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  :هIا ا%GH.ب 
         >K?%رة *3 م:.89ة 345 ج$اب ا%<4+ ا(,+ ا.M* $3 ه

و#KKK" ورسKKK$ل اQمKKK.م ا%,KKKP+ي ، وجKKK$اب م?,KKK$د     
 TKKKK:Gأن ام +KKKKV5 WKKKK%وذ ، 'KKKK4,A*Yا "*+KKKKم "D8EKKKK%ا
          TK,(5 .:,Z[ ، 3>?%ا +,)3 م:.89ة ا%<4+ ا* T4,(%ا

 :  
  )KKAD^ اBرض(KK?5\ م?,KK$د ا%D8EKK" ا%,$سKK$م  �

 .ً4[8)  
ویf$KKKAG تKKK4AV^ ت$KKK4) b4cKKKA% "?4KKKd+ر ا%aیKKK.دي  �

KK)) ^KKAD$ل جKK$اب م?,KK$د ا%hKKA* "D8EKK ا%g>KKال 
Bرضا(  

و0<+# ال<=+>* ;#اب ل239 ال67ال و234 ا01/ت 
-MK127,#ذ JK آ</ب الFA/G>H/ت الDEء الBاA@ ص 

137 O4ر/PHرئ ال/P+ل R97><ل ، J7Tال UH$ا U<7+ل   
J<A الE#اJ<A ;#اب الU<7 ا$UH الJ7T و;#اب 

V,BWد ال#HTK  
  
  

  
  

  أنصار اإلمام المهدي
  )مكن اهللا له في األرض(

 ق.  هـ1426/ غرة ذي الحجة 
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  مZ+م'
البد لطالب احلق من التجرد عن عبودية األصنام ، والتوجه لعبودية اهللا بقلـب             

 البشرية ، والميكن القلب أن حيتوي       فارغ من الشرك ومن امليل لعبادة األصنام      
األميان والكفر بشكل صادق يف آن واحد ، والبد أن يكون الكفر بالطـاغوت          

  ) 256: البقرة)(فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللَِّه (أوالً مث األميان باهللا ، 
متحرراً مـن   فإذا جترد اإلنسان من كل قيود الشرك وتوجه بقلبه إىل اهللا تعاىل             

) ع(قيود العاطفة والتعصب ، وطلب احلق مبوضوعية ، ميزانه بـذلك قـوهلم              
  ) اعرف احلق تعرف أهله(

وقد مرت سنوات عديدة على دعوة السيد امحد احلـسن ، نـزل خالهلـا إىل     
الساحة العلمية أجوبة فيها ردود حول بعض اآليات القرآنية اليت وجهـت إىل             

منها سؤال كان حول خلق األرض ، وقد وجه نفس ، و) ع(السيد امحد احلسن 
السؤال إىل حممود الصرخي الذي يدعي األعلمية ، فارتئيت أنا العبد الفقري أن             
امجع اجلوابني يف كتيب واحد لكي ال يتعسر على طالب احلـق املقارنـة بـني                
اجلوابني ، الستبيان احلقيقة ، والتمييز بني اجلواب الذي ختبط صاحبه العشواء            

هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب ِمنه      (وبني اجلواب الذي يؤيده القرآن ، قال تعاىل         
آيات محكَمات هن أُم الِْكتاِب وأُخر متشاِبهات فَأَما الَِّذين ِفي قُلُـوِبِهم زيـغٌ              

     ناَء الِْفتِتغاب هِمن هابشا تونَ مِبعتفَي            ِإلَّـا اللَّـه أِْويلَـهت لَـمعا يمأِْويِلِه واَء تِتغابِة و
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والراِسخونَ ِفي الِْعلِْم يقُولُونَ آمنا ِبِه كُلٌّ ِمن ِعنِد ربنا وما يـذَّكَّر ِإلَّـا أُولُـو                 
  )                         7:آل عمران) (الْأَلْباِب

  الشيخ حيدر الزيادي
  ق.  هـ 1426/  ذو القعدة /29
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  ج$اب
YA/>آ JK V,BWد ال#HTK  

  

*   *   *  
  بحـث في التفسـير

  AD^ اBرض
  و*A" ]" ا%j8Zن

  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  AD^ اBرض
   +!st k!-   +!st k!-   +!st k!-   +!st k!-) :) :) :) :    ُـBxsyztَx0 ِ>y2xIyXـx? dِi x}yMَl6ْ' x�BَxC _ِ@�6!ِS xY0�FُAْ8jَ6َ y;ُ8�3ِ,َ7 �ُْ-    ُـBxsyztَx0 ِ>y2xIyXـx? dِi x}yMَl6ْ' x�BَxC _ِ@�6!ِS xY0�FُAْ8jَ6َ y;ُ8�3ِ,َ7 �ُْ-    ُـBxsyztَx0 ِ>y2xIyXـx? dِi x}yMَl6ْ' x�BَxC _ِ@�6!ِS xY0�FُAْ8jَ6َ y;ُ8�3ِ,َ7 �ُْ-    ُـBxsyztَx0 ِ>y2xIyXـx? dِi x}yMَl6ْ' x�BَxC _ِ@�6!ِS xY0�FُAْ8jَ6َ y;ُ8�3ِ,َ7 �ُْ-   ً'('x.3َْ7ـ �K6َـ xYX   ً'('x.3َْ7ـ �K6َـ xYX   ً'('x.3َْ7ـ �K6َـ xYX   ً'('x.3َْ7ـ �K6َـ xYX

  xDِf6َ!xs6ْ' �axM x�ِ6َ]  xDِf6َ!xs6ْ' �axM x�ِ6َ]  xDِf6َ!xs6ْ' �axM x�ِ6َ]  xDِf6َ!xs6ْ' �axM x�ِ6َ] * * * *         dِـi !ـxEtَ'xX-َْ7 !ـxE2ِi xM�.ـ-َx0 !ـxE2ِi �َxM!ـxSx0 !ـxEِ-yXiَ y>ِـI xdِL'x0xM !xE2ِi �َxsxPx0         dِـi !ـxEtَ'xX-َْ7 !ـxE2ِi xM�.ـ-َx0 !ـxE2ِi �َxM!ـxSx0 !ـxEِ-yXiَ y>ِـI xdِL'x0xM !xE2ِi �َxsxPx0         dِـi !ـxEtَ'xX-َْ7 !ـxE2ِi xM�.ـ-َx0 !ـxE2ِi �َxM!ـxSx0 !ـxEِ-yXiَ y>ِـI xdِL'x0xM !xE2ِi �َxsxPx0         dِـi !ـxEtَ'xX-َْ7 !ـxE2ِi xM�.ـ-َx0 !ـxE2ِi �َxM!ـxSx0 !ـxEِ-yXiَ y>ِـI xdِL'x0xM !xE2ِi �َxsxPx0
     xDِBِ9!�gBِ6 �5'xXxL ٍH!�?َ7 ِ1xsxSyMَ7     xDِBِ9!�gBِ6 �5'xXxL ٍH!�?َ7 ِ1xsxSyMَ7     xDِBِ9!�gBِ6 �5'xXxL ٍH!�?َ7 ِ1xsxSyMَ7     xDِBِ9!�gBِ6 �5'xXxL ٍH!�?َ7 ِ1xsxSyMَ7 * .... * .... * .... * ....       ��ُ� dِi Rx#y0َ7x0 ِ>y2xIyXx? dِi ٍ�'x0!xfxL xcy)xL �>�J!َ�َ"iَ       ��ُ� dِi Rx#y0َ7x0 ِ>y2xIyXx? dِi ٍ�'x0!xfxL xcy)xL �>�J!َ�َ"iَ       ��ُ� dِi Rx#y0َ7x0 ِ>y2xIyXx? dِi ٍ�'x0!xfxL xcy)xL �>�J!َ�َ"iَ       ��ُ� dِi Rx#y0َ7x0 ِ>y2xIyXx? dِi ٍ�'x0!xfxL xcy)xL �>�J!َ�َ"iَ    
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ــ�ِ        ــ.ِ?�xs6ْ' �Fِ?ــ ــ�tَ x"ْــ ــ!ً [6َِــ ــAِ#x0 x�2ِS!xTْ�ــ ــ.�xfِS !x23ْــ ــx5!xf�g '6ــ ــ! '6ــ ــ! �O�?َ�x0ــ ــxJxFyIَ7 ٍ5!xfــ ــ�ِ       xLــ ــ.ِ?�xs6ْ' �Fِ?ــ ــ�tَ x"ْــ ــ!ً [6َِــ ــAِ#x0 x�2ِS!xTْ�ــ ــ.�xfِS !x23ْــ ــx5!xf�g '6ــ ــ! '6ــ ــ! �O�?َ�x0ــ ــxJxFyIَ7 ٍ5!xfــ ــ�ِ       xLــ ــ.ِ?�xs6ْ' �Fِ?ــ ــ�tَ x"ْــ ــ!ً [6َِــ ــAِ#x0 x�2ِS!xTْ�ــ ــ.�xfِS !x23ْــ ــx5!xf�g '6ــ ــ! '6ــ ــ! �O�?َ�x0ــ ــxJxFyIَ7 ٍ5!xfــ ــ�ِ       xLــ ــ.ِ?�xs6ْ' �Fِ?ــ ــ�tَ x"ْــ ــ!ً [6َِــ ــAِ#x0 x�2ِS!xTْ�ــ ــ.�xfِS !x23ْــ ــx5!xf�g '6ــ ــ! '6ــ ــ! �O�?َ�x0ــ ــxJxFyIَ7 ٍ5!xfــ xLــ
ِ;2ِBxs6ْ'ِ;2ِBxs6ْ'ِ;2ِBxs6ْ'ِ;2ِBxs6ْ')()()()(�BTi�BTi�BTi�BTi::::9 � � � �10 �  �  �  � 12 ( ( ( (        

