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  :أخي القارئ 
القراءة العميقة للنصوص القرآنية املعروضة يف برهان أبعاد هذه النظريـة ، هـي              .. 

فدون إدراك الـدالالت الـيت يـضيئها الربهـانُ     .. احلاملُ الِفكري للربهان الذي أُقدمه     
  ..يه يف حبر هذه النظرية املعروض ، ال يتم الوصول إىل العمق الذي أريدك أن تبحر إل

   ة      –لقد آثرتمن الدليل العددي ، وفق معيار معجزة         – يف برهان هذه النظري املرور 
، حـىت   ) إحدى الكُبر   ( يف القرآن الكرمي ، الذي بيناه يف النظرية اخلامسة           ) ١٩( العدد  

  ..نبتعد عن التصورات املسبقة الصنع ، وعن األهواء والعصبيات 
وعملية حساب القيم العددية للنصوص القرآنية ، متّت حسب معيـار حـساب             .. 

ويف ) املعجزة  ( احلرف املرسوم حرفاً يف القرآن الكرمي ، كما بينت ذلك يف النظرية األوىل              
، ووفق األجبدية القرآنية املكتشفة ألول      ) حوار أكثر من جريء     ( كتاب املعجزة الكُربى    

  ) ..إحدى الكُبر (  النظرية اخلامسة مرة يف العامل يف
) سلّم اخلالص   ( وما جيب أن نعلمه أنّ اختيار األمثلة يف برهان أبعاد هذه النظرية             .. 

، ال يعين أنها الوحيدة اليت تربهن على ما نذهب إليه ، فلكلّ عبارة قرآنية من االرتباطات                 
ولكن ما نعرضه   .. يعلم حدوده إالّ اهللا تعاىل      مع العبارات األخرى وفق هذا املعيار ، ما ال          
  ..أو منطق .. أو عقل .. يف هذه النظرية يكفي من ميلك ذرة من إميان 

، يبين كيفية حساب احلرف     ) من كتاب املعجزة الكُربى     ( وفيما يلي أعرض نصاً     .. 
يف حساب احلرف املرسوم    وذلك لتبيان الطريقة املتبعة     .. املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل       

  :كلبنة أوىل يف البناء الرقمي ، الذي سنراه إن شاء اهللا تعاىل يف برهان هذه النظرية 
بالتأكيِد هناك منهج محدد يف اعتباِر احلرِف املرسوِم حرفاً يف ِكتاِب اهللا            ..  [[[[[[[

لنظر عن كَوِنِه مقروءاً أو غَيـر       وهو أنْ يكونَ مرسوماً يف القرآِن الكرمي ، ِبغِض ا         .. تعاىل  



٨ 

ِلننظر إىل الفاِرِق بني رسِم     .. مثالً  .. والقرآنُ الكرمي يثِبت ِصحةَ هذا االستدالل       .. مقروء  
  .. كلمِة يستأخرون ما بني اآليتني الكرميتني التاليتني 

) Èe≅ä3 Ï9uρ >π̈Βé& ×≅ y_r& ( # sŒÎ*sù u !%ỳ öΝ ßγè=y_ r& Ÿω tβρã� Åzù'tGó¡ o„ Zπ tã$y™ ( Ÿω uρ šχθãΒÏ‰ø) tGó¡o„ (    ]
   ] ٣٤: األعراف 
) #sŒ Î*sù u !%ỳ óΟ ßγè=y_ r& Ÿω šχρã� Ï‚ø↔tF ó¡tƒ Zπtã$y™ ( Ÿω uρ tβθãΒÏ‰ø) tGó¡o„ (  ] ٦١: النحل[   

فَِفي سورِة النحل نرى ِغياب حرِف األِلف ، ونرى أنّ اهلمزةَ توضع فوق التاِء .. 
  .. سي خاص ِبها ، وبالتايل فهي لَيست حرفاً دونَ أنْ يوضع هلا كر

χρ (فكلمةُ  ..  ã� Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ (         قُصنكما نـرى     – يف هذه اآليِة من سورِة النحل ت – 

βρ (حرفاً عنها يف اآليِة اليت من سورِة األعراف  ã� Åz ù' tG ó¡ o„ (..   
 ال تعتبر الشدةُ حرفاً ، وال       ويف هذا املنهجِ  ... أليس هذا فاِرقاً يف الرسِم القُرآين ؟        .. 

  .. مل يرتال رمساً من السماء – كحروٍف مرسومة –تعترب األِلف اِخلنجريةُ حرفاً ، ألنهما 
  .. ِلننظُر إىل النص القُرآينِّ التايل .. 
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖù= y™ö‘r& Wξ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö6 s% $uΖ ù=yèy_ uρ öΝçλ m; %[`≡uρ ø— r& Zπ−ƒ Íh‘èŒuρ 4 $ tΒuρ tβ%x. @Αθß™t� Ï9 βr& u’ ÎA ù'tƒ 

>π tƒ$t↔Î/ �ω Î) ÈβøŒ Î*Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$tGÅ2 ∩⊂∇∪ (#θßsôϑtƒ ª!$# $ tΒ â!$ t±o„ àMÎ6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ…çν y‰ΨÏã uρ ‘Πé& 

É=≈ tGÅ6ø9    .. ]٣٩ – ٣٨: الرعد [  ) #$

$< (إننا نرى أنّ كلمةَ     ..  tG Å2 (       ِمسنا      يف اآليِة اُألوىل من هذاِمثلَ ر بكتت ، النص
                اإلمالئي ، أي بوجوِد حرِف أِلٍف بني حريف التاء والباء يف هذه الكلمة ، وبالتايل فحرف

 مرسوم األِلِف هنا حرف ..  
≈= (بينما نرى أنَّ كلمةَ     ..  tG Å6 ø9  يف اآليِة الثانيِة من هذا الـنص ترسـم دونَ           ) #$

وبالتايل ففي هذه الكلمة ال يدخلُ حرف األِلِف        ..  والباِء فيها    حرِف أِلٍف بني حريفِّ التاءِ    
  ..امللفوظُ هذا يف تعدادِِ حروفِِ هذه الكلمِة ، ألنه ليس مرسوماً 



٩ 

θ# (ويف هذا النص نرى أيضاً أنّ كَِلمةَ        ..  ßs ôϑ tƒ (       ـِرِف أَِلٍف غَيرِبِزيادِة ح تِسمر 
  .. وهذا احلرف هو حرف مرسوم كما نرى ملْفُوٍظ يف ِنهايتها ،

  .. ولننظر إىل هذه الصورِة القرآنية .. 
) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿyz ª! $# öΝä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 (  ] ٦٦: األنفال[    

≈ (إننا نرى أنّ كلمة     ..  t↔ ø9 األِلف ، والـالم ،     :  ترسم ثالثةَ حروٍف فقط هي       ) #$
 فاهلمزةُ توضع فوق الالم دون كُرِسي خاص ِبها ، وبالتايل ليست حرفاً مرسوماً              ..والنون  

≈ (إذاً كلمةُ   .. ، وكذلك األِلف اِخلنجرية      t↔ ø9 ألف ، الم ،    :  هي ثالثةُ حروٍف ، هي       ) #$
  ..نون 

Ρ̄$ (بينما يف اآلية الكرمية ..  r&uρ $ ¨Ζä. ß‰ãè ø)tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù ÆìÏϑtGó¡o„ tβ Fψ$# 

ô‰ Ågs† …çµ s9 $\/$pκ Å− # Y‰|¹§‘ ( ]  ترد بالصورة نرى أنَّ هذه الكلمة ] ٩: اجلن ) tβ Fψ أربعة  ( ) #$
) احلق املطلق ( وقد بينت يف النظرية الثالثة  .. نون  ألف ،ألف ، الم ،: هي ، ) حروف 

  ..احلكمة يف ذلك 
$ (ولننظر إىل كلمة  \↔ ôÜ Åz ( قوِله تعاىل  يف ..  

) Ÿω uρ (#þθ è=çGø)s? öΝ ä.y‰≈ s9 ÷ρr& sπ u‹ ô±yz 9,≈ n=øΒÎ) ( ßøtªΥ öΝßγ è%ã— ö� tΡ ö/ ä.$−ƒ Î)uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγn=÷F s% tβ%Ÿ2 $\↔ôÜ Åz 

# Z��Î6 x. ( ]  ٣١: اإلسراء [   

$ (إننا نرى أنّ كلمةَ     ..  \↔ ôÜ Åz (        ثالثةَ حروٍف فقط ، هي مرساخلاء ، والطـاِء ،     :  ت
 مجرد حركة ، ومل يوضع هلا كُرسي خاص ا ، ولذلك فهي             – هنا   –فاهلمزةُ   .. واألِلف

  ..ليست حرفاً 
θ# (ولننظر إىل كلمِة ..  ä↔ ÿ Ý¡ uŠ Ï9 ( يف قوِله تعاىل  ..  



١٠ 

) #sŒÎ*sù u !%ỳ ß‰ ôã uρ Íο t�ÅzFψ $# (#θä↔ÿ Ý¡uŠÏ9 öΝ à6yδθã_ ãρ (#θè=äzô‰ u‹ Ï9 uρ y‰ Éfó¡ yϑø9$# $ yϑŸ2 çνθè=yzyŠ 

tΑ ¨ρ r& ;ο§� tΒ (#ρç� Éi9tFãŠ Ï9uρ $ tΒ (# öθn=tã #·�� Î6÷Ks? (  ] ٧: اإلسراء[    

θ# (: إننا نرى أنَّ كلمة     ..  ä↔ ÿ Ý¡ uŠ Ï9 (        الالم ، واليـاء ،     :  ، مخسةَ حروٍف فقط ، هي
  ..والسني ، والواو ، واأللف 

βθ (ولننظر إىل كلمة  ä↔ Ï9$ yϑ sù (فيهما يف كت اب اهللا تعاىل  يف املوضعني اللذين ترد ..  

) öΝåκ ¨ΞÎ*sù tβθè=Ï.Uψ $ pκ ÷]ÏΒ tβθä↔Ï9$yϑsù $pκ ÷] ÏΒ tβθäÜç7 ø9     ]٦٦: الصافات [  ) #$

) tβθä↔Ï9$yϑsù $pκ ÷] ÏΒ tβθäÜ ç6ø9    ]٥٣: الواقعة [  )  #$

إذاً شأنها كـشأِن    ..   مل يوضع هلا كُرسي خاص ا         – هنا   –إننا نرى أنَّ اهلمزةَ     .. 
βθ ( لذلك تعد كلمةُ     ..احلركات   ä↔ Ï9$ yϑ sù (     الفاء ، وامليم ، واأللف ،      :  ستةَ حروف هي

  .. والالم ، والواو ، والنون 
π (ولننظر إىل كلمِة ..  yϑ t↔ ô± pR ùQ   ..  كيف ترسم يف كتاِب اهللا تعاىل ) #$

) Ü=≈ ptõ¾r& uρ Ïπyϑt↔ô± pRùQ$# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ yϑt↔ô±pR ùQ$# (  ] ٩: الواقعة[    

) tÏ%©! $#uρ (#ρã� xÿ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ öΝ èδ Ü=≈ ysô¹r& Ïπ yϑt↔ô±yϑø9    ]١٩: البلد [  ) #$
ولذلك .. إننا نرى أنَّ اهلمزةَ فيها مجرد حركٍة ، فلم يوضع هلا كُرسي خاص ا               .. 
π (فكلمةُ   yϑ t↔ ô± pR ùQ ميم ، تاء   ألف ، الم ، ميم ، شني ،         :  مكونةٌ من ستِة حروٍف ، هي        ) #$

  ..مربوطة 
χθ ( [[ :ولننظر إىل اهلمـزِة يف الكلمـات        ..  ä↔ Å3 −G tƒ ( ،، ) βθ ä↔ Å3 §G ãΒ ( ،، ) 
 Ï↔ Å3 −G •Β ( [[              ـا خاص له كُرسي عوضم كحركٍة دون أن يرسوبالتـايل  .. ، كيف ت

  .. ليست حرفاً مرسوماً 
) öΝÍκ ÌEθã‹ç6 Ï9 uρ $ \/≡uθö/ r& #·‘ç� ß uρ $ pκö� n=tæ šχθä↔Å3−Gtƒ (  ] ٣٤: الزخرف[    



١١ 

) öΛèε ö/ àS ã_≡ uρø— r&uρ ’ Îû @≅≈n=Ïß ’ n? tã Å7 Í← !#u‘F{$# tβθä↔Å3§GãΒ (  ] ٥٦: يـس[    

) tÏ↔Å3−G•Β $pκ� Ïù ’ n? tã Å7 Í←!# u‘F{$# 4 zΝ ÷èÏΡ Ü>#uθ ¨W9$# ôM oΨ Ý¡ym uρ $ Z) xÿs? ö� ãΒ ( ] ٣١: الكهف[    

) tÏ↔Å3−GãΒ $pκ� Ïù tβθãã ô‰ tƒ $pκ� Ïù 7πyγÅ3≈ xÿÎ/ ;οu�� ÏW Ÿ2 5># u� Ÿ°uρ   (  ] ٥١: ص[    

) tÏ↔Å3−GãΒ 4’ n?tã 9‘ç� ß  7π sùθàÿ óÁ̈Β ( Ο ßγ≈ uΖ ô_ ¨ρy— uρ A‘θçt ¿2 &Ïã (  ] ٢٠: الطور[    

) tÏ↔Å3−GãΒ 4’ n?tã ¤\ã� èù $ pκ ß]Í← !$sÜ t/ ôÏΒ 5− u�ö9tGó™ Î) 4 o_y_ uρ È÷tF ¨Ζyf ø9$# 5β# yŠ (  ] ٥٤: الرمحن[    

) tÏ↔Å3−GãΒ 4’ n?tã >∃ t�øù u‘ 9� ôØäz Ad“Ì� s) ö7tã uρ 5β$|¡Ïm (  ] ٧٦: الرمحن[    

) tÏ↔Å3−G•Β $pκ ö� n=tæ šÎ=Î7≈ s) tGãΒ (  ] ١٦: الواقعة[    

) tÏ↔Å3−G•Β $pκ� Ïù ’ n? tã Å7 Í←!# u‘F{$# ( Ÿω tβ ÷ρt� tƒ $ pκ�Ïù $T¡ ôϑx© Ÿω uρ #\�ƒÌ� yγøΒ y— (  ] ١٣: اإلنسان[   

ο (: ولننظر إىل اهلمزِة يف كلميت      ..  y‰ Ï↔ øù r& ( ،، ) Ν åκ sE y‰ Ï↔ øù r& ( حركٍة دجرها مأن كيف 
  ..ولذلك مل تحسب حرفاً .. ، فلم يوضع هلا كرسي خاص ا 

) Ü=Ïk=s) çΡ uρ öΝ åκ sEy‰ Ï↔øùr& öΝ èδ t�≈|Á ö/ r&uρ $yϑx. óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ÷σãƒ ÿÏµÎ/ tΑ ¨ρ r& ;ο§� s∆ öΝ èδ â‘x‹ tΡuρ ’ Îû óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ 

tβθßγ yϑ÷ètƒ (   ] ١١٠: األنعام[    

 ) #xö óÁtGÏ9 uρ Ïµ øŠs9Î) äοy‰Ï↔øù r& tÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íο t�ÅzFψ $$ Î/ çν öθ |Ê÷� z� Ï9 uρ (#θèùÎ� tI ø)u‹ Ï9 uρ $tΒ Νèδ 

šχθèù Î�tI ø)•Β (   ] ١١٣: األنعام[    

 ) ö≅ yèô_ $$ sù Zοy‰ Ï↔øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“Èθöκ sE öΝ Íκ ö� s9Î) Ν ßγø%ã— ö‘$# uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ¨W9$# óΟ ßγ ¯=yès9 tβρã� ä3ô±o„ 

   ] ٣٧: إبراهيم [  )
) šÏèÏÜôγ ãΒ Éë ÏΨ ø) ãΒ öΝ ÎηÅ™ρâ â‘ Ÿω ‘‰ s?ö� tƒ öΝ Íκ ö� s9Î) óΟßγ èùö� sÛ ( öΝ åκèEy‰ Ï↔øùr&uρ Ö !# uθyδ (  ] إبراهيم :

٤٣ [   
) Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3 s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ   öΝ ä3ª=yès9 šχρã� ä3ô±s? (   ] ٧٨: النحل[    



١٢ 

) uθ èδ uρ ü“Ï%©!$# r' t±Σr& â/ ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nο y‰Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρã� ä3ô±n@ (  ] املؤمنون :
٧٨ [   
) Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3 s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β šχρã� à6ô± n@ (  ] ٩: السجدة[    

) $ uΖ ù=yèy_ uρ öΝßγ s9 $Yèøÿ xœ # \�≈ |Áö/ r&uρ Zοy‰ Ï↔øùr&uρ !$yϑsù 4o_øî r& öΝ åκ÷] tã öΝ ßγãèøÿ xœ Iω uρ öΝèδ ã�≈ |Áö/ r& Iω uρ 

Ν åκèE y‰Ï↔øùr& ÏiΒ > óx« (  ] ٢٦: األحقاف[    

) ö≅è% uθèδ ü“Ï%©!$# ö/ ä. r't±Σ r& Ÿ≅ yèy_ uρ â/ ä3s9 yì ôϑ¡¡9$# t�≈ |Á ö/F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ ( Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρã�ä3ô± n@ ( 
    ]٢٣: امللك [ 

) ÉL©9 $# ßìÎ=©Ü s? ’ n?tã Íο y‰Ï↔øùF{$# (  ] ٧: اهلمزة[   

βρ (: ولننظر إىل اهلمزِة يف الكلمات      ..  ã� t↔ øg rB   ، χρ ã� t↔ øg s†   ، #ρ ã� t↔ øg rB (    هاكيف أن ، 
  .. مجرد حركٍة ، وليست حرفاً مرسوماً 

) $tΒuρ Ν ä3Î/ ÏiΒ 7πyϑ÷èÏoΡ z Ïϑsù «! $# ( ¢ΟèO # sŒÎ) ãΝ ä3¡¡tΒ •� ‘Ø9 $# Ïµø‹ s9Î* sù tβρã� t↔øgrB (  ] ٥٣: النحل [   

) #̈L ym !# sŒÎ) $ tΡõ‹ s{r& Ν Íκ�Ïù u�øI ãΒ É># x‹yè ø9$$ Î/ # sŒÎ) öΝ èδ šχρã� t↔øgs† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρã� t↔øgrB tΠöθu‹ ø9 $# ( /ä3 ¯ΡÎ) 

$̈Ζ ÏiΒ Ÿω tβρç� |ÇΖ è? (  ] ٦٥  – ٦٤: املؤمنون[    

$ (: ِة يف كلمـِة     وكذلك األمر بالنسبِة للهمز   ..  \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ (    وكلمـِة ) $ \↔ ÿƒ Í�  ، يف   ) ∆£
فلننظـر إىل   ... كتاِب اِهللا تعاىل ، فلم يوضع هلا كُرسي خاص ا ، وبالتايل ال تعد حرفاً                

  .. رسِم هاتني الكلمتني يف اآليِة الكرمية التالية 
) (#θè?# u uρ u !$ |¡ÏiΨ9$# £Íκ ÉJ≈ s%ß‰ |¹ \'s# øtÏΥ 4 β Î*sù t÷ÏÛ öΝ ä3s9 tã & óx« çµ÷Ζ ÏiΒ $ T¡øÿtΡ çνθè=ä3sù $\↔ÿ‹ ÏΖ yδ 

$\↔ ÿƒÍ�     ]٤: النساء [  ) ∆£

⁄πt (ولننظر إىل اهلمزة يف كلمة ..  ÍhŠy™ ( هلا عوضي هحرفاً ، ألن بحسكيف ت ، 

⁄πt (كُرسي خاص ا يف كتاب اهللا تعاىل ، فكلمةُ  ÍhŠy™ (نة من أربعِة حروٍفهي  مكو  :



١٣ 

N$t↔ÍhŠ¡¡9 (ولننظر إىل اهلمزِة يف كلمة ..... سني ، ياء ، مهزة على نربة ، تاء مربوطة  $# ( 
، كيف أنها ال تحسب حرفاً ، ألنه مل يوضع هلا كُرسي خاص ا يف كتاب اهللا تعاىل ، 

$N (فكلمة  t↔ÍhŠ¡¡9  ألف ، تاء ألف ، الم ، سني ، ياء ،:  مكونة من ستة حروف هي ) #$
  .. مبسوطة 
) zƒÏ%©! $#uρ (#θç7 |¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# â!# t“y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $ yγÎ=÷W ÏϑÎ/ öΝßγ à) yδö� s? uρ ×'©! ÏŒ ( (  ] ٢٧: يونس[    

) tΒ u !%ỳ ÏπoΨ |¡ ysø9 $$Î/ … ã& s#sù ×� ö�yz $ pκ ÷]ÏiΒ (  tΒuρ u!$ y_ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿξ sù “t“øgä† šÏ%©! $# (#θè=ÏΗ xå 

ÏN$t↔ÍhŠ ¡¡9$# �ω Î) $ tΒ (#θçΡ%x. šχθè=yϑ÷ètƒ (  ] ٨٤: القصص[    
فمعيار حساِب احلرِف حرفاً ، هو رمسه يف كتاِب اِهللا تعاىل  ، بغض النظر عن .. 

  ..كونه مقروءاً أم ال 
  :  ولننظر إىل كلمة هداهم يف قوِلِه تعاىل .. 
) * }§ øŠ©9 š�ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰ èδ £Å6≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â!$ t±o„ 3 (  ] ٢٧٢: البقرة[    

إننا نرى أنّ حرف األِلف يف هذه الكلمِة بني حريف الدال واهلاء رِسم نربة ، .. 
Ο (فكلمةُ .. وبالتايل فهو والنربةُ حرف واِحد  ßγ1y‰ èδ ( روٍفمسِة حنةً من خكونراها م 

 املالئكة يف القرآن الكرمي وكذلك فإنّ كلمةَ..... هاء ، دال ، نربة ، هاء ، ميم : هي 
èπ (ترسم على الشكل  s3Í≥ ¯≈ n=uΚø9 أِلف ، الم ، ميم ، الم ، نربة ، كاف ، تاء مربوطة  .. ) 4 #$

..  
‰ (ولننظر إىل كلمِة ..  &‹ ÷ƒ r' Î/ ( يف قوِلِه تعاىل  ..  

) u !$uΚ¡¡9 $# uρ $yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒr' Î/ $̄Ρ Î) uρ tβθãè Å™θßϑs9 (  ] ٤٧: الذريات [   
باء ، ألف ، يـاء ،       : إننا نراها ترسم حبرفَي ياء ، وبالتايل فهي مخسةُ حروف هي            .. 

  ..ياء ، دال 
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… (ولننظر إىل كلمِة ..  çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ (  يف قوِلِه تعاىل ..  

) …çµ ¨Ψ t/Éj‹ tã _{ $ \/#x‹ tã # ´‰ƒÏ‰x© ÷ρr& ÿ…çµ ¨Ψpt r2øŒ(#V{ ÷ρ r& Íh_ u‹Ï? ù' uŠs9 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &Î7 •Β (  ] ٢١: النمل[   

… (إننا نرى أنَّ كلمةَ     ..  çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ (        ِةقواعِدنا اإلمالئي حبرِف ألٍف زائٍد حسب مرست 
  ..وهذا احلرف حرف مرسوم ال ميكن جتاوزه يف حساِب حروِف هذه الكلمة .. الوضعيِة 
ذاتها ، ترسـم    ) سعوا  ( كلمةَ  ولننظر إىل العبارتني القرآنيتني التاليتني ، كيف أنّ         .. 

  .. مرةً ِبحرِف أَِلٍف يف ِنهايتها ، ومرةً دون حرِف األلِف هذا  
) tÏ%©! $#uρ (# öθyè y™ þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ# u tÌ“Éf≈ yèãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ys ô¹r& ËΛÅspgø:$# (  ] ٥١: احلج[    

) tÏ%©! $#uρ öθ yèy™ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u tÌ“Éf≈ yèãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝçλ m; Ò>#x‹ tã  ÏiΒ @“ô_ Íh‘ ÒΟŠÏ9 r& (  ]٥: سـبأ[   

# (فعدد حروِف كلمِة      ..  öθ yè y™ (            هو أربعة حروف ، بينمـا عـدد يف سورِة احلج 

θ (حروِف كلمة  yè y™ ( يف سورِة سبأ هو ثالثةُ حروٍف فقط ..  
ولكن املُشِكلَةَ اليت واجهتين يف ِبدايِة بحثي هي اهلمـزةُ          .. هذا كُلُّه ال ِخالف فيه      .. 

  ..... يف بدايِة الكلمة ، ويف ِنهايتها ، مىت تكونُ حرفاً ، ومىت ال تكون 
 إذا  :هذا املعيار هو    ... وقد هداين اُهللا تعاىل إىل اعتباِر ِمعياٍر قُرآينٍّ يف هذِه املسألة            .. 

أُضيف حرف قبلَ اهلمزِة اليت يف ِبدايِة الكلمة ، أو بعد اهلمزِة الـيت يف ِنهايـِة الكلمـة ،             
وحافظت هذه اهلمزةُ على مكاِنها ، فهي حرف ، وإالّ فهي حركةٌ كبـاقي احلركـات ،     

  ..وبالتايل ليست حرفاً 
tΠ (: اهلمزةُ اليت يف ِبدايِة الكلماِت ِمثلَ ..  yŠ#u ( ، ) z tΒ# u  ( هحرفاً ، ألن ليست ،

واحلرف األولُ .. عند إضافِة حرٍف إىل بدايِة هذه الكلمات ، تذهب اهلمزةُ من مكاِنها 
≈̄↔ΠyŠ$t (فكلمةُ ... يف بدايِة هذه الكلمات هو حرف األِلِف  tƒ ( حرف ضافحيثُ ي ، 
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#tΠyŠ (الياِء إىل بدايِة كلمِة  u ( ُوكلمة ، ) ΠyŠKψ ( الالِم إىل بدايِة حرف ضافحيثُ ي ، 

#tΠyŠ (كلمِة  u ( اعتباٍر هلذِه اهلمزة ا يف القرآِن الكرمي دونَ أيمرسيقولُ تعاىل ..  ، ت:  

 ) tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ Ν ßγ÷∞ Î;/Ρ r& öΝÎηÍ← !$oÿ ôœr' Î/ ( !$ £ϑn=sù Νèδ r' t6 /Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$ oÿôœ r' Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è%r& öΝ ä3©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& 

|= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ ãΝ n=÷ær& uρ $ tΒ tβρß‰ö7 è? $tΒuρ öΝçFΨ ä. tβθãΚçFõ3s? ∩⊂⊂∪ øŒÎ) uρ $ oΨù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 

(#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3tF ó™$# uρ tβ%x. uρ zÏΒ šÍ� Ïÿ≈ s3ø9  – ٣٣: البقرة [  ) #$

٣٤[  ..   
≈̄↔ΠyŠ$t (: فهاتان الكلمتان . . tƒ ( ، ) Π yŠKψ ( روف ، هيكلٌّ ِمنهما أربعةُ ح ،  :

tΠ (احلرف املضاف ، مع حروِف كلمِة  yŠ#u ( الثالثة  ..  

#β× (وهذا يسحب على احلاالِت املُشاِبهِة ِمثلَ كلمِة ..  u ö� è% ( ٌنةكوفهذه الكلمة م ، 
  .. ونون ، أي من أربعِة حروف قاف ، وراء ، وأِلف ،: من 

 عن باقي احلروف ، وذلك حني التصاقه ) ρ (وهنا علينا أنْ منيز حرف العطف .. 
مثالً ... فحرف العطف هذا ، ال يغير من رسِم الكلمة حني التصاقه ا .. ببداية الكلمة 

z (كلمة ..  tΒ#u  ( نة من ثالثة حروف هيواهلمزة ... النون األلف ، وامليم ، و: مكو
املرسومة يف بدايتها ليست حرفاً مرسوماً يف معيار حساب احلروف املرسومة ، شأا بذلك 

tΠ (شأن اهلمزة يف بداية كلمة  yŠ#u  ( ..... ذه الكلمة ال عند التصاق حرف العطف

#ztΒ (: فكلمة .. يتغير رمسها  u uρ ( نة من حرف كلمةكوم ، ) ztΒ# u ( الثة ،الث  مع
وكذلك ... الواو ، واأللف ، وامليم ، والنون : حرف العطف هذا ، وبالتايل حروفها هي 

�t (: األمر يف كلمة  yz# u 4 ( نة من ثالثة حروف هياأللف ، واخلاء ، :  ، فهي مكو



١٦ 

#ã�yz (وعند التصاق حرف العطف يف بدايتها .. والراء  u uρ ( ضاف إليها كحرف دوني 

�ã (فكلمة ..  تعداد هذه احلروف تغيري يف yz# u uρ ( نة من احلروفكوالواو ، واأللف ، :  م
  ..واخلاء ، والراء 

óx« ( ، ) Ö& ( [[ :واهلمزةُ يف ايِة الكلماِت ِمثلَ ..  ü“Ì� t/ ( ، ) uó= y‚ ø9 $# (،  ) 

Ö ô∃ÏŠ ( [[   ..ايِة هذه الكلما رٍف إىلإضافِة ح حرفاً ، فعند حاِفظُ هذه ليستت ، ال ت

$ (كلمة : مثالً ... اهلمزةُ على مكاِنها  \↔ø‹ x© ( روٍف فقطيف القرآِن الكرِمي ثالثةَ ح مرست 
هكذا .. الشني ، والياء ، واحلرف املضاف ، وهو حرف األِلف : ، مها حرفا كلمِة شيء 

ا كُرسي خاص ِبها ، كما هو احلال ترسم يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ، فلو كانت حرفاً لَوِضع هل
  .. يف كتابِتنا اإلمالئية 

) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§ øÿ̄Ρ $ \↔ø‹x© Ÿωuρ ã≅ t6 ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×πyè≈ xÿx© Ÿωuρ ä‹ s{÷σ ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ 

×Α ô‰tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� |ÁΖ ãƒ (  ] ٤٨: البقرة[    

$ (وكذلك كلمةُ   ..  \↔ ÿƒ Ì� t/ ( رسأربعةَ حروف ، هي حروف كلمـة          ت م) Ö ü“ Ì� t/ ( 
  ..باء ، راء ، ياء ، مع حرِف األلف املُضاف : الثالثةَ 
) tΒuρ ó=Å¡õ3 tƒ ºπt↔ÿ‹ ÏÜ yz ÷ρr& $\ÿ ùSÎ) ¢Ο èO ÏΘö� tƒ  ÏµÎ/ $ \↔ÿƒÌ� t/ Ï‰s) sù Ÿ≅ yϑtGôm $# $YΨ≈ tFöκ æ5 $VϑøO Î) uρ $YΨ� Î6•Β (  ]
   ] ١١٢: النساء 

βθ (ويف رسِم كلمِة ..  ä↔ ÿƒ Ì� t/ ( يف اآليِة التاليِة ، دليلٌ آخر على ذلك  :  

) βÎ) uρ x8θç/ ¤‹ x. ≅ à) sù ’Ík< ’ Í?yϑtã öΝä3s9 uρ öΝä3è=yϑ tã ( Ο çFΡ r& tβθä↔ÿƒÌ� t/ !$ £ϑÏΒ ã≅ yϑôã r& O$ tΡ r&uρ Ö ü“Ì� t/ 

$£ϑÏiΒ tβθè=yϑ÷ès? (  ] ٤١: يونس[    
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↔βθä (فاهلمزة يف كلمة ..  ÿƒÌ� t/ ( ، ًحرفا دعا ،  ال ت خاص م هلا كُرسيرسه مل يألن

βθä↔ÿƒ (وحروف كلمة  Ì� t/ ( باء ، راء ، ياء ، واو ، نون :  هي..  

$!] (: بينما اهلمزةُ يف ِنهايِة الكلمات ِمثلَ ..  tΒ y( ، ) [ !$ tãßŠ ( ، ) Ï !$|¡ÎΣ ( ..... 
بعدها ، فتبقى على حاِلها ، أو تعد حرفاً ، ألنها تحاِفظُ على مكاِنها حني إضافِة حرٍف 

$ (فكلمةُ .. تحاِفظُ على مكاِنها بانقالِبها حرفاً آخر  yδ u!$ tΒ ( يف قوِلِه تعاىل  ..) yl t� ÷zr& 

$ pκ÷] ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $ yγ8 tã ö� tΒuρ (  ] حافظةَ هذه اهلمزِة على مكاِنها  ]٣١: النازعـاتنرى فيها م ، 

.ä/ (وكلمةُ .. ف إىل ايِة الكلمة بعد إضافِة حريف اهلاِء واألِل äτ!$ tΒ ( يف قوِلِه تعاىل ) ö≅ è% 

÷Λ ä÷ƒ uu‘ r& ÷βÎ) yx t6ô¹r& ö/ä. äτ!$tΒ # Y‘öθxî yϑsù / ä3‹ Ï?ù' tƒ &!$ yϑÎ/ ¤Ïè̈Β (  ] نرى فيها  ] ٣٠: امللك ،
مليِم إىل ايِة محافظةَ اهلمزِة على مكاِنها بانقالِبها واواً مهموزةً بعد إضافِة حريف الكاِف وا

  ..... الكلمة 
� (وكلمةُ ..  Í←!%tæß‰ Î/ ( يف قوِلِه تعاىل  ..) tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) zyδ uρ ãΝ ôàyè ø9$# Íh_ÏΒ Ÿ≅ yè tGô©$# uρ 

â ù̈& §�9$# $Y6øŠ x© öΝs9 uρ .à2 r& š�Í←!%tæ ß‰Î/ Éb> u‘ $wŠÉ) x© (  ] نرى فيها حمافظةَ اهلمزِة  ]٤: مرمي ، 

Ï“ (وكلمةُ .. ها نِبرةً بعد إضافِة حرِف الكاِف إىل ِنهايِة الكلمة على مكاِنها بانقالِب !%tæßŠ 

öΝ ( يف قوِلِه تعاىل ) n=sù óΟ èδ ÷ŠÌ“tƒ ü“Ï !%tæßŠ �ωÎ) #Y‘# t� Ïù (  ] حافظةَ اهلمزِة  ]٦: نوحنرى فيها م ، 
  .. على مكاِنها بعد إضافِة حرِف الياِء إىل اية الكلمة 

.Νä (وكلمةُ ..  äτ!$ |¡ÎΣ ( يف قوِلِه تعاىل  ..) öΝ ä.äτ!$ |¡ÎΣ Ó ö̂�ym öΝ ä3©9 (#θè? ù' sù (  ] البقرة :

 نرى فيها حمافظةَ اهلمزِة على مكاِنها ، بانقالِبها واواً مهموزةً بعد إضافِة حريف  ]٢٢٣
öΝ (وكلمةُ ... الكاِف وامليِم إىل ايِة الكلمة  ä. u!$ |¡ÎΣ 4 ( يف قوِله تعاىل ) øŒÎ) uρ Νà6≈ oΨ øŠ̄gwΥ 

ôÏiΒ ÉΑ# u tβöθ tãö� Ïù öΝä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθß™ ÅU# x‹yè ø9$# tβθçt¿o2x‹ ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& tβθãŠós tFó¡tƒ uρ öΝä. u !$|¡ÎΣ 4 ’ Îûuρ 
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Ν ä3Ï9≡sŒ Ö Iξt/  ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ ×ΛÏà tã (  ] نرى  فيها حمافظةَ اهلمزِة على مكاِنها ،  ]٤٩: البقرة ، 
  ..يم إىل ايِة الكلمة بعد إضافِة حريف الكاف وامل

وهكذا نرى أنَّ معيار اعتباِر احلرِف املرسوِم حرفاً هو معيار قُرآينٌّ مجـرد عـن               .. 
  ..] ]]]]]]..  األهواء وعن القواعد الوضعية اليت وضعها البشر 

:  كتـاب     من احلوار املعروض يف     ، سؤاالً وإجابته  (( وفيما يلي أعرض نصاً حبرفيته    
 ، يبين كيفية حساب القيمة العددية للكلمات واجلمل ، بنـاء علـى              ))ة الكربى   املعجز

  :احلروف املرسومة فيها كما بينا 
 ]]]]]]]  

ما هو اِملفتاح الذي تستعِملُه للدخوِل إىل تعلُّق احلرِف القرآينِّ مبعجـزِة             : ٣٩س  
  ..؟   ) ١٩( العدد 

يف  ) ١٩( فقط للدخوِل إىل معجـزِة العـدد        لقد بحثْت عن ِمفتاٍح جديٍد ليس       .. 
بحثْت عن أجبديٍة تكُـونُ     .. القرآِن الكرمي ، وإنما للدخوِل أيضاً إىل غَيِرها من املُعجزاِت           

..... فيها القيمةُ العدديةُ ِللْحرِف متعلِّقةً مبجموِع وروِد هذا احلرِف يف القُـرآِن الكـرمي               
 حتدثت عنه يف ِحساِب احلرِف املرسوم ، وبعد ِحساِب عدِد مراِت            فعلى ذاِت املَنهِج الذي   

وبعد األخِذ باالعتباِر ترتيب هذه احلروِف ترتيبـاً        .. وروِد كلِّ حرٍف يف كتاب اهللا تعاىل        
متّ الوصـولُ   .. تنازلياً من األكثِر وروداً إىل األقل ، كمؤشِر ِهدايٍة  ِلقيمِة احلرِف العددية              

  :ألجبدية التالية إىل ا
  قيمته العددية  احلرف  قيمته العددية  احلرف

  ١٥  س  ١  ) أ ، أُ ، إ ( ا ، ى ، ء ، 
  ١٦  د  ٢  ل
  ١٧  ذ  ٣  ن
  ١٨  ح  ٤  م



١٩ 

  ١٩  ج  ٥  و ، ؤ

    ×Í     ،1     ي ، ئ  ،

  

  ٢٠  خ  ٦

  ٢١  ش  ٧  ـه  ،  ـة
  ٢٢  ص  ٨  ر

  ٢٣  ض  ٩  ب
  ٢٤  ز  ١٠  ك
  ٢٥  ث  ١١  ت
  ٢٦  ط  ١٢  ع
  ٢٧  غ  ١٣  ف
  ٢٨  ظ  ١٤  ق

  
ويكونُ ِحساب القيمِة العدديِة ِللكلمِة بأنْ يستبدلَ كُلُّ حرٍف مرسوٍم بقيمِتِه ، مثّ .. 

î‰£ϑ (: مثالً كلمةُ .. بعد ذلك تجمع هذِه الِقيم العددية  ptèΧ ( نةٌ منميم  ، وحاء :  مكو

والعبارة  .. ٤٢ = ١٦+  ٤ + ١٨ + ٤: ، وميم ، ودال ، وبالتايل قيمتها العددية هي 
™Ú^θÞ (: القرآنية  u‘ «! راء ، وسني ، وواو ، والم ، وألف ، والم ، :  ، مكونة من ) #$

 = ٧ + ٢ + ٢ + ١ + ٢ + ٥ + ١٥ + ٨: والم ، وهاء ، وبالتايل قيمتها العددية هي 
حبثي يف مسألة  حسب –فَِمن جمموِع الِقيِم العدديِة للنص ، يتم الدخولُ  ..... ٤٢

  ..، وبغِريها من املعجزات  ) ١٩(   إىل تعلُِّق هذا النص مبعجزِة العدد –احلروِف هذه 



٢٠ 

وهنا ال بد أنْ نشري إىل أنَّ الِقيم العدديةَ للكلماِت واجلُمِل واآليـات ، تحـسب                .. 
رسِم اهلمزِة ، هل    وجيب االنتباه إىل ذلك جيداً ، خصوصاً يف         .. حسب احلروِف املرسومة    
هل تحسب يف صف حرِف األِلف بقيمـٍة        .. وإنْ حِسبت   .. ال تحسب حرفاً كما بينا      

 ) ٦( ، أم تحسب نربةً يف صف حرف الياء ، بقيمٍة عدديٍة تساوي              ) ١( عدديٍة تساوي   
  ..فالرسم القرآينُّ هو املعيار األولُ واألخري يف ذلك .. 

  .. يف اآليتني الكرميتني التاليتني ) أإذا ( ر إىل كلمة لننظ.. 
) (#þθ ä9$s%uρ # sŒÏ r& $ ¨Ζä. $ Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sùâ‘uρ $ ¯ΡÏ r& tβθèOθãè ö7yϑ s9 $Z) ù=yz # Y‰ƒÏ‰ ỳ (  ] ٤٩: اإلسراء[    

) (#θçΡ%x.uρ šχθä9θà)tƒ # x‹ Í←r& $uΖ ÷FÏΒ $ ¨Ζ ä.uρ $ \/#t� è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $̄Ρ Ï r& tβθèOθãèö7 yϑs9 (  ] ٤٧: الواقعة[   

# (يف اآلية األوىل نرى أنَّ كلمةَ       ..  sŒ Ï r& (    نةٌ منكَوهـا      :  ممهزة فوق ألـف وقيمت
أيضاً ، ألنهـا يف صـف        ) ١( ، ومن مهزة على السطر وقيمتها تساوي         ) ١( تساوي  

، ومن حرف األلـف وقيمتـه        ) ١٧( حرِف األلف ، ومن حرف الذال وقيمته تساوي         
 = ١ + ١٧ + ١ + ١ = ) #rÏŒs& (وهكذا فالقيمةُ العدديةُ هلذه الكلمِة       ) .. ١( تساوي  

٢٠..   
# (بينما نرى أنَّ كلمةَ     ..  x‹ Í← r& (       نةٌ منكَوها    :  يف اآليِة الثانية ممهزة فوق ألف وقيمت
، ألنها يف صف حرِف الياء ،        ) ٦( ، ومن مهزة على نربة وقيمتها تساوي         ) ١( تساوي  

 ) .. ١( ، ومن حرف األلف وقيمته تـساوي         ) ١٧( ومن حرف الذال وقيمته تساوي      
   ..٢٥ = ١ + ١٧ + ٦ + ١ = ) #r←Í‹x& (وهكذا فالقيمةُ العدديةُ هلذه الكلمِة 

≈ (ولننظر إىل كلمِة ..  t↔ ø9 !# u ( يف اآليِة الكرمية التالية ،  ..  

) z≈ t↔ø9 !# u ô‰s% uρ |M øŠ |Átã ã≅ ö6 s% |MΖ ä.uρ zÏΒ tÏ‰Å¡øÿ ßϑø9$#  (  ] ٩١: يونس[    



٢١ 

≈ (هذه الكلمةُ    ..  t↔ ø9 !# u (       ها تساوينةٌ من مهزٍة قيمتكوم  )ومـن حـرف    ) ١ ،
، ومن حرف    ) ٢( أيضاً ، ومن حرف الالم وقيمته تساوي         ) ١( األلف وقيمته تساوي    
  ٧ = ٣ + ٢ + ١ + ١ = ) u#!9ø↔t≈ ( ) .. ٣( النون وقيمته تساوي 

فاهلمزة يف هذه الكلمة ، ويف غِريها من احلاالت املشاة ، مثل اهلمزة ... 
MΡ (االستفهامية يف كلمة  r&u ( يف قوِله تعاىل  :) (# þθä9$s% |MΡ r&u |M ù=yè sù # x‹≈ yδ $ uΖÏGoλ Î;$t↔Î/ 

ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î*¯≈ tƒ (  ] حرفاً  ]٦٢: األنبياء بحسها عن . .هذه اهلمزة ..  ، واليت تزميعلينا أنْ ن

#β× (: اهلمزة يف كلمة  u ö� è% ( ها على اهلمزة يف بداية الكلمات مثلواليت متَّ قياس :)  t� yz# u 

4 ( ، ) tΠ yŠ#u ( ، ) z tΒ#u ( ، ) ×π tƒ# u 3 ( نا سابقاً ، فهيحرفاً كما بي بحسواليت ال ت ، 
   ) .. ١( وي واأللف حرف واحد ، قيمته العدديةُ تسا

وكنا قد بينا أنَّ اهلمزةَ اليت ال تعد حرفاً يف بداية الكلمة ، مثل اهلمزة يف الكلمات .. 
 :) t� yz#u 4 ( ، ) z tΒ#u ( ، ) ×πtƒ# u 3 ( ..  نا أنَّ بقاء هذه اهلمزة يف الكلمة حني إضافةبي

 مرسوماً ، مثل اهلمزة يف إىل بداية الكلمة ، ال جيعلُ منها حرفاً) و ( حرف العطف 
�ã (: الكلمات  yz# uuρ ( ، ) ztΒ# u uρ ( ، ) ×πtƒ# uuρ ( ..  فإضافةُ حرف العطف ) إىل ) و

�t (: بداية الكلمات  yz# u 4 ( ، ) z tΒ#u ( ، ) ×πtƒ# u 3 ( ًال جيعلُ من هذه اهلمزِة حرفا ، 
  .. أصِل الكلمِة ذاِتها مرسوماً ، ألنَّ هذه اهلمزةَ ليست حرفاً مرسوماً يف

Ν (: وواضح أنَّ اهلمزةَ يف كلمِة      ..  ä3 tF ÷ƒ u u‘ r& (      ويف كلمـِة ،  :) Ο çF ÷ƒ u u‘ r& (   ويف ، 

$! (: كلمة   tƒ ö ”�9  ويف غِريها من احلاالت املُشاة ، تعد حرفاً مرسوماً قيمته العدديـة             ) 4 #$
   ) .. ١( تساوي 



٢٢ 

) ö≅ è% öΝ ä3tF÷ƒ u u‘r& ÷β Î) öΝä38 s? r& Ü># x‹tã «!$# ÷ρ r& ãΝä3÷Gs? r& èπtã$¡¡9$# u� ö� xî r& «! $# tβθãã ô‰ s? βÎ) óΟ çFΖ ä. 

tÏ%Ï‰≈     ]٤٠: األنعام [  ) ¹|

) ö≅ è% óΟçF ÷ƒu u‘r& ÷βÎ) x‹ s{r& ª! $# öΝ ä3yèøÿ xœ öΝä. t�≈ |Áö/ r&uρ tΛs yzuρ 4’ n? tã Νä3Î/θè=è% ô̈Β îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «! $# 

Ν ä3‹Ï? ù' tƒ ÏµÎ/ 3 ö�ÝàΡ $# y# ø‹Ÿ2 ß∃Îh� |Ç çΡ ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO öΝ èδ tβθèùÏ‰ óÁtƒ (  ] ٤٦: األنعام[    

) ô‰s% |M ø%£‰|¹ !$ tƒö ”�9$# 4 $̄Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑø9     ]١٠٥: الصافات [  ) #$
معيار اعتباِر احلرِف حرفاً يف كتاِب اِهللا تعاىل ، ومعيار حتديِد هويِتِه ،             .. فكما قُلنا   .. 

  ..و القرآنُ الكرمي ذاته ه
  
  

  املهندس عدنان الرفاعي
  



 
 

 
 

  ..خالص الدين هللا تعاىل هو حال العبادة الصادقة .. 
) !$̄Ρ Î) !$ uΖø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ Ï‰ ç7ôã $$ sù ©! $# $TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 šÏe$!$# (   ] ٢: الزمر[   

) ö≅ è% þ’ÎoΤ Î) ßN ö�ÏΒé& ÷β r& y‰ ç7ôã r& ©! $# $TÁ Î=øƒèΧ çµ©9 tÏe$!$# (   ] ١١: الزمر[    

) È≅ è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $ TÁÎ=øƒèΧ … ã&©! Í_ƒÏŠ (   ] ١٤: الزمر[   

) uθèδ �† ysø9 $# Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθ èδ çνθãã ÷Š$$ sù tÅÁÎ=øƒèΧ ã& s! šÏe$!$# 3 (  ] ٦٥: الزمر[   

) !$tΒuρ (# ÿρâ� É∆é& �ω Î) (#ρß‰ ç6÷è u‹ Ï9 ©! $# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# u!$ xÿ uΖ ãm (  ] ٥: البينة[   

  ..فالدين اخلالص ال يكون إالّ هللا تعاىل .. 
) Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$sƒø:$# 4 (  ] ٣: الزمر[    

معرفة احلقيقة ،   : فاخلالص إىل اهللا تعاىل نصل إليه باملرور من مرحلتني          .. من هنا   .. 
والعمل مبوجبها ، حيث تتحدد درجة كمال اخلالص حسب درجة علمنـا باحلقيقـة ،               

فال ميكن الوصول إىل احلقيقة إالّ من خالل معرفتها ،          .. جة العمل مبقتضى هذا العلم      ودر
  ..وكلُّ عمٍل ال يزرع يف أرض احلقيقة ومناخها ال يثمر إالّ برزخاً حيجبنا عنها 

وال ميكـن أن    .. إنّ تعين الِفكر السليم على أرض الواقع هو نتيجةٌ للنهوض الفكري            
ريةُ متأخرةً عن التطبيق العملي املتعلّق ا ، فاملقدمـة ال تتـأخر عـن               تكونَ النهضةُ الفك  

  ..نتيجتها ، بل تسبقها 
واخلالف بني األديان املختلفة ، واملذاهب املختلفة داخل كلِّ دين ، يكمن يف املرحلة              

بتعـدون  كلٌّ يدعي أنه ميلك هذه احلقيقة ، وأنّ اآلخـرين ي          ) ... معرفة احلقيقة   ( اُألوىل  



 

 – بعد معرفتها    –) النسبية  ( أما العمل مبقتضى هذه احلقيقة      .. عنها مبقدار ابتعادهم عنه     
  ..فهو سلوك يتعلّق حبقيقة إميان اإلنسان وكفره باحلقيقة اليت علمها 

 بسبب احتكـار    مع بعضها   ختتلف كلُّ األديان ، وكلُّ املذاهب داخل كلِّ دين ،        .. 
زعم أتباعه أنّ اخلالص هلم وحدهم ، وكلُّ مذهٍب داخل كلِّ ديـن             اخلالص ، كلُّ ديٍن ي    

يزعم أتباعه أنهم األقرب إىل اخلالص من غريهم ، وبناء على ذلك يتم اخلالف والتفـرق                
  ..واالقتتال 

 أن نعيش ثقافة االتفاق     – مجيعاً   –كلُّ ذلك حيدث يف الوقت الذي يريد اهللا تعاىل منا           
ختالف ، وأن ننظر بعمق إىل احلقيقة اهلندسية اليت تبين لنا أنّ املسافة الكبرية              ، ال ثقافة اال   

بني نقطتني على حميط الدائرة ، تتقلّص كلّما اتجهت النقطتان حنـو املركـز ،               ) نسبياً  ( 
فمناهج اهللا تعاىل أنزهلا إله واحد ، هو رب العـاملني دون            .. لتنتهي إىل الصفر يف املركز      

املركز ( ستثناء ، وما االختالف بني البشر يف مسألة الدين إالّ نتيجة ابتعادهم عن األصل               ا
  ..، ودورام على حميط دائرة نصف قطرها يساوي متاماً ابتعادهم عن هذا املركز ) 

هذا الكالم ليس وليد أحالمنا ، وليس جماملةً نريد منها التحايل على اآلخر ، إنما               .. 
  ..ا جاء به القرآن الكرمي ، ومن جوهر أحكامه هو من لب م
) }§øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ÏΡ$ tΒr'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ #[ þθß™ t“øgä† ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰ Ågs† …çµ s9 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& uθèδ uρ 

ÖÏΒ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿωuρ tβθßϑn=ôàãƒ #Z�� É) tΡ ∩⊇⊄⊆∪ ôtΒuρ ß|¡ôm r& $YΨƒÏŠ ô£ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& 

… çµyγ ô_uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ yìt7 ¨?$# uρ s'©# ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) $ Zÿ‹ÏΖ ym 3 x‹ sƒªB $#uρ ª! $# zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) WξŠÎ=yz (   ] النساء :
١٢٥ – ١٢٣[     

 كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل يف        –صحيح أنّ درجة اخلالص ختتلف من منهٍج آلخر         
فعمليـة  .. ال حيق ألحٍد احتكار اخلالص لنفسه دون اآلخـرين          ..  ولكن   –هذه النظرية   



 

إلغاء اآلخر والقول بأنه ليس على شيٍء ، هي اتباع حريفٌّ ملا قاله اليهود والنصارى حينما                
ه ليس على شيء اتهم كلٌّ منهما اآلخر أن..  

) ÏM s9$s%uρ ßŠθßγ uŠø9 $# ÏM |¡ øŠs9 3“t�≈ |Á̈Ζ9 $# 4’ n? tã &óx« ÏM s9$s%uρ 3“ t�≈ |Á̈Ψ9 $# ÏM |¡øŠs9 ßŠθßγ uŠø9 $# 4’ n? tã 

& óx« öΝèδ uρ tβθè=÷Gtƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# 3 y7 Ï9≡x‹ x. tΑ$s% tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ ÎγÏ9 öθs% 4 ª!$$ sù ãΝ ä3øts† öΝßγ oΨ÷� t/ 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $yϑŠÏù (#θçΡ%x. ÏµŠÏù tβθàÿÎ=tF øƒs† (  ] ١١٣: البقرة[    

y7 (فقوله تعاىل    Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 (       ن لنـا أنّ احتكـاريبي 
اخلروج من ساحة العلـم ،      اخلالص ، وإلغاَء اآلخر ، والقولَ بأنه ليس على شيء ، يعين             

ودفعاً للذات إىل ساحة احتكار اخلالص ، اليت أغرق اليهـود والنـصارى أنفـسهم يف                
  .. مستنقِعها 

اإلميانُ باهللا تعاىل ضرورةٌ ال بد منها كوا أُوىل درجات اخلالص ، والصدق ضرورةٌ              
نكـون مـؤمنني     ال يكفـي أن      – من زاوية الفكر     –أيضاً كوا درجةً أُخرى ، ولكن       

وصادقني ، فال بد أن نكون متفكّرين متعقّلني ملا نعتقد ونقول ونعمل ، وأن نعاير هـذا                 
 على الثوابت اإلميانية والعقلية اردة عن األهواء والعـصبيات          – بشكٍل مستمر    –الفكر  

نا إىل كـذب ،      إمياننا إىل كفر ، وصدقُ     – مع الزمن    –وإالّ سيتحول   .. الدينية واملذهبية   
  ..وعملُنا إىل رياء ، دون أن حنس بذلك ، وستنطبق علينا دالالت الصورة القرآنية التالية 

) ö≅ è% ö≅ yδ Λälã⁄ Îm7t⊥ çΡ tÎ� y£÷zF{$$Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪ tÏ%©!$# ¨≅ |Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’ Îû Íο4θuŠ ptø:$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδ uρ 

tβθç7 |¡øts† öΝ åκ̈Ξr& tβθãΖÅ¡øtä† $ ·è÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝÎγ În/ u‘ ÏµÍ← !$s) Ï9 uρ ôM sÜ Î7 ptmú 

öΝ ßγè=≈ uΗùå r& Ÿξ sù ãΛÉ) çΡ öΝçλ m; tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $ ZΡø— uρ ∩⊇⊃∈∪ y7Ï9≡sŒ ôΜèδ äτ!# t“y_ æΛ© yγy_ $ yϑÎ/ (#ρã� xÿ x. (# ÿρä‹ sƒªB $# uρ 

ÉL≈ tƒ# u ’ Í?ß™ â‘uρ # ·ρâ“èδ (  ]١٠٦ – ١٠٣: ف الكه[    

إن مل ندرك أنّ ما نعيشه اآلن بسلبياته وإجيابياته ، هو نتيجـة فكـِر املاضـي ، وأنّ           
املستقبلَ متوقّف على حقيقة فكرنا احلايل ، فهذا يعين أننا ال نفكّر ، ففكرنا احلايل نتيجـةُ           



 

ني من ينـتج الفكـر      علينا أن ندرك بأنّ الفارق ب     .. فكِر املاضي ، ومقدمةُ فكِر املستقبل       
ويصنع التاريخ من جهة ، وبني من ال ينتج الفكر وال يصنع التاريخ من جهٍة أُخرى ، هو                  

فهناك فارق كبري بني من يقود التاريخ ويصنعه بفكره         .. ذاته الفارق بني اإلنسان واحليوان      
  ..، وبني من يكون جمرد أداة يستعملها اآلخرون لصناعة هذا التاريخ 

لفارق كبري بني أن يكون فكرنا كعصا موسى عليه السالم نصنع به املعجـزات ،               ا.. 
ضرب به لنرى فرعون فوق كلِّ املعجزات وبني أن يكون كعصا فرعون ن..  

الفارق كبري بني االختباء يف ظالل أصنام آزر ، وبني رؤية النور يف فطرة إبـراهيم                .. 
 قميص يوسف عليه السالم على وجوهنا دف رؤية         الفارق كبري بني إلقاء   .. عليه السالم   

  ..احلقيقة ، وبني املتاجرة بقميص عثمان إلخفاء هذه احلقيقة 
صحيح أنّ الدعوةَ إىل تفعيل العقل يف إدراك دالالت النص القـرآينّ يـستخدمها              ..

خالل من  ) القرآنية  ( بعضهم للذهاب بعيداً يف أودية التيه ، وللخروج على بعض الثوابت            
ولكن منهج التفعيل العقلي إلدراك دالالت كتاب       .. عرض األهواء بدالً عن العقل ارد       

 اِت تقومي التيه ، وسبلَ العودة إىل احلقته آلياهللا تعاىل ، حيمل مباهي..  
 من أقوال   rبينما االعتماد على جمرد املوروث التفسريي ، وما نسب إىل الرسول            .. 

 دالالت النص القرآينّ بأغالل التاريخ واألهواء ، ال يؤدي إالّ إىل اجترار ما              ، وذلك لتأطري  
 ، وإىل وأد أي سبيٍل إلنتاج الفكـر         rلُبس تارخيياً على كتاب اهللا تعاىل ، وعلى رسوله          

من كتاب اهللا تعاىل ، وإىل إغراق أي مركٍب يبحر جتاه تقومي األخطـاء التارخييـة الـيت                  
  ..ثريون من املنهج حيسبها الك

مىت نفهم أنّ حبنا ووفاَءنا للسلف الصاحل الذين محلوا راية اإلسالم إلينا ، ال يكون               .. 
بتحويلهم إىل أصنام ، وال بتحنيط مستقبل فكر األمة مبادة خصوصيام التارخييـة ، بـل                

 ، ال لعـصرهم  يكون بتحقيق ما أرادوا من خالل الفكر الذي حيمله القرآن الكرمي لعصرنا       
 مـن   –مىت نفهم أنه لو قُدر هلم النهوض من قبورهم والعيش يف عصرنا ، ألنتجـوا                .. 

  .. فكراً آخر غري الذي أنتجوه يف عصرهم –كتاب اهللا تعاىل 



 

إنّ الفارق كبري بني جعل التاريخ منجماً لصناعة األقنعة املذهبية والطائفية ، ولوأد             .. 
من كتاب اهللا تعاىل ، وبني جعله منجماً لصناعة معايري تقومي رؤى            الفكر اجلديد املستنبط    

  ..اُألمة الفكرية واحلضارية ، وذلك بالنظر إليه من منظار دالالت كتاب اهللا تعاىل 
مىت ندرك أنّ اهللا تعاىل يريدنا يف كلّ عصر أن نساق من عقولنا إىل الدالالت احلق يف                 

  ..  من عواطفنا اهلوجاء إىل مستنقعات التاريخ كتابه الكرمي ، ال أن نساق
ن املقروء ، فالنص القرآين     مىت ندرك أنّ دالالت القرآن املكتوب أكرب بكثري من القرآ         

حيمل لكلِّ عصٍر من الدالالت واملعاين ما يكفي        ) القرآن املكتوب   ( غ من اهللا تعاىل     ااملص
 تعاىل ، إنْ متّ تدبر كتـاب اهللا تعـاىل           لرفع فكر ذلك العصر إىل املستوى الذي يريده اهللا        

بينما ما ندرك من الدالالت أثناء قراءتنا لكتاب اهللا تعـاىل ، ال يتجـاوز               .. تدبراً سليماً   
  ..سقف إدراكنا الفلسفي والعلمي يف عصرنا الذي نعيش 

حيملـه  من هنا فإنّ الزعم بأنّ إدراك جيٍل حمدٍد لدالالت النص القرآينّ هو عني ما               .. 
من الدالالت لكلِّ العصور ، هو يف احلقيقة جحود حبقيقـة القـرآن             ) املكتوب  ( القرآن  

                 اية الفكر ، وبالتايل دفـع هيف عصٍر من العصور على أن لإلنتاج الِفكري الكرمي ، وتقدمي
ها على  لألمة بعيداً عن كتاب اهللا تعاىل ، وإخراج هلا من التاريخ ، وتأسيس لفكرها وثقافت              

  ..أساٍس تارخيي ، ال على أساٍس فكري 
كلُّ النصوص البشرية هي نتاج حضارٍة حمددة ، يف عصٍر حمدد ، وكـذلك فـإنّ                .. 

إدراك دالالت النص القرآين يف عصٍر حمدد ال خيرج عن إطار البعد احلـضاري والعلمـي                
وبالتايل فإنّ عرض القراءة التارخيية لعصٍر من العصور علـى          .. والفلسفي يف ذلك العصر     

 جعلُ الوضعي مقدسـاً ، واملقـدِس   – يف النهاية – جيوز جتاوزه ، هو   أنها نص مقدس ال   
  ..وضعياً 
الفارق كبري بني اإلحبار يف دالالت كتاب اهللا تعاىل الكتشاف درره ، وما حيملـه               .. 

لنا يف عصرنا الذي نعيش ، وبني حماولة إغراق دالالت النصوص القرآنيـة يف مـستنقع                 
  ..نا املذهبية والطائفية التاريخ إلرضاء عصبيات



 

فالعصبية اليت ننسجها من أوهامنا لنبخس اآلخرين ما عندهم ، هي ذاا العـصبية              .. 
اليت جتعلنا نبخس بعضنا بعضاً ، ويف الوقت ذاته تدفع هذه العصبية الكثري من اآلخرين إىل                

، ويف احملصلة   ) كرمي  القرآن ال ( عصبية معاكسة حتجب عنهم نور احلق يف منهج اهللا تعاىل           
إساءة ملنهج اهللا تعاىل ودعوة ألن يعاديه اآلخرون ، فنقدم منهج اهللا تعاىل على أنه الـذئب        
الذي أُتهم بأكل يوسف عليه السالم ، ونغرس بأيدينا الشجرة اليت ى اهللا تعاىل أبانا آدم                

كلُّ ذلك يف الوقت الذي     .. ا  عليه السالم عن األكل منها ، ونقدمها احللَّ األمثلَ حلاجاتن         
  ..يريدنا اهللا تعاىل فيه أن ندعو اآلخرين إىل منهجه ، وكلَّفَنا مسؤولية إيصاله إليهم 

 مع احلقـائق    – يف املاضي واحلاضر     –إنّ ثقافة اُألمة هي خالصة عملها وتفاعلها        .. 
.. ىل املـستقبل     وفكرها هو خالصة هذه الثقافة وموجهها ، ومنظار األمة إ          ،واألحداث  

وإنّ إنتاج الفكر يعين نقل ثقافة األمة وفكرها إىل نقطة مستقبلية على حمور الزمن ، فهـو                 
حينما يكون فكر العامـة ناظمـاً       .. ولكن  .. حماولةٌ لسحب فكر األمة إىل هذه النقطة        

  ..إلنتاج الفكر ، ومعياراً له ، فهذا يعين موت اإلنتاج الفكري عند األمة 
د أمرنا اهللا تعاىل بالتخطيط للغد ، فكراً وثقافةً وحياة ، وجعل هذا التخطيط مـن                لق

  ..مقتضيات التقوى 
) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà)®? $# ©! $# ö� ÝàΖtF ø9uρ Ó§øÿ tΡ $̈Β ôM tΒ£‰ s% 7‰ tóÏ9 ( (#θà)̈? $# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# 

7��Î7 yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? (  ] ١٨: احلشر[   

فاملرحلة اُألوىل من هذه التقوى تكون يف التخطيط للمستقبل ، حيث نرى هـذه              .. 
$ (.. احلقيقة من خالل اقتران عبارة التقوى بنظر اإلنـسان للمـستقبل             pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# ö� ÝàΖ tF ø9 uρ Ó§ øÿ tΡ $ ¨Β ôM tΒ £‰ s% 7‰ tó Ï9 ( (      منظـاٍر   لغد مـن  إىل ا ، فمن ال ينظر 
واملرحلة .. منهجي مدروٍس ، ومن خالل فكٍر سليم ، يكون قد ابتعد عن تقوى اهللا تعاىل                

الثانية من التقوى تكون بالعمل الصادق املوافق ملنهج اهللا تعاىل ، وملا خطِّط له ، حيـث                 



 

نرى هذه احلقيقة من خالل تكرار عبارة التقوى يف اآلية ذاا ، ومن خالل اقتران ذلـك                 
θ#) (.. بالعمل حيث يعلم اهللا تعاىل حقيقته  à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# 7�� Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ( ..  

ويعد النقد الذايتُّ واملوضوعي من أهم متطلّبات التخطيط للغد ، فمحاولة تـصور             .. 
..  بنقيضها   الغد املشِرق ال يكون إالّ بعد معرفة ظلمات احلاضر واملاضي لتجاوزها والعمل           

ومن متطلّبات احلوار مع اآلخر رؤيةُ الذات من منظاره ، وجعله يرى ذاته من منظارنـا ،                 
  ..وبالتايل الوصول إىل درجة يرى فيها كلُّ طرٍف أخطاَءه من منظاره 

 واحلوار مع اآلخر ، ألننا مطالبون بإيصال منـهج اهللا           فنحن مطالبون بالتخطيط للغد   
 مجعاء ، وهذا ال يكون إالّ من خالل صناعة الفكر ، واحلوار البناء مـع                تعاىل إىل البشرية  

  ..اآلخرين 
 والرسل مجيعاً أُسوةٌ حسنة لباقي البشر ، يف الدعوة إىل اهللا تعاىل ، ويف               rالرسول  .. 

  ..متثّل املنهج الذي يدعون إليه 
) ô‰ s) ©9 tβ%x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «! $# îοuθó™ é& ×π uΖ |¡ym yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ ö�tƒ ©! $# tΠöθ u‹ ø9$# uρ t� ÅzFψ $# t� x.sŒ uρ 

©! $# # Z��ÏV x. ( ] ٢١:  األحزاب [   
.. من هنـا    .. والدعاة الصادقون يتوجب عليهم أن يكونوا أُسوةً حسنة لباقي البشر           

فنحن كوننا أمةً مكلّفةً بإيصال رسالة اهللا تعاىل إىل البشرية مجعاء ، مطالبون بأن نكـون                
وةً لآلخرين ، سواٌء كان ذلك على الصعيد الفردي ، أم على صعيد األمة ، سواٌء كان                 أُس

  ..ذلك على الصعيد احلضاري ، أم على الصعيد الفكري 
لقد حدث يف فكرنا اإلسالمي املوروث خلطٌ يف الكـثري مـن املـصطلحات ، ويف                

 إىل رسم دالالت بعـض      وجنح الكثريون .. الدالالت اليت حتملها بعض الكلمات القرآنية       
الكلمات القرآنية بألوان تارخيية تتعلّق باالستعمال التارخيي هلذه الكلمات ، دون اعتبـار             

هذا اخللط أدى إىل    .. اجلذور اللغوية اليت تفرعت عنها هذه الكلمات يف كتاب اهللا تعاىل            
لكلمات القرآنية  تصورات مشوهة لبعض املصطلحات ، وإىل اختالف بينها وبني دالالت ا          

  ..املصورة هلذه املصطلحات 



 

هناك الكثري من األسئلة اليت تطرح وحتتاج إىل أجوبة واضحة مربهنة من كتـاب اهللا               
  :تعاىل 

ما هو سر تدرج الرساالت السماوية والكتب السماوية للوصـول إىل الرسـالة             .. 
  .. ؟ ) القرآن الكرمي ( اخلامتة وكتاِبها 

 وملاذا اُختص القرآن الكرمي  ..فارق بني إنزال القرآن الكرمي وبني ترتيله ؟ما هو ال.. 
وما هو الفارق بني ما تعنيه .. دون غريه من الكتب السماوية بالترتيل من عند اهللا تعاىل ؟ 

ßŠθßγ (كلمة  u‹ø9 بني ما هو الفارق و.. ؟  ) tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ ( وبني ما تعنيه العبارة القرآنية ) #$

≅È (ما تعنيه العبارة القرآنية  ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9  &tÏ%©!$# (#θè?ρé ( وبني ما تعنيه العبارة القرآنية ) #$

|=≈ tGÅ3ø9   .. ؟  ) #$
 من خيلص إىل اهللا تعـاىل مـن         – اآلن   –هل يوجد يف متبعي الرساالت اُألخرى       .. 

  .. خالل تلك الرساالت ؟ 
ي الرساالت اُألخرى مع مناهج هـذه الرسـاالت ،   ما هو الفارق بني تفاعل متبع   .. 

وهل نتيجة العمل ذاته واحدة بني      .. وبني تفاعل متبعي الرسالة اخلامتة مع القرآن الكرمي ؟          
  ..هذه الرساالت ؟ 

وما هي العالقة اليت تربط     .. ما هي العالقة اليت تربط بني اإلميان واإلسالم والكفر ؟           
وما عالقة كلّ ذلك بتحديد درجة اخلالص يف كلّ رسـالة         .. بني العلم والعمل والكفر ؟      

  ..مساوية ؟ 
 ما بني أيدينا من موروثات فقهية وتفسريية وفكرية يتطابق مع حقيقة مـا              هل كلُّ .. 

  ..حيمله القرآن الكرمي من أدلّة ومعاٍن هلذه املوروثات ؟ 
اإلجابة علـى   )  اخلالص   سلّم(  يف هذه النظرية     – إن شاء اهللا تعاىل      –سأحاول  .. 

 إن شاء اهللا    –وسأحاول  .. هذه األسئلة وغريها ، من خالل برهاٍن معياره القرآن الكرمي           
معتمداً على معياٍر عددي ال يعـرف       ) يف معظم مراحله    (  أن يكون هذا الربهان      –تعاىل  



 

 ( امـسة الكذب واخلداع ، وهو معيار معجزة إحدى الكُبر الذي رأيناه يف النظريـة اخل             
 ، لنرى بأم أعيننا منهجيةً جمردةً عن أي تصوٍر مسبق الصنع ، ولنـرى يف                )إحدى الكُبر   

الوقت ذاته عظمة الصياغة القرآنية ، ومحلَها التبيان لكلِّ شيٍء كما يؤكّـد اهللا تعـاىل يف                 
  ..كتابه الكرمي 
) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (   ] ٨٩: النحل [   

أنّ املفردة القرآنية فطرية موحاة من اهللا       ) إحدى الكُبر   ( لقد رأينا يف النظرية اخلامسة      
يف السماء مثّ هبط    ) آدم النفس قبل حلول نفسه يف جسده        ( تعاىل ، علّمها اهللا تعاىل آلدم       

              جمـر ا إىل األرض ، وبرهنا على ذلك من خالل معيـار رياضـي  لـذلك فكـلّ    .. د
املصطلحات اليت نة نصل إليها من خالل عمقني عرفها يف هذه النظري:  

اليت تصف املصطلح   ) أو اجلملة القرآنية    (  من خالل دالالت الكلمة القرآنية       –) أ  ( 
، وذلك من خالل مجيع املشتقّات املتفرعة عن اجلذر اللغوي الذي تعود إليه هذه الكلمـة             

لكرمي ، أي من خالل قراءة الكلمة القرآنية ، وقراءة اجلملة القرآنية احمليطة ا ،               يف القرآن ا  
  ..والنص القرآين بشكٍل عام 

أو (  من خالل معيار رياضي يتعلّق مبجموع القيم العددية حلروف الكلمة            –) ب  ( 
ول مرة يف العامل    اليت تصف املصطلح املدروس ، وفق األجبدية القرآنية املكتشفة أل         ) اجلملة  

( ، أي من خالل قراءة احلرف القرآين ، حيث برهنا           ) إحدى الكُبر   ( يف النظرية اخلامسة    
  ..أنه اللبنة األوىل للمعىن ) يف النظرية اخلامسة 

لقد آثرت يف برهان هذه النظرية املرور من الربهان الرياضي ارد ، حـىت ال يبقـى                 
، وللعصبية الفكرية ، أي تأثٍري على حرف الربهان احلـق عـن             للتصورات املسبقة الصنع    

  ..مساره السليم ، وبالتايل حىت نصل إىل احلقيقة بأمان 
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  ..ا اآلن إىل برهان هذه النظرية وتفضلو
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إنّ تدرج الرساالت السماوية للوصول إىل الرسالة اخلامتة ، ليس عبثاً ، وليس بعيـداً               
 تعلُّقُهعن حكمة اهللا تعاىل وتقديره ، فكون الرسالة اخلامتة خامتةً للرساالت السماوية ، له               

 لكلّ زماٍن ومكان من جهة ،        بني حكمة اهللا تعاىل يف جعل هذه الرسالة صاحلةً         الذي جيمع 
 نزول الرسـالة  حني إليه البشرية ستصل احلضاري الذي  بدرجة التطور  علِْم اهللا تعاىل   وبني

  .. من جهٍةأُخرى من ، وبعد نزوهلا ، اخلامتة 
وإلدراك مفهوِم سلِّم الرساالِت السماويِة ، ال بد لنا من الوقوِف عنِد كـلِّ الـصوِر                

 ، وال بد مـن      rيت تبين لنا الرساالِت السماويةَ من آدم عليه السالم إىل حممٍد            القرآنيِة ال 
إدراِك معاين اآلياِت الكرميِة املصورِة للرساالِت ومرسليها إدراكاً تربطُ فيه دالالت الكلمِة            

  ..القرآنيِة جبذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 
�tíu * (..  القرآنيِة لنبدأ بإدراِك دالالِت الصورِة..  Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $ tΒ 4œ» uρ  ÏµÎ/ %[nθçΡ 
ü“Ï%©!$# uρ !$uΖ øŠym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) $ tΒuρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµ Î/ tΛÏδ≡t�ö/ Î) 4y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿω uρ (#θè%§� xÿ tGs? ÏµŠÏù 4 
   ] ١٣:  الشورى [  )

  :ورة القرآنية احلقائق التالية إننا نرى يف هذه الص
tí * ( ملاذا الوصية يف العبارة القرآنية       – ١ u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ( تأيت 

4 (بصيغِة الغائِب واملفرِد     œ» uρ (    ة التالية هلـا         ..  ؟ة يف العبارة القرآنيبينما الوحي والوصي

“ü (مباشرةً  Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θãΒuρ #|¤ŠÏã uρ ( ( تأيت بصيغِة املتكلّم 

$! (، وبصيغِة اجلمِع ،  uΖ øŠ ym ÷ρ r& ( ، ) $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ( ؟ ..  



 

 ملاذا يف وصِف ما شرعه اُهللا تعاىل بالنسبة هلذه املسألِة ، نرى يف رساالِت نـوٍح               – ٢
$ (يسى عليهم السالم الوصف بصيغِة الوصيِة       وإبراهيم وموسى وع   tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (  ، 

) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (     اُهللا تعـاىل بالنـسبة ؟ ، بينما يف الذي شرعه

“ü ( نرى أنَّ الوصف يأيت بصيغِة الوحي rلرسالِة حممٍد  Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( ؟ ..  

$ ( [  ملاذا يف الرساالت األخرى متَّ الوصف بكلمـةِ        – ٣ tΒ (   ،) $ tΒ uρ ( [ : ) $ tΒ 
4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (  ،) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (  ٍد ..  ؟بينما يف رسالٍة حمم

r بكلمة متّ الوصف ) ü“ Ï% ©! $# uρ ( : ) ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) (  ؟..  

$ (  عليه السالم يف وصيٍة لوحـِدهِ       ملاذا متّ انفراد نوحٍ    – ٤ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (   ّومت ، 

$ (مجع إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم يف وصـيٍة واحـدٍة             tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 
4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (  ..  الرسوِل   وملاذا متَّ ا نفرادr        ذه املسألة لوحِده يف الوحي املتعلّق ) 

ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) (  مع العلِم أنّ اهللا تعاىل أوحى لغريه من البشر ؟ ،..  
٥ –               ذكر اسموموسى وعيسى عليه السالم ، ومل ي الرسِل نوحٍٍ وإبراهيم ملاذا متّ ذكر 

“ü ( بشكٍل صريٍح rالرسوِل حممٍد  Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) (  ؟..  

٦ –   ما أُوحـي إىل الرسـوِل            ملاذا متّ وض العبارة اليت تصف عr ) ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& 
y7 ø‹ s9 Î) (            اُهللا تعاىل لنوٍح عليه السالم من جهٍة اهبني ما وص) $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (   وبني ،

    اه اهللا تعاىل إلبراهيموموسى وعيسى عليهم السالم من جهٍة أُخـرى       ما وص ) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ 
ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ( .. : ) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ 

!$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (  ..      مع العلم أنّ الرسالة اليت أُنزلت
  .. هي آخر الرساالت السماوية ؟ rعلى الرسول حممٍد 



 

 ملاذا متَّ يف هذه املسألِة اختيار الرسِل نوٍح وحممٍد وإبراهيم وموسـى وعيـسى               – ٧ 
  .. عليهم صلوات اهللا تعاىل ، دون غِريهم من بني باقي الرسل عليهم السالم ؟ 

لى هذه األسئلِة وغِريها ، ال بد من تدبِر كلماِت هذه الصورِة القرآنيـِة              لإلجابِة ع .. 
ضمن سياِق النص القرآينِّ احمليِط ا ، ومن منظار الدالالت واملعاين اليت حيملُها كتاب اهللا               

  ..تعاىل بالنسبة لكلِّ املسائِل اليت حتملُها هذه العبارة القرآنية 
  :ِط ذه الصورة القرآنية هو النص التايل إنّ سياق النص احملي

) ã�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡àÿΡr& $[_≡uρø— r& zÏΒuρ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# $ [_≡uρø— r& ( 
öΝ ä.äτu‘õ‹ tƒ ÏµŠÏù 4 }§øŠs9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9 $# ∩⊇⊇∪ … çµs9 ß‰‹Ï9$s) tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 

( äÝ Ý¡ö6 tƒ s− ø— Îh�9$# yϑÏ9 â!$ t±o„ â‘Ï‰ø) tƒ uρ 4 …çµ ¯Ρ Î) Èe≅ ä3Î/ > óx« ×ΛÎ=tæ ∩⊇⊄∪ * tí u�Ÿ° Ν ä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ» uρ Ïµ Î/ 
%[nθçΡ ü“Ï%©!$# uρ !$ uΖ øŠym ÷ρr& y7 ø‹ s9Î) $ tΒuρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿω uρ 

(#θè%§� xÿ tGs? ÏµŠÏù 4 u�ã9 x. ’ n? tã tÏ. Î�ô³ßϑø9 $# $ tΒ öΝ èδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9 Î) 4 ª! $# ûÉ< tFøgs† Ïµ ø‹s9 Î) tΒ â !$ t±o„ ü“Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹s9 Î) tΒ 
Ü=‹Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ $ tΒuρ (# þθè%§� xÿ s? �ωÎ) .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ãΝ èδ u !%ỳ ãΝ ù=Ïèø9 $# $J‹ øót/ öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 Ÿω öθs9 uρ ×π yϑÎ=x. ôM s)t7 y™ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n<Î) 
9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β zÅÓà)©9 öΝæη uΖ÷� t/ 4 ¨β Î) uρ zƒÏ%©!$# (#θèO Í‘ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ’ Å∀s9 7e7 x© çµ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒÌ�ãΒ ∩⊇⊆∪ 

š� Ï9≡s%Î# sù äí÷Š$$ sù ( öΝÉ) tFó™ $#uρ !$ yϑŸ2 |N ö� ÏΒé& ( Ÿω uρ ôìÎ7®K s? öΝèδ u !# uθ÷δ r& ( ö≅ è%uρ àMΖ tΒ# u !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª! $# ÏΒ 
5=≈ tGÅ2 ( ßN ö� ÏΒé&uρ tΑ Ï‰ôã L{ ãΝä3uΖ ÷� t/ ( ª! $# $ uΖš/ u‘ öΝä3š/ u‘uρ ( !$uΖ s9 $ oΨ è=≈ yϑôã r& öΝä3s9 uρ öΝ à6è=≈ yϑôã r& ( Ÿω sπ¤f ãm 

$ uΖ oΨ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷� t/uρ ( ª!$# ßìyϑøg s† $uΖ oΨ ÷� t/ ( Ïµ ø‹s9 Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9$# ∩⊇∈∪ tÏ%©!$# uρ šχθ•_ !$ ptä† ’ Îû «! $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ 
|=ŠÉf çFó™$# …ã& s! öΝ ßγ çF̄gèo îπŸÒÏm# yŠ y‰ΖÏã öΝÍκ Íh5u‘ öΝ Íκö� n=tã uρ Ò=ŸÒ xî öΝ ßγ s9uρ Ò># x‹tã î‰ƒÏ‰ x© (   ] الشورى :

١٦ – ١١[    
ـ              ِة حمماً بأُمِة مجعاء ، وليس خاصِة نرى ِخطاباً للبشريٍد  فقبلَ هذه الصورِة القرآنيr 

ــِدِهم  ≅Ÿ (لوح yè y_ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& $ [_≡ uρ ø— r& z ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# $ [_≡ uρ ø— r& ( öΝ ä. äτ u‘ õ‹ tƒ ( ، ) äÝ Ý¡ ö6 tƒ 



 

s− ø— Îh�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ 4 (            ، ِةواآليةُ التاليةُ مباشرةً لآليِة احلاويِة على هذه الصورِة القرآني ، 
 ، بل هو ِخطـابr     مبتبعي املنهج الذي نزل على الرسوِل حممٍد         حتملُ ِخطاباً ليس خاصاً   

$ (.. يصور متبعي الرساالت السابقة      tΒ uρ (# þθ è% §� xÿ s? �ω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ãΝ èδ u !% ỳ ãΝ ù= Ïè ø9 $# $ J‹ øó t/ öΝ æη uΖ ÷� t/ 4 
Ÿω öθ s9 uρ ×π yϑ Î= x. ôM s) t7 y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β z ÅÓ à) ©9 öΝ æη uΖ ÷� t/ 4 ¨β Î) uρ zƒ Ï% ©! $# (#θ èO Í‘ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# . ÏΒ 

öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒ Ì� ãΒ (..   

tí * (ويف العبارةُ القرآنيةُ     u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$!  نرى أنَّ ما شرعه اُهللا تعاىل بالنسبِة هلذِه         ) #$

z (املسألِة هو من الدين      ÏiΒ È Ïe$! لدين ، وما يؤكِّد ذلك هو العبارةُ القرآنيةُ        وليس كلَّ ا   ) #$

β÷ (التاليةُ مباشرةً للصورِة القرآنيِة موضوع حبثنا        r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( ... ) * 
tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ 

# |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( ..         اُهللا تعاىل من الدين ووصى به هعفالذي شر

β÷ (:  هـو    rنوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم وأوحاه إىل حممـٍد            r& (#θ ãΚŠ Ï% r& 
t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( ..  

والشرعةُ اليت يشرعها اهللا تعاىل ليست عني املنهِج ، فالشرعةُ هي تبيان الـسلوك              .. 
ففي اآليِة الكرميِة التاليِة نرى أنَّ اَهللا تعاىل يفرق بني          .. واآللية السليمة يف التعامل مع املنهج       

  .. الشرعِة واِملنهاج 
) !$ uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 š ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# $·Ψ Ïϑø‹ yγãΒuρ Ïµø‹ n=tã ( 

Ν à6÷n$$ sù Ο ßγ oΨ ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª!$# ( Ÿω uρ ôìÎ6 ®Ks? öΝ èδ u !#uθ ÷δ r& $£ϑtã x8u !%ỳ zÏΒ Èd,ys ø9 $# 4 9e≅ ä3Ï9 $ oΨ ù=yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ 
Zπ tã÷� Å° %[`$yγ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθs9 uρ u!$ x© ª! $# öΝ à6n=yèyf s9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ öΝ ä.uθ è=ö7uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ öΝ ä38 s?#u ( (#θà) Î7tF ó™$$ sù 

ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# 4 ’ n<Î) «! $# öΝà6ãè Å_ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑy_ Νä3 ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $ yϑÎ/ óΟçGΨ ä. ÏµŠÏù tβθàÿÎ=tF øƒrB ( ] ٤٨:  املائدة [   



 

tí * (إذاً يف الصورِة القرآنية  u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“Ï%©!$# uρ !$uΖ øŠym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) 
$ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (   نرى أنَّ ا  ِخلطاب

موجه للبشريِة مجعاء ، وأنَّ ما شرعه اُهللا تعاىل من الديِن للبشريِة مجعاء مـن خـالل مـا     
 ، تبيانـاً    rأوصاه لنوٍح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم وما أوحاه إىل حممـٍد             

β÷ (: للسلوِك واآلليِة اليت يتعاملُ ا البشر مع منهِج اِهللا تعـاىل ، هـو                r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ 
(#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( ..  
  ..  لآليِة احلاملِة هلذه الصورِة القرآنيِة تؤكِّد هذه احلقيقِة  التاليةوالعبارات .. 
) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $tΒuρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 

4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (   

) ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 u� ã9 x. ’ n? tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# $ tΒ öΝ èδθ ãã ô‰ s? Ïµ øŠ s9 Î) 4 ª! $# û É< tF øg s† Ïµ ø‹ s9 Î) 
 tΒ â !$ t± o„ ü“ Ï‰ öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î)  tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ $ tΒuρ (# þθè%§� xÿ s? �ωÎ) .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ãΝ èδ u !%ỳ ãΝ ù=Ïèø9 $# $J‹ øót/ öΝ æηuΖ ÷� t/ 4 Ÿωöθs9 uρ 

×π yϑ Î= x. ôM s) t7 y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β z ÅÓ à) ©9 öΝ æη uΖ ÷� t/ 4 ¨β Î) uρ zƒ Ï% ©! $# (#θ èO Í‘ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ 
’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒ Ì� ãΒ (  

                 بغياً بينهم ، كـلٌّ يريـد قون يف الدين من بعد ما يأتيهم العلمبسلوِكهم يتفر فالبشر
هذا .. واُهللا تعاىل يريد من البشِر أالّ يفعلوا ذلك         .. تفسري الديِن حسب أهوائِه وعصبياتِه      

tí * (ما حتمله العبارةُ القرآنيةُ  u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$!   ..، من الصورِة القرآنيِة موضوع حبثنا  ) #$
أما بالنسبِة للوصيِة يف كتاِب اِهللا تعاىل ، فهي أمر بتنفيِذ مضموا ، يف أمـٍر حمـدٍد                  

  ..معلوٍم مسبقاً ، يعلمه من تقع عليهم مسؤوليةُ تنفيذ هذه الوصية 
) 4œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà) ÷ètƒ uρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹$# ãΝä3s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £è?θßϑs? �ωÎ) 
Ο çFΡ r&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ ÷Πr& öΝ çGΨ ä. u !#y‰ pκ à− øŒÎ) u� |Ø ym z>θà) ÷ètƒ ßN öθ yϑø9 $# øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $tΒ tβρß‰ ç7÷è s? .ÏΒ 



 

“Ï‰ ÷èt/ (#θä9$s% ß‰ç7 ÷ètΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9Î) uρ y7 Í←!$ t/#u zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ $Yγ≈ s9Î) #Y‰ Ïn≡uρ ßøtwΥ uρ …ã& s! 
tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١٣٣ – ١٣٢: البقرة[     

فالوصيةُ اليت وصى ا إبراهيم ويعقوب عليهما السالم بنيهمـا ، هـي يف سـلوكيِة     
تعامِلِهم مع منهِج اِهللا تعاىل ، ويف االنقياد التام ملنهِج اِهللا تعاىل بعيداً عن األهواء ، ذلـك                  

Ÿξ (.. املنهج الذي يعلمه أبناؤمها  sù £ è?θ ßϑ s? �ω Î) Ο çFΡ r& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ( ، ) ßøtwΥuρ … ã&s! tβθßϑÎ=ó¡ãΒ ( 
..  

والوصيةُ من اِهللا تعاىل للبشِر تكونُ يف التزاِم سلوِكِهم وعمِلِهم وفق منهِج اِهللا تعاىل ،               
  ..الذي بينه هلم 
) |= ÏGä. öΝ ä3ø‹ n=tæ #sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä.y‰ tnr& ßN öθyϑø9 $# βÎ) x8t� s? # ·� ö� yz èπ §‹ Ï¹uθø9 $# Ç÷ƒ y‰Ï9≡uθ ù=Ï9 tÎ/t� ø%F{$# uρ 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ ( $ ˆ) ym ’ n? tã tÉ) −Fßϑø9      ]١٨٠: البقرة [   ) #$

) tÏ%©!$# uρ šχöθ ©ùuθ tGãƒ öΝ à6ΨÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø— r& Zπ§‹ Ï¹uρ Ο Îγ Å_≡ uρø— X{ $ ·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑöθ y⇔ ø9$# u� ö� xî 
8l# t� ÷zÎ) 4 (    ] ٢٤٠: البقرة[      
) ÞΟ ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈s9 ÷ρ r& ( Ì� x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷u‹ sVΡW{       ]١١ : النساء[   ) 4 #$
) ô‰s) s9 uρ $uΖ øŠ¢¹uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ à6Î=ö6s% öΝ ä.$−ƒ Î) uρ Èβ r& (#θà) ®?$# ©!          ]١٣١ : النساء[ ) 4 #$
) * ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ§� ym öΝ à6š/ u‘ öΝ à6øŠn=tæ ( �ω r& (#θä. Î�ô³ è@  ÏµÎ/ $ \↔ø‹ x© ( Èø t$Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ôm Î) ( 

Ÿω uρ (# þθè=çF ø)s? Ν à2 y‰≈s9 ÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ßós ¯Ρ öΝà6è%ã— ö� tΡ öΝ èδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿω uρ (#θç/ t�ø) s? |·Ïm≡uθ xÿø9 $# $ tΒ t� yγ sß 
$ yγ÷Ψ ÏΒ $ tΒuρ š∅sÜ t/ ( Ÿωuρ (#θè=çGø) s? š[ øÿ̈Ζ9 $# ÉL©9 $# tΠ§� ym ª!$# �ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ 4 ö/ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ Ïµ Î/ ÷/ ä3ª=yès9 

tβθè=É)÷è s? ∩⊇∈⊇∪ Ÿω uρ (#θç/ t� ø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9 $# �ωÎ) ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß|¡ôm r& 4®L ym x÷ è=ö7tƒ … çν£‰ä©r& ( (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ø‹ x6ø9 $# 
tβ# u”� Ïϑø9$# uρ ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ ( Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $ ²¡øÿ tΡ �ωÎ) $ yγ yèó™ãρ ( #sŒÎ) uρ óΟ çFù=è% (#θä9 Ï‰ ôã$$ sù öθ s9 uρ tβ%Ÿ2 #sŒ 4’ n1ö� è% ( Ï‰ôγ yèÎ/ uρ 

«! $# (#θèù ÷ρr& 4 öΝà6Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹uρ Ïµ Î/ ÷/ä3ª= yès9 šχρã� ©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪ ¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù ( 



 

Ÿω uρ (#θãè Î7−F s? Ÿ≅ç6 �¡9 $# s−§� xÿ tGsù öΝ ä3Î/ tã  Ï&Î#‹Î7 y™ 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ ÏµÎ/ öΝ à6̄=yès9 tβθà) −Gs? (    ]األنعام : 
١٥٣ – ١٥١[      
) $uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $YΖ ó¡ãm ( ( ] ٨:  العنكبوت [   

) $uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ ( ] ١٤:  لقمان [   

) $uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $·Ζ≈ |¡ôm Î) ( (   ] ١٥ : األحقاف [  
يف ما عدا الصورة القرآنية موضوع      ( رسِلِه عليهم السالم    أما الوصيةُ من اهللا تعاىل ل     .. 

، فلم ترد يف كتاِب اِهللا تعاىل إالّ لعيسى عليه السالم ، مباشرةً بعـد أن آتـاه اُهللا                   ) حبثنا  
  ..الكتاب وجعله نبياً وجعله مباركاً أين ما كان  

) tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7tã «! $# zÍ_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ Í_ n=yèy_ uρ %º. u‘$t7 ãΒ tø r& $ tΒ àMΖà2 
Í_≈ |¹÷ρ r&uρ Íο4θ n=¢Á9 $$Î/ Íο4θ Ÿ2̈“9 $#uρ $ tΒ àM øΒßŠ $|‹ ym ( ] ٣١ – ٣٠ : مرمي [ ..   

فالوصيةُ من اِهللا تعاىل للبشِر ال تكون إالّ ملن تلقّى منهجاً مساوياً مـن اهللا               .. وهكذا  
الوارد ذكرها  ) موضوع الوصية   ( تعاىل من أجل تنفيذ املسألة      تعاىل ، وتكونُ أمراً من اهللا       

يف تلك الرسالة السماوية ، ألمهيتها ولكِرب ثواِب من يلتزم بتنفيذها ، ولكِرب عقـاب مـن     
  ..يعرض عن تنفيذها 

 أنه يف الرساالِت السابقِة كان املنهج مستقالً عن         – يف النظرياِت السابقِة     –لقد رأينا   
ألقواٍم حمددين   زِة املؤيدِة هلذا املنهج ، فاملعجزةُ شيٌء واملنهج شيٌء آخر ، وأنَّ املنهج            املعج

ولذلك كان التفاعلُ بني وحي السماِء وبني الرسِل السابقني من          .. يف فتراٍت زمنيٍة حمددة     
ليت تفاعلَ فيها البشر    أجِل تنفيِذ أحكاِم هذا املنهِج ، تفاعالً يف إطاِر ساحِة الزماِن واملكان ا            

  ..مع منهِج اِهللا تعاىل املُنزل على الرسِل السابقني 
فمثالً كان نوح عليه السالم يف تفاعٍل مستمر بني وحي السماء وبني تفاعل قوِمه مع               
املنهِج الذي حيمله ، فحىت السفينة اليت صنعها ومحلته مع املؤمنني أثناء الطوفـان ، كـان                 

  ..حداِثها من خالل وحٍي مباشٍر من السماء تفاعلُه مع أ



 

) ÆìoΨ ô¹$#uρ y7 ù=àÿ ø9$# $uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r'Î/ $ oΨÍŠ ôm uρuρ Ÿωuρ Í_ö7 ÏÜ≈ sƒéB ’ Îû tÏ%©!$# (#þθ ßϑn=sß 4 Ν åκ̈ΞÎ) tβθè%t� øó•Β (  ] هود : 
٣٧ [  
) #̈L ym #sŒÎ) u !%ỳ $tΡ â�ö∆ r& u‘$sù uρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $ oΨù=è% ö≅ ÏΗ÷q$# $ pκ�Ïù ÏΒ 9e≅ à2 È÷ ỳ ÷ρ y— È÷ uΖøO $# š� n=÷δ r&uρ �ωÎ) tΒ 

t,t7 y™ Ïµø‹ n=tã ãΑ öθ s)ø9 $# ôtΒuρ ztΒ# u 4 !$ tΒuρ ztΒ# u ÿ…çµ yètΒ �ωÎ) ×≅‹ Î=s%  (    ] ٤٠ : هود [  
وإبراهيم عليه السالم كان كذلك يف تفاعٍل مستمر بني وحي السماء وبـني تفاعـِل              

سبيِل املثال بعد أنْ حاجه أحد الكـافرين يف ربـِه ،            قوِمِه مع املنهج الذي حيملُه ، فعلى        
  .. حيث زعم الكافر أنه حييي ومييت 

) öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©!$# ¢l!%tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u ª!$# š� ù=ßϑø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) }‘ În/u‘ 
”Ï%©!$# Ç‘ ósãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$s% O$ tΡ r& Äór é& àM‹ÏΒé& uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î)  χÎ*sù ©! $# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$ Î/ z ÏΒ 

É−Î� ô³yϑø9 $# ÏN ù' sù $pκ Í5 zÏΒ É> Ì� øóyϑø9 $# |M Îγç6 sù “Ï%©!$# t� xÿ x. 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ( ]   البقرة : 
٢٥٨ [  

  .. وتى بعد ذلك طلب من اِهللا تعاىل أن يريه كيف يحي امل
) øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Éb> u‘ ‘ÏΡ Í‘r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’tA öθyϑø9 $# ( tΑ$s% öΝ s9 uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ 

£Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 É<ù=s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚ sù Zπyè t/ö‘r& zÏiΒ Î� ö� ©Ü9$# £èδ ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ ÷] ÏiΒ #[ ÷“ã_ 
¢Ο èO £ ßγãã ÷Š$# y7 oΨ� Ï?ù' tƒ $\Š÷è y™ 4 öΝ n=÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# î“ƒÍ•tã ×ΛÅ3 ym  (  ]   ٢٦٠ : البقرة [  

ويف هذا دليلُ التفاعِل املستمر بينه وبني وحي السماِء من جهٍة ، وبينه وبني تفاعـل                
  ..قومه مع منهِج السماء من جهٍة أُخرى 

 (ه السالم من اهللا تعاىل أن يريه كيف حييي املـوتى            ومما يؤكِّد أنّ طلب إبراهيم علي     

øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 tΑ$s% O$tΡ (كان نتيجة قول الذي حاجه   ) ) #$ r& 
 Ä ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( (            رتني يف معيار معجزة إحدى الكُبهو التكامل بني هاتني العبارتني القرآني ،  

: ( حرفاً ، ووفق األجبدية القرآنية اليت بيناها يف فقـرة           ، وفق طريقة عد احلرف املرسوم       



 

 ، ويف كتاب    )إحدى الكُبر    (  : فقد تبين معنا يف النظرية اخلامسة      ...) كلمة ال بد منها     
لة أار مـس  ضمن إط  أنَّ العبارات القرآنية املتكاملة يف املعىن والدالالت         املعجزة الكربى ،  : 

، وتبـين    ) ١٩( واحدة يكون جمموع القيم العددية حلروفها من املضاعفات التامة للعدد           
أنَّ العبارات القرآنية املتوازنة يف املعىن والدالالت يكون جمموع القيم العددية متساوياً            أيضاً  

  ..فيما بينها 
) %s$Αt &rΡt$O &éróÄ ρu&éΒÏ‹Mà ( (  =٧٤  

) ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/ö�t≡δÏ↵ΟÞ ‘u>bÉ &r‘ÍΡÏ‘ 2Ÿ‹ø#y ?èsó‘Ç #$9øϑyθöAt’4 ( ( = ١٩٢  
١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٩٢ + ٧٤  

واألمثلة اليت تدلُّ على تفاعِل موسى عليه السالم ما بني وحي السماء من جهٍة ، وبني                
تفاعل قومه مع منهِج السماِء من جهٍة أخرى ، كثرية ، ويف قصة البقرة اليت طلب منـهم                  

  ..يذحبوها أكرب دليٍل على هذا التفاعل أن 
) øŒÎ) uρ tΑ$ s% 4y›θãΒ ÿÏµ ÏΒöθs) Ï9 ¨βÎ) ©! $# ôΜä. â� ß∆ù' tƒ βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt� s) t/ ( (#þθ ä9$s% $tΡ ä‹ Ï‚−Gs? r& #Yρ â“èδ ( tΑ$ s% èŒθãã r& 

«! $$Î/ ÷β r& tβθä. r& z ÏΒ šÎ=Îγ≈ pgø:$# ∩∉∠∪ (#θä9$s% äí÷Š$# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ Îit7 ãƒ $uΖ ©9 $ tΒ }‘Ïδ 4 tΑ$s% … çµ̄Ρ Î) ãΑθà) tƒ $ pκ̈ΞÎ) ×ο t� s) t/ 
�ω ÖÚÍ‘$ sù Ÿω uρ í� õ3Î/ 8β# uθ tã š÷ t/ y7 Ï9≡sŒ ( (#θè=yèøù$$ sù $ tΒ šχρã� tΒ÷σ è? ∩∉∇∪ (#θä9$s% äí ÷Š$# $oΨ s9 š� −/ u‘ Îit6 ãƒ $ oΨ ©9 
$ tΒ $ yγçΡ öθs9 4 tΑ$s% …çµ̄Ρ Î) ãΑθà)tƒ $ pκ ¨ΞÎ) ×οt� s) t/ â !#t� øÿ |¹ ÓìÏ%$sù $yγ çΡ öθ©9 ”� Ý¡s? šÌ� Ïà≈̈Ζ9 $# ∩∉∪ (#θä9$s% äí÷Š$# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ 

Îit7 ãƒ $ uΖ ©9 $tΒ }‘ Ïδ ¨β Î) t� s)t6 ø9$# tµ t7≈t± s? $uΖ øŠn=tã !$ ¯ΡÎ) uρ βÎ) u !$x© ª! $# tβρß‰tGôγßϑ s9 ∩∠⊃∪ tΑ$s% …çµ ¯ΡÎ) ãΑθà) tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt� s) t/ 
�ω ×Αθä9 sŒ ç��ÏVè? uÚ ö‘F{$# Ÿωuρ ’ Å+ ó¡s? ŷ ö� ptø:$# ×πyϑ¯=|¡ãΒ �ω sπu‹ Ï© $yγ‹ Ïù 4 (#θä9$s% z≈ t↔ø9$# |M ÷∞ Å_ Èd,ys ø9 $$Î/ 4 

$ yδθçtr2x‹ sù $ tΒuρ (#ρßŠ%x. šχθè= yèøÿ tƒ (     ] ٧١ – ٦٧ : البقرة [  
وعيسى عليه السالم كان يف تفاعٍل مستمر ما بني السماء وبني تفاعل قوِمه مع املنهِج               

  ..رب دليٍل على ذلك الذي حيمله ، ويف قصة املائدة أك



 

) øŒÎ) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθ ysø9 $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡ o„ š� •/u‘ βr& tΑ Íi” t∴ãƒ $oΨ øŠn=tã Zοy‰ Í←!$ tΒ zÏiΒ 

Ï !$yϑ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θà) ®? $# ©! $# βÎ) ΝçGΨ à2 tÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$s% ß‰ƒÌ� çΡ βr& Ÿ≅ à2 ù'̄Ρ $pκ ÷] ÏΒ ¨È⌡ uΚôÜs? uρ $ oΨ ç/θè=è% 
zΝ n=÷ètΡ uρ βr& ô‰s% $ uΖ tFø%y‰ |¹ tβθä3tΡ uρ $ uηøŠn=tæ z ÏΒ tÏ‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ ¢Ο ßγ̄=9 $# !$ oΨ −/ u‘ öΑÌ“Ρ r& 
$ oΨø‹ n=tã Zοy‰Í← !$tΒ zÏiΒ Ï!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3s? $ oΨ s9 # Y‰ŠÏã $oΨ Ï9 ¨ρX{ $ tΡÌ� Åz# u uρ Zπ tƒ# u uρ y7ΖÏiΒ ( $ oΨ ø%ã— ö‘$#uρ |MΡ r&uρ ç� ö� yz 

tÏ%Î—≡§�9 $# ∩⊇⊇⊆∪ tΑ$s% ª! $# ’ ÎoΤÎ) $yγ ä9 Íi”t∴ ãΒ öΝä3ø‹ n=tæ ( yϑsù ö� àÿõ3 tƒ ß‰÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ÎoΤ Î*sù … çµç/ Éj‹tã é& $\/# x‹tã Hω ÿ… çµç/ Éj‹tã é& 
# Y‰tn r& zÏiΒ tÏϑn=≈ yèø9   ] ١١٥ – ١١٢ : املائدة [  ) #$

ولذلك يف الرساالِت السابقة إذا أراد اُهللا تعاىل أن يشرع سلوكيةً حمددةً يف التعامِل              .. 
مع منهجه ، كعدِم التفرِق فيه على سبيِل املثال ، فإنّ ذلك ال يكونُ من خـالل ماهيـِة                   

م ، إنما يكون من خالِل اإلهلام       املنهج الذي ينِزلُُُه على أي من رسله السابقني عليهم السال         
املباشِر ألحِد رسله حللِّ املسألِة الطارئِة يف القوِم املتفاعلني مع هذا املنهج ، وبالتايل يكـون        

بأن يبلغَ قومه احللَّ اإلهلي للمـسألِة       ،  من خالِل توصيِة الرسوِل املتفاعِل مع هؤالِء القوِم         
  ..الطارئة 

شرِع اِهللا تعاىل للبشرية بعدم التفرق يف الدين ، للرسـل نـوح             هذا ما نراه يف وروِد      
  ..وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم ، بصيغة التوصية 

) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $tΒuρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 
4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (  
فمسألةُ إقامِة الدين وعدِم التفرِق فيه اليت شرعها اهللا تعاىل لألقـواِم الـسابقني ،               .. 

 حيث املناهج   ،كانت من خالل توصيِة اِهللا تعاىل لرسله السابقني بأن يبلغوا ذلك ألقواِمِهم             
ددين ، وتكون تفاعالً مباشراً بني وحي السماء وبني هذه األقوام ،           السابقة خاصة بأقواٍم حم   

  .. من خالل الرسل السابقني عليهم السالم 



 

 (ويف ورود الوصية اليت وصاها اهللا تعاىل لنوٍح عليه السالم بصيغة املفرد والغائب              .. 

$ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (         ا أُوحي إأنّ هذه الوصية كانت مم ليه من اهللا تعاىل مباشرةً      ، نستشف
 على نوٍح عليه السالم أصبحا غائبني       املُنزلدون رسوٍل وسيط ، وأنّ هذه الوصية واملنهج         

بالنسبة لنا ، فال توجد اآلن رسالةٌ خاصةٌ هلا متبعوها كما هو احلـال يف الرسـالة الـيت                   
  .. تكاملت ما بني إبراهيم وموسى وعيسى عليه السالم 

اخلاصة بالرسالة املتكاملة ما بني إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم تأيت            والوصية  
$ (بصيغِة اجلمِع واملتكلّم  tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ (  ( .. ذه ُةفالوصيةُ اخلاص 

حِي اِهللا تعاىل ،    الرسالة كانت مما أوحى اُهللا تعاىل للرسل الثالثة عليهم السالم من خالل و            
وملا كانـت هـذه الرسـالة       .. من خالل رسله إليهم ، لذلك أتت الوصيةُ بصيغة اجلمع           

$ (موجودة من خالل أتباِعها أتت الوصيةُ بصيغِة املتكلّم وليس الغائـب              tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ 
tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ (  ( ..  

β÷ (هللا تعاىل يف هذه املسألة      وملا كانت الوصيةُ اليت شرعها ا      r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? 
ÏµŠ Ïù 4 (       للرسِل السابقني مباشرةً لينقلوها إىل أقوامهم ، وملّا كان الرسـلُ الـسابقون غـري 

موجودين ، ورساالتهم طاهلا شيٌء من التحريف ، نرى أنّ الوصية اخلاصة ـم بالنـسبة           
$ (يت بصيغٍة أقرب إىل العمومية واإلام ، وهي كلمـة          هلذه املسألة تأ   tΒ uρ (. . .) * tí u� Ÿ° 

Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ 
# |¤Š Ïã uρ ( (..   
وح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم ن: وقد متّ اختيار الرسِل أويل العزم .. 

صلوات اهللا تعاىل أمجعني ، دون غريهم ، ألنّ اهللا تعاىل أخذَ من كلٍّ منهم ميثاقاً خاصاً ، 
(øŒÎ (.. إضافةً للميثاق الذي أخذه من النبيني كافّةً  uρ $tΡ õ‹ s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# öΝßγ s)≈sV‹ ÏΒ š�Ζ ÏΒuρ 

ÏΒuρ 8yθœΡ tΛÏδ≡t� ö/Î) uρ 4y›θãΒuρ |¤ŠÏã uρ Èø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ( ( ] ويف تكامل هاتني  .. ] ٧:  األحزاب



 

الصورتني القرآنيتني يف معيار معجزة إحدى الكُبر ، دليلٌ على أنّ هؤالء الرسل يكونون 
  ..مسألةً كاملة ، وذلك بني ما شرعه اهللا تعاىل هلم وما أخذه من ميثاٍق عليهم 

 ) ρu)ÎŒø &r{s‹õΡt$ ΒÏz #$9Ψ;̈ÎŠhÍ↵z ΒÏ‹Vs≈)sγßΝö ρuΒÏΖ�š ρuΒÏ Ρœθy8 ρu)Î/ö�t≡δÏΛt ρuΒãθ›y4 ρuãÏŠ¤| #$⌠øÈ Βt�óƒtΝz 
( (  =٣٦٠  

) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $tΒuρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 
ρuΒãθ›y4 ρuãÏŠ¤|# ( (  =٤١٩  

٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٤١٩ + ٣٦٠  
وذريةُ النبوِة وما أُنزل من كتاب ، جعلها اهللا تعاىل يف ذرية نوٍح وإبراهيم عليهما               .. 
  .. السالم 
) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=y™ö‘r& %[nθçΡ tΛÏδ≡t� ö/ Î)uρ $ oΨù= yèy_ uρ ’ Îû $ yϑÎγÏG−ƒ Íh‘èŒ nο§θ ç7 –Ψ9$# |=≈ tGÅ6ø9 $#uρ ( (   ] ٢٦:  احلديد 

  :حلِة البشريِة مع منهِج اِهللا تعاىل بني املرحلتني التاليتني وبالتايل علينا أنْ منيز يف ر .. ]
، مروراً بعصِر نوٍح ) آدم عليه السالم ( متتد من بدايِة البشريِة :  املرحلةُ األوىل – ١

..  إىل إبراهيم عليه السالم – قبل الطوفان وبعده حيث يعترب نوح األب الثاين للبشرية –
…ÿ (أوجهه عند قوِم نوٍح وقد وصل الطغيانُ  çµ̄Ρ r&uρ y7 n=÷δ r& # ·Š%tæ 4’n<ρW{$# ∩∈⊃∪ (#yŠθßϑrO uρ !$ yϑsù 4’ s+ ö/ r& 

∩∈⊇∪ tΠöθ s%uρ 8yθçΡ ÏiΒ ã≅ ö6 s% ( öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. öΝ èδ zΝ n=øßr& 4xöôÛ r&uρ ( ] وجد ..  ] ٥٢ – ٥٠:  النجموال ي
رحلة ، ومل خيربنا اهللا تعاىل عن رسالٍة اآلن متبعون للمنهِج اإلهلي الذي أُنزل يف تلك امل

 ٍة يف تلك املرحلة ، سوى رسالة نوٍح عليه السالم ، ولذلك نرى أنّ اَهللا تعاىل قد خصهام
 * (نوحاً عليه السالم بوصيٍة خاصٍة به يف املسألة اليت شرعها للبشرية يف تلك املرحلة 

tí u�Ÿ° Νä3 s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $ tΒ 4œ» uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ (..   
، أولُ رسوٍل فيها هـو آدم عليـه         ) اليت مركزها نوح عليه السالم      ( وهذه املرحلة   

ففي هذه املرحلِة علينا    .. السالم ، وما يفصلُها عن املرحلِة الثانيِة هو إبراهيم عليه السالم            



 

ãΠ ( :أن نقف عند األمساِء الثالثِة     yŠ# u (   ،) îyθ çΡ ( ، ) Ο↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) (   عن غريهـا زاليت تتمي ،
  ..من أمساِء مرسلي هذه املرحلة 

‰ô (وملّا كانت ذرية النبوة من نوٍح وإبراهيم عليهما السالم           s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % [nθ çΡ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) uρ 
$ oΨ ù= yè y_ uρ ’ Îû $ yϑ Îγ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ nο §θ ç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å6 ø9 $# uρ ( (    ة نوح ،  م– هو ذاته –، وملّا كان إبراهيمن ذري

، وذلـك يف  ) إبراهيم التابع لذرية نوٍح عليه السالم ( فعلينا أن منيز بني إبراهيم قبل إجنابه        
  ..املرحلة األوىل ، وبني إبراهيم الذي أجنب ، حيث ذرية أنبياء املرحلة الثانية منه 

م عليه السالم ،  أنَّ نوحاً عليه السالم هو األب الثاين للبشرية بعد آدومن املعلوم.. 
uΖ$ (: فذريته فقط هم الباقون ، يقولُ تعاىل  ù=yè y_uρ … çµtG−ƒ Íh‘èŒ ç/ èφ tÏ%$ t7ø9   ]٧٧: الصافات [  ) #$

 ..ه – فإبراهيمِة نوح – هو ذاتاهللا تعاىل يقول  وما نراه أنَّ ... من ذُري :) $ oΨù= yèy_ uρ ’ Îû 

$ yϑÎγÏG−ƒ Íh‘èŒ nο§θç7 –Ψ9$# |=≈ tGÅ6ø9$# uρ ( ( ومل يقل ،  ) :يا ِفي ذُرلْنعجويت ابالِْكتةَ ووبا النِهم .. (
  .. فنوح وإبراهيم عليهما السالم مها ضمن إطاِر ذريٍة واحدٍة متصلة 

ولو عدنا إىل رسم كلمِة إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي ، لوجـدناها ترسـم                
↵zΟ (: بشكلني متمايزين    Ïδ≡ t� ö/ Î) (   )          ألف ، باء ، راء ، هاء ، ميم(   ،) tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î)  ( )   ، ألف

 (  ترسـم     – يف سورة البقرة     –، ففي بدايِة القرآن الكرمي        )باء ، راء ، هاء ، ياء ، ميم        
zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) (      ّرسم   – بعد سورة البقرة     –، ومن مثت ) tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ..      ـِةنـا يف النظريوقد بي

أنَّ هذا التمايز يف الرسم يعود ملروِر امسه عليه الـسالم يف مـرحلتني ،               ) املعجزة  ( ىل  اُألو
↵zΟ (مرحلة  Ïδ≡ t� ö/ Î) (   ومرحلة ،) tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) ( ..  

