمل ) .(ماذا تأمرين
 .(34النمل ) (يفعلون

ت لقد أفردت إحدى الباحثات املغربيات كتابا خاصا حول موقع املرأة السياسي والتشريعي يف اإلسالم حت
كتب باللغة الفرنسية وقد أجرت الباحثة استقصاء مطوال حول هذا احلديث فتبني " احلرمي السياسي"عنوان 

الذي أقيم عليه حد الشهادة الكاذبة بأمر من " أبا بكرة"أنه من األحاديث املنفردة وتبني أن أحد رواته هو 
  .إىل املغرية بن شعبة عمر بن اخلطاب أمام مجع من املسلمني يف قضية الزنا اليت نسبت

ولكن أقول ولو صح هذا القول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو . هذه الناحية تبني كذب الرواية أصال
فعلى املرأة املسلمة أن تعلم أن هلا احلق بأن تنتخب وأن . ليس تشريعا لكل زمان ومكان وإمنا هو تعليق

ولة اإلسالمية حىت رئاسة الدولة وحيق هلا أن تصلي اجلمعة مع تنتخب وأن متارس أعلى مراكز املسؤولية يف الد
 .الرجال وتشارك يف ممارس مهمات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أن تكون مؤهلة لذلك

 
 :عقدة النكاح - 8

لذا . رأةإن عقدة النكاح مفتوحة للرجل واملرأة على حد سواء، فيمكن أن تكون العصمة بيد الرجل وبيد امل
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فإن عقد النكاح جيب أن ينص صراحة على العصمة، فإذا مل ينص فتصبح العصمة بشكل متساو للرجل 
وال تعزموا عقدة ) :والصداق لذا قال" اإلشهار"واملرأة وال يصح عقد النكاح إال باإلجياب والقبول والشهود 

جاءت من مباشرة عقد النكاح،  (لنكاحتعزموا عقدة ا)وهنا  (235البقرة ) (النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله
فالعزم فيه مباشرة  (159آل عمران ) (فإذا عزمت فتوكل على اهللا) :لقوله تعاىل" عزم"أي جاءت من 

 .وحيق للمرأة أن تضع ما تريد يف عقد النكاح، فالعقد شريعة املتعاقدين. بالعمل
ذا كانت حتت السن القانونية فال تتزوج بنفسها فاملرأة املسلمة إ. وهنا جيب علينا أن نفهم مشكلة ويل األمر

بدون ويل أمر ألن أجل الكتاب يف النكاح اإلسالمي هو اإلجياب والقبول والشهود والصداق، وهذه هي 
نفس الشروط اليت يضعها أي قانون زواج مدين يف كل أحناء العامل ألنه ال يوجد يف اإلسالم زواج شرعي 

 .ث أن شروط عقد النكاح يف اإلسالم هي من حدود اهللاحي. وزواج مدين فكالمها واحد
 

 :الطالق - 9
فإذا قال . لذا فإن الطالق الشفهي يعترب من اللغو. حيق للرجل واملرأة املسلمة على حد سواء طلب الطالق

ال الطالق بني الرجل واملرأة ال يكون إ. الرجل لزوجه أنت طالق فهذا من باب اللغو وال ينظر إليه بأي جدية
أما إذا  .فإذا حصل الطالق من قبل الرجل فيمكن أن يكون طالقا رديا أو ائيا. عن طريق القضاء حصرا

  .حصل عن طريق املرأة فهو طالق ميكن أن يرفضه الرجل فقط إذا كانت حامال
رأة، حيث أن للرجل أفضلية على املرأة يف هذه احلالة فقط، أي أنه إذا حصل الطالق من قبل الرجل أو امل

واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة ) :وتبني أن املرأة حامل، يف هذه احلالة للرجل درجة على املرأة يف قوله
قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن يف 

البقرة ) (وللرجال عليهن درجة واهللا عزيز حكيمذلك إن أرادوا إصالحا وهلن مثل الذي عليهن باملعروف 
أي أن املطلقة إذا تبني أا حامل وأراد زوجها أن يردها بغض النظر عن طالب الطالق، يف هذه احلالة  (228

فقط يؤخذ برأيه دون رأيها أي له درجة عليها وذلك من أجل مل مشل العائلة فإن وجود طفل يف رحم املرأة 
 .ع كليةميكن أن يغري الوض

أما يف حال الطالق الكامل من الرجل للمرأة فال حيق له ردها إال بعد أن تنكح زوجا آخر، وقد أسيء 
استعمال هذه القاعدة من قبل بعض الفقهاء املتخلفني علما بأا قاعدة عظيمة جدا وذلك لتبيان أن الطالق 

 .عملية جدية جدا وليست جمرد انفصاالت مؤقتة
وقد شرحت مفهوم العدة يف  (1الطالق ) (وأحصوا العدة) :منها استرباء ارحم لقوله تعاىل أما العدة فاهلدف

مبحث سابق، أما عدة األرملة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدا أن ال تتزوج وال تتحدث بزواج، أما 
طلقة فجعله اهللا أما تعويض امل. جلوسها يف بيتها وعدم كالمها مع الرجال فهذا من باب األعراف املتخلفة

إال إذا أتت بفاحشة مبينة وال حيق للرجل أن يعضل املرأة ويكارهها حىت . مفتوحا متاما فال حدود وال قيود
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  .تساحمه يف تعويضاا
وجيب على املشرع أن يأخذ هذا يف عني االعتبار، فال طالق غيابيا دون دراية الزوجة، وال حيق للقضاء أن 

وما عدا ذلك فحق املرأة كحق الرجل . إذا كانت حامال وال يرغب زوجها يف طالقهايرفض طالق املرأة إال 
متاما، أما مفهوم بيت الطاعة ومفهوم النفقة اهلزيلة ومفهوم التعددية والطالق التعسفي وتعنت الرجل يف طالق 

يا أيها ) :ا قوله تعاىلاملرأة حىت تساحمه يف حقوقها فهذا كله جيب إعادة النظر فيه كليا وجيب أن يكون دليلن
الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة 

 .19 (النساء) (مبينة وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا
 

 :العالقة بني الرجل واملرأة - 10
 .العالقة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم ينظر إليها من خالل مستويني خمتلفني متاماً إن
احملدد من قبل اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا احلد هو الزنا " احلالل واحلرام"مستوى حدود اهللا : املستوى األول -

لذي أطلق عليه مصطلح والزنا هو عالقة اجلماع اجلنسي املباشر بني الرجل واملرأة بدون عقد نكاح وا
األول مستوى تشريعي : وقد وضعه اهللا مع قتل النفس يف مستويني. الفاحشة، فموضوع حبثنا هنا هو الزنا

. والثاين أخالقي حبت حيث ورد القتل والزنا يف الوصايا. حيث ورد القتل والزنا يف احلدود" عقوبات"
  .عقوبة فقط ولكن من وازع ذايت أخالقي حبت أيضافاإلنسان املتحضر ال يقتل وال يزين، ليس خوفا من ال

هو احلد األعلى للعالقة بني الرجل واملرأة فقد نظر إليه الكتاب من " الزنا"ومبا أن اجلماع اجلنسي بدون عقد 
 :زاويتني خمتلفتني متاما ومها حقوق اهللا وحقوق اتمع

 اخلفاء، يف هذه احلالة اتمع ال دخل له يف ذلك عالقة مجاع بني رجل وامرأة دون شهود يف: الزاوية األوىل -
وتبقى العالقة بني الزاين وربه وباب التوبة . وال حيق له أن يطبق أية عقوبات بناء على الشبهات وعلى التخمني

مفتوح دائما عند اهللا، فعالقة الناس باهللا سبحانه وتعاىل عالقة معصية وتوبة وعالقة اهللا بالناس عالقة رمحة 
 .مغفرةو
عالقة مجاع بني رجل وامرأة علنية، والعلن حدده اهللا سبحانه وتعاىل يف أربعة شهود عدول : الزاوية الثانية -

يف هذه احلالة هناك عالقة . شاهدوا العملية متاما، وبالنسبة للخيانة الزوجية شهادة أحدمها بأربع شهادات
 100تمع، وقد وضع اهللا هذه العالقة بعقوبة حدية قدرها التوبة واملغفرة بني العبد وربه، وعالقة الزاين با

ويف حالة االعتراف بدون شهود حاول النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال يطبق . جلدة بدون زيادة أو نقصان
أما بالنسبة للخيانة الزوجية فتكفي شهادة أحد الزوجني ألن الشهادة تعترب بأربع . احلد بالتماس الشبهات

بالشهادة اخلامسة وتبقى العالقة بني العبد " احلد"لكن ميكن ألحدمها أن يدرأ عن نفسه العذاب شهادات و
 .وربه

من هنا نفهم حرص اإلسالم الشديد على عدم علنية الفاحشة وإشاعتها وبالتايل حرصه الشديد على منع 
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 .الناس من قذف أعراض اآلخرين وتوجيه االامات هلم بدون بينات
هذه الناحية تركها اهللا حلدود الناس،  .عالقة الرجل باملرأة باملستويات دون العالقة اجلنسية: لثايناملستوى ا -

فهم يضعون حدودا لعالقة الرجل واملرأة وهذه احلدود تتبع أعراف البلد أو ما يسمى باآلداب العامة يف كل 
 عليه وسلم أن كل عالقة بني الرجل بلد، وهي ختتلف من بلد آلخر ومن زمان آلخر، وقد أكد النيب صلى اهللا

وأن كل عالقة تنتهي باجلماع اجلنسي فهي زنا من أوهلا " فهي ليست زنا"واملرأة ال تصل إىل اجلماع اجلنسي 
 ."والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"إىل آخرها 

فس الوقت قال إذا كان األمر كذلك فلماذا مل يصافح النيب صلى اهللا عليه وسلم النساء، وبن: قد يسأل سائل
؟ أقول إن النيب صلى اهللا عليه وسلم خاطب الناس بأن الفرج هو الذي "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"

يصدق أو يكذب الزنا، وبنفس الوقت وضع حدا لنفسه كنيب ورسول ورئيس دولة، ونضرب مثاال على 
ذه الدول األعراف تسمح بعالقة يف منصب رئيس الدولة يف الواليات املتحدة أو فرنسا أو روسيا، يف ه :ذلك

بني الرجل واملرأة قد تصل إىل حد الزنا املخفي ال العلين وال يوجد ما مينع هذه العالقة عرفا وال تشريعا، 
ولكن عندما يرشح إنسان ما نفسه ملنصب الرئاسة، ويتبني أنه كان عنده عالقات غرامية وهو متزوج أو أنه 

 .ذا الوضع يقضي عليه حكما وال ميكن أن يقبل ترشيحه هلذا املنصب الرفيعينتقل من امرأة إىل أخرى، فإن ه
 

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف سلوكه الشخصي كان حريصا جدا على أمور كهذه وقد أعطى منوذجا حيتذى 
به للناس أصحاب املناصب العليا على وجوب حرصهم على مسعتهم يف عالقام مع اآلخرين، ألن اإلنسان 

وكذلك أيضا زوجات . ب املنصب الرفيع عرضة ألنظار الناس وأفواههم أكثر بكثري من اإلنسان العاديصاح
هؤالء الناس، جيب أن يعتربن أنفسهن ليس كبقية النساء، ومن هذا املنطلق أكد اهللا سبحانه وتعاىل على 

  .(32األحزاب ) (يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء) :زوجات النيب بقوله
قد وضع اإلسالم ذا أسسا هامة جدا أخذت الصيغة العاملية املتحضرة وهي احلرص الشديد يف السلوك و

 .الشخصي بالنسبة للناس ذوي املناصب الرفيعة هم وأزواجهم
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يف القرآن: الباب الرابع  

 الفصل األول
 الشهوات اإلنسانية

 :متهيد

أي ما ينتفع به من األشياء يف احلياة الدنيا " احلياة الدنيامتاع "يقوم النظام االقتصادي يف اإلسالم على مبدأ 
طال هذا االنتفاع أو قصر، ويقوم على املتطلبات اإلنسانية، اجلانب البشري الغريزي واجلانب اإلنساين 

الشهواين، حيث أن هذين اجلانبني تداخال بعضهما ببعض حبيث صار من الصعب فرز كل واحد على حدة، 
ولكن يأكل من خالل الشهوات أيضا، فهناك " اجلانب الغريزي"كل فقط من أجل إمالء املعدة فاإلنسان ال يأ

صنوف األطعمة وطريقة حتضريها واألصناف املركبة لكل طعام وكذلك استعمال النار، وحىت اجلماع اجلنسي 
  .فهو غريزة بشرية ولكنها ترافقت مع شهوات إنسانية من لباس وزينة وحفالت الزفاف

غرائز عبارة عن رغبات غري واعية وهي تتبع اجلانب البشري احليوي من اإلنسان ويف هذا اجلانب يكون فال
 .اإلنسان كاحليوان متاماً

ومبا أن الغرائز توجد لدى احليوان أيضا، . أما الشهوات فهي رغبات واعية وهي ختص اإلنسان فقط
قطيع من الغنم وقطيع من البقر، وسرب منا لطيور،  واحليوانات ال تشكل جمتمعات وإمنا تشكل قطعانا، فنقول

  .واتمع له عالقات واعية بني أفراده وهو خيص اإلنسان فقط .وال نقول جمتمع من الغنم
لذا فإن أساس احلياة االجتماعية واالقتصادية يقوم على الشهوات اإلنسانية فال نقول إن هناك عالقات 

ائم حيث أن الغرائز فيها متارس دون عالقات واعية، والغرائز وحدها ال اقتصادية، ودورة اقتصادية يف البه
تكفي لصنع نظام اقتصادي، لذا فإنه ضمن ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة نقول إن اإلنسان يفقد إنسانيته 

 .ولكن ال نقول إنه يفقد بشريته
 !فما هي مقومات احلياة االقتصادية عند اإلنسان؟

 :مات قوانني االقتصاد اإلنساين بالبندين التالينيلقد حدد القرآن مقو
، وهذا املتاع غري ناضج وخاضع للتبدل والتحول وال "متاع احلياة الدنيا"إن مادة االقتصاد اإلنساين هي  - 1

 :وقد حدد القرآن احلياة االقتصادية على أا متاع يف اآليات التالية. خيضع للثبات
 .(60القصص ) (حلياة الدنيا وزينتهاوما أوتيتم من شيء فمتاع ا) -
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 .(39غافر ) (يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع) -
 .(36الشورى ) (فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا) -
 .(46الكهف ) (املال والبنون زينة احلياة الدنيا) -

ع للتطور وتنطبق عليه قوانني اجلدل وقد بني أن متاع احلياة الدنيا غري ناضج وال حيوي صفة الكمال وإمنا خيض
والغرور جاءت من األصل  .(185آل عمران ) (وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور)الداخلي يف قوله تعاىل 

 .وهو قلة اخلربة وعدم النضوج" غر"
 :بالنسبة لإلنسان له مصدران أساسيان ال ثالث هلما ومها" متاع احلياة الدنيا"إن  - 2

 .مبا حتويه من غابات ونباتات ومصادر معدنية ومياه وأنعام" األرض"لطبيعة خريات ا -   أ
 .عمل اإلنسان الواعي -  ب

وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ) :وقد ورد هذان املصدران يف سورة يس يف قوله
ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم * وجعلنا فيها جنات من خنيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * يأكلون 

* أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما فهم هلا مالكون ) :وقوله (35-33يس ) (أفال يشكرون
  .(73-71يس ) (وهلم فيها منافع ومشارب أفال يشكرون* وذللناها هلم فمنها ركوم ومنها يأكلون 

ليأكلوا ) :اة يف موارد الطبيعة من نبات وحيوان ومياه يف قولهنالحظ يف هذه اآليات كيف حدد أساس احلي
اسم موصول مبعىن " ما"، هنا (وما عملته أيديهم) :وعمل اإلنسان يف قوله (ومنها يأكلون) :وقوله (من مثره

 .الذي، أي والذي عملته أيديهم
، فيجب علينا حتديد ومبا أن عمل اإلنسان الواعي والذي يقوم على عالقات واعية خيص اإلنسان فقط

الشهوات اإلنسانية الرئيسية اليت تلعب دورا أساسيا يف سلوكه الشخصي واالجتماعي واليت تلعب دورا 
 .كدور الغرائز

 الشهوات اإلنسانية املذكورة يف القرآن: الفرع األول

 :لنضع تعريفا لكل من الغرائز والشهوات
يزيولوجي حبت، أي أا مغروزة فيا لطبيعة البشرية هي رغبات غري واعية وهي ذات منشأ ف: الغرائز -

لإلنسان مثل غريزة الطعام وغريزة اجلنس وغريزة البقاء، وهذه تعترب أمها لغرائز املوجودة يف الكائنات احلية 
 .ومن مجلتها البشر

نسنة هي رغبات واعية وهي ذات منشأ معريف واجتماعي وموجودة فقط يف اإلنسان، أي بعد األ: الشهوات -
 ."معرفية واجتماعية"ال قبلها، لذا فلها بداية تارخيية 

 .لقد عرف القرآن الشهوات عل هذا األساس أي أا ذات منشأ معريف واجتماعي وهلا بداية تارخيية
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 (80األعراف ) (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ا من أحد من العاملني) :لنأخذ قوله تعاىل
هنا نالحظ أنه قال عن  .(81األعراف ) (تون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفونإنكم لتأ)

ومل يقل عن ظاهرة اجلماع  .(ما سبقكم ا من أحد من العاملني) :ظاهرة اللواط بأا شهوة وعلق عليها بقوله
بل ) :ود فيزيولوجي حبت، مث قالالطبيعي شهوة ألن هذه الظاهرة ليس هلا أية بداية تارخيية واعية، بل هي وج

  .(أنتم قوم مسرفون
وكلوا واشربوا وال ) :أسرفوا يف ماذا؟ فاإلسراف هو الزيادة يف استعمال شيء ما كقوله تعاىل: السؤال اآلن

هل أسرفوا يف اللواط؟ " مسرون"فهنا قال هلم . أي ال تسرفوا يف الطعام والشراب (31األعراف ) (تسرفوا
شهوة من دون )وهو حرام قل أو كثر ولكن جاء اإلسراف هنا يف الشهوات عندما قال  فاللواط فاحشة

أي أنا لشهوات اإلنسانية مقبولة وهي فطرة الناس ولكن اإلسراف فيها مرفوض ووضع القرآن  (النساء
أي رغبات "اللواط أحد أنواع اإلسراف يف الشهوات، كما وصف القرآن نعيم اجلنة بأنه من الشهوات 

ولكم ) :وقوله (192األنبياء ) (وهم يف ما اشتهت أنفسهم خالدون)وذلك بقوله " يدها اإلنسان عن وعيير
 (وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني) :وقوله (31فصلت ) (فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيه ما تدعون

وحيل بينهم ) :وقوله .(57النحل ) (وجيعلون هللا البنات سبحانه وهلم ما يشتهون) :وقوله (71الزخرف )
 (22الطور ) (وأمددناهم بفاكهة وحلم مما يشتهون) (54سبأ ) (وبني ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

 .(21-20الواقعة ) (وحلم طري مما يشتهون* وفاكهة مما يتخريون ) :وقوله
فإذا . لوك ال إراديهنا نالحظ كيف وضع الشهوات اإلنسانية حيث يريدها ويرغبها عن معرفة ال عن س

نعم الطعام غريزة ولكن اللحم : أليس الطعام غريزة؟ أقول (وحلم طري مما يشتهون) :سأل سائل كيف قال
املشوي واحلساء والسلطة واألطعمة املصنعة كلها شهوات ألن اللحم املشوي مارسه اإلنسان بعد أن عرف 

فعملية إمالء املعدة . ا واإلنسان اآلن يأكله بعد معاجلةالنار واستفاد منها، فاحليوان يأكل اللحم طبيعيا متام
غريزة، ما نوع األكل وطريقة معاجلته ووضع املعرفة اإلنسانية فيه فيدخل يف الشهوات، وكذلك اجلنس فهو 

. غريزة ولكن الزينة واحلالقة والعطور شهوات ألا كلها تولدت عن معرفة ومتارس من قبل اإلنسان فقط
ريزة، ولكن شرب املياه الغازية وشراب الربتقال والعنب يعترب شهوة، والشرب من خالل وشرب املاء غ

 .أوعية للشرب من أقداح وكؤوس يدخل يف الشهوات
ومبا أن الشهوات إنسانية حبتة تولدت عن معرفة وبالتايل تدخل فيها وسائل اإلنتاج مثل النار مصدر الشواء 

 مع تقدم املعرفة تقدمت وسائل اإلنتاج وتقدم تنوع اإلنتاج كيفا وعملية الصيد الواعية للحيوان ومن مث
وكما، وتشعبت الشهوات اإلنسانية كما وكيفاوهي يف حالة تطور دائم، لذا نظر اإلسالم إليها نظرة حنيفية 

لقد . أي ال ثوابت فيها وصنف حب التطور والتجدد يف األشياء أول الشهوات وأعرقها يف اإلنسان" متطورة"
زين للناس حب )دد القرآن الشهوات اإلنسانية الرئيسية واليت منها تتشعب كل الشهوات باآلية التالية ح
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الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث ذلك 
وهي حباجة إىل " قرآن، متشابه :نوع اآلية" (14آل عمران ) (متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآب

 .تأويل، والتأويل هو مطابقة اآلية مع العقل واحلقيقة أي صدق اخلرب موضوعيا وعقالنيته
 :التأويل -

يا أيها الناس إنا ) :والناس هم الذكور واإلناث من العاقل وهي مجع إنسان لقوله تعاىل" الناس"هنا قال  - 1
 .(13احلجرات ) (با وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكمخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو

للمجهول ألن املهم هنا هو  (زين)والشهوات هي رغبات واعية إنسانية، ووضع  (حب الشهوات) - 2
حىت إذا أخذت ) :وليس الفاعل، والزينة هنا ألمور يرغبها الناس وال يعافوا كقوله تعاىل" اخلرب"الفعل نفسه 
واخليل والبغال ) :وقوله (31النور ) (وال يبدين زينتهن) :وقوله .(24يونس ) (خرفها وازينتاألرض ز

 .(8النحل ) (واحلمري لتركبوها وزينة
 :لقد عدد يف هذه اآلية ست شهوات وهي حسب الترتيب يف اآلية كالتايل - 3
 -6األنعام،  - 5املسومة، اخليل  - 4القناطري املقنطرة من الذهب والفضة،  -3البنني،  - 2النساء، -1

 .احلرث
اسم " ذلك"هنا  (14آل عمران ) (ذلك متاع احلياةا لدنيا) :بعد أن عدد هذه الشهوات قال عنها - 4

فقد " متاع"أما كلمة . إشارة للداللة على الشهوات الست السابق ذكرها وقال عنها إا متاع احلياة الدنيا
ء ينتفع ا اإلنسان ضمن فترة من الزمن ويرغب يف اقتنائها، ومنها جاءت يف الكتاب كلمة للداللة على أشيا

جاءت املتعة وهي اقتناء شيء أو القيام بعمل ينتفع منه اإلنسان فيسبب له السرور ويرغب يف حيازته أو القيام 
خرج أ) :فاحليوانات ال يوجد عندها متاع ومتعة إال طعامها الذي تتغذى به دون وعي لذا قال. به عن وعي

فالكأل يعترب متاعا  (33- 31النازعات ) (متاعا لكم وألنعامكم* واجلبال أرساها * منها ماءها ومرعاها 
  .لألنعام ولكن ال يعترب متاعا للحيوانات الالمحة

ود الذين كفروا لو تغفلون عن ) :أما األمتعة فهي حالة خاصة من املتاع وهي متاع املسافر واملقاتل لذا قال
 .(102النساء ) (أمتعتكمأسلحتكم و

 :لنأخذ اآلن اآليات التالية
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا ) - 1
قال معاذ اهللا أن ) (65يوسف ) (وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم) (17يوسف ) (صادقني

هنا جاء املتاع يف معىن احلاجات اليت أخذوها معهم واليت  .(79يوسف ) (تاعنا عندهنأخذ إال من وجدنا م
حيتاجون إليها يف مرتعهم وملعبهم ومتارينهم ومأكلهم، وعندما يكون املتاع معدا للبيع واملقايضة يصبح 

 .بضاعة
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جاءت أيضا احلاجات  هنا (29النور ) (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة فيها متاع لكم) - 2
 .اليت ينتفع ا ويرغب اإلنسان بامتالكها

 (يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال) - 3
 .(53األحزاب ) (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من رواء حجاب) (28األحزاب )

 .(241البقرة ) (روف حقا على املتقنيوللمطلقات متاع باملع) - 4
ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن على املوسع قدره وعلى ) - 5

 .(236البقرة ) (املقتر قدره متاعا باملعروف حقا على احملسنني
هن، واملتاع هنا أن يعطيها أشياء تنتفع ا هنا يف اآليات الثالث املتعلقة باملطلقات ذكر أن على الرجال ن ميتعو

وترغب املرأة يف اقتنائها كاملال واحللي واملالبس وما شابه ذلك وقد ربط ذلك باملعروف أي حسب األعراف 
وهنا أخذا ملعروف شكله النسيب البحت أي ال  (متاعا باملعروف)املتبعة يف كل بلد ويف كل زمن لذا قال 

 .يوجد معروف مطلق
 .(32- 31عبس ) (متاعا لكم وألنعامكم* وفاكهة وأبا ) - 6
 (متاعا لكم وألنعامكم* واجلبال أرساها * أخرج منها ماءها ومرعاها * واألرض بعد ذلك دحاها ) - 7

فالكأل يعترب متاعات لألنعام واملتاع من األشياء اليت ينتفع ا والالزمة حلياة  (33-32-31النازعات )
متاعا لكم ) :ذكر الغطاء النبايت الطبيعي لألرض على أنه متاع لإلنسان ولألنعام بقوله لذا. اإلنسان ومعاشه

 :وقد حدد كلمة املتاع بشكل قطعي بقوله .(وألنعامكم
 (فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وما عند اهللا خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رم يتوكلون) - 8

 .ط األشياء باملتاعهنا نالحظ كيف رب (36الشورى )
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن باهللا واليوم اآلخر قال ومن ) - 9

أي أن أشياء احلياة الدنيا من لباس وبيوت  (فأمتعه قليال) :هنا الحظ قوله (126البقرة ) (كفر فأمتعه قليال
مؤمن والكافر على حد سواء، ومن اخلطأ أن نقول إن املتاع هذا وسيارات وأنعام وأرض وزراعة وحلي هي لل

متتع بعضنا "وقولك . وقف للكفار يف احلياة الدنيا وإمنا هو للمؤمن والكافر على حد سواء أي للناس كلهم
 .أي انتفع بعضنا ببعض لوجود املنافع املتبادلة" ببعض

فقد قلنا إن املتاع  (185، آل عمران 20احلديد ) (روروما احلياة الدنيا إال متاع الغ)ما قوله تعاىل  - 10
شيء ينتفع به ويولد السرور ضمن فترة زمنية، هذه األشياء يف احلياة الدنيا واليت نتمتع ا مثل الفواكه 
واألطعمة والسيارات والبيوت، واليت هي متاع احلياة الدنيا واليت وصفها بالغرور وهو النقصان وعدم 

ما نصنعه حنن الناس ميكن جتاوزه إىل أحسن منه، هذا من باب صنع اإلنسان، ومن باب النضوج، إن كل 
خريات الطبيعة فالتفاح حباجة إىل رش ومساد ورعاية وأدوية حىت عطي اإلنتاج مرة واحدة يف السنة، أي يف 
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انني املادة وذلك بعد تغري يف صريورة قو" ناضج"املوسم الواحد، أما متاع اآلخرة فهو متاع غري ناقص 
 .فالزراعة ال حتتاج إىل عمل وإىل أدوية، بل كل ما سيوجد هناك ال عيب فيه وال ميكن جتاوزه إىل أحسن منه

 (14آل عمران ) (متاع احلياة الدنيا)لنعود اآلن إىل آية الشهوات الرئيسية الست للناس واليت وصفها بأا 
 .متاع غري ناضج غري مكتمل (متاع الغرور)داللة على أا لل (واهللا عنده حسن املآب) :واليت أتبعها بقوله

هل النساء : فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن". النساء"لقد ذكر أن الشهوة األوىل من هذه الشهوات 
آل عمران ) (زين للناس) :املقصودات يف هذه اآلية هن أزواج الرجال؟ فإذا كان األمر كذلك، فلماذا قال

ور واإلناث معا ومل يقل زين للرجال؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قال يف اية والناس هم الذك (14
فإذا كان املقصود بالنساء أزواج الرجال فهل هذا يعين أن املرأة حاجة  (ذلك متاع احلياة الدنيا) :اآلية

ساء أزواج الرجال كالطعام والشراب والبيت والسيارة واحلذاء؟ ومن ناحية أخرى أيضا إذا كان املقصود بالن
فقد وردت يف الشهوات مع اخليل املسومة ومع األنعام اليت هي اخليل والبغال واحلمري والبقر والغنم واملاعز 

  .واإلبل
هذا الفهم اخلاطئ الشنيع هو الذي مسح للفقهاء املسلمني، واملسلمني بشكل عام، بأن يعاملوا املرأة كالغنم 

 .اءوالبقر وعلى أا شيء من األشي
 السؤال الثاين هل البنون املذكورون يف هذه اآلية هم الذكور من األوالد؟

؟ وكيف عطفهم على "متاع"هل الذكور من األوالد هم أشياء : والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن مرة أخرى
 اخليل والبقر والغنم؟

لنساء النساء والذكور؟ إن النساء هن من الناس والذكور من الناس أيضا فكيف تشتهي ا: السؤال الثالث
علما بأن الغريزة اجلنسية ال تدخل يف الشهوات، وإمنا هي من الغرائز املغروزة يف بنية اإلنسان الفيزيولوجية 