  
  

  :ا%<gال 
من سياق اآليات الكريمات نعرف بأن اهللا سبحانه وتعالى قد خلـق            

   .أرO=A أ0/ملها في  األوقات  وقدرJ<K#0األرض في 
 ،  وأوقاتهـا  بـسكانها    J<K#\0 ه سبحانه خلق سبع سماوات فـي        وان

ونحن نعلم بأن في سماء الدنيا قد خلـق مـن النجـوم مـا يقـدر             
بالمليارات ومن المجرات بالماليين وبغض النظـر عـن العـوالم           

  .الموجودة فيها وفي السماوات الست الباقية 
يهـا  ف األوقـات  وتقدير   J<K#\0 فلماذا استغرق خلق األرض لوحدها      

 ، بينما خلق السماوات الباقية واألجرام الـسماوية لـم           MAرO\=A أ0\/م   
   ؟س#ى J<K#0يستغرق 

  
h%.Vت k,>5:   

اهللا تعالى العالم بالعلة والحكمة من ذلك ، وال بأس عليك وعلينـا             
  -:االلتفات إلى عدة أمور في المقام 

  
إن اآلية الشريفة ليس فيها إشـارة إلـى خلـق سـكان             : األول  
ات وتقدير أقواتها ، فسياق اآلية أشار إلـى مـدة جعـل             السماو

الرواسي ومباركتها وتقدير أقواتها ، أما بالنسبة إلى الـسماوات          
فقد أشار إلى مدة خلقهن أو قضائهن ولم يذكر مدة أخرى تـشير             

نحـو   وهو يفيد ولو على ، هذا حسب ظاهر التفسير    إلى غير ذلك    
   .األطروحة واالحتمال
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 ان إطالق اليوم في هذه اآليات وغيرها إشارة إلى          يحتمل: الثاني  
وهذه القطعـة   ) ليست اليوم األرضي المعروف   (قطعة من الزمان    

الزمنية تحوي حادثة من الحوادث فيكون النظـر والمـراد إلـى            
القطعة الزمنية أو إلى الحادثة الواقعة فيها ويـشهد لهـذا قولـه             

  ) .140:آل عمران() xEُ6ِ0'x.ُ3 �H!�?َl6ْ' x�Bِْtx0!xEُ6ِ0'x.ُ3 �H!�?َl6ْ' x�Bِْtx0!xEُ6ِ0'x.ُ3 �H!�?َl6ْ' x�Bِْtx0!xEُ6ِ0'x.ُ3 �H!�?َl6ْ' x�Bِْtx0ِU!�O6' x>y2xS ِU!�O6' x>y2xS ِU!�O6' x>y2xS ِU!�O6' x>y2xS!( تعالى 

ويتفرع  عن الثاني احتمال أن يكون المراد باليومين هو          : الثالث  
ان األرض عند تكوينها مرت بمرحلتين أو حـالتين متغـايرتين ،            

  .كالحالة السائلة والحالة الصلبة ، أو الغازية والصلبة 
عـاني  علينا األخذ بنظـر االعتبـار تفـسير األرض والم         : الرابع  

المطروحة المحتملة فيها ، وكذلك تفسير الـسماء واالطروحـات          
  .المحتملة في معناها 

 إلـى ان    يـشير  العديد من التفاسـير   االلتفات إلى ان    : الخامس  
األربعة أيام المذكورة في اآلية تشمل اليومين لخلق األرض فيكون          

  .وغيره في يومين األوقاتتقدير 
* * *  

  
  
  
  

�     \?5 hPGه:.  ان h%ا%,$س$م     إ "D8E%رض ( م?,$د اBا ^AD  (
 .ً4[8) kGAZن  

  'm)nم :       kK%$o "K[ pqDا rs.>%ا )    .KPت.oت ، وأو.KoوBا (   u4?EK%وا
   'KKیYا "KK[ .KK,ــ!( آ xEَt'xX-َْ7   (     "KK[ fpKKqD "KK[ "D8EKK%د ا$KK,?م fرا.KK([
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دون أن یwxGA و*hA آrK (K.ل         ) اBوo.ت  ]H4$ن تZ+یD)   8.م<. ]Z.ل   
m:%ا yzون "VMqم pqD rZ:A[8  

        
        
        

        ::::التعليقالتعليقالتعليقالتعليق
   

خلـق األرض   (بعد االطالع على السؤال األول من كتاب حممود الـصرخي           
وكان النصف األول من الكتيب الذي أشري على غالفه انـه           ) وعلي يف القرآن  

البد من االلتفات فيه إىل     : حبث يف التفسري ، السؤال الذي خيص خلق األرض          
  -:أمور 
  -:قول حممود الصرخي : أوالً 

 إ%KKKKAD hKKKK^ سHKKKK.ن %4KKKK{ ]KKKKP4. إشKKKK.رةإن ا}یKKKK' ا%8cKKKKیx' : اBول 
  ، .Pات$oی8 أ+Zا%<,.وات وت  .  .  .   rKVة ج+Kم h%4.ق ا}ی' أش.ر إ>[

       +KZ[ ا%<,.وات h%إ 'M>:%.5 .أم ، .Pات$oی8 أ+Zوت .PGرآ.Mا%8واس" وم
 و%�K یIKآ8 مK+ة أ8KDى ت84cK إ%3Ps.�Ko             hK أش.ر إ%hK مK+ة 3KPZAD أو         

  ، WKK%8 ذKK4�  %ه8 ا.KK9 �>KK) اIKK84ه>KKxG   hKKA* $KK%و +KK4xی $KKوه  $KK?ن
�8و(' واG)Y,.لBا.   

  :أقول 
 قوله اآلية الكرمية ليس فيها إشارة ، غري صحيح إذا كـان املطلـوب جمـرد                
اإلشارة ، أما إذا كان حممود الصرخي يريد تصريح واضح مفـصل بـدقائق              

  :األمور ، عندها ال حيتاج السائل أن يسأل حممود الصرخي وإليك اآلية
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وزينا الـسماَء    وأَوحى ِفي كُلِّ سماٍء أَمرها     سبع سماواٍت ِفي يوميِن      ضاهنفَقَ (
  ) 12:فصلت) ( ِبمصاِبيح وِحفْظاً ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِمالدنيا

فهنا اإلشارة إىل خلقهن وإجنازهن ، فقوله تعاىل        : فقضاهن سبع مساوات     -1
كما كتب وظن حممـود     …  أي من القضاء    ) قضائهن(اهن وليس   قض

وال اعلم من أين جاء حممود الصرخي باهلمزة ووضـعها          . …الصرخي  
  )قضائهن(يف القرآن إىل ) قضاهن(قبل النون ، ليحول كلمة 

فهي آية وليست آيات كـثرية ليغفـل        ): أَمرهاوأَوحى ِفي كُلِّ سماٍء     (  -2
 فهال سأل نفسه قبل اجلواب ، مـع إن اآليـة            حممود الصرخي عن هذا   

 واآليـة  يف يـومني ذكرت أن أمر كل مساء أوحي فيها ، ومتت مجيعهـا       
واضحة جداً جداً  ، فتبني التخبط واخللط الواضـح يف قـول حممـود               

هIKا  و%�K یIKآ8 مK+ة أ8KDى ت84cK إ%8K4� hK ذ%WK ،                … (الصرخي  
  84>xG%مني تتـضمن    بل حسب ظاهر التفسري أن اليو       )(<� 9.ه8 ا

  .خلق السماوات وأمرها ال فقط خلق السماوات 
) : وزينا السماَء الدنيا ِبمصاِبيح وِحفْظاً ذَِلك تقِْدير الْعِزيـِز الْعِلـيمِ          (  -3

، وهذا   وهي املزينة بالنجوم  ) أي مسائنا (والسماء الدنيا آخر السماوات     
اىل ملا خلق السماوات وأمتها خلقاً      آخر املطاف أي الزينة ، أي إن اهللا تع        

