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يف فســحتنا اللغويــة الشــهر املاضــي، ويف معــرض احلديــث عــن 
اســم حضــرة  تناولنــا  النبويــة،  الــدالالت اإلهلاميــة يف األمســاء 
»يونــس« النــي ، متخذيــن مــن اجلــذر اللغــوي العريب »ن 
س أ« منطلقا للبحث، ففهمنا أن الداللة اللغوية اليت يقدمها 
هــذا اجلــذر هــي »التأخــر«، ابإلضافــة إىل مــا ميكــن أن يتصل 
هبــذه الداللــة مــن معــان يف منظومــة املفــردات العربيــة علــى حنو 
خــاص، كمعنيــي »التأجيــل« و«اإلبعــاد« علــى ســبيل املثــال. 
ويف قسط اليوم نسعى إىل أن نسر خطوات أبعد يف فهم كثر 

مــن النصــوص اإلهلاميــة، وذلــك بتوظيــف فهمنــا للداللــة الــيت 
حيملها اجلذر اللغوي »ن س أ«.

النساء، والشيء ابلشيء ُيْذكر
وألن الشــيء ابلشــيء ُيذكر، ففي إطار حماولة اســتكناه أســرار 
أمســاء الســور القرآنيــة، وعلــى ذكــر املــادة املعجمية »ن س أ«، 
يقفز إىل الذهن التســاؤل ذاته عن ســورة »النســاء«، واجلواب 
يــكاد يكــون حاضــرا هــذه املــرة، نظــرا إىل التمهيــد الســابق. 
وســورة النســاء إىل جانــب تناوهلــا ألحــكام النســاء يف التشــريع 
القرآين، فإهنا كذلك تتناول تفاصيل اإلرث، وهو ما فرضه هللا 
تعــاىل مــن تركــة املتــوفَّ لورثته الذين يكونون متأخرين عنه، فهم 
مبثابة »نســائه« إذا وضعنا يف احلســبان املعى اللغوي للنســاء. 
كذلــك تناولــت ســورة النســاء أحــكام اليتامــى وصغــار الســن 
وملــك اليمــن، وتلــك شــرائح اجتماعية ميكن وصفها ابلنســاء 
أيضــا، لكوهنــا متأخــرة يف التصنيــف االجتماعــي مــن حيــث 
فقــدان األهليــة إىل حــن. فــآايت ســورة النســاء إًذا إىل جانــب 
املتأخــرات مــن حيــث الطبيعة العضويــة )اإلانث(، فإهنا تتناول 
أيضا ذكر املتأخرات من حيث الزمن )الَورََثة، واألمة يف الزمن 
األخر كوهنا وارثة أفضال النبوة(، واملتأخرات من حيث املرتبة 

االجتماعية )اليتامى، وصغار السن(.

النسيان، وتنزيه هللا تعاىل 
ال شــك أن النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر أحــد مقدمــات 
الغباء، ال سيما إذا زاد عن حده املعقول واحملتمل، بل إنه يبلغ 
يف بعض األحيان درجة من السوء حبيث يتعذر على املصاب 
به أن يزاول حياته بشــكل ســوي، كما يف مرضى »الزهامير«، 
فالنســيان منقصــة بــكل املقاييــس، خبالف التذكر والذاكرة اليت 
تكــون عــادة مدعــاة لكيــل املــدح والثنــاء علــى املتصــف هبا، ال 
سيما إذا كانت قوية بشكل الفت للنظر.. يتضح من هذا أن 
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النسيان منقصة ال حيب كثر من الناس االتصاف هبا، أفَنِصُف 
هبا هللا  صاحب األمساء احلسى كلها والكمال املطلق؟! كال، 

وسبحانه وتعاىل عما يصفون.
فكيــف ميكــن إذا فهــم ابقــة مــن النصــوص القرآنيــة تتنــاول فعــل 
النســيان منســواب إىل هللا تعــاىل بشــكل ال ميــس تنزيهــه؟! مــن 
خــالل الفهــم الســابق للمــادة اللغويــة »ن س أ« علينــا ان نضع 
مدلــول التأخــر والتأخــر يف االعتبــار، وســنالحظ أن اشــرتاك 
»النسيان« و«النسء« أو »اإلنساء« يف ذلك املدلول )التأخر 
والتاخــر والتأجيــل( أدى ابلبعــض إىل اخللــط، فحيثمــا ُذكــرت 
مــادة »ن س أ« فهمــوا منهــا النســيان الــذي هــو ضــد التذكــر، 
بينما غفلوا عن املعى الداليل للفظ، فوقعوا يف نســبة الذهول، 
والعيــاذ ابهلل، إليــه ، ممــا اضطرهــم إىل حماولــة البحــث عــن خمــرج 