↵zΟ (فهذا الرسم إشارةٌ من اهللا تعاىل إىل أنَّ كلمة          ..  Ïδ≡ t� ö/ Î) (      تتبع للمرحلـة اُألوىل

آخر رسول من رسل املرحلة     ) قبل إجنابه   ( ث إبراهيم    حي [اليت حنن بصدِد احلديِث عنها      



 

tΛ ( وإىل أنّ كلمةَ      ، ] األوىل Ïδ≡ t� ö/ Î) (     تتبع للمرحلِة الثانيِة )     حيث إبراهيم عليه السالم أبو
  ..اليت سنتحدثُ عنها يف الفقرِة التالية ) أنبياء املرحلة الثانية 

tí * (: آنيتني وتكامل املعىن والدالالت بني العبـارتني القـر    ..  u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 
4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θãΒuρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# 

Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( ]   ١٣:  الشورى [ ، ) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % [nθ çΡ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) uρ $ oΨ ù= yè y_ uρ ’ Îû $ yϑ Îγ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ 
nο §θ ç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å6 ø9 $# uρ ( (   ]   والذي استنبطنا منه اخلطّ الفاصل بني مـرحليت        ..  ] ٢٦:  احلديد

  ..هذا التكامل نراه تكامالً يف معيار معجزة إحدى الكُبر .. الرساالت السماوية 
) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $tΒuρ $uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 

ρuΒãθ›y4 ρuãÏŠ¤|# ( &rβ÷ &r%ÏŠΚãθ#( #$!$eÏt ρuωŸ ?sGtÿx�§%èθ#( ùÏŠµÏ 4 ( ] ٥٧٩=  ] ١٣:  الشورى  

) ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ Ρçθn[% ρu)Î/ö�t≡δÏΛt ρu_yèy=ùΨo$ ûÎ’ Œè‘hÍƒ−GÏγÎϑy$ #$9Ψ–7çθ§οn ρu#$9ø6ÅGt≈=| ( (   ] ٢٦:  احلديد 

[  =٣١٤  
٤٧ × ١٩ = ٨٩٣ = ٣١٤ + ٥٧٩  

ومما يؤكّد أنَّ املرحلةَ األوىل كاملةٌ مستقلّةٌ ، أنَّ جمموع القيِم العدديـِة لألمسـاِء               .. 
Π (املكونِة لبدايتها    yŠ# u (   ومركزها) îyθ çΡ (   ايتهاو) Ο↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) (     من املـضاعفات ،

  : دون زيادٍة أو نقصان  ) ١٩( التامِة للعدد 
) u#ŠyΠ ( = ٢١ ،، ) Ρçθyî ( = ٢٦ ،، ) )Î/ö�t≡δÏ↵Ο ( = ٢٩  

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٢٩ + ٢٦ + ٢١  
 .. وقد خاطب اهللا تعاىل رسل هذه املرحلة بأمساء ذاا ، خطاباً مسبوقاً بأداة النداء             .. 
) tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š� Î= ÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξ sù Ç ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ 

íΝ ù= Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z ÏΒ t Î= Îγ≈ yf ø9  فما مييز هذه املرحلة هـو        .. ]٤٦: هود  [   ) #$



 

وي ، فالبـشرية يف تلـك       كونُ رسِلها حمور منهِج اهللا تعاىل للبشر ، دون الكتاب السما          
املرحلة مل تصل إىل درجة التفاعل املطلوب مع الكتاب السماوي ، ولذلك نـرى عـدم                

  .. لرساالت هذه املرحلة – اآلن –وجود متبعني 
 يشري القرآنُ الكـرمي إىل ذلـك        [بدأت بإبراهيم عليه السالم     :  املرحلةُ الثانية    – ٢
Λبالرسم  Ïδ≡ t� ö/ Î))  (  [ِة إبراهيم عليه السالم  حيثُ األنبياء املرسلون يف هذه املرحلة من ذري

، وهذه املرحلة بدأت بعد إجناب إبراهيم عليه السالم ، أي بعد كونه أباً ألنبياء املرحلـة                 
  :ويف هذه املرحلة جيب أنّ منيز بني حلقتني متمايزتني .. الثانية 
ه السالم إىل عيسى عليه الـسالم ، ويف          احللقة األوىل امتدت من إبراهيم علي      –) أ  ( 

هذه احللقة حمطّتان هامتان مها رسالتا موسى وعيسى عليهما السالم ، ويف هذه احللقـة متّ                
   .. rالتبشري بالرسوِل أمحد 

) øŒÎ) uρ tΑ$s%  |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «! $# / ä3ø‹ s9 Î) $ ]%Ïd‰ |Á•Β $yϑÏj9 t÷ t/ 

£“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# # M� Åe³t6ãΒ uρ 5Αθß™ t� Î/ ’ ÎAù' tƒ . ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ… çµèÿôœ $# ß‰ uΗ÷qr& ( $ ¬Ηs>sù Νèδ u !%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/ 

(#θä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ ×Î7•Β ( ] ٦:  الصف[    
ساليت موسى  لر) اآلن  ( وهذه احللقة من املرحلِة الثانية على الرغِم من وجوِد أتباٍع هلا            

وعيسى عليهما السالم ، إالّ أنَّ رساالت إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم ، جيمعها              
أنها كانت ألزمنٍة حمددٍة ، حيثُ التفاعل ما بني املنهج السماوي والبشر ، يكـون مـن                 
خالل هؤالِء الرسل كما رأينا ، ومن خالل كُتب مساوية ليست للبشرية مجعـاء وإنمـا                

قواٍم حمددين ، وهذه الرساالت كانت يف إطاٍر واحٍد ، فعيسى عليه السالم كان نفخـةً                أل
ولذلك نرى أنّ اهللا تعاىل     .. روحيةً يف املادية اليت آل إليها متبعو رسالة موسى عليه السالم            

مجع الرسل الثالث إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم يف وصيٍة واحدٍة ، يف املـسألة               
$ (..  شرعها للبشرية مجعاء اليت tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (..   



 

‰ß (فهذه املرحلةُ متهيد للرسوِل ..  uΗ ÷q r& ( (  به رالذي بش)  |¤Š Ïã  ( السالم ، ويف عليه
 يِء الرسول   هذه املرحلة رفع إبراهيم وإمساعيلُ عليهما السالم القواعد من البيت كتمهيدٍ          

  ) .. يف تلك احللقة – أمحد –الذي امسه ( املبشر به 
) øŒ Î)uρ ßìsùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡t�ö/ Î) y‰Ïã# uθ s)ø9 $# zÏΒ ÏM ø� t7 ø9$# ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ $uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡr& ßìŠÏϑ¡¡9 $# 
ÞΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊇⊄∠∪ $uΖ −/ u‘ $ uΖ ù=yèô_ $#uρ È÷yϑÎ=ó¡ãΒ y7 s9  ÏΒuρ !$uΖ ÏF−ƒ Íh‘èŒ Zπ̈Βé& ZπyϑÎ=ó¡•Β y7 ©9 $ tΡ Í‘r&uρ $oΨ s3Å™$ uΖtΒ ó=è? uρ !$ oΨø‹ n=tã ( 

y7 ¨Ρ Î) |MΡr& Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠÏm §�9$# ∩⊇⊄∇∪ $ uΖ −/u‘ ô] yèö/ $#uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκ ö� n=tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγßϑÏk=yè ãƒ uρ 
|=≈ tGÅ3ø9 $# sπyϑõ3Ïtø:$# uρ öΝÍκ� Ïj. t“ãƒuρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ•yè ø9$# ÞΟŠÅ3ys ø9   ] ١٢٩ – ١٢٧:  البقرة [  ) #$
ΟŠ :وهكذا نرى أنَّ العناصر األساسيةَ يف هذه املرحلِة هي ..  Ïδ≡ t� ö/ Î) ) ( ،، ) # y›θ ãΒ  

( ،، ) ß‰ uΗ ÷q r& ( ( ،، )  |¤Š Ïã (  ..          ة حلروف هذه األمسـاءولو قمنا جبمع القيم العددي )
دون زيـادٍة أو     ) ١٩( لعدد  ، لوجدناها من املضاعفات التامة ل     ) حسب األجبدية القرآنية    

  ..نقصان ، ويف هذا دليلُ اكتمال هذه احللقة 
ΟŠÏδ≡t� ö/Î) )  ( = ٣٥ ،، ) # y›θãΒ ( = ٢٥ ،، ) ß‰ uΗ÷qr& ( ( = ٣٩ ،، ) |¤ŠÏã ( = 

٣٤   
٧ × ١٩ = ١٣٣ = ٣٤ + ٣٩ + ٢٥ + ٣٥   

ذاِتها ، خطاباً    رسل هذه احللقة من املرحلة الثانية بأمساء         – أيضاً   –وخاطب اهللا تعاىل    
  ..مسبوقاً بأداة النداء 

) øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãè Ïù# u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã� Îdγ sÜ ãΒuρ š∅ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 
ã≅ Ïã%ỳ uρ tÏ%©!$# x8θãè t7̈? $# s−öθ sù šÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ x. 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝ à6ãèÅ_ ö�tΒ ãΝà6ôm r' sù 

öΝ ä3oΨ ÷� t/ $yϑŠÏù óΟçFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÿ Î=tF÷‚ s? (  ] ٥٥: آل عمران[     



 

) tΑ$ s% #y›θßϑ≈ tƒ ’ÎoΤ Î) y7 çGøŠ xÿsÜ ô¹$# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# ÉL≈ n=≈ y™Í� Î/ ‘Ïϑ≈ n=s3Î/ uρ õ‹ ä⇐sù !$ tΒ y7 çG÷� s?# u ä. uρ 
š∅ÏiΒ tÌ� Å3≈ ¤±9    ]١٤٤: األعراف [     ) #$
) çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈tΡ uρ β r& ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î*¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø%£‰|¹ !$ tƒö ”�9$# 4 $ ¯ΡÎ) y7 Ï9≡x‹x. “Ì“øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑø9 $# (    ]

     ]١٠٥  – ١٠٤: الصافات 
ففي هذه احللقة من املرحلة الثانية ، ارتقت احلضارة البشرية إىل درجة التفاعل مع              .. 

.. ى اآلن متبعني لرساالت هذه احللقـة        كتاٍب مساوي خاص بأقواٍم حمددين ، ولذلك نر       
ولكنها مل ترتِق إىل درجة التفاعل مع نص حيمل من الدالالت واملعاين لكلِّ جيٍل يف كـلِّ                 

  .. مكاٍن وزمان ، ما يتناسب مع البعد احلضاري الذي يعيشه هذا اجليل 
وتتميـز  ..ساعة  ولن تنتهي حىت قيام الr احللقة الثانية بدأت برسالِة حممٍد     –) ب  ( 

عن احللقِة السابقِة من هذه املرحلِة ، بأنَّ املنهج أصبح للبشريِة مجعاء ، ولذلك نرى أنّ اهللا                 
“ü ( خبصوصية لوحده يف املسألة اليت شرعها للبشرية مجعـاء           rتعاىل أفرد الرسولَ     Ï% ©! $# uρ 

!$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î)  (  ..  
 بأنه صاحلٌ لكلِّ زماٍن ومكان ، وملتحمr  على الرسول وملّا اُختص املنهج الذي أُنزل

باملعجزِة اليت ال يحيطُ ا إالّ اُهللا تعاىل ، وقولُ اِهللا تعاىل الذي صاغه وحتدى البشر من 
 ال ميلك أي صالحيِة يف تبديل أي حكٍم فيه ، r وملّا كان الرسول ..اإلتيان مبثله 

# (كلياِت أحكامه  ال تتعدى تفصيل rووظيفته  sŒÎ) uρ 4’ n?÷Gè? óΟ ÎγøŠn=tæ $uΖ è?$tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$s% 
šÏ%©!$# Ÿω tβθã_ ö� tƒ $tΡ u !$s) Ï9 ÏM ø�$# Aβ# u ö� à)Î/ Î� ö� xî !#x‹≈ yδ ÷ρ r& ã&ø!Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& … ã&s!Ïd‰ t/ é& ÏΒ 

Ç› !$ s)ù=Ï? ûÅ¤ øÿ tΡ ( ÷βÎ) ßì Î7̈? r& �ωÎ) $tΒ #yrθãƒ  † n<Î) ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{r& ÷β Î) àM øŠ|Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5Ο‹Ïà tã (  ] 

وملّا كان القرآنُ الكرمي ِخطاباً مباشراً لكلِّ جيٍل ، بل لكلِّ إنساٍن حىت  .. ] ١٥: يونس 
β÷ ( قيام الساعة ، فإنّ ما شرعه اهللا تعاىل للبشرية مجعاء r& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿω uρ (#θè%§� xÿ tGs? ÏµŠÏù 4 ( ، 

، ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ املصورة ملا ) القرآِن الكرمي ( متضمن يف هذا املنهج 



 

شرعه اهللا تعاىل يف احللقة الثانية من املرحلة الثانية يأيت بصيغة الوحي الذي يعين القرآن 
tí * (الكرمي  u� Ÿ° Νä3 s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $ tΒ 4œ» uρ  ÏµÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©! $#uρ !$uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) $ tΒuρ $ uΖøŠ¢¹uρ ÿ ÏµÎ/ 
tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4y›θãΒuρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿω uρ (#θè%§� xÿ tGs? ÏµŠÏù 4 (..   

وملّا كان القرآنُ الكرمي موجوداً بني أيدي البشر وحمفوظاً من اِهللا تعاىل دون أن تطاله               
$ (يد التحريف    ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: ( ]   وبالتايل ما شرعه     ] ٩:  احلجر ، 

 (اُهللا تعاىل فيه واضح وبين وحمفوظٌ حىت قياِم الساعة ، لذلك نرى أنّ اهللا تعـاىل يقـول                   
ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î)  (   ،   ومل يقل )    ( [ي حني وردت كلمة      فف ..) وما أوحينا إليك $ tΒ 
(   ،) $ tΒ uρ ( [     للرساالت الـسابقة  :) $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (   ،) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 

4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (      ترد كلمة ،) ü“ Ï% ©! $# uρ (      يف رسالة الرسـولr  :) ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& 
y7 ø‹ s9 Î) (..   

 ..الرسوِل وملّا كان منهج r )  صاحلاً لكلِّ زماٍن ومكان ، وكلُّ ) القرآن الكرمي
 بإيصال رسالته إىل البشرية حسب – حسب علِمِه بالقرآن الكرمي –إنساٍن مكلّفاً 

 ، وهو وحي اهللا r النيباستطاعته ، وخياطب كلَّ إنسان مباشرةً ، وليس خاصاً لعصِر 
الكرمي يف كلِّ زماٍن ومكان ، لذلك نرى غياب ذكر اسم تعاىل املباشر لكلِّ متدبٍر للقرآن 

صراحةً ، يف حني ترد أمساء املرسلني إبراهيم وموسى وعيسى عليهم  rحممد الرسول 
#$!©%ü“Ï ( :السالم  uρ !$ uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) (  .. ونرى انفراد منهج القرآن الكرمي بالوحي دون

$ (قرآنُ الكرمي أُنزل للبشريِة مجعاء الوصية يف هذه العبارة القرآنية ، فال pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% 
Ν ä.u !%ỳ Ö≈ yδ ö�ç/ ÏiΒ öΝä3În/ §‘ !$ uΖ ø9t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $ YΨ�Î6 •Β ( ] وكلُّ داعية إىل اهللا ] ١٧٤:  النساء ، 

نزل على تعاىل من خالل القرآن الكرمي ، هو حامل رسالةَ املنهج ووحي اهللا تعاىل الذي أُ
    ..rحممد 



 

أنّ اهللا تعاىل مل خياطب اسـم الـذات   ) احلكمة املطلقة ( وقد رأينا يف النظرية الرابعة      
يا أمحد  ( أو  ) يا حممد   (  يف القرآن الكرمي بأداة النداء وال مرة ، فلم يقل تعاىل             rللرسول  

$ * ([  :، إنما خاطبه بالصيغ     )  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# ( ، ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ( ، ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# 

( ، ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã� ÏoO £‰ ßϑ ø9  لتحملَ   ، وذلك   دونَ ذكِر امسه   rومن خالِل اإلشارِة إليه       ، ]  ) #$
ةُ العباراتمع درجـة     إطالقاً يتعلّق به كلُّ داعيٍة وخملٍص هللا تعاىل ، تعلّقاً يتناسب            القرآني 

   ..الصه ونبلهدعوته هللا تعاىل وخ
) * $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# Ÿω y7Ρâ“øts† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3ø9     ]٤١: املائدة [  ) #$
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟ çFø)̄=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9 $# £ èδθà)Ïk= sÜsù  ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 (  ] ١: الطالق[   
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ÏiΒ¨“ßϑø9     ]١: املزمل [  ) #$
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑø9     ]١: املدثر [  ) #$
) $̄Ρ Î) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã tβ# uö� à) ø9 $# WξƒÍ”∴s? (  ] ٢٣: اإلنسان[    

وملّا كانت احللقةُ الثانيةُ من املرحلِة الثانيِة ، للبشريِة مجعاء ، ومنهجها ومعجزتهـا              .. 
 قدمها اُهللا تعاىل على احللقِة األوىل داخل هـذه          مستمرةً وحمفوظةً حىت قياِم الساعِة ، فقد      

“ü ( :) املرحلِة الثانية   ( املرحلِة   Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( 
“ü (، فالعبارة القرآنيةُ     ) Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) (     ـ العبـارةَ القرآني ةَ  تسبق) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ 

tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ( ..  
ففي هذه احللقة من املرحلة الثانية ارتقت احلضارة البشرية إىل درجة التفاعـل مـع               

   ة مجعاء ، حبيث يكون          ) القرآن الكرمي   ( كتاٍب مساويصاٍحل لكلِّ زماٍن ومكان ، وللبشري
  ..  تعاىل للبشِر حىت قيام الساعة املنهج حمور رسالة اهللا

وكما أنَّ املرحلةَ األوىل اليت بدأت بنوٍح عليه السالم كانت متهيداً للحلقِة األوىل من              
، فإنَّ احللقةَ األوىل مـن املرحلـِة        ) من إبراهيم إىل عيسى عليهما السالم       ( املرحلِة الثانية   



 

 املنهج واملعجزةُ إىل مـستوى      ا مس فقداملرحلة ،   لثانيِة من هذه    الثانيِة كانت متهيداً للحلقِة ا    
حيثُ ختمـت   ضاري والفكري حىت قيام الساعة ،       البشريِة مجعاء ، ليحتوي تطورها احل     

  ..الرساالت السماوية 
وكما أنّ إبراهيم عليه السالم كان احلد الفاصلَ بني املرحلة األوىل والثانية ، حيث              .. 

↵Ο (دخل امسه    Ïδ≡ t� ö/ Î) (         يف حساب املرحلة األوىل ، ودخل امسه) Λ Ïδ≡ t� ö/ Î) (    يف حـساب
كذلك جند أنَّ عيسى عليه السالم يشكّل احلد الفاصـلَ   .. احللقة األوىل من املرحلة الثانية      

بني احللقتني األوىل والثانية من املرحلِة الثانية ، ويتداخل ما بني احللقتني ، فهو الذي بشر                
(  الذي سيعود ويرتل مرةً أُخرى خالل فترِة احللقة الثانية واألخـرية              ، وهو  rبالرسول  

   ) ..rاليت مركزها حممد 
) öΝ ÎγÏ9 öθs% uρ $̄Ρ Î) $ uΖù=tG s% yx‹ Å¡pRùQ $# |¤ŠÏã tø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ tΑθß™ u‘ «! $# $ tΒuρ çνθè= tFs% $ tΒuρ çνθç7n= |¹ Å3≈ s9 uρ tµ Îm7ä© 

öΝ çλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ%©! $# (#θàÿ n=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μçλm;  ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟù=Ïæ �ωÎ) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9 $# 4 $tΒuρ çνθè=tF s% $KΖŠÉ) tƒ 
∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµ yèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9Î) 4 tβ%x. uρ ª! $# #¹“ƒÍ• tã $\ΚŠÅ3 ym ∩⊇∈∇∪ βÎ) uρ ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# �ωÎ) ¨s ÏΒ÷σã‹ s9 Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6s% 

Ïµ Ï?öθ tΒ ( tΠöθtƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãβθä3tƒ öΝ Íκö� n=tã # Y‰‹Íκ y− (  ] ١٥٩ – ١٥٧:  النساء [  

) * $£ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$s%uρ $ uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz ôΘr& 
uθ èδ 4 $ tΒ çνθç/ u� ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ãφ îΠöθ s% tβθßϑÅÁyz ∩∈∇∪ ÷β Î) uθèδ �ω Î) î‰ö7 tã $ uΖôϑ yè÷Ρ r& Ïµø‹ n=tã çµ≈ oΨù= yèy_ uρ 

Wξ sWtΒ ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) ∩∈∪ öθ s9 uρ â !$t± nΣ $ oΨ ù=yèpg m: Οä3Ζ ÏΒ Zπs3 Í×̄≈ n=¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# tβθàÿè=øƒs† ∩∉⊃∪ … çµ̄Ρ Î)uρ ÖΝù=Ïès9 
Ïπ tã$¡¡=Ïj9 Ÿξsù �χç� tIôϑs? $ pκÍ5 Èβθãè Î7 ¨?$# uρ 4 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ×ΛÉ) tGó¡•Β (   ] ٦١ – ٥٧: الزخرف[   

‰Ó (رى أنَّ يف احللقِة األخريِة امسني ، مهـا  وهكذا ن ..  £ϑ pt ’Χ (  ،)  |¤Š Ïã (   ولـو ،
لرأينا امـوع   ) حسب األجبدية القرآنية    ( قمنا جبمع القيم العددية حلروف هذين االمسني        

دون زيادٍة أو نقصان ، ويف هذا دليلٌ الكتمال هـذه            ) ١٩( من املضاعفات التامة للعدد     
  ..احللقة 



 

) Χ’tpϑ£‰Ó ( = ٤٢ ،، ) ãÏŠ¤| ( = ٣٤   

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٤٢   
، كيف أنَّ جممـوع وروِد أمسـاِء        ) احلكمة املطلقة   ( وقد رأينا يف النظريِة الرابعِة      .. 

ر ، س ، ( األنبياء واملرسلني يف القرآن الكرمي يساوي متاماً جمموع ورود مشتقّات اجلـذر     
سألةً كاملة ، فكلمة أرسل ومشتقّاا ترد يف كتاِب اهللا تعاىل           وكلٌّ منهما يكونُ م   ) .. ل  
 مرة ، وكذلك فإنّ جمموع ورود أمساء األنبياء واملرسلني يـرد             )٢٧ × ١٩ = ٥١٣( 

  ..  )٢٧ × ١٩ = ٥١٣(  : بعدد ورود هو أيضاً
) öΑ Î) t Å™$ tƒ  ( )١ (  ،، ة واحدةمر) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  )١ (  ،، ة واحدةمر) }§ƒ Í‘ ÷Š Î) 4 ( 

# (مرتني ،،    ) ٢(  sŒ È≅ øÿ Å3 ø9 ̈{ (مرتني ،،    ) ٢(  ) ) #$ $ u‹ ø9 Î) (  )٢ (   ،، تنيمـر) yì |¡ uŠ ø9 $#  

≈z (مرتني ،،  ) ٢(  ) yϑ ø) ä9 (  )٢ (  ،، تنيمر) z>θ •ƒ r&  ( )٤ (  ،، اتمر) }§ çΡθ ãƒ (  

‰Ó (مرات ،،    ) ٤(  £ϑ pt ’Χ (  )٤ (    ،، اتمر) 4 z� øt s† (  )٥  (   ،، اتمر) îŠθ èδ (  )٧ ( 

$! (مرات ،،    −ƒ Ì� Ÿ2 y— (  )(مرات ،،   ) ٧ ìx Î=≈ =ë (مرات ،،  ) ٩(  ) ¹| ø‹ yè ä© (  )١١ ( 

›≅Ÿ (مرة ،،    Ïè≈ yϑ ó™ Î) (  )١٢ (    ،، ةمر) z>θ à) ÷è tƒ (  )١٦ (    ،، ةمر) ßŠ… ãρ# yŠ (  )١٦ ( 

≈,t (مرة ،،    ys ó™ Î) (  )١٧ (    ،، ةمر) z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( (  )١٧ (    ،، ةمر) tβρ ã�≈ yδ (  )٢٠ ( 

tΠ (مرة ،،    yŠ# u (  )٢٥ (     ،،  ةمر)  |¤Š Ïã (  )٢٥ (    ،، ةمر) 7Þθ ä9 (  )ة ،،   ) ٢٧مر

) ß# ß™θ ãƒ  (  )٢٧ (  ،، ةمر) îyθ çΡ (  )٤٣ (  ،، ةمر ]) Ο↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) (+ ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) )  ( 

# (مرة ،،  ) ٦٩ ( ] y›θ ãΒ (  )ة  ) ١٣٦مر ..  

  .. مرة  )٥١٣( وهكذا يكون اموع .. 
٢٧ × ١٩ = ٥١٣  



 

إذاً حنن أمام مرحلٍة أوىل بدأت بآدم عليه السالم ، وانتهت عند إبـراهيم عليـه                .. 
↵Ο (  : حيث يدخل هذه املرحلة من خالل اسم       [ السالم قبل إجنابه   Ïδ≡ t� ö/ Î) ( [ ،   ومرحلٍة

 حيـث  [ألوىل من إبراهيم عليه السالم بعد إجنابه     ثانية مكونٍة من حلقتني ، بدأت احللقةُ ا       
Λ ( يدخل فيها من خالل اسم     Ïδ≡ t� ö/ Î) (     وانتهت عند عيسى عليه الـسالم ،      ، ]كما رأينا

 ولن تنتهي حىت قيام الساعة ، وبعد نزول عيـسى عليـه             rوبدأت احللقةُ الثانيةُ مبحمٍد     
  ..السالم مرةً ثانية 

     عليه السالم الذي كان اخلطَّ الفاصلَ بـني املرحلـِة األوىل           وهكذا نرى أنَّ إبراهيم
↵Ο ( [ :والثانية ، شارك يف املرحلتني بامسني مها         Ïδ≡ t� ö/ Î) ( ، ) Λ Ïδ≡ t� ö/ Î) (  [    حسب الرسم ، 

وعيسى عليه السالم الذي كان اخلطَّ الفاصلَ بني احللقتني األوىل والثانية مـن             .. القرآين  
ك يف املعادلة الكلية الكاملة املصورة ملشاركة أمساِء األنبياء واملرسـلني  املرحلة الثانية ، يشار  

 ( : هو   أحدمها.. بامسني   يف مراحل الرساالت السماوية ،     |¤Š Ïã (      كما نعلم ، والثاين ،
  ..تبينه لنا اآلية الكرمية التالية 

) øŒ Î) ÏM s9$ s% èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8 ç� Åe³ u; ãƒ 7π yϑ Î= s3 Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# 

zΝ tƒ ö� tΒ $ YγŠ Å_ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t� Åz Fψ $# uρ z ÏΒ uρ t Î/ §� s) ßϑ ø9    ]٤٥: آل عمران [  ) #$
ßxŠ (: إذاً االسم اآلخر الذي يدخل به عيسى عليه السالم هـو            ..  Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# 

zΝ tƒ ö� tΒ (    ر به    ، وهذا هو امسهاملبش  )   (فقولـه تعـاىل     ) .. قبل والدته øŒ Î) ÏM s9$ s% èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# 

ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8 ç� Åe³ u; ãƒ 7π yϑ Î= s3 Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ö� tΒ (      لنا بـشكٍل نيبي ، 
ه وجوده يف مراحِل    صريٍح االسم اآلخر الذي يشارك به عيسى عليه السالم كونه رسوالً ل           

↵Ο ( [الرساالت السماوية ، كما بين لنا امسي إبراهيم عليه السالم            Ïδ≡ t� ö/ Î) ( ، ) Λ Ïδ≡ t� ö/ Î) (  
ßxŠ (وسنرى كيـف أنّ االسـم       .. من خالل متايز الرسم القرآين هلذين االمسني         ] Å¡ yϑ ø9 $# 



 

 |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ö� tΒ (       قبل والدة عيسى عليه الـسالم        يدخلُ يف حموٍر ينتهي عند هذا االسم ، 
..  

¡ßxŠÅ ( وِمما يؤكِّد مشاركةَ االسم..  yϑø9$# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ (  يف رسِم مراحِل ،

�4z  (: الرساالت السماوية هو اشتراكُه مع االمسني  øts† ( ، ) ß‰ uΗ÷q r& ( (  يف مسألٍة كاملٍة ،

™µßϑó ( :بكلمة مكونٍة من هذه األمساِء وهي مسبوقة  ، اليت يصف اُهللا تعاىل يف سياِقها  ) #$
  ..كلَّ اسٍم من هذه األمساء 

) #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  ] ١٤٢ =  ]٤٥: آل عمران   
) #$™óϑßµç… †stø�z4 (  ] ٥٨ =  ]٧: مرمي   
 ) #$œôÿèµç…ÿ &rq÷Ηu‰ß ( (  ] ٦٦ =  ]٦: الصف  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦  =٦٦ + ٥٨ + ١٤٢  
ßxŠÅ¡yϑø9 (فاالسم  $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ö�tΒ (  باملرحلة األوىل من احللقة الثانية ، حيث خاص

 (: هو االسم املبشر به كما رأينا ، واالسم  |¤ŠÏã (  تمت به احللقةهو االسم الذي خ ،

!øŒÎ) tΑ$s% ª (األوىل من املرحلة الثانية ، وذلك حني رفع عيسى عليه السالم  $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) 
š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãèÏù# u‘uρ ¥’ n<Î) ( ]لذلك رأينا كيف أنّ هذا االسم   .. ] ٥٥ :  آل عمران) 

|¤ŠÏã (  ة للحلقة األوىل من املرحلة الثانيةيدخل يف العناصر األساسي..  

‰Ó ( [ : شارك أيضاً بامسني مها      rوالرسول حممد    £ϑ pt ’Χ (   ،) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  [ .. ) ß‰ uΗ ÷q r& ( 
‰Ó (  و هو االسم املُبشر به يف احللقة األوىل من املرحلِة الثانية ،            ) £ϑ pt ’Χ (  ) لفَععلى وزن م
  ..هو االسم يف احللقِة الثانية ) 

وكما رأينا أنّ جمموع ورود أمساِء األنبياِء واملرسلني يف القرآِن الكرمي يكون مـسألةً              
، نرى أنّ جممـوع     )  دون زيادة أو نقصان      – ١٩ –املضاعفات التامة للعدد    من  ( كاملةً  



 

القيِم العدديِة ألمساِء األنبياِء واملرسلني املصورة ملشاركتهم يف رسم مـرحليت الرسـاالت             
دون زيادة أو نقصان ، فهذه األمسـاُء         ) ١٩( السماوية ، هو من املضاعفات التامة للعدد        

  ..املة تكون مسألةً ك
) u#ŠyΠt ( = ٢١ ،، ) Βãθ›y# (  =٢٥ ،، ) ãÏŠ¤| ( = ٣٤ ،، ) #$9øϑy¡ÅŠxß 

ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =١١٥ ،، ) ™ß=n‹øϑy≈z ( ( = ٣٠ ،، ) )Î/ö�t≡δÏ↵Ο ( = ٢٩ ،،  

 ) )Î/ö�t≡δÏŠΟ ( = ٣٥ ،، ) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ( = ٤٠ ،، ) ƒtè÷)àθ>z ( = ٤٦ ،، ) )Î™ósy≈,t ( 
 =٤٨ ،، ) δy≈�ãρβt ( = ٢٣ ،، ) Šy#ρã…Šß ( = ٣٨ ،، ) Ρçθyî ( = ٢٦ ،، ) —y2Ÿ�Ìƒ−$! ( 
 =٤٩ ،، ) †stø�z4 ( = ٣١ ،، ) Χ’tpϑ£‰Ó ( = ٤٢ ،، ) &rƒ•θ>z (  =٢١ ،، ) ƒãθΡç§} ( 
 =٢٩ ،، ) ƒãθ™ß#ß ( = ٣٩ ،، ) )Î9ø‹u$}̈ ( = ٢٥ ،، ) #$9øŠu¡|ìy ( = ٣٦ ،، ) 9äθÞ7 ( 
 =٣٣ ،، ) δèθŠî ( = ٢٨ ،، ) ¹|≈=Îxì ( = ٤٢ ،، ) ©äèy‹ø=ë ( = ٤٨ ،، ) )ÎŠ÷‘Íƒ§} 4 
( = ٤٦ ،، ) Œs# #$9ø3Åÿø≅È ( ( = ٤٦ ،، ) 9ä)øϑy≈z ( = ٢٣ ،، ) )ÎΑö ƒt$™Åt (  =٣٤ ،، 

) &rq÷Ηu‰ß ( ( = ٣٩..   
  ٥٩ × ١٩ = ١١٢١ :اموع هو 

 
 

 
––Ο↵Ïδ≡t� ö/Î)– 

 
zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) ––– 



 

  
املرحلة األوىل ، واملرحلة الثانيـة حبلقتيهـا األوىل         ( ومراحل الرساالت السماوية     ..
، كانت تدرجاً برعايِة اِهللا تعاىل للوصوِل إىل الرسالة اخلامتة اليت أُنزلـت علـى               ) والثانية  

 ، حبيث تكون هذه الرسالة وريثةَ الرساالِت السابقة ، ورسالةً مـستمرة             rالرسول حممد   
هذه الرعايـة اإلهليـة يف تـدرج        .. ياِم الساعة دون احلاجة إلنزال مناهج أُخرى        حىت ق 

الرساالت السماوية للوصوِل إىل الرسالِة اخلامتة ، نراها جليةً بعد االطّالع علـى النقـاِط               
  ..التالية 

ـ   ) حبلقتيها األوىل والثانيـة     (  حنن نعلم أنَّ أنبياء املرحلِة الثانيِة        – ] ١[  ِة مـن ذري
هم وقد بين لنا القرآنُ الكرمي أنَّ أَوىل الناِس بإبراهيم عليه السالم ،             .. إبراهيم عليه السالم    

   ..r والنيب ، الذين اتبعوه
) �χÎ) ’ n<÷ρr& Ä¨$̈Ψ9$# zΝŠÏδ≡t� ö/Î*Î/ tÏ%©# s9 çνθãèt7 ¨?$# # x‹≈ yδ uρ �É<̈Ζ9    ] ٦٨:  آل عمران [ ) #$

   ملّةَ إبراهيم عليه السالم ، وأوحى إليه بأن يتبع هذه امللّة r هنبيلذلك هدى اهللا تعاىل 
 ) ö≅ è% Í_̄Ρ Î) Í_1y‰ yδ þ’ În1u‘ 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β $YΨƒÏŠ $VϑuŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛÏδ≡t� ö/Î) $ ZÿŠÏΖ ym 4 ( ] األنعام 

:١٦١ [   
) §ΝèO !$ uΖøŠ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Èβr& ôìÎ7̈? $# s'©# ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) $Zÿ‹ÏΖ ym ( ( ] ١٢٣:  النحل [   

 ، نراه جلياً يف الـصورِة       rهذا الرابط ما بني إرساِل إبراهيم عليه السالم وحممٍد          .. 
  ..القرآنيِة التالية 
) uθèδ öΝ ä38 u; tFô_ $# $ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹ n=tæ ’Îû ÈÏd‰9 $# ô ÏΒ 8lt� ym 4 s' ©# ÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4 (] ٧٨:  احلج [   

هذه املسألة الكاملة اليت تصورها الصور القرآنية السابقة ، تصدق تكاملَها معجزةُ            .. 
  ..إحدى الكُبر 
) )Îχ� &rρ÷<n’ #$9Ψ$̈¨Ä /Î*Î/ö�t≡δÏŠΝz 9s#©%Ït #$?¨7tèãθνç ρuδy≈‹x# #$9Ζ<̈É� ( ] ٢٠٥ = ] ٦٨:  آل عمران  



 

) ö≅ è% Í_ ¯ΡÎ) Í_1y‰ yδ þ’ În1 u‘ 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β $ YΨƒÏŠ $VϑuŠÏ% s' ©# ÏiΒ tΛÏδ≡t� ö/Î) $ ZÿŠÏΖ ym 4 ( ] األنعام 

:٣٤٤ = ] ١٦١  
) OèΝ§ &rρ÷myŠøΖu$! )Î9s‹ø7y &rβÈ #$?7̈Îìô ΒÏ#©'s )Î/ö�t≡δÏŠΟz myΖÏ‹ÿZ$ ( ( ] ٢٠٨ = ] ١٢٣:  النحل  

) uθèδ öΝ ä38 u; tFô_$# $ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹ n=tæ ’Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8l t� ym 4 s'©# ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4 (  ] ٧٨:  احلج 

[ = ٣٢٦  
٣ × ١٩ × ١٩ = ١٠٨٣ = ٣٢٦ + ٢٠٨ + ٣٤٤ + ٢٠٥  

‰ß (وهكذا نرى أنّ الرسولَ املُبشر به ..  uΗ÷q r& ( (  لقِة اُألوىل من املرحلة الثانيةيف احل ) 
# M�Åe³t6 ãΒuρ 5Αθß™t� Î/ ’ ÎAù' tƒ .ÏΒ “ Ï‰÷è t/ ÿ… çµèÿ ôœ$# ß‰uΗ÷q r& ( (   ] مثِّ  ]٦: الصفهو االسم الذي ت ، هلُ رسالت

خالصةَ الرساالت السماوية ، والرسالةَ املنتظرة للبشريِة مجعاء ، من آدم عليه اليت حيملها 
 من ذريته وأَوىل األنبياِء به ، الذي نزل مروراً بإبراهيم عليه السالم) أول الرسل ( السالم 

$ ( عاىل جميئهوالذي طلب من اِهللا ت uΖ−/ u‘ ô] yèö/$# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ Íκ ö� n=tæ y7 ÏG≈ tƒ# u 
ÞΟ ßγßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9$# sπ yϑõ3Ïtø:$#uρ öΝÍκ� Ïj.t“ãƒ uρ 4 ( ] ر عيسى ] ١٢٩:  البقرةشومروراً بالرسوِل املُب ، 

ية كما رأينا ، وصوالً إىل رسوِل احللقِة عليه السالم والذي سيرتل مرةً ثانية يف احللقِة الثان
  .. خامت األنبياِء واملرسلني rالثانيِة حممِد 

هذه املسألة الكاملة اليت تبين النقاط األساسية اليت متر منها أمساء املرسلني وصـوالً إىل          
رت يف نقاِطهـا    رسالِة البشرية مجعاء ، نراها تكامالً يف جمموِع القيِم العدديِة لألمساء اليت م            

  ..األساسية ، وذلك مبعيار معجزة إحدى الكُبر 
) tΠyŠ# u ( = ٢١  + ΟŠÏδ≡t� ö/ Î) )  ( = ٣٥   + )  |¤ŠÏã ( = ٣٤   + ) ß‰ uΗ÷qr& ( ( = 

٣٩  + ) Χ’tpϑ£‰Ó ( = ٩ × ١٩ = ١٧١=   ٤٢  

‰ß (وحىت لو أخذنا احللقة األوىل فقط من املرحلِة الثانية واليت فيهـا االسـم                uΗ ÷q r& ( ( 
 تبدأ بإبراهيم عليه السالم ،      rيسمي الرسول املبشر به ، لرأينا أنَّ الذريةَ اليت سيأيت منها            



 

هذه املسألة الكاملة نراها تكامالً يف جممـوِع القـيِم          .. مروراً بفرِع إمساعيل عليه السالم      
  ..العدديِة لألمساِء املكونِة لعناصرها 

 ) )Î/ö�t≡δÏŠΟ ( = ٣٥  + ) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ( = ٤٠   + ) &rq÷Ηu‰ß ( ( = ١١٤=  ٣٩ = 
٦ × ١٩  

أنّ تكاملَ املعىن والـدالالت بـني       ) إحدى الكُبر   ( وقد رأينا يف النظريِة اخلامسة      .. 
 من جهٍة وبني إجابِة هذا الطلِب مـن جهـٍة    rطلِب إبراهيم عليه السالم ببعِث الرسوِل       

يِع القيم العددية للحروِف املـصورة للعبـارات القرآنيـة    أُخرى ، ينعكس تكامالً يف جمام 
  ..اخلاصِة ذه املسألة ، ورأينا أيضاً أنَّ هذا التكاملَ ينسحب على كلِّ صورٍة لوحدها 

) $ uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (  ] ٢٢ × ١٩ = ٤١٨ =  ]١٢٩: البقرة  

) !$ yϑx. $ uΖù=y™ ö‘r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝä3 ø‹n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒuρ ãΝ à6ßϑÏk=yèãƒ uρ 

#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  ] ٢١ × ١٩ = ٣٩٩ =  ]١٥١: البقرة  

) ô‰ s) s9 £ tΒ ª! $# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ� Ïù Zωθ ß™ u‘ ô ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àÿΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ# u 

ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö  ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã  #$9ø3ÅGt≈=|  ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  ] ٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ =  ]١٦٤: آل عمران    
  :هو مسألة كاملة ودعاء إبراهيم عليه السالم نراه مكوناً من قسمني ، كلُّ قسم .. 
 قسم يتعلّق بالرسالة اليت حيملها الرسولُ الذي يطلب من اهللا تعاىل أن يبعثـه يف                –أ  

  ..هذه األمة 
) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö ( = ٨ × ١٩ = ١٥٢   

  .. قسم يتعلّق مباهية هذا الرسول وعمله –ب 
) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (  =  ١٩ = ٢٦٦ × 
١٤  



 

اهللا تعاىل على كلّ قسٍم من هذين القسمني ، لرأيناه مـسألةً             ولو نظرنا يف جواب   .. 
  ..كاملة 
) .xϑy$! &r‘ö™y=ùΖu$ ùÏ‹6àΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏΖ6àΝö ( = ١٣٠   

) 9s)s‰ô Βt£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt )ÎŒø /tèy]y ùÏ�κÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏô &rΡÿà¡ÅγÎΜô ( = ٢٦٩  
٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٢٦٩ + ١٣٠  

) ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs ( = ٢٦٩  

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏµÏ ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs ( = ٢٦٣  
٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٢٦٣ + ٢٦٩  

ولو قمنا جبمع القيم العددية حلروف العبارات القرآنية املصورة للقسم األول مـن             .. 
الدعاء ، وإجابته ، لرأينا عظمة اإلعجاز القرآين تتجلّى بأن يكون هذا اموع تسعة عشر               

#ãβ (ضعفاً القيمة العددية لكلمة     u ö� à) ø9 الذي يتعلّق به هذا القسم مـن الـدعاء ومـن     ) #$
  ..ته إجاب
) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö ( = ١٥٢   

) .xϑy$! &r‘ö™y=ùΖu$ ùÏ‹6àΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏΖ6àΝö ( = ١٣٠   

) 9s)s‰ô Βt£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt )ÎŒø /tèy]y ùÏ�κÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏô &rΡÿà¡ÅγÎΜô ( = ٢٦٩  
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٦٩ + ١٣٠ + ١٥٢  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩  
ولو قمنا جبمع القيم العددية حلروف العبارات القرآنية املصورة للقسم الثاين مـن             .. 

الدعاء ، وإجابته ، لرأينا أنّ عظمة اإلعجاز القرآين تتجلّى بأن يكون هذا اموع تـسعة                



 

‰î (عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة       £ϑ pt èΧ (       ومـن   الذي يتعلّق به هذا القسم من الدعاء 
  ..إجابته 
) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 ( = ٢٦٦      

) ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs ( = ٢٦٩  

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏµÏ ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs ( = ٢٦٣  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٢٦٣ + ٢٦٩ + ٢٦٦  

) Χètpϑ£‰î (  =٤٢  

 الرعاية اإلهلية يف تدرِج الرساالِت السماوية وصوالً إىل الرسالة األخـرية            – ] ٢[  
سماِء ، اليت تكلّم ا أبو البشريِة مجعاء        للبشريِة مجعاء ، نراها يف نزوِل القرآِن الكرمي بلغِة ال         

هذه احلقيقة برهنا   .. ، واليت تعلّمها يف السماِء قبل هبوِطه إىل األرض          ) آدم عليه السالم    ( 
  ..بدليٍل رياضي ال يعرف الكذب واخلداع ) إحدى الكُبر ( عليها يف النظريِة اخلامسة 

 .. اُهللا تعاىل آدم الن[لقد علّم لِْق جسِدِه وحلوِل نفسِه فيه ، كما رأينا  آدمفس قبلَ خ
zΝ ( األمساَء كلّها ]) القدر ( يف النظريِة الثانية  ¯=tæuρ tΠ yŠ#u u !$ oÿôœ F{$# $yγ ¯=ä. ( ] ٣١:  البقرة [ ، 

u ( وحينما يقولُ اُهللا تعاىل !$oÿ ôœF{$# $ yγ̄=ä. (  واُهللا.. فهذا يعين أمساَء كلِّ شيٍء يف هذا الكون 

$ (تبياناً لكلِّ شيٍء ) القرآن الكرمي ( تعاىل نزل كتابه  uΖ ø9̈“ tΡ uρ š� ø‹n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 
& óx« ( ] عليه السالم ] ٨٩:  النحل وهذا يقتضي أن يكون تبياناً لألمساء اليت علّمها آلدم ، 

( هي املفردات القرآنية )  أمساء كلِّ شيٍء (، وبالتايل فاألمساُء اليت علّمها آلدم عليه السالم 
  ) ..تبيان كلِّ شيٍء 

ولو أخذنا اآليات الكرمية املتعلّقة بتعليم اهللا تعاىل آلدم األمساء كلّها ، مع اآلية الكرمية               
اليت تبين لنا أنّ اهللا تعاىل نزل القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيء ، لرأينا مسألةً كاملة تـصدق                  

  .. لَها معجزةُ إحدى الكُبر تكام



 

) zΝ ¯=tæuρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœ F{$# $yγ ¯=ä. §ΝèO öΝ åκ yÎz� tä ’ n?tã Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔Î6/Ρ r& Ï!$ yϑó™ r'Î/ Ï Iωàσ ¯≈ yδ β Î) 
öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 �ωÎ) $ tΒ !$ oΨtF ôϑ¯=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡr& ãΛÎ=yèø9 $# ÞΟŠÅ3 ptø:$# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% 

ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ Νßγ ÷∞Î; /Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$ oÿôœ r'Î/ ( !$ £ϑn=sù Ν èδ r't6 /Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$ oÿôœ r'Î/ tΑ$ s% öΝs9 r& ≅ è%r& öΝ ä3©9 þ’ ÎoΤÎ) ãΝ n=ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# 
ρu#${F‘öÚÇ ρu&ræ÷=nΝã Βt$ ?è7ö‰ßρβt ρuΒt$ .äΨFçΝö ?s3õFçΚãθβt (   ] ١٢٣٤ = ] ٣٣ – ٣١ : البقرة  

) tΠöθ tƒ uρ ß]yè ö7tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Βé& #́‰‹ Îγ x© Ο Îγ øŠn=tæ ôÏiΒ öΝ ÍκÅ¦àÿΡ r& ( $ uΖ ø⁄Å_ uρ š� Î/ # ´‰‹Íκ y− 4’ n? tã Ï Iωàσ ¯≈ yδ 4 
$ uΖø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« “ Y‰èδ uρ Zπ yϑômu‘uρ 3“ u� ô³ç0uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 ( ] ٨٩:  النحل 

[ = ٧٠٤   
١٠٢ × ١٩ = ١٩٣٨ = ٧٠٤ + ١٢٣٤  

 ولـيس  – أنَّ احلرف القرآينَّ     –) إحدى الكُبر   (  يف النظريِة اخلامسِة     –وقد برهنا   .. 
 هو اللبنة األوىل للمعىن ، فقد بينا أنَّ تكاملَ املعىن           –الكلمة كما هو حال اللغات الوضعية       

ازا ، ينعكس تكامالً وتوازناً يف جمـاميع القـيِم          والدالالت بني العبارات القرآنية ، وتو     
فلما كان احلرف القرآينُّ اللبنةَ األوىل يف البنـاِء      .. العدديِة للحروِف املكونة هلذه العبارات      

  زه كما رأينا           ( الرقمية متيوملّا كـان البنـاُء      ) من خالل إعطاِء كلِّ حرٍف قيمة عددي ،
ل بناِء املعىن والدالالت ، وتوازِنِه ، فهذا يقتضي أنّ احلرف القرآينَّ            الرقمي انعكاساً لتكام  

هو اللبنةُ اُألوىل يف بناء املعىن والدالالت ، وهذا ال يكونُ إالّ إذا كانت املفردات القرآنيـةُ              
  ..فطريةً موحاةً من اهللا تعاىل 

 املكونة هلا ، مع األخذ بعني       فالكلمة القرآنية حتمل معىن هو جمموع معاين احلروف       .. 
وما .. االعتبار ترتيب احلروف يف الكلمة ، واجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه هذه الكلمة              

، والـيت نراهـا يف هـذه    ) إحدى الكُبر ( األمثلة الرقمية اليت رأيناها يف النظريِة اخلامسة  
  ..قمياً ، إالّ أكرب دليٍل على ذلك النظرية ، واليت تعكس تكامل املعىن والدالالت تكامالً ر

( تعلّمها أبو البشريِة الذي هو أولُ رسوٍل هلا ) املفردات القرآنية ( فلغةُ السماء .. 
 بكتاٍب r، وحافظت على هذه اللغة أمةٌ أميةٌ حىت بعث الرسول ) آدم عليه السالم 



 

السالم بعث يف املنطقِة ذاِتها اليت وحنن نعلم أنَّ إمساعيل عليه .. ٍغ من هذه املفردات امص
r .. ) !$uΖبعث ا الرسول  −/§‘ þ’ ÎoΤ Î) àMΖs3ó™ r&  ÏΒ ÉL−ƒ Íh‘èŒ >Š# uθÎ/ Î� ö� xî “ÏŒ ?í ö‘y— y‰ΨÏã y7 ÏF ÷� t/ ÇΠ §�ys ßϑø9 $# 

$ uΖ−/ u‘ (#θßϑ‹ É) ã‹Ï9 nο4θ n=¢Á9 $# ö≅ yèô_ $$sù Zοy‰ Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“Èθöκ sE öΝ Íκ ö� s9 Î) Νßγ ø%ã— ö‘$#uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ¨W9$# óΟ ßγ̄=yès9 
tβρã� ä3ô±o„ (  ] ٣٧:  إبراهيم [   

 ، يف هذه اآليـة      ٥٥ = ) ΒÏ Œè‘hÍƒ−LÉ ( لو قمنا جبمع القيمة العددية للعبارة القرآنية      و

، لرأينا مسألةً كاملة ، تـشري إىل         ٤٠=  ) Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ( ( الكرمية مع القيمة العددية لكلمة    
  .. إمساعيل عليه السالم أنّ املعين هو

٥ × ١٩ = ٩٥ = ٤٠ + ٥٥  
وهكذا فإمساعيلُ عليه السالم يدخلُ امسه يف املسألِة املتعلّقِة باستمراِر اللغِة الفطريِة            .. 

املوحاِة من اِهللا تعاىل ، من آدم عليه السالم ، إىل إمساعيل عليه السالم ، إىل االسم املبـشر                   
  .. ، حيث حمور هذه املسألة هو القرآن الكرمي r، إىل حممٍد ) أمحد ( به 

ولو قمنا جبمع القيم العددية للحروف املكونة ألمساء هذه املسألة ، لوجدناها مـسألةً              
  ..كاملة 
) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩ + ) u#ŠyΠt (  =٢١ + ) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ (  =٤٠   + ) &rq÷Ηu‰ß ( ( 

 =٣٩ + ) Χ’tpϑ£‰Ó (  =٩ × ١٩ = ١٧١ = ٤٢  

 حنن نعلم أنه يوجد يف كتاِب اهللا تعاىل مسجدان يذكران بشكٍل صريٍح ، – ] ٣[  

‰Ï ( [   :مها Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ# t� ys ø9$# (  ( ، ) Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# $ |Áø%F{$# (  [  ..  ونعلم أيضاً أنَّ املسجد
 (رحلة اليت ميثّلها االسم احلرام متَّ األمر اإلهلي بالتوجه إليه يف احللقة األخرية ، وهي امل

Ó‰ £ϑpt’Χ (  للرسولr كما رأينا ، ..  



 

كما ( وقبل وراثِة الرسالِة اخلامتِة هلذا املكان املقدس ، كان يعرف املسجد احلرام ..  
M| ( [ :باألمساء ) يعرف اآلن  øŠt7 ø9 $# ( ،، ) |M øŠ t7ø9 $# tΠ# t� ptø:$# ( ،، ) sπ t6 ÷ès3ø9 $# (           ،، 

) ÏM ø� t7ø9 $# È,ŠÏF yèø9 $#  ( ،، ) M øŠt7 ø9$# Ï  Í‘θßϑ÷è yϑø9 $# ( [ ..  

) øŒÎ) uρ $uΖ ù=yè y_ |M øŠt7 ø9 $# Zπt/$ sWtΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 $ YΖøΒr& uρ (#ρä‹ ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) ’ ~? |ÁãΒ ( !$tΡ ô‰Îγ tã uρ 

#’ n<Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ β r& # t� ÎdγsÛ zÉLø‹ t/ tÏÿ Í←!$ ©Ü=Ï9 šÏÿÅ3≈ yèø9 $# uρ Æì�2”�9 $#uρ ÏŠθàf�¡9 $# (  ] 
    ] ١٢٥: البقرة 

) øŒÎ) uρ ßìsù ö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) y‰ Ïã#uθ s) ø9$# zÏΒ ÏM ø� t7ø9 $# ã≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ $uΖ −/u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$ ¨Ψ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9     ] ١٢٧:  البقرة [  ) #$

) * Ÿ≅ yè y_ ª! $# sπ t6÷è s3ø9$# |MøŠ t7ø9 $# tΠ# t�ys ø9 $# $Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ=Ïj9 t� öκ ¤¶9 $#uρ tΠ# t�ys ø9 $# y“ô‰ oλù; $# uρ y‰Í× ¯≈ n=s) ø9 $#uρ 

4 y7 Ï9≡sŒ (#þθ ßϑn=÷ètGÏ9 ¨β r& ©! $# ãΝ n=÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# �χr&uρ ©! $# Èe≅ ä3Î/ > óx« íΟŠÎ=tæ 

    ] ٩٧ : املائدة [  )

) øŒÎ) uρ $tΡ ù&§θ t/ zΟŠÏδ≡t� ö/ \} šχ%s3tΒ ÏM ø� t7 ø9 $# β r& �ω ñ‚ Î� ô³è@ ’ Î1 $\↔ø‹ x© ö� Îdγ sÛuρ zÉL÷� t/ 

šÏÿÍ← !$©Ü=Ï9 šÏϑÍ←!$ s) ø9$# uρ Æì�2”�9 $# uρ ÏŠθàf�¡9     ] ٢٦ : احلج [   ) #$

) ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝßγ sW xÿs? (#θèùθã‹ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,ŠÏF yèø9     ] ٢٩ : جاحل [  ) #$

) ö/ ä3s9 $pκ� Ïù ßìÏÿ≈ oΨ tΒ #’n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ|¡•Β ¢Ο èO !$ yγ �=ÏtxΧ ’ n<Î) ÏMø� t7 ø9 $# È,ŠÏFyè ø9$# (  ] ٣٣ : احلج [    

) ÏM øŠt7ø9 $# uρ Í‘θßϑ÷èyϑø9     ] ٤ : الطور [   ) #$
م وملّا كان البيت احلرام أولَ بيٍت وضع للناس ، وبالتايل موجوداً منذ آدم عليه السال

) ¨βÎ) tΑ ¨ρ r& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 “Ï%©# s9 sπ©3t6 Î/ %Z.u‘$t7 ãΒ “Y‰èδ uρ tÏϑn=≈ yèù=Ïj9 ( ] ٩٦ : آل عمران [   ..

tΠ ( :األمساء فإنّ  yŠ# u ( ، مبرحلتيه  [ إبراهيم :) Ο↵Ïδ≡t� ö/ Î) ( ، ) ΛÏδ≡t� ö/Î) ( [  كوننا ،



 

≈Ÿ≅‹Ïè (  ،نيةرحلة الثانتحدث عن املرحلة األوىل واحللقة اُألوىل من امل yϑó™ Î) (  ، ) ß‰ uΗ÷qr& ( ( 
تدخل مع أمساِء البيت يف ) .. الرسول املبشر به يف احللقة األوىل من املرحلة الثانية ( 

معادلٍة واحدٍة تصور مسألة البيت احلرام يف املرحلة األوىل واحللقة األوىل من املرحلة الثانية 
..  

قبل احللقـة   ( للحروف املصورة لعناصر هذه املسألة الكاملة       وجبمع القيم العددية    .. 
  ..جند انعكاس تكامل هذه املسألة يف جمموع القيم العددية لعناصرها ) األخرية 
) #$9ø7tŠøM| ( = ٢٩ ،، ) #$9ø7tŠøM| #$:øtp�t#Πt ( = ٦٣ ،، ) #$9ø3sè÷6tπs ( = ٤١           ،، 

) #$9ø7t�øMÏ #$9øèyFÏŠ,È ( = ٧٥ ،، ) #$9ø7tŠøM  Ï #$9øϑyè÷ϑßθ‘Í  ( = ٦٥ ،، ) u#ŠyΠ | ( = ٢١ ،، ) 

)Î/ö�t≡δÏ↵Οz ( = ٢٩ ،، ) )Î/ö�t≡δÏŠΟz (  =٣٥ ،، ) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ ( = ٤٠ ،، ) &rq÷Ηu‰ß ( ( = 
٣٩   

  ٢٣ × ١٩ = ٤٣٧= اموع 
ـ   ) يف احللقة الثانية من املرحلة الثانية       ( والرسالة اخلامتة    ان املقـدس ،    ورثت هذا املك

الذي أصبح مسجداً يتم التوجه إليه يف الصالة ، ويتم الذهاب إليه ألداِء ركٍن من أركـاِن               
    س باسم املسجد احلرام          . ..اإلسالم هو احلجوهكذا ورثت الرسالة اخلامتة هذا املكان املقد

..  
) ô‰ s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7 Îγ ô_uρ ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n=sù \' s#ö7 Ï% $yγ9 |Êö� s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# 4 ß]øŠ ymuρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9uθ sù öΝ ä3yδθã_ ãρ …çν t�ôÜ x© 3 (   ] ١٤٤: البقرة[      
) ôÏΒuρ ß]ø‹ ym |M ô_t� yz ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t�ys ø9       ]١٤٩: البقرة [   ) ) #$
) ôÏΒuρ ß]ø‹ ym |M ô_ t� yz ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9uθ sù 

öΝ à6yδθã_ ãρ … çνt� ôÜ x© (     ] ١٥٠: البقرة[      



 

) Ÿω uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s)è? y‰ΖÏã Ï‰Éf ó¡pRùQ $# ÏΘ# t�ptø:$# 4®Lym öΝä.θè=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠÏù ( β Î*sù öΝä.θè=tG≈ s% öΝ èδθè=çFø%$$ sù 3 y7 Ï9≡x‹x. 
â !#t“ y_ tÍ� Ïÿ≈s3ø9       ]١٩١: البقرة [   ) #$
) yϑsù öΝ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁsù ÏπsW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ’ Îû Ædk ptø:$# >π yèö7 y™ uρ #sŒ Î) öΝçF ÷èy_ u‘ 3 y7 ù=Ï? ×οu� |³tã ×'s# ÏΒ%x. 3 y7 Ï9≡sŒ 

yϑÏ9 öΝ ©9 ôä3tƒ … ã&é# ÷δ r& “Î� ÅÑ$ym Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ptø:$# 4 (   ] ١٩٦: البقرة[      
) y7 tΡθè=t↔ó¡ o„ Çtã Ì� öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# 5Α$tF Ï% ÏµŠÏù ( ö≅ è% ×Α$tFÏ% ÏµŠÏù ×��Î6 x. ( <‰ |¹uρ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 7�øÿ à2uρ 

Ïµ Î/ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $#uρ ÏΘ# t� y⇔ø9       ]٢١٧: البقرة [   ) #$
) Ÿω uρ öΝä3̈Ζ tΒÌ� øgs† ãβ$t↔oΨ x© BΘöθs% βr& öΝ à2ρ‘‰ |¹ Ç tã Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ptø:$# β r& (#ρß‰ tG÷ès? ¢ (#θçΡ uρ$yè s?uρ 

’ n?tã Îh� É9ø9 $# 3“uθø) −G9$# uρ ( (   ] ٢: املائدة[      
) $tΒuρ óΟ ßγs9 �ω r& ãΝåκ u5Éj‹ yèãƒ ª! $# öΝ èδ uρ šχρ‘‰ ÝÁtƒ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# $ tΒuρ (#þθ çΡ%Ÿ2 ÿ…çν u!$ uŠÏ9 ÷ρr& 4 

÷βÎ) ÿ… çνäτ!$ u‹Ï9 ÷ρ r& �ωÎ) tβθà) −Gßϑø9 $# £ Å3≈ s9 uρ öΝèδ u� sYò2 r& Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (     ] ٣٤: األنفال[      

) y# ø‹Ÿ2 ãβθä3tƒ tÅ2 Î�ô³ßϑù=Ï9 î‰ ôγtã y‰Ψ Ïã «! $# y‰Ζ Ïã uρ ÿ Ï&Î!θß™u‘ �ω Î) šÏ%©!$# óΟ›?‰ yγ≈ tã y‰Ψ Ïã 
Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ptø:$# ( (   ] ٧: التوبة[      
) * ÷Λ äù=yè y_ r& sπ tƒ$s) Å™ Ædl !$ ptø:$# nο u‘$ yϑÏã uρ Ï‰ Éf ó¡yϑø9$# ÏΘ# t� ptø:$# ôyϑx. ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ$# 

y‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!       ]١٩: التوبة [   ) 4 #$

) $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ%©! $# (# þθãΖ tΒ# u $ yϑ¯Ρ Î) šχθä. Î� ô³ßϑø9$# Ó§pg wΥ Ÿξsù (#θç/t� ø)tƒ y‰ Éfó¡ yϑø9$# tΠ# t� ysø9 $# y‰÷è t/ 
öΝ ÎγÏΒ$tã #x‹≈ yδ 4 (    ] ٢٨: التوبة[        
) z≈ ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó r&  ÍνÏ‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# ’ n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Áø%F{$# 
“Ï%©!$# $ oΨø. t�≈ t/ …çµ s9 öθym (   ] ١: اإلسراء[        



 

) ¨βÎ) šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. tβρ‘‰ÝÁ tƒuρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# Ï‰Éf ó¡yϑø9 $#uρ ÏΘ# t� ysø9 $# “Ï%©!$# çµ≈ uΖ ù=yè y_ Ä¨$̈Ψ=Ï9 
¹ !#uθ y™ ß#Å3≈ yèø9 $# ÏµŠÏù ÏŠ$t7 ø9$# uρ 4 tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ys ø9Î*Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ çµ ø%É‹œΡ ôÏΒ A># x‹ tã 5ΟŠÏ9 r&  (   ] ٢٥: احلج[        
) ãΝèδ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. öΝà2ρ‘‰ |¹uρ Çtã Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� y⇔ ø9$# y“ô‰ oλù; $# uρ $ ¸ùθä3÷è tΒ βr& x÷è=ö7 tƒ 

… ã&©# ÏtxΧ 4 (    ] ٢٥: الفتح[          
) ô‰ s)©9 šXy‰ |¹ ª! $# ã& s!θß™ u‘ $ tƒö ”�9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ ( £è=äzô‰ tGs9 y‰ Éf ó¡yϑø9$# tΠ# t� ys ø9$# β Î) u !$x© ª!$# 

šÏΖÏΒ# u tÉ) Ïk=ptèΧ öΝ ä3y™ρâ â‘ zƒÎ� Å_Ç s) ãΒuρ Ÿω šχθèù$sƒrB ( (   ] ٢٧: الفتح[          
‰Ï (فالعبارة القرآنية   ..  Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 تأيت يف كتاِب اِهللا تعاىل ِلتصف بيت اِهللا         ) ) #$

‰Ó ( ، حيث االسم     rتعاىل يف مرحلِة الرسالة اخلامتة اليت نزلت على الرسول حممد            £ϑ pt ’Χ ( 
  .. مرحليت الرساالت السماويِة كما رأينا هو املختص ذه احللقِة من

‰Ó (: هذه املسألة الكاملة املكونة من االمسـني         £ϑ pt ’Χ (   ، ) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# ( (  ،
   ) ..١٩معجزة العدد ( نراها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

) #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$9øsy�t#ΘÏ ( ( = ٩١ ،، ) Χ’tpϑ£‰Ó ( = ٤٢   

٧ × ١٩ = ١٣٣ =  ٤٢ + ٩١  
( لرأينا أنَّ العدد     ..  ٧ × ١٩ = ١٣٣:   ولو نظرنا يف القيمة العددية هلذه املسألة      

سـالِة اخلامتـة يف     إىل ما يتعلّق به من شعائر يقوم ا أتبـاع الر          يشري  يف هذه املعادلة     ) ٧
   ..  مناسك احلج والطوافمن املسجد احلرام

، ) حبلقتيهـا اُألوىل والثانيـة   ( سجد احلرام يف املرحلِة الثانيـِة       وحىت لو أخذنا امل   .. 
ΟŠ :لوجدنا أنَّ املسجد احلرام يكون مع األمساء  Ïδ≡ t� ö/ Î) )  (  ،) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) (   ،) Ó‰ £ϑ pt ’Χ (  

 ،) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  مسألةً كاملةً يف املرحلة الثانية ،..  



 

) #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$9øsy�t#ΘÏ ( (  =٩١+   ) )Î/ö�t≡δÏŠΟ  (   =٣٥+  ) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ (   =٤٠ 

+ ) &rq÷Ηu‰ß ( (   =٣٩ + ) Χ’tpϑ£‰Ó (  = ١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ٤٢   
وهكذا فالرسالة اخلامتة كانت وريثة املكان املقدس ، الذي هو بيـت اهللا تعـاىل               .. 
  ..احلرام 

ان عليه السالم ، فقد ورثتـه       أما بالنسبِة للمسجِد األقصى الذي بين يف عهد سليم        .. 
 مـن املـسجد     rفإسراء اهللا تعاىل بالرسول     .. الرسالةُ اخلامتةُ كما ورثت املسجد احلرام       

  ..احلرام إىل املسجد األقصى ، كان الدليلَ اإلهلي بوراثة الرسالة اخلامتة له 
) z≈ ysö6 ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó r&  ÍνÏ‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# ’ n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Áø%F{$# 
“Ï%©!$# $ oΨø. t�≈ t/ …çµ s9 öθym … çµtƒ Î�ã∴Ï9 ôÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ# u 4 … çµ̄Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ç�� ÅÁt7 ø9           ]١: اإلسراء [   )  #$

‰Ï ( :إذاً حنن أمام مسألة كاملة عناصرها       ..  Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# (    ،) z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( (    ،) 

Ó‰ £ϑ pt ’Χ (   ،) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  ..          لنا هذا نة لعناصرها ، يتأكّدة للحروف املكووجبمع القيم العددي
  .. للمسجد األقصى rالتكامل ، وبالتايل يتأكّد لنا مرياثُ رسالة حممٍد 

) #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #${F%øÁ|$ (  =٩٨ + ) ™ß=n‹øϑy≈z ( (  = ٣٠ +  ) &rq÷Ηu‰ß ( ( = ٣٩ + ) 

Χ’tpϑ£‰Ó (  =١١ × ١٩ = ٢٠٩ = ٤٢  
ولو أخذنا النصوص القرآنية املصورة حلادثيت اإلسراء واملعراج ، لرأيناهـا مـسألةً        .. 

  ..كاملةً ، يف معياِر معجزة إحدى الكُبر 
) z≈ ys ö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó r& ÍνÏ‰ ö7yè Î/ Wξø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# ’ n<Î) Ï‰ Éf ó¡yϑø9 $# 

#${F%øÁ|$ #$!©%Ï“ /t≈�t.øΨo$ myθö9sµç… 9Ï∴ã�Îƒtµç… ΒÏô u#ƒt≈GÏΨo$! 4 )ÎΡ¯µç… δèθu #$9¡¡ϑÏŠìß #$9ø7tÁÅ��ç (  ] ١: اإلسراء[  
 =٦١٥   

) ρuΒt$ _yèy=ùΖu$ #$9�”öƒt$ #$9©LÉû &r‘uƒ÷Ψo≈7y )Îω� ùÏF÷ΖuπZ 9jÏ=Ζ¨$¨Ä (  ] ١٧٥ =  ]٦٠: اإلسراء   



 

) ÉΟôf ¨Ψ9$# uρ #sŒÎ) 3“ uθyδ ∩⊇∪ $tΒ ¨≅ |Ê ö/ä3ç7 Ïm$|¹ $ tΒuρ 3“uθ xî ∩⊄∪ $ tΒuρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθoλù; $# ∩⊂∪ 

÷βÎ) uθ èδ �ω Î) Öóruρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪ … çµ uΗ©> tã ß‰ƒÏ‰x© 3“uθ à)ø9 $# ∩∈∪ ρ èŒ ;ο§� ÏΒ 3“uθtGó™ $$ sù ∩∉∪ uθ èδ uρ È,èùW{ $$Î/ 

4’ n?ôã F{$# ∩∠∪ §ΝèO $ tΡyŠ 4’ ¯<y‰tF sù ∩∇∪ tβ%s3sù z>$s% È÷ y™öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ÷Š r& ∩∪ #yr÷ρ r' sù 4’ n<Î) ÍνÏ‰ ö6 tã !$tΒ 4yr÷ρ r& 

∩⊇⊃∪ $ tΒ z> x‹ x. ßŠ#xσ àÿø9 $# $tΒ #“ r&u‘ ∩⊇⊇∪  … çµ tΡρã�≈yϑçF sùr& 4’ n? tã $ tΒ 3“t� tƒ ∩⊇⊄∪ ô‰s) s9 uρ çν# u u‘ »'s! ÷“tΡ 3“ t� ÷zé& 

∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íοu‘ô‰ Å™ 4‘yγ tFΖ çRùQ $# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰ΨÏã èπ ¨Ζ y_ #“uρù' pRùQ $# ∩⊇∈∪ øŒÎ) ý øótƒ nοu‘ô‰ Åb¡9 $# $tΒ 4ý øó tƒ ∩⊇∉∪ $ tΒ 

—y#øs #$9ø7tÇ|�ç ρuΒt$ Ûsöx4 ∪∠⊇∩ 9s)s‰ô ‘u&r“3 ΒÏô u#ƒt≈MÏ ‘u/nÎµÏ #$9ø3ä9ö�u“# (  ] ١٨ – ١: النجم[  = 
١٩٢٧   

١٤٣ × ١٩ = ٢٧١٧ = ١٩٢٧ + ١٧٥ + ٦١٥  
سجد احلـرام   وهكذا نرى كيف أنّ اإلسراَء واملعراج مسألةٌ كاملة ، بدأت من امل           .. 

دون (  وجسده ، ومن مثَّ متَّ املعراج الروحي         rإىل املسجد األقصى إسراًء بنفس الرسول       
 من املسجد األقصى إىل السماء ، حيث امتألت نفس الرسول           rلنفس الرسول   ) اجلسد  
r ًة الوجود (  روحاكما رأينا يف كتاب قص.. (  

‰Ó ( rرى أنَّ امسي الرسـول      ، ن ) القرآن الكرمي   ( ويف كتاب اهللا تعاىل     ..  £ϑ pt ’Χ ( ، 

) ß‰ uΗ ÷q r& ( (            اهللا تعاىل به رسوله خاطبيتكامالن مع األمساء اليت ي ،r      ا مـن خـالل 

$ (: العبارة القرآنية  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ (    وهذه األمسـاء هـي ،:  ]) ãΑθ ß™ §�9 $#  (، ) � É< ¨Ζ9 $# ( ، )  

ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ( ، ) ã� ÏoO £‰ ßϑ ø9 $# ([  :  

) Χ’tpϑ£‰Ó ( = ٤٢   ،، ) &rq÷Ηu‰ß ( ( = ٣٩   ،، ) #$9�§™ßθΑã ( = ٣٣   ،، ) #$9Ζ¨<É� ( = 

٢١ ،، ) #$9øϑß“¨ΒiÏ≅ã ( = ٣٧ ،، ) #$9øϑß‰£OoÏ�ã ( = ٥٦    

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ٥٦ + ٣٧ + ٢١ + ٣٣ + ٣٩ + ٤٢  



 

 يف املعراج الروحـي مـن املـسجد         rوحادثة املعراج اليت حصلت مع الرسول       .. 
ى إىل السماء ، متاثل متاماً من حيث اآللية ومن حيث مكان املعراج ، حادثة رفـع                 األقص

  ..عيسى عليه السالم إىل السماء 
) øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãè Ïù# u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã� Îdγ sÜ ãΒuρ š∅ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 

ã≅ Ïã%ỳ uρ tÏ%©!$# x8θãè t7̈? $# s−öθ sù šÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ x. 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝ à6ãèÅ_ ö�tΒ ãΝà6ôm r' sù 
öΝ ä3oΨ ÷� t/ $yϑŠÏù óΟçFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÿ Î=tF÷‚ s? (    ] ٥٥: آل عمران[   

øŒ (.. فرفع عيسى عليه السالم مل يتم إالّ بعد أن توفّاه اُهللا تعاىل             ..  Î) tΑ$ s% ª! $# # |¤Š Ïè≈ tƒ 
’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) ( ..             وحنن نعلم أنّ الوفاة هي انفصال الـنفس عـن اجلـسد

فالناموس الكوين للمعراج إىل    ) .. عامل ما وراء املادة واملكان والزمان       ( وعودا إىل عاملها    
فانفصال النفس عن اجلـسد هـو       .. اهللا تعاىل ، ال يكون حني وجود النفِس يف جسدها           

’ (السابقة هلذا املعراج ، وهذا ما تبينه العبارة القرآنية          اخلطوة   ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθ tG ãΒ (   يف الصورة 

øŒ (القرآنية  Î) tΑ$ s% ª! $# # |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) ( ..  
  ..ومسألة العروج إىل اهللا تعاىل أتت يف كتاب اهللا تعاىل متعلّقةً باملالئكة والروح 

) ßlã� ÷è s? èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9$# ßyρ”�9 $#uρ Ïµ ø‹ s9Î) (   ]٤ : املعارج[   
 ، مسألةٌ كاملة يف معيار      rوكما رأينا أنّ مسألةَ اإلسراء ، واملعراج الروحي للرسول          

معجزة إحدى الكُبر ، نرى أيضاً أنّ مسألةَ رفع عيسى عليه السالم  مسألةٌ كاملة يف املعيار                 
  ..ذاته 
) øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãè Ïù# u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã� Îdγ sÜ ãΒuρ š∅ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 

ρùy%ãÏ≅ã #$!©%Ït #$?7̈tèãθ8x ùsθö−s #$!©%Ïš .xÿx�ãρÿ#( )Î<n’4 ƒtθöΘÏ #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ( (   ]٦٠٤=   ]٥٥ : آل عمران  



 

) $tΒuρ çνθè=tFs% $ tΒuρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9uρ tµÎm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ%©!$# (#θàÿ n=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μ çλm;  ÏµÎ/ 
ôÏΒ AΟù=Ïæ �ω Î) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9$# 4 $ tΒuρ çνθè= tFs% $KΖŠÉ) tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµ yèsù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9Î) 4 tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠÅ3ym (   ]

  ٧٨٣=   ]١٥٨ – ١٥٧ : النساء
٧٣ × ١٩ = ١٣٨٧ = ٧٨٣+  ٦٠٤  

  ..ورفْع اُهللا تعاىل ِلعيسى عليه السالم ، هو نتيجةُ مكِْر الذين كفروا وأرادوا به سوءاً 
) (#ρã� x6tΒuρ t� x6tΒuρ ª! $# ( ª! $#uρ ç� ö�yz tÌ� Å3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθtGãΒ 

ρu‘u#ùÏèã7y )Î<n’¥ ρuΒãÜsγdÎ�ã8x ΒÏ∅š #$!©%Ït 2Ÿÿx�ãρ#( (   ]١٩ = ٤٩٤=   ]٥٥ – ٥٤ : آل عمران 
 ×٢٦  

) ρuΒt6x�ãρ#( ρuΒt6x�t #$!ª ( ρu#$!ª zy�ö�ç #$9øϑy≈3Å�Ìt ( = ١٥٧  
) ƒt≈èÏŠ¤|# )ÎΤoÎ’ ΒãGtθuùjÏ‹�š ρu‘u#ùÏèã7y )Î<n’¥ ( = ١٥٧  

) (#ρã� x6tΒuρ t� x6tΒuρ ª! $# ( ª! $#uρ ç� ö�yz tÌ� Å3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθtGãΒ 

ρu‘u#ùÏèã7y )Î<n’¥ (  ] ١٩ × ١٩ = ٣٦١ =  ]٥٥ – ٥٤: آل عمران  
) ρuΒãÜsγdÎ�ã8 ΒÏ∅š #$!©%Ït 2Ÿÿx�ãρ#( ( = ٧ × ١٩ = ١٣٣  

ويف املسألة الكاملة التالية ، نرى كيف يرتّه اهللا تعاىل عيسى عليه السالم عن كونه .. 
  ..تل أو صِلب قد قُ
) (#ρã� x6tΒuρ t� x6tΒuρ ª! $# ( ª! $#uρ ç� ö�yz tÌ� Å3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθtGãΒ 

y7 ãèÏù# u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã� ÎdγsÜ ãΒuρ š∅ ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 ã≅ Ïã%ỳ uρ tÏ%©!$# x8θãè t7 ¨?$# s−öθ sù šÏ%©!$# (# ÿρ ã�xÿ x. 

4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝ à6ãèÅ_ ö� tΒ ãΝ à6ômr' sù öΝä3oΨ ÷� t/ $ yϑŠÏù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÿ Î=tF÷‚ s? ( ] آل 

  ١٠٧٧ = ] ٥٥ – ٥٤: عمران 



 

) öΝ ÎγÏ9 öθ s%uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖù= tGs% yx‹Å¡ pRùQ$# |¤ŠÏã t ø⌠$# zΝ tƒó� tΒ tΑθß™ u‘ «! $# $ tΒuρ çνθè=tFs% $ tΒuρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ 

tµ Îm7ä© öΝ çλm; 4 ¨β Î)uρ tÏ%©!$# (#θàÿ n=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟù=Ïæ �ωÎ) tí$t7Ïo? $# Çd©à9 $# 4 $ tΒuρ 

%sFt=èθνç ƒt)ÉŠΖK$ ∪∠∈⊇∩ /t≅ ‘§ùsèyµç #$!ª )Î9s‹øµÏ 4 ρu.x%βt #$!ª ãt•Íƒ“¹# my3ÅŠΚ\$ ( ] ١٥٨ – ١٥٧:  النساء [ = 
١٠١٣  

١١٠ × ١٩ = ٢٠٩٠  =١٠١٣+  ١٠٧٧  
ويف توازن القيم العددية بني العبارتني القرآنيتني التاليتني ، يف هذه املسألة ، بيانٌ يف .. 

  ..هذه احلقيقة 
) ρuΒt$ %sFt=èθνç ƒt)ÉŠΖK$ (  ] ٧٩ = ] ١٥٧: النساء  
) /t≅ ‘§ùsèyµç #$!ª )Î9s‹øµÏ 4 (  ] ٧٩ = ] ١٥٨: النساء  

  ..املة التالية بيانٌ إعجازي يف إظهار هذه احلقيقة ويف املسائل الك.. 
) (#ρã� x6tΒuρ t� x6tΒuρ ª! $# ( ª! $#uρ ç� ö�yz tÌ� Å3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθtGãΒ 

y7 ãèÏù# u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã� ÎdγsÜ ãΒuρ š∅ ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 ã≅ Ïã%ỳ uρ tÏ%©!$# x8θãè t7 ¨?$# s−öθ sù šÏ%©!$# (# ÿρ ã�xÿ x. 

4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) öΝ à6ãèÅ_ ö� tΒ ãΝ à6ômr' sù öΝä3oΨ ÷� t/ $ yϑŠÏù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÿ Î=tF÷‚ s? ( ] آل 

  ١٠٧٧ = ] ٥٥ – ٥٤: عمران 
 ) ρuΒt$ %sFt=èθνç ρuΒt$ ¹|=n7çθνç ρu9s≈3Å ©ä7mÎµt ;mλçΝö 4 (  ] ١٧٤ =  ]١٥٧: النساء  
) ρuΒt$ %sFt=èθνç ƒt)ÉŠΖK$ (  ] ٧٩ =  ]١٥٧: النساء  

٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠  =٧٩ + ١٧٤ + ١٠٧٧  
) $tΒuρ çνθè=tFs% $ tΒuρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ tµÎm7 ä© öΝ çλm; 4 ¨βÎ) uρ tÏ%©!$# (#θàÿn=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ 

Μçλ m; Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟù=Ïæ �ωÎ) tí$ t7Ïo? $# Çd©à9 $# 4 $tΒ uρ çνθè=tFs% $ KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù§‘ ª! $# Ïµø‹ s9Î) 4 (  ] النساء :

٣٤ × ١٩ = ٦٤٦ =  ]١٥٨ – ١٥٧  



 

) ãÏŠ¤| ( = ٣٤  
) öΝ Ïδ Ì� øÿ ä3 Î/ uρ öΝ Îγ Ï9 öθ s% uρ 4’ n? tã zΟ tƒ ö� tΒ $ ·Ζ≈ tF öκ æ5 $ VϑŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ öΝ Îγ Ï9 öθ s% uρ $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= tG s% yx‹ Å¡ pR ùQ $#  |¤Š Ïã 

t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ tΑθ ß™ u‘ «! $# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 ¨β Î) uρ t Ï% ©! $# (#θ àÿ n= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 

7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m;  Ïµ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ �ω Î) tí$ t7 Ïo? $# Çd ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É) tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµ yè sù §‘ ª! $# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 
tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ β Î) uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# �ω Î) ¨ s ÏΒ ÷σ ã‹ s9  Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s%  Ïµ Ï? öθ tΒ ( tΠ öθ tƒ uρ 

#$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ƒt3äθβã ãt=n�öκÍΝö −yκÍ‹‰Y# (  ] ٨١ × ١٩ = ١٥٣٩  = ]١٥٩  – ١٥٦: النساء  
 ) ööΝ Îγ Ï9 öθ s% uρ 4’ n? tã zΟ tƒ ö� tΒ $ ·Ζ≈ tF öκ æ5 $ VϑŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ öΝ Îγ Ï9 öθ s% uρ $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= tG s% yx‹ Å¡ pR ùQ $#  |¤Š Ïã t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ 

tΑθ ß™ u‘ «! $# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹  Å3≈ s9 uρ tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 ¨β Î) uρ t Ï% ©! $# (#θ àÿ n= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 
Βt$ ;mλçΜ /ÎµÏ ΒÏô æÏ=ùΟA )Îω� #$?oÏ7t$ít #$9à©dÇ 4 (  ] ــساء  × ١٩ = ٨٧٤  = ]١٥٧  – ١٥٦ :الن

٤٦  
حوار أكثر مـن    ( وقد بينت هذه املسألة بشكٍل مفَصل يف كتاب املعجزة الكُربى           .. 
  ) ..جريء 
‰ß ( الذي بشر به عيسى ، هو        rوملّا كان اسم الرسول     ..  uΗ ÷q r& ( (     وملّا كان معراج ،

‰ß (الرسول   uΗ ÷q r& ( (       قد متّـا مـن         مماثالً لرفع عيسى عليه السالم ، و واملعراج ملّا كان الرفع

‰Ï ( :املسجد األقصى ، فإننا أمام مسألٍة كاملٍة عناصرها          Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# (   ،)  |¤Š Ïã 

( ، ) ß‰ uΗ ÷q r& ( ( ..           ناة حلروف عناصر هذه املسألة جند أنوفق معيار   – وجبمع القيم العددي 
  .. أمام مسألٍة كاملة –معجزة إحدى الكُبر 

) #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #${F%øÁ|$ (  =٩٨ + ) ãÏŠ¤| (  =٣٤ + ) &rq÷Ηu‰ß ( (  =١٧١ = ٣٩ 
 =٩ × ١٩  



 

 ، مسالةً كاملةً كمـا      rولو أخذنا مسألة اإلسراء واملعراج اليت حدثت مع الرسول          
رأينا ، مع مسألة رفع عيسى عليه السالم ، مسألةً كاملةً كما رأينا أيـضاً ، لكنـا أمـام              

‰Ï ( :لتاليـة   العناصر ا  Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# ( ( ، ) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# (   ،) ß‰ uΗ ÷q r& ( (   ،) 

Ó‰ £ϑ pt ’Χ (   ،)  |¤Š Ïã (  ..           ، نة هلذه العناصـرة للحروف املكوولو قمنا جبمع القيم العددي
  ..لرأيناها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# ( (  =٩١ + ) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ $# (  =٩٨ + ) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  =

٣٩ + ) Χ’tpϑ£‰Ó (  =٤٢ + ) ãÏŠ¤| ( = ١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ٣٤   

‰Ï (: وهكذا نرى أنّ الرسالة اخلامتة وريثةُ املـسجدين         ..  Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# ( (   ،) 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø% F{ الرساالت السماوية كان برعايـِة اهللا تعـاىل        ، وهذا طبيعي فتدرج      ) #$
احلاملة ملنهج اهللا تعاىل    تلك الرسالة   وريثة لكلِّ الرساالت السابقة ،      للوصول إىل الرسالة ال   

  .. إىل البشريِة مجعاء 
وكون عيسى عليه السالم ِعلماً للساعة ، وكون هذه الساعة تأيت بغتةً ، وكـون               .. 

كمـا  ) القرآن الكـرمي    (  ، وبالكتاب الذي سيحكم به       مجيع أهل الكتاب سيؤمنون به    
  ..سنرى ، فإنَّ كلّ ذلك مسألةٌ كاملةٌ تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

) ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ (  ] ٧٥  = ]٦١: الزخرف  
) ö≅ yδ šχρã� ÝàΖtƒ �ω Î) sπ tã$¡¡9 $# β r& Ο ßγ uŠÏ?ù' s? Zπ tFøó t/ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ (  ] ٦٦: الزخرف 

[ = ٢٧٦  
) βÎ) uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# �ω Î) ¨s ÏΒ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÏµÏ? öθ tΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝ Íκö� n= tã 

−yκÍ‹‰Y# (  ] ٣١٤  = ]١٥٩: النساء  
٣٥ × ١٩ = ٦٦٥  =٢٧٦ + ٧٥ + ٣١٤  



 

.. باع الظنوالقول بالقتل والصلب وات ة –عند أهل الكتاب  – فالشكيف ماهي 
 كُلُّ ذلك ينتهي عند الرتول الثاين لعيسى عليه السالم ، حيثُ يؤمن ،عيسى عليه السالم 

ويف تساوي القيم العددية بني العبارتني القرآنيتني التاليتني أكرب دليٍل .. أهل الكتاب به 
  ..على ذلك 
) ¨βÎ) uρ tÏ%©! $# (#θàÿn=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλm; ÏµÎ/ ôÏΒ AΟ ù=Ïæ �ωÎ) tí$ t7Ïo? $# Çd©à9 $# 4 (  ]

  ٣١٤ = ] ١٥٧: النساء 
) βÎ) uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# �ω Î) ¨s ÏΒ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÏµÏ? öθ tΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝ Íκö� n= tã 

−yκÍ‹‰Y# (  ] ٣١٤  = ]١٥٩: النساء  
 ل أهل الكتاب ، فعدميف نزوله الثاين يكونالقول بقتله عليه السالم وبصلبه من ِقب ..  
) ρuΒt$ %sFt=èθνç ρuΒt$ ¹|=n7çθνç (  ] ١٠٤=   ]١٥٧: النساء  
) βÎ) uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# �ω Î) ¨s ÏΒ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÏµÏ? öθ tΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝ Íκö� n= tã 

−yκÍ‹‰Y# (  ] ٣١٤=   ]١٥٩: النساء  
٢٢ × ١٩ = ٤١٨  =٣١٤ + ١٠٤  

   ..عدم قتِله عليه السالم ، وعدم صلبه ، كان نتيجة أن رفعه اهللا تعاىل إليهو.. 
) ρuΒt$ %sFt=èθνç ρuΒt$ ¹|=n7çθνç (  ] ١٠٤=   ]١٥٧: النساء  
) $ tΒuρ çνθè=tFs% $KΖŠÉ) tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyèsù §‘ ª! $# Ïµ ø‹ s9Î) 4 tβ%x. uρ ª! $# # ¹“ƒÍ•tã $\ΚŠÅ3 ym (   ] ١٥٧: النساء 

– ٢٩٥ =  ]١٥٨   
٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٢٩٥ + ١٠٤  

إذاً مسألة القول بصلبه عليه السالم وقتله ، واتخاذه وأمه إهلني من دون اهللا تعاىل ، .. 
فاته عليه السالم ساحتها منذ أن توفّاه اهللا تعاىل ورفعه إليه ، إىل نزوله الثاين ، أي يف فترة و

  ..فعيسى اآلن متوفّى وليس ميتاً .. 



 

هذه احلقيقة نراها جلية يف تكامل قول اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم بأنه سيتوفّاه .. 
øŒ (.. ويرفعه إليه ويطهره من الذين كفروا  Î) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š�‹ ÏjùuθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘uρ ¥’ n<Î) 

x8ã� Îdγ sÜãΒuρ š∅ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã�xÿ Ÿ2 ( ] مع قول عيسى عليه السالم يوم ] ٥٥:  آل عمران ، 
 اهللا تعاىل رقيب على وأنَّالقيامة ، بأنه عليه السالم مل يكن يعلم ماذا حدث حني وفاته ، 

ϑ£$ (..  جلّ وعال على كلِّ شيٍء شهيد وأنهالذين كفروا أثناء وفاته ،  n=sù Í_tGøŠ©ù uθs? |MΨ ä. 

|MΡ r& |=‹ Ï%§�9$# öΝÍκ ö� n=tã 4 |MΡr& uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− (  ] هذا التكامل يف ..   ]١١٧: املائدة
  ..املعىن والدالالت ، نراه تكامالً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

) øŒÎ) tΑ$s% ª! $# # |¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š�‹ Ïjùuθ tGãΒ y7 ãèÏù# u‘uρ ¥’ n<Î) x8ã� Îdγ sÜ ãΒuρ š∅ ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 ( 
  ٣٣٧ = ] ٥٥:  آل عمران [

 ) $£ϑ n=sù Í_tGøŠ©ù uθs? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹Ï%§�9 $# öΝ Íκ ö� n=tã 4 |MΡ r&uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &óx« î‰‹ Íκy− (  ] املائدة :

٣٠٩ =  ]١١٧  
٣٤ × ١٩ = ٦٤٦  =٣٠٩ + ٣٣٧  

) ãÏŠ¤| ( = ٣٤  
   .. التاليتنيملسألتني الكاملتنينرى ا – أيضاً –وداخل هذه املسألة الكاملة نرى 

) ƒt≈èÏŠ¤|# )ÎΤoÎ’ ΒãGtθuùjÏ‹�š ρu‘u#ùÏèã7y )Î<n’¥ (  =١٥٧  
) ùs=nϑ£$ ?sθuù©ŠøGt_Í .äΨM| &rΡM| #$9�§%Ï‹=| ãt=n�öκÍΝö 4 (  =١٨٥  

١٨ × ١٩ = ٣٤٢  =١٨٥ + ١٥٧  
) ρuΒãÜsγdÎ�ã8x ΒÏ∅š #$!©%Ït 2Ÿÿx�ãρ#( ( = ٧ × ١٩ = ١٣٣  

 األنبياء واملرسلني عليهم السالم ، نرى حموراً ميثّل األمن واهلداية اليت يأمر             ويف أمساء .. 
وهذا احملور مـسألةٌ   .. االقتداء داهم   ) وريث الرساالت السماوية     ( rاهللا تعاىل رسوله    

  ..كاملة تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 



 

) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγs9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρß‰ tGôγ•Β ∩∇⊄∪ y7 ù=Ï? uρ 
!$ uΖ çF ¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠ s?# u zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4’ n? tã  Ïµ ÏΒ öθ s% 4 ßì sù ö� tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ  ¨Β â !$ t± ®Σ 3 ¨β Î) š� −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪ 
$ uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ 4 ˆξ à2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθ çΡ uρ $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% (  ÏΒ uρ  Ïµ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ 

z≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ y# ß™θ ãƒ uρ 4 y›θ ãΒ uρ tβρ ã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩∇⊆∪ $ −ƒ Ì� x. y— uρ 4 z� øt s† uρ 
4 |¤Š Ïã uρ }̈ $ u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. z ÏiΒ š Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ yì |¡ uŠ ø9 $# uρ }§ çΡθ ãƒ uρ $ WÛθ ä9 uρ 4 yξ à2 uρ 

ùsÒ�=ùΨo$ ãt?n’ #$9øèy≈=nϑÏt (  ]  ٩٨ × ١٩ = ١٨٦٢=    ]٨٦ – ٨٢: األنعام  
ولو أخذنا أمساء املرسلني الواردين يف هذا احملور ، لرأيناهم مسألة كاملة يف معيـار             .. 

  ..معجزة إحدى الكُبر 
) )Î/ö�t≡δÏŠΟ (  =٣٥ + ) )Î™ósy≈,t ( = ٤٨ + ) ƒtè÷)àθ>z (  =٤٦ +  ) Ρçθyî (  =

٢٦ + ) Šy#ρã…Šß (  =٣٨ + ) ™ß=n‹øϑy≈z ( (  =٣٠ + ) &rƒ•θ>z (  =٢١  +) ƒãθ™ß#ß  ( 
 =٣٩ + ) Βãθ›y# (  =٢٥ + ) δy≈�ãρβt (  =٢٣ + ) —y2Ÿ�Ìƒ−$! (  =٤٩ + ) †stø�z4 ( 
 =٣١ + ) ãÏŠ¤| (  =٣٤ + ) )Î9ø‹u$}̈ (  =٢٥ + ) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ (  =٤٠ + ) #$9øŠu¡|ìy  

(  =٣٦ + ) ƒãθΡç§} (  =٢٩ + ) 9äθÞ7 (  =٣٢ × ١٩ = ٦٠٨=  ٣٣  
ويف احللقة اُألوىل من املرحلة الثانية ، نرى ثالثة حماور رئيسة ، كلٌّ منها مسألةٌ كاملةٌ                

  :، وهذه احملاور هي 
و أنبياء املرحلة الثانية ،     فإبراهيم عليه السالم أب   ..  حمور إبراهيم وإمساعيل وأمحد      – ١

وهو وإمساعيل رفعا القواعد من البيت الذي ورثته الرسالة اخلامتة ، وأمحد هو اسم الرسول               
ـ نسل إبراهيم    من   r، والنيب   املبشر به يف احللقة األوىل من املرحلة الثانية          رب إمساعيـل   ع

  .. معجزةُ إحدى الكُبر –اً  أيض– هذه املسألة الكاملة تصدق تكاملَها ..عليهما السالم 



 

) )Î/ö�t≡δÏŠΟ (  =٣٥  +) )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ (  =٤٠  +) &rq÷Ηu‰ß ( (  =١٩ = ١١٤ = ٣٩ 
 ×٦  

  ..فصفة احللم عند إبراهيم عليه السالم مسألةٌ كاملة .. 
) )Îβ ̈)Î/ö�t≡δÏŠΟz {Vρ≡̈νî my=ÎŠΟÒ  (   ] ٨٤ = ] ١١٤:  التوبة  
) )Îβ ̈)Î/ö�t≡δÏΛt 9s⇔y=ÎΛî &rρ≡̈ν× Β•ΨÏŠ=Ò (   ] ١٠٦ = ] ٧٥ : هود  

١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ١٠٦ + ٨٤  
وصفة احللم هذه ورثها إمساعيل عليه السالم مسألةً كاملةً تصدق تكاملها معجزةُ            .. 

  ..إحدى الكُبر 
) ùs6t±¤�öΡt≈µç /Îóä=n≈ΟA my=ÎŠΟ5 (  ] ٧ × ١٩ = ١٣٣  =  ]١٠١: الصافات  

ليم هو إمساعيل ، الذي ورث صفة احللم عن أبيه إبراهيم عليه            ومما يؤكّد أنَّ الغالم احل    
السالم ، أنّ اآليات التالية هلذه اآلية الكرمية واليت تصور قصة الذبيح مسألةٌ كاملة تكتمل               

  ..قبل تبشري إبراهيم عليه السالم بإسحاق عليه السالم 
) ùs6t±¤�öΡt≈µç /Îóä=n≈ΟA my=ÎŠΟ5 (  ] ٧ × ١٩ = ١٣٣=    ]١٠١: الصافات  

) $ ¬Ηs>sù x÷n=t/ çµyè tΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑø9$# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö�ÝàΡ $$sù #sŒ$tΒ 2”t� s? 4 
%s$Αt ƒt≈'̄r/tMÏ #$ùøèy≅ö Βt$ ?èσ÷Βt�ã ( ™yFtfÉ‰ßΤÎ’þ )Îβ ©x$!u #$!ª ΒÏz #$9Á¢≈9É�Ît (  ] ١٠٢: الصافات[  =  

٦٤٥  
) ùs=nϑ£$! &r™ó=nϑy$ ρu?s#©&ã… 9Ï=ùfy7ÎÈ (  ] ١٠٩ =  ]١٠٣: الصافات  

) ρuΡt≈‰yƒ÷Ψo≈µç &rβ ƒt≈¯*Î/ö�t≡δÏŠΟÞ (  ] ٨٥ =  ]١٠٤: الصافات  

) %s‰ô ¹|‰£%øM| #$9�”öƒt$! 4 )ÎΡ¯$ .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9øϑßsó¡ÅΖÏt (  ] ٢٦٠  =  ]١٠٥: الصافات  

) )Îχ� δy≈‹x# ;mλçθu #$9ø7t=n≈¯σà#( #$9øϑß7Îß (  ] ٨٨  =  ]١٠٦: الصافات  



 

) ρuùs‰yƒ÷Ψo≈µç /Î‹É/öx? ãtàÏŠΟ5 (  ] ١٥٣  =  ]١٠٧: الصافات  

) ρu?s�t.øΨo$ ãt=n‹øµÏ ûÎ’ #$ψFzÅ�Ìt (  ] ١٢٥  =  ]١٠٨: الصافات  

) ™y=n≈Νí ãt?n’# )Î/ö�t≡δÏŠΟz (  ] ٧١  =  ]١٠٩: الصافات  

) .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9øϑßsó¡ÅΖÏt (  ] ١٤٣  =  ]١١٠: الصافات  

) )ÎΡ¯µç… ΒÏô ãÏ6t$ŠÏΡt$ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš (  ] ٨٨ =  ]١١١: الصافات  
١٩٠٠ = ٨٨+١٤٣+٧١+١٢٥+١٥٣+٨٨+٢٦٠+٨٥+١٠٩+٦٤٥+١٣٣ = 

١٠٠ × ١٩    
) ρu0o³¤�÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (  ] ١٩ = ١٩٠ =  ]١١٢: الصافات × 
١٠    

فالغالم احلليم الذي تعرض ملسألة الذبح ، دخل يف مسألة كاملة انتهت قبل التبشري              .. 
غـري إسـحاق عليـه      ( وبالتايل هو االبن اآلخر     .. بإسحاق عليه السالم كمسألٍة كاملة      

  ..، وبالتايل هو إمساعيل عليه السالم ) السالم 
الرسول أمحـد   ) بعده ( رثها فإمساعيل عليه السالم ورث صفة احللم اليت و       .. وهكذا  

  ..املبشر به يف تلك احللقة 
      

 ) ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) (                 ) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î)      (            ) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  
  
 حمور إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهـارون وداود وسـليمان            – ٢

لّق عوهو حمور ت  )  .. ر به ، قبل والدته      عيسى عليه السالم املبش   ( واملسيح عيسى ابن مرمي     
بين إسرائيل بإبراهيم عليه السالم ، وبصفة العلم ، وتفاعلهم مـع الرسـاالت والكتـب                

  ..والصحف واأللواح اليت أُنزلت إليهم 



 

ÒΟŠ (فصفة   Î= tæ (             قا إسحاق ويوسف عليهما السالم ، مسألةً كاملةً تـصد وصف
ر تكاملَها معجزةُ إحدى الكُب..  

) )ÎΤoÎ’ myÿÏŠáî æt=ÎŠΟÒ (    ] ٩٩=  ] ٥٥: يوسف  

) )ÎΡ$̄ Ρç;u³eÅ�ç8x /Îóä=n≈ΟA æt=ÎŠΟ5 (   ] ١٢٢=  ] ٥٣: احلجر  
) ρu0o±¤�ãρνç /Îóä=n≈Ν? æt=ÎŠΟ5 (     ] ١٢١=  ] ٢٨: الذاريات  

١٨ × ١٩ = ٣٤٢ = ١٢١ + ١٢٢ + ٩٩  
الغـالم العلـيم    ( عليه السالم   وداخل هذا احملور نرى مسألة كاملة متتد من إسحاق          

 (، إىل يوسف عليه السالم الذي وصف ذه الصفة          ) الذي بشر به إبراهيم عليه السالم       

ÒΟŠ Î= tæ (   ن بين إسرائيل ، مروراً بيعقوب عليه السالمةَ تكووالذي كان بداي ،..  

) )Î™ósy≈,t (  =٤٨ + ) ƒtè÷)àθ>z (  =٤٦ + ) ƒãθ™ß#ß ( = ١٩ = ٣١٣=   ٣٩ 
 ×٧  

عن إبراهيم عليه السالم ، امتد إىل موسى وهـارون  ) أيضاً ( وهذا احملور الذي تفرع  
عليهما السالم ، وإىل داود وسليمان عليهما السالم ، حيث تفاعل بنو إسرائيل مع هـذا                

  ..العلم ، ومع اآليات اليت فيها من البالء ما هو مبني 
) Ï‰ s)s9 uρ öΝ ßγ≈ tΡ ÷� tI÷z$# 4’ n? tã AΟ ù=Ïã ’ n?tã tÏΗs>≈ yè ø9$# ∩⊂⊄∪ Μßγ≈ oΨ ÷� s?# uuρ zÏiΒ ÏM≈ tƒFψ $# $ tΒ ÏµŠÏù (# Ôσ ¯≈ n=t/ êÎ7 •Β 
  ١٦ × ١٩ = ٣٠٤=  ] ٣٣ – ٣٢: الدخان [   )

فبعد سليمان عليه السالم ، وصل الكفر يف بين إسرائيل إىل ذروته ، لدرجة أنهـم                .. 
  ..وا ما تتلو الشياطني على ملكه اتهموا سليمان عليه السالم بالكفر ، واتبع

) (#θãè t7 ¨?$# uρ $ tΒ (#θè=÷Gs? ßÏÜ≈ u‹¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù=ãΒ z≈ yϑø‹ n=ß™ ( $tΒuρ t� xÿŸ2 ß≈ yϑø‹ n=ß™ £Å3≈ s9 uρ 
šÏÜ≈u‹ ¤±9 $# (#ρã� xÿx. tβθßϑÏk=yè ãƒ }̈ $̈Ψ9 $# t� ósÅb¡9 $# !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé& ’ n?tã È÷ x6n=yϑø9 $# Ÿ≅ Î/$t6Î/ |Nρã�≈ yδ 

šVρã�≈tΒuρ 4 $tΒ uρ Èβ$yϑÏk=yèãƒ ô ÏΒ >‰ tnr& 4®L ym Iωθà) tƒ $ yϑ¯Ρ Î) ßøtwΥ ×π oΨ ÷GÏù Ÿξsù ö� àÿ õ3s? ( tβθßϑ¯=yè tGuŠsù $ yϑßγ÷Ψ ÏΒ $ tΒ 



 

šχθè%Ìh� xÿ ãƒ  ÏµÎ/ t÷t/ Ïö� yϑø9 $# ÏµÅ_ ÷ρy— uρ 4 $ tΒuρ Ν èδ tÍh‘!$ ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ ymr& �ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 4 tβθçΗ©> yètGtƒ uρ $ tΒ 
öΝ èδ”� àÒ tƒ Ÿωuρ öΝ ßγãèxÿΖ tƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θßϑÎ=tã Ç yϑs9 çµ1u� tIô©$# $tΒ …çµ s9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ï∅ÏΒ 9,≈ n=yz 4 š[ø♥ Î6 s9 uρ $ tΒ 

©x�tρ÷#( /ÎµÏÿ &rΡÿà¡|γßΝö 4 9sθö 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtèô=nϑßθχš (    ]١٠٢ × ١٩ = ١٩٣٨=  ] ١٠٢ : البقرة   
افرون من اجلن سخروا بـني يديـه عليـه        فعند سليمان وصل امللك أوجه ، فالك      .. 

السالم ، وكذلك الريح جتري بأمره ، واجلبال كانت تأوب مع والده داود عليه السالم ،                
  ..حيث ورث سليمانُ داود 

وهكذا نرى أننا أمام حموٍر امتد من إبراهيم عليه السالم إىل إسحاق الذي بـشر بـه                 
 فيوسف ، ومن مثّ موسى وهارون عليهما السالم ، ومن           إبراهيم عليه السالم ، فيعقوب ،     

               ةُ أوجها بعد موت سليمان ، واستمرمثّ داود وسليمان عليهما السالم ، حيث بلغت املادي
هذا احملور إىل أن بشرت مرمي عليها السالم بعيسى ، أي إىل قبل والدة عيسى عليه السالم                 

ßxŠ (، أي إىل االسم    Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ö� tΒ (   فقد رأينا أنّ عيسى عليه السالم شـارك ،

) ذا االسم يف رسم صورة مرحليت الرساالت السماوية ، إضافة إىل امسـه               |¤Š Ïã (  .. 
  ..وعناصر هذا احملور نراها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) ) (  =٣٥ + ) t,≈ ys ó™ Î) (  =٤٨ + ) z>θ à) ÷è tƒ (  =٤٦ + ) ß# ß™θ ãƒ (  
 =٣٩ + ) # y›θ ãΒ (  =٢٥ + ) tβρ ã�≈ yδ (  =٢٣ + ) ßŠ… ãρ# yŠ (  =٣٨ + ) z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( 
(  =٣٠ + ) #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =٢١ × ١٩ = ٣٩٩  = ١١٥     

  
         ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) ) (                            ) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ö� tΒ (  
  



 

، وهو حمور النفخة الروحية يف املادية       ) بعد والدته   (  حمور زكريا وحيىي وعيسى      – ٣
اليت انصبغت ا منهجية بين إسرائيل ، وحمور التبشري بنيب البشرية مجعاء ، وحمور التمهيـد           

  .. للرسالة اخلامتة 
) —y2Ÿ�Ìƒ−$! (  =٤٩ + ) †stø�z4 (  =٣١ + ) ãÏŠ¤| (  =١٩ = ١١٤ = ٣٤ × 

٦  
  

        ) !$ −ƒ Ì� Ÿ2 y— (                ) 4 z� øt s† (               )  |¤Š Ïã (       
  

فخطاب املالئكة ملرمي عليها السالم اصطفاًء وتبشرياً بعيـسى عليـه الـسالم ،              .. 
ا مسألةً كاملـةً يف     وخطاب املالئكة لزكريا عليه السالم تبشرياً بيحىي عليه السالم ، نرامه          

  ..معيار معجزة إحدى الكُبر 
) çµ ø? yŠ$oΨ sù èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uθèδ uρ ÖΝÍ← !$s% ’ Ìj?|Áãƒ ’ Îû É>#t� ósÏϑø9 $# ¨βr& ©! $# x8 ç�Åe³u; ãƒ 4z�ós u‹ Î/ $ P%Ïd‰|Á ãΒ 7πyϑÎ=s3Î/ 

ΒiÏz #$!« ρu™y‹hÍ‰Y# ρumyÁÝθ‘Y# ρuΡt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅt (   ] ٦٢٨=  ] ٩٣: آل عمران  
) øŒÎ) uρ ÏM s9$s% èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79 xÿsÜ ô¹$# Ï8t� £γsÛuρ Å79xÿ sÜ ô¹$# uρ 4’ n?tã Ï !$ |¡ÎΣ 

#$9øèy≈=nϑÏš (   ] ٤٠٩=  ] ٤٢: آل عمران  
) ƒt≈ϑy�öƒtΟÞ #$%øΨãLÉ 9Ï�t/nÎ7Å ρu#$™ó∨ß‰Ï“ ρu#$‘ö.xëÉ Βtìy #$9�§≡.ÏèÏš (    ] ٣٤: آل عمران [  =
٢٥٤  
) øŒÎ) ÏM s9$s% èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8 ç�Åe³ u;ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ 

ρu_ÅŠγY$ ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ ρuΒÏz #$9øϑß)s�§/Ît (      ] ٥٥٣=  ] ٤٥: آل عمران  
) ρuƒã6x=kÏΝã #$9Ψ$̈}̈ ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï ρu2ŸγôξW ρuΒÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (    ] ٤٦: آل عمران [  =
١٨٩  



 

١٠٧ × ١٩ = ٢٠٣٣ = ١٨٩ + ٥٥٣ + ٢٥٤ + ٤٠٩ + ٦٢٨  
zΝ (:  امسان مها    – يف القرآن الكرمي     –وملرمي عليها السالم    ..  tƒ ó� s∆ (   ،) zΝ tƒ ó� s∆ |M oΨ ö/ $# 

tβ≡ t� ôϑ Ïã (  .. ر وهذان االمسان مسألة كاملة يف معيارمعجزة إحدى الكُب..  

) ∆s�óƒtΝz ( = ٢٢ ،، ) ∆s�óƒtΝz #$/öΨoM| ãÏϑô�t≡βt ( = ٧٣  

٥ × ١٩ = ٩٥  =٧٣ + ٢٢  
ولو أخذنا تبشري املالئكة لزكريا ومرمي عليهما السالم ، وتبشري اهللا تعاىل لزكريـا              .. 

ـ                سألةً كاملـةً   عليه السالم ، واستجابته له ، ونفخ الروح يف مرمي عليها السالم ، لرأينا م
  ..تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

) çµ ø? yŠ$oΨ sù èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uθèδ uρ ÖΝÍ← !$s% ’ Ìj?|Áãƒ ’ Îû É>#t� ósÏϑø9 $# ¨βr& ©! $# x8 ç�Åe³u; ãƒ 4z�ós u‹ Î/ $ P%Ïd‰|Á ãΒ 7πyϑÎ=s3Î/ 
ΒiÏz #$!« ρu™y‹hÍ‰Y# ρumyÁÝθ‘Y# ρuΡt;ÎŠw$ ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅt (   ]٦٢٨=  ] ٣٩ : آل عمران  

) øŒÎ) ÏM s9$s% èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Ï8 ç�Åe³ u;ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ 
ρu_ÅŠγY$ ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ ρuΒÏz #$9øϑß)s�§/Ît (      ] ٥٥٣=  ] ٤٥: آل عمران  

) ρuƒã6x=kÏΝã #$9Ψ$̈}̈ ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï ρu2ŸγôξW ρuΒÏz #$9Á¢≈=ÎsÅš (    ] ٤٦: آل عمران [  =
١٨٩  
) ƒt≈“t2Ÿ�Ìƒ−$! )ÎΡ¯$ Ρç;u³eÅ�ç8x /Îóä=n≈ΟA #$™óϑßµç… †stø�z4 9sΝö Υwgøèy≅ !©&ã… ΒÏ %s6ö≅ã ™yϑÏŠw$ (   ] ٧: مرمي [  =
٣٢٠  
) ùs$$™óGtfy6öΖu$ 9sµç… ρuρuδy6öΖu$ 9sµç… ƒtsó�z4 (     ]١٥١=  ] ٩٠: نبياء األ  
) ρu#$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٥٠ =  ]٩١: األنبياء   

) zΝ tƒ ó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡t� ôϑÏã ûÉL ©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $ yγy_ ö� sù $sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠÏù ∅ÏΒ $ oΨ Ïmρ•‘ (     ] التحرمي :

٣٢٢ =  ]١٢  



 

١٩ = ٢٤١٣ = ٣٢٢ + ٢٥٠ + ١٥١+  ٣٢٠ + ١٨٩ + ٥٥٣ + ٦٢٨ × 
١٢٧  

$ (وكلمة   wŠ Î6 مل ترد يف القرآن الكرمي إالّ ليحىي وعيسى عليهما السالم ، فـيحىي       ) ¹|
عليه السالم آتاه اهللا تعاىل احلكم صبياً ، وعيسى عليه السالم كلّم الناس وهـو يف املهـد                  

  ..معجزة إحدى الكُبر هذه املسألة الكاملة ، نراها كاملةً يف معيار .. صبياً 
) ρuu#?s�÷Ψo≈µç #$:øtç3õΝz ¹|6ÎŠw$ (   ] ١٠٦=  ] ١٢: مرمي  
) %s$9äθ#( .x‹ø#y Ρç3s=kÏΝã Βt .x%χš ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï ¹|6ÎŠw$ (    ] ١٧٩=  ] ٢٩: مرمي   

١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ١٧٩ + ١٠٦  
ن إطـار هـذا     ضم( وكما أنّ التبشري بعيسى وحيىي عليهما السالم مسألةٌ كاملة          .. 
، كما رأينا ، فإنّ هذا احملور يشكلُّ متهيداً للرسالة اخلامتة ، فالتبشري بعيسى عليـه                ) احملور  

  ..السالم ، هو تبشري مبن يبشر برسول الرسالة اخلامتة 
) ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8 ç� Åe³ u; ãƒ 7π yϑ Î= s3 Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒö� tΒ (  ] آل عمران :

٢٨٦ =  ]٤٥   
) ρuΒã6t³eÅ�M# /Î�t™ßθΑ5 ƒt'ùAÎ’ ΒÏ. /tè÷‰Ï“ #$œôÿèµç…ÿ &rq÷Ηu‰ß ( (  ] ٢٢٧ =  ]٦: الصف  

٢٧ × ١٩ = ٥١٣  =٢٢٧ + ٢٨٦  
فلـو  .. وعيسى عليه السالم منذ والدته كان نبياً ومعلّماً حىت ألمه عليها السالم             .. 