وأقواتاً وزينة وحفظاً وذلك تقديره جل وعال ، أي إن احلفظ موجـود             
، فاملعروف لكل من اطلع ولو اطالع     ) ص(لكن مل يعمل حىت بعث حممد       

بسيط على أي تفسري للقرآن ، جيد إن السماء مل حتفـظ مـن الـذين                
) قـوت ( إن احلفظ كأمر     ، مع ) ص(يسترقون السمع إال بعد بعثة حممد       
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 سبع سـماواٍت ِفـي      فَقَضاهن(موجود وخملوق وقد ذكرته هذه اآلية ،        
وِحفْظاً ِبمصاِبيح   يوميِن وأَوحى ِفي كُلِّ سماٍء أَمرها وزينا السماَء الدنيا        

  )ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم
   .؟ وكل ذلك يف اليومني ) اليومني أم من غري اليومنياحلفظ من ضمن:(أقول

  : ومع إن سؤال السائل الذي سأل حممود الصرخي كان هكذا مضمونه 
  ؟؟؟ ) ملاذا خلق األرض يف أربعة أيام والسماء يف يومني(

جند أن حممود الصرخي مل جيب بشيء يفيد السائل يف النقطة أوال ، بـل اخـذ                 
 جيبه ولن جيبه عما سأل وهذه املالحظة موجـودة يف           القارئ بعيد عن سؤاله ومل    

  .اكثر إجاباته ، فانتبه هلذا األمر وستالحظ ذلك بنفسك 
  :قول حممود الصرخي :ثانياً 

ی?r,G أن إ�nق ا%4$م ]" هfIK ا}یK.ت و�84هK. إشK.رة إ%hK               : ا%�.ن"  
ا%KKVqZ' وهw>KK4% ( fIKK اKK4%$م اBرKKd" ا%,8KKVوف (KKVqo' م3KK ا%aمKK.ن

ا%KVqZ'   (.دث' م3 ا%?$ادث ]H4$ن ا%:8m وا%,8اد إ%h          ت?$ي ا%aم:4'
َوِتk%$o  )  WَKAْ تh%.KV  ویIP% +Pcا  أو إ%h ا%?.دث' ا%$اP4[ 'Vo.       ا%aم:4'

  ) .j:140ل *,8ان)(اْ%pَی�.ُم ُنَ+اِوُ%Pَ. 3َ4ْ5َ ا%:�.ِس
  :أقول 

ليس فيه أي جواب ، ارجع إىل اجلـواب أيهـا           : فقوله قطعة من الزمن      -1
  مت أي جواب منطقي للسؤالالقارئ هل فه

، فهل يقصد حممـود     : والسؤال كان ملاذا السماء يف يومني واألرض يف أربعة          
وأيام األرض األربعة بالسنتمتر    ) أي كبار (الصرخي أن يومي السماء باملتر مثال       

  !!! .، أم ماذا ياترى ؟) أي صغار(
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 ، بغض النظر كان اليوم      فاآلية الكرمية مل تفرق بني هذه األيام ، اليومني واألربعة         
  .ارضي أو غريه 

وِتلْك الْأَيام نداِولُها بين    (اآلية اليت استدل ا حممود الصرخي قوله تعاىل          -2
ِإنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح ِمثْلُه وِتلْك         (فلآلية تكملة   ) الناِس

ناِس وِليعلَم اللَّه الَِّذين آمنوا ويتِخذَ ِمنكُم شـهداَء         الْأَيام نداِولُها بين ال   
الظَّاِلِمني ِحبال ي اللَّه140:آل عمران) (و (  

واختاذ ) ع(وهذه تشري إىل أيام الدول ومداولة الناس إياها إىل زمن دولة القائم             
هم السالم ، وكما يف     الذين آمنوا شهداء على مرور األزمنة وهم حجج اهللا علي         

الروايات أن األرض ال ختلو من حجة ، فاآلية اليت استدل ا حممود الـصرخي               
 عن اليوم   -ومنها أيام اخللق  -وهو اختالف اليوم عند اهللا      (أجنبية عن املوضوع    

  ).األرضي املعروف
وحصل عندما قرأت كالم مساحة املرجع األعلم ، أن كان جالساً بالقرب مـين              

  :جييد الكتابة بصورة صحيحة ، فقلت لهصديق ال 
بأي آية يستدل على أن األيام اليت خلق اهللا ا السماوات واألرض ختتلف عن              

، فقال صديقي الذي الجييد الكتابة ، قولـه تعـاىل ، وذكـر           ) اليوم األرضي (
ه خمِسني أَلْـف    تعرج الْمالِئكَةُ والروح ِإلَيِه ِفي يوٍم كَانَ ِمقْدار       (مضمون اآلية   

وِإنَّ … : (، وقال شخص آخر حاضر املوقف ، بقوله تعاىل          ) 4:املعارج) (سنٍة
  ) 47:احلج) (يوماً ِعند ربك كَأَلِْف سنٍة ِمما تعدونَ

فهي اقرب  . ياليت مساحة املرجع األعلم استشار صديقي هذا قبل الرد          : فقلت  
يام خلق السماوات واألرض عن اليـوم األرضـي         لالستدالل على اختالف أ   



  ####16 """"…………  )+8*ر/7 234 56ا234 (!!!!أ/.*ر ا,+*م ا'&%$ي 
 

  

، فـسماحة املرجـع     ) وِتلْك الْأَيام نداِولُها بين الناسِ    (املعروف من قوله تعاىل     
… األعلم حممود الصرخي بصدد أن يوصل فكرة إن أيام اهللا ليس كأيام الناس              

  !!! .أليس كذلك … ولكن خانه التعبري 
  

  :لصرخي قول حممود ا: ثالثاً 
وی8xGع  *3 ا%�K.ن" ا(K,G.ل أن یKH$ن ا%,8Kاد K5.%4$م34 هK$                : ا%�.%\  

أن اBرض *:KKK+ تH$ی:KKKP. م8KKKت 34GA)8KKK,5 أو (34G%.KKK مKKKzG.ی8ت34 ،  
 'MAE%زی' وا.z%أو ا ، 'MAE%وا%?.%' ا 'As.>%آ.%?.%' ا.  

  

  : أقول 
هل سأل مساحة املرجع األعلم  حممود الصرخي نفسه أو نظر يف اآليـة               -1

حـالتني  (ة قليال ، قبل أن يطرح هذا االحتمال لألرض يف يومني            الكرمي
ان ( للسائلني ،يا سائلني سواءفإذا كانت اآلية تذكر أربعة أيام     ) متغايرتني

ومل يذكر أي تغاير فمن أين      )  أي متساوية  سواءاهللا يقول عن هذه األيام      
تها ِفي أَربعِة أَياٍم    وقَدر ِفيها أَقْوا  …(جاء حممود الصرخي األعلم بالتغاير      

  )  ِللساِئِلنيسواًء
 ماهي أطروحة حممود الصرخي للسماوات السبع ، فهـي واألرض يف            -2

سؤال واحد ؟ هل مرت السماوات حبالة سائلة أو صلبة أيضاً ، أم مرت              
فهال وضح لنـا    …أم ماذا   … !!! السماوات من الغازية إىل الغازية ؟     

  .احلالتني املتغايرتني اليت متر ا السماوات مساحة املرجع األعلم 
  

  :قول حممود الصرخي : رابعاً
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 TKKKK5ن"  : ا%8ا.KKKKV,%رض واB84 ا>KKKKxر ت.KKKKMG*Y8 اKKKKm:5 IKKKKDBا .KKKK:4A*
�8و(KKK.ت Yء وا.,>KKK%84 ا>KKKxت W%IKKKوآ ، .KKKP4[ 'KKKA,G?,%ا 'KKK)8وq,%ا

  .ا%,?A,G' ]" مV:.ه. 
  

