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 ألنّ كُلَّ شيٍء يدلُّ     ،يعرف املؤمنون اَهللا تعاىل من أي منظاٍر ينظرون به إىل أي شيء           .. 
 ألنّ الظلمات ليـست     ،وال يِقف أصحاب النفوس املظلمة عند أي حقيقة       ... على اهللا تعاىل    

  .. أكثر من جمرد دليٍل على عدم وجود النور 
 ..   تتوارثه األجيال      –واملوروثُ الفكري جاه معرفـِة اِهللا      –كمخزوٍن تارخييبات يدفع 

 دون أن يكون عقبةً أمـام رؤيـة احلـق           ، عندما يغذّي هذا اإلدراك    ،تعاىل وإدراك احلقيقة  
ومثَلُ ذلك كمثل التربة اخلصبة حينما تغذّي البذرة دون أن تكونَ حـاجزاً    ..  حنوه   واالتجاِه

ها صلباً أمام أُفُِق منو ..  
 إالّ أنّ حلظةَ اإلبداع الفكري تولَـد        ،صحيح أنّ اإلبداع ال ينـتج يف فراٍغ تارخيي       .. 

 كتراث مـؤطَّر    –فاحلوامل التارخيية للفكر والعلم والفلسفة      .. خارج رحم الزمان واملكان     
  ..ع  هي جدران حتجب البصرية عن رؤية مشس اإلبدا–ينساب بني ضفيت الزمان واملكان 

فحينما يتحرر اإلنسانُ من الضغِط السليب لألفكار السابقة لتلك اللحظة اليت جيب أنْ             .. 
متتد بصريته إىل آخِر مدى ينتهي عنده ِفكره        .. حني ذلك   .. يدرك فيها ما مل يدركْه سابقاً       

  .. أً إلدراك احلقيقة  مهي، عارفاً ذاته، مالكاً إرادته،  يكون حراً– فقط –وحني ذلك .. 
 ..      أنَّ اإلميانَ والكفر دركوالباطل     –حينما ن ـة بـني        –  واحلقليسا حدوداً جغرافي  
 وليسا زمراً دموية تميـز      ، وليسا سياقاً تارخيياً مصبوغاً بألوان اخلصوصيات القومية       ،الشعوب

الدين أو ذاك ويف هذا املذهب أو ذاك  وليسا مجرد والدة جسدية يف هذا ،األفراد عن بعضهم
نكون قد اتجهنا حنو إدراك حقيقة اإلميان  وحقيقِة احلق الذي أتت            .. حينما ندرك ذلك    .. 

   ونكون قد وضعنا أنفسنا يف سبيِل الفكر احلـي الـذي            ،من أجله مجيع الرساالِت السماوية    



  

٨  )  حوار أكثر من جريء  ( املعجزة الكربى                   املقدمة

   جنتة     –ال تبهمة من م    – يف ساحته الفكريم دون    ،ادة التاريخ واسـتثناءاته    حدود وال رؤى 
  ..  وال عقيدةٌ تراثية دون عمٍق متماسٍك من الربهان والدليل ،نور

) عامل األمر ( انتماؤه إىل عامل الكليات ) القرآن الكرمي ( ومن عظمِة كتاِب اِهللا تعاىل .. 

 .. y7Ï9≡x‹x.uρ !$uΖø‹ym÷ρr& y7ø‹s9Î) %[nρâ‘ ô⎯ÏiΒ $tΡÌøΒr&  4   ] ة  ..  ]٥٢: الشورىبينما املفاهيم اجلزئي

وبالتايل فإنَّ ) .. عامل اخللق ( اليت يدركها البشر منه خالل التاريخ تنتمي إىل عامل اجلزئيات 
اعتبار إدراك األجيال السابقة لدالالت القرآن الكرمي معياراً وسقفاً ملا حيملُ من دالالٍت 

القرآن (  وجه من أوجه الكفر ببيان اهللا تعاىل يف انتماء كتابه – يف النهاية – هو ،ومعاٍن
] عمق التأويل [  ويف كون اية دالالته ، ويف كونه تبياناً لكلِّ شيٍء،إىل عامل األمر) الكرمي 

  ..   اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي يبين  كما –  دون استثناء –فوق إدراك املخلوقات 

 ..  حسب التعريف القرآين للروح    ، الصلة والقرىب واملدد من اهللا تعاىل      مبعىن(( والروح  (( 
 ويصف الفطرةَ النقيةَ الطاهرةَ اليت فطـر اُهللا         ،)القرآن الكرمي   ( الذي يصف كتاب اِهللا تعاىل      

 حسب درجة امتالء    ، يتفاضلُ به البشر عن بعضهم     ، واقتراب اإلنساِن منها   ،تعاىل الناس عليها  
 وينقص فيهـا مـع      ، الذي يزداد يف النفس مع اقتراا من احلق        ، منهم ذا الروح   نفِس كلٍّ 

  ..ابتعادها عن احلق 
 إىل  ، إىل سبيِل التقليـد    ، من دائرِة التكرار   – يف تفكريه    –وبالتايل فانطالق اإلنسان    .. 

 متجهاً  ، العامل احليواين   متجاوزاً ، هو مسو إدراِكه يف ساحة العامل الكوين       ،حجِة املنطق العقالين  
  .. واالمتالء بالروح ، وبالتايل حنو إدراك حقيقة الكمال النفسي،حنو العامل الروحي

 ..          ٍر فكريالفارق بني اصطناع اإلنسان على أساس تطو فمن مل يدرك،   اإلدراك تهماهي 
 وصياغته مـن    ، اهللا تعاىل   وحامله التجديد املُبرهن من كتاب     ،احلق ِلدالالت كتاب اهللا تعاىل    

 وبني اصطناع اإلنـسان يف قوالـب        ،أجبدية احلرية الفكرية والتجرد حلظة النظر إىل احلقيقة       
 نور قد تدفعه حنو     ومضة من خالل غسل فكره وإفراغ دماغه من أي          ،تارخيية مسبقة الصنع  

 بني اهللا تعاىل ومنهجه من       الفارق – أبداً   – ال يدرك    ،من مل يدرك هذا الفارق    .. رؤية احلق   
  ..  وبني البشر ومناهجهم من جهة أُخرى ،جهة



  

٩  )  حوار أكثر من جريء  ( املعجزة الكربى                   املقدمة

 يساهم يف الربهنـِة علـى   ،والعقلُ املُبِدع الذي يكتشف نواميس اِهللا تعاىل يف الكون   .. 
 ألنّ آياِت اآلفاق واألنفس حمتواةٌ يف كتاِب اِهللا         ،صدق نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل       

  ) ..قرآن الكرمي ال( تعاىل 

 óΟÎγƒÎã∴y™ $uΖÏF≈tƒ#u™ ’Îû É−$sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡr& 4©®Lym t⎦̈⎫t7oKtƒ öΝßγs9 çµ̄Ρr& ‘,ptø:$# 3 öΝs9uρr& É#õ3tƒ y7În/tÎ/ 

…çµ̄Ρr& 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« î‰‹Íκy−    ] ٥٣: فصلت[ .  

يف مادة الكون أم يف نصوص       سواء   – العقل يف تعقّله للحقيقة       حماربةَ فإنّ.. من هنا   .. 
 أم يف كتابه    ،)الكون  (  سواٌء يف كتابه املنشور      ، هو حماربةٌ ِلمنهِج اِهللا تعاىل     –القرآن الكرمي   

  ) ..القرآن الكرمي ( املقروء 
العقلُ املُكَونُ لِفكِر األمة ينتج بقفزاٍت إبداعية من خالل فلسفٍة فردية تنبت يف مناخ              .. 

وهذا العقلُ اإلبداعي املُكَونُ لفكر األمة ميد       ..  هدفها استنباط املباِدئ الكلية      ،اعيتفاعٍل مج 
 يف  – خـالل التـاريخ      – ولذلك نراه    ، متجاوزاً السقف الفكري لألمة    ،جسوره إىل األمام  

  .. وهدفاً ألبواق الشياطني وسهاِمِهم ،خندق العداء مع معظم أفراد األمة
 وبعـد أن    ، حنو األمام  – على جسوره    –ن يسحب فكر األمِة إليه دافعاً إياها        وبعد أ .. 

 ويصهر أبناءها يف إطار إنتاجه اإلبداعي الذي يصبح مسلّماٍت يؤمن ـا             ،يسود بني أفراِدها  
تتجاوزه  ال   ، وسقفاً فكرياً لألمة   ، يصبح هذا العقلُ املكونُ عقالً مكوناً      ، بعد ذلك  ،أفراد األمة 

وهكـذا  ....... إالّ بإبداٍع فكري جديد من خالِل عقٍل مكوٍن جديد يسحبها حنو األمام             
  ..يتطور فكر األمة نتيجة هذه القفزات الفكرية اإلبداعية 

 ،ومبقدار ما ينعتق العقلُ املُكونُ لفكر األمة من مؤثّرات الضغط التراثي للعقل املُكَون            .. 
 ويف نقده ملا أنتجه     ، مبقدار ما يكون فاعالً يف نقده لذاته       ،ا يتمسك مباهيته اإلبداعية   ومبقدار م 

  .. حنو األمام – حامالً فكر األمة معه – و مبقدار ما يسمو ويقفز أكثر ،من العقل املُكون
العقـل  تصور لنا الثمار احلـق حلركـة   ) كما يصورها كتاب اهللا تعاىل     ( واحلكمة  .. 
فبالعقل املُكوِن نـدرك    ..  أم يف إنتاجه للعقل املُكَون       ، سواٌء يف تعقّله لذاته وتقوميها     ،املُكون
  .. وباحلكمِة نصون العقلَ ونصحح مست اتجاهه ،احلكمة



  

١٠  )  حوار أكثر من جريء  ( املعجزة الكربى                   املقدمة

 ’ÎA÷σãƒ sπyϑò6Åsø9$# ⎯tΒ â™!$t±o„ 4 ⎯tΒuρ |N÷σãƒ sπyϑò6Åsø9$# ô‰s)sù u’ÎAρé& #Zöyz #ZÏWŸ2 3 $tΒuρ 

ã2¤‹tƒ HωÎ) (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$#    ] ٢٦٩: البقرة[ .  

 يحـاولون تقـدمي     – ممن حيسبون أنفسهم أوصياء على دين اهللا تعاىل          –والكثريون  .. 
 حتت شعارات براقة ختطـف أبـصار        ، منهجاً مكمالً ملنهج اهللا تعاىل     ) بغثّه ومسينه    (التاريخ  
 خريطةَ الفكِر اإلسالمي دوائر متداخلـةً       – نفوس املسلمني وغريهم      يف – مما جيعل    ،الكثريين

وهم بذلك يدخلون سـراباً     ..  يتماهى فيها الغثّ بالسمني      ،من العصبيات املذهبية والطائفية   
  إالّ بعيداً عـن      – هذا احلق    – حبيث ال يرى     ،يخفون به احلق الذي حيملُه كتاب اهللا تعاىل       

  .. الذي صنعوه بأنفسهم سبيل هذا السراب
 هذه  – لتكونَ   ،وهؤالء بدفعهم لروايات التاريخ ورجاالته داخل إطار املُقَدس الديين        .. 

 إىل  – سواء علموا بذلك أم مل يعلمـوا         – إنما يدفعونَ املنهج     ، جزءاً من املنهج   –الروايات  
  .. ت مقابر التاريخ  لتدفن يف ظلما، تقتلُ فيه أحكام املنهج ودالالته،مذبٍح فكري

 يشوه فيه جانب من     ، ميتد إىل قيام الساعة    ،وهم بذلك يسريون فوق حقٍل من األلغام      .. 
جوانب املنهج كُلّما انفجر لغم من ألغام هذه الروايات يف وجه أي حقيقٍة حيملُها كتاب اهللا                

  ..تعاىل ويقرها العلم واملنطق 
يته يف فهم التاريخ وتأويله وتصديق ما حيلو له وتكذيب مـا            وملّا كان ِلكلٍّ خصوص   .. 

 يف  –ع كُلٍّ لتأويله التارخيي إىل ساحة املنهج هـو          فْ فإنّ د  ،يناقض توجهاته الفكرية املوروثة   
 ويتهم أتبـاع    ،  جتزئةُ منهِج اهللا تعاىل إىل مناهج خيتلف أتباع كلٍّ منها مع اآلخرين             –النهاية  

 – بتناقضاته اليت ال تنتـهي       –وبذلك يكون التاريخ    .. منها اآلخرين باخلروج عن احلق      كلٍّ  
  .. ويكون رجاالته قد جعلوا شركاء هللا تعاىل ،قد جعلَ شريكاً ملنهج اهللا تعاىل

 Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ t⎦⎫Å2Îô³ßϑø9$# ∩⊂⊇∪ z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θè%§sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $Yèu‹Ï© ( ‘≅ä. 

¥>÷“Ïm $yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 tβθãmÌsù    ] ٣٢ – ٣١: الروم[ .  

 وال بالتهريج واخلطابات الرنانة اليت تقـود النـاس مـن            ،فاُألمم ال تنهض بالتاريخ   .. 
 إنما تنهض بالعقل والفكر     ،عواطفهم كاملناديل احلمراء اليت تقود الثريان يف حلبات املصارعة        



  

١١  )  حوار أكثر من جريء  ( املعجزة الكربى                   املقدمة

 كحقيقـة   – وال يمكن الوصول إليهـا       ،ائق التارخيية تؤخذ باملقاربة   واحلق... والعمل البناء   
  ..ىل الوراء  إالّ بإعادة عجلة الزمن إ–لمية ع

 فإنَّ البشر يكتبون    ،وبينما يصور القرآنُ الكرمي أحداثَ التاريخ كما يعلمها اُهللا تعاىل         .. 
 – من رجاالت التاريخ     –ولو وجد   ..  وأقالم عصبياِتهم    ، ومبداِد أهوائهم  ،تارخيهم بأيديهم 

 وملا كان   ، لكان من املالئكة   ،من جسد مراد اهللا تعاىل وحقيقةَ أحكاِم منهجه دون أي خطيئة          
  ..    منتمياً إىل التاريخ 

  :فحينما يخاطبنا اُهللا تعاىل بقوله .. 

 $tΒuρ î‰£ϑptèΧ ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôMn=yz ⎯ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ß™”9$# 4 ⎦'⎪Î*sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ÏFè% ÷Λä⎢ö6n=s)Ρ$# #’n?tã 

öΝä3Î6≈s)ôãr& 4 ⎯tΒuρ ó=Î=s)Ζtƒ 4’n?tã Ïµø‹t6É)tã ⎯n=sù §ÛØtƒ ©!$# $\↔ø‹x© 3 “Ì“ôfu‹y™uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈¤±9$#     

   . ]١٤٤: آل عمران [                                                                            
 مبنهج الرسالة   – كفكٍر وتدبٍر واستنباٍط مستمر للحقيقة       –إنما يريد جلّ وعال ربطنا      .. 

 وال يريـد ربطنـا   ، والذي حيملُ لكلِّ جيٍل ما يكفي حللِّ مشاكله احلضارية     ،الذي ال ميوت  
 ،تـون  ميو – بعيداً عن املنهج وتعلّقهم بـه        – فاألشخاص مهما كانوا     ،بالتاريخ وأشخاِصه 

 يعين االنقالب   ،)القرآن الكرمي   ( وبالتايل فتعلّق املنهج بشخصهم التارخيي دونَ نص الرسالة         
 بل احبثـوا    ،ال تبحثوا عن املنهج يف التاريخ     : فاُهللا تعاىل يقولُ لنا     .. على األعقاب بعد موم     

  ..عن التاريخ يف املنهج 
 فمـا زال الكـثريون      ،لبيان القرآين  من هذا ا   – حنن املسلمني    –ولألسف مل نستفد    .. 

 ، على أنها جزٌء من املنـهج      -  جمرد الزعم بنسبها إىل الرسول       –يقدمونَ الروايةَ التارخيية    
 أو من عـدم     ، وهو القرآن الكرمي   دون التحقّق من موافقتها للمنهج الذي أتى به الرسول          

 ومبحاولـِة خلـِق     ،ليت ختدم عصبيام   وما زال الكثريون يقومون مبكيجِة اخلطيئة ا       ،موافقتها
وما زلنا ..  وكأننا نقدس التاريخ على حساب املنهج ،عورٍة للحقيقِة اليت دم تلك العصبيات  

 على حساب إدراكنا وتـدبرنا لكتـاب اهللا         ،نقدم الشيخ واملذهب واإلمام وما ينسب إليهم      
  .. يوم القيامة   الرسولُ– ا –ئة اليت سيشكونا  متمثّلني اخلطي،تعاىل



  

١٢  )   أكثر من جريء حوار ( املعجزة الكربى                   املقدمة

 tΑ$s%uρ ãΑθß™§9$# Éb>t≈tƒ ¨βÎ) ’ÍΓöθs% (#ρä‹sƒªB$# #x‹≈yδ tβ#u™öà)ø9$# #Y‘θàfôγtΒ   ] ٣٠: الفرقان[ .  

 أن يكونَ أميناً علـى      – ويكتبه بيده    ، الذي يصنعه اإلنسان بيده    –فال يمكن للتاريخ    .. 
تعاىل البشر يف حفِظ منهجه من خالل إرسال رسـله          وقد اخترب اُهللا    .. حفظ منهج اهللا تعاىل     

  ) ..القرآن الكرمي ( ألجِل ذلك تعهد اُهللا تعاىل حبفظ منهجه اخلامت .. السابقني يف شيِع األولني 

 $̄ΡÎ) ß⎯øtwΥ $uΖø9̈“tΡ tø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏ≈ptm: ∩®∪  ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% ’Îû Æìu‹Ï© t⎦,Î!̈ρF{$#     
   .] ١٠ - ٩: احلجر    [                                                                    

 أن تكونَ املعجـزةَ     ،)داخل إطار الزمان واملكان     ( وال يمكن ملعجزاِت عامل اخللق      .. 
 ال بد له من معجزٍة صاحلٍة       ،نفمنهج صاحلٌ لكلِّ زماٍن ومكا    .. املُصدقةَ ِلمنهِج الرسالة اخلامتة     

  .. لكلِّ زماٍن ومكان 
 وكان القرآنُ الكـرمي     ،من هنا كان املنهج وكانت املعجزةُ فوق عامل املكان والزمان         .. 

 وكافيةً عن كلِّ املعجزات اليت يطلبها البشر لصدق نـزول القـرآن             ،معجزةً ملتحمةً باملنهج  
  .. الكرمي من عند اهللا تعاىل 

 (#θä9$s%uρ Iωöθs9 š Ì̂“Ρé& Ïµø‹n=tã ×M≈tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÎn/§‘ ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) àM≈tƒFψ$# y‰ΨÏã «!$# !$yϑ̄ΡÎ)uρ O$tΡr& ÖƒÉ‹tΡ 

ê⎥⎫Î7•Β ∩∈⊃∪ óΟs9uρr& óΟÎγÏõ3tƒ !$̄Ρr& $uΖø9t“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tFÅ6ø9$# 4‘n=÷Fãƒ óΟÎγøŠn=tæ 4 χÎ) ’Îû šÏ9≡sŒ 

Zπyϑômts9 3“tò2ÏŒuρ 5Θöθs)Ï9 šχθãΖÏΒ÷σãƒ    ] ٥١ – ٥٠ :العنكبوت[ .  

  .. حيملُ يف ظاهر عباراته وباطنها  تبياناً لكلِّ شيء ،ومن هنا كان القرآنُ الكرمي منهجاً كامالً.. 

 $uΖø9̈“tΡuρ šø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# $YΖ≈u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &™ó©x« “Y‰èδuρ Zπyϑômu‘uρ 3“uô³ç0uρ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9   

   . ]٨٩: النحل [                                                                                   
 ، بأدواٍت مستنبطٍة من كتـاِب اِهللا تعـاىل        ،ومن هنا بدأت حبثي يف كتاِب اِهللا تعاىل       .. 

حلر والِفكـر   يف مركب العقل ارد واملنطق ا    – ا   – مبحراً   ،ومبقدماٍت من كتاِب اهللا تعاىل    
 تاركاً خلفي كُلَّ موروٍث فكري ال حيملُ دليالً     ، باتجاه نتائج حيملُها كتاب اهللا تعاىل      ،املُربهن

  ..من كتاب اهللا تعاىل 



  

١٣  )  حوار أكثر من جريء  ( املعجزة الكربى                   املقدمة

 حيثُ ننطلق من    ، يف هذا احلوار اجلريء    – إن شاء اهللا تعاىل      –وسنرى هذه احلقيقة    .. 
 ،عن الكتب السماوية ومعجزاا   ) معجزةً ومنهجاً    (  ومن متيز القرآن الكرمي    ،تعريف املُعجزة 

       ة اليت حيملها القرآنُ الكرميبحرين يف اخلصائص اإلعجازير      ،معجزِة إحدى الكُبوصوالً إىل م   
  ) .. يف القرآن الكرمي – ١٩ –معجزة العدد ( 

 ،ظمة املعجزة القرآنية   مربهنني على ع   ،ثُم بعد ذلك ننطلق حنو استثمار النظرية اإلعجازية       .. 
 مـستنبطني بعـض     ،وعلى تكاملها مع حقيقة الدالالت احلق اليت حتملها صياغةُ النص القـرآين           

  .. منذ نزول القرآن الكرمي حىت اآلن– ولألسف –الدالالت واألحكام اليت بقيت جمهولةً 
 حنن  –ف غفلنا    كي ، بعد االنتهاء من قراءة هذا البحث      – إن شاء اُهللا تعاىل      –سنرى  .. 

 أربعةَ عشر قرناً عن كوِن املفردِة القرآنيِة ذات املعىن واملاهيِة اليت يتصف ا مـا                –املسلمني  
عن كون املفردات القرآنية اللغةَ الفطريةَ اليت علّمها        كيف غفلنا    و ،تصفه وتسميه هذه املفردة   

    يف جسِدِه ويهبطَ       قبل أن حت   ،يف السماء ) أيب البشر   ( اُهللا تعاىل آلدم هذه املفردات  –لَّ نفس  – 
 واألجبديـةَ األوىل    ،وكيف غفلنا عن كوِن احلرِف القرآينِّ اللبنةَ األوىل للمعىن        .. إىل األرض   

  ..للوجوِد ذاِته 
 ، من خالل برهاٍن رياضي ال يعرف الكذب واخلداع        – إن شاَء اُهللا تعاىل      –وسنرى  .. 

 وأنَّ القـرآنَ الكـرمي      ،ات أن تقوم بصياغِة نص كالنص القرآين      كيف يستحيلُ على املخلوق   
 اكتماله يف محـِل كُليـات       – وال حيتاج    ،منهج كاملٌ حيملُ تبياناً لكلِّ شيٍء يف هذا الكون        

  .. كما يتوهم الذين يقدمونه نصاً ناقصاً تكمله السنةُ الشريفة ، إىل أي نص آخر–األحكام 
 ..فالسنالقرآنَ الكرمي رفسلُها،ةُ الشريفةُ تفصاِت أحكامه وتكلي نكمله ، وتبيوال ت ..  

 !$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) tò2Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκös9Î) öΝßγ̄=yès9uρ šχρã©3xtGtƒ   

  . ]٤٤: النحل [                                                                                  
 كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل يف        – لكتاِب اهللا تعاىل     ِقراءةُ الرسول   هذه السنةُ هي    .. 

 يبحر خاللَها يف أعماق     ، سبعاً من املثاين    من خالِل إتيان اهللا تعاىل لرسوله        –هذا البحث   
ومن ال يدرك هذه احلقيقة اجلليـة يف كتـاب اهللا           . . ةالباطني الستنباِط دالالِته    القرآن الكرمي 

   .. شهادةُ زور– يف هذا األمر – وبالتايل فقولُه ، غائب عن إدراك حقيقِة القرآِن الكرمي،تعاىل



  

١٤  )  حوار أكثر من جريء  ( املعجزة الكربى                   املقدمة

 أنَّ العـدو األولَ لإلسـالم       ، بعد قراءِة هذا البحث    – إن شاء اُهللا تعاىل      –وسنرى  .. 
 وحماولةُ فرِض هذا الفَهِم اخلاطئ  على الناس باسـم           ،سالم هو الفهم اخلاطئُ لإل    ،وللحقيقة
 وإيصالُ ذلك إىل    ، هو الفهم احلق لإلسالم    ، وأنَّ أعظم عمٍل خيدم اإلسالم واحلقيقة      ،اإلسالم
  ..الناس 

   املهندس عدنان الرفاعي



ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  
  

 ومنهجه الذي ال    ،أربعةَ عشر قرناً والقرآنُ الكرمي معجزةُ اِهللا تعاىل الكُربى يف األرضِ          .. 
بضناِت             . .يالكلي روصفَةً تفَلس ضنبروِف القُرآِن الكرِمي يح ٍف ِمنركُلُّ حقرناً و أربعةَ عشر

  .. ويف باطِِنها من حيثُ هي جزئيات، من حيثُ هي كليات،ياغِة القرآنيِةيف ظاهِر الص
 واليت تثِْبت ، ِلرؤيِة األدلِّة اليت حيِملُها القرآنُ الكرمي الوحيد هو السبيلُ..العقلُ.. 

 óΟ. .يقولُ تعاىل. .ِمصداقيةَ نزوِلِه من عنِد اِهللا تعاىل Îγƒ Î ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ 

öΝ Íκ Å¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y− . .
 ورؤيةُ آياِت اآلفاِق ،فالتيقُّن باحلق القرآينِّ هو نتيجةُ رؤيِة آياِت اآلفاِق واألنفس

  .. السليم التدبِر العقليواألنفِس هي نتيجةٌ من نتاِج
ولكننا نبتِعد عنها مسافةَ . .القرآِن الكرمياحلقيقةُ كُلُّ احلقيقِة موجودةٌ يف .. 

 وبالتايل مسافةَ تقديِسنا ِللتاريِخ ،إعراِضنا عن التدبِر العقلي املُجرِد ِلكتاِب اهللا تعاىل
 اوراِت اليت يقُوم ِبها عابدو فَكُلُّ املن،لعقلي السليموتقدِميِه بديالً عن منهِج التدبِر ا
 ، ال عالقةَ هلا بالِفكْر، واليت تؤدي إىل اغتياِل العقْل،أصناِم التاريِخ البسني ثوب الِفكِْر

$ tΑ. . يوم القيامةوليست أكثر من تمثٍُّل ِللمعنيني ِبشكوى الرسوِل  s% uρ ãΑθ ß™ §9 $# 

Éb> t≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ ..  
 ..          القرآنُ الكرمي هوعوضٍد مرجم قليونَ ِمعياٍر عد الِفكِر اإلسالمي قدميهو  ،إنّ ت 

فالدمعةُ الـيت يعـِصرها     . . تقدمي هذا الِفكِر بآلياِت التنوِمي املغناطيسي      – يف النهايِة    –
 بينما الدمعةُ اليت تسيلُ من ظُلماِت العواِطِف اهلوجـاِء تتبخـر            ،لعقلُ ال تنطفئُ أَبداً   ا

  ..حينما تبزغُ مشس احلقيقة
 التعرض إىل جانٍب إعجازي هام      – إنْ شاَء اُهللا تعاىل      –سيِتم  . .احلواريف هذا   .. 
 فَِمن املُقدماِت إىل النتاِئِج نبِحر يف كتاِب        ،الَم وإىل كَشٍف يعرض ألوِل مرٍة يف الع       ،جداً

 تضع احلُجةَ على    ومعجزاٍت متناولني حقائق    ،اهللا تعاىل ِبمركَِب العقِْل والِعلِْم والبرهان     
 مـن   ندخلُ ،رياضياً مجرداً  ونمِلك ِمفتاحاً    ،كُلِّ إنساٍن يمِلك ذَرةً ِمن عقٍْل أو منِطق       

  ..ِخالِلِه إىل أعماٍق جديدٍة يف حبِر دالالِت القرآِن الكرمي



  

١٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  :السؤالُ األولُ يف هذا اللقاِء هو .. 
  .. ما ِهي املُعِجزة ؟:١س 

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#     

 ..Èß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎪ Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3..  
 ..ِجزا اُهللا تعاىل    املُعهبِدعالَِم األمر  . . يف عالَِم اخلَلْقِ   ،ةُ آيةٌ يويف ع. ..    ـهِدعبفَكُلُّ ما ي
  .. معِجزةٌ ال تستطيع املخلوقات اإلتيانَ ِبِمثِلها،اُهللا تعاىل

دٍة عن تصِديِق    ومجر ،وعلينا أنْ نميز بني معِجزٍة تتعلَّق ِبقُدرِة اخلالِق سبحانه وتعاىل         
وبني معِجزٍة مصدقٍَة ِلمنهٍج ِمن     . . ِمن ِجهة  ،مناِهِج اِهللا تعاىل اليت يرِسلُها ِللمكَلَّفني بعبادِته      

  . . ِمن ِجهٍة أُخرى،مناِهِج  اِهللا تعاىل اليت يرِسلُها من خالِل رسِلِه عليهم السالم
 هي خـرق    : ِللْمنهِج الذي يرِسلُه اُهللا تعاىل ِللْمكَلَّفني ِبعبادِته       املعجزةُ املُصدقَةُ ..... 

  : ِبحيثُ تتحقَّق يف الوقِت ذاِتِه مسألتان،ِللناموِس الذي اعتاد عليه أولئك املكلَّفون
 ،لَّفـون    أنْ ينتمي ظَاِهر هذِه املُعجزِة إىل عاِمل الشهادِة الذي يدِركُـه املُكَ            :)أوالً  ( 

  . .يِقرونَ ِبعجِزِهم عن اإلتياِن ِبِمثلهِايشاهدونها وفَ
فلو استطاع املُكَلَّفونَ اإلحاطةَ ِبـِسرها      . . أنْ ال يحيطَ ِبسرها إالّ اُهللا تعاىل       :)ثانياً  ( 

  . .وبالتايل لَما كانت املُعجزةُ معجزةً أصالً. .الستطاعوا اإلتيانَ ِبمثِلها
  .. املُعِجزِة القرآنيِة يقولُ اُهللا تعاىلفَِفي.. 
 β Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ 

Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹   ]ويقولُ تعاىل. .] ٢٣ : البقرة. .  
 ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß    ]٨٨ : اإلسراء [.   
 .. زجالقرآين       إنَّ ع كالنص عن اإلتياِن ِبنص نتيجةُ كوِن     ، اإلنِس واجلن وه   الـنص

يف الوقـِت   و...الذي هم فيه  الشهادِةيف عالَِمني أيدي املُكَلَّفني القرآِني معِجزةً موجودةً ب 
  يستطيعونَ  وال .. وال الوقوف على ايِة إعجاِزه     ،ال يستطيعونَ اإلحاطةَ ِبسر صياغَِتهِ    ذاِته  

  .  .ماِته على اية معاين كل وال حىت الوقوف،حدوِد دالالِتهاإلحاطةَ ِب



  

١٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ِت يف الرسـاالِت     وبني املُعجزا  ، هل هناك فارق بني معجزِة القُرآِن الكرميِ       :٢س  
  ..الساِبقة ؟
هذا السؤالُ يقودنا إىل احلديِث عن تدرِج الرساالِت السماويِة منذُ آدم عليه .. 

 معنا أنَّ هناك مرحلَتني يف تدرِج يف القُرآِن الكرِمي يتبين.. .السالم إىل الرسالِة اخلاِتمة
   .. منذُ ِبدايِة البشريِة وصوالً إىل الرسالِة اخلاِتمة،الرساالِت السماويِة

 وتنتِهي ِعند إبراهيم عليه السالم قَبلَ ،فهناك مرحلَةٌ أوىل تبدأُ ِمن آدم عليه السالم.. 
وهناك مرحلةٌ ثانيةٌ تبدأ بإبراهيم عليه السالم بعد أن .. .سالم ومركزها نوح عليه ال،إجناِبه
إىل ما بعد الرتول ،أجنب الثاين لعيسى عليه السالموتستمر . .  