 ملسألة املهد ، وما تكلَّمه عيسى عليه السالم يف املهد ، لرأينا             أخذنا الصور القرآنية املصورة   
  ..مسألةً كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

) ρuƒã6x=kÏΝã #$9Ψ$̈}̈ ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï (  ] ٩٨ =  ]٤٦: آل عمران   

) )ÎŒø &rƒ−‰?›�š /Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß̈Ä ?è3s=kÏΟÞ #$9Ψ$̈}̈ ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï (  ]٢٤٨ = ] ١١٠: ملائدة ا   



 

) �ω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î� |  ∩⊄⊆∪  ü“ Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡ è@ 

Å7 ø‹ n= tæ $ Y7 sÛ â‘ $ wŠ ÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í? ä3 sù ’ Î1 u� õ° $# uρ “ Ìh� s% uρ $ YΖ øŠ tã ( $ ¨Β Î* sù ¨ É t� s? z ÏΒ Î� |³ u; ø9 $# # Y‰ tn r& þ’ Í<θ à) sù ’ ÎoΤ Î) 

Ρt‹x‘öNß 9Ï=�§q÷Ηu≈Ç ¹|θöΒY$ ùs=nô &é2Ÿ=kÏΝz #$9ø‹uθöΘu )ÎΣ¡Å‹|$ (  ] ١٠٦٢ =  ]٢٦ – ٢٤: مرمي  

) .x‹ø#y Ρç3s=kÏΝã Βt .x%χš ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï ¹|6ÎŠw$ (  ] ١٥٦ =  ]٢٩: مرمي  

) ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z Í_9 s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $#  Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪   Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t ø r& $ tΒ àMΖ à2 

 Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/ uρ ’ ÎA t$ Î!≡ uθ Î/ öΝ s9 uρ  Í_ ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7 y_ $ |‹ É) x© 

∪⊄⊂∩ ρu#$9¡¡=n≈Νã ãt?n’¥ ƒtθöΠt ρã!Î$N‘ ρuƒtθöΠt &rΒãθVÝ ρuƒtθöΠt &é/öèy]ß my‹|$ (  ] ــرمي  =  ]٣٣ – ٣٠: م
٩٥١  
) ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ (  ] ٢٧٨ =  ]٣٦: مرمي   

١٤٧ × ١٩ = ٢٧٩٣= ٢٧٨+٩٥١+١٥٦+١٠٦٢+٢٤٨+٩٨  
ولو أخذنا جمموع الكلمات اليت قاهلا عليه السالم ألمه أثنـاء خروجـه منـها ،                .. 

لبثه قبل أن يرفعه اهللا تعاىل إىل السماء        كلمة ، أي ما يعادل عدد سنوات         ) ٣٣( لوجدناه  
..  

) �ω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î� |  ∩⊄⊆∪  ü“ Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡ è@ 

Å7 ø‹ n= tæ $ Y7 sÛ â‘ $ wŠ ÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í? ä3 sù ’ Î1 u� õ° $# uρ “ Ìh� s% uρ $ YΖ øŠ tã ( $ ¨Β Î* sù ¨ É t� s? z ÏΒ Î� |³ u; ø9 $# # Y‰ tn r& þ’ Í<θ à) sù ’ ÎoΤ Î) 

ßN ö‘ x‹ tΡ Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 $ YΒ öθ |¹ ô n= sù zΝ Ïk= Ÿ2 é& uΘ öθ u‹ ø9 $# $ |‹ Å¡Σ Î) (  ] ٢٦ – ٢٤: مرمي[  =  )كلمة  )٣٣   
ولو أخذنا جمموع الكلمات اليت قاهلا عليه السالم ليربأ أمه عليها السالم ، لوجدناه              .. 

  ..بثه قبل أن يرفعه اهللا تعاىل إىل السماء كلمة أيضاً ، أي ما يعادل عدد سنوات ل ) ٣٣( 
) ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z Í_9 s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $#  Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪   Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t ø r& $ tΒ àMΖ à2 

 Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/ uρ ’ ÎA t$ Î!≡ uθ Î/ öΝ s9 uρ  Í_ ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7 y_ $ |‹ É) x© 



 

∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠ öθ tƒ ‘N$ Î! ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß] yè ö/ é& $ |‹ ym (   ] ــرمي   ]      ٣٣ – ٣٠: مـ
  ..  كلمة  )٣٣( = 

ونرى أيضاً أنّ قول عيسى عليه السالم يف املهد ، وبعد أن كرب ، حـول مـسألة                  .. 
  ..دق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر وحدانية اهللا تعاىل هو مسألة كاملة ، تص

) )Îβ¨ #$!© ‘u1nÎ† ρu‘u/š6àΝö ùs$$ãô6ç‰ßρνç 3 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ (  ] ٥١: آل عمران[  = 
٢٧٣  
) ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ (  ] ٢٧٨ =  ]٣٦: مرمي  

 ٢٩ × ١٩ = ٥٥١  =٢٧٨ + ٢٧٣  
 قول عيسى عليه السالم حول وحدانية اهللا تعاىل ،          تصورواآلية الكرمية التالية اليت     .. 

نراهـا   ] املعجزة الكربى : كما بينا يف كتاب      [ عليه السالم يف نزوله الثاين        سيقوله وما
  ..مسألة كاملة 

 ) ¨β Î) ©! $# uθèδ ’ În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (  ] ٦٤: الزخرف[ =   
١٥ × ١٩ = ٢٨٥   

فهذه اآلية الكرمية املصورة لقوِل عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين ، تأيت بعد قوله .. 
çµ… ( :تعاىل  ¯ΡÎ) uρ ÖΝ ù=Ïès9 Ïπtã$¡¡=Ïj9 (  ] يف السورِة ذاِتها ، وقبلَ قوِلِه تعاىل ]٦١: الزخرف  ) 

ö≅ yδ šχρã�ÝàΖ tƒ �ωÎ) sπtã$¡¡9$# βr& Ο ßγuŠÏ? ù' s? Zπ tFøót/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ (  ] ٦٦: الزخرف[  ..   
القـرآن  (  وتعليمه للناس الكتاب واحلكمـة    rوقد رأينا كيف أنّ بعثَ الرسول       .. 

  ..مسألةٌ كاملة ) الكرمي وما يتعلّق به 
 ) $ uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (  ] ٢٢ × ١٩ = ٤١٨ =  ]١٢٩: البقرة  



 

) !$ yϑx. $ uΖù=y™ ö‘r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝä3 ø‹n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒuρ ãΝ à6ßϑÏk=yèãƒ uρ 

#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  ]٢١ × ١٩ = ٣٩٩ =  ]١٥١ : البقرة  

) ô‰ s) s9 £ tΒ ª! $# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ� Ïù Zωθ ß™ u‘ ô ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àÿΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n=tæ ÏµÏG≈ tƒ# u 

ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö  ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã  #$9ø3ÅGt≈=|  ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  ] ٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ =  ]١٦٤: آل عمران    
 إضـافة إىل تعلّقهـا      –عاىل لألنبياء الكتاب واحلكمة ، مسألةٌ تعلّقـت         فتعليم اهللا ت  
 بعيسى عليه السالم ، فقوله تعاىل يف اآلية التالية يبين لنا أنَّ تعليم اهللا               - rبالرسول حممد   

  ..تعاىل الكتاب واحلكمة لعيسى عليه السالم ، خيتلف عن تعليمه إياه التوراة واإلجنيل 
) øŒÎ) tΑ$s% ª!$#  |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ö� à2øŒ $# ÉLyϑ÷è ÏΡ y7 ø‹ n=tã 4’ n?tã uρ y7 Ï? t$Î!≡uρ øŒÎ) š�›?‰−ƒ r& Çyρã�Î/ 

Ä ß̈‰ à) ø9$# ÞΟ Ïk=s3è? }̈ $ ¨Ψ9$# ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξôγ Ÿ2uρ ( øŒÎ) uρ š� çFôϑ¯=tæ |=≈tF Å6ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$# uρ sπ1u‘öθ −G9$# uρ 
Ÿ≅‹ ÅgΥM} $#uρ (  (    ] ١١٠: املائدة[   

تعليم عيسى عليه السالم الكتاب واحلكمة ، هو تعليمه القرآن الكرمي ، الذي سيتبعه              ف
 - r ما بني عيسى عليه السالم وحممد        –هذه احلقيقة نراها    .. وحيكم به يف نزوله الثاين      

  ..مسألةً كاملة تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 
) ρuƒãèy=kÏϑßµç #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  ] ١١٦ =  ]٤٨: آل عمران   
) ρu&rΡ“tΑt #$!ª ãt=n‹ø�š #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs (  ] ١٥٧ =  ]١١٣: النساء   
) ρu)ÎŒø æt=¯ϑôFç�š #$9ø6ÅFt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs (   ] ١٤٢ =  ]١١٠: املائدة   
) %s$Αt )ÎΤoÎ’ ãt7ö‰ß #$!« u#?s9_Íz #$9ø3ÅGt≈=| (  ] ١٣٦ =  ]٣٠: مرمي  

٢٩ × ١٩ = ٥٥١  =١٣٦ + ١٤٢ + ١٥٧ + ٦١١  
الذي نراه يف هذه املعادلة ، يشري إىل القرآن الكـرمي ، فالقيمـة               ) ٢٩( والعدد   ..

وهو أيضاً القيمة العدديـة      .. ٢٩ = ) 9ø)à�öu#βã$# (  ) ..٢٩( العددية للقرآن هي العدد     



 

 من الكتـب    قرآن الكرمي عن غريه    ، حيث يتميز ال     ٢٩ = ) s$Αt #$!ª% ( للعبارة القرآنية 
  ..   بكونه قول اهللا تعاىل –ن شاء اهللا تعاىل يف الفصل القادم إ كما سنرى –السماوية 

  ..وقد بين لنا اهللاُُ تعاىل أنَّ القرآن الكرمي ذكر للعاملني ، ستعلم البشرية نبأه بعد حني 
) )Îβ÷ δèθu )Îω� ŒÏ.ø�Ö 9jÏ=ùèy≈>sΗÏt ∪∠∇∩ ρu9sGtè÷=nϑß£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ¥ (  ] ٨٨ – ٨٧:  ص [ = 
١١ × ١٩ = ٢٠٩  
مما يؤكّد أنّ البشرية ستعلم نبأ القرآن الكرمي بعد الرتول الثاين لعيسى عليه السالم ،               و

£ (هو تكامل القيمة العددية لآلية الكرميـة         ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7 tΡ y‰ ÷è t/ ¥ Ïm (     مـع القيمـة

#ãβ (مة  العددية لكل  u ö� à) ø9 ‰Ó ( القيمة العددية لكلمة  مع  ، و  ) #$ £ϑ pt ’Χ ( ،     حيـث الرسـول

 ( القيمة العددية لكلمة  مع   هو من نزل عليه القرآن الكرمي ، و        rحممد   |¤Š Ïã (   حيث ،
   ..عيسى عليه السالم سيحكم بالقرآن الكرمي يف نزوله الثاين 

) ρu9sGtè÷=nϑß£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ¥ (  =١٢٣  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩،،   ) Χ’tpϑ£‰Ó (  =٤٢،،   ) ãÏŠ¤| (  =٣٤  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨  =٣٤ + ٤٢ + ٢٩ + ١٢٣  
الذي ستعلمه البشرية بعد حٍني ، سيكون بعد الرتول الثاين لعيـسى عليـه     وهذا النبأ 

هذه .. به  السالم ، حيث حيكم عيسى عليه السالم بالقرآن الكرمي ، ويؤمن أهل الكتاب              
  ..احلقيقة نراها مسألةً كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

) ρu9sGtè÷=nϑß£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ¥ (  ] ١٢٣ =  ]٨٨: ص  

) βÎ) uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# �ω Î) ¨s ÏΒ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÏµÏ? öθ tΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝ Íκö� n= tã 

−yκÍ‹‰Y# (  ] ٣١٤ =  ]١٥٩: النساء  
٢٣ × ١٩ = ٤٣٧  =٣١٤ + ١٢٣  



 

  ..وهذه احلقيقة نراها أيضاً يف املسألة الكاملة التالية .. 
) βÎ) uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# �ω Î) ¨s ÏΒ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% ÏµÏ? öθ tΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝ Íκö� n= tã 

−yκÍ‹‰Y# (  ] ٣١٤ =  ]٥٩١: النساء  
) ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ (  ] ٧٥ =  ]٦١: الزخرف  
) ö≅ yδ šχρã� ÝàΖtƒ �ω Î) sπ tã$¡¡9 $# β r& Ο ßγ uŠÏ?ù' s? Zπ tFøó t/ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãè ô±o„ (  ] ٦٦: الزخرف 

[ = ٢٧٦  
٣٥ × ١٩ = ٦٦٥  =٢٧٦ + ٧٥ + ٣١٤  

) #$⌠øß Βt�öƒtΟz ( = ٣٥  
يعود ويهبط يف املكان ذاته الذي رفعه اهللا تعاىل منه ،          وهكذا فعيسى عليه السالم س    .. 

وسيحكم بالقرآن الكرمي ، ويكون ذلك إشارةً للساعِة كما رأينا          .. وهو املسجد األقصى    
فمن آدم عليه السالم ، إىل عيسى عليه السالم ، متاثلٌ حيوي بني طرفيه مجيع املرسـلني                 .. 

       ـر ، بـل          عليهم السالم ، من خالل مسألة كاملة تصدق تكاملَها معجزةُ إحـدى الكُب
ومبجموع قيم عددية يطابق متاماً عدد مرات ورود أمساء األنبياء واملرسلني عليهم السالم ،              

يف القرآن الكـرمي    ) ر س ل    ( املطابق أيضاً ملشتقّات اجلذر اللغوي       ) ٥١٣( وهو العدد   
  ..كما رأينا 
) �χÎ) Ÿ≅ sV tΒ 4|¤ŠÏã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sVyϑ x. tΠyŠ# u ( … çµs) n=yz ÏΒ 5># t� è? ¢Ο èO tΑ$s% …çµ s9 ä. ãβθä3 u‹sù 

∪∈∩ #$9øsy,‘ ΒÏ ‘¢/iÎ7y ùsξŸ ?s3ä ΒiÏz #$9øϑßϑôIt�Ît (  ] ١٩ = ٥١٣  = ]٦٠  – ٥٩: آل عمران 
 ×٢٧  

 بالـصلة   [فآدم نفخ اهللا تعاىل فيه من روحه ، أي امتأل جزٌء من نفسه بـالروح                .. 
 ]) القَـدر  ( دد من اهللا تعاىل ، كما رأينا يف تعريف الروح ، يف النظرية الثانية   والقرىب وامل 

وملّا كانت نفس آدم ليست ممتلئةً متاماً بالروح كامتالء نفس عيسى عليه السالم ، فقد               .. 
 ولذلك نرى .. عصى آدم اَهللا تعاىل يف جنة االختبار ، قبل أن جيتبيه اهللا تعاىل وتأتيه النبوة                



 

أنّ اآلية الكرمية اليت تصور دخول آدم عليه السالم ساحة النبوة مسألةٌ كاملـة يف معيـار                 
  ..معجزة إحدى الكُبر 

) #|Âtã uρ ãΠyŠ# u … çµ−/ u‘ 3“uθ tósù ∩⊇⊄⊇∪ §Ν èO çµ≈ t6tGô_ $# …çµ š/u‘ z>$tGsù Ïµ ø‹ n=tã 3“y‰ yδ uρ (   ]١٢١ : طه 

–  ١٠ × ١٩ = ١٩٠  = ]١٢٢  
 rكيف أنّ مسألة املعراج بنفس الرسول ) قصة الوجود (  كتاب لقد رأينا يف.. 

 بالروح األمني r الشريفة روحاً ، حيث التحمت نفسهحصلت بعد أن امتألت نفسه 
ال يفصلهما عن بعضهما إالّ ) الروحي ( عليه السالم ، وأصبحا على درجة من القرب 

$ ΝèO§ (ذاتامها  tΡ yŠ 4’ ¯<y‰ tFsù ∩∇∪ tβ%s3 sù z>$s% È÷ y™öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ÷Š r& ( ] ويف تلك ] ٩ – ٨:  النجم ، 

yr÷ρ# ( الوحي املباشر من اهللا تعاىل rالدرجة الروحية ، تلقّى الرسول  r' sù 4’ n<Î)  ÍνÏ‰ö6 tã !$tΒ 
4yr÷ρ r& (  ] ة للكلمتني ..  ] ١٠: النجمهذه احلقيقة نراها من خالل تكامل القيم العددي :) 

Ó‰ £ϑpt’Χ (  ،) yρ”�9 $# ( ..  

) Χ’tpϑ£‰Ó (  =٤٢ ،، ) #$9�”ρy (  =٣٤   

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٤٢  
وإرسال الروح إىل مرمي عليها السالم ، والنفخ فيها من روح اهللا تعاىل ، يئةً لقـدوم      

  ..عيسى عليه السالم ، مسألةٌ كاملةٌ تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 
) ùs'r‘ö™y=ùΨo$! )Î9sŠøγy$ ‘âρmyΨo$ ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|�Z# ™yθÈƒw$ (   ] ٢٢٦=  ] ١٧: مرمي  
) ρu#$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٥٠ =  ]٩١: األنبياء   

) zΝ tƒ ó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡t� ôϑÏã ûÉL ©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $ yγy_ ö� sù $sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠÏù ∅ÏΒ $ oΨ Ïmρ•‘ (     ]لتحرمي ا :

٣٢٢ =  ]١٢  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٣٢٢ + ٢٥٠ + ٢٢٦  

) ùs'r‘ö™y=ùΨo$! )Î9sŠøγy$ ‘âρmyΨo$ (    =٥ × ١٩ = ٩٥  



 

) ρu#$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٥٠ =  ]٩١: األنبياء   
) #$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠµÏ ΒÏ∅ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٤٤ =  ]١٢: التحرمي  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤  =٢٤٤ + ٢٥٠  
û (ويف هذه املسألة الكاملة ، علينا أن نميز بني دالالت العبـارة القرآنيـة               ..  ÉL ©9 $# uρ 

ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ö� sù $ sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù $ yγŠ Ïù  ÏΒ $ oΨ Ïmρ û ( ، وبني دالالت العبـارة القرآنيـة         ) ‘• ÉL ©9 $# 

ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ö� sù $ sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ ÏΒ $ oΨ Ïmρ  [  فالعبارة األوىل تصور لنا نفخ الروح     ..  ) ‘•
فمرمي عليهـا الـسالم     ..  يف ذات مرمي عليها السالم       ]الصلة واملدد والقرىب من اهللا تعاىل       

 العبارة القرآنية اية هذه   أعطاها اُهللا تعاىل الصلة واملدد والقرىب كوا أحصنت فرجها ، و          
) $ sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù $ yγŠ Ïù  ÏΒ $ oΨ Ïmρ   .. ذه احليثية من الصياغة تؤكّد ذلك  ) ‘•

û (بينما العبارة القرآنيـة      ÉL ©9 $# ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ö� sù $ sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ ÏΒ $ oΨ Ïmρ  فهـي   ) ‘•
يـة  اتصور نفخ الروح يف فرجها عليها السالم ، أي تصور محلها لعيسى عليه السالم ، و          

$ ( العبارة القرآنيةهذه  sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ ÏΒ $ oΨ Ïmρ   .. تؤكّد ذلك ذه احليثية من الصياغة ) ‘•
وعيسى عليه السالم روح من اهللا تعاىل ، فقد أيده اهللا تعـاىل بـروح القـدس ،                  .. 

  ..ولذلك فنفس عيسى عليه السالم امتألت روحاً 
) ρu&rƒ−‰ôΡt≈µç /Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß̈Ä 3 (  ] ١٢٦ =  ]٨٧: البقرة   
) ρu&rƒ−‰ôΡt≈µç /Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß̈Ä 3 (  ] ١٢٦ =  ]٢٥٣: البقرة   
) ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç ( (  ] ١٤٦ =  ]١٧١: النساء   
) øŒÎ) tΑ$ s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ö� à2øŒ$# ÉL yϑ÷èÏΡ y7 ø‹ n=tã 4’ n? tã uρ y7 Ï? t$Î!≡uρ øŒÎ) š� ›?‰−ƒ r& 

/Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß̈Ä (  ] ٤٣٨ =  ]١١٠: املائدة  
٤٤ × ١٩ = ٨٣٦  =٤٣٨ + ١٤٦ + ١٢٦ + ١٢٦  



 

) _Å9ö�Îƒ≅ã ( = ٤٤  
أنّ النفس البشرية فيها من الـروح مبقـدار         ) القدر  ( لقد رأينا يف النظرية الثانية      .. 

فالنفس البـشرية وعـاء     .. به هلا منه جلّ وعال      صلتها مع اهللا تعاىل ، وتأييده هلا ، وتقري        
الروح ، ومتتلئ روحاً حينما متتلئ من مدد اهللا تعاىل هلا ، ومن تأييده هلا ، وهذا ما حصل                   

  ..مع عيسى عليه السالم ، حيث ولد نبياً 
هذه احلقيقة تصدقها معجزة إحدى الكُبر ، من خالل تساوي القيم العددية للكلمات 

: ] ) |¤ŠÏã ( ،)  ß§øÿ ¨Ζ9$# (،  ) yρ”�9 $# (  ،) Ÿ≅ŠÅgΥM} فسنرى يف الفصل ..  ] ) #$
   .. ، فاإلجنيل هو ما نطق به عليه السالمالقادم أنّ عيسى عليه السالم هو من صاغ اإلجنيل

) ãÏŠ¤| (=  ) #$9Ζ¨ÿø§ß ( = ) #$9�”ρy ( = ) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (=   ٣٤   
 ستة أمساء تكون مسألةً كاملة يف معيار        –آن الكرمي    يف القر  –ولعيسى عليه السالم    .. 

  ..معجزة إحدى الكُبر 
) ãÏŠ¤| ( = ٣٤     ،، ) ãÏŠ¤| #$⌠øt ∆s�óƒtΝz ( = ٦٩   ،، ) #$9øϑy¡ÅŠxß ( = ٤٦   ،، ) 

#$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠øß Βt�öƒtΝz ( = ٨١   ،، ) #$⌠øt ∆s�óƒtΝz ( = ٣٥   ،، ) #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz ( 
 =١١٥..   

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١١٥ + ٣٥ + ٨١ + ٤٦ + ٦٩ + ٣٤  
 به معـرف     اسم صفة خاص   – يف القرآن الكرمي     –وجربيل عليه السالم ، يرد له       .. 

ßyρ ( :بأل التعريف هو     ”�9 $# ß ÏΒ F{  ( ولذلك نرى أنّ هذا االسم يكونُ مع كلمـة        ..  ) #$

ã≅ƒ Î� ö9 Å_ ( ر مسألةً كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُب..  

) _Å9ö�Îƒ≅ã (  =٤٤،،    ) #$9�”ρyß #${FΒÏß (  =٥١  

٥ × ١٩ = ٩٥  =٥١ + ٤٤  



 

فالروح الذي مَأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم ، وصف بـه جربيـل عليـه      
هللا تعاىل يف    إن شاء ا   ، كما سنرى  ) القرآن الكرمي   ( ىل  السالم ، ويوصف به كتاب اهللا تعا      

  ..القرآن الكرمي هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يوصف بالروح و ،الفصل القادم 
ولذلك حني اقتراب الساعة ، ونزول عيسى عليه السالم ، يلتقي الروح الذي مأل              .. 

نفس عيسى عليه السالم ، مع الروح القرآين الذي نزله اهللا تعاىل من لدنه جـلّ وعـال ،                   
القرآن الكرمي ، ويؤمن مجيع أهل الكتاب حبقيقته كونه رسوالً          فيحكم عيسى عليه السالم ب    

من عند اهللا تعاىل ، وحبقيقة القرآن الكرمي كونه كتاباً يتميز عن غريه من الكتب السماوية                
  ..اُألخرى بكونه روحاً من أمر اهللا تعاىل ، يتعلّق بصفاته جلّ وعال 

) ©9 y# Å3Ψ tF ó¡o„ ßxŠÅ¡yϑø9 $# βr& šχθä3 tƒ #Y‰ ö7 tã °! Ÿω uρ èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tβθç/§� s) çRùQ$# 4  tΒuρ ô#Å3Ζ tGó¡ o„ ô tã 
ãÏ6t$Šy?ÏµÏ ρuƒt¡óGt6ò9É�÷ ùs¡|‹usó³à�çδèΝö )Î9s‹øµÏ dsΗÏŠèY$ (   ] ٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ] ١٧٢:  النساء  

  
$         $         $  
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كيف تتـدرج الرسـاالت    ) سلّم الرساالت السماوية    ( لقد بينا يف الفصل األول      .. 
السماوية إىل الرسالة اخلامتة ، يف مرحلتني ، تتكون فيهما املرحلة الثانية مـن حلقـتني ،                 

ن الرساالت ،    كانت وارثةً ملا قبلها م     rوكيف أنّ الرسالة اخلامتة اليت نزلت على الرسول         
  ..وكيف أنّ الرساالت السابقة كانت متهيداً هلذه الرسالة اليت نزلت للبشرية مجعاء 

املرحلة اُألوىل تشمل مجيع الكتب     ..  مبرحلتني   – أيضاً   –والكتب السماوية مرت    .. 
واآليـة  .. السماوية قبل القرآن الكرمي ، واملرحلة الثانية ال يوجد فيها إالّ القرآن الكـرمي               

 ن هذه احلقيقة بشكٍل جليبيالكرمية التالية ت..  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãΨ ÏΒ#u «!$$Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $#uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã  Ï&Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6ø9 $#uρ 
ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6s% 4  tΒuρ ö�àÿ õ3tƒ «! $$Î/  ÏµÏFs3 Í×̄≈ n=tΒuρ  ÏµÎ7çF ä.uρ  Ï&Î# ß™ â‘uρ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ$# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê 

Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïèt/ (   ] ١٣٦: النساء[      

≈=É (فقولُه تعاىل    tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ (        يعين القرآنَ الكرمي ، وقولُه تعاىل ) 

É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (   ة السابقة    يعين الكتب افقوله تعـاىل    .. لسماوي)  tΒ uρ 
ö� àÿ õ3 tƒ «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ  Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïèt/ (  يف اآليِة ذاِتها

 القـرآن   ، يؤكِّد أنَّ البيانَ اإلهلي يف هذه اآليِة الكرمية يعين كُتباً وليس كتابني اثنني ، أي               
  ) ..قبل القرآن الكرمي ( الكرمي ، والكتب السابقة 

ومما يؤكِّد أنَّ الكتب السابقة مرحلة ، والقرآن الكرمي لوحِده مرحلة مستقلّة ، هو              .. 
≈=É ( : بصيغة الترتيل من الفعل نـزل        – ذه اآليِة الكرمية     –اقتران القرآن الكرمي     tF Å3 ø9 $# uρ 

“ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ (  ..          واقتران الكتب السابقة بصيغة اإلنزال من الفعل أنـزل: ) 

É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ( ..  



 

بالفعل نزل  ) دون غريه من الكتب السماوية      ( فما هو سبب اقتران القرآن الكرمي       .. 
  ..لَ ، أَنزلَ ، نزلَ ؟ نز: وما هو الفارق بني األفعال .. الذي فاعله اُهللا تعاىل ؟ 
 :       كيتحر اً    ( فعل الزم ، فاعلُهاً أو معنوييماد (     من الساحة اليت يـتم

 –مل يرتبط   ) نزل  ( ولذلك ففاعل الفعل    ..  إىل الساحة اليت يتم الرتول إليها         ، الرتول منها 
ة مرتّهةٌ عن التحول بني ساحٍة وسـاحة         بالذات اإلهلية ، فالذات اإلهلي     –يف القرآن الكرمي    

..  
) $ uΖ Î/#x‹ yèÎ7 sùr& tβθè=Éf ÷ètGó¡o„ ∩⊇∠∉∪ # sŒÎ*sù tΑ t“tΡ öΝÍκ ÉJym$ |¡Î0 u !$ |¡sù ßy$t7 |¹ tÍ‘x‹Ζßϑø9 الصافات [   ) #$

 :١٧٧ – ١٧٦ [   
) ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ ßk Î=tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# $ tΒuρ ßl ã�øƒ s† $ pκ÷] ÏΒ $tΒuρ ãΑÍ”∴tƒ š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ ßl ã�÷è tƒ $ pκ�Ïù 4 uθèδ uρ 

ÞΟŠÏm§�9 $# â‘θàÿ tóø9      ]٢: سبأ [   )  #$
  
  

  )فاعل نزل  (    الساحة اليت متّ الرتول منها                
  
  

  )نزلَ : الفعل (               عملية الرتول 
  
  

                          )فاعل نزل     (   الساحة اليت متّ الرتول إليها           
  

 
 :               إىل مفعول به ، وإنزال األمر أو الشيء مـن سـاحة إىل فعل متعد

وبالتايل فـاملتعرض   .. ساحة يعين جعلَه مسخراً ضمن قوانني الساحة اليت متَّ اإلنزالُ إليها            
لَ إليها ، أي يرتسم بلون الـساحة        لعملية اإلنزال يتحول مبا يوافق معايري الساحة اليت أُنزِ        



 

واإلنزال ال يعين حترك الفاعل من الساحة اليت متّ اإلنزال منـها إىل             .. اليت متّ اإلنزال إليها     
  .. الساحة اليت متّ اإلنزال إليها ، إنما يعين حترك املفعول به ، الذي خضع لعملية اإلنزال 

  ..لننظر إىل الصورة القرآنية التالية .. 
) tΑ t“Ρr& uρ / ä3s9 z ÏiΒ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# sπ uŠÏΖ≈ yϑrO 8l≡ uρø— r& 4  (  ] ٦: الزمر [   

إنَّ األزواج الثمانية اليت أنزهلا اهللا تعاىل لنا ، هي األنعام اليت ذلّلها اُهللا تعـاىل لنـا                  .. 
أي أنزلَها من ساحة عدم التذليل وعدم       .. وسخرها بني أيدينا ، وجعلها يف متناول الفائدة         

  ..الفائدة إىل ساحة الفائدة والتسخري 
فإنزال هذه األزواج الثمانية من األنعام هو جعلُها يف ساحة الفائدة املباشرة            .. وهكذا  

  ..والتسخري والتذليل ، من ركوب ، ومن صالحية االستفادة من حلومها 
) ª! $# “Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 zΝ≈ yè÷Ρ F{$# (#θç7Ÿ2 ÷� tIÏ9 $ pκ÷] ÏΒ $ pκ÷] ÏΒuρ šχθè=ä. ù' s? ( ] ٧٩:  غافر [   

هو تعرضه إىل آليٍة تحولُه من نواميس الساحة اليت أُنزلَ          ) أو األمر   ( فإنزال الشيء   .. 
) استخراجه منـه   ( فإنزال املاء من السحاب     .. ميس الساحة اليت أُنِزلَ إليها      منها ، إىل نوا   

  .. خراج الثمرات كما أنّ املاَء وسيلةٌ إل.. يكون بآليِة الرياح 
) uθ èδ uρ ”Ï%©! $# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒ Ìh�9$# # M�ô³ç0 š÷t/ ô“y‰ tƒ Ïµ ÏGuΗ÷qu‘ ( #̈Lym !# sŒÎ) ôM̄= s%r& $\/$ys y™ Zω$s) ÏO 
çµ≈ oΨ ø) ß™ 7$s# t6Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $ uΖ ø9t“Ρ r' sù ÏµÎ/ u !$ yϑø9$# $ oΨ ô_t� ÷zr' sù ÏµÎ/ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ¨V9 $# 4 š� Ï9≡x‹ x. ßlÌ� øƒéΥ 4’ tAöθyϑø9 $# 
öΝ ä3ª=yès9 šχρã��2 x‹ s? ( ] ٥٧:  األعراف [   

) $ uΖù=y™ ö‘r&uρ yx≈ tƒ Ìh�9$# yx Ï%≡uθ s9 $ uΖø9 t“Ρ r' sù z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ çνθßϑä3≈ oΨ øŠs) ó™ r' sù !$ tΒuρ óΟ çFΡ r& … çµs9 tÏΡ Ì“≈ sƒ¿2 ( ] 
  ] ٢٢: احلجر 

ء من املزن واملعـِصرات هـو       والصورتان القرآنيتان التاليتان تؤكّدان أنّ إنزال املا      .. 
أي حتويله  .. استخراجه منها ، وتسخريه بني أيدينا ليكون مباهيٍة مذلّلٍة لسهولة استخدامه            

  ..من حالته يف املزن واملعِصرات إىل حالته اليت نستخدمه ا 
) öΝçFΡ r& u çνθßϑçFø9 t“Ρ r& z ÏΒ Èβ÷“ßϑø9 $# ÷Πr& ß øtwΥ tβθä9 Í”∴ßϑø9$# ( ] ٦٩:  الواقعة [   

) $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ zÏΒ ÏN≡u� ÅÇ ÷èßϑø9 $# [!$ tΒ %[`$̄gwR (  ] ١٤: النبأ [   



 

وميكننا أن ندرك دالالت باقي الصور القرآنية اليت تصور إنزال املاء ، على أنهـا               .. 
الً من حالته يف السماء إىل حالته يف األرض تصوره متحو ..  

 احلربية أم السلمية ، سخره اهللا تعاىل لنا         واحلديد الذي نستخدمه يف صناعاتنا سواء     .. 
  ..وطوعه بني أيدينا ، أي أنزله من ساحة عدم الفائدة إىل ساحة الفائدة والتسخري 

) ô‰s) s9 $ uΖ ù=y™ö‘r& $oΨ n=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$ Î/ $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ ÞΟßγ yètΒ |=≈ tGÅ3ø9$# šχ# u”�Ïϑø9 $# uρ tΠθà) u‹Ï9 â¨$̈Ψ9 $# 
ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ ( $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ y‰ƒÏ‰ptø:$# ÏµŠÏù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 zΝ n=÷èu‹ Ï9 uρ ª!$#  tΒ … çνç�ÝÇΖ tƒ …ã& s# ß™â‘uρ 
Í= ø‹ tóø9 $$Î/ 4 ¨β Î) ©!$# ;“Èθ s% Ö“ƒÌ“tã  (  ] ٢٥: احلديد [    

$ (فمجيء العبارة القرآنيـة      uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (   بعـد 

‰ô (العبارة القرآنيـة     s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# šχ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ tΠθ à) u‹ Ï9 
â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( (         ـةمباشرةً ، وقبل العبـارة القرآني ) zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $#  tΒ … çν ç� ÝÇΖ tƒ … ã& s# ß™ â‘ uρ 

Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã (             مباشرةً ، يؤكّد لنا أنَّ إنزال احلديد هو تسخريه بني أيـدينا 

ÏµŠ (: الصناعات احلربية    سواء    ، للصناعة Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ß(        ةأم الـصناعات الـسلمي  :) 

ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  ( .. اهللا تعاىل وأن يقـيم امل منهج ريد أنْ يقيميـزان ، عليـه أن   فالذي ي
يستخدم احلديد ويأخذَ بأسباب العلم والصناعة ، حني ذلك يكون من القـادرين علـى               

  ..نصرِة اِهللا تعاىل ورسِلِه 
 ،  rوالكافرون الذين ال يرجون لقاَء اهللا تعاىل ، يريدون ملَكَاً يكون مع الرسول              .. 

 –ولذلك نرى الفعـل أنـزل    .. ادي  وبينهم ، وبالتايل يريدون ملَكَاً بصورِة هذا العامل امل        
  .. يف الصورتني القرآنيتني التاليتني –دون غريه 
) (#θä9$s%uρ ÉΑ$tΒ #x‹≈ yδ ÉΑθß™§�9 $# ã≅ à2ù' tƒ uΘ$yè ©Ü9$# Å ốϑtƒ uρ † Îû É−# uθó™ F{$#   Iωöθ s9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ s9 Î) 
Ò� n=tΒ šχθä3 uŠsù … çµyè tΒ # ·�ƒÉ‹ tΡ (   ] ٧:  الفرقان [   



 

) * tΑ$s%uρ tÏ%©!$# Ÿω šχθã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 Iω öθs9 tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠn= tã èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& 3“t� tΡ $ oΨ −/u‘ 3 Ï‰ s) s9 
(#ρç� y9õ3tGó™ $# þ’ Îû öΝÎγ Å¡àÿΡr& öθtGtã uρ # vθçGãã # Z��Î7 x. (  ] ٢١:  الفرقان [   

الناس ، فال بد    فاملالئكة إذا قُدر هلا أن متشي يف األسواق مع الرسل ، وأن تكون مع               
حأن تل من ماهيوت ولذلك نرى ورود الفعل أنزل .. ها إىل صوِر عاملنا البشري..  

  ..وهذه هي باقي الصور القرآنية اليت تصور لنا إنزال املالئكة .. 
) tΑ$s) sù (# àσ n=yϑø9$# tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. ÏΒ ÏµÏΒöθ s% $tΒ !# x‹≈yδ �ωÎ) ×� |³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ ß‰ƒÌ�ãƒ βr& Ÿ≅ �Òxÿ tGtƒ öΝà6ø‹ n=tæ 

öθ s9uρ u !$ x© ª! $# tΑ t“ΡV{ Zπ s3Í≥ ¯≈ n=tΒ $ ¨Β $ uΖ ÷èÏϑy™ # x‹≈pκ Í5 þ’ Îû $ uΖ Í←!$ t/#u t,Î!̈ρ F{$# (  ] ٢٤:  املؤمنون [   

) øŒÎ) ãΝ åκ øEu !%ỳ ã≅ ß™ ”�9$# . ÏΒ È÷t/ öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& ï∅ ÏΒuρ öΝÎγ Ïÿ ù=yz �ω r& (# ÿρß‰ ç7 ÷ès? �ω Î) ©! $# ( (#θä9$s% öθ s9 u !$ x© 
$ oΨš/ u‘ tΑ t“Ρ V{ Zπ s3Í× ¯≈ n=tΒ $̄Ρ Î*sù !$yϑÎ/ Λ äù=Å™ö‘é& Ïµ Î/ tβρã� Ïÿ≈ x. (   ] ١٤:  فصلت [   

) (#θä9$s%uρ Iω öθs9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹n= tã Ô7 n=tΒ ( öθ s9uρ $ uΖ ø9t“Ρ r& %Z3n=tΒ zÅÓ à)©9 â� ö∆F{$# ¢Ο èO Ÿω tβρã� sàΖ ãƒ ( ] األنعام  :
٨[   

 سخره اهللا تعاىل لبين آدم ، وذلّله بني أيديهم ، يناسبه الفعل             ولذلك فاللباس الذي  .. 
  ..أنزلَ دون غريه 

) ûÍ_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρr& ö/ ä3ø‹ n=tæ $U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθãƒ öΝä3Ï?≡u öθy™ $W±„Í‘uρ ( â¨$t7 Ï9uρ 3“uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×�ö� yz 4 
š� Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# óΟ ßγ̄=yè s9 tβρã� ©. ¤‹ tƒ ( ] ٢٦:  األعراف [   

والصورة القرآنية التالية تبين لنا كيف أنَّ اهللا تعاىل غير حال بعض أهـل الكتـاب ،                 
  ..وبالتايل أنزهلم من حاٍل إىل حال 

) tΑ t“Ρ r&uρ tÏ%©!$# Ο èδρã� yγ≈ sß ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ ÎγŠÏ¹$uŠ|¹ t∃ x‹ s%uρ ’ Îû ãΝ Îγ Î/θè=è% |= ôã”�9 $# 
$Z)ƒÌ�sù šχθè=çGø) s? šχρç�Å  ù's? uρ $ Z)ƒÌ� sù ∩⊄∉∪ öΝ ä3rO u‘÷ρr&uρ öΝåκ yÎö‘r& öΝ èδ t�≈tƒ ÏŠuρ öΝ çλm;≡ uθøΒr&uρ $ZÊ ö‘r&uρ öΝ ©9 

$ yδθä↔sÜ s? 4 šχ%x. uρ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &ó x« #\�ƒÏ‰ s% (  ] ٢٧ – ٢٦:  األحزاب [   
   
  



 

  
     
  )قبل إنزاله ( اإلنزال منها حال املفعول به يف الساحة اليت متّ              
  
  

  )أنزلَ : الفعل (                     عملية اإلنزال 
  
  
  
  )بعد إنزاله (  تغير حال املفعول به يف الساحة اليت متّ اإلنزال إليها     

   
  

 :      إىل مفعول به متعد ..        ك من الساحة اليت يتموفاعل الترتيل ال يتحر
من سـاحة إىل    ) أو الشيء   ( وترتيل األمر   .. ل منها إىل الساحة اليت يتم الترتيل إليها         الترتي

  ..ساحة ، ال يعين حتوالً يف ماهية املُنزل كما هو احلال يف ماهية املُنزل 
) óΟ s9r& t� s? ¨βr& ©! $# Åe÷“ãƒ $\/$ ptx� §Ν èO ß# Ïj9 xσãƒ … çµuΖ ÷� t/ §ΝèO …ã& é# yèøgs† $ YΒ%x. â‘ “u� tIsù šXôŠ tθø9 $# ßl ã� øƒs† ôÏΒ 
Ï& Î#≈n=Åz ãΑÍi” t∴ãƒ uρ zÏΒ Ï !$uΚ¡¡9 $# ÏΒ 5Α$t7 Å_ $pκ� Ïù .ÏΒ 7Št� t/ Ü=ŠÅÁ ãŠsù Ïµ Î/ tΒ â !$ t±o„ … çµèù Î�óÇ tƒ uρ  tã ̈Β â !$t±o„ ( 

ßŠ%s3tƒ $ uΖ y™  ÏµÏ%ö� t/ Ü= yδ õ‹tƒ Ì�≈ |Áö/ F{$$ Î/  ( ] ٤٣:  النور [  

 ( إنّ الصورة القرآنيـة      Åe ÷“ ãƒ $ \/$ pt x� §Ν èO ß# Ïj9 xσ ãƒ … çµ uΖ ÷� t/ §Ν èO … ã& é# yè øg s† $ YΒ% x. â‘ “ u� tI sù šX ôŠ tθ ø9 $# 
ßl ã� øƒ s† ô ÏΒ  Ï& Î#≈ n= Åz ( من الركام قدحال إنزال الو رصوت ) “u� tIsù šXôŠtθø9 $# ßlã� øƒs† ôÏΒ Ï&Î#≈ n=Åz 
(  ..         رل من ذاِت جبال البزنرد الذي يره القرآن الكـرمي       بينما يف مسألة البد ، حيث يصو

( دون التعرض آللية استخراجه من جباِله ، نرى التصوير القرآينَّ املطلق يأيت بصيغة الترتيل               
ãΑ () ..  من الفعل نزلَ  Íi” t∴ ãƒ uρ z ÏΒ Ï !$ uΚ ¡¡9 $#  ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $ pκ� Ïù . ÏΒ 7Š t� t/ (..   



 

املاء من السماء ، أي دون آليات إنزالـه         والصورة القرآنية التالية تصور لنا ترتيل       .. 
أي من زاويِة كونه ماًء يف السماء ويف        .. وحتويله من حالته يف السماء إىل حالته بعد إنزاله          

  ..األرض 
) øŒÎ) ãΝä3ŠÏe± tóãƒ }̈ $yè‘Ζ9$# Zπ uΖ tΒr& çµ÷Ψ ÏiΒ ãΑ Íi”t∴ ãƒuρ Νä3ø‹ n=tæ zÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ Ν ä. t�Îdγ sÜ ã‹Ïj9 Ïµ Î/ |= Ïδ õ‹ ãƒuρ 
ö/ ä3Ζ tã t“ô_Í‘ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# xÝ Î/÷� z� Ï9 uρ 4’ n?tã öΝ à6Î/θè=è% |M Îm7 sW ãƒuρ ÏµÎ/ tΠ# y‰ ø%F{$# ( ]  ١١:  األنفال [   

وهاهي باقي الصور القرآنية اليت تبين لنا ترتيل املاء من السماء ، باعتباره مـاًء يف                .. 
تباره وسيلة للحياة ، ونعمة مـن  أي باع.. السماء ويف األرض ، أي قبل ترتيله وبعد ذلك        

  ..نعم اهللا تعاىل علينا ، بعيداً عن آليات حتويله من حالته يف السماء إىل حالته يف األرض 
) Í. s!uρ Ο ßγ tFø9 r' y™ ̈Β tΑ ¨“¯Ρ š∅ ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $uŠôm r' sù ÏµÎ/ uÚö‘F{$# . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ yγÏ? öθtΒ £ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 

È≅ è% ß‰ ôϑysø9 $# ¬! 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sYò2r& Ÿω tβθè=É)÷è tƒ ( ] ٦٣:  العنكبوت [   

) ôÏΒuρ  ÏµÏG≈ tƒ# u ãΝ à6ƒÌ�ãƒ s− ÷� y9ø9 $# $]ùöθ yz $ YèyϑsÛ uρ ãΑÍi” t∴ãƒ uρ zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ  Ç‘ós ã‹sù ÏµÎ/ 
š⇓ö‘F{$# y‰ ÷èt/ !$ yγÏ? öθtΒ 4 �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθè=É) ÷ètƒ ( ] ٢٤:  الروم [   

) βÎ) uρ (#θçΡ%x.  ÏΒ È≅ ö6s% β r& tΑ ¨” t∴ãƒ Ο ÎγøŠn= tã ÏiΒ Ï& Î#ö7 s% šÅ¡Î=ö7 ßϑs9 (   ] ٤٩: الروم[    

) “Ï%©!$#uρ tΑ ¨“tΡ š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# L !$tΒ 9‘y‰ s) Î/ $ tΡ ÷� |³Ρr' sù  ÏµÎ/ Zοt$ù# t/ $ \Gø‹ ¨Β 4 y7 Ï9≡x‹ x. šχθã_ t�øƒéB ( ] 
   ] ١١: الزخرف 
) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ %Z. t�≈ t6•Β $ uΖ ÷Gu;/Ρ r' sù Ïµ Î/ ;M≈̈Ζ y_ ¡= ym uρ Ï‰ŠÅÁ ptø:$# (  ] ٩:  ق [   

ونرى يف القرآن الكرمي أنه حينما يكون احلديث عن املالئكة من زاوية عـدم تغيـر                
مـن  ( حاهلا قبل الترتيل وبعده ، أي من زاوية عدم متثّلها بصور عاملنا ، تأيت صيغة الترتيل               

  ) ..لفعل نزلَ ا
) tΠöθ tƒuρ ß, ¤)t± n@ â!$ uΚ¡¡9 $# ÄΝ≈yϑtó ø9$$ Î/ tΑ Ìh“çΡ uρ èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ¸ξƒÍ”∴s? ∩⊄∈∪ à7 ù=ßϑø9$# >‹ Í≥ tΒöθ tƒ ‘,ysø9 $# Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 4 

tβ%Ÿ2 uρ $·Βöθ tƒ ’ n?tã tÍ�Ïÿ≈ s3ø9 $# #Z�� Å¡tã ( ] ٢٦ – ٢٥:  الفرقان [   



 

اء بالغمام ، تتغير نواميس احليـاة ، وبالتـايل          ففي ذلك املوقف الذي تشقّق فيه السم      
  ..تترتَّلُ املالئكة دون أي تغيري يف ماهيتها ، أي دون أنّ تتمثّل صور عاملنا املادي 

ومما يؤكّد أنَّ ترتّل املالئكة التنـزيل املعين يف هذه الصورة القرآنية ، يكون باملاهيـة               
 عاملنا املادي ، هو تساوي القيم العددية هلاتني اآليتني          املالئكية ، دون حتويل ومتثّل بصورة     

  ..املتتاليتني 
) ρuƒtθöΠt @n±t)¤,ß #$9¡¡Κu$!â /Î$$9øótϑy≈ΝÄ ρuΡç“hÌΑt #$9øϑy=n≈¯×Í3sπè ?s∴”Íƒξ¸ ( = ٢٦٤  

) #$9øϑß=ù7à ƒtθöΒt≥Í‹> #$9øsy,‘ 9Ï=�§q÷Ηu≈Ç 4 ρu2Ÿ%βt ƒtθöΒ·$ ãt?n’ #$9ø3s≈ÿÏ�Ít ãt¡Å��Z# ( = ٢٦٤  
( وحينما يكون احلديث عن ترتّل املالئكة بالروح من أمر اهللا تعاىل ، حلالة إميانية               .. 
على قلوب بعض البشر ، نرى الصياغة القرآنية تأيت بالترتيل ، فال داعي لتغيـر               ) معنوية  

  .. ولتمثّل صور عاملنا – يف هذه احلالة –حال املالئكة 
) ãΑ Íi” t∴ãƒ sπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Çyρ”�9$$ Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒr& 4’ n?tã  tΒ â !$t± o„ ôÏΒ ÿ ÍνÏŠ$t6 Ïã ÷β r& (# ÿρâ‘É‹Ρ r& … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) 

O$ tΡr& Èβθà)̈? $$sù ( ] ٢:  النحل [   

) ¨βÎ) šÏ%©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª! $# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tF ó™$# ãΑ̈” t∴ tGs? ÞΟ Îγ øŠn=tæ èπ x6Í×̄≈ n=yϑø9 $# �ωr& (#θèù$sƒrB Ÿω uρ 
(#θçΡ t“øtrB (#ρã� Ï±÷0r& uρ Ïπ ¨Ψ pgø:$$Î/ ÉL ©9$# óΟ çFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ( ] ٣٠:   فصلت [   

) ä's# ø‹ s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ×�ö� y{ ôÏiΒ É# ø9 r&  9� öκ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴s? èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9$# ßyρ”�9$# uρ $ pκ� Ïù ÈβøŒÎ*Î/ Ν Íκ Íh5u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9� ö∆r&  (  
   ] ٤ – ٣:  القدر [

 كان الكافرون ال يؤمنون إالّ أن يشاء اهللا ، فإنّ ترتيل املالئكة مباهيتهم كمـا                وملّا.. 
ولذلك نرى أنّ   .. هي دون أي تغيٍري يف حاهلا ، لن يؤدي م إىل اإلميان ، إالّ أن يشاء اهللا                  

فحـال املالئكـة مل     ) .. من الفعل نزل    ( القرآن الكرمي يصف هذه املسألة بصيغة الترتيل        
ر ما بني الساحة اليت متّ الترتيل منها وبني الساحة اليت متّ الترتيل إليها تتغي..  
) * öθs9 uρ $ oΨ ¯Ρ r& !$uΖ ø9 ¨“tΡ ãΝÍκ ö� s9 Î) sπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÞΟ ßγyϑ¯= x.uρ 4’ tAöθpRùQ $# $tΡ ÷� |³ym uρ öΝ Íκ ö� n=tã ¨≅ä. & óx« Wξç6 è% $̈Β 

(#θçΡ%x. (#þθ ãΖÏΒ÷σ ã‹Ï9 Hω Î) βr& u !$t± o„ ª! $# £Å3≈ s9 uρ öΝèδ u� sY ò2r& tβθè= yγøgs† ( ] ١١١:  األنعام [  



 

فترتيل املالئكة مباهيتها دون أي تغيري إىل الساحة اليت يتم الترتيل إليها ، ال يكـون إالّ   
  ..إذا كان يف األرض مالئكة ميشون 

) ≅ è% öθ©9 šχ%x. ’Îû ÇÚö‘F{$# ×π x6Í× ¯≈ n=tΒ šχθà±ôϑtƒ tÏiΨ Í≥ yϑôÜ ãΒ $ uΖø9 ¨” t∴s9 Ο Îγ øŠn=tæ š∅ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# 
$Z6 n=tΒ Zωθß™§‘ ( ] ٩٥:  اإلسراء [   

فاملالئكة ال يرتَّلون إالّ باحلق ، حيث ال تتغير ماهيتهم ما بني الساحة اليت يتم الترتيل                 
  ..منها والساحة اليت يتم الترتيل إليها 

) (#θä9$ s%uρ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ “Ï%©!$# tΑ Ìh“çΡ Ïµ ø‹ n=tã ã�ø. Ïe%!$# y7 ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôf yϑs9 ∩∉∪ öθ©9 $ tΒ $ oΨ� Ï?ù' s? Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $$Î/ β Î) |MΖ ä. 
zÏΒ tÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∠∪ $ tΒ ãΑ Íi” t∴çΡ sπs3 Í× ¯≈ n=yϑø9$# �ω Î) Èd,ptø:$$ Î/ $ tΒuρ (#þθ çΡ%x. # ]ŒÎ) t Ì�sàΖ •Β ( ] ٨ – ٦:  احلجر [   

تعاىل عليهم مائدةً من السماء     واحلواريون طلبوا من عيسى عليه السالم أن يرتِّلَ اُهللا          .. 
، أي طلبوا مائدةً وفق نواميس السماء ال األرض ، أي ال تتحول بإنزاهلـا إىل نـواميس                  

  ..األرض ، ولذلك نرى أنهم طلبوها بصيغة الترتيل ال اإلنزال 
) øŒÎ) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθys ø9 $#  |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜ tGó¡o„ š� •/u‘ βr& tΑ Íi”t∴ãƒ $ oΨ øŠn=tã Zο y‰Í← !$tΒ z ÏiΒ 

Ï !$yϑ¡¡9 $# ( tΑ$s% (#θà) ®?$# ©! $# βÎ) Ν çGΨ à2 tÏΖ ÏΒ÷σ•Β ( ] ١١٢:  املائدة [   

θ#) (م حقيقة طلبهم ، ولذلك قال هلم        وقد أدرك عيسى عليه السال     à) ®? $# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 
t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β (           عيسى عليه الـسالم     و ..، فما طلبوه هو آية من السماء بنواميس السماء لكن

من ( طلب من اهللا تعاىل أن ينِزلَ هذه املائدة بتحويلها إىل نواميس األرض ، أي أن ينِزلَها                 
، ألنه عليه السالم يعلم أنّ ترتيلَ آيـة وفـق          ) من الفعل نزل    ( ال أن يرتِّلَها    ) الفعل أنزلَ   

  ..لو مل يؤمن من نزلت عليه هذه اآلية نواميس السماء يترتب عليه العقاب الشديد فيما 
) tΑ$ s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒ ó� tΒ ¢Ο ßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑÌ“Ρ r& $ oΨø‹ n=tã Zοy‰ Í←!$ tΒ zÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# ãβθä3s? $ oΨ s9 # Y‰ŠÏã $oΨ Ï9 ¨ρX{ 

$ tΡÌ� Åz# u uρ Zπ tƒ# u uρ y7ΖÏiΒ ( $ oΨø%ã— ö‘$# uρ |MΡ r&uρ ç�ö� yz tÏ%Î—≡§�9$# ( ] ١١٤:  املائدة [  



 

وجاء الرد اإلهلي كما طلب احلواريون ، أي مائدةً بنواميس الـسماء ، وبالتـايل               .. 
                  ال يكون ألحٍد من العاملني ، ولذلك نـرى يف الـرد ا عذاب ب على الكفرمعجزةً يترت

  ) ..من الفعل أنزل ( ال صياغة اإلنزال ) من الفعل نزل ( اإلهلي صياغة الترتيل 
) tΑ$s% ª! $# ’ ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi” t∴ãΒ öΝ ä3ø‹ n=tæ ( yϑsù ö�àÿ õ3tƒ ß‰ ÷èt/ öΝä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤ Î*sù … çµç/ Éj‹ tã é& $\/# x‹tã Hω ÿ… çµç/ Éj‹tã é& #Y‰ tnr& 

zÏiΒ tÏϑn=≈ yèø9    ] ١١٥:  املائدة [ ) #$
  ..فطلب احلواريني بالترتيل نراه مسألةً كاملة .. 

 ) øŒÎ) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘# uθ ysø9 $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡ o„ š� •/ u‘ βr& tΑ Íi” t∴ãƒ $oΨ øŠn=tã Zο y‰Í← !$tΒ 
ΒiÏz #$9¡¡ϑy$!Ï (  (  ] ٢١ × ١٩ = ٣٩٩ =  ]١١٢: املائدة  

  ..والرد اإلهلي على جوهر املسألة وهو الترتيل جاء أيضاً مسألةً كاملة 
) %s$Αt #$!ª )ÎΤoÎ’ Βã∴t”iÍ9äγy$ æt=n‹ø3äΝö ( ( = ٦ × ١٩ = ١١٤  

واألمر الذي ينتقل من إحدى السماوات إىل أُخرى ، هو ذاته سواٌء يف السماء اليت               .. 
ولذلك نرى أنّ اهللا تعاىل يصف هـذه املـسألة          .. كان فيها أم يف السماء اليت حلَّ فيها         

  ..بصيغة الترتيل 
) ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ yìö6 y™ ;N≡uθ≈ oÿ xœ zÏΒuρ ÇÚö‘F{$# £ßγn=÷W ÏΒ ãΑ ¨” t∴tGtƒ â� ö∆F{$# £åκ s]÷� t/ (#þθ çΗs>÷è tFÏ9 ¨βr& ©! $# 4’ n? tã 

Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ¨βr& uρ ©! $# ô‰ s% xÞ% tnr& Èe≅ ä3Î/ >óx« $RΗø>Ïã ( ] ١٢:  الطالق [   
يف ) من الفعـل أنـزل      ( واإلنزال  ) من الفعل نزل    ( ويتجلّى الفارق ما بني الترتيل      

  ..مسألة املن والسلوى 
بصيغة الترتيل من   ( وصف اهللا تعاىل املن والسلوى مباهيتها دون حتويل أو تبديل           لقد  

  .. ، يف سياق ما قبل معصية بين إسرائيل واتخاذهم العجل ) الفعل نزل 
) ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ô‰ s% Ο ä3≈ oΨ ø‹ pgΥr& ôÏiΒ óΟ ä.Íiρ ß‰tã ö/ ä3≈ tΡô‰ tã≡uρ uρ |= ÏΡ%ỳ Í‘θ’Ü9$# z yϑ÷ƒF{$# $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ 
ãΝ ä3ø‹ n=tæ £yϑø9$# 3“uθù=¡¡9 $# uρ ∩∇⊃∪ (#θè=ä. ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø%y— u‘ Ÿωuρ (# öθtóôÜ s? ÏµŠÏù ¨≅ Åsu‹ sù ö/ä3 ø‹n=tæ É<ŸÒ xî ( 

tΒuρ ö≅ Î=øt s† Ïµ ø‹n= tã É<ŸÒ xî ô‰s) sù 3“uθ yδ ∩∇⊇∪ ’ ÎoΤ Î) uρ Ö‘$¤ÿ tó s9 yϑÏj9 z>$s? z tΒ# uuρ Ÿ≅ ÏΗxå uρ $[s Î=≈ |¹ §ΝèO 3“ y‰tF÷δ $# 



 

∩∇⊄∪ * !$tΒ uρ š� n=yfôã r& tã y7 ÏΒöθ s% 4y›θßϑ≈ tƒ ∩∇⊂∪ tΑ$s% öΝ èδ ÏIω 'ρé& #’ n?tã “Ì� rO r& àM ù=Éf tã uρ y7 ø‹ s9 Î) Éb>u‘ 
4yÌ ÷� tIÏ9 ∩∇⊆∪ tΑ$s% $ ¯Ρ Î*sù ô‰ s% $ ¨ΖtF sù y7 tΒöθ s% .ÏΒ x8Ï‰÷è t/ ãΛàι ¯=|Ê r&uρ ‘“Ì� ÏΒ$¡¡9 $# ∩∇∈∪ yìy_ t� sù #y›θãΒ 4’ n<Î) 
Ïµ ÏΒöθs% z≈ t7 ôÒxî $Zÿ Å™ r& 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ öΝ s9r& öΝ ä.ô‰ Ïètƒ öΝä3š/ u‘ #́‰ ôã uρ $ ·Ζ |¡ym 4 tΑ$sÜ sùr& ãΝ à6ø‹n= tæ ß‰ôγ yèø9 $# ÷Πr& 
öΝ ›?Šu‘ r& β r& ¨≅ Ïts† öΝ ä3ø‹ n=tæ Ò= ŸÒxî ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ Λ äøÿ n=÷zr' sù “Ï‰Ïã öθ ¨Β ∩∇∉∪ (#θä9$s% !$ tΒ $ oΨ øÿn=÷zr& x8 y‰Ïã öθ tΒ 

$ uΖÅ3ù= yϑÎ/ $̈Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖù=ÏiΗäq # Y‘#y— ÷ρ r& ÏiΒ ÏπuΖƒÎ— ÏΘöθs) ø9 $# $ yγ≈ oΨ øùx‹ s) sù y7 Ï9≡x‹ s3sù ’ s+ ø9r& ‘“Í� É∆$¡¡9$# ∩∇∠∪ yl t�÷z r' sù 
öΝ ßγs9 Wξ ôfÏã #Y‰ |¡y_ … ã&©! Ö‘#uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈yδ öΝà6ßγ≈ s9Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤oΨ sù ( ] ٨٨ – ٨٠:  طـه 

[   
ونرى أنَّ القرآن الكرمي يصور لنا املن والسلوى يف سياق ما بعد معصيتهم واتخاذهم              

  ) .. من الفعل أنزلَ ( العجل ، بصيغة اإلنزال 
) øŒÎ) uρ tΑ$s% 4y›θãΒ ÏµÏΒöθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝ ä3̄Ρ Î) öΝçFôϑ n=sß Ν à6|¡àÿΡ r& ãΝ ä.ÏŒ$sƒÏkB $$Î/ Ÿ≅ ôfÏè ø9$# (#þθ ç/θçGsù 4’ n<Î) 

öΝ ä3Í←Í‘$t/ (#þθ è=çFø%$$ sù öΝ ä3|¡àÿΡ r& öΝ ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝ ä3©9 y‰ΨÏã öΝä3 Í←Í‘$ t/ z>$tGsù öΝ ä3ø‹ n=tã 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠÏm §�9 $# 
∩∈⊆∪ øŒÎ) uρ óΟ çFù=è% 4y›θßϑ≈ tƒ  s9 zÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4®Lym “t� tΡ ©! $# Zοt� ôγ y_ ãΝä3ø? x‹ yzr' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ tβρá� ÝàΨ s? 
∩∈∈∪ §ΝèO Ν ä3≈ oΨ ÷Vyèt/ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ä3Ï? öθtΒ öΝà6̄=yè s9 tβρã� ä3ô±n@ ∩∈∉∪ $ oΨù=¯= sßuρ ãΝ à6ø‹ n=tæ tΠ$yϑtó ø9$# $ uΖ ø9t“Ρ r&uρ 

ãΝ ä3ø‹ n=tæ £yϑø9 $# 3“uθ ù=¡¡9 $#uρ ( (#θè=ä. ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø%y— u‘ ( $tΒuρ $ tΡθßϑn=sß  Å3≈ s9uρ (#þθ çΡ%x. öΝ ßγ|¡ àÿΡ r& 
tβθßϑÎ=ôà tƒ ( ] ٥٧ – ٥٤:  البقرة [   

) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρä‹ sƒªB $# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# öΝ çλé;$ uΖt� y™ Ò= ŸÒxî ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×' ©!ÏŒuρ ’Îû Íο4θuŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 
y7 Ï9≡x‹ x.uρ “Ì“øgwΥ tÎ� tIøÿ ßϑø9 $# ∩⊇∈⊄∪  ...............ãΝßγ≈ oΨ ÷è©Ü s%uρ ó tLoΨ øO$# nοu� ô³tã $ »Û$t7 ó™ r& $VϑtΒé& 4 !$uΖ ø‹ ym÷ρ r&uρ 

4’ n<Î) #y›θãΒ ÏŒÎ) çµ8 s) ó¡oKó™ $# ÿ…çµ ãΒöθ s% Âχr& > Î� ôÑ$# š‚$|Á yèÎn/ t� yfy⇔ ø9 $# ( ôM |¡yf t7/Ρ $$ sù çµ ÷ΨÏΒ $ tFt⊥ øO$# 

nοu� ô³tã $YΖ øŠtã ( ô‰s% zΝ Î=tæ ‘≅ à2 <¨$tΡ é& öΝ ßγ t/u� ô³̈Β 4 $uΖ ù=¯=sß uρ ãΝ ÎγøŠn=tæ zΝ≈ yϑtóø9 $# $ uΖø9 t“Ρ r&uρ ãΝ Îγ ø‹n=tæ  ∅ yϑø9$# 



 

3“uθ ù=¡¡9$# uρ ( (#θè=à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟà6≈ oΨø%y— u‘ 4 $ tΒuρ $ tΡθßϑn=sß Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 öΝåκ |¦àÿΡ r& 

šχθßϑÎ=ôà tƒ (  ] ١٦٠ – ١٥٢:  األعراف [   

uΖ$ (.. وهذه العبارات الثالث  ø9 ¨“tΡ uρ ãΝ ä3ø‹n= tæ £ yϑø9$# 3“uθù=¡¡9 $# uρ (  ] ٨٠: طـه[  .. ) 

$ uΖø9 t“Ρ r&uρ ãΝä3ø‹ n=tæ £ yϑø9$# 3“uθù=¡¡9 $# uρ ( (  ] ٥٧: البقرة[  .. ) $ uΖø9 t“Ρ r&uρ ãΝÎγ ø‹n= tæ  ∅yϑø9 $# 3“uθù=¡¡9 $# uρ ( 
‰šχθä9Ï (تكون مسألةً كاملةً مع العبارة القرآنية  ..  ]١٦٠: األعراف [  ) ö7 tGó¡n@ r& ” Ï%©!$# 

uθ èδ 4† oΤ÷Š r& ” Ï%©!$$Î/ uθèδ î�ö� yz 4 ( من اآلية الكرمية ) øŒÎ) uρ óΟçF ù=è% 4y›θßϑ≈ tƒ s9 u� É9óÁ̄Ρ 4’ n?tã 5Θ$ yèsÛ 
7‰ Ïn≡uρ äí ÷Š$$ sù $oΨ s9 š�−/ u‘ ólÌ� øƒä† $uΖ s9 $®ÿ ÊΕ àMÎ6 .⊥ è? ÞÚ ö‘F{ $# .ÏΒ $yγ Î=ø) t/ $ yγÍ← !$̈VÏ% uρ $yγ ÏΒθèù uρ $ pκÅ� y‰tã uρ $yγ Î=|Át/ uρ 

( tΑ$s% šχθä9 Ï‰ö7 tGó¡n@ r& ” Ï%©!$# uθèδ 4† oΤ ÷Šr& ”Ï%©!$$ Î/ uθèδ î� ö� yz 4 (#θäÜ Î7÷δ $# #\� óÁ ÏΒ ¨βÎ*sù Ν à6s9 $̈Β 
óΟ çFø9 r' y™ 3 ôM t/Î� àÑuρ ÞΟÎγ øŠn=tæ ä'©! Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡yϑø9 $#uρ ρâ !$t/ uρ 5= ŸÒ tóÎ/ š∅ÏiΒ «! $# 3 y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θçΡ%x. 

šχρã� àÿ õ3tƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# šχθè=çGø) tƒuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î�ö� tó Î/ Èd, y⇔ ø9$# 3 y7 Ï9≡sŒ $ oÿÏ3 (#θ|Á tã (#θçΡ$Ÿ2̈ρ šχρß‰tF ÷ètƒ 
   ] ٦١:  البقرة [ )

) ρuΡt“¨9øΖu$ æt=n‹ø3äΝã #$9øϑy£ ρu#$9¡¡=ùθu“3 (  =١١٣  

) ρu&rΡ“t9øΖu$ æt=n‹ø3äΝã #$9øϑy£ ρu#$9¡¡=ùθu“3 ( (  =١١٤  

) ρu&rΡ“t9øΖu$ æt=n‹øγÎΝã #$9øϑy∅  ρu#$9¡¡=ùθu“3 ( (  =١١١  

) &r@n¡óGt7ö‰Ï9äθχš #$!©%Ï” δèθu &rŠ÷Τo†4 /Î$$!©%Ï” δèθu zy�ö�î 4 (  = ٢١٣  
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢١٣ + ١١١ + ١١٤ + ١١٣  

فوصف اهللا تعاىل للمن والسلوى قبل املعصية ، هو وصف هلا مباهيتها اليت نزهلا اهللا               .. 
( بينما وصف اهللا تعاىل هلا بعد املعصية ، هو باملاهية الـيت حتولـت               .. تعاىل من السماء    

  ..إىل ما هو أدىن ) أُنِزلَت 
ملّا كان الغيثُ مدد اِهللا تعاىل املباشر لعباده بعد أن ييئسوا من األسباب ، فإنـه                و .. 

  ..، وال ينزل إنزاالً ) من الفعل نزل ( يرتَّل ترتيالً 



 

) ¨βÎ) ©! $# …çν y‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒ uρ y] ø‹ tóø9 $# ÞΟn=÷è tƒuρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ%tnö‘F{$# ( $tΒuρ “Í‘ô‰ s? Ó§øÿ tΡ 
# sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6 s? #Y‰ xî ( $tΒuρ “Í‘ô‰ s? 6§øÿ tΡ Äd“r'Î/ <Ú ö‘r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠÎ=tæ 7�� Î6yz  ( ] ٣٤:  لقمان 

[   
) uθèδ uρ “Ï%©!$# ãΑÍi” t∴ãƒ y]ø‹ tó ø9$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ (#θäÜuΖ s% ç� à³Ψ tƒ uρ … çµtG yϑômu‘ 4 uθ èδ uρ �’Í< uθø9 $# ß‰‹ Ïϑysø9 $# ( ] 

  ] ٢٨: الشورى 
يعين قيام الفاعل بترتيل املسألة من ساحة       ) من الفعل نزلَ    ( وهكذا نرى أنّ الترتيل     .. 

  ..إىل ساحة دون أي حتول يف ماهية املسألة املرتَّلة 
  
  

  )                               قبل ترتيله (  حال املفعول به يف الساحة اليت متّ الترتيل منها                 
  
  
  )نزل : الفعل (                    عملية الترتيل   
  
  

  )                         بعد ترتيله ( ثبات حال املفعول به يف الساحة اليت متّ الترتيل إليها            
  

  
لرأينا أنَّ الفعل نزل العائـد إىل اِهللا  ) القرآن الكرمي ( ولو عدنا إىل كتاب اِهللا تعاىل    .. 

 – بالنسبِة للكتب الـسماوية      –، ال يقترن    ) الذي يكون فيه الفاعل هو اهللا تعاىل        ( عاىل  ت
  ..إالّ بالقرآن الكرمي فقط 

 ) βÎ) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n?tã $tΡ Ï‰ ö7tã (#θè?ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$#uρ Νä. u !#y‰ yγ ä© 
ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χÎ) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ( ] ٢٣:  البقرة [   



 

) $yϑ |¡ø⁄Î/ (#÷ρ u� tIô©$# ÿÏµ Î/ öΝßγ |¡àÿΡr& β r& (#ρã� àÿ ò6tƒ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# $·‹ øót/ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ ª! $#  ÏΒ Ï&Î# ôÒ sù 
4’ n?tã tΒ â !$t± o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã ( ρ â!$ t6sù A= ŸÒtó Î/ 4’ n?tã 5= ŸÒxî 4 zƒÌ�Ïÿ≈ s3ù=Ï9 uρ ÑU# x‹ tã ÑÎγ •Β ( ] البقرة 

 :٩٠ [   
) ö≅ è% tΒ šχ%x. # xρß‰ tã Ÿ≅ƒÎ� ö9Éf Ïj9 … çµ̄Ρ Î*sù …çµ s9̈“ tΡ 4’ n?tã y7 Î6ù=s% ÈβøŒÎ*Î/ «! $# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 š÷t/ 

Ïµ÷ƒ y‰ tƒ “Y‰ èδ uρ 2”u� ô³ç0 uρ tÏΨ ÏΒ÷σßϑù=Ï9 (  ] ٩٧:  البقرة [   

) $ ¨Β –Šuθ tƒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ tÏ. Î� ô³çRùQ$# βr& tΑ ¨” t∴ãƒ Νà6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 9� ö� yz ÏiΒ 
öΝ à6În/§‘ 3 ª! $#uρ �⇒ tGøƒs† Ïµ ÏGyϑôm t�Î/  tΒ â!$ t±o„ 4 ª! $# uρ ρèŒ È≅ ôÒ xÿø9 $# ÉΟŠÏà yèø9   ] ١٠٥:  البقرة [ ) #$

) y7 Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©! $# tΑ ¨“tΡ |=≈ tFÅ6ø9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ 3 ¨βÎ) uρ tÏ%©!$# (#θàÿ n=tF÷z$# ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’ Å∀ s9 ¥−$s) Ï© 7‰‹Ïè t/ 
   ] ١٧٦:  البقرة [ )

) tΑ̈“ tΡ š� ø‹ n=tã |=≈tGÅ3 ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ tΑ t“Ρ r&uρ sπ1u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ (  ] آل
   ] ٣: عمران 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# (#θãΨ ÏΒ#u $ oÿÏ3 $uΖ ø9 ¨“tΡ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 Ν ä3yètΒ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& }§ ÏϑôÜ ¯Ρ 

$\δθã_ãρ $ yδ ¨Šç� t∴sù #’ n? tã !$ yδÍ‘$t/ ÷Šr& ÷ρ r& öΝ åκ s]yè ù=tΡ $ yϑx. !$̈Ψ yè s9 |=≈ ptõ¾ r& ÏM ö6¡¡9 $# 4 tβ% x.uρ ã� øΒr& «!$# »ωθãè øÿtΒ ( ] 
   ] ٤٧: النساء 
) ô‰ s%uρ tΑ̈“ tΡ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $# ÷β r& #sŒÎ) ÷Λ ä÷èÏÿ xœ ÏM≈ tƒ# u «! $# ã� xÿ õ3ãƒ $ pκ Í5 é&t“öκ tJó¡ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξ sù (#ρß‰ ãèø) s? 
óΟ ßγyè tΒ 4®L ym (#θàÊθèƒs† ’ Îû B]ƒÏ‰ tn ÿÍνÎ� ö� xî 4 ö/ ä3̄Ρ Î) #]ŒÎ) óΟßγ è=÷VÏiΒ 3 ¨βÎ) ©! $# ßìÏΒ%ỳ tÉ)Ïÿ≈ uΖ ßϑø9$# tÌ� Ïÿ≈s3 ø9$# uρ ’Îû 
tΛ ©yγ y_ $·èŠÏΗsd ( ] ١٤٠:  النساء [   

) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè=t↔ó¡n@ ôtã u !$ u‹ô© r& βÎ) y‰ ö6è? öΝ ä3s9 öΝä. ÷σÝ¡n@ βÎ) uρ (#θè=t↔ó¡n@ $ pκ÷] tã tÏm 
ãΑ ¨” t∴ãƒ ãβ# u ö� à)ø9 $# y‰ ö7è? öΝ ä3s9 $ xÿtã ª! $# $pκ ÷] tã 3 ª!$# uρ î‘θàÿ xî ÒΟŠÎ=ym ( ] ١٠١:  املائدة [   

) ¨βÎ) }‘Ïd↵ Ï9 uρ ª! $# “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ |=≈ tGÅ3ø9 $# ( uθ èδ uρ ’ ¯<uθ tGtƒ tÅs Î=≈ ¢Á9    ] ١٩٦:  األعراف [ ) #$



 

) â‘ x‹øts† šχθà)Ïÿ≈ uΖßϑø9 $# βr& tΑ ¨” t∴è? óΟÎγ øŠn=tæ ×ο u‘θß™ Ν ßγ ã∞Îm; uΖè? $ yϑÎ/ ’ Îû öΝ ÍκÍ5θè=è% 4 È≅ è% (# ÿρ âÌ“öκ tJó™ $# �χÎ) 
©! $# ÓlÍ� øƒèΧ $ ¨Β šχρâ‘x‹ øtrB ( ] ٦٤:  التوبة [   

) (#θä9$s%uρ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ “Ï%©!$# tΑ Ìh“çΡ Ïµø‹ n=tã ã� ø. Ïe%!$# y7 ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôfyϑs9 ( ] ٦:  احلجر [  

) $̄Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ) uρ … çµs9 tβθÝà Ïÿ≈ptm: ( ] ٩:  احلجر [   

) !$ uΖø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝ Íκ ö� s9Î) öΝßγ ¯=yès9 uρ šχρã� ©3xÿ tGtƒ ( ] النحل  :
٤٤ [  
) $ uΖø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« “Y‰ èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“u� ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (  ] 
  ] ٨٩: النحل 
) # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθä9$s% !$yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sYø. r& 

Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ |M Îm7 s[ ã‹ Ï9 š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u “ Y‰ èδ uρ 
2” t� ô± ç0 uρ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ( ] ١٠٢ – ١٠١:  النحل[    

) ãΑ Íi” t∴çΡ uρ z ÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö !$ xÿÏ© ×π uΗ÷qu‘uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒÌ“tƒ tÏϑÎ=≈ ©à9$# �ωÎ) #Y‘$|¡yz ( ] 
   ] ٨٢: اإلسراء 
) $ZΡ# uö� è%uρ çµ≈ oΨ ø%t� sù … çνr& t�ø) tGÏ9 ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4’ n?tã ;] õ3ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“tΡ uρ WξƒÍ”∴s? ( ] ١٠٦:  اإلسراء [  

) x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ tβ$s%ö� àÿ ø9$# 4’ n?tã  ÍνÏ‰ö6 tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yèù=Ï9 # ·�ƒÉ‹ tΡ ( ] ١:  الفرقان [   

) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ÿω öθs9 tΑ Ìh“çΡ Ïµø‹ n=tã ãβ# u ö� à)ø9 $# \' s# ÷Ηäd Zοy‰Ïn≡uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ãΖ Ï9 ÏµÎ/ x8yŠ# xσ èù ( 
çµ≈ oΨ ù=¨? u‘uρ Wξ‹ Ï?ö� s? ( ] ٣٢:  الفرقان [   

) öθs9 uρ çµ≈ uΖ ø9 ¨“tΡ 4’ n?tã ÇÙ ÷èt/ tÏϑyf ôãF{$# (  ] ١٩٨: الشعراء[    

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (   ] ٢٣:  الزمر [  

 ) (#θä9$s%uρ Ÿωöθ s9 tΑÌh“çΡ # x‹≈ yδ ãβ# uö� à) ø9$# 4’ n?tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È÷tGtƒ ö� s)ø9 $# ?ΛÏà tã ( ] ٣١:  الزخرف [   



 

) šÏ%©!$# uρ (#θãΖtΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# (#θãΖ tΒ# u uρ $yϑÎ/ tΑ Ìh“çΡ 4’ n?tã 7‰ £ϑptèΧ uθ èδ uρ ‘,ptø:$# ÏΒ öΝÍκ Íh5§‘   
t� ¤ÿ x. öΝ åκ ÷] tã öΝÍκ ÌE$t↔ÍhŠy™ yx n=ô¹r&uρ öΝ çλm;$ t/ ( ] ٢:  حممد [  

 ) ãΑθà) tƒ uρ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿωöθ s9 ôM s9 Ìh“çΡ ×ο u‘θß™ ( !#sŒÎ* sù ôM s9Ì“Ρ é& ×οu‘θß™ ×π yϑs3øt’Χ t� Ï. èŒuρ $ pκ� Ïù ãΑ$tFÉ) ø9 $#   
|M ÷ƒ r&u‘ tÏ%©!$# ’ Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚt� ¨Β tβρã� ÝàΖtƒ y7 ø‹ s9 Î) t� sà tΡ ÄcÅ ǿó yϑø9$# Ïµ ø‹ n=tã z ÏΒ ÏN öθ yϑø9$# ( 4’ n<÷ρ r' sù óΟßγ s9 ( ] 
  ] ٢٠: حممد 
) š�Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$s% šÏ%©# Ï9 (#θèδÌ� x. $ tΒ š^ ¨“tΡ ª!$# öΝ à6ãè‹ ÏÜãΖ y™ ’ Îû ÇÙ÷è t/ Ì�øΒF{$# ( ª! $# uρ 

ÞΟ n=÷ètƒ óΟ èδ u‘#u� ó Î) ( ] ٢٦:  حممد [  

 ) uθèδ “Ï%©!$# ãΑ Íi”t∴ ãƒ 4’ n?tã ÿ ÍνÏ‰ö7 tã ¤M≈ tƒ# u ;M≈ uΖÉi� t/ / ä3y_ Ì� ÷‚ã‹ Ïj9 zÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 ¨βÎ) uρ ©! $# 
ö/ ä3Î/ Ô∃ρâ t� s9 ×ΛÏm    ] ٩:  احلديد [ ) ‘§

) $̄Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã tβ# u ö�à) ø9 $# WξƒÍ”∴s? ( ] ٢٣:  اإلنسان [   
بالفعل نـزل   ) ] القرآن الكرمي   ( يف كتاب اِهللا تعاىل     [ فالكتب السابقة مل تقترن     .. 

توراة ،   هلذا الفعل مع ال    – يف القرآن الكرمي     –وهناك اقترانٌ وحيد    .. الذي فاعله اهللا تعاىل     
  ..ولكن بصيغة املبين للمجهول 

) * ‘≅ä. ÏΘ$yè©Ü9 $# tβ$Ÿ2 yξÏm ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) �ω Î) $ tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏℜu� ó Î) 4’ n?tã ÏµÅ¡ øÿtΡ  ÏΒ È≅ ö6s% βr& 
tΑ ¨” t∴è? èπ1u‘öθ−G9 $# 3 ö≅ è% (#θè? ù' sù Ïπ1u‘öθ−G9 $$Î/ !$ yδθè=ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖ ä. šÏ%Ï‰≈    ] ٩٣:  آل عمران [ ) ¹|

 ..   لت ، ولكنزالتوراة ن ـة      ال يقول بترتيلها من عند        النصاهللا تعاىل ، فالعبارة القرآني
)  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9  تبين لنا أنَّ املُرتِّل يأيت بصيغة املبين للمجهول ، وال يوجـد             ) 3 #$

نزل مـن   ) عدا القرآن الكرمي    ( مساوي آخر   نص قرآينٌّ يشري إىل أنّ التوراة أو أي كتاٍب          
  ..عند اهللا تعاىل 

“tΑ̈ (ومن اآلية الكرمية  ..  tΡ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 t÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ tΑ t“Ρ r&uρ 
sπ1u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ ( ] ة ] ٣:  آل عمرانإضافةً للصورة القرآني ، ) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ# u 



 

«! $$Î/  Ï&Î!θß™u‘uρ É=≈tF Å3ø9$# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n?tã Ï& Î!θß™ u‘ É=≈ tFÅ6 ø9$# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ( ] النساء  :

 يتبين لنا جلياً أنَّ القرآنَ الكرمي يتميز بكونه مرتَّالً من عند اهللا تعاىل ، ويشترك مع ] ١٣٦
فلماذا انفرد .. من عند اهللا تعاىل ) من الفعل أنزل (  الكتب السماوية كونه منزالً باقي

  ..القرآنُ الكرمي بصفة الترتيل دون باقي الكتب السماوية ؟ 
  :كلُّ رسالة مساوية ترتكز على عناصر ثالثة ..
  .. رسول حامل للرسالة – ) ١( 
   ..] املنهج [اىل من البشر  مضمون الرسالة وما يريده اهللا تع– ) ٢( 
   ..] املعجزة املُصدقة للمنهج [ دليل صدق الرسول ورسالته – ) ٣( 

$ (والصورة القرآنية    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã 
 Ï& Î!θ ß™ u‘ É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (    لنا نبيمرحلتني من رسالة    – بكلِّ وضوح    –ت 

  :اهللا تعاىل للبشر ، وذلك بالنسبة ملوضوع الكتاب 
≈=É ( r مرحلة ما قبل الرسـول حممـد         – ) ١(  tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (  ،

  .. بصفة اإلنزال – كما نرى –حيث متتاز هذه املرحلة 
≈=É ( حىت قيـام الـساعة       rالرسول حممد    مرحلة   – ) ٢(  tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ (       بصفة الترتيل إضافة لصفة اإلنـزال       – كما نرى    – ، حيث متتاز هذه املرحلة 
  ..كما يؤكّد القرآن الكرمي 

  :ولو عدنا إىل الرساالت السماوية السابقة لوجدناها تتصف بالصفات التالية 
فرسالة كلِّ رسوٍل خاصـةٌ بقومـه       .. نهج فيها خاص بأزمنة وأمكنة حمددة        امل – ١

  ..وحبلِّ مشاكِلهم يف تلك الفترة 
ففي ..  املنهج فيها منفصلٌ متاماً عن املعجزة ، فاملنهج شيٌء واملعجزة شيٌء آخر              – ٢

 يـده بيـضاء   رسالة موسى عليه السالم نعلم أنّ املعجزة اليت أُيد ا هي العصا وإخـراج        
ومعجزة عيـسى   .. وغريها ، وهذه املعجزة منفصلةٌ متاماً عن املنهج الذي كان يدعو إليه             



 

عليه السالم كانت إحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل وإبراء األكمة واألبرص وغري ذلك ، وهذه               
  ) ..اإلجنيل ( املعجزة منفصلةٌ متاماً عن املنهج الذي كان يدعو إليه 

نهج ليست من اهللا تعاىل ، فلو كانت كذلك لكانت معجزةً ولتحدى             صياغة امل  – ٣
 – يف الرساالت السابقة     –فأساس املنهج   .. اُهللا تعاىل البشر من اإلتيان بصياغة مشاة هلا         

) سلّم الرسـاالت الـسماوية   ( هو تفاعل القوم مع رسوهلم ، وقد رأينا يف الفصل األول           
  بـصيغة    –  يف القرآن الكرمي      – الرساالت السابقة يصفه     كيف أنّ ما شرعه اهللا تعاىل يف      

  .. بصيغة الوحي rالوصية ، يف الوقت الذي يصف فيه ما شرعه يف رسالة حممد 
 ملّا كان املنهج ليس من صياغة اهللا تعاىل ، فهذا يعين أنّ النص منه حيمل فقـط                  – ٤

 املعىن الظاهر الذي يريده من قام بصياغة هذا النص..  
 املعجزة تنتمي إىل عامل اخللق ، وليست مستمرةً بعد موت الرسول ، وبالتايل ال               – ٥

  ..يشهدها إالّ القوم املوجودون أثناء حدوثها 
لذلك فكلمة الكتاب حينما ترد يف كتاب اهللا تعاىل وصفاً للكتب السابقة ، فإـا               .. 

وملّا كان أصلُ املنهج من     ..  هلذا املنهج    تعين املنهج حصراً ، وال تعين أبداً املعجزةَ املصدقةَ        
ليس من ِقبِل اهللا تعاىل ، فإنه يكون قد ارتـسم           اللغوية  عنِد اِهللا تعاىل ، وقد متّت صياغته        

متثّله وحتويله وارتسامه   ( بصورِة العامل الذي ينتمي إليه من قام ذه الصياغة ، أي متّ إنزاله              
لذلك نرى أنّ الكتب السماوية الـسابقة  ..  قام بصياغته إىل الساحة اليت ينتمي إليها من    ) 

  ..يصفها اُهللا تعاىل بصيغة اإلنزال دون الترتيل 
 .. مساوي والتوراة اليت هي كتاب) !$̄Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρr& sπ1u‘öθ −G9$# $ pκ�Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝä3 øts† $ pκÍ5 

šχθ–Š Î;̈Ψ9 $# tÏ%©!$# (#θßϑn=ó™ r& tÏ%©# Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/§�9 $#uρ â‘$t6 ômF{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏÿ ós çGó™ $# ÏΒ É=≈tF Ï. «! $# 
(#θçΡ%Ÿ2uρ Ïµø‹ n=tã u!# y‰ pκà− 4  (] أنزهلا اهللا تعاىل إىل ساحة املالئكة ، حيث ،  ] ٤٤:  املائدة

 تغيٍري بصياغتها إىل ساحة الدنيا اليت يتفاعل لت دون أيزا البشر صاغتها املالئكة ، مثَّ ن
ولذلك نرى أنّ الكتاب الذي آتاه اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم ، واأللواح .. مع رسِلهم 

  ..، حيمل تفصيالً لكلِّ شيٍء ، وهذا يعود إىل كون صياغتها من ِقبل املالئكة 



 

) ¢Ο èO $oΨ ÷� s?# u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# $·Β$ yϑs? ’ n?tã ü”Ï%©!$# z |¡ôm r& Wξ‹ ÅÁøÿ s? uρ Èe≅ ä3Ïj9 & óx« ( ] األنعام  :
١٥٤ [   
) $ oΨ ö; tFŸ2uρ …çµ s9 ’Îû Çy# uθø9 F{$# ÏΒ Èe≅ à2 & óx« Zπsà Ïã öθ̈Β Wξ‹ ÅÁ øÿs? uρ Èe≅ ä3Ïj9 & óx« ( ] األعراف  :
١٤٥ [   

 من بعد موسى عليـه       ونسوا بعضها ،   وبعد أنّ حرف بنو إسرائيل بعض التوراة ،       .. 
وت لبين إسرائيل بقيةً مما تـرك آل موسـى وآل         السالم ، عادت املالئكة فحملت يف التاب      

هارون ، وذلك آيةً لبعث طالوت ملكاً عليهم ، ففي التابوت الذي محلته املالئكة بقية من                
  ..التوراة 
) tΑ$s%uρ óΟ ßγ s9 óΟ ßγ–ŠÎ; tΡ ¨β Î) ©! $# ô‰ s% y]yè t/ öΝ à6s9 šVθä9$sÛ %Z3Î=tΒ 4 (#þθ ä9$s% 4’ ¯Τr& ãβθä3tƒ ã&s! Û� ù=ßϑø9$# 
$ uΖøŠ n=tã ßøtwΥ uρ ‘,ym r& Å7 ù=ßϑø9 $$Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σãƒ Zπ yèy™ š∅ ÏiΒ ÉΑ$yϑø9 $# 4 tΑ$s% ¨β Î) ©! $# çµ8 xÿ sÜô¹$# öΝ à6ø‹ n=tæ 

… çνyŠ# y— uρ ZπsÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9$# ÉΟó¡ Éfø9 $# uρ ( ª!$# uρ ’ ÎA÷σ ãƒ …çµ x6ù=ãΒ ∅tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊆∠∪ tΑ$ s%uρ 
óΟ ßγs9 öΝßγ –ŠÎ;tΡ ¨βÎ) sπ tƒ# u ÿ ÏµÅ6ù=ãΒ βr& ãΝà6u‹ Ï? ù' tƒ ßNθç/$−G9 $# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠÅ6y™ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ ×π̈ŠÉ) t/ uρ $£ϑÏiΒ x8t� s? 
ãΑ#u 4† y›θãΒ ãΑ#u uρ tβρã�≈yδ ã& é#ÏϑøtrB èπ s3Í≥ ¯≈ n=uΚø9$# 4 ¨βÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ öΝ à6©9 βÎ) Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ÷σ •Β ( ] 

   ] ٢٤٨ – ٢٤٧: البقرة 
&ã (فالتابوت الذي محلته املالئكـة       é# Ïϑ øt rB èπ s3 Í≥ ¯≈ n= uΚ ø9 π× (فيـه   ،   ) 4 #$ ¨Š É) t/ uρ $ £ϑ ÏiΒ x8 t� s? ãΑ# u 

4† y›θ ãΒ ãΑ# u uρ tβρ ã�≈ yδ ( ..              ة هي التوراة يف مرحلتها الثانية ، أي جـزٌء مـنوهذه البقي
هـذه  . ...) .اليت صاغت التوراة أصـالً      ( حتمله املالئكة   ) يف مرحلتها األوىل    ( التوراة  
فالتابوت ترتّلت به   .. يف التابوت   ،  نزلتها املالئكة كما هي     ) يف مرحلتها الثانية    ( التوراة  

  .. التوراة عن طريق املالئكة 
وهكذا ) .. يف التابوت   ( إنّ التوراة اليت صاغتها املالئكة ، نزلتها يف املرحلة الثانية           .. 

  ..شري إىل التوراة يف ترتّهلا الثاين فالتابوت ي



 

لرأينامها متساويتني  ) التوراة ، التابوت    : ( ولو حسبنا القيمة العددية لكلٍّ من كلميت        
  ..متاماً 

) #$9G−θö‘u1πs (  =٤٠ ،، ) #$9G−$/çθNß ( = ٤٠  

tΑ (هذا التكامل بني ترتّل التوراة ، والذي تبينه العبارة القرآنية  ..  ¨” t∴è? èπ1u‘öθ−G9 يف  ) 3 #$

≅‘ * (اآلية الكرمية  ä. ÏΘ$yè©Ü9$# tβ$Ÿ2 yξÏm ûÍ_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) �ω Î) $ tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏℜu� ó Î) 4’ n?tã  ÏµÅ¡øÿ tΡ ÏΒ 
È≅ ö6s% βr& tΑ ¨” t∴è? èπ1u‘öθ−G9 $# 3 ö≅ è% (#θè? ù' sù Ïπ1u‘öθ −G9$$ Î/ !$ yδθè=ø? $$ sù βÎ) öΝ çGΖä. šÏ%Ï‰≈|¹ ( ] ٩٣:  آل عمران [ 

›ßNθç/$−G9$# Ïµ (الصورة القرآنية بني ، و Ïù ×π uΖŠÅ6 y™ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ×π̈ŠÉ) t/ uρ $ £ϑÏiΒ x8t� s? ãΑ#u 4† y›θãΒ 
ãΑ#u uρ tβρã�≈ yδ ã&é# ÏϑøtrB èπs3Í≥ ¯≈ n=uΚø9   .. ، ينعكس تكامالً يف معيار معجزة إحدى الكُبر )  4 #$

) ?è∴t”¨Αt #$9G−θö‘u1πè 3 (  ] ٨٠  = ]٩٣: آل عمران   

) ßNθç/$−G9$# Ïµ‹ Ïù ×πuΖŠÅ6y™ ÏiΒ öΝà6 În/§‘ ×π̈Š É)t/ uρ $ £ϑÏiΒ x8t� s? ãΑ#u 4† y›θãΒ ãΑ#u uρ tβρã�≈yδ 

BrtøϑÏ#é&ã #$9øΚu=n≈¯≥Í3sπè 4 (  ] ٣٥٧ =  ]٢٤٨: البقرة   
٢٣ × ١٩ = ٤٣٧ = ٣٥٧ + ٨٠   

ßNθ (ويف مسألة التابوت ، نالحظ أنّ كلمة        ..  ç/$ −G9  تعـاىل   ترد يف كتـاب اهللا     ) #$

ßNθ (مرتني ، ولو حسبنا القيمة العددية حلروف اآليتني اللتني حتويـان كلمـة            ç/$ −G9 $# (  ،

  ..لرأينا أننا أمام مسألة كاملة 
) tΑ$ s%uρ óΟ ßγs9 öΝßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) sπtƒ# u ÿ ÏµÅ6ù=ãΒ βr& ãΝ à6u‹ Ï?ù' tƒ ßNθç/$−G9 $# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠÅ6 y™ ÏiΒ 

öΝ à6În/§‘ ×π̈ŠÉ) t/ uρ $ £ϑÏiΒ x8 t� s? ãΑ#u 4† y›θãΒ ãΑ#u uρ tβρã�≈ yδ ã&é# ÏϑøtrB èπ s3Í≥ ¯≈ n=uΚø9$# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 

9©6àΝö )Îβ .äΖFçΟ Β•σ÷ΒÏΖÏš (  ] ٦٤٥ =  ]٢٤٨: البقرة   



 

) Èβr& ÏµŠÏù É‹ø%$# ’ Îû ÏNθç/$−G9 $# Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø%$$sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9 $# ÏµÉ) ù=ã‹ù=sù �Ο u‹ø9 $# È≅ Ïm$¡¡9 $$Î/ çνõ‹ è{ù' tƒ Aρß‰ tã ’ Ík< 

ρuãt‰ßρA !©&ã… 4 ρu&r9ø)s‹øMà ãt=n‹ø7y Χxtp6¬πZ ΒiÏ_hÍ ρu9ÏGçÁóΨoìy ãt?n’4 ãt‹ø_Íû (  ] ٦٨٥ =  ]٣٩: طـه  
٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠ = ٦٨٥ + ٦٤٥  

 ( ..ألوىل ، لوجدناها مسألة كاملـة       ولو أخذنا الصورة القرآنية التالية من اآلية ا       .. 
β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù' tƒ ßNθ ç/$ −G9 $# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠ Å6 y™  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ×π ¨Š É) t/ uρ $ £ϑ ÏiΒ x8 t� s? ãΑ# u 4† y›θ ãΒ ãΑ# u uρ tβρ ã�≈ yδ 
BrtøϑÏ#é&ã #$9øΚu=n≈¯≥Í3sπè 4 ( = ٢١ × ١٩ = ٣٩٩   

øŒÎ) !$uΖ ( :ولو أخذنا الصورة القرآنية التالية  øŠym ÷ρr& #’ n<Î) y7 ÏiΒé& $ tΒ #yrθãƒ ∩⊂∇∪ Èβr& ÏµŠÏùÉ‹ ø%$# ’Îû 
ÏNθç/$−G9 $# Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø%$$ sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9$# (  ] مع اآلية  ] ٣٩ – ٣٨: طه ، )من سورة القصص ،  ) ٧

  ..لوجدنا مسألة كاملة 
) øŒÎ) !$ uΖøŠym ÷ρ r& #’ n<Î) y7 ÏiΒé& $ tΒ #yrθãƒ ∩⊂∇∪ Èβ r& ÏµŠÏùÉ‹ ø%$# ’ Îû ÏNθç/$−G9 $# Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø%$$ sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9$#  (  ] طه :

٣٣٠=   ]٣٩ – ٣٨    
) !$ uΖøŠ ym÷ρ r&uρ #’ n<Î) ÏdΘ é& #y›θãΒ ÷β r& Ïµ‹ ÏèÅÊö‘ r& ( # sŒÎ*sù ÏMøÿ Åz Ïµø‹ n=tã ÏµŠÉ)ø9 r' sù †Îû ÉdΟ uŠø9$# Ÿω uρ ’ Îû$ sƒrB Ÿω uρ 

Brtø“tΤÎ’þ ( )ÎΡ¯$ ‘u#!Š–ρνç )Î9s‹ø7Å ρùy%æÏ=èθνç ΒÏ∅š #$9øϑß�ö™y=Îš ( ] ٦٠١  = ] ٧:  القصص  
٤٩ × ١٩ = ٩٣١ = ٦٠١ + ٣٣٠  

، وبالتايل صياغتها للتوراة ، تتبين معنا من خـالل           الئكة للتابوت ومسألة محل امل  .. 
ßNθ (تكامل جمموع القيم العددية لكلمة  ç/$ −G9 &ã (: ، مع العبارة القرآنية  ) #$ é# Ïϑ øt rB èπ s3 Í≥ ¯≈ n=uΚø9 $# 

  ..، يف معيار معجزة إحدى الكُبر  ) 4

) #$9G−$/çθNß ( = ٤٠  

) BrtøϑÏ#é&ã #$9øΚu=n≈≥̄Í3sπè 4 ( = ٧٤  
٦ × ١٩ = ١١٤ = ٧٤ + ٤٠    



 

tΑ (وهكذا فترتّل التوراة    ..  ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9 كان ليس من عند اهللا تعاىل ، إنما مـن           ) 3 #$
فترتّل التوراة من عند    .. بينما متّ إنزاهلا من عند اهللا تعاىل        .. ساحة املالئكة إىل عامل الدنيا      

  ..  صاغتها املالئكة دون أي تبديٍل أو حتويل املالئكة يعين نزوهلا إىل عامل الدنيا كما
  :ولو نظرنا يف القرآن الكرمي لرأينا أنه يتميز عن الرساالت السابقة بالنقاط التالية .. 
  .. املنهج الذي حيمله القرآن الكرمي هو للبشرية مجعاء حىت قيام الساعة – ) ١( 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% Ν ä.u !%ỳ Ö≈ yδ ö� ç/  ÏiΒ öΝä3În/ §‘ !$ uΖ ø9t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $ YΨ� Î6•Β ( ] ١٧٤:  النساء [   

) � !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9Î) yl Ì� ÷‚çGÏ9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ*Î/ óΟ Îγ În/u‘ 4’ n<Î) 
ÅÞ≡u�ÅÀ Í“ƒÍ“yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø:$# ( ] ١:  إبراهيم [   

 ) !$ tΒuρ š�≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ω Î) ZπtΗôqy‘ šÏϑn=≈ yèù=Ïj9 ( ] ١٠٧:  األنبياء [   

) x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ tβ$s%ö� àÿ ø9$# 4’ n?tã  ÍνÏ‰ö6 tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yèù=Ï9 # ·�ƒÉ‹ tΡ ( ] ١:  الفرقان [   

) !$tΒ uρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ=Ïj9 # Z��Ï± o0 # \�ƒÉ‹ tΡ uρ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ( ] 
   ] ٢٨: سـبأ 
) ÷βÎ) uθ èδ �ωÎ) Ö� ø. ÏŒ tÏΗs>≈ yèù=Ïj9 ( ] ٢٧:  التكوير [   

فاملنهج الذي حيمله القرآن الكرمي حيمل أحكاماً صاحلةً لكـلِّ زمـاٍن ومكـان ،               .. 
  .. تستنبط من ذات النص القرآين ، ومهيمن على ما سبقه من املناهج 

) !$ uΖ ø9t“Ρ r&uρ y7 ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9$# Èd,ys ø9$$Î/ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 š ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ É=≈tGÅ6ø9 $# $ ·Ψ Ïϑø‹ yγãΒuρ Ïµ ø‹n= tã ( 
   ] ٤٨:  املائدة [ )

 املنهج هو ذاته املعجزة ، املنهج هـو القـرآن           r يف رسالة الرسول حممد      – ) ٢( 
(  منهج خارج القرآن الكرمي ، وال معجـزة          وال.. الكرمي ، واملعجزة هي القرآن الكرمي       

: وقد بينت ذلك بشكٍل مفـصل يف كتـاب   .. خارج القرآن الكرمي    ) مؤيدة هلذا املنهج    
  ) ..حوار أكثر من جريء ( املعجزة الكُربى 



 

صاغه اهللا تعاىل ، فقد رأينا يف النظريـة         ) املنهج واملعجزة   (  القرآن الكرمي    – ) ٣( 
كيف أنّ القرآن الكرمي ميتاز عن باقي الكتب السماوية بكونه قـول  )  املطلق احلق( الثالثة  

  ..اهللا تعاىل ، أي صياغة لغوية من ِقبِل اهللا تعاىل 
) óΟ n=sùr& (#ρã� −/ £‰tƒ tΑ öθ s)ø9 $# ôΘr& Ο èδ u !%ỳ $̈Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u !$t/# u t,Î!̈ρF{$# (   ] ٦٨: املؤمنون[   
) $̄Ρ Î) ’ Å+ù=ãΖ y™ š�ø‹ n=tã Zω öθs% ¸ξ‹ É) rO (   ]٥ : املزمل[   

) Ï !$uΚ¡¡9 $# uρ ÏN#sŒ Æìô_ §�9$# ∩⊇⊇∪ ÇÚö‘F{$# uρ ÏN# sŒ Æí ô‰¢Á9 $# ∩⊇⊄∪ …çµ̄Ρ Î) ×Α öθ s)s9 ×≅ óÁsù ∩⊇⊂∪ $ tΒuρ uθ èδ 

ÉΑ ÷“oλù; $$Î/ (   ]١٤ – ١١ : الطارق[   
يمـة العدديـة   تساوي الق) القرآن ( وكنا قد رأينا كيف أنّ القيمة العددية لكلمة  .. 

$tΑ (للعبارة القرآنية  s% ª! $# ( ..  

) %s$Αt #$!ª ( = ٢٩     ،  ،، ) #$9ø)à�öu#βã ( = ٢٩   

ومل ) .. القرآن  ( ولذلك حتدى اهللا تعاىل اإلنس واجلن أن يأتوا مبثل كتابه الكرمي            .. 
  ..يتحد البشر أن يأتوا مبثِل أي كتاٍب آخر 

) ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§Ρ M} $# �Éf ø9$# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# uö� à) ø9$# Ÿω tβθè? ù' tƒ Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ 
öθ s9uρ šχ%x. öΝ åκÝÕ ÷èt/ <Ù÷è t7Ï9 # Z��Îγ sß  ( ] ٨٨:  اإلسراء [  

 ملّا كان القرآنُ الكرمي من صياغِة اِهللا تعاىل ، وحيمل منهجاً مناسباً لكلِّ جيٍل               – ) ٤( 
 الساعة ، فإنّ الدالالت اليت حيملها النص القرآينُّ ال تحـيط ـا املخلوقـات ،        حىت قيام 

) عمق التأويل   ( وليست متوقّفةً على املعاين الظاهرة ، فنهاية ما تؤول إليه هذه الدالالت             
 احلـق ( ال يحيط ا إالّ اهللا تعاىل ، وقد رأينا هذه احلقيقة بشكٍل جلي يف النظرية الثالثة                 

ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، وال يـأيت         ) معرفة اية دالالته    ( فتأويل القرآن الكرمي    ) .. املطلق  
  ..إالّ يف اآلخرة 



 

) uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt ’Χ £èδ ‘Π é& É=≈tGÅ3ø9 $# ã� yzé&uρ ×M≈ yγ Î7≈t±tF ãΒ ( 
$̈Β r'sù tÏ%©!$# ’ Îû óΟÎγ Î/θè=è% Ô÷ ÷ƒy— tβθãè Î6®KuŠ sù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ ÷Ζ ÏΒ u !$ tóÏGö/$# ÏπuΖ ÷GÏÿø9 $# u !$ tóÏGö/ $#uρ  Ï&Î#ƒÍρ ù's? 3 $tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ 

ÿ… ã&s#ƒÍρ ù' s? �ω Î) ª!   ] ٧:  آل عمران [ ) 3 #$

 ) ô‰s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 5=≈tGÅ3Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Ásù 4’ n?tã AΟù=Ïæ “W‰ èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 
tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) … ã&s#ƒÍρ ù's? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρ ù's? ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# çνθÝ¡ nΣ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !%ỳ ã≅ ß™â‘ $ uΖ În/u‘ 

Èd,ys ø9 $$Î/ ≅ yγ sù $uΖ ©9 ÏΒ u !$yè xÿä© (#θãè xÿô± uŠsù !$uΖ s9 ÷ρ r& –Št� çΡ Ÿ≅ yϑ÷èuΖ sù u� ö� xî “Ï%©! $# $̈Ζ ä. ã≅ yϑ÷è tΡ 4 ô‰s% (#ÿρ ç� Å£yz 
öΝ åκ|¦àÿΡ r& ¨≅ |Ê uρ Νåκ ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ ( ] ٥٣ – ٥٢:  األعراف [  
 (..  املعجزة القرآنية تنتمي إىل عامل األمر ، وال تنتمي إىل عامل اخللق – ) ٥( 

y7 Ï9≡x‹ x.uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒr& 4 $ tΒ |MΖ ä. “Í‘ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒM} $# Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ 
# Y‘θçΡ “Ï‰ öκ̈Ξ Ïµ Î/ tΒ â!$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“Ï‰öκ tJ s9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β  ( ] ٥٢:  الشورى [ 
وليست متوقّفةً على جيٍل دون اآلخر ، فكلُّ .. وبالتايل ال يحيط ا زمانٌ وال مكان .. 

  ..جيٍل يرى من معجزات القرآن الكرمي على قدر علمه وتدبره 
عاىل إىل البشرية كانت متهيداً للقرآن الكرمي ، أي متهيداً مـن            إنّ مجيع كتب اهللا ت    .. 

إىل ترتيله الذي متّ بترتيل القرآن الكرمي       ) يف الكتب السابقة    ( مرحلة إنزال كتاب اهللا تعاىل      
  .. ونستطيع رؤية هذه احلقيقة بالنظر إىل بعض صفات الكتب السماوية .. 

 :   
عاىل ملوسى وهارون عليهما السالم ، وأنزله اهللا تعاىل من قبـل ،             الفرقان آتاه اهللا ت   .. 

  ..أي ارتسمت صفة الفرقان مباهية العامل الذي أُنزلَ عليه الفرقان 
) øŒÎ) uρ $oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβ$ s%ö�àÿ ø9 $#uρ öΝ ä3ª=yès9 tβρß‰ tGöκ sE (    ] ٥٣: البقرة[   



 

) tΑ ¨“ tΡ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρ r& uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ ∩⊂∪  ÏΒ 
ã≅ ö7 s% “ W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 tΑ t“Ρ r& uρ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 3 ¨β Î) t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# óΟ ßγ s9 Ò># x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© 3 ª! $# uρ Ö“ƒÍ• tã 

ρ èŒ BΘ$ s) ÏFΡ    ] ٤ – ٣:  آل عمران [  )  #$

) ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷� s?# u 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ tβ$s%ö� àÿø9 $# [!$ u‹ ÅÊuρ # [�ø. ÏŒuρ šÉ)−FãΚù=Ïj9 (  ]٤٨: نبياء األ [  

 آتاه اهللا تعاىل لرسله ، وأنزلـه ، ومل يرتِّلْـه ،       – يف الرساالت السابقة     –فالفرقان  .. 
لبشري ، ومل يرتَّل كما هـو        أنّ الفرقان ارتسم بصورة عاملنا ا      – كما رأينا    –وهذا يعين   

  ..دون أي تغيري وحتويل 
 ، إضافةً إىل أنه     rبينما يف الرسالة اخلامتة ، نرى أنّ الفرقان نزلَ ترتيالً على الرسول             

   ..rأُنزلَ عليه 
) ã� öκ y− tβ$ŸÒ tΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρé& ÏµŠÏù ãβ# uö� à) ø9$# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ zÏiΒ 3“y‰ßγ ø9 $# Èβ$s%ö�àÿ ø9 $#uρ 4 ( 

    ]١٨٥: البقرة [ 
) x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 4’ n? tã  Íν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·�ƒ É‹ tΡ ( ] ١:  الفرقان [  

إننا نرى يف هذه الصور القرآنية أنّ الفرقان حينما يأيت مبعىن الدالالت اليت حيملـها    .. 
≈M; (القرآن الكرمي    oΨ Éi� t/ uρ z ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# Èβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ 4 (       ه يرد بصيغة اإلنزالفإن ،) ã� öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ 

ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö� à) ø9 ، أي ارتسام هذه الصفة مباهية عاملنا ، وحتوهلا من املعىن املطلق             ) #$
  ..عند اهللا تعاىل إىل حيثياِت عاملنا 

يصف القرآن الكرمي النص املقدس املرتّل من عنـد اهللا تعـاىل ،        وحينما يأيت الفرقان ل   
  ..باملاهيِة ذاا املوجود ا قبل أن يرتِّله اهللا تعاىل ، فإنه يأيت بصيغة الترتيل 

) x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 4’ n? tã  Íν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·�ƒ É‹ tΡ (  ] ١: الفرقان[   
يراد بصفة الفرقان املنهج واملعجزة على حد سواء ،         ) صيغة الترتيل   ( في هذه احلالة    ف

فاملُراد هو املنهج ودالالته    ) سواء للكتب السابقة أم للقرآن الكرمي       ( بينما يف حالة اإلنزال     
  ..اليت ندركها يف عاملنا هذا 



 

 –مل توجـد    ،   عند اهللا تعاىل     منحبيثياا  ) بصيغة الترتيل   ( فصفة الفرقان   .. وهكذا  
وبالتايل فهذه الصفة   .. لقرآن الكرمي ، حيث نزلت ترتيالً        إالّ ل  –من بني الكتب السماوية     

  ..وصلت الذروة من بني كتب اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي 
 :   

  ..آن الكرمي بالنسبة للرساالت السماوية إالّ للقر) بأل التعريف ( مل ترد صفة النور 
) tÏ%©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™ §�9$# ¢É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï%©!$# … çµtΡρß‰ Ågs† $¹/θçGõ3 tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘öθ−G9 $# 

È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Νèδ ã� ãΒù'tƒ Å∃ρã� ÷è yϑø9$$ Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìh�ptä† uρ ÞΟÎγ øŠn=tæ 
y]Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $# ßìŸÒ tƒuρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u�ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñ F{$# uρ ÉL ©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠ n=tæ 4 šÏ%©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u ÏµÎ/ çνρâ‘¨“tã uρ 

çνρã�|Á tΡ uρ (#θãè t7 ¨?$# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï%©! $# tΑ Ì“Ρé& ÿ…çµ yètΒ   y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθßs Î=øÿßϑø9   ] ١٥٧:  األعراف[ ) #$

) (#θãΖÏΒ$t↔sù «!$$ Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ Í‘θ‘Ζ9$# uρ ü“Ï%©!$# $uΖ ø9 t“Ρ r& 4 ª! $# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×�� Î7 yz (  ] ٨:  التغابن [   
أما مسألة اإلخراج من الظلمات إىل النور على يد الرسل عليهم السالم ، فهي مسألة .. 