  :أقول
ق األرض يف أربعة أيام ،      السائل يسأل عن سبب خلق السماوات يف يومني وخل        

فما الذي مينع مساحة املرجع األعلم من توضيح هـذه املعـاين واالطروحـات              
وعالقتها بالسؤال ، فأما أن يكون حممود الصرخي جيهل املعاين وتركها مبهمـة             
وطلب من السائل أن يبحث عنها يف مصادر أخرى ، وأما أن تكون هناك معاين               

حى مساحة املرجع األعلم من ذكرها ، ألا تزيد         وليس هلا عالقة بالسؤال فاست    
  .  يف تفاهة اجلواب 

  

  :قول حممود الصرخي: خامساً
اxG%Y.ت إ%h أن ا%V+ی+ م3 ا%xG.س84 ی84c إ%hK أن اBرKV5'            : ا%�.م{  

أی.م ا%,IKآ$رة ]K" ا}یK' تr,cK اK4%$مKA�% 34^ اBرض ]KH4$ن تKZ+ی8             
  . و�f84 ]" ی$م34 األوقات

  

  :أقول 
وجود يف منتخب التبيان ، وهو رأي صاحب التفسري ، وإذا كان خلق             إن هذا م  

األرض يف يومني وأقواا أربعة أيام والسماوات يومني ، فعندها يكون العـدد             
مثانية ، ولكن األوىل باملرجع االعلم واالعلى واالفقه واالذكى حممود الصرخي           

اِت والْأَرض وما بينهما ِفي ِسـتِة       ولَقَد خلَقْنا السماو  (أن يستشهد يف قوله تعاىل    
هو الَِّذي خلَق السماواِت    (، أو قوله تعاىل     ) 38:ق) (أَياٍم وما مسنا ِمن لُغوبٍ    



  ####18 """"…………  )+8*ر/7 234 56ا234 (!!!!أ/.*ر ا,+*م ا'&%$ي 
 

  

اللَّـه الَّـِذي خلَـق      (أو قوله تعـاىل     ) 4:احلديد) (…والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم     
  و ضالْأَراِت واوماٍم      السِة أَيا ِفي ِستمهنيا بأو قوله تعـاىل    ) 4:السجدة) (…م

أو ) 59:الفرقان) (…الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض وما بينهما ِفي ِستِة أَياٍم          (
  ) 7:هود) (…وهو الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم (قوله تعاىل 

) …ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَيـاٍم          (أو قوله تعاىل    
  )3:يونس(

يف : كان أوىل بـمحمود الصرخي أن يستشهد باآليات بدال من قوله           : أقول  
وال … العديد من التفاسري ، على ان السماوات واالرض خلقت يف ستة ايام             

   ،  6 = 2 + 4انه جيهل إن اعتقد 
 وهذا الحيتاج لالستشهاد بقول مفسر غري معصوم وهو إنسان يصيب وخيطـئ           

  .بل قول اهللا أوىل أن يكون الشاهد والدليل 
ولكنه استشهد بآراء أصحاب التفاسري واعرض عن قول اهللا يف كتابه الكرمي ،             

  .…ألن قلبه اشرب 
)   الِْعج وا ِفي قُلُوِبِهمِربأُشو           مـتِإنْ كُن كُمـانِبِه ِإمي كُمرأْما يمقُلْ ِبئْس لَ ِبكُفِْرِهم

ِمِننيؤ93: البقرة) (م. (  
)'&ـ$ذا  (فالسائل يف النصف األول من سؤاله كان متومهاً أي يف قول السائل           

 )=>ـ$  األوقات  و:J<K#\048*9 ا4567ق 2'1 ا0رض -,+*ه$  
ــ?&$وات   MAرO\\=A أ0\\/م  ــ1 ا- ــ$ 2' &@=A ،  ــ4ام D0وا Eــ =F$G-ا

  ) . J<K#0ا-?&$وI- E8 8?456ق 7,ى 
، وهذ خطأ واضح  ثمانية أيام    =MA + <K#\0  JرO=A أ0/م   +  J<K#0   فجعلها

.  
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ولكن ماذا ؟ ، انتهى البحث ومل نقف على جواب شايف ال من بعيد وال قريب                
كحل وأراد أن يوضح فأم  وأن ي) املاَء بعد اجلهِد باملاِء(وفسر حممود الصرخي   

  … عني السائل فأعماها 
  نصر عبده واعز جنده وهزم األحزاب وحده. واحلمد هللا وحده 

  :واذكر القارئ ، كان مضمون سؤال السائل 
ملاذا األرض وأقواا يف أربعة أيام ، والسماوات السبعة ومساء الـدنيا وزينتـها       

  .وحفظها يف يومني  
  يامحمود الصرخي… والسائل يريد جواب 

   
رنة جواب السيد امحد احلسن جبواب حممود الـصرخي ، انقـل إىل األخ              وملقا

-127 ص 4القارئ جواب السيد امحد احلسن حرفياً من كتاب املتشاات ج         
  . ، وقد علق على هامش الكتاب األستاذ ضياء الزيدي 137

  ج$اب
  ا%<4+ ا(,+ ا%?<3

  )ع( و#" ورس$ل اQم.م ا%,P+ي 
  137-127  ص4املتشاات ج

*****  

ــالى / س  ــال تع ــ+َ()'& %ِــ"  ( ق ــ?) -َ<َْ=>ُــ:789& 5ِ6-4ــ2ِ3 1&0َــ/& .ْ- ُ=4@ِAَB Cْــ ُD  "ــ+َ()'& %ِــ ــ?) -َ<َْ=>ُــ:789& 5ِ6-4ــ2ِ3 1&0َــ/& .ْ- ُ=4@ِAَB Cْــ ُD  "ــ+َ()'& %ِــ ــ?) -َ<َْ=>ُــ:789& 5ِ6-4ــ2ِ3 1&0َــ/& .ْ- ُ=4@ِAَB Cْــ ُD  "ــ+َ()'& %ِــ ــ?) -َ<َْ=>ُــ:789& 5ِ6-4ــ2ِ3 1&0َــ/& .ْ- ُ=4@ِAَB Cْــ ُD
             &EِFَ-5ـ&G-ْ. HI&) &Jِـ-َK ً.M.&Nـ@َْB 9O7& -َـP0ُـ&G(QَR&8 ِS(T&U(P&V             &EِFَ-5ـ&G-ْ. HI&) &Jِـ-َK ً.M.&Nـ@َْB 9O7& -َـP0ُـ&G(QَR&8 ِS(T&U(P&V             &EِFَ-5ـ&G-ْ. HI&) &Jِـ-َK ً.M.&Nـ@َْB 9O7& -َـP0ُـ&G(QَR&8 ِS(T&U(P&V             &EِFَ-5ـ&G-ْ. HI&) &Jِـ-َK ً.M.&Nـ@َْB 9O7& -َـP0ُـ&G(QَR&8 ِS(T&U(P&V * * * *     &"ِـX.&8&) 5ـ&YTِ% َCـ&G&Z&8     &"ِـX.&8&) 5ـ&YTِ% َCـ&G&Z&8     &"ِـX.&8&) 5ـ&YTِ% َCـ&G&Z&8     &"ِـX.&8&) 5ـ&YTِ% َCـ&G&Z&8
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dُـ?]  dُـ?]  dُـ?]  dُـ?]  * * * * X ٍc5&ـa.&P` -0ِـ_]X ٍc5   &Eِ0ِ^5&ـa.&P` -0ِـ_]X ٍc5   &Eِ0ِ^5&ـa.&P` -0ِـ_]X ٍc5   &Eِ0ِ^5&ـa.&P` -0ِـ_]5&6&8 5&YِD(Pَ% (SِU   &Eِ0ِ^5(&[َ %NَD&8 5&YTِ](& %YَR.&PDَْB 5&YTِ&5 %ِـ" G&6()َB&ـ\ِ VَB]ـ    SِU) %Pَ)5&6&8 5&YِD(&[َ %NَD&8 5&YTِ](& %YَR.&PDَْB 5&YTِ&5 %ِـ" G&6()َB&ـ\ِ VَB]ـ    SِU) %Pَ)5&6&8 5&YِD(&[َ %NَD&8 5&YTِ](& %YَR.&PDَْB 5&YTِ&5 %ِـ" G&6()َB&ـ\ِ VَB]ـ    SِU) %Pَ)YَR.&PDَْB 5&YTِ% &)[NَD&8 5&YTِ% َ]&)5&6&8 5&YِD&5 %ِـ" G&6()َB&ـ\ِ VَB]ـ    
ْ̂<Tِ&ـg(Pَh 5ـe(:َf (8َB ً5ـ5ً          ْ̂<Tِ&ـg(Pَh 5ـe(:َf (8َB ً5ـjَ% k75&19M &"ِe&8 ِa5&F[_-. lَ-ِA m&Pَ>(X.         ً5َـYَ- َi5&ـ5 8&-0ِْـ+َ()'ِ . ْ̂<Tِ&ـg(Pَh 5ـe(:َf (8َB ً5ـjَ% k75&19M &"ِe&8 ِa5&F[_-. lَ-ِA m&Pَ>(X.         ً5َـYَ- َi5&ـ5 8&-0ِْـ+َ()'ِ . ْ̂<Tِ&ـg(Pَh 5ـe(:َf (8َB ً5ـjَ% k75&19M &"ِe&8 ِa5&F[_-. lَ-ِA m&Pَ>(X.         ً5َـYَ- َi5&ـ5 8&-0ِْـ+َ()'ِ . .jَ% k75&19M &"ِe&8 ِa5&F[_-. lَ-ِA m&Pَ>(XَـYَ- َi5&ـ5 8&-0ِْـ+َ()'ِ .