   : تقْسم إىل حلْقَتني،واملرحلةُ الثانيةُ هذه.. 
- أنْ أجنب عليه السالم بعد بدأُ بإبراهيملْقَة أوىل تسالم يف  وتنتهي ِبعيسى عليه ال،ح
  . . أمحد: قبلَ جميئه هو حيثُ اسم الرسوِل ، أمحد  وِبتبِشِريِه بالرسوِل،ولنزوِلِه األ
 الثاين  وفيها،إىل قيام الساعةتنتهي ال  و،وحلْقَة ثانية تبدأُ بالرسوِل محمٍد  -

 ..لعيسى عليه السالم
 

א אא אא א א א א  א

  

 zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)   

Λ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 

                       
 أكملُ املعجزاِت اليت أَيد اُهللا تعاىل ا رسلَه عليهم ،فمعجزةُ الرسالِة اخلامتِة.. 
 وكونها آخر ، كونها مصدقةً ِلمنهٍج أنزلَه اُهللا تعاىل للبشريِة مجعاَء إىل قياِم الساعة،السالم

 وكونها ملتحمةً باملنهِج الذي ، املُصدقِة ِلمناِهِجِه اليت ينِزلُها للبشرمعجزاِت اِهللا تعاىل
قُهصدت. .  



  

١٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 حىت وصلَ ، وِعلْمه، أحاطَت بِه ِحكْمةُ اِهللا تعاىل،فتدرُّج الرساالِت السماويِة.. 
حلَها اُهللا تعاىل على الرسوِل ميف الرسالِة اخلامتِة اليت نز هٍد ذروتم..  

  ..؟تدرج الرساالت السماوية راحل مل ما هو البرهانُ القُرآينُّ على هذا التقِسيم :٣س 
النصِني القُرآنيِني التاليني برهانٌ على ِصحِة هذا بني دالالِت املعىن واليف تكامِل .. 
 * tí :يقولُ تعاىل. .التقسيم 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% § x tG s? ÏµŠ Ïù 4     
‰ ô :ويقولُ تعاىل. . ]١٣ :الشورى[  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 $# uρ (    ]٢٦ :احلديد[ .   
 * tí :فقولُه تعاىل يف النص األوِل..  u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4© œ» uρ ⎯ Ïµ Î/ % [nθ çΡ ، 

“ ü :وقولُه تعاىل. .يِشري إىل املرحلَِة اُألوىل 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 ( ،لَِة الثانيةإىل املرح شريي ..  
 يف ذُريِة  جِعلَت،يف مرحلَيت الرساالِت السماويةوالنبوُّةُ والكتاب كَتعلٍُّق ِبذريٍة .. 

  : حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل يف النص الثاين كما نرى،نوٍح وإبراهيم عليهما السالم
  $ oΨ ù= yè y_ uρ ’ Îû $ yϑ Îγ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ nο §θ ç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å6 ø9 $# uρ (  ..  

 ،وحنن نعلم أنَّ نوحاً عليه السالم هو األب الثاين للبشرية بعد آدم عليه السالم.. 
$  : يقولُ تعاىل،فذريته فقط هم الباقون uΖ ù= yè y_ uρ … çµ tG −ƒ Íh‘ èŒ ç/ èφ t⎦⎫ Ï%$ t7 ø9 $#   ]٧٧ :الصافات[.. 

$  :يقولتعاىل اهللا و ...من ذُريِة نوح – هو ذاته –إبراهيمف oΨ ù= yè y_ uρ ’ Îû $ yϑ Îγ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ nο §θ ç7 –Ψ9 $# 

|=≈ tG Å6 ø9 $# uρ ( ، ومل يقل: ) يا ِفي ذُرلْنعجويت ابالِْكتةَ ووا النُّبِهم(. .وإبراهيم فنوح 
ٍة واحدٍة إطاِرعليهما السالم مها ضمنصلة  ذريمت. .  

 ،قَبلَ إجناِبِهبني إبراهيم  – عليه السالم  إبراهيم يف حياِة– أن نميز  علينا. .إذاً.. 
 قبل إجناِبه هو ذاته تابع فإبراهيم ، عليه السالملنوٍحالتابعة  ِتلك ِنهايةُ املرحلِة األوىل حيثُ

يِة نوٍح عليه السالم  كونه من ذر،للمرحلة األوىل من مرحليت تدرج الرساالت السماوية
 ،بعد إجناِبِهعليه السالم بني إبراهيم و ،علينا أن نميز بني ذلك ..مل ينجب بعدكونه و

 من مرحليت تدرج لمرحلِة الثانيِة لبدايةكوذلك  ، النبوة والكتاب يف ذريتهحصرت حيثُ
  ..الرساالت السماوية



  

١٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ففي سورِة ...ِل رسِم كَِلمِة إبراهيمن ِخال م،وقد أشار القرآنُ الكرمي إىل ذلك.. 
↵ zΟ : ترسم كَِلمةُ إبراهيم دونَ حرِف ياء، يف ِبدايِة القُرآِن الكرمي،البقرة Ïδ≡ t ö/ Î) ألف ، 
اُألوىل  حيثُ ِنهايةُ املرحلِة ،ويف هذا إشارةٌ إىل ِبدايِة حياِتِه قبلَ إجناِبِه. . ميم، هاء،راء ،باء

⎧ tΛ : ترسم ِبحرِف ياءوبعد سورة البقرة يف باقي القرآن الكرمي. .ناكما قل Ïδ≡ t ö/ Î)  
 حيثُ ِبدايةُ ، ويف هذا إشارةٌ إىل املرحلِة الثانيِة من حياِته، ميم، ياء،هاء ، راء، باء،ألف

لَِة الثانية من مةاملرحي الرساالت السماويلَتحر..  
 ، يف املرحلِة الثانية اليت تبدأُ بإبراهيم بعد إجناِبِه، األوىل والثانيِةأما بالنسبِة ِللحلْقَتني.. 

فَنستِشفُّ برهانهما من تقدِمي منهِج الرسالِة . . الثاين لعيسىوتستمرُّ إىل ما بعد الرتول
  وذلك يف قوِله،بني إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالمما  على منهِج الرسالِة ،اخلامتِة
 * tí :تعاىل 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 ( . .لَِة الثانيةرِة للمرحة املُصوففي الصورِة القرآني،  
  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 ( ، الِعبارِة قدمينرى ت 

“ üاملُشريِة إىل الرسالِة اخلامتة  Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ،  اليت هي احلَلْقَةُ الثانيةُ من هذِه
$ حلة  على العبارِة القرآنيِة املُصورِة للحلْقَِة األوىل من هذه املر،املرحلِة tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ Ïµ Î/ 

tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θ ãΒ uρ #© |¤Š Ïã uρ ( . .احللْقةُ الثانيةُ على احللقِة ، إطاِر املرحلِة الثانيِةففي تمقُد 
  .. ِللبشريِة مجعاءِرسالةً ألمهيِتها كونها ،اُألوىل

لمرحلِة األوىل هي. .إذاً..   ãΠ :األمساُء املُميزةُ ِل yŠ# u™  ،  îyθ çΡ ،  
  Ο↵ Ïδ≡ t ö/ Î)   ) نِجبزةُ . .)إبراهيم عليه السالم قبلَ أن ي واألمساُء املُمِي

لحلقِة األوىل من املرحلِة الثانية هي ⎧Λ:ِل Ïδ≡ t ö/ Î)    ) إبراهيم عليه السالم بعد
©#  ،)أن أجنب  y›θ ãΒ ،  © |¤Š Ïã   ،  ß‰ uΗ ÷q r& ( . . الرسوِل حيثُ اسم

   :يقولُ تعاىل. .يف احلَلْقَِة األوىل من املرحلِة الثانيةبشر به  م،أمحد
 øŒ Î) uρ tΑ$ s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# / ä3 ø‹ s9 Î) $ ]% Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ 

£“ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# # M Åe³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t Î/ ’ ÎA ù' tƒ .⎯ ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ ÿ… çµ èÿ ôœ $# ß‰ uΗ ÷q r& ( $ ¬Η s> sù Ν èδ u™ !% y` ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$ Î/ 

(#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ Ö ós Å™ ×⎦⎫ Î7 •Β  ]٦ : الصف [.   



  

٢٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

‰ î : هناك امسان هما،ويف احللْقَِة الثانيِة من املرحلِة الثانية..  £ϑ pt èΧ ،  © |¤Š Ïã . .
   :يقولُ تعاىل. .الساعة عالمةً من عالمات ،فعيسى عليه السالم سينِزلُ يف آخر الزمان

 … çµ ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9   ]يقولُ تعاىل. .] ٦١ : الزخرفو. . β Î) uρ ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈tGÅ3ø9$# ω Î) 

¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σ ã‹ s9 ⎯ Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y−  ]١٥٩ : النساء [.. 
≅ Ÿة  القرآنيفالعبارة ö6 s% ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ ( ،  َّأن هذه اآليِة الكرميِة احملمولة يف دالالت التؤكّد

   .. الرتول الثاين لعيسى عليه السالمبعدستتحقَّق 
يف وصِف ايِة نزوِلِه األول يقولُ  و، وليس ميتاً،ن متوفَّىعيسى عليه السالم اآل.. 
 øŒ. .تعاىل Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î)  ]فالعبارةُ .. ]٥٥ : آل  عمران 

’ القرآنية  ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tG ãΒ  ل وبنيايةَ نزوله األو أنَّ عيسى عليه السالم ما بني رفعه نبيت 
 بعد وموته سيكونُ ..متوفّى وليس ميتاً – يف هذه الفترة – تبين أنه ،نزوله الثاينبدايِة 

  : بقوِله تعاىلاحملمولةُوالدالالت  األحداثُتتحقَّق  حيثُ ،نزوِلِه الثاين
  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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã  

 # Y‰‹ Íκ y−   ]١٥٩ :النساء[ ..  
א אא א א אא א א א

  
––Ο↵ Ïδ≡ t ö/ Î)–

Λ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î)–––

  
  ..الفاِرِق بني الرسالِة اخلاِتمِة وبني الرساالِت السابقة تبياِن  ِلنعد إىل :٤س 
 كان ، واليت مركزها نوح،يف املرحلِة األوىل املُمتدِة من آدم إىل إبراهيم قَبلَ إجناِبِه.. 

ولذلك ال نعِرف . .ص الرسوِل احلامِل للرسالةشخ ـ يف تلك املرحلة ـِمحور الرسالِة 
وهذا ِمما يشري إليه ورود الوصيِة يف هذه املرحلِة . .ِكتاباً مساوياً مرسوماً يف تلك املرحلة

 * tí :بصيغِة الغاِئب u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4© œ» uρ ⎯ Ïµ Î/ % [nθ çΡ . . واملشاكل اليت كان
 كمسألة ، يف تلك املرحلة كانت تحلُّ من ِخالِل الوحِي املباشِر من السماءيواجهها الرسل



  

٢١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

نرى أنه ) القرآن الكرمي ( ويف كتاب اهللا تعاىل . ..السفينة اليت صنعها نوح عليه السالم
 yθ :متّت خماطبة نوح عليه السالم بأداة النداء ãΖ≈ tƒ . .يقول تعاىل:  

 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 $#      ]٤٦ :هود[ .  
 sπ1u‘öθ−G9$# ،  Í‘θ : أُنزِلَت الكتب السماويةُ، احللْقَِة األوىل من املرحلِة الثانيةويف..  ç/ ¨“9 $# ،   
 Ÿ≅Š ÅgΥ M} $#  هاةٌ ، ولكندينخاصحدبأقواٍم م، داُهللا تعاىل ِبحفِظها كما تعه دوملْ يتعه 

$  : وهذا ِمما تشري إليه الصياغةُ القُرآنيةُ..كتاِب الرسالِة اخلامتةِبِحفِْظ  tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ Ïµ Î/ 

tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θ ãΒ uρ #© |¤Š Ïã uρ ( ..  
. . ارتقت إىل مستوى التفاعِل مع نص حاِمٍل للمنهِج،فالبشريةُ يف ِتلك املرحلِة.. 
دين وبأزمنٍة. .ولكنحددٍةألقواٍم محدوحِي ، وأمكنٍة م مع ِل املُرسلنيفاعت عِل موبالتكام 
اِجه الرُّسلَ عليهم نرى كيف أنَّ بعض املشاِكِل اليت كانت تو. .ولذلك.... .السماء
 كَتفاعِل إبراهيم عليه السالم مع ، حلُّها من ِخالِل الوحِي املباشِر من السماءمتَّ ،السالم

 وطلَِبِه من اِهللا تعاىل أن يريه كيف تِتمُّ عمِليةُ إحياِء ،بعِض قَوِمِه يف مسألِة إحياِء املوتى
 ،م مع قوِمِه يف مسألِة البقرِة اليت أُِمروا ِبذِحبهاوكتفاعِل موسى عليه السال. .املوتى

وهذا يتجلّى يف مخاطبِة اِهللا . .وكتفاعِل عيسى عليه السالم مع احلواريني يف مسألِة املائدة
هم  ΟŠ.. وبأداِة النداء،تعاىل ألولئك الرُّسِل عليهم السالم بأمساِئ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ  ، 

 © y›θ ßϑ≈ tƒ ،  © |¤Š Ïè≈ tƒ ..    
≈ çµ :يقُولُ تعاىل..  oΨ ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ β r& ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |M ø% £‰ |¹ !$ tƒ ö™ ”9 $# 4 $ ¯Ρ Î) y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#   ]١٠٥  – ١٠٤ :الصافات .[   
$ tΑ. .ويقولُ تعاىل..  s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) y7 çG øŠ x sÜ ô¹ $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# © ÉL≈ n=≈ y™ Í Î/ ‘ Ïϑ≈ n= s3 Î/ uρ 

õ‹ ä⇐ sù !$ tΒ y7 çG ÷ s?# u™ ⎯ ä. uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 $#  ] ١٤٤ : األعراف .[   
 øŒ. .ويقولُ تعاىل..  Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) x8 ã Îdγ sÜ ãΒ uρ 

š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# x8θ ãè t7 ¨? $# s− öθ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( ¢Ο èO 

¥’ n< Î) öΝ à6 ãè Å_ ö tΒ ãΝ à6 ôm r' sù öΝ ä3 oΨ ÷ t/ $ yϑŠ Ïù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθ à Î= tF ÷‚ s?   ]٥٥ : آل عمران .[   



  

٢٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ارتقَت البشريةُ إىل مستٍو حضاري تتفاعلُ ،بينما يف احلَلْقَِة الثانيِة من املرحلِة الثانيِة.. 
 ، حبيثُ يكونُ هذا النصُّ ِمحور الرسالِة،يه مع نص مكتوٍب صاِلٍح ِلكلِّ زماٍن ومكانف

 وهذا ما نستِشفُّه من الِعبارِة ،وحبيثُ يعِطي كُلَّ جيٍل احلُلُولَ املُناِسبه ِلمشاِكِلِه احلضارية
“ ü :القرآنيِة Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î)  الق رآين يف النص:  * tí u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ï e$! $# $ 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 ( ..  
$   ِصيغةَ الوحِي:فَِعند احلديِث عن منهِج الرسالِة اخلاِتمِة نرى..  uΖ øŠ ym ÷ρ r&  َلدب 

“  ونرى كَِلمةَ ،الوصيِة يف الرساالِت السابقةصيغِة  Ï% ©! $# uρ  ِةلَ كَِلمدب  $ tΒ uρ  يف 
 يف الوقت الذي ذُكرت فيه أمساُء  ونرى ِغياب اسِم الرسوِل ،الرساالِت السابقة
قِت  معجزةً ومنهجاً يف الوالكرِميوكُلُُّ ذلك يتعلَق بكوِن القرآِن . ....املرسلني السابقني

 عن مجردتنيو ، ومكان ِلكلِّ زماٍنصاحلتنيِللبشريِة مجعاء ومعجزةً كوِنِه رسالةً  وب،ذاِته
  ..وأحداثهالتاريخ 

 باِمسِه يف ويف هذا السياِق ال بد أنْ نذكُر أنَّ اَهللا تعاىل لَم يخاِطب الرسولَ ... 
 كما خاطب املرسلني ، أو يا أمحد، يا محمد: فلم يقُلْ اُهللا تعاىل، وال مرة،القرآِن الكرمي

   : كانت من خالِل قوِلِه تعاىل،فَمخاطبته جلّ وعال لرسوِلِه . .السابقني
 * $ 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 $#   ،

  ..يقولُ تعاىل. .فعلى سبيِل املثاِل. .... دونَ ذكِر امسهشارِة إليه ومن خالِل اإل
 * $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# Ÿω y7Ρ â“ øt s† š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû Ì ø ä3 ø9 $#   ]٤١ : املائدة .[   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9   ]١ :لطالق ا .[  
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $#   ]١ : املزمل .[   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $#   ]١ : املدثر .[   
  $ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã tβ# u™ ö à) ø9 $# Wξƒ Í”∴ s?   ]٢٣ : اإلنسان .[   

 ،رسوالًوكونه  ،نبياً كونه، ويف هذا إطالق قُرآينٌّ يشملُ الرسولَ محمداً .. 
 ومع حمِلِه ِلرسالِة ، بدرجٍة تتناسب مع خلَاِصِه ِهللا تعاىل،ويشملُ كُلَّ داٍع إىل اِهللا تعاىل



  

٢٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 مستِمرةٌ وال تنتهي إىل ،فَِرسالةُ اإلسالِم اليت يحِملُها القرآنُ الكرمي. .اإلسالم إىل اآلخرين
  ..ِقياِم الساعة
 وبني ماِهيِة ،يات الفاِرِق بني ماِهيِة املُعجزِة القُرآنيِةما هي حيِث. .لكن. .:٥س 

  ..عجزاِت يف الرساالِت اُألخرى ؟املُ
أي . .ِرسالةُ اِهللا تعاىل إىل البشِر هي منهجه الذي يريد من هؤالِء البشِر أنْ يتبعوه.. 

ِل ويقوم الرسلُ عليهم السالم ِبحم. ....هي جمموعةُ أحكاِم التكليِف اليت يريدها اُهللا تعاىل
وحىت يصدقَهم البشر ال بد من تأييِد الرسِل ِبمعِجزاٍت تكونُ .. ...هذه الرسالِة إىل البشر

 املنهج من : مها،من هنا علينا أن نميز بني مسألتني.. .دليالً على ِصدِق هؤالِء الرسل
  ..ذا املنهِج من ِجهٍة أُخرى واملعجزةُ املصدقَةُ هل،ِجهٍة

 وأنّ ،ففي رسالِة موسى عليه السالم نعلم أنّ املنهج الذي عِملَ به هو التوراة.. 
ويف رسالِة عيسى عليه . .املُعجزةَ اليت أُيد ا هي العصا وغريها من املعجزاِت الكونية

نَّ املُعجزةَ اليت أُيد ا هي إحياُء  وأ،السالم نعلم أنَّ املنهج الذي أُنِزلَ عليه هو اإلجنيل
  .. وغري ذلك من املعجزاِت الكونية،املوتى بإذِن اِهللا تعاىل

فالتوراةُ . .ففي الرساالِت السابقِة نرى أنّ املعجزةَ منفَِصلةٌ عن املنهِج انِفصاالً تاماً.. 
سالم بإحياِء املوتى بإذِن اِهللا  واإلجنيلُ غري تأييِد عيسى عليه ال،غري عصا موسى عليه السالم

 فمنهج الرسالِة اخلامتِة هو ،بينما يف الرسالِة اخلامتِة نرى أنّ املُعجزةَ ملتِحمةٌ باملنهج. ..تعاىل
احدونَ بالرسالِة ولذلك حينما طلب اجل. . ومعجزتها هي القرآنُ الكرمي ذاته،القرآنُ الكرمي
 جاء الردُّ اإلهليُّ مبيناً أنَّ القرآنَ الكرمي يكِْفيِهم ،)ية أي معجزاٍت كون(  اخلامتِة آياٍت

   :يقولُ تعاىل. . وبالتايل فالقرآنُ الكرمي حيتوي املُعجزاِت بداِخِله،ِلطَلَِبهم الذي طَلَبوه
 (#θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 š^ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã ×M≈ tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# !$ yϑ ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Öƒ É‹ tΡ 

ê⎥⎫ Î7 •Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ï õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ 

Zπ yϑ ôm t s9 3“ t ò2 ÏŒ uρ 5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ   ]ويقولُ تعاىل. . ]٥١  – ٥٠ :العنكبوت:  ≅ è% 

È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ 

šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß    ]٨٨ :اإلسراء .[   



  

٢٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 :فقولُه تعاىل. . دِليلٌ على ِصحةَ هذا االستدالل،هذان النصان القرآنيان وغريهما.. 
 óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ï õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ ،  معجزاٍت إجابةً ِلطلِبهم

 يؤكِّد أنَّ القرآنَ الكرمي هو ، وعجز اإلنِس واجلن عن اإلتياِن مبثِل القرآِن الكرِمي،كونية
  ..املعجزةُ ِبذاِته

 أو ، وحتدثُ مرةً واحدةً،ا عاملُ احلسويف حني أنّ املعجزاِت السابقةَ كونيةٌ ساحته.. 
 وال يشاِهدها إالّ من كان ، وتنتمي إىل عاِمل اخللق، على أيدي الرسِل فقط،مراٍت حمدودة

 ومستِمرةٌ ،فإنَّ معجزةَ القرآِن الكرِمي تتعلَّق ِبصفاِت اهللا تعاىل.... .موجوداً حني وقوِعها
 ، ويستنِبطُ جواِنبها كُلُّ متدبٍر ِللقرآِن الكرمي،مي إىل عالَِم األمر وتنت،يف كُلِّ زمان ومكان

  ..باحٍث عن دالالِتِه اإلعجازية
 ، تم تحوُّلٌ يف ماهيِة املعجزاِت اليت يؤيد اُهللا تعاىل ِبها رسلَه،فَِعند الرسالِة اخلاِتمِة.. 

 حيثُ كذَّب ِبها ، قبلَ الرسالِة اخلاِتمِة،عاِمل اخللِّقوذلك باالنتقاِل من ساحِة معجزاِت 
 تكفي عن كُلِّ ، صاحلٍة لكلِّ زماٍن ومكان، إىل معجزٍة تنتمي إىل عاِمل األمِر،األولون

ها البشرة،املُعجزاِت اليت يطلبسالِة اخلاِتممنهِج الر وهي ذات ..  
 ..ةً يف تكامتني التاليتنيهذه احلقيقةُ نراها جليِل دالالِت الِعبارتني القُرآني. .  
 $ tΒ uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ ö œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκ Í5 tβθ ä9 ¨ρ F{ $# 4  ]٥٩ : اإلسراء .[   
 óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ï õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4   ]٥١ : العنكبوت .[  

 يقتضي ذلك عدم ،فكونُ معِجزِة الرسالِة اخلامتِة مستِمرةً يف كُلِّ زماٍن ومكان.. 
 وبالتايل يقتضي كونها فوق التاريِخ واملكاِن ،انتماِئها إىل ساحِة املُعجزاِت الكونيِة

 إطاِر علِمِه  يف،يستنبطُ كلُّ جيٍل منها مبقداِر تدبُِّرِه للقرآِن الكرِمي وبالتايل ،والزمان
 ،فمعجزةُ الرسالِة اخلامتِة مل ترتِسم إطالقاً مبادِة التاريِخ واملكاِن والزمان. .وحضارِتِه

  .  .كارتساِم معجزاِت الرساالِت السابقة
ولذلك نرى أنّ ترتيلَ القرآِن الكرِمي أحدثَ تغيرياً كونياً ملْ حيدثْ حني إنزاِل الكُتِب 

  . .يقولُ تعاىل. . فاِجلنُّ عِلموا بإنزاِل الكُتِب السماويِة األخرى،خرىالسماويِة اُأل



  

٢٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 øŒ Î) uρ !$ oΨ øù u |À y7 ø‹ s9 Î) # \ x 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 Îγ ÏΒ öθ s% z⎯ƒ Í‘ É‹Ψ •Β ∩⊄®∪ (#θ ä9$ s% !$ oΨ tΒ öθ s)≈ tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tF Å2 

tΑ Ì“Ρ é& .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4© y›θ ãΒ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# 4’ n< Î) uρ 9,ƒ Ì sÛ 8Λ⎧ É) tG ó¡ •Β    
    ]. ٣٠ – ٢٩ : األحقاف[                                                                    

 ،تساءلوا عن التغيِري الكوينِّ الذي حصلَ حني تنزيِل القُرآِن الكرمي. .هؤالء اِجلنُّ.. 
  ..يقولُ تعاىل. .الكُتِب السماويِة السابقةوالذي لَم حيصلْ حني إنزاِل 

 ö≅ è% z© Çrρ é& ¥’ n< Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö x tΡ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# (# þθ ä9$ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u™ ö è% $ Y7 pg x” ∩⊇∪  ü“ Ï‰ öκ u‰ 

’ n< Î) Ï‰ ô© ”9 $# $ ¨Ζ tΒ$ t↔ sù ⎯ Ïµ Î/ ( ⎯ s9 uρ x8 Î ô³ Σ !$ uΖ În/ t Î/ # Y‰ tn r& ∩⊄∪ … çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ y` $ uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒ ªB $# 

Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s! uρ ∩⊂∪ … çµ ¯Ρ r& uρ šχ% x. ãΑθ à) tƒ $ uΖ åκ Ï y™ ’ n? tã «! $# $ VÜ sÜ x© ∩⊆∪ $ ¯Ρ r& uρ !$ ¨Ψ uΖ sß β r& ⎯ ©9 

tΑθ à) s? ß§Ρ M} $# ⎯ Åg ø: $# uρ ’ n? tã «! $# $ \/ É‹ x. ∩∈∪ … çµ ¯Ρ r& uρ tβ% x. ×Α% y` Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α% y` Ì Î/ z⎯ ÏiΒ 

Çd⎯ Åg ø: $# öΝ èδρ ßŠ# t“ sù $ Z) yδ u‘ ∩∉∪ öΝ åκ ¨Ξ r& uρ (#θ ‘Ζ sß $ yϑ x. ÷Λ ä⎢Ψ oΨ sß β r& ⎯ ©9 y] yè ö7 tƒ ª! $# # Y‰ tn r& ∩∠∪ $ ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡ yϑ s9 

u™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ y` uθ sù ôM y∞ Î= ãΒ $ U™ t ym # Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 ( 

⎯ yϑ sù Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ ∩®∪ $ ¯Ρ r& uρ Ÿω ü“ Í‘ ô‰ tΡ ; Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é& ⎯ yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

ôΘ r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ # Y‰ x© u‘   ]١٠ – ١ : اجلـن .[   
 يقتضي أنّ املعجزةَ القرآنيةَ تكمن يف ، فَكَونُ املُعجزِة ملتِحمةً باملَنهِج..وهكذا.. 

  .. من ِقبِل اِهللا تعاىل، ألنّ املنهج نص مصوغٌ لُغوياً،ِصياغِة النص القرآينِّ
تركزا يف نص لُغوي     حىت   ، املنهج واملعجزةُ تدرجا بشكٍل تصاعدي     : قُلْت :٦س  

  .. ما هي حكمةُ هذا التدرج ؟:نالسؤالُ اآل. .مصوٍغ من ِقبِل اِهللا تعاىل
إدراك هذه احلكمِة يتعلّق بإدراِك مسو الفكِر اإلنساينِّ حنو التجرِد عـن التـاريِخ              .. 
 يـشبه وهـذا   . .نهِجِه وذلك يف نضِج إدراِك اإلنساِن ِلعالقِتِه مع اِهللا تعاىل وم          ،واآلخرين

 وانتهاًء  ، ابتداًء ِبمرحلِة الطفولةِ   ، ونضج إدراِكِه لوجوِدهِ   ، واستقالليته ،تدرج حياِة اإلنسانِ  
  ..بالنضِج الكامل

 ،يف املرحلِة األوىل من مرحليت تدرج الرساالت الـسماوية        أي   ،يف طفولِة البشريةِ  .. 
  يمنةً على   كانتهةُ الرسِل ماملرحلِة     بني  تفاعِل  ال صالحي بعي رساالت تلكتمن جهـة  م، 

الرسولُ يف تلك املرحلة يقوم مقام األبوين       . .. من جهٍة أخرى   وبني مناهج تلك الرساالت   



  

٢٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يتعلّقان تعلُّقـاً كـامالً      ، أم املُعجزةُ املُصدقَةُ لذلك املنهج     ،فسواٌء املنهج . .بالنسبِة للطفل 
  ..رحلةبشخِص الرسوِل يف تلك امل

فاملرجعيةُ ال خترج عن شخِص     . .فكما قُلنا ملْ ترتلْ كتب مساويةٌ يف املرحلِة األوىل        .. 
©  وهذا ِمما حتملُه كلمةُ ،الرسول œ» uρ يف قوِلِه تعاىل :   
 * tí u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4 ⎯ 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% § x tG s? ÏµŠ Ïù 4  ]١٣ : الشورى .[   
 – يف تلك املرحلـة      -فما شرعه اُهللا تعاىل بالنسبِة إلقامِة الدين وعدِم التفرِق فيه           .. 

  .. السالمكانَ من خالِل ما وصى به اُهللا تعاىل شخص نوٍح عليه
. . ملْ خترج عن شخِص الرسوِل أيضاً– يف املرحلِة األوىل –واملعجزةُ أيضاً .. 

‰ ô : يقولُ تعاىل،فَمعِجزةُ نوٍح عليه السالم هي عمره s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% y] Î7 n= sù 

öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ ω Î) š⎥⎫ Å¡ ÷Η s~ $ YΒ% tæ ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Üχ$ sùθ ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ sß     
 أنَّ القرآنَ الكرمي يؤكِّد هذه احلقيقةَ – إنْ شاَء اُهللا تعاىل –وسنرى . .] ١٤ : العنكبوت[

كُلُّ حرٍف يقابلُ سنةً . .حرفاً مرسوماً ) ٩٥٠( مكَونةً من من خالِل كَوِن سورِة نوٍح 
  ..من سين لبِثِه يف قوِمِه

  .. التصق املنهج واملعجزةُ بشخِص الرسوِل احلامِل ِللرسالِة،حلِة األوىلإذاً يف املر.. 
א

אא
  

 احللقة األوىل   إىل أي   ،ضجاًوبانتقاِل البشريِة من مرحلِة الطفولِة إىل مرحلٍة أكثر ن        .. 
 إىل منهٍج ومعجزٍة أكثر اسـتقاللية عـن         ، متَّ االنتقالُ باملنهِج واملعجزةِ    ،من املرحلة الثانية  

ألقواٍم  ولكنها   ،فقد أُنِزلَت كُتب مساويةٌ   . .شخِص الرسوِل احلامِل للرسالِة يف تلك املرحلة      
 فَـدوره   ، وملْ تلِْغ صالحيةَ الرسوِل يف التشريع      ،دٍةصاِلحةٌ ألزمنٍة وأمكنٍة محد    و ،محددين

ماويوبني الكتاِب الس هبين عزويف تبليِغ املنهِج ت. .  