  .. واردة يف الرساالت السابقة ، ويف الرسالة اخلامتة 
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖù=y™ ö‘r& 4† y›θãΒ !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ ïχr& ólÌ� ÷zr& y7 tΒöθ s% š∅ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 

Ν èδö� Åe2 sŒuρ ÄΝ9−ƒ r'Î/ «! $# 4 �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7|¹ 9‘θä3x©  ( ] ٥:  إبراهيم [  
نزال مل تكتمـل إالّ بـإ     ) مسألة اإلخراج من الظلمات إىل النور       ( ولكن هذه املسألة    

  ..هي معجزة إحدى الكُبر تصدق اكتمال هذه املسألة  فها.. القرآن الكرمي 
) � !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9Î) yl Ì� ÷‚çGÏ9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ*Î/ óΟ Îγ În/u‘ 4’ n<Î) 

ÀÅ�u≡ÞÅ #$9øèy“Íƒ“Í #$:øtpϑÏ‹‰Ï (   ] ٢٦ × ٩١ = ٤٩٤ =  ]١: إبراهيم  
فقد وردت للرساالت السابقة وللرسالة ) بصيغة نكرة  ( )  Ö‘θçΡ ( أما ورود كلمة.. 
  ..اخلامتة 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# ô‰ s% Ν ä.u !%ỳ Ö≈ yδ ö� ç/  ÏiΒ öΝä3În/ §‘ !$ uΖ ø9t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $ YΨ� Î6•Β (  ] ١٧٤: النساء [   



 

) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u !$ y_ $oΨ ä9θß™u‘ ÚÎit7 ãƒ öΝ ä3s9 # Z�� ÏW Ÿ2 $£ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 šχθàÿ øƒéB 
z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# (#θ àÿ ÷è tƒ uρ ∅ tã 9�� ÏV Ÿ2 4 ô‰ s% Ν à2 u !% ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ Î7 •Β ( ] 

   ] ١٥: املائدة 
) !$̄Ρ Î) $ uΖø9 t“Ρ r& sπ1u‘öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ( ] ٤٤:  املائدة [   

) çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ Ÿ≅ŠÅgΥM} $# ÏµŠÏù “W‰èδ Ö‘θçΡ uρ  ( ] ٤٦:  املائدة [   

 ) ö≅ è% ô tΒ tΑ t“Ρ r& |=≈ tGÅ3ø9 $# “Ï%©!$# u !%ỳ ÏµÎ/ 4y›θãΒ #Y‘θçΡ “Y‰èδ uρ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 (  ( ] ٩١:  األنعام [   

) y7 Ï9≡x‹ x.uρ !$ uΖ ø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ô ÏiΒ $tΡ Ì� øΒr& 4 $ tΒ |MΖ ä. “Í‘ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM}$#  Å3≈ s9 uρ 
çµ≈ oΨ ù=yè y_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ ¨Ξ  ÏµÎ/  tΒ â !$ t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$ t6Ïã 4 y7̄Ρ Î) uρ ü“Ï‰ öκ tJs9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β  ( ] الشورى  :
٥٢ [   

â‘θ‘Ζ9 ( وهكذا نرى أنّ..   إالّ إنزاالً من عند اهللا تعاىل ، مل يصف) بأل التعريف (  )  #$
  ) ..القرآن الكرمي ( فصفة النور اكتملت يف كتاب اهللا تعاىل .. القرآن الكرمي 

وملّا كانت صفة النور تعين نقيض ظالم اجلهل والكفر ، فإنها تعين حيثيات إدراك              .. 
ولـذلك  .. احلق كما ندركه يف حياتنا الدنيا ، ومبا يخرجنا من الظلمات إىل ساحة النور               

لذلك .. إىل الساحة اليت نتفاعل فيها بني احلق والباطل         ) من الفعل أنزل    ( ينزلُ  فإنّ النور   
 بالنور وال مرة ،     – يف كتاب اهللا تعاىل      –مل تقترن   ) من الفعل نزلَ    ( نرى أنّ صفة الترتيل     

  ..وما اقترنت بالنور هي صفة اإلنزال 
 :   
اهللا تعاىل مقترناً بالترتيل واإلنزال ، إالّ وصفاً        يف كتاب   ) بأل التعريف   ( مل يرد الذكر    

وقد ورد الذكر الذي يصف القرآن الكرمي كتاباًً مصوغاًً من اهللا تعاىل ،             .. للقرآن الكرمي   
  ..مقترناً بالترتيل 

) (#θä9$s%uρ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ “Ï%©!$# tΑ Ìh“çΡ Ïµø‹ n=tã ã� ø. Ïe%!$# y7 ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôfyϑs9  (  ] ٦:  احلجر [   

) $ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩:  احلجر [  



 

بينما الذكر الذي يعين السنة الشريفة اليت تبين وتفصل كليات الـنص القـرآين ،               .. 
وتعين شأن املؤمنني وعزم ، والدالالت اليت تستنبط من كتاب اهللا تعاىل ، ورد مقترنـاً                

فسواٌء السنة الشريفة أم ما ندرك مـن دالالت     .. دون الترتيل   ) من الفعل أنزل    ( باإلنزال  
القرآن الكرمي وأحكامه ، كلّ ذلك خيص جانب املنهج دون املعجزة ، ويعين اطّالعنا على               

 كما رأينا   –، وهذا   ) عامل اخللق   ( ارتسام دالالت القرآن الكرمي بإدراكنا يف احلياة الدنيا         
  ..زال القرآن الكرمي ، ال ترتيله  يعين إن–

  ..والصورة القرآنية التالية تؤكّد هذه احلقيقة .. 
) !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹s9 Î) t� ò2Ïe%!$# tÎi t7çF Ï9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝ Íκö� s9 Î) öΝ ßγ̄=yè s9 uρ šχρã� ©3xÿ tGtƒ (]٤٤: النحل [   

$! (فالصورة القرآنية  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%!  r تعين إنزال السنة الشريفة على الرسول ) #$

t (والصورة القرآنية   ..  Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (     ن لنا أنَّ هذهتبي
..  كليات النص القرآين الـذي نزلـه إىل النـاس            rالسنة أنزهلا اهللا تعاىل ليبين الرسول       

الذي نزله اهللا تعاىل كما هو متاماً ، حيتاج إىل إنزال ما            ) منهجاً ومعجزةً   ( رمي  فالقرآن الك 
  ..يبينه ويفصل كلياته 

والقرآن الكرمي املنـهج دون     . .…السنة الشريفة تبين للناس ما نزل إليهم        .. إذاً  .. 
تماثلة مـن حيـث     ، والكتب السماوية السابقة ، والسنة الشريفة ، م        ) اإلنزال  ( املعجزة  

  ..تفاعلنا مع ظاهر صياغتها 
  ..هي بقية النصوص القرآنية اليت ورد فيها الذكر مقترناً باإلنزال  وها
) #x‹≈ yδ uρ Ö� ø.ÏŒ î8 u‘$t6 •Β çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& 4 ÷ΛäΡ r' sùr& … çµs9 tβρã� Å3Ζ ãΒ ( ] ٥٠:  األنبياء [   

) tΑ Ì“Ρâ r& Ïµ ø‹ n=tã ã�ø. Ïe%!$# .ÏΒ $ uΖÏΨ ÷� t/ 4 ö≅ t/ öΛèε ’ Îû 7e7 x© ÏiΒ “Ì� ø.ÏŒ ( ≅ t/ $£ϑ©9 (#θè%ρä‹ tƒ É>#x‹ tã (  ]ص : 
٨ [   

) £‰tã r& ª! $# öΝçλ m; $\/#x‹ tã # Y‰ƒÏ‰x© ( (#θà) ¨? $$sù ©! $# ’ Í<'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t7 ø9F{$# tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 4 ô‰ s% tΑ t“Ρr& ª!$# 
óΟ ä3ö‹ s9Î) # [� ø.ÏŒ (  ] ١٠:  الطالق [  



 

.. يف القرآن الكرمي ، حيث نزل الذكر صفةً للقرآن الكرمي           فصفة الذكر اكتملت    .. 
  .. سنةً شريفة ، وشأناً وعزةً هلذه األمة rوأُنزل الذكر على الرسول حممد 

 :   
كما رأينـا يف    ( ملا كان الروح يعين الصلة والقرىب من اهللا تعاىل واملدد منه جلّ وعال              

فمن الطبيعي أالّ يقترن الروح باإلنزال ، فصفة الروح ال تتحـول            ،  ) النظرية الثانية القَدر    
ولذلك نرى أنّ الروح يف القرآن الكرمي يقتـرن بالترتيـل           .. بانتقاله من ساحة إىل ساحة      

  ) ..جبانب املعجزة ( حصراً 
 الذي وصف بالروح هـو القـرآن        – من بني الكتب السماوية      –والكتاب الوحيد   

هذه احلقيقة هي مسألةٌ كاملة     .. تاب الوحيد الذي اتصف بصفة الترتيل       الكرمي ، ألنه الك   
  ..تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 $ tΒ |MΖ ä. “Í‘ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM} $# Å3≈ s9 uρ 
çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ  Ïµ Î/ tΒ â !$t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“Ï‰ öκ tJs9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡u� ÅÀ «! $# 

#$!©%Ï“ 9sµç… Βt$ ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρuΒt$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ 3 &rωI )Î<n’ #$!« ?sÁÅ��ç #${WΒãθ‘â  ( ] ٥٣ – ٥٢:  الشورى[  
 =٥٢ × ١٩ = ٩٨٨  

أنّ مسألة الروح تكتمل عند عيسى عليه السالم ، ولكن          وقد رأينا يف الفصل السابق      
  ..ليس كتاباً مساوياً مصوغاً من اهللا تعاىل ، وإنما تأييداً له عليه السالم منذ والدته 

) ρu#$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٥٠ =  ]٩١: األنبياء   
) #$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠµÏ ΒÏ∅ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٤٤ =  ]١٢: التحرمي  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤  =٢٤٤ + ٢٥٠  
)  ùs'r‘ö™y=ùΨo$! )Î9sŠøγy$ ‘âρmyΨo$ ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|�Z# ™yθÈƒw$  (   ] ٢٢٦=  ] ١٧: مرمي  
) ρu#$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ ‘•ρmÏΨo$ (  ]٢٥٠ =  ]٩١: بياء األن   



 

) zΝ tƒ ó�s∆ uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡t� ôϑÏã ûÉL ©9$# ôM oΨ |Áôm r& $ yγy_ ö� sù $sΨ ÷‚ xÿoΨ sù ÏµŠÏù ∅ÏΒ $ oΨ Ïmρ•‘ (     ] التحرمي :

٣٢٢ =  ]١٢  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٣٢٢ + ٢٥٠ + ٢٢٦  

) ρu&rƒ−‰ôΡt≈µç /Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß̈Ä 3 (  ] ١٢٦ =  ]٨٧: البقرة   
) ρu&rƒ−‰ôΡt≈µç /Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß̈Ä 3 (  ] ١٢٦ =  ]٢٥٣: البقرة   
) ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç ( (  ] ١٤٦ =  ]١٧١: النساء   
) øŒÎ) tΑ$ s% ª! $# |¤ŠÏè≈ tƒ tø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ö� à2øŒ$# ÉL yϑ÷èÏΡ y7 ø‹ n=tã 4’ n? tã uρ y7 Ï? t$Î!≡uρ øŒÎ) š� ›?‰−ƒ r& 

/Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß̈Ä (  ] ٤٣٨ =  ]١١٠: املائدة  
٤٤ × ١٩ = ٨٣٦  =٤٣٨ + ١٤٦ + ١٢٦ + ١٢٦  

) _Å9ö�Îƒ≅ã ( = ٤٤  
وهذا الروح الذي اكتمل يف نفس عيسى عليه السالم ، هو األصل الذي أُنزل منـه                
اإلجنيل إىل الساحة اليت تفاعل ا عيسى عليه السالم وقومه ، حيث قام عيسى عليه السالم               

غة اللغوية الـيت     أي بإنزاله من احلالة الروحية اليت متأل نفسه ، إىل الصيا           بصياغة اإلجنيل ،  
هذه احلقيقة تظهر واضحةً جلية من خالل تساوي القـيم العدديـة            .. ...يدركها قومه   

  ..عيسى ، الروح ، اإلجنيل : للكلمات 
) ãÏŠ¤| (=  ) #$9�”ρy ( = ) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (=   ٣٤   

وهـذا أمـر    .. كتمل يف كتاٍب مساوي إالّ يف القرآن الكرمي         وهكذا فالروح مل ي   .. 
طبيعي كون القرآن الكرمي الكتاب الوحيد املُرتَّل من عند اهللا تعاىل ، والكتـاب الوحيـد                

  ..الذي التحمت فيه املعجزة باملنهج والذي حيمل صفة الروح ترتيالً من عند اهللا تعاىل  
:   

أنّ سورة الكوثر مسألةٌ كاملة ، تبـين        ) إحدى الكُبر   ( ية اخلامسة   لقد رأينا يف النظر   
   ..rالعطاء الكثري الكثري الذي أعطاه اهللا تعاىل للرسول 



 

) !$ ¯Ρ Î) š�≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t� rO öθ s3 ø9 $# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/ t� Ï9 ö� pt ùΥ $# uρ ∩⊄∪ �χ Î) š� t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç� tI ö/ F{ $# (    ]

  ١٦ × ١٩ = ٣٠٤=   ]٣ – ١: الكوثر 
واآلية الكرمية اليت تلقي الضوء على ماهية هذا العطاء هي اآلية األوىل ، وذلك من               .. 

  ..خالل مسألٍة كاملٍة قيمتها العددية تساوي متاماً جمموع سور القرآن الكرمي 
) )ÎΡ¯$! &rãôÜs‹øΨo≈�š #$9ø3sθöOr�t (=  ٦ × ١٩ = ١١٤  

�t (فصفة   rO öθ s3 ø9 وملّا كانـت معجـزة     . ... .r اًا الرسول حممد  خص اهللا تعاىل     ) #$
 هي القرآن الكرمي ، وكان النص القرآينّ حيمل الكثري الكثري مـن الـدالالت               rالرسول  

  ..واملعاين اليت تتوالد وتتكاثر مع تدبره ، فإنّ الكوثر هي صفةٌ خاصةٌ بالقرآن الكرمي 
يتصف ما أي كتاٍب مسـاوي ،  وهكذا نرى أنّ القرآن الكرمي يتصف بصفتني مل     .. 

yρ ( [: ال بصيغة التعريف وال حىت بصيغة التنكري ، مها صفتا            ”�9 $# (   ،) t� rO öθ s3 ø9 $# ( [  ..

yρ ( [ ولذلك نرى أنّ جمموع القيم العددية للكلمات       ”�9 $# (   ،) t� rO öθ s3 ø9 $# ( ،  ) ãβ# u ö� à) ø9 $# 
  .. سور القرآن الكرمي هو مسألةٌ كاملة ، ويساوي متاماً جمموع ] )

) ãβ# uö� à) ø9$# ( = ٢٩  ،،  ) yρ”�9$# (  =٣٤ ،،  ) t � rO öθs3ø9 $# (  =٥١  

٦ × ١٩ = ١١٤ = ٥١ + ٣٤ + ٢٩  
â‘θ ( [ونرى أيضاً أنّ صفيت      ‘Ζ9 $# (    ،) ã� ø. Ïe%!  اللتني يتصف ما القرآن الكرمي ،       ] )  #$
، كلٌّ منهما مسألةٌ كاملة تكتمـل       ) حيث تردان بأل التعريف     ( وتكتمالن فيه كما رأينا     

  ) ..القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل 
) #$9Ζ‘θ‘â  (  =١٩ ،،   ) #$!%eÏ.ø�ã  ( = ٢ × ١٩ = ٣٨  

اله ، وترتّله على قلوب املؤمنني يف        ، وإنز  rويف ترتيل القرآن الكرمي على الرسول       .. 
  :تدبرهم للقرآن الكرمي ، علينا أن منيز بني املراحل التالية 



 

اللـوح  (  ترتيلُ اهللا تعاىل للقرآن الكرمي من الذات اإلهلية إىل أم الكتـاب              – ] ١[ 
  ..ويف تكامل الصور القرآنية التالية تظهر هذه احلقيقة واضحةً جلية ) .. احملفوظ 
) ρu)ÎΡ¯µç… ûÎ’þ &éΘdÏ #$9ø3ÅGt≈=É !s$tƒ÷Ζu$ 9sèy?Í’; my3ÅŠΟí  (  ]  ١٦١=  ] ٤: الزخرف  
) …çµ ¯ΡÎ) ×β# u ö� à)s9 ×ΛqÌ� x. ∩∠∠∪ ’ Îû 5=≈ tGÏ. 5βθãΖ õ3̈Β ∩∠∇∪ �ω ÿ…çµ �¡yϑtƒ �ωÎ) tβρã� £γsÜ ßϑø9 $# ∩∠∪ ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ 

‘§>bÉ #$9øèy≈>sΗÏt (   ] ٣٣٦=   ]٨٠ – ٧٧: الواقعة  

) /t≅ö δèθu %è�öu#β× Χ¤gÅ‹‰Ó ∪⊇⊄∩ ûÎ’ 9sθöy8 Χ¤tøÿàθâ¤ (    ] ٢٠٦=  ]  ٢٢ – ٢١: الربوج  
٣٧ × ١٩ = ٧٠٣ = ١٠٦ + ٣٣٦ + ١٦١  

  
  الذات اإلهلية وصفاا

  
  
  

   ترتيل من الذات اإلهلية إىل اللوح احملفوظ                     
  

  : هلية إىل أم الكتاب هو والقرآن الكرمي املُرتَّل من الذات اإل.. 
  ..  القرآن املنهج –) أ ( 
  ..  القرآن املعجزة –) ب ( 

  .. هو املنهج واملعجزة – يف هذه املرحلة –فما نزل .. 
وإنزالٌ للقرآن  ..  ترتيل للقرآن املعجزة من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا           – ] ٢[ 

  ..دنيا املنهج  من اللوح احملفوظ إىل السماء ال
وهو الذكر الذي تكفّلَ اهللا     .. فترتيل القرآن املعجزة كان من خالل جعله قرآناً عربياً          

  .. كما رأينا الكرمي عن باقي الكتب السماويةتعاىل حبفظه ، وهو الروح الذي مييز القرآن 



 

لسماء هذه األوجه الثالثة من ترتيل اهللا تعاىل للقرآن املعجزة ، من اللوح احملفوظ إىل ا              
  ..الدنيا ، نراها يف توازن القيم العددية للصور القرآنية التالية 

) )ÎΡ$̄ Υwtøß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.ø�t ρu)ÎΡ$̄ 9sµç… :mtp≈ÿÏàÝθβt (  ] ١٨٨ =  ]٩: احلجر    

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (  ] ١٨٨ =  ]٨٥: اإلسراء   

) )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš (  ] ١٨٨ =  ]٣: الزخرف   

ــة  ≈çµ (فكلم oΨ ù= yè y_ ( ــة ــصورة القرآني $ ( يف ال ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã öΝ à6 ¯= yè ©9 

šχθ è= É) ÷è s? (             ما تعين وصفناه ومسينـاهة ، إنة إىل ماهيلناه من ماهيفكلمـة    ال تعين حو ، 
احلـق  ( جعل حينما تقترن مبسائل غري مادية تأيت ذا املعىن كما رأينا يف النظرية الثالثـة                

فكما أنّ هذه الصورة القرآنية تتوازن مع صورة ترتيل الذكر ، ومـع الـروح           ) .. املطلق  
( قرآن الكرمي   كما رأينا ، فإنها حتوي صورةً قرآنية تتوازن مع آيٍة كرمية تبين صفة ترتيل ال              

  ..من اهللا تعاىل إىل هذه املرحلة ) من الفعل نزل 
) ρu)ÎΡ¯µç… 9sGt∴”Íƒ≅ã ‘u>bÉ #$9øèy≈>sΗÏt  (  ] ١١١ =  ]١٩٢: الشعراء  

) )ÎΡ$̄ _yèy=ùΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/Î‹|$ (  ] ١١١=   ]٣: الزخرف  

… (فالصورة القرآنية   ..  çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 تبين لنا مرحلةَ الترتيل من اللوح       ) #$
من هذه املرحلـة إىل     ) جربيل  ( احملفوظ إىل السماء الدنيا ، قبل أن يرتل به الروح األمني            

   ..rقلب الرسول 
) … çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ß ÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ 

t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡ Î= Î/ <c’ Î1 t� tã & Î7 •Β (  ] ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء[    
وملّا كان إنـزال القـرآن      .. ومتّ يف هذه املرحلة إنزال القرآن املنهج إىل السماء الدنيا           

ليلِة ، فقد متَّ إنزالُه يف      ) الروح والذكر كما رأينا     ( املنهج مترافقاً مع ترتيل القرآن املعجزة       
  .. املالئكة والروح فيها ) من الفعل نزل ( القدر اليت ترتّل 



 

) !$ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï's# ø‹ s9 Í‘ô‰ s)ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒuρ y71u‘÷Š r& $ tΒ ä's# ø‹ s9 Í‘ô‰ s)ø9 $# ∩⊄∪ ä' s# ø‹s9 Í‘ô‰s) ø9 $# ×� ö� y{ ô ÏiΒ É# ø9 r& 9� öκ y− 
∩⊂∪ ãΑ̈” t∴s? èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$# uρ $ pκ�Ïù ÈβøŒÎ*Î/ Ν Íκ Íh5u‘  ÏiΒ Èe≅ ä. 9� ö∆r& ∩⊆∪ íΟ≈n= y™ }‘ Ïδ 4®L ym Æìn=ôÜ tΒ Ì� ôf xÿ ø9$# (     ] 

  ] ٥ – ١: القدر 
$! ( فاآلية الكرمية ..  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9  ، تبين لنا إنزال القرآن املنهج من اللوح         ) #$

ãΑ (واآلية الكرميـة    احملفوظ إىل السماء الدنيا ، يف ليلة القدر ،           ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ ”�9 $# uρ $ pκ� Ïù 
Èβ øŒ Î* Î/ Ν Íκ Íh5 u‘  ÏiΒ Èe≅ ä. 9� ö∆ r& (        ن لنا أنَّ ترتّل الروحتبي ،  )   من مجلة مـا يعنيـه        –الذي يعين –  

  ..ترافَق مع إنزال القرآن الكرمي ) القرآن املعجزة 
، تبينه  ) بياً ، ومساه بالذكر وتعهد حبفظه       الذي جعله اهللا تعاىل عر    ( والقرآن الروح   .. 

لنا الصورة القرآنية التالية ، من خالل تكامل القيم العددية حلروفها يف معيار معجزة إحدى               
  ..الكُبر 
) š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ !$ tΒuρ ΟçF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# �ω Î) WξŠÎ=s% ∩∇∈∪ 

È⌡s9 uρ $oΨ ø⁄Ï© ¨t yδ õ‹uΖ s9 ü“Ï%©!$$Î/ !$uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) §Ν èO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 Ïµ Î/ $ uΖøŠ n=tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪ �ωÎ) 

Zπ yϑômu‘ ÏiΒ š� Îi/¢‘ 4 ¨βÎ) … ã&s# ôÒ sù šχ%x. y7 ø‹ n=tã #Z�� Î7Ÿ2 ∩∇∠∪ ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑ tGô_$# ß§Ρ M} $# 

�Éf ø9$# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ # x‹≈yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ  Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ%x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 

# Z��Îγ sß ∩∇∇∪ ô‰s) s9 uρ $ oΨøù §�|À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# uö� à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ #’ n1 r' sù ç� sY ø.r& Ä¨$̈Ζ9$# �ωÎ) 

# Y‘θàÿ à2 ∩∇∪ (#θä9$ s%uρ s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4®L ym t� àf øÿs? $ uΖs9 zÏΒ ÇÚö‘F{$# %·æθç7 .⊥ tƒ ∩⊃∪ ÷ρ r& tβθä3s? 

š� s9 ×π ¨Ψ y_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5=uΖ Ïã uρ t� Édfxÿ çGsù t�≈ yγ ÷ΡF{$# $ yγn=≈ n=Åz # ·��Éf øÿ s? ∩⊇∪ ÷ρ r& xÝ É)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9$# $ yϑx. 

|M ôϑtã y— $uΖ øŠn=tã $ ¸ÿ|¡Ï. ÷ρr& u’ ÎA ù's? «! $$Î/ Ïπx6Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ ¸ξ‹ Î6s% ∩⊄∪ ÷ρ r& tβθä3 tƒ y7 s9 ×M øŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 

4’ n∋ö� s? ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# s9 uρ š∅ÏΒ÷σœΡ y7 ÍhŠÏ%ã� Ï9 4®Lym tΑ Íi” t∴è? $uΖ øŠn=tã $ Y7≈tF Ï. …çνäτt� ø) ¯Ρ 3 ö≅ è% tβ$ysö7 ß™ ’În1 u‘ ö≅ yδ 

.äΖMà )Îω� 0o³|�Z# ‘§™ßθωZ (  ] ٩ × ١٩ × ١٩ = ٣٢٤٩ =  ]٩٣  – ٨٥: اإلسراء  



 

�š (قرآنية  فالعبارة ال  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9  يف مسألة   ل مع العبارات اليت تليها     تتكام ) ) #$
  ..  تتمحور مبجملها حول القرآن املعجزة اليت يتحدى ا اُهللا تعاىل اإلنس واجلن  ،واحدة

ويف مرحلة إنزال املنهج من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا ، وترتيل املعجزة مـن               .. 
، حدث تغير كوينٌّ رأته     ) ليلة القدر   (  احملفوظ إىل السماء الدنيا ، يف الليلة املباركة          اللوح

اليت نزلت من الـذات اإلهليـة إىل أم          [اجلن ، وذلك نتيجة نزول منهٍج وترتيل معجزته         
ت هذه احلقيقة نراها يف تكامل اآليـا      ..  اليت تتعلّق بصفات اهللا تعاىل       ]الكتاب كما رأينا    

اليت تصور ما رأته اجلن من تغيٍري كـوينٍّ         ) يف معيار معجزة إحدى الكُبر      ( الكرمية التالية   
  ..نتيجة ترتيل القرآن املعجزة إىل السماء الدنيا 

) $ ¯Ρr& uρ $oΨ ó¡yϑ s9 u !$yϑ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰x© $Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r&uρ $ ¨Ζä. ß‰ãè ø)tΡ $pκ ÷] ÏΒ 
y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 ( yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβFψ $# ô‰ Ågs† …çµ s9 $ \/$pκ Å− # Y‰ |¹§‘ ∩∪ $̄Ρ r&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû 

#${F‘öÚÇ &rΘô &r‘u#Šy 5ÍκÍΝö ‘u5›κåΝö ‘u©x‰Y# (   ] ٥١ × ١٩ = ٩٦٩=  ]  ١٠ – ٨: اجلن  
وبالتايل ترتّل القرآن املعجزة    ( يف ليلة القدر    واآلية اليت تصور ترتّل املالئكة والروح       .. 

، نراها مسألة كاملة ، يف معيـار معجـزة          ) الذي أدى إىل التغيري الكوين الذي رأته اجلن         
  .. إحدى الكُبر 
) ?s∴t”¨Αã #$9øϑy=n≈¯×Í3sπè ρu#$9�”ρyß ùÏ�κp$ /Î*ÎŒøβÈ ‘u5hÍκÍΝ ΒiÏ .ä≅eÈ &r∆ö�9  (  ] ٢٢٨  = ] ٤:  القــدر = 

١٢ × ٩١  
مـن سـورة    ( ولو أخذنا اآليتني اللتني تصوران مساع اجلن لرتول القرآن املنهج           .. 

، ) دون تفاعلهم مع دعوة قومهم      ( ، وتفاعلهم مع مساع القرآن املنهج فقط        ) األحقاف  
) كة  ليلة القدر ، الليلة املبار    ( مع اآليتني اللتني تصوران الليلة اليت أُنزل فيها القرآن املنهج           

، لوجدنا مسألةً كاملة تصورها معجزة إحدى الكُبر ، ويف هذا دليلُ اكتمال إنزال القرآن               
  ) ..ليلة القدر ( املنهج يف الليلة املباركة 

) )ÎΡ$̄! &rΡ“t9øΨo≈µç ûÎ’ 9s‹ø#s'7 Β•6t≈�t.xπ> 4 )ÎΡ¯$ .äΖ$̈ ΒãΖ‹É‘Íƒz  (   ] ١٧٩ =  ]٣: الدخان  



 

) øŒ Î) uρ !$ oΨ øù u� |À y7 ø‹ s9 Î) # \� xÿ tΡ z ÏiΒ Çd Éf ø9 $# šχθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ tβ# u ö� à) ø9 $# $ £ϑ n= sù çνρ ç� |Ø ym (# þθ ä9$ s% (#θ çF ÅÁΡ r& ( 
$ £ϑ n= sù z ÅÓ è% (# öθ ©9 uρ 4’ n<Î) Ο ÎγÏΒöθs% zƒÍ‘É‹Ψ •Β ∩⊄∪ (#θä9$s% !$oΨ tΒöθs)≈ tƒ $̄Ρ Î) $oΨ ÷èÏϑy™ $·7≈ tFÅ2 tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 4y›θãΒ 

ΒãÁ|‰dÏ%]$ 9jÏϑy$ /t÷t ƒt‰yƒ÷µÏ ‰uκö‰Ï“ü )Î<n’ #$9øsy,dÈ ρu)Î<n’4 Ûs�Ìƒ,9 Β•¡óGt)ÉΛ8 (  ] ٣٠ – ٢٩:  األحقاف[   =
١٠٦٧  
) )ÎΡ¯$! &rΡ“t9øΨo≈µç ûÎ’ 9s‹ø#s'Ï #$9ø)s‰ô‘Í (  ] ١٢٢ =  ]١: القدر  

٧٢ × ١٩ = ١٣٦٨ = ١٢٢ + ١٠٦٧ + ١٧٩  
  ..، ونزلَ معجزة وهكذا فالقرآن الكرمي أُنِزلَ إىل السماِء الدنيا منهجاً .. 

  
  القرآن الكرمي يف أم الكتاب

  
  
  
  

     ترتيل القرآن املعجزةل القرآن املنهج        إنزا                 
     من أم الكتاب                 من أم الكتاب                 
  نيا إىل السماء الدنيا               إىل السماء الد                 

  
املُنزل مـن أم الكتـاب إىل   (  قام جربيل عليه السالم بترتيل القرآن املنهج  – ] ٣[  

 ، ومتَّ أيضاً يف هذه املرحلـة ترتيـل القـرآن            r، إىل الرسول    ) السماء الدنيا كما رأينا     
  ..املعجزة ، إىل األرض 

 ١١١  = ]١٩٢: الشعراء  [  ) ρu)ÎΡ¯µç… 9sGt∴”Íƒ≅ã ‘u>bÉ #$9øèy≈>sΗÏt ( لقد رأينا أنّ اآلية الكرمية    
وذلك بتوازا مـع    .. تبين لنا ترتيل القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا            ،  



 

 اليت تـشري إىل      ، ١١١  =  ]٣: الزخرف  [  ) $|›ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/Î( ( الصورة القرآنية 
  .. احملفوظ القرآن املعجزة املُرتَّل إىل اللوح

… (وإنّ تكامل هذه اآلية الكرمية       çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 مع اآليات اليت تـصور     ) #$
ترتيل القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا ، يدلُّ على أنّ جربيل عليه السالم                

ل على قلب الرسول نزr الروح (  القرآن املعجزة.. (  
) ö≅ è%  tΒ šχ%x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒÎ� ö9Éf Ïj9 …çµ ¯ΡÎ* sù … çµs9 ¨“tΡ 4’n? tã y7 Î6 ù=s% Èβ øŒÎ*Î/ «! $# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š ÷t/ 

ƒt‰yƒ÷µÏ ρuδè‰Y“ ρu0ç³ô�u”2 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏt (  ] ٤٨٨ ] = ٩٧: البقرة  
) ö≅ è% … çµs9 ¨“tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à)ø9 $# ÏΒ š� Îi/¢‘ Èd,ptø:$$ Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u “Y‰èδ uρ 

ρu0ç±ô�t”2 9Ï=ùϑß¡ó=ÎϑÏt (  ] ٤١٦ =  ]١٠٢: النحل  
) … çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ß ÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ 

#$9øϑßΖ‹É‘Ít ∪⊆⊇∩ /Î=Î¡|$βA ãt�t1Î’c< Β•7Î& (  ] ٤٢٦ =  ]١٩٥ – ١٩٢: الشعراء     
٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠ = ٤٢٦ + ٤١٦ + ٤٨٨  

… ( ولو استبدلنا اآلية الكرمية      çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9  ، باآليتني   هذه املعادلة  يف   ) #$
، لوجدنا مسألةً كاملـةً  ) ليلة القدر ( اللتني تصوران إنزال القرآن املنهج يف الليلة املباركة         

   ..rإنزال القرآن املنهج على قلب الرسول تبين اكتمال 
) ö≅ è%  tΒ šχ%x. #xρ ß‰tã Ÿ≅ƒÎ� ö9Éf Ïj9 …çµ ¯ΡÎ* sù … çµs9 ¨“tΡ 4’n? tã y7 Î6 ù=s% Èβ øŒÎ*Î/ «! $# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š ÷t/ 

ƒt‰yƒ÷µÏ ρuδè‰Y“ ρu0ç³ô�u”2 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏt (  ] ٤٨٨ =  ]٩٧: البقرة  
) ö≅ è% … çµs9 ¨“tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à)ø9 $# ÏΒ š� Îi/¢‘ Èd,ptø:$$ Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u “Y‰èδ uρ 

ρu0ç±ô�t”2 9Ï=ùϑß¡ó=ÎϑÏt (  ] ٤١٦ =  ]١٠٢: النحل  
) )ÎΡ$̄! &rΡ“t9øΨo≈µç ûÎ’ 9s‹ø#s'7 Β•6t≈�t.xπ> 4 )ÎΡ¯$ .äΖ$̈ ΒãΖ‹É‘Íƒz (  ] ١٧٩ =  ]٣: الدخان   



 

) )ÎΡ$̄! &rΡ“t9øΨo≈µç ûÎ’ 9s‹ø#s'Ï #$9ø)s‰ô‘Í (  ] ١٢٢ =  ]١: القدر  
) tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ß ÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡ Î= Î/ <c’ Î1 t� tã 

Β•7Î& (  ] ٣١٥ =  ]١٩٥ – ١٩٣: الشعراء     
١٥٢٠   =٣١٥ + ١٢٢ + ١٧٩ + ٤١٦ + ٤٨٨  

٨٠ × ١٩ = ١٥٢٠  
سألة إىل الصور القرآنية اليت تبين جوهر ترتيل جربيل         وحىت لو نظرنا داخل هذه امل     .. 

 ]) ßyρ ”�9 $# ß ÏΒ F{ $# (   ، ) ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9  ،  r للقرآن الكرمي على قلـب الرسـول          ]) #$
  ..لرأيناها ثالث مسائل كاملة 

) ùs*ÎΡ¯µç… Ρt“¨9sµç… ãt?n’4 %s=ù6Î7y /Î*ÎŒøβÈ #$!« (  =٨ × ١٩ = ١٥٢   
) %è≅ö Ρt“¨9sµç… ‘âρyß #$9ø)à‰ß¨Ä ΒÏ ‘¢/iÎ�š /Î$$:øtp,dÈ (  =١١ × ١٩ = ٢٠٩    
) Ρt“tΑt /ÎµÏ #$9�”ρyß #${FΒÏß ∪⊂⊇∩ ãt?n’4 %s=ù7Î7y 9ÏGt3äθβt ΒÏz #$9øϑßΖ‹É‘Ít ( = ١٩ = ٢٢٨ 

 ×١٢  
فترتيل جربيل عليه السالم للقرآن املنهج ، هو يف احلقيقة إنزال اهللا تعاىل هلذا القـرآن                

 ، فالقرآن املنهج الذي أنزله اهللا تعاىل من اللوح احملفوظ ، يف ليلة القدر ،                rل  على الرسو 
 عن طريق جربيـل ،      rنزل به جربيل عليه السالم ، وبالتايل أنزلَه اهللا تعاىل إىل الرسول             

  ) ..  عاماً ٢٣( على مدار فترة الرسالة 
قيقة ترتيل اهللا تعـاىل هلـذا       وترتيلُ جربيل عليه السالم للقرآن املعجزة ، هو يف احل         .. 

 ، فالقرآن املعجزة الذي نزله اهللا تعاىل من اللـوح احملفـوظ إىل              rالقرآن على الرسول    
  .. على مدار فترة الرسالة rالسماء الدنيا ، نزله جربيل عليه السالم على قلب الرسول 

  :ولذلك يف كلِّ عبارة قرآنية ، علينا أن نميز بني وجهني .. 
 وجه اإلنزال للمنهج ، حيث ننظر إىل هذه العبـارة القرآنيـة مـن زاويـة              –) أ  ( 

  ..الدالالٍت الظاهرة 



 

 وجه الترتيل للمنهج امللتحم باملعجزة ، والذي حيمل ال اية من الـدالالت              – ) ٢( 
عـاىل ،   اليت ال يحيط ا إالّ اهللا تعاىل ، واليت ايتها عمق التأويل الذي ال يعلمه إالّ اهللا ت                 

  ) ..احلق املطلق ( كما رأينا يف النظرية الثالثة 
  

  
  القرآن الكرمي يف أم الكتاب

  
  
  
  

    إنزال القرآن املنهج           ترتيل القرآن املعجزة              
     من أم الكتاب                 من أم الكتاب               
  الدنيا               إىل السماء الدنيا   إىل السماء               

  
  
  
  

  نزول جربيل عليه السالم بالقرآن الكرمي من السماء
    ، منهجاً أنزله اهللا تعاىل ،rالدنيا إىل الرسول 

   ومعجزةً نزهلا اهللا تعاىل ، حبيث تلتحم املعجزة باملنهج ، 
  يف ذات النص القرآين

  
  ..تعاىل مل تأِت إالّ للقرآن الكرمي وهكذا فصفة الترتيل من عند اهللا .. 
) $ZΡ# uö� è%uρ çµ≈ oΨ ø%t� sù … çνr& t�ø) tGÏ9 ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4’ n?tã ;] õ3ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“tΡ uρ WξƒÍ”∴s? ( ] ١٠٦:  اإلسراء [   



 

) WξƒÍ”∴s? ô £ϑÏiΒ t,n=y{ uÚö‘F{$# ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $#uρ ’ n?ãèø9    ] ٤:  طـه [ ) #$

) …çµ ¯ΡÎ) uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ tÏΗs>≈ yè ø9$# ( ] ١٩٢:  الشعراء [   

) ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù  ÏΒ Éb> §‘ tÏϑn=≈ yè ø9$# (  ] ٢:  السجدة [   

) Ÿ≅ƒÍ”∴s? Í“ƒÍ• yè ø9$# ËΛÏm    ] ٥:  يـس [  ) �9$#§

) ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tGÅ3ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“yèø9 $# ÉΟ‹Å3pt ø:$#  (     ] ١: الزمر[   
) ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tGÅ3ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“yèø9 $# É ΟŠÎ=yèø9    ]٢: غافر [    ) #$
) ×≅ƒÍ”∴s? zÏiΒ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9    ]٢: فصلت [    ) #$
) �ω Ïµ‹ Ï?ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# . ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿωuρ ôÏΒ  ÏµÏÿ ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq (    ] ٤٢: فصلت 

[  
) ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tGÅ3ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ“yèø9 $# ÉΟ‹Å3pt ø:$# (   ] ٢: اجلاثـية[   
) ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tGÅ3ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟ‹Å3pt ø:$# (    ] ٢: األحقاف[   
) ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yèø9    ]٨٠: الواقعة [   ) #$
) ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yèø9    ]٤٣: احلاقة [   ) #$
) $̄Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã tβ# u ö�à) ø9 $# WξƒÍ”∴s? (    ] ٢٣: اإلنسان[   

ترتيالً من لدن اهللا تعاىل ، وهـو        ) روحاً ومعجزةً    ( rفالقرآن الكرمي تلقّاه الرسول     
  .. من لدن اهللا تعاىل ) من الفعل نزلَ ( الكتاب الوحيد الذي نزلَ 

) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3ym A ��Î7 yz ( ] ١:  هود [  

) y7 Ï9≡x‹ x. �È à)tΡ y7ø‹ n=tã ôÏΒ Ï!$ t7 /Ρr& $ tΒ ô‰ s% t,t7 y™ 4 ô‰ s%uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u ÏΒ $̄Ρ à$©! #\� ò2ÏŒ ( ] طـه  :
٩٩ [  
) y7 ¯ΡÎ) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ# uö� à) ø9$# ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3ym AΟŠÎ=tæ ( ] ٦:  النمل [   



 

      البشر بالقرآن الكرمي الذي أنزله من عنـده         ى ولذلك نرى أنّ اهللا تعاىل حينما يتحد 
  ..جلّ وعال ، يتحداهم بأن يأتوا بعشر سوٍر مثله متاماً 

) ÷Πr& šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% (#θè? ù'sù Î� ô³yè Î/ 9‘uθß™ Ï&Î# ÷VÏiΒ ;M≈tƒ u� tIøÿ ãΒ (#θãã ÷Š$#uρ ÇtΒ Ο çF÷è sÜ tGó™$#  ÏiΒ 
ÈβρßŠ «! $# β Î) óΟ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ©9 Î*sù (#θç7ŠÉftF ó¡o„ öΝä3 s9 (#þθ ßϑn=÷æ$$ sù !$yϑ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρé& ÄΝù=Ïè Î/ «! $# βr&uρ Hω tµ≈ s9 Î) 

�ωÎ) uθèδ ( ö≅ yγsù ΟçFΡ r& šχθßϑÎ=ó¡•Β ( ] ١٤ – ١٣:  هود[   
 له       ى اهللا تعاىل  وحينما يتحدلَ    (  البشر بالقرآن الكرمي الذي نزمن عنده  ) من الفعل نز

جلّ وعال ، يتحداهم بأن يأتوا بسورٍة واحدة ، فاملطلوب هنا يف السورة هـو املعجـزة                 
..  اهللا تعاىل للبشر باإلتيان بسورة من القرآن املرتّل          واآليات التالية تصور حتدي   .. ج  واملنه

  ..ومعجزة إحدى الكُبر تصدق التكامل بني هذه اآليات 
) βÎ) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’n? tã $tΡ Ï‰ö7 tã (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θãã ÷Š$# uρ Ν ä. u!# y‰ yγä© 

ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χÎ) öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yèøÿ s?  s9uρ (#θè=yèøÿ s? (#θà)̈? $$sù u‘$̈Ζ9$#  ÉL©9 $# $ yδßŠθè% uρ 
#$9Ζ$̈¨â ρu#$9øsÅfy$‘uοä ( &éãÏ‰£Nô 9Ï=ù3s≈ÿÏ�Ìt (  ] ٩٤٩=  ]  ٢٤ – ٢٣: البقرة  

) $tΒ uρ tβ%x. # x‹≈yδ ãβ# u ö� à)ø9 $# βr& 3“u� tIøÿ ãƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Å3≈ s9 uρ t,ƒÏ‰óÁ s? “Ï%©!$# t÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ 
Ÿ≅ŠÅÁøÿ s? uρ É=≈tGÅ3ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠÏù ÏΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Πr& tβθä9θà) tƒ çµ1u� tI øù$# ( ö≅ è% (#θè? ù'sù ;οu‘θÝ¡ Î/  Ï&Î# ÷VÏiΒ 

ρu#$Š÷ããθ#( ΒtÇ #$™óGtÜsè÷FçΟ ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« )Îβ .äΨäΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ït (   ] ١٠٠٨=  ]  ٣٨ – ٣٧: يونس  
١٠٣ × ١٩ = ١٩٥٧  =١٠٠٨ + ٩٤٩  

.. عاىل   ترتيل الروح يف أي زماٍن ومكاٍن على قلب كلِّ متدبٍر لكتاب اهللا ت             – ] ٤[ 
  ر آيات كتاب اهللا تعاىل والتفاعـل             لَّفالروح القرآينّ سللمعراج الروحي ، من خالل تدب م

  ..وهذا الترتيل من الروح يكون مباشرةً من اهللا تعاىل دون أي وسيط .. معها 
فلما كان مفتاح شفاء املؤمنني بالقرآن الكرمي ، هو تفاعلهم مع الروح القـرآينّ ،               .. 

ر حىت قيام الساعة ، لذلك نرى أنّ اهللا تعاىل يصف هذه املسألة بصيغة الترتيـل             وهو مستم 
  ) ..وننزلُ ( املستمرة 



 

) ãΑ Íi” t∴çΡ uρ z ÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö !$ xÿÏ© ×π uΗ÷qu‘uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒÌ“tƒ tÏϑÎ=≈ ©à9$# �ωÎ) #Y‘$|¡yz ( ] 
   ] ٨٢: اإلسراء 

 السؤال عن األشياء اليت إن تبد لنا تسؤنا ، حيتاج اجلواب عنـها إىل تـرتّل                 وملّا كان 
القرآن روحاً ومعجزةً يف قلوبنا ، حني ذلك تبدو لنا حبقيقتها اليت مل ندركها قبـل تـرتّل                

لذلك نرى أنّ اهللا تعاىل يصف هذه املسألة بـصيغة الترتيـل ،             .. الروح القرآين يف قلوبنا     
  ..ه املستمرة الذي له إسقاطات

) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè=t↔ó¡n@ ôtã u !$ u‹ô© r& βÎ) y‰ ö6è? öΝ ä3s9 öΝä. ÷σÝ¡n@ βÎ) uρ (#θè=t↔ó¡n@ $ pκ÷] tã tÏm 
ãΑ ¨” t∴ãƒ ãβ# u ö� à)ø9 $# y‰ ö7è? öΝ ä3s9 $ xÿtã ª! $# $pκ ÷] tã 3 ª!$# uρ î‘θàÿ xî ÒΟŠÎ=ym  ( ] ١٠١:  املائدة [   

 اليت تتكون من ترتيل الروح القرآين شفاًء للمؤمنني ، ومن ترتيل الـروح              هذه املسألة 
القرآين من خالل اإلحبار يف دالالت ما حيمل القرآن الكرمي من أجوبة ألسـئلتنا ، هـي                 

  ..مسألة كاملة ، وبالتايل كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُبر 
) ãΑ Íi” t∴çΡ uρ z ÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö !$ xÿÏ© ×π uΗ÷qu‘uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒÌ“tƒ tÏϑÎ=≈ ©à9$# �ωÎ) #Y‘$|¡yz (  ]

  ٣٥٢ =  ]٨٢: اإلسراء 
) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè=t↔ó¡n@ ôtã u !$ u‹ô© r& βÎ) y‰ ö6è? öΝ ä3s9 öΝä. ÷σÝ¡n@ βÎ) uρ (#θè=t↔ó¡n@ $ pκ÷] tã tÏm 

ƒã∴t”¨Αã #$9ø)à�öu#βã ?è7ö‰y 9s3äΝö ãtÿx$ #$!ª ãt]÷κp$ 3 ρu#$!ª îxÿàθ‘î my=ÎŠΟÒ (  ] ٦١٧ =  ]١٠١: املائدة   
٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ٦١٧ + ٣٥٢  

  ..ويف اآلية الثانية نرى املسألتني الكاملتني التاليتني 
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ωŸ @n¡ó↔t=èθ#( ãtô &r©ô‹u$!u )Îβ ?è6ö‰y 9s3äΝö @n¡Ýσ÷.äΝö (  = ١٩ = ٢٤٧ 

 ×١٣  
  
) ρu)Îβ @n¡ó↔t=èθ#( ãt]÷κp$ mÏt ƒã∴t”¨Αã #$9ø)à�öu#βã ?è7ö‰y 9s3äΝö (  =١١ × ١٩ = ٢٠٩     
  



 

  
  
  

  
  الذات اإلهلية وصفاا

  
  
  

  ترتيل الروح من اهللا تعاىل على قلب كلِّ متدبٍر
  للقرآن الكرمي متفاعٍل مع الروح الذي يتصف به

  
  

  ..ل القرآن الكرمي وإنزاله ، حنصل على املخطّط التايل وجبمع خمطّطات ترتي
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  الذات اإلهلية وصفاا                              
  
  
  

                           ترتيل القرآن الكرمي من الذات
    اإلهلية إىل أم الكتاب                          

  
  
  

                  إنزال القرآن املنهج             ترتيل القرآن املعجزة
                   من أم الكتاب                   من أم الكتاب

     إىل السماء الدنيا                 إىل السماء الدنيا             
  

  
  

         
      ترتيل الروح من اهللا تعاىل      آن الكرمي من السماء  م بالقر    نزول جربيل عليه السال

    على قلب كل متدبرنزله اهللا تعاىل ،               ، منهجاً أrالدنيا إىل الرسول      
    للقرآن الكرمي متفاعٍل مع         حبيث تلتحم املعجزة       ومعجزة نزهلا اهللا تعاىل ،    

    الروح  الذي يتصف به        يف ذات النص القرآين                  باملنهج           
  

             
  
  



 

$ () املرتَّل  ( وصفة العريب اليت وصف ا القرآن الكرمي         ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã (  ]

تاماً خالياً مـن    ، وصف ا أيضاً القرآن املُنزل ، فترتيله وإنزالُه كان كامالً              ]٣: الزخرف  
  ..أي عيٍب أو نقص 

.. إنزالُ القرآِن الكرِمي نصاً وحكماً ، كاملٌ تام خاٍل من أي عيـٍب أو نقـص                 إنَّ  
 بالعريب وصفاً وحكماً يلُ نصزاملُن ولذلك فالقرآنُ الكرمي..  

) )ÎΡ$̄! &rΡ“t9øΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/ÎŠw$ 9©èy=3̄äΝö ?sè÷)É=èθχš (  ] ١٨٥ =  ]٢: يوسف   

) ρu.x‹x≡9Ï7y &rΡ“t9øΨo≈µç mã3õϑ$̧ ãt�{/ÎŠw$ 4 (   ] ١٥٣ =  ]٣٧: الرعد  

) y7 Ï9≡x‹x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ºΡ# u ö�è% $ |‹ Î/t� tã $ oΨ øù§�|À uρ Ïµ‹ Ïù zÏΒ Ï‰‹ Ïã uθø9 $# öΝ ßγ̄= yès9 tβθà)−G tƒ ÷ρ r& ß Ï̂‰ øtä† öΝ çλm; 

ŒÏ.ø�[# (  ] ٤٦٠ =  ]١١٣: طـه  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٤٦٠+  ١٥٣ + ١٨٥  

فحيثما يرد الترتيل يوصف القرآن الكرمي من زاوية املعجزة واملنهج والروح ، ومـن              
وحيثما يرد اإلنزال يوصف القرآن الكرمي      .. زاوية ترتيله دون أي ارتساٍم مباهية هذا العامل         

  ..من زاوية املنهج وأحكامه ، وتفاعلنا مع أحكامه 
  ..ذا املفهوم نراها واضحةً جليةً يف الصورة القرآنية التالية وصفة الترتيل وفق ه

) öθ s9 uρ $ uΖ ø9̈“tΡ y7 ø‹ n=tã $ Y7≈ tFÏ. ’ Îû <¨$sÛö� Ï% çνθÝ¡yϑ n=sù öΝÍκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ tΑ$s) s9 tÏ%©!$# (# ÿρ ã�xÿ x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ �ωÎ) 
Ö� ósÅ™ ×Î7 •Β ( ] ٧:  األنعام [   

طاس ، وماهيته حمميةٌ من االرتسام بلون الـساحة         فالكتاب املُرتَّل هنا ، موجود يف قر      
  ..لذلك نرى أنّ الصياغة تأيت بالترتيل ال اإلنزال .. املُرتَّل إليها 

 أن يرتِّل عليهم كتاباً من السماء ، مباهيتـه الـيت يف             rوأهل الكتاب سألوا الرسول     
ر هذه املـسألة بـصيغة      لذلك نرى أنّ القرآن الكرمي يصو     .. السماء ، وكأنه يف قرطاس      

  ..الترتيل ال اإلنزال 



 

) š�è=t↔ ó¡o„ ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# β r& tΑ Íi” t∴è? öΝÍκ ö� n=tã $ Y7≈tF Ï. z ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# 4 ô‰ s) sù (#θä9 r' y™ #y›θãΒ u� y9ø. r&  ÏΒ 
y7 Ï9≡sŒ (# þθä9$ s)sù $tΡ Í‘r& ©!$# Zοt� ôγ y_ ÞΟ ßγø? x‹ yzr' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# öΝÎγ Ïϑù=ÝàÎ/ 4 ( ]  ١٥٣: النساء [   

 أن يرتّل عليهم كتاباً مباهيتـه دون أي         rومما يؤكّد أنّ أهل الكتاب سألوا الرسول        
حتويل ، وكأنه يف قرطاس ، هو التكامل بني الصورتني القرآنيتني الـسابقتني ، يف معيـار                 

  ..معجزة إحدى الكُبر 
) öθ s9 uρ $ uΖ ø9̈“tΡ y7 ø‹ n=tã $ Y7≈ tFÏ. ’ Îû <¨$sÛö� Ï% çνθÝ¡yϑ n=sù öΝÍκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ tΑ$s) s9 tÏ%©!$# (# ÿρ ã�xÿ x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ �ωÎ) 

™Åsó�Ö Β•7Î× (  ] ٤٦٥ =  ]٧: األنعام  

) š�è=t↔ ó¡o„ ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9$# β r& tΑ Íi” t∴è? öΝÍκ ö� n=tã $ Y7≈tF Ï. z ÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# 4 ô‰ s) sù (#θä9 r' y™ #y›θãΒ u� y9ø. r&  ÏΒ 
Œs≡9Ï7y ùs)s$9äθþ#( &r‘ÍΡt$ #$!© _yγô�tοZ ùs'rzy‹x?øγßΟÞ #$9Á¢≈èÏ)sπè /ÎàÝ=ùϑÏγÎΝö 4 (  ] ٦٥٦ =  ]١٥٣: النساء  

٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٦٥٦+  ٤٦٥  
وحينما يدعى الكفّار إىل أحكاِم منهِج اهللا تعاىل يعِرضوا حبجِة أنّ هـذه األحكـام               

لذلك نرى أنّ الـصياغة     .. تخالف األحكام اليت ورثوها عن آبائهم ، وعما اعتادوا عليه           
  ..القرآنية هلذه املسألة تأيت بصيغة اإلنزال الذي خيص جانب املنهج 

) #sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ ßγ s9 (#θãΨÏΒ# u !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ßÏΒ÷σ çΡ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠn=tã šχρã�àÿ õ3tƒ uρ $yϑÎ/ … çνu!# u‘uρ 
uθ èδ uρ ‘, ysø9 $# $]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 öΝßγ yè tΒ 3 ö≅ è% zΝÎ= sù tβθè=çGø)s? u !$ uŠÎ;/Ρ r& «!$# ÏΒ ã≅ ö6 s% βÎ) Ν çGΨ ä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β ( ] 

   ] ٩١: البقرة 
) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ xÿø9 r& Ïµø‹ n=tã !$tΡ u !$ t/#u 3 öθs9 uρ r& šχ%x. 

öΝ èδäτ!$ t/#u Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ tβρß‰ tGôγ tƒ (  ] ١٧٠:  البقرة [   

) #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (#öθ s9$yè s? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™§�9 $# |M ÷ƒ r&u‘ tÉ) Ïÿ≈uΖ ßϑø9 $# tβρ‘‰ ÝÁtƒ š�Ζ tã 
# YŠρß‰ ß¹ ( ] ٦١:  النساء [   



 

) # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλm; (#öθ s9$yè s? 4’n<Î) !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™§�9 $# (#θä9$s% $ uΖç6ó¡ ym $tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n=tã !$ tΡ u!$ t/#u 
4 öθ s9 uρ r& tβ%x. öΝ èδ äτ!$t/# u Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ tβρß‰ tGöκ u‰ ( ] ١٠٤:  املائدة [  

) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7 ®?$# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßì Î7®KtΡ $tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n=tã !$tΡ u !$t/# u 4 öθs9 uρ r& tβ%Ÿ2 
ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# öΝ èδθãã ô‰tƒ 4’ n<Î) É># x‹tã Î �� Ïè¡¡9    ] ٢١:  لقمان [ ) #$
  .. مكُلَّف بتبليغ املنهج ، وبالتايل بتبليغ ما أُنِزلَ إليه rوالرسولُ .. 
) * $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# õ÷ Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $ yϑsù |M øó̄=t/ …çµ tGs9$y™ Í‘ 4 ª! $# uρ 

š� ßϑÅÁ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# tÍ� Ïÿ≈ s3ø9   ] ٦٧:  املائدة [ ) #$
على الرسول جملةً واحدةً ، ليثبت      ) الروح واملعجزة   ( مل يرتِّل القرآن    واهللا تعاىل   .. 
حيتاج ترتيله إىل تدرٍج روحي حىت يثبت الفؤاد ،         ) الروح واملعجزة   ( رآن  فالق .. rفؤاده  

  ..فهذه املسألة تتعلّق بالفؤاد وما يترتّل به من الروح ، ال باملنهج 
) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ÿω öθs9 tΑ Ìh“çΡ Ïµø‹ n=tã ãβ# u ö� à)ø9 $# \' s# ÷Ηäd Zοy‰Ïn≡uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ãΖ Ï9 ÏµÎ/ x8yŠ# xσ èù ( 
çµ≈ oΨ ù=¨? u‘uρ Wξ‹ Ï?ö� s? ( ] ٣٢:  الفرقان [   

  ..بينما جانب املنهج من القرآن الكرمي أنزله اهللا تعاىل مجلةً واحدةً يف ليلِة القدر 
) !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû 7' s#ø‹ s9 >π x.t�≈ t6 •Β 4 $ ¯Ρ Î) $̈Ζ ä. zƒÍ‘É‹ΖãΒ ( ] ٣:  الدخان [   

) !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ô‰ s)ø9    ] ١:  القدر [ ) #$
على جانـب املنـهج يف القـرآن    ( ولذلك فاملالئكة تستطيع أن تشهد على ما أُنِزلَ  

  ..فاملنهج ساحةٌ للتدبِر والشهادة .. ، وكذلك الذين أُوتوا العلم ) الكرمي 
) ÇÅ3≈ ©9 ª!$# ß‰ pκô¶ tƒ !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& š� ø‹s9 Î) ( … ã&s! t“Ρr& ÏµÏϑù=Ïè Î/ ( èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ tβρß‰ yγô±o„ 4 4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ 
# ´‰‹Íκ y− ( ] ١٦٦:  النساء [  

) “t� tƒ uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& zΝ ù=Ïèø9 $# ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ š� Îi/¢‘ uθèδ ¨,ysø9 $# ü“Ï‰ ôγ tƒuρ 4’ n<Î) ÅÞ≡u�ÅÀ 
Í“ƒÍ• yè ø9$# Ï‰‹Ïϑptø:$# (   ] ٦:  سـبأ [   



 

.. مورون باتباِع أحسن ما حيمل املنهج من خيارات للمسألة الواحدة           واملؤمنون مأ .. 
  ..أي أحسن ما أُنِزل هلذه املسألة 

) (#þθ ãèÎ7 ¨?$# uρ z|¡ôm r& !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& Νä3ø‹ s9Î)  ÏiΒ Νà6În/ §‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& ãΝà6u‹ Ï? ù'tƒ Ü># x‹yè ø9$# Zπ tGøót/ óΟçFΡ r&uρ 
Ÿω šχρã� ãèô± n@ ( ] ٥٥:  الزمر [  

 صياغةً حتمل أحكاماً لكلِّ     rعلى الرسول    )ونزل  (  فالقرآن الكرمي أُنزلَ     هكذاو.. 
جيٍل ، حبيث لو أصبح البحر مداداً لكتابة هذه األحكام لنفد البحر قبل أن تنفـد هـذه                  

  ..األحكام واملعاين والدالالت اليت حيملها هذا املنهج 
مـن    على عمقني  – بشكٍل جلي    –الضوء   تلقي    نرى دالالتٍ  التاليةيف اآلية الكرمية    و

  .. الرباهني واألحكام واألدلّة القرآنية 
  ..  العمق الظاهر الذي تدركه املخلوقات – ١
  .. وعمق التأويل الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل – ٢
) uθ èδ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3 ø9$# ã� yzé&uρ 

×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Βr' sù tÏ%©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u !$ tóÏGö/ $# ÏπuΖ ÷GÏÿ ø9$# u!$ tóÏGö/ $#uρ 

Ï& Î#ƒÍρù' s? 3 $ tΒuρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒÍρù' s? �ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§�9$# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà)tƒ $̈Ζ tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã 

$ uΖÎn/ u‘ 3 $ tΒuρ ã�©. ¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# (  ]  ٧: آل عمران[  
 ) ..احلق املطلق ( وقد بينت بشكٍل جلي تفسري هذه اآلية الكرمية يف النظرية الثالثة 

اِهللا تعاىل تنقسم إىل أنَّ آياِت كتاِب يف تفسِري هذه اآلية الكرمية ذهبت فتفاسرينا املوروثة 
واختلفوا يف حتديد ماهية املُحكَم وماهية .. قسم محكم ، وقسم متشابه .. إىل ِقسمني 

 كُلُّ ذلك حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا تشاةاملتشابه ، ويف حتديد اآليات املُحكمة واآلياِت املُ
: يقول تعاىل ..  هي محكمة – دون أي استثناء –تعاىل يبين لنا أنَّ كلَّ آياِت اهللا تعاىل 

) �!9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3ym A�� Î7yz (  ] وكُلُّ  ..  ]١: هود
يقول تعاىل .. ذلك حصلَ وحيصل مع أنَّ اهللا تعاىل يبين لنا أنَّ كلَّ كتاِب اهللا تعاىل متشابه 



 

 ..) ª! $# tΑ ¨“tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $ Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ”� Ïèt± ø) s? çµ÷Ζ ÏΒ ßŠθè=ã_ tÏ%©!$# šχöθ t±øƒs† 

öΝ åκ®5 u‘ §Ν èO ß,Î#s? öΝ èδßŠθè=ã_ öΝ ßγç/θè=è%uρ 4’ n<Î) Ì� ø. ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡sŒ “y‰ èδ «! $# “Ï‰ öκ u‰ Ïµ Î/  tΒ â !$ t±o„ 4 tΒuρ 

È≅ Î=ôÒãƒ ª! $# $yϑ sù … çµs9 ô ÏΒ >Š$ yδ (  ]٢٣: مر الز[   

≈M ( يف معىن كلمة      يكمن حلّ املسألة ..  tƒ# u (     يف قوله تعاىل ) çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ 

£ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ...   ُفكلمة) M≈ tƒ# u (        يف كتاِب اِهللا تعـاىل تعـين 
ٍت قرآنيٍة كما يتخيـلُ  دالالٍت ومعجزاٍت وأحكاماً ، وليست مقصورةً على جمموعِة كلما     

إنَّ العبارةَ القرآنيةَ حتملُ اآليات يف ظاهِرها وباطنها ، وليست مجرد جمموعِة            .. الكثريون  
اآليات تحملُ يف العبارة القرآنية ، وال يـستطيع         ... كلماٍت مصفوفٍة يف اجلملة القرآنية      

واآليةُ الكرميةُ التالية تؤكّـد هـذا       .. قرآنية  خملوق أن يحيطَ باآليات اليت حتملُها العبارةُ ال       
  ..املفهوم كما رأينا 

) îοu‘θß™ $ yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨôÊ t� sùuρ $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ !$pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3̄=yè©9 tβρã� ©. x‹s? (  ] ١: النور[  

$ (: يقـول   ، إنما   ) وأَنزلْناها آياٍت بيناٍت    ( فاُهللا تعاىل مل يقل     ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u 

;M≈ oΨ Éi� t/ (               ـا نة لعلّ البشر يتذكّرونها حتملُ أحكاماً ومعاين ودالالت بيإذاً ..  ، مبعىن أن
  ..العبارات القرآنيةُ هي قَولُ اِهللا تعاىل الذي حيملُ اآليات بظاهر صياغِته اللغوية وبباِطِنها 

uθ (.. عـاىل   من هنا نـرى أنَّ قولَـه ت       ..  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (           ـٍة مـننكَوٍة معبارٍة قرآني يعين أنَّ أي ، 
للغوية ،  جمموعِة كلمات ، نستنبطُ منها أحكاماً ودالالٍت واضحةً بينةً من ظاهر صياغتها ا            

هذا ما نفهمه من قَوِلـه      .. وهذه األحكام الظاهرةُ البينةُ هي األصل واملرجع يف األحكام          
çµ (: تعاىل  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ( ..   
وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها حتملُ بأعماِقها دالالٍت باطنـةً حيتـاج اسـتنباطُها إىل              .. 

�ã (لغوص يف أعماِق النص القرآين ، وهذا ما نفهمه من قَوِله تعـاىل              ا yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( 



 

ــان ...  çµ (: فالعبارت ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ،) ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ، 
  .. لنصوصه تصف كُلٌّ منهما كتاب اهللا تعاىل كامالً دون أي جتزئة 

وهذا أمر طبيعي ، فلو كانت دالالت كتاِب اهللا تعاىل ال تتجاوز املعاين الظاهرة يف .. 
$ ( : شيء ، كما يقولُ اهللا تعاىل ظاهر صياغِته اللغوية ، لَما كان تبياناً لكلِّ uΖ ø9̈“tΡ uρ 

š� ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ] ٨٩: النحل[    
. . ا كانَ هناككتاِب اهللا تعاىل دونَ معاٍن باطنٍة يف أعماِقه ، لَم ولو كانت دالالت

$ (: معىن ِلقوِله تعاىل  tΒ tβ%x. $ZVƒÏ‰ tn 2”u� tIøÿ ãƒ Å6≈ s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “Ï%©!$# t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁøÿ s?uρ Èe≅ à2 &óx« (  ] لَ ]١١١: يوسفقَو دِركا ِلنا كُنلَمه تعاىل  ، و :) ≅ è% öθ©9 tβ%x. 

ã� óst7 ø9 $# #YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰ ÏÿuΖ s9 ã� ós t6ø9 $# Ÿ≅ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1u‘ öθs9 uρ $uΖ ÷∞ Å_ Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ 

# YŠy‰tΒ (  ] ١٠٩: الكهف[ ..   

≈M (ولو كان املقصود بكلمة  tƒ# u ( يف قوله تعاىل ) çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yzé&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( ( ة الواقعة بني فاصلتني [ هو مجع آيةجمموعة الكلمات القرآني 
 كما ذهب إىل ذلك معظم املفسرين ، القتضى ذلك انتفاء التكامل والتعاضد بني ]

ت اهللا تعاىل كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ، والقتضى ذلك التفريق والتمييز بني كلما
 استقاللية خاصة ] حسب ما ذهبوا إليه [، وبالتايل تكون لكلِّ آية من اآليات احملكمة 

 حسب [متيزها عن غريها ، وبالتايل تكون أُماً دون غريها ، وبالتايل يكون جمموع اآليات 
ينايف ، وهذا ) أم (  هو مجع كلمة ]تعريفهم لآلية بأنها جمموعة كلمات بني فاصلتني 

≈=èδ ‘Πé& É£ (العبارة القرآنية  tGÅ3ø9 èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9£ ( ، فورود العبارة القرآنية ) #$  ذه ) #$

≈M (بصيغة املفرد ، دليلٌ آخر على أنَّ كلمة  ) &Πé‘ (الصيغة حيث كلمة  tƒ# u ( يف قوله 

çµ÷Ζ (تعاىل  ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈yϑ s3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yzé&uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tF ãΒ ( ( تعين الرباهني واألدلّة 



 

واألحكام واملعاين اليت حتملُها كلمات اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي ، بكليتها دون متييز 
  ..وتفريق 

� (وكما رأينا فإنَّ قوله تعاىل  !9# 4 ë=≈tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3 ym 

A��Î7 yz (  ]حمكم ، ومتشابه :  ينفي جتزئة كلمات القرآن الكرمي إىل قسمني  ]١: د هو ..

!ª (وقوله تعاىل .. فآيات اهللا تعاىل كلُّها ودون جتزئة هي حمكمة  $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# 

$Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] جتزئة كلمات القرآن الكرمي إىل– أيضاً –ينفي  ] ٢٣: الزمر  
  ..فآيات اهللا تعاىل كلُّها ودون جتزئة هي متشاة .. حمكم ، ومتشابه : قسمني 

فنحن ال نستطيع التفريق والتمييز بني كلمات اهللا تعاىل وجتزئة كتابه الكرمي إىل أجزاء 
ومن يتصور هذه التجزئة يكون إما جاهالً وإما .. ، منها ما هو حمكم ومنها ما هو متشابه 

  ..قيقة القرآن الكرمي وتعلّقه بصفات اهللا تعاىل املطلقة متجاهالً حل
) دالالته وبراهينه وأحكامه ومعانيه ( إنَّ ما نستطيع متييزه هو أنَّ آيات القرآن الكرمي 

عمق : بكليتها هي بالنسبة إلدراكنا هلا وتصورنا ملعانيها وبراهينها تكون وفق عمقني 
 خيتلط علينا ال نستطيع إدراكه بشكٍل كامل يف حمكم ظاهر واضح ، وعمق متشابه خفي

  ..حياتنا الدنيا 
çµ (العبارة القرآنية  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ (  َّل ، وتعين أنَّ كلر لنا العمق األوتصو

كلمات القرآن الكرمي بكليتها ودون أي جتزئة ، حتمل براهني ودالالٍت وأحكاماً ظاهرةً 
 يتسرب إليها خللٌ وال فساد يف الفهم ، وال ختتلف فيها العقول ال) حمكمة ( واضحةً 
وهذه الرباهني واألحكام واملعاين صرحية ال حتتمل سواها ، وهي األحكام اليت .. واملدارك 

يطلب اهللا تعاىل من اخللق أن يعلموها ويعملوا ا ، ولذلك فهذه األحكام هي حجة على 
ك فهي أم ومرجع الكتاب ، حيث ترجع إليها مجيع املسائل املكلّفني يوم القيامة ، ولذل

çµ÷Ζ (واألحكام املطلوبة من اخللق ، وهذا ما نقرؤه يف العبارة  ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Πé& 

É=≈ tGÅ3ø9 $# ( ..  



 

�ã (والعبارة القرآنية  yzé&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tF ãΒ ( ( كرمي  يف القرآن ال– تعين أنَّ لكلمات اهللا تعاىل
 دالالٍت وبراهني ومعاين عميقة مما استأثر اهللا تعاىل به علمه ، ال نستطيع إدراكها يف –

  ..حياتنا الدنيا ، وهي ال تتعلّق باملسائل التعبدية اليت يطلَب من اخللق علمها والعمل ا 
≈M× (فكلمة  yγÎ7≈ t±tF ãΒ ( ( مشتقّة من اجلذر  ) راك الذي يعين عدم إد) ش ، ب ، هـ

: فالصورة القرآنية .. حقيقة املسألة ، واختالط األمر بالنسبة هلا ، مع أنَّ هلا وجهاً ظاهراً 
) (#θä9$s% äí÷Š$# $ uΖ s9 y7 −/ u‘ Îit7 ãƒ $uΖ ©9 $tΒ }‘ Ïδ ¨βÎ) t� s) t6ø9 $# tµt7≈ t±s? $ uΖøŠn= tã ( ]   تعين أنَّ  ] ٧٠: البقرة ،

 حقيقة البقرة املطلوبة ، مع أنَّ البقر ظاهر األمر قد اختلط عليهم فلم يعودوا يدركوا
$ (: والصورة القرآنية .. أمامهم  yϑ¯=à2 (#θè%Î— â‘ $ pκ ÷]ÏΒ ÏΒ ;οt� yϑrO $ ]%ø— Íh‘   (#θä9$s% # x‹≈ yδ “Ï%©!$# 

$ oΨø%Î— â‘ ÏΒ ã≅ö6 s% ( (#θè?é&uρ ÏµÎ/ $ YγÎ7≈ t±tF ãΒ ( ( ]  تعين أنَّ ظاهر ذلك الرزق متماثلٌ ] ٢٥: البقرة ، 

=tΒuρ çνθè$ (: وكذلك الصورة القرآنية .. مع أنَّ حقيقةَ طعمه خمتلفة  tFs% $ tΒuρ çνθç7 n=|¹ Å3≈ s9 uρ 

tµ Îm7ä© öΝçλ m; 4 ( ]  هم رأوا ظاهراً  ] ١٥٧: النساءه هلم ، مبعىن أنبتعين أنَّ الصلب والقتل ش ،
  ..يوهم بالصلب مع أنَّ حقيقة األمر وباطنه غري ذلك 

�ã (  لعبارة القرآنيةوهكذا فا yzé&uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( ( اتعين أنَّ لكلمات اهللا تعاىل ودالال 
لذلك نرى أنَّ كلمة .. وبراهينها الظاهرة عمقاً ال سبيل لنا يف إدراك اية حقيقته وتأويله 

) � yzé&uρ (بدالالٍت خمفي ا ، وأنَّ  ترد بصيغِة النكرة ، وهذا دليلٌ على أنَّ املسألةَ تتعلّقٍة عن
فلو كان األمر كما .. املسألةَ ال تتعلّق بنصوٍص من كتاِب اهللا تعاىل محددٍة دون غِريها 

ذهبت تفاسرينا التارخيية ، من أنَّ نصوص القرآن الكرمي تنقسم إىل قسمني ، قسم محكم 
�ã ( لكانت العبارةُ القرآنيةُ.. لو كان األمر كذلك .. ، وقسم متشابه  yzé&uρ ×M≈ yγ Î7≈t± tFãΒ ( ( 

، حيثُ النصوص املتشاةُ ) واُألخر متشاِبهات : ( ، لكانت صياغتها بصيغة املعرفة 
 ذلك القرآين – أيضاً –معلومة ، ولتناقض اِت صياغِة النصمع حيثي  :) $ ¨Βr' sù tÏ%©!$# ’ Îû 

óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷÷ƒy— tβθãèÎ6®K uŠsù $ tΒ tµt7≈ t±s? çµ ÷ΖÏΒ ( ..  ُةفالعبارةُ القرآني) $tΒ tµt7≈ t±s? çµ ÷ΖÏΒ ( َّلنا أن نبيت 



 

فوجود .. العمق املتشابه ليس خاصاً جبزٍء محدٍد من نصوِص القرآن الكرمي دون غِريها 
 ات ، هذا الوجودصف بصفة املتشاقسٍم معلوٍم من آياِت كتاِب اهللا تعاىل دون غِريها تت

ولكن ) .. فَأَما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ املُتشاات ِمنه : ( فترض تناسبه الصياغة املُ
$ (ال وجود هلا ، وما هو موجود هو العبارةُ القرآنية ) املُتشاات ( ما نراه أنَّ كلمة  tΒ 

tµ t7≈t± s? çµ ÷ΖÏΒ ( ..  نيكُلَّه هذا باإلضافِة إىل وجوِد نص ؤكدان أنَّ القرآنَ الكرميني يقرآني
  .. حمكم ، وأنه يف الوقِت ذاِته كُلَّه متشابه 

) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3 ômé& …çµ çG≈ tƒ# u (  ] ١: هود[    

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sẄΒ (  ] ٢٣: الزمر[   

  ..حةَ ما نذهب إليه يف تفسِرينا هلذه املسألة وكُلُّ ذلك يؤكِّد ص.. 
األعماق الباطنةُ للنص القرآينِّ ليست ظاهرةً أمام أعيننا ، كاألعماق الظاهرة           .. إذاً  .. 

ومن جهٍة أُخرى فإنَّ كُلَّ نصوِص القرآن الكرمي ودون أي استثناء حتملُ هذا             .. املُحكمة  
�ã (صيغةَ النكرة يف قوِلـه تعـاىل        لذلك فإننا نرى    .. العمق الباطن    yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ، 

$ (ونرى الصياغة القرآنية     tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ ( ..       ، ةهذا ما حتملُه صياغةُ هذه العبارات القرآني
وهذا ما يدركُه كلُّ باحٍث عن احلقيقة ، ينظر إىل دالالِت كتاِب اهللا تعاىل بتجرٍد عقلـي                 

  ..برزخ التاريخ بعيداً عن 
$ (: ولذلك يف قوِلِه تعاىل ..   tΒuρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ… ã&s#ƒÍρ ù' s? �ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡§�9 $#uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ 

$̈Ζ tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒuρ ã� ©.¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈t6 ø9 F{$# (  ] ِد  ..  ]٧: آل عمرانِعن

‚βθã (كلمِة  Å™≡§�9 $#uρ ( ملٍة جديدةأنَّ الراسخني يف الِعلِْم ال يعلمونَ ...  ابتداٌء ِلج أي
فابتداًء من .. ومعجزةُ إحدى الكُبر تؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه ..... تأويلَ القُرآِن الكرمي 

  .. هذِه الكلمِة نرى مسألةً كاِملة 



 

) tβθã‚Å™≡§�9 $#uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $ ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 $ tΒuρ ã� ©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θä9 'ρé& 

#${F9ø6t≈=É (  ] ١٧ × ١٩ = ٣٢٣  = ]٧: آل عمران     
إذاً يف العمِق املُتشاِبِه الباِطِن ِللقرآِن الكرمي ، تكْمن جزِئيات الكُلياِت اليت يحِملُها .. 

 وتكْمن جزئيات شعائِر العباداِت اليت أتت السنةُ الشريفةُ ، الظاِهر القُرآنُ الكرمي يف عمِقِه
وإالّ كيف يكونُ القرآنُ الكرمي تبياناً ِلكُلِّ شيٍء ..... الستخراِجها من أعماِق هذا العمق 

  !! .. ، إنْ اقتصرت دالالته على ما ندِركُه من عمِقِه الظاهر ؟ 

(ô‰s (وقَولُه تعاىل  s9 uρ y7≈ oΨ÷� s?# u $ Yèö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# tβ# u ö�à) ø9 $#uρ tΛÏà yèø9   ]٨٧: احلجر [  ) #$
 (وقولُه تعاىل .. فاملثاين تتعلَّق بالعمِق املُتشاِبِه ِللقرآِن الكرمي .. يؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه 

ª! $# tΑ ¨“tΡ z |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ ptø:$# $ Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] دليٍل على ذلك  ]٢٣: الزمر أكرب ، .. 

’u (فكلمة  ÎΤ$sW ¨Β ( نراها متعلّقةً بكلمة ) $Yγ Î6≈ t± tF•Β (  وكالمها يأيت متعلّقاً بكتاب اهللا ،

≈Y6$ ( ) :القرآن الكرمي ( تعاىل  tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (..    

Iω (: قولُ تعاىل ي.. واملثاين ِبمعىن الباِطِن املَخِفي ..  r& öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθãΖ ø[tƒ óΟ èδ u‘ρß‰ ß¹ 

(#θàÿ ÷‚tF ó¡u‹Ï9 çµ÷Ζ ÏΒ 4 Ÿω r& tÏm tβθà± øótGó¡o„ óΟ ßγ t/$uŠÏO ãΝ n=÷ètƒ $ tΒ šχρ•� Å£ãƒ $ tΒuρ tβθãΨ Î=÷èãƒ 4 … çµ̄Ρ Î) 7ΟŠÎ=tæ 

ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ �Á9 ِن الكرمي ، هو وبالتايل فالعمق املُتشاِبه الباطن ِللقرآ .....  ]٥: هود [  ) #$
 وثَاٍن ، أي هفِْع : مها إىل رتا ورؤيفُهكَش ةٌ يف باطِن القرآِن الكرمي ، حيتاجخفيم دالالت

فَكُلُّ غطاٍء هو مثىن ، حتته عمق من هذه .. األغطيِة اليت تكمن تحتها هذه الدالالت 
  ..الدالالت 

لنتصور أنَّ أمامنا حبراً نريد الغوص يف أعماِقه .. ِننا وكي نقَرب املسألةَ إىل أذها.. 
فتجاوز الدرجِة األوىل منه .. الباِطنِة ، من ِخالِل درٍج يتِجه من سطِحِه باتجاه قاِعه 

باتجاه قاِعه ، يقاِبلُ رفع الغطاِء األوِل ِمن أغطيِة األعماِق الباطنِة ِللقرآن الكرمي ، أي 
وبعد ذلك فإنَّ جتاوز الدرجِة الثانيِة من الدرِج املُتِجِه حنو قاِع البحر .. ز املثىن األول جتاو



 

، واإلحبار باتجاِه قاعِ البحِر إىل درجٍة أعمق من الدرجِة األوىل ، يقاِبلُ رفع الغطاِء الثاين 
ىن الثاين ، الذي هو أعمق من ِمن أغطيِة األعماِق الباطنِة ِللقرآِن الكرمي ، أي جتاوز املث
وصوالً إىل املثىن .. وهكذا ... املثىن األول يف حمِلِه ِللدالالِت الباطنِة يف ِكتاِب اِهللا تعاىل 

  ..الساِبع 

‰ô (..  سبعاً من هذه املثاين مع القرآِن العظيم rواُهللا تعاىل أعطى رسولَه ..  s) s9 uρ 

y7≈ oΨ ÷� s?#u $Yèö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑø9$# tβ# u ö�à) ø9 $#uρ tΛÏà yèø9  أي أعطاه القدرةَ على الغوِص يف  ، ) #$
األعماِق الباِطنِة ِللقرآِن العظيم سبع درجاٍت ، مبعىن رفِع سبعِة أغطية من أغطيِة األعماِق 

  من ِكتاِب اِهللاrوكُلُّ ذلك كي يستنبطَ ..... الباطنِة فيه ، ورؤيِة ما تحتها من دالالت 
  .. تعاىل جزئياِت الشعائر ، اليت هي ِمحور السنة الشريفة 

ولقد ( ، أو ) ولقد آتيناك السبع املثاين يف القرآِن العظيم ( واُهللا تعاىل ملْ يقُلْ .. 
(ô‰s (: ، كي يتم اجلزم ِبأنَ قولَه تعاىل ) آتيناك املثاين السبع يف القرآِن العظيم  s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u 

$Yè ö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sV yϑø9$# tβ# u ö� à)ø9 $# uρ tΛÏà yèø9 ..  ، يعين فاِتحةَ الكتاب ، أو بعضاً من سوِره ) #$
وكذلك األمر ِلكُلِّ .. ففاِتحةُ الِكتاب ، ليست نِكرةً ، وهي جزٌء من القرآِن العظيم 

  ..سوِره 

!ª (.. يقولُ تعاىل .. ين واملثاين كثرية ، والقرآنُ الكرمي كُلُّه مثا..  $# tΑ ¨“tΡ z|¡ôm r& 

Ï]ƒÏ‰ptø:$# $ Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β (  ] اُهللا تعاىل ِلرسوِلِه  .....  ]٢٣: الزمر فما أعطاهr هو 
سبع من هذه املثاين ، ِليستنِبطَ السنةَ الشريفةَ من ِكتاِب اهللا تعاىل ، حيثُ السنةُ الشريفةُ 

  .. أصالً يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ، ألنّ كتاب اهللا تعاىل ِتبيانٌ لكلِّ شيء محتواةٌ

هذه احلقيقةُ تصدقُها معجزةُ إحدى الكُبر ، من ِخالل تكامِل النصوِص القرآنيِة .. 
  .. التالية 

) ρu9s)s‰ô u#?s�÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏz #$9øϑyVs$ΤÎ’ (  ] ١٥٤ =  ]٨٧: احلجر  



 

) ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2ò�t 9ÏFç7tiÎt 9Ï=Ζ$̈¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9s�öκÍΝö (  ] ٢٠٤ =  ]٤٤: النحل  

) #$!ª Ρt“¨Αt &rmô¡|z #$:øtp‰Ïƒ]Ï .ÏGt≈6Y$ Β•Ft±t≈6ÎγY$ ΒẄs$ΤÎ’u (  ] ٢٦٩ =  ]٢٣: الزمر   

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٢٦٩ + ٢٠٤ + ١٥٤  

‰ô (فالِعبارةُ القرآنيةُ ..  s)s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u $ Yèö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9  ، تبين عطاَء اهللا تعاىل ) #$
 الذي من ِخالِله يحكُم بني الناِس ِبما أراه اُهللا تعاىل ، عرب إتياِنِه هذه األعماقr ِلرسوِلِه 

  ..  السنةَ الشريفة rالسبعةَ اليت يبِحر ا يف باِطِن القرآِن الكرمي ، حيث يستنِبطُ 

  ..وقولُه تعاىل يف املسألِة الكاملة التالية .. 

) !$ ¯ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ zΝ ä3ós tGÏ9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$ oÿÏ3 y71u‘r& ª! $# 4 Ÿω uρ ä3 s? 

9jÏ=ù‚y$!←ÍΖÏt zyÁÅ‹ϑV$ (  ] ٢١ × ١٩ = ٣٩٩ =  ]١٠٥: النساء     

..         فالعبارةُ القرآنيةُ .. ِه ِتبياناً ِلجاِنٍب من هذه احلقيقة هذا القولُ يحِملُ بداخِل.. 
) zΝ ä3ós tGÏ9 t÷ t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$oÿ Ï3 y71u‘ r& ª!  ، من هذِه اآليِة الكرميِة ، هي جزٌء ِمن مسألٍة ) 4 #$

  ..كاِملٍة تؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه 

) 9ÏGtsó3äΝz /t÷t #$9Ζ$̈¨Ä 3Ïÿo$! &r‘u17y #$!ª 4 (  ] ١٣٦ =  ]١٠٥: النساء  

) ρu9s)s‰ô u#?s�÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏz #$9øϑyVs$ΤÎ’ (  ] ١٥٤ =  ]٨٧: احلجر  

) ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2ò�t 9ÏFç7tiÎt 9Ï=Ζ$̈¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9s�öκÍΝö (  ] ٢٠٤ =  ]٤٤: النحل  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٠٤ + ١٥٤ + ١٣٦  

  ..لِة الكاملِة التاليِة دليلٌ آخر على ِصحِة ما نذهب إليه ويف املسأ.. 

) !$̄Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9$# Èd,ys ø9 $$Î/ zΝ ä3óstGÏ9 t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# !$ oÿ Ï3 y71u‘r& ª! : النساء [  ) 4 #$

٢٧١ =   ]١٠٥  



 

) ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2ò�t 9ÏFç7tiÎt 9Ï=Ζ$̈¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9s�öκÍΝö (  ] ٢٠٤ =  ]٤٤: النحل  

٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ٢٠٤ + ٢٧١  

 معِرفَةَ هذه األعماِق السبعِة من املثاين ، يتكاملُ مع إتياِن rوإتيانُ اِهللا تعاىل ِلرسوِله .. 
 السنةَ الشريفةَ من rوكُلُّ ذلك حىت يستنِبطَ .. اِهللا تعاىل له من لَدنه جلّ وعال ِذكراً 

هذه احلقيقةُ نراها يف تكامِل النصني التاليني يف ِمعياِر معجزِة ..... عماِق النص القرآين أ
  .. إحدى الكُبر 

) ρu9s)s‰ô u#?s�÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏz #$9øϑyVs$ΤÎ’ (  ] ١٥٤ =  ]٨٧: احلجر  

) ô‰s% uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u ÏΒ $ ¯Ρà$©! #\� ò2ÏŒ (  ] ١٣١ =  ]٩٩: طـه  

١٥ × ١٩ = ٢٨٥  =١٣١ + ١٥٤  

( وبني كتاِبِه املنشور ) القرآن الكرمي (  بني ِكتاِب اهللا تعاىل املقروء وهناك عالقة
 ما يف الِكتاِب املنشور  ألنّ الكتاب املقروَء حيملُ بباطِنِه دالالِت الكلياِت ِلكلِّ،) الكون 
لسماواِت السبع ، جتمع ما بني  العالقةَ بني الِكتابني من ِمنظاِر السبِع املثاين وا إنَّ.....

إتياِن اِهللا تعاىل لرسوِلِه احلد األعلى من معِرفَِة العمِق املتشابه ، وهي كما رأينا سبعاً من 
.. املثاين ، وما بني خلِْق سبِع طرائق فوقَنا وبناِء سبٍع شداٍد ، يف كتاِب اِهللا تعاىل املنشور 

  .. تمثِّلُ احلَد األعلى ملا يمِكن للمخلوقاِت أنْ تتصوره تلك الطرائق الشداد اليت

فاحلَد األعلى لإلحباِر يف العمِق املتشاِبه الباِطِن ِللكتاِب املقروء ، واحلد األعلى .. 
كُلُّ ذلك ما بني الِكتابني ، مسألةٌ كاملةٌ ، ..... ِلتصوِر ما فوق اخلَلِق من طرائق ِشداد 

  يف ثابِت معجزِة – الذي سألت عنه –  )٧( متها العدديةُ تساوي جداَء مربِع العدد قي
     .. ١٩ × ٧ × ٧: أي  ..  )١٩( إحدى الكُبر وهو العدد 

) ρu9s)s‰ô u#?s�÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏz #$9øϑyVs$ΤÎ’ (  ] ١٥٤ =  ]٨٧: احلجر  



 

) ρu9s)s‰ô zy=n)øΨo$ ùsθö%s3äΟó ™y7öìy Ûs�t#!←Í,t ρuΒt$ .äΖ¨$ ãtÇ #$:øƒs=ù,È îx≈ÿÏ#Î,t (  ] ١٧: املؤمنون[  = 
٣٤٣   

) #$!ª Ρt“¨Αt &rmô¡|z #$:øtp‰Ïƒ]Ï .ÏGt≈6Y$ Β•Ft±t≈6ÎγY$ ΒẄs$ΤÎ’u (  ] ٢٦٩ =  ]٢٣: الزمر   

) ρu/t⊥tŠøΖu$ ùsθö%s3äΝö ™y7öèY$ ©Ï‰y#ŠY# (  ] ١٦٥ = ] ١٢: النبأ  

٧ × ٧ × ١٩ = ١٩٣ = ١٦٥ + ٢٦٩ + ٣٤٣ + ١٥٤  

 حيمل وجهاً ظاهراً حمكماً ، وحيمل يف الوقت ذاته وجهاً باطنـاً             القرآن الكرمي .. إذاً  
إالّ يف  ) هذا التأويل   ( متشااً ، ايته عمق التأويل الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل ، وال يأيت               

 – يف الوقـت ذاتـه       –فكما أنّ كلَّ النصوص القرآنية حمكمة ، كذلك كلّها          .. اآلخرة  
  .. متشاة 
) ô‰s) s9 uρ Νßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Á sù 4’ n?tã AΟ ù=Ïæ “W‰ èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ tβρã� ÝàΖtƒ 

�ωÎ) … ã& s#ƒÍρù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù'tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôN u !%ỳ ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/ u‘ Èd, ysø9 $$Î/ ≅ yγ sù 
$ uΖ©9  ÏΒ u !$yè xÿ ä© (#θãèxÿ ô±uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρr& –Št� çΡ Ÿ≅ yϑ÷èuΖ sù u� ö� xî “ Ï%©! $# $̈Ζ ä. ã≅ yϑ÷ètΡ 4 ô‰ s% (# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡr& ¨≅ |Ê uρ 

ãt]÷κåΝ Β¨$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtÿøIt�çρχš (   ] ١٣٢٩ =  ]٥٣ – ٥٢: األعراف  
) ª! $# tΑ ¨“tΡ z|¡ôm r& Ï]ƒÏ‰ptø:$# $ Y6≈ tGÏ. $ YγÎ6≈ t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ”�Ïè t±ø) s? çµ÷Ζ ÏΒ ßŠθè=ã_ tÏ%©!$# šχöθt±øƒ s† öΝ åκ®5 u‘ 

OèΝ§ ?s#Î,ß _ã=èθŠßδèΝö ρu%è=èθ/çγßΝö )Î<n’4 ŒÏ.ø�Ì #$!« 4 (   ] ٧٠٤ =  ]٢٣: الزمر  
١٠٧ × ١٩ = ٢٠٣٣ = ٧٠٤ + ١٣٢٩  

 باإلنزال والترتيل ، وهذا يتبع      وهكذا نرى أنّ الوجه املتشابه للنص القرآين يأيت متعلّقاً        
uθ (فحينما يصف اهللا تعاىل هذا الوجه بصفة اإلنـزال          .. التحام املنهج باملعجزة     èδ ü“ Ï% ©! $# 

tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (   نرى دالالٍت 

!ª (وحينما يصف اهللا تعاىل هذا الوجه بالترتيل        .. نهج  أقرب إىل وصف امل    $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& 



 

Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (           نرى دالالٍت أقرب إىل الروح واملعجزة ، حيث تقـشعر 
  ..جلود الذين خيشون ربهم ، مثّ تلني جلودهم وقلوم إىل ذكر اهللا تعاىل 

أنّ القرآن الكرمي ميتاز عن غريه مـن الكتـب          ) احلق املطلق   ( الثالثة  وبينا يف النظرية    
السماوية بكونه قولَ اهللا تعاىل ، أي صياغة لغوية من اهللا تعاىل ، بينما الكتب الـسماوية                 

  ..كالم اهللا تعاىل ، أي معاٍن من اهللا تعاىل ) مبا فيها القرآن الكرمي ( األخرى 
قرآنيةَ اليت تبين أنّ القرآنَ الكرمي قولُ اهللا تعاىل ، وأنَّ قولَ لو أخذنا الصور ال..... 

!ª (اهللا تعاىل ال يتبدلُ وال يتغير ، مع لفظ اجلاللة  ، كونَ القرآِن الكرِمي قَولَ اهللا تعاىل  ) #$
  ..وصياغته املُطلقة ، لوجدناها مسألةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر 

) &rùs=nΟó ƒt‰£/−�ãρ#( #$9ø)sθöΑt &rΘô ỳ%!uδèΟ Β$̈ 9sΟó ƒt'ùNÏ u#/t$!uδèΝã #${Fρ!̈Î,t (  ] ٦٨: املؤمنون[  = 
١٩٨   
) Βt$ ƒã7t‰£Αã #$9ø)sθöΑã !s$t“£ ρuΒt$! &rΡt$O /Îàs=¯≈Ο5 9jÏ=ùèy7Î‹‰Ï (  ] ١٩١ =  ]٢٩: ق  
) )ÎΡ$̄ ™yΖã=ù+Å’ ãt=n‹ø�š %sθöωZ Or)É‹ξ ̧(  ] ١٤٥=   ]٥: املزمل   
) )ÎΡ¯µç… 9s)sθöΑ× ùsÁó≅× ∪⊂⊇∩ ρuΒt$ δèθu /Î$$;ùλo“÷ΑÉ (  ] ١٣٨=   ]١٤ -١٣: الطارق   

) #$!ª (   =١٢  
٣٦ × ١٩ = ٦٨٤  =١٢ + ١٣٨ + ١٤٥ + ١٩١ + ١٩٨  

فالقَولُ املعين يف هذه العبارات القرآنيِة يتعلّق باِهللا سبحانه وتعاىل ، ولذلك رأينـا              .. 
!ª ( اراِت القرآنيِة مع كلمةتكاملَ هذه العب $# (  ..  

) اللوح احملفوظ   ( نزلَه اهللا تعاىل يف أم الكتاب       الذي  القرآن الكرمي   ومما يشري إىل تعلّق     
$ (يف اآلية الكرميـة     ، بكونه قوالً له جلَّ وعال ، أنه          tΒ ãΑ £‰ t7 ãƒ ãΑ öθ s) ø9 $# £“ t$ s! !$ tΒ uρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯= sà Î/ 

Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9 ( رى توازناً بني كلميت ن) ãΑ öθ s) ø9 $# ( ، ) £“ t$ s! (..    

) #$9ø)sθöΑã (  =٢٤  



 

) !s$t“£ (  =٢٤  
 إىل عاِمل األمِر وساحِة الروِح اليت ينتمي إليها – هو ذاته –وهذا القَولُ نزل وأُنزل .. 

نزلَ القرآنُ فقد قالَه الروح األمني يف ساحته هذه بعد أنْ .. الروح األمني عليه السالم 
ßyρ”�9 (ولذلك نرى تكاملَ العبارِة القرآنية .. وأُنزل إىل هذه الساحة  $# ßÏΒF{$# ( مع النص 

  :التايل 
) … çµ̄Ρ Î) ãΑ öθs) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θè% y‰Ζ Ïã “ÏŒ Ä ö̧� yèø9 $# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ•Β §Ν rO &ÏΒr& 

  ٣٤٨=   ]٢١ – ١٩: التكوير [  )
) #$9�”ρyß #${FΒÏß (  =٥١  

٢١ × ١٩ = ٣٩٩  =٥١ + ٣٤٨  
… (فاآلية الكرمية   ..  çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. (        َصاغَ القرآن األمني ال تعين أنّ الروح 

الكرمي ، إنما تعين أنه نقلَ القرآنَ الكرمي قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها ، ِلنقِْلِه إىل                  
   ..rول حممٍد الرس

 إىل عامل اخللق الذي ينتمي إليه الرسولُ – هو ذاته –وهذا القول نزل وأُنزل .. 
 حممدr ُفالرسول ، r بالقرآِن الكرمي ، قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها نطق r 

  : مع النص القرآينِّ التايل ) î‰£ϑptèΧ (ولذلك نرى تكاملَ كلمِة .. 

) …çµ ¯ΡÎ) ãΑ öθ s)s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ�x. ∩⊆⊃∪ $ tΒuρ uθèδ ÉΑöθ s)Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ÷σè? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑ öθ s)Î/ 

.x%δÏ9 4 %s=Î‹ξW Β¨$ ?s‹x.©�ãρβt ∪⊄⊆∩ ?s∴”Íƒ≅× ΒiÏ ‘§>bÉ #$9øèy≈>sΗÏt (  ] ٤٩٠ =  ]٤٣ – ٤٠: احلاقة  

) Χètpϑ£‰î ( = ٤٢  

٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٤٢ + ٤٩٠  



 

… (واآلية الكرمية ..  çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x.  (تعين أنّ حممداً ال r  َصاغَ القـرآن 
الكرمي ، إنما تعين أنه نقلَ القرآنَ الكرمي قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها ، ِلنقِْلِه إىل                  

  ..البشر 
 ، إىل جربيل عليه السالم      وهكذا نرى أن ترتيلَ قول اهللا تعاىل ، من ذات اهللا تعاىل           .. 

 ، كلُّ ذلك كان بتمام الكمال إليصال قول اهللا تعاىل إىل البشرية مجعاء              r، إىل الرسول    
، فالقرآن املوجود بني أيدينا هو ذاته قول اهللا تعاىل ، الذي صاغه جلّ وعال وحتدى اإلنس                 

هللا تعاىل مبقدار ما نعرج روحيـاً       وبالتايل مبقدار ما نتدبر قول ا     .. واجلن على أن يأتوا مبثله      
  ..باتجاه مراد اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 

) التوراة  ( بينما نرى أنّ التوراة منهج مستقلٌّ عن املعجزة اليت تصدقها ، وهذا املنهج              
 أنزهلا اهللا تعاىل إىل السماء الدنيا ، حيث قامت املالئكة بصياغتها ، مثَّ نزلتها املالئكـة إىل                

ولذلك رأينا أنه يوجد نص قرآينٌّ واحد يف القرآن الكرمي يبين تعلّـق كتـاب               .. األرض  
 – كمـا رأينـا      –وهذا الفعل ورد    .. بالفعل نزل   ) التوراة  ( مساوي غري القرآن الكرمي     

  ..بصيغة املبين للمجهول 
) * ‘≅ä. ÏΘ$yè©Ü9 $# tβ$Ÿ2 yξÏm ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) �ω Î) $ tΒ tΠ§� ym ã≅ƒÏℜu� ó Î) 4’ n?tã ÏµÅ¡ øÿtΡ  ÏΒ È≅ ö6s% βr& 

tΑ ¨” t∴è? èπ1u‘öθ−G9 $# 3 ö≅ è% (#θè? ù' sù Ïπ1u‘öθ−G9 $$Î/ !$ yδθè=ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖ ä. šÏ%Ï‰≈    ] ٩٣:  آل عمران [ ) ¹|
ولـذلك  .. ، وصياغة املالئكة    ) معىن من اهللا تعاىل     ( وهكذا فالتوراة كالم اهللا تعاىل      

  ..مل معجزةً يف صياغتها فالتوراة ال حت
وعيسى عليه السالم الذي أيده اهللا تعاىل بروح القدس ، وامتألت نفسه عليه الـسالم     

 وبالتـايل فاإلجنيـل      فاإلجنيل هو ما نطق به عيسى عليه السالم ،         روحاً ، صاغ اإلجنيل ،    
ال حيمـل   ، وقول عيسى عليه السالم  ، ولـذلك          ) معىن من اهللا تعاىل     ( كالم اهللا تعاىل    

  ..معجزةً يف صياغته 
وهكذا فالكتب السماوية مسألة كاملة ، تدرجت إىل أن اكتملـت يف القـرآن              .. 
يف معيار معجـزة    ( هذا التدرج والتكامل نراه من خالل اكتمال القيم العددية          .. الكرمي  

  ..ألمساء الذات للكتب السماوية اليت ذُكرت يف القرآن الكرمي ) إحدى الكُبر 



 

) #$9G−θö‘u1πs ( = ٤٠ ،، ) #$9“¨/çθ‘Í ( = ٤٩ ،، ) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ ( = ٣٤ ،، ) #$9ø)à�öu#βã ( 
 =٢٩   

٨ × ١٩ = ١٥٢ = ٢٩ + ٣٤ + ٤٩ + ٤٠  
ويف اية هذا الفصل نرى أننا أصبحنا ندرك أكثر من قبل ملاذا اُخـتص القـرآن                .. 

ويف .. ع باقي الكتب السماوية باإلنزال      الكرمي بالترتيل من عند اهللا تعاىل ، فيما يشترك م         
تكامل الصورتني القرآنيتني التاليتني برهانٌ آخر من دالالت القرآن الكرمي ومعجزاته اليت ال             

  ..تنتهي 
) tΑ ¨“tΡ š� ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρ r&uρ sπ1u‘öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ (   ]

   ٣٦٧ =  ]٣:  عمران آل
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n?tã Ï&Î!θß™ u‘ 

ρu#$9ø6ÅFt≈=É #$!©%Ï“ü &rΡ“tΑt ΒÏ %s6ö≅ã 4 (  ] ٤١٢ =  ]١٣٦: النساء  
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٤١٢ + ٣٦٧  

tΑ (: املسألِة الكاملـِة العبـارتني      وحتى لو اجتزأنا من هذه      ..  ¨“ tΡ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# 

Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ (    ، ) (#θ ãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ (           ترتيِل القرآِن الكرمي ، لرأ ران جوهرينامها مـسألةً    ، تلك العبارتني اللتني تصو
  .. كاملة 
) Ρt“¨Αt ãt=n‹ø�š #$9ø3ÅGt≈=| /Î$$9øsy,dÈ ΒãÁ|‰dÏ%]$ 9jÏϑy$ /t÷t ƒt‰yƒ÷µÏ ( = ٢٥٣  

) u#ΒÏΨãθ#( /Î$$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï ρu#$9ø3ÅFt≈=É #$!©%Ï“ Ρt“¨Αt ãt?n’4 ‘u™ßθ!Î&Ï ( = ٢٢٢  
٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ٢٢٢ + ٢٥٣  

tΑ (القرآنية   العبارةَ   – أيضاً   –ولو اجتزأنا   ..  t“Ρ r& uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ (   رصوواليت ت 
  ..إنزالَ التوراة واإلجنيل من عنِد اِهللا تعاىل ، لرأينا أيضاً مسألةً كاملة 



 

) ρu&rΡ“tΑt #$9G−θö‘u1πs ρu#$}MΥgÅ‹≅Ÿ ( = ٦ × ١٩ = ١١٤  
  

$         $         $  
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 مراحلَ إنزال الرساالت السماوية اليت مرت ـا رسـالة           رأينا يف الفصلني السابقني   
السماء حىت وصلت إىل الرسالة اخلامتة ، ومراحلَ إنزال الكتب الـسماوية ، وكيـف أنّ                

، وأنه قبيل قيام الساعة سـيرتل  ) يالً إنزاالً وترت( كتاب اهللا تعاىل اكتمل يف القرآن الكرمي   
  ..   عيسى عليه السالم وحيكم بالقرآن الكرمي 

مـا هـي درجـات      .. وبعد عرض الفصلني السابقني تطرح عدةُ تساؤالٍت نفسها         
؟ ، وهـل درجـة      ) الرسالة اخلامتة وما سبقها     ( اخلالص على سلّم الرساالت السماوية      

وهل البشرية مطالبة باتبـاع رسـالة       .. ساالت السماوية ؟    اخلالص هي ذاا يف كلِّ الر     
؟ ، وما هو ترتيب الرساالت السماوية ومتبعيها علـى سـلّمي            ) الرسالة اخلامتة   ( حمددة  

  .. اإلسالم واإلميان ؟ 
ßŠθßγuŠø9 (وما هو الفارق بني كلمة   #$!©%tÏ (يف القرآن الكرمي وبني التعبري القرآين  ) #$

(#ρßŠ$yδ ( نها كلمة ..  ؟صفوا بالصفات اليت تبيومىت ات) ßŠθßγuŠø9  (، والعبارة القرآنية  ) #$

tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ (  وما هو الفارق بني أنصار اهللا تعاىل الذين نصروا عيسى عليه السالم .. ؟

≈�t“3 ( ، وبني ما تصفه كلمة |Á̈Ζ9  (لقرآنية  يف القرآن الكرمي ، وبني ما تصفه العبارة ا) #$

šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) #“t�≈ |ÁtΡ (  ؟ ..  

≅Ÿ ( العبارة القرآنية وما هو الفارق بني ما تعنيه ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9  وبني ما تعنيه العبارة ) #$

≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé (القرآنية  tGÅ3ø9 ≈ÞΟ (وماذا تعين كلمة ..  ؟ ) #$ n=ó™M}  يف القرآن الكرمي ؟ ) 3 #$



 

≈ÞΟ ( وما هي عالقة .. قة اإلسالم بالرساالت السماوية ؟ ، وما عال n=ó™M} :  بكلٍّ من ) 3 #$

] ) ÉΟù=Ïè ø9$#   ( ،)   ã≅ yϑyèø9 $#  (،  ) Ç≈ yϑƒM}   .. ؟ ] ) 4 #$
 ال بد من دراسة احللقة اُألوىل من املرحلة الثانيـة            وغريها ،  لإلجابة على هذه األسئلة   

، وهي املرحلة املمتدة من إبراهيم عليه السالم إىل عيسى          من مرحليت الرساالت السماوية     
  ) .. سلّم الرساالت السماوية ( عليه السالم ، كما رأينا يف الفصل األول 

لقد ورث بنو إسرائيل الكتاب عما سبقهم ، وتدرجوا يف معصيتهم هللا تعاىل حىت              .. 
 مراحل ، يصورها لنا القرآن      أصبحوا يف شك مريٍب ذا الكتاب ، وكان ذلك على ثالث          

  :الكرمي مسألةً كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 
   :)أ ( 
) ρu&rρ÷‘uOøΨo$ /t_Íû )Î™ó�tℜÏƒ≅Ÿ #$9ø6ÅFt≈=| ( ] ١٣٢ = ] ٥٣:  غافر  
  : بعد ذلك – )ب ( 
) y# n=y⇐ sù .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ ×# ù=yz (#θèOÍ‘uρ |=≈ tGÅ3ø9$# tβρä‹è{ ù'tƒ uÚz� tä # x‹≈yδ 4’ oΤ ÷ŠF{$# tβθä9θà) tƒ uρ 

™y‹ãóøÿx�ã 9sΖu$ ρu)Îβ ƒt'ùEÌκÍΝö ãt�{ÚÖ ΒiÏW÷#é&ã… ƒt'ù{è‹äρνç 4 ( ] ٦٤٩ = ] ١٦٩:  األعراف  
  : بعد ذلك –) ج ( 
) ρu)Îβ¨ #$!©%Ïƒz &éρ‘ÍOèθ#( #$9ø3ÅGt≈=| ΒÏ. /tè÷‰ÏδÏΝö 9s∀Å’ ©x7e7 ΒiÏΨ÷µç Βã�Ìƒ=5 ( ] ١٤:  الشورى [ = 
٢٦٤  

٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ٢٦٤ + ٦٤٩+  ١٣٢  
 –ونتيجة أنهم كانوا مستضعفني ، وكانوا وريثي الكتاب ، أورثهـم اهللا تعـاىل               .. 
 مشارق األرض ومغارا اليت بارك فيها ، ولذلك طلب موسى عليه السالم منهم              –آنذاك  

  .. دخول تلك األرض املقدسة اليت كتب اهللا تعاىل هلم آنذاك دخوهلا 
) ÉΘöθ s)≈tƒ (#θè=äz÷Š$# uÚ ö‘F{$# sπy™£‰ s) ßϑø9$# ÉL ©9 $# |= tG x. ª!$# öΝ ä3s9 Ÿω uρ (#ρ‘‰s? ö� s? #’ n?tã ö/ ä.Í‘$t/ ÷Šr& 

ùsFtΖ)s=Î7çθ#( zy≈£Å�Ît ( ] ٤٨٠ = ] ٢١:  املائدة   



 

) $uΖ øO u‘÷ρr& uρ tΠöθ s) ø9$# šÏ%©!$# (#θçΡ%x. šχθàÿ yèôÒ tFó¡ç„ šXÍ�≈t±tΒ ÇÚ ö‘F{$# $ yγt/ Ì�≈ tótΒuρ ÉL©9 $# 

/t≈�t.øΖu$ ùÏ�κp$ ( (  ] ٤٣٢ = ] ١٣٧:  األعراف   
٤٨ × ١٩ = ٩١٢ = ٤٣٢ + ٤٨٠  

) ƒt≈)sθöΘÉ #$Š÷zä=èθ#( #${F‘öÚu #$9øϑß)s‰£™yπs #$9©LÉ .xGt=| #$!ª 9s3äΝö ( = ٢٤٦  

) ß‰ƒÌ� çΡ uρ β r& £ßϑ¯Ρ ’ n? tã šÏ%©!$# (#θàÿ ÏèôÒçGó™ $# †Îû ÇÚ ö‘F{$# öΝ ßγ n=yèøgwΥ uρ Zπ £ϑÍ←r& ãΝßγ n=yèôf tΡ uρ 

#$9øθu≡‘ÍOÏš ∪∈∩ ρuΡçϑy3jÅz ;mλçΝö ûÎ’ #${F‘öÚÇ ( )  ٤٩٥ ) = ٦ – ٥: القصص   
٣٩ × ١٩ = ٧٤١ = ٤٩٥ + ٢٤٦  

ÉΘ (ويف هذا السياق ال بد أنْ نقف عند دالالت العبارة القرآنية             öθ s)≈ tƒ (#θ è= äz ÷Š $# uÚ ö‘ F{ $# 

sπ y™ £‰ s) ßϑ ø9 $#  ÉL ©9 $# |= tG x. ª! $# öΝ ä3 s9 ( ،  الكلمات د وبالتحديد عن  ) |= tG x. ª! $# öΝ ä3 s9 (  .. فاهللا

=| ( إنما يقول    ،) كتبها اهللا لكم    ( تعاىل مل يقل     tG x. ª! $# öΝ ä3 s9 (   ،    فالذي كُتب هلم ليس

=| ( ولذلك نرى كلمة ،األرض املقدسة ، إنما الدخول  tG x. (  بصيغة املذكَّر..  
 ورثت  rيت أنزهلا اهللا تعاىل على الرسول حممد        وسنرى كيف أنّ الرسالة اخلامتة ال     .. 