 .واليت يتشارك ا مع بقية البهائم
إن هذه الىية هي من القرآن فهي من اآليات املتشاات وحتوي على خرب موضوعي وتأويلها : السؤال الرابع

فإذا كانت النساء هن اإلناث والبنني . و مطابقتها مع احلقيقة املوضوعية حبيث يكون اخلرب صادقا موضوعياه
الذكور من األوالد فيصبح اخلرب كاذباً، علما بأن الناس هم الذكور واإلناث مؤمنني وكافرين ومتقني 

 .اخل…األمريكي واألفريقيوفاجرين وهم كل األمم والقوميات العريب والتركي والياباين والروسي و
جيب أن ننظر إىل سياق اآلية " القرآن"فعندما نأيت على لفظة النساء والبنني يف آية من آيات الكتاب وخاصة 

فعندما تأيت النساء أزواجا " صدق اخلرب"ونفهم املعىن فهما يقتضيه العقل واملوضوع واملطابقة مع احلقيقة 
 :أو قوله (34النساء ) (الرجال قوامون على النساء) :قوله تعاىلللرجال تأيت واضحة يف سياق اآلية ك

يوصيكم اهللا يف أوالدكم ) :وقوله (32النساء ) (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب)
 (وبث منهما رجاال كثريا ونساء) :وقوله (11النساء ) (للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق اثنتني
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 .(1الطالق ) (إذا طلقتم النساء) :وقوله (32األحزاب ) (يا نساء النيب) :وقوله (1النساء )
 (فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون) :أما البنني مبعىن الذكور من األوالد فتفهم من سياق اآلية كقوله

نون باملعىن هنا جاءت النساء والب (153الصافات ) (اصطفى البنات على البنني) :وقوله (149الصافات )
 :اازي للكلمة، أما املعىن احلقيقي للنساء والبنني فهو ما يلي

 (إمنا النسيء زيادة يف الكفر) :والنسيء هو التأخري كقوله تعاىل" نسأ"جاءت يف اللسان العريب من : النساء -
صلى اهللا عليه ، وكقول النيب "أمحد رضا-معجم منت اللغة"ونسيء ونسوء مجعها نسوة ونساء  (37التوبة )

ص  3صحيح مسلم ج" "من أحب أن يسط له يف رزقه وأن ينسأ له يف أثره فليصل رمحه"وسلم إن صح 
فالنساء مجع امرأة ومجع . وجاءت النساء أزواج الرجال يف املعىن اازي ألا اشتقت من هذا األصل" 1982
 .نسيء

ا إن اهللا خلق آدم مث خلقت منه حواء أي أن لقد فهم املفسرون األوائل هذا بشكل بدائي جدا حيث قالو
وهذا واضح يف " أي تأخرن يف اخللق"األنثى ظهرت يف الوجود متأخرة عن الذكر وهلذا مسيت اإلناث نساء 

 .(1النساء ) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) :قوله تعاىل
لوجود احليايت للكائنات احلية كانت الذكورة األنوثة خمتلطة أي مل تكن أما الفهم املوضوعي فهو بداية ا

أزواجا، فنر أن كائنا وحيد اخلليةال يتكاثر بالتزاوج وإمنا يتكاثر باالنقسام، ومع تطور الكائنات احلية ظهرت 
لذكورة واألنوثة الذكورة واأل،وثة وهذا ما نالحظه متاما يف اإلنسان فاحليوان املنوي يف الذكر حيتوي على ا

أمل يك نطفة من مين ) :معا، أما البويضة يف املرأة فال حتوي إال على األنوثة فقط، وهذا واضح يف قوله تعاىل
فالنطفة هنا هي  (39- 37القيامة ) (فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى* مث كان علقة فخلق فسوى * ميىن 

أي اخللية املنوية بعد اللقاح تتحول إىل علقة وهي اليت  ( ميىنمن مين) :اخللية مث عرفها باخللية املنوية فقال
هنا حيدد القرآن أن األصل هو  (فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى) :حتدد الذكورة واألنوثة بقوله تعاىل

ن الذكورة واألنوثة معا، مث مت انفصال األنوثة على حدة ومن هنا جاءت كلمة النساء على أا املتأخرات وميك
  .إطالق هذا املصطلح على كل شيء جاء متأخرا

وهنا يظهر معىن النساء يف آية الشهوات واليت تعترب الشهوة رقم واحد واليت يشتهيها كل الناس وهي 
فاإلنسان يشتهي " املوضة"أي ما نسئ منها أو نقول عنه يف املصطلح احلديث " األشياء"املتأخرات منا ملتاع 

 السيارات ويف األثاث والستائر ويف البيوت، فنرى أن هذه الشهوة املوجودة عند آخر موضة يف اللباس ويف
 1986من األشياء كلها فاألشياء املنتجة عام " اجلديد"اإلنسان يف األرض قاطبة واإلنسان يشتهي املتأخر 

نسئت " بلهاأي جاءت متأخرة عن ما ق"فكل األشياء املتجددة  1985جاءت متأخرة عن األشياء املنتجة عام 
  .عما قبلها مجلها القرآن مبصطلح واحد هو النساء

والنيب صلى اهللا عليه وسلم كإنسان تنطبق عليه هذه اآلية فكان حيب هذه الشهوة من بني كل الشهوات وهي 
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" حبب إىل من دنياكم ثالث الطيب والنساء وجعلت قرة عيين يف الصالة"التجديد وذلك بقوله إن صح 
هنا فهم الكثريون أن النساء هن أزواج الرجال، ولكن النساء هنا هي شهوة  "145ص  1 جاجلامع الصغري"

أي ما تأخر عن املذكورين  (أو نسائهن)التجديد يف األشياء وقد جاءت مبعىن التأخري يف سورة النور يف قوله 
 .يف اآلية من أحفاد وفروع مهما نزلوا

فلوال هذه " املتاع"امنة وراء التقدم الصناعي يف إنتاج األشياء اآلن إذا نظرنا إىل هذه الشهوة لوجدناها ك
هنا أريد أن أوضح أن املرأة ليست . الشهوة الخنفض إنتاج معامل األلبسة مثالوكل شيء خيضع للتجديد

وجعل بينكم )متاع الرجل والرجل ليس متاع املرأة وإمنا عالقة الرجل باملرأة هي عالقة حب ومودة ورمحة 
 .(187البقرة ) (هن لباس لكم وأنتم لباس هلن) (21الروم ) (محةمودة ور

وتعين اللزوم واإلقامة، وعندما يتزوج الذكر فإنه يبين على األنثى وكان " بنن"جاءت من األصل : البنون -
ن وهو نا لتوليد ومجعها أبناء فنقول اب" بنو"يبىن له خيمة منفصلة عند العرب، أما لفظة االبن فقد جاءت من 

فاملعىن احلقيقي للبنني هو من اللزوم واإلقامة وهذه هي صفة األبنية والبنيان، . فالن وابن املدينة وابن القرية
هنا ربط البناء بتذليل  (133الشعراء ) (أمدكم بأنعام وبنني)وقد جاءت يف املعىن احلقيقي يف قوله تعاىل 

 (املال والبنون زينة احلياة الدنيا) :وقوله. له مسكنا األنعام فلوال تذليل األنعام ملا استقر اإلنسان وبىن
فالبنون هنا هي األبنية منا للزوم واإلقامة وليس الذكور منا ألوالد واملال كل ما ميول به  (46الكهف )

  .يعين األبنية اليت هي املواد غري املنقولة (والبنون)اإلنسان من نقد ومواد حتويلية فقوله 
ت هذه اآلية مع آية الشهوات حيث شهوات اإلنسان أشياء منقولة وغري منقولة وهذه هنا الحظ كيف تطابق

هنا الحظ كيف متت وحدة املوضوع يف اآليات وكيف أصبح "األشياء متاع احلياة الدنيا وزينة احلياة الدنيا 
لقرآن كله متشابه ملاذا هذا التعقيد؟ أقول هذه اآليات من القرآن وا: فإذا سأل سائل ."اخلرب موضوعا صادقا

 ."انظر فصل إعجاز القرآن"
فاقناطري مجع قنطار، والقنطار جاء من اموعة اليت هلا احنناء، فإذا : القناطري املقنطرة منا لذهب والفضة -

مجعنا كميات من القمح أو التمر أو الشعري فإن جتمعها يأخذ شكل منحن ومن هنا جاءت املقنطرة أي ذات 
  ."قناطر"ل أيضا القناطر اخلريية أو اجلسور اليت هلا أقواس االحنناء كما نقو

فيصبح معىن القناطري املقنطرة من الذهب والفضة هي العدد الكبري منا حللي املصنعة منا لذهب والفضة 
 فإذا نظرنا إىل أنواع احللي املصنعة يف العامل وجدنا أنه ال يوجد قطعة. واملصنعة بأشكال هندسية فيها منحنيات

هنا . كاخلوامت وعقود الرقبة وأقراط األذنني واألساور يف اليدين" قنطرة"من احللي ليس فيها شكل منحن 
نستنتج نتيجة هامة بأن اإلنسان يشتهي الذهب والفضة بعد تصنيعهما أي بعد وضع جهد وفن اإلنسان فيهما 

 .ال يف حالتهما الطبيعية ومها يف باطن األرض
نرى إىل يومنا هذا  (83هود ) (مسومة عند ربك) :ل املدربة واملعلمة املرباة كقوله تعاىلاخلي: اخليل املسومة -
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 .أن اخليل املسومة هي منا لشهوات اليت ال يستطيع إشباعها أي إنسان
 .وتشمل مواشي الركوب ومواشي إنتاج اللحم واللنب اللذين يعتربان الغذاءين الرئيسني لإلنسان: األنعام -
األصل االول اجلمع والكسب ومن هذا املعىن مسى : وهلا يف اللسان العريب أصالن" حرث" من: احلرث -

من هذا املعىن للجمع والكسب جاء مفهوما ملنافع واحلوافز املادية . ألنه جيمع املال ويكسبه" حارث"الرجل 
ومن كان يريد حرث  من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه) :لإلنسان يف الدنيا واآلخرة لقوله تعاىل

هنا جاءت احلرث يف اجلمع والكسب على  .(20الشورى ) (الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب
معىن العموم يف احلوافز املادية بكل أنواعها مبا فيها حوافز الثواب املادي يف اآلخرة وقد جاء احلرث مبعىن 

زراعي الذي يدخل عمل اإلنسن فيه ال الغطاء النبايت اجلمع والكسب على معىن اخلصوص مبفهوم احملصول ال
-63الواقعة ) (أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون* أفرأيتم ما حترثون ) :لألرض وال األرض الزراعية لذا قال

  .فاحلرث هنا ما جينيه اإلنسان من حمصول من العمل يف الزراعة (64
هنا  (71البقرة ) ( ذلول تثري األرض وال تسقي احلرثإا بقرة ال) :ولكي يبني أن األرض غري احلرث قال

الحظ كيف فرق بني األرض واحلرث وربط فعل السقاية مع احلرث أي أن احلرث هو نتاج زراعي حيتاج إىل 
 (136األنعام ) (وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا) :وجاءت يف هذا املعىن بقوله تعاىل. سقاية

 .(78األنبياء ) (داود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القومو) :وقوله تعاىل
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا واعلموا أنكم مالقوه ) :أما قوله تعاىل
 .هذه اآلية حتتاج إىل تأويل) 223البقرة 0 (وبشر املؤمنني

سئلونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت وي) :لنأخذ اآلية اليت قبلها وهي
يف هذه  (222البقرة ) (يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين
زلوا النساء يف فاعت) :اآلية بني اهللا سبحانه وتعاىل لنا اعتزال العالقة اجلنسية زمانا وهو زمن احليض بقوله

نساؤكم حرث لكم )أما اآلية  (فأتوهن من حيث أمركم اهللا) :وشرح لنا العالقة اجلنسية مكانا بقوله (احمليض
ألن " أىن شئتم"هذه اآلية ليس هلا عالقة بالعالقة اجلنسية بقوله تعاىل  (223البقرة ) (فأتوا حرثكم أىن شئتم

 .العالقات اجلنسية بشكل ائي وكامل اآلية اليت قبلها حددت املكان والزمان يف
 (223البقرة ) (وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا واعلموا أنكم مالقوه وبشر املؤمنني)ولنالحظ كيف أمتها بقوله 

وهنا استعمل صيغة اجلماعة للداللة " حرث لكم"فهنا النساء تأيت مبعىن األشياء احملدثة املستجدة فقال عنها إا 
ناث معا ألنه يف اللسان العريب ميكن أن يوجه اخلطاب إىل الذكور واإلناث معا بصيغة على الذكور واإل
وكنت من ) :فهنا املؤمنون هم الذكور واإلناث وقوله (1املؤمنون ) (قد أفلح املؤمنون) :الذكورة كقوله

 .أي مرمي كانت من القانتني من الذكور واإلناث (12التحرمي ) (القانتني
ستجدة قال عنها إا حرث للناس أي هي من األشياء املادية اليت حيب الناس أن جيمعوها هذه األشياء امل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ومبا أن . زمانية مكانية" أىن"ويكسبوها، وقد أباح اهللا سبحانه وتعاىل لنا استعماهلا مىت نشاء وكيف نشاء أي 
أي علينا أن نتقي اهللا يف  (223البقرة ) (وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا) :هذا احلرث هو من متاع الدنيا قال

وما )استعمال هذه األشياء وأال ننسى حقوق اهللا فيها وأال ننسى اآلخرة وهذا واضحة يف سورة املزمل بقوله 
املزمل ) (تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا هو خريا وأعظم أجرا واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم

20). 
 .إهزال الشيء أي جعله هزيال أما األصل اآلخر للحرث فهو

 :وهكذا نرى أن لفظة النساء يف الكتاب جاءت مبعىن مجع نسيء ال مجع امرأة يف اآليات التالية
 .من سورة البقرة 223اآلية  - 1
 .من سورة آل عمران 14اآلية  - 2
 ."مبعىن األحفاد أي ما تلى املذكورين أعاله من الذكور"من سورة النور  31اآلية  - 3
 .أي ما تلى املذكورين أعاله من الذكور" مبعىن األحفاد"من سورة األحزاب  55اآلية  - 4

 أسس النظام االقتصادي يف اإلسالم: الفرع الثاين

إن الشهوات اإلنسانية املذكورة هي من األشياء املتمكنة يف سلوك اإلنسان وهي من العناصر الرئيسية املوجهة 
فعلى أي نظام سياسي اقتصادي مبين على أسس إسالمية أن . تصادي والسياسيله يف سلوكه االجتماعي واالق

 :يأخذ بعني االعتبار ما يلي
إن اإلنسان يشتهي التجديد وكل جديد يف األشياء، فعلى أي ختطيط اقتصادي أن يأخذ هذا بعني  - 1

وإال فإنه سيفقد أهم حافظ من االعتبار بالنسبة إلنتاج السلع كما وكيفا وبالنسبة للعملية اإلنتاجية نفسها 
حوافز رغبة الناس يف شراء السلع، وهكذا تعمل عملية اإلنتاج وتبادل السلع بكل جد ونشاط وإذا مل حيصل 

ذلك فإن عملية البيع واإلنتاج ستتم باإلكراه بغض النظر عن الطروحات وشعارات الدولة إسالمية أم غري 
مباشر باملستوى املعريف لإلنسان، فكلما زادت معرفته تشعبت  علما بأن الشهوات مرتبطة بشكل. إسالمية
 .شهواته

هو أساس كل نظام اقتصادي مبين على النهج " احلرث"إن مبدأ احلوافز املادية يف اجلمع والكسب  - 2
 .اإلسالمي، فبدون هذا املبدأ يفقد اإلنسان اهتمامه بالعمل واإلنتاج

اء ومستجداا من أثاث ولباس ووسائل رفاهية ووسائل االتصال إن ملكية األبنية السكنية واألشي - 3
 .واحللي تدخل حتت بند امللكية الشخصية لإلنسان وال حيق ألحد أن يتدخل فيها" السيارات مثال"الشخصية 

تدخل حتت بند امللكية اخلاصة ألا كائنات حية حتتاج إىل " وسائل إنتاج اللحم واللنب"إن ملكية املواشي  - 4
 .حب ورعاية وعناية والشروط التارخيية املوضوعية تنظم شكل هذه امللكي وضوابطها

لقد فصل اإلسالم بني األرض كملكية وبني احملصول الزراعي كنتاج عمل وجهد وتنظيم وإدارة،  - 5
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أي أن املصحول . والشروط املوضوعية التارخيية هي اليت حتدد شكل الربط بني احملصول الزراعي واألرض
الزراعي جيب أن يكون ضمن امللكية اخلاصة ألنه نتاج عمل وجهد واملزروعات كائنات حية حتتاج إىل رعاية 

أما شكل الربط التارخيي فحسب الشروط املوضوعية حيث يكون بالشكل الذي يساعد على تطور . خاصة
  .اإلنتاج وزيادته وفعالية استثمار األرض
" منيل عنه"حيقق التطور والزيادة والفعالية فعلينا كمسلمني أن حننف عنه  وإذا كان هذا الشكل الذي خنتاره ال

أما بالنسبة . بدون أي حرج ألنه جيب علينا أن ال ننسى أثناء ختطيطنا االقتصادي أننا أمة ذات ملة حنيفية
ألرض اليت لألرض بعد إشادة املباين السكنية عليها فإن بيوت السكن تدخل حتت بند الشهوات املشروعة ال ا

 .تبىن عليها املساكن
إن املواد اخلام الطبيعية منغابات ونفط وخامات معدنية ومراع ال تدخل حتت بند الشهوات وإمنا تدخل  - 6

 .والظروف املوضوعية التارخيية حتدد شكل ملكيتها" متاع"حتت هذا البند بعد تصنيعها وقلبها ىل سلع 
عدم اإلفراط والتفريط يف البنود أعاله، أي عدم السرف والترف،  إن النظام اإلسالمي يقوم على أساس - 7

والسرف هو الزيادة يف استهالك احلاجات والطعام والشراب، والترف هو االختصاص بالنعم على ناس دون 
 .أي عدم تكافؤ الفرص" طبقة املترفني"غريهم 

أن تكون نظرتنا إىل هذه األمور إن بند الشهوات هو أحد البنود احلنيفية من اإلسالم، لذا جيب  - 8
وتشريعاتنا الناظمة هلا حنيفية أيضا أي عندما نرى أن أي تشريع من التشاريع املتعلقة ذه البنود ال يتناسب 

وإال ستنطبق علينا " منيل عنه"مع الواقع أو يعرقل مسرية النمو والتقدم والرفاهية، فما علينا إال أن حننف عنه 
اانني "فنصبح من السفهاء أي  (130البقرة ) (ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ومن يرغب عن)اآلية 

 .ألن احلنيفية هي أساس النهج التقدمي يف العامل كله" املتخلفني عقليا
فيما يتعلق بالنظام املصريف والفوائد حيث يعترب من أساسيات النظام االقتصادي يف أية دولة فقد شرحته  - 9

 .يف فصل احلدود
إن عالقة النشاط الواعي لإلنسان مع األرض جيب أن تكون عالقة مسؤولة، فال حيق لإلنسان أن يفسد  - 10

 (وال تعثوا يف األرض مفسدين)الدورات الطبيعية لألرض من مناخ ورطوبة ومياه من جراء إقامته فيها لقوله 
ن إقامة النسان ونشاطه الواعي واألرض مبا فيها من أنظمة حياتية معقدة هي مكا (74األعراف - 85هود )

هو أنشأكم من األرض )ومصدر حياته، وقد أعطانا اهللا هذه األرض أمانة بأيدينا لكي نعمرها ونستفيد منها 
وقد خلق اهللا األرض وأنظمتها  (61هود ) (واستعمركم فيها فاستغفروه مث توبوا إليه إن ريب قريب جميب

افظ على صحتها، واملشكلة هي اإلنسان ذو النشاط الواعي غري بشكل أا قادرة على أن ترمم نفسها وحت
فعلى كل الربامج االقتصادية يف " مرضها"املسؤول والذي من جراء نشاطه هذا قد يؤدي إىل إفساد األرض 

التنمية واالستثمار أن تأخذ هذه الناحية بعني االعتبار ألن مرض األرض من جراء عبث اإلنسان فيها سيؤدي 
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ر اإلنسان نفسه وتعترب هذه الظاهرة اليوم هي من التناقضات الرئيسية يف العامل كله من مشاكل تلوث إىل دما
 .بيئة وتصحر

إن أي طرح للعدالة النسبية ال يأخذ بعني االعتبار البنود الواردة أعاله فهو طرح طوباوي ال معىن له  - 11
اإلنسان املنسجمة معها ال تكذب على أحد وال تغش  ومآله إىل الفشل ال حمالة حيث أن قوانني الوجود وفطرة

لذا وجب علينا معرفتها وطرح شعارات العدالة النسبية من خالهلا ال من . أحدا وبنفس الوقت ال تساير أحدا
وإذا مت الطرح من خارجها فنكون قد وضعنا القانون األخالقي بشكل متصادم ومعاكس للقانون . خراجها

 .وهم ومضيعة الوقت واملال واألنفساملوضوعي، فنقع يف ال

 أسس املفاهيم اجلمالية يف الشهوات اإلنسانية: الفرع الثالث

مبا أن الشهوات اإلنسانية نتجت عن معرفة اإلنسان باملوجودات احمليطة به وهي من نتاج نفخة الروح، حيث 
د باملعرفة والتشريع، فقد تطور أن هذه النفخة نتج عنها الفكر وارتباطه باللغة وقدرة اإلنسان على التجري

مفهوم اجلمال مع املعرفة وظهرت املفاهيم اجلمالية املعرفية خالل السياق التارخيي للتطور اإلنساين، ورافق هذا 
 .التطور املعريف تطور املعايري اجلمالية واألخالقية، فجاءت املعايري األخالقية يف الوصايا

ومبا أن املعرفة اإلنسانية هي . لية وتطورها وترافقها مع املعرفة اإلنسانيةوحبثنا اآلن هو نشأة املعايري اجلما
 خاصية تتبع جدل اإلنسان فكذلك املعايري اجلمالية فهي خاصية تتبع جدل اإلنسان، فما هو تعريف اجلمال؟

بري عنهما من الناحية اجلدلية اجلمال والقبح مها نقيضان يوجدان يف النفس اإلنسانية املدركة ويظهر التع
واجلدل بينهما حسب درجة وعي اإلنسان للعامل املوضوعي الذي يعيش فيه وميارس نشاطه ضمنه كظواهر 

ضمن وحدة جدلية االنفصال " اجلزئي"وكظواهر منفصلة بعضها عن بعض " الكلي"متصلة بعضها ببعض 
فكلما زاد " احلنيفية"القبح واالتصال للموضوع اليت ينتج عن وعي اإلنسان هلا احلركة املستمرة للجمال و

 .وعي اإلنسان هلذه الظواهر املوضوعية منفصلة ومتصلة تتغري مفاهيم اجلمال والقبح عنده
أما األخالق فهي مفاهيم ذاتية تنتمي إىل جدل اإلنسان ولكنها منفصلة عن مفاهيم اجلمال والقبح حيث أا 

طريقة التعبري عن مفاهيم اجلمال عند الناس، أي أن حتمل الطابع الكوين الشمويل وهي قيم ذاتية تؤثر يف 
إن مجيع الفنون اإلنسانية قاطبة ظهرت من . األخالق مرتبطة مع اجلمال بعالقة عضوية مؤثرة غري تناقضية

 .خالل املنفصل واملتصل والكلي واجلزئي
 :ايلقبل أن نبدأ ببحث اجلمال ومركباته بعد أن عرفناه علينا اإلجابة على السؤال الت

هل خلق اهللا الكون واإلنسان من أجل اجلمال؟ أي هل هناك غاية مجالية يف الطبيعة؟ فإذا كان كذلك فهذا 
يعين أن للجمال وجودا مطلقا ويفقد اجلمال مفهوما لنسبية والتطور وتصبح غاية املعرفة اإلنسانية هي التعرف 

علوم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب حتت  على مجال الطبيعة املطلق املوجود خارج الوعي، فبذلك تدخل
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 .علم اجلمال
الثنائية )من خالل إدراكه لقوانني اجلدل املادي يف الوجود . لقد أدرك اإلنسان مفهوم اجلمال املتطور دائما

ا فعندما ينظر اإلنسان إىل ظواهر الطبيعة ومركبا. اليت حتكم األشياء وظواهرها (التناقضية والزوجية والضدية
ويرى أن كل عنصر يقوم بوظيفته ضمن قوانني ناظمة له فإن هذا اإلدراك يولد الشعور باجلمال يف جدل 

فعندما ننظر ىل العيون ذات األلوان واألبعاد الطبيعية مث ندرك أن هذه العيون فاقدة البصر فإا تفقد . اإلنسان
  .إلبصارمجاهلا يف نظرنا، ألن العني يف وعينا وجدت لتقوم بوظيفة ا

فالوظيفة هي أساس اجلمال وبعد ذلك يأيت البعد واملوقع ونوع املادة واللون اليت هي مركبات اجلمال، 
تتولد يف الشعور اإلنساين  (Subjective)فاجلمال شعور يتولد لدى اإلنسان الواعي لذا فهو خاص ذاتية 

اليت نعيها طبقا لدائرة معارفنا، والقبح  من جراء إدراك العامل املوضوعي واالجتماعي عندما يقوم بوظيفته
نقيض ذلك لذا فن مفهومي اجلمال والقبح غري مستقرين بل متطوران مع تطور العلوم الطبيعية واالجتماعية 

 .(وهذه هي احلنيفية يف اجلمال"
مفاهيم  لنر اآلن ما هي املكونات املوضوعية للجمال عند اإلنسان واليت من خالل وعيها واحلاجة إليها منت

األصوات، : إن مادة اجلمال والقبح أي اجلانب املوضوعي هي ."متيز بعضها عن بعض"اجلمال عنده وتقلمت 
واليت يظهر فيها كلها ". الكلمة، الشعر، النثر، الصياغة اللغوية"احلركة، األلوان، اخلطوط، النص اللغوي 

د يف املوضوع املراد التعبري عنه فأول مادة من جدل االنفصال واالتصال الكلي واجلزئي املوجودين يف آن واح
 .مواد اجلمال والقبح هي األصوات واحلركات

إن السبب يف دمج األصوات واحلركات معا هو أما قدميني قدم اإلنسان على األرض، ومها موضوعان مارس 
ل ما عرف اإلنسان، فيهما اإلنسان مفاهيم اجلمال ألما يدخالن يف تركيب جسم اإلنسان ذاته أي مها أو

ألن له جهازا صوتيا، وأول ما ميز العامل اخلارجي األصوات، فهي وسيلة التمييز حيث كان تقليد أصوات 
الطبيعة واحليوان عند اإلنسان ال حيتاج إىل وسيلة خارجية بل احتاج إىل جهاز صويت موجود عنده، وكذلك 

يديه ورأسه ورجليه مبرونة كبرية، لذا كانت وال  أيضا احلركات فجسم اإلنسان متحرك جيئة وذهابا حيرك
زالت األصوات واحلركات هي أكثر التعبريات أصالة عن مفاهيم اجلمال لقدمها، وكل الفنون اليت تتعلق 

لذا ال يوجد . هي من أكثر الفنون أصالة يف تاريخ اإلنسان" الغناء والرقص والرياضة"باألصوات واحلركات 
 ."الصوت واحلركة"أكثرها بدائية إىل أرقاها حتضرا إال عنده الغناء والرقص  شعب من شعوب األرض من

هذه األصوات وعاها اإلنسان منفصلة ومتصلة، فوعيه املنفصل هلا جاء بتقليد األصوات الطبيعية كل على 
النغم  حدة وهذا ما جاء التعبري عنه يف الغناء املنفرد ووعاها بشكل متصل كمجموعة من األصوات املختلفة

بعضها مع بعض يف إيقاع أو بال إيقاع، وهو ما جاء التعبري عنه أيضا يف الغناء اجلماعي والذي كان ميثل 
ظهر هذا املوقف عند العرب يف اهلجرة النبوية عند . "التعبري عن موقف اجتماعي أو سياسي أو أخالقي
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 ."اعي معربا عن موقف فكري وسياسياستقبال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة املنورة بغناء مج
جاء سابقا للغناء اجلماعي " الغناء الفردي والرقص الفردي"أي أن اجلمال اجلزئي يف الصوت واحلركة 

والرقص اجلماعي حيث أن اجلماعية حتتاج إىل وعي متقدم على افردية وحتتاج إىل مفهوم وموقف مشترك بني 
صي وبني اجلماعة اليت تشاهده ومع زيادة الوعي واحلاجة إىل مواقف اجلماعة اليت تؤدي الدور الغنائي والرق

مشتركة ومفاهيم مشتركة أي زيادة درجة التقدم االجتماعي عند اإلنسان وزيادة التقدم العلمي باملوجودات 
 :منا وتشعب هذان الشكالن من الفنون، ففي مجال األصوات حصل ما يلي" األصوات، واحلركات"

وسيقية اليت بدأت بأشكال بدائية جدا كضرب العصا على األرض وضرب العصا على عصا، أو ظهور اآللة امل
، ضرب الرجل على "التصفيق وهو أقدم تعبري موسيقي مازال موجودا عند اإلنسان"ضرب كف على كف 

سان، فظهر األرض ظهرت هذه اآلالت مع منو املعرفة اإلنسانية باإلضافة إىل البذور الفطرية اجلمالية يف اإلن
مجال الصوت يف اآلالت بأن أصبح هناك آالت ذات أصوات خمتلفة، فهناك اآلالت الوترية والنافخة 

حبيث أصبح لكل آلة صوت مجايل خاص ا وظهر مع ظهور هذه اآلالت مفاهيم " الطبل وما شابه"واإليقاعية 
آلة على حدة، والكلي يف اآلالت النوتة املوسيقية للتعبري عن وحدة املوضوع بني اجلزئي والكلي، كل 