ابجملاز، ولكن دون جدوى.
ْوِمُكــْم َهــَذا ِإانَّ َنِســيَناُكْم﴾  فقولــه :﴿َفُذوُقــوا مبَــا َنِســيُتْم ِلَقــاَء يـَ
ُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقــَن  َنِســيـَ )1(، وقولــه يف املنافقــن: ﴿َنُســوا اللََّ فـَ

يؤخــر  مــن  أن  علــى  فهمهمــا  ميكــن   ، اْلَفاِســُقوَن﴾)2(  ُهــُم 
لقــاء هللا واتبــاع مبعوثــه جتاهــال وإعراضــا فإمنــا يســتجلب على 
نفســه مصيبــة إعــراض هللا عنــه، فهــذا هــو نســيان هللا له، وهو 
غــر النســيان املضــاد للتذكــر، ولكنــه نســيان مبعــى اإلعــراض 
والتأجيل. ويدعم هذا القول أن هللا  جتاوز عن نسيان عباده، 
فالنســيان عــرض ال إرادي يطــرأ علــى الذاكــرة، ال يرغبــه أحــد 
لنفسه غالبا، فكيف يعاقب هللا  عليه؟! ويدعم هذا احلديث 
قــول النــي  »ِإنَّ اللََّ جَتَــاَوَز َعــْن ُأمَّــيِت اخْلََطــَأ وَالنِّْســَياَن َوَمــا 

اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه« )3(
فال مندوحة إًذا من فهم ﴿َفُذوُقوا مبَا َنِسيُتْم﴾ على أن النسيان 
هنا إعراض عن هللا ومبعوثيه، وكذلك ﴿ِإانَّ َنِسيَناُكْم﴾ على أنه 
ترك هللا تعاىل العبد املعِرض لنفسه وما يستتبع ذلك من تبعات 
ْتَك  وبنفس األسلوب نفهم قوله  يف سورة طه: ﴿َقاَل َكَذِلَك أَتـَ

ْنَسى﴾ )4( ْوَم تـُ َها وََكَذِلَك اْليـَ َنِسيتـَ َنا فـَ آاَيتـُ

عودة إىل يونس يف هذا الزمان
يف ســرة املســيح املوعــود هلــذا الزمــان، يتكــرر مضمــون قصــة 
يونس ، فقد أخر هللا تعاىل العذاب غر مرة عن أولئك الذين 
أبــدوا خشــية مــن صولــة احلــق فكفوا ألســنتهم وأيديهم عن دين 
هللا تعــاىل ومبعوثيــه ومجاعتــه. تقــص علينا مصادر ســرة املســيح 
املوعود  حادثة املدعو »آهتم« املتنصر الذي أطلق بذاءة لسانه 
يف حــق ســيدان حممــد ، فأنبــأ املســيح املوعــود  مبوتــه خالل 15 
شــهرا، فلمــا أبــدى ذلــك املتنصــر شــيئا مــن اخلــوف مــن هيبــة 
النبــوءة، أمهلــه هللا تعــاىل حبســب ســنته القدميــة، فمــا كان مــن 
اخلصــوم الذاهلــن عــن ســنن هللا عــز وجــل إال أن أســاؤوا الظــن 
معتريــن أن النبــوءة مل تتحقــق، فلفــت املســيح املوعــود  أنظــار 
هؤالء إىل ســنة هللا الثابتة، وذلك ببيت شــعر عريب فصيح قال 

فيه عن املتنصر »آهتم«:
زََماَن  امَلْوِت ِمْن  زَْهِو الَضاَلِل)5( َوَقْد َهـاَب املَـَنااَي مُثَّ  أَْنَسى 

ْنِسئ، مبعى يؤخر وميهل  فالفعل »أنسى«: صيغة املاضي من يـُ
ويؤجــل، وجــاءت صيغــة املاضــي ابأللــف املقصــورة منقلبــة عــن 
ْنِسئ(. واملعى  أصل خمفف حبذف اهلمزة املتطرفة يف املضارع )يـُ
أن آهتــم عندمــا خشــي علــى نفســه مــن املــوت حبســب النبوءة، 
ل  وارتدع عن اإلساءة إىل حضرة خامت النبين  فإن هللا  قد أجَّ

الوعيد حبقه حبسب سنته القدمية.
ابلطبع ليست النبوءة املتحققة حبق »آهتم« الوحيدة من نوعها 
يف سرة املسيح املوعود ، فقد تكررت مشاهد إمهال هللا تعاىل 
وإنســائه ملــن يبــدون أســفا أو خوفــا فيكفــون عن غيِّهــم املعتاد، 
فحضرة مرزا غالم أمحد  ابلنظر إىل هذا املعى وتلك احلوادث

هو حبق يونس هذا الزمان.
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