  ..هذه األرض املقدسة كما ورثت الكتاب 
 ..وتبين إسرائيل يف معصيتهم هللا تعاىل ، حىت وصلوا إىل شٍك مريٍب بالكتاب               د جر
 من خالل تصويره ألحداث تفاعلهم مع منهج اهللا         ثوه ، يصوره لنا القرآن الكرمي     الذي ور 
  ..ع رسله عليهم السالم  وم ،تعاىل

 هو رجوع إىل الوثنية ، وابتعاد عن حقيقـة          – على سبيل املثال     –فاتخاذهم العجل   
ولننظر إىل الصور القرآنية التالية اليت      .. التوحيد الذي أُنزلت الرساالت السماوية من أجله        

ها معجزةُ إحدى   تصور لنا مسألة اتخاذهم العجل ، من خالل مسائل كاملة تصدق تكاملَ           
ولننظر كيف أنّ كلَّ مسألٍة كاملٍة هلا هويتها يف إضاءِة جانٍب كامٍل من جوانب              .. الكُبر  

 مع العلم أنّ هذه املسائل هـي        ،) يف إطار مسألة اتخاذهم العجل      ( جنوحهم حنو الوثنية    
  .. سألة جزٌء بسيطٌ مما حتمله النصوص القرآنية من مسائل كاملة يف إطار هذه امل



 

) OèΝ§ #$Bªƒs‹õ?èΝã #$9øèÏfô≅Ÿ ΒÏ. /tè÷‰ÏνÍ ρu&rΡFçΝö ßs≈=Îϑßθχš ( ] ٢٤٦ = ] ٥١:  البقرة   

) ƒt≈)sθöΘÉ )ÎΡ3̄äΝö ßs=nϑôFçΝö &rΡÿà¡|6àΝ /Î$$BkÏƒs$ŒÏ.äΝã #$9øèÏfô≅Ÿ ( ] ٢٥١ = ] ٥٤:  البقرة  

) OèΝ§ #$Bªƒs‹õ?èΝã #$9øèÏfô≅Ÿ ΒÏ. /tè÷‰ÏνÍ ρu&rΡFçΝö ßs≈=Îϑßθχš (  ] ٢٤٦ = ] ٩٢:  البقرة    

) ρu&é©ô�Ì/çθ#( ûÎ’ %è=èθ/ÎγÎΝã #$9øèÏfô≅Ÿ /Î6àÿø�ÌδÏΝö 4 (  ] ١٩٧ = ] ٩٣:  البقرة    

) OèΟ¢ #$Bªƒs‹äρ#( #$9øèÏfô≅Ÿ ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ ỳ%!u?øγßΟÞ #$9ø6t�iÉΨo≈Mà ( ] ٢٤٤ = ] ١٥٣ : النساء    

) ¨β Î) tÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB$# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# öΝ çλé;$uΖ t� y™ Ò= ŸÒ xî ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×'©!ÏŒuρ ’ Îû Íο4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 ( ] 
        ٣٧٤ = ] ١٥٢ : األعراف

٨٢ × ١٩ = ١٥٥٨ = ٣٧٤ + ٢٤٤ + ١٩٧ + ٢٤٦ + ٢٥١ + ٢٤٦  
) x‹sƒ ªB$# uρ ãΠöθ s% 4y›θãΒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ ô ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠÎ=ãm Wξôf Ïã #Y‰ |¡y_ … ã&©! î‘# uθäz 4 óΟ s9 r& (#÷ρ t� tƒ … çµ̄Ρ r& 

ωŸ ƒã3s=kÏϑßγßΝö ρuωŸ ƒtηö‰Ï‰κÍΝö ™y6Î‹ξ¸ ¢ #$Bªƒs‹äρνç ρu2Ÿ%Ρçθ#( ßs≈=ÎϑÏš (  ] ١٤٨ : األعراف [ = 
٦١٥        
) $̈Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖù=ÏiΗäq #Y‘# y— ÷ρr& ÏiΒ ÏπuΖƒÎ— ÏΘöθs) ø9 $# $yγ≈ oΨ øùx‹ s)sù y7 Ï9≡x‹ s3sù ’ s+ ø9 r& ‘“Í� É∆$¡¡9  : طه [ ) #$

٣٣٧ = ] ٨٧        
 ) yl t�÷zr' sù öΝ ßγ s9 Wξ ôfÏã # Y‰|¡ y_ …ã& ©! Ö‘#uθ äz (#θä9$s) sù !# x‹≈yδ öΝ à6ßγ≈ s9Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤ oΨ sù 

         ٣٦٤ = ] ٨٨ : طه [  )
) &rùsξŸ ƒt�tρ÷βt &rω� ƒt�ö_Åìß )Î9s‹øγÎΟó %sθöωZ ρuωŸ ƒtϑô=Î7à ;mλçΝö ÑŸ�u# ρuωŸ ΡtÿøèY$ (  ] ٨٩ : طه [ = 
٢٤٢            

٨٢ × ١٩ = ١٥٥٨ = ٢٤٢ + ٣٦٤ + ٣٣٧ + ٦١٥  
) (#θä9$s% y›θßϑ≈ tƒ ≅ yèô_ $# !$ uΖ ©9 $Yγ≈ s9 Î) $yϑx. óΟ ßγs9 ×π yγÏ9#u 4 tΑ$s% öΝ ä3̄ΡÎ) ×Πöθ s% tβθè=yγøg rB ∩⊇⊂∇∪ ¨βÎ) 

Ï Iωàσ ¯≈ yδ ×� £9tGãΒ $̈Β öΝèδ ÏµŠÏù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β (#θçΡ%x. šχθè= yϑ÷ètƒ ∩⊇⊂∪ tΑ$s% u� ö� xî r& «! $# öΝ à6‹ Éóö/ r& $ Yγ≈ s9 Î) 

ρuδèθu ùsÒ�=n6àΝö ãt?n’ #$9øèy≈=nϑÏš (  ] ٧٠١ = ] ١٤٠ – ١٣٨ : األعراف            



 

) tΑ$s% ßN ÷� ÝÇo0 $ yϑÎ/ öΝs9 (#ρç� ÝÇ ö7tƒ Ïµ Î/ àM ôÒ t6s) sù ZπŸÒö6 s% ôÏiΒ Ì� rO r& ÉΑθß™ §�9$# $ yγè? õ‹t7 oΨ sù 

ρu2Ÿ‹x≡9Ï�š ™yθ§9sMô <Í’ Ρtÿø¤Å (  ] ٥٣٤ = ] ٩٦ : طه            
٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥ = ٥٣٤ + ٧٠١  

) %s$Αt ùsϑy$ {yÜô7ç�š ƒt≈¡|≈ϑÏ�Ì“‘ (  ] ١٣٩ = ] ٩٥ : طه              

) tΑ$s% ßN ÷� ÝÇo0 $ yϑÎ/ öΝ s9 (#ρç� ÝÇö7 tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6 s) sù ZπŸÒ ö6s% ô ÏiΒ Ì�rO r& ÉΑθß™ §�9$# $ yγè? õ‹t7 oΨ sù (  ] طه 

 :٤١٢ = ] ٩٦            
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٤١٢ + ١٣٩  

) àM ôÒ t6s) sù Zπ ŸÒö6 s% ôÏiΒ Ì� rO r& ÉΑθß™§�9 $# $yγ è?õ‹ t7 oΨ sù š� Ï9≡x‹Ÿ2 uρ ôM s9 §θy™ ’ Í< Å¤øÿ tΡ (  ] طه : 

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ] ٩٦            
) tΑ$ s% ó= yδ øŒ$$sù  χÎ*sù y7 s9 ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# β r& tΑθà) s? Ÿω }̈ $|¡ÏΒ ( ¨βÎ) uρ y7 s9 # Y‰Ïã öθ tΒ ©9 

Béƒø=nÿxµç… ( (  ] ١٨ × ١٩ = ٣٤٢ = ] ٩٧ : طه               
 تعاىل يف كتابه الكرمي ببعض النعم اليت أنعمها عليهم ، وكيف أنهم             ويذكّرهم اهللا .. 

جنحوا إىل الوثنيِة وهم ظاملون ، وذلك من خالل مسألٍة كاملٍة يف معيار معجزة إحـدى                
  ..الكُبر 
) û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) (#ρ ã� ä. øŒ $# zÉLyϑ÷èÏΡ ûÉL©9 $# àM ôϑyè÷Ρ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ ÎoΤ r&uρ öΝ ä3çGù=�Òsù ’ n?tã tÏϑn=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪ 

(#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ �ω “ Ì“ øg rB ë§ øÿ tΡ  tã <§ øÿ ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã 

Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã� |ÁΖ ãƒ ∩⊆∇∪ øŒ Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ ¯g wΥ ô ÏiΒ ÉΑ# u tβ öθ tã ö� Ïù öΝ ä3 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u þθ ß™ ÅU# x‹ yè ø9 $# 

tβθ çt ¿o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& tβθ ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν ä3 Ï9≡ sŒ Ö Iξ t/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×Λ Ïà tã ∩⊆∪ øŒ Î) uρ $ uΖ ø% t� sù 

ãΝ ä3 Î/ t� ós t7 ø9 $# öΝ à6≈ uΖ øŠ pgΥ r' sù !$ oΨ ø% {� øî r& uρ tΑ# u tβ öθ tã ó� Ïù óΟ çFΡ r& uρ tβρ á� ÝàΨ s? ∩∈⊃∪ øŒ Î) uρ $ tΡ ô‰ tã≡ uρ # y›θ ãΒ 

zŠ Ïè t/ ö‘ r& \' s# ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ Î=≈ sß ∩∈⊇∪ §Ν èO $ tΡ öθ xÿ tã Ν ä3Ψ tã . ÏiΒ 



 

Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ã� ä3 ô± n@ ∩∈⊄∪ øŒ Î) uρ $ oΨ ÷� s?# u  y›θ ãΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE (  ] 

  ١٤٠ × ١٩ = ٢٦٦٠=  ] ٥٣ – ٤٧ : البقرة
فإنّ السمة األساسية للمنهج الذي     ) احلكمة املطلقة   ( وكما رأينا يف النظرية الرابعة      .. 

هي السمة املادية ، حـىت      ) من خالل رسالة موسى عليه السالم       ( تعامل معه بنو إسرائيل     
ـ                ون املعجزات اليت أُيد ا موسى عليه السالم ، كانت أقرب إىل املادية ، ولذلك فـإنّ ك

النار إشارة بدايِة إرساله عليه السالم ، وخماطبة اهللا تعاىل له من خالل ذلك املوقف ، دفع                 
موسى عليه السالم فيما بعد لكي يطلب من اهللا تعاىل أن جيعل فيه آليةً متكّنه من رؤية اهللا                  

نهج الذي تفاعل   هذه املسألة اليت تشري إىل االتجاه حنو الصفة املادية الظاهرية يف امل           .. تعاىل  
  ..معه بنو إسرائيل ، نراها يف املسألة الكاملة التالية 

) øŒÎ) # uu‘ # Y‘$tΡ tΑ$s) sù Ï&Î# ÷δL{ (# þθèW ä3øΒ$# þ’ ÎoΤÎ) àM ó¡nΣ# u #Y‘$tΡ þ’ Ìj?yè ©9 / ä3‹ Ï?#u $ pκ ÷]ÏiΒ C§t6 s) Î/ ÷ρr& ß‰ É r̀& 

ãt?n’ #$9Ζ$̈‘Í δè‰W“ (  ] ٤٠١ = ] ١٠ : طه            

) øŒÎ) tΑ$s% 4y›θãΒ ÿÏ& Î#÷δ L{ þ’ ÎoΤÎ) àM ó¡nΣ# u #Y‘$tΡ / ä3‹ Ï?$t↔y™ $ pκ÷] ÏiΒ A�y9 sƒ¿2 ÷ρr& Ν ä3ŠÏ?#u 5>$pκÅ¶ Î/ <§t6 s% 

9©èy=3̄ä/ö ?sÁóÜs=èθχš (  ] ٤٦٢ = ] ٧ : النمل                

) �[ tΡ#u ÏΒ É= ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9$# # Y‘$ tΡ tΑ$ s% Ï& Î#÷δ L{ (# þθèW ä3øΒ$# þ’ ÎoΤ Î) àM ó¡nΣ# u # Y‘$tΡ þ’ Ìj?yè©9 Νä3‹ Ï?#u 

ΒiÏΨ÷γy$ 2¿ƒs9y�A &rρ÷ _y‹õρuο; ΒiÏ∅š #$9Ζ$̈‘Í 9sèy=ª3äΝö ?sÁóÜs=èθχš ( ] ٥٣٨ = ] ٢٩ : القصص                  

) $ £ϑs9 uρ u !%ỳ 4 y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 … çµyϑ¯=x. uρ … çµš/ u‘ tΑ$ s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘r& ö� ÝàΡ r& š�ø‹ s9 Î) 4 tΑ$s% s9 Í_1t� s? 

ÇÅ3≈ s9 uρ ö�ÝàΡ $# ’ n<Î) È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ*sù §� s) tGó™$# …çµ tΡ$x6tΒ t∃ öθ|¡ sù Í_1t� s? 4 $£ϑn= sù 4’©? pgrB …çµ š/u‘ È≅ t7 yf ù=Ï9 

… ã&s# yèy_ $y2 yŠ §� yzuρ 4y›θãΒ $Z) Ïè|¹ 4 !$ £ϑn=sù s−$sùr& tΑ$s% š� oΨ≈ ysö6 ß™ àM ö6 è? š� ø‹s9 Î) O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρ r& 

#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (  ] ١٠٨٨ = ] ٤٣١ : األعراف                   
١٣١ × ١٩ = ٢٤٨٩ = ١٠٨٨ + ٥٣٨ + ٤٦٢ + ٤٠١  

وبعد اتخاِذهم العجل والكثِري من معصيتهم هللا تعاىل ، اختار موسى عليه الـسالم              .. 
$ ( – خماطباً اهللا تعاىل –قومه ، وقال  ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (..    



 

) u‘$tG÷z$# uρ 4y›θãΒ …çµ tΒöθ s% tÏèö7 y™ Wξ ã_u‘ $ oΨ ÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$£ϑn=sù ãΝ åκ øEx‹ s{r& èπ xÿ ô_§�9$# tΑ$ s% Éb> u‘ öθ s9 

|M ø⁄Ï© Ο ßγtF õ3n=÷δ r& ÏiΒ ã≅ö6 s% }‘≈ −ƒÎ) uρ ( $ uΖä3 Î=öκ èEr& $ oÿÏ3 Ÿ≅ yèsù â !$yγ xÿ �¡9$# !$̈Ζ ÏΒ ( ÷βÎ) }‘ Ïδ �ω Î) y7 çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ ÅÒè? 

$ pκÍ5 tΒ â !$t±n@ ” Ï‰öκ sEuρ tΒ â !$t±n@ ( |MΡ r& $ oΨ •‹Ï9 uρ ö�Ïÿ øî $$ sù $uΖ s9 $ uΖ÷Η xqö‘$# uρ ( |MΡr& uρ ç� ö� yz tÌ� Ïÿ≈tóø9 $# ∩⊇∈∈∪ 

* ó=çGò2 $# uρ $uΖ s9 ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ym ’ Îûuρ Íο t�ÅzFψ $# $ ¯ΡÎ) !$tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9Î) 4 (  ] ١٥٥ : األعراف 
– ١٥٦ [   

$ (فالعبارة القرآنية    ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (         تدخل يف مسألٍة كاملٍة تشمل دعاء موسى عليه
السالم للحصول على غفران اهللا تعاىل ورمحته وحسناته يف الدنيا واآلخرة ، نتيجةً للرجوع              

  ..إىل اهللا تعاىل 
) |MΡ r& $ oΨ •‹ Ï9 uρ ö� Ïÿ øî $$ sù $ uΖ s9 $ uΖ ÷Η xq ö‘ $# uρ ( |MΡ r& uρ ç� ö� yz t Ì� Ïÿ≈ tó ø9 $# ∩⊇∈∈∪ * ó= çG ò2 $# uρ $ uΖ s9 ’ Îû Íν É‹≈ yδ 

#$9‰‘Ρ÷‹u$ my¡|ΖuπZ ρuûÎ’ #$ψFzÅ�tοÍ )ÎΡ¯$ δè‰ôΡt$! )Î9s‹ø7y 4 (   =٢٨ × ١٩ = ٥٣٢  
وهكذا بدأت مسألة الذين هادوا مسألةً كاملة ، حينما اختار موسى عليه الـسالم     .. 

$ (قومه ، وقال  ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 ( ..  

) ρu#$z÷Gt$‘u Βãθ›y4 %sθöΒtµç… (   =١٠١    

) )ÎΡ¯$ δè‰ôΡt$! )Î9s‹ø7y 4 (  =٥١   
٨ × ١٩ = ١٥٢ = ٥١ + ١٠١  

) )ÎΡ¯$ δè‰ôΡt$! )Î9s‹ø7y 4 (  =٥١   

) Βãθ›y4 ( = ٢٥   
٤ × ١٩ = ٧٦ = ٢٥ + ٥١  

سالم قومه ، وبعد أن قـال  فمسألة الذين هادوا بدأت بعد أن اختار موسى عليه ال       .. 
) $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (  ..            ولذلك فإنّ اهللا تعاىل ينفي هذه الصفة عن مرحلة ما قبل موسى

  ..عليه السالم 



 

) ôΘr& tβθä9θà) s? ¨βÎ) zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™Î) uρ šY≈ ys ó™Î) uρ šUθà) ÷ètƒ uρ xÞ$t7 ó™F{$# uρ (#θçΡ%x. #·Šθèδ 

÷ρ r& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 ö≅ è% öΝçFΡ r& u ãΝ n=ôã r& ÏΘr& ª!$# 3 ô tΒuρ ãΝ n=øß r& £ϑÏΒ zΟ tG x. ¸οy‰≈ yγ x© …çν y‰ΨÏã š∅ÏΒ «!$# 3 $ tΒuρ 

#$!ª /Îót≈ÿÏ≅@ ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (   ] ٧٦٦ = ] ١٤٠ : البقرة  

 ) )ÎΡ¯$ δè‰ôΡt$! )Î9s‹ø7y 4 (  =٥١   
٤٣ × ١٩ = ٨١٧ = ٥١ + ٧٦٦  

إىل ) بعـده   ( ، انتهى الكثري منـهم      ) م  يف عصر موسى عليه السال    ( والذين هادوا   
والصور القرآنية التالية ترسم لنا     .. العصيان واالبتعاد عن مراد املنهج الذي أنزله اهللا تعاىل          

عن مـراد  ) بعد موسى عليه السالم     ( مسألةً كاملةً تصور جوهر ابتعاد بعض الذين هادوا         
  ..منهج اهللا تعاىل 

) zÏiΒ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ tβθèùÌh� ptä† zΝ Î=s3ø9$# tã  ÏµÏèÅÊ# uθ ¨Β tβθä9θà) tƒ uρ $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ uΖøŠ|Á tã uρ ôì oÿôœ $#uρ 

u� ö� xî 8ìyϑó¡ãΒ $uΖ Ïã≡u‘uρ $ CŠs9 öΝ ÍκÉJ t⊥ Å¡ø9 r' Î/ $YΨ ÷èsÛ uρ ’Îû ÈÏd‰9 $# 4 öθ s9 uρ öΝ åκ̈Ξr& (#θä9$s% $oΨ ÷è Ïÿxœ $ uΖ÷è sÛr&uρ ôì oÿôœ$# uρ 

$ tΡó� ÝàΡ$# uρ tβ%s3s9 # Z�ö� yz öΝ çλ°; tΠ uθø%r&uρ Å3≈ s9 uρ ãΝ åκ s]yè ©9 ª! $# ÷Λ ¿εÌ� øÿä3 Î/ Ÿξ sù tβθãΨ ÏΒ÷σãƒ �ω Î) WξŠÎ=s% (  ] النساء 

 :١١٢٠ = ] ٤٦    
) š∅ÏΒuρ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑy™ É> É‹ x6ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑy™ BΘöθ s) Ï9 tÌ� yz# u óΟ s9 

š‚θè? ù' tƒ ( tβθèùÌh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/  ÏµÏèÅÊ# uθtΒ ( tβθä9θà) tƒ ÷β Î) óΟ çF� Ï?ρé& # x‹≈yδ çνρä‹ ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 

çνöθ s?÷σ è? (#ρâ‘x‹ ÷n$$ sù 4 tΒuρ ÏŠÌ� ãƒ ª! $# … çµtF t⊥÷F Ïù  n=sù y7 Î=ôϑs? … çµs9 š∅ÏΒ «! $# $ º↔ø‹x© 4 š�Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©!$# óΟ s9 

ÏŠÌ� ãƒ ª! $# β r& t� Îdγ sÜ ãƒ óΟßγ t/θè=è% 4 öΝçλm; ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( óΟ ßγs9 uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# ëU# x‹tã ÒΟŠÏà tã ∩⊆⊇∪ 

šχθãè≈ £ϑy™ É> É‹ s3ù=Ï9 tβθè=≈ �2 r& ÏM ós�¡=Ï9 4 β Î*sù x8ρâ!$ y_ Ν ä3÷n$$ sù öΝ æηuΖ÷� t/ ÷ρ r& óÚÍ� ôã r& öΝ åκ ÷] tã ( 
βÎ) uρ óÚÌ� ÷è è? óΟßγ ÷Ψ tã n=sù x8ρ•�ÛØ o„ $\↔ø‹ x© ( ÷βÎ) uρ |M ôϑs3ym Ν ä3÷n$$ sù Ν æηuΖ ÷� t/ ÅÝ ó¡É)ø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# �= Ïtä† 

#$9øϑß)ø¡ÅÜÏt (  ] ٢٢٦٢ = ] ٤٢ – ٤١ : املائدة      
١٧٨ × ١٩ = ٣٣٨٢ = ٢٢٦٢ + ١١٢٠  



 

$ (فبعد أن قال موسى عليه السالم       ..  ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (       وبعد أن بدأ عصيانُ قوم ،
موسى عليه السالم وابتعادهم عن املنهج الذي أُنزل عليه ، بدأ االحنراف ، وبدأت الصفة               

t (: كرمي بـ   اليت عبر عنها القرآن ال     Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ (        إىل أن انتهت بـصفة ،) ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# (  

$ (فقول موسى عليـه الـسالم   .. اليت تعين االبتعاد الكامل عن املنهج      ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (  
إنا عدنا ورجعنا إليك ، ولكن الذين ابتعدوا عن منهج اهللا تعاىل رجعـوا وعـادوا                : يعين  

y7 (د اهللا تعاىل كما أراد موسى عليه السالم ، حيث عبر عن ذلك بكلمة               ليس إىل مرا   ø‹ s9 Î) 

$ (يف قوِله    ) 4 ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (            صفوا بـصفةهم اتما تاهوا يف رجوعهم لدرجة أنإن ،) 

ßŠθ ßγ uŠ ø9 ـ        ) #$ ى ، اليت تعين الرجوع الكبري عن مراد املنهج اإلهلي ، وليس إليه كما أراد موس
  .. عليه السالم 

$ (وبدأت مسألة األنصار مسألةً كاملةً يريدها اهللا تعاىل صفةً لكلِّ املـؤمنني             ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (# þθ çΡθ ä. u‘$ |ÁΡ r& «!  %tΑ$s ( ، حينما تعينت على أرض الواقع بقول احلواريني ) #$

tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø: $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! $# ( (..   

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (# þθ çΡθ ä. u‘$ |ÁΡ r& «! $# $ yϑ x. tΑ$ s%  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ z↵ Îiƒ Í‘# uθ ys ù= Ï9 ô tΒ 

ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( tΑ$ s% tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø: $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! $# ( M uΖ tΒ$ t↔ sù ×π xÿ Í← !$ ©Û . ÏiΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) 

ρu.xÿx�tN Û©$!←Íÿxπ× ( ùs'rƒ−‰ôΡt$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ãt?n’4 ãt‰ßρiÍδÏΝö ùs'r¹ô7tsßθ#( ßs≈γÎ�Ìt (  ] ١٤ : الصف [ 
 = =٥٢ × ١٩ = ٩٨٨   

$ (وكما رأينا أنّ العبارة القرآنية      ..  ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (       ، اليت قاهلا موسى عليه السالم

4 (تتكامل مع القيمة العددية لكلمة       y›θ ãΒ (         ةة للعبارة القرآنينا نرى أنّ القيمة العدديفإن ،

) tΑ$ s% tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø: $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «!  (تتكامل مع القيمة العددية لكلمة       ) ) #$ |¤Š Ïã (  عليه 
  ..السالم 
) %s$Αt #$:øtpθu#‘Íƒ•θβt Υwtøß &rΡÁ|$‘â #$!« ( (  =١٣٧  



 

) ãÏŠ¤| (  =٣٤  
٩ × ١٩ = ١٧١ = ٣٤ + ١٣٧  

“3 (وبعد مرحلة األنصار ، بدأ احنراف الكثريين إىل أن وصلوا إىل صـفة               t�≈ |Á ¨Ζ9 $# ( 

$ (نصار هم الذين نصروا عيسى عليه الـسالم إىل اهللا تعـاىل             فاأل..  yϑ x. tΑ$ s%  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# 

zΝ tƒ ó� tΒ z↵ Îiƒ Í‘# uθ ys ù= Ï9 ô tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( tΑ$ s% tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø: $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! هذه الصفة  .. ) ) #$
صار فيها ليس ملنهج اهللا تعـاىل ،        اليت يراد ا نصرة منهج اهللا تعاىل ، متّ االنت         ) األنصار  ( 

ô (كما أراد عيسى عليه السالم       tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! $tΑ ( ، وكما قال احلواريـون       ) ) #$ s% 

tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø: $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! ، إنما متّ االنتصار فيها لألهواء وللعصبيات اليت أخرجـت           ) ) #$
هذا االحنراف الذي   ..  ساحة تلك العصبيات واألهواء      النصر املُراد هللا تعاىل وملنهجه ، إىل      

متّ االبتعاد به عن صفة األنصار للوصول إىل صفة النصارى ، نراه مسألةً كاملـةً تـصدق               
  ..تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

) $yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™u‘ «! $# ÿ… çµçFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó�tΒ Óyρâ‘uρ 

çµ÷Ζ ÏiΒ ( (#θãΖ ÏΒ$t↔sù «! $$Î/ Ï& Î#ß™ â‘uρ ( Ÿω uρ (#θä9θà)s? îπ sW≈ n=rO 4 (#θßγ tFΡ$# # Z� ö� yz öΝ à6©9 4 $yϑ¯Ρ Î) ª! $# ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïm≡uρ ( 
™ß7ösy≈Ψoµç…ÿ &rβ ƒt3äθχš !s&ã… ρu!s$Ó ¢ ( ] ٧٦٣ = ] ١٧١:  النساء   

) ô‰s) ©9 t� xÿŸ2 šÏ%©!$# (# þθä9$s% ¨βÎ) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ 4 ö≅ è% yϑ sù Û�Î=ôϑtƒ zÏΒ 

«! $# $º↔ø‹ x© ïχÎ) yŠ# u‘r& βr& š� Î=ôγãƒ yx‹ Å¡yϑø9 $# š∅ö/ $# zΝ tƒ ö� tΒ …çµ ¨Βé&uρ ∅ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd 3 (  
      ٥٩٤ = ] ١٧: املائدة  [

) 9s)s‰ô 2Ÿÿx�t #$!©%Ïš %s$9äθþ#( )Îχ� #$!© δèθu #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠øß Βt�óƒtΟz ( (  ]  ٧٢: املائدة [ 
 =٢٢٤        



 

) ô‰ s)©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$rO 7π sW≈n=rO ¢ $tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ©9 

ƒt⊥Gtγßθ#( ãtϑ£$ ƒt)àθ9äθχš 9s‹uϑy¡¡£ #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( ΒÏΨ÷γßΟó ãt‹x#Uë &r9ÏŠΟí (   ]  ٧٣: املائدة [ 
 =٣١ × ١٩ = ٥٨٩         

) ÏMs9$s%uρ “t�≈ |Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/ $# «! $# ( š� Ï9≡sŒ Ο ßγä9 öθ s% óΟ ÎγÏδ≡ uθøùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ 

%sθöΑt #$!©%Ït 2Ÿÿx�ãρ#( ΒÏ %s6ö≅ã 4 %s≈Gt=nγßΟÞ #$!ª 4 &rΤ¯’4 ƒãσ÷ùs6àθχš (  ]  ٥٠٨ = ] ٣٠: التوبة        

) (#ÿρ ä‹ sƒªB$# öΝ èδ u‘$ t6ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6÷δ â‘uρ $ \/$t/ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# yx‹ Å¡yϑø9 $#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ö� tΒ !$ tΒuρ 

(# ÿρã� ÏΒé& �ωÎ) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ $ £ϑtã šχθà2 Ì�ô± ç„ (  ]  التوبة :

٥٩٠ = ] ٣١          
١٧٢ × ١٩ = ٣٢٦٨ = ٥٩٠ + ٥٠٨ + ٥٨٩ + ٢٢٤ + ٤٥٩ + ٧٦٣  

$ (فكما أنّ صفة الرجوع إىل اهللا تعاىل اليت أرادها موسى عليه السالم  ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 
، متّ الرجوع فيها والعودة إىل نقيض مراد اهللا تعاىل للوصول إىل صفة اليهود ، كـذلك             )

ô (يت أرادها عيسى عليه السالم      فإنّ صفة االنتصار ملنهج اهللا تعاىل ال       tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( 
$tΑ (ا   واليت أرادها احلواريون وعملوا    ) s% tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø: $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «!  متّ االنتـصار    ) ) #$

فيها لنقيض ما أراده عيسى عليه السالم واحلواريون ، وبـذلك متّ الوصـول إىل صـفة                 
  ..النصارى 

“3 ( نّ نفرق بني  كما علينا أ   t�≈ |Á ¨Ζ9 š (، وبني    ) #$ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ (  ..
هذه احلقيقة نراها مـسألةً كاملـةً       .. فالذين قالوا إنا نصارى ، أفضل حاالً من النصارى          

  ..تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 
) š∅ ÏΒuρ šÏ%©!$# (# þθä9$s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈|Á tΡ $ tΡ õ‹yzr& óΟ ßγ s)≈sWŠÏΒ (#θÝ¡ oΨ sù $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Åe2èŒ 

Ïµ Î/ $ oΨ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγ oΨ÷� t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 |’ôθ y™uρ ÞΟßγ ã⁄Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑÎ/ 

2Ÿ$Ρçθ#( ƒtÁóΨoèãθχš (  ]  ٤١ × ١٩ = ٧٧٩=  ] ١٤: املائدة   



 

) * ¨β y‰Éf tGs9 £‰ x©r& Ä¨$̈Ψ9$# Zοuρ≡y‰tã tÏ%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ# u yŠθßγ u‹ø9 $# šÏ%©!$#uρ (#θä. u� õ°r& ( 
�χy‰ ÉftG s9uρ Οßγ t/ t� ø%r& Zο̈Šuθ̈Β zƒÏ%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ#u šÏ%©!$# (# þθä9$s% $ ¯Ρ Î) 3“t�≈ |Á tΡ 4 š� Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ 

šÅ¡‹Åb¡ Ï% $ ZΡ$t7 ÷δâ‘uρ óΟßγ ¯Ρ r&uρ Ÿω tβρç� É9ò6tGó¡tƒ ∩∇⊄∪ # sŒÎ) uρ (#θãèÏϑy™ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθß™ §�9$# #“t� s? 

óΟ ßγuΖ ãŠôã r& âÙ‹ Ïÿ s? š∅ÏΒ ÆìøΒ¤$!$# $£ϑÏΒ (#θèùz� tä z ÏΒ Èd,ysø9 $# ( tβθä9θà)tƒ !$uΖ −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u $uΖ ö; çGø.$$ sù yìtΒ 

tÏ‰Îγ≈ ¤±9$# ∩∇⊂∪ $ tΒuρ $uΖ s9 Ÿω ßÏΒ÷σ çΡ «! $$Î/ $tΒuρ $ tΡu !%ỳ š∅ ÏΒ Èd,ys ø9 $# ßìyϑôÜ tΡ uρ β r& $uΖ n=Åzô‰ ãƒ $ oΨ š/ z’ 

yìtΒ ÏΘöθ s) ø9$# tÅs Î=≈¢Á9 $# ∩∇⊆∪ ÞΟ ßγ t6≈ rO r' sù ª!$# $yϑÎ/ (#θä9$s% ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγ ÏFøtrB ã�≈yγ ÷ΡF{ $# tÏ$Î#≈ yz 

ùÏ�κp$ 4 ρuŒs≡9Ï�š _y“t#!â #$9øϑßsó¡ÅΖÏt (   ]  ٢١٩٥ = ] ٨٥ – ٨٢: املائدة    

 ) §Ν èO $ uΖ øŠ ¤ÿ s% #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u $ oΨ Î= ß™ ã� Î/ $ uΖ øŠ ¤ÿ s% uρ † |¤Š Ïè Î/ È ø⌠ $# zΟ tƒ ö� tΒ çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρ Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# 

$ oΨ ù= yè y_ uρ ’ Îû É>θ è= è% š Ï% ©! $# çνθ ãè t7 ¨? $# Zπ sù ù& u‘ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ ºπ §‹ ÏΡ$ t6 ÷δ u‘ uρ $ yδθ ãã y‰ tG ö/ $# $ tΒ $yγ≈ uΖ ö;tGx. óΟ ÎγøŠn=tæ �ωÎ) 

u !$ tó ÏG ö/ $# Èβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! $# $ yϑ sù $ yδ öθ tã u‘ ¨, ym $ yγ ÏF tƒ$ tã Í‘ ( $ oΨ ÷� s?$ t↔ sù t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u öΝ åκ ÷] ÏΒ óΟ èδ t� ô_ r& ( ×�� ÏW x. uρ 

ΒiÏ]÷κåΝö ùs≈¡Å)àθβt ( ] ١٢٦٣ = ] ٢٧:  احلديد   
٢٢٣ × ١٩ = ٤٢٣٧ = ١٢٦٣ + ٢١٩٥ + ٧٧٩  

t (علينا أن منيز بني دالالت العبـارة القرآنيـة          .. وهكذا  ..  Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ (   وبـني 

ßŠθ (دالالت الكلمة القرآنية     ßγ uŠ ø9  (، وعلينا أن منيز بـني دالالت العبـارة القرآنيـة             ) #$

š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ (  ةوبني دالالت الكلمة القرآني) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# ( ..  

ßŠθ (ولننظر يف الصور القرآنية اليت حتوي كلمة    ..  ßγ uŠ ø9 t (والعبارة القرآنيـة   ) #$ Ï% ©! $# 

(#ρ ßŠ$ yδ (   وكلمة) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 š (والعبارة القرآنية    ) #$ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ (  لنرى 

t (اثل ما بني احنراف بعض      التم Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ (          إىل صفة اليهود ، وبني احنراف بعـض) 

š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ (  إىل صفة) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# (  ..  



 

) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u šÏ%©!$# uρ (#ρßŠ$yδ 3“ t�≈|Á ¨Ζ9$# uρ šÏ↔Î7≈ ¢Á9 $# uρ ô tΒ z tΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ 

Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $[s Î=≈ |¹ öΝ ßγn=sù öΝ èδã� ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝ Íκö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“øts† (   ]
     ]٦٢: البقرة 
) (#θä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# �ωÎ)  tΒ tβ%x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 š� ù=Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$ tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$ yδ 

öΝ à6uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 šÏ%Ï‰≈      ]١١١: البقرة [   ) ¹|

) ÏM s9$s%uρ ßŠθßγ uŠø9 $# ÏM |¡ øŠs9 3“t�≈ |Á̈Ζ9 $# 4’ n? tã &óx« ÏM s9$s%uρ 3“ t�≈ |Á̈Ψ9 $# ÏM |¡øŠs9 ßŠθßγ uŠø9 $# 4’ n? tã 

& óx« öΝèδ uρ tβθè=÷Gtƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# 3 y7 Ï9≡x‹ x. tΑ$s% tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ ÎγÏ9 öθs% 4 ª!$$ sù ãΝ ä3øts† öΝßγ oΨ÷� t/ 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $yϑŠÏù (#θçΡ%x. ÏµŠÏù tβθàÿÎ=tF øƒs† (   ] ١١٣: البقرة[       

) s9 uρ 4yÌ ö� s? y7Ψ tã ßŠθåκu� ø9 $# Ÿω uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# 4®Lym yì Î6®Ks? öΝ åκ tJ̄=ÏΒ 3 ö≅ è% �χÎ) “y‰ èδ «! $# uθèδ 

3“y‰ çλù; $# 3 ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷è t7̈? $# Ν èδ u!# uθ ÷δ r& y‰÷è t/ “Ï%©!$# x8 u !%ỳ zÏΒ ÉΟù=Ïèø9 $#   $ tΒ y7 s9 zÏΒ «!$# ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿω uρ 

A��ÅÁ tΡ (   ] ١٢٠: البقرة[        

) (#θä9$s%uρ (#θçΡθà2 # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ (#ρß‰ tGöκ sE 3 ö≅ è% ö≅ t/ s'©# ÏΒ zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) $ Zÿ‹ÏΖ ym ( $ tΒuρ tβ%x. z ÏΒ 

tÏ. Î� ô³ßϑø9$# ( ] ١٣٥:  البقرة[          

) ôΘr& tβθä9θà) s? ¨βÎ) zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™Î) uρ šY≈ ys ó™Î) uρ šUθà) ÷ètƒ uρ xÞ$t7 ó™F{$# uρ (#θçΡ%x. #·Šθèδ 

÷ρ r& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 ö≅ è% öΝçFΡ r& u ãΝ n=ôã r& ÏΘr& ª!$# 3 ô tΒuρ ãΝ n=øß r& £ϑÏΒ zΟ tG x. ¸οy‰≈ yγ x© …çν y‰ΨÏã š∅ÏΒ «!$# 3 $ tΒuρ 

ª! $# @≅ Ïÿ≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθè=yϑ÷è s? (  ] ١٤٠: البقرة[             

) $ tΒ tβ%x. ãΝŠÏδ≡t� ö/Î) $ wƒÏŠθåκu‰ Ÿω uρ $|‹ ÏΡ#u� óÇ nΣ Å3≈ s9 uρ šχ%x. $Zÿ‹ ÏΖ ym $ VϑÎ=ó¡•Β $ tΒuρ tβ%x. zÏΒ 

tÏ. Î� ô³ßϑø9$# (   ] ٦٧: آل عمران[               

) zÏiΒ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ tβθèùÌh� ptä† zΝÎ=s3ø9 $#  tã ÏµÏè ÅÊ# uθ̈Β (   ] ٤٦: النساء[             



 

) 5Ο ù=Ýà Î6sù z ÏiΒ šÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ $ oΨøΒ§� ym öΝÍκ ö� n=tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM ¯=Ïm é& öΝçλ m; öΝÏδ Ïd‰ |ÁÎ/ uρ  tã È≅‹ Î6y™ 

«! $# # Z��ÏW x. (  ] ١٦٠: النساء[      

) š∅ÏΒ uρ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) #“ t�≈|Á tΡ $ tΡõ‹ yzr& óΟ ßγ s)≈sWŠÏΒ (#θÝ¡ oΨ sù $ yà ym $£ϑÏiΒ (#ρã� Åe2èŒ 

Ïµ Î/ $ oΨ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγ oΨ÷� t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u !$ŸÒøó t7 ø9$# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 |’ôθ y™uρ ÞΟßγ ã⁄Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑÎ/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθãè oΨóÁ tƒ (   ] ١٤: املائدة[        

) ÏM s9$ s%uρ ßŠθßγu‹ ø9 $# 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# uρ ßøtwΥ (# àσ̄≈ oΨö/ r& «! $# … çνàσ̄≈ ¬6 Ïm r&uρ 4 ö≅ è% zΝ Î=sù Νä3ç/ Éj‹ yèãƒ Ν ä3Î/θçΡ ä‹Î/ ( 
ö≅ t/ Ο çFΡ r& ×� |³o0 ô£ϑÏiΒ t,n= y{ 4 ã� Ïÿ øótƒ  yϑÏ9 â !$t± o„ Ü>Éj‹ yèãƒ uρ  tΒ â!$ t±o„ 4 ¬! uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ( Ïµ ø‹ s9Î) uρ ç�� ÅÁyϑø9           ]١٨: ائدة امل[   )  #$

) š∅ÏΒuρ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ ¡ šχθãè≈ £ϑy™ É> É‹ x6ù=Ï9 šχθãè≈ £ϑy™ BΘöθ s) Ï9 tÌ� yz# u óΟ s9 

š‚θè? ù' tƒ ( tβθèùÌh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÏµÏè ÅÊ# uθtΒ ( (   ] ٤١: املائدة[           

) !$̄Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρr& sπ1u‘öθ −G9$# $ pκ� Ïù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝ ä3øts† $ pκÍ5 šχθ–Š Î;̈Ψ9 $# tÏ%©!$# (#θßϑ n=ó™r& tÏ%©# Ï9 

(#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/ §�9$# uρ â‘$t6 ômF{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏÿ ósçGó™ $#  ÏΒ É=≈tF Ï. «!               ]٤٤: املائدة [   ) #$

) * $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? yŠθåκ u� ø9 $# #“t�≈ |Á ¨Ζ9$# uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝ åκ ÝÕ÷èt/ â!$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ 4 
tΒuρ Νçλ °; uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ … çµ̄Ρ Î*sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ٥١: املائدة[           

) ÏMs9$s%uρ ßŠθåκ u� ø9$# ß‰ tƒ «!$# î' s!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& (#θãΨ Ïèä9 uρ $ oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 

ß,ÏÿΨ ãƒ y# ø‹ x. â !$ t±o„ 4 (   ] ٦٤: املائدة[              

) ¨βÎ) šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u š Ï%©! $#uρ (#ρßŠ$yδ tβθä↔Î6≈ ¢Á9 $# uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# uρ ôtΒ š∅tΒ# u «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $[s Î=≈ |¹ Ÿξ sù ì∃öθ yz óΟÎγ øŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ t“øts† (   ] ٦٤: املائدة[       



 

) * ¨βy‰ ÉftGs9 £‰ x©r& Ä¨$̈Ψ9 $# Zοuρ≡y‰tã tÏ%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ# u yŠθßγ u‹ø9 $# šÏ%©!$#uρ (#θä. u�õ° r& ( 
�χy‰ ÉftG s9uρ Οßγ t/ t� ø%r& Zο̈Šuθ̈Β zƒÏ%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ#u šÏ%©!$# (# þθä9$s% $ ¯Ρ Î) 3“t�≈ |Á tΡ 4 š� Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ 

šÅ¡‹Åb¡ Ï% $ZΡ$t7 ÷δ â‘uρ óΟ ßγ ¯Ρr& uρ Ÿω tβρç� É9ò6tGó¡ tƒ (   ] ٨٢: املائدة[   

) ’ n?tã uρ šÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ $oΨ øΒ§� ym ¨≅ à2 “ÏŒ 9�àÿ àß ( š∅ÏΒ uρ Ì� s)t7 ø9 $# ÉΟ oΨ tóø9 $#uρ $ oΨ øΒ§� ym 

öΝ Îγø‹ n=tæ !$ yϑßγ tΒθßsä© �ωÎ) $ tΒ ôM n=yϑym !$yϑèδ â‘θßγàß Íρr& !$tƒ# uθ ysø9 $# ÷ρ r& $ tΒ xÝ n=tG÷z$# 5Ο ôà yèÎ/ 4 y7 Ï9≡sŒ 

Ο ßγ≈ oΨ ÷ƒ z•y_ öΝ ÍκÈ� øó t7Î/ ( $ ¯ΡÎ) uρ tβθè%Ï‰≈ |Á s9 (  ] ١٤٦: األنعام[       

) u‘$tG÷z$# uρ 4y›θãΒ … çµtΒöθ s% tÏèö7 y™ Wξ ã_u‘ $ oΨ ÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$ £ϑn=sù ãΝ åκøE x‹s{ r& èπxÿ ô_§�9 $# tΑ$ s% Éb> u‘ 

............. $ ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ èδ y7 ø‹s9 Î) 4 (   ] ١٥٦ - ١٥٥: األعراف[       

) ÏM s9$ s%uρ ßŠθßγ u‹ ø9$# í� ÷ƒt“ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s%uρ “t�≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡ yϑø9$# Ú∅ö/ $# «! $# ( š�Ï9≡sŒ Ο ßγä9 öθ s% 

óΟ ÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2  ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟ ßγn=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθà6sù÷σ ãƒ (  

         ]٣٠ : التوبة[ 
) ’ n?tã uρ tÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ $uΖ øΒ§� ym $ tΒ $ oΨ óÁ|Á s% y7ø‹ n=tã ÏΒ ã≅ ö6s% ( $ tΒuρ öΝ ßγ≈ oΨ ôϑn=sß  Å3≈ s9 uρ (#þθ çΡ%x. 

öΝ åκ|¦àÿΡ r& tβθßϑÎ=ôà tƒ (   ] ١١٨: النحل[    

) ¨β Î) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u tÏ%©!$#uρ (#ρßŠ$yδ tÏ↔Î7≈ ¢Á9 $# uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# uρ }̈ θàf yϑø9$# uρ tÏ%©!$# uρ 

(# þθà2 u�õ°r& ¨βÎ) ©!$# ã≅ ÅÁøÿ tƒ óΟßγ oΨ ÷� t/ tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− ( ] ١٧: احلج[       

) ö≅ è% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ šÏ%©! $# (# ÿρ ßŠ$yδ β Î) ôΜçF ôϑtã y— öΝ ä3̄Ρ r& â !$uŠÏ9 ÷ρ r& ¬!  ÏΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ζ9 $# (#âθ ¨Ζyϑ tFsù 

|N öθ pRùQ$# βÎ) ÷Λ äΨ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (   ] ٦: اجلمعة[         
  :فمن هذه الصور القرآنية نستنتج النقاط التالية .. 
ßŠθ ( كلمة   – ] ١[  ßγ uŠ ø9 $ (يف القرآن الكرمي ما عدا الـصورة القرآنيـة           ) #$ tΒ tβ% x. 

ãΝŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) $ wƒ ÏŠθ åκ u‰ (        ذه الصفة        ، مل ترد إالّ بأل التعريف ، وت صفونرد دائماً وصفاً للذين يت



 

من زاوية علم اهللا تعاىل م ، ومل ترد وال مرة من زاوية وصف البشر ألنفسهم ذه الصفة                  
  ..، فالبشر مل يصفوا أنفسهم ذه الصفة 

“3 (وكلمة   t�≈ |Á ¨Ζ9  – يف مجيع ورودها يف القرآن الكـرمي         –بأل التعريف مل ترد      ) #$
ذين يتصفون ذه الصفة من زاوية علم اهللا تعاىل م ، بينما وصـف البـشر                إالّ وصفاً لل  

“3 (ألنفسهم يرد يف القرآن الكرمي بصيغة        t�≈ |Á tΡ 3 (        دون أل التعريف ، وكذلك كلمة ) 

# ·Šθ èδ ( كصفٍة للذين هادوا ..  

) (#θä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# �ωÎ)  tΒ tβ%x. #·Šθèδ ÷ρr& 3“ t�≈|Á tΡ 3 (   ] ١١١: البقرة[     

) (#θä9$s%uρ (#θçΡθà2 # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ (#ρß‰ tGöκ sE 3 (  ] ١٣٥: البقرة[          

) ôΘr& tβθä9θà) s? ¨βÎ) zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™Î) uρ šY≈ ysó™ Î)uρ šUθà)÷ètƒ uρ xÞ$t7 ó™F{$# uρ (#θçΡ%x. # ·Šθèδ 

÷ρ r& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 (  ] ١٤٠: البقرة[             

) š∅ÏΒuρ šÏ%©!$# (# þθä9$s% $̄Ρ Î) #“t�≈ |Á tΡ $ tΡõ‹ yzr& óΟ ßγ s)≈sWŠÏΒ (   ] ١٤: املائدة[        

) �χy‰ ÉftGs9 uρ Ο ßγ t/t� ø%r& Zο̈Šuθ ¨Β zƒÏ%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ# u šÏ%©!$# (# þθä9$s% $ ¯Ρ Î) 3“t�≈ |ÁtΡ 4 (   ] املائدة :
٨٢[   

“3 ( كلمة   – ] ٢[  t�≈ |Á ¨Ζ9  حينما ترد يف سياق تصوير االبتعاد       يف القرآن الكرمي   ) #$
 ( عن منهج اهللا تعاىل واالفتراء عليه جلّ وعال ، وجعل ابناً له ، تكون مقترنـةً بكلمـة                 

ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ( ..  

ßŠθ ( كلمة   – ] ٣[  ßγ uŠ ø9 يف القرآن الكرمي تصف لنا املبتعدين كثرياً عن منهج اهللا           ) #$

ــة   ــصورة القرآني ــاىل ، وال β¨ * (تع y‰ Éf tG s9 £‰ x© r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Zο uρ≡ y‰ tã t Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΨ tΒ# u yŠθ ßγ u‹ ø9 $# 

š Ï% ©! $# uρ (#θ ä. u� õ° r& ( (             ةن هذه احلقيقة ، بينما الذين يصفهم اهللا تعاىل بالعبارة القرآنيتبي ) 

t Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ (     وكذلك بكلمة ،) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 يبين لنا اهللا تعاىل أنّ منهم من يؤمن به          ) #$
  .. وعال جلّ



 

) ¨βÎ) tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u šÏ%©!$# uρ (#ρßŠ$yδ 3“ t�≈|Á ¨Ζ9$# uρ šÏ↔Î7≈ ¢Á9 $# uρ ô tΒ z tΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ 

Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $[s Î=≈ |¹ öΝ ßγn=sù öΝ èδã� ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθ yz öΝ Íκö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡ t“øts† (   ]
     ]٦٢: البقرة 

t ( وصف التفاعل مع منهج اهللا تعاىل كان لـ          –  ]٤[  Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ (  ـ  وليس ل) 

ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ( ..  

) 5Ο ù=Ýà Î6sù z ÏiΒ šÏ%©!$# (#ρßŠ$yδ $ oΨøΒ§� ym öΝÍκ ö� n=tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM ¯=Ïm é& öΝçλ m; öΝÏδ Ïd‰ |ÁÎ/ uρ  tã È≅‹ Î6y™ 

«! $# # Z��ÏW x. (  ] ١٦٠: النساء[      

) !$̄Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρr& sπ1u‘öθ −G9$# $ pκ� Ïù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ 4 ãΝ ä3øts† $ pκÍ5 šχθ–Š Î;̈Ψ9 $# tÏ%©!$# (#θßϑ n=ó™r& tÏ%©# Ï9 

(#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/ §�9$# uρ â‘$t6 ômF{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏÿ ósçGó™ $#  ÏΒ É=≈tF Ï. «!               ]٤٤: املائدة [   ) #$

) ö≅ è% $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ šÏ%©! $# (# ÿρ ßŠ$yδ β Î) ôΜçF ôϑtã y— öΝ ä3̄Ρ r& â !$uŠÏ9 ÷ρ r& ¬!  ÏΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ζ9 $# (#âθ ¨Ζyϑ tFsù 

|N öθ pRùQ$# βÎ) ÷Λ äΨ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (   ] ٦: اجلمعة[         

ßŠθ ( كلمة   – ] ٥[  ßγ uŠ ø9 يف القرآن الكرمي مل ترد إالّ بالصيغة االمسية ، فلم تـرد             ) #$

“3 (وال مرة بالصيغة الفعلية ، وكذلك كلمة         t�≈ |Á ¨Ζ9 بينما الذين يصفهم اهللا تعاىل     ..  ) #$

t (بالعبارة القرآنية  Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ (  وصفوال اهللا تعاىل –مل ية – من ِقببالصيغة االمسي ..  

 ]٦ [ – ) š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ (          ةً للذين آمنـوا مـنأقرب الناس مود) 

3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 t (ومن  ) #$ Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ (،  وبالتأكيد من ) ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# (  ..  

) �χy‰ ÉftGs9 uρ Ο ßγ t/t� ø%r& Zο̈Šuθ ¨Β zƒÏ%©# Ïj9 (#θãΨ tΒ# u šÏ%©!$# (# þθä9$s% $ ¯Ρ Î) 3“t�≈ |ÁtΡ 4 (   ] املائدة :
٨٢[   

ßŠθ (مما سبق نستنتج أنّ     ..  ßγ uŠ ø9 صفةٌ تعين الراجعني ليس إىل منهج اهللا تعاىل ، بل           ) #$

t ( ، وبالتايل تعين التيه يف الرجوع إىل منهج اهللا تعاىل ، وأنّ              الراجعني عنه  Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ ( 



 

يتفاعلون مع املنهج الذي أُنزل على موسى عليه السالم ، فمنهم من يؤمن بـاهللا تعـاىل                 
“3 (، وأنّ    ومنهم يكفر  t�≈ |Á ¨Ζ9  صفةٌ تعين التيه يف االنتصار ملنهج اهللا تعاىل ، وبالتـايل            ) #$

  ..بتعاد عن مراد النصر الذي أراده عيسى عليه السالم واحلواريون اال
š (ونرى أنّ  ..  Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ (  ، نيباع منهج احلواريهم األقرب إىل ات

$tΑ (ولذلك نرى تكامالً بني الصورة القرآنية اليت تصور لنا ما قاله احلواريون       s% tβθ •ƒ Í‘# uθ pt ø: $# 

ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! š (، وبني العبارة القرآنية  ) ) #$ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ (..   

) #$!©%Ïš %s$9äθþ#( )ÎΡ¯$ ΡtÁ|≈�t“# ( ] ٩١ = ] ١٤:  املائدة  

) %s$Αt #$:øtpθu#‘Íƒ•θβt Υwtøß &rΡÁ|$‘â #$!« ( ( ] ١٣٧ = ] ١٤:  الصف   
١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ١٣٧ + ٩١  

ßŠθ (رى أنّ الوصول إىل صفة      وهكذا ن  ßγ uŠ ø9 “3 (، مياثل الوصول إىل صفة       ) #$ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# 

   ..هاتني الصفتنيواآلية الكرمية التالية تبين حقيقة وصوهلم إىل ..  )
(# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# ) öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö� tΒ !$ tΒ uρ 

(# ÿρ ã� ÏΒ é& �ω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Ì� ô± ç„ ( ]   التوبة  :
٣١ [  

حيث اجلزء األول منها مسألة كاملة تبين أهم األسباب اليت أدت م للوصـول إىل               
ßŠθ ( [هاتني الصفتني  ßγ uŠ ø9 $# (  ،) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# ( [..   

) #$Bªƒs‹äρÿ#( &rmô6t$‘uδèΝö ρu‘âδ÷6t≈ΖuγßΝö &r‘ö/t$/\$ ΒiÏ ŠßρχÂ #$!« ρu#$9øϑy¡Å‹xy #$/ö∅š Βt�öƒtΝz ( = 
١٦ × ١٩ = ٣٠٤  

يف اآلية اليت تسبق هذه اآلية مباشرة       ( وجزؤها الثاين يتوازن بدالالته مع صورٍة قرآنية        
  ..تبين كيفية وصوهلم إىل هاتني الصفتني ) 

) ÏM s9$s%uρ ßŠθßγu‹ ø9 $# í�÷ƒ t“ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s%uρ “ t�≈|Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡ yϑø9$# Ú∅ö/ $# «!  ٣٠:  التوبة [ ) ) #$

[ = ٢٨٦   



 

) !$tΒuρ (# ÿρã� ÏΒé& �ωÎ) (# ÿρß‰ ç6 ÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9Î) # Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ 4 … çµ oΨ≈ys ö7ß™ $£ϑtã šχθà2Ì� ô±ç„ 

  ٢٨٦ = ] ٣١:  التوبة [ )
به يف التحول من الصفة اليت أرادها موسى عليه السالم حينما اختار قومـه        وهذا التشا 

) u‘$ tG ÷z $# uρ 4 y›θ ãΒ … çµ tΒ öθ s% ( وقــال ) $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (  إىل صــفة ،) ßŠθ ßγ uŠ ø9 ، ويف  ) #$

“3 (التحول من الصفة اليت أرادها عيسى عليه السالم واحلواريون ، إىل صفة              t�≈ |Á ¨Ζ9 $# ( ، 

ßŠθ (: نراها من خالل توازن القيم العددية لكلميت  ßγ uŠ ø9 $# (  ،) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# (..     

) #$9øŠuγßθŠß (  =٣٧  ،،  ) #$9ΖÁ̈|≈�t“3 (  =٣٧  
ومما قادهم إىل االحنراف عن منهج اهللا تعاىل هو زعمهم أنّ اجلنةَ هلم لوحـِدهم ،                .. 

ولذلك يرد اهللا تعاىل علينا وعلـيهم بـأنّ    .. وأنّ الدار اآلخرة هلم خالصةً من دون الناس       
اجلنة ليست حكراً ألحد ، وذلك من خالل مسألة كاملة ، جتمـع االفتـراء باحتكـار                 

  ..اخلالص ، والرد اإلهلي على ذلك 
) (#θä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰tƒ sπ ¨Ψyf ø9 $# �ωÎ)  tΒ tβ%x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š� ù=Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ 

/ç�öδy≈Ζu6àΝö )Îβ 2àΖGçΟó ¹|≈‰Ï%Ïš (  ] ٤٢٧ =  ]١١١: البقرة   

) }§ øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9$# 3  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [ þθß™ t“øgä† ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰ Ågs† …çµ s9 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& uθèδ uρ 

Βãσ÷ΒÏÖ ùs'éρ'9s≈¯×Í7y ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨπ̈s ρuωŸ ƒãàô=nϑßθβt Ρt)É��Z# ( ] ٨٢٧ =  ]١٢٤ – ١٢٣:  النساء   
٦٦ × ١٩ = ١٢٥٤ = ٨٢٧ + ٤٢٧  

  ..واملسألة الكاملة التالية تؤكّد هذه احلقيقة .. 
) ö≅ è% βÎ) ôM tΡ%x. ãΝ à6s9 â‘# £‰9 $# äο t�ÅzFψ $# y‰ΨÏã «! $# Zπ |ÁÏ9%s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9 $# (# âθ̈Ζ yϑtF sù 

|N öθ yϑø9 $# β Î) ÷Λ äΨ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪ s9 uρ çνöθ ¨Ψ yϑtGtƒ # J‰t/ r& $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& 3 ª! $# uρ 7ΛÎ=tæ 

/Î$$9à©≈>ÍΗÏt (  ] ٦٩٧ =  ]٩٥ – ٩٤ : البقرة    



 

) (#θä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ ¨Ψ yfø9 $# �ωÎ)  tΒ tβ%x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |ÁtΡ 3 š� ù=Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$ tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$ yδ 

öΝ à6uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟ çGΖ à2 šÏ%Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’ n?t/ ôtΒ zΝ n=ó™r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ ÿ… ã& s#sù …çνã� ô_ r& 

ãÏΨ‰y ‘u/nÎµÏ ρuωŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΝö ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβt (  ] ٨٤١ =  ]١١٢ – ١١١ : البقرة      

) }§øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ÏΡ$ tΒr'Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ #[ þθß™ t“øgä† ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰ Ågs† …çµ s9 

ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& uθèδ uρ 

Βãσ÷ΒÏÖ ùs'éρ'9s≈×̄Í7y ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨ¨πs ρuωŸ ƒãàô=nϑßθβt Ρt)É��Z# (  ] ٨٢٧ =  ]١٢٤ – ١٢٣ : النساء       

) ö≅ è% $pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (# ÿρßŠ$yδ β Î) ôΜçF ôϑtã y— öΝ ä3̄Ρ r& â !$ uŠÏ9÷ρ r& ¬!  ÏΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ζ9 $# (#âθ ¨Ζ yϑtFsù 

|N öθ pRùQ$# βÎ) ÷ΛäΨ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩∉∪ Ÿω uρ ÿ… çµtΡ öθ̈Ζ yϑtF tƒ # J‰t/ r& $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& 4 ª!$# uρ 7ΝŠÎ=tã 

/Î$$9à©≈=ÎϑÏt (   ] ٦٧٥ =  ]٧ – ٦ : اجلمعة        
١٦٠ × ١٩ = ٣٠٤٠ = ٦٧٥ + ٨٢٧ + ٨٤١ + ٦٩٧  

  ..فاُهللا تعاىل هو الذي يفصلُ بني بين البشر يف اآلخرة .. 
) ¨β Î) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u tÏ%©!$#uρ (#ρßŠ$yδ tÏ↔Î7≈ ¢Á9 $# uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# uρ }̈ θàf yϑø9$# uρ tÏ%©!$# uρ 

(# þθà2 u�õ°r& ¨β Î) ©! $# ã≅ ÅÁøÿ tƒ óΟ ßγoΨ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− (   ] ١٧: احلج 

[   =٣١ × ١٩ = ٥٨٩   
خلوا النار إالّ أياماً معدودة ، مبعىن  لن يد– مهما عملوا –وزعموا أيضاً أنهم ..   

  ..وقد فند اهللا تعاىل مزاعمهم هذه .. لن خيلدوا يف النار 
) (#θä9$s%uρ s9 $ uΖ ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9 $# Hω Î) $YΒ$−ƒr& ZοyŠρß‰ ÷è̈Β 4 ö≅ è% öΝè? õ‹ sƒªB r& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ôγ tã n=sù y# Î=øƒä† 

ª! $# ÿ… çνy‰ ôγtã ( ÷Πr& tβθä9θà) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r&uρ  ÏµÎ/ 

… çµçGt↔ÿ‹ ÏÜ yz š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $ yγŠÏù tβρà$Î#≈ yz ∩∇⊇∪ šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ 

#$9Á¢≈=Îsy≈MÏ &éρ'9s≈×̄Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9øfyΨπ̈Ï ( δèΝö ùÏ�κp$ zy≈#Î$àρχš (  ] ٨٢ – ٨٠ : البقرة[  = 
١٢٩١         



 

) ¢Ο èO 4’̄< uθtGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊÌ� ÷è •Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θä9$s% s9 $oΨ ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) 

$YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰ ÷è̈Β ( öΝèδ ¡� xî uρ ’ Îû Ο ÎγÏΨƒÏŠ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tI øÿ tƒ ∩⊄⊆∪ y# ø‹s3 sù # sŒÎ) óΟ ßγ≈ oΨ ÷èyϑy_ 

5Θöθ uŠÏ9 �ω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù ôM u‹Ïjù ãρuρ ‘≅ à2 <§øÿ tΡ $̈Β ôM t6 |¡Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω šχθßϑn=ôàãƒ (  ] آل عمران : 

٩٥١ =  ]٢٥ – ٢٣         
١١٨ × ١٩ = ٢٢٤٢ = ٩٥١ + ١٢٩١  

) šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í×̄≈ s9 'ρé& Ü=≈ ys ô¹r& Ïπ̈Ψ yf ø9 $# ( öΝèδ $ pκ�Ïù 

zy≈#Î$àρχš (   =١٧ × ١٩ = ٣٢٣    
ومما احنرفوا به هو أنهم حياجون يف إبراهيم عليه السالم ، ويريدون نـسبه إلـيهم                .. 

  ..وجعلَه يهودياً أو نصرانياً 
) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# zΝ Ï9 šχθ• !̀$ysè? þ’ Îû tΛÏδ≡t� ö/ Î) !$tΒuρ ÏM s9 Ì“Ρ é& èπ1u‘öθ−G9 $# ã≅‹ ÉfΡ M} $# uρ �ωÎ) .ÏΒ 

ÿ Íν Ï‰ ÷è t/ 4 Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ∩∉∈∪ ÷Λ äΡ r' ¯≈ yδ Ï Iω àσ ¯≈ yδ óΟ çF ôf yf≈ ym $ yϑŠ Ïù Ν ä3 s9  Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïæ zΝ Î= sù 

šχθ •` !$ ys è? $ yϑŠ Ïù }§ øŠ s9 Ν ä3 s9  Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïæ 4 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∉∉∪ $ tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) 

$ wƒ ÏŠθ åκ u‰ Ÿω uρ $ |‹ ÏΡ# u� óÇ nΣ  Å3≈ s9 uρ šχ% x. $ Zÿ‹ ÏΖ ym $ Vϑ Î= ó¡ •Β $ tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩∉∠∪ �χÎ) ’ n<÷ρr& 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡ t� ö/ Î* Î/ t Ï% ©# s9 çνθ ãè t7 ¨? $# # x‹≈ yδ uρ � É< ¨Ζ9 $# š Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u 3 ª! $# uρ �’ Í< uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∉∇∪ 

N ¨Š uρ ×π xÿ Í← !$ ©Û ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 ö/ ä3 tΡθ �= ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ šχθ �= ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝ ßγ |¡ àÿΡ r& $ tΒ uρ šχρ â� ßê ô± o„ 

  ٩٩ × ١٩ = ١٨٨١=   ]٦٩ – ٦٥ : آل عمران [   )
وكما رأينا أنّ بين إسرائيل ورثوا الكتاب ، فإنّ الرسالة اخلامتة ورثت الكتاب بعد              .. 

عن حقيقة مـا    أن حرفت مناهج اهللا تعاىل ، ووصل الكثري من متبعيها إىل تيٍه خرجوا به               
هذه احلقيقة نراها يف الصورة القرآنية التالية ، مسألةً كاملـةً تـصدق             .. أراده اهللا تعاىل    

  ..تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 



 

) ü“Ï%©!$# uρ !$ uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) zÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# uθ èδ ‘,ys ø9$# $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ 3 ¨β Î) ©!$# 

ÍνÏŠ$t6 ÏèÎ/ 7�� Î6sƒ m: ×�� ÅÁt/ ∩⊂⊇∪ §Ν èO $ uΖøO u‘÷ρ r& |=≈ tGÅ3ø9 $# tÏ%©!$# $uΖ øŠxÿ sÜ ô¹$# ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑsù ÒΟÏ9$sß 

Ïµ Å¡øÿ uΖÏj9 Νåκ ÷] ÏΒuρ Ó‰ÅÁ tFø) •Β öΝ åκ÷] ÏΒuρ 7,Î/$ y™ ÏN≡u�ö� y‚ ø9 $$Î/ Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅ ôÒ xÿø9 $# ç�� Î7x6ø9 $#  

   ٦٢ × ١٩ = ١١٧٨=   ]٣٢ – ٣١ : فاطر [   )
) ρu#$!©%Ï“ü &rρ÷myŠøΖu$! )Î9s‹ø7y ΒÏz #$9ø3ÅGt≈=É δèθu #$9øsy,‘ (   =٩ × ١٩ = ١٧١   

) ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) z ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ 3 ¨β Î) ©! $# 

/ÎèÏ6t$ŠÏνÍ :mƒs6Î��7 /tÁÅ��× ∪⊇⊂∩ OèΝ§ &rρ÷‘uOøΖu$ #$9ø3ÅGt≈=| #$!©%Ït #$¹ôÜsÿxŠøΖu$ ΒÏô ãÏ7t$ŠÏΡt$ ( (   =٧٠٣ = 
٣٧ × ١٩  

 ) óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$ sß  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tF ø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$ y™ ÏN≡ u� ö� y‚ ø9 $$ Î/ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 š� Ï9≡ sŒ 

δèθu #$9øÿxÒô≅ã #$9ø6x7Î��ç ( = ٢٥ × ١٩ = ٤٧٥  
فاخلالفـة  ..  اخلالفـة واملقدسـات      – إضافة للكتاب    –والرسالة اخلامتة ورثت    .. 

  ..واملقدسات اليت أورثهم اهللا تعاىل إياها ، كما رأينا 
) øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ  Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ã� ä. øŒ $# sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ öΝ ä3Š Ïù u !$ uŠ Î; /Ρ r& 

Ν ä3 n= yè y_ uρ % Z.θ è= •Β Ν ä39 s?# u uρ $ ¨Β öΝ s9 ÏN ÷σ ãƒ # Y‰ tn r& z ÏiΒ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊄⊃∪ ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#θ è= äz ÷Š $# uÚ ö‘ F{ $# 

sπ y™ £‰ s) ßϑ ø9 $#  ÉL ©9 $# |= tG x. ª! $# öΝ ä3 s9 Ÿω uρ (#ρ ‘‰ s? ö� s? #’ n? tã ö/ ä. Í‘$ t/ ÷Š r& (#θ ç7 Î= s)Ζ tF sù t Î� Å£≈ yz ∩⊄⊇∪ (#θ ä9$ s% 

# y›θ ßϑ≈ tƒ ¨β Î) $ pκ� Ïù $ YΒ öθ s% t Í‘$ ¬7 y_ $ ¯Ρ Î) uρ s9 $yγn=äzô‰ ¯Ρ 4®Lym (#θã_ã� øƒs† $yγ÷Ζ ÏΒ βÎ*sù (#θã_ã� øƒs† $yγ÷Ζ ÏΒ $̄Ρ Î*sù 

Šy≡zÅ=èθχš ( ] ٨٠ × ١٩ = ١٥٢٠=   ]٢٢ – ٢٠ : املائدة  

) %s$9äθ#( ƒt≈ϑßθ›y# )Îβ¨ ùÏ�κp$ %sθöΒY$ _y7¬$‘Ít ρu)ÎΡ¯$ 9s Ρ¯‰ôzä=nγy$ myL®4 †sƒø�ã_ãθ#( ΒÏΖ÷γy$ ( = 
١٧ × ١٩ = ٣٢٣   

آلت خالفتها إىل الرسالة اخلامتة اليت تعهد اهللا تعاىل حبفظها ، وأرداها للبـشرية              ..... 
  ..مجعاء 



 

) öΝ ä3 rO u‘ ÷ρ r& uρ öΝ åκ yÎ ö‘ r& öΝ èδ t�≈ tƒ ÏŠ uρ öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& uρ $ ZÊ ö‘ r& uρ öΝ ©9 $ yδθ ä↔ sÜ s? 4 šχ% x. uρ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 

«xó& %s‰Ïƒ�\# (  ] ٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ] ٢٧ : األحزاب  
ونرى يف اآليات الكرمية التالية املتتالية مسألةً كاملة ، تتكون من ثـالث مـسائل               .. 
بالنـسبة  ( ، تبين لنا تدرج رسـالة الـسماء         ) سألة خاصة برسالة مساوية     كلّ م ( كاملة  

للوصول إىل الرسالة اخلامتة ، وكيف أنّ الرسالة اخلامتة وريثةٌ          ) للرساالت السماوية الثالث    
  ..للرساالت السابقة 

) * ô‰ s) s9 uρ x‹ yzr& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) $ uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟ ßγ ÷ΨÏΒ óo_ øO$# u� |³tã $Y7‹É) tΡ ( tΑ$ s%uρ ª! $# 

’ ÎoΤ Î) öΝ à6yè tΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝçFôϑs% r& nο4θ n=¢Á9 $# ãΝ çF÷� s?# uuρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ã� Î/ öΝèδθßϑè? ö‘¨“tã uρ 

ãΝ çGôÊt� ø%r&uρ ©! $# $ ·Êö� s% $YΖ |¡ym ¨βt� Ïeÿ Ÿ2c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹ y™ öΝ à6̈Ζ n=Åz ÷Š_{uρ ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì�øg rB ÏΒ 

$ yγÏFøt rB ã�≈yγ ÷Ρ F{$# 4 yϑsù t� xÿŸ2 y‰ ÷èt/ š�Ï9≡sŒ öΝà6Ψ ÏΒ ô‰s) sù ¨≅ |Ê u!# uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9  ١٢:  املائدة [ ) #$

[ = ١٥١٦   
) $ yϑÎ6sù Ν Íκ ÅÕø) tΡ öΝ ßγs)≈ sV‹ ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨ ù=yèy_ uρ öΝ ßγ t/θè=è% Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθèùÌh� ptä† zΟ Î=x6ø9 $#  tã 

Ïµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β   (#θÝ¡nΣuρ $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Ïj.èŒ  ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü s? 4’n?tã 7π oΨÍ← !%s{ öΝ åκ÷] ÏiΒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% öΝ åκ÷] ÏiΒ ( 
ùs$$ãô#ß ãt]÷κåΝö ρu#$¹ôÿxxô 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ=� #$9øϑßsó¡ÅΖÏš (  ] ١٠١١ =  ]١٣: املائدة   

) š∅ÏΒuρ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $ ¯ΡÎ) #“t�≈ |Á tΡ $ tΡ õ‹yz r& óΟ ßγs)≈ sWŠÏΒ (#θÝ¡ oΨ sù $ yàym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Åe2èŒ 

Ïµ Î/ $oΨ ÷ƒ t� øî r'sù ãΝ ßγoΨ ÷� t/ nο uρ# y‰yè ø9$# u!$ŸÒ øót7 ø9 $#uρ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 |’ôθ y™uρ ÞΟ ßγ ã⁄Îm6 t⊥ãƒ ª! $# $ yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 

ƒtÁóΨoèãθχš ( ] ٧٧٩  = ]١٤:  املائدة   
) Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u!$ y_ $ oΨä9θß™u‘ ÚÎit7 ãƒ öΝ ä3s9 # Z��ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθàÿ øƒéB z ÏΒ É=≈tGÅ6ø9 $# (#θàÿ ÷ètƒ uρ ∅ tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰s% Ν à2 u!%ỳ š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ 

Β•7ÎÑ ( ] ٦٣٠ =  ]١٥:  املائدة   



 

) “ Ï‰ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ©?$# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9 $# Ν ßγ ã_Ì� ÷‚ãƒ uρ zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# †n<Î) 

#$9Ψ–θ‘Í /Î*ÎŒøΡÏµÏ ρuƒtγô‰ÏƒγÎΟó )Î<n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5 (  ] ٥٤٨  = ]١٦: املائدة    
٢٣٦ × ١٩ = ٤٤٨٤  =٥٤٨ + ٦٣٠ + ٧٧٩ + ١٠١١ + ١٥١٦  

يف هذه املسألِة الكاملِة ، لو نظرنا إىل اآليِة األوىل والثانيِة فيها ، لرأينامها مسألةً .. 
كاملةً ، ترتبطُ برحلِة بين إسرائيلَ مع الرسالِة السماويِة األوىل من الرساالِت الثالث ، هذا 

  ..لتكاملُ تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر ا
) * ô‰ s) s9 uρ x‹ yzr& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) $ uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟ ßγ ÷ΨÏΒ óo_ øO$# u� |³tã $Y7‹É) tΡ ( tΑ$ s%uρ ª! $# 

’ ÎoΤ Î) öΝ à6yè tΒ ( ÷È⌡ s9 ãΝçFôϑs% r& nο4θ n=¢Á9 $# ãΝ çF÷� s?# uuρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# Ν çGΨ tΒ#u uρ ’Í? ß™ã� Î/ öΝèδθßϑè? ö‘¨“tã uρ 

ãΝ çGôÊt� ø%r&uρ ©! $# $ ·Êö� s% $YΖ |¡ym ¨βt� Ïeÿ Ÿ2c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹ y™ öΝ à6̈Ζ n=Åz ÷Š_{uρ ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì�øg rB ÏΒ 

$ yγÏFøt rB ã�≈yγ ÷Ρ F{$# 4 yϑsù t� xÿŸ2 y‰ ÷èt/ š�Ï9≡sŒ öΝà6Ψ ÏΒ ô‰s) sù ¨≅ |Ê u!# uθ y™ È≅‹Î6 ¡¡9  ١٢: املائدة [  ) #$

[ = ١٥١٦   
) $ yϑÎ6sù Ν Íκ ÅÕø) tΡ öΝ ßγs)≈ sV‹ ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨ ù=yèy_ uρ öΝ ßγ t/θè=è% Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθèùÌh� ptä† zΟ Î=x6ø9 $#  tã 

Ïµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β   (#θÝ¡nΣuρ $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Ïj.èŒ  ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü s? 4’n?tã 7π oΨÍ← !%s{ öΝ åκ÷] ÏiΒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% öΝ åκ÷] ÏiΒ ( 
ùs$$ãô#ß ãt]÷κåΝö ρu#$¹ôÿxxô 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ=� #$9øϑßsó¡ÅΖÏš (  ] ١٠١١ =  ]١٣: املائدة   

٧ × ١٩ × ١٩ = ٢٥٢٧  =١٠١١ + ١٥١٦  
ولو نظرنا إىل اآليِة الثالثِة يف هذا النص لرأينا مسألةً كاملةً ، تتعلّق برحلِة الذين .. 

قالوا إنا نصارى مع الرسالِة السماويِة الثانية ، من بني الرساالِت الثالث ، وتصدق هذا 
  ..زةُ إحدى الكُبر التكاملَ أيضاً معج

) š∅ ÏΒ uρ š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) #“ t�≈ |Á tΡ $ tΡ õ‹ yz r& óΟ ßγ s)≈ sWŠ ÏΒ (#θ Ý¡ oΨ sù $ yà ym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ã� Åe2 èŒ 

 Ïµ Î/ $ oΨ ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγ oΨ ÷� t/ nο uρ# y‰ yè ø9 $# u !$ŸÒøót7 ø9 $# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 |’ôθy™uρ ÞΟ ßγã⁄Îm6t⊥ ãƒ ª! $# $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 

ƒtÁóΨoèãθχš ( ] ٤١ × ١٩ = ٧٧٩  = ]١٤:  املائدة   



 

ولو نظرنا إىل اآليتني الرابعِة واخلامسِة يف هذا النص ، لرأينامها تصوران حقيقةَ .. 
منهِج الرسالِة اخلاِتمِة ، وأنه يطلَب من البشريِة مجعاء اتباع نوِرِه للخروِج من الظلماِت إىل 

  .. دى الكُبر تصدق هذا التكامل ومعجزةُ إح.. النور 
) Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u!$ y_ $ oΨä9θß™u‘ ÚÎit7 ãƒ öΝ ä3s9 # Z��ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθàÿ øƒéB z ÏΒ É=≈tGÅ6ø9 $# (#θàÿ ÷ètƒ uρ ∅ tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰s% Ν à2 u!%ỳ š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ 

Β•7ÎÑ ( ] ٦٣٠ =  ]١٥:  املائدة   
) “ Ï‰ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅tΒ yìt7 ©?$# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9 $# Ν ßγ ã_Ì� ÷‚ãƒ uρ zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# †n<Î) 

#$9Ψ–θ‘Í /Î*ÎŒøΡÏµÏ ρuƒtγô‰ÏƒγÎΟó )Î<n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5 (  ] ٥٤٨ =  ]١٦: املائدة    
٦٢ × ١٩ = ١١٧٨  =٥٤٨ + ٦٣٠  

  ..ضيه للبشرية مجعاء ، هو اإلسالم فالدين الذي أكمله اهللا تعاىل ور.. 
)  tΒuρ Æ÷tGö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$# (  ] آل

        ٣٥٧ =  ]٨٥ : عمران
) tΠöθu‹ ø9 $# àMù= yϑø.r& öΝä3 s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿøC r&uρ öΝ ä3ø‹n= tæ ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒÏŠ  ( ]

    ٣٢٧ =  ]٣: املائدة 
٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ = ٣٢٧ + ٣٥٧  

) )Îβ¨ #$!$eÏš ãÏΨ‰y #$!« #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 ( ] ١٠٠ = ] ١٩:  آل عمران   

) &rùsót�ö�u ŠÏƒÇ #$!« ƒt7öóäθχš ( ] ١٤٢ = ] ٨٣:  آل عمران  

) ôtΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“ u�tI øù$# ’ n? tã «! $# z> É‹ s3ø9 $# uθ èδ uρ #tç ô‰ ãƒ ’ n<Î) ÉΟ≈ n=ó™M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ 

#$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏt (   ] ٣٦٦ = ] ٧:  الصف    
٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٣٦٦ + ١٤٢ + ١٠٠  

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ، ما هو اإلسالم املعين يف هذه الصور القرآنيـة ،                .. 
.. وهل هو خاص برسالٍة حمـددٍة دون غريهـا ؟       ..  اهللا تعاىل ؟     والذي ال يقْبلُ غريه عند    



 

وكيف تفهم هذه الصور القرآنية من منظار الصور القرآنية اليت تبين أنّ اجلنةَ ليست ألمـٍة           
  ..دون غريها ، وليست لديٍن دون غريه ؟ 

ين الطمأنينـة واالعتقـاد     أنّ اإلميان يع  ) احلق املطلق   ( لقد رأينا يف النظرية الثالثة      .. 
باألمر ، وهو نقيض الكفر الذي يعين اجلحود وإنكار احلقيقة ، ورأينا أنّ القلـب سـاحةُ    

ورأينـا أيـضاً أنّ      ..  املشاهدة أمام أعيننـا    اإلميان ، وأنّ اإلميان ال يكون لألشياء احلسية       
         ولذلك ميكننا أن     اإلسالم يعين اخلضوع واالنقياد ، وأنّ ساحته اجلوارح والعمل احلس ، ي

  ..نشهد على إسالم بعضنا بعضاً 
 يف قلـب  –ولذلك فهناك عالقةٌ عكسيةٌ بني الكفر واإلميان ، حيث يزداد أحدمها     .. 
  ..ويف املسألة الكاملة التالية أكرب بياٍن هلذه العالقة ..  على حساب اآلخر –اإلنسان 
) ρuΒt ƒtKo7t‰£ΑÉ #$9ø6àÿø�t /Î$$}M‡ÿo≈Ç ùs)s‰ô Ê|≅¨ ™yθu#!u #$9¡¡6Î‹≅È (  ] ١٠٨:  البقرة [ = 
٢٤١     
) ¨βÎ) tÏ%©! $# (# ãρu� tIô©$# t� øÿä3 ø9$# Ç≈ yϑƒM} $$ Î/  s9 (#ρ”� àÒ tƒ ©! $# $ \↔ø‹ x© óΟ ßγs9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9r& (  ] آل 

     ٢٩٨ = ] ١٧٧: عمران 
)  tΒuρ ö� àÿõ3 tƒ Ç≈ uΚƒM} $$Î/ ô‰s) sù xÝ Î6ym …ã& é# yϑtã uθèδ uρ ’Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒø:$# (  ] املائدة  :

٣٣٣ = ] ٥  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ÿρä‹ Ï‚ −Fs? öΝ ä. u!$ t/#u öΝ ä3tΡ≡uθ ÷zÎ) uρ u !$ uŠÏ9÷ρ r& ÈβÎ) (#θ™6 ys tGó™$# t� øÿ à6ø9 $# 

ãt?n’ #$}Mƒϑy≈Ç 4 ρuΒt ƒtGtθu9©γßΟ ΒiÏΖ3äΝö ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9à©≈=Îϑßθχš (  ] ٥١٣ = ] ٢٣:  التوبة 
 =٢٧ × ١٩     
) ¨βÎ) šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. šχ÷ρ yŠ$oΨ ãƒ àMø) yϑs9 «! $# ç� t9ø.r& ÏΒ öΝä3 ÏFø)̈Β öΝ à6|¡àÿΡ r& øŒÎ) 

?è‰ôãtθöχš )Î<n’ #$}Mƒϑy≈Ç ùsGt3õÿà�ãρχš ( ] ٤٢٠ = ] ١٠:  غافر    
٥ × ١٩ × ١٩ = ١٨٠٥ = ٤٢٠ + ٥١٣ + ٣٣٣ + ٢٩٨ + ٢٤١  

) )Îβ¨ #$!©%Ït #$©ôIt�uρã#( #$9ø3äÿø�t /Î$$}Mƒϑy≈Ç 9s ƒtÒà�”ρ#( #$!© ©x‹ø↔\$ ( = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  



 

وملّا كان اإلسالم يعين اخلضوع الظاهر والعبادة من خالل الشعائر احلسية ، فمـن              .. 
املمكن أن حيدث الكفر بعد إسالم اإلنسان ، ويكون ذلك بأن خيضع ظاهراً دون وجـود                

ويف التكامل بني اآليتني التاليتني أكرب برهاٍن على ذلك         .. عقيدة إميانية صادقة مبا خضع له       
..  

) Ÿω uρ öΝ ä. t� ãΒ ù' tƒ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? sπ s3 Í× ¯≈ n= pR ùQ $# z↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ $ ¹/$ t/ ö‘ r& 3 Ν ä. ã� ãΒ ù' tƒ r& Ì� øÿ ä3 ø9 $$ Î/ y‰ ÷è t/ øŒ Î) Λ äΡ r& 

Β•¡ó=Îϑßθβt ( ] ٤٣٨ = ] ٨٠:  آل عمران   

) šχθ àÿ Î= øt s† «! $$ Î/ $ tΒ (#θ ä9$ s% ô‰ s) s9 uρ (#θ ä9$ s% sπ yϑ Î= x. Ì� øÿ ä3 ø9 $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 uρ y‰ ÷è t/ ö/ ÏS Ïϑ≈ n=ó™Î) (#θ‘ϑyδ uρ 

$ yϑ Î/ óΟ s9 (#θ ä9$ oΨ tƒ 4 $ tΒ uρ (# þθ ßϑ s) tΡ Hω Î) ÷β r& ãΝ ßγ9 uΖ øî r& ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù 4 β Î* sù (#θ ç/θ çG tƒ à7 tƒ # Z� ö� yz 

öΝ çλ °; ( β Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG tƒ ãΝ åκ ö5 Éj‹ yè ãƒ ª! $# $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t� Åz Fψ $# uρ 4 $ tΒ uρ öΝ çλ m; ’ Îû Ä⇓ ö‘ F{ $#  ÏΒ 

ρu<Í’c< ρuωŸ ΡtÁÅ��9 ( ] ١٠٩٨ = ] ٧٤:  التوبة   
٧٨ × ١٩ = ١٤٨٢ = ١٠٩٨ + ٣٨٤  

ال ينفي كوم أشد كفراً     ) اخلضوع الظاهر   ( ودخول األعراب إىل ساحة اإلسالم      .. 
  ..ونفاقاً 
) Ü># {�ôã F{$# ‘‰x©r& # \� øÿà2 $]%$xÿ ÏΡuρ â‘y‰ô_ r&uρ �ωr& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρß‰ãn !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# 4’ n? tã 

‘u™ßθ!Î&Ï 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅΛ× (  ] ٤٥٧ =  ]٩٧: التوبة   

) * ÏM s9$s% Ü># {�ôã F{$# $̈Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σ è?  Å3≈ s9 uρ (#þθ ä9θè% $ oΨôϑ n=ó™ r& $ £ϑs9 uρ È≅ äzô‰tƒ 

ß≈ yϑƒM}$# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( βÎ) uρ (#θãè‹ ÏÜè? ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ Ÿω Νä3 ÷GÎ=tƒ ôÏiΒ öΝ ä3Î=≈ yϑôã r& $º↔ø‹ x© 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θàÿ xî 

‘§mÏΛî ( ] ٦٦٤ =  ]١٤:  احلجرات  
٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٦٦٤ + ٤٥٧  

) ρu)Îβ ?èÜÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ωŸ ƒt=ÎG÷3äΝ ΒiÏô &rãôϑy≈=Î3äΝö ©x‹ø↔º$ 4 (  =  ١٩ = ٢٢٨ × 
١٢  



 

) * ÏM s9$ s% Ü># {� ôã F{ $# $ ¨Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θ è% $ oΨ ôϑ n= ó™ r& $ £ϑ s9 uρ È≅ äz ô‰ tƒ 

#$}Mƒϑy≈ß ûÎ’ %è=èθ/Î3äΝö ( ( = ٣٣١  

) tβθ–Ψ ßϑtƒ y7ø‹ n=tã ÷β r& (#θßϑn=ó™ r& ( ≅è% �ω (#θ–Ψ ßϑs? ¥’ n?tã / ä3yϑ≈ n=ó™ Î) ( È≅ t/ ª! $# �ßϑtƒ ö/ä3ø‹ n=tæ ÷βr& 

δy‰y13ä/ö 9Ï∼Mƒϑy≈Ç )Îβ .äΖFçΟó ¹|≈‰Ï%Ït ( ] ٤١٠ = ] ١٧:  احلجرات   
٣٩ × ١٩ = ٧٤١  =٤١٠ + ٣٣١  

  ..ولذلك تكتمل حقيقة عبادة اهللا تعاىل حينما جيتمع اإلسالم مع اإلميان .. 
) ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ Ÿω ì∃ öθyz â/ ä3ø‹ n=tæ tΠöθ u‹ø9 $# Iω uρ óΟ çFΡ r& šχθçΡ t“øtrB ∩∉∇∪ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 

ρu2Ÿ%Ρçθ#( Βã¡ó=ÎϑÏt ( ] ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٦٩ - ٦٨ : الزخرف  

) ƒt≈èÏ7t$ŠÏ ωŸ zyθö∃ì æt=n‹ø3ä/â #$9ø‹uθöΠt ρuωI &rΡFçΟó Brtø“tΡçθχš (  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨   

) #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ρu2Ÿ%Ρçθ#( Βã¡ó=ÎϑÏt (  =٧ × ١٩ = ١٣٣   

 ( سالم املعين يف الصورة القرآنيةفاإل..  tΒuρ Æ÷ tGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ 

uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$# ( ] نظر إليه من منظارين ] ٨٥:  آل عمراني  :  
إما أنه اسم صفة للخاضعني املنقادين ملنهج اهللا تعاىل ، مبعىن ومن مل خيضع وينقاد               .. 

  ..  اآلخرة من اخلاسرين بأعماله هللا تعاىل بانكساٍر دون تكبر ، فلن يقبل منه عملُه وهو يف
ومن هذا املنظار علينا أن نقف عند .. أو أنه اسم ذات ملتبعي منهج الرسالة اخلامتة .. 

;Æ÷tGö (ورود كلمة  tƒ ( ذه الصياغة ، وبصيغة املضارع دون املاضي ، يف هذه الصورة 
 كان عاملاً حبقيقة هذه فابتغاء غري دين الرسالة اخلامتة ال يقبل من اإلنسان إذا.. القرآنية 

واآليتان التاليتان .. الرسالة اخلامتة ، أي يبتغي ديناً آخر منطلقاً من معرفته حبقيقة اإلسالم 
;tΒuρ Æ÷tGö ( ..مباشرة هلذه اآلية الكرمية تؤكّدان حقيقة ما نذهب إليه  tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $YΨƒÏŠ 

n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# z ÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ y# ø‹ x. “Ï‰ ôγtƒ ª!$# $YΒöθ s% (#ρã� xÿŸ2 y‰ ÷èt/ 

öΝ ÍκÈ]≈ yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨βr& tΑθß™ §�9$# A,ym ãΝ èδ u !%ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# 4 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ôγ tƒ uΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∇∉∪ 



 

y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝ èδ äτ!#t“y_ ¨β r& öΝ Îγø‹ n=tæ sπoΨ ÷ès9 «! $# Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ Ä¨$̈Ψ9 $#uρ tÏè yϑô_r& (  ] ٨٥:  آل عمران – 
٨٧[    

فالذين ال يقبلُ منهم دين آخر إالّ اإلسالم هم املسلمون املرتدون الذين علموا .. 
حقيقةَ اإلسالم ويبتغون غريه ، وكذلك الذين وقفوا على حقيقته من اآلخرين ، وعلموا 

YΒöθ$ ( فهؤالء يتصفون مبن يعنيهم قولُ اهللا تعاىل.. أنه حق ، وأعرضوا عن هذا احلق  s% 

(#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγx© uρ ¨βr& tΑθß™ §�9$# A,ym ãΝ èδ u !%ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# 4 (..   

;tΒuρ Æ÷tGö (ولذلك نرى أنّ اآلية الكرمية ..  tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû 

Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$# (ل مع اآليتني التاليتني هلا يف مسألة كاملة  ، تدخ..  

) tΒ uρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδuρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “Ï‰ôγ tƒ ª! $# $YΒöθ s% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγx© uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A,ym ãΝ èδ u !%ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# 4 
ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ uΘöθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∉∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝèδ äτ!# t“y_ ¨βr& öΝ Îγ ø‹n=tæ sπoΨ ÷è s9 «! $# Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# uρ 

ρu#$9Ψ$̈¨Ä &r_ôϑyèÏt (  ] ٦٠ × ١٩ = ١١٤٠ =  ]٨٧ – ٨٥:  آل عمران  
تبين أنه ال يقبل من هـؤالء أي ديـن   وهذه املسألة الكاملة جزٌء من مسألة كاملة     .. 

  ..آخر ، ألنهم علموا حقيقة هذا الدين ، الذي ينتج خري أمٍة أُخرجت للناس 
) tΒuρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $ YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ�Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “Ï‰ôγ tƒ ª! $# $YΒöθ s% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγx© uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A,ym ãΝ èδ u !%ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# 4 
ª! $#uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ uΘöθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∉∪ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝèδ äτ!# t“y_ ¨βr& öΝ Îγ ø‹n=tæ sπoΨ ÷è s9 «! $# Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$# uρ 

Ä¨$̈Ψ9$# uρ tÏè yϑô_ r& ∩∇∠∪ tÏ$Î#≈yz $ pκ� Ïù Ÿω ß# ¤ÿsƒä† ãΝßγ ÷Ζ tã Ü>#x‹ yèø9 $# Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� sàΖãƒ ∩∇∇∪ �ωÎ) 

#$!©%Ït ?s$/çθ#( ΒÏ. /tè÷‰Ï Œs≡9Ï7y ρu&r¹ô=nsßθ#( ùs*Îβ¨ #$!© îxÿàθ‘Ö ‘§mÏŠΟí (   ] ٨٩ – ٨٥: آل عمران[  
 =١٧١٤   



 

) öΝ çGΖ ä. u� ö� yz >π̈Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζ ßϑø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ÷σè? uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ#u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 # Z�ö� yz Ν ßγ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

ρu&r2òYs�çδèΝã #$9øÿx≈¡Å)àθβt (  ] ٦٦١ =  ]١١٠: آل عمران  
١٢٥ × ١٩ = ٢٣٧٥ = ٦٦١ + ١٧١٤  

املعجزة ( ويف معيار جمموع كلمات اجلملة القرآنية ، الذي بيناه يف النظرية األوىل             .. 
، فإنّ التناظر بـني جممـوع       ) حوار أكثر من جريء     : ( ، ويف كتاب املعجزة الكُربى      ) 

  ..لتالية ، يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه كلمات اجلمل القرآنية ا
) tΒuρ Æ÷ tGö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9 آل   [ ) #$

  ..  كلمة  )١٣(  =  ]٨٥: عمران 
) y# ø‹ x. “Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒöθs% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A, ym ãΝ èδ u!%ỳ uρ 

àM≈ oΨ Éi� t6ø9   ..   كلمة  )١٣(  =  ]٨٦: آل عمران [  ) 4 #$

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝèδ äτ!# t“y_ ¨β r& öΝ Îγø‹ n=tæ sπ oΨ ÷ès9 «! $# Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ Ä¨$̈Ψ9$# uρ tÏèyϑô_ r& (  ] آل عمران :

  ..  كلمات  )٩(  =  ]٨٧
) tÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù Ÿω ß# ¤ÿsƒä† ãΝßγ ÷Ζ tã Ü># x‹yè ø9$# Ÿω uρ öΝèδ tβρã� sàΖãƒ (  ] ٨٨: آل عمران[   = 

  .. كلمات  ) ٩( 
) y# ø‹ x. “Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒöθs% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) (#ÿρ ß‰Îγ x©uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A, ym ãΝ èδ u!%ỳ uρ 

àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# 4 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ôγ tƒ uΘöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ( ] ٨٦:  آل عمران[  =  )كلمة  )١٨  ..  

) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& öΝèδ äτ!# t“y_ ¨β r& öΝÎγ ø‹n=tæ sπ oΨ ÷ès9 «! $# Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ Ä¨$̈Ψ9 $# uρ tÏè yϑô_r& ∩∇∠∪ tÏ$Î#≈ yz 

$ pκ�Ïù Ÿω ß# ¤ÿsƒä† ãΝ ßγ÷Ζ tã Ü># x‹yè ø9$# Ÿωuρ öΝèδ tβρã� sàΖ ãƒ (  ] ٨٨  – ٨٧: آل عمران[  =  )١٨(  
  .. كلمة 



 

β¨ ( أما الصورة القرآنيـة   ..  Î) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M}  ] ١٩:  آل عمـران     [ ) 3 #$
  ..فسنرى أنها ترسم سقف درجات اخلالص إىل اهللا تعاىل 

�t (وعلينا أن منيز بني     ..  øÿ à6 ø9 كصيغة امسية معرفة بأل التعريف ، حيث الكفـر         ) #$
 من جوانـب  – أو أكثر –علية تعين اجلحود جبانب الكامل باملنهج ، وبني الكفر كصيغة ف 

 ذا احلكم ،    – جحد   –فكلُّ من جيحد حكماً من أحكام املنهج يكون قد كفر           .. املنهج  
ويصل كفره إىل مستوى الكفر املعرف بأل التعريف ، حينما جيحد بكلِّ أحكـام هـذا                

  ..املنهج 
ـ         ..  ≈Ç ( [ ة ، هـي   إذاً حنن أمام ثالثة عناصر تكون مـسألةً كامل yϑƒ M} $# 4 ( ،، ) 
ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 ( ،، ) t� øÿ à6 ø9 $# ( [  ..       ة اإلميان يف قلب اإلنسان تتناسب بشكٍل عكسيفكمي

مع كمية الكفر فيه ، وإسالم اإلنسان إما أن يكون عن إمياٍن ، فيكون اإلنسان حني ذلك                 
رتباطه بعقيدة إميانيـة تكـون      بأفضل حاٍل روحي ، وإما أن يكون خضوعاً ظاهراً دون ا          

الدافع هلذا اخلضوع ، وبالتايل يغلب الكفر يف هذه احلالة ، كما رأينا يف مسألة األعـراب                 
..  

  
  

    اجلنة اإلميان                                                 
  اإلسالم                   

   جهنم  الكفر                                                 
  
  

هذه املسألة الكاملة بعناصرها الثالثة ، نراها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى             .. 
  ..الكُبر 

) #$}Mƒϑy≈Ç 4 ( = ١٧ ،، ) #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 ( = ٢٥ ،، ) #$9ø6àÿø�t ( = ٣٤  



 

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٢٥ + ١٧  
فمرياث ..  اجلنة ، فال بد من العمل املرافق له          واإلميان لوحده ال يؤدي إىل دخول     .. 

ال يكون إالّ من خالل العمل الصاحل يف احلياة         ) بعد الدخول إليها    ( اجلنة والتنعم بنعيمها    
  ..الدنيا 
) ρuΡçθŠßρÿ#( &rβ ?Ï=ù3äΝã #$9øfyΨπ̈è &éρ‘ÍOøGçϑßθδy$ /Îϑy$ .äΨGçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  ] ٤٣: األعراف[  = 
٢٤٤   
) ρu?Ï=ù7y #$:øgpΨ¨πè #$9©LÉû &éρ‘ÍOøGçϑßθδy$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθχš (  ] ٢٢٦ =  ]٧٢: الزخرف   

) .ä=èθ#( ρu#$°õ�u/çθ#( δyΖÏ‹ÿ↔O$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  ] ١٦٤ = ] ١٩: الطور  

) .ä=èθ#( ρu#$°õ�u/çθ#( δyΖÏŠÿ↔O$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  ] ١٦٤ = ] ٤٣: املرسالت   
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ١٦٤ + ١٦٤ + ٢٢٦ + ٢٤٤  

لذلك نرى أنّ حديها متكامالن يف      .. فاإلميان مع العمل مسألةٌ كاملة تدخل اجلنة        .. 
  ..معيار معجزة إحدى الكُبر 
) #$}Mƒϑy≈Ç 4 ( = ١٧،،     ) #$9øèyϑy≅ã ( = ٢١   

 ٢ × ١٩ = ٣٨ = ٢١ + ١٧  
  

  
    اجلنة   العمل                                                 

  اإلميان                    
    جهنم   ال عمل                                                

  
  

$−É (ويف القرآن الكرمي مل ترد كلمة       ..  xÿ ÏiΖ9 إالّ مرةً واحـدة يف     ) بأل التعريف   (  ) #$
  ..ينة وصف األعراب وبعض أهل املد



 

) ô£ϑÏΒuρ / ä3s9 öθym š∅ ÏiΒ É>#t� ôã F{$# tβθà) Ïÿ≈oΨ ãΒ ( ôÏΒuρ È≅ ÷δ r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9 $# ( (#ρßŠt� tΒ ’ n?tã É−$ xÿÏiΖ9 $# 

Ÿω ö/ àS ßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝ ßγßϑ n=÷è tΡ 4 Νåκ æ5Éj‹ yèãΖ y™ È÷s? §� ¨Β §ΝèO šχρ–Št� ãƒ 4’ n<Î) A>#x‹ tã 8ΛÏàtã ( ] التوبة  :
١٠١ [   

x8 (ومل ترد كلمة     ÷� Åe³9 إالّ مرة واحدة ، يف وصية لقمان عليـه         ) بأل التعريف   (  ) #$
  ..السالم البنه بعد أن آتاه اهللا تعاىل احلكمة 

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?# u z≈ yϑ ø) ä9 sπ yϑ õ3 Ït ø: $# Èβ r& ö� ä3 ô© $# ¬! 4  tΒ uρ ö� à6 ô± tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã� ä3 ô± o„  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 ( 
 tΒ uρ t� xÿ x. ¨β Î* sù ©! $# ; Í_ xî Ó‰‹ Ïϑ ym ∩⊇⊄∪ øŒ Î) uρ tΑ$ s% ß≈ yϑ ø) ä9  Ïµ ÏΖ ö/ eω uθ èδ uρ … çµ Ýà Ïè tƒ ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î� ô³ è@ 

«! $$ Î/ ( �χ Î) x8 ÷� Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ( ] ١٣ – ١٢:  لقمان [   
ويف تكامـل الـصورتني     .. فما بني النفاق والشرك مسألةٌ كاملة ، تؤدي إىل جهنم           

  .. النفاق والشرك يف القرآن الكرمي ألكرب دليٍل على ذلك القرآنيتني احمليطتني بكلميت
) ô£ϑÏΒuρ / ä3s9 öθym š∅ ÏiΒ É>#t� ôã F{$# tβθà) Ïÿ≈oΨ ãΒ ( ôÏΒuρ È≅ ÷δ r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9 $# ( (#ρßŠt� tΒ ’ n?tã É−$ xÿÏiΖ9 $# 

Ÿω ö/ àS ßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝ ßγßϑ n=÷è tΡ 4 Νåκ æ5Éj‹ yèãΖ y™ È÷s? §� ¨Β §ΝèO šχρ–Št� ãƒ 4’ n<Î) A>#x‹ tã 8ΛÏàtã ( ] التوبة  :

٦٤٠ = ] ١٠١   
) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?# u z≈ yϑ ø) ä9 sπ yϑ õ3 Ït ø: $# Èβ r& ö� ä3 ô© $# ¬! 4  tΒ uρ ö� à6 ô± tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã� ä3 ô± o„  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 ( 

 tΒ uρ t� xÿ x. ¨β Î* sù ©! $# ; Í_ xî Ó‰‹ Ïϑ ym ∩⊇⊄∪ øŒ Î) uρ tΑ$ s% ß≈ yϑ ø) ä9  Ïµ ÏΖ ö/ eω uθ èδ uρ … çµ Ýà Ïè tƒ ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î� ô³ è@ 

/Î$$!« ( )Îχ� #$9³eÅ�÷8x 9sàÝ=ùΟí ãtàÏŠΟÒ ( ] ٨٨٠ = ] ١٣ – ١٢:  لقمان   
٨٠ × ١٩ = ١٥٢٠ = ٨٨٠ + ٦٤٠   

) ρuΒt .xÿx�t ùs*Îβ¨ #$!© îx_Í; myϑÏ‹‰Ó ( = ٨ × ١٩ = ١٥٢  
وهذا التكامل بني مسأليت النفاق والشرك ، نراه يف تكامل القيم العددية حلـروف              .. 
  ..الكلمتني هاتني 
   



 

) #$9ΖiÏÿx$−É (  =٣٤  ،،  ) #$9³eÅ�÷8x (  =٤٢  
٤ × ١٩ = ٧٦ = ٤٢ + ٣٤  

  
                      ) É−$xÿ ÏiΖ9$# (                         ) x8÷� Åe³9 $# (                                  

  
 مع اآلية الكرميـة     ولو أخذنا جوهر وصية لقمان عليه السالم البنه بعدم الشرك ،          .. 

�t (اليت يرد فيها     øÿ à6 ø9 تعبرياً لشهادة املشركني على أنفسهم  ، لرأينا        ) بأل التعريف   (  ) #$
  ..أننا أمام مسألٍة كاملة ، ما بني الكفر والشرك 

) $ tΒ tβ% x. t Ï. Î� ô³ ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã� ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# zƒ Ï‰ Îγ≈ x© #’ n? tã Ν ÎγÅ¡àÿΡ r& Ì� øÿ ä3ø9 $$Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

my7ÎÜsMô &rãôϑy≈=èγßΟó ρuûÎ’ #$9Ζ¨$‘Í δèΝö zy≈#Î$àρχš ( ] ٥٤٩ = ] ١٧:  التوبة   

) ƒt≈6ç_o¢ ωŸ @è³ô�Î8õ /Î$$!« ( )Îχ� #$9³eÅ�÷8x 9sàÝ=ùΟí ãtàÏŠΟÒ ( ] ٢٣٠ = ] ١٣:  لقمان   
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٢٣٠ + ٥٤٩  

الً يف جمموع القيم العددية حلـروف       وهذا التكامل ما بني الكفر والشرك ، نراه تكام        
  .. هاتني الكلمتني 

) #$9ø6àÿø�t (  =٣٤ ،،  ) #$9³eÅ�÷8x (  =٤٢  

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٤٢ + ٣٤  
  

)                t� øÿ à6 ø9 $# (                   )    x8 ÷� Åe³9 $# (    
                

 ، حسب معيـار معجـزة   فالشرك الذي يدخل مع النفاق يف معادلة واحدة كاملة   .. 
فالنفاق والكفر  .. إحدى الكُبر ، يدخل مع الكفر يف ذات املعادلة وبذات القيمة العددية             

  ..  متوازنان 



 

) #$9ΖiÏÿx$−É (  =٣٤ ،،  ) #$9ø6àÿø�t (  =٣٤..    
                                    

                        ) É−$xÿ ÏiΖ9$# (   =  ) t� øÿà6ø9 $# (   
  

واإلنسان يف إميانه وعلمه وعمله وإخالصه هللا تعاىل ، يرفعه اهللا تعاىل درجـات ،               .. 
  ..  درجات عند اهللا تعاىل – حسب إميام وعملهم وعلمهم –فالناس 

≈ìM (لقد وردت كلمة ..  y_ u‘yŠ ( يف القرآن الكرمي  )ة ، ومل ترد بأل  ) ١٤مر

_àM≈y (التعريف  u‘¤$!$# ( زهم اهللا تعاىل إالّ مرة ترتبط باملؤمنني ، حيث مييتني ، مر ) بتلك
( عن ارمني  ، ومرة ترتبط بالذات اإلهلية ، حيث يلقي اهللا تعاىل الروح ) الدرجات 

  ..على من يشاء من عباده ) الصلة والقرىب واملدد 
) …çµ̄Ρ Î) tΒ ÏNù' tƒ … çµ−/ u‘ $YΒÌ� øgèΧ ¨βÎ*sù … çµs9 tΛ ©yγ y_ Ÿω ßNθßϑ tƒ $pκ� Ïù Ÿωuρ 4z�øts† ∩∠⊆∪ tΒuρ ÏµÏ? ù' tƒ 

Βãσ÷ΒÏΨY$ %s‰ô åxΗÏ≅Ÿ #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ ùs'éρ'9s≈×̄Í7y ;mλçΝã #$!$¤‘u_y≈Mà #$9øèã?n’4 (  ] ٥٣٣ = ] ٧٥ – ٧٤ : طه  

) ßì‹ Ïù u‘ ÏM≈ y_ u‘¤$!$# ρèŒ Ä¸ ö�yèø9 $# ’ Å+ ù=ãƒ yyρ”�9$# ô ÏΒ  ÍνÌ�øΒr& 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã 

9Ï‹ãΨ‹É‘u ƒtθöΠt #$9G−ξŸ−É ( ] ٤٣٦ = ] ١٥ : غافر    
٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ٤٣٦ + ٥٣٣  
) #$!$¤‘u_y≈Mà (  =٣ × ١٩ = ٥٧  

) ‘uùÏ‹ìß #$!$¤‘u_y≈MÏ (  =٩٦،،     ) #$!$¤‘u_y≈Mà #$9øèã?n’4 (  =٧٥       
٩ × ١٩ = ١٧١ = ٧٥ + ٩٦  

 هذه الدرجات بالنسبة للبـشر ، أي        ولو أخذنا الصور القرآنية اليت تصور جوهر      .. 
باستثناء الصورة القرآنية احمليطة بكلمة الدرجات املرتبطة بالذات اإلهلية ، لرأينـا مـسألة              
كاملةً ، يتبين من خالهلا أن رفع اهللا تعاىل البشر درجات عنده ، هو نتيجة إميام وعلمهم                 

  ..وعملهم وجهادهم يف سبيله جلّ وعال 



 

) ρu‘uùsìy /tè÷ÒŸγßΟó Šy‘u_y≈M; 4 ( ] ١٤٧ = ] ٢٥٣:  البقرة   

)  δèΝö  Šy‘u_y≈Mì  ãÏΨ‰y  #$!« 3 ρu#$!ª /tÁÅ��7 /Îϑy$ ƒtè÷ϑy=èθχš ( ] ٢١٦ = ] ١٦٣:  آل عمران   

) Ÿ≅ �Ò sùuρ ª!$# tÏ‰Îγ≈ yfßϑø9 $# ’ n?tã tÏ‰Ïè≈ s)ø9 $# #·� ô_ r& $VϑŠÏàtã ∩∈∪ ;M≈y_ u‘yŠ çµ ÷Ζ ÏiΒ Zοt� Ïÿøó tΒuρ 

ρu‘uq÷ΗuπZ 4 ρu.x%βt #$!ª îxÿàθ‘Y# ‘§mÏ‹ϑ¸$ ( ] ٥٥٨ = ] ٩٦ – ٩٥:  النساء   

) y7 ù=Ï? uρ !$ uΖçF ¤fãm !$ yγ≈ oΨ øŠs?#u zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 4’ n? tã  ÏµÏΒöθ s% 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ̈Β â !$t± ®Σ 3 ¨βÎ) š� −/u‘ 

my3Å‹Οí æt=ÎŠΟÒ ( ] ٤٠٥ = ] ٨٣:  األنعام   

) 9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘yŠ $£ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4 $ tΒuρ š�•/ u‘ @≅ Ïÿ≈tó Î/ $ £ϑtã šχθè=yϑ÷ètƒ ( ] األنعام  :
٢٤٣=  ] ١٣٢   
) yì sùu‘uρ öΝä3ŸÒ ÷èt/ s−öθ sù <Ù÷è t/ ;M≈ y_ u‘yŠ öΝä. uθè=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ ö/ ä38 s?# u 3 ( ] ١٦٥:  األنعام [   
 =٣٢٠   
) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# $y) ym 4 öΝ çλ°; ìM≈ y_ u‘yŠ y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×οt� Ïÿ øótΒuρ ×−ø— Í‘uρ ÒΟƒÌ� Ÿ2 ( ] 
   ٣٦٤ = ] ٤: األنفال 
) Ρt�öùsìß Šy‘u_y≈M; Β¨ Σ®±t$!â 3 ρuùsθö−s 2à≅eÈ ŒÏ“ æÏ=ùΟA æt=ÎŠΟÒ ( ] ٢٣٧ = ] ٧٦:  يوسف   

) ö� ÝàΡ$# y#ø‹ x. $oΨ ù=�Ò sù öΝåκ |Õ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ 4 äοt� ÅzEζ s9 uρ ç� t9ø. r& ;M≈ y_ u‘yŠ ç� y9ø.r& uρ Wξ‹ ÅÒ øÿs? ( ] 
   ٤٤١ = ] ٢١: اإلسراء 
)  tΒuρ Ïµ Ï?ù' tƒ $ YΨ ÏΒ÷σãΒ ô‰s% Ÿ≅ ÏΗxå ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝçλ m; àM≈ y_ u‘¤$!$# 4’ n?ãèø9 :  طـه [  ) #$

٢٨٣ = ] ٧٥   
) $uΖ ÷è sùu‘uρ öΝ åκ|Õ ÷èt/ s−öθ sù <Ù÷èt/ ;M≈ y_ u‘yŠ x‹Ï‚ −Gu‹ Ïj9 Ν åκÝÕ÷è t/ $VÒ ÷èt/ $wƒÌ� ÷‚ ß™ 3 ( ] الزخرف  :

٤٣٣ = ] ٣٢   
) 9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘yŠ $−Ι ÊeΕ (#θè=ÏΗxå ( öΝ åκ u�Ïjù uθã‹ Ï9 uρ öΝ ßγn=≈ uΗùå r& öΝ èδ uρ Ÿω tβθçΗs>ôà ãƒ ( ] ١٩:  األحقاف 

[ = ٢٥١   



 

) Æìsùö� tƒ ª! $# tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝä3Ζ ÏΒ tÏ%©!$#uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘yŠ 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×�� Î7yz 

   ٣٥٨ = ] ١١:  اادلة [   )
٤٤١ + ٢٣٧ + ٣٦٤ + ٣٢٠ + ٢٤٣ + ٤٠٥ + ٥٥٨ + ٢١٦ + ١٤٧ + 

٢٢٤ × ١٩ = ٤٢٥٦ = ٣٥٨ + ٢٥١ + ٤٣٣ + ٢٨٣  
وهكذا فاإلنسان يسمو درجاٍت إىل فضل اهللا تعاىل وروحه على سـلّم اإلميـان              .. 

لّم حينمـا يتراجـع يف   وباملقابل يهبط درجاٍت على هذا الس .. والعمل واإلسالم واجلهاد    
  ..إميانه وعلمه وعمله وإسالمه وجهاده 

لقد رأينا أنّ اإلميان واإلسالم والكفر عناصر مسألٍة كاملة تتداخل فيمـا بينـها ،               .. 
حسب خالص اإلنسان وخضوعه ، سواٌء باالتجاه اإلجيايب حنـو منـهج اهللا تعـاىل ، أم                 

) إسـالمه   ( ففي إطار خضوع اإلنسان     .. ىل  باالتجاه السليب باتجاه نقيض منهج اهللا تعا      
.. يكون ازدياد كمية اإلميان يف قلبه على حساب كمية الكفر فيه ، والعكس بـالعكس                

  ..وتتحدد درجة خالص إسالمه حسب نسبة كمية إميانه إىل كفره 
 ) خضعوا وانقـادوا  ( ولذلك رأينا كيف أنّ األعراب يصفهم اهللا تعاىل بأنهم أسلموا           

  ..مع أنهم أشد كفراً ونفاقاً 
) Ü># {�ôã F{$# ‘‰x©r& # \� øÿà2 $]%$xÿ ÏΡuρ â‘y‰ô_ r&uρ �ωr& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρß‰ãn !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# 4’ n? tã 

‘u™ßθ!Î&Ï 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅΛ× (  ] ٤٥٧ =  ]٩٧: التوبة   

) * ÏM s9$s% Ü># {�ôã F{$# $̈Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σ è?  Å3≈ s9 uρ (#þθ ä9θè% $ oΨôϑ n=ó™ r& $ £ϑs9 uρ È≅ äzô‰tƒ 

ß≈ yϑƒM}$# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% ( βÎ) uρ (#θãè‹ ÏÜè? ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ Ÿω Νä3 ÷GÎ=tƒ ôÏiΒ öΝ ä3Î=≈ yϑôã r& $º↔ø‹ x© 4 ¨β Î) ©!$# Ö‘θàÿ xî 

‘§mÏΛî ( ] ٦٦٤ =  ]١٤:  احلجرات  
٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٦٦٤ + ٤٥٧  
 يف القـرآن  –ولذلك نـرى  .. أل بشكٍل مطلٍق باإلميان   وال ميكن لقلب إنساٍن أن ميت     

ß ( أنّ كلمة    –الكرمي   ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 مل ترد إالّ مرة واحدة ، صفةً للـذات         ) بأل التعريف   (  ) #$
  ..اإلهلية ، فهذه الصفة ال تكتمل إالّ هللا تعاىل 



 

  
) #$9øϑßσ÷ΒÏß ( = ١٩  

  
لبشر ، فيجعـل هـؤالء البـشر        أما اجتماع صفة اإلميان يف قلوب جمموعة من ا        .. 