  

٢٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 بالنسبِة ،ولذلك نرى أنَّ ما شرعه اُهللا تعاىل يف احللقِة األوىل من املرحلِة الثانية.. 
 ولكن ليس بصيغِة ،ة الوصيِة لرسِل تلك املرحلة يأيت بصيغ،إلقامِة الديِن وعدِم التفرِق فيه

  .. إنما بصيغِة املتكلِِّم واجلمع– كما هو احلالُ يف املرحلِة األوىل –الغائب واملُفرد 
  * 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% § x tG s? ÏµŠ Ïù 4   ]١٣ :الشورى .[   
 وبالتايل تناِسبها صيغةُ    ، هلا متبعون اآلن   ،فمناهج رساالِت احللقِة األوىل من املرحلِة الثانية      .. 
  .  . وبالتايل تناِسبها صيغةُ الغائب،آلن متبعونبينما مناهج املرحلِة األوىل ال يوجد هلا ا. .املُتكلِّم

. .املنهج يف احللقِة األوىل من املرحلِة الثانية استقلَّ جزئياً عن شخِص الرسـولِ             ... 
متعلِّقـةً بـشخِص    املعجزةُ  ففي حني كانت    . .واملعجزةُ أيضاً استقلّت جزئياً عن شخِصه     

فـال  . . ولكنها بقيـت بيـِدهِ     ،قلّةً عن شخِصهِ   أصبحت مست  ،الرسوِل يف املرحلِة األوىل   
  . . وال تتجلّى إالّ بني يديه،يستخدمها إالّ هو

 إالّ من   – كمعجزٍة   – ولكنها ال تستخدم     ، غري موسى  ، موسى عليه السالم   فعصا.. 
زةٌ  معج،وإحياُء املوتى بإذن اِهللا تعاىل على يِد عيسى عليه السالم  . .ِقبِل موسى عليه السالم   

وهكـذا يف   . . ولكنها مل حتدثْ إالّ على يديـه       ،ليست متعلّقةً بذات عيسى عليه السالم     
            بني شخِص الرسول وبني الكتاب السماوي املنهج عاحللقِة األوىل من املرحلِة الثانية توز، 

  ..وتوزعت املعجزةُ بني شخِصِه وبني األداة اإلعجازية اليت أُيد ا
  

אא

אא אאא א
  



  

٢٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،لثانيـةِ وحينما انتقلت البشريةُ إىل مرحلِة النضِج يف احللقِة الثانيِة من املرحلـِة ا            .. 
  وتركّـزت املعجـزةُ    ،استقلّت املعجزةُ واملنهج استقالالً كامالً عن شخِص الرسوِل         

 ويلُغ يف نص صوٍغواملنهجِل اِهللا تعاىلممن ِقب . .  
 من  ،ولذلك نرى أنَّ ما شرعه اُهللا تعاىل للبشريِة يف احللقِة الثانيِة من املرحلِة الثانية             .. 

“  يأيت موصوفاً بكلمِة     ،وعدِم التفرُِّق فيه  إقامِة الديِن    Ï% ©! $# uρ      دون كلمـة  $ tΒ uρ ، 
$ وبصيغِة الوحِي  uΖ øŠ ym ÷ρ r&   كلِِّم واجلمع،دون صيغِة الوصيِةوبصيغِة املُت . ..  

 وفـوق   ،ينتمي لعالَم األمـر   هو روح   و ،فاملنهج بين وحمفوظٌ من ِقبِل اِهللا تعاىل      .. 
 وله متِبعـون إىل     ، ومتركِّز يف النص القرآينِّ املُوحى من اِهللا تعاىل        ، والزمان التاريخ واملكان 

 7من خالِل كلمـِة     هي   اإلشارةَ إىل الرسوِل    أنَّ  ولذلك نرى   . .قياِم الساعة  ø‹ s9 Î) ، 
 ويف احللقـِة  ، يف حني ذُِكرت أمساُء الرسِل صراحةً يف املرحلـِة األوىل ،دون ذكِر امسه    

  . .وىل من املرحلِة الثانيةاأل
 * 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% § x tG s? ÏµŠ Ïù 4  .  
 وحـلُّ مـشاِكِلها     ،فاحلضارةُ تتطور . .رُِّج يقتضي ذلك  وجوهر حكمِة هذا التد   .. 

.. . وبالتايل يتطلّب استقاللَ النص عن إطاِر التـاريخ        ،يتطلَّب استنباطاً مستمراً لألحكام   
 وتبيانُ جزئياِت كلياِت الشعاِئِر اليت   ، هو إيصالُ هذه الرسالِة إىل البشريةِ      ودور الرسوِل   
 والبشريةُ مطالبـةٌ بتـدبُِّرِه واسـتنباِط        ،فاملنهج بني يدي البشريةِ   . .قرآينُّحيملُها النصُّ ال  
 واكتماالً للمنهِج يف    ، وكلُّ ذلك يقتضي استقالليةً عن شخِص الرسوِل         ،الدالالِت منه 
  ..النص القرآينِّ

ب تـصديقُه   ويتطلَّ،فكونُ املنهِج للبشريِة مجعاء . .وكذلك األمر بالنسبِة للمعجزة   .. 
كلُّ ذلك يتطلَّب استقاللَ املعجزِة عن شخِص الرسوِل        . .معجزةً مستمرةً إىل قياِم الساعة    

، ها بنيالبشر يف كلِّ زماٍن ومكانأيدي ووجود ..  
 ، حيث نضجت ِفكراً وحـضارةً     ،البشريةُ يف احللقِة الثانية من املرحلِة الثانية      . .إذاً.. 

 نص مجرٍد عـن      وبالتايل داخلَ  ،عجزٍة خارج إطاِر التاريخ وأشخاِصه    حتتاج إىل منهٍج وم   
  ..وهذا ما حتقَّق ِبتنزيِل القرآن الكرمي. . من ِقبِل اِهللا تعاىلمصوٍغ ،التاريخ



  

٢٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

א א(א )א

אא
  

للنص يِة الصياغَِة اللُغوية بر القرآنُ الكرمي عن كَوِن معجزِتِه يف ماِه كيف يع  :٧س  
  ..؟القرآين 
  : من ِخالِل ثَالِث ِنقاٍط هامٍة ِهي،لقد بين اُهللا تعاىل هذِه احلقيقةَ يف القرآِن الكرِمي.. 
 بينما ،تكُْمُن يف كَوِن القرآِن الكرِمي قولَ اهللا تعاىل وكالمُه النقطةُ األوىل –) أوالً ( 

إلدراِك هذِه احلقيقِة . .... وليست قَولَه، تعاىل فقطْالكُُتُب السماويةُ اُألخرى هي كَالُم اِهللا
لَحاِت  ال حسب املُصطَ، حسب البياِن القرآين،علينا أنْ ُندِرك الفارق بني الكَالِم والقول

  وقد بينُت ذلك ِبشكٍل ُمفَصٍل يف النظريِة الثالثة. .الوضعيِة اليت ُحِسبت على اإلسالم
  ..)احلق املطلق  ( 

والقَولُ هو ِصياغةُ هذا . .الكالُم هو املعىن الكاِئُن يف الذات. .ِباخِتصاٍر شديد.. 
ِويداخلَ هذه الذات،املعىن يف قاِلٍب لُغ واللفظُ هو إخراُج الكالِم املَُصوِغ بقاِلٍب . . وذلك

ِوية،لُغواملاد ِإخراُج القَوِل من الذاِت إىل اخلارِج يف عاِمل اِحلس يقولُ تعاىل. . أي ُهو:   
 $ ¨Β àá Ï ù= tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹ Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã  ]ِكُن صياغُتُه . . ] ١٨ : قفالكالُم ذاُتُه ُيم

يف أكثَرِويمن قاِلٍب لُغ ..   
 ، أي هي كالُم اِهللا تعاىل، هي معىن ِمن اِهللا تعاىل– مجيعاً –الكُُتُب الساِبقَةُ .. 

 واإلجنيلُ صاغَُه عيسى عليه ، فالتوراةُ صاغَتها املالئكةُ،ولكنها من ِصياغِة املخلوقات
 ِلُيبين كُلياِت النص الرسولُ  شأُنُه بذلك شأنُ احلديِث الصحيِح الذي نطَق به ،السالم
وبالتايل فَِصياغَُتها اللُغويةُ . . وقولُ املخلوقات،إذاً الكُتُب السابقةُ كَالُم اِهللا تعاىل. .القرآين

ملْ يتحد اُهللا ولذلك . . ِصياغِة ما عِلمتُهتتناسُب مع ِعلِْم هذه املخلوقات ومع قُدرِتها على
اِبقَةتعاىل البشرِة السماِويِمثلَ ُنُصوِص الكُُتِب الس ُن لنا اُهللا تعاىل . . ِبأن يأتوا بنصومل ُيبي

  ..يف ِكتاِبِه الكرِمي أنّ الكُُتب السماِويةَ األخرى من قوِلِه تعاىل



  

٣٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

يِة شأنه بذلك شأنُ الكُتِب السماِو( بينما القرآنُ الكرمي هو كالم اهللا تعاىل .. 
ولذلك . . فاُهللا تعاىل هو من صاغَ القرآنَ الكرمي، وهو أيضاً قَولُ اِهللا تعاىل،)اُألخرى 

  . .يتحدى اُهللا تعاىل اإلنس واِجلن على أن يأتوا ِبنص كالنص القرآين
≅  :يقولُ تعاىل..  è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ 

Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß   ]٨٨ : اإلسراء .[   
 يف أكثر من موِضٍع يف القُرآِن ،وقد بين اُهللا تعاىل أنّ القرآنَ الكرمي قَولُه جلّ وعال.. 
   óΟn=sùr& (#ρã−/£‰tƒ tΑöθs)ø9$# ôΘr& Οèδu™!%y` $̈Β óΟs9 ÏNù'tƒ ãΝèδu™!$t/#u™ t⎦,Î!̈ρF{$#  :يقولُ تعاىل. .الكرِمي ذاِته

ويقولُ . . ]٥ :املزمل[    $̄ΡÎ) ’Å+ù=ãΖy™ šø‹n=tã Zωöθs% ¸ξ‹É)rO  :ويقولُ تعاىل. . ]٦٨ :املؤمنون[  
…   :تعاىل çµ ¯Ρ Î) ×Α öθ s) s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪  $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ ÷“ oλ ù; $$ Î/   ]١٤ – ١٣ :الطارق .[   

  
אא

א(())א((
))א

א אא א
   

 تكمن يف انفراِد القرآِن ، اليت بينها القرآنُ الكرمي أيضاًالنقطَةُ الثانيةُ –) ثانياً ( 
ِرك مع الكُتِب السماِويِة  يف حني يشت،)من الفعل نزلَ ( الكرِمي بالترتيِل من ِعنِد اِهللا تعاىل 

  ..)من الفعل أنزلَ ( اُألخرى كونِه منزالً من عنِد اهللا تعاىل 
 ، الفارق بني اإلنزاِل والترتيل،)سلِّم اخلالص ( وقد بينت يف النظريِة السادسِة .. 

 ))  أنزلَ:من الفعل ((  إنَّ إنزالَ األمِر أو الشيِء:وأقولُ اآلن باختصاٍر شديد. .ِبشكٍل مفَصل
 ِلجعِلِه مسخراً ، يعين تحولَه مبا يوافق قوانني الساحِة اليت أُنزلَ إليها،من ساحٍة إىل ساحة

  ..داخلَ إطاِر هذِه الساحة



  

٣١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  

א א א א )א(א

א א )(א

א א א א )א(א
  

  
 ال يعين ،من ساحٍة إىل ساحة)) من الفعل نزلَ (( بينما ترتيلُ األمِر أو الشيء .. 

فالتنزيلُ يعين ثبات ماهيِة . .يف حتوِل ماهيِة املُنزل كما هو احلالُ ،تحوالً يف ماهيِة املُنزل
  ..املُنزل ما بني ساحيت التنزيل

  

א א א )(א

א )(א

א א א )(א
  

 وهناك الكثري من اآلياِت الكرميِة ،فالقرآنُ الكرمي انفرد بالترتيِل من عنِد اِهللا تعاىل.. 
$  : منها على سبيِل اِملثال،اليت تبين ذلك ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã tβ# u™ ö à) ø9 $# Wξƒ Í”∴ s?    

   ]. ٢٣ :اإلنسان[                                                                         
 ال نرى نصاً قُرآنياً واِحداً يشري إىل ترتيِل أي من الكُتِب السماِويِة ذاِتهيف الوقِت و.. 

 ولكن  ِبصيغِة املبين ،وهناك نص واِحد يبين ترتيلَ التوراة. ....اُألخرى من ِعنِد اِهللا تعاىل



  

٣٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

≅‘ *  : وذلك يف قوِلِه تعاىل،للمجهول ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ω Î) $ tΒ 

tΠ § ym ã≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) 4’ n? tã ⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9 $# 3 ö≅ è% (#θ è? ù' sù Ïπ1 u‘ öθ −G9 $$ Î/ !$ yδθ è= ø? $$ sù β Î) 

öΝ çGΖ ä. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹   ]٩٣ : آل عمران [. .  
 وبني التنزيِل الذي ،فما بني القَوِل الذي حتدثنا عنه يف النقطِة السابقَِة. .وهكذا.. 

 ،هج راِبطٌ يتعلَّق بكوِن القرآِن الكرِمي معِجزةً ملتحمةً باملن،نتحدثُ عنه يف هذه النقطة
. . دون أي حتوٍل أو تغيري، كما هو متاماً يف اللوِح احملفوظ،ونصاً مصوغَاً من عنِد اِهللا تعاىل

فالقرآنُ الكرمي كما هو دون أي حتوٍل نزل من اللوح احملفوظ بصياغِته اليت صاغه اُهللا تعاىل 
  . .ماوية وانفراِدِه عن باقي الكتِب الس،وهنا مكمن معِجزِتِه. .ا

 راِبطٌ يتعلّق بكوِن القرآِن الكرِمي منهجاً يريد اهللا تعاىل من ،وما بني الكالِم واإلنزاِل.. 
فالكُتب . .ولذلك.... .البشِر أنْ يتِبعوا أحكامه اليت يبينها ويسخرها بني أيدي العباد

 يف الوقِت ،ِد اِهللا تعاىل كونها مناهج عبادةالسماويةُ مجيعها دونَ استثناٍء أُنِزلت ِمن عن
ونه معجزةً ملتحمةً  ك،الذي ينفِرد فيه القرآنُ الكرمي بالترتيِل من عنِد اِهللا تعاىل

  :ويف النصني القُرآنيني التاليني أكرب دليٍل على ذلك.. ...باملنهج
 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  

  ..ويقولُ تعاىل. . ]٣ :آل عمران[ 
 $ 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%   ]١٣٦ :اء النس .[   

א אא

אאא א
  

  تكمن يف انفراِد القرآِن، اليت بينها القرآنُ الكرمي أيضاًالنقْطَةُ الثالثةُ –) ثالثاً ( 
  .. .الكرِمي ِبعمِق التأويِل الذي ال يعلَمه إالّ اُهللا تعاىل



  

٣٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وملّا كانت قُدرةُ املخلوقاِت ،لَما كانت ِصياغةُ الكُتِب اُألخرى من املخلوقاِت.. 
فهذا يعين أنّ الدالالِت اليت حيِملُها النصُّ يف الكتِب السماوية اُألخرى . .محدودةً
حمدودةٌ وضمن إطاِر  – كَِفكْر –فالكُتب السماِويةُ األخرى دالالتها .. .لذلك و،محدودةٌ

  ..أزمنٍة محددة
 وملّا كانَ ِعلم اِهللا تعاىل ال تحيطُ به ،وملَّا كانت ِصياغةُ القرآِن الكرِمي ِمن اِهللا تعاىل.. 

 الدالالت اليت حيِملُها النصُّ  كانت، وِنهايةُ قُدرِتِه فوق حدوِد إدراِكِهم،املخلوقات
وقد بين اُهللا تعاىل يف كتابه . .وال يمِكن للمخلوقاِت أن تحيطَ ا.. .القرآينُّ ال متناهية
  ..يقولُ تعاىل. .الكرمي هذه احلقيقةَ

 ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ï uΖ s9 ã ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ 

öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ  ]ويقولُ تعاىل. .] ١٠٩ : الكهف. .  
 öθ s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ >ο t yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ ßϑ tƒ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9 çt ø2 r& $ ¨Β 

ôN y‰ Ï tΡ àM≈ yϑ Î= x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Ì“ tã ÒΟŠ Å3 ym   ]٢٧ : لقمان .[   
  :يقولُ تعاىل. .وبالتايل فالقرآنُ الكرمي حيِملُ ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء يف هذا الكون. .
  $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x«   ]فالنصُّ . .وهكذا... .. ]٨٩ :النحل

   :القرآينُّ ذاته حيِملُ عمقَني
  . .اً ظاهراً محكَماًحيملُ عمق  – ١
. . ِنهايته عمق التأويِل الذي ال يعلَمه إالّ اُهللا تعاىل، حيملُ عمقاً باِطناً متشاِبهاً– ٢

   :يقولُ تعاىل
 uθ 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 ( $ ¨Β r' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ u™ !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ï ø9 $# u™ !$ tó ÏG ö/ $# uρ 

⎯ Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã 

$ uΖ În/ u‘ 3 $ tΒ uρ ã ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $#   ]٧ : آل عمران .[   
 ألنَّ ، غري صحيح،فالذهاب إىل تجزِئِة نصوِص القرآِن الكرمي إىل محكٍَم ومتشاِبه.. 

حكَمِته مِبكُلي يقولُ تعاىل. .القُرآنَ الكرمي:   
  !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n= Å_Á èù ⎯ ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym A Î7 yz   ]١ : هود .[   



  

٣٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

   :يقولُ تعاىل. .والقرآنُ الكرمي بكليته حيِملُ عمقاً متشاِبهاً. .
 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 .[   
وقد بين اُهللا . .ينفِرد القرآنُ الكرمي ِبعمِق التأويِل الذي ال يعلمه إالّ اُهللا تعاىل. .إذاً.. 
   :يقولُ تعاىل. .اىل هذه احلقيقةَ يف مكاٍن آخرتع
 ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈ oΨ ù= ¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù= Ïæ “ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) … ã& s#ƒ Íρ ù' s? 4 tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθ à) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθ Ý¡ nΣ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u™ !% y` ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/ ≅ yγ sù $ uΖ ©9 ⎯ ÏΒ u™ !$ yè x ä© (#θ ãè x ô± uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρ r& –Š t çΡ Ÿ≅ yϑ ÷è uΖ sù u ö xî “ Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρ ç Å£ yz öΝ åκ |¦ àΡ r& ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç tI ø tƒ  ]٥٣  – ٥٢ : األعراف .[   
 – حيثُ ينفرد ذه الصفِة عن باقي الكتِب السماوية – الكرِمي تأويلُ القرآِن. .إذاً.. 

  ..ال يأيت إالّ يف اآلخرة
  

א אא
א(( א(())א ))א

א אא א

  
 حباجٍة إىل املزيد من األدلّة       وبالتايل هو  ،خمتصر جداً  تعريفُك للكالم والقول     :٨س  

  ..اليت توضح ما ذهبت إليه يف ذلكوالرباهني 
 هو التعريف   ،ملسائِل احملمولِة بظاهر النصِّ القرآين    التعريف السليم أليِّ مسألٍة من ا     .. 

         ِة احلاملِة للكلماِت اليت تصفمسأليت  . . املسألة تلكاملُستنبطُ من النصوِص القرآني وتعريف
 يكون من خالِل استشفاِف املعىن من النصوِص القرآنيِة احلاملِة للكلماِت           ،الكالِم والقول 

  ..) ل ، و،ق ( ،) م ،ل ،ك ( :املتفرعِة عن اجلذرين
 يشملُ املعىن الكـائن يف الـذاِت        ،الكلمةُ تدور دالالتها يف إطاٍر واسٍع من املعىن       .. 
  :يقولُ تعاىل. .املتكلِّمة



  

٣٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ï uΖ s9 ã ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ 

öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ  ]١٠٩ : الكهف .[   
  .. هو املعاين والدالالت الكائنةُ يف ِعلِْم اهللا تعاىل،فأقرب ما تعنيه الكلمات هنا.. 
  :ويف قوِله تعاىل.. 
 #© ¨L ym # sŒ Î) u™ !% y` ãΝ èδ y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθ ãè Å_ ö‘ $# ∩®®∪ þ’ Ìj? yè s9 ã≅ yϑ ôã r& $ [s Î=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù 

àM ø. t s? 4 Hξ x. 4 $ yγ ¯Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% ( ⎯ ÏΒ uρ Ν Îγ Í← !# u‘ uρ îˆ y— ö t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ    

  ]. ١٠٠ – ٩٩ : املؤمنون[                                                                           

 Hξ القرآنية   نرى أنَّ العبارةَ  ..  x. 4 $ yγ ¯Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% (  هـا داللـةٌ      : تعينكالّ إن 
  ..ا ناطقصائغها وهو  ،ومعاٍن يريدها القائلُ

أي . . الصورِة وجوهر املسألِة اليت تريد الذات املتكلّمةُ إجيادها        والكلمةُ هي ماهيةُ  .. 
  ..تتعلّق مبعًىن تريده الذات املتكلّمة

 çµ ø? yŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># t ós Ïϑ ø9 $# ¨β r& ©! $# x8 ç Åe³ u; ãƒ 4© z ós u‹ Î/ $ P% Ïd‰ |Á ãΒ 

7π yϑ Î= s3 Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# # Y‰ Íh‹ y™ uρ # Y‘θ ÝÁ ym uρ $ wŠ Î; tΡ uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#   ]٣٩ : آل عمران .[   
 øŒ Î) ÏM s9$ 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 $#   ]٤٥ : آل عمران .[  
 – عند البـشر     – فإنَّ التعبري بالرمِز     ،وملّا كانت الكلمةُ متعلّقةً مبعًىن تريده الذات      .. 
  .. أي عن املعىن الكائن يف الذاِت املتكلِّمة،عبري عن الكالمسبيلٌ للت
 tΑ$ s% Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ# u™ ( tΑ$ s% y7 çG tƒ# u™ ω r& zΟ Ïk= x6 è? }¨$ ¨Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& ω Î) # Y“ øΒ u‘ 3    

  ]. ٤١ : آل عمران[                                                                                  

 .. لُ فهو صياغةُ الكلمِة بقالٍب لغويا القودةأملغٍة حمد ربوهذا مـا  ، داخلَ الذات ع 
  :يتجلّى يف قوِله تعاىل

 # sŒ Î) uρ 4‘ n= ÷G è? óΟ Îγ ø‹ n= tæ $ oΨ çF≈ tƒ# u™ (#θ ä9$ s% ô‰ s% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ öθ s9 â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ   ïχ Î) !# x‹≈ yδ 

Hω Î) ç ÏÜ≈ y™ r& t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $#   ]٣١ : األنفال .[  
 öθفالعبارةُ القرآنيةُ   ..  s9 â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ    لو نشاُء لصغنا قوالً مثـل       : تعين 
  ..هذا القول



  

٣٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..      ةُ للمعىن الكائِن يف الذات يف قالٍب لغويبغض النظـر  ،والقولُ هو الصياغةُ اللغوي 
  . .فالقولُ قد يبقى داخلَ الذات. . خارج الذاتعن إخراج هذا القوِل

 tβθ ä9θ à) tƒ uρ þ’ Îû öΝ Íκ Å¦ àΡ r& Ÿω öθ s9 $ uΖ ç/ Éj‹ yè ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ ãΑθ à) tΡ 4 öΝ ßγ ç6 ó¡ ym æΛ ©⎝ yγ y_ $ pκ tΞ öθ n= óÁ tƒ ( 

}§ ø♥ Î7 sù ç ÅÁ yϑ ø9 $#   ]ادلة٨ : ا .[   
 šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ ω 

4’ n? ö7 tƒ   ]١٢٠ : طـه .[   

  ..وقد خيرج القولُ خارج الذات ليكون شاهداً على قاِئِله.. 
 öθ s9 uρ â™ !$ t± nΣ óΟ ßγ s3≈ oΨ ÷ƒ u‘ V{ Ο ßγ tG øù t yè n= sù óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡ Î0 4 óΟ ßγ ¨Ψ sù Ì ÷è tG s9 uρ ’ Îû Ç⎯ ós s9 ÉΑ öθ s) ø9 $# 4 ª! $# uρ 

ÞΟ n= ÷è tƒ ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r&   ]٣٠ : حممد .[  
  ..القولُ مسألةٌ جمردةٌ عن خروِجِه من النفس أو بقاِئِه داخلَ النفس. .إذاً.. 

  Ö™ !# uθ y™ Ο ä3Ζ ÏiΒ ô⎯ ¨Β § |  r& tΑ öθ s) ø9 $# ⎯ tΒ uρ t yγ y_ ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ tΒ uρ uθ èδ ¥# ÷‚ tG ó¡ ãΒ È≅ øŠ ©9 $$ Î/ 7> Í‘$ y™ uρ 

Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/   ]١٠ : الرعد .[  
 (#ρ • Å  r& uρ öΝ ä3 s9 öθ s% Íρ r& (#ρ ã yγ ô_ $# ÿ⎯ Ïµ Î/ ( … çµ ¯Ρ Î) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ Á9 $#  ]١٣ : امللك .[  

 بغِض النظِر عن إمياِن     ،والقولُ هو مجرد الصياغِة اللغويِة للمعىن الكائِن يف الذات        .. 
 يف  ،خِرجه من فمه  فقد يصوغُ اإلنسانُ قوالً وي    . . أم عن عدِم إمياِنِه به     ،اإلنساِن ذا املعىن  

  ..الوقت الذي يضمر يف قلبه نقيض ما صاغَه
 tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ   ]٧٨ : آل عمران .[   
 šχθ ä9θ à) tƒ Ν Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷æ r& $ oÿ Ï3 tβθ ßϑ çF õ3 tƒ    

  ]. ١٦٧ : آل عمران[                                                                        

 # sŒ Î) x8 u™ !% y` tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t s9 «! $# 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θ ß™ t s9 

ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ ¨β Î) t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9  ]١ : املنافقون .[  
 هو صـياغةُ    :والقَولُ. . هو الداللةُ واملعىن الكائن يف الذاِت املتكلّمة       :الكالم. .ذاًإ.. 

  ..هذا الكالِم بقالٍب لُغوي عرب لغٍة حمددة
 ووصفُها يف كتاِب اِهللا     ، تكون قد مرت مبرحليت الكالم والقول      ،فكلُّ كلمٍة مقولةٍ  .. 

. . هو وصفها كصياغٍة بقالٍب لغـوي ،ل ووصفها كقو، هو وصفها كمعىن  ،تعاىل ككلمة 



  

٣٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وهذان املصطلحان متداخالن فيما بينهما لدرجٍة ختتلطُ فيها على من مل يتبع منهج البحِث              
 ذلك املنهج الذي يعتِبر القرآنَ الكرمي املعيار األولَ واألخـري           ،السليِم يف كتاِب اِهللا تعاىل    

 ..ِلفَهِم دالالِته
 سواٌء تعلَّق ذلك بـاِهللا سـبحانه        ، من أنَّ املعىن املُجرد للقوِل واحد      وعلى الرُّغمِ .. 

علينا أنْ ندرك الفارق بني قَوِل اهللا تعـاىل         . .على الرُّغِم من ذلك   . .وتعاىل أم باملخلوقات  
 ذلك الفارق الذي يعود إىل الفارق بـني     ، وبني قَوِل املخلوقات من جهٍة أُخرى      ،من جهة 

فاهللا سبحانه وتعاىل يعلـم     . . وال يعود إىل القوِل كمعًىن مجردٍ      ،عاىل وبني املخلوقات  اهللا ت 
 وِعلْمه جلَّ وعال أكرب مـن ِعلْـِم   ،علماً مطلقاً حقيقةَ املعاين الكائنة يف ذوات املخلوقات  

ذه املعاين   وقدرته سبحانه وتعاىل على صياغِة ه      ،تلك املخلوقات باملعاين الكائنة يف ذواِتها     
 أكرب من قدرة املخلوقـات      ، هي قدرةٌ مطلقةٌ   ، بقالٍب لغوي  الكائنِة يف ذوات املخلوقات   

  . .على صياغِة املعاين الكائنِة يف ذواِتها
فقولُ اهللا تعاىل قَولٌ مطلق يصور تصويراً مطلقاً حقيقةَ املعاين والدالالت         . .من هنا .. 

 سواٌء كانَ قَولُ اهللا تعاىل صياغةً ملعاٍن يريد جلّ وعال نقلَهـا             ،عالاحملمولِة يف قَوِله جلَّ و    
 أم كان قولُ اهللا تعاىل تصويراً ألحداٍث وقَـصٍص وقعـت مـع              ،مباشرةً إىل املخلوقات  

  ..املخلوقات
هذه القصيدةُ  . .لنتصور أنَّ شاعراً قال قصيدة    . .ىل أذهاننا ولتقريب هذه احلقيقة إ   .. 

ولو نطق إنسانٌ آخـر ـذه       . . للمعاين الكائنِة يف ذاِت الشاعر     ،غويةٌ بلغٍة ما  هي صياغةٌ لُ  
 لكان قد نقلَ نقالً حرفياً الصياغةَ اللغويةَ الـيت          ،القصيدة حبرفيِتها اللغويِة اليت صيغت ا     

بغض النظر   ، أي لكان قد قالَ قَولَ الشاعر حبرفيته       ،صاغَها الشاعر للمعاين الكائنِة يف ذاِته     
  ..عن حدوِد إدراِكه للمعاين الكائنة يف ذاِت الشاعر

 ..           ِة ذاِتها اليت نطقها الشاعرهذا اإلنسانُ هذه القصيدةَ باحلرفي مـا   ،ولو مل ينطقإن 
 لكان قد صاغ صياغةً لُغويةً ما أدركه هو من     ،نطقَها باملعىن الذي أدركَه من هذه القصيدة      

 يف هذه   – وبالتايل فقولُه    ،لُه يف هذه احلالِة ال يطابق قولَ الشاعر        فقو ،معاين تلك القصيدة  
. . إنما هو قَولُ املعاين اليت أدركَها من قَوِل الـشاعر          ، ليس قولَ قَوِل الشاعر ذاِته     –احلالة  



  

٣٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  لُهِل الشاعر    ، كتعبٍري عن تلك القصيدة    – يف هذه احلالة     –وقوأدىن من قَو ،    ألنَّ الـشاعر 
  ..لم من غِريه من املخلوقات مبا يف داخله من معاٍن صاغَها بتلك القصيدةأع

 حـني   ، ونريد نقلَها إىل لغِتنـا     ، يف لُغٍة أُخرى   مصوغةًوربما تكونُ هذه القصيدةُ     .. 
 وبالتـايل ال    ،ذلك نكون قد صغنا قوالً يف لغتنا للمعاين اليت أدركناها من تلك القـصيدة             

 فمهما كنا بارعني يف القول ال نستطيع أنْ نقولَ القَـولَ            ،الشاعر ذاِته نكونُ قد قلنا قَولَ     
  ..ذاته يف لغٍة أُخرى

 ،أنَّ اهللا تعاىل يريد صياغةَ املعاين الكائنِة يف ذات الشاعر يف قالٍب لُغوي            . .لنتخيل.. 
 ، على الصياغة  حني ذلك سيكونُ قولُ اهللا تعاىل صياغةً مطلقةً تتناسب مع قدرة اهللا تعاىل            

وذلك للمعاين الكائنة يف ذات الشاعر واليت يعلمها اهللا تعاىل علماً مطلقاً أعظم بكثٍري من                
وبالتايل سيكونُ قولُ اهللا تعـاىل تـصويراً        . .ِعلِْم الشاعر ذاِته لتلك املعاين الكائنة يف ذاِته       

فالـصياغةُ اللغويـةُ    . .الشاعرمطلقاً ال يزيد وال ينقص عن حقيقِة املعاين الكائنة يف ذات            
 بنسبٍة ،املفترضةُ ِمن ِقبِل اِهللا تعاىل لتلك القصيدِة أعلى من صياغِة الشاعِر ذاِته هلذه القصيدة 

 وهـي   ،هي ذاتها الفارق بني ِعلِْم اهللا تعاىل وعلِم الشاعر للمعىن الكائن يف ذات الشاعر             
  ..صياغة وبني قدرة ذلك الشاعرذاتها النسبةُ بني قدرِة اهللا تعاىل على ال

فالنصوص القرآنيةُ اليت تصور لنا قَولَ املخلوقات وتفاعلَها مع األحداث          . .لذلك.. 
 إنما تـصورها تـصويراً      .. تلك املخلوقات اليت هلا لغاتها املختلفة      ..يف القَصِص القرآنية  

 وبالتـايل   ،كائنِة يف ذواِت تلك املخلوقات     صياغةً لغويةً مطلقةً للمعاين ال     مصوغاً ،مطلقاً
 فما ينقلُه اهللا تعاىل لنا هو       ،ليس مهماً أن نعرف ماهيةَ اللغِة اليت نطقت ا تلك املخلوقات          
 واليت يعلمها اهللا تعـاىل      ،الصياغةُ املطلقةُ حلقيقِة املعاين الكائنِة يف ذواِت تلك املخلوقات        

  ..لِم تلك املخلوقات اعلماً مطلقاً أكرب بكثري من ع
 من أخوة أخحيث يقولُ . .يف قصِة يوسف عليه السالم. .فعلى سبيِل املثال.. 
#)  : ألخوِتهيوسف þθ ãè Å_ ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ ä9θ à) sù !$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ χ Î) y7 uΖ ö/ $# s− t y™ $ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− ω Î) 

$ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t⎦⎫ Ïà Ï≈ ym   ]وذلك بأن ينقلوا ألبيهم قولَه. . ]٨١ :يوسف: 
 !$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ χ Î) y7 uΖ ö/ $# s− t y™ $ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t⎦⎫ Ïà Ï≈ ym .. .