    &EِGِ^5َh 5&n(TَRَB 5َ>َ-5َD    &EِGِ^5َh 5&n(TَRَB 5َ>َ-5َD    &EِGِ^5َh 5&n(TَRَB 5َ>َ-5َD    &EِGِ^5َh 5&n(TَRَB 5َ>َ-5َD * * * *     lـ&o(8َB&8 ِS(T&U(Pـ&V "ِـ% ٍp.&85&Fـ&X &q(r&X [S9e5َsَjَ%     lـ&o(8َB&8 ِS(T&U(Pـ&V "ِـ% ٍp.&85&Fـ&X &q(r&X [S9e5َsَjَ%     lـ&o(8َB&8 ِS(T&U(Pـ&V "ِـ% ٍp.&85&Fـ&X &q(r&X [S9e5َsَjَ%     lـ&o(8َB&8 ِS(T&U(Pـ&V "ِـ% ٍp.&85&Fـ&X &q(r&X [S9e5َsَjَ%
    [Vَt&8 5&e&:(UَB ٍa5&F&X uCُf "ِ%    [Vَt&8 5&e&:(UَB ٍa5&F&X uCُf "ِ%    [Vَt&8 5&e&:(UَB ٍa5&F&X uCُf "ِ%    [Vَt&8 5&e&:(UَB ٍa5&F&X uCُf "ِ%              ِ?T0ِـ&G-ْ. ِvـVِv&G-ْ. 9:VِNْـjَR &Jِـ-َK ً5ـwْ<ِo&8 &xTِ65&yـ&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n              ِ?T0ِـ&G-ْ. ِvـVِv&G-ْ. 9:VِNْـjَR &Jِـ-َK ً5ـwْ<ِo&8 &xTِ65&yـ&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n              ِ?T0ِـ&G-ْ. ِvـVِv&G-ْ. 9:VِNْـjَR &Jِـ-َK ً5ـwْ<ِo&8 &xTِ65&yـ&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n              ِ?T0ِـ&G-ْ. ِvـVِv&G-ْ. 9:VِNْـjَR &Jِـ-َK ً5ـwْ<ِo&8 &xTِ65&yـ&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n (

  لماذا مدة خلق األرض وأرزاقها أربعة أيام بينمـا           )12-9:فصلت(
  . خلق السماوات في يومين مع إن السماوات أعظم ؟ 

  
  

       / ج 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

صلى اهللا على محمد وال محمد األئمة والحمد هللا رب العالمين ، و
  والمهديين

73=">7;ِ :"678َ9"5ُـ23" &َـ01 /َ.ْـ,"*+*ً )َ&ِـ#"       : (قال تعالى    A7BَC&ْ* "Dَ5"E FِGH&IِJ "2:0KُLMَْNَ& 7OُMH.ِPَ/ ْQُR" @ِـ? <ـ"
"SِTَ&I"6&ْ* UV"B. (    

خَلق األرض في يوم ، وخَلَق أرزاقها في يوم ، فاألرض بما فيهـا              
نباتـات  (مادات في يوم ، وما علـى األرض مـن أحيـاء             من ج 

  .  في يوم )وحيوانات

Wِ                  : ( وقال تعالى    I @ِـ? /J7Bَ"6ـ" Xَ9*"3Rَْ/ Iـ" R": Iَـ,X<ِ@ "BYـ" :"\"X<ِ@ َZ"BI"J": I"XِR73َ@ 7;ِ= "?ِ[*":"B I"X<ِ@ َQ"6ـ"
"Sِ5ِ]IY^5ِ& _`*"3"[ ٍbIY>َ/. (   
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ــX.&8&) 5ِــ"& ( ( ( (  -1 &YTِ% َCــ &G&Z &"ِــX.&8&) 5ــ &YTِ% َCــ &G&Z &"ِــX.&8&) 5ــ &YTِ% َCــ &G&Z &"ِــX.&8&) 5ــ &YTِ% َCــ &G&Z((((::::----ال V\\ل  وه/\\bE ،  ال>\\#م JH\\c J\\K V\\وه

        /\F4أي أ ، V4/H7\Eال eال=\/ل Vf ل (ا)ول.KM(%ا(   /\F<f g\+Eh )  "K[
 ، وإf m\\/ن الk\\/هR\\+j B  )أي م3KK ا%KK<,.ء( Fi#f J\\K\\/ )اBرض

أي JK /Fi#f الbE\/ل اJ\K B\<stA u\i الV\f Bq/\r               ،  سop ا)رض   
Jv/A ا)رض ، MfآJK Bs ث+Vs الJv/\A Vf Bq/w ubE ا)رض ،              

/\\\F9j B\\\bj اy\\\ول )"KKKإرس\\\/ء ا)رض ،  )رواس zb\\\س V\\\أي ه ،
       /\F>bsh د ل\}رض/hأو /F4Mtf )    ً.M5َـR(8َB  َi5 أي g\bsh   ،   )7:النبأ( )rِQ-ْ.&8ـ&

س\\op ا)رض وJ\\j Y\\=9Hh الBTآ\\B$ @\\K Oآ\\Jv/\\A O ا)رض      
i : )       [:&U H:9FَR &"ِe&8 ~̀&NِU5&Z 5&Y9r&_(�َR َi5&rِQ-ْ. m&:َR&8/ل h=/لR   . الBH>7Hة  

  (n Gْ<َR 5&0ُـI5&�[_-.                &7Pِ �ـ9 Fِ6 k�ِrـ& 9O 1ـ& ")A ٍaِ@ـ4 jRَْB 2ِ3َـf &Sُـ4C �ـ& Oِ .-ـ4  )q& .-0ـ4
 أي ه\BT>K Vآ\O ولB$ @\K /\F9tآ\O ا)رض 9H>f\@                 )88:النمل(

. س\\op ا)رض J\\j اm,\\<�ل واW\\34m/ل Jv/\\A J\\j ا)رض    
 O4D>K ا)رض OآB$ ن#t>f.  

وه\H ،   J\K V/ء  الBbآO ال9/زلJK O ال7ا%,.ءوه#  ----::::))))YTِ% َ]&)5&6&8&ـYTِ% َ]&)5&6&8   5&ـYTِ% َ]&)5&6&8   5&ـYTِ% َ]&)5&6&8   5&ـ5   ( ( ( (   -2

        V4/H7\Eال eال=/ل Vf ول(ال>#م ا JHc : )       m&:ُـj-ْ. َC 8&-َـeَB [7َB (Pـ)
        .P9643َـــf (S8&.-ْــ+َ()'ِ 8&-َ=ِــ ِa5&F[_ـــ-. &SِــU ٍp5َــf&:&6 (?ِY(T0َـــ&g 5ـ ـj4R.&8 .Pَــn(�َ>َ<َ- .(Pـ& �n&Uـ9

&7P9rِ_=ْ&V .Pُ@5َf 5&Fِ6 (?9e5َ@ْ3&1َ+َ%( )96:األعراف(.   

ــ( ( ( (   -3 &YTِ% &)[Nــ َD&8ــ &YTِ% &)[Nــ َD&8ــ &YTِ% &)[Nــ َD&8ــ &YTِ% &)[Nــ َD&8   &Eِ0ِ^5[_0ِــ- `a.&Pــ &X ٍc5ــ [VَB ِ\ــ &G&6()َB "ــ5 %ِــ &YَR.&PDَْB 5   &Eِ0ِ^5[_0ِــ- `a.&Pــ &X ٍc5ــ [VَB ِ\ــ &G&6()َB "ــ5 %ِــ &YَR.&PDَْB 5   &Eِ0ِ^5[_0ِــ- `a.&Pــ &X ٍc5ــ [VَB ِ\ــ &G&6()َB "ــ5 %ِــ &YَR.&PDَْB 5   &Eِ0ِ^5[_0ِــ- `a.&Pــ &X ٍc5ــ [VَB ِ\ــ &G&6()َB "ــ5 %ِــ &YَR.&PDَْB 5((((::::---- eال=\\/ل V\\f 

 �\\\Pf J<K#\\\0 V4/H7\\\Eء : ال/\\\Hو0\\\#م ا)$>\\\/ء ، 0\\\#م ا)رض وال
   . )ا%:M.ت وا%?4$ان (



  ####22 """"…………  )+8*ر/7 234 56ا234 (!!!!أ/.*ر ا,+*م ا'&%$ي 
 

  

   Rل/=h Yل#iو)))) c5VB \G6)B c5VB \G6)B c5VB \G6)B c5VB \G6)B((((   ،    Vوه VواسBن الm:-       ، V4/H7\Eال eال=\/ل Vf

   .اس" ا%H$نرو: وهA%  ، V<,.ء ا%4AH'إH4/ هF� V#ر 
 Rل/=h Yل#i5((((وYDP% SU5YDP% SU5YDP% SU5YDP% SU(((( أ أي /F<f g+Eh ء/H7ن ال.  