لذلك نرى أنّ كلمة املؤمنني واملؤمنات ترد يف كتاب اهللا تعاىل           .. يتصفون بصفة املؤمنني    
..  

.. وميكن لقلب اإلنسان أن ميتأل بالكفر ، فيجحد بشكٍل كامل منهج اهللا تعاىل .. 
%ã�Ïù ( ولذلك نرى أنّ كلمة s3ø9   تعاىل بعض البشرتصف يف كتاب اهللا) بأل التعريف (  ) #$

�šÍ (ك نرى ورود كلمة ولذل .. Ïÿ≈ s3ø9  كما أنه ميكن .. يف كتاِب اهللا تعاىل ) #$
 ِبهذه – كمجموعٍة –موعٍة من البشر أنْ تتكاملَ ِصفَةُ اإلميان يف قلوِبِهم ، فَيوصفُون 

šÏΖ (الصفة ، ولذلك نرى ورود كلمة  ÏΒ÷σ ßϑø9   ..  يف كتاِب اِهللا تعاىل) #$
وهكذا فعلينا أن منيز يف وصف القرآن الكرمي ملسأليت اإلميان والكفر بني الـصيغة               ..

( فاإلميـان   .. الفعلية من جهٍة ، وبني الصيغة االمسية املعرفة بأل التعريف من جهٍة أُخرى              
  ..يتفاعل معه اإلنسان على درجات ، وبألوان متمايزة ) وكذلك الكفر 

) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãΨ ÏΒ# u «! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ É=≈tF Å3ø9$# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n?tã Ï& Î!θß™ u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $#uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρr& ÏΒ ã≅ ö6s% 4 (  ] ١٣٦:  النساء [   

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u zΝ Ï9 šχθä9θà)s? $ tΒ Ÿω tβθè=yèøÿ s? (  ] ٢ : الصف [       

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ö≅ yδ ö/ ä3—9 ßŠr& 4’ n?tã ;οt�≈ pgÏB / ä3ŠÉfΖ è? ô ÏiΒ A># x‹ tã 8ΛÏ9 r& ∩⊇⊃∪ tβθãΖ ÏΒ÷σè? 

«! $$Î/ Ï& Î!θß™ u‘uρ tβρß‰ Îγ≈ pgéBuρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# óΟ ä3Ï9≡uθ øΒr'Î/ öΝ ä3Å¡àÿΡr& uρ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz ö/ ä3©9 βÎ) ÷Λ äΖ ä. 

tβθçΗs>÷è s? (  ] ١١ – ١٠ : الصف [  



 

) * öΝ s9 r& Èβ ù' tƒ tÏ%©# Ï9 (# þθãΖ tΒ# u βr& yìt±øƒ rB öΝåκ æ5θè=è% Ì� ò2Ï%Î! «! $# $ tΒuρ tΑ t“tΡ z ÏΒ Èd,ptø:$# Ÿωuρ 

(#θçΡθä3tƒ tÏ%©!$%x. (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$sÜ sù ãΝÍκ ö� n=tã ß‰ tΒF{$# ôM |¡ s)sù öΝ åκ æ5θè=è% ( ×��ÏW x. uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ 

šχθà) Å¡≈ sù (   ] ١٦:  احلديد [  
 ( rفحينما يخاطب اهللا تعاىل الذين آمنوا طالباً منهم أن يؤمنوا باهللا تعاىل ورسوله              

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (   ،        فهذا يعين درجاٍت واسعةً لإلميان ، وال يعين
  .. من تعاريف موروثة حتجيم تعريف اإلميان يف ما متَّ تأطريه

الكفر بالصيغة الفعلية يعين التفاعل مع املسألة املعنية يف سياق الـنص القـرآين ،               و.. 
بينما الكفر بالصيغة االمسية فإنه يعـين       .. جبحود وبعدم عمل مع العلم حبقيقة هذه املسألة         

 فاستمرارية التفاعل   ..استمرارية اجلحود لدرجة أنه أصبح من طبيعة املوصوف ذه الصفة           
جبحود مع أحكام منهج اهللا تعاىل ، تؤدي باجلاحد إىل مرتبة الكافر الذي جيحد بـشكٍل                

  ) ..الصيغة االمسية ( مستمر آيات اهللا تعاىل ، حبيث يتصف بصفة الكفر 
) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6 ø9 $# 4 t Ï% ©! $$ sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?# u |=≈ tF Å6 ø9 $# šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  Ïµ Î/ ( 

ρuΒÏô δy≈¯σàωIÏ Βt ƒãσ÷ΒÏß /ÎµÏ 4 ρuΒt$ †sgøsy‰ß /Î↔t$ƒt≈FÏΖu$! )Îω� #$9ø6x≈ÿÏ�ãρβt ( ]   ٤٧:  العنكبوت [ = 
٢٦ × ١٩ = ٤٩٤   
) .x‹x≡9Ï�š ƒãσ÷ùs7à #$!©%Ïš .x%Ρçθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt ( ] ٢٢٨ = ] ٦٣:  غافر = 
١٢ × ١٩   

 فالذي يصل به جحوده املستمر إىل مرحلة الكافر الذي جيحد بكلِّ آيات اهللا              ولذلك
  ..تعاىل ، يستحق جهنم ، وال ينفعه أي دعاء 

) ρuΒt$ Šßæt%!â #$9ø3s≈ÿÏ�Ít )Îω� ûÎ’ Ê|=n≈≅9 ( ] ٧ × ١٩ = ١٣٣ = ] ١٤:  الرعد   
 حبقيقة ما يطلَب منه     وحقيقة الكفر ترتبط باجلحود وعدم العمل ، مع علم اجلاحد         .. 

ولذلك أمامنا عالقة تكامـل يف      .. عمله ، فالذي يغطّي احلقيقة وجيحد ا هو من يعلمها           
ÉΟ  ([ :مسألٍة واحدٍة ما بني  ù= Ïè ø9 $#   ( ، ) ã≅ yϑ yè ø9 $# ( ، ) t� øÿ à6 ø9 فكلّما عمـل   .. ] ) #$



 

يه املنهج الذي يعلمـه ،       عن الكفر مبا يقتض    – يف عمله    –اإلنسان مبا يعلم من احلق ابتعد       
  .. كلّما اتجه حنو الكفر – يف ساحة ما علم من احلق –وكلّما قصر بعمله 

العلم ، العمل ، الكفر ، نراها مـسألةً         : هذه املسألة املكونة من عناصرها الثالثة       .. 
  ..كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

) #$9øèÏ=ùΟÉ   ( = ٢١ ،،   ) #$9øèyϑy≅ã (  =٢١ ،، ) #$9ø6àÿø�t ( = ٣٤  

٤ × ١٩ = ٧٦  = ٣٤ + ٢١ + ٢١  
 كـذلك  – كما رأينا –فكما أنّ الكفر يدخل مع اإلميان واإلسالم يف مسألٍة واحدة    

  ..فإنه يدخل مع العلم والعمل يف مسألٍة واحدة كما نرى 
  
  

  العمل               اجلنة                                      
  العلم                     

    جهنم الكفر                                                  
  

ولذلك فنحن أمام معادلة طرفاها اإلميان واإلسالم من جهة ، والعلم والعمل من جهٍة              
  ..أُخرى 

  
) #$}Mƒϑy≈Ç 4 (  +) #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 (  =٤٢ = ) #$9øèÏ=ùΟÉ   (  + ) #$9øèyϑy≅ã (   

  
فكلّما ازداد علم اإلنسان حبقيقة املنهج ، كلّما مسى أكثر إىل درجٍة يـزداد فيهـا                .. 

  ..ثوابه ، إن عمل وفق ما يعلم ، وعقابه إن كفر مبا يعلم 
) ã≅ ø? $# uρ öΝÎγ øŠn=tæ r' t6tΡ ü“Ï%©!$# çµ≈ oΨ ø‹ s?#u $ oΨ ÏF≈ tƒ# u y‡ n=|¡Σ$$ sù $yγ ÷Ψ ÏΒ çµ yèt7 ø? r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tβ%s3 sù z ÏΒ 

šÍρ$tóø9 $# ∩⊇∠∈∪ öθ s9 uρ $ oΨ ø⁄Ï© çµ≈ uΖ ÷èsùt� s9 $ pκÍ5 ÿ… çµ̈Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& † n<Î) ÇÚö‘F{$# yì t7 ¨?$# uρ çµ1uθ yδ 4 …ã& é# sVyϑsù 



 

È≅ sVyϑx. É= ù=x6ø9 $# βÎ) ö≅ ÏϑøtrB Ïµø‹ n=tã ô] yγù=tƒ ÷ρ r& çµ ò2ç� øIs? ]yγù= tƒ 4 y7 Ï9≡©Œ ã≅ sVtΒ ÏΘöθ s) ø9$# šÏ%©!$# 

.x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ 4 ùs$$%øÁÝÈÄ #$9ø)sÁ|È} 9sèy=γ̄ßΝö ƒtFtÿx3©�ãρβt (  ] ١٧٦ – ١٧٥:  األعراف [  =
١٣٩١     
) |M ÷ƒ u t�sù r& Ç tΒ x‹ sƒªB$# … çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθ yδ ã&©# |Ê r&uρ ª!$# 4’ n? tã 5Ο ù=Ïæ tΛ syzuρ 4’ n? tã ÏµÏè øÿxœ Ïµ Î7ù= s%uρ 

ρu_yèy≅Ÿ ãt?n’4 /tÇ|�ÎνÍ îÏ±t≈θuοZ ùsϑy ‰uκö‰ÏƒµÏ ΒÏ. /tè÷‰Ï #$!« 4 &rùsξŸ ?s‹x.©�ãρβt (  ] ٢٣ : اجلاثية [  =
٦٩٩       

١١٠ × ١٩ = ٢٠٩٠ = ٦٩٩ + ١٣٩١  
) ã≅ ø? $# uρ öΝÎγ øŠn=tæ r' t6tΡ ü“Ï%©!$# çµ≈ oΨ ø‹ s?#u $ oΨ ÏF≈ tƒ# u y‡ n=|¡Σ$$ sù $yγ ÷Ψ ÏΒ çµ yèt7 ø? r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tβ%s3 sù z ÏΒ 

#$9øót$ρÍš (   =٢١ × ١٩ = ٩٩٣  
والنيب r             يف تفاعله مع الناس ومع إبالغ املنهج ، ومع استفزازهم له إلخراجـه r ، 

 أعلم النـاس    rعقوبته ضعف احلياة وضعف املمات ، إن هو ركن إليهم وملرادهم ، ألنه              
  .. حبقيقة املنهج ، وهذا الضعف هو سنة اهللا تعاىل يف مجيع رسله عليهم السالم 

 عقوبة من تأيت منهن بفاحشة مبينٍة يضاعف اهللا تعاىل هلا العـذاب             rالنيب  ونساء  .. 
ضعفني ، ألنهن أعلم النساء حبقيقة املنهج ، ومن تقنت منهن هللا ورسوله وتعمل صـاحلاً                

  ..يؤا اهللا تعاىل أجرها مرتني 
) ƒt≈ΨÏ¡|$!u #$9Ζ<̈ÉcÄ 9s¡óä ̈2Ÿ'rnt‰7 ΒiÏz #$9ΨiÏ¡|$!Ï 4 (  ] ١٥٣ =  ]٣٢: األحزاب  

) u !$|¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9 $# tΒ ÏN ù' tƒ £ä3Ζ ÏΒ 7π t±Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨÉi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $yγ s9 Ü>#x‹ yèø9 $# È÷ xÿ÷èÅÊ 4 (   ]

  ٣٥٢ =  ]٣٠: األحزاب 
) *  tΒuρ ôMãΖ ø) tƒ £ä3Ζ ÏΒ ¬!  Ï&Î!θß™ u‘uρ ö≅ yϑ÷ès? uρ $[s Î=≈ |¹ !$ yγÏ? ÷σ œΡ $ yδ t�ô_ r& È÷s? §� tΒ $ tΡô‰ tGôã r&uρ 

;mλo$ ‘Í—ø%]$ 2Ÿ�ÌƒϑV$ (  ] ٤٢٦ =  ]٣١: األحزاب  
٤٩ × ١٩ = ٩٣١  =٤٢٦ + ٣٥٢ + ١٥٣  



 

واحلواريون الذين اختاروا منهج اهللا تعاىل ، وكانوا أنصار اهللا تعاىل ، وأشـهدوا              .. 
ف فيها الثـواب     وضعوا أنفسهم يف مرتبٍة إميانيٍة يضاع      – بذلك   –على إسالمهم ، فإنهم     

ولذلك فإنّ الكفر باملعجزة اليت طلبوها يرتب عليهم عذاباً ال يعذّبه اُهللا تعـاىل  .. العقاب  و
  ..ألحٍد من العاملني 

) š^$s% šχθ•ƒÍ‘# uθys ø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# $ ¨Ψ tΒ# u «! $$Î/ ô‰ yγ ô©$# uρ $̄Ρ r' Î/ šχθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩∈⊄∪ 

!$ oΨ−/ u‘ $ ¨Ψ tΒ#u !$ yϑÎ/ |M ø9 t“Ρr& $oΨ ÷è t7̈? $#uρ tΑθß™§�9$# $ oΨ ö;çFò2 $$ sù yìtΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9  – ٥٢: آل عمران [  ) #$

٥٤٤ =  ]٥٣   
) %s$9äθþ#( u#ΒtΨ¨$ ρu#$−ôκp‰ô /Î'rΡ¯Ψo$ Βã¡ó=Îϑßθβt (  ] ١٣٢ =  ]١١١: املائدة   

) %s$Αt #$:øtpθu#‘Íƒ•θβt Υwtøß &rΡÁ|$‘â #$!« ( (  ] ١٣٧ =  ]١٤: الصف   

) tΑ$ s% ª! $# ’ ÎoΤ Î) $ yγ ä9Íi” t∴ãΒ öΝ ä3ø‹n= tæ ( yϑsù ö� àÿõ3 tƒ ß‰÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤ Î*sù … çµç/ Éj‹tã é& $ \/#x‹ tã Hω ÿ… çµç/ Éj‹ tãé& 

&rnt‰Y# ΒiÏz #$9øèy≈=nϑÏt (  ] ٤٦٠ =  ]١١٥: املائدة  
٦٧ × ١٩ = ١٢٧٣ = ٤٦٠ + ١٣٧ + ١٣٢ + ٥٤٤  

يف ) كفـر  ( لمة وك) آمن ( ولذلك علينا أن منيز بني الدرجات اليت تصفها كلمة      .. 
القرآن الكرمي ، وذلك ضمن إطار السياق القرآين احمليط ما ، وضمن إطار ما يبينه القرآن                

  ..الكرمي من الدرجة اليت يتصف ا من تصفه هاتان الكلمتان 
 ن لنا هذه احلقيقة بشكٍل جليواآلية الكرمية التالية تبي ..  

) ô‰s) ©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) HωÎ) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î) uρ óΟ©9 

ƒt⊥Gtγßθ#( ãtϑ£$ ƒt)àθ9äθχš 9s‹uϑy¡¡£ #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( ΒÏΨ÷γßΟó ãt‹x#Uë &r9ÏŠΟí (  ] ٧٣: املائدة[  = 
٣١ × ١٩ = ٥٨٩  

ر ، كلُّ درجٍة منهما مسألة      فهذه املسألة الكاملة تبين لنا درجتني من درجات الكف        .. 
  ..كاملة 



 

�χ (الذين قالوا   ) كفر  ( تبين لنا جحود     : الدرجة األوىل ..  Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢  ( 
  ..هذا ما تبينه الصورة القرآنية األوىل من اآلية الكرمية .. ، وهذا اجلحود ساحته العقيدة 

) 9©)s‰ô 2Ÿÿx�t #$!©%Ït %s$9äθþ#( )Îχ� #$!© Or$9Ï]ß Or=n≈Wsπ7 ¢ ρuΒt$ ΒÏô )Î9s≈µ> )ÎωH )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó 4 ( = 
١٧ × ١٩ = ٣٢٣  

š (تبين لنا بعض الذين تعنيهم الـصورة القرآنيـة األوىل            : والدرجة الثانية  Ï% ©! $# 

(#ρ ã� xÿ x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ (   ،   هم يفترون على           وهمالذين يكفرون من خالل قوهلم هذا وهم يعلمون أن
يكفرون ا  ( تعاىل ، والذين جيحدون بعملهم ودعوم اليت من خالهلا يغطّون احلقيقة            اهللا  

  ..وهذا ما تبينه الصورة القرآنية الثانية من اآلية الكرمية ) .. 
) ρu)Îβ 9©Οó ƒt⊥Gtγßθ#( ãtϑ£$ ƒt)àθ9äθχš 9s‹uϑy¡¡£ #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( ΒÏΨ÷γßΟó ãt‹x#Uë &r9ÏŠΟí ( = 
١٤  ×١٩ = ٢٦٦  

�ρã# (ففي هذه املسألِة الكاملِة نرى أنَّ كلمةَ ..  xÿ x. ( ، إىل درجٍة من الكفِر شريت 

� ( عمق من اليت تشري إليها كلمةُأ xÿ Ÿ2 ( يقل ..  يف املسألِة األوىل فاُهللا تعاىل لَم ) :

›¡¡yϑu£ (..  ، إنما يقولُ ) لَيمسنهم عذاب أليم  s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& ( 
�χÎ) ©!$# ß]Ï9$ (: فالذين قالوا ..  rO 7π sW≈ n=rO ¢  ( ِة اِهللا تعاىل ، ولكنوا حقيقةَ وحدانيدحج ، 

فالذي يعلم ... هؤالء ، منهم من عمل ذا اجلحود كفراً أعمق ، فاستحق العذاب األليم 
 هو اُهللا تعاىل ، وهو ذاته جلَّ وعال الذي يجازي كلُّ ذلك ، ويفِرز الصادق من الكاذِب ،

  ..على العمل 
 rواآلية الكرمية التالية تبين أنّ املنهج الذي أنزله اهللا تعاىل على الرسـول حممـد                .. 

  ..يسمو مبتبعيه إىل أعلى درجة ميكن للبشر أن يصلوها عن طريق اإلميان والعمل 
) öΝ çGΖä. u� ö� yz >π̈Βé& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ� ß∆ù' s? Å∃ρã�÷è yϑø9 $$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζßϑø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ÷σè? uρ «!$$ Î/ 3 öθ s9uρ š∅ tΒ#u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3s9 # Z�ö� yz Ν ßγ©9 4 ãΝßγ ÷ΖÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 

ãΝ èδç� sYò2 r&uρ tβθà)Å¡≈ xÿø9     ]١١٠ : آل عمران[  ) #$



 

 ، rكتاب هو اتباع املنهج الذي أُنزلَ على الرسـول       ولذلك فإنّ األفضل ألهل ال    .. 
.. ألنّ ذلك يرفعهم إىل درجة أعلى مما لو آمنوا وعملوا من خالل املنهج الذي بني أيديهم                 

  ) ..يف إطار املنهج الذي بني أيديهم ( ولكن ذلك ال يعين أنهم ال يوجد فيهم املؤمنون 
) öθs9 uρ š∅ tΒ#u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3 s9 #Z� ö� yz Ν ßγ©9 4 ãΝßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝèδ ç� sYò2 r&uρ 

#$9øÿx≈¡Å)àθβt (  ] ١٥ × ١٩ = ٢٨٥ =  ]١١٠: آل عمران  
فإميام وعملهم مبادة املنهج الذي بني أيديهم ال يسمو م إىل الدرجة ذاِتها فيمـا           .. 

ماهية املنهج الذي أُنزل علـى       ، ألنّ    rلو آمنوا وعملوا باملنهج الذي أُنزل على الرسول         
 أمسى وأقرب روحاً إىل اهللا تعاىل من بقية املناهج ، وألنّ هذا املنهج حمفوظٌ من                rالرسول  

  ..اهللا تعاىل ، وألنّ شعائر العبادات فيه مل حترف 
) !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) |=≈ tGÅ3ø9$# Èd, ysø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ zÏΒ É=≈tGÅ6ø9 $# $ ·Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒuρ 

Ïµø‹ n=tã ( Ν à6÷n$$ sù Ο ßγoΨ ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ( Ÿω uρ ôìÎ6®K s? öΝèδ u !# uθ÷δ r& $ £ϑtã x8 u!%ỳ zÏΒ Èd,ys ø9$# 4 9e≅ ä3Ï9 

$ oΨù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπ tã÷� Å° %[`$yγ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# öΝ à6n=yèyf s9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ öΝä. uθè=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ 

öΝ ä38 s?#u ( (#θà)Î7 tFó™ $$sù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# 4 ’ n<Î) «! $# öΝà6ãè Å_ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑy_ Ν ä3ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠÏù tβθàÿ Î=tFøƒrB 

∩⊆∇∪ Èβr& uρ Ν ä3ôm $# ΝæηuΖ ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδ u!# uθ ÷δ r& öΝ èδ ö‘x‹÷n $#uρ β r& š‚θãΖ ÏFøÿ tƒ .tã 

ÇÙ÷è t/ !$tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# y7 ø‹ s9 Î) ( β Î*sù (# öθ©9 uθ s? öΝn=÷æ $$sù $uΚ¯Ρ r& ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& Νåκ z:� ÅÁãƒ ÇÙ÷è t7Î/ öΝ ÍκÍ5θçΡ èŒ 3 ¨βÎ) uρ 

# Z��ÏW x. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# tβθà) Å¡≈ xÿ s9 ∩⊆∪ zΝ õ3ßs sùr& Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒuρ ß |¡ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 

9jÏ)sθöΘ5 ƒãθ%ÏΖãθβt (  ] ١٤٠ × ١٩ = ٢٦٦٠  = ]٥٠ – ٤٨: املائدة  
يف داخِل هذه املسألِة الكاملِة ، نرى ِعبارتني قُرآنيتني متواِزنتني ، تلقياِن الضوَء على و

والقيمةُ العدديةُ ِلكُلٍّ منهما تساوي تماماً العدد املَضروب .. جوهِر هذِه املسألِة الكاملِة 
للحصوِل على القيمِة العددية للنص  ) ١٩أعين العدد ( اِس معجزِة إحدى الكُبر بأس

حيثُ   .. ١٤٠: أي أنّ القيمةَ العدديةَ لكلٍّ منهما هي .. املُصوِر هلذه املسألِة الكاملة 
    ..١٤٠ × ١٩: القيمةُ العدديةُ هلذِه املسألِة الكاملِة هي 



 

) ρu)Îβ ̈.xWÏ��Z# ΒiÏz #$9Ζ$̈¨Ä 9sÿx≈¡Å)àθβt ( = ١٤٠  
) &rùssß3õΝz #$9øfy≈γÎ=ÎŠ¨πÏ ƒt7öóäθβt 4 ( = ١٤٠  

≅9e (.. ويف هذه املسألِة الكاملِة ، نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ä3Ï9 $ oΨ ù=yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπtã ÷� Å° 

%[`$yγ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθ s9 uρ u!$ x© ª! $# öΝà6n=yè yfs9 Zπ̈Βé& Zοy‰Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθè=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ öΝä38 s?# u ( (  ] املائدة :

 ، تبين خصوصياِت البياِن الضيقةَ ِلكُلِّ مذهٍب ِفكري ، مقارنةً مع بيان الشريعِة  ]٤٨
  ..الواِسع 

≅9e (: فاُهللا تعاىل يقول ..  ä3Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3ΖÏΒ Zπ tã ÷�Å° %[`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 ( ْوملْ يقُل ،  ) : ٍِّلكُل
 مبتبعي الشرعِة – كما نرى –اجلعِل هنا تتعلَّق إنَّ مسألةَ ) .. ِمنكُم جعلْنا ِشريعةً وِمنهاجاً 

9e≅ä3 (واِملنهاج ، وليس بالشرعِة واِملنهاج ، يقولُ تعاىل  Ï9 $ oΨù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ ( .....  ًإذا ..
 قِة اليت  تعلُّقُهما بالبشِر ، وبالتا– هنا –الشرعةُ واملنهاجاِتِهم ومبناظِريِهم الضييل خبصوصي

πtã (ولذلك نرى ورود كلمِة .. ينظرون من خالِلها إىل الشريعِة الواسعة  ÷� Å° ( َبدل 

7π ( كلمِة yèƒÎ�Ÿ° ( ..  إضافةً إىل ربِط موضوِع اجلعِل بالبشِر وليس بالشرعِة واِملنهاج كما
  ..رأينا 

 عليها ، بينةٌ واضحةٌ واسعةٌ ، وهي r تعاىل رسولَه بينما الشريعةُ اليت جعلَ اُهللا.. 
.. معيار صدِق كُلِّ ِشرعٍة ، وحتيطُ ِبشرعِة كُلٍّ من أصحاِب املذاهِب الِفكريِة الضيقة 

Ο¢ ( :يقولُ اُهللا تعاىل يف بياِن ذلك  èO y7≈ oΨ ù=yèy_ 4’ n?tã 7πyèƒÎ� Ÿ° zÏiΒ Ì� øΒF{$# $ yγ÷èÎ7 ¨? $$sù Ÿω uρ ôìÎ7 ®Ks? 

u !# uθ÷δ r& tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ (  ] ١٨: اجلاثـية[    
فما بني البياِن اإلهلي يف تصويِر ِضيِق اخلصوصياِت املذهبيِة اليت جعلَ .. وهكذا .. 

اُهللا تعاىل انتماَء البشِر إليها ، ليبلوهم فيما آتاهم ، وبني بياِنِه جلّ وعال ِلألمِر اإلهلي باتباِع 
البينِة الواسعِة املُحيطِة بكلِّ شرعٍة ضيقة ، مسألةٌ كاملةٌ ، تصدق تكاملَها معجزةُ الشريعِة 

  .. إحدى الكُبر 



 

) 9e≅ ä3Ï9 $oΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷�Å° %[`$yγ÷Ψ ÏΒuρ 4 öθs9 uρ u !$ x© ª!$# öΝà6n=yè yfs9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡ uρ Å3≈ s9 uρ 

9jÏŠu7ö=èθu.äΝö ûÎ’ Βt$! u#?s83äΝö ( (  ] ٤٢٨ =  ]٤٨: املائدة  

) ¢Ο èO y7≈ oΨù= yèy_ 4’ n?tã 7πyèƒÎ� Ÿ° z ÏiΒ Ì� øΒF{$# $ yγ÷è Î7̈? $$ sù Ÿω uρ ôìÎ7 ®Ks? u !# uθ÷δ r& tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (  ]

  ٣٥١ =  ]١٨: اجلاثـية 
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٣٥١ + ٤٢٨  

 ، rالرسول وهكذا نرى أنّ قمة اخلالص تكون من خالل املنهج الذي أُنزل على .. 
وأنّ الدرجات اليت يسمو ا اإلنسان إىل اهللا تعاىل من خالل القرآن الكرمي ، أعلى منها 
من خالل أي منهٍج آخر ، فاإلميان وفق هذا املنهج هو اتباع العلم احلقيقي ، وبالتايل 

رة القرآنية ويف الصو.. يعين ما يبتغى من العلم ) من خالل منهج القرآن الكرمي ( فاإلميان 
التالية يبين لنا اهللا تعاىل أنّ الدرجات اليت يرفع ا البشر ، تكون من خالل العلم بشكٍل 

öΝä3Ζ ( ، فكلمة rعام ، ومن خالل اإلميان باملنهج الذي أُنزل على الرسول  ÏΒ ( يف هذه 
  ..الصورة القرآنية تشري إىل هذه احلقيقة 

) ƒt�öùsìÆ #$!ª #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ΒÏΖ3äΝö ρu#$!©%Ït &éρ?èθ#( #$9øèÏ=ùΟz Šy‘u_y≈M; 4 (  ] ادلة١١:  ا [ = 
١٣ × ١٩ = ٢٤٧  

 ، عـن علـٍم      rولذلك فإنّ اإلعراض عن منهج احلق الذي أُنزل على الرسول           .. 
حبقيقة هذا املنهج ، يعين اهلبوط إىل ما هو أدىن من اتباع املناهج األخرى عن غـري علـٍم                   

وأي اتبـاٍع   .. ة القرآن الكرمي ، فالعلم حبقيقة املنهج احلق يقتضي اتباع هذا املنهج             حبقيق
ألي منهٍج آخر بعد العلم حبقيقة املنهج احلق هو كفر وظلم يترتب عليه اخلروج النـهائي                

  ..من والية اهللا تعاىل 
)  s9 uρ 4 yÌ ö� s? y7Ψ tã ßŠθ åκ u� ø9 $# Ÿω uρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# 4 ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ ¯= ÏΒ 3 ö≅ è% �χ Î) “ y‰ èδ «! $# uθ èδ 

3“ y‰ çλ ù; $# 3 È È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u !# uθ ÷δ r& y‰ ÷è t/ “ Ï% ©! $# x8 u !% ỳ z ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $#   $ tΒ y7 s9 z ÏΒ «! $#  ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 

ΡtÁÅ��A ( ] ٦٦٧ = ] ١٢٠:  البقرة    



 

 ) ÷È⌡s9 uρ |M øŠ s?r& tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7π tƒ# u $ ¨Β (#θãèÎ7 s? y7 tFn=ö7 Ï% 4 !$ tΒuρ |MΡ r& 8ìÎ/$tFÎ/ öΝåκ tJn=ö6 Ï% 4 
$ tΒuρ Οßγ àÒ÷è t/ 8ìÎ/$tFÎ/ s's# ö6Ï% <Ù÷èt/ 4 ÈÈ⌡ s9uρ |M ÷è t7̈? $# Ν èδ u!# uθ÷δ r& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ x8u !$y_ š∅ ÏΒ ÄΝ ù=Ïèø9 $#   

)ÎΡ¨�š )ÎŒ]# 9©ϑÏz #$9à©≈=ÎϑÏš ( ] ٨٣٣ = ] ٥١٤:  البقرة    

) ρu)Îβ¨ .xWÏ��Z# 9©‹ãÒÅ=�θβt /Î'rδ÷θu#!←ÍγÎΟ /Îót�ö�Î æÏ=ùΟA 3 ( ] ٢٠٨ = ] ١١٩:  األنعام    

) ôyϑsù ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“ u�tI øù$# ’ n?tã «! $# $\/ É‹Ÿ2 ¨≅ ÅÒã‹ Ïj9 }̈ $̈Ζ9 $# Î� ö� tóÎ/ AΟ ù=Ïæ 3 ( ] األنعام  :

٢٨٧ = ] ١٤٤  
١٠٥×  ١٩ = ١٩٩٥ = ٢٨٧ + ٢٠٨ + ٨٣٣ + ٦٦٧  

 ) ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Ν èδ u!# uθ÷δ r& $tΒy‰ ÷èt/ x8u !%ỳ z ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9$# $tΒ y7 s9 zÏΒ «! $# ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 5X# uρ 

   ٢٧١ = ] ٣٧:  الرعد [ )
 ) /t≅È #$?©7tìy #$!©%Ïš ßs=nϑßθþ#( &rδ÷θu#!uδèΝ /Îót�ö�Î æÏ=ùΟ5 ( (  ] ٢٠٧ = ] ٢٩: الروم   

) |M ÷ƒ u t� sù r& Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ ã& ©# |Ê r& uρ ª! $# 4’ n? tã 5Ο ù= Ïæ tΛ s yz uρ 4’ n? tã  Ïµ Ïè øÿ xœ  Ïµ Î7 ù= s% uρ 

ρu_yèy≅Ÿ ãt?n’4 /tÇ|�ÎνÍ îÏ±t≈θuοZ ( ] ٥١٠ = ] ٢٣:  اجلاثـية  
١٩ = ٢٩٨٣ = ٥١٠ + ٢٠٧ + ٢٧١ + ٢٨٧ + ٢٠٨ + ٨٣٣ + ٦٦٧ × 

١٥٧  
) %è≅ö )Îχ� δè‰y“ #$!« δèθu #$;ùλç‰y“3 3 ( = ٥ × ١٩ = ٩٥   

) ÷ È⌡ s9 uρ |M øŠ s? r& t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# Èe≅ ä3 Î/ 7π tƒ# u $ ¨Β (#θ ãè Î7 s? y7 tF n= ö7 Ï% 4 !$ tΒ uρ |MΡ r& 8ìÎ/$tFÎ/ öΝ åκ tJn=ö6Ï% 4 
ρuΒt$ /tè÷ÒàγßΟ /ÎFt$/Îì8 %Ï6ö#s's /tè÷Ù< 4 ( = ٢٩ × ١٩ = ٥٥١    

≅Ÿ ( ترد العبارة القرآنية )القرآن الكرمي ( ويف كتاب اهللا تعاىل ..  ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# (  
لتصف لنا الذين أصبحوا أهالً للكتاب منذ إسرائيل ، أي الذين ورثوا الكتاب منذ ذلك 

�ƒÏℜu≅ ( وهكذا فنحن أمام مسألٍة كاملة تتكون من عنصرين مها ،.. احلني  ó Î) ( ، ) 

Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9$# ( ..   



 

) )Î ó�uℜÏƒ≅ (  =٣٣ ، ) &rδ÷≅Ÿ #$9ø6ÅGt≈=É (  =٤٣   
٤ × ١٩ = ٧٦ = ٤٣ + ٣٣  

 بأنه لو مجعنا عدد مرات ورود العبارة – أيضاً –وتتجلّى عظمة اإلعجاز القرآينّ 
≅Ÿ (القرآنية  ÷δ r& Ì � ø. Ïe%!$# ( ات ورود العبارةتني يف كتاب اهللا تعاىل ، مع عدد مراليت ترد مر 

مرة ، حلصلنا على العدد  ) ٣١( اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل  ) rδ÷≅Ÿ #$9ø6ÅGt≈=É& (القرآنية 

  .. ) ≅Î ó�uℜÏƒ( (  هو القيمة العددية لكلمة )٣٣(  وهذا العدد ، ) ٣٣( 

) )Î ó�uℜÏƒ≅ ( = ٣٣    

    ٣٣=  ] ) rδ÷≅Ÿ #$9ø6ÅGt≈=É ( ، ) &rδ÷≅Ÿ #$!%eÏ.ø� Ì& ( [عدد مرات العبارتني 
 تشري إىل أنّ إسرائيل كان بداية مسألة أهـل الكتـاب ،             القرآين وعظمة اإلعجاز .. 

وذلك من خالل ورود كلمة إسرائيل يف القرآن الكرمي بعدد مرات يساوي متاماً القيمـة               
≅Ÿ (العددية للعبارة القرآنية     ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 ƒ≅ (، فكلمة    ) #$ Ïℜ u� ó  Î) (     ترد يف القرآن الكرمي

≅Ÿ (هو ذاته القيمة العدديـة للعبـارة القرآنيـة           ) ٤٣( وهذا العدد   .. مرة   ) ٤٣(  ÷δ r& 

É=≈ tG Å6 ø9 $# ( ..  

) &rδ÷≅Ÿ #$9ø6ÅGt≈=É (  =٤٣  

  ٤٣=  يف القرآن الكرمي ) ≅Î ó�uℜÏƒ( (عدد مرات ورود كلمة 

t (بينما العبارة القرآنية     Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9  – بشكٍل عام    –ترد يف القرآن الكرمي      ) #$
فحـسب   .. r ة اليت أُنزلت على الرسول حممد     ف أهل الكتاب ومتبعي الرسالة اخلامت     لتص

السياق القرآين احمليط ذه العبارة القرآنية ، يكون بياا إما ألهل الكتاب ، وإما ملتبعـي                
  ..والصور القرآنية التالية تؤكّد هذه احلقيقة .. الرسالة اخلامتة ، وإما للطرفني معاً 

)  ∅ ãèyϑó¡tF s9 uρ zÏΒ zƒÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ à6Î=ö6s% z ÏΒuρ šÏ%©!$# (#þθ ä. u�õ°r& ” ]Œr& 

# Z��ÏW x. 4 (  ] ١٨٦:  آل عمران [  



 

) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øŠ¢¹uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% öΝä.$−ƒ Î) uρ Èβr& (#θà)®?  : النساء [  ) 4 #$!© #$
١٣١ [     
) tΠ öθu‹ ø9$# ¨≅Ïm é& ãΝä3 s9 àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛ uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅Ïm ö/ä3©9 öΝä3ãΒ$yèsÛ uρ @≅Ïm 

öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ|Á ósçR ùQ$# uρ zÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# àM≈ oΨ |Áós çRùQ $#uρ z ÏΒ tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ ä3Î=ö6s% ( ] 
  ] ٥ : املائدة
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−Gs? tÏ%©! $# (#ρä‹ sƒªB $# óΟ ä3uΖƒÏŠ # Yρâ“èδ $Y6 Ïès9 uρ z ÏiΒ šÏ%©!$# 

(#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ óΟä3Î=ö6 s% u‘$¤ÿä3ø9 $# uρ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# βÎ) ΛäΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β ( ] ٥٧ : املائدة [  

 (رآنية ورود العبارة الق  ..  ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% (   نا ننتـسبة ، يؤكّد أنيف هذه الصور القرآني

t (إىل ما تعنيه العبارة القرآنية       Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9  (، وإالّ لكانت هذه العبارة القرآنية        ) #$

 ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% (  ةزيادةً ال داعي هلا ، وهذا يتناىف مع عظمة الصياغة القرآني..  
لو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ إتيان اهللا تعاىل الكتاب إلنسان يعين وضع و.. 

هذا اإلنسان يف موقف املعرفة التامة حلقيقة الكتاب ذاته الذي آتاه اهللا تعاىل إياه ، وال يعين 
 :لمات ولو نظرنا يف النصوص القرآنية التالية حيث الك.. جمرد املعرفة العادية ذا الكتاب 

 ]]) $oΨ ÷� s?#u ( ، ) çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ( ، ) $ yϑßγ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ( [[  يعود الضمري فيها إىل اهللا سبحانه
  ..  وتعاىل 
) øŒÎ) uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβ$s%ö� àÿø9 $# uρ (   ] ٥٣: البقرة[   

) ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٨٧: البقرة  [  ) #$

) $oΨ ÷� s?# uuρ |¤ŠÏã tø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9    ]٢٥٣: البقرة  [  ) #$

) ô‰ s) sù !$ oΨ÷� s?# u tΑ# u tΛÏδ≡t� ö/Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑõ3Ïtø:$# uρ (   ]  ٥٤: النساء[   

) $ oΨ ÷� s?#u uρ 4 y›θãΒ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ $ YΖ�Î7 •Β (  ]  ١٥٣: النساء[   

) $ oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/y— ( ]  ١٦٣:  النساء[   



 

) $ uΖ ø‹¤ÿ s%uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈rO# u |¤ŠÏèÎ/ Èø⌠$# zΝtƒ ó� tΒ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒ $yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# ( 
çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ Ÿ≅ŠÅgΥM} $# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ (  ] ٤٦: املائدة[   

) ¢Ο èO $oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]١٥٤: األنعام  [   ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]١١٠: هود  [  ) #$

) $ oΨ ÷� s?#u uρ  y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٢: اإلسراء  [   ) #$

) $ oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/y— (  ]  ٥٥: اإلسراء[   

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ tβ$ s%ö�àÿ ø9 $# [ !$u‹ ÅÊ uρ # [� ø.ÏŒuρ šÉ) −FãΚù=Ïj9 ( ]  ٤٨:  األنبياء[   

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٤٩: املؤمنون  [   ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]٣٥: الفرقان  [   ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]٤٣: القصص  [  ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9    ]٢٣: السجدة  [  ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $̈Ζ oΨ tΒ 4’ n?tã 4y›θãΒ šχρã�≈ yδ uρ ∩⊇⊇⊆∪ $yϑßγ≈ uΖøŠ̄g wΥuρ $ yϑßγ tΒöθs%uρ zÏΒ É> ö�x6 ø9$# ÉΟŠÏàyè ø9 $# 

∩⊇⊇∈∪ öΝ ßγ≈ tΡ ÷� |ÇtΡ uρ (#θçΡ%s3 sù ãΝèδ tÎ7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ yϑßγ≈ oΨ ÷� s?# uuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# tÎ6oKó¡ ßϑø9 : الصافات [   ) #$
١١٧ – ١١٤[   
) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tGÅ3ø9    ]٤٥: فصلت  [   ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø:$# uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $# uρ (   ] ١٦: اجلاثية[   

) $ uΖ øŠ¤ÿ s%uρ † |¤ŠÏè Î/ Èø⌠$# zΟ tƒö� tΒ çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ Ÿ≅‹ÅgΥM}    ]٢٧: احلديد  [   ) #$

 ..ةوالعبارة القرآني ) zƒÏ%©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# (  ايف كتاب اهللا تعاىل ، دالال

oΨ$ ( [[ تتطابق بنسبة كبرية مع دالالت هذه العبارات القرآنية اليت حتوي الكلمات ÷� s?#u ( 



 

، ) çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ( ، ) $ yϑßγ≈ oΨ ÷� s?#u uρ ( [[  يعود الضمري فيها إىل اهللا – كما رأينا –واليت 
  ..   بحانه وتعاىل س

 كما – اليت تصور إتيان اهللا تعاىل للكتاب ، ختتلف دالالا وهذه العبارة القرآنية.. 
≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé (  عن الدالالت احملمولة بالعبارة القرآنية–نرى  tGÅ3ø9 ، حيث نرى  ) #$

zƒÏ%©!$# ãΝ ( فقوله تعاىل...  ) &θè?ρé#) ( صيغة املبين للمجهول ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 يصف  ) #$
  .. الذين خصهم اهللا تعاىل مبعرفة الكتاب الذي آتاهم إياه 

#$!©%tÏ (: ويف قوله تعاىل ..  uρ ãΝßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# šχθãmt� øÿtƒ !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( z ÏΒuρ 

É># t“ômF{$# tΒ ã� Å3Ζ ãƒ … çµŸÒ ÷èt/ 4 ö≅ è% !$ yϑ¯ΡÎ) ÝVó� É∆é& ÷βr& y‰ ç6 ôãr& ©! $# Iω uρ x8Î� õ°é& ÿÏµ Î/ 4 Ïµø‹ s9Î) (#θãã ÷Šr& 

ÏµøŠ s9Î) uρ É>$t↔tΒ ∩⊂∉∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& $̧ϑõ3ãm $wŠÎ/ {� tã 4 ÈÈ⌡ s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Νèδ u !# uθ÷δ r& $ tΒy‰÷è t/ x8 u!%ỳ zÏΒ 

ÉΟ ù=Ïèø9 $# $ tΒ y7 s9 zÏΒ «! $# ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 5X#uρ (   ] ني  ] ٣٧ – ٣٦: الرعدنرى أنَّ املعني ،

!©%tÏ ( بالعبارة القرآنية $#uρ ãΝßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 هم من خواص املسلمني ، بدليل قوله تعاىل  ) #$

) šχθãm t�øÿ tƒ !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ( (  ذه العبارة ونستبدل املعنيهنا –، وال ميكن أن ي – 

≅Ÿ ( بـ ÷δ r& É=≈tGÅ6ø9 متبعي رساليت موسى وعيسى عليهم السالم ، وال ميكن أن من  ) #$

≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé ( يستبدلوا بالذين تعنيهم العبارة القرآنية tGÅ3ø9 $# ( ..  
y7 ( ويف قوله تعاىل..  Ï9≡x‹x. uρ $ oΨ ù=yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ< tΡ # xρß‰ tã tÏÜ≈ u‹x© Ä§Ρ M} $# Çd Éfø9 $# uρ Çrθãƒ 

öΝ ßγàÒ÷è t/ 4’ n<Î) <Ù ÷èt/ t∃ã� ÷zã— ÉΑ öθ s)ø9 $# # Y‘ρá� äî 4 öθ s9uρ u!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθè=yè sù ( öΝ èδ ö‘x‹sù $ tΒuρ šχρç� tI øÿ tƒ 

∩⊇⊇⊄∪ #xöóÁ tGÏ9 uρ ÏµøŠs9 Î) äοy‰ Ï↔øùr& t Ï%©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ Íο t�ÅzFψ $$ Î/ çνöθ |Ê÷� z� Ï9 uρ (#θèùÎ� tIø) u‹Ï9 uρ $ tΒ Ν èδ 

šχθèù Î�tI ø)•Β ∩⊇⊇⊂∪ u� ö� tósù r& «! $# Èö tGö/r& $Vϑ s3ym uθèδ uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6øŠs9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Wξ¢Á xÿãΒ 4 
tÏ%©!$#uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθßϑn=ôè tƒ … çµ̄Ρ r& ×Α ¨” t∴ãΒ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd,ptø:$$Î/ ( Ÿξ sù ¨sðθä3 s? š∅ ÏΒ tÎ�tI ôϑßϑø9 $# 

tÏ%©!$#uρ ÞΟ ( قوله تعاىل، نرى أنَّ املعنيني ب ] ١١٤ – ١١٢: األنعام [   ) ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# (  



 

هم أيضاً من خواص املسلمني الذين يعلمون أنَّ القرآن الكرمي مرتَّل من اهللا تعاىل ، وال 
≅Ÿ (  أن يكونوا من املعنيني بالعبارة القرآنية– أبداً –ميكن  ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 ، وال ميكن أن  ) #$

≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé (  بالعبارة القرآنيةيكونوا من املعنيني tGÅ3ø9 $# ( ..  
  : ولننظر يف قوله تعاىل .. 
) tΑ$s%uρ tÏ%©!$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ Ÿωöθ s9 $ uΖßϑÏk=s3ãƒ ª!$# ÷ρr& !$ oΨ�Ï? ù' s? ×π tƒ# u 3 š� Ï9≡x‹x. tΑ$s% šÏ%©!$# ÏΒ 

Ν ÎγÎ=ö7 s% Ÿ≅ ÷WÏiΒ óΟ ÎγÏ9 öθs% ¢ ôM yγ t7≈ t±n@ óΟ ßγç/θè=è% 3 ô‰ s% $̈Ψ ¨� t/ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθãΖ Ï%θãƒ ∩⊇⊇∇∪ !$̄Ρ Î) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& 

Èd,ys ø9 $$Î/ #Z�� Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡ uρ ( Ÿω uρ ã≅ t↔ó¡è@ ôtã É=≈ptõ¾ r& ÉΟŠÅs pgø:$# ∩⊇⊇∪ s9 uρ 4yÌö� s? y7Ψ tã ßŠθåκ u� ø9$# Ÿω uρ 

3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# 4®L ym yìÎ6 ®Ks? öΝ åκtJ ¯=ÏΒ 3 ö≅ è% �χÎ) “y‰ èδ «! $# uθèδ 3“y‰ çλù; $# 3 ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨? $# Νèδ u !# uθ÷δ r& y‰ ÷èt/ 

“Ï%©!$# x8u !%ỳ zÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $#   $ tΒ y7 s9 zÏΒ «! $# ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿω uρ A��ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊃∪ tÏ%©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# 

… çµtΡθè=÷Gtƒ ¨, ym ÿÏµÏ? uρ ŸξÏ? y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 3  tΒuρ ö�àÿ õ3tƒ  ÏµÎ/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρç�Å£≈ sƒø:$# ∩⊇⊄⊇∪ 

ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρã� ä. øŒ$# zÉL yϑ÷èÏΡ ûÉL ©9 $# àM ôϑyè÷Ρ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ ’ ÎoΤr& uρ óΟä3 çGù=�Òsù ’ n?tã tÏϑn=≈ yèø9 البقرة [  )  #$

 :١٢٢ – ١١٨ [ ..  
tÏ%©!$# ãΝ ( هنا على الرغم من ورود العبارة القرآنية..  ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# (  وسط نص

يذكر فيه اليهود والنصارى وبنو إسرائيل ، إالَّ أنَّ دالالا ال ميكن أن تصف طائفةً يتلون 
 #$!©%tÏ ( فمن جهة مجيع املعنيني بقوله تعاىل.. القرآن الكرمي حق تالوته من أهل الكتاب 

ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 حق ) الكتاب الذي آتاهم اهللا تعاىل إياه ( كتاب املعين هنا يتلون ال ) #$
فلو أنَّ كلَّ أهل .. تالوته ، وهذا ال ميكن أبداً محله على تالوة أهل الكتاب للقرآن الكرمي 
≅Ÿ ( الكتاب يتلون القرآن الكرمي حق تالوته ملا كانوا من املعنيني بقوله تعاىل ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 

( ..  



 

!©%tÏ ( هذه العبارة القرآنيةوورود ..  $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 يف سياٍق يعين أنبياء اهللا  ) #$
 ويأمرنا من بعده أن نقتدي داهم ، يبين لنا rتعاىل الذين يأمر اهللا تعاىل نبيه حممداً 

  ..  حقيقة الدالالت اليت حتملها هذه العبارة القرآنية 
) ................ Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ yì|¡ uŠø9$# uρ }§çΡθãƒ uρ $ WÛθä9 uρ 4 yξà2 uρ $ oΨ ù=�Ò sù ’ n?tã tÏϑn=≈ yèø9 $# 

∩∇∉∪ ôÏΒuρ óΟ Îγ Í←!$ t/#u öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒÍh‘èŒuρ öΝ ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λ àι≈uΖ ÷� t7 tGô_$# uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∇∠∪ 

y7 Ï9≡sŒ “y‰ èδ «! $# “Ï‰öκ u‰  ÏµÎ/ tΒ â !$t± o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 öθ s9 uρ (#θä. u�õ° r& xÝÎ6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θçΡ%x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈tGÅ3 ø9$# u/ õ3çtø:$# uρ nο§θ ç7‘Ζ9$# uρ 4 βÎ*sù ö� àÿõ3 tƒ $pκ Í5 ÏIω àσ̄≈ yδ ô‰s) sù 

$ uΖù=©. uρ $ pκ Í5 $YΒöθ s% (#θÝ¡øŠ ©9 $ pκÍ5 šÌ� Ïÿ≈s3Î/ ∩∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# “ y‰yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1y‰ßγ Î6sù ÷νÏ‰ tFø%$# 3 ≅ è% 

Hω öΝ ä3è=t↔ó™ r& Ïµø‹ n=tã # ·�ô_ r& ( ÷βÎ) uθèδ �ωÎ) 3“t� ø. ÏŒ šÏϑn=≈ yèù=Ï9 (   ] ٩٠ – ٨٦: األنعام [ ..  
≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé ( فكما أنَّ العبارة القرآنية..  tGÅ3ø9$# ( تعين تعين أهل الكتاب و

 #$!©%tÏ ( املسلمني وذلك حسب السياق القرآين احمليط ا ، كذلك نرى أنَّ العبارة القرآنية

ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# (  تعين أحياناً بعض املنتمني للرساالت السابقة وتعين أحياناً بعض
  ..املنتمني للرسالة اخلامتة ، وذلك حسب السياق القرآين احمليط 

tÏ%©!$# ãΝ ( يف قوله تعاىل التايل لنرى كيف أنَّ هذه العبارة القرآنيةولننظر ..  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u 

|=≈ tGÅ3ø9 !©%tÏ ( هلا دالالا اليت متيزها عن دالالت العبارة القرآنية ) #$ $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# ( ، 
  ..فقد وردت هاتان العبارتان القرآنيان يف ذات النص 

) ô‰ s% 3“t� tΡ |= �=s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï!$ yϑ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠÏj9 uθãΨ n=sù \' s#ö7 Ï% $yγ9 |Êö� s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éfó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖä. (#θ—9 uθsù öΝ ä3yδθã_ ãρ … çνt� ôÜ x© 3 ¨βÎ) uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

tβθßϑn=÷èu‹ s9 çµ̄Ρ r& ‘, ysø9 $# ÏΒ öΝÎγ În/ §‘ 3 $ tΒuρ ª! $# @≅ Ïÿ≈ tóÎ/ $ £ϑtã tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪ ÷È⌡s9 uρ |M øŠs? r& tÏ%©!$# (#θè?ρé& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7π tƒ# u $ ¨Β (#θãèÎ7 s? y7 tFn=ö7 Ï% 4 !$tΒuρ |MΡ r& 8ìÎ/$ tFÎ/ öΝ åκtJ n=ö6Ï% 4 $tΒuρ Οßγ àÒ÷è t/ 8ìÎ/$tF Î/ s' s#ö6 Ï% <Ù ÷èt/ 4 



 

ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨? $# Νèδ u !# uθ÷δ r& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ x8 u!$ y_ š∅ÏΒ ÄΝ ù=Ïèø9 $#   š� ¨ΡÎ) # ]ŒÎ) zÏϑ©9 šÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇⊆∈∪ 

tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# … çµtΡθèù Ì�÷è tƒ $ yϑx. tβθèùÌ� ÷è tƒ öΝèδ u !$ oΨ ö/r& ( ¨βÎ) uρ $Z)ƒÌ� sù öΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ tβθßϑçGõ3 u‹ s9 

¨,ys ø9 $# öΝèδ uρ tβθßϑn=ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪ ‘, ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( Ÿξsù ¨sðθä3s? z ÏΒ t Î�tI ôϑßϑø9$# ∩⊇⊆∠∪ 9e≅ ä3Ï9 uρ îπ yγô_ Íρ uθèδ 

$ pκ�Ïj9 uθãΒ ( (#θà)Î7 tFó™ $$sù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# 4 tø r& $ tΒ (#θçΡθä3s? ÏN ù' tƒ ãΝä3Î/ ª!$# $·èŠÏϑ y_ 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« 

Ö�ƒÏ‰ s% (   ] ١٤٨ – ١٤٤: البقرة [ ..  

tÏ%©!$# ÞΟ ( رى أنَّ املعنيني بقوله تعاىلهنا ن..  ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈tGÅ3ø9 يعرفون هذا الكتاب  ) #$

… (الذي آتاهم اهللا تعاىل إياه كما يعرفون أبناءهم ، فالضمري يف كلمة  çµtΡθèù Ì�÷è tƒ (  يعود إىل
  ..  الكتاب الذي آتاهم اهللا تعاىل إياه 

tÏ%©!$# ÞΟ ( ولننظر إىل العبارة القرآنية..  ßγ≈ oΨ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 يف السياق القرآين احمليط  ) #$
ا يف قوله تعاىل التايل ، لنرى كيف أنَّ هذه العبارة القرآنية ال خترج دالالا عن دالالا 

  ..يف العبارات األخرى اليت رأيناها 
 ) uθèδ uρ ã�Ïδ$s)ø9 $# s−öθ sù ÍνÏŠ$t6 Ïã 4 uθèδ uρ ãΛÅ3ptø:$# ç��Î7 sƒø:$# ∩⊇∇∪ ö≅ è% ‘“r& >óx« ç� t9ø. r& Zοy‰≈ pκ y− ( È≅ è% 

ª! $# ( 7‰‹Íκ y− Í_øŠt/ öΝä3 oΨ÷� t/ uρ 4 zÇrρé&uρ ¥’ n<Î) # x‹≈ yδ ãβ# uö� à) ø9$# Ν ä.u‘É‹Ρ T{ ÏµÎ/ .tΒuρ x÷n=t/ 4 öΝ ä3§Ψ Î←r& 

tβρß‰ pκô¶ tFs9 �χr& yìtΒ «! $# ºπ yγÏ9# u 3“t�÷zé& 4 ≅ è% Hω ß‰pκ ô− r& 4 ö≅ è% $yϑ¯Ρ Î) uθ èδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ Í_̄Ρ Î) uρ Ö ü“Ì� t/ 

$®ÿ ÊeΕ tβθä.Î� ô³è@ ∩⊇∪ tÏ%©!$# ÞΟßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# …çµ tΡθèùÍ� ÷ê tƒ $ yϑx. šχθèùÌ� ÷è tƒ ãΝèδ u !$oΨ ö/ r& ¢ tÏ%©!$# 

(# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡr& óΟ ßγsù Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊄⊃∪ ôtΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ x. ÷ρr& z> ¤‹ x. 

ÿÏµ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 3 … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßxÎ=øÿ ãƒ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ tΠöθ tƒ uρ öΝ èδ ç� à³øtwΥ $ YèŠÏΗsd §Ν èO ãΑθà)tΡ tÏ%©# Ï9 (#þθ ä.u� õ°r& tø r& 

ãΝ ä.äτ!%x. u� à° tÏ%©!$# öΝ çFΖ ä. tβθßϑãã ÷“s? (   ] ٢٢ – ١٨: األنعام [ ..  
!©%zƒÏ ( ولننظر إىل العبارة القرآنية..  $# ãΝßγ≈ uΖ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9$# ÏΒ  Ï&Î# ö7 s% Ν èδ ÏµÎ/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

  ..يف السياق القرآين احمليط ا  )



 

) $ tΒuρ |MΖä. É= ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9 $# øŒÎ) $ oΨ ÷ƒyŠ$tΡ Å3≈ s9 uρ Zπ yϑôm§‘  ÏiΒ š� Îi/¢‘ u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒöθs% !$ ¨Β Ν ßγ9 s? r& 

ÏiΒ 9�ƒÉ‹̄Ρ ÏiΒ š� Î=ö6s% öΝßγ ¯=yès9 tβρã� �2 x‹tF tƒ ∩⊆∉∪ Iω öθs9 uρ βr& Ν ßγt6ŠÅÁè? 8π t7ŠÅÁ•Β $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% 

öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& (#θä9θà) u‹sù $ oΨ −/u‘ Iω öθs9 |M ù=y™ö‘r& $ uΖ øŠs9 Î) Zωθß™ u‘ yìÎ7 ®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u šχθä3tΡ uρ š∅ÏΒ 

tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ∩⊆∠∪ $ £ϑn=sù ãΝ èδ u!% ỳ ‘,ys ø9 $# ôÏΒ $ tΡÏ‰Ζ Ïã (#θä9$s% Iω öθs9 š†ÎAρé& Ÿ≅÷W ÏΒ !$ tΒ š† ÎAρé& #y›θãΒ 4 
öΝ s9 uρr& (#ρã�àÿ ò6tƒ !$yϑÎ/ u’ ÎAρé& 4y›θãΒ  ÏΒ ã≅ ö6s% ( (#θä9$s% Èβ# t� ósÅ™ # t� yγ≈ sà s? (# þθä9$s% uρ $ ¯ΡÎ) 9e≅ ä3Î/ tβρã� Ïÿ≈x. 

∩⊆∇∪ ö≅ è% (#θè? ù' sù 5=≈tGÅ3Î/ ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθèδ 3“y‰ ÷δ r& !$yϑåκ ÷] ÏΒ çµ÷èÎ7 ¨? r& βÎ) óΟ çFΖ à2 šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊆∪ 

βÎ*sù óΟ©9 (#θç7ŠÉftF ó¡o„ y7 s9 öΝ n=÷æ$$ sù $ yϑ¯Ρr& šχθãèÎ7 −Ftƒ öΝèδ u !# uθ÷δ r& 4 ôtΒuρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑÏΒ yìt7 ©?$# çµ1uθ yδ Î� ö� tóÎ/ 

“W‰ èδ š∅ÏiΒ «! $# 4 �χÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθ s) ø9$# tÏϑÎ=≈©à9 $# ∩∈⊃∪ * ô‰s) s9 uρ $uΖ ù=¢¹uρ ãΝ ßγs9 tΑ öθ s)ø9 $# 

öΝ ßγ̄=yè s9 šχρã� ©. x‹tG tƒ ∩∈⊇∪ zƒÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ Ï&Î# ö7 s% Ν èδ Ïµ Î/ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ #sŒÎ) uρ 

4‘n=÷F ãƒ öΝ Íκö� n=tã (#þθ ä9$s% $ ¨Ζ tΒ#u ÿÏµ Î/ çµ̄Ρ Î) ‘,ys ø9 $#  ÏΒ !$uΖ În/ §‘ $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. ÏΒ Ï& Î#ö7 s% tÏϑÎ=ó¡ãΒ ∩∈⊂∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 

tβöθ s? ÷σãƒ Ν èδ t�ô_ r& È÷ s?§� ¨Β $ yϑÎ/ (#ρç� y9|¹ tβρâ u‘ô‰ tƒuρ Ïπ uΖ|¡ ysø9 $$Î/ sπ y∞ ÍhŠ¡¡9 $# $£ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖ ø%y— u‘ šχθà) ÏÿΨ ãƒ 

  .. ] ٥٤ – ٤٦: القصص [   )
zƒÏ%©!$# ãΝ ( القول بأنَّ املعنيني بالعبارة القرآنية..  ßγ≈ uΖ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ Ï&Î# ö7 s% (  هم أهل

 يف rآتاهم اهللا تعاىل التوراة واإلجنيل من قبل القرآن الكرمي ، ومسعوا بالنيب الكتاب الذين 
. ..يتناقض مع املقدمة اليت انطلق منها هذا القول .. هذا القول .. حياته وآمنوا به 
zƒÏ%©!$# ãΝ (فالعبارة القرآنية  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 ة متبعي التورا) حسب تلك املقدمة ( تعين  ) #$

ÏΒ  (واإلجنيل ، والضمري يف العبارة  Ï&Î# ö7s% (  ) مةيعود إىل القرآن ) حسب تلك املقد
بناء على كلِّ ذلك فإنَّ كلَّ أهل الكتاب قد آمنوا ودون استثناء بالقرآن الكرمي .. الكرمي 
) zƒÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ Ï&Î# ö7 s% Νèδ Ïµ Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (  ..يف التفسري ينقضه وه ذا فساد

  ..كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ، وينقضه الواقع مجلةً وتفصيال 



 

( سياق الكالم السابق هلذه العبارة القرآنية يؤكِّد أنَّ املخاطبني ليسوا أهل الكتاب .. 
$ u‘É‹ΖçFÏ9 ( [[ :، فالعبارات ) أتباع الرسالتني السابقتني للرسالة اخلامتة  YΒöθs% !$ ¨Β Νßγ9 s? r& ÏiΒ 

9�ƒÉ‹ ¯Ρ  ÏiΒ š� Î=ö6s% ( ، ) $oΨ −/ u‘ Iωöθ s9 |M ù= y™ö‘r& $ uΖøŠ s9Î) Zωθß™ u‘ yìÎ7 ®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u šχθä3tΡ uρ š∅ÏΒ 

tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ( ، ) (#θä9$s% Iω öθs9 š†ÎAρé& Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ š†ÎAρé& #y›θãΒ 4 ( ، ) (#θä9$s% Èβ# t�ós Å™ # t� yγ≈ sàs? 

(# þθä9$s%uρ $ ¯Ρ Î) 9e≅ ä3Î/ tβρã� Ïÿ≈x. ( [[  تؤكِّد أنَّ املخاطبني هم بعض قوم النيب ،r ..  ويستمر

zƒÏ%©!$# ãΝ ( سياق الكالم عن هؤالء إىل أن يصل إىل العبارة ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 ، لتبدأ بعد  ) #$

≈zƒÏ%©!$# ãΝßγ (ذلك عبارة قرآنية تبين حقيقة املعنيني بالعبارة  uΖ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 ، وهذه  ) #$

#ÏΒ Ï&Î ( العبارة هي ö7 s% Ν èδ Ïµ Î/ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ (  ...فالكلمتان ) ÏΒ  Ï&Î# ö7s% (  من : تعنيان
قبل إتيان اهللا تعاىل هلم الكتاب هم ذا الكتاب يؤمنون ، وهذا شبيه بعبارة قرآنية يف اآلية 

Ρ̄$ (التالية هلذه اآلية مباشرة  Î) $̈Ζ ä. ÏΒ Ï& Î#ö7 s% tÏϑÎ=ó¡ãΒ (  أي من قبل إتيان اهللا تعاىل هلم ،
  ..فكيف يكون ذلك ؟ .. الكتاب كانوا مسلمني 

zƒÏ%©!$# ãΝ (لقد بينا أنَّ العبارة القرآنية ..  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 تعين النخبة الذين آتاهم  ) #$
رد معرفة عادية كغريهم اهللا تعاىل الكتاب إتياناً يعرفون به حقيقة هذا الكتاب ، وليس جم

zƒÏ%©!$# ãΝ ( فهؤالء املعنيون بقوله تعاىل.. من الذين يعرفون أنه من عند اهللا تعاىل  ßγ≈ uΖ ÷� s?# u 

|=≈ tGÅ3ø9  آمنوا بالقرآن الكرمي وأسلموا قبل إتيان اهللا تعاىل هلم – يف النص األخري – ) #$

t ( انوا من الذين تعنيهم العبارة القرآنيةالكتاب ، فقبل إتيان اهللا تعاىل هلم الكتاب ك Ï%©! $# 

(#θè?ρé& |=≈tGÅ3 ø9$# ( ةنا أنَّ العبارة القرآنيوقد بي ، ) tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3 ø9$# (  تعين أهل الكتاب
  .. وتعين املسلمني ، وذلك تبعاً للسياق القرآين احمليط 

zƒÏ%©!$# ãΝ (والعبارة القرآنية ..  ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 نرى فيها أنَّ إتيان الكتاب ال يأيت  ) #$

ãΝ ( بصيغة املبين للمجهول ßγ≈ uΖ ÷� s?#u (  ، فهو بصيغة املعلوم ويتعلَّق باهللا سبحانه وتعاىل ،
فبعد إميام ..  يصف اخلصوصية الواقفة على معرفة حقيقة الكتاب – كما قلنا –ولذلك 



 

تعاىل ، وبعد وقوفهم على حقيقته وقوفاً يتميزون به عن بأنَّ هذا الكتاب من عند اهللا 
غريهم من املؤمنني بإنزاله من عند اهللا تعاىل ، بعد ذلك ، آتاهم اهللا تعاىل املعرفة احلق ذا 

  ..الكتاب 
tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3 ( بينما يف العبارة القرآنية..  ø9$# ( نرى فيها صيغة املبين للمجهول 
) (#θè?ρé& ( ةوهي تشمل ساحة واسعة أوسع من الساحة اليت تشملها العبارة القرآني ) 

zƒÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# (  ..ةون بالعبارة القرآنيفاملعني ) tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3 ø9$# (  ال

 #$!©%zƒÏ (نية يقفون وقوفاً كامالً على حقيقة هذا الكتاب كما يقف املعنيون بالعبارة القرآ

ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# ( ..  
قوله تعاىل التايل حيث نرى كيف أنَّ وهذه احلقيقة تتجلّى معنا حينما ننظر يف .. 

$$!©%tÏ ( العبارة القرآنية sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tFÅ6ø9 هلا دالالا اليت متيزها عن دالالت العبارة  ) #$

≅Ÿ (القرآنية  ÷δ r& É=≈tGÅ6ø9  دالالا اليت متيزها عن صنف ثالث هم من املسلمني ا، وهل ) #$

≈=| &tÏ%©!$# (#θè?ρé (املعنيني بقوله تعاىل  tGÅ3ø9$# ( ..    
 ) ã≅ ø?$# !$ tΒ z Çrρé& y7 ø‹ s9Î) š∅ÏΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟ Ï%r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# ( �χÎ) nο4θ n=¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζ s? Ç∅ tã 

Ï !$t±ós xÿ ø9$# Ì� s3Ζ ßϑø9 $#uρ 3 ã�ø. Ï%s!uρ «! $# ç�t9ò2 r& 3 ª! $#uρ ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ tβθãè oΨ óÁs? ∩⊆∈∪ * Ÿω uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& 

É=≈ tGÅ6ø9 $# �ω Î) ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& �ω Î) tÏ%©!$# (#θßϑn= sß óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( (# þθä9θè%uρ $ ¨Ζ tΒ#u ü“ Ï%©! $$Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠ s9 Î) 

tΑ Ì“Ρ é&uρ öΝà6ö‹ s9 Î) $ oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰Ïn≡uρ ßøtwΥuρ … çµs9 tβθßϑÎ=ó¡ ãΒ ∩⊆∉∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) 

|=≈ tFÅ6ø9 $# 4 tÏ%©!$$ sù ãΝ ßγ≈ uΖ÷� s?# u |=≈ tFÅ6ø9 $# šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/ ( ôÏΒuρ Ï Iω àσ̄≈ yδ tΒ ßÏΒ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 4 $ tΒuρ 

ß‰ ysøg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ �ωÎ) tβρã� Ïÿ≈x6ø9   .. ] ٤٧ – ٤٥: لعنكبوت ا[   ) #$
tÏ%©!$$sù ãΝ ( فالعبارة القرآنية ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tFÅ6ø9 ال تعين أهل الكتاب ، فهؤالء  ) #$

y7 ( )القرآن الكرمي ( املعنيون ذه العبارة القرآنية يؤمنون بكتاب اهللا تعاىل  Ï9≡x‹ x.uρ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& 



 

š� ø‹s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# 4 tÏ%©!$$ sù ãΝßγ≈ uΖ÷� s?# u |=≈ tFÅ6ø9 $# šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ Ïµ Î/ ( (  .. وهناك صنف آخر

ôÏΒuρ Ï ( من املسلمني يصفهم اهللا تعاىل بقوله Iωàσ ¯≈ yδ tΒ ßÏΒ÷σ ãƒ  ÏµÎ/ 4 (  وهناك صنف ،

$ (خمتلف ال يؤمن بالقرآن الكرمي  tΒuρ ß‰ys øgs† !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔Î/ �ω Î) tβρã� Ïÿ≈x6ø9 $# ( ..  
!©%zƒÏ ( نيةإذاً العبارة القرآ..  $# ãΝ ßγ≈ uΖ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9$# (  تصف النخبة واخلواص من

tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3 (املعنيني بالعبارة القرآنية  ø9$# ( .. وبالتايل فهؤالء الذين آتاهم اهللا تعاىل 
 نيةالكتاب يعرفون حقيقته معرفة كبرية ، ولذلك نرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ العبارة القرآ

) … çµtΡθèùÍ�÷ê tƒ $ yϑx. šχθèùÌ�÷è tƒ ãΝ èδ u!$ oΨ ö/r& ¢ (  تني يف كتاب اهللا تعاىل ، تتعلَّقواليت ترد مر ،

zƒÏ%©!$# ãΝ ( بالعبارة القرآنية ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 حصراً ، فكون إتيان الكتاب هلم هو من  ) #$
  ..فون أبناءهم عند اهللا تعاىل يقتضي أنهم يعرفون هذا الكتاب كما يعر

) tÏ%©! $# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# … çµtΡθèùÌ� ÷è tƒ $ yϑx. tβθèùÌ� ÷è tƒ öΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ( ¨β Î)uρ $Z)ƒÌ�sù öΝßγ ÷ΖÏiΒ 

tβθßϑçGõ3u‹ s9 ¨,ys ø9$# öΝèδ uρ tβθßϑn=ôètƒ (   ] ١٤٦: البقرة[   

) tÏ%©!$# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# … çµtΡθèùÍ� ÷ê tƒ $ yϑx. šχθèùÌ� ÷è tƒ ãΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ¢ tÏ%©!$# (#ÿρ ç� Å£yz öΝ åκ|¦àÿΡ r& 

óΟ ßγsù Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ (   ] ٢٠: األنعام[   

… ( وورود كلمة..  çµtΡθèù Ì�÷è tƒ ( ةني بالعبارة القرآنيبصيغة املضارع دليلٌ على أنَّ املعني 
) tÏ%©!$# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9$# ( ن األيام ليسوا فئةً كانت يف يوم م ) لعصر اجليل األو (

… (هذه الصيغة .. وانتهت  çµtΡθèùÌ� ÷ètƒ ( ني بقوله تعاىلتدلّ على أنّ املعني ) zƒÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u 

|=≈ tGÅ3ø9   ..هم أناس هلم وجودهم يف كلِّ زماٍن ومكان  ) #$
… ( الضمري يف كلمة  .. إذاً  ..  çµ tΡθ èù Ì� ÷è tƒ (    إىل ذات الكتـاب     يف هاتني اآليتني يعود 

  ..الذي آتاه اهللا تعاىل للمعنيني يف كلِّ آية كرمية 



 

≈ÞΟ (وهكذا فصفة   . .... n= ó™ M}  ،  rاليت اكتملت باملنهج الذي أُنزل على حممد         ) 3 #$

≈Ç (، وصفة   ) احلق املطلق   ( حيث حفظت الشعائر ، كما رأينا يف النظرية الثالثة           yϑƒ M} $# 4 
دة السليمة تؤخذ من نص حفظه اهللا تعاىل ، تكـون مـع العبـارة               أيضاً ، حيث العقي    )

≅Ÿ (القرآنية   ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9  (احلد األول من معادلة حدها الثاين تصوره العبارة القرآنية           ) #$

t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 ، هذه املعادلة نراها معادلةً رقمية تبين عظمة اإلعجاز القـرآين           ..  ) #$
  ..ودقّة املصطلحات القرآنية 
) ÞΟ≈ n=ó™ M}$# 3 (  +) Ç≈ yϑƒM} $# 4 ( + ) Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9$# (   

 =٨٥ = ٤٣ + ١٧ + ٢٥  
) #$!©%Ït &éρ?èθ#( #$9ø3ÅGt≈=| (  =٨٥  

) t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ( = ) Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ( + ) ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 ( + ) Ç≈ yϑƒ M} $# 4 (   
احنرافاً خرجوا به   ) الرجوع  ( د رأينا أنّ احنراف بعض الذين هادوا يف مسألة اهلود           وق

ßŠθ (عن صفة اإلميان خروجاً ائياً ، جعلهم يتصفون بصفة           ßγ uŠ ø9 ، ولذلك يصفهم اهللا     ) #$
  ..تعاىل بأنهم أشد الناس عداوةً للذين آمنوا 

) * ¨β y‰Éf tGs9 £‰ x©r& Ä¨$̈Ψ9$# Zοuρ≡y‰ tã tÏ%©#Ïj9 (#θãΨ tΒ#u yŠθßγ u‹ø9 $# šÏ%©!$# uρ (#θä. u�õ°r& ( ( ] املائدة 
 :٨٢ [   

 (وهم يف هذه النقطة خيتلفون عـن        .. فلو كان عندهم إميانٌ ملا وصفوا ذه الصفة         

3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 ، الذين تاهوا يف مسألة االنتصار هللا تعاىل كما رأينا ، فالنصارى منهم مـن                ) #$
  ..ان باهللا تعاىل وقد يؤمن عنده قابلية اإلمي

) ¨β Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u š Ï% ©! $# uρ (#ρßŠ$yδ 3“t�≈ |Á̈Ζ9 $# uρ šÏ↔Î7≈ ¢Á9 $# uρ ôtΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ 

Ì� Åz Fψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ öΝ ßγ n= sù öΝ èδ ã� ô_ r& y‰Ψ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s† ( ] 
  ] ٦٢: قرة الب



 

ولذلك فاليهود والكافرون واملشركون يشكّلون عناصر مسألٍة كاملـة ، تـصدق        .. 
  ..تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 
) ßŠθßγ uŠø9 $# (  +) βρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# (  +) χθä. Î� ô³ßϑø9$# (  

  =٧ × ١٩ = ١٣٣ = ٥٤ + ٤٢ + ٣٧  
مسألةً كاملـةً ، تبـين      )  ِمن الِْكتـِب    الَِّذين أُوتوا نِصيباً  ( ويصور لنا القرآن الكرمي     

  ..خروجهم عن املنهج السليم الذي أراده اهللا تعاىل 
) óΟ s9r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβöθ tã ô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tFÅ2 «! $# zΝä3ós uŠÏ9 

óΟ ßγoΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’ ¯<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊÌ� ÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$ s%  s9 $ oΨ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) 

&rƒ−$ΒY$ Β¨è÷‰ßρŠy≡N; ( ρuîx�¡δèΝö ûÎ’ ŠÏƒΨÏγÎΟ Β¨$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtÿøIt�çρχš (  ] ٢٤ – ٢٣: آل عمران[  = 
٨٩٢  
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈tGÅ3 ø9$# tβρç� tIô± o„ s's#≈ n=�Ò9 $# tβρß‰ƒÌ� ãƒ uρ βr& (#θ�=ÅÒs? 

#$9¡¡6Î‹≅Ÿ (  ] ٣٨٤ =  ]٤٤: النساء   
) öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁtΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθãΨÏΒ÷σ ãƒ ÏM ö6 Éfø9 $$Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9$# uρ 

ρuƒt)àθ9äθβt 9Ï#©%Ït .xÿx�ãρ#( δy≈¯σàωIÏ &rδ÷‰y“3 ΒÏz #$!©%Ït u#ΒtΨãθ#( ™y6Î‹ξ ̧(  ] ٥٤٨ =  ]٥١: النساء   
٩٦ × ١٩ = ١٨٢٤  =٥٤٨ + ٣٨٤ + ٨٩٢  

فالذين أُوتوا نصيباً من الكتاب مسألة كاملة توازي من حيث اإلعراض عن منهج اهللا              
تعاىل واإلميان باجلبت والطاغوت املسألة السابقة اليت جتمع اليهود مع الكافرين واملشركني            

 هلذه املسألة الكاملة تساوي متاماً القيمة العددية للمـسألة          ، ولذلك نرى أنّ القيمة العددية     
  .. السابقة 

) #$!©%Ïš &éρ?èθ#( ΡtÁÅŠ7Y$ ΒiÏz #$9ø6ÅGt≈=É ( = ٧ × ١٩ = ١٣٣  
يف انتمائـه  ( وهكذا نرى أنّ لكلِّ أمٍة منهجها ، ولكلِّ منهٍج درجته من املصداقية      .. 

ومن الثواب ، ولكلِّ فرٍد يف كلِّ أمٍة إميانه وعمله ضمن           وسقفَه من اخلالص    ) إىل اهللا تعاىل    



 

ونرى أيضاً أنه كلما اقترب املنهج من الربهان احلق ،          .. إطار منهج األمة اليت ينتمي إليها       
وكلّما اقترب علم اإلنسان ذا احلق ، كلّما ارتفع اإلنسان إىل مرتبٍة يضاعف فيها الثواب               

  ..والعقاب كما رأينا 
ولذلك قد يصل اإلنسان بعمله وإخالصه وإميانه من خالل منهٍج أقـلّ حقيقـة               . .

ومصداقية ، إىل مرتبٍة أعلى من تلك اليت يصل إليها إنسانٌ آخر ينتمي إىل منـهٍج أكثـر                  
حقيقة ومصداقية ، وذلك إذا عمل األول بصدٍق وإخالٍص ملا يؤمن به دون أن يعلم املنهج                

 اإلنسان الثاين ، وإذا قصر اإلنسان الثاين بعمله وفق املنـهج احلـق              احلق الذي ينتمي إليه   
  ..الذي يعلمه 

 وزوجاته واحلواريني بعد رؤيتهم للربهان ، تتضاعف        rوقد رأينا كيف أن الرسول      
عقوبتهم فيما لو متّ الوقوع يف اخلطأ ، وهذا يرجع إىل كوم أعلم من غريهـم حبقيقـة                  

فالعلم باحلقيقة يسمو باإلنسان إىل درجٍة ترفع من مـسؤوليته          . .املنهج الذي يعملون به     
إن جحد مبا ميليه    ( ، ومن درجة عقابه     ) إن عمل مبا ميليه عليه ما يعلم        ( ومن درجة ثوابه    

وحكمة اهللا تعاىل تحيط باألمور ، فلو علم اهللا تعاىل خرياً ببعض البشر             ) .. عليه ما يعلم    
، ولكنه جلّ وعال يعلم بعلمه الكاشف أنّ هؤالء لو وضـعت            لوضع احلقيقة بني أيديهم     

  .. احلقيقة بني أيديهم ألعرضوا عنها 
) öθ s9 uρ zΝ Î=tæ ª! $# öΝ Íκ�Ïù # Z�ö� yz öΝ ßγ yèyϑó™ `{ ( öθs9 uρ öΝ ßγ yèyϑó™ r& (#θ©9 uθ tGs9 Ν èδ ¨ρ šχθàÊ Ì�÷è •Β ( ] 
   ١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ] ٢٣: األنفال 
) ρu9sθö æt=ÎΝz #$!ª ùÏ�κÍΝö zy�ö�Z# {`™óϑyèyγßΝö ( ( = ٨ × ١٩ = ١٥٢  

) ρu9sθö &r™óϑyèyγßΝö 9sGtθu9©θ#( ρ¨δèΝ Β•è÷�ÌÊàθχš (=  ٨ × ١٩ = ١٥٢  

) öθs9 uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷Wyè t7 s9 ’ Îû Èe≅ à2 7π tƒö� s% #\�ƒÉ‹̄Ρ ∩∈⊇∪ Ÿξsù ÆìÏÜ è? šÍ� Ïÿ≈x6ø9 $# Νèδ ô‰ Îγ≈ y_ uρ ÏµÎ/ 

_Åγy$ŠY# 2Ÿ7Î��Z# (  ] ٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ] ٥٢ – ٥١:  الفرقان  

) ρu_y≈γÎ‰ôδèΝ /ÎµÏ _Åγy$ŠY# 2Ÿ7Î��Z# ( = ٨ × ١٩ = ١٥٢  



 

ولذلك فمعادلة اخلالص إىل اهللا تعاىل هلا حدود كثرية ، وقد رأينا كيف أنّ العمل               .. 
والعلم الطرف األولّ يف معادلة طرفها الثاين اإلسالم واإلميان ، ورأينا أيضاً أنّ عدم العمل               

ولذلك يبين لنا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي أنه جلّ وعال هـو             ..  يؤدي إىل الكفر     مع العلم 
  ..يفصل بني البشر يوم القيامة ، ألنه هو الشاهد على حقيقة إميام وعلمهم وعملهم 

) ¨βÎ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u tÏ%©!$# uρ (#ρßŠ$ yδ tÏ↔Î7≈ ¢Á9 $#uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# uρ }̈ θàf yϑø9 $#uρ tÏ%©!$# uρ 

(# þθà2 u�õ°r& ¨βÎ) ©!$# ã≅ ÅÁ øÿtƒ óΟ ßγ oΨ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− (   ] ١٧: احلج 

[ = ٣١ × ١٩ = ٥٨٩  
فاملزكّي هو اهللا تعاىل ، فهو جلّ وعال أعلم حبقيقة تقوى اإلنسان ، وحقيقِة علمه               .. 

  ..وإميانه ، وجحوده 
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©!$# tβθ’. t“ãƒ Ν åκ|¦àÿΡr& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ãƒ  tΒ â !$ t±o„ Ÿωuρ tβθßϑ n=ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù (    ]

   ٣٤٤ =  ]٤٩: النساء 
) Ÿωöθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3ø‹ n=tæ … çµçGuΗ÷qu‘uρ $ tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tn r& # Y‰ t/r& £Å3≈ s9 uρ ©! $# ’Éj1 t“ãƒ tΒ 

„o±t$!â 3 ρu#$!ª œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ ( ] ٤٧٤ = ] ٢١:  النور   

) uθ èδ ÞΟ n=÷ær& ö/ ä3Î/ øŒÎ) / ä. r' t±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚö‘F{$# øŒ Î)uρ óΟçFΡ r& ×π̈Ζ Å_ r& ’ Îû ÈβθäÜç/ öΝ ä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ( Ÿξ sù 

?è“t.’θþ#( &rΡÿà¡|3äΝö ( δèθu &ræ÷=nΟÞ /ÎϑyÇ #$?¨+s’# (  ] ٥١٢ =  ]٣٢: النجم  
٧٠ × ١٩ = ٠١٣٣ = ٥١٢ + ٤٧٤ + ٣٤٤  

وهكذا فنحن أمام احملاور التالية اليت حتدد مكان اإلنسان على سـلّم اخلـالص ،               .. 
وبالتايل أمام جمموعٍة من املعايري اليت تشري إىل درجة خالص اإلنسان على سلّم الرسـاالت            

  ..السماوية 
≈Ç (:  حمور   – ] ١[  yϑƒ M} $# 4 (   ،) ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 (   ،) t� øÿ à6 ø9 فقد رأينـا أنّ    . . ) #$

  ..هذه العناصر تكون مسألةً كاملة 
) #$}Mƒϑy≈Ç 4 ( = ١٧ ،، ) #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 ( = ٢٥ ،، ) #$9ø6àÿø�t ( = ٣٤  



 

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٢٥ + ١٧  
  

                  
 

                                                                                 +  -                                  
   
ÉΟ (:  حمور – ] ٢[   ù= Ïè ø9 $#   (  ،)  ã≅ yϑ yè ø9 $# (  ،) É−$ xÿ ÏiΖ9 وهـذه العناصـر   ..  ) #$

  ..كون مسألةً كاملةً ، وذلك يف تفاعل اإلنسان معها ت
) #$9øèÏ=ùΟÉ   ( = ٢١ ،،  ) #$9øèyϑy≅ã ( = ٢١  ،، ) #$9ΖiÏÿx$−É ( = ٣٤  

٤ × ١٩ = ٧٦  = ٣٤ + ٢١ + ٢١  
 

                    +                                                             -                                      
         

ßyρ (:  حمور   – ] ٣[   ”�9 $# ( ، ) x8 ÷� Åe³9 ) القَدر  ( فقد رأينا يف النظرية الثانية      ..  ) #$
 ويعين الصلة مع اهللا تعاىل      أنّ الروح يكتسبه اإلنسان بالعمل الصادق واإلميان واإلخالص ،        

والقرىب منه جلّ وعال ، وهذا يتطلّب العمل اخلالص من أجل ذات اهللا تعاىل بإمياٍن صادق                
هذه املسألة الكاملـة    .. ، وذلك على نقيض من الشرك الذي يبعد عن اخلالص هللا تعاىل             

  ..بطرفيها تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 
) #$9�”ρyß ( = ٣٤،،   ) #$9³eÅ�÷8x ( = ٤٢  

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٤٢ + ٣٤  
 

 
                               +                                                    -          



 

  
وكلُّ رسالٍة مساويٍة كانت يف عصرها متثّلُ اخلالص بشكٍل كامل للقوم الذين نزلت             .. 

ألنها حتمل منهجاً خاصاً لذلك العصر ، وألنّ الشعائر كانت بعيـدةً عـن يـد                .. إليهم  
ولذلك فإنّ اتبـاع    .. من خالهلم هذه الرساالت     التحريف قبل موت الرسل الذين أُنزلت       

 ، فالدين عنـد     ١٠٠ / ١٠٠البشر هلذه الرساالت آنذاك كان ميثّل اإلسالم احلق ، بنسبة           
   ..١٠٠ / ١٠٠اهللا تعاىل هو اإلسالم بنسبة 

) )Îβ ̈#$!$eÏš ãÏΨ‰y #$!« #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 (  ] ١٠٠ =  ]١٩: آل عمران  
من شعائر الرساالت السابقة ، ومن بعض ثوابـت العقيـدة ،            أما بعد حتريف الكثري     

وبعد نزول الرسالة اخلامتة اليت تعهد اهللا تعاىل حبفظها ، أصبح سقف اخلالص من خـالل                
 ، وذلـك ملـن مل يعلـم    ١٠٠ / ١٠٠الرساالت السابقة ، أقل من النسبة املطلوبة وهي    
أي وقف على حقيقتها ، وليس مبجرد       (( الرسالة اخلامتة ، فمن علم حقيقة الرسالة اخلامتة         

  .. باحلقيقة ) كافر ( وجب عليه اتباعها ، وإالّ فهو جاحد )) مساعه ا 
الذين ال يعلمون حقيقة    ( وهذا ال يعين أنّ مجيع أفراد الرسالة اخلامتة أفضل من غريهم            

لى سلّم خالصـها بـسبب      ، فربما ال يتقدم أحد أتباع الرسالة اخلامتة ع        ) الرسالة اخلامتة   
بأحكامها ، وبالتايل يستحق من العقاب أكثر من أتبـاع الرسـاالت            ) كفره  ( جحوده  
من الذين ال يعلمـون حقيقـة       ( وربما يسمو أحد أتباع الرساالت اُألخرى       .. اُألخرى  
على سلّم خالص رسالته إىل درجة تدخله اجلنة ، وذلك بإميانه وعمله وإخالصه             ) اإلسالم  

 إطار منهج رسالته ، ولكن إميانه هذا وعمله هذا ذاته يسمو به إىل درجٍة أعلى فيما لو                  يف
  ..قام به يف إطار الرسالة اخلامتة 

) öθs9 uρ š∅ tΒ#u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3 s9 #Z� ö� yz Ν ßγ©9 4 ãΝßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝèδ ç� sYò2 r&uρ 

#$9øÿx≈¡Å)àθβt (  ] ١٥ × ١٩ = ٢٨٥=   ]١١٠: آل  عمران  
فالعملُ ذاته يضع العاملَ به يف درجٍة ختتلف عن الدرجة اليت يصل إليهـا غـريه ،              .. 

حسب اقتراب الرسالة اليت ينتمي إليها ِمن حقيقة اإلميان واخلضوع هللا تعاىل ، وحـسب               
درجة العلم اليت يعلمها ، وحسب درجة امتالء نفسه بالروح ، وحسب اإلمكانية املتاحة              



 

فاهللا تعاىل ليس غافالً عن اخلصوصية الفردية لكلِّ إنسان ، ويوفِّي كلَّ إنساٍن             .. ني يديه   ب
  ..عمله دون ظلم 

) 9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈y_ u‘yŠ $ £ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4 $ tΒuρ š� •/ u‘ @≅Ïÿ≈ tóÎ/ $£ϑtã šχθè= yϑ÷ètƒ (  ] األنعام :

٢٤٣ =  ]١٣٢   
) 9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘yŠ $−Ι ÊeΕ (#θè=ÏΗxå ( öΝåκ u� Ïjùuθ ã‹Ï9 uρ öΝ ßγ n=≈ uΗùå r& öΝ èδ uρ Ÿω tβθçΗs>ôà ãƒ (  ] ١٩: األحقاف 

[ = ٢٥١  
٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٥١ + ٢٤٣  

بعيداً عن حسابات جزاء األجر     ( فالعمل الذي يعمله اإلنسان ، والذي يجزى به ذاته          
 حقيقة  حسبيجزى به اإلنسان    ) بالعمل املتعلّقة بالقاسم املشترك ما بني مجيع الرساالت         

، والقاسم املشترك بني اجلميع هو العمل ، الذي         اليت حيملها املنهج الذي يعتقد به        األحكام
  .. فكلٌّ يحاسب حسب كتابه ..كتاب كلِّ أمة يوضع يف ميزان 

) 3“t� s? uρ ¨≅ ä. 7π̈Βé& ZπuŠÏO%ỳ 4 ‘≅ ä. 7π̈Βé& #tç ô‰è? 4’ n<Î) $ pκ È:≈ tGÏ. tΠöθ u‹ ø9$# tβ ÷ρ t“øgéB $tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? (   ]
    ]٢٨ : اجلاثية
≅9e (العبارة القرآنية و à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘yŠ $£ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4 ( من املسألة الكاملة السابقة  ،

 رصوتتوازن مع العبارة جوهر هذه املسألة ، واليت ت) ‘≅ ä. 7π̈Βé& #tç ô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ. ( من هذه 
  ..اآلية الكرمية 

) ρu9Ï6à≅e9 Šy‘u_y≈M× ΒiÏϑ£$ ãtϑÏ=èθ#( 4 ( = ١٠٦  

) .ä≅‘ &éΒ¨π7 ?è‰ôçt# )Î<n’4 .ÏGt≈:Èκp$ ( = ١٠٦  
 حاسعلى كتابه    فكلٌّ ي ـا      املختلفة   وملَّا كانت املناهج     ..بمتفاوتة يف احلق ويف اقترا

   ..للعمل ذاته درجات خمتلفة ، ما بني منهٍج وآخر فإنه من مراد اهللا تعاىل ، 
نرى أيضاً أنّ سقف درجات خالص اإلنسان من خالل الرساالت السابقة أقلّ من              و

سقف درجات اخلالص من خالل الرسالة اخلامتة ، وذلك لألعمال ذاا ، بسبب سـالمة               



 

كتاب الرسالة اخلامتة من التحريف ، سواء كان ذلك يف العقيدة ، أم يف الـشعائر الـيت                  
  ..ه الرسالة للبشرية مجعاء يريدها اهللا تعاىل ، وبسبب كون هذ

   ) )Îβ ̈#$!$eÏš ãÏΨ‰y #$!« #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 (  =١٠٠  

  
  

                                   
  
  
  
  
  
  
  

يالً ، ألنه ال يريـد أن جيحـد         يعلم حقيقة الرسالة اخلامتة ، ال يرضى عنها بد        من  .. 
  ..باحلقيقة اليت علمها ، وباخلري الذي ملكه 

 ) ö≅è% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# βÎ) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x©  ÏiΒ Í_ƒÏŠ Iξ sù ß‰ç6 ôã r& t Ï%©! $# tβρß‰ ç7 ÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

   ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ١٠٤:  يونس [ )
) ÷β Î*sù x8θ•_!% tn ö≅ à) sù àM ÷Κn=ó™ r& }‘ Îγô_ uρ ¬! ÇtΒuρ Çyè t7̈? $# 3 ≅ è%uρ tÏ%©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

z↵Íh‹ÏiΒW{$# uρ óΟ çFôϑn=ó™ r&u 4 ÷βÎ*sù (#θßϑn=ó™ r& Ï‰s) sù (#ρy‰ tF÷δ $# ( χÎ)̈ρ (#öθ©9 uθ s? $ yϑ¯Ρ Î*sù š�ø‹ n=tã à÷≈ n=t6 ø9$# 3 ª! $#uρ 

/tÁÅ��7 /Î$$9øèÏ6t$ŠÏ ( ] ٧٦٢ = ] ٢٠:  آل عمران   

) tÏ%©!$# šχθãè Î7−F tƒ tΑθß™ §�9$# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï%©!$# …çµ tΡρß‰ Ågs† $ ¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû 

Ïπ1u‘öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Ν èδ ã�ãΒù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒuρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅Ïtä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í× ¯≈ t6y‚ ø9$# ßìŸÒtƒ uρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n=øñ F{$# uρ ÉL©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠn= tæ 4 šÏ%©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u 



 

Ïµ Î/ çνρâ‘¨“tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãè t7̈? $# uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµyè tΒ   y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝèδ šχθßsÎ=øÿ ßϑø9$# ( ] 
   ١٤٤٢ = ] ١٥٧: األعراف 

١٦١ × ١٩ = ٢٢٠٤ = ١٤٤٢ + ٧٦٢  
فكره نزول منهج الرسالة اخلامتة ، اندفاعاً خلف العصبيات الدينية ، والشخصية ،             .. 

هو كفر باحلقيقة اليت أرادها اهللا تعاىل من خالل الرسالة اخلامتة ، واختص ا من يشاء من                 
  ..عباده 
) $ ¨Β –Šuθtƒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ tÏ. Î� ô³çRùQ $# βr& tΑ ¨” t∴ãƒ Ν à6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 9�ö� yz 

ÏiΒ öΝà6În/ §‘ 3 ª! $#uρ �⇒ tGøƒs† Ïµ ÏGyϑômt� Î/  tΒ â !$t± o„ 4 ª! $# uρ ρèŒ È≅ ôÒ xÿ ø9$# ÉΟŠÏà yèø9 :  البقرة [  ) #$

٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ] ١٠٥  
 ) $ ¨Β –Š uθ tƒ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ tÏ. Î� ô³çRùQ $# βr& tΑ ¨” t∴ãƒ Ν à6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 9� ö� yz 

ΒiÏ ‘§/nÎ6àΝö 3 ρu#$!ª †sƒøGt⇒� /Î�tmôϑyGÏµÏ Βt „o±t$!â 4 ( = ٢٨ × ١٩ = ٥٣٢  

) ρu#$!ª Œèρ #$9øÿxÒô≅È #$9øèyàÏŠΟÉ (  =٧ × ١٩ = ١٣٣  

) &rβ ƒã∴t”¨Αt æt=n‹ø6àΝ ΒiÏô zy�ö�9 ΒiÏ ‘§/nÎ6àΝö 3 ( = ٨ × ١٩ = ١٥٢  

) ö≅è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9$# ö≅ yδ tβθßϑÉ)Ζ s? !$ ¨ΖÏΒ Hω Î) ÷β r& $̈Ζ tΒ# u «! $$Î/ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& $oΨ øŠs9 Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρ é& 

ΒÏ %s7ö≅ã ( ] ١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ] ٥٩:  املائدة   
من هنا فإنّ اتخاذ أصحاب الرساالت اُألخرى أولياء يف العقيدة ، بعد علم حقيقة              .. 

و ظلم باحلقيقة اليت حتملها هذه الرسالة ، وبالتايل خـروج إىل            الرسالة اخلامتة واتباعها ، ه    
  ..ساحة تلك الرساالت 

) * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? yŠθ åκ u� ø9 $# #“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 
 tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ “ u� tI sù zƒ Ï% ©! $# ’ Îû 

%è=èθ/ÎγÎΝ Β¨�tÚÖ „ç¡|≈�Ìããθχš ùÏ�κÍΝö ƒt)àθ9äθβt Υwƒøý# &rβ ?èÁÅ�7tΨo$ Šy#!←Í�tο× 4 (   ] ــدة  – ٥١:  املائ

٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ] ٥٢  



 

) * ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΨãθ#( ωŸ ?sG−‚Ï‹äρ#( #$9ø�uκåθŠy ρu#$9Ζ¨Á|≈�t“# &rρ÷9Ï‹u$!u ¢ /tè÷ÕÝκåΝö &rρ÷9ÏŠu$!â /tè÷Ù< 4 
( = ١٨ × ١٩ = ٣٤٢  

وكالمنا هذا ال يعين خبس اآلخرين عقيدم ، وأنهم ليسوا على شيء ، فالذي يزعم               
أنّ اآلخرين ليسوا على شيء ، يكون قد سار يف درب اليهود والنصارى الذين اتهم كـلٌّ           

هذه احلقيقة نراها يف توازن القيم العدديـة للـصور          .. آلخر بأنه ليس على شيء      منهما ا 
  ..القرآنية التالية 
) ρu%s$9sMÏ #$9øŠuγßθŠß 9sŠø¡|MÏ #$9ΖÁ̈|≈�t“3 ãt?n’4 «xó& ( ] ١٨٣ = ] ١١٣:  البقرة  

) ρu%s$9sMÏ #$9ΨÁ̈|≈�t“3 9sŠø¡|MÏ #$9øŠuγßθŠß ãt?n’4 «xó& ( ] ١٨٣ = ] ١١٣:  البقرة  

) .x‹x≡9Ï7y %s$Αt #$!©%Ït ωŸ ƒtèô=nϑßθβt ΒÏW÷≅Ÿ %sθö9ÏγÎΝö 4 ( ] ١٨٣ = ] ١١٣:  البقرة   
 منهم الصاحل الذي يعده اهللا تعاىل باجلنة        – ضمن حدود سقف رساالم      –فاآلخرون  

  ..، ومنهم غري ذلك من الذين يستحقّون جهنم 
) * (#θÝ¡øŠs9 [!# uθ y™ 3 ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ×π̈Βé& ×π yϑÍ←!$ s% tβθè=÷Gtƒ ÏM≈ tƒ# u «! $# u!$ tΡ#u È≅ ø‹©9 $# öΝ èδ uρ 

tβρß‰ àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì�ÅzFψ $# šχρã� ãΒù' tƒuρ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ tβ öθyγ ÷Ψ tƒuρ Çtã 

Ì� s3Ψ ßϑø9$# šχθãã Ì�≈ |¡ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u�ö� y‚ø9 $# š�Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ z ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9  ١١٤ – ١١٣:  آل عمران [ ) #$

[ = ٧٧٠   
) öθ s9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# (#θãΨ tΒ# u (# öθs) ¨?$# uρ $ tΡ ö� ¤ÿx6s9 öΝ åκ÷] tã öΝÍκ ÌE$t↔ÍhŠy™ óΟ ßγ≈ oΨù=s{ ÷ŠV{uρ ÏM≈ ¨Ψ y_ 

ÉΟŠÏè̈Ζ9 $# ∩∉∈∪ öθ s9 uρ öΝ åκ̈Ξ r& (#θãΒ$s%r& sπ1u‘öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& Ν Íκö� s9 Î) ÏiΒ öΝÍκ Íh5§‘ (#θè=Ÿ2V{ ÏΒ 

óΟ ÎγÏ%öθ sù ÏΒuρ ÏM øtrB Ο Îγ Î=ã_ ö‘r& 4 öΝ åκ÷] ÏiΒ ×π̈Βé& ×οy‰ÅÁ tFø) •Β ( ×�� ÏVx. uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ u !$ y™ $ tΒ tβθè=yϑ÷è tƒ (  ] املائدة :

٩٥٩=  ] ٦٦ – ٦٥  
٩١ × ١٩ = ١٧٢٩ = ٩٥٩ + ٧٧٠  

) ΒiÏô &rδ÷≅È #$9ø3ÅGt≈=É &éΒ¨π× %s$!←Íϑyπ× ƒtG÷=èθβt u#ƒt≈MÏ #$!« u#Ρt$!u #$9©‹ø≅È ρuδèΝö „o¡ófà‰ßρβt (  =
٢٤٨   



 

) ρuΒt$ ƒtÿøèy=èθ#( ΒÏô zy�ö�9 ùs=n ƒã6òÿx�ãρνç 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟ7 /Î$$9øϑßF−)Éš ( ] ١١٥:  آل عمران 

[ = ٢٤٨   
فاإلميان والدعوة إىل احلق ال يكون باإلكراه ، فلو شاء اهللا تعاىل جلعل مجيع أهـل                .. 
  ..ض مؤمنني ، ولكنها مسألة امتحان نعيشها يف حياتنا الدنيا األر
) Ÿω öθ n= sù ôM tΡ% x. îπ tƒ ö� s% ôM uΖ tΒ# u !$ yγ yè xÿ uΖ sù !$ pκ ß]≈ yϑƒ Î) �ω Î) tΠ öθ s% }§ çΡθ ãƒ !$ £ϑ s9 (#θ ãΖ tΒ# u $ uΖ øÿ t± x. öΝ åκ ÷] tã 

z># x‹ tã Ä“ ÷“ Ï‚ ø9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ÷Λ àι≈ oΨ ÷è −G tΒ uρ 4’ n< Î) & Ïm ∩∇∪ öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ �= à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym (#θ çΡθ ä3 tƒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ (   ]  ٩٨: يونس – 

٥٠ × ١٩ = ٩٥٠ =  ]٩٩  
) öθ s9 uρ u !$x© y7 •/ u‘ ztΒUψ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# öΝ ßγ�=à2 $·èŠÏΗsd 4 |MΡ r'sù r& çνÌ�õ3 è? }̈ $̈Ζ9$# 4®Lym 

ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏš (  ] ٣٧٠ =  ]٩٩: يونس   

) ρu%è≅È #$9øsy,‘ ΒÏ ‘§/nÎ3äΟó ( ùsϑy ©x$!u ùs=ù‹ãσ÷ΒÏ ρuΒt∅ ©x$!u ùs=ù‹u3õÿà�ö 4 (  ] ٢٩: الكهف[  
 =٢٥٧  

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٢٥٧ + ٣٧٠  
) ρu9sθö ©x$!u ‘u/•7y ψUΒtz Βt ûÎ’ #${F‘öÚÇ 2à=�γßΝö dsΗÏŠè·$ 4 ( = ١٩٨  

) ùsϑy ©x$!u ùs=ù‹ãσ÷ΒÏ ρuΒt∅ ©x$!u ùs=ù‹u3õÿà�ö 4 ( = ١٦٣   
١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ١٦٣ + ١٩٨  

) ωI )Î.ø�t#νo ûÎ’ #$!$eÏÈ ( %s‰ ?¨6ẗt #$9�”©ô‰ß ΒÏz #$9øöxcÄ 4 (  ] ٢٢٧ =  ]٢٥٦: البقرة  

) &rùs'rΡM| ?è3õ�Ìνç #$9Ζ$̈}̈ myL®4 ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏš (  ] ١٧٢ =  ]٩٩: يونس  
٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ١٧٢ + ٢٢٧  

فكلُّ إنسان يصل إىل مغفرة اهللا تعاىل ، أو إىل عقابه األليم ، حسب إميانه وعمله .. 
  ..وعلمه وإخالصه واتباعه احلق ، وكلُّ ذلك يعلمه جلّ وعال علماً كامالً 

) )Îβ¨ ‘u/−7y !s%äρ ΒtóøÿÏ�tο; ρuŒèρ ãÏ)s$>A &r9ÏŠΟ5 ( ] ١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ] ٤٣:  فصلت   



 

) )Îβ¨ ‘u/−7y !s%äρ ΒtóøÿÏ�tο; (   =٦ × ١٩ = ١١٤  

) ρuŒèρ ãÏ)s$>A &r9ÏŠΟ5 (  =٤ × ١٩ = ٧٦  
  

$         $         $  
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الروح ، والنفس ، واإلرادة ،      : كيف أنّ تعاريف    ) القَدر  ( رأينا يف النظرية الثانية     .. 

واملشيئة ، والقضاء ، والقدر ، اليت متَّ تأطريها يف تارخينا اإلسالمي ، خرج معظمها عـن                 
  ..ملسائل حقيقة الدالالت اليت حيملها القرآن الكرمي هلذه ا

كيف متَّ زعم مسألة الناسخ واملنـسوخ ،        ) احلق املطلق   ( ورأينا يف النظرية الثالثة     .. 
وكيف أنّ القرآن الكرمي يستحيل أن حيوي يف دالالته األوهام اليت متّ تلبيسها ألحكامه من               

  ..خالل هذه املسألة املزعومة 
 كيف أنّ أحكام العبيد وملك الـيمني        )احلكمة املطلقة   ( ورأينا يف النظرية الرابعة     .. 

  ..اليت أُطِّرت فقهياً ، تتعارض بشكٍل صريٍح مع دالالت القرآن الكرمي هلذه املسألة 
، كيـف أنَّ مـسألة      ) حوار أكثر من جريء     ( ورأينا يف كتاب املعجزة الكُربى      .. 

وكذلك األمر يف مسألة    الطالق يف كتاب اهللا تعاىل ختتلف عما هو مؤطَّر فقهياً وتارخيياً ،             
الكاللة ، وغري ذلك من املسائل اليت توارثناها دون معايرة حقيقية على دالالت كتاب اهللا               

  ..تعاىل 
 ..ة إىل سلّم اخلالص للرسالة اخلامتة ، ورأينا أنّ علم اإلنسان              وتدرجنا يف هذه النظري

م العقاب ، ورأينا كيـف أنّ       باحلقيقة يرفعه إىل درجٍة أعلى على سلّم الثواب ، وعلى سلّ          
الرسالة اخلامتة يريدها اهللا تعاىل للبشرية مجعاء ، وأنّ النصوص القرآنية فيها حتمـل مـن                



 

 حللِّ أي مشكلٍة طارئٍة يف كلِّ       – بتكاملها مع بعضها بعضاً      –الدالالت واملعاين ما يكفي     
  .. زماٍن ومكان ، إذا متَّّ تدبرها بشكٍل سليم 

صوصية القرآن الكرمي جتعل من الدالالت الكامنة يف النص املكتوب فيـه ،             إنَّ خ .. 
فهنـاك  .. أكثر بكثري من الدالالت اليت نقرؤها يف أي زماٍن و مكان من هذا النص ذاته                

 والقرآن املقروء يف أي زماٍن ومكان ، وهو ذاته الفارق بني علم             فارق بني القرآن املكتوب   
  .. كان ويكون وسيكون ، وبني علمنا حنن اهللا تعاىل ملا 

 حىت تلك اليت حتمل احلدود الواضحة       –وبالتايل فإنّ حماولة فهم النصوص القرآنية       .. 
 على أنها ال حتمل إالّ التـصور التـارخيي          –كما سنرى يف هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل          

 تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء من جهة ،        لدالالا ، هي جحود مباهية القرآن الكرمي الذي نزله اهللا         
               ه نصالقرآينّ على أن ر احلضاري من جهٍة أُخرى ، وهي حماولة لتقدمي النصوحبقيقة التطو

  ..تارخيي جتاوزه الزمن ، وحباجة إىل ما يكمله 
فهناك فارق كبري بني أنّ نبحر يف دالالت القرآن الكرمي ونعاير تـصوراتنا علـى               .. 

الته اردة من جهة ، وبني أن حناولَ إجبار دالالت القرآن الكرمي للمرور يف أنفـاق                دال
  ..تصوراتنا املسبقة الصنع ، معايرين دالالته على هذه التصورات ، من جهٍة أُخرى 

 ..                ـل بعـضا من جيوبنا ، كما يتخي دة أوهاماً نأيتروحنن ال نعين بالدالالت ا
فما نعنيه هو روح الدالالت النابعة من اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه            .. داً  أب.. التائهني  

الكلمة اليت حنن بصدد دراسة دالالا ومعانيها ، وذلك وفق منهٍج علمي يأخـذ بعـني                
  .. االعتبار مجيع الكلمات املتفرعة عن اجلذر اللغوي ، على امتداد نصوص القرآن الكرمي 

سم املشترك لدالالت مجيع الكلمات القرآنية املتفرعة عن جـذٍر          فما نعنيه هو القا   .. 
لغوي واحد ، وعدم جعِل العوامل املختلفة اليت ينتمي إليها ما تصفه وتسميه هذه الكلمات               

  ..حجةً على املعىن ارد الذي نعنيه 
الت بعـض    املسافةُ شاسعةً بني دال    – للوهلة األوىل    –ويف بعِض احلاالت ، تبدو      .. 

بإمعان النظر يف املعىن اـرد      .. ولكن  .. الكلمات القرآنية املنتمية إىل جذر لغوي واحد        
 اإلطار احمليطُ بدالالت هذه الكلمات ، وهو ذاته إطار          – جلياً   –هلذه الكلمات ، يبدو لنا      

  ..املعىن والدالالت للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه تلك الكلمات 



 

يقة ما نذهب إليه ، وكيف أنّ الدالالت اردة اليت حتملُها الكلمـات             ولتبيني حق .. 
القرآنية واجلمل القرآنية ، أكرب بكثري من تلك الدالالت املسجونة بإطار التاريخ واملوروث             

، وسـنحاول   ) س ، ح ، ر      (  اجلذر اللغوي    – كمثاٍل ومنوذج    –لتبيني ذلك سنأخذ    .. 
  ..ت النابع منه ، واحمليط جبميع مشتقّاته املتفرعة عنه رسم إطار املعىن والدالال

 بالنـسبة   –الكلمات املتفرعة عن هذا اجلذر اللغوي يف كتاب اهللا تعاىل ، تنقسم             .. 
  : إىل قسمني –إلدراكنا الظاهري 

) .. ف ، ت ، ن     ( قسم يتعلَّق بالسحر ، وهذا الفرع له صلته مبشتقّات اجلـذر             - 
، كيف أنّ عـدد مـرات       ) حوار أكثر من جريء     ( املعجزة الكُربى   وقد بينا يف كتاب     

 عـدد مـرات ورود   – يف كتاب اهللا تعـاىل  –ورود هذا الفرع املتعلّق بالسحر يساوي       
  ..مرة  ) ٦٠( ، حيث يرد كُلٌّ منهما ) ف ، ت ، ن ( مشتقّات اجلذر 

 : هي – يف كتاب اهللا تعاىل –ومشتقّاته  .. قسم يتعلّق بالسحر  - 
) tÎ� É9≈¢Á9 $# šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# uρ šÏFÏΖ≈ s)ø9 $# uρ šÉ)ÏÿΨ ßϑø9$# uρ šÌ� Ïÿøó tGó¡ßϑø9 $#uρ Í‘$ys ó™F{$$ Î/ 

     ]١٧: آل عمران [  )
) Í‘$ptô� F{$$Î/ uρ öΛ èε tβρã�Ïÿ øótGó¡ o„ ( ]  ١٨: الذاريات[   

) !$̄Ρ Î) $ uΖù= y™ö‘r& öΝÍκ ö� n=tã $ ·7Ï¹% tn HωÎ) tΑ#u 7Þθä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯gªΥ 9� ys |¡Î0 ( ]  ٣٤: القمر[   

 عن مشترك املعىن والدالالت بني هذين – يف عرضنا هلذا النموذج –ولنبحث .. 
  !!! ..الفرعني العائدين إىل جذر لغوي واحد ؟ 

  ..السحر هو تغيري احلقيقة يف أعني الناظرين .. 
) tΑ$s% ö≅ t/ (#θà)ø9 r& ( #sŒÎ* sù öΝ çλé;$ t7Ïm öΝ ßγ–ŠÅÁ Ïã uρ ã≅§‹ sƒä† Ïµø‹ s9Î) ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì�ós Å™ $ pκ̈Ξr& 4të ó¡n@ ( ]  طه :
٦٦[   

فاحلبال والِعصي ، هي يف حقيقتها مل تكن تسعى ، ولكن موسى عليه السالم خيل 
  .. أنها تسعى – نتيجةَ سحِرهم –إليه 

  ..فالساحر هو من يقوم بتغيري احلقيقة يف أعني الناظرين .. 
) (#þθ ç6Åg x”uρ βr& Μèδ u !%ỳ Ö‘É‹Ζ•Β öΝ åκ÷] ÏiΒ ( tΑ$s% uρ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# #x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë># ¤‹ x. ( ]  ٤: ص[   



 

�9 (وكلمة ..  ys |¡Î0 (  يف قوِله تعاىل:  

) ôM t/¤‹ x. ãΠöθs% ¤Þθä9 Í‘ä‹ ‘Ζ9$$ Î/ ∩⊂⊂∪ !$̄Ρ Î) $ uΖù=y™ ö‘r& öΝ Íκ ö� n=tã $·7 Ï¹%tn Hω Î) tΑ# u 7Þθä9 ( Νßγ≈ oΨ ø‹̄gªΥ 

9� ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ Zπ yϑ÷è ÏoΡ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΨÏã 4 y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øg wΥ tΒ t� s3 x© (  ] هي ..   ]٣٥ – ٣٣: القمر
ضمن سياٍق قرآينٍّ  يصور لنا آليةَ جناةَ آل لوط وأهله ، ونراها تستثين امرأة لوٍط عليه 

 –السالم ، فاحلديثُ يف سياِق تلك اآليات هو عن آلية النجاة اليت جنّى اُهللا تعاىل 
  .. من جنّاهم من قوِم لوط –ها بواسطت

يف ) باء الواسطة والوسيلة ( ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو حرف الباء .. 
�9 (كلمة  ys|¡Î0 (  فالنجاة كانت بواسطة .. ، وكذلك ورود هذه الكلمة بصيغة النكرة

  ..سحر ، وليست مجرد جناة متّت خالل السحر 
 هو عن آلية النجاة وواسطتها ، ولذلك مل –ذا النصُّ القرآين  يف ه–إذاً احلديثُ .. 