 يكونون قد قالوه ،كما هو متاماً دون أي تغيٍري أو تبديلهذا القول  ألبيهم حينما ينقلونَ



  

٣٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$! . .أخيهم أي يكونون قد قالوا قَولَ ،أخوهمحليثيِة اليت نطق ا با tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ χ Î) y7 uΖ ö/ $# 

s− t y™ $ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t⎦⎫ Ïà Ï≈ ym ..  
 ،قوِل أخيهم إنْ صاغوا ألبيهم قَوالً من عندهم ينقلون به ما أدركوه من            . .ولكن.. 

 ،أخـيهم   املعاين اليت حيملها قولُ     ما أدركوه من   صاغوا يف قالب لغوي   ينئٍذ يكونون قد    ح
 قالوا معاين نقلت إىل ذواِتهم من قوِل      – يف هذه احلالة     – ألم   ،وال يكونون قد قالوا قَوله    

  ..أخيهم
 ،ربيـة الفطريـة    اللغةُ والصياغةُ اللغويةُ اليت نراها يف القرآِن الكرمي باللغِة الع          ..إذاً.. 

   رصوةً من التاريخ   واليت تطُ أن تكونَ      ،أحداثاً قصصيرشتا    ِبذاِتهي  ال ي تها نطقها وحبرفي
 تعاىل ينقلُ لنا عرب صياغٍة لُغويٍة مطلقٍة حقيقةَ املعاين الكائنـة      فاُهللا ،أشخاص تلك القَصص  

  .. تعاىل علماً مطلقاً تلك املعاين اليت يعلمها اهللا،يف ذواِت القائلني
#)  :فصياغةُ اهللا تعاىل لآليِة الكرمية    ..  þθ ãè Å_ ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ ä9θ à) sù !$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ χ Î) y7 uΖ ö/ $# 

s− t y™ $ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t⎦⎫ Ïà Ï≈ ym   ]ــف ــي ، ]٨١ :يوس  ه
 تلـك   ،القائل الكائنة يف ذاِت     وذلك للمعاين ةُ املتعلّقةُ بعلِمه املُطلِق     صياغةُ اهللا تعاىل املُطلق   

 ليس كَِعلِْم اهللا    ، باملعاين الكائنِة يف ذاِته    القائل فعلم   ، ذاته القائلُالصياغة اليت ال يقدر عليها      
  . . على صياغة هذه املعاين ليست كقدرة اهللا تعاىلالقائل وقدرةُ ،تعاىل ذه املعاين

يف كلِّ القَصِص القرآنية يصور اُهللا تعاىل لنا تصويراً مطلقاً باللغـِة الفطريـِة        . .إذاً.. 
 حقيقةَ  – ا   – يصور لنا    ،الكاملِة التامِة اخلاليِة من أي عيٍب أو نقص واملوحاِة من السماء          

حداث واملعاين الكائنة    تلك األ  ،األحداِث واملعاين الكائنِة يف ذواِت أشخاِص تلك القَصصِ       
ولذلك فالتصوير القرآينُّ تصوير    . .يف الذوات املخلوقة واليت يعلمها جلَّ وعال علماً مطلقاً        

  ..مطلق لتلك األحداث والقَصص
“  :لو أخذنا العبارةَ القرآنية..  Î) þ’ În1 u‘ uρ … çµ ¯Ρ Î) A, ys s9 ( ، وذلك اآليِة الكرميةمن :    
 * š tΡθ ä↔ Î6 .⊥ tF ó¡ tƒ uρ <, ym r& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) þ’ În1 u‘ uρ … çµ ¯Ρ Î) A, ys s9 ( !$ tΒ uρ Ο çFΡ r& š⎥⎪ Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/    
. . كوا جزءاً من آيٍة كرميٍة يف كتاِب اِهللا تعاىل، لرأيناها قَولَ اهللا تعاىل،] ٥٣ : يونس[

≅  نراها مسبوقةً بكلمة ،ولكن هذه العبارة القرآنية كقوٍل هللا تعاىل è% .. فعندما 
  : املشككني بصدِق نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل قائالً هلميخاطب الرسولُ 



  

٤٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  “ Î) þ’ În1 u‘ uρ … çµ ¯Ρ Î) A, ys s9 ( ،ذا األمر لَ اهللا تعاىل اخلاصأي ، يكون بذلك قد نقلَ هلم قو 
ي يكونُ قد قالَ هلم أ. .يكونُ قد قال هلم هذا القول كما هو متاماً دون تغيٍري أو تبديل

  ..قَولَ اِهللا تعاىل كما هو متاماً دون أي تبديٍل أو تغيري
 فحينئٍذ ،وإنْ قال هلم قَوالً يصوغه هو للمعاين اليت يدركُها من هذه العبارة القرآنية         .. 

ـ    – يف هذه احلالِة املفترضة      – إنما يكون    ،ال يكون قد قالَ هلم قَولَ اهللا تعاىل        م  قد قالَ هل
  .. أدركه من املعاين الكائنِة يف قَوِل اهللا تعاىلِمماقَولَه الذي صاغه 

 Èβ : يف رده على الكافرينوكذلك األمر بالنسبِة لقوِل الرسول ..  Î) … çµ çG ÷ƒ u tI øù $# 

¥’ n? yè sù ’ ÍΓ# t ô_ Î) O$ tΡ r& uρ Ö™ ü“ Ì t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ Ì øg éB    ]هذا، ]٣٥ :هود ِل  هو نقلٌ ، فقولُهحريفٌّ ِلقو
ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية مسبوقةً . .اهللا تعاىل الذي يأمر رسولَه بنقِله إىل البشر

≅  :بكلمة è% . .يقولُ تعاىل:  ôΘ r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù $# ( ö≅ è% Èβ Î) … çµ çG ÷ƒ u tI øù $# ¥’ n? yè sù ’ ÍΓ# t ô_ Î) 

O$ tΡ r& uρ Ö™ ü“ Ì t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ Ì øg éB    ]٣٥ :دهو .[   
$!  : على مسألِة اخلمر وامليسروكذلك األمر يف إجابِة الرسول ..   yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) 

× Î7 Ÿ2 ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç t9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè ø ¯Ρ 3 ، ُالرسول رؤمل الذي يفهذا القو 
تبديٍل أو تغيٍري ل، بقوِله للبشر ِل اهللا تعاىل هو نقلٌ حريفٌّ دون أياُهللا ،قو حيث يأمر 

 تعاىل رسولَه كلمة بنقِل هذا القوِل عرب  ≅ è% . .يقولُ تعاىل:  
 * y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑ y‚ ø9 $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

!$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç t9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè ø ¯Ρ 3 š tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθ ø yè ø9 $# 3 š Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# 

ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ©3 x tF s?   ]٢١٩ : البقرة .[  

 هو ،النطق بالقوِل كما هو متاماً دون أي تغيٍري أو تبديٍل يف صياغِته اللغوية. .إذاً.. 
. .أي هو قَولُ هذا القول يف الساحِة املنقوِل إليها ،نقْلُ هذا القَوِل من ساحٍة إىل ساحة

والقرآنُ الكرمي الذي صاغَه اهللا تعاىل صياغةً مطلقةً حتدى ا اإلنس واجلن على أن 
  :يصوغوا نصاً من مثِله

 óΟ n= sù r& (#ρ ã −/ £‰ tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ôΘ r& Ο èδ u™ !% y` $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u™ !$ t/# u™ t⎦, Î! ¨ρ F{ $#   ]٦٨ : املؤمنون .[   
 $ tΒ ãΑ £‰ t7 ãƒ ãΑ öθ s) ø9 $# £“ t$ s! !$ tΒ uρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9  ]٢٩ : ق .[   
 $ ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ š ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO  ]٥ : املزمل .[   



  

٤١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 … çµ ¯Ρ Î) ×Α öθ s) s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ ÷“ oλ ù; $$ Î/   ]١٤ – ١٣ : الطارق .[  
لذي متّت صياغته من ِقبِل الذات اإلهليِة يف ساحٍة أعلى من عاملي األمِر             هذا القولُ ا  .. 
 الروح األمني الذي ينتمـي إىل عـامل   ، قالَه كما هو متاماً دون أي تبديٍل أو تغيري      ،واخللق
 كبـشٍر    إىل الرسوِل حممٍد     ، إىل عاِملهِ  ، من الذات اإلهلية   ، أي نقلَه كما هو متاماً     ،األمر
  : يقولُ تعاىل..تمي إىل ساحٍة أدىن هي عاملُ اخللقين

 … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x. ∩⊇®∪ “ ÏŒ >ο §θ è% y‰Ζ Ïã “ ÏŒ Ä¸ ö yè ø9 $# &⎦⎫ Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ •Β §Ν rO 

&⎦⎫ ÏΒ r&   ]٢١ – ١٩ : التكوير .[  
 ..      دلُ الذي تلقّاه حمموهذا القو   ليهـا   وهي الساحةُ اليت ينتمي إ     ، من ساحٍة أعلى

 هي ساحةُ عاِمل اخللِْق اليت ينتمي       ، للبشر يف ساحِة أدىن     قالَه   ،الروح األمني عليه السالم   
. . كما هو متاماً دون زيادة أو نقصاٍن أو تغيٍري يف ماهيِة صـياغته              أي قالَه    ،إليها البشر 

  لُهفقو            قوِل املرتّل إليه من     للقرآن الكرمي هو نقلٌ كاملٌ دون تغيٍري أو تبديٍل أو حتويل لل
  : يقولُ تعاىل..رب العاملني

  … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9 Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ 

ÉΑ öθ s) Î/ 9⎯ Ïδ% x. 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ©. x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒ Í”∴ s? ⎯ ÏiΒ Éb> §‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $#   ]٤٣ – ٤٠ : احلاقة .[  
 إنَّ القرآنَ الكرمي ميتاز عن الكتب السماويِة األخرى بكوِنِه قَولَ           :فنحن عندما قُلنا  .. 
 إنما اعتمدنا بقوِلنا هذا علـى بـراهني         ، ويشترك معها بكوِنه كالم اهللا تعاىل      ،اهللا تعاىل 

تعاىل الـذي صـاغَه     فلو مل يكن القرآنُ الكرمي قولَ اِهللا        . .مستنبطٍة من كتاِب اِهللا تعاىل    
 صياغةً مطلقةً تتعلّق بقدرِته املُطلقِة على صياغِة املعاين اليت يعلمها           ،سبحانه وتعاىل مباشرة  

 لَما حتدى اُهللا تعاىل اإلنس واجلن على أنْ يأتوا بنص مـن             ، لو مل يكن ذلك    ،علماً مطلقاً 
 ،عجزةَ الرسالِة اخلامتِة للبشريِة إىل قياِم الساعة ولَما كان القرآنُ الكرمي م،ِمثِْل القرآن الكرمي

لو مل يكن القرآنُ الكرمي قَولَ اهللا    .... . يف ذاِت النص القرآين    ،حيث تلتحم املعجزةُ باملنهجِ   
 لَما كُنا سنرى ما سنراه إن شاَء اهللا تعاىل من معجزٍة عدديٍة يف هذا        ،تعاىل وصياغته املُطلقة  

  ..احلوار



  

٤٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

فكيف تربهن لنا من    . . تعريفك لإلنزال والترتيل خيالف املوروثَ التفسريي      :٩س  
  .. على صحِة ما ذهبت إليه يف هذا األمر ؟،كتاِب اهللا تعاىل

 فالنـصوص   ، من كتاِب اهللا تعـاىل     – أيضاً   –تعريفُنا لإلنزال والترتيل مستنبطٌ     .. 
 سواٌء ما يتعلّق بالقرآن الكرمي      ، وللفعل نزل وتفرعاِته   ،القرآنيةُ احلاملةُ للفعل أنزلَ وتفرعاِته    

  .. كُلُّها تؤكِّد صحةَ تعريِفنا واستدالِلنا،أم بأي مسألٍة أُخرى
 هو جعلُه مسخراً يف إطاِر قـوانني        ،إنَّ إنزالَ األمِر أو الشيِء من ساحٍة إىل ساحة        .. 

  :اىليقولُ تع. .الساحة اليت متَّ اإلنزالُ إليها
 š∅ ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# \' s!θ ßϑ ym $ V© ó sù uρ 4 (#θ è= à2 $ £ϑ ÏΒ ãΝ ä3 x% y— u‘ ª! $# Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? ÏN≡ uθ äÜ äz 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇⊆⊄∪ sπ uŠ ÏΖ≈ yϑ rO 8l≡ uρ ø— r& ( š∅ ÏiΒ Èβ ù' Ò9 $# È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# š∅ ÏΒ uρ Ì“ ÷è yϑ ø9 $# 

È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# 3 ö≅ è% È⎦ ø⎪ t Ÿ2 ©%! !# u™ tΠ § ym ÏΘ r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[Ρ W{ $# $ ¨Β r& ôM n= yϑ tG ô© $# Ïµ ø‹ n= tã ãΠ% tn ö‘ r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[Ρ W{ $# ( ’ ÎΤθ ä↔ Îm7 tΡ 

AΟ ù= Ïè Î/ β Î) óΟ çGΖ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆⊂∪ z⎯ ÏΒ uρ È≅ Î/ M} $# È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# š∅ ÏΒ uρ Ì s) t7 ø9 $# È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# 3    
   ]. ١٤٤ – ١٤٢ : األنعام[                                                                    

 / ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ §Ν èO Ÿ≅ yè y_ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— tΑ t“Ρ r& uρ / ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# sπ uŠ ÏΖ≈ yϑ rO 

8l≡ uρ ø— r& 4  ]٦ : الزمر .[  
 ، هو تسخريها وتذليلُها بـني أيـدينا       ،إنَّ إنزالَ هذه األزواِج الثمانية من األنعام      .. 

أي هو إنزالُها من ساحِة عدِم التسخِري والتـذليل إىل سـاحِة            . .متناول الفائدة جلعِلها يف   
  ..التسخري والتذليِل

 هي اآلليـةُ    ،والرياح اليت يرسلُها اُهللا تعاىل بشراً بني يدي رمحته لواقح للسحاب          .. 
حالته كمـاٍء    وحتويلُه من حالِتِه يف السحاب إىل        ،اليت يتمُّ ا استخراج املاِء من السحاب      

  . .ولذلك نرى صيغةَ اإلنزال وليس الترتيل. .مسخٍر للفائدة بني أيدينا
 uθ èδ uρ ” Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yx≈ tƒ Ìh9 $# # M ô³ ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯ Ïµ ÏG uΗ ÷q u‘ ( #© ¨L ym !# sŒ Î) ôM ¯= s% r& $ \/$ ys y™ 

Zω$ s) ÏO çµ≈ oΨ ø) ß™ 7$ s# t6 Ï9 ;M Íh‹ ¨Β $ uΖ ø9 t“Ρ r' sù Ïµ Î/ u™ !$ yϑ ø9 $# $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ ¨V9 $# 4 š Ï9≡ x‹ x. 

ßl Ì øƒ éΥ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã 2 x‹ s?   ]٥٧ : األعراف .[   
 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& uρ yx≈ tƒ Ìh9 $# yx Ï%≡ uθ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r' sù z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ çνθ ßϑ ä3≈ oΨ øŠ s) ó™ r' sù !$ tΒ uρ óΟ çFΡ r& … çµ s9 

t⎦⎫ ÏΡ Ì“≈ sƒ ¿2   ]٢٢ : احلجر .[  



  

٤٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أي هو   ، هو استخراجه منها وتسخريه بني أيدينا      ،إنزالُ املاِء من املُزِن واملُعِصرات    و.. 
 ولذلك نـرى صـيغةَ      ،حتويلُه من حالِته يف املُزن واملُعِصراِت إىل حالته اليت نستخدمه ا          

  ..اإلنزال وليس الترتيل
 öΝ çFΡ r& u™ çνθ ßϑ çF ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Èβ ÷“ ßϑ ø9 $# ÷Π r& ß⎯ øt wΥ tβθ ä9 Í”∴ ßϑ ø9 $#   ]٦٩ : الواقعة .[   
 $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ ÏN≡ u ÅÇ ÷è ßϑ ø9 $# [™ !$ tΒ % [`$ ¯g wR   ]١٤ :النبأ .[  

 ،وإنزالُ احلديِد هو تسخريه وتطويعه بني أيدينا ليكون يف ساحِة االستفادِة والعمل           .. 
 يف الصناعاِت السلميِة كمنافع      أم ،سواٌء كان ذلك يف الصناعاِت احلربيِة كبأٍس بني البشر        

  ..للبشر
 $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  ]٢٥ : احلديد .[  

 ليكون يف متناوِل النفـِع      ،وإنزالُ اللباِس لبين آدم هو تسخريه وتذليلُه بني أيديهم        .. 
  ..والفائدة
 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u™ öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 4 š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# óΟ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ©. ¤‹ tƒ   ]٢٦ : األعراف .[  
  .. هو حتولُها بصورِة عالَِمنا املادي،وإنزالُ املالئكة باحليثية اليت يريدها الكافرون.. 
 (#θ ä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §9 $# ã≅ à2 ù' tƒ uΘ$ yè ©Ü9 $# © Å´ ôϑ tƒ uρ † Îû É−# uθ ó™ F{ $#   Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& 

Ïµ ø‹ s9 Î) Ò n= tΒ šχθ ä3 uŠ sù … çµ yè tΒ # ·ƒ É‹ tΡ   ]٧ : الفرقان .[   
 * tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ã_ ö tƒ $ tΡ u™ !$ s) Ï9 Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& 3“ t tΡ $ oΨ −/ u‘ 3 Ï‰ s) s9 

(#ρ ç y9 õ3 tG ó™ $# þ’ Îû öΝ Îγ Å¡ àΡ r& öθ tG tã uρ # vθ çG ãã # Z Î7 x.   ]٢١ : الفرقان .[  
 tΑ$ s) sù (# àσ n= yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !# x‹≈ yδ ω Î) × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& Ÿ≅ Ò x tG tƒ 

öΝ à6 ø‹ n= tæ öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# tΑ t“Ρ V{ Zπ s3 Í≥ ¯≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ ÷è Ïϑ y™ # x‹≈ pκ Í5 þ’ Îû $ uΖ Í← !$ t/# u™ t⎦, Î! ¨ρ F{ $#    
   ]. ٢٤ : املؤمنون[                                                                         

 øŒ Î) ãΝ åκ øE u™ !% y` ã≅ ß™ ”9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ï∅ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù= yz ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? ω Î) ©! $# ( (#θ ä9$ s% öθ s9 

u™ !$ x© $ oΨ š/ u‘ tΑ t“Ρ V{ Zπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ $ ¯Ρ Î* sù !$ yϑ Î/ Λ ä⎢ ù= Å™ ö‘ é& ⎯ Ïµ Î/ tβρ ã Ï≈ x.   ]١٤ : فصلت .[   
 نستطيع إدراكَها   ،وكلُّ املسائل املتعلّقِة بالفعل أنزلَ وتفرعاِتِه يف كتاِب اِهللا تعاىل         .. 

  ..من هذا املنظار



  

٤٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ال يعين حتوالً يف ماهيِة      – يف كتاِب اِهللا تعاىل      – نراه   ،و الشيء بينما ترتيلُ األمِر أ   .. 
 وهذا خيتلف عن اإلنزال الذي يعين حتوالً يف املاهية مبا يناسب الـساحةَ الـيت متّ                 ،املُنزل

  ..ويف اآليِة الكرميِة التاليِة بيانٌ يؤكِّد هذه احلقيقة. .اإلنزالُ إليها
 óΟ s9 r& t s? ¨β r& ©! $# © 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 ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $ pκ Ïù .⎯ ÏΒ 7Š t t/ Ü=Š ÅÁ ãŠ sù ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 

… çµ èù Î óÇ tƒ uρ ⎯ tã ⎯ ¨Β â™ !$ t± o„ ( ßŠ% s3 tƒ $ uΖ y™ ⎯ Ïµ Ï% ö t/ Ü= yδ õ‹ tƒ Ì≈ |Á ö/ F{ $$ Î/   ]٤٣ : النور .[  
“  :إننا ال نرى صيغةَ الترتيِل يف خروِج الودِق من الركام         ..  u tI sù šX ôŠ tθ ø9 $# ßl ã øƒ s† 

ô⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î#≈ n= Åz . .   درنرى صـيغةَ الترتيـل     ،بينما يف مسألِة الب :  ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 

5Α$ t7 Å_ $ pκ Ïù .⎯ ÏΒ 7Š t t/ ،    ِة ففي هذه العبارِة القرِد من مراكِز كثافِة        ،آنيرنرى صورةً لترتيِل الب 
 وليس كَونه مـستخرجاً مـن حالـٍة     ، كَونه برداً قَبلَ ترتيِله وبعد ترتيِله      ،البرد يف السماء  

وهذا ما  . . ومنها يرتَّلُ البرد مباهيِته كَبرد     ، فمراكز كثافِة البرِد موجودةٌ يف السماء      ..أُخرى
ه صيغةُ الترتيِل وليس اإلنزالتناسب..  

  ..وهذه احلقيقةُ نراها جليةً يف اآليِة الكرمية.. 
 øŒ Î) ãΝ ä3Š Ïe± tó ãƒ }¨$ yè ‘Ζ9 $# Zπ uΖ tΒ r& çµ ÷Ψ ÏiΒ ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ Ν ä. t Îdγ sÜ ã‹ Ïj9 ⎯ Ïµ Î/ 

|= Ïδ õ‹ ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã t“ ô_ Í‘ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# xÝ Î/ ÷ z Ï9 uρ 4’ n? tã öΝ à6 Î/θ è= è% |M Îm7 sW ãƒ uρ Ïµ Î/ tΠ# y‰ ø% F{ $#    
  ]. ١١ : األنفال[                                                                            

 يصوره اهللا تعاىل دون آلياِت حتويِلِه واستخراِجِه من ماهيٍة       ،فاملاُء املُرتَّلُ هنا للتطهري   .. 
  ..صوره كترتيٍل وليس كإنزال أي ي،أُخرى

والقرآنُ الكرمي حينما يصور لنا املالئكةَ من زاويِة عدِم تغير ماهيِتها قبلَ الترتيـِل              .. 
  .. نراه يصورها لنا بصيغِة الترتيل،وبعده
 tΠ öθ tƒ uρ ß, ¤) t± n@ â™ !$ uΚ ¡¡9 $# ÄΝ≈ yϑ tó ø9 $$ Î/ tΑ Ìh“ çΡ uρ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξƒ Í”∴ s? ∩⊄∈∪ à7 ù= ßϑ ø9 $# >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ‘, ys ø9 $# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 4 tβ% Ÿ2 uρ $ ·Β öθ tƒ ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# # Z Å¡ tã   ]٢٦ – ٢٥ : الفرقان .[  
 ال يعـين تغيـر      ،وترتّلُ املالئكة بالروح من أمر اهللا تعاىل على قلوب بعض البشر          .. 
  .. وال يعين متثّلَها لصوِر عاملِنا املادي،ماهيِتها



  

٤٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Çyρ ”9 $$ Î/ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ì øΒ r& 4’ n? tã ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ô⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν ÏŠ$ t6 Ïã ÷β r& (# ÿρ â‘ É‹Ρ r& … çµ ¯Ρ r& Iω 
tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβθ à) ¨? $$ sù    ]٢ : النحل .[   
 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB 

Ÿω uρ (#θ çΡ t“ øt rB (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/ © ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρ ß‰ tãθ è?   ]٣٠ : فصلت .[   
 ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# × ö y{ ô⎯ ÏiΒ É# ø9 r& 9 öκ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” 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&   ]٤ – ٣ : القدر .[  

 ال يكون إالّ    ،إنّ ترتيلَ املالئكِة مباهيِتها املالئكيِة دون أي متثٍّل بصور عاملنا املادي          .. 
  ..إذا كان يف األرض مالئكةٌ ميشون

 ≅ è% öθ ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×π x6 Í× ¯≈ n= tΒ šχθ à± ôϑ tƒ t⎦⎫ ÏiΨ Í≥ yϑ ôÜ ãΒ $ uΖ ø9 ¨” t∴ s9 Ο Îγ øŠ n= tæ š∅ ÏiΒ 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ Z6 n= tΒ Zωθ ß™ §‘   ]٩٥ : اإلسراء .[  
 ..         ٍل إىل صوِر عالَِمنا املادية دون حتوتهم املالئكيفترتّلُ املالئكة مباهي،    جيعلُهم غـري 
  ..منظَرين
 (#θ ä9$ s% uρ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ “ Ï% ©! $# tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ã ø. Ïe%! $# y7 ¨Ρ Î) ×βθ ãΖ ôf yϑ s9 ∩∉∪ öθ ©9 $ tΒ $ oΨ Ï? ù' s? Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $$ Î/ 

β Î) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∠∪ $ tΒ ãΑ Íi” t∴ çΡ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω Î) Èd, pt ø: $$ Î/ $ tΒ uρ (# þθ çΡ% x. # ]Œ Î) t⎦⎪ Ì sàΖ •Β        
  ]. ٨ – ٦ : احلجر[                                                                          

 ..      ون       وهذا الفارق بني اإلنزال والترتيل نراه جلياً يف مسألة املائدة اليت طلبها احلواري
 ، فقد طلبوا مائدةً وفق نواميِس السماء وليس وفق نواميِس األرض          ،من عيسى عليه السالم   

 ولذلك طلبوها بصيغِة الترتيـل      ،أي طلبوا مائدةً من السماء دون تغيٍري وحتوٍل يف ماهيتها         
  ..وليس اإلنزال
 øŒ Î) tΑ$ s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ö≅ yδ ßì‹ ÏÜ tG ó¡ o„ š •/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ $ oΨ øŠ n= tã 

Zο y‰ Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θ à) ®? $# ©! $# β Î) Ν çGΨ à2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β   ]١١٢ : املائدة .[  
 وما يترتب عليه من عـذاب يف حـال          ،وعيسى عليه السالم أدرك حقيقةَ طلِبهم     .. 

 يقتـضي  ، ألنَّ ترتيلَها بصيغة الترتيل يعين آيةً كاملةً بنواميِس السماء         ، ترتيِلها كُفِْرِهم بعد 
 .. (#θà)®?$# ©!$# βÎ) ΝçGΨà2 t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β    :ولذلك قال هلم عليه السالم    . .الكفر بعدها عذاباً كبرياً   



  

٤٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، األرض وبناًء على ذلك طلب عيسى عليه السالم مائدةً من السماء بتحويِلها إىل نواميسِ            
  .. ولذلك طلبها بصيغة اإلنزاِل وليس الترتيل،بتغيٍري وحتوٍل يف ماهيتها

 tΑ$ s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ¢Ο ßγ ¯=9 $# !$ oΨ −/ u‘ öΑ Ì“Ρ r& $ oΨ ø‹ n= tã Zο y‰ Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ãβθ ä3 s? $ oΨ s9 # Y‰Š Ïã 

$ oΨ Ï9 ¨ρ X{ $ tΡ Ì Åz# u™ uρ Zπ tƒ# u™ uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨ ø% ã— ö‘ $# uρ |MΡ r& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡ §9 $#   ]١١٤ : املائدة .[  
ولكن الرد اإلهلي جاء بترتيِل هذه املائدِة كما طلب احلواريونَ دون أي تغـيٍري يف               .. 
 ولذلك يـصور    ، ليترتب على الكفر بعد ترتيِلها عذاب ال يذوقُه أحد من العاملني           ،ماهيِتها

  ..لترتيلالقرآنُ الكرمي ذلك بصيغة ا
 tΑ$ s% ª! $# ’ ÎoΤ Î) $ yγ ä9 Íi” t∴ ãΒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ( ⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ß‰ ÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤ Î* sù … çµ ç/ Éj‹ tã é& $ \/# x‹ tã Hω 

ÿ… çµ ç/ Éj‹ tã é& # Y‰ tn r& z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#    ]١١٥ : املائدة .[  
. .إسـرائيل وتتجلّى هذه احلقيقةُ أيضاً يف إنزال املن والسلوى وترتيِلِه على بـين             .. 

 منها مرتان تتعلّق بـصيغِة      ،فمسألةُ املن والسلوى وردت يف كتاِب اهللا تعاىل ثالثَ مرات         
  ..فما احلكمةُ يف ذلك. . ومرةٌ واحدةٌ تتعلّق بصيغة الترتيل،اإلنزال

$  :لقد وِصف املنُّ والسلوى يف كتاب اهللا تعاىل بصيغِة الترتيل..  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ 

£⎯ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ ،خاِذِهم العجلل معصيِة بين إسرائيل واتما قَب رصويف سياٍق قُرآينٍّ ي ، 
  ..لريى هذه احلقيقة) طـه ( وبإمكان أي إنساٍن أن يعود إىل سورة 

 دونَ أي   ،وهذا الوصف هو وصف للمن والسلوى باملاهيِة اليت نزلت ـا متامـاً            .. 
$  : ولذلك نرى أنَّ العباراِت القرآنيةَ التاليةَ مباشرةً للعبارِة القرآنية ، أو تبديل  حتويٍل uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £⎯ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ         إىل ظلٍم قد وقع شريكما هو احلال يف العبارتني      ،ال حتملُ ما ي 
  . .القرآنيتني املصورتني إلنزاِل املن والسلوى

 والذي  ،نُ والظلم الناتج عن معصيِة بين إسرائيل هللا تعاىل واتخاِذهم العجل          فالطغيا.. 
 مل يكن واقعاً حسب السياِق القرآينِّ السابِق ِلهذِه العبـاراِت           ،يؤدي إىل غضِب اهللا تعاىل    

$  وتصوير وقوِعه نراه بعد العبارِة القرآنية        ..القرآنية uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £⎯ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ . .
 ما زالت كما هي دون أي حتويٍل أو         ،ولذلك فمسألةُ املن والسلوى املُصورةُ ذا السياق      

  .. ولذلك توصف بصيغِة الترتيل وليس بصيغِة اإلنزال،تغيري



  

٤٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ô‰ s% Ο ä3≈ oΨ ø‹ pgΥ r& ô⎯ ÏiΒ óΟ ä. Íiρ ß‰ tã ö/ ä3≈ tΡ ô‰ tã≡ uρ uρ |= ÏΡ% y` Í‘θ ’Ü9 $# z⎯ yϑ ÷ƒ F{ $# 

$ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £⎯ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ ∩∇⊃∪ (#θ è= ä. ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? ÏµŠ Ïù ¨≅ Ås u‹ sù 

ö/ ä3 ø‹ n= tæ © É< ŸÒ xî ( ⎯ tΒ uρ ö≅ Î= øt s† Ïµ ø‹ n= tã © É< ŸÒ xî ô‰ s) sù 3“ uθ yδ   ]٨١ – ٨٠ : طـه .[   
 فإننا  ،لذي يصور مرحلةَ ما بعد معصيِتِهم واتخاِذِهم العجلِ       أما يف السياِق القرآينِّ ا    .. 