املختلفة وهي تعمل بعضهامع بعضها اآلخر للتعبري عن موضوع معقد، ومل تظهر النواحي اجلمالية يف املوضوع 
املعرب عنه إال من خالل عمل اآلالت ككل متصل، علما بأنه خالل العزف املتصل يظهر مجال املنفصل كل 

من هنا كانت املوسيقى والغناء من أكثر " لبيانو الكمان، العودا"على حدة ضمن مقاطع منفصلة لكل آلة 
  .الفنون أصالة عند اإلنسان ألا أقدمها ظهورا

أما احلركات فقد مارسها اإلنسان البدائي بشكل حركات طبيعية تشبه احلركات اليت كان ميارسها يف العمل 
عنمو وعي العامل املوضوعي تطورت هذه والصيد واجلماع اجلنسي لذا كانت حركات فردية باألساس مث م

النوع األول الرقص، والنوع الثاين الرياضة، ففي البداية مل جيد : احلركات وظهر منها نوعان من الفنون
اإلنسان متييزات واضحة بني الرقص كقيمة مجالية وبني الرياضة حيث أما كانا مندجمني بعضهما ببعض، مث 

من جراء تقدم املعرفة اإلنسانية وبالتايل تقدم التقليم بني األشياء ومن ضمنها " التقليم"ظهر االنفصال بينهما 
 .احلركات

الرقص الفردي والرقص اجلماعي وهذا واضح يف الرقص : فبتقدم احلركات إىل الرقص نتج نوعان من الرقص
تناسق احلركات بني العريب ويف رقص الباليه ويف دور الراقصة الرئيسية يف الرقص اجلماعي وهذا واضح يف 

 .الفردي واجلماعي أي بني الواحد واموعة
أما يف الرياضة فقد ظهر بشكل واضح أكثر بني الرياضة الفردية واجلماعية، فقد ظهرت الرياضة الفردية عند 
 الشعوب قبل الرياضة اجلماعية ألن الرياضة اجلماعية حتتاج إىل وعي لتتقدم على الرياضة الفردية، فالرياضة
الفردية ظهرت يف ألعاب القوة والقوى والسباحة والسباق، والرياضة اجلماعية ظهرت يف ألعاب الكرات 
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ويف الرياضة الفردية يظهر مجال اجلزئي يف األداء، ويف الرياضة اجلماعية يظهر مجال الكلي يف التناسق . املختلفة
واجلزئي يف الالعبني ذوي األداء " ل اهلدفكرة القدم يظهر املوضوع يف تسجي"واإليقاع يف إخراج املوضوع 

 ."املهارات الفردية"املتميز 
أما عندما ندمج الصوت واحلركة معا فيظهر تعقيد إخراج املوضوع يف الصوت واحلركة وهذا واضح يف فن 

 ومبا أن الرياضة تعتمد فقط على مجال احلركة وبلوغ اهلدف فيمكن أداؤها دون أصوات موسيقية حىت. الباليه
 .يومنا هذا، علما بأنه ميكن مواكبة صوت البيانو مع بعض احلركات الرياضية احملدودة

الرسم والنحت )لنأخذ اآلن موضوع األلوان واخلطوط حيث تعترب من املواضيع اليت اهتم ا الفن التشكيلي 
  .(وفن العمارة

واهللا جعل لكم مما خلق ) :يف قوله تعاىل لقد مت دجمها بعضها ببعض ألن هلا بداية تارخيية واحدة وهي كما ورد
ظالال وجعل لكم من اجلبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته 

 .(81النحل ) (عليكم لعلكم تسلمون
كم واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا تستخفوا يوم ظعنكم ويوم إقامت)

 .(80النحل ) (ومن أصوافها واوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل حني
لقد عاش اإلنسان قبل أنسنته عندما كان بشرا يف الغابت وعندما بدأ ظهرو الوعي وبدأ عملية األنسنة كان 

ال وأنك ال تظمأ فيها و) .(118طه )(إن لك أال جتوع فيها والتعرى) :لقوله" جنة آدم"يعيش يف الغابات 
النحل ) (واهللا جعل لكم مما خلق ظالال)ففي هذه املرحلة كانت الغابات تؤمن له املأوى  (119طه ) (تضحى

وكانت تؤمن مرحلة حياتية متصلة مع املرحلة البهيمية، مث انتقل بعد ذلك إىل العراء وكانت املرحلة  (81
سكن اإلنسان يف هذها ملرحلة هو  الثانية مرحلة العراء والسعي وراء الطعام وهي مرحلة الصيد وكان

 .(81النحل ) (وجعل لكم منا جلبال أكنانا)الكهوف 
فعندما سكن اإلنسان الكهوف منتقال من مرحلة الغابات عاش يف مجاعامتتفرقة وكان عارياً لذا ذكر بعدها 

هوف كان يعيش ألن اإلنسان يف بداية حياته يف الغابات والك (81النحل ) (وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر)
ففي البداية كانت للكهوف وظيفة عضوية فقط ضمن احلاجة . يف مناطق حارة ومل يصل بعد إىل املناطق الباردة

امللحة آنذاك وهي الوقاية واالختبء من األعداء ومن ظواهر الطبيعة واحليوانات املفترسة، وهكذا كان وعي 
ي الكل وهو انسجام اجلزء مع احمليط اخلارجي، أي سابقا عن وع" وعي اجلزء"الوظيفة العضوية للعمارة 

انسجام الكهف مع احمليط اخلارجي له علما بأن هذا االنسجام كان موجودا، ولكن مل يلحظه اإلنسان ألنه مل 
  .يكن حباجة إليه وألنه مل يصل بعد مرحلة التجريد اجلمايل حيث كان يف مرحلة اسم الوظيفي

أخرى ظهر الفن التشكيلي يف مرحلة سكن اإلنسان يف الكهوف لسبب اساسي هذا من ناحية، ومن ناحية 
جدا وهو التعبري حيث كان اإلنسان يتكلم وعنده جعبة معينة نا لكلمات للتعبري، واملعروف أن أساس الكالم 
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ن ولكنه ال يعرف األجبدية وهنا يكم" كالما"إىل يومنا هذا هو الصوت فكان اإلنسان يصدر تعابري صوتية 
" اخل… أشجار، حيوانات"بيت القصيد، إذ أن اإلنسان تكلم ووعى بعض األجزاء اسمة للعامل اخلارجي 

وأصدر هلا تعابري صوتية تدل عليها ولكنه كان عاجزا عن التسجيل إذ ال يوجد عنده أجبدية، فرسم ما اراد 
أداة احلفر أحجار "إلنتاج لديه أن يعرب عنه من جمسمات خبطوط بدائية بسيطة تنسجم مع وعيه ومع آلة ا

" رسم وحنت"فكانت بداية الفن التشكيلي عند اإلنسان هي بديل األجبدية، لذا فإن الفن التشكيلي " منحوتة
  ."الشعر واألدب"يعترب من أقدم الفنون أصالة عند اإلنسان بعد احلركة والصوت ولكنه قبل فن الكلمة 

فل يرسم قطة أو كلبا خبطوط قبل أن يستطيع أن يكتب كلمة قطة أو ونالحظ هذا حىت يومنا هذا، إذ أن الط
مثال ذلك . منها إىل ارد" األجبدية الفؤادية"واألجبدية القدمية هي أقرب إىل الجمسم . كلب حبروف أجبدية

نسان يف وأثناء سكن اإل .واللغات اليت ليس هلا أجبدية مثل الصينية" اهلريوغلوفية"األجبدية املصرية القدمية 
الكهوف بدأ باستعمال السرابيل للوقاية من احلر وهي عبارة عن جلود احليوانات اليت وضعها اإلنسان على 

 (50إبراهيم ) (سرابيلهم من قطران) :وذلك واضح يف قوله تعاىل" سرابيل"لذا قال . جسده بدون خميط
ن تفصيل وخياطة، إذ أن اإلنسان يف هذه فالقطران ال خياط وال يفصل، والسرابيل هي مواد للوقاية ولكن بدو

من سورة النحل تظهر وحدة املوضوع وهو مرحلة اإلنسان  81املرحلة مل يعرف املخيط بعد، ففي اآلية رقم 
 .القدمي يف الغابات والكهوف

وهو اهلدوء والراحة، والسكن " سكن"مث انتقل اإلنسان بعد ذلك إىل مرحلة السكن يف البيوت، والسكن من 
كانت من " السكن"هذه البيوت كانت متنقلة أو ثابتة ولكن هلا نفس الوظيفة . الوظيفة األساسية للبيت هو

جلود األنعام وال وانتقل اللباس من السرابيل إىل أصواف وأوبار وأشعار األنعام ولكن هذا االستعمال هو 
وهنا نرى  (80النحل ) (ا إىل حنيأثاثا ومتاع) :مرحلة من حياة الناس وليس إىل أن تقوم الساعة لذا قال

دورا أساسيا يف حياة اإلنسان، إذ أا كانت طعاما له واختذ من جلودها " تذليل األنعام"كيف لعبت األنعام 
وحتمل )لباسا وسكنا ومن وبرها لباسا، وقد لعبت الدور احلاسم يف االنتشار الواعي لإلنسان عرب األرض 

حيث كان هلا الدور  (7النحل ) (يه إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيمأثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغ
احلاسم يف استقرار اإلنسان ويف تنقله، واستمرار هذه الوظيفة حىت اية القرن الثامن عشر، والزالت األنعام 

النحل ) (واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون)تلعب اليوم الدور احلاسم يف طعام اإلنسان 
5). 

  :من هذا العرض التارخيي نرى أن خلطوط واأللوان أخذت تتطور باجتاهني
 .الفن املعماري -3الفن التشكيلي  -2الكتابة  -1: اخلطوط -
 .الفن املعماري -2الفن التشكيلي،  -1: األلوان -

طوط وألوان فقط ليعرب والذي جيمع بني اخلطوط واأللوان معا فقط هو الفن التشكيلي، إذ أنه يتشكل من خ
 .عن موضوع معني فهو فن تعبريي كالكتابة متاما
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وأما اخلطوط واأللوان واملادة مضافا  .أما اخلطوط واأللوان مضافا إليها املادة فأخذ التعبري عنها يف فن النحت
 .إليها احلركة فتم التعبري عنها يف فن العمارة

 :فيمكن أن جنري التصنيف التايل
 .فن تشكيلي بدائي+ أجبدية = خط فقط  - 1
 .فن تشكيلي= لون + خط  - 2
 .حنت" = رخام، حديد، برونز"مادة + لون + خط  - 3
 .فن عمارة= حركة + ماد + لون + خط  - 4

هنا جيب أن منيز بني البيت والسكن، فالبيت هو مكان السكن، . أما مراحل السكن فقد مرت باملراحل التالية
 :فهذه املرحلة هي. املكان والسكن هو وظيفة هذا

إىل األنسنة وكان فيها " البشر"مرحلة سكن الغابات وهي املرحلة اليت بدأ ا االنتقال من احلالة البهيمية  - 1
العمل يدويا حبتا يعتمد على ما تلتقطه يداه من الغابات وما تفترسه يداه من احليوانات وكان المحا نباتيا عرايا 

 ."ا على الصوت واحلركة اجلسديةأي كان نشاطه مقتصر"
أي كان نشاطه فقط  "األحجار"مرحلة سكن لكهوف وفيها بدأ باستعمال وسائل اإلنتاج البدائية  - 2

مقتصرا على احلركة واألصوات واخلطوط البدائية بداية الفن التشكيلي وفيها بدأ باستعمال اللباس بدون 
ونعتقد أن اإلنسان اكتشف استعمال . نت برية غري مذللةخميط وكانت مرحلة صيد األنعام وغريها حيث كا

 .النار يف هذه املرحلة
مرحلة سكن البيوت الثابتة أو املتنقلة، يف هذه املرحلة كان قد ذلل األنعام واستخدما للباس املخيط، ويف  - 3

ملناطق كنتيجة هذه املرحلة ظهرت الكتابة واأللوان وظهرت العمارة كفن منفصل وظهرت الزراعة يف بعض ا
والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام ما ) :ضرورية لتذليل األنعام كما يف قوله تعاىل

 .(12الزخرف ) (تركبون
لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له )

 .اللباس -3املواصالت،  - 2الطعام،  - 1: ظ وظيفة األنعامهنا الح .(13الزخرف ) (مقرنني
أي أن اإلنسان عرف األنعام ولكن بني معرفته لألنعام وبني " إذا"هنا استعمل  (إذا استويتم)ولكن قوله تعاىل 

ولو أن اإلنسان استوى على األنعام مباشرة حني معرفته هلا  (إذا استويتم)تذليله هلا مضى وقت طويل لذا قال 
هنا حسب ترتيب اآلية وضع الفلك قبل األنعام، فإذا أخذنا هذا " إذا استويتم"عوضا عن " إذ استويتم"لقال 

فربكوب املاء وتذليل "الترتيب من الناحية الزمنية فهذا يعين أن اإلنسان ركب املاء قبل أن يذلل األنعام 
ية املوضوعية، فربط قطعتني من اخلشب وهذا الترتيب منطقي من الناح" األنعام انتشر اإلنسان يف األرض

بعضهما ببعض بوسائل بدائية أسهل على اإلنسان من تذليل حصان وحشي ألنه حىت يومنا هذا تستطيع أية 
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أدوات "جمموعة من الناس ال على التعيني وبدون خربات مسبقة أن تربط قطع خشب ببعضها بوسائل بدائية 
أية جمموعة من الناس تذليل حصان وحشي ودون خربة مسبقة وإين ولكن ال تستطيع " حجرية وألياف طبيعية

ويصنع )أرى هذا الترتيب منطقيا من الناحية العلمية، لذا نرى أن أول سفينة صنعها اإلنسان هي فر قوم نوح 
 .(38هود ) (الفلك

 (13القمر ) (ومحلناه على ذات ألواح ودسر) :وألياف طبيعية لقوله تعاىل" أحجار"بوسائل إنتاج بدائية 
هذا يف قوم نوح، أما قوم عاد الذين جاؤوا بعد قوم نوح من الناحية  .والدسر هي األلياف الطبيعية الطرية

األنعام واألبنية،  (133-132الشعراء ) (أمدكم بأنعام وبنني* واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون ) :الزمنية قال
الشعراء ) .(مدكم مبا تعلمون)مة لديهم من هود ألنه قال الحظ الربط بني األنعام واألبنية حيث كانت معلو

132).  
وهنا  (12نوح ) (وميددكم بأموال وبنني) :علما بأنه مل يذكر األنعام مطلقا مع قوم نوح، حيث قال عند نوح

أي ن بداية االستقرار . حيث مل يكن يف زمن نوح أموال وبنون ولكن هذه كانت من نبوة نوح (أمدكم)قال 
 .يل األنعام والبناء كانت من عاد األوىل أي عاد قوم هودوتذل

يف العناصر املذكورة أعاله أي اخلطوط " املنفصل واملتصل"أما اآلن فلنأخذ العالقة اجلدلية يف اجلزء والكل 
 .واأللوان واملادة واحلركة

فية تعبريا عن شيء قلنا إن اخلطوط هي بدايات الفنون التشكيلية، فبدأت اخلطوط بداية وظي: اخلطوط -
مادي جمسم بطريقة بدائية، يف هذه املرحلة مل يكن للمفاهيم اجلمالية أي وجود منفصل يف الفكر اإلنساين وإمنا 
كانت احلاجة هي الدافع لذلك ففي هذه املرحلة كانت الوظيفة واجلمال يف حالة دمج كامل دون وجود أي 

 :متييز بينهما وذلك لسببني هامني
ملعرفة اإلنسانية حيث كانت مقتصرة على اإلدراك الفؤادي أي معرفة اسمات من ظواهر قصور ا - 1

الطبيعة واحليوانات واألشجار واليت كان حيتاجها اإلنسان وخيافها أحيانا علما بأنه يف هذه املرحلة كانت 
جعبة معينة من  األصوات املتميزة موجودة لدى اإلنسان أي أنه قادر على إصدار أصوات متمايزة وعنده

وهو من أقدم املفاهيم اردة عند " أي وجود مفهوم الذنب والتوبة"الكلمات وكان التجريد يف بدايته 
اإلنسان وسبق مفهوم القبح واجلمال وهذا املفهوم ارد للذنب والتوبة مرتبط مع اخلوف من الطبيعة واحلاجة 

اخللط بني اهللا سبحانه وتعاىل وبني ظواهر الطبيعة فظهرت  إيها وهنا حصل هذا التشويش يف الفكر اإلنساين يف
  .الوثنية الطبيعية اليت تعترب أقدم مرحلة من مراحل الوثنية وهي وثنية قوم نوح

قصور وسائل اإلنتاج واملواد املتوفرة فاملفاهيم اجلمالية باإلضافة إىل املعرفة حتتاج إىل وسيلة إنتاج مثل  - 2
 .تاج إىل مواد مثل الطني واألصبغةاإلزميل والفرشاة وحت

لقد بدأ التمايز يف اخلطوط بني الوظيفة واجلمال يف مرحلة الحقة وذلك عندما بدأ اإلنسان باستعمال اخلطوط 
من الناحية الوظيفية فقط يف اختراع الكتابة، ومن الناحية اجلماية يف الرسم علما بأن هناك مرحلة انتقالية 
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والرسوم مثل األجبدية اهلريوغلوفية، وهذا ما تؤكده احلضارات القدمية يف مصر والصني خلط فيها بني الكتابة 
 .واهلند وما بني النهرين

إن اإلنسان بدأ بالتمييز بني الكتابة والرسم يف مرحلة متأخرة وليس ما قبل التاريخ، أي فيمرحلة كان فيها 
ه املرحلة احلضارية بدأ التمييز بني الكتابة والفن يف هذ". األنعام والبنني"مستقرا يعرف الزراعة والبناء 
  .التشكيلي والنحت والعمارة

ظهر اجلمال منفصال يف احلرف وهذا ما نراه حىت يومنا هذا إذ أن معظم أجبديات " األجبدية"ففي اخلطوط فقط 
لي أهل األرض مقطعة كل حرف على حدة وكانت الغاية اجلمالية بكل حرف على حدة ومل يظهر الك

واجلزئي إال يف أجبديات مثل األجبدية العربية حيث يكون احلرف وحده وحدة مجالية وفيها احلرف املتصل مع 
احلرف يف الكلمة واجلملة، وهذه اخلاصية أتاحت للخط العريب أن يكون فنا قائما يف ذاته أي لو كان اخلط 

  .العريب منفصال فقط ملا ظهر الفن املتقدم يف هذا اخلط
رى يف اآلثار العربية إىل يومنا هذا لوحات اخلط كظاهرة فنية قائمة يف ذاا وبارزة كثر بكثري من حيث ن

مثيالا يف احلضارات األخرى ألا حوت مجال املنفصل واملتصل حيث أما موجودان يف بنية اخلط العريب، 
أا عبارة عن تداخل اخلطوط  وهذا أيضا انعكس على الرسوم اهلندسية يف حفر اخلشب واألحجار حيث نرى

ويف النسب بني أبعاد الشكل .." مربع، دائرة، معني"بعضها ببعض لتعطي مجاال يف الشكل اهلندسي املنفرد 
ومجال املتصل يف ربط األشكال اهلندسية بعضها ببعض وما هي إال تطوير جلمال اخلطوط األجبدية على 

داع الفن العريب يف اخلط واألشكال اهلندسية ونسبها وبروزه يف األشكال اهلندسية املعروفة حيث أننا نرى إب
وهكذا نرى أن بداية اخلطوط كانت وظيفية حبتة مث أضيفت إليها . احلضارة العربية عنه يف بقية احلضارات

النواحي اجلمالية، فالوظيفة هي األساس واجلمال هو العرض الطارئ على الوظيفة واملتطور طبقا للحاجة 
 .الوظيفيوالوعي 

 :"الرسم"الفن الثاين من اخلطوط هو الفن التشكيلي  -
ولكن بعد ظهور الكتابة . قلنا إن بداية الرسم كانت وظيفية حبتة وهي كظاهرة بديلة عن الكتابة وسابقة هلا

  .احنسر دور الرسم كوظيفة وبقي كتعبري رمزي يف البداية مث كتعبري رمزي ومجايل فيما بعد
ي للرسم كان يتمثل يف العقائد الوثنية حيث صار اإلنسان يرسم تصورات عن اآلهلة وعن احلياة فالتعبري الرمز

وعن املوت وعن القحط واإلخصاب وهذا نراه واضحا يف احلضارة املصرية اليت مألت الرسوم مدافنها 
ك وهذا واضح يف ومعابدها مث استعملت أيضا الرسوم للتعبري عن الشجاعة واالنتصارات العسكرةي يف املعار

حضارات ما بني النهرين حيث كانت الرسوم تعبريا عن موضوع معني وكانت تعبريا عن وظيفة معينة ترمز 
لعقيدة أو سلوك واملفهوم اجلمايل كان ثانويا يف هذه املرحلة، فاجلزئي يف هذه الرسوم كانت عناصر املوضوع 

وضوع نفسه املعركة والنصر، واجلزئي كان أيضا نفسه كاجلندي والسيف والقائد والسهم، والكلي كان امل
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  .عناصر احلياة بعد املوت، والكلي هو موضوع احلياة بعد املوت
أي أن الرسم تطور مع تطور العقائد الدينية والوثنية حىت بلغ قمته يف العامل القدمي يف احلضارة الرومانية 

الكنسي عندما تبنت الدولة الروماين الديانة املسيحية  واحلضارة اإلغريقية وهذا ما أثر تأثريا بالغا على الفن
حيث نرى أروع اللوحات الفنية هي لوحات متعلقة بالعقيدة الدينية املسيحية وتعرب عنها إىل أن جاء عهد 

النهضة واجته الفن اجتاها مجاليا يف الفنون التشكيلية اليت تعرب عن اجلمال يف الطبيعة واإلنسان واملواقف 
 .يةاإلنسان

أما اخلطوط واأللوان معا، فقد استعملت األلوان حني توفرها ألا حباجة إىل معرفة وإنتاج وكان استعماهلا 
 .متوقفا على توفرها ولكنها أعطت متيزا واضحا لألشكال املرسومة

 :"النحت"اخلطوط واملادة  -
وقد وعي . نتاج اإلزميل واملطرقةاستعمل فن النحت انطالقا من وعي اإلنسان للنسب البعدية وتقدم آلة اإل

اإلنسان النسب البعدية قبل تقدم وسائل اإلنتاج وذلك بأنه باشر باستعمال النحت من الطني، إذ بدأ بفن 
اسم من مواد أولية متوفرة يف الطبيعة بكثرة وقابلة للطواعية باليد أو بأبسط أدوات اإلنتاج وهذا واضح يف 

ي سبق عصر النحت احلجري وال عجب أن أول الكتابات نقشت على الطني أن عصر النحت الطيين الفخار
وهكذا يعترب الطني أول ما استعمل من األدوات القرطاسية، فالقرطاس بدأ بالطني ووصل إىل شريط الفيديو 

القرطاس هو "ولوحة الكومبيوتر يف يومنا هذا، فالطني قراس وشريط الفيديو قرطاس أيضا من حيث الوظيفة 
هنا نرى أن بداية فني النحت كانت وظيفية حبتة ألن الضرورة األولية هلا هي حاجة اإلنسان " يسجل عليهما 

  .إىل القرطاس ليسجل عليه
من هذه النقطة بدأ النحت يتطور مع تطور وعي اإلنسان للنسب البعدية وتطور أداة اإلنتاج حبيث بدأ 

الرخام علما بأن العرب يف شبه جزيرة العرب كانوا بدائيني اإلنسان يتعامل مع مواد غري الطني مثل احلجر و
  .جدا يف فن النحت واخلط والرسم حىت ظهور اإلسالم

 .وقد وجه اإلسالم الطاقات الفنية اهلادفة طبقا ملستوى التطور التارخيي الذي كان يعيشه العرب
القرطاس ليعرب عن مفاهيم جديدة  ومع تطور النسب البعدية وأدوات اإلنتاج تطور النحت وابتعد عن مفهوم

دينية واجتماعية وذلك يف العقائد الوثنية القائمة على تعدد اآلهلة، فأصبح لكل إاله حنت خاص به، وفكرة 
أجتادلونين يف أمساء )اخل هذه التعددية اليت قال عنها القرآن …النحت لآلهلة إاله املطر واحلب وإاله اجلمال

حيث نرى أن مفهوم التعدد يف اآلهلة والنحت لكل إله كان موجودا  (71ألعراف ا) (مسيتموها أنتم وآباؤكم
 .(128الشعراء ) (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) :تارخييا يف قوم عاد إذا كانت وسيلة اإلنتاج متوفرة بقوله

منت هذه وقد ". ألن االسم جاء من فعل وسم ليس من فعل مسو"بينما كان قوم نوح يعبدون مظاهر الطبيعة 
الظاهرة يف احلضارات املصرية وما بني النهرين واهلند والصني مث يف احلضارة اإلغريقية والرومانية ألن اجلذور 
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التارخيية لظهور النحت كانت عند اإلنسان هي وظيفية أوال، ومل تظهر النواحي اجلمالية يف النحت ثانيا إال 
فاجلزئي يف النحت يظهر يف دقة حنت . سائل اإلنتاجبعد أن استوعب اإلنسان النسب البعدية وتقدمت و

 .أجزاء اجلسم مثل اليد والعني والفم ومجال الكلي يف تكامل األجزاء ضمن نسب مطابقة للنسب الطبيعية
 :فن العمارة -

ظهر فن العمارة انطالقا من أشد الغرائز قوة يف اإلنسان وهي مغريزة البقاء وسعي اإلنسان غري الواعي 
على حياته، مث انتقل هذا السعي إىل رغبة واعية، فسكن اإلنسان أوال الغابات يف املناطق احلارة مث  للحفاظ

 "والسكن من فعل سكن"انتقل إىل الكهوف ونشأت يف وعيه وظيفة أساسية للكهوف هي وظيفة السكن 
رج السكن يف القرآن يف لذا تد .وهو اهلدوء والراحة والنوم بشكل مطمئن فيه على أغلى ما عنده وهو احلياة

الغابات مث يف الكهوف، فكانت الكهوف أول سكن له جدران طبيعية وسقف ومدخل وهذا ما نراه يف احلياة 
احليوانية إىل يومنا هذا، إذ أن كثريا من احليوانات تأوي إىل قمم األشجار كالطيور والقرود ومنها ما يأوي إىل 

لذا فبداية السكن عند اإلنسان كانت وظيفية ىل آخر احلدود ومل . الكهوف ومنها ما حيفر أنفاقا يف األرض
  .يكن للجمال أي دور فيها

وهذه هي الوظيفة األوىل للسكن إىل يومنا هذا فنرى اإلنسان الواعي قد قلد احليوانات يف احلفر يف األرض، 
حب البقاء يف اإلنسان وجعل واهللا سبحانه وتعاىل غرز . فبىن األنفاق للمرور واملالجئ ضد غارات األعداء

اجلاثية ) (وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا)الطبيعة مطواعة له للحفاظ على هذه الغريزة 
13). 