الH\\/ء ، وإH4\\/ ه\\# :  والBbآ\\V\\f O ال=\\/لe الV4/H7\\E ه\\V ----::::))))8&6&ــYTِ% َ]&)5&ــ5 8&6&ــYTِ% َ]&)5&ــ5 8&6&ــYTِ% َ]&)5&ــ5 8&6&ــYTِ% َ]&)5&ــ5 ((((

  .�F#ر لBbآO الH7/وات الO>7 ، والBbآO هV ال=+Vf e الH7/ء 
   J0BK(ا J0yFf :)       5 5 (&X.&8ِـ"& UِـS) %YِD(Pَـ& 5  8&6&ـ (:  و )YTِ% َC&G&Z&8ـ& إYTِ% َ]&)5 (  /\H4ـ&

 O<+tال O=A/7ء ال/H7+ل J<K#0 /Hه ، O<ل/sHال O>7وات ال/H7وال.  
 )             ً5e(:َf (8َB ً5g(Pَh 5&Tِ>ْ̂ . ِ'()َ+0ِْ-&8 5&Yَ- َi5َjَ% k75&19M &"ِe&8 ِa5&F[_-. lَ-ِA m&Pَ>(X. [?ُd

    &EِGِ^5َh 5&n(TَRَB 5َ>َ-5َD *         ـ&V "ِـ% ٍp.&85&F X &q(rـ& jَ%   lَـX [S9e5َsـ& o(8َB&8 ِS(T&U(Pـ&
                      ِ?T0ِـ&G-ْ. ِvـVِv&G-ْ. 9:VِNْـjَR &Jِـ-َK ً5ـwْ<ِo&8 &xTِ65&y 5 .-ـ_]a5&F& .-ـFِ6 5&Tْ@HNـ& n[Vَt&8 5ـ]  )%ِ" e&:(UَB ٍa5&F&X uCُfـ&

  :) 12 -11:فصلت(

))))    ِS(T&U(Pــ &V "ــ ِ% ٍp.&85&Fــ &X &q(rــ &X [S9e5َsــ َjَ%    ِS(T&U(Pــ &V "ــ ِ% ٍp.&85&Fــ &X &q(rــ &X [S9e5َsــ َjَ%    ِS(T&U(Pــ &V "ــ ِ% ٍp.&85&Fــ &X &q(rــ &X [S9e5َsــ َjَ%    ِS(T&U(Pــ &V "ــ ِ% ٍp.&85&Fــ &X &q(rــ &X [S9e5َsــ َjَ%(((( :-    O=A/7\\ء ال/H7\\ال V\\وه

 O\\\<+tا، ال g7\\\وات ال/H7\\\وال /\\\F4دو O\\\<ل/sHل ، O<4/H7\\\Eء ال/H7\\\وال :
) TوسBه. ا.:V,5 رضBاآ�، ا$H%س وا$,c%ا r,c4\ ت) .  (  

، وسH/ء ا);7/م Vf 0\#م      ،  والt+H#ت Vf 0#م    ،  ,+* الVf O=A/7 0#م     
  .  وأو$Vf R آu سH/ء أBKه/ Vf 0#م 

Vf 0#م أو$R أBK ال\H7/ء ال\O=A/7 ، وV\f 0\#م أو$\R أB\K ال\H7/وات                   
 O<h#t+Hال،  �+Hال BKأ R$0#م أو Vfو.  

 /F434   ( أي إdرBا%<,.وات وا(     J<K#0 Vf gHh  :    *\+�+و0\#م  ،  0#م ل
 BK{ل  
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 ) ) ) )      ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8      ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8      ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8      ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8((((: -       0\#م ا)رض ا)ول R\إل @A/\h اyوه 

      /\\\Hه J0ء/H\\\س R\\\إل e7\\\P9h /<4U\\\ء ال/H7\\\ن الm ، :)  hKKK%وBء ا.,>KKK%ا
، ، HFf/ سH/ء وا$Uة OF; JK       ) ا%<,.ء ا%+ن4. ا%)<,.ن4'  ( و )ا%,�.4%'

    V4/H7\\Eال eل=\\/ل/A R\\ء ا)ول/H7\\ط ال/\\bhرm ،  ، B\\�/bK B<AU\\h ط/\\bhار
K%.5<,.ء   ، �tfهY9j Bb=0 /H      مHA$ت اBج<.م : اBو%h  وسH/ءJ0 )ن   

. وهtb>GK /H/ن t+K  ،    /K/Hh#ت ا);7/م   :  ، mن الH7/ء ا)ولR      ا%+ن4.
   Vf 234(/f   Rء ا)ول/H7ال  ،  V4>/ ،        : وهU\ء ال/H7\ال Vf ا);7/م BAUh

 YH7;234 ا�74/ن و J<A ل/W34ى اBh uFf. !   
أB\\h mى اm,\\<�ف J<\\A 34\\2 ا�4\\7/ن      -: و]KK" نKKx{ ا%$wKKo أKKo$ل   

 YH7;و !.  
 Vوه O>أن ا)0/م س e+=h مUPh /HKو :  

 .Pت$oی$م ، و "[ wZAD 'V5.>%ی$م ) أم8ه. ( ا%<,.ء ا "[.  
  .]" ی$م ) أم8ه. ( ,.وات ا%<wZAD 'G ]" ی$م وo$تP. وا%<

  . ]" ی$م وo$تP. ]" ی$م ) ا%)<,.ن" ومPV. ا%V.%�(واBرض 
وأVf �BK ) الt+H#ت(او ,ـُ+* ال9#ر وأJ<K#0 Vf �BK ، و,ـُ+* الsH/ل        

  J<K#0 . �+Hأن      ) ا);\7/م (و,+* ال J\K U\Amو ، J<K#\0 V\f /\Fiوأرزا
 f/7\\ال R\\إل Vال=\\/ل J\\K z\\hB>h  ر ل+9\\#ر#\\Fو� V\\+Eh ت#\\t+Hن ال( ، u

  … وهytا 
 هO\0/F4 V ال\H7/ء ال\4U>/ ، أي أن        )ا%<,.ء اBو%h (وOk$�K zE0 أن    

            V\f VF>9hو ، V4/H7Eال eا ال=/لyه Vf أUbh /<4Uء ال/H7ال :)   �%.KV%أول ا
 ، أي أن OP+$ /F>0/F4 وص\u ، وF>0/F4\/ أو $+O\P     )ا%,HA$ت" ا%8و(.ن" 

و()�KK ا� … (  V\\f ال0D\\/رة الR،  O\\=K/Eال#ص\\u ه\\V ال\\H7/ء ا)ول\\
 h%وB8ة واD{ا%+ن4. وا rأه hA*…( 1  .  

                                                           

 "."620"-,%+*("א'&%ن"ص"− �
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9N %ِـ" .-ْـ+lَ-8ُ 8&.-ْـ�1ِ:&~ِ 8&-َـ9O .ْ-�9=ْـ?9               ( : وVf ال�BPن    � F&�-ْ. 9Oَ- &P9e 54-ِA &Oَ-ِAـ) 9O40-. &P9e&8
&7P9G&Z(:ُR ِO(Tَ-ِA&8( )70:القصص(   

 Rل/=h ل/i9 ( و?ُ>(Fِ0&g (Nَjَ-&8&789:4fَ3َR �(Pَ0َ% lَ-8ُ+-ْ. &~َ+(�[n-. ()62:الواقعة(   

)   ",%.KK* hKK%وBا "KK[ر : وIKK%ا ، 'KKVوا%8ج ، }KKxنBا .KKP4[و(  ، �.KK[
  kKKZAD أن IKK:م م.>KKجBا �%.KK* hKK%8 إKKm:ی �KK% h%.KKVوت kن.?MKKل س/\\i /\\Hآ

إ�TK /H4 اmه<H/م Ub0أ j O0/F4 JK\/لe ا);\7/م ،            . 2)ص(رس#ل ا�   
/H7ال O0/F4 Vوه Rء ا)ول/H7ال Vه O0/F9ال �y4>/ ، وهUء ال.  