 وبإمكان أي إنسان أن يعود إىل سوريت البقـرِة          ،نرى مسألةَ املن والسلوى بصيغِة اإلنزال     
  ..واألعراف لريى هذه احلقيقة

ملن والـسلوى إىل  وهذا التصوير بصيغِة اإلنزال يبين لنا التغيري والتحولَ يف ماهيِة ا         .. 
 هو سياق سـابق     ، فالسياق القرآينُّ الذي يصف معصيتهم واتخاذَهم العجل       ..ما هو أدىن  

 ولذلك فهاتان العبارتان القرآنيتان تصوران مسألةَ املن والسلوى         ،هلاتني العبارتني القرآنيتني  
$ بـارتني القـرآنيتني     ولذلك نرى خلْف الع   . .يف سياِق ما بعد اتخاِذِهم العجل      uΖ ø9 t“Ρ r& uρ 

ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £⎯ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ (   ]ــرة $  ، ]٥٧ :البقـ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ãΝ Îγ ø‹ n= tæ  ∅ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ (    
$  :نرى العبـارةَ القرآنيـة    . . ]١٦٠ :األعـراف [   tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ åκ |¦ àΡ r& 

šχθ ßϑ Î= ôà tƒ ..  
 $ oΨ ù= ¯= sß uρ ãΝ à6 ø‹ n= tæ tΠ$ yϑ tó ø9 $# $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £⎯ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ ( (#θ è= ä. ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ 

öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ( $ tΒ uρ $ tΡθ ßϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% x. öΝ ßγ |¡ àΡ r& tβθ ßϑ Î= ôà tƒ   ]٥٧ : البقرة .[   
 $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ãΝ Îγ ø‹ n= tæ  ∅ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ ( (#θ è= à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ óΟ à6≈ oΨ ø% y— u‘ 4 $ tΒ uρ 

$ tΡθ ßϑ n= sß ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ åκ |¦ àΡ r& šχθ ßϑ Î= ôà tƒ   ]١٦٠ : األعراف .[  
 يف السياِق التايل مباشرةً ،فالظلْم والطغيانُ الذي حذَّرهم اهللا تعاىل من الوقوِع فيه.. 

رِة لترتيل املنِة املصووالسلوى للعبارِة القرآني  $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ ãΝ ä3 ø‹ n= tæ £⎯ yϑ ø9 $# 3“ uθ ù= ¡¡9 $# uρ ∩∇⊃∪ (#θ è= ä. 

⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? ÏµŠ Ïù ¨≅ Ås u‹ sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ © É< ŸÒ xî ( ⎯ tΒ uρ ö≅ Î= øt s† Ïµ ø‹ n= tã © É< ŸÒ xî 

ô‰ s) sù 3“ uθ yδ    ]خاٍذ لل. .]. ٨١ – ٨٠ :طـهمن معصيٍة وات ِلهذا الظلماُهللا ،عج هرصوي 
 ويف هذا بيانٌ على أنَّ ،تعاىل يف السياِق السابِق للعبارتني املصورتني إلنزال املن والسلوى

 أي تغيرت ماهيتها وحولَت عن ماهيتها ،مسألةَ املن والسلوى أُنزلَت بعد أن كانت مرتَّلة
  ..اليت نزلت ا



  

٤٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كترتيٍل مـن    ،تفرعات الفعل نزلَ من بني الكتِب السماوية      مل تقترن   . .وكما قلنا .. 
 وذلك لكوِن القرآِن الكرمي ينفرد بكونه معجزةً نازلـةً          ، إالَّ بالقرآِن الكرمي   ،عند اهللا تعاىل  

وهناك . . ولذلك ال تستطيع املخلوقات اإلتيانَ مبثلها      ،من السماء دون أي حتويل أو تبديل      
 وهذا يتعلَّق بترتيـِل     ، كما بينا سابقاً   ، ولكن بصيغة املبين للمجهول    ،ةارتباطٌ واحد بالتورا  

  ..التوراِة كصياغٍة لُغويٍة من عنِد املالئكة
 * ‘≅ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ω Î) $ tΒ tΠ § ym ã≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) 4’ n? tã ⎯ Ïµ Å¡ ø tΡ ⎯ ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9 $# 3 ö≅ è% (#θ è? ù' sù Ïπ1 u‘ öθ −G9 $$ Î/ !$ yδθ è= ø? $$ sù β Î) öΝ çGΖ ä. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹   
  ] ٩٣ : آل عمران[                                                                          

 نرى تفرعات الفعل أنزل تتعلّق بالكتب السماوية مبا فيها القرآن           ويف الوقت ذاِته  .. 
  ..ها مناهج ميسرةً بني أيدي املُكلّفني وذلك لكوِن،الكرمي

 أنزلت مناهج ميـسرةً للفهـم       ،إذاً الكتب السماويةُ مجيعاً مبا فيها القرآن الكرمي       .. 
بينما ينفرد القرآنُ الكرمي بترتيِلِه معجزةً من عنِد اِهللا تعـاىل           . .واإلدراك بني أيدي املُكلّفني   
  ..يتحدى ا اإلنس واجلن

  : علينا أن نميز بني وجهني اثنني،لذلك يف كلِّ عبارة قرآنيةو.. 
  .. وهو وجه الدالالِت الظاهرة للنص القرآين، وجه اإلنزال للمنهج– ) ١( 
 وهو وجه الدالالِت الباطنة للـنص       ، وجه الترتيل للمنهج امللتحم باملعجزة     – ) ٢( 
ليت ايتها عمق التأويِل الذي ال يعلمه إالّ اُهللا          ا ، والذي حيمل ال اية من الدالالت      ،القرآين

  ..سبحانه وتعاىل
 ملاذا تركِّزون جلَّ اهِتماِمكُم على املُعجزِة العدديِة دونَ غَِريها من :١٠س 

  ..اليت حيِملُها القرآنُ الكرمي ؟املُعجزاِت 
 ..حِملُ كُلَّ األوجِه اإلعجازيي أنّ القرآنَ الكرمي كرهاال شوصتنا أنْ نِكنمِة اليت ي، 

 وبالتايل كونه معجزةَ اِهللا تعاىل اليت ، وكونه ِصياغةَ اِهللا تعاىل،كونه ِتبياناً لكلِّ شيٍء
  . .يتحدى اإلنس واجلن على أن يأتوا ِبِمثِلها

 ..ةُ عن غِريها. .ولكنا املُعجزةُ العددي زميتةٌ تصوِصيمن املعجزاِت هناك خ 
  :ويمِكننا أن نِلخص ذلك يف النقاِط التالية. .اُألخرى



  

٤٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ال نعلَمها إالّ من ِخالِل ، املُعجزات اُألخرى اليت يحِملُها القرآنُ الكرمي–) أوالً ( 
ِليةُ الربِط بني  ثُم تِتمُّ عم،يِتمُّ االكتشاف.. . ويف عالَِم األنفُِس،آلفاقاالكتشافاِت يف عالَِم ا

 óΟويف قوِله تعاىل . .احلقيقِة املُكتشفِة وبني حمِل القُرآِن الكرِمي هلا Îγƒ Î ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû 

É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 

î‰‹ Íκ y−  ]دليٍل على ذلك. .] ٥٣ : فصلت يف هذا القوِل أكرب. . وبالتايل فاملُعجزات
ة،اُألخرى اليت حيِملُها القرآنُ الكرميلُّقاً باالكتشافاِت الكونيعت مقارنةً مع ، اكتشافُها أكثر 

  ..املعجزِة العددية اليت تكُونُ أقرب إىل التجريد
 – وهنا قد تدخلُ األهواُء      ، أكثر تعلُّقاً باللُغِة وقواِعِدها     املُعجزات األخرى  –) ثانياً  ( 
بينمـا  . .اآلياِت الكرميِة ِلتوافق حِقيقةً كَونيـةً مكتـشفة  دالالِت  فتلوى أعناق    –أحياناً  

  ..املعجزةُ العدديةُ نراها أكثر ابتعاداً عن هذِه األهواء
 وبالتايل مجردةٌ عن عـالَِم      ،النهايِة قَِضيةٌ ِرياضية   املعجزةُ العدديةُ هي يف      –) ثالثاً  ( 

 يِر الذي             ،املُتناقضاِت اِحلسالَِم األمنتمي إىل عوحاً يِن القُرآِن الكرِمي رإىل كَو وهذا أقرب 
  . .ال يحوي املُتناقضات

ـ     ، املُعجزةُ العدديةُ مادتها األعداد    –) رابعاً  (  لُغـةٌ عاملي دةٌ عـن      واألعدادةٌ جمـر
. . ففي عالَِم األعداِد تذُوب ِتلك اخلُـصوِصيات       ،اخلُصوصياِت القوميِة واملذهبيِة والطائفية   

 أوسع من ساحِة تفاعِلِهم مع أي معجزٍة        ،وبالتايل فساحةُ تفاعِل البشِر مع املُعجزِة العدديةِ      
  ..أُخرى

 sπ معِجزةُ العدِد    –) خامساً  (  yè ó¡ Î@ u |³ tã    هـا اُهللا تعـاىل      ، يف القُرآِن الكرميذَكَر 
 وسنرى إنّ شاَء اُهللا تعاىل جاِنباً هاماً من هذه املُعجزِة           ،ِبشكٍل صريح يف القُرآِن الكرِمي ذاِتهِ     

  :يقولُ تعاىل.... .فيما بعد
 $ pκ ö n= tæ sπ yè ó¡ Î@ u |³ tã ∩⊂⊃∪ $ tΒ uρ !$ uΖ ù= yè y_ |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ω Î) Zπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ   $ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝ åκ sE £‰ Ïã 

ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. z⎯ É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# yŠ# yŠ ÷“ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $ YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿω uρ 

z>$ s? ö tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ   tΑθ à) u‹ Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚ z £∆ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ 

!# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκ Í5 Wξ sW tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ‘≅ ÅÒ ãƒ ª! $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ “ Ï‰ öκ u‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 $ tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_ 

y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ 4 $ tΒ uρ }‘ Ïδ ω Î) 3“ t ø. ÏŒ Î |³ t6 ù= Ï9 ∩⊂⊇∪ ξ x. Ì uΚ s) ø9 $# uρ ∩⊂⊄∪ È≅ ø‹ ©9 $# uρ øŒ Î) t t/ ÷Š r& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6 Á9 $# uρ 



  

٥٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

!# sŒ Î) t x ó™ r& ∩⊂⊆∪ $ pκ ¨Ξ Î) “ y‰ ÷n Z} Î y9 ä3 ø9 $# ∩⊂∈∪ # \ƒ É‹ tΡ Î |³ t6 ù= Ïj9 ∩⊂∉∪ ⎯ yϑ Ï9 u™ !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ β r& tΠ £‰ s) tG tƒ ÷ρ r& 

t ¨z r' tG tƒ   ]٣٧ – ٣٠ : املدثر .[   

 ،ن خزنِة النـارِ    وع ، اُهللا تعاىل يتحدثُ عِن النار     ، يف هذِه اآلياِت الكَرمية    :١١س  
 ملْ تذهب إىل ما     ، أو كلَّها  ،مثّ إنَّ معظَم التفاسري   . .؟. .فَما عالقَةُ ذلك ِباملُعجزِة العدديةِ    

 أمل تذكَر يف القرآنُ الكرمي      ،بالذات ) ١٩( ومن جهٍة أُخرى ملاذا العدد      . .!ذَهبتم إليه   
  ..!! أعداد أُخرى ؟

أال . .ولكن. . أنَّ اَهللا تعاىل يتحدثُ يف سياِق هذه اآلياِت عن الناِرأنا أعلَم متاماً.. 
$  :ترى مِعي أنَّ اَهللا تعاىل يقول tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝ åκ sE £‰ Ïã ω Î). ......، ْقُلي لَم هوأن   

$ فَِبقوِلِه تعاىل . .؟) وما جعلناهم إالّ (  tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝ åκ sE £‰ Ïã ω Î)...... . على تأكيد 
$  :مثّ أال ترى معي أنَّ اَهللا تعاىل يقولُ.... .اجلانِب العددي tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝ åκ sE £‰ Ïã 

ω Î).......:  
١ –  Zπ uΖ ÷F Ïù   t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x.  .   
٢ –  z⎯ É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $#   .  

 ٣ –  yŠ# yŠ ÷“ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $ YΖ≈ uΚƒ Î)    .  
 ٤ –  Ÿω uρ z>$ s? ö tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ     .  

٥ –  tΑθ à) u‹ Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚ z £∆ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκ Í5 Wξ sW tΒ 4 .   
اكُها الكاِفر يف اختباٍر بني احلق  يضع إدر،أليس هذا دليالً على معجزٍة عدديٍة.. 

   : وإالّ كيف نفْهم قَولَه تعاىل،الذي تبرِهن عليِه هذه املعجزةُ وبني الباطِل املناِقِض له
 Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. . .ٍةدديٍة عِجزعليالً على مهذا د إدراكُها الذين أوتوا ،أليس زيدي 

 وإالّ كيف يمِكننا أنْ ، ويمنع دخولَ الريِب إىل نفوِسهم، والذين آمنوا إمياناً،الكتاب يقيناً
⎯ z :نفهم قَولَ اِهللا تعاىل É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# yŠ# yŠ ÷“ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $ YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿω uρ 

z>$ s? ö tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ    ..  
$  :ثُم أليس يف قوِلِه تعاىل..  tΒ uρ }‘ Ïδ ω Î) 3“ t ø. ÏŒ Î |³ t6 ù= Ï9 ويف قوِلِه تعاىل :  $ pκ ¨Ξ Î) 

“ y‰ ÷n Z} Î y9 ä3 ø9 $# ∩⊂∈∪  # \ƒ É‹ tΡ Î |³ t6 ù= Ïj9 ∩⊂∉∪ ⎯ yϑ Ï9 u™ !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ β r& tΠ £‰ s) tG tƒ ÷ρ r& t ¨z r' tG tƒ ، ٌِليلد 
  مثّ كيف يكونُ .... .زةٌ ِلكلِّ البشِر على مختلَِف أدياِنهم وقومياِتِهم ؟على أنها معج



  

٥١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$  :قولُه تعاىل tΒ uρ }‘ Ïδ ω Î) 3“ t ø. ÏŒ Î |³ t6 ù= Ï9  اً بالناِرمن البشِر ،خاص أنّ الكثريين وحنن نعلم 
  ..ال يعتقدونَ بالناِر وال باآلخرِة أصالً ؟

يف كتاب اهللا تعاىل رد ذكِره كعدٍد  ) ١٩( د وحنن مل نبحث عن معجزة العد.. 
حنن ِببحثنا هذا إنما استجبنا للبيان اإلهلي . .املسألة ليست كذلك. .مثل باقي األعداد

كأي  ) ١٩( ويف سورة املدثِّر مل يذكَر العدد .. . يف سورة املدثِّر– كما رأينا –الصريح 
$  :عاىل فقولُه ت،عدد دون تعلٍّق مبعجزة tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝ åκ sE £‰ Ïã ω Î). ...... يدلُّ على 

 ، من أجل ما تبينه العبارات التالية هلذه العبارة، هذا العدد يف بنيٍة إعجازيةِلع جخصوصيِة
 جانباً هاماً جداً من – إن شاَء اُهللا تعاىل –على كُلِّ حاٍل سنرى الحقاً .. .كما رأينا

  . .زِةجوانِب هذه املعج
  ..ملاذا لَم يهتم السابقونَ ِبهذِه املُعجزة ؟. .لكن. .:١٢س 
وهذا ليس دليالً على عدِم وجوِد هذه املعجزِة العدديِة يف ِكتاِب اِهللا . .هذا شأنهم.. 
د  وإنَّ الِفكر اإلسالمي ق،مثَّ من قالَ لك إنّ السابقني قد أحاطوا ِبكتاِب اِهللا تعاىل. .تعاىل

بشكٍل تام جاهاٍت تائهة. ....أُِجنزةَ باتهذه احلقيقةَ القرآني هم دفعمن  فما كان ،بعض
  .. عن هذه احلقيقِة كَردِة ِفعلمعظِم السابقني إالّ اإلعراض

 ..ِمعياراً واحداً هو القرآنُ الكرمي ه بأدواٍت ،إنّ للِفكِر اإلسالميدالالت كدرالذي ت 
 وتؤخذُ دالالت الكلمِة فيه من ،عيارها األولُ واألخري هو القرآنُ الكرمي ذاتهلُغويٍة م

هذات القرآنُ الكرمي وقاموٍس ه. .... ردوِد أفعاٍل على ما يقولُه دنا جمرا أن يكونَ ِفكرأم
  .. فهذا يعين أنهم يصوغون ِفكرنا بأيديهم،اآلخرون
 ، من الذين يذهبونَ إىل أنّ املَسيح عليه السالم ابن اهللا تعاىلاآلن يوجد الكثريونَ.. 

 ومبا حيِملُ القرآنُ الكرمي جتاهه من دالالٍت ،فهل هذا يدفعنا إىل الكُفِْر بعيسى عليه السالم
  ..هذا غري معقوٍل أبداً. .!!ومعاٍن ؟
 بأنها ال تتجاوز تفاعلَ السابقني      إنّ الذين يتصورونَ معجزةَ القُرآِن الكرِمي ودالالِتهِ      .. 

 ال يدركونَ تميُّز القُرآِن الكرِمي بكوِن معجزِتِه فوق التـاريِخ           ،وتدبُّرهم ِلكتاِب اِهللا تعاىل   
 وال  ، ويريدونَ جعلَها معجزةً كونيةً كمعجزاِت الرسـاالِت الـسابقة         ،واملكاِن والزمان 

وبالتايل . . الكرِمي لكلِّ جيٍل اِحللولَ املناِسبةَ ملشاِكِلِه احلضاريةِ       يدركونَ حملَ منهِج القرآنِ   



  

٥٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، حبيثُ يحيطُ ا التاريخ ورجاالته     ، معجزِة القرآِن الكرِمي ودالالِت منهِجهِ     حتجيميريدونَ  
 إنْتِمرةً  فكيف تكونُ معجزةُ القرآِن الكرِمي مس     . ....يخ مكانَ منهِج اِهللا تعاىل    جاعلني التار 

  ..!!ملْ تستنبطْ أبعاد جديدةٌ منها يف كلِّ زماٍن ومكان ؟ 
$  :كيف يقفز هؤالِء فوق دالالِت قوِلـِه تعـاىل        . .وفوق كُلِّ ذلك  ..  tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ 

öΝ åκ sE £‰ Ïã ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. z⎯ É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# yŠ# yŠ ÷“ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $ YΖ≈ uΚƒ Î)   

Ÿω uρ z>$ s? ö tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ   . .دالالِت قوِلـِه     كيف يقفزون   و فـوق
$  :تعاىل tΒ uρ }‘ Ïδ ω Î) 3“ t ø. ÏŒ Î |³ t6 ù= Ï9 . .     دالالِت قوِلـِه تعـاىل وفوق. . $ pκ ¨Ξ Î) “ y‰ ÷n Z} 

Î y9 ä3 ø9 $# ∩⊂∈∪ # \ƒ É‹ tΡ Î |³ t6 ù= Ïj9 ∩⊂∉∪ ⎯ yϑ Ï9 u™ !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ β r& tΠ £‰ s) tG tƒ ÷ρ r& t ¨z r' tG tƒ ..  
 ،كيف يقفزونَ فوق هذه احلقائِق اليت تبين بشكٍل جلي معجزةً عدديـةً مجـردةً      .. 

  . .!!!؟يدِركُها كلُّ البشِر على مختلَِف أدياِنِهم ولُغاِتِهم 
 وأكثر  ،جتريداً من غِريها   الكالم أنّ املعجزةَ العدديةَ أكثر        أفهم من هذا   – ١٣س  

 وأنها وغريها من املُعجزاِت اُألخـرى       ، يف مخاطَبِة الذاِت واآلخِر على حد سواء       قُوةً
ما هي املفاتيح اليت ندخلُ من خالِلها       . .السؤالُ اآلن . .تكمن يف ِصياغَِة النص القُرآينِّ    

  .. املعجزِة العدديِة يف القرآِن الكرمي ؟إىل
 كذلك فإنَّ ، ِبهاِهللا تعاىل ال يمِكننا اإلحاطةكما أنّ املعجزةَ العدديةَ يف ِكتاِب ا.. 

. .ولكن. .نا اإلحاطة ِبها أيضاًهذه املعجزِة ال ميكناملفاتيح اليت من ِخالِلها ندخلُ إىل 
إنَّ الدُّخولَ إىل هذِه املعجزِة يكونُ من ِخالِل الكلمِة  ف،حسب عملي يف هذا اال

 ويف ، يف النص القُرآينعرب جمموِعها و،يف القرآِن الكرمي عرب عدِد مرات وروِدها ،القرآنيِة
  عرب مجموِع وروِده،ويكونُ أيضاً من خالِل احلرِف القرآين. . وعبر رِمسها،اجلُملِة القرآنية

 قرآنيٍة مستنبطٍَة من القرآِن الكرِمي  أجبدياٍت وعرب، ويف النص القُرآين،يف اجلُملِة القرآنية
 ، لتمييِزِه عن غِريه من احلروِف األخرى، هدفُها إعطاُء هِوية خاصة ِلكلِّ حرٍف قرآينٍّ،ذاِته

  ..كما سنرى إن شاَء اُهللا تعاىل
 .....املرسومأنا يف حبثي اعتمد املقروء، احلرف احلرف ِمدوملْ أعت . . وسنرى ذلك

  .. حني احلديِث عن معجزِة احلرِف القرآين– إنْ شاَء اُهللا تعاىل –



  

٥٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،ذلك وإن كانَ ، هلْ اعتمدت يف حبِثك على ِقراءٍة محددٍة دونَ غِريها– ١٤س 
  ..فَهلْ هذا يعين موِقفاً من الِقراءاِت اُألخرى ؟ 

 وبالتحديِد مصحف املدينِة النبويِة ،نعم اعتمدت ِروايةَ حفٍْص ِلِقراءِة عاصم.. 
 ، فأنا بحثْت يف هذِه القراءة،وهذا ال يعين أي موقٍف من الِقراءاِت األخرى. .املعروف

بالقراءاِت  وال عالقةَ ِلبحثي ، كما سنرى إن شاَء اُهللا تعاىل،ووصلْت إىل ما وصلْت إليه
املُهمُّ هو ماذا . . فَحبذا لو خرجت أحباثٌ أُخرى تعتمد القراءاِت اُألخرى،األخرى أبداً

  . . وماذا تثِْبت،تقَدم هذه األحباث
. .أن أقولَ لك. .ولكن املصاِحِف ِلهذِه القراءة:أريد بعض أعين ِروايةَ حفٍص ، هناك 

 ملْ يتحرُّوا ، إالّ أنّ ناِسِخيها من أصحاِب دوِر الطباعِة،ثماين وبالرسِم الع،ِلقراءِة عاصم
. .وهذا ال جيوز أبداً. . تزاد وتنقَص– يف الرسم –فهناك بعض احلروِف . .الدقَّةَ تماماً

 وأعتقد أنّ كُلَّ من. .وأنا أعترب ذلك حتريفاً للرسِم القرآينِّ التوقيفي من ِعنِد اِهللا تعاىل
 سيواِفقُين على ذلك حني اطّالِعِه على معجزِة إحدى ،يمِلك ذَرةً من عقٍْل أو منطٍق

  ..الكُبر
وليست . .املسألةُ يف حقيقِتها ليست مسألةَ تعصٍُّب أعمى هلذه القراءِة أو تلك.. 

ن احتماالِت إنها مسألةُ تعلٍُّق مبعجزٍة بعيدٍة ع. .مسألةَ تقدِمي قراءٍة على ِحساِب أُخرى
وما . .امتالِك ِمفتاٍح إعجازي يقطع الشك باليقني يف برهاِن هذِه املعجزةمسألةُ  و،املصادفة

 وبدقِة رسِم ،سنراه إن شاَء اُهللا تعاىل من معجزٍة متعلِّقٍة ِبِروايِة حفٍْص ِلِقراءِة عاِصم
  ..ي على هذه القراءِة يف كُلِّ أحباثي يبين سبب اعتماد،مصحِف املدينِة النبويِة

 فهذا يقتضي ، ما دام حبثُك معتمداً على الكَِلمِة ورِمسها يف القرآِن الكرمي:١٥س 
 وليس اصِطالحياً من ،أنْ تثِبت أوالً أنّ رسم القرآِن الكرِمي توقيفي من عنِد اِهللا تعاىل

  ..ِعنِد كَتبِة الوحي 
 ودونَ ،وحىت دونَ هذا البحِث وغِريه من األحباث. . دليلٌ على ذلكنتاِئج البحِث.. 
توقيفي من عند  فإنه بالنظِر إىل رسِم القرآِن الكرميِ يتبين لنا أنّ رسم القرآِن الكرمي ،نتائِجِه

 ،ختِلفةوإالّ كيف نفسر ورود الكلمِة ذاِتها يف كتاِب اِهللا تعاىل بأشكاٍل م.. ...اهللا تعاىل
 كما سنرى إنْ شاَء – ومع البرهاِن ،مع إدراِك ِحكمِة هذا االختالِف يف بعِض احلاالت



  

٥٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 على حتِميِة هذا االختالِف يف رسِم الكلمِة ذاِتها ِلتوازِن األعداِد يف كتاِب اِهللا –اُهللا تعاىل 
  .. كَنِتيجٍة ِلتوازِن املعىن والدالالت،تعاىل

 ،أربع مرات لوجدنا أنها ترد ، ضعفاء يف ِكتاِب اِهللا تعاىلىل كلمةلو نظرنا إ.. 
™  فَِفي موِضعني تِرد كما نكْتبها حنن يف إمالئنا .. متمايزينوبرمسني !$ x yè àÊ ..لو  و

  ِع اَألول  يقولُ تعاىل يف املَوِض،دقَّقنا يف هذين املَوِضعني لَعِلمنا أنها تشري إىل ضعفاِء الدنيا
 –Š uθ tƒ r& öΝ à2 ß‰ tn r& β r& šχθ ä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$ oΨ ôã r& uρ “ Ì ôf s? ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF ós s? 

ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# … çµ s9 $ yγ‹ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡ t yϑ ¨W9 $# çµ t/$ |¹ r& uρ ç y9 Å3 ø9 $# … ã& s! uρ ×π −ƒ Íh‘ èŒ â™ !$ x yè àÊ !$ yγ t/$ |¹ r' sù Ö‘$ |Á ôã Î) 

Ïµ‹ Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% u tI ôm $$ sù 3 š Ï9≡ x‹ x. Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã ©3 x tG s?    
  ..ويقولُ تعاىل يف املَوِضِع الثاين. .] ٢٦٦ : البقرة[ 

 }§ øŠ ©9 ’ n? tã Ï™ !$ x yè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n? tã 4© yÌ ö yϑ ø9 $# Ÿω uρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχρ ß‰ Åg s† $ tΒ 

šχθ à) ÏΨ ãƒ ël t ym # sŒ Î) (#θ ßs |Á tΡ ¬! ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ 9≅Š Î6 y™ 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘    ]٩١ : التوبة .[   
 ..عِرفُهإمالئنا الذي ن بسعفاء حةُ ضكَِلم مسروهي كما . .ففي هذين املَوِضعني ت

 الكلمةُ بشكٍل يف املوِضعني التاليني ترسم هذه. .ولكن. ..نرى تِصف ضعفاَء الدنيا
#)  :مختلٍف متاماً àσ ¯≈ x yè ‘Ò9 $# ..ونرى . . أِلف، واو مهموزة، فاء،عني ، ضاد، الم، ألف

  :يقولُ تعاىل يف املَوِضِع األول. . ال ضعفاَء الدنيا،أنها تِصف ضعفاَء اآلخرة
 (#ρ ã— t t/ uρ ¬! $ YèŠ ÏΗ sd tΑ$ s) sù (# àσ ¯≈ x yè ‘Ò9 $# t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç y9 õ3 tG ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 öΝ ä3 s9 $ Yè t7 s? ö≅ yγ sù 

Ο çFΡ r& tβθ ãΖ øó •Β $ ¨Ψ tã ô⎯ ÏΒ ÅU# x‹ tã «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 (#θ ä9$ s% öθ s9 $ uΖ1 y‰ yδ ª! $# öΝ à6≈ uΖ ÷ƒ y‰ oλ m; ( í™ !# uθ y™ 

!$ uΖ øŠ n= tã !$ oΨ ôã Ì“ y_ r& ÷Π r& $ tΡ ÷ y9 |¹ $ tΒ $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ <ÈŠ Ås ¨Β   ]يقولُ تعاىل يف . .] ٢١ : إبراهيماملَوِضِعو 
  :الثاين
 øŒ Î) uρ šχθ •_ !$ ys tF tƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ãΑθ à) u‹ sù (# àσ ¯≈ x yè ‘Ò9 $# š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç y9 ò6 tF ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. öΝ ä3 s9 

$ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ãΨ øó •Β $ ¨Ζ tã $ Y7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏiΒ Í ‘$ ¨Ζ9 $#  ]٤٧ : غافر .[   
 وليس مجرد ، هو ِلِحكمٍة إهلية،اىلفالتمايز يف رسِم كَِلمِة ضعفاء يف ِكتاِب اِهللا تع.. 
حدودها املميزةُ يضيُء دالالٍت هلا وكلُّ رسٍم من هذين الرمسني املتمايزين  ..مصادفَة
  .. عن الدالالت اليت يضيئها الرسم اآلخرواملختلفةُ



  

٥٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

مةُ يف  فقد وردت هذه الكل،)دعاء ( وهذِه املسألةُ نراها أيضاً يف وروِد كَِلمِة .. 
#  منها مرةٌ واحدةٌ تكتب فيها على الشكل ،مرة ) ١٤( كتاِب اِهللا تعاىل  àσ ¯≈ tã ßŠ ،دال ، 

  . . لتصف دعاَء اآلخرة، ألف، واو مهموزة،عني
 tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# Ïπ tΡ t“ y‚ Ï9 zΟ ¨Ψ yγ y_ (#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ ô# Ïe sƒ ä† $ ¨Ζ tã $ YΒ öθ tƒ z⎯ ÏiΒ É># x‹ yè ø9 $# 

∩⊆®∪ (# þθ ä9$ s% öΝ s9 uρ r& Û s? öΝ ä3Š Ï? ù' s? Ν à6 è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ 4 (#θ ä9$ s% (#θ ãã ÷Š $$ sù 3 $ tΒ uρ (# àσ ¯≈ tã ßŠ 

t⎦⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# ω Î) ’ Îû @≅≈ n= |Ê   ]٥٠ – ٤٩ : غافر .[   
™ بينما يف املواِضِع اُألخرى تِرد بالشكِل الذي نكتبه يف إمالِئنا ..  !% tæ ßŠ ،دال ، 

  . . ِلتصف دعاَء الدنيا، مهزة، ألف،عني
 ã≅ sV tΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©! $# ß, Ïè ÷Ζ tƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ ω Î) [™ !$ tã ßŠ [™ !# y‰ ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝ õ3 ç/ 

Ò‘ ôϑ ãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ    ]١٧١ : البقرة .[    
 š Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒ Ì Ÿ2 y— … çµ −/ u‘ ( tΑ$ s% Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡ à$ ©! Zπ −ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7 Íh‹ sÛ ( š ¨Ρ Î) 

ßì‹ Ïÿ xœ Ï™ !$ tã ‘$! $#   ]٣٨ : آل عمران .[   

 … çµ s9 äο uθ ôã yŠ Èd, pt ø: $# ( t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω tβθ ç7‹ Éf tG ó¡ o„ Ο ßγ s9 >™ ó© y´ Î/ ω Î) 

ÅÝ Å¡≈ t6 x. Ïµ ø‹ ¤ x. ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ø9 $# x è= ö6 u‹ Ï9 çν$ sù $ tΒ uρ uθ èδ ⎯ Ïµ Éó Î=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â™ !% tæ ßŠ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ω Î) ’ Îû 9≅≈ n= |Ê     
   ]. ١٤ : الرعد[                                                                               

 ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# |= yδ uρ ’ Í< ’ n? tã Î y9 Å3 ø9 $# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ ßì‹ Ïϑ |¡ s9 

Ï™ !$ tã ‘$! $# ∩⊂®∪ Éb> u‘ © Í_ ù= yè ô_ $# zΟŠ É) ãΒ Íο 4θ n= ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ uρ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ 4 $ oΨ −/ u‘ ö≅ ¬6 s) s? uρ Ï™ !$ tã ßŠ   
   ]. ٤٠ – ٣٩ : إبراهيم[                                                                      

 öΝ ä3 ä9 Í” tI ôã r& uρ $ tΒ uρ šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ãã ÷Š r& uρ ’ În1 u‘ #© |¤ tã Hω r& tβθ ä. r& Ï™ !% tæ ß‰ Î/ ’ În1 u‘ 

$ |‹ É) x©  ]٤٨ : مرمي .[   

 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä© ór uθ ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ ßì yϑ ó¡ tƒ Ο Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) $ tΒ šχρ â‘ x‹Ζ ãƒ    

   ]. ٤٥ :األنبياء [                                                                                     

 ω (#θ è= yè øg rB u™ !$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 oΨ ÷ t/ Ï™ !% tæ ß‰ x. Ν ä3 ÅÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ 4  ]٦٣ : النور .[   
 y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t⎦⎪ Ì Î/ ô‰ ãΒ    

   ]. ٨٠ : النمل                                                                     [                 



  

٥٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ   

t⎦⎪ Ì Î/ ô‰ ãΒ  ]٥٢ :الروم.[   
  ω ãΝ t↔ ó¡ o„ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ⎯ ÏΒ Ï™ !% tæ ßŠ Î ö y‚ ø9 $# β Î) uρ çµ ¡¡ ¨Β • ¤³9 $# Ó¨θ ä↔ u‹ sù ÔÞθ ãΖ s%   

   ]. ٤٩ : فصلت[                                                                            
 !# sŒ Î) uρ $ uΖ ôϑ yè ÷Ρ r& ’ n? tã Ç⎯≈ |¡Σ M} $# uÚ t ôã r& $ t↔ tΡ uρ ⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$ pg ¿2 # sŒ Î) uρ çµ ¡¡ tΒ • ¤³9 $# ρ ä‹ sù >™ !$ tã ßŠ 

<Ùƒ Ì tã   ]٥١ : فصلت [. .  
 لرأيناها ترسم ِبشكلِني متمايزين ،يف القرآِن الكرمي) بالء ( ولو نظرنا إىل كلمِة .. 