 القرآين –يتم استثناء امرأة لوط عليه السالم ، كما هو احلال يف النصوص – يف هذا النص 
 امرأة – يف هذه النصوص –القرآنية األخرى ، اليت تصور لنا الناجني ، وبالتايل تستثىن 

  ..لوط 
) (#þθ ä9$s% !$ ¯ΡÎ) !$ oΨ ù=Å™ö‘é& 4’ n<Î) 7Θöθ s% šÏΒÍ�÷g’Χ ∩∈∇∪ HωÎ) tΑ# u >Þθä9 $ ¯ΡÎ) öΝ èδθ’f oΨ ßϑs9 šÏè yϑô_ r& 

∩∈∪ �ωÎ) … çµ s?r& t�øΒ$# !$ tΡ ö‘£‰s%   $ pκ ¨ΞÎ) zÏϑs9 šÎ� É9≈ tóø9     ]٦٠ – ٥٨: احلجر [  ) #$

) * $ yϑsù šχ%Ÿ2 z># uθy_ ÿÏµ ÏΒöθs% HωÎ) β r& (#þθ ä9$s% (#þθ ã_Ì� ÷zr& tΑ#u 7Þθä9  ÏiΒ öΝ ä3ÏGtƒ ö� s% ( öΝ ßγ̄Ρ Î) 

Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tGtƒ ∩∈∉∪ çµ≈ oΨ ø‹yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ �ωÎ) … çµs? r&t� øΒ$# $yγ≈ tΡ ö‘£‰s% zÏΒ šÎ� É9≈ tóø9  ٥٦: النمل [  ) #$
– ٥٧[      
) $ tΒuρ šχ%Ÿ2 z># uθ y_ ÿ ÏµÏΒöθ s% HωÎ) βr& (#þθ ä9$s% Ν èδθã_Ì� ÷zr& ÏiΒ öΝ à6ÏGtƒ ö�s% ( öΝßγ ¯Ρ Î) Ó¨$ tΡé& 

tβρã� £γsÜ tGtƒ ∩∇⊄∪ çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ �ωÎ) …çµ s? r&z�ö∆ $# ôM tΡ%x. š∅ ÏΒ t Î�É9≈ tó ø9$# (  ] ٨٣ – ٨٢: األعراف 
[  



 

) çµ≈ uΖ ø‹ ¤fuΖ sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ tÏèuΗødr& ∩⊇∠⊃∪ �ωÎ) #Y—θèg x” ’Îû tÎ� É9≈ tóø9 $# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO $ tΡ ö� ¨ΒyŠ tÌ� yzFψ $# ∩⊇∠⊄∪ 

$ tΡö� sÜ øΒr&uρ Λ Ïιø‹ n=tæ # \�sÜ ¨Β ( u !$ |¡sù ã� sÜ tΒ tÍ‘x‹Ζßϑø9       ]١٧٣ – ١٧٠: الشعراء [  ) #$
) tΑ$ s% �χÎ) $yγ‹ Ïù $ WÛθä9 4 (#θä9$s% Ú∅øt wΥ ÞΟn=÷æ r& yϑÎ/ $ pκ�Ïù ( … çµ̈Ψ uŠÉdf oΨ ãΨs9 ÿ…ã& s# ÷δ r&uρ �ωÎ) … çµs? r&t� øΒ$# 

ôM tΡ$Ÿ2 zÏΒ šÎ�É9≈ tó ø9$# ∩⊂⊄∪ !$£ϑs9 uρ βr& ôN u !$y_ $ uΖ è=ß™ â‘ $ WÛθä9 uû_ Å› öΝ ÍκÍ5 šX$|Êuρ öΝ ÎγÎ/ 

%Yæö‘sŒ (#θä9$s% uρ Ÿω ô# y‚s? Ÿωuρ ÷βt“øtrB ( $ ¯Ρ Î) x8θ’fuΖ ãΒ y7 n=÷δ r&uρ �ω Î) y7 s? r&t� øΒ$# ôM tΡ$Ÿ2 š∅ÏΒ 

šÎ� É9≈ tóø9      ]٣٣ – ٣٢: العنكبوت [  ) #$
) ¨βÎ) uρ $WÛθä9 zÏϑ©9 tÎ=y™ ö� ßϑø9 $# ∩⊇⊂⊂∪ øŒÎ) çµ≈ oΨ ø‹ ¯gwΥ ÿ…ã& s#÷δ r& uρ šÏèuΗødr& ∩⊇⊂⊆∪ �ω Î) #Y—θègx” ’ Îû 

tÎ�É9≈ tó ø9$# ∩⊇⊂∈∪  §ΝèO $ tΡ ö�̈ΒyŠ tÌ�yzFψ      ]١٣٦ – ١٣٣: الصافات [  ) #$
فهذه النصوص القرآنية ال تتحدث عن واسطِة النجاِة وكيفيِتها ، إنما تتحدثُ عن .. 

 فيها ، فامرأةُ لوٍط مستثناة من آل لوٍط وأهله النجاِة ذاِتها ، لذلك نرى استثناَء امرأٍة لوٍط
  ..يف مسألِة النجاة 

 تكون بعدم االلتفات إىل ما حيلُّ بقوم لوٍط حني – اليت متّت –وكيفيةُ النجاة .. 
  ..نزول العذاب فيهم 

) (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $̄Ρ Î) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘  s9 (#þθ è=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó r' sù š� Ï=÷δ r' Î/ 8ìôÜ É)Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# Ÿω uρ 

ôM Ïÿ tGù=tƒ öΝ à6ΖÏΒ î‰ tnr& �ω Î) y7 s? r&z� ö∆$# ( …çµ ¯ΡÎ) $ pκâ:� ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$|¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝèδ y‰ Ïã öθtΒ ßx ö6�Á9 $# 4 }§øŠ s9 r& 

ßx ö6�Á9 $# 5=ƒÌ�s) Î/ (  ] ٨١: هود[    
) Î� ó r' sù y7 Ï=÷δ r' Î/ 8ìôÜ É) Î/ zÏiΒ È≅ø‹ ©9 $# ôìÎ7 ¨?$# uρ öΝ èδ t�≈t/ ÷Šr& Ÿωuρ ôM Ïÿ tGù=tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰ tnr& (#θàÒøΒ$# uρ ß]ø‹ ym 

tβρã� tΒ÷σè? ∩∉∈∪ !$ oΨ ø‹ŸÒ s%uρ Ïµø‹ s9Î) y7 Ï9≡sŒ t� øΒF{$# �χ r& t� Î/#yŠ Ï Iωàσ ¯≈ yδ ×íθäÜ ø)tΒ tÅsÎ6 óÁ•Β (  ] احلجر :
٦٦ – ٦٥[     

فالذي سيلتفت ، وبالتايل ال يستفيد من واسطِة النجاة ، هو امرأةُ لوط عليه .. 
  ..فالتفاتها يخرجها من ساحة االستفادة من واسطِة النجاة .. م السال

  ..ولذلك يف النص القرآينّ .. 



 

) ôM t/¤‹ x. ãΠöθ s% ¤Þθä9 Í‘ä‹ ‘Ζ9$$ Î/ ∩⊂⊂∪ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ ù=y™ö‘r& öΝ Íκö� n=tã $·7 Ï¹%tn HωÎ) tΑ# u 7Þθä9 ( Νßγ≈ oΨ ø‹̄gªΥ 

9� ys |¡Î0 ∩⊂⊆∪ Zπyϑ÷èÏoΡ ô ÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 4 y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ tΒ t� s3x© ( ]  ٣٥ – ٣٣: القمر[   

نرى عدم استثناء امرأة لوط ، وهذا يؤكِّد صحةَ ما ذهبنا إليه من أنَّ العبارة .. 
≈Νßγ (: القرآنية  oΨ ø‹̄gªΥ 9� ys |¡Î0 (  ةَ النجاة وواسطتها ، حيث مل تستفد امرأةُ لوٍطكيفي تصف

  ..ذه العبارةُ القرآنيةُ مسألةَ النجاِة ذاا من هذه الواسطة والكيفية ، وال تصف ه
 فالنجاةُ كانت بواسطِة تغيري الواقع احمليط بآِل لوط واستثنائه من واقـِع             ..وهكذا  .. 

$! (احلاِصِب الذي أُرسلَ على قوِم لوط        ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ ·7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 

9� ys |¡ Î0 (  ..ة وهذا عني ما تصفه العبارة القرآني) Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 (  ..  
فكما أنَّ السحر يغير الواقع يف أعِني املسحورين ، ومن ال يلتفت إىل هذا الـسحر              .. 

ويستطيع حجب رؤيِته عنه ال يتأثَّر به ، كذلك فإنّ واقع التغيري الذي هو االستثناُء مـن                 
  .. ى قوِم لوٍط ال يكونُ إالَّ بعدِم االلتفات إىل هذا احلاصب احلاصِب الذي أُرسلَ عل

لذلك نرى أنَّ امرأة لوٍط أصاا ما أصاب قوم لوط ، ألنها التفتت ونظـرت إىل                .. 
وبالتايل ملْ تستفد من أداة النجاة اليت هي حجب الواقِع احلاصل يف قـوم              .. هذا احلاصب   

االلتفاِت إىل هذا الواقع لوٍط حني إرسال احلاصب عليهم وعدم ..  
وحنن .. حجب الواقع احمليط وعدم االلتفات إليه : تعين ) سحر ( إذاً كلمةُ .. 

، ال ننكر ساحة الزمان اليت متّت فيها تلك النجاة ) سحر ( بإظهار هذه الدالالت لكلمة 
 لوطاً عليه السالم أُِمر بأن فهناك عبارات قرآنية تبين أن موعدهم الصبح ، وأنّ.. أبداً .. 

  ..يسري بأهِله ِبِقطٍْع من الليل  
) (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $̄Ρ Î) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘  s9 (#þθ è=ÅÁtƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î� ó r' sù š� Ï=÷δ r' Î/ 8ìôÜ É)Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# Ÿω uρ 

ôM Ïÿ tGù=tƒ öΝ à6ΖÏΒ î‰ tnr& �ω Î) y7 s? r&z� ö∆$# ( …çµ ¯ΡÎ) $ pκâ:� ÅÁãΒ !$tΒ öΝ åκ u5$|¹ r& 4 ¨βÎ) ãΝèδ y‰ Ïã öθtΒ ßx ö6�Á9 $# 4 }§øŠ s9 r& 

ßx ö6�Á9 $# 5=ƒÌ�s) Î/ (  ] ٨١: هود[    
فما نبينه هو عمق الدالالت اليت حتملُها هذه الكلمة ، وعمق ارتباطها بالدالالت .. 

  ..النابعة من اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه 



 

  ..يف النصني القرآنيني ) األسحار ( وكلمة .. 
) tÎ� É9≈¢Á9 $# šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# uρ šÏFÏΖ≈ s)ø9 $# uρ šÉ)ÏÿΨ ßϑø9$# uρ šÌ� Ïÿøó tGó¡ßϑø9 $#uρ Í‘$ys ó™F{$$ Î/ 

     ]١٧: آل عمران [  )
) Í‘$ptô� F{$$Î/ uρ öΛ èε tβρã�Ïÿ øótGó¡ o„ (  ] ١٨: الذاريات[      

س حبرف ، وجمرورةً بباء الواسطة والوسيلة ، ولي) سحر ( ترد بصيغة مجع كلمة .. 
يف ( ومل ترد بالصيغة .. يتم استغفارهم هللا تعاىل ) الْأَسحاِر ( ، أي بواسطِة ) يف ( اجلر 

وهذا يدفعنا إىل إدراِك دالالا بعمٍق أبعد من مجرِد حصرها يف وصف فترة ) .. السحر 
  ..زمنية حمددة معروفة من الليل تتكرر كلَّ يوم 

$‘Í ( [  كلمة يكون معىن .. وهكذا  ..  ys ó™ F{ $$ Î/ (   ،) ‘$ pt ô� F{ $$ Î/ uρ ( [     يف هـاتني 
بطرِق التغيري وعدم االلتفات إىل الذنوب واخلطايا اليت يطلبون مـن           : اآليتني الكرميتني هو    

  .. اهللا تعاىل غفراا 
فطلبهم املغفرةَ من اِهللا تعاىل يكونُ من خالِل جهِدِهم وعزِمِهم يف ترك وحجـب               .. 
  ..ن من اهللا تعاىل غفرانه ، ويف عدم االلتفات إليه ما يطلبو
أي بالتغيري واإلعراض عن اخلطايا ، وعدم االلتفات إليها ، يطلبون املغفرةَ من اهللا              .. 

تعاىل عن هذه اخلطايا ، كما أنَّ آلَ لوٍط جنّاهم اهللا تعاىل من الواقع الذي نزلَ بقوِمهم من                  
  ..ع خالِل عدِم االلتفات إىل ذلك الواق

) .. ِسحر  ( وكلُّ ذلك معىن جمرد ال خيرج عن إطار املعىن ارد الذي حتملُه كلمةُ              .. 
 – الذي اخترنـاه كنمـوذج للدراسـة         –) س ، ح ، ر      ( فكلُّ مشتقّات اجلذر اللغوي     

 تشترك مبعىن جمرٍد ال خيرج يف إطاره العام عن إطار املعىن والدالالت اليت حيملُها هذا اجلذر               
  ..اللغوي 
وهكذا نرى كيف أنّ املنهجية العلمية النابعة من كون مجيـع مـشتقّات اجلـذر               .. 
الواحد يف كتاب اهللا تعاىل ، يحيطُ ا إطار واحد من املعىن والدالالت ، هو ذاته                  اللغوي

ا أن  املعىن املُجرد الذي حيملُه ذلك اجلذر اللغوي ، تقودنا إىل اكتشاف دالالٍت ما كان لن              
  ..نكتشفها لوال اتباع هذه املنهجية 



 

حينما ال ندخل حبر دالالت القرآن الكرمي إالّ بتصورات مسبقة الصنع ، وعلى أنه              .. 
فعدم فهم  .. ال خياطب غرينا ، فسنغرق يف شطآنه ، دون أن نصطاد شيئاً من درره الثمينة                

لروح القرآينَّ من قلوبنا ، وخيِرجنا من       دالالت القرآن الكرمي إالّ من خالل التاريخ يخِرج ا        
  ..التاريخ 
إنَّ الفطرة الطاهرة النقية اردة عن العصبيات واألهواء ، ال ختتلف أبداً مع أحكام              .. 

املوجود يف القلوب املؤمنة    ) الصلة والقرىب من اهللا تعاىل      ( كتاب اهللا تعاىل ، فسواٌء الروح       
ل دالالته على قلب كلِّ متدبٍر صادق ، كالمها من اهللا تعاىل            ، أم الروح القرآينّ الذي تترتّ     

 توهمنا وجود تعارٍض بينهما يف مسألٍة ما ، فـنحن أمـام             وإن.. ويؤديان إليه جلّ وعال     
  :احتمالني 

  ..إما أننا مل ندرك الدالالت احلقيقية لكتاب اهللا تعاىل اخلاصة ذه املسألة  - 
 .. ةً جمردةً هو عصبيةٌ وهوى مسبق الصنع أو أنّ ما حسبناه فطر - 
فالروح الذي فطر اهللا تعاىل النفوس الطاهرة النقية عليه ، ال خيتلف أبداً مع الروح               .. 

  ..الذي نزله منهجاً لرسالته اخلامتة اليت أرادها للبشرية مجعاء حىت قيام الساعة 
 القرآنية احلاملة لألحكـام الـيت        بعض النصوص  – تفسرياً خاطئاً    –حينما نفسر   .. 

..  ندفع الفطرة النقية لالختالف مع الروح القـرآين          – بذلك   –يريدها اهللا تعاىل ، فإننا      
فحينما ال خيرج معيار مصداقية الفكر اإلسالمي عن إطار التاريخ ، وتـصبح العـصبيات               

        العام راتتصو صبحهذا الفكر ، ت ة هدفة والطائفيه الفكري     املذهبيِة ناظماً لسمت التوج
عند األمة ، وتبتعد األمة عن منهجها احلق لتعود إىل احلضيض ، وينعدم فكرها احلق الذي                

  ..جيب عليها إدراكه 
الكثري من مقدمي التاريخ منهجاً بديالً عن منهِج اِهللا تعاىل ، والذين ال يطيب هلم               .. 

 مبا حيملُه من رجـاالت وفقهـاء        – إشراك صنِم التاريخ     ترك أصنامهم التارخيية ، يريدون    
فيبحثون عما يومهون به أنفُـسهم      ..  يف رسِم حدوِد دالالِت كتاِب اهللا تعاىل         –وأقوال  

واآلخرين من أنَّ ظاهر بعِض النصوِص القرآنية ال يوافق حقيقةَ األحكاِم اليت حتملُها هـذه               
     ربمنها لفهِم دالالِت          النصوص ، وذلك بغية إجياد م دٍر جلعِل رجاالِت التاريخ ضرورةً ال ب

  .. كتاِب اهللا تعاىل 



 

 هو تفسريهم – كنموذج خنتاره إلسقاط هذه األوهام واملزاعم –ومما حيتجونَ به .. 
(sŒÎ# (.. لقوله تعاىل  uρ ÷Λ äù=n=ym (#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù 4 ( ] هذا الن: يقولون  .. ] ٢:  املائدة ظاهر أمر ص

 كلُّ متحلّل ، كي خيرج من إحرامه ، بينما حقيقةُ – حسب زعمهم –إهلي ، بأن يصطاد 
 (اخلروج من اإلحرام ال تشملُ أي أمٍر إهلي بذلك ، أي فسروا هذا النص على أنَّ كلمة 

(#ρßŠ$sÜô¹$$ sù 4 (  ا حتميةَ الصيددالال فيه ، يعين ظاهر..  
أنَّ كلَّ من يتحلّلُ ال بد له       : ليه ، يكونُ معىن ظاهِر هذا النص        فحسب ما ذهبوا إ   .. 

من أن يقوم بعمليِة الصيد ، وهذا غري ممكٍن ، ولذلك ذهبـوا إىل أنَّ دالالِت الـنص ال                   
 – حسب ما يذهب إليه زعمهم ، وما يريـدون           –وبالتايل ال بد    .. توافق ظاهر صياغته    

 هذا النص ، وال بد من العودة إىل أصنام التاريخ كمعيـار دالالٍت              من عدم األخذ بظاهر   
  .. لفهم بعض دالالت اجلمل القرآنية ، والكلمات القرآنية 

.. ال ميكن لدالالِت أي نص قرآينٍّ أنْ ختالف ظاهر صياغِته اللغويـة             : حنن نقولُ   .. 
إما لصياغة النص ، وإما لدالالِت بعـِض        وإنْ توهمنا ذلك ، فاملشكلة تكمن يف إدراكنا         

  ..كلماته 
ρ#) (السر يف النص الذي بني أيدينا يكمن يف حرِف الطاء ، يف كلمِة              ..  ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù 4 ( 

 ..         إىل مـشتٍق مـن      ) ص ، ي ، د      ( فدخولُ هذا احلرِف الغريِب عن اجلذِر اللغـوي ،
له فعلُه ، يف حتديِد دالالِت هذا املشتق مشتقّاِت هذا اجلذِر اللغوي هوتأثري ..  

علـى  ) الطـاء   ( ومن خالل دراسٍة منهجية قمت ا لرصد تأثري دخول حرف           .. 
على جذٍر لغـوي ، يعـين       ) الطاء  ( دالالت جذٍر لغوي ، رأيت أنَّ دخولَ هذا احلرف          

أي ..  الفاعِل ، حسب إرادِتـه       إدخالَ املسألِة املعنيِة ذا اجلذِر اللغوي يف ساحِة استخدامِ        
يتم إدخالُ تلك املسألِة يف ساحِة إمكانيِة االستخدام ، حبيثُ يقترب الفاعلُ مـن حقيقـِة                

داللـةَ اإلمكانيـة ،     ) الطاء  ( أي تضيف دالالت هذا احلرف      .. املسألِة حسب احلاجة    
  ..لدالالت اجلذر اللغوي 

تعين االنغمـاس يف    ) ص ، ل ، ي      (  اجلذِر اللغوي    مشتقّات.. فعلى سبيِل املثال    .. 
 املسألِة موضوِع الصلي..  



 

) ¨β Î) t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ t∃ ôθ y™ öΝ Íκ� Î= óÁ çΡ # Y‘$ tΡ $ yϑ ¯= ä. ôM pg ¾Ö mΩ Ν èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰ t/ 

# ·Šθ è= ã_ $ yδ u� ö� xî (#θ è%ρ ä‹ u‹ Ï9 z># x‹ yè ø9 $# 3 �χ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í• tã $ VϑŠ Å3 ym ( ] ٥٦:  النساء [   

) ص ، ل ، ي      ( وكلُّ مشتقّاِت اجلذر اللغـوي      .. فصلي النار هو االنغماس فيها      .. 
.. يف كتاِب اِهللا تعاىل ، اليت مل يدخلْ عليها حرف الطاء ، تدور معانيها يف هذا اإلطـار                   

          دخل عليه حرف واحد من مشتقّاِت هذا اجلذر اللغوي الطاء ، هو كلمة      وهناك مشتق ) 

šχθ è= sÜ óÁ s? (  يف قوِل تعاىل:  

) øŒ Î) tΑ$ s% 4 y›θ ãΒ ÿ Ï& Î# ÷δ L{ þ’ ÎoΤ Î) àM ó¡ nΣ# u # Y‘$ tΡ / ä3‹ Ï?$t↔y™ $pκ ÷] ÏiΒ A� y9sƒ¿2 ÷ρr& Ν ä3ŠÏ?# u 5>$pκ Å¶Î/ <§t6s% 

ö/ ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= sÜ óÁ s? (   ] ويف قوِلِه تعاىل  .. ] ٧:  النمل..  

) * $ £ϑ n= sù 4 |Ó s%  y›θ ãΒ Ÿ≅ y_ F{ $# u‘$ y™ uρ ÿ Ï& Î# ÷δ r' Î/ �[ tΡ# u  ÏΒ É= ÏΡ$ y_ Í‘θ ’Ü9 $# # Y‘$ tΡ tΑ$ s% 

Ï& Î# ÷δ L{ (# þθ èW ä3 øΒ $# þ’ ÎoΤ Î) àM ó¡ nΣ# u # Y‘$ tΡ þ’ Ìj? yè ©9 Ν ä3‹ Ï?# u $ yγ ÷Ψ ÏiΒ A� y9 sƒ ¿2 ÷ρ r& ;ο uρ õ‹ y_ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ ä3 ª= yè s9 

šχθ è= sÜ óÁ s? ( ] ٢٩ : القصص [   

šχθ (واضح أنَّ كلمةَ    ..  è= sÜ óÁ s? (   يف هاتني اآليتني الكرميتني ، ال تعين االنغمـاس
أي بعدِم دخوِل حرِف الطـاء       .. )تصلُونَ  ( وإالّ ألتت   .. اِر  بالشهاِب القبِس وجبذوِة الن   

  ..على الكلمة 
حـسب إرادِة   ) ص ، ل ، ي      ( فاالصطالُء هو االقتراب مما تعنيه مشتقّات اجلذِر        .. 

فحرف الطاِء أدخلَ املسألةَ يف ساحِة إمكانيـِة اسـتخداِم          .. وهكذا  .. الفاعِل وحاجِته   
  ..الفاعِل وحاجته 

إنّ إصـفاَء   ) .. ص ، ف ، ي      ( ولنأخذ مثاالً آخر ، هو مشتقّات اجلذر اللغوي         .. 
مـن  ) الشيء الثاين   ( ما متَّ اختياره    ) األول  ( الشيء بشيٍء آخر ، هو إعطاُء هذا الشيِء         

  ..خرى ال يقارنُ فيها الشيُء األول ساحِة أُ
) ö/ ä38 xÿ ô¹ r' sù r& Ν à6 š/ u‘ t ÏΨ t7 ø9 $$ Î/ x‹ sƒ ªB $# uρ z ÏΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 ö/ ä3̄Ρ Î) tβθä9θà) tGs9 »ωöθs% $VϑŠÏà tã 

   ] ٤٠:  اإلسراء [ )



 

) ÏΘr& x‹ sƒªB $# $ £ϑÏΒ ß,è=øƒs† ;N$uΖ t/ Νä38 xÿ ô¹r&uρ tÏΖ t6ø9 $$ Î/ ( ] ١٦:  الزخرف [  
ملْ يدخلْ ساحةَ املقارنـِة     ) الشيء األول الذي هو حنن      ( فالشيُء الذي متَّ إصفاؤه     .. 

) البنـات  ( ، وال حىت بني هذا الشيء الثاين وما يقارن به وهو ) البنني  ( مع الشيء الثاين    
  ) ..نون الب( فما دخلَ ساحةَ املقارنة تلك هو ما متَّ إعطاؤه للشيِء املُصفى ، أي هو .. 

فالبشر املخاطبون يف هذين النصني القرآنيني ، والذين متَّ إصفاؤهم ، مل يـدخلوا              .. 
ولـذلك  .. وما دخلَ تلك الساحة هو البنون الذين يقارنون مع البنات           .. ساحةَ املقارنة   

  .. فداخلُ ساحِة هذا اإلصفاء يوجد البنون والبنات 
اِء تلك من داخِل ساحِة املقارنـة بـني البـنني           ولذلك حني تصويِر مسألِة اإلصف    .. 

  ..والبنات ، نرى دخول حرِف الطاِء الذي يشري إىل عمليِة الدخول تلك 
) ’ s∀ sÜ ô¹ r& ÏN$ oΨ t7 ø9 $# ’ n? tã t ÏΖ t6 ø9 $# ∩⊇∈⊂∪ $ tΒ ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. tβθ ãΚ ä3 øt rB (  ] ــصافات  – ١٥٣:  ال
١٥٤ [   

  ..نة بني البنني والبنات فاالصطفاء هنا هو من داخل ساحة املقار.. 
  ..واملسألةُ ذاا نراها يف الصور القرآنية التالية .. 
) tΑ$s% ¨βÎ) ©! $# çµ8 xÿ sÜ ô¹$# öΝ à6ø‹ n=tæ … çνyŠ# y— uρ ZπsÜ ó¡o0 ’Îû ÉΟù=Ïè ø9 $# ÉΟ ó¡Éf ø9$# uρ ( (  ] ٢٤٧:  البقرة 

[    
) * ¨β Î) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u % [nθ çΡ uρ tΑ# u uρ zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) tΑ# u uρ tβ≡ t� ôϑ Ïã ’ n? tã t Ïϑ n=≈ yè ø9  آل  [ ) #$
   ] ٣٣: عمران 
) øŒÎ) uρ ÏM s9$s% èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9$# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Å79 xÿ sÜô¹$# Ï8 t�£γ sÛuρ Å79 xÿsÜ ô¹$# uρ 4’ n? tã Ï!$ |¡ÎΣ 

šÏϑn=≈ yèø9    ] ٤٢:  آل عمران [  ) #$

) tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ ’ÎoΤ Î) y7 çGøŠxÿ sÜô¹$# ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÉL≈ n=≈ y™ Í�Î/ ‘Ïϑ≈ n=s3Î/ uρ ( ] ١٤٤:  األعراف 
[   

) ª! $# ’ Å∀ sÜ óÁtƒ š∅ÏΒ Ïπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Wξ ß™â‘ š∅ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 �χÎ) ©! $# 7ì‹ Ïϑy™ ×��ÅÁ t/  ( 
  ] ٧٥:  احلج [

  



 

) §ΝèO $uΖ øO u‘÷ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# tÏ%©!$# $ uΖøŠxÿ sÜ ô¹$# ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã ( ( ] ٣٢:  فاطر [   

) öθ ©9 yŠ# u‘ r& ª! $# β r& x‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ 4’ s∀ sÜ ô¹ ^ω $ £ϑ ÏΒ ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ ( uθ èδ ª! $# 

ß‰ Ïm≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9    ] ٤:  الزمر [ ) #$
 يشري إىل دخوِل املُصطفى داخلَ ساحِة املقارنِة مع اآلخرين          – إذاً   –فحرف الطاِء   .. 

ص ،  ( ف يشري إىل وجوِد املخاطِب مبشتق اجلذِر اللغـوي          بينما عدم دخوِل هذا احلر    .. 
  ..خارج تلك الساحة ) ف ، ي 
حتملُ معىن حيثيات   ) ص ، ر ، خ      ( مشتقّات اجلذر اللغوي    .. ولنأخذ مثاالً آخر    .. 
  .. الصراخ 
) βÎ) uρ ù't±®Σ öΝ ßγø%Ì� øóçΡ Ÿξ sù s†† Ì� |À öΝ çλm; Ÿωuρ öΝ èδ tβρä‹ s)Ζãƒ ( ] ٤٣:  يـس [  

  .. واالستصراخ هو طلب الصراخ .. 
) yx t7ô¹ r'sù ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# $Zÿ Í←!%s{ Ü= ©%u� tItƒ # sŒÎ*sù “Ï%©!$# … çνu� |ÇΨtFó™ $# Ä§øΒF{$$ Î/ … çµäzÎ� óÇ tFó¡o„ 4 

tΑ$ s% … çµ s9 #y›θãΒ y7 ¨ΡÎ) A“Èθ tós9 ×Î7 •Β ( ] ١٨:  القصص [  
 ..       ا دخولُ حرِف الطاِء على هذا اجلذِر اللغويفيعين دخولَ ساحِة هذا الصراخ ،       أم 

  .. أي يعين تصوير الصراِخ من داخل ساحته 
) öΝ èδ uρ tβθäzÌ� sÜóÁ tƒ $pκ� Ïù !$uΖ −/ u‘ $oΨ ô_ Ì�÷zr& ö≅ yϑ÷è tΡ $·s Î=≈ |¹ u� ö� xî “Ï%©!$# $ ¨Ζà2 ã≅ yϑ÷è tΡ 4 óΟ s9uρ r& 

Ν ä.ö� ÏdϑyèçΡ $̈Β ã��2 x‹ tGtƒ ÏµŠÏù  tΒ t� ©.x‹ s? ãΝ ä. u!%ỳ uρ ã�ƒÉ‹ ¨Ψ9$# ( (#θè%ρä‹ sù $yϑsù tÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ÏΒ A��ÅÁ ¯Ρ ( ] 
  ] ٣٧: فاطر 

حني دخوِل  ) .. ص ، ب ، ر      ( هو مشتقّات اجلذر اللغوي     .. ولنأخذ مثاالً آخر    .. 
حرف الطاء على مشتقّاِت هذا اجلذر اللغوي فإنَّ ذلك يعين دخولَ ساحِة الصرب ، وساحِة               

  .. إمكانيِة التفاعِل معه 
) �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $ yϑåκ s]÷� t/ çνô‰ ç7ôã $$ sù ÷� É9sÜ ô¹$#uρ Ïµ Ï? y‰≈t6 ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟ n=÷ès? … çµs9 

$wŠ Ïϑy™ ( ] ٦٥:  مرمي [   



 

) ö� ãΒù&uρ y7 n=÷δ r& Íο4θ n=¢Á9 $$Î/ ÷� É9sÜô¹$# uρ $ pκ ö� n=tæ ( Ÿω y7 è=t↔ó¡ nΣ $]%ø— Í‘ ( ßøtªΥ y7 è%ã— ö� tΡ 3 èπ t6É)≈ yèø9 $#uρ 

3“uθ ø)−G=Ï9 ( ] ١٣٢:  طـه [   

) $̄Ρ Î) (#θè=Å™ö� ãΒ Ïπs%$̈Ζ9$# ZπuΖ ÷FÏù öΝ çλ°; öΝ åκö: É) s?ö‘$$ sù ÷� É9sÜô¹$# uρ  (  ] ٢٧:  القمر [  
 ..          ص ، ن ، ع      ( ولنأخذ مثاالً آخر ، هو مشتقّات اجلذر اللغـوي .. (   إنَّ صـنع

  .. الشيِء يعين وقوعه حتت فعِل صناعته 
) “t� s? uρ tΑ$t7Ågø:$# $ pκ â:|¡ øtrB Zοy‰ ÏΒ%ỳ }‘Éδ uρ ”� ßϑs? §� tΒ É>$ys ¡¡9$# 4 yì÷Ψ ß¹ «!$# ü“Ï%©!$# zs) ø?r& ¨≅ ä. 

> óx« 4 …çµ ¯Ρ Î) 7�� Î7 yz $yϑÎ/ šχθè=yè øÿ s? ( ] ٨٨:  النمل [   
  .. فالصنعةُ هي مهنةُ هذا الفعل 

) çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæuρ sπyè ÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝà6©9 Νä3oΨ ÅÁ ósçGÏ9 .ÏiΒ öΝä3Å™ ù' t/ ( ö≅ yγ sù öΝ çFΡ r& tβρã�Å3≈ x© (  ]

  ] ٨٠: األنبياء 
 اُهللا تعاىل          اُهللا تعاىل موسى عليه السالم     وقد وضع ريدِة الصناعة كما ييف ساحِة إمكاني 

 وإالّ فسيكونُ موسى    ، وليس يف ساحِة الصناعِة املباشرِة اليت فاعلُها الوحيد هو اهللا تعاىل             ،
هذه احلقيقةُ نراها جليـةً يف وروِد مـشتق         .. ٍة من حياِته    عليه السالم مسيراً يف كلِّ حرك     

 املتعلِِّق مبوسى عليه السالم ، بصيغة املبين للمجهول ) ص ، ن ، ع ( اجلذر اللغوي ..  
) Èβ r& ÏµŠÏùÉ‹ ø%$# ’ Îû ÏNθç/$−G9$# Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø%$$sù ’ Îû ÉdΟu‹ ø9 $# ÏµÉ) ù=ã‹ ù=sù �Ο u‹ ø9 $# È≅ Ïm$¡¡9 $$Î/ çνõ‹ è{ù' tƒ Aρ ß‰tã ’ Ík< 

Aρß‰ tã uρ …ã& ©! 4 àM ø‹ s)ø9 r&uρ y7 ø‹ n=tã Zπ ¬6pt xΧ Íh_ ÏiΒ yì oΨ óÁçGÏ9 uρ 4’ n? tã ûÍ_ø‹ tã ( ] ٣٩:  طـه [   

y7 ( ولذلك يقولُ اُهللا تعاىل ملوسى عليه السالم  çG ÷è uΖ sÜ ô¹ $# uρ (وملْ يقل له )  صنعتك و (
..  إشـرايف    يد ، وحتت  أي يقولُ له أدخلتك يف ساحِة إمكانيِة صناعتك لنفسي كما أُر          .. 

  .. استمر يف هذه اإلمكانية إىل أن صنعت كما أُريد وبعد ذلك فإنَّ معدنك الصاحل
) §Ν èO |M ÷∞ Å_ 4’ n? tã 9‘y‰s% 4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊆⊃∪ y7 çG÷è uΖ sÜô¹$# uρ Å¤øÿ uΖ Ï9 (   ] ٤١ – ٤٠:  طـه [   



 

) ض ، ر ، ر  ( واملسألة ذاتها يف دخول حرف الطاء على مشتقّات اجلذر اللغوي.. 
إىل ساحة إمكانية الوقوع يف ) اليت دخل عليها حرف الطاء ( ، مبعىن إدخال املعين بالكلمة 

  ..الضرر 
) tΑ$s% tΒuρ t� xÿ x. … çµãè ÏnGtΒé' sù Wξ‹ Î=s% §ΝèO ÿ… çν”� sÜ ôÊr& 4’ n<Î) É>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# ( }§ ø♥Î/ uρ ç�� ÅÁ yϑø9 $# ( ] 
   ] ١٢٦: البقرة 
) $yϑ¯Ρ Î) tΠ §�ym ãΝà6ø‹ n=tæ sπ tGøŠyϑø9 $# tΠ¤$!$# uρ zΝ ós s9 uρ Í�ƒÌ“Ψ Ï‚ø9 $# !$ tΒuρ ¨≅ Ïδé&  ÏµÎ/ Î� ö� tóÏ9 «! $# ( Çyϑsù 

§� äÜôÊ $# u� ö� xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θàÿ xî íΟŠÏm    ] ١٧٣:  البقرة [ ) ‘§

) Ç yϑsù §� äÜôÊ $# ’ Îû >π |ÁuΚøƒxΧ u� ö� xî 7# ÏΡ$yf tGãΒ 5ΟøO \b}   ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm    ] ٣:  املائدة [ ) ‘§

) Ç yϑsù §� äÜôÊ $# u� ö� xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$ tã ¨β Î*sù š� −/u‘ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ( ] ١٤٥:  األنعام [   

) ̈Βr& Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑø9 $# # sŒÎ) çν%tæ yŠ ß# Ï±õ3tƒ uρ u þθ�¡9 $# öΝ à6è=yèôf tƒuρ u !$xÿ n=äz ÇÚ ö‘F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï r& 

yì̈Β «! $# 4 WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρã� �2 x‹ s? ( ] ٦٢:  النمل [   
 املعـين   قّات اجلذر اللغوي ، يعين دخول     فدخولُ حرِف الطاِء على مشت    .. وهكذا  .. 

  ..ذا املشتق يف ساحِة إمكانيِة حصوِل الفعل ، وتصوير املسألِة من داخِل هذه الساحة 
ρ#) (املسألةُ ذاتها نراها يف الفعل      ..  ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù 4 (       ـةيف العبـارة القرآني) # sŒ Î) uρ ÷Λ ä ù= n= ym 

(#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù 4 (  ..    املعىن هو ةَ   .. فادخلوا يف ساحِة حلِّ الصيد      : فتقديروال يعين ذلك حتمي
ومما يؤكّد ذلك أنه يف اآليِة السابقِة مباشرةً لآليِة احلاملة هلذه العبـارِة             .. الصيِد للمتحلّل   

  .. رآنية ، يقولُ تعاىل الق
) $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (# þθãΨ tΒ# u (#θèù÷ρ r& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 ôM ¯=Ïm é& Ν ä3s9 èπyϑŠÍκ u5 ÉΟ≈yè ÷ΡF{$# �ωÎ) $tΒ 4‘n=÷Fãƒ 

öΝ ä3ø‹ n=tæ u� ö� xî ’Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r&uρ îΠ ã�ãm 3 ¨βÎ) ©! $# ãΝ ä3øts† $ tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ( ] ١:  املائدة [   

�u ( القرآنيةُ   فالعبارةُ ö� xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ îΠ ã� ãm 3 (       داخلي ساحِة حلِّ الصيِد تعين غري

# (وبالتايل فالعبارةُ القرآنيةُ    .. وأنتم حرم    sŒ Î) uρ ÷Λ ä ù= n= ym (#ρ ßŠ$ sÜ ô¹ $$ sù 4 (       تعـين وإذا حتلّلـتم ، 
  ..فادخلوا ساحةَ إمكانيِة حلِّ الصيد 



 

تصور بعضِهم وزعمهم بوجوِد تعارٍض بني ظاهِر صياغِة الـنص          وهكذا نرى أنَّ    .. 
القرآينِّ وبني حقيقِة ما حيملُ من معاٍن ودالالت ، هو وهم دخلَ أنفُسهم نتيجـةَ عـدِم                 
إدراك دالالِت النص القرآين ، ونتيجةَ فرض التصورات التارخيية على دالالت الكلمـات             

اهلادف الستنباط حقيقة هذه الدالالت من كتاب اهللا تعاىل         القرآنية ، دون البحث السليم      
  .. ، ونتيجةَ عدم امتالك اإلرادة القوية يف التخلّي عن األصنام الفكرية املغلوطة 

إنّ سوق األمة من عواطفها اهلوجاء وغريزا املذهبيـة والتارخييـة إىل التـاريخ              .. 
.. يع ، يقوده املهرجون واملتخلّفون فكرياً وعقلياً        هذه األمة إىل قط   أبناء  ومشاكله ، حيول    

فاهللا تعاىل يريد من اإلنسان أن يساق بعقله يف مركب الربهان والدليل إىل دالالت كتابـه                
  ..الكرمي ، ال أن يساق بعواطفه اهلوجاء إىل التاريخ ومشاكله 

ة ، وبالتايل هو توجيه     اإلبداع الفكري هو االكتشاف املُربهن للحقائق غري املعروف       .. 
فكر اُألمة حنو نقطٍة مستقبليٍة على حمور الزمن ، وخلق إمكانية ارتقاء اُألمة إىل هذه النقطة                 
          سمح بتجاوز الـسقف الفكـريٍة إىل اجترار للماضي ، حبيث ال يل فكر األمبينما حتو ،

  ..وزها اُألمم اُألخرى ملرحلة تارخيية حمددة ، يوقف األمة على حمور الزمن لتتجا
وحـىت بعـض   (  آخر اُألمم على سلّم املدنية واحلضارة املادية   – اآلن   –ملاذا حنن   .. 

، يف الوقت الذي جيب علينا أن نكون فيه أول اُألمم ، كوننا مكلّفني              ) اجلوانب السلوكية   
ملُخلصني من أبناء هذه    هذه احلقيقة تدفع ا   !!.. بإيصال رسالة اهللا تعاىل إىل البشرية مجعاء ؟       

اُألمة إلعادة النظر يف الكثري من أعمدة منظوماتنا الفكرية والثقافية ، ملعايرا من جديـد               
على كتاب اهللا تعاىل ، بشكٍل جمرٍد عن التاريخ ، حبيث يكون ناظم هذا املعيار هو القرآن                 

  .. الكرمي ذاته 
وضنا باحليثية اليت ينبغي أن ننهض ا       لو عدنا إىل أسباب ختلّفنا احلضاري وعدم        .. 

وقـوة األسـباب    .. ، لرأينا أنّ هذه األسباب تنقسم إىل أسباٍب خارجية وأُخرى داخلية            
اخلارجية اليت تتمحور حول تآمر أعداء اُألمة عليها ، تبىن من لبنات ضعفنا الداخلي ، ومن               

 جتاه أمتنـا ، أي تعـود يف النهايـة إىل            هشاشة عزميتنا وإرادتنا ، ومن ختاذلنا يف واجبنا       
  ..األسباب الداخلية 

  :وهذه األسباب الداخلية تتوزع بني قسمني 



 

 أسباب تعود إىل سلوكية تعامل أفراد األمة مع بعضهم ، ومـع اآلخـرين ،      –] أ  [ 
 هـي   – إذا ما نظر إليها من منظار التاريخ الطويل الذي عاشته األمـة              –وهذه األسباب   

.. نتيجة  طبيعية خلالصة ثقافة األمة وِفكرها الذي يسكن نفوس أبنائها منذ قرون طويلـة      
  .. األمة املنظومة الفكرية اليت حتكم تصور أبناءأي تعود إىل 

  .. أسباب فكرية حمضة مباشرة تتعلّق مبفاهيم أبناء األمة وبثقافتهم –] ب [ 
قوانني التارخيية الفاعلة يف وضها إن كان سليماً        فكر األمة هو أساس ال    .. بالنتيجة  .. 

  .. ، ويف احندارها إن كان هشاً ومصطنعاً 
دف إلقاء الضوء علـى     ) يف الفكر املوروث    ( سندرس بعض املسائل    .. لذلك  .. 

األبعاد الِفكرية اليت متّ تشويهها ، أو إلغاؤها ، أو إدخاهلا إىل الفكر اإلسالمي حتت مفاهيم                
عالقة هلا مبنهج اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد ، بل تناقض هذا املنـهج بـشكٍل                   ال  

صريح ، لنرى بأم أعيننا كيف متّت عملية االحنراف يف إدراك بعض املفاهيم اليت حتملـها                
بعض النصوص القرآنية ، بشكٍل مياثل حتريف أهل الكتاب لبعض النصوص اليت أُنزلـت              

ميد الكثري من الدالالت اليت حتملها النـصوص القرآنيـة لألجيـال            إليهم ، وكيف متّ جت    
الالحقة ، وكيف متّت معايرة دالالت بعض آيات كتاب اهللا تعاىل على مفاهيم تارخييـة               

  .. حسبت من املنهج ، واملنهج منها براء 
 لكلِّ  لقد متّ اجلحود بصفة القرآن الشمويلّ الذي حيمل تبياناً لكلِّ شيء ، وتفصيالً            .. 

  ..شيء ، والذي حيمل حالً لكلِّ املسائل الطارئة حىت قيام الساعة 
)Β¨$ùs�§ÛôΖu$ûÎ’#$9ø3ÅGt≈=ÉΒÏ«xó&4( ] ١٤٢ = ] ٣٨:  األنعام   

 ) Å6≈ s9 uρt,ƒÏ‰ óÁs?“Ï%©! $#t ÷t/Ïµ÷ƒ y‰ tƒŸ≅‹ÅÁ øÿs? uρÈe≅ à2& óx«“Y‰ èδ uρZπuΗ÷qu‘uρ5Θöθ s) Ïj9

ƒãσ÷ΒÏΖãθβt( ] ٣٨٨ = ] ١١١:  يوسف   

)$ uΖø9 ¨“tΡ uρš� ø‹n= tã|=≈ tGÅ3ø9 $#$YΖ≈ u‹ ö;Ï?Èe≅ ä3Ïj9&óx«“Y‰ èδuρZπyϑôm u‘uρ3“u� ô³ç0 uρtÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9( ] 
   ٣٢٥ = ] ٨٩: النحل 

٤٥ × ١٩ = ٨٥٥ = ٣٢٥ + ٣٨٨ + ١٤٢   



 

)ρu9s≈6Å?sÁó‰Ïƒ,t#$!©%Ï“/t÷tƒt‰yƒ÷µÏρu?sÿøÁÅ‹≅Ÿ2à≅eÈ«xó&( = ١٩ = ٢٦٦ × 
١٤  
)Β¨$ùs�§ÛôΖu$ûÎ’#$9ø3ÅGt≈=ÉΒÏ«xó&4( ] ١٤٢ = ] ٣٨:  األنعام   

) ≅ è%öθ©9tβ%x.ã� ós t7ø9 $## YŠ# y‰ÏΒÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9’ În1 u‘y‰ Ïÿ uΖ s9ã� óst6 ø9 $#Ÿ≅ ö7s%βr&y‰ xÿΖs?àM≈ yϑÎ=x.’ În1 u‘öθ s9 uρ

_Å∞÷Ζu$/ÎϑÏW÷#Î&ÏΒt‰yŠY#( ] ٤٨٤=  ] ١٠٩:  الكهف   

) öθs9 uρ$ yϑ¯Ρ r&’ ÎûÇÚö‘F{$#ÏΒ>οt� yf x©ÒΟ≈n=ø%r&ã� ós t7ø9 $# uρ…çν‘‰ ßϑtƒ.ÏΒ ÍνÏ‰÷è t/èπ yèö7 y™9� çtø2r&$̈Β

ΡtÿÏ‰yNô.x=Îϑy≈Mà#$!«3)Îβ¨#$!©ãt“Ìƒ“îmy3ÅŠΟÒ( ] ٥٧١ = ] ٢٧:  لقمان   
٦٣ × ١٩ = ١١٩٧ = ٥٧١ + ٤٨٤ + ١٤٢  

) ô‰s) s9 uρ$ oΨ øù§� |ÀÄ¨$̈Ζ=Ï9’ Îû# x‹≈yδÈβ# uö� à) ø9$#ÏΒÈe≅ ä.9≅ sWtΒ#’ n1 r' sùç� sYø. r&Ä¨$̈Ζ9$#�ω Î)# Y‘θàÿ à2( 
   ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٨٩:  اإلسراء [

) ρuωŸƒt'ù?èθΡt7y/ÎϑyVs≅@)Îω�_Å∞÷Ψo≈7y/Î$$9øsy,dÈρu&rmô¡|z?sÿø¡Å��·#( ] ٢٦٦ = ] ٣٣:  الفرقان 
 =١٤ × ١٩   

إنّ القرآن الكـرمي    : احدين ذه احلقيقة يصرخون بأعلى صوم       كلُّ املهرجني اجل  .. 
  يقرون مبسألة الناسخ واملنـسوخ       – يف الوقت ذاته     –صاحلٌ لكلِّ زماٍن ومكان ، ولكنهم       

اليت تؤدي إىل إلغاء بعض أحكام كتاب اهللا تعاىل ، وذهب الكثري منهم إىل أنّ احلـديث                 
ن الكرمي ، وال يريـدون فهـم دالالت النـصوص    حيمل إمكانية نسخ بعض أحكام القرآ    

القرآنية إالّ من خالل أسباب الرتول ، ومن خالل املوروث التـارخيي يف تفـسري هـذه                 
 إىل اإلميان ببعض الكتـاب      – سواء علموا بذلك أم مل يعلموا        –وهذا يؤدي   .. النصوص  

  ..والكفر ببعضه ، وإىل جتزئة دالالته 
) tβθãΨ ÏΒ÷σçGsù r& ÇÙ ÷èt7 Î/ É=≈ tGÅ3ø9 $# šχρã�àÿ õ3s? uρ <Ù ÷èt7 Î/ 4 $yϑsù â!# t“y_  tΒ ã≅ yè øÿtƒ š� Ï9≡sŒ 

öΝ à6ΨÏΒ �ω Î) Ó“÷“Åz ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# tβρ–Št� ãƒ #’ n<Î) Ïd‰ x©r& É>#x‹ yèø9 $# 3 (          
   ٧٠٩ =  ]٨٥: البقرة [ 



 

) t Ï% ©! $# (#θ è= yè y_ tβ# u ö� à) ø9 $# t ÅÒ Ïã ∩⊇∪ š� În/ u‘ uθ sù óΟ ßγ ¨Ψ n= t↔ ó¡ oΨ s9 t Ïè uΗ ød r& ∩⊄∪ $ ¬Η xå (#θ çΡ% x. 

ƒtè÷ϑy=èθβt (  ] ٣٣٦ =  ]٩٣ – ٩١: احلجر  
٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ٣٣٦ + ٧٠٩  

) &rùsGçσ÷ΒÏΨãθβt /Î7tè÷ÙÇ #$9ø3ÅGt≈=É ρu?s3õÿà�ãρχš /Î7tè÷Ù< 4 (  ] ٢٣٩ =  ]٨٥: البقرة  

) #$!©%Ït _yèy=èθ#( #$9ø)à�öu#βt ãÏÒÅt (  ] ١٤١ =  ]٩١: احلجر  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١٤١ + ٢٣٩  
إنّ اإلميان احلقيقي بكون القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيٍء ، وتفصيالً لكـلِّ شـيء ،                
يقتضي عدم إخضاع دالالته للمفاهيم اخلارجة على ظاهر ما حتمله نـصوصه الكرميـة ،               

 بعض أحكام كتاب اهللا تعاىل      rية منسوبة إىل الرسول     رواية تارخي ) تنسخ  ( فكيف تلغي   
 ال ميلك أي صالحية لتبديل أي حكٍم من أحكـام           rإنّ رسول اهللا    !! .. كما يزعمون ؟  

القرآن الكرمي ، فكيف إذاً تلغي رواية ال يعلم مصداقيتها إالّ اهللا تعاىل حكماً قرآنياً صرحياً                
  !!! ..؟حتت ظالل مسألة الناسخ واملنسوخ 

) # sŒÎ) uρ 4’ n?÷Gè? óΟ ÎγøŠ n=tæ $ uΖ è?$tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$s% šÏ%©!$# Ÿω tβθã_ ö�tƒ $ tΡ u !$s) Ï9 ÏM ø�$# Aβ# u ö� à)Î/ Î� ö� xî 

!# x‹≈yδ ÷ρr& ã&ø! Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& …ã& s!Ïd‰ t/é& ÏΒ Ç›!$ s) ù=Ï? ûÅ¤øÿ tΡ ( ÷βÎ) ßì Î7̈? r& �ωÎ) $ tΒ #yrθãƒ 

 † n<Î) ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{ r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹ tã BΘöθtƒ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇∈∪ ≅ è% öθ©9 u !$x© ª!$# $ tΒ …çµ è?öθ n=s? 

öΝ à6ø‹n= tæ Iω uρ Νä31u‘÷Šr& ÏµÎ/ ( ô‰ s)sù àM ÷VÎ7 s9 öΝà6ŠÏù #\� ßϑãã ÏiΒ ÿ Ï&Î# ö6s% 4 Ÿξ sùr& šχθè=É)÷è s? (  ]

  ١٣٣٨ =  ]١٦  – ١٥: يونس 
) öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n=tã uÙ÷è t/ È≅ƒÍρ$s%F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹s{ V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑu‹ ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷èsÜ s)s9 çµ ÷ΖÏΒ 

tÏ? uθ ø9$# ∩⊆∉∪ $ yϑsù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tnr& çµ÷Ζ tã tÌ“Éf≈ ym ∩⊆∠∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ×οt� Ï.õ‹ tFs9 tÉ) −Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∇∪ $̄Ρ Î) uρ ÞΟn=÷è uΖ s9 

¨βr& Οä3Ζ ÏΒ tÎ/ Éj‹ s3•Β ∩⊆∪ … çµ̄Ρ Î) uρ îο u�ô£ yss9 ’ n?tã tÍ�Ïÿ≈ s3ø9 $# ∩∈⊃∪ … çµ̄Ρ Î)uρ ‘,y⇔ s9 ÈÉ) u‹ø9 :  احلاقة [ ) #$

٩٦١ =  ]٥١ – ٤٤   
١٢١ × ١٩ = ٢٢٩٩  =٩٦١ + ١٣٣٨  



 

  ..  ويف داخِل هذِه املسألِة ، مسألةٌ كاملةٌ ختتزلُ جوهر املوضوع .. 
) %è≅ö Βt$ ƒt3äθχÜ <Í’þ &rβ÷ &é/t‰dÏ!s&ã… ΒÏ ?Ï=ù)s$!›Ç Ρtÿø¤Åû ( (  ] ١٧٠ =  ]١٥: يونس  

) öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n=tã uÙ÷è t/ È≅ƒÍρ$s%F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹s{ V{ çµ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑu‹ ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷èsÜ s)s9 çµ ÷ΖÏΒ 

#$9øθu?Ït ( ] ٣٦٢ =  ]٤٦ – ٤٤:  احلاقة  
٢٨ × ١٩ = ٥٣٢  =٣٦٢ + ١٧٠  

فكلُّ ِفكٍر جريٍء مربهٍن من كتاب اهللا تعاىل ، يهدف إىل إدراك املزيد من دالالت               .. 
تارخيي ، يكون سبباً ألن تقوم الدنيا على رأس منتجه          النص القرآين خارج إطار املألوف ال     

وال تقعد ، وعلى الفور يوضع يف صف اخلارجني على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وكـأنّ                 
األمة فقدت معايريها للتمييز بني الِفكر اجلديد املُربهن من كتاب اهللا تعاىل ، وبـني التيـه                 

 وكلُّ ذلك سببه حتييد العقل واملنطق والربهان يف         ..اهلادف إىل اخلروج على جوهر املنهج       
  ..عرض الفكر وتقييمه 

 منسوبة إىل   – يف كتب الصحاح     –بكلّ بساطة يقف أحدهم ليقول لنا هذه رواية         .. 
 ، أو هذا نص تارخيي يبين أنّ األوائل فعلوا كذا وكذا بناًء علـى إدراكهـم                 rالرسول  

ملهم ، وبالتايل علينا أن نطلّق عقلنا وال ننظر أبداً إىل           لدالالت املسألة اليت هي موضوع ع     
حقيقة األحكام اليت أتتنا من خالل التاريخ ، هل هي موافقة لدالالت النص القـرآين ، أم                 
ال ، أي علينا أن نفرضها على دالالت القرآن الكرمي ، وإن كان نقضها لدالالت القـرآن              

 ويستحيل التلبيس إلنكار هذا التنـاقض ،         ،  وسط النهار  الكرمي واضحاً وضوح الشمس   
فاجلواب عندهم أنّ هذه الرواية تنسخ القرآن الكرمي ، أو تكمله ، أو ختصص مطلقه ، أو                 

  ..تطلق خمصصه 
وإذا قلنا له تعال لنفعل عكس ما تطلب منا ، أي تعال لنعاير دالالت هذه الرواية                .. 

صحيحة أم ال ، قبل أن نطلّق عقولنـا ،          على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، لنعرف هل هي          
         ، من أنفاق هذه الرواية ، فـاجلواب جـاهز وقبل أن نلوي دالالت كتاب اهللا تعاىل لتمر

وقـد بينـت يف     ..  ، ونريد هدمها لنرضي أعداء األمة        rوهو أننا حنارب سنة الرسول      



 

 ، وكيـف تلـوى      مئات األمثلة على صحة ما أقول      ) حمطّات يف سبيل احلكمة   ( كتاب  
  ..دالالت الروايات بشكٍل فاضٍح دف عدم االعتراف بعدم صحة هذه الروايات 

إنّ املشكلة تتجسد يف تقدمي موروث اآلباء الِفكري معياراً إلدراك دالالت كتاب            .. 
 وتصحيحه يف عصٍر حمدٍد ، وما فُسر مـن          rفسواٌء ما متّ نسبه إىل الرسول       .. اهللا تعاىل   

كلّ .. هللا تعاىل من ِقبل السابقني ، وما متّ استنباطه حالً ملسائل يف العصور السابقة               كتاب ا 
ذلك يتم تقدمي الكثري منه نصوصاً مقدسة حتجبنا عن رؤية الدالالت احلق يف كتـاب اهللا                

  ..تعاىل 
) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγ s9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$tΒ $ uΖø‹ xÿ ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/#u 3 öθ s9uρ r& 

.x%χš u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtè÷)É=èθχš ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ƒtγôGt‰ßρβt (  ] ٤٧١ =  ]١٧٠: البقرة   
) #sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλ m; (#öθ s9$yè s? 4’n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™ §�9$# (#θä9$s% $ uΖç6 ó¡ym $ tΒ $tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n=tã 

u#/t$!uΡt$! 4 &rρu9sθö .x%βt u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθβt ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ‰uκöGt‰ßρβt (  ] ٥١٨ =  ]١٠٤: املائدة   
) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãè Î7®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ7 ®KtΡ $tΒ $ tΡô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n=tã !$ tΡu !$ t/#u 4 öθs9 uρ r& 

2Ÿ%βt #$9±¤‹øÜs≈ß ƒt‰ôããθδèΝö )Î<n’4 ãt‹x#>É #$9¡¡èÏ��Î  (  ] ٥٢٩ =  ]٢١: لقمان   
) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% $ ¯Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡu !$ t/#u #’ n?tã 7π̈Βé& $ ¯ΡÎ) uρ #’ n? tã ΝÏδ Ì�≈ rO# u tβρß‰ tGôγ•Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ tΒ 

$ uΖù=y™ ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö7s% ’Îû 7πtƒ ö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹ ¯Ρ �ωÎ) tΑ$s% !$ yδθèùu� øIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$ t/#u #’ n?tã 7π̈Βé& $̄Ρ Î) uρ #’n?tã 

u#Or≈�ÌδÏΝ Β•)øFt‰ßρχš (  ] ٧٤٣ =  ]٢٣  – ٢٢: الزخرف  
١١٩ × ١٩ = ٢٢٦١  =٧٤٣ + ٥٢٩ + ٥١٨ + ٤٧١  

يف ) ارد عن األهواء والعصبيات املذهبيـة والطائفيـة         ( فبدالً من تفعيل العقل     .. 
ن الكرمي ، لفهمه ، ولغربلة ما بني أيدينا من روايات تارخيية ، ملعرفـة               إدراك دالالت القرآ  

احلق من الباطل فيها ، متّ تقدمي مجيع الروايات التارخيية اليت صححت يف عصٍر مـا مـن                  
وبالتايل .. العصور ، على أنها تفصيلٌّ لكلِّ شيٍء ، وحلٌّ للمسائل الطارئة إىل قيام الساعة               

 عن منهج اهللا    – يف الكثري من األحكام      –تاريخ بقالب أُعطي صفةً منهجية تنوب       متَّ مد ال  
  ..تعاىل 



 

يريد وضع روايات التاريخ    عن احلقيقة   وعابدو أصنام التاريخ يفترون على كلِّ باحٍث        
 يفترون عليه بأنه    .. خدمةً للسنة الشريفة     ، لتحري السنة احلق     يف ميزان كتاب اهللا تعاىل ،     

 ..وال نريدها ،   rللرسولهذه الرواية هي بالفعل : وكأنه يقول ر للسنة الشريفة ، منك
 ، ـدف  الناسذا االفتراء يتوجهون إىل . ....حنن ال نريد السنة الشريفة      : وكأنه يقول   

،   rإبعادهم عن الرباهني اجللية اليت تثبت أنه متّ تلفيق الكثري من الروايات على الرسـول 
 ذا االفتراء   ..السنة والشيعة على حد سواء      فيما يسمى بالصحاح وغري الصحاح ، عند        

 حقيقة ما حيمل كتاب اهللا تعاىل مـن أحكـاٍم           يتوجهون إىل الناس ، دف إبعادهم عن      
إدخاهلـا  وقد بينت يف كتيب الكثري من املسائل اليت متَّ          .. تنقض بعض الروايات نقضاً تاماً      

اليت متّ تغييبها   وبينت الكثري من املسائل     لفقه اإلسالمي ، وكتاب اهللا تعاىل منها براء ،          إىل ا 
  ..، مع أنها واضحة يف كتاب اهللا تعاىل 

وهكذا متّ تلون الكثري من جوانب الِفكر الذي حسب إسالمياً بـألواٍن تارخييـة ،    .. 
 الكـرمي وحـده معيـاراً فكريـاً ،          تدفع قلوب الكثريين لالمشئزاز من العودة إىل القرآن       

  ..ولالستبشار بالعودة إىل ما هو دون ذلك 
) # sŒ Î) uρt� Ï. èŒª! $#çν y‰ ÷n uρôN ¨— r' yϑ ô© $#Ü>θ è= è%t Ï% ©! $#Ÿωšχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒÍο t� Åz Fψ $$ Î/(# sŒ Î) uρt� Ï. èŒzƒ Ï% ©! $#

 ÏΒÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ# sŒ Î)öΝ èδtβρ ç� Å³ ö; tG ó¡ o„∩⊆∈∪È≅ è%§Ν ßγ ¯=9 $#t� ÏÛ$ sùÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#ÇÚ ö‘ F{ $# uρzΝ Î=≈ tãÉ= ø‹ tó ø9 $#

ρu#$9¶¤κp≈‰yοÍ&rΡM|Brtø3ä/â/t÷tãÏ6t$ŠÏ8xûÎ’Βt$.x%Ρçθ#(ùÏŠµÏ†sƒøGt=Îÿàθχš( ] ــر  =  ] ٤٦ – ٤٥:  الزم
٣ × ١٩ × ١٩ = ١٠٨٣  
) Ν ä3 Ï9≡ sŒÿ… çµ ¯Ρ r' Î/# sŒ Î)z Åç ßŠª! $#… çν y‰ ÷n uρóΟ è? ö� xÿ Ÿ2(β Î) uρõ8 u� ô³ ç„ Ïµ Î/(#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è?4ãΝ õ3 çt ø: $$ sù¬!
Çc’ Í? yè ø9 $#Î�� Î6 s3 ø9 $#∩⊇⊄∪uθ èδ“ Ï% ©! $#öΝ ä3ƒ Ì� ãƒ Ïµ ÏG≈ tƒ# uÚ^ Íi” t∴ ãƒ uρΝ ä3 s9z ÏiΒÏ !$ yϑ ¡¡9 $#$ ]% ø— Í‘4$ tΒ uρã� �2 x‹ tG tƒ

�ω Î) tΒÜ=‹ Ï⊥ ãƒ∩⊇⊂∪(#θ ãã ÷Š $$ sù©! $#š ÅÁ Î= ÷‚ ãΒçµ s9t Ïe$! $#öθ s9 uρoν Ì� x.tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $#(]   ١٢:  غافر – 

٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ] ١٤  
 ويف كتـاب ) احلكمة املطلقة (  يف النظرية الرابعة – على سبيل املثال    –لقد بينت   .. 

كيف متّ تشويه أحكام العبيد وملك اليمني يف        ،  ) حوار أكثر من جريء     ( املعجزة الكربى   



 

يف حـسب ذلـك علـى    موروثاتنا الفقهية ، لتوافق أهواًء وعصبياٍت ليست بريئة ، وك       
  ..اإلسالم مع أنّ دالالت كتاب اهللا تعاىل تبين نقيض ذلك 

حوار أكثر من   (  ويف كتاب املعجزة الكربى      )احلق املطلق   ( وبينت يف النظرية الثالثة     
 كيف أنّ مسألة الناسخ واملنسوخ وهم متّ اختالقه نتيجة عـدم إدراك دالالت              ،) جريء  

 إىل الكفر ببعض ما حيملـه القـرآن         – يف النهاية    – وأنه يؤدي    بعض النصوص القرآنية ،   
  ..الكرمي من أحكام 

هذا احلال يف اإلعراض عن بعض األحكام اليت حيملها القـرآن الكـرمي ، حتـت                .. 
مفاهيم خمتلفة ، أفرز سلوكاً ومنهجاً يف العمل ، يلتزم بالقرآن الكرمي عاطفـةً وكالمـاً ،         

طبيقاً ، وقد بين اهللا تعاىل ذلك بشكٍل جلي لكلِّ من ميلك ذرةً             ويبتعد عن بعض أحكامه ت    
  ..من عقٍل أو منطق 

) t Ï% ©! $# uρãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u|=≈ tG Å3 ø9 $#šχθ ãm t� øÿ tƒ!$ yϑ Î/tΑ Ì“Ρ é&y7 ø‹ s9 Î)(z ÏΒ uρÉ># t“ ôm F{ $# tΒã� Å3Ζ ãƒ

… çµ ŸÒ ÷è t/4ö≅ è%!$ yϑ ¯Ρ Î)ÝV ó� É∆ é&÷β r&y‰ ç6 ôã r&©! $#Iωuρx8Î� õ°é&ÿÏµÎ/4Ïµø‹ s9 Î)(#θãã ÷Šr&ÏµøŠs9 Î) uρÉ>$t↔tΒ∩⊂∉∪y7 Ï9≡x‹ x. uρ

çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r&$ ¸ϑ õ3 ãm$ wŠ Î/ {� tã4È È⌡ s9 uρ|M ÷èt7 ¨? $#Ν èδ u !# uθ÷δ r&$tΒy‰ ÷èt/x8u !%ỳzÏΒÉΟ ù=Ïèø9 $#$tΒy7 s9zÏΒ«! $#ÏΒ<c’ Í<uρ

ρuωŸρu#X5( ] ٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ =  ] ٣٧ – ٣٦:  الرعد  

t( لقد بينا يف الفصل الثالث كيف أنّ العبارة القرآنية      .. Ï% ©! $#(#θ è?ρ é&|=≈ tG Å3 ø9 $#( تشمل 
ويف هـذه املـسألة     .. أهل الكتاب واملسلمني ، وذلك حسب سياق النص القرآين احمليط           

t (الكاملة نرى أنّ املعين بالعبارة القرآنية  Ï% ©! $# uρãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u|=≈ tG Å3 ø9 $# (م املسلمون قبـل  ه
 ، وينكرون القرآن مبجمله وليس      rغريهم ، فأهل الكتاب ال يفرحون مبا أُنِزلَ على حممد           

≅ö () .. يف هذه املسألة الكاملـة      ( بعضه ، وقوله تعاىل      è%!$ yϑ ¯Ρ Î)ÝV ó� É∆ é&÷β r&y‰ ç6 ôã r&©! $#Iω uρ

x8 Î� õ° é&ÿ Ïµ Î/4Ïµ ø‹ s9 Î)(#θ ãã ÷Š r&Ïµ øŠ s9 Î) uρÉ>$ t↔ tΒ∩⊂∉∪y7 Ï9≡ x‹ x. uρçµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r&$ ¸ϑ õ3 ãm$ wŠ Î/ {� tã4È È⌡ s9 uρ|M ÷è t7 ¨? $#

Ν èδ u !# uθ ÷δ r&$ tΒ y‰ ÷è t/x8 u !% ỳz ÏΒÉΟ ù= Ïè ø9 $#$ tΒy7 s9z ÏΒ«! $# ÏΒ<c’ Í< uρŸω uρ5X# uρ(     ن لنا بـشكٍليبي 
 لكلّ ما   جلي أنّ املسألة تعين خالص العبادة هللا تعاىل من خالل اعتبار القرآن الكرمي معياراً             



 

بني أيدينا من موروثات ، ومن خالل االبتعاد عن األهواء ، وبالتايل من خالل اتباع العلم                
  ..الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل 

z (وقولُه تعاىل   ..  ÏΒ uρÉ># t“ ôm F{ $# tΒã� Å3Ζ ãƒ… çµ ŸÒ ÷è t/4(        ن لنا أن بعـض املـذاهبيبي 
 ، من خالل األسباب اليت ذكرناهـا ،         ذهبت إىل اجلحود ببعض دالالت كتاب اهللا تعاىل       

ولذلك نرى أنّ القيمة    .. من معايرة دالالت كتاب اهللا تعاىل على معيار الروايات التارخيية           
 داخل هذه املسألة    –العددية حلروف هذه العبارة القرآنية تتوازن مع حروف عبارة قرآنية           

ماً خالياً من أي عيـٍب أو        حكماً كامالً تا    تبين أنَّ اهللا تعاىل أنزل القرآن الكرمي       –الكاملة  
، وبالتايل فكلُّ معايرٍة لدالالته على أي معياٍر آخر ، هو إنكـار لـبعض               ) عرِبياً   ( نقص

  ..أحكامه 
) ρuΒÏz#${Fmô“t#>ÉΒtƒãΖ3Å�ã/tè÷ÒŸµç…4(  =١٥٣  

) ρu.x‹x≡9Ï7y&rΡ“t9øΨo≈µçmã3õϑ¸$ãt�{/ÎŠw$4( = ١٥٣  
  .. واملسائل الكاملة التاليه تؤكّد حقيقة ما نذهب إليه ..
) ρu.x‹¤>z/ÎµÏ%sθöΒã7yρuδèθu#$9øsy,‘4%è≅9©¡óMàæt=n‹ø3äΝ/Îθu.Ï‹≅9( ] ٦٦:  األنعام [ = 
٢٥٢  
) š� ù= Ï?ô ÏΒÏ !$ t7 /Ρ r&É= ø‹ tó ø9 $#!$ pκ� Ïmθ çΡy7 ø‹ s9 Î)($ tΒ|MΖ ä.!$ yγ ßϑ n= ÷è s?|MΡ r&Ÿω uρy7 ãΒ öθ s% ÏΒÈ≅ ö6 s%

δy≈‹x#(ùs$$¹ô9É�÷()Îβ¨#$9øèy≈)É6tπs9Ï=ùϑßF−)Éš( ] ٤٧٢ = ] ٤٩:  هود   

) ρu%s$Αt#$9�§™ßθΑãƒt≈�t>bÉ)Îβ¨%sθöΓÍ’#$Bªƒs‹äρ#(δy≈‹x##$9ø)à�öu#βtΒtγôfàθ‘Y#( ] ٣٠:  الفرقان [ = 
٢٦٤   

٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ٢٦٤ + ٤٧٢ + ٢٥٢  
)ƒt≈�t>bÉ)Îβ¨%sθöΓÍ’#$Bªƒs‹äρ#(δy≈‹x##$9ø)à�öu#βtΒtγôfàθ‘Y#( = ١١ × ١٩ = ٢٠٩  

 ) ùs$$¹ô9É�÷()Îβ¨#$9øèy≈)É6tπs9Ï=ùϑßF−)Éš( = ١٤٤  

) ρu)ÎΡ¯µç…!s%Ï.ø�Ö9©7yρu9Ï)sθöΒÏ7y(ρu™yθô∃t?è¡ó↔t=èθβt(  ] ١٧٩ = ] ٤٤:  الزخرف   
١٧ × ١٩ = ٣٢٣ = ١٧٩ + ١٤٤  



 

) ρu.x‹¤>z/ÎµÏ%sθöΒã7yρuδèθu#$9øsy,‘4(] ١٤٢=  ] ٦٦:  األنعام   

) ρu)ÎΡ¯µç…!s%Ï.ø�Ö9©7yρu9Ï)sθöΒÏ7y(( ] ١٠٥=  ] ٤٤:  الزخرف   
١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ١٠٥ + ١٤٢  

<z (فاهللا تعاىل يقول     ¤‹ x. uρ Ïµ Î/y7 ãΒ öθ s%(  ومل يقل  )  ك( أو) وكذّبه قوم  وكذّبه بعض
ية القرآن الكرمي ، وإنما ببعضه ، والذين كذّبوا ببعض هذه           ، فالتكذيب ليس بكل   ) قومك  

هذا ما يدركُه كلُّ عاقٍل يريد فهم احلقيقة مـن          .. األحكام هم كلُّ القوم وليس بعضهم       
<z (قوله تعاىل    ¤‹ x. uρ Ïµ Î/y7 ãΒ öθ s%(        ومن قولـه تعـاىل ،) tΑ$ s% uρãΑθ ß™ §�9 $#Éb> t�≈ tƒ¨β Î)’ ÍΓ öθ s%

(#ρ ä‹ sƒ ªB $## x‹≈ yδtβ# u ö� à) ø9 $## Y‘θ àf ôγ tΒ( ..           ا القول بأنّ هذه اآليات الكرمية تعين بعض أفـرادأم
  .. اجليل األول ، فترده صياغة هذه اآليات رداً كامالً 

 ، يبين اهللا    rويف اآليات الكرمية التالية مسألةٌ كاملةٌ يف خطاب اهللا تعاىل لرسوله              .. 
ألرض تؤدي إىل اإلضالل عن سبيل اهللا تعاىل ، وأنّ أكثر           تعاىل فيه أنّ طاعة أكثر من يف ا       

  ..أهل األرض يتبعون الظن 
) tÏ%©!$# uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9$# tβθßϑn=ôètƒ …çµ ¯Ρr& ×Α ¨” t∴ãΒ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd,ptø:$$ Î/ ( Ÿξsù ¨sðθä3 s? š∅ ÏΒ 

tÎ� tIôϑßϑø9$# ∩⊇⊇⊆∪ ôM £ϑs? uρ àM yϑÎ=x. y7 În/ u‘ $]%ô‰ Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 4 �ω tΑ Ïd‰t6 ãΒ ÏµÏG≈ yϑÎ=s3Ï9 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# 

ÞΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊇⊇∈∪ βÎ) uρ ôìÏÜ è? u� sYò2r&  tΒ †Îû ÇÚ ö‘F{$# x8θ�=ÅÒ ãƒ tã È≅‹ Î6y™ «! $# 4 βÎ) tβθãè Î7−F tƒ �ωÎ) 

£©à9 $# ÷β Î) uρ öΝ èδ �ωÎ) tβθß¹ã� øƒs† ∩⊇⊇∉∪ ¨β Î) y7 −/ u‘ uθèδ ãΝ n=ôã r&  tΒ ‘≅ ÅÒ tƒ  tã Ï&Î#‹ Î7y™ ( uθèδ uρ ãΝ n=ôã r& 

/Î$$9øϑßγôGt‰Ïš (  ] ٧٢ × ١٩ = ١٣٦٨  = ]١١٧ – ١١٤:  األنعام  
  ..فرباهني اهللا تعاىل ودالالته ال جيحد ا إالّ الكافرون .. 
) y7 Ï9≡x‹ x.uρ!$uΖ ø9 t“Ρ r&š�ø‹ s9 Î)|=≈ tFÅ6ø9 $#4tÏ%©!$$ sùãΝßγ≈ uΖ÷� s?#u|=≈ tF Å6ø9 $#šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ ÏµÎ/(ô ÏΒuρ

δy≈¯σàωIÏΒtƒãσ÷ΒÏß/ÎµÏ4ρuΒt$†sgøsy‰ß/Î↔t$ƒt≈FÏΖu$!)Îω�#$9ø6x≈ÿÏ�ãρβt( ] ٤٩٤ = ] ٤٧:  العنكبوت 
 =٢٦ × ١٩   



 

وهذا االحنراف يف اإلعراض عن تطبيق بعض دالالت منهج اهللا تعاىل ، على الرغم من               
وجود املنهج بني أيدي املعرضني ، وتظاهر املُعِرضني بأنهم يطبقون منهج اهللا تعاىل على أمتِّ               

ا االحنراف يف تطبيق بعضهم ملنهج الرسالة اخلامتة ، تصفه يف القـرآن الكـرمي               هذ.. وجه  
#< (كلمةُ  {� ôã F{ $# ( ..  

) ع ، ر ، ب      ( أنّ مشتقّات اجلذر    ) إحدى الكُبر   ( لقد رأينا يف النظرية اخلامسة      .. 
لقـرآن  تعين الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، وأنَّ تفرعات هذا اجلذر ترد يف ا              

( ، واحلكم الذي حيمله ، وأسلوب البيان        ) القرآن الكرمي   ( الكرمي لتصف كتاب اهللا تعاىل      
  ..لتصف البشر ) لو مرة واحدة ( فيه ، واألزواج يف اآلخرة ، ومل ترد ) اللسان 

#< (ورأينا أنّ كلمة  {�ôã F{$# (  يتعود إىل الفعل املتعد ) حيث تنقل مهزة ) أعرب ،
( بيان صفة املوصوفني ذه الصفة إىل النقيض ، كما أنّ مهزة التعدي يف الفعل التعدي 
، نقلت املسألة إىل النقيض حينما دخلت ) املقسطني ( الذي اُشتقّت منه كلمة ) أقسط 

فالقاسطون الذين جعلهم ) .. القاسطني ( الذي اُشتقّت منه كلمة ) قسط ( على الفعل 
Βr&uρtβθäÜ̈$ (اهللا تعاىل جلهنم حطباً  Å¡≈ s) ø9$#(#θçΡ%s3sùzΟ ¨Ψ yγ yfÏ9$ Y7sÜ ym( ] هم ] ١٥:  اجلـن 

¨β( نقيض املقسطني Î)©! $#�= Ïtä†tÏÜ Å¡ø)ßϑø9 $#( ] ٤٢:  املائدة [   
وكنا قد بينا أنّ كلمة األعراب يف القرآن الكرمي ال ميكن أن تعين سكّان البادية ، كما                 

 وتفاسرينا ،  فاهللا تعاىل ال ميكن أن يصف بشراً بأنهم أشـد         ذهبت معظم قواميسنا اللغوية   
  ..كفراً ونفاقاً رد انتمائهم اإلقليمي أو القومي ، فهذه صفةٌ يف العقيدة والسلوك 

ولو كانت كلمةُ األعراِب ال تعين إالّ البدو ، الستبِدلَت يف ِكتاِب اِهللا تعاىل بكلمة 
‰ô (يقولُ تعاىل واصفاً قولَ يوسف عليه السالم ..  قرآنيةٌ  فكلمةُ البدِو كلمةٌ،البدو  s%uρ 

z|¡ ômr& þ’ Î1 øŒÎ) Í_ y_ t�÷z r& zÏΒ Çôf Åb¡9 $# u !%ỳ uρ Νä3Î/ zÏiΒ Íρ ô‰t7 ø9  ففي ، ] ١٠٠: يوسف [  )  #$
  ..شر القرآِن الكرمي ال توجد كلمةٌ قرآنيةٌ مرادفةٌ ألخرى باملعىن الذي يتصوره بعض الب

  



 

لذلك يصف اهللا تعاىل األعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً ، ألنهم مطّلعون على منـهج               
الرسالة اخلامتة ، أكثر من غريهم من البشر ، وبالتايل فالعلم حبقيقة األمر مع اإلعراض عنه                

  ..، والتحايل على أحكامه ، جيعل من الذين يفعلون ذلك أشد كفراً ونفاقاً 
  ا            فاألعراب هم يتعاملون مع ظاهر األحكام دون اإلميان احلقيقيكفراً ونفاقاً ألن أشد

  ..، ودون أن يقفوا على حقيقة ما أنزل اهللا تعاىل ، ويتحايلون على أحكام منهجه 
) Ü># {�ôã F{$# ‘‰x© r& #\� øÿ à2 $]%$ xÿÏΡ uρ â‘y‰ ô_ r&uρ �ω r& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# 4’ n?tã 

‘u™ßθ!Î&Ï 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅΛ× (  ] ٤٥٧ =  ]٩٧: التوبة   
) * ÏM s9$s% Ü>#{� ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖ ÏΒ÷σ è? Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θè% $ oΨ ôϑn=ó™r& $ £ϑs9 uρ È≅ äzô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒM}$# ’ Îû öΝä3Î/θè=è% ( β Î)uρ (#θãè‹ ÏÜ è? ©!$# … ã&s!θß™ u‘uρ Ÿω Ν ä3÷GÎ=tƒ ôÏiΒ öΝ ä3Î=≈ yϑôã r& $ º↔ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θàÿ xî 

‘§mÏΛî ( ] ٦٦٤ =  ]١٤:  احلجرات  
٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٦٦٤ + ٤٥٧  

) ρu)Îβ?èÜÏ‹èãθ#(#$!©ρu‘u™ßθ!s&ã…ωŸƒt=ÎG÷3äΝΒiÏô&rãôϑy≈=Î3äΝö©x‹ø↔º$4( = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  
  ..فاألعراب يتخلّفون عن واجبهم جتاه منهج اهللا تعاىل 

) u !% ỳ uρtβρ â‘ Éj‹ yè ßϑ ø9 $#š∅ ÏΒÉ># {� ôã F{ $#tβ sŒ ÷σ ã‹ Ï9öΝ çλ m;y‰ yè s% uρt Ï% ©! $#(#θ ç/ x‹ x.©! $#… ã& s!θ ß™ u‘ uρ4
™y�ãÁÅŠ=Ü#$!©%Ït2Ÿÿx�ãρ#(ΒÏ]÷κåΝöãt‹x#>ë&r9ÏŠΟÒ( ] ٥٣١ = ] ٩٠:  التوبة   

) Ü># {�ôã F{$# ‘‰x© r& #\� øÿ à2 $]%$ xÿÏΡ uρ â‘y‰ ô_ r&uρ �ω r& (#θßϑn=÷è tƒ yŠρß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª!$# 4’ n?tã 

‘u™ßθ!Î&Ï 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅΛ× (  ] ٤٥٧ =  ]٩٧: التوبة   
٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ٤٥٧ + ٥٣١   

وكما رأينا أنّ النصارى أفضلُ حاالً من اليهود ، فإننا نرى أنّ األعـراب أفـضلُ                .. 
 ينفي عنهم صـفة     من النصارى ، وبالتأكيد من اليهود ، ولكن ذلك ال         ) كعقيدة  ( حاالً  

فكون بعض األعراب يؤمن باهللا تعاىل ورسـوله        .. التحايل على دالالت كتاب اهللا تعاىل       
r             نفق قرباٍت عند اهللا تعاىل ، وصلواِت الرسولخذ ما يويت ، r     وذلك انصياعاً لبعض ، 



 

ان ملّـا  جوانب املنهج ، ال ينفي الصفة العامة اليت يتصف ا عموم األعراب ، وهو أنّ اإلمي       
  ..يدخل يف قلوم ، على الرغم من خضوعهم الظاهري 

) z ÏΒ uρÉ># {� ôã F{ $# tΒä‹ Ï‚ −G tƒ$ tΒß, ÏÿΖ ãƒ$ YΒ t� øó tΒßÈ−/ u� tItƒuρâ/ ä3Î/t� Í←!# uρ¤$!$#4óΟ ÎγøŠn=tæäοt� Í←!# yŠÏ öθ¡¡9 $#

3ª! $# uρìì‹ Ïϑ y™ÒΟŠ Î= tæ∩∇∪š∅ ÏΒ uρÉ># t� ôã F{ $# tΒÚ∅ ÏΒ ÷σ ãƒ«! $$ Î/ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρÌ� ÅzFψ $#ä‹ Ï‚−Gtƒuρ$tΒß,ÏÿΖ ãƒ

BM≈ t/ ã� è%y‰Ψ Ïã«! $#ÏN≡ uθ n= |¹ uρÉΑθ ß™ §�9 $#4Iω r&$ pκ ¨Ξ Î)×π t/ ö� è%öΝ çλ °;4ÞΟ ßγ è= Åz ô‰ ã‹ y™ª! $#’ Îûÿ Ïµ ÏF uΗ ÷q u‘3¨β Î)©! $#

îxÿàθ‘Ö‘§mÏΛ×( ] ١٢١٧ = ] ٩٩ – ٩٨:  التوبة   

) *ÏM s9$ s%Ü>#{� ôã F{$#$̈Ψ tΒ# u(≅ è%öΝ ©9(#θãΖ ÏΒ÷σ è?Å3≈ s9 uρ(# þθä9θè%$oΨ ôϑn=ó™ r&$£ϑ s9uρÈ≅ äzô‰ tƒß≈ yϑƒM} $#

’ ÎûöΝ ä3Î/θè=è%(βÎ) uρ(#θãè‹ ÏÜ è?©! $#…ã& s!θß™u‘uρŸωΝ ä3÷GÎ=tƒôÏiΒöΝ ä3Î=≈ yϑôã r&$º↔ø‹ x©4¨βÎ)©!$#Ö‘θàÿxîîΛÏm§‘( ] 
   ٦٦٤ = ] ١٤: احلجرات 

٩٩ × ١٩ = ١٨٨١ = ٦٦٤ + ١٢١٧  
#<Ü(العبارة القرآنية   وهكذا ف ..  {� ôã F{ $#‘‰ x© r&# \� øÿ à2$ ]%$ xÿ ÏΡ uρ(     اليت تصف عموم ما 

#<(: تعنيه كلمة األعراب ، حتوي على ثالثة عناصر متالزمـة ، هـي               {� ôã F{ $#()

t� øÿ à6 ø9 $#()É−$ xÿ ÏiΖ9 $#(  ..           ، وكما رأينا يف الفصل الثالث أنّ الكفر يساوي النفـاق
  ..سألة تتساوى مع كلٍّ من هاتني املسألتني نرى أنّ األعراب م
) #${Fãô�{#> (=   ٣٤  ،، ) #$9ø6àÿø�t ( = ٣٤  ،،) #$9ΖiÏÿx$−É ( = ٣٤  

  
)          ># {� ôã F{ $# ( = ) t� øÿ à6 ø9 $# ( = ) É−$ xÿ ÏiΖ9 $# (   

  
# (فكما أنّ رسالة    ..  y›θ ãΒ (           ته فيما تصفه كلمةعليه السالم متّ التحريف فيها قم) 

ßŠθ ßγ uŠ ø9 $#(    ورسالة ،)  |¤Š Ïã (            ته فيما تصفه كلمـةعليه السالم متّ التحريف فيها قم) 



 

3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#(           كما رأينا يف الفصل الثالث ، حيث األمساء ، :) # y›θ ãΒ (   ،) ßŠθ ßγ uŠ ø9 $#( ،  

)  |¤Š Ïã (  ،) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#( مسألة كاملة ، ...  

# ( رسالة يف y›θ ãΒ ( صفة                 يف إىل   لتحرأدى ا ) ßŠθ ßγ uŠ ø9 $#(    

 (يف رسالة  |¤Š Ïã ( ى الصفة                   تحريف إىل  أد) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#(   

) # y›θ ãΒ (  +) ßŠθ ßγ uŠ ø9 $#(  +)  |¤Š Ïã (  +) 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#(   =٣٤ + ٣٧ + ٢٥ 

 +٧ × ١٩ = ١٣٣  = ٣٧  
 (كام يف الرسالة اخلامتة اليت أنِزلت على الرسـول          كذلك فإنّ التحايل على األح    ... 

Ó‰ £ϑ pt ’Χ ( r ى للوصول إىل ما تصفه كلمةأد ، )># {� ôã F{ $#( ..  

‰Ó (يف رسالة  £ϑ pt ’Χ ( صفة حايل فيها إىل              أدى الت )># {� ôã F{ $#(   

) Χ’tpϑ£‰Ó ( + )#${Fãô�{#>(  =٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٤٢  

#<(لقيمة العددية لكلمة    ولو أضفنا ا  ..  {� ôã F{ $#(       ة لسورةإىل جمموع القيم العددي )
(حلصلنا على قيمة عددية تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمـة             ) الكافرون  

># {� ôã F{ $#( ..  

)#${Fãô�{#>(  =٣٤  

) ö≅ è%$ pκ š‰r' ¯≈ tƒšχρã� Ïÿ≈x6ø9 $#∩⊇∪Iωß‰ ç6ôã r&$ tΒtβρß‰ ç7÷è s?∩⊄∪Iω uρóΟ çFΡ r&tβρß‰ Î7≈ tã!$tΒß‰ ç7 ôã r&

∩⊂∪Iω uρO$ tΡ r&Ó‰ Î/%tæ$ ¨Β÷Λ –n‰ t6 tã∩⊆∪Iω uρóΟ çFΡ r&tβρß‰Î7≈ tã!$ tΒß‰ ç6ôã r&∩∈∪ö/ ä3s9ö/ ä3ãΨƒÏŠu’ Í<uρÈÏŠ( ]

  ٦١٢ = ]٦ – ١: الكافرون 
٣٤ × ١٩ = ٦٤٦  =٦١٢ + ٣٤  

)#${Fãô�{#>(  =٣٤  



 

#<(وهكذا نرى أنّ ما تعنيه كلمة       ..  {� ôã F{ $#(    يف الرسالة اخلامتـة     بإطارها العام ،

ßŠθ (يوازي ما تعنيه كلمة      ßγ uŠ ø9 $#(             يف رسالة موسى عليه السالم ، وما تعنيـه كلمـة) 

3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#(       ه يف الرساالت الـسابقة متّ        .. يف رسالة عيسى عليه السالمالفارق أن ولكن
امتة متّ التحايل على دالالت بعض النـصوص        التحريف يف النصوص ، بينما يف الرسالة اخل       

القرآنية ، ومتّ إدخال التاريخ ، والكثري من الروايات كنصوٍص توازي الـنص القـرآين ،                
  ..فتحريف النص أمر غري ممكٍن يف الرسالة اخلامتة ألنّ اهللا تعاىل تكفّل حبفظ هذا النص 

نهم مل يتجردوا حينما يقرؤون بعض       املسلمني ، أل   الكثريون من كالمنا هذا ينكره    .. 
 ، واليت توازي متاماً ما لفّقه أهل الكتـاب          rالروايات اليت متّ تلفيقها ونسبها إىل الرسول        

  ..على رسلهم ، وألنهم يقرؤون القرآن الكرمي من منظار التاريخ ورواياته 
š(لقد رأينا يف الفصل السابق أنّ       ..  Ï% ©! $#(#θ è?ρ é&$ Y7Š ÅÁ tΡz ÏiΒÉ=≈ tG Å6 ø9 $#(  مـسألة

كاملة ، تبين لنا الذين يفترون على اهللا تعاىل فيعرضون عنه حينما يدعون إليـه لـيحكم                 
  ..بينهم ، وبالتايل يؤمنون باجلبت والطاغوت ، ويستحقّون لعنة اهللا تعاىل عليهم 

) óΟ s9r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβöθ tã ô‰ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tFÅ2 «! $# zΝä3ós uŠÏ9 

óΟ ßγoΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’ ¯<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊÌ� ÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$ s%  s9 $ oΨ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) 

&rƒ−$ΒY$ Βè̈÷‰ßρŠy≡N; ( ρuîx�¡δèΝö ûÎ’ ŠÏƒΨÏγÎΟ Β¨$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtÿøIt�çρχš (  ] ٢٤ – ٢٣: آل عمران [ = 
٨٩٢  
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈tGÅ3 ø9$# tβρç� tIô± o„ s's#≈ n=�Ò9 $# tβρß‰ƒÌ� ãƒ uρ βr& (#θ�=ÅÒs? 

#$9¡¡6Î‹≅Ÿ (  ] ٣٨٤ =  ]٤٤: النساء   
) öΝ s9r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁtΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθãΨÏΒ÷σ ãƒ ÏM ö6 Éfø9 $$Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9$# uρ 

ρuƒt)àθ9äθβt 9Ï#©%Ït .xÿx�ãρ#( δy≈¯σàωIÏ &rδ÷‰y“3 ΒÏz #$!©%Ït u#ΒtΨãθ#( ™y6Î‹ξ ̧(  ] ٥٤٨ =  ]٥١: النساء   
٩٦ × ١٩ = ١٨٢٤  =٥٤٨ + ٣٨٤ + ٨٩٢  



 

من مجلة ما افتروه على اهللا تعاىل أنهم قالوا لن متـسنا النـار إالّ أيامـاً                 .. هؤالء  .. 
نهم سيخرجون من النار بعد أن يدخلوا إليها ، وهذا ما دفعهـم لكـي               معدودات ، أي أ   

هذا ما نراه يف مسألة الذين أُوتوا      .. يعرضوا عن منهج اهللا تعاىل إذا دعوا إليه ليحكم بينهم           
  ..وهذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية .. نصيباً من الكتاب ، يف املسألة الكاملة السابقة 

) (#θä9$ s%uρ s9 $ uΖ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒr& Zο yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ö≅ è% öΝè? õ‹ sƒªBr& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ôγ tã n=sù y# Î=øƒä† 

ª! $# ÿ… çνy‰ ôγtã ( ÷Πr& tβθä9θà) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθßϑn=÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r&uρ  ÏµÎ/ 

… çµçGt↔ÿ‹ ÏÜ yz š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $ yγŠÏù tβρà$Î#≈ yz ∩∇⊇∪ šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ 

#$9Á¢≈=Îsy≈MÏ &éρ'9s≈×̄Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9øfyΨπ̈Ï ( δèΝö ùÏ�κp$ zy≈#Î$àρχš ( ] ٨٢ – ٨٠:  البقرة[  = 
١٢٩١  
) ¢Ο èO 4’̄<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ Νèδ uρ tβθàÊ Ì� ÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$s% s9 $ oΨ ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# Hω Î) 

$YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰ ÷è̈Β ( öΝèδ ¡� xî uρ ’ Îû Ο ÎγÏΨƒÏŠ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tI øÿ tƒ ∩⊄⊆∪ y# ø‹s3 sù # sŒÎ) óΟ ßγ≈ oΨ ÷èyϑy_ 

5Θöθ uŠÏ9 �ω |= ÷ƒu‘ Ïµ‹ Ïù ôM u‹ Ïjùãρuρ ‘≅ à2 <§øÿ tΡ $̈Β ôM t6|¡Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω šχθßϑn=ôà ãƒ (  ] آل عمران :

٩٥١ =  ]٢٥ – ٢٣  
١١٨ × ١٩ = ٢٢٤٢ = ٩٥١+١٢٩١  

) šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ys ô¹r& Ïπ ¨Ψ yfø9 $# ( öΝèδ $pκ� Ïù 

zy≈#Î$àρχš (  =١٧ × ٩١ = ٣٢٣  
) 9s ?sϑy¡¡Ζu$ #$9Ψ$̈‘â )ÎωH &rƒ−$ΒY$ Βè̈÷‰ßρŠyοZ 4 (  =١٣١  
) 9s ?sϑy¡¡Ψo$ #$9Ψ$̈‘â )ÎωH &rƒ−$ΒY$ Β¨è÷‰ßρŠy≡N; ( (  =١٣٥  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦  =١٣٥ + ١٣١  
 ..            كما يؤكّـد    –فالزعم بأنّ بعض الداخلني إىل النار سيخرجون منها ، هو خروج 

 على أحكام اهللا تعاىل اليت أنزهلا للبشر ، وهذا الزعم خيلـق يف          – اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي    
نفوس املؤمنني به تواكالً واستخفافاً بأحكام كتاب اهللا تعاىل ، جيعلهم يعرضون عنه إذا ما               



 

¢Ο(.. دعوا إليه ليحكم بينهم      èO4’ ¯< uθ tG tƒ×,ƒ Ì� sùóΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒΝ èδ uρtβθ àÊ Ì� ÷è •Β∩⊄⊂∪y7 Ï9≡ sŒóΟ ßγ ¯Ρ r' Î/(#θ ä9$ s%

 s9$ oΨ ¡¡ yϑ s?â‘$ ¨Ψ9 $#Hω Î)$ YΒ$ −ƒ r&;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β(öΝ èδ ¡� xî uρ’ ÎûΟ Îγ ÏΨƒ ÏŠ$ ¨Β(#θ çΡ$ Ÿ2šχρ ç� tI øÿ tƒ(  ] آل

  ..  ]٢٥ – ٢٣: عمران 
حوار أكثر من ( وقد بينت هذه املسألة بشكٍل مفصل يف كتاب املعجزة الكُربى .. 
 لتكرار – هنا –قة ذه املسألة ، وال جمال ، ومررت جبميع اآليات الكرمية املتعلّ) جريء 

لننظر إىل تساوي القيم العددية بني العبارة القرآنية .. ولكن .. ما متّ حبثه يف ذلك الكتاب 
) $tΒuρ Ν èδ $ pκ÷] ÏiΒ tÅ_t� ÷‚ ßϑÎ/ (  ] اليت يصف اهللا تعاىل فيها عدم خروج أهل   ]٤٨: احلجر ،

tΒuρ öΝ$ (القرآنية اجلنة من اجلنة ، وبني العبارة  èδ $pκ ÷] tã tÎ6Í← !$tó Î/ (  ] اليت   ]١٦: االنفطار
  ....يصف اهللا تعاىل فيها عدم غياِب أهل النار عنها 

) ρuΒt$ δèΝ ΒiÏ]÷κp$ /Îϑß‚÷�t_Åt (  ] ١٠٥  = ]٤٨: احلجر  
) ρuΒt$ δèΝö ãt]÷κp$ /Îót$!←Í6Ît (  ] ١٠٥  = ]١٦: االنفطار  
 ننسبها إىل – يف كتب الصحاح –كم رواية عندنا : سؤال التايل ولنسأل أنفسنا ال

ال إله إالّ : (  بأننا لن متسنا النار إالّ أياماً معدودة ، فقط ألننا موحدون ونقول rالرسول 
(  ال خيلد يف النار rفمتبع منهج الرسول حممد !!!! .. وخصوصاً عند موتنا ؟) اهللا 

مهما عمل ، وإن سرق وإن زىن وإن شرب  ) rرسول حسب ما يفترى على لسان ال
  ..وكأنّ املسألة جمرد قوٍل ال قيمة للعمل فيه !!!!!...  اخلمر على رغم أنف أيب ذر

  : حسب ترقيم العاملية  ) ٥٣٧٩: ( ورد يف صحيح البخاري احلديث التايل رقم فقد  
]]





[[ 



 

الـسنة  ( ذاته الذي قاله حمرفو الرساالت السابقة ، وكلّ ذلك حتت شعار            إنه القول   
 يف رواياتكم   rأيها الناس إن ما تنسبونه إىل الرسول        : ، فإذا تكلّم أحد وقال      ) الشريفة  

 ال خيالف صريح القرآن الكرمي ، وألنّ ما         r ، ألنه    rهذه ال ميكن أن ينطق به الرسول        
حني ذلك يتهم القائل مبخالفـة  ..  الذين حرفوا الرساالت السابقة تقولونه هو عني ما قاله    

  ..السنة الشريفة ، وبالكفر والزندقة واخلروج على منهج اهللا تعاىل 
 مـن أي ديـٍن      –كيف أنّ الداخلني إىل النار      ) قصة الوجود   ( وقد بينت يف كتاب     

لية ما حيمله القرآن الكرمي من       لن خيرجوا منها ، وذلك من خالل برهاٍن يشمل ك          –كانوا  
�ω(وبينت أنّ العبارة القرآنية     .. معاٍن ودالالت    Î)$ tΒu !$ x©ª! $#3(    يف قوِلِه تعاىل..)tΑ$ s%

â‘$ ¨Ψ9 $#öΝ ä31 uθ ÷W tΒt Ï$ Î#≈ yz!$ yγŠ Ïù�ω Î)$ tΒu !$ x©ª! $#3¨β Î)y7 −/ u‘íΟ‹ Å3 ymÒΟŠ Î= tæ(  ،

�ω(رآنية  والعبارة الق  Î)$ tΒu !$ x©y7 •/ u‘4(     ، يف قوِلـه تعـاىل)š Ï$ Î#≈ yz$ pκ� Ïù$ tΒÏM tΒ# yŠ

ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $#ÞÚ ö‘ F{ $# uρ�ω Î)$ tΒu !$ x©y7 •/ u‘4( ، ) من سورة هود ١٠٨ – ١٠٧: يف اآليتني  (
نار ، إنمـا    ، ال تعنيان استثناًء من زمن اخللود يف النار ، أو استثناًء لبعض الداخلني إىل ال               

تعنيان خلوداً ال يكون إالّ مبشيئة اهللا تعاىل ، وذلك تطابقاً مع ما حيمله كتاب اهللا تعاىل من                  
  ..دالالٍت ومعاٍن متكاملة يفسر بعضها بعضاً 

  ..هذه احلقيقة نراها يف املسألة الكاملة التالية .. 
) tΑ$s% â‘$̈Ψ9 $# öΝ ä31uθ ÷W tΒ tÏ$Î#≈ yz !$yγŠÏù �ωÎ) $ tΒ u !$ x© ª! $# 3 ¨βÎ) y7 −/ u‘ íΟ‹Å3ym ÒΟŠÎ=tæ (  ] األنعام

 :٢٩٧=   ]١٢٨   
) y7 Ï9≡sŒ ×Πöθtƒ ×íθßϑøg ¤Χ çµ ©9 â¨$̈Ψ9 $# y7 Ï9≡sŒuρ ×Πöθtƒ ×Šθßγô± ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ $tΒ uρ ÿ…çνã� ½jzxσ çΡ �ω Î) 9≅ y_ L{ 

7Šρß‰÷è̈Β ∩⊇⊃⊆∪ tΠ öθtƒ ÏN ù' tƒ Ÿω ãΝ̄=x6s? ë§ øÿtΡ �ω Î) Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/ 4 óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+x© Ó‰‹Ïèy™ uρ ∩⊇⊃∈∪ $̈Βr' sù t Ï%©! $# 

(#θà) x© ’ Å∀ sù Í‘$̈Ζ9$# öΝ çλm; $pκ� Ïù ×�� Ïùy— î,‹ Îγx© uρ ∩⊇⊃∉∪ šÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù $ tΒ ÏMtΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{$# uρ 

�ωÎ) $ tΒ u !$ x© y7 •/u‘ 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ ×Α$̈è sù $yϑÏj9 ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊇⊃∠∪ * $̈Βr&uρ tÏ%©!$# (#ρß‰ Ïèß™ ’Å∀ sù Ïπ ¨Ψpg ø:$# tÏ$Î#≈ yz 

$ pκ�Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÞÚö‘F{$# uρ �ω Î) $tΒ u!$ x© y7 •/ u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρä‹ øgxΧ ∩⊇⊃∇∪ Ÿξsù à7 s? ’ Îû 



 

7π tƒö� ÏΒ $ £ϑÏiΒ ß‰ ç7÷è tƒ ÏIω àσ̄≈ yδ 4 $tΒ šχρß‰ ç6 ÷ètƒ �ωÎ) $yϑ x. ß‰ç7 ÷ètƒ Ν èδ äτ!$t/# u ÏiΒ ã≅ ö7 s% 4 $ ¯ΡÎ) uρ öΝ èδθ—ù uθßϑs9 

ΡtÁÅ�:zκåΝö îx�ö�u ΒtΖ)àθÉ< (  ] ٢٣٠٦ =  ]١٠٩ – ١٠٣: هود  
١٣٧ × ١٩ = ٢٦٠٣  =٢٣٠٦+٢٩٧  

) ρu)ÎΡ$̄ 9sϑßθuù—θδèΝö ΡtÁÅ�:zκåΝö îx�ö�u ΒtΖ)àθÉ< ( = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  
�ω(فلو كانت العبارة القرآنية      Î)$ tΒu !$ x©y7 •/ u‘4(       بالنسبة للداخلني إىل النـار تعـين

حيث ترد كمـا    (  من زمن اخللود فيها ، القتضى ذلك أن تكون هذه العبارة ذاا              استثناًء
�ω ( )نرى بالنسبة للداخلني إىل اجلنة       Î)$ tΒu !$ x©y7 •/ u‘((        تعين استثناًء من زمن اخللـود يف 

فما تعنيه بالنسبة للخالدين يف النار ، يتكامل مع ما تعنيه بالنسبة            .. اجلنة ، وهذا مستحيل     
  ..للخالدين يف اجلنة ، ولذلك نرى أنّ معجزة إحدى الكُبر تصدق هذا التكامل 

) šÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ �ωÎ) $tΒ u !$x© y7 •/ u‘ 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ ×Α$̈è sù 

9jÏϑy$ ƒã�Ìƒ‰ß (  ] ٣٥٠ =  ]١٠٧: هود   
) tÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù $tΒ ÏM tΒ#yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{$#uρ �ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ ( ¹!$ sÜ tã u� ö� xî 7Œρä‹ øgxΧ ( 

  ٣٩١ =  ]١٠٨: هود [ 
٣٩ × ١٩ = ٧٤١  =٣٩١ + ٣٥٠  

�ω(والعبارة القرآنية    Î)$ tΒu !$ x©ª! $#3(      يف سورة األنعام تتكامل أيضاً مع العبارتني ] )
�ω Î)$ tΒu !$ x©y7 •/ u‘4(  ،) �ω Î)$ tΒu !$ x©y7 •/ u‘(( [          ّن أنيف سورة هود ، يف مسألة واحدة تبي 

  ..هؤالء يسريون على منهج آبائهم ال على منهج اهللا تعاىل 
) %s$Αt #$9Ψ$̈‘â ΒtW÷θu13äΝö zy≈#Î$Ït ùÏŠγy$! )Îω� Βt$ ©x$!u #$!ª 3 (  ] ٢٠٤ =  ]١٢٨: األنعام   
) šÏ$Î#≈ yz $pκ� Ïù $tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ �ω Î) $ tΒ u !$x© y7 •/ u‘ 4 (  ] ١٠٧: هود 

[ = ٢٤٨   
) zy≈#Î$Ït ùÏ�κp$ Βt$ Šy#ΒtMÏ #$9¡¡ϑy≈θu≡Nß ρu#${F‘öÚÞ )Îω� Βt$ ©x$!u ‘u/•7y ( (  ] ١٠٨: هود[  = 
٢٤٨  



 

) Ÿξsù à7 s? ’ Îû 7πtƒ ö�ÏΒ $£ϑÏiΒ ß‰ ç7÷ètƒ Ï Iωàσ ¯≈ yδ 4 $tΒ šχρß‰ç6 ÷ètƒ �ωÎ) $yϑx. ß‰ ç7÷è tƒ Ν èδ äτ!$t/# u ÏiΒ 

%s7ö≅ã 4 (  ] ٣٢٦ =  ]١٠٩: هود  
٥٤ × ١٩ = ١٠٢٦  =٣٢٦ + ٢٤٨ + ٢٤٨ + ٢٠٤  

 اليت شرحنا تكاملها وغريها الكثري يف كتاب املعجـزة          –ولننظر إىل املسائل التالية     .. 
  .. كيف أنها تؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه –) حوار أكثر من جريء ( الكُربى 
) šÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ �ωÎ) $tΒ u !$x© y7 •/ u‘ 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ ×Α$̈è sù 

9jÏϑy$ ƒã�Ìƒ‰ß (   ] ٣٥٠ =  ]١٠٧: هود   
) (#þθ è=äz÷Š$$ sù z>≡ uθö/ r& tΛ © yγy_ šÏ$Î#≈ yz $ pκ�Ïù ( }§ø⁄Î7 n=sù “uθ÷W tΒ šÎ� Éi9s3tGßϑø9 : النحل [  ) #$

١٧ × ١٩ = ٣٢٣  = ]٢٩   
) Ÿ≅ŠÏ% (# þθè=äz÷Š$# z>≡uθö/ r& zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù ( }§ ø♥Î7 sù “uθ ÷W tΒ šÎ� Éi9x6tGßϑø9 الزمر [  ) #$

 :٣٣٠  = ]٧٢   
) #$Š÷zä=èθþ#( &r/öθu≡>z _yγyΨ¨Νz zy≈#Î$Ït ùÏ�κp$ ( ùs7Î♥ø[š ΒtW÷θu“ #$9øϑßGt3s9iÉ�Ît (  ] ٧٦: غافر[  

 =٣٠٨  
٦٩  ×١٩ = ١٣١١ = ٣٠٨ + ٣٣٠ + ٣٢٣ + ٣٥٠  

) šÏ$Î#≈ yz $ pκ� Ïù $tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ �ω Î) $ tΒ u !$x© y7 •/ u‘ 4 (   ] ١٠٧: هود 

[ = ٢٤٨   
) šχρß‰ƒÌ�ãƒ β r& (#θã_ã� øƒs† zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# $tΒuρ Νèδ šÅ_ Ì�≈ sƒ¿2 $ pκ ÷] ÏΒ ( óΟ ßγ s9 uρ Ò>#x‹ tã ×ΛÉ) •Β (  ]

   ٣١٥ =  ]٣٧: املائدة 
) !$ yϑ¯=à2 (# ÿρßŠ# u‘r& βr& (#θã_ ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟxî (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ�Ïù (#θè%ρèŒ uρ z># x‹tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ]

   ٣٦٨ =  ]٢٢: احلج 
) !$ yϑ¯=ä. (#ÿρ ßŠ#u‘ r& βr& (#θã_ ã� øƒs† !$pκ ÷]ÏΒ (#ρß‰‹ Ïãé& $pκ� Ïù Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝßγ s9 (#θè%ρèŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# “Ï%©!$# 

.äΖFçΟ /ÎµÏ ?è3s‹jÉ/çθχš ( ] ٢٤ × ١٩ = ٤٥٦  =] ٢٠:  السجدة  



 

٧٣ × ١٩ = ١٣٨٧  =٤٥٦ + ٣٦٨ + ٣١٥ + ٢٤٨  
) &rùs'rΡM| ?èΖ)É‹ä Βt ûÎ’ #$9Ζ$̈‘Í (  ] ١١٥ =  ]١٩: الزمر  
) šχρß‰ƒÌ�ãƒ β r& (#θã_ã� øƒs† zÏΒ Í‘$̈Ψ9 $# $tΒuρ Νèδ šÅ_ Ì�≈ sƒ¿2 $ pκ ÷] ÏΒ ( óΟ ßγ s9 uρ Ò>#x‹ tã ×ΛÉ) •Β (  ]

   ٣١٥ =  ]٣٧: املائدة 
) !$ yϑ¯=à2 (# ÿρßŠ# u‘r& βr& (#θã_ ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟxî (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ�Ïù (#θè%ρèŒ uρ z># x‹tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ]

   ٣٦٨ =  ]٢٢: احلج 
) !$ yϑ¯=ä. (#ÿρ ßŠ#u‘ r& βr& (#θã_ ã� øƒs† !$pκ ÷]ÏΒ (#ρß‰‹ Ïãé& $pκ� Ïù Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝßγ s9 (#θè%ρèŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# “Ï%©!$# 

.äΖFçΟ /ÎµÏ ?è3s‹jÉ/çθχš (  ] ٤٥٦ = ] ٢٠: السجدة   
٦٦ × ١٩= ١٢٥٤ = ٤٥٦  +٣٦٨ + ٣١٥ + ١١٥   

) !$ yϑ¯=à2 (# ÿρßŠ# u‘r& βr& (#θã_ ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟxî (#ρß‰‹Ïã é& $ pκ�Ïù (#θè%ρèŒ uρ z># x‹tã È,ƒÍ� ptø:$# (   ]

   ٣٦٨ =  ]٢٢: احلج 
) !$ yϑ¯=ä. (#ÿρ ßŠ#u‘ r& βr& (#θã_ ã� øƒs† !$pκ ÷]ÏΒ (#ρß‰‹ Ïãé& $pκ� Ïù Ÿ≅ŠÏ%uρ öΝßγ s9 (#θè%ρèŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9$# “Ï%©!$# 

.äΖFçΟ /ÎµÏ ?è3s‹jÉ/çθχš (  ] ٤٥٦  =] ٢٠: السجدة   
) 9©≈7ÎVÏt ùÏ�κp$! &rmô)s$/\$ (  ] ١١٦ =  ]٢٣: النبأ  
) ρuΒt$ δèΝö ãt]÷κp$ /Îót$!←Í6Ît (  ] ١٠٥ =  ]١٦: االنفطار    

٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥  =١٠٥+  ١١٦ + ٤٥٦ + ٣٦٨  
وهكذا نرى كيف متّت مشاة ما قاله أهل الكتاب يف مسألة اخلروج من النار ، .. 