حني وسوس إليه الشيطان وأغراه بغريزة البقاء بقوله " اجلنة"إن غريزة حب البقاء اليت أخرجت آدم من الغابة 
فأغراه بصفتني مضادتني للموت ومها اخللود  (120طه ) (وملك ال يبلى هل أدلك على شجرة اخللد) :تعاىل

فلو كان آدم ال يعرف املوت والبلى ملا استجاب إىل وسوسة الشيطان، أي أنه " ال يبلى"وعدم الفناء بقوله 
وهل ميكن إغراء أحد بشيء . كان موجودا يف وسط فيه موت يرى األشجار واحليوانات متوت واألشياء تبلى

 ! يعرفه؟ال
لقد كان انتقال اإلنسان من السكن يف الكهوف ومن مرحلة الصيد مربوطا بتذليل األنعام حيث أن تذليلها 

ميثل أكرب نقلة نوعية يف تاريخ سكن اإلنسان ومنط حياته حيث انتقل إىل مرحلة الزراعة واستعمال األنعام يف 
رخيية فصل األنعام عن فن العمارة وهذا واضح يف قوله العمل ويف الطعام، لذا فإنه ال ميكن من الناحية التا

جاءت " البنني"هنا نالحظ كيف ربط األنعام باألبنية حيث أن  .(133الشعراء ) (أمدكم بأنعام وبنني) :تعاىل
 .يف اللسان العريب" بنن"من 
منا أن البنني هم هذه اآلية فيها وحدة املوضوع، فأي موضوع يوحد بني األنعام والبنني إذا فه: مالحظة -

مث الحظ . واملوضوع الذي يوحد بينهما هو أن البناء واستقرار اإلنسان ارتبط باألنعام. الذكور من األوالد
وال املتداولة والثابتة /هنا األ (46الكهف ) (املال والبنون زينة احلياة الدنيا) :وحدة ملوضوع يف قوله تعاىل
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األموال والذكور من األوالد ألن التأويل ال حيوي وحدة املوضوع وال  هي زينة احلياة الدنيا وليس" األبنية"
  .يطابق احلقيقة املوضوعية فيصبح اخلرب كاذبا

بعد تذليل األنعام وظهور الزراعة وبالتايل ظهر مفهوم التمويل عند اإلنسان ومن هنا جاءت كلمة األموال من 
حيث ربط التمويل من املواد الغذائية  (12نوح ) (وبننيوميددكم بأموال )التمويل حني وعدهم نوح يف نبوته 

فباستقرار اإلنسان بدأت العالقات . باألبنية وبدأ البناء يأخذ مالحمه كعمارة وفن معماري باإلضافة إىل الوظيفة
مث القبيلة مث ظهور مفهوم السلطة " العشرية"االجتماعية واالقتصادية تتطور من أسرة إىل جمموعة من األسر 

الدولة وهذه الظواهر االجتماعية تتطلب نوعا من األبنية له وظائف تستجيب للمتطلبات اجلديدة وميكن و
 .تنفيذها بأدوات اإلنتاج املتوفرة

فأول أداة إنتاج متوفرة لدى اإلنسان كانت العمل اليدوي لإلنسان نفسه ومل يستغل العمل اليدوي لإلنسان 
الحظ حجم العمل اليدوي املصروف ي األهرمات ومعبد "فن العمارة نفسه على مر التاريخ كما استغل يف 

الكرنك ومل تظهر عبودية اإلنسان يف أشنع أشكاهلا كما ظهرت يف العمارة والسكن واحلماية من األعداء 
مية وهي أن عرب قلب شبه جزيرة ÷هنا جيب أن نفهم ظاهرة يف غاية األ" اخل..بالنسبة للملوك والفراعنة

وا بدوا رحال وكان مكان إقامتهم هو الصحراء وبيوم جلود األنعام وأوبارها وليس احلجر العرب كان
املنحوت إال بعض بيوت الطني يف مكة ويثرب وال يوجد عندهم قصور للملوك أو رؤساء القبائل ومل يكن 

 .بعضعندهم ملوك أصال حىت الكعبة كانت عبارة عن مكان صغري من األحجار املرصوفة بعضها فوق 
على علم باحلضارات  "قلب شبه جزيرة العرب"وكان العرب وخاصة يف احلجاز وجند وعسري واإلحساء 

اليت حتيط م وما فيها من أبنية ضخمة وكانوا يعلمون متام العلم أن هذه األبنية شيدها أناس مستعبدون 
قار العرب يف شبه اجلزيرة وحنن نعتقد ن هذا هو السبب اجلوهري الكامن وراء احت. ألسيادهم وملوكهم

العربية للعمل اليدوي، إذ أنه مرتبط يف أذهام بالعبودية دون توهم أو مبالغة، وكان هذا فعال من الناحية 
 .أما اآلن فال يوجد أي مربر الحتقار العمل اليدوي. التارخيية وهو مربر يف ذاك الوقت

ألنفة كما يرى البعض، ولكن بسبب أعمق من هذه الظاهرة نشأت ليس بسبب عدم حب العرب للعمل أو ا
ذلك وهو ارتباط العمل اليدوي بفقدان احلرية يف ذاك الوقت وليس باألمر العجيب أبدا أن تأيت الرسالة 

السماوية إىل هؤالء الناس الذين مل يكبلوا بالعبودية ومل يعتادوا عليها حيث كانت احلرية تعين الكثري بالنسبة 
هذا باإلضافة إىل أصالة  (124األنعام ) (اهللا أعلم حيث جيعل رسالته) :قوله تعاىل إليهم، وكذلك نفهم

واعلم أن كل الثورات يف العامل ال . اللسان العريب الذي كانوا يتكلمونه والذي هو لسان الرسالة والنبوة
 .يقودها إال األحرار

اصر التالية إلخراج الوظيفة، مث جاء املفهوم اآلن ميكن أن نقول إن العمارة وظيفة أوالً، وتتألف من دمج العن
 .اجلمايل ثانيا
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  .الوظيفة املعمارية واجلمال املعماري= احلركة + املادة + اللون + اخلط 
والتناسب بني اخلطوط املستقيمة بعضها مع بعض " خط مستقيم، منحن"فاخلط ظهر بوعي األشكال اهلندسية 

 .واملنحنية بعضها مع بعض
ر بتقدم املعرفة اإلنسانية باأللوان وصناعتها، لذا كانت العمارة القدمية ذات ألوان طبيعية حبتة مث ظه: اللون -

 .ظهرت األلوان الصناعية
بدأت بالطني وتطورت استعماالا من حجر وغرانيت ورخام ومعادن خمتلفة مث مواد مصنعة كالبيتون : املادة -

 .واملواد البالستيكية
الوظائف من الكهوف الذي هدفه املبيت فقط واللجوء إليه عند اخلطر فقط، وقد  ظهر تشعب: احلركة -

رافق هذا التشعب التقدم املعريف للطبيعة وقوانينها والتقدم يف وسائل اإلنتاج والذي نتج عنه تشعب احلياة 
قصر امللك االجتماعية واالقتصادية وظهور التشريع والدولة فكان هناك املعبد وساحة السباق والقتال و

علما بن أول ظاهرة اجتماعية تعامل فيها اإلنسان مع األرض بوظيفة حمددة هي ظاهرة دفن املوتى "واملقابر 
 ."لذا فإن أقدم اآلثار لإلنسان توجد يف املقابل

لقد كان وعي اجلزء الوظيفي يف العمارة سابقا وبالتايل كان اجلمال مقتصرا على الوحدة املعمارية حيث وعى 
نسان مجال اجلزء الوظيفي، فنرى املعبد والقصر وبيوت الناس واملقابر مبعثرة هنا وهناك دون وجود أي اإل

نسق بينها حيث كل واحدة منها تقوم بوظيفتها على حدة ومل يأت ربط الوظائف املختلفة بعضها ببعض إال يف 
 .مرحلة متأخرة بعد نشوء الدولة وتقدمها

ن ظهر بشكل موضوعي عملي وهو الربط بني أماكن السكن حيث ظهر مفهوم فأول ماظهر الربط عند اإلنسا
الطريق، هذا املفهوم تطور حىت أصبح أحد العوامل املسيطرة على تنظيم املدن، فأول ما نبدأ بتنظيم أي مدينة 

لة ظهر فن يف هذه املرح. نبدأ بشبكة الطرق ومبداخلها أي بربطها مع بقية املدن واملراكز الصناعية والزراعية
العمارة الكلي املتناسق والذي يربط الوظائف املختلفة بعضها ببعض، وما كان هلذه املرحلة أن تظهر دون 

 .ظهور الطرق ووسائل االتصال كعناصر أساسية يف حياة اإلنسان
ن ما هو إال وفن العمارة اآل. مث أضيف إليه الكل" الوحدة املعمارية" "اجلزء"فبالبداية كان اجلمال يف الوظيفة 

وكما قلنا إن العقائد واألخالق ". الكل"والتناسق مع احمليط اخلارجي  "اجلزء"عالقة جدلية بني الوظيفة يف 
الق ×بني العقائد واأل" تأثريا متبادال"والعادات تؤثر على الفن املعماري، أي أن هناك عالقة جدلية خارجية 

هذه العالقة . سيقى ورسم وحنت وفن عمارة وكل الفنونوالعادات وبني مفاهيم اجلمال كلها من رقص ومو
كان هلا التأثري الكبري على كل الفنون مبا فيها فن العمارة ومنها فن العمارة العريب اإلسالمي الذي تأثر 

 .بالعقيدة اإلسالمية تأثرا بالغا
اع الفنون اإلنسانية قاطبة يعترب أرقى أنو" التعبري عن املوضوع بشكل لغوي"إن مجال الكلمة : مجال الكلمة -
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 :ملاذا؟ فأقول ما يلي: قد يسل سائل. والذي ال يرقى إليه أي فن آخر فهو ملكة الفنون كلها
إن اللغة هي أداة الفكر واالتصال وال ميكن ألي إنسان أن يفكر لوحده أو يعرب عن نفسه إال ضمن إطار  - 1

" أقصد هنا اللغة املنطوقة ال املخطوطة"لفكر وتطوره لغوي، ونشوء اللغات وتطورها مرتبط مباشرة بنشوء ا
ألن التعبري املادي عن اللغة هو األصوات ال اخلطوط وما اخلطوط إال اصطالحات لتسجيل األصوات وهي 

اختراع إنساين، أما اللغة فهي ليست اختراعا وليست إهلاما، وإمنا خضعت يف نشأا لقوانني صارمة وهي 
 .والتعبريكوا أداة التفكري 

مبا أن اللغة أداة التفكري واالتصال لذ فهي أوسع وأسهل أداة ميكن أن يتصل فيها متكلم مع سامع،  - 2
فالبث اإلذاعي والتلفزيوين وحماضرات اجلامعات واملدارس والبيع والشراء ال تتم إال عن طريق الكالم 

اإلنسان يفضل مساع برنامج دون صور عن اإلنساين وال تتم عن طريق الصور واللوحات واحلركات، حىت إن 
 .أي أن اللغة هي الوسيلة اليت يتم ا أوسع أنواع االتصال مع الناس. مشاهدة برنامج فيه صور دون صوت

هذه اللغة اليت بدأت من تقليد صوت الطبيعة واحليوانات مث قفزت إىل التجريد يف التعبري عنا ملعاين املادية  - 3
أي قدرة التعبري واستيعاب أدق خصائص األشياء " لسان عريب مبني"مرحلة اإلبانة  واردة ووصلت إىل

والوصول إىل أدق املعاين يف التعبري عن األحاسيس " اللغة العلمية"املادية واملشخصة يف العامل املوضوعي 
والقبح والكرم  والشعور والعالقات اإلنسانية اردة مثل الشجاعة واجلنب ومثل احلب والكراهية واجلمال

واخبل والعدل والظلم والرب واإلحسان واألنانية واالعتزاز والعبادة واألمر والنهي واليت استطاعت أن تستعمل 
  .يف تعبريها وأدواا كل أنواع البيان من كناية واستعارة وتشبيه وسجع وإيقاع مسويقي

ان أو يد حنات أو نوتة موسيقية و رقصة باليه، حىت هذه اللغة املنطوقة ال ميكن أن جياربيها أو ينافسها ريشة فن
الفنان التشكيلي أو النحات واملوسيقي والراقص فإم يفكرون بألوام ومتاثيلهم ونوتام املوسيقية وحركام 

 .الراقصة ضمن إطار لغوي أوالً
عن املعلومات والشعور واألمر  لننظر إىل مجال اللغة، فكما قلنا إن اللغة أداة التفكري واالتصال لذا فهي تعرب

فإذا فقد الكالم هذه الوظيفة يصبح جمرد أصوات ال معىن . والنهي يف بنية لغوية صوتية إليصاهلا إىل اآلخرين
هلا أي أصوات هلا وجود حتسه اآلذان دون أن يكون هلا أي مدلول يف الفكر لذا قلنا سابقا إن البالغة يف 

  .القول والفصاحة يف الكالم
جلمال يف بداية نشأة الكالم اإلنساين كان مندجما مع الوظيفة دون تفريق بينهما ومازالت الوظيفة موجودة فا

فاإلنسان القدمي مل مييز يف اللغة بني . حىت يومنا هذا، ولكن تقدم الفكر اإلنساين ليميز بني وظيفة اللغة ومجاهلا
اخل إذ أن هذه املفاهيم حتتاج إىل …صف اجلمال واحلبمجاهلا ووظيفتها، أي مل يستعمل األوجه البيانية يف و

لغة متطورة، وقد توفر هذا يف اللسان العريب عند نزول القرآن، إذ كان قد وصل يف مراحل تطوره إىل مرحلة 
حيث كان قادرا على التعبري عن أدق املعاين بغىن املفردات وكمال البنية الوظيفية " لسان عريب مبني"اإلبانة 
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 .اجلمالية يف االستعارات والتشبيه والكنايات والبنية
 :فعندما ننظر إىل مجال الكلمة جيب أن ننطلق إىل ما يلي

إىل األلفاظ والبنية النحوية وذلك يف ربط األلفاظ بعضها ببعض وهدفها خدمة املعاين، وأن املعاين هي املالكة  -
فهنا يظهر مجال اجلزء يف اللغة وهو . ة وإمنا هراءسياستها وعندما ينسى القائل أنه يقول ليبني فهذه ليست لغ

انتقاء اللفظة املناسبة حبيث ال توجد لفظة أخرى حتل حملها لتؤدي املعىن املطلوب بدقة، ومن مث انتقاء اجلملة 
بصيغة مبين للمعلوم أو مبين للمجهول أو جبملة امسية أو " مسند ومسند إليه"أي ربط األلفاظ بعضها ببعض 

  .ية ابتدائية أو غري ابتدائيةمجلة خرب
كل هذه االنتقاءات هي انتقاءات وظيفية ألا تؤدي املعىن املطلوب بالدقة اليت يريد املتكلم أن ينقلها للسامع 

وهذه هي عني البالغة ويست البالغة أكثر من ذلك وال أقل، أما مجال الكل فيظهر يف اللغة يف استعمال 
  ."اخل..ة والتشبيه والكناية والسجعاالستعار"األدوات البيانية 

وإمنا بالعكس خلدمة املعىن حيث أنه " البالغة"هذه األدوات تظهر مجال الكل ولكن ليس على حساب املعىن 
عند استعمال هذه األدوات فإن املعىن يصل إىل املستمع بشكل أسرع وأدق ألن األدوات البيانية هي من 

خلدمة املقصود من القصيدة من معىن مراد نقله من خالل صور تساعد خيال املتكلم وهذا واضح يف الشعر 
 .املستمع على الفم وحتريك مشاعره انطالقا من صدق اخلرب ومجال التعبري عنه

لذا فإن الشعر واألدب عموما مها أعلى أنواع الفنون اإلنسانية قاطبة ألما قادران على الوصول إىل  - 4
وما رافق هذا التعبري " اللغة"لطرق عن طريق التعبري بواسطة آلية الفكر اإلنساين أكرب عدد من النسا وبأسهم ا

ألا لغة "من خيال وصور مسكوبة بقالب لغوي متماسك، كما أما قادران على اختراق كل العوائق املادية 
ومن هنا نرى . للوصول إىل أحاسيس الناس وآالمهم االجتماعية واالقتصادية" منطوقة وليس لوحة أو متثاال

أن الكلمة هي أخطر أعداء احلكومات الدكتاتورية، فهي تالحق من قبلها مع املسرح أكثر من فنون الرسم 
 .والنحت والتصوير والرقص واملوسيقى

ومن ناحية ثانية يرقى الشعر واألدب عن الرسم والنحت والرقص فضال عن كونه مرنا مرونة الكلمات 
ساكنا حيث مادته الكلمات والبنية اللغوية أما مادة الرسم فهي األلوان وتناسق  واجلمل بأنه فن متحرك وليس

اخلطوط ومادة النحت املعادن واحلجارة ومادة الرقص احلركات اجلسمية ومادة املوسيقى األصوات غري 
 الوصول اللغوية وكل هذه الفنون ال حتوي مرونة وحركية اللغة، أي أن هلا عطالة أكرب من عطالة الكلمات يف

 .إىل املوضوع املعرب عنه ويف الوصول إىل عقل وأحاسيس املستمع
ومبا أن املوسيقى هي جمموعة النغمات الصوتية املختلفة املنسجمة بعضها مع بعض إلخراج موضوع متكامل 

ترك  واهللا سبحانه وتعاىل. فهي أقرب الفنون رقيا إىل الشعر واألدب أي تلي الشعر مباشرة يف الرقي" كتاب"
 .جماال للموسيقى يف املشاعر اإلنسانية حني تعجز اللغة أن تعرب عنها
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فعمالقة الشعر مل شكسبري وبوشكني وأبو الطيب املتنيب يليهم عمالقة املوسيقى دخلوا إىل حياة شعوم 
 .وشعوب العامل أكثر من النحاتني والرسامني والراقصني

وهو األدب من نثر وشعر يليه املوسيقى مثا حلركة مث اللون، هذه  من هذا املنطلق نرى أن اجتماع ملكة الفنون
واأللوان " حركة املمثلني"الفنون جمتمعة توجد يف املسرح، ففي املسرح يوجد النص اللغوي واحلركة 

واللوحات ولكن أضعف نقطة فيه هي اموسيقى ألا تلي الكلمة يف رقيها، ومبا أن املسرح يقوم  "الديكور"
فاملسرح هو . فلذلك ال داعي لقوة املوسيقى أو لوجود املوسيقى أصال يف املسرح" النص"الكلمة على قوة 

ملكة الفنون قاطبة ألن اجلزء الرئيسي منه هو قوة الكلمة مضافا إليها الفنون األخرى، فعندما يكون النص 
" بنية اجلمل واحلوار"ية النص وقويا يف بنيته أي ي بن" يعرب عن موضوع يهم الناس"املسرحي قويا يف وظيفته 

يف هذه احلالة ميكن تقدمي مسرحية يف حديقة عامة ال على " قوة وبراعة املمثلني"قويا يف ألفاظه قويا يف أدائه 
خشبة املسرح وستالقي القبول اهلائل ففي املسرح يظهر بشكل رائع مجال الكل واجلزء يف وحدة جدلية وهي 

  .دة ومجال اجلزء يف اجلمل املنفصلة ويف أداء املمثلنيقوة املوضوع يف النص أو القصي
علماء اهلندسة "فعلى كل شعب متحضر أن يفخر بشعرائه وأدبائه وفنانيه فخرا ال يقل أبدا عن فخره بعلمائه 

ألن الفنانني وعلى رأسهم الشعراء واألدباء واملوسيقيني هم صانعوا احلضارة مبفهومها " اخل…والطبيعة والفلك
حي، أما العمال واملهندسون والفالحون فهم صانعوا احلضارة مبفهومها املادي، وما الزعماء السياسيون الرو

 .إال منفذين ومعربين عن رغبات هؤالء الصانعني العمالقة

  

 الفصل الثاين
 القصص يف القرآن

 

 متهيد

ري، أي تراكم األحداث إن قصص األنبياء والرسل الواردة يف الكتاب هي من القرآن وهي من اجلزء املتغ
. اإلنسانية بعد وقوعها، وقد أوحي من إمام مبني وليس من لوح حمفوظ، وقد قلنا إن القرآن كله حق

لذا قال " حق"فأحداث التاريخ اليت حصلت فعال أصبحت حقيقة وال مناص لتغيريها لذا اعتربت من القرآن 
إنا حلكم إال هللا يقص احلق وهو خري ) :لوقا (13الكهف ) (حنن نقص عليك نبأهم باحلق) :عن القصص
 .(57األنعام ) (الفاصلني
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فقصص القرآن والذي مساه الكتاب املبني وأحسن القصص يعطينا خط تطور التاريخ اإلنساين باملعرفة 
  .والتشريع أي التفاعل اإلنساين مع الوجود اإلهلي والكوين بالعقيدة والتفاعل اإلنساين مع التشريع بالسلوك

لى هذا األساس سنتناول قصة نوح وهود معتمدين على الترتيل واملعلومات التارخيية املتوفرة حيث أن وع
 .التشابه يف القصص منسوب إىل املعرفة اإلنسانية خبط تطور التاريخ

. التاريخ القدمي والتاريخ احلديث :لقد استنتجنا يف فصل جدل اإلنسان أن القرآن قسم التاريخ إىل قسمني
حبثنا يف مقولة آدم وقلنا إن التاريخ القدمي هو الفترة الزمنية بني بداية األنسنة وبني تشكل لغة جمردة يف وقد 

واإلنسان . أبسط صورها وبالتايل تشكل جمتمع إنساين حبيث أصبح اإلنسان قادرا على استقبال الوحي
 يتكلم هذه اللغة وامتد تطور احلديث بدأ من تشكل اللغة اردة يف أبسط صورها ووجود جمتمع إنساين

  .اإلنسان احلديث حىت يومنا هذا
 .وابتدأ اإلنسان احلديث واملعاصر بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم

 .لقد غطى القرآن املراحل املهمة يف فترة اإلنسان القدمي فقط مثل إيقاد النار وسكن الكهوف ودفن املوتى
ها القرآن جبزء هام منه وهو القصص الذي بدأ بقصة نوح تليها زمنيا أما فترة تطور اإلنسان احلديث فقد غطا

علما بأن القصص القرآين مل يعط التفاصيل اجلزئية بكل دقائقها وإمنا أعطى مؤشرات مهمة . قصة هود
 :وقال .(101األعراف ) (اآلية…تلك القرى نقص عليك من أنبائها) :الستنباط خط تطور التاريخ لذا قال

تلك من أنباء الغيب ) :وقال .(120هود ) (اآلية…عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكال نقص)
 .(49هود ) (اآلية…نوحيها إليك

 .(من أنباء) :الحظ يف اآليات الثالث كيف ذكر املعلومات لواردة يف القصص للتبعيض يف قوله

 نوح: الفرع األول

 :اآليات التاليةلقد جاء ذكر نوح بشكل مباشر أو غري مباشر يف 
 .33آل عمران  - 1
 .163النساء  - 2
 .84األنعام  - 3
 .69، )64إىل  59(األعراف من  - 4
 .71يونس  - 5
 .89، )48إىل  25(هود من  - 6
 .9إبراهيم  - 7
 .17، 3اإلسراء  - 8
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 .58مرمي  - 9
 .77-76األنبياء  - 10
 .42احلج  - 11
 .23املؤمنون  - 12
 .37الفرقان  - 13
 .(121إىل 105من (الشعراء  - 14
 .14العنكبوت  - 15
 .7األحزاب  - 16
 .(83إىل  75من (الصافات  - 17
 .12ص  - 18
 .31، 5غافر  - 19
 .13الشورى  - 20
 .12ق  - 21
 .52النجم  - 22
 .9القمر  - 23
 .26احلديد  - 24
 .10التحرمي  - 25
 .12- 11احلاقة  - 26
 .سورة نوح - 27
 .70التوبة  - 28
 .46الذاريات  - 29

 
 االستنتاجات املستقاة من قصة نوح عليه السالم

 :نوح أول بشر يوحى إليه -1
لقد شرحت يف فصل جدل اإلنسان أن بداية اتصال السماء باألرض كانت عن طريق املشخص فقط وذلك 

لبشر هو نوح عليه مالئكة قبل نوح وكان أول اتصال للسماء عن طريق الوحي املباشر جلنس ا" نذر"بإرسال 
السالم وربه بدأ اإلنسان احلديث كما يعتقد يف منطقة الشرق األوسط حيث كان ميتلك لغة جمردة بأبسط 

 :صورها وقد وضح هذا باآليات التالية
 .(163النساء ) (اآلية… إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده) -
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 .(63األعراف ) (اآلية…ى رجل منكمأوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم عل) -
 .(71يونس ) (اآلية.. إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا) -
 .(10إبراهيم ) (اآلية…قالوا إن أنتم إال بشر مثلنا) -
 .(11إبراهيم ) (اآلية.. إن حنن إال بشر مثلكم) -
 (زل مالئكة ما مسعنا ذا يف آبائنا األولنيما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اهللا ألن) -

 .(24املؤمنون )
 .(31هود )(اآلية… وال أقول إين ملك ) -

. هنا نالحظ كيف ذكر مصطلح البشر ليقصد به اجلنس البيولوجي العضوي أي ليس ملكا وليس من اجلن
أوعجبتم أن جاءكم ذكر ) :كما نالحظ أنه جاء لنوح أول صيغة لغوية تعبدية من اهللا للناس وذلك يف قوله

 .(63األعراف ) (اآلية…من ربكم على رجل منكم
 

 :إرسال مالئكة رسال مع نوح -2
أسلوب النذر، : ملا كان نوح أول بشر يوحى ليه فقد أرسل اهللا معه رسال من املالئكة فجمع بني األسلوبني

 :وأسلوب الوحي للبشر وذلك يف قوله تعاىل
 .(37الفرقان ) (سل أغرقناهموقوم نوح ملا كذبوا الر) -
 .(105الشعراء ) (كذبت قوم نوح املرسلني) -
 

 :جممل الوحي إىل نوح -3
 :كان جممل الوحي إىل نوح يتضمن ما يلي

 .اإلنذار -   أ
 .التقوى وهي الرسالة -ب 
 .الرمحة وهي النبوة والدعوة النبوية والعلم -  ت

م أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا أوعجبت) :وقد جاء هذا اإلمجال يف قوله تعاىل
 .(63األعراف  ) (ولعلكم ترمحون

 
 :اإلنذار -

لقد اشترك نوح مع املالئكة بأنه كان نذيرا إىل قومه واإلنذار كلمة تدل على ختويف ووعيد حيث توعدهم 
 :بالعذاب األليم لقوله

 .(115الشعراء ) (إن أنا إال نذير مبني) -  أ
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فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان ) -  ب
 .(73يونس  ) (عاقبة املنذرين

 .(1نوح ) (إن أرسلنا نوحا إىل قومه ن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم) -  ت
 .(2نوح ) (قال يا قوم إين لكم نذير مبني -  ث
 

 :ن إنذارهموقف قومه م
 :كان التكذيب هو اجلزاء الذي تلقاه من قومه نتيجة إنذاره هلم

الشعراء ) (قال رب إن قومي كذبون) .(116الشعراء ) (قالوا لئن مل تنته يا نوح لتكونن من املرجومني) - 1
117). 
 .(77نبياء األ) (ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أمجعني) - 2
 .(26املؤمنون ) (قال رب انصرين مبا كذبون) - 3
 .(9، القمر 12، ق 5غافر ) (كذبت قبلهم قوم نوح) - 4

 
 :الرسالة -

، وقومه هم "العامل القدمي"لقد كان نوح أول رسول ونيب من البشر يف منطقة الشرق األوسط كما يعتقد 
ناك جمموعة من الناس هلا عالقات اجتماعية بدائية وهلا لغة بداية اإلنسان احلديث يف هذه املنطقة حيث كان ه

وكان الوضع اإلنتاجي يف هذه احلقبة التارخيية بدائيا جدا لذا فقد . جمردة حبيث تسمح لنوع من الوحي ارد
كان الشرك األساسي الذي وقع فيه اإلنسان آنذاك هو عبادة مظاهر الطبيعة وخاصة الشمس والقمر وقد 

وجعل القمر فيهن نورا ) (15نوح ) (أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مسوات طباقا) :يف قوله تعاىلذكر هذا 
وبالتايل فقد اقتصرت رسالة نوح على التوحيد واالستغفار فقط دون أن  (16نوح ) (وجعل الشمس سراجا

وال ي شكل من يكون هناك أي وصايا أخالقية أو شعائر تعبدية، فعند نوح ال صالة وال صوم وال زكاة 
 :أشكال العبادات اليت نعرفها وذلك يف اآليات التالية

لقد أرسلنا ونوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه إين أخاف عليكم عذاب يوم ) - 1
 .(59األعراف ) (عظيم
 .(61األعراف ) (قال يا قوم ليس يب ضاللة ولكين رسول من رب العاملني) - 2
 .(62األعراف ) (أبلغكم رساالت ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون) - 3
 .(25هود ) (ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه إين لكم نذير مبني) - 4
 .(26هود ) (أن ال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذب يوم أليم) - 5
 .(108- 107الشعراء ) (فاتقوا اهللا وأطيعون* إين لكم رسول أمني ) - 6
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 .(23املؤمنون ) (ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه أفال تتقون) - 7
 .(3نوح ) (أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون) - 8
 .(1نوح ) (إنا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم) - 9

توعد قومه بالعذاب األليم وهو عذاب يف الدنيا وليس يف اآلخرة وقد بني هذا يف وجتدر اإلشارة إىل أن نوحا 
 :قوله

 .(39هود ) (فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عيه عذاب مقيم) - 1
 .(32هود ) (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني) - 2

 
 :سالةموقف قوم نوح من الر

 .كان موقف قوم نوح من الرسالة هو الكفر
أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا جاءم رسلهم ) -

 (بالبينات فردوا أيديهم يف أفواههم وقالوا إنا كفرنا مبا أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
 .(9إبراهيم )
 
 :النبوة -

وقالوا )هي دعوة نوح، أي الدعوة عند نوح هي النبوة لذا كان موقف أقوام الرسل واألنبياء كفرا بالرسالة 
 (وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب)وموقف شك وريبة يف النبوة  (9إبراهيم ) (إنا كفرنا مبا أرسلتم به

لتطور من الناحية العلمية لإلنسان يف ذلك الوقت فقد كانت نبوة نوح قفزة نوعية على سلم ا (9إبراهيم )
 :فكانت نبوته تشمل (62األعراف ) (وأعلم منا هللا ماال تعلمون)وقد بني هذا يف قوله 

 :التوحيد - 1
حيث أن التوحيد هو نبوة كعقيدة وهو رسالة من حيث . وهو أن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه الباطل

 .حيث أن التوحيد مجع بني احلق كوجود واحلالل كسلوكعبادة اهللا وحده كسلوك 
 :تعليم البشرية ركوب املاء أو اجتياز العوائق املائية - 2

 :كانت صناعة الفلك وحيا من اهللا
 .(37هود ) (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون) -
 .(27املؤمنون ) (اآلية…ينافأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووح -

ما هو املستوى اإلنتاجي يف األدوات املستخدمة لصنع الفلك؟ ومن : هنا سيظهر سؤال يف غاية األمهية وهو
 :ركب يف الفلك؟ لقد أجاب القرآن على هذه األسئلة كالتايل

شب على مبدأ مل يكن يف زمن نوح حبال وال مسامري لربط اخلشب بعضه إىل بعض، وإمنا مت ربط اخل - 1
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ومحلناه على ذات ألواح ) :وذلك ي قوله" أغصان طرية فيها ألياف طبيعية"الدسر وهي األلياف الطبيعية 
  .(13القمر ) (ودسر
فلك ثدي الفتاة إذا استدار، وهو مبثابة : وهو االستدارة كقولنا" فلك"أما الفلك نفسه فقد جاء من فعل  - 2

أنه مل يكن يف ذلك الوقت جماذيف للتجذيف وال دفة للتوجيه وال أشرعة أي  املعدية املائية، وقد أكد القرآن
فأجنيناه ومن معه يف الفلك ) :أن الفلك جمرد جسم خشيب له استدارة يعوم على املاء فقط وذلك يف قوله

أي أنه حممل " شحن"وهو من فعل " مشحون"فقد أعطى هنا صفة للفلك بأنه  (119الشعراء ) (املشحون
وغريهم، وبنفس الوقت مشحون كأن نقول عن السيارة قاطرة ومقطورة أو شاحنة ومشحونة،  الناس

فالشاحنة فيها دفة توجيه وحمرك للشد وقابلة للتوجيه، أما املشحونة فهي قابلة للتحميل ولكن ال يوجد فيها 
  .أداة توجيه وحمرك للشد