™  :مها Iξ t/ يف إمالئنا بم بالشكل ، مهزة، ألف، الم، باء، كما نكترسوت  # Ôσ ¯≈ n= t/ ، 
ه الكلمِة لرأينا أنَّ ولو عدنا إىل السياِق القُرآينِّ املُحيِط ِبهذ. . ألف، واو مهموزة، الم،باء

الرسم املوافق ِلرِمسنا اإلمالئي يِصف هذه املسألةَ يف ِسياٍق قُرآينٍّ متعلٍِّق ِبِخطاٍب مباشٍر 
  . .ِللمخاطَِب وليس للغاِئب

 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   ]٤٩ : البقرة .[   
 øŒ Î) uρ Ν à6≈ uΖ øŠ pgΥ r& ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù öΝ à6 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# ( tβθ è= ÏnG s) ãƒ 

öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& šχθ ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν à6 Ï9≡ sŒ Ö™ Iξ t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ÒΟŠ Ïà tã    
   ]. ١٤١ : األعراف[                                                                         

 öΝ n= sù öΝ èδθ è= çF ø) s?  ∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# óΟ ßγ n= tG s% 4 $ tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# 4’ tΓ u‘ 4 

u’ Í? ö7 ãŠ Ï9 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¹™ Iξ t/ $ ·Ζ |¡ ym 4 χ Î) ©! $# ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ   ]١٧ : األنفال .[   
 øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#ρ ã à2 øŒ $# sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ à6 ø‹ n= tæ øŒ Î) Ν ä39 pgΥ r& ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ 

šχ öθ tã ö Ïù öΝ ä3 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u™ þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# šχθ çt ¿o2 x‹ ãƒ uρ öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& šχθ ãŠ ós tG ó¡ tƒ uρ öΝ à2 u™ !$ |¡ ÎΣ 4 

’ Îû uρ Ν à6 Ï9≡ sŒ Ö™ Iξ t/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ÒΟŠ Ïà tã   ]٦ : إبراهيم .[  

# ولو نظرنا إىل وروِد كلمة ..  Ôσ ¯≈ n= t/ ألف، واو مهموزة، الم، باء، بالرسِم اآلخر ، 
  . .لرأيناها تصور هذه املسألةَ يف سياٍق قُرآينٍّ متعلٍّق ِبِخطاِب الغائب

 çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ β r& ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |M ø% £‰ |¹ !$ tƒ ö™ ”9 $# 4 $ ¯Ρ Î) y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# 

∩⊇⊃∈∪ χ Î) # x‹≈ yδ uθ çλ m; (# àσ ¯≈ n= t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑ ø9 $#  ]١٠٦  – ١٠٤ : الصافات .[   



  

٥٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ï‰ s) s9 uρ öΝ ßγ≈ tΡ ÷ tI ÷z $# 4’ n? tã AΟ ù= Ïã ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊂⊄∪ Μ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ tƒ Fψ $# $ tΒ ÏµŠ Ïù (# Ôσ ¯≈ n= t/ 

ê⎥⎫ Î7 •Β   ]٣٣  – ٣٢ : الدخان .[   
  :لرأيناها تكتب بشكلني متمايزين أيضاً مها) أنباء ( ولو نظرنا إىل كَِلمِة .. 

  Ï™ !$ t7 /Ρ r&  و ،مهزة ،ألف ، باء، نون ، ألف:كما يف رمسنا اإلمالئي  # àσ ¯≈ t6 /Ρ r& :ألف ، 
# ونرى أيضاً أنّ كلمةَ . . ألف، واو مهموزة، باء،نون àσ ¯≈ t6 /Ρ r&   املخالفةَ لرِمسنا اإلمالئي

  . .تصور املسألةَ اليت تِصفُها يف ِسياٍق قرآينٍّ متعلٍِّق خبطاِب الغاِئب
 ô‰ s) sù (#θ ç/ ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 öΝ èδ u™ !% y` ( t∃ öθ |¡ sù öΝ Íκ Ï? ù' tƒ (# àσ ¯≈ t6 /Ρ r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ tβρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ o„     

   .]٥ : األنعام                                                                                      [

 ô‰ s) sù (#θ ç/ ¤‹ x. öΝ Íκ Ï? ù' u‹ |¡ sù (# àσ ¯≈ t6 /Ρ r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ tβρ â™ Ì“ öκ tJ ó¡ o„   ]٦ :  الشعراء .[  
™ Ï هذِه الكلمِة يف رِمسها املواِفِق ِلرِمسنا اإلمالِئي ولو نظرنا إىل..  !$ t7 /Ρ r& ، لرأيناها 

 أو يف ، إما يف ِسياٍق قرآينٍّ متعلٍِّق ِبِخطاٍب مباشٍر للمخاطَب،تصور املسألةَ اليت تِصفُها
™  ِسياٍق قرآينٍّ متعلٍّق ِبِخطاِب الغاِئب ولكنها معرفةٌ بأل التعريف !$ t6 /Ρ F{ $# . .  

 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# ÏµŠ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) 4.....  ]٤٤ : آل عمران .[   
 š ù= Ï? ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) (.....  ]٤٩ : هود .[   
 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t6 /Ρ r& 3“ t à) ø9 $# … çµ Á à) tΡ š ø‹ n= tã ( $ pκ ÷] ÏΒ ÒΟ Í← !$ s% Ó‰‹ ÅÁ ym uρ   ]١٠٠ : هود .[   
 yξ ä. uρ È à) ¯Ρ y7 ø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t6 /Ρ r& È≅ ß™ ”9 $# $ tΒ àM Îm7 sV çΡ ⎯ Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù 4   ]١٢٠ : هود .[   
 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t6 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# Ïµ‹ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) (.....  ]١٠٢ : يوسف .[   
 y7 Ï9≡ x‹ x. È à) tΡ y7 ø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t7 /Ρ r& $ tΒ ô‰ s% t, t7 y™ 4.....  ]٩٩ : طـه .[   
 ôM u‹ Ïϑ yè sù ãΝ Íκ ö n= tã â™ !$ t6 /Ρ F{ $# 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ôΜ ßγ sù Ÿω šχθ ä9 u™ !$ |¡ tF tƒ  ]٦٦ : القصص .[   
 ô‰ s) s9 uρ Ν èδ u™ !$ y_ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ t6 /Ρ F{ $# $ tΒ ÏµŠ Ïù í y_ yŠ ÷“ ãΒ   ]٤ : القمر .[  

وحني .... . القرآِن الكرمي كثريةٌواألمثلةُ اليت تبين تمايز رسِم الكلمِة ذاِتها يف.. 
   أعين معجزةَ العدد،احلديِث عن معجزِة احلرِف القرآينِّ يف ِمعياِر معجزة إحدى الكُبر

 وأنه ، سنرى كيف أنَّ هذا الرسم توقيفي من ِعنِد اِهللا تعاىل،يف القرآِن الكرمي ) ١٩ ( 
  .. والدالالِت ِللكلماِت القرآنيةيستحيلُ تغريه دونَ اِملساِس ِبتوازِن املعىن



  

٥٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 إنَّ الرسم القُرآينَّ هو القاِعدةُ واِملعيار ِلما يِجب أن : هلْ تريد القَولَ:١٦س 
  ..نتِخذَه يف رِمسنا اإلمالئي ؟

و  ول،لقد متَّ االكتفاُء ِبتقعيِد اللغِة العربيِة رمساً وحنواً يف عصٍر ِمن العصور. .نعم.. 
 سواٌء ،استمر البحثُ يف القرآِن الكرِمي لُغوياً الكتشفنا الكثري من القواِعِد اليت جنهلُها اآلن

  .. أم يف جماِل النحو،كان ذلك يف جماِل اإلمالء
يِق لواِو  يف قواِعِدنا اإلمالئيِة نضع أَِلف التفر:على سبيِل املثاِل ال احلصر... 
عدنا إىل القرآِن الكرمي لوجدنا أنّ هذه القاعدةَ ال تشكِّلُ ِمعياراً  لو .....ولكن. .اجلماعة

 ولوجدنا أنّ هذه القاعدةَ اإلمالئيةَ ليست أكثر من جزئيٍة يف ،نعاير عليه الرسم القرآين
 ρ : فاألفعال... مبا يخصُّ هذه املسألةكُليِة النص القرآينِّ â™ !% y` ،  ρ â™ !$ t/ u،   

 ρ â™ !$ sù  ،رسدونَ أَِلِف التفريِق هذه يف القرآن الكرمي ت إىل رِمسها يف كتاِب اهللا ..م لننظر 
  . .تعاىل
 β Î* sù x8θ ç/ ¤‹ Ÿ2 ô‰ s) sù z> Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö7 s% ρ â™ !% y` ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$ Î/ Ì ç/ –“9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ 

Î ÏΨ ßϑ ø9 $#   ]١٨٤ : آل عمران .[   

 tΑ$ s% (#θ à) ø9 r& ( !$ £ϑ n= sù (# öθ s) ø9 r& (# ÿρ ã ys y™ š⎥ ã⎫ ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝ èδθ ç7 yδ ÷ tI ó™ $# uρ ρ â™ !% y` uρ @ ós Å¡ Î/ 

5Ο‹ Ïà tã   ]١١٦ : األعراف .[   

 ÿρ â™ !% y` uρ öΝ èδ$ t/ r& [™ !$ t± Ïã šχθ ä3 ö7 tƒ  ]١٦ : يوسف .[   
 ρ â™ !% y` uρ 4’ n? tã ⎯ Ïµ ÅÁŠ Ïϑ s% 5Θ y‰ Î/ 5> É‹ x. 4.....  ]١٨ : يوسف .[   
 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# ρ â™ !% y` Å7 øù M} $$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3Ψ ÏiΒ 4.....  ]١١ : النور .[   
 Ÿω öθ ©9 ρ â™ !% y` Ïµ ø‹ n= tã Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u™ !# y‰ pκ à− 4.......  ]١٣ : النور .[   
 tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) î7 øù Î) çµ1 u tI øù $# … çµ tΡ% tæ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã îΠ öθ s% šχρ ã yz# u™ ( ô‰ s) sù 

ρ â™ !% y` $ Vϑ ù= àß # Y‘ρ ã— uρ  ]٤ : الفرقان .[   
 #© ¨L ym # sŒ Î) ρ â™ !% y` tΑ$ s% Ν çF ö/ ¤‹ Ÿ2 r& © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ óΟ s9 uρ (#θ äÜ‹ Ït éB $ pκ Í5 $ ¸ϑ ù= Ïã # sŒ$ ¨Β r& ÷Λ ä⎢Ζ ä.   

tβθ è= yϑ ÷è s?   ]٨٤ : النمل .[   
 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ ρ â™ !% y` .⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

$ tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ .....  ]١٠ : احلشر .[   



  

٥٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  ôM t/ Î àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ ä' ©! Éj‹9 $# èπ uΖ x6 ó¡ yϑ ø9 $# uρ ρ â™ !$ t/ uρ 5= ŸÒ tó Î/ š∅ ÏiΒ «! $# 3  ]٦١ : البقرة .[  

. ....ρ â™ !$ t6 sù A= ŸÒ tó Î/ 4’ n? tã 5= ŸÒ xî 4 z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 uρ ÑU# x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β  ]٩٠ : البقرة .[    
..... ..ρ â™ !$ t/ uρ 5= ŸÒ tó Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# ôM t/ Î àÑ uρ ãΝ Íκ ö n= tã èπ uΖ s3 ó¡ yϑ ø9 $# 4   ]١١٢ : آل عمران .[  

....... β Î* sù ρ â™ !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘   ]٢٢٦ :البقرة .[   
 ترسم دونَ أِلِف ، اجلمِعإننا نرى أنّ هذه األفعالَ يف مجيِع مرات ورودها ِبِصيغِة.. 

ويف الوقت ذاِته نرى أنّ بعض الكلماِت اليت ال يوضع هلا أَِلف تفريٍق يف . ....يقتفر
 #θ ِمثْلَ كلمِة ،ع هلا يف القرآِن الكرمي أِلف يف ايتها يوض،قواِعِدنا اإلمالئية è= ÷G tƒ . .  

   ..لننظر إىل رِمسها يف كتاِب اِهللا تعاىل.. 
 $ uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u™   ]١٢٩ : البقرة .[   
 !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™   ]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¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™  ]١٦٤ : آل عمران .[   
 $ tΒ uρ tβ% x. y7 •/ u‘ y7 Î= ôγ ãΒ 3“ t à) ø9 $# 4© ®L ym y] yè ö7 tƒ þ’ Îû $ yγ ÏiΒ é& Zωθ ß™ u‘ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ 4    

   ]. ٥٩ : القصص[                                                                                 
 uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™   ]٢ : اجلمعة .[   
 Zωθ ß™ §‘ (#θ è= ÷G tƒ ö/ ä3 øŠ n= tã ÏM≈ tƒ# u™ «! $# ;M≈ oΨ Éi t7 ãΒ   ]١١ : الطالق .[   
 ×Αθ ß™ u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# (#θ è= ÷G tƒ $ Z çt à¾ Zο t £γ sÜ •Β    ]٢ :البينة .[  

 وخصوصاً أنّ هذا ،فلماذا ال تكونُ هذه احلاالت قواِعد لَم يكتِشفْها السابقون ؟.. 
 رِسم بشكٍل مطلٍق حبيثُ يؤدي تغيريه إىل اختالِل توازِن ،الرسم القرآينَّ املُخاِلف ِلقواعِدنا

 كما ، ِتلك الِقيم املتعلَّقة جبوهِر دالالِت النصوِص القرآنية،تاِب اِهللا تعاىلالِقيِم العدديِة يف ِك
  . .سنرى إن شاَء اُهللا تعاىل

املشكلةُ أنّ الكثريين يتعاملونَ مع كتاِب اهللا تعاىل على أنَّ دالالِتِه تابعةٌ لقواميِس .. 
 وأنَّ ،لقواِعِد النحِو اليت وضعها البشر وأنَّ قواِعد صياغِتِه تابعةٌ ،اللغِة اليت وضعها البشر

إنَّ . .ع أنّ احلق هو نقيض ذلكم. .رسم كلماِتِه تابعةٌ ِلمصطَلَِح الرسِم الذي وضعه البشر
  . . معيار لُغِتنا رمساً وحنواً ومعىنالقرآنَ الكرمي هو



  

٦٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وجه ،تاِب اِهللا تعاىليف ِك) أي كلمة (  إنّ جمموع الكلمِة القرآنيِة : قُلْت:١٧س 
فكيف يكونُ ذلك ؟،إعجازي ..  
 وليست وضعيةً من اصطالِح ،تعاىلسبحانه والكلمةُ القرآنيةُ ِفطريةٌ موحاةٌ مِن اِهللا .. 

أليست دالالت القرآِن الكرِمي . .أليست الكلمةُ وعاَء املعىن ؟. .البشِر كما يتخيلُ الكثريون
 كما يقولُ ،أليس القرآنُ الكرمي ِتبياناً لكلِّ شيٍء. .بةً مع ِعلِم اهللا تعاىل ؟غري منتهيٍة ومتناِس

$  :تعاىل uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x«   ]إذاً الكلمةُ . ..؟] ٨٩ :النحل
 مبا يتناسب مع ِعلِم ،قةً وصفاً مطلقاً وتسميةً مطل،القرآنيةُ تِصف حقائق األشياِء وتسميها

قدرِتِه جلَّ وعال على مبا يتناسب مع  و،اهللا تعاىل باملسألِة اليت تِصفُها وتسميها هذه الكلمةُ
هةً من اصِطالِح البشِر،ِصياغِة ما يعلمضِعيها ونفي كونحدوٍد .. وهذا يِلوعاٍء م فكيف 
البشر لُهفصمنته،ي هذا . .!!!يٍة ومتعلِّقةً بعلِم اِهللا تعاىل ؟ أن حيوي دالالٍت غري

  .....مستحيل
 يختِزلُ  ، ومن خالل البحِث القرآينِّ تبين أنّ جمموع وروِد الكلمِة يف القرآِن الكرميِ            ..

فالقرآنُ الكرمي يأيت باملـسائِل     . .القانونَ املُِحيطَ باملسألِة اليت تِصفُها وتسميها هذه الكلمة       
  .. ويصور كُلياِت القوانني اليت حتكُم هذِه املسائل،ها إىل ايِتهامن بدايِت
 وأنها تـدور    ، حنن نعلم أنّ األرض تدور حولَ نفِسها دورةً كاِملةً كلَّ يوم           :مثالً.. 

ويف كلِّ دورٍة لألرِض حـول      .. .دورة ) ٣٦٥( حولَ الشمِس كُلََّما دارت حولَ نفسها       
 وذلك حسب ميـِل ِمحـوِر       ، تميزها عن غِريها من الدوراِت األخرى      نفِسها خصوصيةٌ 

  . .األرِض ِنسبةً إىل الشمس
دورةً  ) ٣٦٥( فكُلُّ  . .هيئةً لألرِض يف دوراِنها حولَ الشمس      ) ٣٦٥( إذاً هناك   .. 

  .. وهكذا،دورة أخرى ) ٣٦٥(  تعود لتدور ،متمايزةً حول نفِسها
 ..أمام ٍة يف هذِه املسألةإذاً حننقيقٍة كَونيقترنٍة بالعدِد ، حولذلك نرى . . )٣٦٥(  م

) يوم ( أنّ القرآنَ الكرمي يشري إىل هذِه احلقيقِة الكونيِة من ِخالِل جمموِع وروِد كلمِة 
 ãΠ [ :بالصيغتنيمفردة فيه  öθ tƒ ،  $ YΒ öθ tƒ  [. . ٍةدفراتني الصيغتني  –فكلمةُ يوٍم م– 

  ..مرة ) ٣٦٥( ترد يف كتاِب اهللا تعاىل 



  

٦١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ) ١٢(  هي ، إنّ القمر يدور حولَ األرِض يف مساراٍت مختلفةٍ  :ولنأخذْ ِمثاالً آخر  .. 
 ) ١٢( إذاً هنـاك    . . شـهراً   مساٍر من هذه املسارات نسميه      والزمن املرافق ِلكُلِّ   ،مساراً
  ..يقولُ تعاىل. .شهراً
 ¨β Î) nο £‰ Ïã Í‘θ åκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «! $# $ oΨ øO $# u |³ tã # \ öκ y− ’ Îû É=≈ tF Å2 «! $# tΠ öθ tƒ t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

š⇓ ö‘ F{ $# uρ !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ ö‘ r& ×Π ã ãm 4   ]٣٦ : التوبة .[   
هذه احلقيقةُ الكونيةُ يبينها اُهللا تعاىل يف القرآِن الكرمي من ِخـالل جممـوِع وروِد               .. 

  ..مرة ) ١٢( كلمةُ شهر مفردة ترد يف القرآن الكرمي ف. .كلمِة شهر مفردة
أفهم من هذا الكالِم أنّ السنةَ يف أصِلها مشسيةٌ         . . هنا سؤالٌ يطْرح نفسه    :١٨س  

  .. فكيف يكون هذا اخلَلْط ؟.. وأنّ الشهر قمري وليس مشسياً،وليست قمريةً
 متعلِّق بالنظاِم الكوينِّ الذي وضعه اُهللا تعاىل      إنما هو ناموس كوينٌّ    ،هذا ليس خلطاً  .. 

 إنما الذي يهمُّنا هـو النـاموس        ،حنن ال يهمُّنا تقسيم البشِر لأليام والشهور      . .يف الوجود 
 دورانُ القَمـِر حـولَ      – يف النهايـة     –أليس الشهر هو    . .الكوين الذي يحكم املسائل   

هذه احلقيقةُ  .. .....عشر مساراً متمايزاً   وله اثنا    ،يُّأليس ذلك هو الشهر القمر    . .األرض
  ..مطابقةٌ ِللحقيقِة القرآنيِة املُتمثِّلِة مبجموِع وروِد كلمِة شهٍر مفردة يف القرآِن الكرمي

 تكَونُ ما نعِرفُه بالسنِة ،دورةً متمايزةً لألرِض حول نفسها ) ٣٦٥( أليس هناك .. 
طابقاً للحقيقِة القرآنية املتمثِّلة مبجموِع وروِد كلمِة يوم يف القرآن  أليس ذلك م،الشمسية
 وقد أكَّد اُهللا تعاىل ،فال بد أنْ تكونَ السنةُ يف كتاِب اهللا تعاىل مشسيةً. .لذلك. .الكرمي

 (#θ :يقولُ تعاىل. . يف مدِة لبِث أهِل الكهِف يف كهِفهم،هذه احلقيقةَ يف موضٍع آخر èW Î6 s9 uρ 

’ Îû óΟ Îγ Ï ôγ x. y]≈ n= rO 7π s ($ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ Å™ (#ρ ßŠ# yŠ ø— $# uρ $ Yè ó¡ Î@  ]فاألصلُ يف اِحلساِب . .] ٢٥ : الكهف
 وقولُه ، الشمسيِة اليت لَِبثَها أهلُ الكهِف يف كهِفهم وهو جمموع السنني،سنة ) ٣٠٠( هو 
 (#ρ :تعاىل ßŠ# yŠ ø— $# uρ $ Yè ó¡ Î@ ، ننيالس لنا فاِرق نبيةيالشمسي ننيالس ِة املوازيِة لتلكالقمري ..  

 إنّ القرآنَ الكرمي : كيف نستطيع من ِبضِع أمثلٍة أن نطِْلق قانوناً نقول فيه:١٩س  
  ..حيِملُه يف كُلِّ كَِلماِته ؟

علينا أنْ جنعلَ من القرآِن     . .ولكن. .األمثلةُ يف هذا اجلانِب اإلعجازي كثريةٌ جداً      .. 
  الرب ترد يف القرآِن الكرمي      كَِلمةُ :ِلنأخذ اِملثالَ التايل  . .. ال العكس  ،كرِمي ِمعياراً لتصوُّراِتنا  ال



  

٦٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وترد كلمةُ البحـِر    . . )١٣(  فيكونُ اموع    ، وكلمةُ يبساً ترد مرةً واحدة     ،مرة ) ١٢( 
ولـو  .... .٤٥ = ٣٢+  ١٣ : وبالتايل يكونُ اموع   ،مرة ) ٣٢( املعرفة بأل التعريف    

اعتربنا أنَّ جمموع هذه الكلماِت يدخلُ يف معادلِة ِنسِب اليابسِة واملاِء على سطِح الكـرِة               
 لرأينا أنّ ذلك مقاِرب جداً ملا نعلمه عن هذه احلقيقِة الكونيـِة علـى سـطِح                 ،األرضيِة
  ..األرض

 وهذا يقَاِرب ما نعلمه     ،ملائة يف ا  ٢٨,٨٨ = ٤٥ / ١٣ :فتكونُ ِنسبةُ اليابسِة هي   .. 
 = ٤٥ / ٣٢ :وتكونُ ِنسبة البحـِر هـي     . .عن هذه احلقيقةَ الكونيةَ على سطِح األرض      

  .. على سطِح األرضاِرب ما نعلمه عن هذه احلقيقِة الكونيِة وهذا يقَ، باملائة٧١,١١
 ملـاذا مل   ،ل التعريـف   هناك كَِلمةُ بحر وردت مرةً واحـدة دونَ أ         :قد تقولُ يل  .. 

 وملاذا أُدِخلـت    ،يف هذه املعادلة  ) يم  ( وملاذا ملْ يِتم ِحساب كَِلمِة      . .تدِخلْها يف املُعادلة ؟   
 يف ،ملاذا ال يكونُ إدخالُ هـذه الكلمـاِت وحـذفُها   .... .أقول لك. .؟) يبسا  ( كَِلمةُ  

معبراً عن ِنسِب املاِء واليابسِة علـى        ملاذا ال يكونُ ذلك    ،معادالٍت غِري تلك اليت وضعناها    
ألنّ ِمئاِت اَألمثلِة اليت تم اسـتنباطُها       . . أو يف املستقبل   ،سطِح األرض يف األحقاِب املاضية    

القُرآِن الكرِمي يف إثباِت هذا البعِد اإلعجازي مصادفةً أبداً،ِمن ليست ..  
 بـوروٍد   ،مرة ) ١١٥(  كتاب اهللا تعاىل     يففهل من املصادفِة أن تِرد كلمةُ الدنيا        .. 

  ..مرة ) ١١٥(  حيث ترد كلمةُ اآلخرِة أيضاً ،مساٍو متاماً لورود كلمة اآلخرة
 وأن تِرد   ،مرة ) ٦٨( وهل من املصادفِة أن تِرد كلمةُ املالئكِة يف كتاِب اهللا تعاىل            .. 

وأن  ،مـرة  ) ٨٨( ا   املالئكة ومشتقّا  ةُوأن ترد كلم  . .مرة أيضاً  ) ٦٨( كلمةُ الشيطاِن   
كلمةُ الشيطان ومشتقّا ة أيضاً ) ٨٨( ا تردمر..  

 وأن تـرد  ،مرة ) ٧٧( وهل من املصادفة أن ترد كلمةُ جهنم يف كتاب اهللا تعاىل          .. 
  ..مرة أيضاً ) ٧٧( ا قَّاكلمة جنات ومشت

  رفة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعـاىل       وهل من املصادفِة أن ترد كلمةُ الطيب املع       .. 
  . .مرات أيضاً ) ٧(  وأن ترد كلمة اخلبيث املعرفة بأل التعريف ،مرات ) ٧ ( 



  

٦٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  وهل من املصادفة أن ترد كلمة الرشد املعرفة بأل التعريف يف كتـاب اهللا تعـاىل          .. 
مـرات   ) ٣( عاىل   وأن ترد كلمة الغي املعرفة بأل التعريف يف كتاب اهللا ت           ،مرات ) ٣ ( 
  . .أيضاً

 ،مرات ) ٨( وهل من املصادفة أن ترد كلمة برهان ومشتقّاا يف كتاب اهللا تعاىل           .. 
  ..وهو ذاته جمموع ورود كلمة تان ومشتقاا يف كتاب اهللا تعاىل

  املُعبرةُ عـن قَـولِ     ،يف كتاِب اِهللا تعاىل   ) قالوا  ( وهل من املصادفة أن تِرد كلمةُ       .. 
 ) ٣٣٢(  حيثُ ترد كلُّ كلمٍة منهما       ،)قُلْ  (  بوروٍد مناظٍر متاماً لورود كلمة       ،املخلوقاِت

  . .مرة
حيثُ ) أقول  ( ِبوروٍد مناِظٍر متاماً ِلكلمِة     ) قُلْتم  ( وهل من املصادفِة أن ترد كلمةُ       .. 

  . .مرات ) ٩( ترد كلٌّ منهما 
 حيثُ  ،)نقول  ( بوروٍد مناظٍر لكلمة    ) تقولون  ( مةُ  وهل من املصادفة أن تِرد كَلِ     .. 

  . .مرة ) ١١( ترد كلٌّ منهما 
 وهو ذاته ،مرة ) ٢٧( يف كتاِب اِهللا تعاىل ) قُلْنا ( وهل من املصادفة أن ترد كلمةُ  .. 

  . .؟) تقولون  (  و )تقولوا(  :جمموع عدِد مراِت وروِد كلميت
يف )  م   ، ت ،ك(  يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي         وهل من املصادفة أن   .. 

   وهو ذاتـه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي             ،مرة ) ٢١( كتاب اهللا تعاىل    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  ر ، ش،ن( 

يف )  ث   ، ب ،ل( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغـوي           .. 
ـ   ،مرة ) ٣١( كتاب اهللا تعاىل       ه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي           وهو ذات

  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  ر ، ج،هـ( 
يف )  ف   ، أ ،ر( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي            .. 

   وهو ذاتـه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي            ،مرة ) ١٣( كتاب اهللا تعاىل    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  ظ، ل،غ ( 



  

٦٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

يف )  ن   ، س ،ل( ة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي          وهل من املصادف  .. 
   وهو ذاتـه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي             ،مرة ) ٢٥( كتاب اهللا تعاىل    

  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  ظ ،ع،و( 
يف كتاب )  م ، ز،ع( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي         .. 

ـ ،و( ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي        وهو   ،مرات ) ٩( اهللا تعاىل    يف )  ن   ، ه
  ..كتاب اهللا تعاىل

يف )  س   ، د ،ق( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي            .. 
 ، ج ،ر(  وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي         ،مرات ) ١٠( كتاب اهللا تعاىل    

   جمموع ورود مشتقّات اجلـذر اللغـوي       –ضاً   أي – وهو ذاته    ..يف كتاب اهللا تعاىل   ) ز  
  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  س ، ج،ر ( 

يف )  ح   ، ر ،س( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي            .. 
   وهو ذاتـه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي             ،مرات ) ٧( كتاب اهللا تعاىل    

  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  د ، ق،ع( 
يف )  ر   ، ك ،س( ملصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي          وهل من ا  .. 

   وهو ذاتـه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي             ،مرات ) ٧( كتاب اهللا تعاىل    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  ر ، م،خ( 

يف )  ت   ، ن ،ع( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي            .. 
   وهو ذاتـه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي             ،تمرا ) ٥( كتاب اهللا تعاىل    

  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  ن ، ي،ل( 
يف )  ي   ، ل ،ج( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلـذر اللغـوي            .. 