   Rل/=h ل/iو : )               &Eِ0ِ%50َْـ/ِ �َـ�-ْ. ِS g 5ـ& nُf 5ـ]  )h &q(r&X (?ُ=َD(Pَ% 5&nْjَ0&1 (Nَjَ-&8َ:&.^ِـ/& U&8ـ&
 JK ال\H7/ء   )ا%<,.وات ا%<TM (: الBv @b7اq* هV     . )17:المؤمنون(

         \E4>/ الU\ء ال/H7\ال g7\<ول ، O=A/7\ء ال/H7\ال Rإل Rا)ول  ، /\F9K O<4/H7
 /\\F<f J\\T4 u\\A ، /\\9i#f g7\\<ل /\\F4( ، V\\9\\/ وهA O\\p<TK V\\Ff :) .KK:G?ت
ــn]?&  (  )و]$KKK:o. و*3KKK آrKKK جKKKP.ت اBرض   ــY&Z [7ِA&8 ِI.َ3ـ& ــ_)<G-ْ5ِ6 &Jَ@Pُ0ِQ(Gَـ& Vـ&

 &SVِ:ِ%5َ=-ْ5ِ6 ٌ\َ�Tِ�9Fَ- ()54:العنكبوت(   

"−"وABC"D+E7"%F*G"HC"IJK*L@"?و=د;:"934"א678"5"34א"א012/"− "
   O\\\<4/Hن ث#\\\th u<W\\\3>ا الy\\\FA تU\\\j وات إذا/H7\\\أن ال V\\\9=0 اy\\\وه ،

   O=bس g7<ء         ،  ول/H7\ال J\K ءD\; /F4( ، O<4/H7E4>/ الUال U=h eل /H4وإ
  /<4Uوس,.ء ج<,.ن4'      (ال h%م3 س,.ء أو .P4[ .,5(    تBذا ذآ�f   hK%وBا

  .D; /F4( ، /F9Hc JKء F9K/ أو O=A/h لVFf  : /F أو ا%+ن4.
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 /H7Eء ال/H7وال   Vه U=h ةBK O<4) :رضBا( Vه U=h ةBKو ) :ا%<,.ء 
اBرض وV\f ال\H7/ء الF4( .       O<4/H7\E/ الz4/E الF9K VqBH\/      ،   )ا%+ن4.

TM>KK%34 اKKdرBا rKKآ rKK5  ، O=A/7\\ال V\\fو)�:KKPج(،  V\\f O\\9Eإن ال /\\Hآ 
 O<4/sء ال/H7ال   ،          U\;#>f R\ول(ا V\f /\Kأ)   '4KdرBا 'K:(%ا()     O\9; V\وه

وه\V  ،  إH4\/ ه\D\; Vء J\K ال\H7/ء ال\gُ9        /<4U)ن ا)ولR آA /H>   ،  ) �دم
  /Fh#t+K)                  3K5 +K,?3 مK5 +K,)3 أK* ، k4535 إ85اه�4 ، *3 أ "A* 3*

*3K  ) ع(سw%p أKM* .5+ ا�      : أ5" ن8E ، *3 ا%?<34 35 مo 8>4.ل         
ج:' م3 ج:.ن ا%+ن4. تKP4[ TAq. ا%cK,{ وا%Z[ :    8K,Z.ل  ) ع(ج:' jدم   

   .3)او%$ آ.نw م3 ج:.ن ا}8Dة م. 8Dج م:P. أ5+
 ) ) ) ) ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8 ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8 ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8 ً5wْ<ِo&8 &xTِ65&y&Fِ6 5&T@ْHN-. &a5&F[_-. 5[n[Vَt&8(((( :-  س+#نBHء وال/<b4(ا eه o<A/WHوال

، k3T0\\#ن ال\\J\\K eF4#\\=b>0 J0y وس#س\\O ال\\J<v/<G ، ) ع(وا)وص\\>/ء 
      O\<Fوا),\�ق ا�ل e<ل<=/ل/A  ،       ال9\/س /\F4#H+=0 V\>ال . eره#\Fو�:    V\f 

   #HGوال zاآ#tل/A O<4/H7Eء ال/H7ال   O�<�Hس ال.      V\f م�kال Bsأآ /Hf 
وK\\\/ اu\\i الE9\\\#م Ob7\\\4 إل\\R الD\\\Eء الe\\+kH ، آH\\\/ إن V\\\f    ، ال\\H7/ء  

و�h+\\  ، وK\\/ أآJ\\K B\\s ,\\/لeF3 و$\\/رeFA  ، ا)رض K\\/ اu\\i ا)b4>\\/ء 
    eهBW90 eول eF9j .      eره/W\4ء وا)وص\>/ء وأ/\<b4(ا eه /Hqدا u<+Pf ،

   . )Ao' ا%:)$م ]" ا%<,.ء ا%)<,.ن4'( آـ
F4 V\\fو O\\0/   �KKm*Bا WAَـKKx%ا 'KKول  (: (8آDس ال9\\ـ#\\i UW\\iا ( O\\0اUAو

                  R\ل إل#T>ل/\A V4/H7\Eال eا ال=\/لy\أ هUb<\ة ، سB\,1ا O\F; Rص=#د� إل
  eFhد/\\jإ eF>A#Pـ\\j ف ا)رضB\\,ا,<\\/روا ز J0y\\ل/f ، B=>7\\0و e<\\T;

  Y\\+;ا J\\K ا ا�#W\\jا,<\\/رو� ، و /\\K R\\إل)kKK4[ ءه�.KKZ5إ rKKo أو ( Y\\4(
وا1ن J<\bh ل\�     . H/لeF وأf=/لeF و�+j�A    eFH،  س>t#ن ;e9F الB=>7Hة    

 OPA/7ال O01ا Ob9/سK  
 ) &SVِ:ِ%5َ=-ْ5ِ6 ٌ\َ�Tِ�9Fَ- &?[n&Y&Z [7ِA&8 ِI.َ3&G-ْ5ِ6 &Jَ@Pُ0ِQ(Gَ>(_&V(.   

                                                           

 .247ص""""3"אg*QhQC"5%hC"ج"− �
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*K.%�   ، وه\#  )*K.%� ا%8جKV'  ( U\b0أ  )Ko$س ا%:aKول  (وUA U9jاO0 ص=#د   
8Dj    B,� ن/T>K8         واKxH%ا yK?3 مK,%ن و.K,یQا yK?3 مK,% eل/\jو ،  

وه\# الeq/\P    ،  ) ع(K O\0/F4 @\K+\� الU\FHي الBG\j V4/\s             :  ا%8جV' یM+أ 
 J<7Tال Y<+j جB�0 يy4)ع(ال.   

  Rل/\\=h Y\\ل#i /\\Kــ5     ( أ &Yَ- َi5ــ َjَ% k75ــ &19M &"ِــe&8 ِa5&F[_ــ -. lَــ-ِA m&Pَ>ــ (X. [?ــ ُd
     &EِGِ^5ــ َh 5ــ &n(TَRَB 5ــ َ>َ-5َD ً5ــ e(:َf (8َB ً5ــ g(Pَh 5ــ &Tِ>ْ̂ ــ+َ()'ِ . 0ِْ-&8 *[S9e5َsــ َjَ%  ٍp.&85&Fــ &X &q(rــ &X 

                     &xTِ65&y 5 .-ـ_]a5&F& .-ـFِ6 5&Tْ@HNـ& n[Vَt&8 5ـ] e&:(UَB ٍa5&Fـ& l %ِـ" fُـX uCـ& o(8َB&8 ِS(T&U(Pـ& %ِ" Vـ&
 ِ?Tِ0&G-ْ. ِvVِv&G-ْ. 9:VِNْjَR &Jِ-َK ً5wْ<ِo&8(.   

أي ثU\=A e أن ,+\*        : Uhل R+j الO0Uِ=bَ     )ث�(وال<BP0 JK Jk0 Vأه/ إن      
iأ /F<f رUiا)رض و /Fhء … #ا/H7ال Rاس<#ى إل …  

 )ا%b45$KG ( ه9\/ ه\#   )ث�(R9=K uA ، وهVf V الUh m OP<PTل R+j ذل�     
، ول>R+j 2 ,+\* ا)رض A/ل�\W#ص   ، A/ل=uHEK R+j  p ال�tم    

      O\\KUP>Hا01\\/ت ال V\\f ¤<A#\\>ال R\\9=K R\\+j  \\p=ــ?)  ( � أي إن ال ُ=4@ِAَB ْCــ ُD
                                                           

دpNb""(":""وאn7Mo"אk*C\"Ùl7"m3C"אN-"1N4"M*TC%"و=د"Nj"5%="א1Nieא="NX%ل""""""− �
"qr" DQs"Dr?"tuv"gw%xJCא"yQs"Dr?"qTo%0"אWCع"(א"(ل%aG""kNC)":""{Ni?""م%N-\"؟"".
"1Nh7ن""�:""1Na7ل")"ع"(�aG"kC":"Di?""{N}Ú""�MNd""WN,}d""qNr""MNF%ل.""X":"A}i%ل
"NX%ل""3Nh4א""NC*�""،"!"؟"+&%NL*}""?و"*��aG":""{*TNi?""%N7""N%ل.""�as"وkC"\�"א�-%م
W,}d)"ع"(،"%�\"ل%X"W,}d)"1ن"�")":عh7""م%N-א�"�\""kNCو""�Nas"،"�\""م%N-א�""m3NCא"
"NaG""kNC"":"{XMNO""{NQ}d%ل".""ki%G"�"�as""kNC"،)"ع"(qr"DQs"אW�"k*Qs"IToج
 .251ص":"25ج")1a7ل"3h4"{}Ú"�Mdא"،"MGא�
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ثe أل>2 ه# ال\yي  ( : ، Hf=9/ه/ ه9/ ) … -َ<َْ=>ُ:789& 2ِ34-5ِ6 1&0َ/& .ْ-+َ()'&  