لقد مت اجلر بواسطة التيار املائي حسب اجتاهه  :كيف مت التوجيه واجلر يف فلك نوح؟ أقول: فإذا سأل سائل
وهي جتري م يف موج ) :وقوله (11احلاقة ) (إنا ملا طغا املاء محلناكم يف اجلارية) :الطبيعي لقوله تعاىل

أما التوجيه حبيث ال ترتطم السفينة بالصخور أو بأي عائق فقد مت من  (42هود ) (كاجلبال ونادى نوح ابنه
وقال اركبوا فيها بسم اهللا جميها ومرساها إن ريب ) :وقوله (14القمر ) (جتري بأعيننا) :بقوله قبل اهللا تعاىل
أما اآلن فإن توجيه السفن جيري بواسطة الرادار والبوصلة، والشد جيري بواسطة  (41هود ) (لغفور رحيم

 .احملرك واألشرعة
مطرية كبرية جدا جرت بشكل حملي حيث  جيب أن نفهم أن طوفان نوح كان حمليا أي عبارة عن عاصفة - 3

ففتحنا أبواب السماء ) :كان قوم نوح يسكنون يف مناطق منخفضة قريبة من األار حتيطها اجلبال حيث قال
وحنن نعلم اآلن  (12القمر ) (وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء على أمر قد قدر) (11القمر ) (مباء منهمر

ملطرية الشديدة ميكن إغراق مدينة بأكملها وبنفس الوقت نعلم إذا كانت أنه خالل ساعات من العاصفة ا
هناك عاصفة مطرية تبعها طوفان يف منطقة ما يف أسترايا فهذا ال يعين أن الطوفان قد وصل إىل مصر أو اهلند 

وأن من يفسر بأن الطوفان عم كل األرض فهذا غري صحيح ولكنه عم لك األرض اليت سكنها قوم نوح 
 (43هود ) (سآوي إىل جبل يعصمين من املاء قال ال عاصم)فس الوقت مل يغط اجلبال حيث قال ابن نوح وبن

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي وغيض املاء وقضي األمر ) :وعندما انتهت العاصفة املطرية قال
 .(44هود ) (واستوت على اجلودي وقيل بعدا للقوم الظاملني

اليت سكن فيها قوم نوح عبارة عن منطقة حماطة باجلبال فقد حصل تيار مائي قوي وكان املوج ومبا أن املنطقة 
كسالسل اجلبال من حيث الشكل ال من حيث البعد كما نراه اآلن يف طوفان األار اجلبلية ذات امليول 

الكاف هي كاف " بالكاجل"ي أنه يف قوله  (42هود ) (وهي جتري م يف موج كاجلبال) :الكبرية بقوله تعاىل
التشبيه للشكل وإذا كانت أبعاد املوج هي كاجلبال فهناك استحالة يف أن ينادي نوح ابنه حيث أمت اآلية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 .(42هود ) (ونادى نوح ابنه) :بقوله
فمن اجلائز أن  (120الشعراء ) (مث أغرقنا بعد الباقني)مبا أن كل الذين مل يركبوا يف الفلك هلكوا بقوله  - 4
 .ان يف زمن نوح كان مل يتعلم السباحة بعداإلنس
لقد صنع نوح الفلك على اليابسة وليس يف املاء حيث أن هذا الفلك جرى وطاف بعد أ، طغى املاء على  - 5

 .(11احلاقة ) (إنا ملا طغا املاء محلناكم يف اجلارية)اليابسة اليت صنع عليها الفلك 
ليعلم أن وعد اهللا قد آن حيث أخربه اهللا سلفا بأن قومه مغرقون لقد كانت إشارة الطوفان بالنسبة لنوح  - 6

حيث يتوقع " فوران التنور"هذه اإلشارة هي  (37هود ) (وال ختاطبني يف الذين ظلموا إم مغرقون)يف قوله 
 أنه يف منطقة نوح ويف اجلبال اليت حتيط ذه املنطقة كان يوجد بركان خامد وكانت إشارة الطوفان هي نشاط

وحنن نعلم اآلن أن احلمم  (40هود ) (اآلية…حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور)هذا الربكان وقد عرب عنه 
الربكانية املصهورة تفور يف فوهة الربكان وأن النشاط الربكاين ميكن أن يرى من مسافات بعيدة وكانت هذه 

 .اإلشارة لكي يركب نوح ومن معه على الفلك
اس الذين وعده اهللا بنجام وهم أهل نوح، ومبا أن وعد اهللا حق وأن اهللا ال خيلف لقد ركب مع نوح الن - 7

ونادى نوح ربه فقال رب إن ابين من أهلي وإن وعدك احلق ) :امليعاد فقد استغرب نوح غرق ابنه لذا قال
ح إنه ليس قال يا نو)فكان اإلجابة أنه ليس ابنه ونوح جيهل ذلك بقوله  (45هود ) (وأنت أحكم احلاكمني

 (46هود ) (من أهلك إنه عمل غري صاحل فال تسألن ما ليس لك به علم إين أعظك أن تكون من اجلاهلني
هذه الناحية شرحتها يف مبحث العقل الشيطاين، حيث شرحت أن ابن نوح هو يف ظن نوح، ولكن نوحا كان 

بنجاة أهله الكافر منهم واملؤمن حيث  وقد وعده اهللا (إنه ليس من أهلك) :ال يعلم أنه ليس ابنه حيث قال له
 .(40هود ) (قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك)قال له 

وقد قال البعض إن ابن نوح كان كافرا لذا غرق وهذا غري صحيح لسبب جهل نوح بذلك، فهل كان نوح 
الفلك كان فيهم كافرون  جيهل أن ابنهكافر؟؟ أم كان جيهل أن هذا ليسابنه؟ علما بأن الذين ركبوا معه يف

حيث طلب نوح  (118الشعراء ) (وجنين ومن معي من املؤمنني) :ومؤمنون ومنهم امرأته ألا من أهله لقوله
فأجنيناه ) :جناته ومن معه من املؤمنني فكان رد رب العاملني جناته ومن معه فقط دون ذكر من املؤمنني يف قوله

يف سورة هود بأن هناك  40وقد أعطاه اهللا إشارة يف اآلية  (119 الشعراء) (ومن معه يف الفلك املشحون
قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك ) :أناسا يريد نوح أن يركبوا معه ولكنهم سيغرقون وذلك يف قوله

 .(40هود ) (اآلية…إال من سبق عليه القول ومن آمن
هذه اإلشارة ) إال من سبق عليه القول: له بقولههنا أعطى التنويه عن فقدان بعض من يظن نوح أم من أه

مهمة جدا حيث نرى ان السلوك الطبيعي ألي إنسان عندما حتصل كارثة طبيعية أو انفجار كبري يؤدي إىل 
دمار البيوت هو البحث عن أهله فقد جيد بعضا منهم ويفقد آخرين، ويف هذه احلالة يبقى اإلنسان يبحث 
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 يطمئن على الذين مل يعثر عليهم فقد تلحقه بذلك الكارثة أيضا، وها نبه اهللا وينقب وال يغادر املكان حىت
إال ) :نوحا بأنه وقت الكارثة سريكب يف الفلك من ركب دون البحث عن الذين مل يعثر عليهم لذا نبهه بقوله

عنه فركب هو وهذا ما فعله نوح متاما إذ مل ير ابنه فلم ينتظره أو يبحث  (40هود ) (من سبق عليه القول
  .ومن معه

يف سورة هود أن نوحا وجد ابنه وهو يف الفلك جيري م يف موج كاجلبال وليس من مكان  42وترينا اآلية 
وعد اهللا "وكان استغراب نوح يف حمله فمن كان يظن أنه ابنه كان من املغرقني واالستغراب ألن . الركوب

 ."حق
بالغرق وهذا غري صحيح فال يوجد نيب أو رسول دعا على قومه قد يقول البعض إن نوحا دعا على قومه  - 8

قال )باهلالك ولكن نوحا بعد أن يئس من قومه دعا اهللا أن حيل املشكلة بينه وبني قومه فقط وذلك يف قوله 
فكان  (118- 117اشعراء ) (فافتح بيين وبينهم فتحا وجنين ومن معي من املؤمنني* رب إن قومي كذبون 

 وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن فال تبتئس مبا كانوا يفعلون)العاملني  اجلواب من رب
 .(37-36هود ) (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون *

كانت لقد جرف السيل جثث قوم نوح ورماها يف فوهة الربكان حيث يتبني من اآلية أن فوهة الربكان  - 9
مما خطيئام أغرقوا فأدخلوا نارا فلم ) :منخفضة وعالها املاء ودخلت اجلثث يف الربكان وقد بني هذا يف قوله

هنا استعمل فاء السببية والتعقيب بني الغرق وإدخال النار  (25نوح ) (جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا
 ."آلخرةأي نار ا"واستعمل النار نكرة وهنا ال يقصد فيها نار جهنم 

* وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا )لقد كانت دعوة نوح اليت وردت يف اآليتني  - 10
هذه الدعوة دعاها نوح بعد  (27-26نوح ) (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا

والدمار الذي حلق باملنطقة فخاف  الطوفان ال قبله، أي دعاها بعد أن غرق قومه وذلك بعد أن رأى األهوال
على نفسه وعلى من معه من انتقام من بقي حيا يف هذه احلالة سينقمون منه وممن معه وسريبون والدهم على 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال )الكفر وكراهية اإلميان منذ صغرهم ويكرهوا الناس على الكفر لذا قال 
جاءت من التوليد من التربية وليست الوالدة " يلدوا"ث هنا حي (27نوح ) (يلدوا إال فاجرا كفارا

الفيزيولوجية حيث نعلم اآلن أن اإلنسان يولد من بطن أمه دون معلومات ودون مواقف مسبقة واإلنسان 
 .يولد على الفطرة مسلما فالبيئة جتعله كافرا أو على أي دين آخر

لذا فقد ركب فيها عدد " الدسر"ية صنعت على مبدأ لقد قلنا إن حجم السفينة ال يتجاوز معدية خشب - 11
قليل من الناس وبعض احليوانات األليفة املتواجدة عندهم يف منطقتهم مثل الدجاج وغريه وكان ال يوجد أنعام 

حيث أن األنعام يف عهد نوح كانت برية ومل تذلل بعد، فلم " اخل…خيل، وبغال، وبقر، وغنم"يف السفينة 
هنا  (40هود ) (امحل فيها من كل زوجني اثنني)وقد بني ذلك يف قوله . إال يف قصة هوديأت ذكر األنعام 
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بترك  (من كل زوجني)وقرأ الباقون . بتنوين كل (من كل)البد من اإلشارة إىل أن قراءة حفص وحده 
  .مها فقطالتنوين، وعلى قراءة األكثرين يكون املعىن من املوجود عندكم منا لبهائم احلية اليت تأكلون حل

أما فهمها على أنه محل فيها من كل احليوانات اليت على األرض مبا فيها الدب القطيب والنمور والغوريال 
مث إننا نستنتج . اخل فهذا خطأ يدل على قصور يف فهم السياق التارخيي خلط تطور اإلنسان… والزرافة

ائق املائية قبل أن تذلل األنعام فكان اجتياز استنتاجا هاما من قصة نوح وهو أن البشرية تعلمتاجتياز العو
العوائق املائية وتذليل األنعاما لوسائل الوحيدة النتشار اإلنسان يف األرض، وقد بقيت الفلك واألنعام الوسائل 

وقد ورد هذا . الوحيدة لتنقل اإلنسان حىت القرن الثامن عشر والتاسععشر أي حىت اختراع اآللة البخارية
 .(12الزخرف ) (والذي خلق األزواج كلهاوجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون)اآلية الترتيب يف 

 :البند الثالث من النبوة وهو -3
لقد عاش اإلنسان يف عهد نوح يف الكهوف حيث كانت املنطقة حتيط ا : التبشري بالبنيان واالستقرار - 1

كهوف ويف الغابات احمليطة باألار لذا فقد كانوا يعبدون اجلبال وفيها أار فيعتقد أم كانوا يعيشون يف ال
مظاهر الطبيعة حيث أن متييز اآلهلة مل يوجد عندهم بعد فكانت من نبوة نوح التبشري بالبنيان واالستقرار وهذا 

 (12نوح ) (وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أارا) :التبشري يف نبوته ورد يف قوله تعاىل
وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق ) :وقد ذكر إهالك القرى املستقرة بعد نوح يف قوله

 (وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا* عليها القول فدمرناها تدمريا 
 . (17-16اإلسراء )

رار من البناء وهذا االستقرار فعال كان حاصال حىت زمن هود من هنا نالحظ كيف بشر نوح الناس باالستق
فهنا البنني ال تفهم على أا الذكور من األوالد ولكن تفهم من فع  (وميددكم بأموال وبنني)وذلك يف قوله 

 رب اغفر يل ولوالدي وملن)أما قوله . وتعين الثبات واللزوم واإلقامة وهذه هي طبيعة األبنية والبنيان "بنن"
فهنا البيت يف اللسان العريب اسم جنس وهلا أصل واحد وتعين املأوى  (28نوح ) (اآلية…دخل بييت مؤمنا

 .فليس من الضروري أن يكون البيت بنيانا إذ ميكن أن يكون كهفا. واملآب ومجع الشمل
دوات اإلنتاج البدائية وتعين هنا أ" مول"فهنا املال ال يعين النقد، بل جاء من فعل  (وميددكم بأموال)أما قوله 

 .أي خرج إىل ضياعه و إبله: وما ميكن أن يصطاده اإلنسان وجينيه من الطبيعة ويف القاموس خرج إىل ماله
بداية توجيه العقل اإلنساين للتفكري بنفسه وبالوجود من حوله وتنمية املدارك العقلية لإلنسان والتوجيه  - 2

 :اإلنساين وذلك بالنسبة لنوح وملن بعده وذلك يف قولهإىل البحث يف الوجود اإلهلي والكوين و
 .(10إبراهيم ) (اآلية…قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السموات واألرض) -
نوح ) (*أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مسوات طباقا* وقد خلقكم أطوارا * مالكم ال ترجون هللا وقارا ) -
13 -14 -15) . 
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ة عند اإلنسان وذلك باالستغفار حيث أن الساتغفار مفهوم جمرد غري بداية ترسيخ العبادة الترجيدي - 3
 .(37البقرة ) (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه)مشخص وقد بدأ التجريد عند اإلنسان به 

 :أما عند نوح فقد ورد
 .(7نوح ) (وإين كلما دعوم لتغفر هلم) -
 .(10إبراهيم ) (يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم) -
 .(10نوح ) (قلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراف) -
 .(28نوح ) (رب اغفر يل ولوالدي) -
 .(41هود ) (إن ريب لغفور رحيم) -
 .(4نوح ) (يغفر لكم من ذنوبكم) -
 :بداية مفاهيم البعث واجلزاء والتلميح إليها دون ذكرها صراحة -4

بعث ورجعة بعد املوت، هذه التلميحات  لقد وردت يف نبوة نوح تلميحات بسيطة غري مباشرة إىل وجود
 :وردت يف اآليات التالية

 .(29هود ) (إم مالقوا رم) -
 .(18-17نوح ) (مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا* واهللا أنبتكم من األرض نباتا ) -
 .(34هود ) (هو ربكم وإليه ترجعون) -

 عهد نوح كانت غري قادرة على استيعاب هنا جيب أن الحظ نقطة يف غاية األمهية وهي أن البشرية يف
االنفجار الكوين وتشكل الكون وقوانني اجلدل والتطور والساعة ونفخة الصور والبعث واليوم اآلخر واجلنة 
والنار لذا مل تذكر هذه األشياء ائيا يف نبوة نوح وإمنا ذكرت بالتفصيل يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

 قد نضج لتقبل هذه املفاهيم وفهم قوانني الطبيعة واجلدل والتطور، وعنده اإلمكانية حيث أن العقل اإلنساين
 .ألن يعقلها

وجود مبدأ األجر واالستخدام وبداية ظهور امللكية والطبقات وبالتايل وجود التمايز االقتصادي  -5
 :واالجتماعي

ناس آخرين ووجود ناس متميزين عن ناس لقد بينت اآليات املتعلقة بنوح وجود مبدأ االستخدام من ناس إىل 
 :آخرين من الناحية االقتصادية واالجتماعية وقد بني هذا يف قوله

 .(72يونس ) (فإن تويتم فما سألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا) -
 .(109الشعراء ) (إن أجري إال على رب العاملني) -
 .(29هود ) (ال أسلكم عليه ماال إن أجري إال على اهللا) -

أما وجود التمايز االقتصادي  .واألجر يف اللسان العريب تعين الكراء على العمل أي إعطاء شيء مقابل العمل
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فاملأل متثل الطبقة العليا، واألراذل متثل . واالجتماعي فقد عرب عنه بكل صراحة يف مصطلح املأل واألراذل
وقد " األراذل"يف دعوته كان على الطبقة الدنيا الطبقة الدنيا، وقد علمتنا قصة نوح أن اعتماده الرئيسي 

 :واملأل هم السادة وذلك يف اآليات. تكون هذه الطبقة هي العبيد
 .(24املؤمنون ) (اآلية…فقال املأل الذين كفروا من قومه) -
دي الرأي فقال املأل الذين كفروا من قومه ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا با) -

 .(27هود ) (وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبني
 27قالوا تعود على املأل وهذا واضح من اآلية "وهنا  .(111الشعراء ) (قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون -

 .يف سورة هود
 من هم األراذل الذين اعتمد عليهم نوح واتبعوه؟: فهنا يربز سؤال

وهم الناس بدائيي الرأي يف نظر املأل وهم من نقول عنهم  (بادي الرأي)بتعليقه لقد عرف القرآن األراذل 
، وقد جاءت األراذل يف هذا املعىن يف "الطبقة اجلاهلية"العامة أو الطبقة غري املتعلمة بالنسبة لعلوم زماا 

  :مقامني آخرين ومها
 .(70النحل ) (آليةا… ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علم شيئا) -
 .(5احلج ) (ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلم من بعد علم شيئا) -

وهو ال يعين الشيخوخة إطالقا ولكنه يعين التوقف عن اكتساب املعرفة، " أرذل العمر"هنا استعمل مصطلح 
كفاءة العلمية وبقي سنة وتوقف عن اكتساب العلم ورفع ال 25فإذا خترج إنسان من اجلامعة يف سن الـ 

لكي ال يعلم بعد علم )وهذا ما عرب عنه بـ  25على معلوماته يف اجلامعة فيبدأ أرذل العمر عنده من سن الـ 
وهناك أناس يتابعون حتصيل العلم حىت سن متأخرة مث يقفو عن املتابعة ألسباب متعددة منها املرض  (شيئا

أي أنه ميكن أن يأيت يوم يف حياة الناس يقفون فيه  (م شيئالكي ال يعلم من بعد عل) ÷وهذا ما عرب عنه بـ
عن متابعة العلم واكتساب املعلومات ليتركوه لغريهم أي لألجيال اجلديدة الناشئة وهذه هي سنة احلياة يف 

 .اكتساب العلم
ماده على ولكن كان اعت" اخلاصة"لقد كان خطاب نوح إىل املأل : هنا يعلمنا القرآن نقطة يف غاية األمهية

مما أثار سخط اخلاصة وأعتقد أن العامة هم الذين صنعوا الفلك، وهذه النقطة تعطينا قاعدة " العامة"األراذل 
هامة وهو أن اخلطاب الفكري العقائدي جيب أن يكون دائما على مستوى رفيع بالنسبة لعصره، ولكن 

ونستنتج أيضا من قصة نوح . توى األدىناملمارسة جيب أن تكون مفهومة وواضحة بالنسبة للعامة ذوي املس
أنه يف العصور القدمية كان التمايز العلمي والثقايف حكرا على املأل ألم كانوا الي عملون بل متفرغني وهناك 

الذين يعملون، فهذا الوضع أدى بشكل طبيعي إىل تقدم املعارف العلمية واألدبية عند " بادي الرأي"الغوغاء 
  .املأل
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حية نراها سارية املفعول حىت يومنا هذا إذ أن اكتساب املعارف ورفع الدرجة الثقافية بشكل عام وهذه النا
والعلمية بشكل خاص حيتاج إىل تفرغ، واملتفرغ حيتاج إىل من يعيله وهذه اإلعالة اآلن تقوم ا الدول من 

رغ للبحث العلمي ارتفع أبناؤها ميزانياا، فكلما صرفت الدولة من ميزانيتها على البحث العلمي وعلى التف
  .يف درجات الرقي والتقدم

وإذا أردنا أن لك ) :الحظ أن الصراع االجتماعي قد بدأ يف عهد نوح، وقد أشار إىل ذلك يف وقله تعاىل
وكم أهلكنا ) :وقوله تعاىل (16اإلسراء ) (قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عيها القول فدمرناها تدمريا

 .(17اإلسراء  ) (اآلية…قرون من بعد نوحن ال
 :لقد أوردنا يف الباب األول مثاال واضحا على الفرق بني آيات أم الكتاب وآيات القرآن وذلك يف اآليتني

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم ) -
 .(90النحل ) (تذكرون

 .(16اإلسراء ) (أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمرياوإذا ) -
ي من أم ) (يعظكم لعلكم تذكرون)فاآلية األوىل تتحد عن أمر من أوامر اهللا يعظنا به لذا قال يف اية اآلية 

 .("الرسالة " الكتاب
لذا فهي عبارة عن قانون موضوعي من قوانني العالقات  (ا القولفحق عليه)أما اآلية الثانية فانتهت بقوله 

 ."النبوة"االجتماعية يعمل خارج الوعي اإلنساين، فهذه اآلية من القرآن 
لنورد اآلن تأويل هذه اآلية مع استعمال قواعد التأويل املذكورة سابقا وخاصة املطابقة مع احلقيقة أي صدق 

 .اخلرب طبقا ملستوى معارفنا
 ."ابن فارس"يف اللسان العريب له مخسة أصول صحيحة " أمر"فعل ": أمر"دأ بشرح معىن فعل لنب

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي ) :األمر ضد النهي، وقد ورد هذا املعىن يف قوله تعاىل: األول
د بعده املأمور به فحىت يفهم فعل أمر على أنه أمر ضد النهي فيجب أن يور .(90النحل ) (اآلية… القرىب
 (إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها) :وقوله .(67البقرة ) (إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة) :كقوله

وال أعصي لك ) :وقوله .(112التوبة ) (اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر) :وقوله .(58النساء )
 .(69الكهف ) (أمرا
ومن يتق اهللا جيعل له ) :وقوله .(28الكهف ) (واتبع هواه وكان أمره فرطا) :ن كقولهاألمر مبعىن الشأ: الثاين

 :وقوله (159األنعام ) (إمنا أمرهم إىل اهللا مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون) :وقوله .(4الطالق ) (من أمره يسرا
فإمنا يقول له كن  إذا قضى أمرا) :وقوله .(102يوسف ) (وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم ميكرون)

 .(47آل عمران ) (فيكون
 .العالمة كقولنا جئت لعندك بأمارة كذا وكذا: الثالث
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 .(71: الكهف) (قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا)الدهشة والتعجب كقوله تعاىل : الرابع
 (لك قري أمرنا مترفيهاوإذا أردنا أن )ويف هذا املعىن جاءت يف قوله تعاىل . النمو والزيادة: اخلامس

أي منوا وزادوا، فمترف واحد ال يدمر جمتمعا بل جيب أن يكون عدد كاف من املترفني هذا  .(16اإلسراء )
 ."طبقة اجتماعية"ما نسميه باملصطلح احلديث 

ع فقد أورد القرآن مصطلح املترفني وهو أدق مصطلح ميكن أن ينطبق على أي جمتم: لنورد اآلن معىن املترفني
فالقرآن الي هتم بالشعارات بقدر ما يهتم باحلقائق . بغض النظر عن عنوان البنية االجتماعية واالقتصادية

هذا الشرط . الشرط األول الكثرة والزيادة يف النعم: فالترف له شرطان. املوضوعية الفعلية اليت جتري حتتها
  .الكثرة والزيادة يف النعم يطمح إليه كل أهل األرض وهو طموح مشروع بأن يطمح الناس إىل

أي أن املترف هو صاحب الكثرة والزيادة يف . والشرط الثاين التخصص ا، وهو ما نسميه اليوم باالمتيازات
النعم واملتخصص ا دون غريه وقد مساها بعضهم االمتيازات الطبقية وهذا صحيح يف الشكل خطأ يف 

ة الواحدة اليت عربت عن نفسها مبفهوم احلزب الواحد أو املضمون، فهناك جمتمعات تقوم على حكم الطبق
القائد ولكن يوجد فيها مترفون وقد أثبتت األحداث العاملية يف الثمانينات صدق هذه ملقولة والذي حصل هو 

لذا فإن مصطلح املترفني هو أدق مصطلح ينطبق على أية بنية . استبدال املترفني القدامى مبترفني جدد
  .النظر عن عنوان هذه البنيةاجتماعية بغض 

ابن ) (وترفه أهله إذا نعموه بالطعام الطيب والشيء خيص به)وقد أورد ابن فارس هذا املعىن للترف يف قوله 
 .(345ص  1فارس م

أي زاد  (أمرنا مترفيها)وهذا املصطلح أكده القرآن . ففي أي جمتمع ميكن أن يوجد طبقة امسها طبقة املترفني
ترف واحد أو اثنان أو عشرة ال ميكن أن يؤدوا إىل هالك جمتمع حىت تكون طبقة كاملة بيدها عددهم ومنا فم

. مقاليد األمور، من خواصها أن هلا امتيازات ال توجد لدى بقية الناس وخاصة يف النعم والرفاهية واإلسراف
بغض النظر عن اسم  لقد أورد القرآن أنه بوجود هذه الطبقة يف أي جمتمع واملهم هو وجودها موضوعيا

والفسوق هو اخلروج  (ففسقوا فيها)هذا الوجود يؤدي إىل الفسوق لذا قال . اتمع إسالمي أم غري إسالمي
فأوامر رب  .(50الكهف ) (ففسق عن أمر ربه)عن أوامر رب العاملني وعصياا كقوله تعاىل عن إبليس 

 .العاملني ال تعين شيئا بالنسبة للمترفني
 (16اإلسراء ) (فحق عليها القول فدمرناها تدمريا)يؤدي موضوعيا إىل دمار هذا اتمع لذا قال هذا الوضع 

وأعداء التغري والتطور هم املترفون وهم املأل حيث أعطى مواصفت املأل على م املترفون يف سورة املؤمنون 
أترفناهم يف احلياة الدنيا ما هذا إال بشر وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة و)يف قوله تعاىل 

وقد أكد أن هذا القانون هو قانونعام ينطبق  .(33املؤمنون ) (مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون
سبأ ) (وما أرسلنا يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا مبا أرسلتم به كافرون)على كل اتمعات يف قوله 
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لك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وكذ) :وقوله (34
  .(23الزخرف ) (علىآثارهم مقتدون

وقد أكد القرآن أن إحدى حجج املترفني املعلنة هي احلفاظ على تراث اآلباء واألجداد أو احلفاظ على شعار 
لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم قالوا إنا مبا أرسلتم به قال أو)ومهي وخادع للعدالة لذا أتبعها بقوله 

 .(25الزخرف ) (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة املكذبني)فكانت النتيجة  .(24الزخرف ) (كافرون
فحق عليها القول فدمرناها )من سورة الزخرف وقوله  25نرى هنا الربط املنطقي واملوضوعي بني اآلية 

وأصحاب )وقد ذكر املترفني على أم أصحاب الشمال يف سورة الواقعة يف قوله  . (16إلسراء ا) (تدمريا
إم كانوا قبل ذلك * ال بارد وال كرمي * وظل من حيموم * يف مسوم ومحيم * الشمال ما أصحاب الشمال 

" العريب من  والشمال جاءت يف اللسان (46-41الواقعة ) (وكانوا يصرون على احلنث العظيم* مترفني 
فأصحاب " واملعىن احلقيقي هو دوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه"وتعين الشمول وأمر شامل " مشل

يف أيديهم كل مقاليد األمور والنعم واختصوا ا دون غريهم " مشلوا"الشمال هم املترفون وهم الذين مجعوا 
ومن خواص هؤالء أن اليوم اآلخر بالنسبة هلم ليس أكثر . وكانوا أعداء لكل تغيري إجيايب" امتيازام اخلاصة"

أوآباؤنا * وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا ملبعوثون )من جمرد أسطورة ومهزأة وذلك يف قوله 
 .(48- 47الواقعة ) (األولون

عالقات االجتماعية واالقتصادية لد ذكر القرآن الكرمي أن هذا القانون بدأ بالعمل ببداية اإلنسان احلديث ذ ال
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح )واللغة اردة وقد بدأ اإلنسان احلديث بنوح، لذا أتبع اآلية بقوله 

 .(17اإلسراء ) (وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا
. وقد عرب عنه بالدمار" ةهالك األشياء املادي"فهناك هال القرى واحلضارات : وأخريا جيب أن منيز أنواع اهلالك

وقوله  .(1املسد) (تبت يدا أيب هلب وتب)أما فشل األعمال وخيبتها وبطالا فقد عرب عنه بالتباب كقوله 
" التبار"أما فشل األفكار وخيبتها وبطالا فقد عرب عنه مبصطلح  .(101هود ) (وما زادوهم غري تتبيب)

 (إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون)وقوله  .(7اإلسراء ) (وليتربواما علوا تتبريا)كقوله 
 .(139األعراف )
 :من وقف يف وجه دعوة نوح -د

" املأل"يف ضوء الترتيل نرى أن أعداء دعوته عليه السالم هم الناس املستفيدون من الوضع القائم وهم 
وفيه " نفوذا"الذين ملؤوا ماال وجاها  فالتغيري فيه إنقاص للمأل" الكهنة"أصحاب االمتيازات ورجال الدين 

وقد قلنا إن عبادة مظاهر الطبيعة كانت العبادة السائدة عند قوم . فقدان لسيطرة رجال الدين على الناس
وكل عبادة وثنية هلا كهنتها، فمظاهر الطبيعة هي " الشمس، القمر، النجوم، الرعد، الربق، األار"نوح 