   وهو ذاتـه جممـوع ورود مـشتقات اجلـذر اللغـوي             ،مرات ) ٥( كتاب اهللا تعاىل    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل)  س ، م،ط( 

يف كتاب )  ر ، و،ع( من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي وهل .. 
)  ض   ، ض ،غ(  وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغـوي          ،مرات ) ٤( اهللا تعاىل   

  . .وهل وهل وهل. .يف كتاب اهللا تعاىل



  

٦٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. . اإلعجـازي   تؤكِّد هذا البعد   ،هناك الكثري الكثري من األمثلِة يف كتاِب اِهللا تعاىل         ..
  ..فإنّ القولَ بأنَّ ذلك مصادفةٌ هو جحود حبقيقٍة قرآنيٍة نراها بأم أعيننا. .ولذلك

املُشِكلَةُ أنّ بعضهم يفِْرض على الكلماِت القرآنيِة تصوُّراً محدداً يختِلـف مـع             .. 
 من تصوُّراِته اخلاطئـِة الـيت        مثّ يريد  ،حقيقِة الدالالت اليت تحِملُها هذه الكلمات القرآنية      

  . .فرضها على دالالِت الكلماِت القرآنيِة أنْ تطاِبق احلقائق الكونية
 ال بد من الوقوِف عنـد       ،ويف عرِض هذا اجلاِنِب اإلعجازي من كتاِب اِهللا تعاىل        .. 

 وعـدِد   ، اليـوم   أال وهي استنباطُ عدِد الصلواِت املفروضِة على املُـسلِم يف          ،مسألٍة هامة 
  .  . وعدِد السجدات،الركعاِت املفروضة

≡ ÔNيف كتاِب اِهللا تعاىل ترد كلمةُ ..  uθ n= |¹  اتمر على عدِد ،بصيغِة اجلمِع مخس 
≡ ÔN :بالصيغ وذلك ،الصلواِت اليومية املفروضة uθ n= |¹ ،  ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# ،   

 ÏN≡ uθ n= |¹ uρ ،  öΝ Íκ ÌE≡ uθ n= |¹ . .  
 ..فعـلُ األمـِر      ويرد  Ο Ï% r&  ب   ،مقترنـاً بالـصالة    مـشتقّاته  و الـصيغ  يـرد:  

  ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ،  ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ،  z⎯ ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# .. ــة ــارة القرآني    والعب
 z⎯ ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ،       ةً واحدةً يف كتاِب اهللا تعاىلمر ترد ،    بنـساِء    يف سياٍق قُرآينٍّ خاص 

  النيب،      اُهللا تعاىل يف هذا السياِق بقوِله خاطبهنحيثُ ي :  u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 

z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4   ]٣٢ :األحزاب[ ..  
 ÉΟ :لو قُمنا جبمِع العباراِت القرآنيـة     ..  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ،  ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $#  ،  يف 
  .. على عدِد الركعاِت املفروضة يف اليوم الواحد، )١٧(  لوجدناها ترد ، اهللا تعاىلكتاِب

 ومشتقّاِتِه اليت تعبر عن     ،للعاقلني) سجد  ( ولو قمنا جبمِع عدِد مراِت وروِد الفعل        .. 
# β  ما عدا الفعل   ، حيثُ جنمع مجيع الصيِغ الفعلية هلذا الفعل       ،أزمنِة هذا الفعل   y‰ àf ó¡ o„  

 ãΝ :يف قوِله تعاىل   ôf ¨Ζ9 $# uρ ã yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰ àf ó¡ o„   ]٦ :الرمحن[  ،    كما نرى   – والذي يتعلَّق 
الذي يطابق عدد    ) ٣٤(  لو قمنا ذا اجلمِع حلصلنا على العدد         .. بسجوِد غِري العاقلني   –

عِد اإلعجـازي معلومـةٌ     وما يِجب قولُه أنَّ ِفكْرةَ هذا الب      .. .السجدات اليومية املفروضة  
أما بقيـةُ   . .ولكنين أضفت يف برهاِنها أمثلةً جديدةً     . . وأنا لست أول من قال ِبها      ،سابقاً



  

٦٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ِمما فـتح اُهللا     – ودونَ استثناٍء    – فجميعها   ،احلواراألبعاِد اإلعجازيِة اليت نطرحها يف هذا       
هذه األبعاِد اإل،تعاىل علي ِة سواٌء أفكارها،عجازيأم أمِثلَت ..  
 ملاذا حسبت فقط    ، يف األمثلة اليت قدمتها يف تبيان هذا البعد اإلعجازي         :٢٠ :س

  ãΠ[جمموع ورود كلميت  öθ tƒ ،  $ YΒ öθ tƒ  [  يف مسألة دوران األرض حول نفـسها  
    : جممـوع ورود الكلمـات     – يف هذه املسألة     – ومل حتسب    ،دورة متمايزة   )٣٦٥(  

]  öΝ ä3 ÏΒ öθ tƒ ،  óΟ Îγ ÏΒ öθ tƒ ،  7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ   [ويف مقابلة جممـوع ورود كلمـة      . .!!!؟:  
  æΛ ©⎝ yγ y_ 4      مع جمموع ورود كلمة  ×M≈ ¨Ψ y_   اومشتقا ،   إىل مقابلـة     ملاذا مل تذهب 

 æΛ :كلمة ©⎝ yγ y_ 4   مع كلمة    ×π ¨Ψ y_   )    ا ؟  ) بصيغة املفردوكيـف  . .!!!ومـشتقا
 وتكون أحياناً أُخـرى  ،قارنة أحياناً بني كلمة وكلمة دون أخذ باقي املشتقات     تكون امل 

  ..! !!ما هو املعيار يف ذلك ؟. .!!!مع الكلمة ومشتقاا ؟
 هو إدراك حقيقة الدالالت اليت حيملها اجلذر اللغويُّ يف القـرآن            ،املعيار يف ذلك  .. 
ِة دالالِتها داخل إطاِر دالالِت هذا اجلذِر        وإدراك حقيقِة صياغِة الكلمِة وخصوصي     ،الكرمي
 تعـاىل    اهللاِ  ندرك حقيقةَ تعلُِّق جمموع الكلمة يف كتـابِ        ،حينما ندرك ذلك  .... .اللغوي

  .. بالناموس الذي حيكم املسألة اليت تصفها هذه الكلمةُ ومشتقّاتها،وجمموع مشتقّاا
 ولكننـا   ،وماً وربِع اليـوم تقريبـاً     ي ) ٣٦٥( حنن نعلم أنّ السنةَ تتكون من       .. 

 وال  ،نتحدث عن ماهية كلّ يوم من أيام دوراا حول نفسها يف رحلتها حول الشمس             
دورة  ) ٣٦٥( فكل  . ..نتحدث عن الزمن املقابل لدوراا حول الشمس دورةً كاملة        

 دورة ) ٣٦٥(  فتـدور  ، تعود لتبدأ الدورةَ من جديـد     ،متمايزة لألرض حول نفسها   
 وبالتايل  ..وحدة متمايزة هلذه املسألة    ) ٣٦٥( إذاً توجد   . ..وهكذا. .متمايزة أُخرى 

 ãΠ :ترد يف كتاب اهللا تعاىل الكلمتان      öθtƒ ،  $YΒ öθtƒ  ،  )ة ) ٣٦٥ة منها    ،مركلّ مر 
  ..تقابلُ دورة متمايزة من دورات األرض املتمايزة حول نفسها

 داخل معىن ،) م ، و،ي(  دالالت اجلذِر اللغوي نتكمويف كتاِب اِهللا تعاىل .. 
   فاليوم على األرض ، فلكلّ شيٍء يومه اخلاصُّ به،دوران املسألة حول نفسها دورة كاملة

 حول نفسه لدوراِنه واليوم على كوكب آخر يساوي املدة الزمنية املساوية ،ساعة ) ٢٤( 
ساب البشر من أول إنسان إىل آخر  ويوم احلساب يف اآلخرة هو دورة ح،دورة كاملة



  

٦٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 اليت خلقها – هي دوران املادة األوىل ، واأليام الستة اليت خلق اهللا تعاىل ا الكون،إنسان
⎯  :اهللا تعاىل بكلمة ä.  –لق به الكونة الناموس الذي خست دورات كاملة ،  مباهي 

 × ٦(  ستةَ أيام كأيامنا – هذه األيام الستة – وال تعين ،حىت أخذ الكون شكله احلايل
  ..ساعة ) ٢٤

 وخبصوصية الناموس الـذي حيكـم دوران األرض       ،فهذا املعىن املُجرد لكلمة يوم    .. 
 ãΠ [ : املُجردتني عـن أي إضـافة   يحمل بالكلمتني ،حول نفسها  öθ tƒ ،  $ YΒ öθ tƒ  [، 
 öΝ :أما الكلمتان . .دون غريمها  ä3 ÏΒ öθ tƒ ،  óΟ Îγ ÏΒ öθ tƒ ،  ًةفتحملُ كُلٌّ منهما خـصوصي 

 فاليوم  ،للمضاف إىل هذه الكلمات تخرج عن اإلطار ارد للمسألة اليت حنن بصدد حبثها            
 وبالتايل ال يدخل يف معادلة التعبري عـن         ،املعينُّ ما ليس مجرداً عن خصوصيات املُضاف      

› 7وكلمةُ  . ..اليوم األرضي غري اخلاص بذلك املضاف      Í≥ tΒ öθ tƒ       أقرب ما تكون إىل كلمة
 ال تدخل يف معادلٍة ساحتها اليوم ارد عن خـصوصية           – أيضاً   – وهي   ،وقتئذ أو حينئذ  

وهذا ال يعين أن هذه الكلمات ال تدخلُ يف معادالت أخرى           . ..الوقت املعين ذه الكلمة   
عجازية اليت حيملها القرآن    فمن املؤكد أنها تدخلُ يف كُلِّ األبعاد اإل       . . أبداً ،ملسائل أُخرى 

  . .الكرمي دون استثناء
 ال يكـون    ،فدخول الكلمة يف معادلة ختتزل جوهر املسألة املوصوفة ا        . .وهكذا.. 

 إنما يكون حسب حـدود دالالت       ، وال حسب أهوائنا   ،حسب تصوراتنا املسبقة الصنع   
  ..الكلمة ومعانيها

ـ ،ر(  مشتقّات اجلذر اللغوي     هذه احلقيقة نراها جليةً يف مقابلة بعضِ      ..   ،) ب   ، ه
ـ ،ر( فمشتقّات اجلذر اللغوي    . .) ب   ، غ ،ر( جلميع مشتقّات اجلذر اللغوي      )  ب   ، ه
   : تنقسم إىل قسمني،يف تفرعها عن دالالت هذا اجلذر

 ،قسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الذات -
 tβθ [ :ويتألف من الكلمات ç7 yδ ö tƒ ،  Èβθ ç7 yδ ö‘ $$ sù   )٢( ،  šχθ ç7 Ïδ ö è? ،  

  öΝ èδθ ç7 yδ ÷ tI ó™ $# uρ ،  É= ÷δ §9 $# ( ،  Zπ t6 ÷δ u‘ ،  $ Y6 yδ u‘ uρ (   [..  



  

٦٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،وقسم يتعلّق بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع داخل الذات -
$ Èβ[ :ويتألّف من الكلمات t7 ÷δ ”9 $# uρ ،  $ ZΡ$ t7 ÷δ â‘ uρ ،  öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ ،   

 ºπ §‹ ÏΡ$ t6 ÷δ u‘ uρ  [..  
 ،مرات ) ٨(  الذي ترد كلماته يف كتاب اهللا تعاىل ،لذلك نرى أنَّ القسم األول.. 

واليت تتعلّق مجيعها بتفاعل النفس )  ب ، غ،ر( يناظر متاماً مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 
وهذه . .مرات ) ٨( حيث ترد أيضاً  ،وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الذات

 öΝ :املقابلة نراها جلية يف قوِله تعاىل ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# $ oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ 

$ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š⎥⎫ Ïè Ï±≈ yz  ]٩٠ : األنبياء [..  
ـ ،ر( للجذر اللغوي    ) ١٢( فال شك أنّ املشتقات ال      ..  تدخل مجيعها  )  ب   ، ه

 يف مقابلة بعض مشتقّات     .. ولكن ..يف كُلّ األبعاد اإلعجازية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل        
 رأينا كيف أنّ املـشتقّات      ،) ب   ، غ ،ر( هذا اجلذر اللغوي مع مشتقّات اجلذر اللغوي        

ما فقط   هي   ،اخلاصة فقط بتفاعل النفس وفق دالالت هذا اجلذر اللغوي مع خارج الذات           
  .. يف معادلة هذه املقابلةيدخلُ

  :تتفرع إىل فرعني)  ر ، و،ن( مشتقّات اجلذر اللغوي . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
$‘ u [ :فرع يشمل كلميت - ¨Ζ9 $# ،  # Y‘$ tΡ  [..  
 Í‘θ [ :فرع يشمل كلمةَ النور وتفرعاا - –Ψ9 $# ،  # Y‘θ çΡ ،  öΝ ä. Í‘θ œΡ ،       
$ tΡ u‘θ çΡ     … çν u‘θ çΡ ،  öΝ èδ â‘θ çΡ ،  Î ÏΨ ßϑ ø9 $# ،  # Z ÏΨ •Β  [..  
 فما بني النور    ،) ل   ، ق ،ع(  له تعلُّقُه الوثيق مبشتقّات اجلذر اللغوي        ،الفرع الثاين .. 

  ر اللغـوي  ولذلك نرى أنّ مشتقّات الفـرع الثـاين مـن اجلـذ    .....والتعقّل صلةٌ بينة 
  تـرد )  ل   ، ق ،ع( أنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغـوي        و ،مرة ) ٤٩(  ترد)  ر   ، و ،ن ( 

 ..مرة ) ٤٩ ( – أيضاً – 
 وكلَّ مـشتق    ، وبعضها ،) ر   ، و ،ن( وال شك أنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي        .. 
 نرى ،يف خصوصية املقابلة اليت عرضناها . .ولكن. . له مقابالته املتعلّقة جبوهِر دالالته     ،منها

فرعاِتها من مشتقّات هذا اجلذر هي فقط ما يقابـل مـشتقّات اجلـذر    أنَّ كلمةَ النور وت 



  

٦٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ونرى أنّ هذا التقابلَ ينعكس تقابالً يف عدِد مـرات الـورود يف              ،) ل   ، ق ،ع( اللغوي  
  ..كتاب اهللا تعاىل

له مشتق وحيـد يف كتـاب اهللا        )  م   ، أ ،ش( اجلذر اللغوي   . .ولنأخذ مثاالً آخر  .. 
 π :تعاىل هو كلمة   yϑ t↔ ô± pR ùQ $# ،           قابـل كلمـةأنّ هذه الكلمة ت وال شك  π uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $#  

  ..فكلتا الكلمتني تردان يف ذات السياق القرآين. .) ن ، م،ي( املتفرعة عن اجلذر اللغوي 
 Ü=≈ ys ô¹ r' sù Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# ∩∇∪ Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& 

Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $#   ]٩ – ٨ : الواقعة .[   
 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ pR ùQ $# ∩⊇∇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ èδ Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ yϑ t↔ ô± yϑ ø9 $#    

  ]. ١٩ – ١٨ : البلد[                                                                      

ى أنّ كلّ كلمة من هاتني الكلمتني ترد وروداً منـاظراً لألخـرى يف              ولذلك نر .. 
  ..مرات ) ٣(  فكلّ كلمة منهما ترد ،كتاب اهللا تعاىل

 πولو أخذنا كلمة    ..  yϑ t↔ ô± pR ùQ $#    كما قلنـا املـشتق الوحيـد للجـذر          –وهي   
ينـا أنّ    لرأ ،) ل   ، م ،ش(  مع مشتقّات اجلذر اللغـوي       –يف القرآن الكرمي    )  م   ، أ ،ش( 

 مـن مـشتقّات     ،جمموع كلمات هذين اجلذرين اللغويني يقابلُ كلمة اليمني غري املُضافة         
  . .) ن ، م،ي( اجلذر اللغوي 

 ،مـرة  ) ١٢( ترد يف القـرآن الكـرمي       )  ل   ، م ،ش( فمشتقّات اجلذر اللغوي    .. 
 ) ١٥(  وبذلك يكون امـوع      ،مرات ) ٣( ترد  )  م   ، أ ،ش( ومشتقات اجلذر اللغوي    

  .. وهو ذاته جمموع ورود كلمة اليمني غري املضافة يف كتاب اهللا تعاىل،مرة
 ،ومشاركة هذه الكلمات يف هذه املقابالت ليست الوحيدة يف كتاب اهللا تعـاىل            .. 

 ال  – وفق هذا البعد اإلعجازي وغريه       –فالكلمات وجذورها اللغوية تدخل يف مقابالت       
  ..نا نأخذ أمثلةً كتبياٍن جزئي للربهنة على هذا البعد اإلعجازي ولكن،حييط ا إال اُهللا تعاىل

  :إىل فرعني)  ر ، ح،س( تتفرع مشتقّات اجلذر اللغوي . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
  ..مرة ) ٦٠(  وترد كلماته ،فرع يتعلّق بالسحر -
 9 :الكلمات وفيه فقط ،فرع يتعلّق بالسحر - ys |¡ Î0 ،  Í‘$ ys ó™ F{ $$ Î/ ،   
 Í‘$ pt ô F{ $$ Î/ uρ ..  



  

٧٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تقابلُ كلماته مجيع مشتقّات اجلذر      ،والفرع األول من مشتقّات هذا اجلذر اللغوي      .. 
ولـذلك  . . فما بني السحِر والِفتنة صلةٌ ليست حباجة إىل شرح         ،) ن   ، ت ،ف( اللغوي  

   –  أيـضاً  –ترد يف كتـاب اهللا تعـاىل        )  ن   ، ت ،ف( نرى أنَّ مشتقّات اجلذر اللغوي      
 ..مرة ) ٦٠( 

  ما بني كلمة الزكاة كمشتق من مشتقّات اجلـذر اللغـوي           . .ولنأخذ مثاالً آخر  .. 
فالزكاةُ ذه  . ..مقابلة بينة )  ك   ، ر ،ب( وبني مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي      )  و   ، ك ،ز( 

 ،ب( اللغوي   دالالتها تقابلُ دالالِت املباركة بكلِّ ما حيمل اجلذر          ،الصيغة االمسية بالذات  
 ،مرة ) ٣٢( ولذلك نرى أنَّ كلمة الزكاة ترد يف كتاب اهللا تعاىل           . .من تفرعات )  ك   ،ر

  . .مرة ) ٣٢ ( – أيضاً –ترد )  ك ، ر،ب( وأنّ مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي 
يبني لنـا القـرآن   )  ط ، س،ق( يف مشتقّات اجلذر اللغوي . .ولنأخذ مثاالً آخر  .. 

⎫⎦ مةَ  الكرمي أنّ كل   ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#      تصف الذين مييلون علـى     ) أقسط  (  من الفعل الرباعي
 فتدفعهم خمافتهم من اِهللا تعاىل إلعطـاء        ،أنفسهم لصاحل غِريِهم يف وزم لألمور واألشياء      

 :بينما كلمةُ . .اآلخرين من حسام حني حيكمون ويقفون مع اآلخرين يف مسألة القسط          
 βθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $#  ط   ، س ،ق(  الفعل الثالثي     من (،   الذين مييلون على غريهم لصاحل   تصف

 فيدفعهم عدم خمافتهم من اهللا تعاىل لظلم اآلخرين حني          ،أنفسهم يف وزم لألمور واألشياء    
  .. وهم بذلك يتصفون بصفة املطففني،حيكمون ويقفون مع اآلخرين يف مسألة القسط

  ..تني يف كتاب اهللا تعاىلوالقاسطون ككلمة قرآنية ترد مر.. 
 $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθ ßϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# $ ¨Ζ ÏΒ uρ tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# ( ô⎯ yϑ sù zΝ n= ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù (# ÷ρ § pt rB # Y‰ x© u‘ ∩⊇⊆∪   

$ ¨Β r& uρ tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# (#θ çΡ% s3 sù zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 $ Y7 sÜ ym   ]١٥ – ١٤ : اجلـن .[   
 ترد مرة واحدة يف –)  ف   ، ف ،ط (  وهي املشتق الوحيد للجذر    –وكلمة املطففني   

  ..كتاب اهللا تعاىل
 ×≅ ÷ƒ uρ t⎦⎫ Ï Ïe sÜ ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) (#θ ä9$ tG ø. $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èù öθ tG ó¡ o„ ∩⊄∪ # sŒ Î) uρ öΝ èδθ ä9$ x. ρ r& 

öΝ èδθ çΡ y— ¨ρ tβρ ç Å£ øƒ ä†   ]٣ – ١ : املطففني .[   
  ذاتـه جممـوع ورود كلمـة       وهـو   . .مـرات  ) ٣( وبذلك يكون امـوع     .. 
 ⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#  املُقابلة هلاتني الكلمتني،يف كتاب اهللا تعاىل ..  



  

٧١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ÷β Î) uρ |M ôϑ s3 ym Ν ä3 ÷n $$ sù Ν æη uΖ ÷ t/ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#   
   ]. ٤٢ :ملائدة ا[                                                                            

 β Î) uρ Èβ$ tG x Í← !$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷ t/ ( .β Î* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) ’ n? tã 

3“ t ÷z W{ $# (#θ è= ÏG≈ s) sù © ÉL ©9 $# © Èö ö7 s? 4© ®L ym u™ þ’ Å∀ s? #’ n< Î) Ì øΒ r& «! $# 4 β Î* sù ôN u™ !$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷ t/ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 

(# þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# = Ït ä† š ⎥⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#  ]٩ : احلجرات .[   

 ω â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟ èδρ • y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#    ]٨ : املمتحنة .[   
   وهي جزء من مشتقّات اجلـذر       –كلمة الرجال ومشتقّاا    . .ولنأخذ مثاالً آخر  .. 

 وهـي   –وكلمة النساء ومشتقّاا    . .مرة ) ٥٧(  ترد يف القرآن الكرمي      –)  ل   ، ج ،ر( 
. .مرة)  ٥٧(  ترد يف القرآن الكرمي أيضاً       –)  و   ، س ،ن( أيضاً جزٌء من مشتقّات اجلذر      

  .. وليس حباجة إىل شرح،والتناظر يف املعىن والدالالت بينهما واضح
   :كلمة رجل مفردة بصيغتيها)  ل ، ج،ر( ولكن إذا أخذنا من مشتقّات اجلذر .. 

]  ×≅ ã_ u‘   ، Wξ ã_ u‘  [، ذهإضافة يف القرآن الكرمي  حيث ال توجد الكلمةتتعلّق ، 
   وهذا يناظر متاماً جمموع ورود كلمة،مرة ) ٢٤( هو لرأينا أنّ جمموع ورودمها 

  Zο r& t øΒ $# ا يف القرآن الكرميفالكلمات، مفردة وإضافا : ]   Zο r& t øΒ $# ،  y7 s? r& t øΒ $#  ، 
 … çµ s? r& z ö∆ $# ،  ’ ÎA r& t øΒ $#  [،  ًة ) ٢٤( ترد يف كتاب اهللا تعاىل أيضافاملسألة تتعلّق . .مر
 بدالالت اجلذر اللغوي وخصوصية الكلمات املتفرعة عنه داخل إطار – كما نرى –

  ..دالالت هذا اجلذر اللغوي يف كتاب اهللا تعاىل
 حيملُ معـىن    ،يف القرآن الكرمي  )  د   ، س ،ف( اجلذر اللغوي   . .ولنأخذ مثاالً آخر  .. 

   اللغـوي   واجلـذر . . فالفساد هو ختريب ما خلقه اهللا تعاىل نافعـاً للبـشر           ،نقيض النفع 
 فالنفع هو عدم إفساد ما خلقه ، حيملُ معىن نقيض الفساد،يف القرآن الكرمي )  ع   ، ف ،ن( 

وهذان اجلذران اللغويان لكلٍّ منهما تقابله      . . وإصالح ما متّ إفساده    ،اهللا تعاىل نافعاً للبشر   
ا املنظـار  ولكن من هذ. . وكلّ كلمة من مشتقاما هلا أيضاً تقابالا،مع اجلذور األخرى 

)  د   ، س ،ف(  نرى أنّ مشتقات اجلذر      ،الذي ننظر من خالله إىل دالالت هذين اجلذرين       
 فكلٌّ منهما   ،يف كتاب اهللا تعاىل   )  ع   ، ف ،ن( يف كتاب اهللا تعاىل تقابل مشتقات اجلذر        



  

٧٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يف  ، متتد لتشمل كاملَ مشتقّات اجلـذرين      – كما نرى    –فاملقابلة هنا   . .مرة ) ٥٠( ترد  
 دون باقي مشتقّات اجلـذر اللغـوي   رأينا يف أمثلٍة أُخرى أنها تشملُ كلماٍت حمددةً     حني  

  ..الذي تفرعت عنه
≈ ×Mوحنن حينما اخترنا كلمة     ..  ¨Ψ y_         ا يف مقابلة كلمـةومشتقّا  æΛ ©⎝ yγ y_ 4 ، 

 ×πدون كلمة    ¨Ψ y_   )   ا) بصيغة املفردما فعلنا ذلك عن علٍم حبقيق      ،ومشتقّاة دالالت   إن
 :ها كانتقاٍء للوصول إىل عدد مرات ورود كلمة        ومل خنتر  ،هذه املسألة يف كتاب اهللا تعاىل     

 æΛ ©⎝ yγ y_ 4 ، ل من مل ولنيف حياِتهميقفوا على حقيقٍة كما يتخي ..  
 æΛفكلمةُ ..  ©⎝ yγ y_ 4  ا ،مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالّ بصيغة النكرةفهي غائبة عن 

ونظري جهنم هو أيضاً . .وهي ليست مسألةً حسيةً مشاهدةً أمامنا. .ه الدنياوحنن يف هذ
 Ÿξ. . النظريذلكوصِف  ولذلك يقول اهللا تعاىل يف ،مسألةٌ ليست حسية أمامنا sù ãΝ n= ÷è s? 

Ó§ ø tΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ Íο § è% &⎦ ã⎫ ôã r& L™ !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ  ]ولو . .] ١٧ : السجدة
 ×πعدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنّ كلمة  ¨Ψ y_   اتيف كتاب اهللا تعاىل يف معظم مر ترد

≈ ×Mبينما ترد كلمة . .ورودها بصيغة املعرفة ¨Ψ y_    فةيف القرآن الكرمي دائماً غري معر
  .. ما عدا مرة واحدة هلا سببها الذي سنبينه إن شاء اُهللا تعاىل،بأل التعريف

وهكذا نرى أنّ كلمة جنات ومشتقّاا هي اليت تقابل كلمـة جهـنم الـيت ال                .. 
 ×πوإنّ القول بأنّ كلمـة      . .مشتقّات هلا يف كتاب اهللا تعاىل      ¨Ψ y_   )     بـصيغة املفـرد (

 æΛ :ومشتقاا تقابل كلمة   ©⎝ yγ y_ 4 ،    سليم عن عدم إدراك حقيقة هذه      ، هو قولٌ غري وناتج 
  ..اب اهللا تعاىلاملسألة يف كت

$ ÏNأما بالنسبة لكلمة ..  ¨Ζ yf ø9 $# (    فةً بألالوحيدة اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل معر
 z⎯ƒ. .التعريف يف قوله تعاىل Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ’ Îû ÏN$ |Ê ÷ρ u‘ ÏN$ ¨Ζ yf ø9 $# ( 

Μ çλ m; $ ¨Β tβρ â™ !$ t± o„ y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅ ôÒ x ø9 $# ç Î6 s3 ø9 $#   ]فنراها مضافة ،] ٢٢ : الشورى 
$ Nلكلمة  |Ê ÷ρ u‘ ،وليست مستقلّة عن هذه الكلمة :  ’ Îû ÏN$ |Ê ÷ρ u‘ ÏN$ ¨Ζ yf ø9 $# (  . .  

$ ÏNومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه يف إدراك دالالت هذه الكلمة ..  ¨Ζ yf ø9 $# ( ، 
≈ ×Mليت تِرد معرفةً بأل التعريف من بني كلمة الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل ا ¨Ψ y_  ، هو 

≈ ×Mرمسها املختلف عن رسم بقية كلمة  ¨Ψ y_   فهذه الكلمة،يف كتاب اهللا تعاىل :        



  

٧٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ÏN$ ¨Ζ yf ø9 $# (  بينما كلمةُ ،ترد برسم حرف ألف بني حريف النون والتاء  ×M≈ ¨Ψ y_   
  ..األخرى ترسم دون هذا احلرف

≈ ×Mوحقيقةُ التقابل بني كلمة . . ¨Ψ y_    ا وكلمةومشتقا  æΛ ©⎝ yγ y_ 4  ، الذي نراه 
 ، وفق بعد توازن القيم العددية للكلمات– أيضاً – هو تقابلٌ ،يف هذا البعد اإلعجازي

فالقيمة ، األجبدية القرآنية اليت هدانا اهللا تعاىل إليها كما سنرى إن شاء اهللا تعاىلحسب 
   والقيمة العددية لكلمة ، )٣٣(  تساويوفق تلك األجبدية   _yΨ¨≈M× ية لكلمة العدد
 _yγy⎝©Λæ 4    ً٣٣( تساوي أيضا( ..  

 فمشكلةُ بعضهم أم حيسبون عمق دالالِت كتاِب اِهللا تعـاىل           ،وال أريد اإلطالة  .. 
 دين اهللا تعـاىل      أوصياء على   ومشكلةُ بعِضِهم اآلخر ِممن حيسبون أنفسهم      ،بطوِل أنوفهم 

 .. مقدمني التاريخ والقال والقيل معياراً حلدود دالالت كتاب اهللا تعـاىل   ،ه يف األرض  وظلَّ
 ومبساحِة عبـاءات    ،أم حيسبون عمق دالالت كتاب اهللا تعاىل بطول حلاهم        . .مشكلتهم
اهللا تعاىل ألنة    يف كتاب     احلق  العددي فسواٌء هؤالء أم هؤالء يحاربون اإلعجاز     . .مشاخيهم
جمر ةمعيارم الفكريهسقطُ أصنامي د..  
عندما يدرك هؤالء وهؤالء أنّ القرآن الكرمي هو معيار ما حتملُ كلماته ومجلُه من              .. 
 ، حني ذلك يدركون عمق تقابل الكلمات القرآنية يف هـذا البعـد اإلعجـازي              ،معاٍن

  .   .ليت سنتحدث عنها إن شاَء اُهللا تعاىلويدركون عمق األبعاد اإلعجازية األخرى ا
 ماذا عن جمموِع الكلماِت يف النص القرآين ؟ وما هو ِمعيـار ِحـساِب               :٢١س  

  ..الكَِلمِة يف القرآِن الكرمي ؟
 وأنْ  ، أنْ تكونَ مكونةً ِمن حرفني أو أكثر       ،ِمعيار حساِب الكلمِة يف القرآن الكرمي     .. 

  .. ولذلك فواو العطف ليس كلمةً قرآنية،رسِم القرآينتكونَ مستقلّةً يف ال
 إذا علمنا حقيقةَ املسألِة ،وجمموع الكلماِت يف النص القرآين ِسر قد نعلم جانباً منه    .. 

  .. الضُّوَء عليهاالنصُّ القرآينُّاليت يلقي 
ة قبلَ أنْ يرفَعه اُهللا   سن  )٣٣(  حنن نعلم أنّ عيسى عليه السالم لَِبثَ يف قوِمِه           :مثالً.. 