ركضاً وراء العصبيات اليت ال تكون إالّ على حساب احلق الذي يريده اهللا تعاىل ، ونرى 
تعاىل الذي سبباً هاماً من أسباب ختلفنا سلوكياً يف العمل ، ومن أسباب تواكلنا ، فاهللا 

óΟ (يقول  s9 r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁtΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9$# tβ öθ tãô‰ ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tFÅ2 «!$# zΝ ä3ós uŠÏ9 

óΟ ßγoΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’ ¯<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊÌ� ÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$ s%  s9 $ oΨ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) 

$YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰ ÷è̈Β ( öΝèδ ¡� xî uρ ’ Îû Ο ÎγÏΨƒÏŠ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (  ] ٢٤ – ٢٣: آل عمران[   ..



 

 ، وأصدق من عصبياتنا r إىل الرسول – افتراًء – هو جلّ وعال أصدق مما لُفِّق ونسب
وأكاذيبنا ، وإنّ اخلروج على دالالت هذه النصوص القرآنية ملوافقة رواية أو قول أو 

ب هو عني ما تعنيه كلمة الكفر ، أو النفاق ، وبالتايل هو الدخول يف ما تصفه كلمة مذه
) >#{� ôã F{$# ( ..  

   .. rبعد عرض هذه املسالة ، ربما ندرك أكثر من قبل معىن دعاء الرسول 
)ƒt≈�t>bÉ)Îβ̈%sθöΓÍ’#$Bªƒs‹äρ#(δy≈‹x##$9ø)à�öu#βtΒtγôfàθ‘Y#( = ١١ × ١٩ = ٢٠٩  
 توجه فهمنـا    – أحياناً   –نأخذ مسألةً أُخرى ، لنرى كيف أنّ الرواية التارخيية          ول ..

               جاٍه خمتلٍف ، ورمبا مناقٍض حلقيقة املعىن والدالالت اليت حيملها الـنصالقرآين ، بات للنص
  ..القرآين 
 ..      وي أنّ النيبرr          لُ :  أتى باألسرى ، فاستشار أبا بكٍر فيهم فقالك ،  قومك وأه

استبقهم لعلّ اهللا تعاىل يتوب عليهم ، وخذ منهم فدية تقوي ا أصحابك ، فقـام عمـر                 
كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم ، فإنّ هؤالء أئمـة الكفـر وإنّ اهللا              : وقال  

$(فلما أخذوا الفداء نزل قول اهللا تعاىل        ....... تعاىل أغناك عن الفداء      tΒšχ% x.@c É< oΨ Ï9β r&

tβθ ä3 tƒÿ… ã& s!3“ u� ó  r&4 ®L ymš∅ Ï‚ ÷W ãƒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#4šχρ ß‰ƒ Ì� è?uÚ t� tã$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#ª! $# uρß‰ƒ Ì� ãƒnο t� Åz Fψ $#3
ª! $# uρî“ƒ Í• tãÒΟŠ Å3 ym( ]  فدخل عمر على الرسول        ]٦٧: األنفال ،r      فإذا هو وأبو بكـر 

د تباكيت ، فقـال  يبكيان فقال يا رسول اهللا أخربين فإن وجدت بكاًء بكيت ، وإن مل أج  
أبكي على أصحابك يف أخذهم الفداء ، ولقد عرض علي عذام أدىن من هذه الشجرة               : 

  ..، ولو نزل عذاب من السماء ملا جنا منه غري عمر وسعد بن معاذ 
(بناء على هذه الرواية ذهب مفسروا القرآن الكـرمي إىل أنّ كلمـة              ..  ®L ym( يف

4( العبارة ®L ymš∅ Ï‚ ÷W ãƒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#4(          أي .. يف هذه اآلية الكرمية ، هي النتهاء الغايـة

$(فسروا العبارة القرآنية     tΒšχ% x.@c É< oΨ Ï9β r&tβθ ä3 tƒÿ… ã& s!3“ u� ó  r&4 ®L ymš∅ Ï‚ ÷W ãƒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#4( 
 ال حيق له أخذ األسرى إالّ بعد أن يثخن يف األرض ، أي بعد أن يبـالغ يف                  rأنّ الرسول   



 

 بالنسبة هلذه اآلية الكرمية     –هكذا ذهب املفسرون    .. تل أعدائه وقهرهم واإلغالظ عليهم      ق
  .. نتيجة هذه الرواية التارخيية –

$(حىت نقف على حقيقة ما تعنيه كلمة حىت يف الصورة القرآنية            ..  tΒšχ% x.@c É< oΨ Ï9β r&

tβθ ä3 tƒÿ… ã& s!3“ u� ó  r&4 ®L ymš∅ Ï‚ ÷W ãƒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#4(           هل هي النتهاء الغاية كما قالوا ، أي ال ، 
أم هي مبعىن   .. حيق لنيب أن يأخذ األسرى إالّ بعد اإلمعان يف القتل والقهر واملبالغة يف ذلك               

، أي ال حيق لنيب أخذ األسرى كي يثخن يف األرض ، أي من أجل الـتمكن يف                  ) كي  ( 
قيقة بني هذين االحتمالني ، ال بد مـن         حىت نقف على احل   .. األرض واشتداد القوة فيها     

العودة إىل القرآن الكرمي ، الذي أنزله اهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء ، والذي حيوي تفـصيل                 
  ..كلّ شيء ، فمن الطبيعي أن تكون هذه املسألة من مجلة األشياء املعنية 

          ن لنا مسألة كاملـة ،      اآلية الكرمية التالية صرحية وواضحة يف تبيان هذه املسألة ، وتبي
  ..تعد أساساً ومنظاراً لكلِّ األحكام املتعلّقة ذه املسألة 

) # sŒÎ*sù ÞΟ çF‹ É) s9 tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. z> ÷� |Øsù É>$s%Ìh�9$# #̈L ym !# sŒÎ) ó/èφθßϑçFΖ sƒùR r& (#ρ‘‰ à±sù s−$rOuθ ø9 $# $ ¨ΒÎ*sù 

$CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $̈ΒÎ) uρ ¹!# y‰ Ïù 4®Lym yìŸÒ s? Ü> ö� ptø:$# $ yδ u‘# y— ÷ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ öθs9 uρ â !$ t±o„ ª! $# u� |ÇtGΡ ]ω öΝ åκ ÷]ÏΒ  Å3≈ s9 uρ 

9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3 ρu#$!©%Ït %èFÏ=èθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùs=n ƒãÒÅ≅¨ &rãôϑy≈=nιàΛ÷ (  ]   ٤: حممد[  
 =٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥   

ا أنّ التعامل مع األسري له طريقان ال ثالـث  يف هذه املسألة الكاملة يبين اهللا تعاىل لن      .. 
  :هلما 

$( –) أ (  ¨Β Î* sù$ CΖ tΒß‰ ÷è t/(..  

$( –) ب (  ¨Β Î) uρ¹ !# y‰ Ïù(..  
وعظمة الصياغة القرآنية تبين لنا يف هذه اآلية الكرمية اليت تصور مسألةً كاملة ، ثالث               

  :ب هذه املسألة مسائل كاملة ، كلٌّ منها يلقي الضوء على جانٍب من جوان
   املسألة الكاملة اُألوىل هي يف تبيان املعركة حىت مرحلة ما بعد مسك األسري –) ١(



 

) ùs*ÎŒs# 9s)É‹FçΟÞ #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( ùsØ|�÷>z #$9�hÌ%s$>É myL¨# )ÎŒs#! &rRùƒsΖFçϑßθφè/ó ùs±à‰‘ρ#( #$9øθuOr$−s ( = 
٢٤ × ١٩ = ٤٥٦     
انية هي يف تبيان مرحلة التعامل مع األسري ، وهـي ذاـا              املسألة الكاملة الث   –) ٢( 

  ..املرحلة اليت حتملها اآلية الكرمية اليت ندرسها 
) $̈ΒÎ*sù $CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹!# y‰Ïù 4®L ym yì ŸÒs? Ü> ö� ptø:$# $ yδ u‘#y— ÷ρ r& 4 y7 Ï9≡sŒ öθ s9 uρ â!$ t±o„ ª! $# u� |ÇtGΡ ]ω 

ΒÏ]÷κåΝö ρu9s≈3Å 9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3 ( = ٣٠ × ١٩ = ٥٧٠     
  .. املسألة الكاملة الثالثة هي يف تبيان حقيقة الذين قُتلوا يف سبيل اهللا تعاىل –) ٣( 
) ρu#$!©%Ït %èFÏ=èθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùs=n ƒãÒÅ≅ ̈&rãôϑy≈=nιàΛ÷ ( = ١١ × ١٩ = ٢٠٩    

y7(رة القرآنية   ولو أخذنا من املسألة الكاملة الثانية العبا      ..  Ï9≡ sŒöθ s9 uρâ !$ t± o„ª! $#u� |Ç tGΡ ]ω

öΝ åκ ÷] ÏΒ Å3≈ s9 uρ(# uθ è= ö6 u‹ Ïj9Ν à6 ŸÒ ÷è t/<Ù ÷è t7 Î/3( لرأيناها تعين أنّ اهللا تعاىل لو شاء ألهلك الكافرين 
، ولكنها مسألة ابتالء من اهللا تعاىل للمؤمنني والكافرين على حـد       ) أسرى وغري أسرى    ( 

ومنـهج اهللا تعـاىل يف   .. ن ابتالء املؤمنني من خالل تطبيق منهج اهللا تعاىل ويكو.. سواء  
$(: هذه املسألة ، ويف هذه اآلية هو         ¨Β Î* sù$ CΖ tΒß‰ ÷è t/$ ¨Β Î) uρ¹ !# y‰ Ïù(     ـةفهذه العبارة القرآني ،

  ..تبين اجلانب اآلخر املكمل للمسألة اليت حنن بصدد دراستها 
) $ tΒ šχ%x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3 tƒ ÿ… ã& s! 3“u� ó r& 4®L ym š∅ Ï‚ ÷Wãƒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# ª! $# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ $# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3 ym ∩∉∠∪ Ÿωöθ ©9 Ò=≈ tGÏ. z ÏiΒ «! $# t,t7 y™ öΝ ä3¡¡yϑs9 !$yϑ‹ Ïù 

öΝ è?õ‹ s{r& ë># x‹tã ×ΛÏà tã ∩∉∇∪ (#θè=ä3sù $£ϑÏΒ öΝ çFôϑÏΨ xî Wξ≈ n=ym $ Y7Íh‹ sÛ 4 (#θà)̈? $#uρ ©!$# 4 �χÎ) ©! $# Ö‘θàÿ xî 

‘§mÏ‹ΟÒ (  ] ١١٧٩ =  ]٦٩  – ٦٧: األنفال   

) Œs≡9Ï7y ρu9sθö „o±t$!â #$!ª ω]ΡGtÇ|�u ΒÏ]÷κåΝö ρu9s≈3Å 9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3 (   =٣٠٣  

٧٨ × ١٩ = ١٤٨٢ = ٣٠٣ + ١١٧٩  
يف املـسألة الكاملـة     ) من سورة األنفال    (  الداخلة   واآليتان التاليتان مباشرة لآليات   

  .. يف تفاعله مع األسرى rالسابقة ، مها مسألة كاملة تبين لنا توجيه اهللا تعاىل لنبيه 



 

) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ≅ è% yϑÏj9 þ’ Îû Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& š∅ÏiΒ #“t�ó™ F{$# βÎ) ÄΝ n=÷ètƒ ª! $# ’Îû öΝä3Î/θè=è% #Z� ö� yz 

öΝ ä3Ï?÷σ ãƒ # Z�ö� yz !$£ϑÏiΒ x‹ Ï{é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö� Ïÿ øótƒ uρ öΝä3 s9 3 ª!$# uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∠⊃∪ β Î) uρ (#ρß‰ƒÌ�ãƒ y7 tGtΡ$u‹ Åz 

ùs)s‰ô zy$Ρçθ#( #$!© ΒÏ %s6ö≅ã ùs'rΒø3sz ΒÏ]÷κåΝö 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅŠΟí ( ]  ٧١ – ٧٠: األنفال[ =  
٥١ × ١٩ = ٩٦٩    

ندرسها ، ما تقول به الرواية لتناقضت مع جممل القرآن           فلو كان املُراد من اآلية اليت       
 كان قتلهم حكمـاً     إنففي هذه املسألة األخرية ، ما الفائدة من خماطبة األسرى           .. الكرمي  
وكيف تتم جتزئة دالالت اآليات الكرمية املصورة ملسألة واحدة يف كتاب           !!!! .. قرآنياً ؟ 

كلُّ ذلك من أجـل     .. تناقض ما حتمله اآليات اُألخرى      اهللا تعاىل ، لتحميل كلّ آية معاين        
  ..موافقة بعض الروايات اليت بني أيدينا 

ومسألة االعتداء على العدو باملثل بينها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، مبينـاً لنـا أنَّ                 .. 
خ أحدنا  القصاص باملثل مسألة فردية وليست مجاعية ، فليس من املعقول أنه إذا قتل أحد أ              

أن نقتل أخاه ، وليس من املعقول أنه إذا زىن أحد بعرض اآلخر أن يقوم اآلخر بعملية الزنا                  
  ..هذه احلقيقة ) احلق املطلق ( يف عرض الفاعل ، وقد بينا يف النظرية الثالثة 

لذلك نرى يف الصورة القرآنية التالية كيف أنّ اهللا تعاىل خياطبنا بـصيغة اجلماعـة             .. 
قتصني من املعتدي ، ويصف املعتدي بصيغة املفرد ، ليبين لنا هذه احلقيقة ، ونرى أنّ                كم

هذه الصورة القرآنية تتكامل مع اآلية اليت ندرسها ، يف مسألة تصدق تكاملَهـا معجـزةُ                
  ..إحدى الكُبر 
) Ç yϑsù 3“y‰ tGôã $# öΝ ä3ø‹ n=tæ (#ρß‰ tFôã $$sù Ïµø‹ n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“y‰ tGôã $# öΝ ä3ø‹ n=tæ 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# 

ρu#$ãô=nϑßθþ#( &rβ¨ #$!© Βtìy #$9øϑßF−)Ét (  ] ٤٥٣ =  ]١٩٤: البقرة   

) $ tΒ šχ% x. @c É< oΨ Ï9 β r& tβθ ä3 tƒ ÿ… ã& s! 3“ u� ó  r& 4 ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã 

#$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$!ª ƒã�Ìƒ‰ß #$ψFzÅ�tοn 3 ρu#$!ª ãt•Íƒ“î my3ÅŠΟÒ (  ] ٥٧٣ =  ]٦٧: األنفال    
٥٤ × ١٩ = ١٠٢٦ = ٥٧٣ + ٤٥٣   



 

šχρ (ويف العبارة القرآنية    ..  ß‰ƒ Ì� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ  يف اآليـة    ) 3 #$
عدِم قـتِلِهم ، إنمـا      ليست يف   اليت ندرسها بيانٌ أنّ املشكلة ليست يف أخذ األسرى ، و          

فهل إرادة اهللا تعـاىل  ..  هؤالء األسرى من أجل اإلثخان يف األرض       املشكلة يف كون أخذ   
!ª (يف اآلخرة    $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ  تتحقّق بقتل األسرى وخروجهم من الدنيا كافرين ، أم         ) 3 #$

من  ) ٧١ – ٧٠( يف هدايتهم ودعوم ، كما رأينا يف املسألة الكاملة املكونة من اآليتني             
   ..!!!سورة األنفال ؟

$(ويف العبارة القرآنية     tΒšχ% x.@c É< oΨ Ï9β r&tβθ ä3 tƒÿ… ã& s!3“ u� ó  r&4 ®L ymš∅ Ï‚ ÷W ãƒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#4
4 (، نرى أنّ اهللا تعاىل يقول        ) ®L ymš∅ Ï‚ ÷W ãƒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#4(  فساحة اإلثخان هي األرض ، 

ولذلك نرى أنّ   .. خرى  ، ومل يقل حىت يثخن يف القتل ، أو يف الكافرين ، أو أي صياغة أُ               
 يف تفسري هذه اآلية الكرمية ، ال حيمله القـرآن           – موافقةً للرواية التارخيية     –ما ذهبوا إليه    

  ..الكرمي ال من قريب وال من بعيد ، ال بكليته ، وال بعباراته اجلزئية اخلاصة ذه املسألة 
  إدراكنـا  يـة يف مـيش    التارخيولنأخذ مسألةً أُخرى ، لنرى كيف أثّرت الروايات         

دالالت الكثري من النصوص القرآنية ، حىت أصبحت جداراً حيول بني عقول أبناء اُألمة يف               ل
  ..تدبرها لكتاب اهللا تعاىل ، وبني رؤية األحكام اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 

 ..                 ة لقد متّ التفاعل مع تطبيق حدود الزنا يف كتاب اهللا تعاىل ، مـن خـالل ضـبابي
اشتركت يف خلقها جمموعةٌ من املفاهيم املغلوطة ، كمسألة الناسخ واملنسوخ املزعومـة ،              

  ..وكمسألة تقدمي بعض الروايات تفسرياً أخرياً لبعض آيات كتاب اهللا تعاىل 
زعموا أنّ اآلية الكرمية التالية منسوخة ، بعد أن وضعوا دالالا يف إطـار الزنـا                .. 
  ..حصراً 
)  ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î* sù 

(#ρ ß‰ Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ (  ]
    ]١٥: النساء 

     الزنا ، مثّ نسخها اُهللا تعاىل باآلية اليت تليها مباشرة ،            قالوا هذه اآلية كانت حتمل حد 
باختـصاٍر  .. مثّ نسخ اُهللا تعاىل اآلية اليت تليها باجللد لغري احملصن ، وبالرجم للمحـصن               



 

 فاقدة الصالحية ، وال فائدة منها اآلن        – حسب ما يؤدي إليه زعمهم       –شديد هذه اآلية    
  ..بتطبيق أحكام التجويد عليها إالّ للتالوة والتربيك وللتفنن 

أنّ هذه اآلية ليست منسوخةً كما زعموا       ) احلق املطلق   ( وقد بينت يف النظرية الثالثة      
، وأنّ الفاحشة فيها تعين ما دون الزنا ، وأنها ال حتمل حكماً حلد الفاحشة ، إنما حتمـل                   

لفاحشة يف اتمع حـىت ال تـشيع   توجيهاً من اهللا تعاىل للمؤمنني حبد حركة الاليت يأتني ا   
( الفاحشة ، وبالتايل حتمل مسألة كاملة يف هذا اخلصوص ، ورأينا يف النظريـة اخلامـسة                 

كيـف يكـون    ) حوار أكثر من جريء     ( ، ويف كتاب املعجزة الكُربى      ) إحدى الكُبر   
ة حلروفها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر جمموع القيم العددي..  

)  ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î* sù 

(#ρ ß‰ Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ (  ]

     ٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ =  ]١٥: النساء 
ورأينا أنّ اآلية الكرمية اليت تليها مباشرة ، واليت زعموا نسخها ، ليست منـسوخة ،                

ورأينا أنه يف القرآن الكرمي     ) .. اليت هي دون الزنا     ( إنما حتمل حكم اإلتيان ذه الفاحشة       
الـيت  ( توجد عبارة أُخرى تتكامل مع هذه اآلية الكرمية يف محل حكم إتيان هذه الفاحشة       

وعظمة اإلعجاز اإلهلي تبين لنا أن جممـوع القـيم العدديـة هلـاتني          ) .. هي دون الزنا    
              ة لآلية الكرمية اليت حتمل حكم حـدتني يساوي متاماً جمموع القيم العدديالصورتني القرآني

  ..حركة الاليت يأتني الفاحشة يف اتمع 
) Èβ# s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r& uρ (#θ àÊ Ì� ôã r' sù !$ yϑ ßγ ÷Ψ tã 3 ¨β Î) 

#$!© 2Ÿ$βt ?sθ§#/\$ ‘§mÏ‹ϑ¸$ ( ]  ٤٠٥ ] = ١٦: النساء   

) ÷β Î* sù š ÷ s? r& 7π t± Ås≈ xÿ Î/ £ Íκ ö� n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# 4    ( ]

   ٣١٧ =  ]٢٥: النساء 
٢ × ١٩ × ١٩ = ٢٧٢ = ٣١٧ + ٤٠٥   

 ) ρu#$!©%s#βÈ ƒt'ù?ÏŠu≈ΨÏγy$ ΒÏΖ6àΝö ùs↔t$Œèρδèϑy$ ( ( = ٧ × ١٩ = ١٣٣  



 

β÷ (ويف الصورة القرآنيـة      Î* sù š ÷ s? r& 7π t± Ås≈ xÿ Î/ £ Íκ ö� n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# 

š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 ملعنية هنا الزنا  فلو كانت الفاحشة ا..دليلٌ على صحة ما نذهب إليه )   4 #$
لُـبس يف   الزنا للمحصن واحملصنة هو الرجم حىت املوت كمـا      ولو كان حد   كما ذهبوا ،  

 لكان عقوبة املعنيـات يف       ، لو كان ذلك ،     rروايات موضوعة نسبت ظلماً إىل الرسول       
  :هذه الصورة القرآنية 

إحصان ( عقوبة حمصنات ، فاملعنيات ذه ال) الرجم حىت املوت (  إما نصف –) أ ( 
*!#sŒÎ( ) ..زواج  sù£ÅÁôm é&÷βÎ*sùš ÷s? r&7πt±Ås≈ xÿ Î/£Íκ ö� n=yè sùß#óÁÏΡ$ tΒ’ n? tãÏM≈ oΨ |Á ósßϑø9 $#š∅ÏΒ

É># x‹yè ø9$#4(  ] ف  ] ٢٥: النساءنصال ي وهذا ال يقبله عقلٌ وال منطق ، ألنّ املوت ،..  
 ، ويف هذه احلالة يكون حكم اهللا  أو نصف اجللد ، أي مخسني جلدة–) ب  ( 

تعاىل يف هذه املسألة قد جزئ بني أصحاب الدين الواحد ، وهذا ما ال نعهده يف أحكام 
èπ (كتاب اهللا تعاىل ، ولتناىف ذلك مع قوله تعاىل  u‹ ÏΡ#̈“9 $#’ ÎΤ#̈“9 $#uρ(#ρà$Î# ô_ $$sù¨≅ ä.7‰ Ïn≡uρ$ yϑåκ ÷]ÏiΒ

sπ s�($ÏΒ;οt$ù# y_(( ] زاٍن أو زانية دون استثناء ،   ]٢: النور اً أليالذي حيمل حكماً عام..  
كيـف   ويف كتاب املعجزة الكربى ،       ،) احلكمة املطلقة   (  يف النظرية الرابعة     وقد بينا 

أنّ هذا احلكم خيص الكتابيات املؤمنات الاليت يرتبطن بعقد نكاٍح مع املسلمني ، حيـث               
  .. نصف عقوبة املسلمات )  دون الزنا كما بينا اليت هي( العقوبة يف هذه احلالة 

هي نـصف عقوبـة     ) اليت هي دون الزنا     ( ومما يؤكّد أنّ عقوبة الفاحشة املعنية هنا        
مـن   ) ١٦( واآلية   ) ١٥( املسلمات ، هو أنّ اهللا تعاىل خاطبنا يف كتابه الكرمي يف اآلية             

 (  ..)املـسلمني   ( ه  سورة النساء ، بتخصيص نسائنا حنن املتبعني ملنهج        ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ 

sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ  ( ، ) Èβ# s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ ( ..   ـةبينما يف العبارة اخلاص
ال ) كما برهنا يف النظرية الرابعة      ( بالكتابيات املرتبطات بعقد نكاٍح شرعي مع املسلمني        

ــصيص   ــذا التخ ــد ه #!(جن sŒ Î* sù£ ÅÁ ôm é&÷β Î* sùš ÷ s? r&7π t± Ås≈ xÿ Î/£ Íκ ö� n= yè sùß# óÁ ÏΡ$ tΒ’ n? tã

ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $#š∅ ÏΒÉ># x‹ yè ø9 $#4(      فالتعريف أتى لكلمة ، ) ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $#(    هنـا   ، وهن
  .. املسلمات الاليت يأتني هذه الفاحشة 



 

ت كتـاب اهللا    وهكذا نرى كيف أنّ فرض بعض املوروثات الفكرية علـى دالال          .. 
فتحت ظـالل مـسألة الناسـخ    .. تعاىل ، يبعد األمة عن حقيقة أحكام كتاب اهللا تعاىل         

( واملنسوخ املزعومة ، متّ إلغاء األحكام اليت حتملها هذه اآليات الكرمية ، بالنسبة للفاحشة               
  ) ..اليت هي دون الزنا 

 من املعصية تعد أكثـر إمثـاً        وبين القرآن الكرمي حد الزانية والزاين ، وهي مرحلة        .. 
، وهذه املرحلة عقوبتها اجللد     ) الفاحشة اليت هي دون الزنا      ( ومعصيةً من املرحلة السابقة     

  ..، حيث يبين اهللا تعاىل ذلك من خالل مسألٍة كاملٍة يف معيار معجزة إحدى الكُبر 
) îοu‘θß™$yγ≈ oΨ ø9t“Ρ r&$ yγ≈ oΨ ôÊ t� sùuρ$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ!$ pκ� Ïù¤M≈ tƒ# u;M≈ oΨ Éi� t/ö/ ä3̄=yè©9tβρã�©. x‹ s?∩⊇∪èπ u‹ ÏΡ#̈“9$#

’ ÎΤ#̈“9 $#uρ(#ρà$Î#ô_ $$sù¨≅ ä.7‰ Ïn≡uρ$ yϑåκ ÷]ÏiΒsπ s�($ÏΒ;οt$ù# y_(Ÿωuρ/ ä.õ‹ è{ù' s?$ yϑÍκÍ5×π sùù&u‘’ÎûÈÏŠ«! $#βÎ)÷ΛäΖ ä.

tβθãΖ ÏΒ÷σè?«! $$ Î/ÏΘöθu‹ ø9 $# uρÌ�ÅzFψ $#(ô‰ pκô¶ uŠø9 uρ$ yϑåκu5# x‹ tã×π xÿ Í←!$ sÛz ÏiΒtÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#∩⊄∪’ ÎΤ# ¨“9$#Ÿωßx Å3Ζ tƒ

�ωÎ)ºπuŠÏΡ# y—÷ρ r&Zπ x.Î� ô³ãΒèπ u‹ ÏΡ#̈“9$# uρŸω!$ yγßs Å3Ζ tƒ�ω Î)Aβ# y—÷ρ r&Ô8Î� ô³ãΒ4tΠÌh� ãm uρy7 Ï9≡sŒ’ n?tãtÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#∩⊂∪

tÏ%©!$#uρtβθãΒö� tƒÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$#§Ν èOóΟ s9(#θè? ù' tƒÏπyè t/ö‘r' Î/u !#y‰ pκ à−óΟ èδρß‰ Î=ô_$$ sùtÏΖ≈uΚrOZοt$ù# y_Ÿω uρ

(#θè=t7 ø)s?öΝ çλm;¸οy‰≈ pκ y−#Y‰ t/ r&4y7Í× ¯≈ s9'ρ é&uρãΝèδtβθà) Å¡≈ xÿ ø9$#∩⊆∪�ωÎ)tÏ%©!$#(#θç/$s?.ÏΒÏ‰ ÷èt/y7 Ï9≡sŒ

ρu&r¹ô=nsßθ#(ùs*Îβ¨#$!©îxÿàθ‘Ö‘§mÏ‹ΟÒ( ] ٥ – ١: النور[ = ١٣٤×  ١٩ = ٢٥٤٦   
واآليات الكرمية التالية مباشرة هلذه املسألة الكاملة ، تبين لنا مسألةً كاملة يف رمي              .. 

  ..األزواج لبعضهم بعضاً ، ومسألة اإلفك ، وإشاعة الفاحشة بني املؤمنني 
) t Ï% ©! $# uρtβθ ãΒ ö� tƒöΝ ßγ y_≡ uρ ø— r&óΟ s9 uρ ä3 tƒöΝ çλ °;â !# y‰ pκ à−Hω Î)öΝ ßγ Ý¡ àÿΡ r&äο y‰≈ yγ t± sùóΟ Ïδ Ï‰ tn r&ßì t/ ö‘ r&

¤N≡ y‰≈ uη x©«! $$ Î/ … çµ ¯Ρ Î)z Ïϑ s9š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $#∩∉∪èπ |¡ Ïϑ≈ sƒ ø: $# uρ¨β r&|M uΖ ÷è s9«! $#Ïµ ø‹ n= tãβ Î)tβ% x.z ÏΒ

t Î/ É‹≈ s3 ø9 $#∩∠∪(# äτ u‘ ô‰ tƒ uρ$ pκ ÷] tãz># x‹ yè ø9 $#β r&y‰ pκ ô¶ s?yì t/ ö‘ r&¤N≡ y‰≈ pκ y−«! $$ Î/ … çµ ¯Ρ Î)z Ïϑ s9š Î/ É‹≈ s3 ø9 $#

∩∇∪sπ |¡ Ïϑ≈ sƒ ø: $# uρ¨β r&|= ŸÒ xî«! $#!$ pκ ö� n= tæβ Î)tβ% x.z ÏΒt Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $#∩∪Ÿω öθ s9 uρã≅ ôÒ sù«! $#ö/ ä3 ø‹ n= tæ

… çµ çF uΗ ÷q u‘ uρ¨β r& uρ©! $#ë># §θ s?îΛ Å6 ym∩⊇⊃∪¨β Î)t Ï% ©! $#ρ â !% ỳÅ7 øù M} $$ Î/×π t6 óÁ ããö/ ä3Ψ ÏiΒ4Ÿωçνθ ç7 |¡ øt rB# u� Ÿ°

Ν ä3 ©9(ö≅ t/uθ èδ×� ö� yzö/ ä3 ©94Èe≅ ä3 Ï9<› Í� ö∆ $#Ν åκ ÷] ÏiΒ$ ¨Β|= |¡ tF ø. $#z ÏΒÉΟ øO M} $#4“ Ï% ©! $# uρ4† ¯< uθ s?… çν u� ö9 Ï.öΝ åκ ÷] ÏΒ



 

… çµ s9ë># x‹ tã×Λ Ïà tã∩⊇⊇∪Iω öθ ©9øŒ Î)çνθ ãΚ çF ÷è Ïÿ xœ£ sßtβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρöΝ Íκ Å¦ àÿΡ r' Î/# Z� ö� yz(#θ ä9$ s% uρ

!# x‹≈ yδÔ7 øù Î)× Î7 •Β∩⊇⊄∪Ÿω öθ ©9ρ â !% ỳÏµ ø‹ n= tãÏπ yè t/ ö‘ r' Î/u !# y‰ pκ à−4øŒ Î* sùöΝ s9(#θ è? ù' tƒÏ !# y‰ pκ ’¶9 $$ Î/š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù

y‰Ζ Ïã«! $#ãΝ èδtβθ ç/ É‹≈ s3 ø9 $#∩⊇⊂∪Ÿωöθs9 uρã≅ ôÒsù«! $#ö/ ä3ø‹ n=tæ… çµçGuΗ÷qu‘uρ’ Îû$u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#Íοt� ÅzFψ $# uρö/ ä3¡¡yϑs9’ Îû

!$ tΒóΟ çF ôÒ sù r&ÏµŠ Ïùë># x‹ tãîΛ Ïà tã∩⊇⊆∪øŒ Î)… çµ tΡ öθ ¤) n= s?ö/ ä3 ÏG oΨ Å¡ ø9 r' Î/tβθ ä9θ à) s? uρ/ ä3 Ïδ# uθ øù r' Î/$ ¨Β}§ øŠ s9Ν ä3 s9

 Ïµ Î/ÒΟ ù= Ïæ… çµ tΡθ ç7 |¡ øt rB uρ$ YΨ Íh‹ yδuθ èδ uρy‰Ψ Ïã«! $#×Λ Ïà tã∩⊇∈∪Iω öθ s9 uρøŒ Î)çνθ ßϑ çG ÷è Ïϑ y™Ο çF ù= è%$ ¨Βãβθ ä3 tƒ!$ uΖ s9

β r&zΝ ¯= x6 tG ¯Ρ# x‹≈ pκ Í5y7 oΨ≈ ys ö6 ß™# x‹≈ yδí≈ tG öκ æ5ÒΟŠ Ïà tã∩⊇∉∪ãΝ ä3 Ýà Ïè tƒª! $#βr&(#ρßŠθãès?ÿÏ&Î# ÷W ÏϑÏ9# ´‰ t/ r&βÎ)

Λ äΖ ä.š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β∩⊇∠∪ß Îi t7 ãƒ uρª! $#ãΝ ä3 s9ÏM≈ tƒ Fψ $#4ª! $# uρíΟŠ Î= tæíΟŠ Å3 ym∩⊇∇∪�χ Î)tÏ%©!$#tβθ™7 Ïtä†βr&

yì‹ Ï± n@èπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#’ ÎûšÏ%©!$#(#θãΖ tΒ# uöΝ çλm;ë># x‹ tã×ΛÏ9 r&’ Îû$u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#Íοt� ÅzFψ $# uρ4ª! $# uρÞΟ n=÷ètƒóΟ çFΡ r&uρŸω
?sè÷=nϑßθβt∪⊇∩ρu9sθöωŸùsÒô≅ã#$!«æt=n‹ø6àΝöρu‘uq÷ΗuGçµç…ρu&rβ¨#$!©‘uâρ∃Ô‘§mÏ‹ΟÒ( ]  ٦: النور – 

٢٠[ =٢٩٢ × ١٩ = ٥٥٤٨  
#) (: اىل يقول وما نراه يف هذه املسألة أنَّ اهللا تع äτu‘ô‰tƒ uρ$pκ ÷] tãz>#x‹ yèø9 $#βr&y‰ pκ ô¶s?yì t/ö‘r&

¤N≡y‰≈ pκy−«! $$Î/ … çµ̄Ρ Î)zÏϑs9šÎ/ É‹≈s3 ø9$#(  فكلمة ،) z># x‹ yèø9 $# ( ذه الصياغة تنفي مسألة
الرجم حىت املوت من أساسها ، فاملرأة املعنية يف هذه الصورة القرآنية هي امرأة متزوجة 

ككلمة واهللا تعاىل مل يقل ويدرأ عنها املوت أو الرجم ، أو حىت اجلزاء عىن أنها حمصنة ، مب
‰äτu‘ô#) (: ، إنما يقول جلَّ وعال مفتوحة تشمل كلَّ احلاالت  tƒuρ$pκ ÷] tãz># x‹ yèø9 $#( ،  فاجلزاء

م حىت ، وليس املوت أو الرج هو العذاب – يف حال ثبوت ما ترمى به –املترتب عليها 
   ..املوت 

›èπu (  :ونرى يف البيان اإلهلي لعقوبة هذه املرحلة من الزنا..  ÏΡ#̈“9 $#’ ÎΤ#̈“9 $#uρ(#ρà$Î#ô_ $$sù

¨≅ ä.7‰ Ïn≡uρ$yϑåκ ÷] ÏiΒsπ s�($ ÏΒ;οt$ù# y_(( أنّ اجللد ال حيتاج للشهداء األربعة ، كما هو احلال يف 
 رأينا يف املرحلة اُألوىل ، وإلثبات رمي كما) اليت هي دون الزنا ( إثبات إتيان الفاحشة 

≈ÉL (فاآلية الكرمية اليت زعموا نسخها . ....الزوج لزوجته ، وإلثبات مسألة اإلفك  ©9 $# uρ



 

šÏ?ù' tƒsπt±Ås≈ xÿ ø9$#ÏΒöΝà6Í←!$ |¡ÎpΣ(#ρß‰ Îηô±tFó™ $$sù£Îγ øŠn=tãZπ yèt/ ö‘r&öΝ à6Ζ ÏiΒ(( ] ١٥:  النساء [ ، 
  !!! ..تيان بالشهود األربعة يف مسألة الزنا الذي عقوبته اجللد جعلوها دليالًً لإل

ومسألة الرجم حدثَ فيها خلطٌ كبري نتيجة أخذ الروايات دون التدقيق بصحِتها ،             .. 
 للرجم بالنسبة لرتول اآليات اليت رأيناها يف سورة         rوبتحديِد فترِة تطبيِق حكِم الرسوِل      

تاليني يف صحيحي خباري ومسلم كيف يؤكّدان عدم التدقيق         لننظر إىل احلديثني ال   .. النور  
  ..بالنسبة لكون الرجم قبل نزول حكم اجللد أم بعده 

  ..حسب ترقيم العاملية  ) ٦٣٣٥( حديث رقم : صحيح البخاري 
] 

 [  
  ..حسب ترقيم العاملية  ) ٣٢١٤( حديث رقم : صحيح مسلم 

] 
 [  

 [ .. ][.. إنّ السؤال يف هذين احلديثني      .. 
 [ة   ، هو من أجل معرفة شـرعي

 ليفصل كليات النص القرآين ، أم جماراةً ألحكاٍم كانت سائدة           r حكم الرجم ، هل فعله    
  ..، وذلك انتظاراً لرتول النص القرآين ؟ 

احلق الذي ال يريدون     ( ويف كتاب ) احلكمة  حمطّات يف سبيل     ( قد بينت يف كتاب   ل
 كان يقوم بـبعض     rبربهاٍن من كتاب اهللا تعاىل ، ومن الروايات ذاا ، أنّ الرسول             ،  ) 

األعمال ليس بوحٍي من السماء ، وذلك ريثما يرتل النص القرآين املناسب هلذه األعمـال               
..  

  ..ة حسب ترقيم العاملي ) ٥٤٦٢( حديث رقم : صحيح البخاري 
 ]

[   
  ..حسب ترقيم العاملية  ) ٤٣٠٧( حديث رقم : صحيح مسلم 



 

 ]
[   

إذاً علينا أن ندرس حكم الرجم من كتاب اهللا تعاىل الذي هو تبيانٌ لكلِّ شـيٍء ،                 .. 
  ..وحيمل تفصيالً لكلِّ شيٍء كما يؤكّد مرتّله جلّ وعال 

القرآن الكرمي أنّ اهللا تعاىل كتب على بين إسرائيل أنه من قتل نفساً بغـري               يبين لنا   .. 
أن تقتل النفس ألنها قتلت نفساً أُخرى ، أو ألنها تنـشر الفـساد يف               : سببني اثنني مها    

  .. فكأنما قتل الناس مجيعاً .. األرض 
) ôÏΒÈ≅ ô_r&y7 Ï9≡sŒ$ oΨ ö;tF Ÿ24’ n?tãûÍ_t/Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î)… çµ̄Ρ r& tΒŸ≅ tF s%$G¡øÿ tΡÎ� ö� tóÎ/C§øÿ tΡ÷ρ r&7Š$ |¡sù’ Îû

ÇÚö‘F{$#$yϑ¯Ρ r' x6sùŸ≅ tFs%}̈ $̈Ζ9 $#$ Yè‹ Ïϑy_ô tΒuρ$ yδ$uŠôm r&!$uΚ¯Ρ r' x6sù$ uŠôm r&}̈ $̈Ψ9 $#$ Yè‹ Ïϑy_4ô‰ s) s9 uρ

óΟ ßγø? u !$y_$ uΖ è=ß™â‘ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9$$ Î/¢ΟèO¨β Î)#Z�� ÏW x.Οßγ ÷Ψ ÏiΒy‰ ÷èt/š�Ï9≡sŒ’ ÎûÇÚö‘F{$#šχθèùÎ� ô£ßϑs9( ] 
  ] ٣٢: املائدة 

$7Š (ولذلك نرى أنّ كلمة      |¡ sù(      ـةيف العبارة القرآني )  tΒŸ≅ tF s%$ G¡ øÿ tΡÎ� ö� tó Î/C§ øÿ tΡ÷ρ r&

7Š$ |¡ sù’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#$ yϑ ¯Ρ r' x6 sùŸ≅ tF s%}̈ $ ¨Ζ9 $#$ Yè‹ Ïϑ y_(   من :  فتقدير املعىن هو .. ، تأيت جمرورة
 أو بغري فساٍد يف األرض فكأنما قتل الناس مجيعاً ، وبالتايل فقتل النفس              قتل نفساً بغري نفسٍ   

  ..ألنها تفسد يف األرض مسألة كتبها اهللا تعاىل على بين إسرائيل 
ولذلك بعد هذه اآلية مباشرةً نرى آيةً تبين لنا عقوبة القتل والصلب وتقطيع األيدي              

رب اهللا تعاىل ورسوله ويسعى يف األرض       واألرجل من خالف والنفي من األرض ، ملن حيا        
ولو أخذنا هذه اآلية الكرمية مع اآلية اليت ينهانا اهللا تعاىل فيها عن االقتراب مـن                .. فساداً  

 (الزنا ، حيث اآلية الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل اليت ترد فيها كلمة الزنا ـذه الـصيغة                   

#’ oΤ Ìh“9 $#((ن حدالزنا حينما يكون سعياً للفساد يف األرض  ، لرأينا مسألةً كاملةً تبي ..  

) $ yϑ¯Ρ Î)(#äτℜt“ y_tÏ%©!$#tβθç/ Í‘$ptä†©! $#… ã&s!θß™u‘uρtβ öθyè ó¡tƒ uρ’ÎûÇÚö‘F{$## ·Š$ |¡sùβ r&(# þθè=−G s)ãƒ÷ρ r&

(# þθç6̄= |Áãƒ÷ρ r&yì©Ü s) è?óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr&Ν ßγè=ã_ ö‘r&uρôÏiΒA#≈ n=Åz÷ρr&(# öθ xÿΨãƒš∅ÏΒÇÚ ö‘F{$#4š� Ï9≡sŒóΟßγ s9Ó“÷“Åz

ûÎ’#$9‰‘Ρ÷‹u$(ρu9sγßΟóûÎ’#$ψFzÅ�tοÍãt‹x#>ëãtàÏŠΟí(] ١٠٠٩=  ] ٣٣:  املائدة 



 

) ρuωŸ?s)ø�t/çθ#(#$9“hÌΤo’#()ÎΡµ̄ç….x%βtùs≈sÅ±tπZρu™y$!u™y6Î‹ξW(] ٣٢ : اإلسراء [ =٢٢٦  
٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥ = ٢٢٦ + ١٠٠٩  

) )ÎΡ¯ϑy$_y“tℜτä#(#$!©%Ït†ätp$‘Í/çθβt#$!©ρu‘u™ßθ!s&ã…ρuƒt¡óèyθöβtûÎ’#${F‘öÚÇùs¡|$Š·#&rβƒã)sG−=èθþ#(( = 
٢٠ × ١٩ = ٣٨٠  
) ρuωŸ?s)ø�t/çθ#(#$9“hÌΤo’#()ÎΡ¯µç….x%βtùs≈sÅ±tπZ( = ٩ × ١٩ = ١٧١  

ر  ، وسـعياً إلظهـا  rيف هذه احلالة حيث الزنا يكون حماربة هللا تعاىل ورسـوله      .. 
الفساد يف األرض ، يدخل ضمن إطار من يستحقّون ما تصفهم اآليـة األوىل يف املـسألة                 

’# (ولذلك نرى أنّ اآلية الكرمية الوحيدة اليت حتوي كلمة          .. الكاملة السابقة    oΤ Ìh“9 $#((  ذه 
  ..الصيغة ، تدخل مع اآليات التالية يف مسألٍة كاملة يباح فيها القتل 

 ) $ yϑ¯Ρ Î)(# äτℜt“y_tÏ%©!$#tβθç/Í‘$ptä†©! $#… ã&s!θß™u‘uρtβöθ yèó¡ tƒuρ’ÎûÇÚö‘F{$##·Š$|¡sùβ r&(# þθè=−Gs) ãƒ÷ρ r&

(# þθç6̄= |Áãƒ÷ρ r&yì©Ü s) è?óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr&Ν ßγè=ã_ ö‘r&uρôÏiΒA#≈ n=Åz÷ρr&(# öθ xÿΨãƒš∅ÏΒÇÚ ö‘F{$#4š� Ï9≡sŒóΟßγ s9Ó“÷“Åz

’ Îû$u‹ ÷Ρ ‘‰9$#(óΟ ßγ s9uρ’ÎûÍοt� ÅzFψ $#ë># x‹tãíΟŠÏà tã∩⊂⊂∪�ωÎ)š Ï%©! $#(#θç/$s?ÏΒÈ≅ ö6 s%βr&(#ρâ‘Ï‰ ø) s?

ãt=n�öκÍΝö(ùs$$æ÷=nϑßθþ#(&rχ�#$!©îxÿàθ‘Ö‘§mÏ‹ΟÒ (] ١٣٣٤=  ] ٣٤ – ٣٣:  املائدة  

) ρuωŸ?s)ø�t/çθ#(#$9“hÌΤo’#()ÎΡµ̄ç….x%βtùs≈sÅ±tπZρu™y$!u™y6Î‹ξW(] ٣٢ : اإلسراء [ =٢٢٦  

)�χÎ)tÏ%©!$#tβθ™7 Ïtä†β r&yì‹ Ï±n@èπ t±Ås≈ xÿø9 $#’ ÎûšÏ%©!$#(#θãΖ tΒ# uöΝ çλm;ë># x‹ tã×ΛÏ9 r&’ Îû

#$9‰‘Ρ÷‹u$ρu#$ψFzÅ�tοÍ4ρu#$!ªƒtè÷=nΟÞρu&rΡFçΟóωŸ?sè÷=nϑßθβt(] ١٩ : النور [ =٥١٤ 
)*È⌡ ©9óΟ ©9Ïµ tG⊥ tƒtβθà) Ïÿ≈oΨ ßϑø9 $#tÏ%©!$# uρ’ ÎûΝ ÎγÎ/θè=è%ÖÚt� ¨Βšχθàÿ Å_ ö�ßϑø9 $# uρ’ ÎûÏπuΖƒÏ‰yϑø9 $#

š� ¨Ζtƒ Î� øóãΖ s9öΝÎγ Î/¢Ο èOŸωš� tΡρâ‘Îρ$ pgä†!$pκ� Ïù�ωÎ)Wξ‹ Î=s%∩∉⊃∪šÏΡθãèù=¨Β($ yϑuΖ ÷ƒr&(#þθ àÿÉ) èO(#ρä‹ Ï{é&

(#θè=ÏnFè%uρWξ‹ ÏFø)s?∩∉⊇∪sπ ¨Ζ ß™«! $#†ÎûšÏ%©!$#(#öθ n=yz ÏΒã≅ ö6 s%(s9 uρy‰ ÅgrBÏπ ¨ΖÝ¡Ï9«! $#WξƒÏ‰ö7 s?(] 

١٠٨٠= ] ٦٢ – ٦٠ : األحزاب 
١٦٦ × ١٩ = ٣١٥٤ = ١٠٨٠ + ٥١٤ + ٢٢٦ + ١٣٣٤ 



 

)™ßΖ¨πs#$!«ûÎ†#$!©%Ïšzy=nθö#(ΒÏ%s6ö≅ã(ρu9sBrgÅ‰y9Ï¡ÝΖ¨πÏ#$!«?s7ö‰ÏƒξW(= ٢٨٥ = 
١٥ × ١٩  

  : احل من عقوبة الفاحشة والزنا وهكذا نرى أنّ يف كتاب اهللا تعاىل ثالث مر.. 
ىل مفتوحةً لكلِّ زماٍن  مرحلة ما دون الزنا ، والعقوبة فيها تركها اهللا تعا– ] ١[ 
#Èβ ( ..ومكان  s%©!$# uρ$ yγÏΨ≈ uŠÏ? ù' tƒöΝà6Ζ ÏΒ$ yϑèδρèŒ$ t↔sù(χÎ*sù$t/$s?$ys n=ô¹r&uρ(#θàÊÌ� ôã r' sù!$yϑßγ ÷Ψ tã3

¨βÎ)©! $#tβ$Ÿ2$ \/#§θ s?$ ¸ϑ‹Ïm §‘( ] ١٦:  النساء [..   

èπ (..   ممارسة فعل الزنا ، وعقوبته مائة جلدة – ] ٢[  u‹ ÏΡ#̈“9 $#’ ÎΤ#̈“9$# uρ(#ρà$Î# ô_$$ sù¨≅ ä.

7‰ Ïn≡uρ$ yϑåκ ÷]ÏiΒsπ s�($ ÏΒ;οt$ù# y_(( ] ٢:  النور [ ..   

�tÏ%©!$#uρtβθãΒö(ورمي احملصنات وعقوبته مثانون جلدة  tƒÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$#§Ν èOóΟ s9(#θè?ù' tƒ

Ïπ yèt/ ö‘r'Î/u !#y‰ pκ à−óΟ èδρß‰ Î=ô_$$ sùtÏΖ≈ uΚrOZοt$ù# y_(] ٤:  النور [  ..  
، حبيث  ، وسعياً لنشر الفساد يف األرض وملنهجه الزنا حماربةً هللا تعاىل – ] ٣[ 

وعقوبته ما بني القتل والصلب وتقطيع األيدي واألرجل من .. يصبح أداةً لنشر الفساد 
$ (..  والنفي من األرض خالف yϑ¯Ρ Î)(# äτℜt“y_tÏ%©!$#tβθç/ Í‘$ ptä†©! $#… ã& s!θß™ u‘uρtβ öθyè ó¡tƒuρ’ Îû

ÇÚö‘F{$## ·Š$ |¡sùβ r&(# þθ è=−G s)ãƒ÷ρ r&(# þθç6 ¯=|Áãƒ÷ρ r&yì©Ü s)è?óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr&Νßγ è=ã_ ö‘r&uρôÏiΒA#≈ n=Åz÷ρr&(#öθ xÿΨãƒš∅ÏΒ

ÇÚö‘F{$#4š�Ï9≡sŒóΟ ßγ s9Ó“÷“Åz’ Îû$ u‹÷Ρ ‘‰9$#(óΟßγ s9 uρ’ ÎûÍοt� ÅzFψ $#ë>#x‹ tãíΟŠÏà tã( ] ٣٣:  املائدة [   
هذا ما نستنبطه من كتاب اهللا تعاىل الذي ال حيتاج ألن تكمله الروايـات ، ألنـه             .. 

ليس ناقصاً ، وال حيتاج ألن نفرض على دالالته بعض األحداث اليت جرت يف اجليل األول                
 مدى توقيـت هـذه      – علماً كامالً    –روايات اليت بني أيدينا ، ال نعلم        ، ألنه حىت يف ال    

األحداث ، هل هي قبل نزول النص القرآين املناسب أم بعده ، وألنّ القرآن الكرمي حيمـل          
  .. من الدالالت واملعاين ما هو أكثر بكثري مما متّ فعله يف اجليل األول 

ض بعض األفعال اليت متّت يف اجليل األول        ولنأخذ مسألةً أُخرى لنرى كيف أنّ فر      .. 
على دالالت النصوص القرآنية ، هو جتميد هذه الدالالت يف أُطٍر ضيقة ، تنـايف كـون                 

  ..النصوص القرآنية حتمل من الدالالت واملعاين ، ما ال حييط به خملوق 



 

−ä (إنها مسألة قطع يد السارق ، الـواردة يف اآليـة الكرميـة           ..  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym (  ] ــدة  ]٣٨: املائ
 [حيث ذهب مجهور العلماء إىل وضع شروط القطع ، فقالوا           

[  :  القطع ال
مثل ( وقال آخرون   .. قدر النصاب ، وأن تكون السرقة من احلرز         : جيب إالّ عند شرطني     

القدر غري معترب ، فالقطع واجـب يف سـرقة          ) : ابن عباس وابن الزبري واحلسن البصري       
  ..آلية الكرمية القليل والكثري ، واحلرز أيضاً غري معترب ، ومتسكوا بعموم هذه ا

والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب ، اختلفوا يف قدر هذا النصاب ، فقـال               .. 
ال جيوز القطع إالّ يف عشرة دراهم       : جيب القطع يف ربع دينار ، وقال أبو حنيفة          : الشافعي  

إنه مقدر بثالثة دراهم ، أو ربع دينار ، وقال ابن           : مضروبة ، وقال مالك وأمحد وإسحق       
إنه مقدر خبمسة دراهم ، وكلّ واحٍد من هؤالء اتهدين يطعن يف اخلرب الذي              : أيب ليلى   

  ..يرويه اآلخر 
أُغرم السارق ما سرق    : واختلفوا أيضاً ، هل يجمع بني القطع والغرم ، قال الشافعي            

 قطع  ال جيمع بني القطع والغرم ، فإن غرم فال        : ، وقال أبو حنيفة والثوري وأمحد وإسحق        
يقطع بكلّ حال ، وأما الغرم فيلزمه إن كان غنيـاً ،            : ، وإن قطع فال غرم ، وقال مالك         

  ..وال يلزمه إن كان فقرياً 
 كما فعل عمر بـن اخلطّـاب  ..  وأباح بعضهم إيقاف هذا احلكم يف ظروٍف حمددة         

ـ           .....  دة يف كتـاب اهللا     وكلّ ذلك دون أنّ تفعل األمةُ عقلَها لتدبر كلمات اآلية الوحي
يفعل العقل خارج دالالت النص القرآين      ..... تعاىل ، اليت حتمل حكم قطع أيدي السارق         

، فكلّ ما رأيناه من خالف كان نتيجة تفعيل العقـل يف بعـض الروايـات ، ونتيجـة                   
  ..اجتهادات شخصية خارج دالالت اآلية الكرمية 

  :املالحظات التالية لو نظرنا يف هذه اآلية الكرمية لرأينا .. 
ه القطع غـري    د هذه اآلية الكرمية جمملة ، ألنّ القدر املسروق الذي يبدأ عن           – ] ١[ 

وألنه مل يحدد   .. وألنه ال يذكر فيها أي اليدين تقطع ، هل اليمىن أم اليسرى             .. مذكور  



 

لساعدين ، أم إىل    فيها مقدار ما يقطع من اليد ، هل إىل األصابع ، أم إىل الكف ، أم إىل ا                 
  .. املرفقني ، أم إىل املنكبني 

#) ( إذا أخذنا العبارة القرآنية      – ] ٢[  þθ ãè sÜ ø% $$ sù$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&(     على ظاهرها حبيـث ال
ألنّ اهللا تعاىل   .. تعين إالّ القطع احلسي لليد احلسية ، فسيؤدي ذلك إىل القطع من املنكبني              

$ (يف قوله    pκ š‰ r' ¯≈ tƒš Ï% ©! $#(# þθ ãΨ tΒ# u# sŒ Î)óΟ çF ôϑ è%’ n< Î)Íο 4θ n= ¢Á9 $#(#θ è= Å¡ øî $$ sùöΝ ä3 yδθ ã_ ãρöΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ’ n< Î)

È, Ïù# t� yϑ ø9 $#(  ]  ا أن نغسل أيدينا إىل املرافق ، أي أن نغـسل                 ]٦: املائدةه يريد منيؤكّد أن ،
( لـيت ندرسـها مل يقـل    واهللا تعاىل يف املسألة ا  .. جزءاً من أيدينا ، الذي هو إىل املرافق         

#) (وبالتايل ال بد من تدبر ما تعنيه العبارة القرآنيـة           ) .. فاقطعوا أيديهما إىل كذا      þθ ãè sÜ ø% $$ sù

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&( راً سليماً داخل إطار دالالت كتاب اهللا تعاىلتدب  ..  

#) ( قوله تعاىل    – ] ٣[  þθ ãè sÜ ø% $$ sù$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&(    ـثىن     يف هذه اآلية الكرمية نراه بصيغة م
ويف هذا دليـلٌ    ) .. فاقطعوا أيديهم   ( ، أو   ) فاقطعوا يديهما   ( اجلمع ، فلم يقل اهللا تعاىل       

  ..آخر على ضرورة تدبر ما حتمله هذه العبارة من دالالت 
L ( قوله تعاىل    – ] ٤[  !# t“ y_$ yϑ Î/$ t7 |¡ x.(      ـةضمن إطار العبارة القرآني) (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&L !# t“ y_$ yϑ Î/$ t7 |¡ x.(            يفيد حتديد درجة عقوبة القطع ، فالقطع جيب أن يكون جزاًء
موافقاً للسرقة ، أي جيب أن منيز يف عقوبة القطع بني سرقة وسرقة ، فليس من املعقول أنّ                  
 من سرق احلد األدىن من القدر املوجب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق املبالغ الطائلة              

L (ويفيد قوله تعاىل    ..  !# t“ y_$ yϑ Î/$ t7 |¡ x.(          أن نأخذ بعني االعتبار الطريقة اليت متّـت مـن
  ..خالهلا السرقة ، حبيث تكون درجة العقوبة متكافئة مع طريقة السرقة 

−ä (إنّ علينا أن نقف عند كلّ كلمة مـن كلمـات الـصورة القرآنيـة      ..  Í‘$ ¡¡9 $# uρ

èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&(           دالالِت كلماِتها مع الكلمـات اُألخـرى وأن نقاطع ،
املتفرعة عن اجلذور اللغوية ذاا ، حني ذلك نكون قد قمنا بواجبنا جتاه تدبر هذه الصورة                

  ..القرآنية 



 

−ä (إنّ ورود الكلمتني     Í‘$ ¡¡9 $# uρèπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ(     فة بأل التعرة املعريف ، له    بالصيغة االمسي
فالذي جيب إقامة احلد عليه هو من لبسته هذه الصفة ، وال            .. دالالته يف كتاب اهللا تعاىل      

  ..يوجد أدىن شك برباءته منها ، حىت ال يقع الظلم 
#) (ودالالت كلمة    þθ ãè sÜ ø% $$ sù(             ظر إليها مـن منظـارة ، إذا نيف هذه الصورة القرآني 

يف القرآن الكرمي ، ال ميكن حصرها مبجرد القطع         )  ع   ق ، ط ،   ( مشتقّات اجلذر اللغوي    
$ (.. احلسي ، فهناك القطـع احلـسي املـادي           yϑ ¯Ρ Î)(# äτℜ t“ y_t Ï% ©! $#tβθ ç/ Í‘$ pt ä†©! $#… ã& s!θ ß™ u‘ uρ

tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $## ·Š$ |¡ sùβ r&(# þθ è= −G s) ãƒ÷ρ r&(# þθ ç6 ¯= |Á ãƒ÷ρ r&yì ©Ü s) è?óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r&Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρô ÏiΒA#≈ n= Åz÷ρ r&

(# öθ xÿΨ ãƒš∅ ÏΒÇÚ ö‘ F{ $#4( ]   ٣٣: املائـدة[          هذه هناك القطع مبعىن اجلرح ويف ساحة احلس ،

) $ ¬Η s> sùôM yè Ïϑ y™£ Ïδ Ì� õ3 yϑ Î/ôM n= y™ ö‘ r&£ Íκ ö� s9 Î)ôN y‰ tG ôã r& uρ£ çλ m;$ \↔ s3 −G ãΒôM s?# u uρ¨≅ ä.;ο y‰ Ïn≡ uρ£ åκ ÷] ÏiΒ

$ YΖŠ Åj3 Å™ÏM s9$ s% uρól ã� ÷z $#£ Íκ ö� n= tã($ ¬Η s> sùÿ… çµ uΖ ÷ƒ r& u‘… çµ tΡ ÷� y9 ø. r&z ÷è ©Ü s% uρ£ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r&( ] ــف ،  ]٣١: يوسـ

#) (وهناك القطع مبعىن التجزئة والفصل للمسألة اليت يراد تقطيعها            þθ ãè ©Ü s) tG sù Ο èδ t� øΒ r& öΝ æη uΖ ÷� t/ 

# \� ç/ ã— ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (  ] ٥٣ :املؤمنون[  ..  

$ (ودالالت كلمة   ..  yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&(    ةيف الصورة القرآني) ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρèπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&(           ظر إليها من منظار مشتقّات اجلذر اللغويإذا ن ، )      يف القـرآن   ) ي ، د ، ي
 فهناك اليد احلسية ، كما يف       الكرمي ، ال ميكن حصر دالالا مبجرد اليد احلسية املعروفة ،          

ρ÷ (العبارة القرآنية    r&yì ©Ü s) è?óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r&Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρô ÏiΒA#≈ n= Åz(       وهناك اليد اليت تعين وسائل ، 
وهذا املعىن لليد يف القرآن الكرمي ورد يف العديد مـن اآليـات ، ويف               .. القوة والسيطرة   

  ..ه املسألة الكاملة التالية أكرب دليٍل علي
) ö� ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ’ Í< 'ρ é& “ Ï‰ ÷ƒ F{ $# Ì�≈ |Á ö/ F{ $# uρ ∩⊆∈∪ !$ ¯Ρ Î) 

Ν ßγ≈ oΨ óÁ n= ÷z r& 7π |Á Ï9$ sƒ ¿2 “ t� ò2 ÏŒ Í‘# ¤$! $# ∩⊆∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ $tΡ y‰Ζ Ïã zÏϑs9 t÷xÿ sÜ óÁßϑø9 $# Í‘$uŠ÷zF{$# (   ] ص

 :٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ =  ]٤٧ – ٤٥  



 

$ ( ورود كلمة    ويف..  yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&(         ـةبصيغة اجلمـع يف العبـارة القرآني) ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ

èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r&(      دة لليد ، فاملطلوب قطـع أيـديدليلٌ هلذه املعاين املتعد ،
فقـاً  السارق ، وأيدي السارقة ، وما يحدد ماهية القطع ودرجته هو أن يكون جـزاًء موا               

L ( للسرقة احلاصلة ، وملاهية حدوثها !# t“ y_$ yϑ Î/$ t7 |¡ x.( ر العقليد ذلك بالتدبحيث يتحد ،
  ..لكليِة النص القرآين يف كلِّ زماٍن ومكان ، وبالواقع الذي تعيشه اُألمة 

فقدر املبلغ املسروق ، وطريقة السرقة ، وعالقة الـسارق باملـسروق ، وكـلُّ               .. 
يطة ذه املسألة ، تحدد ماهية العقوبة ، هل ترقى إىل القطع احلـسي ، وإن                الظروف احمل 

كانت ترقى إىل ذلك من أي نقطة يتم القطع ، أم أنّ اجلزاء يكون بكف يـد الـسارق                   
....... على اُألمور ، أم أنها تشمل احلـالتني ، أم           ) أيديه  ( وجتريده من وسائل سيطرته     

 خالل دراسة حالة السرقة يف الزمان واملكان والظروف اليت حصلت           كلُّ ذلك يتحدد من   
فيها ، ومن خالل تفعيل العقل يف استنباط أحكام هذه املسألة من الدالالت اليت حيملـها                

  ..كتاب اهللا تعاىل بكليته 
ولو عدنا إىل اآلية الكرمية اليت حتمل حكم قطع أيدي السارق ، وأيدي السارقة ،               .. 
تتكامل مع درجات القطع كافّة ، من القطع املادي ، إىل اجلـرح ، إىل الفـصل                 لرأيناها  

والكف عن وسائط القوة والسيطرة ، وتتكامل من معىن اليد احلسي إىل معـىن وسـائط                
  ..كلُ ذلك من خالل مسائل كاملة ، نذكر بعضها .. القوة والسيطرة 

) $ yϑ ¯Ρ Î)(# äτℜ t“ y_t Ï% ©! $#tβθ ç/ Í‘$ pt ä†©! $#… ã& s!θ ß™ u‘ uρtβ öθ yè ó¡ tƒ uρ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $## ·Š$ |¡ sùβ r&(# þθ è= −G s) ãƒ÷ρ r&

ƒãÁ|=¯6çθþ#(&rρ÷?è)sÜ©ìy&rƒ÷‰ÏƒγÎΟóρu&r‘ö_ã=èγßΝΒiÏôzÅ=n≈#A&rρ÷ƒãΨÿxθö#(ΒÏ∅š#${F‘öÚÇ4( ]  ٣٣: املائدة[  
 =٧٠٤   

) ä−Í‘$¡¡9 $#uρèπs%Í‘$¡¡9 $#uρ(# þθãè sÜø%$$ sù$ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒr&L!# t“y_$ yϑÎ/$ t7 |¡x.Wξ≈ s3 tΡzÏiΒ«! $#3(] املائدة  :

٣٤١ = ] ٣٨  
٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ٣٤١ + ٧٠٤  



 

حيث القساوة واألمل اجلسدي يف ذروته ،       ) حالة القطع احلسي    ( نرى يف هذه احلالة     
≈Wξ (أنّ مشاركة اآلية الكرمية يف املعادلة الكاملة تنتهي عند العبارة القرآنية             s3 tΡz ÏiΒ«! $#3( 

     ..خل اآلية كاملة د بينما يف احلاالت اُألخرى ت،
$         $         $  

  
) ä− Í‘$¡¡9 $# uρèπs%Í‘$¡¡9$# uρ(# þθãè sÜø%$$ sù$ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒr&L !#t“y_$yϑÎ/$ t7 |¡x.Wξ≈ s3 tΡzÏiΒ«!$#3ª! $# uρî“ƒÍ• tã

my3ÅŠΟÒ( ] ٤٦٢ = ] ٣٨:  املائدة  
 )ρu%sÜ©è÷z&rƒ÷‰Ï‰uκå£( ] ٩٩=  ] ٣١ : يوسف  

)$£ϑn=sùçνu !%ỳãΑθß™§�9$#tΑ$s%ôìÅ_ ö‘$#4’ n<Î)š� În/ u‘ã&ù# t↔ó¡sù$tΒãΑ$t/Íοuθ ó¡ÏiΨ9$#ÉL≈ ©9 $#z÷è ©Üs%£åκ u‰Ï‰÷ƒ r&

4( ] ٣٧٠=  ] ٥٠ : يوسف  

٤٩ × ١٩ = ٩٣١ = ٣٧٠ + ٩٩ + ٤٦٢  
$         $         $  

) ä− Í‘$¡¡9 $# uρèπs%Í‘$¡¡9$# uρ(# þθãè sÜø%$$ sù$ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒr&L !#t“y_$yϑÎ/$ t7 |¡x.Wξ≈ s3 tΡzÏiΒ«!$#3ª! $# uρî“ƒÍ• tã

my3ÅŠΟÒ( ] ٤٦٢ = ] ٣٨:  املائدة  
 )ρu.x#£&rƒ÷‰Ï“y#$9Ζ¨$¨ÄãtΨ3äΝö( ] ١٠٨ = ] ٢٠:  الفتح  

٣٠ × ١٩ = ٥٧٠ = ١٠٨ + ٤٦٢  
$         $         $  

) ä− Í‘$¡¡9 $# uρèπs%Í‘$¡¡9$# uρ(# þθãè sÜø%$$ sù$ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒr&L !#t“y_$yϑÎ/$ t7 |¡x.Wξ≈ s3 tΡzÏiΒ«!$#3ª! $# uρî“ƒÍ• tã

my3ÅŠΟÒ( ] ٤٦٢ = ] ٣٨:  املائدة  
 ) ùsGt)sÜ©èãθþ#(&rΒø�tδèΟ/t�÷ΖuηæΝö—ã/ç�\#(.ä≅‘mÏ“÷>¥/Îϑy$9s‰y‰öκÍΝöùs�Ìmãθβt( ]   ٥٣:  املؤمنون [ = 
٣٣٦   

٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٣٣٦ + ٤٦٢  
$         $         $  



 

 كيف أنّ الفقه اإلسالمي احلـق ،        – من خالل دراسة هذه املسألة       –وهكذا نرى   .. 
الذي يتضمنه كتاب اهللا تعاىل ، والذي ال ختتلف فيه اُألمة ، يكون من خالل تفعيل العقل                 

كتاب اهللا تعاىل ، ونرى أنّ إدراك الروايـات   مع دالالت آيات – يف كلِّ زماٍن ومكان  –
التارخيية ال بد أن يكون أيضاً من منظار كتاب اهللا تعاىل ، فإيقاف عمر بن اخلطّاب حكم                 
قطع يد السارق ، ليس ألنه حيق للقاضي أو العامل أو احلاكم أن يوقف حداً من حدود اهللا                  

ملـاذا ال  ..... ماً قرآنياً أو يبدله كما رأينا      ال حيق له أن يوقف حك      rتعاىل ، فرسول اهللا     
لليـد  ) غري احلـسية    ( يكون عمر بن اخلطّاب قد أدرك من اآلية الكرمية املعاين اُألخرى            

  ..وللقطع ؟ 
أما أن تكون أخبار اآلحاد ، واجتهادات فالن وفالن ، وقول فالن وفالن ، حجةً               .. 

يعين أننا هاجرون لكتاب اهللا تعاىل ، وأننا املعنيـون          على دالالت كتاب اهللا تعاىل ، فهذا        
   ..rبالدعاء التايل للرسول 

)ƒt≈�t>bÉ)Îβ̈%sθöΓÍ’#$Bªƒs‹äρ#(δy≈‹x##$9ø)à�öu#βtΒtγôfàθ‘Y#( = ١١ × ١٩ = ٢٠٩  
وسنتعرض ملسألٍة أُخرى ، لنرى الفارق بني ما حيمله كتاب اهللا تعـاىل هلـا مـن            .. 

 ، وبني عرضنا التارخيي هلذه الدالالت وسلوكياتنا وتفاعلنا مع حيثيـات            دالالت من جهةٍ  
إنها مسألة تعدد الزوجات ، وحقـوق املـرأة وقيمتـها           .. هذه املسألة من جهٍة أُخرى      

  .. احلقيقية يف جمتمعاتنا 
املعجـزة الكـربى ،   : ويف كتاب   ) احلكمة املطلقة   ( لقد بينت يف النظرية الرابعة      .. 

يف أنّ حكم إباحة تعدد الزوجات الذي حتمله آية وحيدة يف كتاب اهللا تعـاىل ، هـو                  ك
.. جواب شرط ، وليس حكماً مفتوحاً دون أي شرط ، وأنّ هناك شرطاً آخر هو العدل                 

  ..فحكم تعدد الزوجات ال يكون شرعياً كما أراد اهللا تعاىل إالّ بتحقّق هذين الشرطني 
) ÷β Î) uρ÷Λä øÿÅz�ωr&(#θäÜ Å¡ø)è?’ Îû4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#(#θßsÅ3Ρ $$ sù$ tΒz>$sÛΝä3s9z ÏiΒÏ !$|¡ ÏiΨ9$#4o_ ÷WtΒy]≈ n=èO uρ

yì≈ t/ â‘uρ(÷β Î*sùóΟ çFøÿ Åz�ω r&(#θä9 Ï‰÷è s?¸οy‰ Ïn≡uθ sù÷ρ r&$ tΒôM s3n=tΒöΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r&4y7 Ï9≡sŒ#’ oΤ÷Š r&�ω r&(#θä9θãè s? ( ] 
  ] ٣: النساء 



 

‘4 (أنّ كلمة   وكنا قد بينا     uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(           اً ومعـىنعام يف هذه اآلية الكرمية ، حتمل معىن 
  :خاصاً 
الذي ليس له   ) عدم املخالطة   (  املعىن العام ، ويكون فيه اليتيم مبعىن املنفرد          – ] ١[ 

ووفق هذا املعىن يكون ربط الشرط جبزائه يف اآلية اليت          .. مأوى أو نظري بالنسبة ملسألٍة ما       
وإن خفـتم أالّ جتـوروا يف النـساء املنفـردات       : حتمل حكم إباحة التعدد على الشكل       

الـاليت ال جيـدن     ) حيث نسبة اإلناث أكثر من الذكور يف كلّ اتمعات          ( الفائضات    
β÷ (أزاوجاً   Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(           فإنّ من مقتـضيات عـدم اجلـور يف ، 

 ، زوجةً ثانيـة أو ثالثـة أو رابعـة                  حقوقهن ولو كانت إحداهن ، هو الزواج منهن ) 

(#θ ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛΝ ä3 s9z ÏiΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒy]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ(( ..       فاهللا تعاىل يقول لنا من خالل
( فردات  إن أنتم مل تتزوجوا الفائضات املن     : الشرط األول يف حكم إباحة تعدد الزوجات        

، فإنّ ذلـك  ) اليتيمات وفق هذا املنظار من اليتم   ( الاليت ال جيدن أزواجاً     ) انفراد زوجية   
 من احلقوق مثل ما عليها مـن        – يف منهج اهللا تعاىل      –جور يف حقّهن عليكم ، فاملرأة هلا        

  ..الواجبات ، ولوال ذلك ملا شرعت تعدد الزوجات 
≈yϑ‘ (  وصفهن اهللا تعاىل بعبارة،)  جيدن أزواجاً الاليت ال( والنساء الفائضات ..  tG tƒ

Ï !$|¡ÏiΨ9 $#( ًأي املنفردات من جنس النساء الاليت ال جيدن نظريا ،  ) ًوذلك يف قوله )  زوجا

y7 (تعاىل   tΡθçGøÿ tGó¡o„ uρ’ ÎûÏ!$ |¡ÏiΨ9 $#(È≅ è%ª! $#öΝ à6‹ ÏGøÿãƒ£ÎγŠÏù$ tΒuρ4‘n=÷FãƒöΝ à6ø‹ n=tæ’ ÎûÉ=≈ tGÅ3ø9 $#’ Îû

‘yϑ≈ tGtƒÏ!$ |¡ÏiΨ9 $#ÉL≈ ©9 $#Ÿω£ßγ tΡθè? ÷σè?$ tΒ|= ÏGä.£ßγ s9tβθç6xî ö� s? uρβr&£èδθßs Å3Ζ s?( ] ١٢٧:   النساء 

‘ (فاُهللا تعاىل يقول  .. ] yϑ≈ tGtƒÏ !$ |¡ÏiΨ9$#(  ومل يقل ) ويف هذا إشارة إىل ) النساء اليتامى ،
  ..ي حتمله كلمة اليتيم الذ) عدم وجود نظري ( معىن االنفراد 

y7(..  يف الصورة القرآنية – أيضاً –ويتم عدم اخلالطة هذا ، نراه ..  tΡθè= t↔ó¡o„uρÇtã

4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#(ö≅ è%ÓyŸξ ô¹Î)öΝ çλ°;×� ö� yz(βÎ) uρöΝ èδθäÜ Ï9$sƒéBöΝä3çΡ≡uθ ÷zÎ*sù4ª! $# uρãΝ n=÷ètƒy‰ Å¡øÿ ßϑø9$#zÏΒ

Ëx Î=óÁßϑø9 $#4( ] فقولُه تعاىل  .. ] ٢٢٠ : البقرة) öΝèδθäÜÏ9$sƒéBöΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ* sù4( شري إىل معىني 



 

≈uΚ‘4 (االنفراد الذي حتمله كلمة  tGu‹ ø9 $#(  فعدم املخالطة هو نتيجة االنفراد ، واالنفراد هو ،
  ..ولذلك يدعونا اهللا تعاىل إىل اإلصالح يف خمالطتهم .. نتيجة عدم املخالطة 

تم ، والذي حتملُه آيةُ إباحة تعدد الزوجات ، نراه جلياً يف املـسألة              هذا الوجه للي  .. 
  ..الكاملة التالية 
) (#θ è?# u uρ#’ yϑ≈ tF u‹ ø9 $#öΝ æη s9≡ uθ øΒ r&(Ÿω uρ(#θ ä9 £‰ t7 oK s?y]Š Î7 sƒ ø: $#É= Íh‹ ©Ü9 $$ Î/(Ÿω uρ(# þθ è= ä. ù' s?öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r&#’ n< Î)

öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r&4… çµ ¯Ρ Î)tβ% x.$ \/θ ãm# Z�� Î6 x.∩⊄∪÷β Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(#θ ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛ

Ν ä3 s9z ÏiΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒy]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ(÷β Î* sùóΟ çF øÿ Åz�ω r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù÷ρ r&$ tΒôM s3 n= tΒöΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr&4
Œs≡9Ï7y&rŠ÷Τo’#&rω�?sèãθ9äθ#(( ]  ١٢٠٣ = ] ٣ – ٢: النساء  

) y7 tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξô¹Î) öΝçλ°; ×� ö� yz ( βÎ) uρ öΝ èδθäÜÏ9$sƒéB öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù 4 ª!$# uρ 

ƒtè÷=nΝã #$9øϑßÿø¡Å‰y ΒÏz #$9øϑßÁó=ÎxË 4 ( ] ٤٨٢=  ] ٢٢٠:  البقرة  
) y7 tΡθçGøÿ tGó¡o„uρ ’ Îû Ï !$ |¡ÏiΨ9$# ( È≅ è% ª! $# öΝà6‹ ÏGøÿ ãƒ £ ÎγŠÏù $tΒuρ 4‘n=÷Fãƒ öΝ à6ø‹n= tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’Îû 

‘yϑ≈ tGtƒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9$# Ÿω £ ßγtΡθè? ÷σè? $ tΒ |= ÏGä. £ßγ s9 tβθç6 xî ö� s?uρ βr& £èδθßsÅ3Ζ s? ( ] ١٢٧:   النساء 

[   =٦٥٢  
١٢٣ × ١٩ = ٢٣٣٧ = ٦٥٢ + ٤٨٢ + ١٢٠٣  

يكون فيه اليتيم مبعىن فاقـد األب الـذي مل يبلـغ        املعىن اخلاص لليتم ، و     – ] ٢[  
‘4 (النكاح ، ومن منظار هذا الوجه لليتم ، فإنّ كلمة            uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(       ، يف اآلية اليت ندرسـها

تعين األطفال الواقعني حتت والية ويلّ أمرهم الذي خياطبه اهللا تعاىل يف اآلية السابقة مباشرةً               
  ..تركهم مع أُمهم عند ويل حيث يوجد أطفال مات والدهم و.. 

ومما يتعلّق ذا الوجه من معىن اليتم ، وذلك يف ربط عباريت الشرط واجلزاء ، من                .. 
عدم اجلور ، هو عدم اخلوف من كثرة العيال ، فالذي يريد ضم األيتام وأمهم إليه ، عليه                  

  .. أالّ خيشى كثرة العيال 
إن أنتم خفـتم    :  الشرط جبزائه على الشكل      ووفق هذا املعىن من اليتم يكون ربط      .. 

، وال  ) ألنه من حقّها أن تتزوج      ( من أن تظلموا هؤالء األطفال ، فال تفرقوهم عن أُمهم           



 

 وإنّ  … كثـرة العيـال      اعيش حياا الفطرية ، وال ختشو     تظلموا أُمهم بأن تمنع من أنْ ت      
مهم معهم ، هو من مقتـضيات عـدم         الزواج من أم األطفال دف تربيتهم ورعايتهم وأ       

ويف املـسألة   .. اجلور والظلم ، حىت وإن كانت أم اليتامى زوجةً ثانية أو ثالثة أو رابعـة                
  ..الكاملة التالية أكرب برهاٍن على ذلك 

) (#θ è?# u uρ#’ yϑ≈ tF u‹ ø9 $#öΝ æη s9≡ uθ øΒ r&(Ÿω uρ(#θ ä9 £‰ t7 oK s?y]Š Î7 sƒ ø: $#É= Íh‹ ©Ü9 $$ Î/(Ÿω uρ(# þθ è= ä. ù' s?öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r&#’ n< Î)

öΝ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r&4… çµ ¯Ρ Î)tβ% x.$ \/θ ãm# Z�� Î6 x.∩⊄∪÷β Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(#θ ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛ

Ν ä3 s9z ÏiΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒy]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ(÷β Î* sùóΟ çF øÿ Åz�ω r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù÷ρ r&$ tΒôM s3 n= tΒöΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr&4
Œs≡9Ï7y&rŠ÷Τo’#&rω�?sèãθ9äθ#(( ] ١٢٠٣ = ] ٣ – ٢:  النساء  

) ÷β Î) uρ óΟ çF øÿ Åz \' s# øŠ tã t∃ öθ |¡ sù ãΝ ä3‹ ÏΖ øó ãƒ ª! $#  ÏΒ ÿ Ï& Î# ôÒ sù β Î) u !$ x© 4 �χ Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ 

my6ÅŠΟÒ ( ] ٣٥٥ = ] ٢٨:  التوبة  
٨٢ × ١٩ = ١٥٥٨ = ٣٥٥ + ١٢٠٣  

‘4 ( هذين املعنيني لكلمة     وفق..  uΚ≈ tG u‹ ø9 نستطيع أن نربط فعل الـشرط جبوابـه ،          ) #$
أما .. وذلك إلدراك معىن الشرط األول يف حكم إباحة تعدد الزوجات يف كتاب اهللا تعاىل               

أن يتم جتاهل هذا الشرط كما حدث يف تفاسرينا وموروثاتنا الفكرية والفقهية ، جمـاراةً               
لتارخيية اليت فُرضت على دالالت هذه اآلية الكرمية ، فإنّ ذلك عني اهلجر             لبعض الروايات ا  

  .. للقرآن الكرمي 
وقد حذّر القرآن الكرمي من إكراه املرأة على ما ال تريد ، ما دام ما تريده ضـمن                  .. 

فإن هي أرادت إحصان الـزواج      .. إطار شرِع اهللا تعاىل ، وأنّ ذلك بغي وجتاوز للحدود           
ته ال متنع عنه ، وإن هي أرادت إحصان العفّة والطهارة ، أيضاً ال متنع عنه ، فكـلُّ          واختار
  ..  هو بغي وجتاوز للحدود – يف هذين اجلانبني –منٍع هلا 
Ÿω(ويف الصورة القرآنية ..  uρ(#θèδ Ì� õ3è?öΝä3ÏG≈ uŠ tGsù’ n?tãÏ !$tóÎ7 ø9 $#÷β Î)tβ ÷Šu‘r&$ YΨ�Á ptrB(#θäótGö; tGÏj9

uÚ t�tãÍο4θuŠ ptø:$#$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#4tΒuρ£ ‘γδ Ì� õ3ãƒ¨βÎ*sù©! $#.ÏΒÏ‰÷è t/£ÎγÏδ≡t� ø. Î)Ö‘θàÿ xîÒΟ‹Ïm §‘( ] ٣٣:  النور 

Ï (املعين بكلمة : يف هذه املسألة قالوا ،  ] !$ tóÎ7 ø9$#( هو الزنا حصراً ، حبيث يكون تقدير 



 

وال تكرهوا اململوكات لديكم :  على الشكل – حسب ما ذهبوا –هذه الصورة القرآنية 
  ..ملك ميني على الزنا ، إن أردن تعفّفاً ، لتبتغوا من كسب هذا الزنا عرض احلياة الدنيا 

لقد علّق اهللا تعاىل املنع من اإلكراه يف مسألة البغاء هذه ، على وجود إرادة               : نقول  .. 
β÷ ( التحصن عند املرأة املعنية ، وذلك بكلمة       Î)(   يف العبـارة  : ) ÷β Î)tβ ÷Š u‘ r&$ YΨ �Á pt rB( .. 

 لزم عدم منعهن من الزنا يف حال عدم وجـود إرادة            – غري السليم    –وبناًء على تفسريهم    
التحصن عندهن ، وهذا ينايف ما أتى به القرآن الكرمي مجلةً وتفصيالً ، ولذلك ال بد مـن                  

 بعيداً عن الروايات ، واألقوال      إدراك معىن هذه الصورة القرآنية من كتاب اهللا تعاىل ذاته ،          
  ..اليت تناقض صريح القرآن الكرمي 

 (فقوله تعاىل    tΒ uρ£ ‘γδ Ì� õ3 ãƒ¨β Î* sù©! $#. ÏΒÏ‰ ÷è t/£ Îγ Ïδ≡ t� ø. Î)Ö‘θ àÿ xîÒΟ‹ Ïm §‘(   ينفي مسألة 
  ..الزنا من أساسها ، فاملرأة املؤمنة الشريفة عليها أن تقاوم فعل الزنا وإن أُكرهت عليه 

لبغي كما يرد يف كتاب اهللا تعاىل يعين جتاوز احلد بإلغاء حـدود اآلخـرين ،                إن ا .. 
والسيطرة على حقوقهم ، واإلحصان يف القرآن الكرمي يكون إما إحصان عفّة وطهارة بأن              
متنع املرأة نفسها عن الفاحشة عفّةً وطهارة ، وإما إحصان زواج بأن متنع الفاحـشة عـن           

زوجها ، وإما إحصان اإلسالم بأن تلتزم مبنهج اهللا تعاىل اليت           نفسها من خالل احلالل مع      
هذه األنـواع مـن     ) احلكمة املطلقة   ( يعصمها عن اخلطأ ، وقد رأينا يف النظرية الرابعة          

  ..اإلحصان بشكٍل مفصل 
ال تكرهوا النساء الـاليت حتـت     : ويف الصورة القرآنية اليت ندرسها ، يقول تعاىل لنا          

Ÿω( جتاوز حقوقهن املشروعة     واليتكم على  uρ(#θ èδ Ì� õ3 è?öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù’ n? tãÏ !$ tó Î7 ø9 $#(    إن أردن أي 
وجٍه من أوجه اإلحصان ، فاليت ال تريد الزواج وختتار العفّة والطهارة ، يكون إكراههـا                
على الزواج دفعاً هلا حنو جتاوز حقّها املشروع الذي تريده ، واليت تريد الـزواج يكـون                 

ها عنه دفعاً هلا حنو جتاوز حقّها املشروع ، واليت تريد التفرغ للقيام بشعائر اهللا تعـاىل                 منع
وعبادته يكون منعها عن ذلك دفعاً هلا حنو جتاوز حقّها املشروع الذي تريده ، فدفعها حنو                

) Ï !$ tó Î7 ø9 $#(  بإحالل ابتغائنا لعرض احلياة الدنيا) (#θ äó tG ö; tG Ïj9uÚ t� tãÍο 4θ uŠ pt ø: $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#4( مكان ما 



 

هذا ما ندركه من دالالت هذه الصورة       .. تبتغيه من احلالل املشروع ، ينهانا اهللا تعاىل عنه          
  ..القرآنية بعيداً عن فرض الروايات التارخيية عليها 

Ï (وكلمة  ..  !$ tó Î7 ø9 $#(              ةً واحدة يف كتاب اهللا تعاىل ، يف هـذه الـصورةوردت مر

Þ ( وكلمة   القرآنية ،  øö t7 ø9 $#(           رةة املـصوات ، فلو أخذنا العبارات القرآنيوردت ثالث مر 

Þ ( [ جلوهر øö t7 ø9 $#(   ،) Ï !$ tó Î7 ø9 $#( [           ًنا أمام مسألٍة واحدة ، تؤكّد لنا إطاراً واحدالرأينا أن 
ب ،  ( من الدالالت ، ال خيرج عن إطار املعىن والدالالت الذي ندركه من اجلذر اللغوي               

  ..يف القرآن الكرمي ) غ ،  ي  
) ö≅ è%$ yϑ ¯Ρ Î)tΠ §� ym}‘ În/ u‘|· Ïm≡ uθ xÿ ø9 $#$ tΒt� yγ sß$ pκ ÷] ÏΒ$ tΒ uρz sÜ t/zΝ øO M} $# uρz øö t7 ø9 $# uρÎ� ö� tó Î/Èd, y⇔ ø9 $#(  

   ٤٢٢ = ] ٣٣:   األعراف [
)ρuƒtΖ÷Ss‘4ãtÇ#$9øÿxsó±t$!Ïρu#$9øϑßΨ6x�Ìρu#$9ø7töøÄ4( ] ١٧٧ = ] ٠٩:  النحل   

)Ÿω uρ(#θ èδ Ì� õ3 è?öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù’ n? tãÏ !$ tó Î7 ø9 $#÷β Î)tβ÷Šu‘r&$YΨ �ÁptrB(#θäótGö;tGÏj9uÚt� tãÍο4θuŠptø:$#$u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#4( ] 
   ٤٢٥ = ] ٣٣: النور 
) ρu#$!©%Ït)ÎŒs#!&r¹|$5uκåΝã#$9ø7töøÞεèΛöƒt⊥GtÁÅ�ãρβt( ] ٢١١ = ] ٣٩:  الشورى   

٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥ = ٢١١ + ٤٢٥+  ١٧٧ + ٤٢٢  
إنّ أحكام اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي واضحة جلية لكلِّ من يريـدها ، وال جمـال                 .. 

 سواء علـى صـعيد   –لتحريف النص القرآين ألنّ اهللا تعاىل تعهد حبفظه ، لكن ما حدث     
األول يف  فالشرط  ..  هو التحايل على دالالت بعض األحكام        –الفكر أم السلوك احليايت     

β÷ (حكم إباحة تعدد الزوجات      Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(#θ ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛΝ ä3 s9

z ÏiΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒy]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ((        ب من فقهنا وتفاسرينا لكتاب اهللا تعاىلومن النادر ..  غُي

β÷ ( ما يتم االقتراب من الشرط الثاين     Î* sùóΟ çF øÿ Åz�ω r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù÷ρ r&$ tΒôM s3 n= tΒöΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r&4
y7 Ï9≡ sŒ#’ oΤ ÷Š r&�ω r&(#θ ä9θ ãè s?( ..          وعدم العمل بأحكام عدم إكراه املرأة على البغاء )  إجبارهـا

 خلق مع الزمن موروثاٍت اجتماعيةً      – وغريه   –، كلُّ ذلك    ) على عدم اإلحصان بأوجهه     



 

اهلية ، تأصلت من خالل التاريخ ، لتكونَ أعرافاً جعلت وجوه الكثريين مسودة حينما              ج
  ..يبشرون باألنثى 

) tβθè= yèøgs† uρ¬!ÏM≈ oΨ t7ø9 $#… çµoΨ≈ ys ö7 ß™ Νßγ s9 uρ$̈Βšχθåκ tJô± tƒ∩∈∠∪#sŒÎ) uρt�Ïe± ç0Νèδ ß‰ ym r&4s\Ρ W{$$ Î/

¨≅ sß… çµßγ ô_ uρ# tŠuθó¡ãΒuθ èδ uρ×ΛÏà x.∩∈∇∪3“u‘≡uθ tGtƒz ÏΒÏΘöθs) ø9$#ÏΒÏ þθß™$ tΒu� Åe³ç0ÿ ÏµÎ/4…çµä3 Å¡ôϑãƒr&4’ n?tã

AχθèδôΘ r&… çµ”™ß‰ tƒ’ ÎûÉ>#u� —I9 $#3Ÿω r&u !$ y™$ tΒtβθßϑä3øts†∩∈∪tÏ%©# Ï9ŸωtβθãΖÏΒ÷σ ãƒÍοt�ÅzFψ $$ Î/ã≅ sW tΒ
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Βã¡óθuŠt#ρuδèθu.xàÏŠΟí( ] ١٧ – ١٥: الزخرف[  =٨٦٧ 
٩ × ١٩ × ١٩ = ٣٢٤٩ = ٨٦٧ + ٢٣٨٢  

) ρu?sÁÅ#ß&r9ø¡ÅΨoFçγßΟÞ#$9ø3s‹É>z&rχ�9sγßΟÞ#$:øtç¡ó_o4(( = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  

) ρu?sÁÅ#ß&r9ø¡ÅΨoFçγßΟÞ#$9ø3s‹É>z(  =٧ × ١٩ = ١٣٣  

) ρu)ÎŒs#0ç±eÏ�t&rmy‰ßδèΝ/Î$${WΡ\s4ßs≅¨ρu_ôγßµç…Βã¡óθuŠt#ρuδèθu.xàÏΛ×( = ٣٢٤   

) 3“ u‘≡ uθ tG tƒz ÏΒÏΘ öθ s) ø9 $# ÏΒÏ þθ ß™$ tΒu� Åe³ ç0ÿ Ïµ Î/4… çµ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r&4’ n? tãAχθ èδôΘ r&… çµ ”™ ß‰ tƒ’ Îû

#$9I—�u#>É3( = ٣٢٤  
جعلُ البنات هللا تعاىل الذي نراه يف هذه املسألة الكاملة ، ليس جمرد قوٍل يف العقيدة                .. 

، ويف مراحل تارخيية حمددة ، إنه سلوك حيايتّ يترجم إرادة هؤالء الـذين يـسود وجـه                  



 

ى ، فالتعامل مع األنثى يف أي جمتمع على أنها أقـلّ  أحدهم وهو كظيم نتيجة تبشريه باألنث   
                  فرغ فيه الرجل شـهوته ، هـو ردوعاٍء ي داّ جمرحقوقاً وواجباٍت من الرجل ، وعلى أ
لعطاء اهللا تعاىل الذي خلق البنات ، وهو مما تعنيه اآليتان التاليتان مـن املـسألة الكاملـة             

البنات هللا تعاىل من خالل إرادة رد خلق اهللا تعاىل عليه ،            السابقة ، كوا تبين لنا أنّ جعل        
  ..هو كفر مبني 
) ρu†sgøèy=èθβt!¬#$9ø7tΨo≈MÏ™ß7ösy≈Ψoµç… ρu9sγßΝΒ¨$ƒt±ôJtκåθχš( ] ٢١٧ = ] ٥٧:  النحل   

) ρu_yèy=èθ#(9sµç…ΒÏôãÏ6t$ŠÏνÍ_ã“÷¹#4)Îβ¨#$}MΣ¡|≈∅š9s3sÿàθ‘ÖΒ•7Îî( ] ١٥: ف   الزخر [ = 
٢٣٩   

٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ٢٣٩ + ٢١٧  
ــة  ..  ــة الكرمي “3(ويف اآلي u‘≡ uθ tG tƒz ÏΒÏΘ öθ s) ø9 $# ÏΒÏ þθ ß™$ tΒu� Åe³ ç0ÿ Ïµ Î/4… çµ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r&4’ n? tã

Aχθ èδôΘ r&… çµ ”™ ß‰ tƒ’ ÎûÉ># u� —I9 $#3Ÿω r&u !$ y™$ tΒtβθ ßϑ ä3 øt s†(من  يصف ، نرى أنّ اهللا تعاىل يسود 

“3( بصيغة املفرد     يصفه  كظيم حني يبشر باألنثى ،     وجهه وهو  u‘≡ uθ tG tƒz ÏΒÏΘ öθ s) ø9 $# ÏΒÏ þθ ß™

$ tΒu� Åe³ ç0ÿ Ïµ Î/4… çµ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r&4’ n? tãAχθ èδôΘ r&… çµ ”™ ß‰ tƒ’ ÎûÉ># u� —I9 $#3(  ..   يـصف هـذا    بعد ذلك

Ÿω ( اجلمع احلكم بصيغة r&u !$ y™$ tΒtβθ ßϑ ä3 øt s†( ..   
املـسؤولية  هو حلكمة إهلية تتعلّق بتحميـل       ذا الوصف إىل صيغة اجلمع      إنَّ االنتقال   
Ÿω (وليس للفرد وحده    ،  للمجتمع ككلٍّ    r&u !$ y™$ tΒtβθ ßϑ ä3 øt s†(      بط املنظومـة فحينما ،

الثقافية للمجتمع ككل ، وحينما يكون املناخ العام يف اتمع عقيماً ، فإنّ الفرد فيه ال جيد                 
حـىت  ( ع الفرد فيـه     فَ صاحلةً ليزرع أي مبدٍأ من اخلري ، ففي هكذا جمتمع يد           للقيم أرضاً 

فهذه اُألنثى سـتكون    .. ألن يسود وجهه حينما يبشر باألنثى       ) بعض الذين ميلكون قيماً     
  إىل ما يتعرض غريها      – يف هكذا جمتمع     –جزءاً من هذا اتمع حينما تكرب ، وستتعرض         

أشكال الوأد الفكري واحليايت ، وعلى أنها جمرد وعاٍء يفِرغُ فيـه الرجـلُ              من النساء من    
هذا ما نستشفّه من حتول الصياغة القرآنية من املفرد إىل اجلمع يف العبارة القرآنية              .. شهوته  
) Ÿω r&u !$ y™$ tΒtβθ ßϑ ä3 øt s†( ..  



 

على بعض أحكام كتاب    وبعد دراستنا للمسائل السابقة ، نرى كيف متّ االلتفاف          .. 
ومـا فعلـه   .. اهللا تعاىل ، فتغير دالالت النص القرآين لتصل إىل النقيض يف بعض املسائل             

أصحاب الديانات السابقة يف حتريف نصوص كتبهم ، ماثلنا بعضه بطريقٍة أُخـرى مـن               
            ة ، لتوافق بعض األهواء والعـصبيات خالل التحايل على دالالت بعض النصوص القرآني

هذا حكم منسوخ ، وذاك حكم تقيده رواية ، وحكـم آخـر حتـيط               .. املسبقة الصنع   
 ، وحكم آخر ال خيرج عمـا فـسره         r للرسول   )ظلماً وافتراء    ( بدالالته رواية منسوبة  

   ـا             ....... السابقون وميش الكثري من أحكام القرآن الكرمي ، لتحـلّ مكا ّوبذلك مت
 خـارج   –التاريخ ، ومن أقوال السابقني ، وبات تدبر القرآن الكرمي           أحكام من روايات    

 واستنباط بعض األدلّة الكامنة يف نصوصه ، بدعةً خيرج مـن            –إطار املوروثات التارخيية    
  ..امللّة من حياول التعرض هلا 

  ) ..اليت عرضناها يف هذا الفصل ( هذا الواقع تصوره املسألة الكاملة التالية .. 
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ρuωŸρu#X5( ] ٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ =  ] ٣٧ – ٣٦:  الرعد  
فاهللا تعاىل صرف للناس يف كتابه الكرمي من كلِّ مثٍل ، ولكن أكثر النـاس أبـوا إالّ                  

بدالالت كتاب اهللا تعاىل اليت ال تنتهي ، وفرض أوهامهم وأصـنامهم الفكريـة              اجلحود  
  ..والتارخيية عليها 

) ô‰s) s9 uρ$ oΨ øù§� |ÀÄ¨$̈Ζ=Ï9’ Îû# x‹≈yδÈβ# uö� à) ø9$#ÏΒÈe≅ ä.9≅ sWtΒ#’ n1 r' sùç� sYø. r&Ä¨$̈Ζ9$#�ω Î)# Y‘θàÿ à2( 
  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٨٩:  اإلسراء [

كِّد لنا أنّ دالالت القرآن الكرمي ومعانيه يف اآلفاق واألنفس ، يدركها            اهللا تعاىل يؤ  .. 
البشر بشكٍل تصاعدي مع الزمن ، حىت يتبين للبشرية أنّ القرآن الكرمي حق من عنـد اهللا                 

  ..تعاىل 



 

) óΟÎγƒÎ� ã∴y™$ uΖ ÏF≈ tƒ# u’ÎûÉ−$sùFψ $#þ’ ÎûuρöΝ ÍκÅ¦àÿΡ r&4®Lymt ¨t7 oKtƒöΝ ßγs9çµ̄Ρ r&‘,ptø:$#3öΝ s9 uρ r&É# õ3tƒy7 În/ t� Î/

… çµ̄Ρ r&4’ n?tãÈe≅ ä.& óx«î‰‹Íκ y−( ] ٥٣:  فصلت [   
وطريق اإلدراك التصاعدي لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، هو تدبر القرآن الكرمي يف كلِّ              
عصر ، تدبراً جمرداً عن التاريخ ومشاكله ، أي أن نسعى يف كلِّ عصٍر الستنباط الدالالت                

  ..اجلديدة اليت حيملها القرآن الكرمي لذلك العصر 
فما بني رؤية آيات اآلفاق واألنفس اليت حيملها القرآن الكرمي لكلِّ عـصر والـيت               .. 

ندركها بشكٍل تصاعدي من جهة ، وبني تدبر كتاب اهللا تعاىل تدبراً حقيقياً جمرداً عـن                
 تكاملٌ نراه يف املسألة الكاملة التاليـة الـيت          األهواء والعصبيات املذهبية من جهٍة أُخرى ،      

جتمع اآلية الكرمية اليت تبين اإلدراك املتصاعد لدالالت كتاب اهللا تعاىل يف اآلفاق واألنفس              
  ..، مع العبارات القرآنية اليت تلقي الضوء على طلب اهللا تعاىل منا بأن نتدبر القرآن الكرمي 

) óΟÎγƒÎ� ã∴y™$ uΖ ÏF≈ tƒ# u’ÎûÉ−$sùFψ $#þ’ ÎûuρöΝ ÍκÅ¦àÿΡ r&4®Lymt ¨t7 oKtƒöΝ ßγs9çµ̄Ρ r&‘,ptø:$#3öΝ s9 uρ r&É# õ3tƒy7 În/ t� Î/

&rΡµ̄ç…ãt?n’4.ä≅eÈ«xó&−yκÍ‹‰î( ] ٤٩٩=  ] ٥٣:  فصلت  

) &rùsξŸƒtFt‰y/−�ãρβt#$9ø)à�öu#βt4(] ١٠٤ = ] ٨٢ : النساء 
) &rùs=nΟóƒt‰£/−�ãρ#(#$9ø)sθöΑt( ] ٨٩=  ] ٦٨ : املؤمنون   

) .ÏGt≈=ë&rΡ“t9øΨo≈µç)Î9s‹ø7yΒã6t≈�t8Ô9jÏ‹u‰£/−�ãρÿ#(u#ƒt≈GÏµÏ( ] ١٩٢=  ] ٢٩ : ص   

) &rùsξŸƒtGt‰y/−�ãρβt#$9ø)à�öu#χš(  ] ١٠٤=  ] ٢٤ : حممد   
٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ١٠٤ + ١٩٢ + ٨٩ + ١٠٤ + ٤٩٩  

ته الكامنة فيه ، هو تفاعلٌ مع الروح القـرآين ،           إنّ تدبر القرآن الكرمي الستنباط دالال     
لذلك نـرى  .. فالروح القرآين ندخل إىل أعماقه من خالل التدبر السليم لكتاب اهللا تعاىل       

أنّ القيمة العددية للمسألة الكاملة السابقة ، تساوي متاماً القيمة العددية للحروف القرآنية             
  ..ه روحاً من اهللا تعاىل اليت تبين ماهية القرآن الكرمي كون
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  ٥٢ × ١٩ = ٩٨٨= ] ٥٣ – ٥٢ : الشورى
يف كلِّ عصٍر يكون التقصري يف التدبر العقلي ارد لكتاب اهللا تعـاىل ،              .. وهكذا  .. 

مله القرآن الكرمي من دالالٍت وبراهني وفكر هلذا العصر ، وبالتايل           ابتعاداً عن حقيقة ما حي    
فهذا التقصري هو ذاته درجة ختلّف األمة الفكري جتاه إدراك الِفكر احلق الذي حيمله القرآن               
الكرمي هلذا العصر ، وهو ذاته القوة الدافعة لِفكر األمة باتجاه ِفكر املاضي ، لتبقى تـراوح         

ر ماضيها ، وتعيش دالالت كتاب اهللا تعاىل للعصور الـسابقة ال لعـصرها              مكاا ، وجتت  
  ..الذي تعيش 

فالذي يرى آياِت اهللا تعاىل وجيحد ا ، وتستيقن نفسه هذا اجلحود ظلماً وعلـواً ،                
يتماثل مع فرعون وقوِمِه يف الدخول إىل ساحة اإلفساد واخلروج من ساحة االلتزام مبنهج              

  ..اهللا تعاىل 
) (#ρß‰ ysy_ uρ$ pκ Í5!$yγ ÷FoΨ s) ø‹ oKó™$# uρöΝ åκß¦àÿΡ r&$Vϑù=àß#vθ è=ãæuρ4ö� ÝàΡ $$sùy# ø‹x.tβ% x.èπ t7É)≈ tãtÏ‰ Å¡øÿßϑø9 $#

   ٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ] ١٤:  النمل [ )
  

         )حمور تدبر القرآن الكرمي   ( م عالمةً لقيام الساعة         نزول عيسى عليه السال   
   د              

  
  
  
  
  

  ب                
  جـ

                                             م                                              هـ                )   حمور الزمن ( 



 

متثّل مبدأ حمور الزمن منذ نزول الرسالة اخلامتـة ،          ) م  ( النقطة  : يف هذا املخطط    .. 
متثّل زمن مجع الروايات واجلزم بـصحة       ) هـ  (  حمور تدبر القرآن الكرمي ، والنقطة        ومبدأ

  ..بعضها وتأطري الفقه اإلسالمي والفكر اإلسالمي على معيارها 
يف عصر مجـع    ( ميثّل عمق فكر املوروث التارخيي الذي نقَلَ لنا         ) ب ج   (  البعد.. 

 من أقوال وأفعال منها ما هـو        r  الرسول ما نسب إىل  ) احلديث وتأطري الفقه اإلسالمي     
سنةً شريفةً   rوالصحيح منها ، منه ما فعله الرسول        .. صحيح ومنها ما هو غري صحيح       

اجتهاداً بشرياً دون وحي السماء بانتظـار        rتفصل كليات النص القرآين ، ومنه ما فعله         
  ..نزول أمر السماء املناسب هلذا الفعل 

) بالنسبة حملور تدبر القرآن الكرمي      ( متثّل نقاطُه السوية الفكرية     ) م د   ( املستقيم املائل   
الواجب استنباطها مع الزمن من كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل فهو خطٌّ متصاعد مع الزمن ،                

  ..ويتجه جهة قمة حمور تدبر القرآن الكرمي 
الذي حيمله القرآن الكرمي حني     ميثّل مقدار ابتعاِدنا عن الِفكر احلقيقي       ) ب د   ( البعد  

وصول تفسري القرآن الكرمي إىل ذروته ، ونالحظ أننا مع الزمن تزداد املسافة بني موروثاتنا               
هـذه  ( الفكرية وبني حقيقة ما حيمل القرآن الكرمي لنا من دالالت ، ففي حني تكـون                

سى عليه الـسالم ،     ، تصل إىل ذروا قبيل نزول عي      ) هـ  ( صفراً عند النقطة    ) املسافة  
وبالتايل فهذه املسافة متثّل يف كلِّ عصٍر مقدار ختلّفنا الفكري عن الفكر الـذي جيـب أن                 

  .. يف ذلك العصر عليهنكون 
وهكذا نرى أنّ الزعم بأنّ دالالت القرآن الكرمي ال خترج عن املوروث التارخيي ،              .. 

دعوة هلجر القرآن الكرمي ، وحتويلـه        – يف احلقيقة    –وعما أُطّر من ِفكٍر يف املاضي ، هو         
 السابقون ، وبالتايل هـو      هإىل نص تارخيي ال حيمل من الدالالت واملعاين أكثر مما استنبط          

   .. على أساٍس تارخيي ال على أساٍس فكري منهجي – إسالمياً –حماولة لبناء ثقافة األمة 
 تعاىل يف كلّ العصور ، ال يعـين تغـيري           إنّ ما نعنيه من التدبر املستمر لكتاب اهللا       .. 

الثوابت احلق كهيآت الشعائر ، وال يعين إنكار احلق الذي استنبطه السابقون ، فـاحلق ال                
يتغير وال يناقض بعضه بعضاً ، وال يعين كلَّ جديٍد يناقض صريح القرآن الكرمي ، فمعظم                

        هم يسريون يف الطريق احلقلون أنإنّ ما نعنيه هو الرباهني واألدلّـة الـيت         .. التائهني يتخي



 

 معيار صدقه واقترابه من احلق هو القـرآنُ          الكرمي ، من خالل برهاٍن قرآينٍّ      حيملها القرآن 
  ..الكريم ذاته ، بعيداً عن فرض الروايات التارخيية على دالالته 

لِّفت حبمله وإيصاله   فمسؤولية هذه األمة كبرية مبا يتناسب مع املنهج احلق الذي كُ          .. 
وعدم وصول رسالة احلق إىل الناس هو ذاته تقصري هذه األمة حبمل األمانـة              .. إىل الناس   

اليت كُلِّفت حبملها ، فاهللا تعاىل جعلنا أُمةً وسطاً ليتخذ منا شهداء ، ولنكون شهداء علـى             
هيداً علينـا وعلـى      ش rالناس مبنهج احلق الذي حيمله القرآن الكرمي ، وليكون الرسول           

  ..أعمالنا ، وعلى التزامنا باملنهج الذي يصنع منا خري أُمٍة أُخرجت للناس 
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كيف أنّ درجات اخلالص ختتلـف       لقد رأينا من خالل برهان هذه النظرية ،       .. 

من رسالة إىل رسالة ، وكيف أنّ اجلنة والنار ليستا وقفاً على أُمٍة دون غريهـا ، وأنّ                  
وكيف أنّ منهج الرسـالة     .. احتكار اخلالص مسألةٌ ال وجود هلا يف منهج اهللا تعاىل           

ضع متبعيه يف مستٍو تتضاعف فيه درجات الثواب والعقاب للعمل ذاِته مقارنةً            اخلامتة ي 
  ..مع متبعي الرساالت اُألخرى 

ما جيب أن نعلمه أننا ال ننصر دين اهللا تعاىل حينما حنوله إىل أحكام طـوارئ                .. 
نفرضها على اآلخرين ، وال حينما جنعل رجاالت التاريخ وروايات السابقني أصـناماً             

فاآلخرون نأيت م إىل منهج اهللا تعاىل مبركب الرباهني واألدلّة من خـالل         ... قدسة  م
  .. العقل والفكر ، ال بالسيف والقهر 

لذلك فإنّ التمييز السليم بني املنهج احلق الذي حيمله القرآن الكرمي من جهـة  ،                
 املنـهج   –اً   إدراكاً سـليم   –وبني التاريخ ومشاكله من جهٍة أُخرى ، جيعلنا ندرك          

  ..والتاريخ على حد سواء ، ونرتقي أكثر يف خالصنا هللا تعاىل 
وحنن املسلمني تقع على عاتقنا مسؤولية كبرية ، توازي عظمة املنهج الـذي             .. 

أنزله اهللا تعاىل إلينا ، وتتمثّل هذه املسؤولية بإيصال رسالة اهللا تعاىل إىل البشرية مجعاء               
 أنزله اهللا تعاىل عزةً ورفعة لنا ، وأراد إيصاله إىل البشرية مجعاء             ، فالقرآن الكرمي الذي   

  ..، سيسألنا اهللا تعاىل عن أي تقصٍري يف إيصاله إىل هؤالء البشر 
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ين ، وحنن خمتلفون يف الكثري من       فكيف نستطيع إيصال منهج اهللا تعاىل إىل اآلخر       
القضايا الفكرية ، ركضاً وراء الروايات التارخيية اليت جنعل الكثري منها معيـاراً إلدراك      

  !!! ..دالالت بعض النصوص القرآنية ؟
إنّ سبب مضاعفة ثوابنا ، وعقابنا ، هو علمنا باحلقيقة أكثر من غرينـا ، وأنـه                 

نا ، وبالتايل فصالحنا يأيت باآلخرين إىل منهج اهللا تعاىل          يفترض بنا أن نكون أسوةً لغري     
هنا يكمن أهم أسباب مضاعفة ثوابنـا       ..... ، وفسادنا يبعدهم عن منهج اهللا تعاىل        

  ..وعقابنا 
فمن قدرنا أن نكون شهداء على الناس ، وذلك باتباع الوسطية اليت صبغ اهللا              .. 

  .. عاء تعاىل ا منهجه الذي أراده للبشرية مج
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هل نقوم بواجبنا إليصال رسـالة اهللا تعـاىل إىل          : ولنسأل أنفسنا السؤال التايل     

الناس ، باحلجج والرباهني اليت من املفترض أن نستنبطها يف كلِّ عصٍر من كتـاب اهللا                
تعاىل ، أم أننا ما زلنا نتخبط يف مستنقعات التاريخ ، وخنتلف على أتفـه األمـور ،                  

  .. ج من الِفكر ؟  حبجة عدم تكلّم السابقني مبا ينتب اهللا تعاىلوحنارب كلَّ متدبٍر لكتا
هل حنن شهداء على هؤالء الناس ، بوجودنا بينهم علماً وحـضارةً وفلـسفةً ،               
وننتج الِفكر فنصدره لآلخرين ،  أم أنّ اآلخرين ال يسمعون بنا ، ألننـا نـستهلك                 

  .. ِفكرهم وحضارم دون أن نشارك يف إنتاجها ؟ 
هل نتبع كتاب اهللا تعاىل ، أم أننا قلّدنا ما قاله اآلخرون الذين حذّرنا اهللا تعـاىل                 

  .. من أقواهلم يف كتابه الكرمي ، كما رأينا يف هذه النظرية ؟ 
إنين ذه النظرية أتوجه إىل كلِّ باحٍث عن احلقيقة مهما كان دينه ومذهبـه ،           .. 

ره ، وإىل اآلخرين ، وأن يتحرى احلقيقة من خالل          أن يتجرد يف منظاره إىل ذاته وفك      
الرباهني واألدلّة يف كتاب اهللا تعاىل ، ال من خالل األهواء والعصبيات الـيت نزلـت                

  .. األديان السماوية إللغائها 



 

إنين أتوجه إىل كلِّ مسلٍم أن يكون أهالً إلدراك منهج اهللا تعاىل ، من كتـاب                .. 
  .. ه حجة على غريه ، ال أن جيعل التاريخ حجة عليه اهللا تعاىل ، وأن جيعل

  إىل علماء هذه األمة بأن يدعو إىل كتاب اهللا تعاىل ،             – بشكٍل خاص    –وأتوجه  
 أعظـم  – عندهم –ال إىل أنفسهم ومذاهبهم وطوائفهم ، وذلك بأن يكون اهللا تعاىل     

 ال يكونوا مـن املعنـيني       من أنفسهم وعصبيام ، حىت خيلصوا إىل اهللا تعاىل ، وحىت          
   ..rبدعاء الرسول 
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