آلهلة لدى الناس لذا فاآلهلة والكهنة مرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا وثيقا وهذا ما اآلهلة، والكهنة هم مندوبو ا
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* وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا )عرب عنه القرآن بكل دقة بقوله 
 . (24-23نوح ) (وقد أضلوا كثريا وال تزد الظاملني إال ضالال

. فمظاهر الطبيعة هي اآلهلة (…تذرن ودا)مث أعاد الفعل مرة ثانية  (تذرن آهلتكم)هنا نالحظ كيف استعمل 
فهم الكهنة مندوبو اآلهلة للناس، واعتقد أن القول الذي يقول بأن " ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر"أما 

 :ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا عبارة عن أصنام غري صحيح لألسباب التالية
 .ا لقال عنها آهلة ولدجمها مع اآلهلةلو كانت أصنام - 1
يف عهد نوح ال يسمح بنحت األصنام إذ أن حنت األصنام حيتاج إىل " وسائل اإلنتاج"ن الوضع اإلنتاجي  - 2

وسائل للنحت وإىل مفاهيم هندسية بعدية وهذه املفاهيم اهلندسية مل تظهر عند اإلنسان إال بظهور األبنية 
 .حيمل مفاهيم هندسية بعدية حيث أن البناء" االستقرار"

مظاهر الطبيعة أو األصنام ليست من العاقل فإذا كان اإلنسان يعبد الشمس فال نقول أن الشمس أضلته  - 3
اخل هو …ففي هذه احلالة سيكون العقاب للشمس ألا هي اليت أضلته، بينما كان تعليقه على ود وسواع

  .(24نوح ) (الوقد أضلوا كثريا وال تزد الظاملني إال ضال)
فهل مظاهر الطبيعة أو األصنام تضل الناس عن عبادة اهللا الواحد وقد وصفهم بالظلم وهل مظاهر الطبيعة 

واألصنام تظلم وهذه كلها صفات للعاقل أم أن الناس الذين يدعون إليها هم الذين يضلون اآلخرين 
 ويظلموم؟

أن املترفني ورجال الدين يضلون الناس ويوقعوم يف  وأعتقد أن هذه الظاهرة مازالت إىل يومنا هذا حيث
 .لذا فإن اإلسالم دين مدين وال يوجد فيه رجال دين". الباطل"الوهم 

 :أما موقف املأل فقد عرب عنه كما يلي
 .هنا نالحظ كل املأل بدون استثناء (60األعراف ) (قال املأل من قومه إنا لنراك يف ضالل مبني) -
لذين كفروا من قومه ما نراك إال بشر مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي فقال املأل ا) -

 .(27هود ) (وما نرى لكم عينا من فضل بل نظنكم كاذبني
من سورة األعراف نالحظ كيف ذكر املأل كله كطبقة وكان موقف املأل ككل هو ختطئة نوح  60يف اآلية 
ولكن بعد فترة هناك جزء من املأل اقتنع مع نوح وبقي  .(60األعراف ) (مبنيإنا لنراك يف ضالل )بقوهلم 

 .(27هود ) (فقال املأل الذين كفروا من قومه)اجلزء اآلخر ضد نوح وضد من معه من املأل لذا جاءت اآلية 
نظنكم بل )ولكن االام كان بالتكذيب بقوهلم " أضل الطريق"فكان االام ليس بالضالل واخلطأ كقولنا 

 .وهنا فعل ظن يعين اليقني ال الشك (كاذبني
 :أما التهم اليت وجهت إىل نوح ومن معه فهي كالتايل

إن البطش بأية دعوة إنسانية تدعو إىل التوحيد والتطور من قبل أعداء التطور وعهم املستفيدون من ثبات 
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 ؟األوضاع والكهنة، هذا البطش حيتاج إىل مربرات، فما هي هذه املربرات
أي أن هذه الدعوة جاءت لتضلل الناس وختدعهم وحتيدهم  (إنا لنراك يف ضالل مبني)الضالل والتكذيب 

عما وجدوا آباءهم عليه وهذا املربر بقي إىل حني دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم وإىل يومنا هذا بأشكال 
 :متعددة حسب الظروف املوضوعية وسلم التطور وذلك يف قوله تعاىل

 .(22الزخرف) (قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل) -
وكذلك ما ارسلنا من قبلك يف قرية من نذير غال قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم  -

 .(23الزخرف 0) مقتدون
- ( كافرونقال أولو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم قالوا إنا مبا أرسلتم) ( 24الزخرف). 
 .(10إبراهيم ) (تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا) -

هنا نالحظ أن هذه السنة وهي االستمرارية على ما ورثوه عن الىباء هي احلجة الكربى ألعداء التطور وهنا 
ات وهذا اخلوف على أيضا أعطى تعريفا دقيقا ألعداء التغيري والتطور وهم املترفون من املأل أصحاب االمتياز

 .(27هود ) (وما نرى لكم علينا من فضل)االمتيازات وضح يف قوله 
بل )فإذا اكتسبت الدعوة األنصار يتطور االام إىل التكذيب . وهكذا نفهم التهمة االوىل وهي الضالل املبني

ديدة تريد استالم مث يتطور إىل احلجة أن الدعوة اجل (117الشعراء ) (إن قومي كذبون ) (نظنكم كاذبني
  .(24املؤمنون ) (يريد أن يتفضل عليكم)السلطة 

واالزدراء  .(38هود ) (وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه)وهذا التكذيب يرافقه ظاهرة السخرية 
 .(31هود ) (وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا خريا)

  :لتطور فهيأما اإلجراءات اليت يتخذها أعداء التجديد وا
 .(13إبراهيم ) (لنخرجكم من أرضنا)النفي  -
 .(12إبراهيم ) (ولنصربن على ما آذيتمونا) "التعذيب"األذى  -
 .(116الشعراء ) (تلكونن من املرجومني)الرجم  -
 .(9القمر ) (وقالوا جمنون وازدجر)الزجر  -
آمر، فأعطاء التقدم والتطور يتآمرون ملنع واملكر هو الت (22نوح ) (ومكروا مكرا كبارا) "التآمر"املرك  -

تقدم عملية التطور إىل األمام ويتهمون عاة التطور والتقدم بالتآمر وقد حصل هذا فعال عندما ام فرعون 
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة )موسى والسحرة بالتآمر يف قوله 

  .(123األعراف ) (تعلمون لتخرجوا منها أهلها فسوف
 (يريد أن خيرجكم من أرضكم فماذا تأمرون* قال املأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ) :وقوله

 .. (110-109األعراف )
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وأحد معاين الفر يف اللسان العريب هو النيل منه وخرق  .(6نوح ) (فلم يزدهم دعائي إال فرارا)الفرار  -
 .الن إذا نال منه وخرق عرضهعرضه فنقول فالن يفر من ف

ذوو حجة " التطور"حيث أن حجة التحجر والتزمت ضعيفة جدا ودعاة التوحيد : عدم اإلصغاء لقيام احلجة -
وإين كلما )قوية جدا، فأحد ردود الفعل ضدهم هي عدم اإلصغاء إليهم ومنع اآلخرين من اإلصغاء إليهم 

 . (7نوح ) (استغشوا ثيام واصروا واستكربوا استكبارادعوم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذام و
 :ويف هذا اال نرى أن ننوه إىل املعاين التالية

وهو االستدارة وهي عبارة عن الشكل اهلندسي " فلك"فالفلك جاءت من . التمييز بني الفلك والسفينة - 1
عضها ببعض بألياف طبيعية هلا شكل قريب للسفينة قبل نزوهلا يف املاء، فالفلك عبارة عن قطع خشبية مربوط ب

أما السفينة فهو الفلك عندما جيري يف املاء فترتطم به . منا لدائري أو البيضوي من أحد أطرافها على األقل
وله أصل واحد وهو تنحية الشيء عن وجه الشيء اآلخر " سفن"ومن هنا جاءت السفينة من فعل . األمواج

ا تقشرهأي أن السفينة تسفن املاء كأ. 
لقد مسى كل أعداء نوح بالظاملني، وقد شرحت يف مبحث الفرقان معىن الظلم وأن الشرك عبارة عن  - 2

 :ظلم، واملظهر الرئيسي للشرك هو وقف عملية التطور من حيث املعرفة ومن حيث التشريع
 .(28املؤمنون ) (فقل احلمد هللا الذي جنانا من القوم الظاملني) -
 .(37هود ) (يف الذين ظلموا إم مغرقون وال ختاطبين) -
 .(24نوح ) (وقد أضلوا كثريا وال تزد الظاملني إال ضالال) -
 :التمييز بني اجلهر والعلن يف قوله -3
 .(8نوح ) (مث إين دعوتكم جهارا) -
 .(9نوح ) (مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا) -

ك فرقا بني اجلهر والعلن، فاجلهر جاءت من اجلمال فنقول فالن من سورة نوح تبني لنا أن هنا 9-8يف اآليتني 
إين دعوم )فعندما قال . استجهرته أي راعين مجاله وكثر يف عيين، وفالن ذا جهرة أي منظره جتتهره األعني

أي أنه كان يف دعوته هلم لطيفا جدا وبدون أية فظاظة وهذا أيضا ما أمر اهللا به موسى  .(8نوح ) (جهارا
 (44-43طه ) (فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى* اذهبا إىل فرعون إنه طغى )ما أرسله إىل فرعو عند

فهذا يعين أن الدعوة أخذت الوجه العلين والوجه  (9نوح ) (إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا)أما قوله 
 .السري

ألنبياء ودعاة التشريع وهم الرسل كانوا إن مسار القصص القرآين يبني أن دعاة التطور والتقدم وهم ا -4
ذوي أتباع قالئل وكانوا مغلوبني على أمرهم فكان اهللا يتدخل لنصرم وتدخل اهللا هو من خالل ظواهر 

 (وكذبوا بآياتنا)فقال عن الظاملني . 6الطبيعة وقوانينها لذا مسى هذه الظواهر آيات اهللا يف سورة اجلاثية اآلية 
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فقد كذب الظاملون  (26املؤمنون ) (رب انصرين مبا كذبون)وقول نوح  (86- 10 املائدة/39البقرة )
 .بالفلك وبالطوفان ومها من آيات اهللا فنصره اهللا ما

فإن توليتم فما )لقد بدأ اإلسالم بنوح وانتهى مبحمد صلى اهللا عليه وسلم حيث ذكر منذ نوح يف قوله  - 5
وبالنسبة للنيب صلى اهللا  (72يونس ) (مرت أن أكون من املسلمنيسألتكم من أجر إن أجري إال على اهللا وأ

وهذه  (3املائدة ) (اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا)عليه وسلم 
اآلية كما شرحت سابقا هي آخر آية من آيات احلدود أو من آيات أم الكتاب أنزلت على حممد صلى اهللا 

شرع لكم من الدين )ا ختم التشريع اإلهلي لإلنسان وبدأ التشريع اإلنساين ضمن حدود اهللا، عليه وسلم و
 .(13الشورى ) (اآلية …ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك

الدين اإلسالمي هو سلم التطور يف الرساالت والنبوات حيث ختمه حممد صلى اهللا عليه وسلم وبعد النيب 
اإلنسان قادرا بنفسه على تطوير معارفه وتطوير تشريعاته ضمن حدود اهللا اليت  صلى اهللا عليه وسلم أصبح

أعطيت حملمد صلى اهللا عليه وسلم فقط يف أم الكتاب لذا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم هو اخلامت وبه بدأ 
 .اإلنسان احلديث واملعاصر

 طري األولني كما يقول البعض؟هل القصص القرآين هو من أسا: واآلن ميكن أن نطرح السؤال التايل
 .أترك استنتاج جواب هذا السؤال للقارئ نفسه يف ضوء ما سردناه يف هذا املبحث حول نوح

 هود: الفرع الثاين

 :لقد جاء ذكر هود أو اإلشارة إىل ذكره يف اآليات التالية
 .72- 65األعراف  -
 .89، (60إىل  50من )هود  -
 .139، 124الشعراء  -
 .26- 21األحقاف  -
 .21-18القمر  -
 .8- 6-4احلاقة  -
 .12ق  -
 .16-13فصلت  -
 .9إبراهيم  -

بعد هالك قوم نوح وجناته يف السفينة هو ومن معه، حققت اإلنسانية بنبوته قفزة نوعية بركوب املاء واجتياز 
حصلت يف الفترة وبعد هذه القفزة حصلت قفزة نوعية كربى وهي تذليل األنعام وهذه القفزة . العوائق املائية
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  :الواقعة بني نوح وهود ومن جراء هاتني القفزتني حصل ما يلي
فنتج عن تذليل األنعام أمران  (12نوح ) (وميددكم بأموال وبنني)حتقق نبوة نوح باالستقرار والبناء  -

 :هامان
ب مما هيأ له االستقرار االستقرار إذا بدأ اإلنسان باستغالل األنعام واستعماهلا للزراعة وللطعام وللركو -   أ

 .وبالتايل البناء بأبسط صورة ووفرت له من جلودها وأوبارها مادة أولية للباس
حيث أن األنعام كانت وسيلة النقل الربية باإلضافة إىل الفلك " اهلجرة"االنتشار الواعي يف األرض  -  ب
ونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تك)وذلك يف قوله " وسيلة النقل املائية"

 .(7النحل ) (رحيم
لذا ففي الفترة الواقعة بني نوح وهود حصلت هاتان الظاهرتان معا ظاهرة االستقرار وظاهرة تذليل األنعام 

 .(129- 128الشعراء ) (وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون* أتبنون بكل ريع آية تعبثون ) :وجاء قوله تعاىل
هو املكان املرتفع، حيث كان يف معلومات قوم هود طوفان نوح فاختذوا االحتياطات ضد الطوفان فالريع 

ومبا أن األمكنة املرتفعة حتتاتج ملصادر املياه  (أتبنون)وبنوا يف األماكن املرتفعة وهنا ذكر البناء صراحة بقوله 
وتتخذون )فقال " مصنع"احلفر مصطلح فقد حفروا حفرا لتجميع املياه يف هذه األماكن وقد أطلق على هذه 

 .هنا جاءت للراحة من نقل املياه إىل هذه األماكن (ولعلكم ختلدون)و (مصانع لعلكم ختلدون
واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون )ولتبيان أن األنعام واألبنية حصلت خمعا ويف الفترة الواقعة بني نوح وهود قال 

ولكي يبني أن هذا االستقرار ووجود نوع من البناء واألنعام  (133- 132الشعراء ) (أمدكم بأنعام وبنني* 
 .(134الشعراء ) (وجنات وعيون) :املذللة أدت إىل ظهور الزراعة بأبسط أنواعها أتبعها بقوله

  :أما ظاهرة االنتشار فقد وردت يف قوله تعاىل
ذا يعين أن هناك عادا الثانية على األقل، فه (عادا األوىل)مبا أنه قال  (50النجم ) (وأنه أهلك عادا األوىل) -

 .ومل يذكر لفظة األوىل بالنسبة لثمود أو مدين ألنه ال يوجد إال مثود واحدة ومدين واحدة
 .(7- 6الفجر ) (إرم ذات العماد* أمل تر كيف فعل ربك بعاد ) -

أي هنا " األرومة"وتعين األصل ومنها جاء مصطلح " أرم"فهنا أعطى وصفا لعاد هو إرم، وقد جاءت من 
 .يتكلم عن عاد األصل وليس الناس الذين تفرعوا عنها

عاد "هنا بني أن عادا األوىل هي عاد األصل وإليها أرسل هود لذا قال  (60هود ) (أال بعدا لعاد قوم هود) -
 .أي هناك عاد ليسوا بقوم هود" قوم هود

 (21األحقاف ) (اآلية..من بني يديه ومن خلفه واذكر أخاد عاد إذ أنذر قومه باألحقاف وقد خلت النذر) -
وهذه املنطقة . هنا ذكر املكان وهو األحقاف للداللة على أن هناك أمكنة أخرى غري األحقاف كانت مسكونة

ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا )عبارة عن منطقة غزيرة األمطار لقوله 
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 (يرسل السماء عليكم مدرارا)هنا الحظ قوله  .(52هود ) (وال تتولوا جمرمني ويزدكم قوة إىل قوتكم
حيث ال ميكن للحفر يف األماكن املرتفعة أن  .(129الشعراء ) (وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون) :وقوله

 .متلتئ باملياه إال إذا كانت األمطار غزيرة
 

 :طريقة الوحي إىل هود
يرسل الرسل من املالئكة باسم النذر، وكان نوح أول رسول ونيب من جنس لقد قلنا إن اهللا كان قبل نوح 

هذها لناحية بقيت أيضا بالنسبة هلود،  (24املؤمنون ) (ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة)البشر لذا قال له قومه 
األحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه ب) :ولكن بالنسبة هلود جاءت النذر قبله وعاصرته وذلك يف قوله تعاىل

الشعراء ) (كذبت عاد املرسلني) :وقوله .(21األحقاف ) (اآلية..وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه
123).  

إذ جاءم * فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود )وقوله . املرسلون هنا هم هود والنذر
وقد أنكر قومه هذا أشد  (14-13فصلت ) (آليةا …الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال تبعدوا إال اهللا

أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم )اإلنكار على أن يوحي اهللا إىل بشر مثلهم ومنهم، وقد جاء هذا يف قوله 
 . (69األعراف ) (اآلية…على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح

 (قالوا لو شاء ربنا ألنزل مالئكة فإنا مبا أرسلتم به كافرون)ولقد أورد قومه نفس حجة قوم نوح بقوهلم 
 . (14فصلت )
 

 :لنبحث اآلن ما هي رسالة هود
لقد أرسل هود إىل قومه برسالة التوحيد مع حصول تطور مبظاهر الشرك عند قوم هود ختتلف عما كانت 

 :وقد جاءت دعوة التوحيد يف قولهعليه عند قوم نوح وهذا االختالف هو تعدد اآلهلة مع االختصاصات بينها 
هنا ذكر  .(50هود ) (وإىل عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه إن أنتم إال مفترون)

فماذا افترى قوم هود؟ االفتراء هو توزيع االختصاص على اآلهلة كأن نقول إاله . مع دعوة التوحيد االفتراء
 :ضب، إاله احلرب، وهكذا دواليك وقد جاء هذا التخصص يف قوله تعاىلاملطر، إاله احلب، إاله الغ

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اهللا ا من ) -
 .(71األعراف ) (سلطان فانتظروا إين معكم من املنتظرين

 .األمساء افتريت من قبلهم وقبل آبائهم هنا قال األمساء هو للتمييز بني اآلهلة، وهذه
 .(54هود ) (إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء قال غين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشركون) -

وقد كانت  (*بعض آهلتنا)هنا بني أيضا أن هناك آهلة السوء وبالضرورة يوجد آهلة النفع واخلري لذا قال 
قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما ) :بقوله (بعض آهلتنا بسوء)بع قوله رسالة هود هي التوحيد لذا أت
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 . (54هود ) (تشركون
ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا ) :باإلضافة إىل التوحيد كانت رسالته حتتوي على االستغفار والتوبة لقوله

 هنا يف رسالة هود حص .(52هود ) (اآلية… إليه
وح وهو أن األضداد هلا إله واحد حيث مل يستوعب الناس يف ذلك الوقت وحدة ل تطور هام عن رسالة ن

األضداد وظهر هذا اجلهل بتعدد اآلهلة واالختصاصات بينهاز لذا كانت رسالة هود هي التوحيد والتوبة 
أبلغكم * قال يا قوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني )واالستغفار وال أكثر من ذلك فقال 

 .(رساالت ريب)هنا ال حظ كيف قال  (68- 67األعراف ) (االت ريب وأنا لكم ناصح أمنيرس
 

 :موقف قومه من رسالته
قالوا أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا )الكفر واإلنكار واإلصرار على اتباع ج اآلباء  - 1

 .(14فصلت ) (مبا أرسلتم به كافرون فإنا) (70األعراف ) (فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني
قال املأل الذين كفروا من )والتكذيب من قبل املأل أصحاب السلطة واملال؛ " السفاهة"االام باجلنون  - 2

 .(66األعراف ) (قومه إنا لنراك يف سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبني
 

 :نبوة هود
 بشر ا قومه فتحققت على سلم التطور يف الفترة لقد كانت نبوة هود هي التأكيد على نبوة نوح واليت - 1

واتقوا الذي )الواقعة بني نوح وهود وهي االستقرار والبناء وتذليل األنعام واليت أصبحت حقيقة معروفة 
 :وقوله (134-133- 132الشعراء ) (وجنات وعيون* أمدكم بأنعام وبنني * أمدكم مبا تعلمون 

  .(25ألحقاف ا) (فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم)
قالوا يا هود ) :ومبا أن هذه النبوة أصبحت حقيقة ملموسة لذا طلب قومه منه البينات غري اليت ذكرت بقوله

قالوا أجئتنا لتأفكنا ) :وقوله .(53هود ) (ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك وما حنن لك مبؤمنني
قال إمنا ) :فكانت بينة هود هي الوعيد بقوله (22األحقاف ) (قنيعن آهلتنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصاد

فلما رأوه عارضا مستقبل ) (23األحقاف ) (العلم عند اهللا وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم قوما جتهلون
 .(24األحقاف ) (أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

وم اآلخر بتاتا يف نبوة هود وال الساعة وال البعث وال الصور واجلنة والنار، كل هذه مل يذكر الي - 2
إين أخاف عليكم عذاب )املعلومات كانت غري واردة يف نبوته، وإمنا ملح لليوم اآلخر بشكل غري مباشر بقوله 

ا بأن هناك علم -يعين عذاب اليوم اآلخر" عذاب يوم عظيم"هذا إن كان – (59األعراف ) (يوم عظيم
فاستجبنا له فنجيناه وأهله )آيات ذكر فيها العذاب العظيم وتعين عذابا يف الدنيا ال يف اآلخرة وذلك يف قوله 

 (156الشعراء ) (وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم) :وقوله (76األنبياء ) (من الكرب العظيم
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حيث ذكر اليوم اآلخر  (189الشعراء) (مفأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظي) :وقوله
وإىل مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا اهللا ) :صراحة ألول مرة وملرة واحدة يف نبوة شعيب يف قوله

 .(36العنكبوت  ) (وارجوا اليوم اآلخر وال تعثوا يف األرض مفسدين

 األنبياء والرسل: الفرع الثالث

  :والرسل وكيف صنفهم القرآن أن ننوه إىل النقاط التالية ال بد لنا عند حبث موضوع األنبياء
إن آدم املصطفى الذي هوأبو اإلنسانية مل يكن وحده بل كان معه بشر آخرون اصطفاه اهللا منهم وبدأ  - 1

بتعليمه التجريد وهو بدوره علم اآلخرين، فالناس هم أبناء آدم ليس بالضرورة من صلبه وإمنا أبناءه باألنسنة 
فهذا يعين أنه " يا بين آدم"لذا فعندما يقول تعاىل . وهكذا… ابن مدينة دمشق. نا ابن جامعة دمشقكقول

  .خياطب أبناء آدم الذين هم من صلبه والذين هم أبناؤه باألنسنة
على ) (إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران) :فهنا يظهر متاما االصطفاء آلدم يف قوله تعاىل

فحصل االصطفاء من  (34آل عمران ) (ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم) .(33آل عمران ) (نيالعامل
 (ذرية بعضها من بعض) :اهللا آلدم من بني من هم معه من البشر ولنوح وآلل إبراهيم وآل عمران وأما قوله
إمنا من ذريته أي من نسله فهذا يعين أن نوحا وآل إبراهيم وآل عمران هم من أبناء آدم ليس باألنسنة فقط و

وان آدم املصطفى ليس نبيا وال رسوال حيث أن النبوة والرسالة بدأت إىل بين البشر بنوح لقوله . املباشرين
ومن هنا جند أن عدد  (163النساء ) (اآلية… إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوحي والنبيني من بعده)تعاىل 

 .نبيا منهم من هو نيب ومنهم من هو نيب ورسول 24 األنبياء الذين ذكروا يف الرآ، هو
زكريا، حيىي، عيسى، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، هارون، إمساعيل، "عندما ذكر يف سورة مرمي  - 2
أولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من ذرية آدم وممن محلنا مع نوح ومن ذرية )قال عنهم " إدريس

 .(58مرمي  ) (هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجدا وبكياإبراهيم وإسرائيل وممن 
من آل عمران والبقية ما عدا إدريس هم من ذرية إبراهيم " عيسى"نرى يف سورة مرمي أن زكريا وحيىي ومرمي 

تج أن آل ومنه نستن .(58مرمي ) (وممن محلنا مع نوح)كلهم من ذرية آدم ولكنهم ليسوا من ذرية نوح لقوله 
ومبا أن يعوقب ". من محلنا مع نوح"إبراهيم وآل عمران هم من ذرية آدم وليسوا من ذرية نوح بل من ذرية 

منهم وهو امللقب إسرائيل فإن بين إسرائيل ليسوا من ذرية نوح وال سام ابن نوح، وعليه فإن النظرية السامية 
  .ليست أكثر من وهم

وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل ) :ين إسرائيل يف قولهوقد أكد القرآن هذه الفكرة حول ب
 .(3-2اإلسراء ) (ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبد شكورا* أال تتخذوا من دوين وكيال 

ومبا أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم هو من ذرية إمساعيل لذا فهو من ذرية آدم من نسله أي من حيث الدم 
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ي أبدا أن يكون كل العرب من ذرية إمساعيل أو ذرية آدم، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم وليس من الضرور
 .ينتسب دما إىل إمساعيل، وقومية إىل العرب

 :لقد وردت أمساء األنبياء بشكل رئيسي يف السور التالية - 3
 :ورد فيها: سورة األنعام -أ

ووهبنا له إسحاق  * نشاء إن ربك حكيم عليهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من) -
ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 

وإمساعيل واليسع ويونس ولوطا * وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس كل من الصاحلني * وكذلك جنزي احملسنني 
 (*وذريام وإخوام واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم ومن آبائهم* وكال فضلنا على العاملني 

 .(87-83األنعام )
 :ما يلي 87-83نالحظ يف سورة األنعام يف اآليات 

أولئك )نبيا بشكل مباشر وورد فيها حممد صلى اهللا عليه وسلم بشكل غري مباشر يف قوله  18أنه ورد فيها  -
حيث يف هذه اآلية اخلطاب موجه إىل حممد صلى اهللا  (90ألنعام ا) (اآلية…الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده

 .عليه وسلم
قلنا اهبطوا منها مجيعا فإما )نالحظ أيضا بشكل صريح أن آدم ليس بنيب إذا أجرينا تقاطعا بني اآليتني  -

ب ففي هذه اآلية اخلطا (38البقرة ) (يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون
  .(38البقرة ) (اآلية…فإما يأتينكم مين هدى)موجه إىل آدم املصطفى ومن معه وقال هلم بصيغة املستقبل 

وقوله  (84األنعام ) (اآلية… ووهبنا له إسحاق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل) :وإذا أخذنا قوله
اطع نستنتج أن آدم املصطفى ليس له من هذا التق (90األنعام ) (أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده)

 .عالقة بنبوة وال رسالة
موسى، هارون، إبراهيم، لوط، إسحاق، يعقوب، نوح، : سورة األنبياء وقد ورد فيها األمساء التالية - ب

، "عيسى"، زكريا، حيىي، مرمي "ذو النون"داوود، سليمان، أيوب، إمساعيل، إدريس، ذو الكفل، يونس 
وما أرسلناك )وقد ورد فيها بشكل غري مباشر حممد صلى اهللا عليه وسلم يف قوله " 17"وعددهم سبعة عشر 

 .(107األنبياء ) (إال رمحة للعاملني
موسى، هارون، إبراهيم، نوح، هود، صاحل، لوط، شعيب، : وقد ورد فيها األنبياء: يف سورة الشعراء -ج

على قلبك * نزل به الروح األمني ) :يف قولهوقد ورد فيها بشكل غري مباشر حممد صلى اهللا عليه وسلم 
 .(195-193الشعراء ) (بلسان عريب مبني* لتكون من املنذرين 

زكريا، حيىي، عيسى، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، موسى، هارون، إمساعيل، : يف سورة مرمي وقد ورد فيها -د
فإمنا يسرناه بلسانك لتبشر به ) إدريس، وقد جاء ذكر حممد صلى اهللا عليه وسلم بشكل غري مباشر يف قوله
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 .(97مرمي ) (املتقني وتنذر به قوما لدا
نوح، إبراهيم، إسحاق، موسى، هارون، إلياس، لوط، يونس، وقد ورد فيها بشكل : يف سورة الصافات -هـ

الصافات ) (فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون)غري مباشر خطاب حملمد صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 
149). 