  ) .B3th  <tfون YA … اس<#ى إلR الH7/ء 
  ¥$mء وا)رض           إو/H7\ال B\ة ذآB<,(ا O01ا �yه Vf ن  ،   Rل/\=h ل/\i :

)                (8َB ً5ـg(Pَh 5 ْ̂<Tِـ& 5 8&-0ِْـ+َ()'ِ . jَ% k75َـYَ- َi5ـ& <A m&Pَِ-َـl .-ـ_]e&8 ِa5&Fِـ"& 19Mـ& X. [?ُdـ)
ً5e(:َf(  (ا g4/ذا آ�f ،  ذل� ubi gP+, ة    ، رضB\K /\FP+�0 أن R\9=K /Hf

ْ̂<5e(:َf (8َB ً5g(Pَh 5&Tًِ     (أ,Bى   .(           B\,� utG\A رة#Wال o<c#h /9اد هBHال uA ، 

DُـAَB ْCِ@4=ُـ?) -َ<َْ=>ُــ:V\f ¦\<$ :)   &789 ا01\/ت ال\OPA/7     ، وO\F; J\K أ,\Bى    ، 
ــ+َ()'&   ــ/& .ْ- /u<W\\3h Y4 وذآ\\B ل+\\e=9 ال<\\V أس\\Frb/ س\\Tb  ،  )… 5ِ6-4ــ2ِ3 1&0َ

  A>/ن لa5&F[_-. lَ-ِA m&Pَ>(X. [?ُd …(  O\<3<tِ  ( وh=/لR ، وVf ه�y ا01/ت      

  O\\\01ا �y\\\Fن ل/\\\<A ال�+\\* أي )  (Sُـــf 9Oَـــ- َiPُـــj&V (7َB ً5�(Tــ ـ:M.&)َB .َKِA 9�9& �ـ& ــUَB 5ـ) F4@ِAـ&
97Pُ=&Tَ%(.   

   u$اBHال �yأي  : وه  'V5.>%ا%<,.ء ا ^AD ،    eث   w>K%ا%<,.وات ا   ،  e\ث
)U\\Am ،    R\\+j U\\H>=h /\\F4 أن y\\FA z\\hB>0ا ال<KK*  ،   u7\\+7.%� اBجKK<.م 

/F�=A   ،        /\F4( ، O=A/7\ال u\bi O>7\ال *\+, J\tH0 �f :)  وات/H7\أي ال
 g7\ا);\\7/م دون ,+\\* ) ال *\\+, J\\tH0 mو ، O=A/7\\ال J\\K g\\P+, /\\H4إ

                 R\ا)ول J\K u\A ، g7\وات ال/H7\ال JK gP+, /F4( ، g7وات ال/H7ال
 /\\F=K Otb>G\\Hص ال#W\\ل�/A) @\\K ا);\\7/مأي ( ، V\\ه R\\وا)ول �%.KK*

F9Hf ،  ،    /\9P+, U\=A/ د,+9\/ إل\j R\/لe ا);\7/م           *.%� ا%8جV'    وهV   ا%Iر
وه\yا  ،  j V\f\/لe الO\=;B    *.%� اBج<.م إP4%.وسB�9ج Vf ، JK الyر   

 ث�ث\KZ%   O$س ا%VEK$د   آH\/ إن    ،  ل\Y ث�ث\O أرآ\/ن       ،   o$س ا%:Kـaول  ه#  
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رع ا)b4>\\\/ء ود،  )درع داود: ( وy\\\Aل� th\\\#ن س\\\<O ، ه\\\V  ، أرآ\\\/ن 
  .ودرع ا)وص>/ء 

   ^A�A% 'G>%ی.م اBأم. ا:-    V\ه u\A ، O<9Kة زUK R9=HA أ0/م g7<ل VFf
         V\f U\A�f ، /\F9K UAmو O0ورB� Vوه ، u$اBK O>س Vf أي ، u$اBK

           �B\Kال9\#ر ، وأ *\+, JK Rا)ول O+$BHة        . الB\Kت ، وأ#\t+Hال e\ث .  e\ث
     /\Fhا#iا        . ا);7/م ، وأ R\+j O\+$BK u\د آ/\H>jm      /F>Pb\س V\>ال O\+$BHل

ا%,KKKA)8' (�y\\\Ff الBHا$\\\u ال\\\O\\\<H>$ O>7 ، أي J\\\K U\\\Am ال>\\\#م ا)ول  
hKKK%وBا (  V4/\\\sال>\\\#م ال V\\\fو ، O=A/7\\\ء ال/H7\\\ـُ�+* ال\\\h أن) 'KKKA)8,%ا
'KK4ا%�.ن( /\\F9j B,M\\>0 أن U\\A�f ، *+ُـ\\, /\\F9K /\\هBKن أm /\\هBK0\\ـُ�+* أ 

H7/وات  ال\\)ا%,KKHA$ت(O\\+$BK ، ث\\e 0\\ـُ�+* F9K\\/ وJ\\K أBKه\\/ الsH\\/ل     
    Rول(ا Rإل g7ال)    .ن4+K%ی' ا%<,.ء ا.Pت        ) وه" ن#\t+Hال V\f *\+�0 e\ث

                 �B\Kأ @\AاBال V\fت ، و#t+Hل¦ ال/sال>#م ال V3f ، *+, Y9K Y4( ، �BKأ
    O=A/7\\ال *\\+, R\\+j ت#\\t+Hد ال/\\H>jm)ال>\\#م ا)ول ( /\\هBKوأ) ال>\\#م

V4/\\sال (      V\\f �B\\Kأ e\\ث ، O\\sل/sال O\\+$BHال V\\f ت#\\t+Hال *\\+, e>\\T><f ،
وهy\\\tا ال>\\\#م ال�\\\/B ،  2KاH>jm O\\\=A\\\/د� Y\\\<+j و)Y\\\9K *\\\+, Y\\\4    ال

              V4/H7\Eن ال#\tا);\7/م أو ال eل/\j *\+, أو ا)رض ، وال7/دس ، أي
) TوسBه. ا.:V,5(         zاآ#tال uوآ /F<+j JT4 V>ا)رض ال uHGh ¦<$

                *\+, Y\9K Y\4( ، Y\h#i Y\<f *\+�0 eس ث#HGا)رض     . وال J\K ت/\b9ل/f
    #<Tوال ، gb90 /F<+jت     ,+* و/\>P00=>§ و /F<+jا)رض ,+* و JK ان

 .            /\Fb<hB>A *\+ال� /\F;/>T0و ، O<H>$ u$اBK g7أ0/م أو ال O>7ال �yوه
 *.%� ا%Pc.دة أو  ) الH+�(f/لUاT0 V4</ج ال=/لV وBP>30 إل>f ، Y/);7/م        

  . BP>30 إلR الt+H#ت  -:
أي b=A\\/رة ، ) ال\\O=A/7 الT0)O\\<+t<\\/ج وB\\P>30 إل\\R ال9\\#ر   -:ا%,KKHA$تو

<m&Pَ   ((  آi /H/ل h=/لR  ،إنP. ج,wZAD .V4 ]" ی$مB:-   34ى  أ, dُـ?] .Xـ)
ــ5    &n(TَRَB 5ــ َ>َ-5َD ً5ــe(:َf (8َB ً5ــg(Pَh 5ــ &Tِ>ْ̂ ــ5 8&-0ِْــ+َ()'ِ . &Yَ- َi5َــjَ% k7519&ــM &"ِــe&8 ِa5&F[_ــ-. lَــ-ِA
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  &EِGِ^5َh *          uCُـf "ِـ% l&o(8َB&8 ِS(T&U(P&V "ِ% ٍp.&85&F&X &q(r&X [S9e5َsَjَ%
&F&X 5&e&:(UَB ٍa5(   

                   V\ه u\A ، /\F9K O\<Pbوال ، J<K#\0 V\f /هBKوأ O=A/7ء ال/H7ن ,+* الm
            /Kت ، و#t+Hال Vf uWT0 O=A/7ال Vf R�P0 /Kره/ ، و#Fو� /F<+Eh
             uW\Thاه\/ وBh V>ؤ0/ الBوال ، �+Hال Vf uWT0 ت#t+Hال Vf uWT0

K/ هV إm أV\f uW\$ BK الt+H\#ت ، وU\=A ذل\�               ) الH+�(Vf ا);7/م   
W$ V4/H7Eال eا ال=/لyه Vf u.  

  
  

  انتهى جواب السيد امحد احلسن
   

  :أo$ل 
  .اآلن صار واضحا لدى القارئ الفرق بني اجلوابني  �
  
  