 :من هذه السور اخلمس نستنتج ما يلي
 :نبيا هم 24أن عدد األنبياء الذين ورد ذكرهم يف الكتاب هو 

-10يعقوب، -9إسحاق، -8إمساعيل، -7إبراهيم، -6لوط، - 5شعيب، -4صاحل، -3هود، - 2نوح، -1
زكريا، -17سليمان، -16داوود،  - 15هارون، -14موسى، - 13أيوب،  -12يونس، - 11يوسف، 

حممد صلى اهللا عليه - 24عيسى، -23اليسع، -22إلياس، -21إدريس، -20ذو الكفل، -19ىي، حي - 18
 .وسلم

 13وإذا تصفحنا اآليات الواردة يف هذه السور اخلمس مع آيات أخرى رأينا أن عدد الرسل من هؤالء هو 
 :والرسل هم. ثالثة عشر رسوال والباقي أنبياء

 .(1نوح) (ن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليمإنا أرسلنا نوحا إىل قومه أ) :نوح - 1
 .(125-124الشعراء ) (إين لكم رسول أمني* إذا قال هلم أخوهم نوح أال تتقون )

 .(125-124الشعراء ) (إين لكم رسول أمني* إذ قال هلم أخوهم هود اال تتقون ) :هود - 2
 .(143- 142الشعراء ) (سول أمنيإين لكم ر* إذ قال هلم أخوهم صاحل أال تتقون ) :صاحل - 3
 .(162-161الشعراء ) (إين لكم رسول أمني* إذ قال هلم أخوهم لوط أال تتقون ) :لوط - 4

 .(133الصافات ) (وإن لوطا ملن املرسلني)
 .(178-177الشعراء ) (إين لكم رسول أمني* إذ قال هلم شعيب أال تتقون ) :شعيب - 5
 .(139الصافات ) (نيوإن يونس ملن املرسل) :يونس - 6
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثري منهم ) :إبراهيم - 7

 .(26احلديد ) (فاسقون
 .(54مرمي ) (واذكر يف الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا) :إمساعيل - 8
 .(123الصافات ) (وإن إلياس ملن املرسلني) :إلياس - 9

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن ) :يوسف - 10
 .(34غافر ) (يبعث اهللا من بعده رسوال كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب

 .(51مرمي ) (واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبيا) :موسى - 11
 .(49آل عمران ) (اآلية..ورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جيئتكم بآية من ربكم) :سىعي - 12
ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان ) :حممد صلى اهللا عليه وسلم - 13
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 .(40األحزاب ) (اهللا بكل شيء عليما
وسى وهو الرسالة أي جمموعة كاملة من التشريعات وبعد أما الباقي فهم أنبياء وليسوا رسال، وبدأ الكتاب مب
ورسوال إىل ) :مع بعض التعديالت لذا قال" كتاب موسى"موسى جاء الكتاب إىل عيسى وهو شريعة موسى 

وبعد ذلك جاء الكتاب إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو اخلامت وأم  .(49آل عمران ) (بين إسرائيل
  .اهللا عليه وسلمالكتاب هي رسالة حممد صلى 

فكل من جاء بعد موسى حكم بشريعة موسى حىت عيسى، مث جاءت رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم وهي 
 .الرسالة اخلامت وختتلف عن كل الكتب اليت قبلها بأا حدودية ومسيت عوضا عن الكتاب بأم الكتاب

 :أما األنبياء فهم
 .(…اهللا وهبنا له إسحاق فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون) :إسحاق - 1
 .(49مرمي ) (ويعقوب وكال جعلنا نبيا) :يعقوب - 2
 .(53مرمي ) (ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا) :هارون - 3
 .(56مرمي ) (واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا) :إدريس - 4
 :سليمان-8داوود، -7حيىي،  -6زكريا،  - 5

مرمي ) (يا حيىي خذ الكتاب بقوة)لواقعة بني موسى وعيسى فهم أنبياء فقط أما قوله وقد جاؤوا يف الفترة ا
أما قول زكريا الوارد يف اآلية . فالكتاب هنا هو كتاب موسى ألن حيىي وزكريا كانا على شريعة موسى .(12

ن حيث أن فهذا يعين أن هناك صلة رحم بني آل يعقوب وآل عمرا .(6مرمي ) (يرثين ويرث من آل يعقوب)
ذرية )آل يعقوب هم من آل إبراهيم وزكريا من آل عمران لذا قال عن آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران 

 .(34آل عمران ) (بعضها من بعض
  :ذو الكفل -9

 .جاء ذكرهم يف سوريت األنبياء واألنعام ومل يذكر هلم أية رسالة :اليسع -10
 :أيوب -11

ن نستنتجها من هذه السور آخذين بعني االعتبار منهجنا املتبع يف هذا ما هي االستنتاجات اليت ميكن أ
 :الكتاب

أي " معرفة"فالزبور هو نبوة داوود فقط وهو كتاب نبوة فقط . ما هو الزبور؟ أمل يؤت داوود زبورا - 1
حيث ذكر فالزبور هو نبوة داوود أما شريعته فقد كانت شريعة موسى . متجانس مع التوراة واإلجنيل والقرآن

حىت أى اآلية بقوله  (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده) :الزبور يف مقام النبوات يف قوله
  .(163النساء ) (وآتينا داوود زبورا)

وربك أعلم مبن يف ) :ولكي يبني أن أفضل األنبياء بعد موسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم قال
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لقد بني يف هذه  .(55اإلسراء ) (ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض وآتينا داوود زبوراالسموات واألرض 
 .اآلية بشكل قاطع أن الزبور أعطى أفضلية لداوود على كثري من األنبياء

ولكي يبني أن الكتاب واحلكمة هي من الرسالة، والرسالة ال تأيت إال لنيب أي تضاف إىل النبوة إضافة قال 
 ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به وإذ أخذ اهللا)

آل  (ولتنصرنه قال ءأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
الكتاب هنا نالحظ كيف ذكر بعد النبيني اإلضافة وهي كتاب وحكمة حيث جاءت منكرة ألن ). 81عمران 

  .مل يأت إال إىل موسى وعيسى وحممد عيهم السالم" كود كامل"واحلكمة كمجموعة كاملة 
عن " التشريع واألخالق"ولكي يفصل الكتاب . أما بقية األنبياء فقد جاء جزء منه حسب التطور التارخيي

ن الرب من آمن باهللا واليوم ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولك)النبوة بالنسبة لألنبياء قال 
 .هنا نالحظ كيف وضع الكتاب والنبوة (177البقرة ) (اآلية…اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني

هو الزبور، " أي كتاب وحكمة"لذا فإن الكتاب الوحيد الذي يشكل نبوة فقط وال يوجد فيه أية رسالة 
أومل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين * األولني  وإنه لفي زبر)فالزبور كله معلومات لذا قال عن القرآن 

وقوله . هنا أؤكد أن علماء بين إسرائيل ليسوا األحبار وإمنا بقية العلماء .(197-196الشعراء ) (إسرائيل
كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس )تعاىل 

لذا فإن داوود هو من اليهود ونيب فقط، وليس من بين إسرائيل  (213البقرة ) (اآلية..ا فيهفيما اختلفو
 .ونرى أيضا كيف نوه بأنه يوجد يف الزبور علوم قرآنية. ولكنه من ذرية نوح وكذلك سليمان وأيوب

نا مع نوح لقد ورد ذكر يوسف وموسى وهارون يف سورة مرمي على أم من ذرية آدم ومن ذرية من محل - 2
ووهبنا له إسحاق )وليس من ذرية نوح وجاء ذكرهم يف سورة األنعام على أم من ذرية نوح يف قوله 

ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
 .(84األنعام ) (وكذلك جنزي احملسنني

وكذلك موسى وهارون وبالتايل نستنتج أن . ايل هو من آل إبراهيموحنن نعلم أن يوسف هو ابن يعقوب وبالت
أما أيوب . يوسف وموسى وهارون هم من ذرية نوح من طرف األم وهم من ذرية غرباهيم من طرف األب

وداوود وسليمان فهم من ذرية نوح وليس هلم عالقة بآل يعقوب حيث أن آل يعقوب كانوا معروفني بعد 
كر أن داوود كان نكرة يف بين إسرائيل وصار ملكا بشجاعته حيث كان جنديا عند أما القرآن فيذ .موسى

فهزموهم بإذن اهللا وقتل داوود جالوت وآتاه اهللا )حىت اآلية  246طالوت وذلك يف سورة البقرة من اآليات 
ضل على امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو ف

 .(251البقرة ) (العاملني
هنا نالحظ كيف مل يذكر الكتاب مع داوود، وذكر فقط احلكمة، واحلكمة وحدها ال تكفي للرسالة حيث أن 
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 .وال رسول. اهللا أعطى احلكمة للقمان وهو ليس بنيب
ى وليس كل جيب أن منيز بني بين إسرائيل واليهود، فبنو إسرائيل هم من اليهود ابتداء من زمن موس - 3

 .يهودي هو من بين إسرائيل
هناك عائالت حمددة من بين إسرائيل هم من ذرية نوح وليس اليهود أو بنو إسرائيل هم من ذرية نوح  - 4

كأن نقول أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم ولكن ليس كل العرب من ذرية إبراهيم أو 
ذرية من محلنا مع ) :رائيل ليست من ذرية نوح لقوله عن بين إسرائيلإمساعيل والكتلة األساسية من بين إس

 .أي أن النظرية السامية ما هي إال وهم، فال اليهود ساميون، وال العرب ساميون .(3اإلسراء ) (نوح
شرة لقد أكد اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن أن ذرية نوح ال تفىن وال تنقطع إىل يوم القيامة، وأن ذريته منت - 5

ولقد نادانا نوح فلنعم )يف كل أحناء األرض وليست مقتصرة على دين واحد أو قومية واحدة وذلك يف قوله 
سالم على * وتركنا عليه يف اآلخرين * وجعلنا ذريته هم الباقني * وجنيناه وأهله من الكرب العظيم * ايبون 

 .(108الصافات  ) (وتركنا عليه يف اآلخرين) بينما قال عن إبراهيم .(79-75الصافات ) (نوح يف العاملني
 .(109الصافات ) (سالم على إبراهيم)وقال 
إن هودا وصاحلا وشعيبا هم ليسوا م ذرية نوح وليسوا من ذرية آدم حيث مل يأت ذكرهم ائيا من ذرية  - 6

 (33آل عمران ) (إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العاملني)نوح وال من ذرية آدم 
 .لذا فإم من ذرية البشر الذين تأنسنوا مع آدم املصطفى وأعتقد أن ذا الكفل منهم أيضا

لقد مت ذكر إدريس يف سورة مرمي على أنه نيب فقط ليس له أية رسالة ومبا أن نوحا هو أول نيب ورسول  - 7
 (وممن محلنا مع نوح)ء الذين قال عنهم من البشر فإن إدريس بعد نوح ال قبله حيث ورد امسه حتت األنبيا

 .(58مرمي )

 اخلامتة

 

 :بعد هذا العرض للقراءة املعاصرة لإلسالم والذي اصطرب القارئ عليه مشكورا ظهر لنا جليا األمور التالية
دقة املصطلح يف الكتاب وأنا ملصطلحات الواردة يف الكتاب ترقى إىل أدق املستويات العلمية سابقا  - 1
 .ا، واعتقد يف املستقبل أيضاًوحالي
الربهان على أن نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم صاحلة لكل زمان ومكان بالتشابه، وأن رسالته صاحلة  - 2

لكل زمان ومكان باحلدود، وبالتايل فإن حممد صلى اهللا عليه وسلم هو خامت األنبياء والرسل، وأن اإلسالم هو 
قوانني الوجود حيث أن اإلله الذي أوحى اإلسالم هو نفسا إلله الذي  ومنسجم مع" الطبيعة"دين الفطرة 

 .خلق الطبيعة، فكان هذا االنسجام الكبري بني اإلسالم والطبيعة نظرا لوحدة الناموس بينهما
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 :وبالتايل ظهر لنا جليا األمور التالية
مل، وليس يف شبه جزيرة العرب ويف إن رسالته رمحة للعاملني وهذه الرمحة نلمسها اآلن ي كل أحناء العا -   أ

األنبياء ) (وما أرسلناك إال رمحة للعاملني) :القرن السابع امليالدي فقط أي ظهر لنا جليا مصداقية قوله تعاىل
107). 
عاملية الرسالة، أي أن رسالته صاحلة لكل أهل األرض وتنسجم معهم ومع فطرم، أي ظهر لنا جليا  -  ب

األعراف ) (قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا) :ين، مصداقية قوله تعاىلاآلن ويف القرن العشر
158). 
ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني )ظهر لنا جليا مصداقية قوله تعاىل  -  ت

وسلم يدعي النبوة وأن أي إنسان بعد حممد صلى اهللا عليه  .(40األحزاب ) (وكان اهللا بكل شيء عليما
 .فقط أو النبوة والرسالة معا ما هو إال مشعوذ

اهللا، "من خالل رحلة هذا الكتاب ظهر للقارئ جليا أن أساسيات النظرة الشمولية إىل الوجود بأنواعه 
حمتواة يف نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ورسالته، وأن العقيدة اإلسالمية جيب أن تطرح " الكون، اإلنسان

من هذا الفهم الفلسفي، حوى هذا الكتاب على املواضيع . م فهما فلسفيا ضمن منطوق القرن العشرينوتفه
 :التالية

املنهج املقترح يف معاجلة الكتاب والقرآن معاجلة علمية، والذي جاء يف الباب األول من هذا الكتاب، والذي 
قان والسبع املثاين وأم الكتاب وتفصيل بني بشكل جلي الفرق األساسي بينا لكتاب والقرآن والذكر والفر

وأن ما طرح على أنه من املترادفات خالل قرون عديدة ظهر أنه من . الكتاب واللوح احملفوظ واإلمام املبني
كما ظهر الفرق اجللي بني النبوة والرسالة وبني نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ورسالته ونبوات . املتغايرات

كما ظهر إعجاز القرآن وأنواع التحدي، ويف ضوء هذه املفاهيم مت حتديد قواعد  .ورساالت الرسل قبله
 .التأويل
 :جيب أن يستنتج منه الفروع التالية" اهللا، الكون، اإلنسان"إن أي طرح فلسفي  - 3

نظرية الوجود اإلهلي والكوين وهذا ما جاء يف الفصل األول يف الباب الثاين، حيث مت حتديد الوجود  -   أ
ومت تبيان أن اهللا أحادي، والكون ثنائي، ومت حتديد قوانني اجلدل يف " احلق، والوجود الكوين احلق أيضا"إلهلي ا

وعلى ضوء الثنائية التناقضية مت تعريف . الكون، وهي الثنائية التناقضية، والثنائية الزوجية، والثنائية الضدية
التطور، هو العمود الفقري هلا، مت "يعترب قانون تغري الصريورة ومن هذه الثنائية وايت . قانون تسبيح األشياء هللا

، البعث، اليوم اآلخر، اجلنة، النار، ومت استنتاج أن الصور والساعة والبعث مل "الساعة"استنتاج الصور 
ارع حيصلوا بعد، وبالتايل فإن اجلنة والنار مل توجدا حىت اآلن، وإمنا ستقومان على أنقاض هذا الكون بعد التس

 ."االنفجار الثاين"يف تغري صريورته 
: وقد مت شرح هذه النظرية يف الفصل الثاين من الباب الثاين، ومت حتديد مصطلح: نظرية املعرفة اإلنسانية -  ب
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ومت حتديد مستويات الوعي اإلنساين باإلدراك . الرمحن، الشيطان، إبليس، نشأة اللغة وارتباطها بالفكر
  .فكر والعقل، ومت حتديد النقيضني اللذين يعمالن يف الفكر اإلنساينالفؤادي املشخص، وال

ويف ضوء هذه النظرية مت حتديد قانون الكم والكيف، والقدر واملقدار، والدائم والباقي، والقلم، والعلق، ومت 
مت تعريف  ويف هذا الفصل. تأويل ىيات آدم، أي ما يسمى باحللقة املفقودة، اليت انتقل ا البش إىل إنسان
كما مت الربهان على أن األعمار . القضاء والقدر، واحلرية، وعلم اهللا، وأسس العقل الرمحاين، والعقل الشيطاين

واألرزاق واألعمال غري مكتوبة سلفا على أحد، وأن مفهوم اجلربية هو مفهوم دخيل على العقيدة اإلسالمية 
 .األصيلة

مت حتديدها حبدود اهللا، واليت جاءت يف الفصل األول من الباب واليت " أم الكتاب"نظرية التشريع  -  ت
الثالث، حيث بينا أن الشرع اإلسالمي هو شرع حدودي ال حدي، وأن اهللا أعطى للناس يف أم الكتاب 

حدود التشريع، ال عني التشريع، ومن هنا كانت الرسالة عاملية، وصاحلة لكل زمان ومكان، وهي الرسالة 
ن التشريع احلدودي مل يعط إىل أحد قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم، وذا متيزت رسالته عن اخلامت، علما بأ

 .الرساالت اليت قبله، لذا فهو الرسول اخلامت
الوصايا "وقد جاءت يف الفصل الثاين من الباب الثالث، حتت مصطلح الفرقان العام : نظرية األخالق -  ث

ل األرض، وقد جاء لكل من موسى وعيسى وحممد صلى اهللا عليه وهو األخالق املشتركة لكل أه" العشر
 .وسلم، مع وجود فرقان خاص جاء حملمد صلى اهللا عليه وسلم

كما مت حبث املفاهيما لتالية يف هذا الباب، وهي العبادات واملعروف واملنكر والتعليمات اليت جاءت إىل النيب 
إفراد حبث خاص للسنة النبوية، حيث خلصنا إىل مفهوم كما مت . صلى اهللا عليه وسلم وهي ليست تشريعات

  .(لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة) :معاصر للسنة النبوية، ولقوله تعاىل
ويف اية هذا الباب مت اقتراح منهج جديد للتشريع اإلسالمي يقوم على احلدود، والترعيف املعاصر للسنة، 

حيث مت . ومت تطبيق هذا املنهج يف التشريع على حبث اإلسالم واملرأة وإىل مفاهيم معاصرة للقياس واإلمجاع،
ومت حبث موضوع التعددية الزوجية، ولباس املرأة، وممارسة . حبث وضع املرأة يف الكتاب على ضوء احلدود

، كما مت حبث فلسفة القضاء 5- 3املرأة للعمل واحلياة العامة، وحبث األحوال الشخصية وذلك يف الفصول 
 .سالمي والعقوباتاإل
مت استنتاج األسس العامة للنشاط االقتصادي املطروح يف القرآن، والذي يقوم على : نظرية االقتصاد -  ج

وتبني أن أساس االقتصاد هو التجديد يف السلع، ووسائل اإلنتاج واملردود املادي وذلك يف . أساس الشهوات
 .الفصل األول من الباب الرابع

ومت حبث عناصر اجلمال . مت حتديد مفاهيما جلمال، وتطور مواضيع اجلمال خالل التاريخ: لنظرية اجلما -  ح
ومت حتديد موقف اإلسالم من اجلمال وذلك يف الفصل ". الغناء، الرقص، املوسيقى، األدب، الشعر، املسرح"
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 .األول من الباب الرابع
قصص القرآين، حيث بينا أن القصص القرآين والذي جاء يف ال: التطور التارخيي أو خط سري التاريخ -  خ

وقد أعطينا منوذجا عن هذا اخلط يف ترتيل . يعطي خط تطور التاريخ اإلنساين من حيث املعارف والتشريع
 .قصة نوح وقصة هود وذلك يف الفصل الثاين من الباب الرابع

 .بواب الكتاب وفصولهوننتقل اآلن إىل ذكر بعض النتائج اليت ميكن استخالصها مما مت عرضه يف أ

 تعريف اإلسالم: أوالً

مت يف األبواب السابقة شرح مركبات الكتاب من النبوة والرسالة، ومت شرح قوانني اجلدل املادي وجدل 
  ."أم الكتاب"اإلنسان يف النبوة ووضع أسس التشريع واألخالق يف الرسالة 

املطروح يف األبواب السابقة، وبالتايل نشرح قوله  فما علينا اآلن إال أن نعرف الدين اإلسالمي ضمن املنظور
إن الدين عند اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن )تعاىل 

 .(19آل عمران ) (يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب
 .(85آل عمران ) (ة من اخلاسرينومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخر)

وهو جنس من االنقياد والذل، فالدين الطاعة " دين"، فالدين جاءت من األصل "الدين"أوال لنشرح كلمة 
ومنها جاءت املدينة واملدنية، ومسيت املدينة ألا تقام فيها طاعة ذوي األمر ومن هذا الباب جاء الدين ألن فيه 

 .ذ وعطاءطاعة املدين للدائن مقابل أخ
ما كان ليأخذ أخاه يف دين ) :أي يوم احلكم، وقوله تعاىل (مالك يوم الدين)فمن باب احلكم جاء قوله تعاىل 

 .أي يف طاعته وحكمه (76يوسف ) (امللك
. فكلمة الدين يف املعىن اإلسالمي هو مادان به اإلنسان هللا يف خروجه من اململكة احليوانية وما لزم به طاعته

وهو نفخة الروح، ومن جراء هذا العطاء من اهللا لإلنسان تطور اإلنسان وأصبح " الدين"مبعىن  وهنا جاءت
متحضرا له مدنية، وهذه املدنية نشأت عن معرفة اإلنسان التدرجيية بقوانني الوجود، وبنفس الوقت حتتاج إىل 

ألن " الروح"مسى الوحي  تشريع وطاعة هذا التشريع وذلك لوجود عالقات اجتماعية اقتصادية واعية، لذا
وكذلك أوحينا إليك ) "روح"ومسى الكتاب . الوحي حيتوي على قوانني الوجود بالنبوة والتشريع بالرسالة

على أنه العبادات فقط باملعىن  (Religion)أما مفهوم الدين وهو كلمة  (52الشورى ) (روحا من أمرنا
  .األورويب، فهذا فهم مرفوض عند املسلمني

فالسالمة أن . وهو أصل صحيح معظم بابه من الصحة والعافية" سلم"ة اإلسالم فجاءت من األصل أما كلم
ومن هذا " تغري الصريورة"يسلم اإلنسان من العاهة واألذى واهللا هو السالم لسالمته من العيب والنقائص 
جاء مصطلح اإلسالم والدين الباب جاء اإلسالم وهو االنقياد ألنه يسلم من اإلباء واالمتناع من هذا املعىن 
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اإلسالمي وهو الدين اخلالص من النقائص والعيوب وهو دين سهل االنقياد وال يوجد فيه عنت وال حتجر وال 
تزمت حبيث يصبح ممتنعا على الناس، ولكن اإلسالم ال يعين االستسالم أبدا ألن اهللا طلب منا أن نسلم له ال 

ومل يقل مسمسلمني  (128البقرة ) (ربنا واجعلنا مسلمني لك)ال أن نستسلم بدون قيد أو شرط ويف هذا ق
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب ) :وقوله (66غافر ) (وأمرت أن أسلم لرب العاملني)لك وقوله 
 .(131البقرة ) (العاملني

غري اإلسالم  ومن يبتغ) :وقوله (19آل عمران ) (إن الدين عند اهللا اإلسالم) :فكيف نفهم اآلن قوله تعاىل
 .(85آل عمران ) (دينا فلن يقبل منه

اآلن إذا نظرنا إىل مركبات الدين اإلسالمي رأيناه حيوي صفتني أساسيتني ومها من املتناقضات ومها االستقامة 
واحلنيفية، وعلى ثالث مركبات هي احلق، واألخالق، والتشريع والعبادات واألعراف، فلنر اآلن أين 

 :ية يف هذه املركبات الثالثاالستقامة واحلنيف
التوبة ) (هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون) :احلق - 1
33). 

 .(28الفتح ) (هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا شهيدا)
ولكن الدين كله هو اسم جنس،  "األديان السابقة"والنصرانية لقد فهم املفسرون أن الدين كله هو اليهودية 

واعتقد أن الدين كله باإلضافة إىل كل الديانات السابقة يعين الدين اإلسالمي مبركباته الثالث ودين احلق هو 
وهذا يعين أن دين احلق هو دين الوجود املوضوعي خارج الذات " أظهرها"أحد مركباته وهو أقواها مجيعا 

، وهذا الدين حيتوي على القوانني العامة الناظمة للوجود املوضوعي وحلركة تطور التاريخ، (الكون)سانية اإلن
  .ألن من يفهم قوانني الوجود يستطيع أن يتحكم ا وجيعلها تعمل ملصلحته" النبوة"وهذا ما جاء يف القرآن 

 .احلنيف فهو الفهم اإلنساين النسيب املتغريأما اجلانب املستقيم من النبوة فهو النص الثابت، وأما اجلانب 
وهو دين السلوك اإلنساين األخالقي والذي جاء عموده الفقري يف ": القيم اإلنسانية"دين األخالق  - 2

وهو مستقيم يف حمتواه ومتغري يف طرق التعبري عنه، ومبا أن األخالق عبارة عن قيم " الفرقان"الوصايا العشر 
 .عيفة يف ذاا حباجة إىل قوة تؤديها وتدعمهاإنسانية ذاتية فهي ض

جاء يف حدود اهللا حيث أعطى اهللا سبحانه وتعاىل يف اإلسالم حدود التشريع وليس عني : التشريع - 3
 .التشريع، واالستقامة هي يف احلدود، واحلنيفية هي احلركة ضمن احلدود وحسب التطور التارخيي للمجتمع

 .هي من احلدود: العبادات - 4
هي حدود الناس وهي اجلانب املتغري، وكلها حنيفية حيث أن الفرق بني حدود اهللا وحدود : األعراف - 5

واإلسالم يقر كل . لذا فإن حنيفية التشريع مرتبطة باألعراف. أن األوىل ثابتة والثانية متغرية" األعراف"الناس 
اوزات حلدود اهللا، يف هذه احلالة االلتزام حبدود إذا كان ال يوجد فيها جت" حدود اإلنسان"األعراف اإلنسانية 

 .اهللا أهم من االلتزام باألعراف
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 :التقوى
وتدل يف اللسان العريب على دفع شيء عن شيء بغريه، والوقاية ما يقي " وقى"جاءت من األصل : التقوى

 .الشيء، واتق اهللا توقه أي اجعل بينك وبينه كالوقاية
وبني اهللا، أي نتقي سخطه وغضبه، فالتقوى يف اإلسالم هلا أنواع منها التقوى اآلن كيف جنعل وقاية بيننا 

" الرسالة"الفردية والتقوى االجتماعية والتقوى التشريعية حيث أن كل ما يتعلق بالتقوى جاء يف أم الكتاب 
 .إذ ال يوجد يف النبوة أي تقوى، فالتقوى هي يف السلوك اإلنساين ال يف الوجود املوضوعي

هي االلتزام بالعبادات ما عدا الزكاة والصدقات حيث أا عبادة وعالقة اجتماعية ابتداء : التقوى الفردية -   أ
من احلد األدىن فما فوق، وهذه التقوى هلا عالقة بكل شخص على حدة، فصالة اإلنسان وصومه وحجه 

 .ى أحد وكذلك الصوم واحلجلنفسه، فإذ صلى اإلنسان فصالته له وال يؤثر يف صالته أو عدم صالته عل
يف عالقة املسلم مع غريه من الناس " األخالق"وهي االلتزام بالوصايا ": األخالقية"التقوى االجتماعية  -  ب

 .قاطبة باإلضافة إىل الزكاة والصدقات يف عالقته مع جمتمعه
األعراف السائدة ضمن وهي التزام املسلم بالتشريع ضمن حدود اهللا والتزامه ب: التقوى التشريعية -  ت

حدود التشريع، وحقه يف املطالبة بتغيري التشريعات واألعراف وتغيريها فعال إذا طال عليها الزمن وأصبحت 
معيقة للتطور الذي هو العمود الفقري للتوحيد، وال يصدر أي تشريع إال من خالل موافقة أكثرية الناس عليه 

 ."اإلمجاع"
 .طرة اإلنسانية ومع قوانني الطبيعةهذه األمور كلها تنسجم مع الف

 فصل الدين عن الدولة: ثانياً

  .لنناقش اآلن أطروحة فصل الدين عن الدولة، و أطروحة الدولة العلمانية
لقد ظهرت هذه األطروحة ابتداء من عصر النهضة يف أوروبا نظرا لتناقض مكتشفات العلم مع التفسري 

سى حيث أن طرح التوراة واإلجنيل كان مرحليا، وشريعة موسى التورايت للكون، ونظرا جلمود شريعة مو
وعيسى كانت زمانية مكانية حدية، فكانت هذه املطالبة مربرة وتنسجم مع فطرة اإلنسان، لذا مت يف اية 
األمر فصل الدين عن الدولة حيث أن الديانتني املسيحية واليهودية أصبحتا يف املعابد فقط وكان االبتعاد 

 .هذا هو السبب األساسي يف فصل الدين عن الدولة. نسجم مع فطرة اإلنسان احلنيفيةعنهما ي
أما بالنسبة للدين اإلسالمي فهو دين حنيفي منسجم مع الفطرة اإلنسانية ويعتمد على التشريع اإلنساين ضمن 

 .حدود اهللا وعلى البينات املادية وإمجاع أكثرية الناس على التشريع
 :لدين عنا لدولة من وجهة نظر إسالميةلنناقش اآلن فصل ا

إذا أردنا فصل دين احلق عن الدولة، فهذا يعين أن الدولة غري معنية بالبحث العلمي وتطوير مناهج  - 1
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والدولة ال تعنيها البينات املادية واإلحصائية يف . التعليم واجلامعات وغري معنية بربط منجزات العلم مع احلياة
 .فة، وبالتايل فإن الدولة تقوم على املنجمني واملشعوذين والدجالنيرسم سياساا املختل

عن الدولة فهذا يعين أن الدولة غري حنيفية يف " حدود اهللا"إذا أردنا فصل منهج التشريع اإلسالمي  - 2
 التشريع، والتشريع فيها حدي غري متطور، والدولة ال يهمها إمجاع أكثرية الناس على التشريع املطروح وال

تأخذ بعني االعتبار تأثري تطور املعارف على التشريع، ففي هذا يقع ظلم كبري على الناس من جراء عدم تطوير 
 .التشريع زمانا ومكانا

عن الدولة فهذا يعين أن الدولة غري معنية بشهادة الزور وقتل النفس " الفرقان"إذا أردنا فصل الوصايا  - 3
 .نث اليمني والوفاء باملواصفات يف البيع والشراء واإلنتاجوإشاعة الفاحشة ورعاية األيتام وح

إذا أردنا فصل مفاهيم اجلمال عن الدولة واليت تعترب من الفطرة اإلنسانية فهذا يعين أن الدولة غري معنية  - 4
 .باآلداب من شعر ونثر ورسم وحنت وتصوير وغري معنية بالرياضة والنشاطات الرياضية

ما هي الدولة؟ اجلواب هو يف هذه  :البنود األربعة عن الدولة ينتج لدينا سؤال هام وهو اآلن إذا مت فصل هذه
لقد : أقول. قد يقول البعض إن ما نعنيه بفصل الدين عن الدولة هو العبادات فقط. الدولة هي ال شيء: احلالة

لنيب اإلكراه يف فهل مارس ا. كفاكم النيب صلى اهللا عليه وسلم مؤونة هذا الفصل حيث فصلها بنفسه
العبادات الصالة والصوم واحلج؟ وهل كلف أحدا مبراقبة من يصلي ومن ال يصلي، أو من يصوم أو ال 

يصوم، أو منأدى فريضة احلج؟ لقد استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه العبادات أسلوب الترغيب 
نفهم أن الدولة تعين السلطة،  والترهيب، أي األسلوب التربوي البحت، ال األسلوب السلطوي حيث

والسلطة فيها إكراه، أي لو كانت الصالة والصوم هي من مهام الدولة لوضعت الدولة عقوبة على تارك 
  .الصالة والصوم، وألكرهت الناس على أدائها

ات وهذا ال يوجد يف اإلسالم بتاتا، حيث أن العبادات هي صلة بني العبد وربه، وكل مهمة الدولة ف العباد
تنحصر يف التسهيل على الناس أداء احلد األدىن من العبادات واحترام هذه العبادات وعدم تشجيع الناس 

 .على تركها
ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل ) (19آل عمران ) (إن الدين عند اهللا اإلسالم)وهكذا نفهم قوله تعاىل 

 .(85آل عمران ) (منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
كذا جند أيضا أنه ال يوجد إنسان يف األرض إال وله يف اإلسالم نصيب علم ذلك أم مل يعلم، ألن اإلسالم وه

قد يقول قائل إن معظم أهل األرض يف هذا املنظور ملتزمون ". طبيعة الناس"ينسجم مع الفطرة اإلنسانية 
األرض سيدخلون اجلنة؟ جاء  حبدود اهللا ويعيشون حسب أعرافهم املتطورة، فهل يعين هذا أن معظم أهل

اآلمرون باملعروف والناهون عنا )اجلواب يف الكتاب أن املؤمنني منهم فقط سيدخلون اجلنة، لذا أتبع قوله 
  .(112التوبة ) (ملنكر واحلافظون حلدود اهللا
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هلي من لذا فقد ورد املوقف اإل .أي أن البشرى للمؤمنني من هؤالء .(112التوبة ) (وبشر املؤمنني)بقوله 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر ) :الناس كافة يف قوله تعاىل

 .(62البقرة ) (وعمل صاحلا فلهم أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنون
الشرط األساسي هنا نالحظ هنا أن هذه اآلية تنطبق على كل أديان أهل األرض السماوية منها وغريها، و

هنا نريد أن نصحح اخلطأ الشائع وهو أن الصابئني هم أهل حران  .اإلميان باهللا واليوم اآلخر والعمل الصاحل
مشال شرق سوريا الذين أطلق عيهم الصابئة، والصح هو أن الصابئني من صبأ عن األديان السماوية الثالثة 

فه عن قول العرب يف مكة عندما كان يدخل أحد منهم يف دين ولكنه يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وهذا ما نعر
. أي خرج عن دين اآلباء ودخل يف دين حممد صلى اهللا عليه وسلم (صبأ فالن)حممد صلى اهللا عليه وسلم 

 .وهنا الصابئون من صبأ عن ديانة موسى وعيسى وحممد ولكنه مؤمن باهللا واليوم اآلخر ويعمل صاحلا
حيث أنه مفروغ  (85آل عمران ) (فلن يقبل منه) :ع صيغة املبين للمجهول يف قولهمن هنا نرى ملاذا وض

من  (لن يقبل منه)ولكن هناك وجه آخر أنه  (إن الدين عند اهللا اإلسالم) :منه أنه لن يقبل من قبل اهللا لقوله
ياسي والتشريعي فيه قبل الناس أيضا، فأي خروج من الفطرة اإلنسانية يف النظام االقتصادي واالجتماعي والس

خروج عن اإلسالم فسيؤدي ذلك بالضرورة إىل استنكار الناس له لذا فإن ميزاننا حنن املسلمني بأن أي موقف 
سيؤدي إىل غرضاء " أي معتمد على البينات املادية"ال يوجد فيه خروج عن حدود اهللا وفيه العدالة النسبية 

  .الناس ومواقة أكثرية الناس عليه
فطرة )هذا هو ميزننا الدقيق يف  .يؤدي إىل احتجاج أكثرية الناس عليه فهو موقف غري إسالمي وأي موقف

 .(30الروم ) (اهللا اليت فطر الناس عليها
من هذا املنظور نرى أن األحاديث الثالثة للنيب صلى اهللا عليه وسلم إن صحت منسجمة متاما بعضها مع 

 :بعض
 ."اجلامع الصغري" "لف سنيت فليس مينبعثت باحلنيفية السمحة ومن خا" - 1
 ."1/12اجلامع الصغري ج" "اختالف أميت رمحة" - 2
ذكره اجلامع " "كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه" - 3
 ."الصغري

. د الفقري لرسالته وهي سنتههنا نالحظ كيف أكد النيب صلى اهللا عليه وسلم على احلنيفية وأا هي العمو
وهي باملفهوم الذي طرحناه حتمل مفهوم السماحة وعدم العنت والتحجر، وهي ملة إبراهيم وليست ملة 

حيث أن احلنيفية هي فطرة اإلنسان وهي أساس " كل مولود يولد على الفطرة"موسى وعيسى لذا قال 
ليه، مث اتمع حيوالنه من فطرة إسالمية حنيفية إىل ومها أكثر الناس تأثريا ع" فأبواه"اإلسالم وعلق بقوله 

ومل يقل أو جيعالنه على ملة " يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه"عقيدة متزمتة متحجرة حدية عينية لذا قال 
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 .إبراهيم علما بأن إبراهيم جاء قبل موسى وعيسى
يه البعض بأنه إذا كان االختالف رمحة فقد علق عل" اختالف أميت رمحة"أما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فهل ميكن أن تطبق عقوبة اإلخالل باآلداب العامة يف . أقول إن اإلمجاع نقمة فعالً. فهذا يعين أن اإلمجاع نقمة
باريس مثل عقوبة اإلخالل باآلداب العامة يف اليمن؟ إن أم الكتاب أعطتنا اال بأن نطبق تشريعات خمتلفة 

 .اختالف الزمان واملكان، وكل هذه التشريعات إسالمية حبتةعلى حالة معينة ب
إن اإلمجاع مبفهومه اإلسالمي الصحيح هو إمجاع أكثرية الناس على التشريع املقترح حلالة معينة يف زمان 

ومكان معني، ال اإلمجاع املطلق الذي ال حيوي بعد الزمان واملكان وهذا ما يسمى باإلمجاع الومهي وهو الذي 
حيث أن هذا اإلمجاع ليس أكثر من وهم " أمجع مجهور العلماء"ه اآلن علماء الدين اإلسالمي بقوهلم يطرح

ألم أخذوا آراء الفقهاء يف أماكن خمتلفا وأزمنة خمتلفة ومجعوها وقالوا هذا هو اإلمجاع . يطرح على الناس
فقتل اإلسالم يف مهده ومت طرحه يف  الذي جيب أن يتبعه املسلمون يف كل زمان ومكان، إىل أن تقوم الساعة،

فراغ وفصل عن احلياة بأيديهم وال يزالون يقاتلون من أجل فصله وحيسبون أم حيسنون صنعا، ويظنون أن 
أعداء اإلسالم هم الذين يريدون فصله عنا لدولة، علما بأن فصل اإلسالم احلقيقي عن الدولة وباملنظور 

 .ةاملطروح يف هذا الكتاب فيه استحال
  .هنا أريد أن أنبه إىل ناحية يف غاية األمهية وهي مبدأ الدفاع عن احلدود

فإذا جتاوز أحد من الناس حدود اهللا، فإن اهللا سبحانه وتعاىل يدافع عن حدوده ألنه هو الذي وضعها، فإذا مت 
لناس بأن اهللا جتاوز حدود اهللا من قبل أحد فسيقع ظلم كبري على الناس، يف هذه احلالة جيب أن يتأكد ا

أما إذا استبيحت حدود . سبحانه وتعاىل لن يترك حدوده مستباحة، وأنه سيتدخل ويكيد ملن خيترق حدوده
الناس كأن يصدر تشريع إنساين يضع حدودا لضرائب الدخل وفيه ظلم للناس وهو ليس من حدود اهللا، فعلى 

تجاج عليه، ال أن تضعه على عاتق اهللا وتنتظر الناس أن تعلم أن من مهامها هي حصرا إزالة هذا الظلم واالح
  .تدخل اهللا

إن اإلنسان الذي ينتظر تدخل اهللا يف كل شاردة وواردة يف احلدود اليت ال تتعلق حبدود اهللا هو اإلنسان 
فاهللا حيرس حدوده، والناس حترس حدودها . املستكني الذي خيضع ويتالءم مع األنظمة الديكتاتورية يف العامل

 .املوفق واهللا

 إسالمية الدولة العربية باملنظور املعاصر: ثالثاً

ما هي املواد اليت جيب ان حيتويها دستور أية دولة لكي تصبح إسالمية؟ إنين أنوه هنا باخلطأين : إذا سألين سائل
  :الشائعني جدا من قبل املسلمني ومها

 .ال حيتوي على أي تشريع املناداة بأن دستور الدولة القرآن، وهذا خطأ ألن القرآن -   أ
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خطأ املناداة بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، ألن الشريعة اإلسالمية ال حتتوي على أحكام، بل على  -  ب
 .حدود، وال يوجد حكم حدي يف اإلسالم إال يف حالة الفاحشة العلنية

رها على عقيدة التوحيد، وهذه فحىت تصبح الدولة العربية املنشودة أو أي دولة إسالمية جيب أن حيتوي دستو
 :العقيدة يعرب عنها مبا يلي

إن عقيدة الدولة العربية اإلسالمية فيما يتعلق بالوجود هي أن هذا الكون الذي نعيش فيه هو وجود  - 1
يف األشياء ويف " التطور"مادي حقيقي مبين على الثنائية بالتناقضات واألزواج واألضداد وعلى تغري الصريورة 

معات، والتناقضات الداخلية يف اتمعات تؤدي بالضرورة إىل تغري الشكل وظهور شكل جديد يف اتمع ات
لذا فإن هذه الدولة هي دولة متطورة مبنية على البينات املادية اليت . والعالقات االجتماعية ويف بنية الدولة

ول ولكن تتطور من شكل إىل آخر مادام يقدمها العلم املوضوعي وعلى العقل، وهذه الدولة ال ميكن أن تز
وهالك هذا الكون ليقوم على أنقاضه كون جديد خال من  (اية التاريخ)هذا الكون قائما حىت قيام الساعة 

  .املتناقضات، واإلنسان يتدخل يف تغري الصريورة إسراعا أو إبطاءا ولكن ال يستطيع أن يلغيها
ياة ودفع عجلة التطور إىل األمام هو أحد املربرات الرئيسية لوجود لذا فإن البحث العلمي وربط العلم باحل

أو ما  .(88القصص ) (كل شيء هالك إال وجهه)هذه الدولة، يف هذه املادة تكمن عقيدة توحيد الربوبية 
وأي طرح للعدالة خارج عن هذا القانون هو طرح طوباوي ومهي وإن العدالة ال . أطلقنا عليه قانون التسبيح

 .ن أن تكون إال نسبية مرحليةميك
إن التشريع يف الدولة العربية اإلسالمية مييت على أنه ال يوجد شيء امسه الشريعة اإلسالمية ولكن يوجد  - 2

شيء امسه حدود اهللا اليت وردت يف أم الكتاب، والتشريع اإلسالمي هو تشريع إنساين ضمن حدود اهللا، لذا 
وصاحب احلق الوحيد يف  .ه الدولة فيه جتاوز حلدود اهللا وإال فهو باطلفال جيوز أن يصدر أي تشريع يف هذ

ما كل نص تشريعي حدودي أو . أ تشريع حدي ال يتغري هو اهللا وحده" ثابتة"وضع حدود تشريعية دائمة 
حدي يضعه اإلنسان فهو حبد ذاته متغري وقابل لإللغاء واحلنف عنه وخيضع للعراف ودرجة التطور العلمي 

رخيي للمجتمع، أي للحاالت اليت تفرزها التناقضات الداخلية للمجتمع وحاالت عالقة اتمع مع غريه والتا
من اتمعات، لذا فيجب أن يضم أي تشريع يصدر يف هذه الدولة بندا حيدد مدة صالحيته ووجوب إعادة 

 .النظر فيه
، والدولة ملتزمة "الوصايا"ى الفرقان العام إن العالقات األخالقية يف اتع العريب اإلسالمي مبنية عل - 3

 .بوضع منهاج تربوي لألجيال مبين على الفرقان
 .يف هذين البندين تكمن عقدية توحيد األلوهية

إن الدولة العربية اإلسالمية حتترم اجلد والعمل والكسب والتوفري وطموحات األفراد واجلماعات يف كل  - 4
 .املواطنني ال تقوم على احلقد واحلسد، وكذلك عالقة املواطنني بعضهم ببعضجماالت احلياة لذا فعالقتها مع 
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يف الدولة العربية اإلسالمية تكفل الدولة للناس ممارسة احلد األدىن من العبادات بالنسبة للمسلمني  - 5
شريع وغريهم، وال ميكن أن يصدر أي تشريع مينع الناس من هذه املمارسة، وكذلك ال ميكن أن يصدر أي ت

وكذلك ال تشجع الدولة أية جهة حتض الناس على ترك العبادات، ألن . جيرب الناس على ممارسة العبادات
العبادات ليست موقفا سياسيا أو تشريعيا وبالتايل فإن هذه الدولة تنظر إىل مصطلح اخلليفة ورجال الدين 

اإلسالم مع مراحل تارخيية خمتلفة للمجتمعات والفقهاء واملفيت واإلمام على أا ألقاب تارخيية أفرزها تفاعل 
 .العربية اإلسالمية

مبا أن التشريع اإلسالمي تشريع حنيف وحيتاج إىل بينات مادية وإمجاع أكثرية الناس على التشريع  - 6
حرية املقترح، لذا فإن الدولة العربية اإلسالمية دولة دميوقراطية تقوم بنيتها األساسية على التعددية احلزبية و

التعبري عن الرأي حيث ميكن أن يطرح يف هذه الدولة عدة اجتهادات ملشكلة معينة وكلها إسالمية ضمن 
حدود اهللا، واملواد املطروحة أعاله هي ضمان الدميوقراطية، وفيها تكمن األسس املتينة للوحدة الوطنية حبيث 

 .أا تنسجم مع قوانني الطبيعة وفطرة الناس

 العقل عند العربيف أزمة : رابعاً

يف ضوء شرحنا للعقل لعلمي الذي جاء يف النبوة والعقل االتصايل األخالقي والتشريعي الذي جاء يف الرسالة 
يتبني لنا بشكل جلي أزمة العقل عند العرب، هذه األزمة اليت هي قدمية حديثة واليت بدأت بشكل جلي بعد 

اء، وضاع بعد هذه اهلزمية ضياعات كامال الفرق بني النبوة حسم املعركة بني املعتزلة والفقهاء لصالح الفقه
 :والرسالة، وبني الكتاب والقرآن، أي مت الدمج بني العقل العلمي والعقل االتصايل والذي جتلي فيما يلي

لقد مت دمج القرآن والكتاب والذكر والفرقان معا، ومت حتويل الدين اإلسالمي إىل دين اتصايل فقط أي  - 1
رتيل كله جاء من أجل تنظيم العالقة االتصالية بني العبد وربه، وبني اإلنسان واإلنسان، وأن اإلسالم أن الت

أما اآليات الكونية والقصص اليت هي القرآن جاءت ليتفكر املسلم بآالء اهللا . دين العبادات واملعامالت فقط
العلوم العملية اليت أمسوها فيما بعد وأصبح اإلسالم ليس له عالقة بالفلسفة وب. ونعمه وقدرته، ليس إال

وقد مت  "مثل أصل اإلنسان، التطور، النشوء، االرتقاء، خلق الكون، نظرية الطفرة"بالعلوم الدنيوية 
 .االعتماد على النقل اعتمادا كامال بدون نظرة نقدية

" اهللا، الكون، اإلنسان"مبا أن سنة احلياة هي العقل العلمي الذي حياول اإلنسان من خالله فهم الوجود  - 2
ومبا أن ختلف هذا العقل يؤدي إىل تدهور مستوى التقدم، وقد حصل هذا يف عصور االحنطاط حيث مل يتقدم 

العرب واملسلمون قيد أمنلة إىل األمام، علما بأن الفقه والعبادات واملواعظ مل تتوقف، واملساجد والزوايا 
ى اهللا عليه وسلم مل تتوقف بل زادت ومنت، ومع ذلك وصل وحلقات الذكر وجمالس الصالة على النيب صل

العرب واملسلمون إىل غاية التدهور يف التخلف والسذاجة يف التفكري ويف تفسري أحداث الكون والتاريخ 
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اإلنساين حىت وصلنا إىل العقدة الكربى وهي أن كل فشل أساسه العقل العلمي، يعزى إىل فشل العقل 
فمثال كل هزمية مين ا العرب واملسلمون سببها . ذه العقدة يف تفسري أحداث التاريخاالتصايل، وقد جتلت ه

ومازال العقل االتصايل . بعدهم عن رم وقلة التقوى علما بأن هزميتهم متت على أيدي كفرة غري مسلمني
 .حىت يومنا هذا هو العقل املسيطر عند العرب يف جماالت األفراد واتمعات والدول

جماالت األفراد، نرى حىت يومنا هذا املئات من األغنياء العرب يتربعون لبناء املساجد واملدارس الدينية، ففي 
وال خيطر على بال الكثري منهم التربع جلامعة أو ملعهد حبث علمي مثل معهد أحباث السرطان وأمراض القلب، 

 .ىل عن املال املدفوع ملسجدحيث أن تربعا من هذا النوع ال يقل أمهية عند اهللا سبحانه وتعا
أما يف جماالت اجلماعات فما زالت حىت يومنا هذا اتمعات العربية واإلسالمية تنظر إىل العقل االتصايل على 

وأن اإلسالم جاء من أجل التقوى واملوعظة واملودة واحلب، ويغفلون جانب احلق والباطل . أنه العقل الديين
هم جانب فيه وأقواه، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاد معركة بدر وأحد يف الدين اإلسالمي والذي هو أ

واألحزاب من أجل احلق والباطل، ال من أجل احلالل واحلرام، أي أن هذه املعارك مت خوضها ليس من أجل 
تصالية علما بأنه من الناحية اال" الباطل يف عقول العرب"ترك اخلمر وامليسر، بل من أجل سحق وهام اجلاهلية 

ولكن العقل اجلاهلي العلمي هو الذي  .كان يوجد عند العرب مكارم أخالق يف اجلاهلية وقد ثبتها اإلسالم
 .نسفه اإلسالم نسفا دون رمحة وال هوادة

عند املواطن " املسموح واملمنوع"وأما يف جمال الدول فترى األموال اليت تنفق على صياغة العقل االتصايل 
 ."احلقيقي والومهي"صياغة العقل العلمي  أضعاف ما ينفق على

هنا أيضا جيب أن ننتبه إىل ناحية يف غاية اخلطورة وهي أن العقل االتصايل حىت ولو كانت طروحاته جذابة 
حيث أن هذا الطرح يبقى شعارا مجيال حمببا . ومجيلة وحمببة إىل النفس مثل مفهوم حتقيق العدل وإلغاء الظلم

أي علينا أن نتعلم باستمرار القوانني املوضوعية للوجود وللعالقات . بالعقل العلميوومهيا إذا مل يقترن 
هذا . االجتماعية واالقتصادية حبيث ال نقع يف طرح للعدالة بشكل طوباوي يتعارض مع القوانني املوضوعية

  .الطرح ال جنين منه إال الفشل واخليبة
أن العقل االتصايل جيب أال يوضع بشكل معاكس للعقل  وإذا أردنا أن نصوغ هذه األطروحة بشكل آخر فهو

فقوانني الوجود ال تتغري من أجل قوانني األخالق والعدالة وال ميكن تطبيق أم الكتاب بشكل معاكس . العلمي
 .ومتعارض مع القرآن، ألن كل واحد منهما يتماشى مع اآلخر وال يتعارض معه

ب ملئات من السنني، أي فهم حدود اهللا على أساس حدي ال إن عدم فهم نظرية احلدود يف أم الكتا - 3
حدودي أوقع العقل العريب يف مواقف حدية دائما، فأصبح هذا العقل ال يرى إال األبيض واألسود دون النظر 

فهذا العقل يعادي بشكل حدي ويصادق بشكل حدي وابتعد . إىل آالف االحتماالت من األلوان بني اللونني
وعن مفهوم الدميوقراطية وإمجاع أكثرية الناس على التشريع . حلل الوسط يف كل األمورجدا عن مفهوم ا
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 .املقترح واملدعم ببينات مادية إحصائية
لقد أثر هذا املفهوم يف الوقوف على احلدود على أا التشريع على منهج التعليم، فأصبح التعليم عبارة  - 4

تحان املذاكرة فقط، وغاب الفكر النقدي غيابا شبه كامل ملئات عن تلقني من املعلم وحفظ من الطالب أي ام
ويف هذا اال أورد بيتني من الشعر البن فارس ينتقد فيه ثقة الناس مبا يدعوم األعالم الثقاة  .من السنني

 :ويدعو فيه إىل الفكر النقدي وحيذر من التقليد
 امسع مقالة ناصـح مجع النصيحة واملقه

 تكو ن من الثقات على ثقهإياك واحذر أن 
 .علما بأن الفكر النقدي ال ميكن أن يؤيت مثاره إال من خالل نظام دميوقراطي يقوم على حرية التعبري عن الرأي

 .وهكذا نرى أن أزمة الدميوقراطية هي أزمة مستعصي يف العقل العريب قبل أن تكون يف األنظمة
 :فرباينا للتخلف نوعان .ديث حول هذا املصطلحهنا جيب علينا وضع مفهوم للتخلف، حيث كثر احل

ختلف نسيب عام لإلنسانية مجعاء وهو ختلف املعقوالت عن احملسوسات وهو ما يسمى بالغيب الكلي، أي  - 1
أن هناك كثري من قوانني الوجود وظواهره ما زالت جمهولة بالنسبة للجنس اإلنساين بشكل عام وهذا التخلف 

حيث أن إلغاءه يعين أن اإلنسان أصبح كامل املعرفة، ولكن اإلنسانية تسري حتما باجتاه  .ال ميكن إلغاؤه كليا
 .مقارب هلذا اإللغاء دون لوصول إليه

ختلف نسيب خاص وهو ختلف جمموعة من الناس عن جمموعة أخرى، وهذا التخلف عبارة عن ختلف  - 2
هذه احملسوسات نفسها هي معقوالت بالنسبة  املعقوالت عن احملسوسات بالنسبة موعة من الناس حبيث أن

وقد يظن البعض أن فتح معاهد البحث العلمي واجلامعات يف الدول املختلفة هو . موعة أخرى من الناس
أقول هو جزء أساسي من احلل وليس احلل كله، حيث أن منهج التفكري العلمي املادي القائل إن . احلل فقط

للمعرفة اإلنسانية، والذي جيب أن يكون من مسلمات كل فرد يف اتمع  التصديق سابق التصور بالنسبة
 .متعلم أم غري متعلم هو جزء أساسي مع اجلامعات ومعاهد البحث العلمي

فالوطن العريب عبارة عن شعوب ما زالت متخلفة مع كثرة اخلرجيني من اجلامعات، والسبب أن اإلنسان العريب 
بني ما تعلمه يف الكتب واجلامعات من علوم خمتلفة وبني سلوكه اليومي يف احلياة املتعلم يعيش عقدة االنفصام 

وهذه املشكلة أيضا موجودة  .حيث أن طرائق التفكري للحياة اليومية ختتلف متاما عن طرائق التفكري العلمي
 .عند اخلرجيني العرب من جامعات غري عربية

 العروبة واإلسالم: خامسا

لكتاب تبني يل زيف االنفصام املصطنع بني العروبة واإلسالم بالنسبة للعرب بالذات، ومن خالل سياق هذا ا
حيث أنين كعريب ومسلم، مل أشعر حلظة واحدة خالل حوايل ربع قرن بأن ما أكتبه يشكل انفصاما بني العروبة 
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م واألحداث زيف واإلسالم، بل العكس هو الصحيح، تبني يل هذا التالحم الطبيعي بينهما، وقد بينت األيا
كما أن عاملية اإلسالم بينت أنه ال يوجد انفصام بني اإلسالم وبني أي قومية أخرى . االنفصام املصطنع بينهما

فاملسلم السويدي عليه أن يبقى سويديا بكل أعراف وطبائع أهل السويد، وعليه أن يتقيد فقط . غري العربية
تج لوحده من خالل قراءة هذا الكتاب بأن التطور والتقدم مها واعتقد أن القارئ استن. حبدود اهللا والوصايا

أساس العقيدة اإلسالمية، وأن اليسر وراحة الناس، وتقدمي األدلة املادية، وإمجاع الناس على التشريع، مها 
وأن أحب األديان إىل اهللا هو " بالدين احلنيف"أساس السلوك والتشريع اإلسالمي، ومن هنا مسي اإلسالم 

 .وأن اهللا رحم عباده ويسر عليهم أكثر من رمحة الوالدين ألوالدمها وتيسريمها عليهم" نيفية السمحةاحل"
إن اإلسالم يف شكله املعاصر املطروح يف هذا الكتاب خيتلف متاما عن إسالم : من هذا الطرح قد يسأل سائل

إذا كتب عامل يف نشأة : املثال التايلنعم يف املظهر، وال يف احملتوى، وأضرب : أقول. القرن السابع امليالدي
مقالة عن االنفجار الكوين وتطور املادة حىت أصبحت شفافة للضوء، أي حىت ظهر " الكومسولوجيا"الكون 

، وقرأ هذه (والشفع والوتر* وليال عشر * والفجر ) :عنصر اهليدروجني، وهذه املقالة هي تأويل قوله تعاىل
ذه احلالة فإنه ال يفقه شيئا مما قرأ، وال يعلم أن هذه املقالة هي تأويل قوله تعاىل املقالة أبو بكر الصديق، ففي ه

، وقرأ هذه املقالة أبو بكر الصديق، ففي هذه احلالة فإنه ال يفقه (والشفع والوتر* وليال عشر * والفجر )
ولكن إذا كتب صاحب  (شروليال ع* والفجر ) :شيئا مما قرأ، وال يعلم أن هذه املقالة هي تأويل قوله تعاىل

يف أول املقالة،فإن أبا بكر سيعلم أن كاتب هذه املقالة هو مسلم وينتمي " بسم اهللا الرمحن الرحيم"املقالة مجلة 
لذا فإن اخليط الرئيسي الواصل بيننا وبني السلف وبني اخللف، هو . إىل نفس الدين الذي ينتمي إليه أبو بكر

فاملسلم من قبل، والن، . والعبادات" حممد رسول اهللا. ال إله إال اهللا"ه وهو التوحيد يف أبسط صوره وتعابري
ومن بعد، يصلي كما صلى النيب والسلف، ويصوم كما صام النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحيج كما حجا لنيب 

تعترب خط وهنا تظهر أمهية التوحيد يف أبسط صوره، والعبادات يف حياة األمة، واليت . صلى اهللا عليه وسلم
لذا فقد كان من الطبيعي أن تفصل . التواصل يف خمتلف مراحل التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي

 .العبادات عن الدولة وعن أي عمل سياسي أو اقتصادي
ومرة أخرى أتوقع أن يصدم القارئ مبحتويات هذا الكتاب، وما حواه من أفكار، لذا فإين أرجو من القارئ 

كما أرجو من القارئ أن . احلكم علي، وعلى الكتابوأطلب منه راجيا إعادة قراءة هذا الكتاب أال يتسرع يف
يعلم ن الدافع وراء هذا الكتاب الذي أعطيته زهرة شبايب، كان األمل مما وصل إليه العرب واملسلمون من 

وكذلك األمل . تمن املترادفا" العرب واملسلمني والتخلف"مهانة وذل وختلف، حىت كادت تصبح كلمات 
وخيبة األمل من سذاجة الطروحات والسلوكيات اإلسالمية املعاصرة، وبشكل عام من سطحية الفكر العريب 

وعلى القارئ أن يضع نصب عينيه أنين بشر، وال أدعي . املعاصر الذي وصل إىل درجة العقم واجلفاف
 .من القارئ أن يستوعبه ويطورهالكمال أبدا، ولكنين وضعت منهجا علميا يف فهم الكتاب، وأمتىن 
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إن العامل اآلن على أبواب استقبال القرن احلادي والعشرين امليالدي، وال أعتقد أنه يوجد شيء عند العرب 
. أن نعيش عالة على العامل يف السلع واألفكار" حاشا اهللا"واملسلمني ليدخلوا به هذا القرن، فكأنه كتب علينا 

اإلهلي ولكنه قضاؤنا الذي اخترناه بأنفسنا نتيجة جهلنا، وعدم وجود نظرية  إن ما نعيشه اآلن ليس قدرنا
 .معرفية إنسانية لدينا

وأن أكون من الناس الذين استطاعوا . إنين أرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي
. الشخصية، وال أعيش حياة الناسكنيوال أدعي الكما يف حيايت . أن يقدموا شيئا إجيابيا ألمتهم وشعبهم

ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا وجيزيهم أجرهم بأحسن ) :وأرجو أن أكون عند اهللا من الذين قال عنهم
 .(35الزمر ) (الذي كانوا يعملون

 .(8آل عمران ) (ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب)
أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه قال يا قوم )

 .(88هود ) (إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
 

 مت الكتاب واهللا املوفق
 23/12/1989دمشق يف 

 يوم السبت الساعة الواحدة والربع ظهرا
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