لذلك نرى الكثري من النصوِص القرآنيِة املرتبطِة بروِح هـذه املـسألِة            . .تعاىل إىل السماء  



  

٧٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 الكلماِت اليت قالَها عليه     على سبيِل املثال نرى أنَّ جمموع     ف.... .كلمة ) ٣٣( مكونةً من   
  .. كلمة )٣٣( السالم وهو يف املهد مربئاً والدته هو 

 t’ 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‹|$  ]٣٣ – ٣٠ : مرمي [ = 
  . . كلمة٣٣

$ tΑ هذا النص كلمةَ منفنحن مل نحسب يف اآليِة األوىل ..  s% ، من ها مل خترجألن 
  ..فَِمِه عليه السالم

 مبا يواِفق املُدةَ    ،كلمة ) ٣٣( ولو نظرنا إىل اآليِة الكرميِة التاليِة لرأيناها مكونةً من          .. 
  . .عليه السالم يف قوِمه قبلَ أن يرفَعه اُهللا تعاىل إىل السماءاليت لَِبثَها عيسى 
 ô‰ s) s9 t x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# 

û© Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# 

ρuΒt'ùρu1µç #$9Ψ¨$‘â ( ρuΒt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ΒÏ⎯ô &rΡÁ|$‘9   ]كلمة٣٣ = ] ٧٢ : املائدة ..  
  . .كلمة أيضاً ) ٣٣( ولو نظرنا يف اآليتني التاليتني هلذه اآليِة الكرميِة لوجدنامها .. 
 ô‰ s) ©9 t x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 β Î) uρ 

óΟ ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à) tƒ £⎯ ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξ sù r& 

ƒtGçθ/çθχš )Î<n† #$!« ρu„o¡óGtóøÏãρΡtµç… 4 ρu#$!ª îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   ]٣٣=  ] ٧٤ – ٧٣ : املائدة 
  ..كلمة

والنص التايل يصف رد اهللا تعاىل على قوِلهم بأنهم قتلوا عيسى عليه السالم .. 
 كلّ كلمة منها تقابل سنة من سين لبثه عليه السالم ،كلمة ) ٣٣(  وذلك يف ،وصلبوه

  ..ع إىل السماءقبل أن يرفَ
 $ 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 à 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! $# 

ãt•Íƒ“¹# my3ÅŠΚ\$   ]كلمة٣٣ = ] ١٥٨ – ١٥٧ : النساء . .  
  . .كلمة ) ٣٣( النصُّ التايل مكَونٌ أيضاً من و.. 



  

٧٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 * $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ 

î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ y` 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) î‰ ö7 tã 

&rΡ÷èyϑôΖu$ ãt=n‹øµÏ ρu_yèy=ùΨo≈µç ΒtWsξW 9jÏ6t_Í©û )Î™ótℜ™Ïƒ≅Ÿ  ]كلمة٣٣ = ] ٥٩ – ٥٧ : الزخرف ..  
 وهذا ما يساوي مدةَ     ، كلمة  )٥٣( والنصُّ التايل من كتاب اهللا تعاىل مكونٌ من         .. 

  . .لبِث سليمان عليه السالم
 ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ 4’ n? tã ⎯ Ïµ Íh‹ Å™ ö ä. # Y‰ |¡ y_ §Ν èO z>$ tΡ r& ∩⊂⊆∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ö Ï øî $# 

’ Í< ó= yδ uρ ’ Í< % Z3 ù= ãΒ ω © Èö t7 .⊥ tƒ 7‰ tn L{ .⎯ ÏiΒ ü“ Ï‰ ÷è t/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>$ ¨δ uθ ø9 $# ∩⊂∈∪ $ tΡ ö ¤‚ |¡ sù çµ s9 yxƒ Ìh9 $# 

“ Ì øg rB ⎯ Íν Ì øΒ r' Î/ ¹™ !% s{ â‘ ß] ø‹ ym z>$ |¹ r& ∩⊂∉∪ t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# uρ ¨≅ ä. &™ !$ ¨Ζ t/ <É# §θ xî uρ ∩⊂∠∪ t⎦⎪ Ì yz# u™ uρ 

t⎦⎫ ÏΡ § s) ãΒ ’ Îû ÏŠ$ x ô¹ F{ $# ∩⊂∇∪ # x‹≈ yδ $ tΡ äτ !$ sÜ tã ô⎯ ãΨ øΒ $$ sù ÷ρ r& ô7 Å¡ øΒ r& Î ö tó Î/ 5>$ |¡ Ïm ∩⊂®∪ ¨β Î) uρ … çµ s9 

ãÏΖ‰yΡt$ 9s“â9ø∀s’4 ρumã¡ó⎯z Βt↔t$>5    ]كلمة٥٣ = ] ٤٠ – ٣٤ : ص ..  
 مبـا يوافـق     ، كلمة  )٧١( ولو نظرنا إىل النص القرآينِّ التايل لرأيناه مكوناً من          .. 

 ،هم سبعون وهـو واحـد     . .مجموع قَوِم موسى عليه السالم الذين اختارهم مع نفسه        
 موع٧١( وبالتايل فا( . .  

 u‘$ tG ÷z $# uρ 4© y›θ ãΒ … çµ tΒ öθ s% t⎦⎫ Ïè ö7 y™ Wξ ã_ u‘ $ oΨ ÏG≈ s)‹ Ïϑ Ïj9 ( !$ £ϑ n= sù ãΝ åκ øE x‹ s{ r& èπ x ô_ §9 $# tΑ$ s% Éb> u‘ öθ s9 

|M ø⁄ Ï© Ο ßγ tF õ3 n= ÷δ r& ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s% }‘≈ −ƒ Î) uρ ( $ uΖ ä3 Î= öκ èE r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yè sù â™ !$ yγ x ¡9 $# !$ ¨Ζ ÏΒ ( ÷β Î) }‘ Ïδ ω Î) y7 çG t⊥ ÷G Ïù ‘≅ ÅÒ è? 

$ pκ Í5 ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ ” Ï‰ öκ sE uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ ( |MΡ r& $ oΨ •‹ Ï9 uρ ö Ï øî $$ sù $ uΖ s9 $ uΖ ÷Η xq ö‘ $# uρ ( |MΡ r& uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Ï≈ tó ø9 $# ∩⊇∈∈∪ 

* ó= çG ò2 $# uρ $ uΖ s9 ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% þ’ Î1# x‹ tã Ü=Š Ï¹ é& 

⎯ Ïµ Î/ ô⎯ tΒ â™ !$ x© r& ( © ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ ó© x« 4 $ pκ â: çG ø. r' |¡ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 tβθ à) −G tƒ šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

ρu#$!©%Ï⎪⎦t δèΝ /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt  ]كلمة٧١ = ] ١٥٦ – ١٥٥ : األعراف . .  
  ..واألمثلةُ يف إثباِت هذا اجلانِب اإلعجازي كثرية.. 
$  :النص القرآين  : قُلت :٢٢س   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 à 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  . .كَ   :قُلتم نٌ مـن    هذا النص٣٣( و ( 
 أال ترى   ،لكن. . تقابل سين حياة عيس عليه السالم قبل أن يرفعه اهللا تعاىل إليه            ،كلمة



  

٧٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يتحدثُ يف كليته عن عيسى عليه السالم        ،أنَّ هذا النص مجتزأٌ من سياٍق قرآينٍّ محيط       
  ..!!!ا  ؟ملاذا اجتزأت هذا النص من سياقه احمليط الذي يصور املسألةَ ذا. .!

 يوازي الفارق بني اهللا تعاىل وبني ،الفارق بني قوِل اهللا تعاىل وبني قوِل البشر.. 
 ال ، أو يسمعون قولَ غِريهم، يف حلظة اإلدراك ذاا اليت يلفظون ا قولَهمفالبشر. .البشر

ك هذه تصور  وال يمكنهم يف حلظِة اإلدرا،يمكنهم تصوُّر أكثر من معًىن للعبارة الواحدة
 حتملُ كلٌّ منها معًىن له استقالليته عن ،العبارة على أنها مكونة من عبارات داخليةتلك 

من زاويِة تفاعِل امللفوظة فهذه العبارة . .املعاين اليت حتملُها العبارات الداخلية اُألخرى
 من املعىن ال يجزأ من احداًيدرك منها البشر حداً و ،يف حلظة اإلدراِك ذاِتهاو ،البشِر معها

 وكونَ ،وهذا أمر طبيعي كونَ البشِر حمكومني لقانون الزمان واملكان. .بدايته إىل ايته
  ..العبارِة امللفوظة تنضح من داخل اإلنسان الصور اليت يرمسها بكلمات هذه العبارة

 شريطة اكتمال – محيٍط ا  من أي سياٍق قُرآينٍّ املُجتزأةُبينما العبارةُ القرآنيةُ.. 
 وشريطة عدم اختالفها مع صورٍة قرآنيٍة أُخرى ،الصورة اليت تصفها وتصورها هذه العبارة

  احمليطُ تحملُ معًىن مستقالً عن املعىن الذي حيمله النصُّ– أعين العبارة اتزأة – جندها –
 عن – يف الوقت ذاته –الً  ومستق،ا والذي تنتمي إليه يف وصف وتصوير مسألٍة ما

 جزٌء من هذا املعىن املستقلُّ هو ، ويف الوقِت ذاِته..املعاين اليت حتملُها عبارات هذا النص
 وهنا جانب مهم من جوانب .. هذه العبارةُ املُجتزأةاملعىن العام للنص الذي تنتمي إليه

  ..عظمِة النص القرآين كونه قولَ اهللا تعاىل
 ..قرآينففي أي ة، نصبل عند كلّ حرف كما – عند كلّ كلمة ، أو عبارٍة قرآني 

 سواٌء أدركناها أم مل ، هناك حد جديد من املعاين والدالالت–سنرى إن شاء اُهللا تعاىل 
 وإالّ كيف يكون القرآنُ الكرمي تبياناً لكلِّ شيٍء ؟ وكيف حيملُ بباطنه وظاهره ،ندركْها

  . . هذا الكونكليات كلِّ شيٍء يف
 هو ،ولذلك فمن يتصور دالالت النص القرآين على أنها ال خترج عن معًىن واحٍد

 إنما تصور القرآن ، وأن مجيع عباراته ال داللة هلا خارج إطار هذا املعىن،الذي أدركه
  .. سواٌء علم بذلك أم مل يعلم، وتصور اهللا تعاىل كالبشر،الكرمي قوالً كقول البشر



  

٧٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 حدود جديدة للمعاين ، بل عند كلّ حرف، بل عند كل كلمة،عند كلّ عبارةف.. 
 بل عند كلِّ ، وجمموع الكلمات عند كلّ كلمة من كلمات أي نص قرآينٍّ،والدالالت

 وحد هذا ، سر يتعلّق جبوهر الصورة املرسومة عند حد هذه الكلمة،حرٍف من حروفه
 فإننا ال ندرك الرابط بني جمموع كلمات ، هذا السرولكن إنْ مل ندرك حقيقةَ. .احلرف

فنحن لو مل نكن . . وبني حقيقة السر الذي حيمله– أو جمموع حروفه –النص القرآين 
 ما كُنا لنعرض ذلك املثال الذي ،عاماً ) ٣٣( نعلم أنّ مدةَ لبث عيسى عليه السالم 

 الباطن الوحيد الذي حتمله كلُّ ومدة لبث عيسى عليه السالم ليست السر. .سألت عنه
 وال يمكن لعاقٍل أن ،العبارات القرآنية اليت تصف وتصور رحلته مع قومه يف نزوله األول

 سر باطن  وكأنه ال يوجد،وضوع دون غريهيتصور مجيع العبارات القرآنية حاملةً هلذا امل
  ..!!يف تلك العبارات إال مدة لبثه عليه السالم ؟

والنص الذي سألت عنه هو جزٌء من سياٍق قرآينّ حميٍط يتحدث عن عيسى عليه .. 
 وبعده ،فقبل النص الذي نعرضه حد. . ولكن حبدوٍد خمتلفة من الدالالت واملعاين،السالم
  :يقولُ تعاىل. .حد آخر
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 .. عن–فقبل النص نرى أنّ حدود املعاين تتعلّق بوصف كفرهم –ه  الذي سألت  

وقتلهم األنبياء بغري حق وببهتام على مرمي عليها السالم وبقوهلم إنهم قتلوا املسيح عيسى 
 ولذلك فعند كلّ ،وهذه املسائل هلا أسرارها الباطنة اخلاصة ا. .ابن مرمي عليهما السالم



  

٧٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

عاين والدالالت له سره الذي يتعلّق مبجموع كلمة وكلّ حرف يف هذا النص حد من امل
ومعرفة ذلك تقتضي . . وجمموع احلروف عند هذا احلرف،الكلمات عند هذه الكلمة

  ..معرفة تلك األسرار
بينما يف النص الذي اجتزأناه نرى حداً جديداً من املعاين والدالالت يتعلّق فقط .. 

 ويتعلّق بوصف حقيقة ما حصل مع ،الم وصلبهبنفي اهللا تعاىل ملسألة قتل عيسى عليه الس
. .. وهذا النص يتعلّق جمموع كلماته مبدة لبث عيسى عليه السالم،عيسى عليه السالم

 حد من – وعند كلّ حرٍف من حروفه –وعند كلّ كلمة من كلمات هذا النص املُجتزأ 
 مبجموع الكلمات –ازي  وفق هذا البعد اإلعج–املعاين والدالالت يتعلّق سره الباطن 

  . . وعند احلرف املعين،عند الكلمة املعنية
 نرى حداً جديداً من الدالالت ،ويف النص التايل للنص اتزأ الذي سألت عنه.. 

  ..نزوله الثاينيف من عيسى عليه السالم يتعلّق مبوقف أهل الكتاب 
 املعىن الذي  حد حقيقِة إدراِكنتيجةَن  إنما كا،اجتزاُء هذا النص مل يكن اعتباطياً. .إذاً.. 

 ، يتعلّق جمموع كلماته، والتايل،والنص السابق له. ..يبدأ عند بداية النص وينتهي عند ايته
  .. بأسراٍر أُخرى غري مدة لبث عيسى عليه السالم قبل رفعه إىل السماء،وجمموع حروفه

ليت خرجت من فم عيسى عليه السالم رأينا أنّ جمموع الكلمات ا. .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
 ومباشرة بعد النص القرآين املُصور ملا قاله عيسى عليه ...كلمة ) ٣٣( يف املهد تتكون من 

  .. من املعاين والدالالت جديٍدوحبد ،كلمة أيضاً ) ٣٣(  نرى نصاً مكوناً من ،السالم
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 ..أنّ النص الثاين يبدأُ حدُّ املعىن والدالالت فيه عند تغيري التصوير القرآين من واضح 
 إىل وصف اهللا تعاىل حلقيقة عيسى عليه ،وصف قول عيسى عليه السالم وهو يف املهد

 قوِل عيسى تصويِر لينتهي عند ،السالم ووصفه جلّ وعال لالفتراء الذي متّ يف هذه املسألة
 ونرى أنَّ جمموع كلماِت هذا النص يتعلَّق .. النص األول كما هو احلال يف،عليه السالم

   ..مبجموِع سين لبِثِه عليه السالم قبل أن يرفعه اُهللا تعاىل إليه
وواضح أنّ النص التايل للنص الثاين يبدأُ حد املعاين والدالالت فيه عند تغيري .. 

 إىل وصف اهللا تعاىل حلقيقة األحزاب ، قول عيسى عليه السالمتصويرالتصوير القرآين من 
  ..اليت اختلفت يف هذه املسألة

ها  هلا جوهر جديدٍة املعاين والدالالت هو بدايةُ مسألٍة حدوهكذا نرى أنّ بدايةَ.. 
وحينما ندرك حقيقة سر هذا اجلوهر ندرك تعلّق جمموع . .ها املتعلّق مبجموع كلمااوسرُّ

  ..كلمات النص القرآين به
  ..لننظر إىل اآليتني التاليتني. .ولنأخذ مثاالً آخر.. 
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  ].٤٧  – ٤٦ :املائدة[                                                                            
إننا نرى أنّ حد املعاين والدالالت يف هاتني اآليتني يبدأُ بإرسال عيسى عليه .. 
 ÏµŠ ليستمر هذا املعىن من خصوصية املخاطبة ألهل اإلجنيل حىت كلمة ،السالم Ïù 4  يف 

  . .كلمة ) ٣٣(  من وبالتايل نرى أنّ هذا النص مكونٌ. .اآلية الثانية
 ..الذي يتعلّق جمموع ه مبدة لبث عيسى عليه السالم كلماٍتبعد هذا النص، يبدأُ حد 

⎯ :ق بكلِّ من ال حيكم مبا أنزل اهللا تعاىلجديد من املعاين والدالالت يتعلَّ tΒ uρ  óΟ ©9 

Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ x ø9 $#   ..اً بأهل هذا النصُّ  وليس خاص
 فالفاسقون الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا تعاىل ..اإلجنيل كما هو احلال يف النص األول

فكلُّ من ال حيكم . . وإنما من أهل كلِّ الرساالت السماوية،ليسوا فقط من أهل اإلجنيل



  

٨٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

رة القرآنية خارج معادلة النص ولذلك نرى هذه العبا. .مبا أنزل اُهللا تعاىل هو من الفاسقني
 ومع غريه من ، مع هذا النص، وبالتايل هلا حدودها اليت ال يعلم ايتها إال اهللا تعاىل،األول

  . .نصوص القرآن الكرمي
 ومن حروفها كما – ما نعرضه من جمموع كلمات النصوص وحنن ال نزعم أنَّ.. 

 ال نزعم أنّ ذلك هو ، النصوص واياا ومن بدايات حدود–سنرى إن شاء اُهللا تعاىل 
 وأنّ هذه ااميع هي السر الوحيد الذي حتمله تلك ،القراءة األخرية لباطن تلك النصوص

 هذه القراءة ال تكون من جمموع ما حيمله النص أكثر ِمما :إنما نقول. .أبداً. .النصوص
  . .يغرفُه رأس اإلبرةِِ من البحر

كما يتخيلُ من ال  ، الصنِع مسبقِة نتيجٍة ملوافقِة اجتزاٍء ليست مسألةَألةُاملس. .إذاً.. 
 املعىن والدالالت اليت يبدأُ  حلدوِد إنما هي مسألةُ قراءٍة،توجد عندهم إرادةٌ ملعرفِة احلقيقة

 ذا  املوصوفِة املسألِة سر جوهِر وهي يف الوقت ذاته مسألةُ معرفِة، وينتهي اعندها النصُّ
  .  .النص

 منطلقني من مجموِع كلماِت النص ، ِبعمليٍة عكسيٍةالقيام هل نستطيع :٢٣س 
  .. إلثباِت مسألٍة يختلَف يف تفسِريها ؟،القرآين

 يف سورِة مرمي اُختِلف     ..ولنأخذْ ِمثاالً على ذلك   . .قد نستطيع القيام بذلك   . .نعم.. 
    رميِتها    يف حتديِد الذي نادى محِتها ِلعيسى عليه السالم     ، عليها السالم ِمن تهل . . أثناء ِوالد

  . .هو عيسى أم جربيلُ عليهما السالم
 فإنّ بعـضهم  ،ومع أنّ السياق القرآينَّ يرجح أنْ يكونَ املُتكلِّم عيسى عليه السالم    .. 

  . .ذهب إىل أنه جربيلُ عليه السالم
  . .اِق القرآينِّ السابِق لقوِل الذي ناداها من حتِتهاِلننظر إىل السي.. 
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 إنَّ : وبالتايل فاللغةُ تقـولُ لنـا  ،واِضح أنّ السياق كُلَّه متعلِّق بعيسى عليِه السالم   .. 
لـو قُمنـا اآلن ِبعـد     و. .الذي نادى مرمي عليها السالم من حتتها هو عيسى عليه السالم          

واليت خرجت من فِم عيسى عليه       ،الكلماِت اليت ِقيلت ِلمرمي عليها السالم يف ذلك املوقف        
مبا يوافق عدد السنني اليت لَِبثَها عيسى عليه السالم قبلَ          . .كلمة ) ٣٣( لوجدناها  السالم  

وبالتايل نستطيع أنْ نؤكِّد أنَّ الذي نادى مرمي عليها السالم من حتِتهـا             . .رفِعِه إىل السماء  
  ..اته هو عيسى ذ،أثناِء والدِتها لعيسى عليه السالم

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=n⎯ô &é2Ÿ=kÏΝz #$9ø‹uθöΘu )ÎΣ¡Å‹|$      =كلمة٣٣ ..  
وسنرى إن شاء اُهللا تعاىل كيف أنّ معجزةَ إحدى الكُبر تؤكِّد هذه احلقيقـةَ يف                .. 

  ..ِمعياٍر إعجازي آخر
  .. وماذا عن جمموِع الكَِلمِة يف اجلُملَِة القُرآنية ؟:٢٤س 
 من زاويِة وصِف    ،يةُ اليت تِصف املسائلَ املتناظرةَ يف املعىن والدالالت       اجلُملُ القرآن .. 

 يوازي تناظُر دالالِت أركاِن هـذه       ، تتكَونُ من جمموِع كَِلماٍت متناِظرٍ     ،ظاهِر تلك اجلُمل  
  . .تناِظرفأركانُ اجلُمِل املتناظرِة يف املعىن والدالالِت توصف بعدِد كلماٍت م.... .اجلُمل

 ويف ِتعـداِد    ،لننظر إىل ركين املسألِة التالية كيف أنهما متنـاظران يف الوصـف           .. 
   :الكلمات
 Ÿω š çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# β r& (#ρ ß‰ Îγ≈ yf ãƒ óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ 

ρu&rΡà¦ÅκÍΝö 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟ7 /Î$$9øϑßG−)É⎫⎦t  ] كلمة١٤  =  ]٤٤ :توبةال ..  
 $ yϑ ¯Ρ Î) š çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# ôM t/$ s? ö‘ $# uρ óΟ ßγ ç/θ è= è% óΟ ßγ sù 

ûÎ’ ‘uƒ÷6ÎγÎΟó ƒtItuŠ¨Šßρχš   ] كلمة١٤=  ] ٤٥ :التوبة ..  
ذلك يف جممـوِع كلمـاِت       وانعكاِس   ،ولننظر إىل التناظِر يف اآليِة الكرميِة التاليةِ      .. 
   كلمات٧=   ρu)ÎŒs# %ÏŠ≅Ÿ 9sγßΝã #$?®7Îèãθ#( Βt$! &rΡ“tΑt #$!ª   :أركاِنها

 %s$9äθ#( /t≅ö ΡtK®7Îìß Βt$ ρu`y‰ôΡt$ ãt=n‹øµÏ ™u#/t$!™uΡt$! 4   =كلمات٧   



  

٨٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 &rρu9sθö 2Ÿ%βt #$9±¤‹øÜs≈⎯ß ƒt‰ôããθδèΝö )Î<n’4 ãt‹x#>É #$9¡¡èÏÎ    =ــا٧    ت كلمـ
   ]. ٢١ : لقمان[                                                                            

 وكيـف  ، كيف أنها ركنان متناظران يف الدالالت،ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية  .. 
 (#θ :ينعكس هذا التناظر تناظراً يف جمموع كلمـات ركنيهـا          èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# # sŒ Î) 

ãt≈γy‰?›Οó ρuωŸ ?sΖ)àÒàθ#( #${Fƒ÷ϑy≈⎯z /tè÷‰y ?sθö2Å‹‰Ïδy$   =كلمات١٠   

 ρu%s‰ô _yèy=ùFçΟÞ #$!© æt=n‹ø6àΝö .xÏŠξ¸ 4 )Îβ¨ #$!© ƒtè÷=nΟÞ Βt$ ?søèy=èθχš  = ١٠ 
  ]. ٩١ :النحل[  كلمات
  .. يتكون من ركنني متناظرين،وكلُّ ركٍن من هذين الركنني.. 

 ρu&rρ÷ùèθ#( /Îèyγô‰Ï #$!« )ÎŒs# ãt≈γy‰?›Οó   = كلمات٥ ..  
 ρuωŸ ?sΖ)àÒàθ#( #${Fƒ÷ϑy≈⎯z /tè÷‰y ?sθö2Å‹‰Ïδy$    =كلمات٥   
  ρu%s‰ô _yèy=ùFçΟÞ #$!© æt=n‹ø6àΝö .xÏŠξ ̧ = كلمات٥   
 )Îβ ̈#$!© ƒtè÷=nΟÞ Βt$ ?søèy=èθχš  = كلمات٥ ..  

  . . وانعكاِس ذلك يف جمموِع كلماِتِهما،سألِة التاليِةولننظر إىل التناظر بني ركين امل
 Ü=≈ pt õ¾ r& uρ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# ∩⊄∠∪ ’ Îû 9‘ ô‰ Å™ 7Šθ àÒ øƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù= sÛ uρ 7Šθ àÒΖ ¨Β 

∩⊄®∪ 9e≅ Ïß uρ 7Šρ ß‰ ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪ &™ !$ tΒ uρ 5>θ ä3 ó¡ ¨Β ∩⊂⊇∪ 7π yγ Å3≈ sù uρ ;ο u ÏW x. ∩⊂⊄∪ ω 7π tãθ äÜ ø) tΒ Ÿω uρ 7π tãθ ãΖ øÿ xΕ 

∩⊂⊂∪ <¸ ã èù uρ >π tãθ èù ö ¨Β ∩⊂⊆∪ !$ ¯Ρ Î) £⎯ ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [™ !$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £⎯ ßγ≈ oΨ ù= yè pg m # ·‘% s3 ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ ã ãã $ \/# t ø? r& ∩⊂∠∪ 

É=≈ ys ô¹ X{ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# ∩⊂∇∪ ×' ©# èO š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# ∩⊂®∪ ×' ©# èO uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Åz Fψ $#     
   .  كلمة٣٧ = ] ٤٠ – ٢٧ : الواقعة[

 Ü=≈ pt õ¾ r& uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθ èÿ xœ 5Ο‹ ÏΗ xq uρ ∩⊆⊄∪ 9e≅ Ïß uρ ⎯ ÏiΒ 5Θθ ãΚ øt s† 

∩⊆⊂∪ ω 7Š Í‘$ t/ Ÿω uρ AΟƒ Í x. ∩⊆⊆∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) (#θ çΡ% x. Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9≡ sŒ š⎥⎫ Ïù u øI ãΒ ∩⊆∈∪ (#θ çΡ% x. uρ tβρ • ÅÇ ç„ ’ n? tã 

Ï]Ζ Ït ø: $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩⊆∉∪ (#θ çΡ% x. uρ šχθ ä9θ à) tƒ # x‹ Í← r& $ uΖ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $ \/# t è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯Ρ Ï™ r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑ s9 ∩⊆∠∪ 

&rρu™u#/t$!τäΡt$ #${Fρ¨9äθβt  ]كلمة٣٧ = ] ٤٨ – ٤١ : الواقعة .   
ولننظر إىل التناظر بني ركين املسألِة التاليِة وانعكاِس هـذا التنـاظِر يف جممـوِع               .. 
  ..كلماِتهما



  

٨٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ×νθ ã_ ãρ >‹ Í× tΒ öθ tƒ îπ yè Ï±≈ yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪  4’ n? óÁ s? # ·‘$ tΡ Zπ u‹ ÏΒ% tn ∩⊆∪  4’ s+ ó¡ è@ ô⎯ ÏΒ 

A⎦ ÷⎫ tã 7π u‹ ÏΡ# u™ ∩∈∪ }§ øŠ ©9 öΝ çλ m; îΠ$ yè sÛ ω Î) ⎯ ÏΒ 8ìƒ Î ŸÑ ∩∉∪ ω ß⎯ Ïϑ ó¡ ç„ Ÿω uρ © Í_ øó ãƒ ⎯ ÏΒ 8 íθ ã_   

   . كلمة٢٤ = ] ٧ – ٢ :الغاشية[
 ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×π uΗ ¿å$ ¯Ρ ∩∇∪ $ pκ È ÷è |¡ Ïj9 ×π u‹ ÅÊ# u‘ ∩®∪ ’ Îû >π ¨Ζ y_ 7π u‹ Ï9% tæ ∩⊇⊃∪ ω ßì yϑ ó¡ n@ $ pκ Ïù 

Zπ u‹ Éó≈ s9 ∩⊇⊇∪ $ pκ Ïù ×⎦ ÷⎫ tã ×π tƒ Í‘% y` ∩⊇⊄∪ $ pκ Ïù Ö‘ ç ß  ×π tãθ èù ö ¨Β ∩⊇⊂∪ Ò># uθ ø. r& uρ ×π tãθ àÊ öθ ¨Β ∩⊇⊆∪ ä− Í‘$ oÿ sς uρ 

ΒtÁóàθùsπ× ∪∈⊇∩ ρu—y‘u#1Î’ Βt7öVèθOrπî   ]كلمة٢٤ = ] ١٦ – ٨ : الغاشية .   
  . .ولننظر أيضاً إىل املسألِة التالية.. 
 ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# ( š Ï9≡ sŒ 

Ο ßγ ä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& 

ƒãσ÷ùs6àθχš   ]كلمة٢٣ = ] ٣٠ : التوبة .   
 (# 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„     

   . كلمة٢٣ = ] ٣١ :التوبة[
  . .ولننظر أيضاً إىل املسألِة التالية.. 
 øŒ Î) tΑ$ s% ß# ß™θ ãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r& u‘ y‰ tn r& u |³ tã $ Y6 x. öθ x. }§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ öΝ åκ çJ ÷ƒ r& u‘ 

<Í’ ™y≈fÉ‰Ï⎪⎥š  ]كلمة١٥ = ] ٤ : يوسف . .  
 tΑ$ s% ¢© o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁ ø) s? x8$ tƒ ö™ â‘ #’ n? tã y7 Ï? uθ ÷z Î) (#ρ ß‰‹ Å3 uŠ sù y7 s9 # ´‰ øŠ x. ( ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

9Ï∼MΣ¡|≈⎯Ç ãt‰ßρA Β•7Î⎫⎥Ñ  ]كلمة١٥ = ] ٥ : يوسف .   
 اليت يصور ركناها ِحواراً بني موسى عليه الـسالم          ،ولننظر أيضاً إىل املسألِة التالية    .. 
  . .وِفرعون
 tΑ$ s% óΟ s9 r& y7 În/ t çΡ $ uΖŠ Ïù # Y‰‹ Ï9 uρ |M ÷W Î6 s9 uρ $ uΖŠ Ïù ô⎯ ÏΒ x8 Ì çΗ éå t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |M ù= yè sù uρ y7 tG n= ÷è sù © ÉL ©9 $# 

ùsèy=ùM| ρu&rΡM| ΒÏ∅š #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎥š  ]كلمة١٧ = ] ١٩ – ١٨ : الشعراء .   
 tΑ$ s% !$ yγ çF ù= yè sù # ]Œ Î) O$ tΡ r& uρ z⎯ ÏΒ t⎦, Îk! !$ Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßN ö‘ t x sù öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ s9 öΝ ä3 çF ø Åz |= yδ uθ sù ’ Í< ’ În1 u‘ 

mã3õϑV$ ρu_yèy=n_Í© ΒÏ⎯z #$9øϑßö™y=Î⎫⎦t  ]كلمة١٧ = ] ٢١ – ٢٠ : الشعراء .   



  

٨٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. .ولكـن . . جداًتبين هذا البعد اإلعجازي يف كتاب اهللا تعاىل كثريةٌ     واألمثلةُ اليت   .. 
 لننظر إىل املسائل التاليـة      – وليس من باب احلصر      –من باب تبيان هذا البعد اإلعجازي       

كيف ينعكس تناظر املعىن والدالالت بني أركاا تناظراً يف جمموع كلمات كلّ ركـنني              
  ..متناظرين منها
 š∅ Ïϑ sù Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒ uρ … ã& s! † Îû Íο t Åz Fψ $# ô⎯ ÏΒ 9,≈ n= yz    

   . كلمة١٤ =  ]٢٠٠ :البقرة[ 
 Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ !$ oΨ −/ u‘ $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íο t Åz Fψ $# Zπ uΖ |¡ ym $ oΨ Ï% uρ z># x‹ tã 

#$9Ζ¨$‘Í   ]كلمة١٤ = ] ٢٠١ : البقرة .  
........................  

 z⎯ Îiƒ ã— Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 = ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖ t6 ø9 $# uρ Î ÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρ Íο t sÜΖ s) ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ 

É= yδ ©%! $# Ïπ Ò Ï ø9 $# uρ È≅ ø‹ y‚ ø9 $# uρ Ïπ tΒ §θ |¡ ßϑ ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö ys ø9 $# uρ 3 š Ï9≡ sŒ ßì≈ tF tΒ Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( 

ρu#$!ª ãÏΨ‰yνç… mã¡ó∅Ú #$9øϑy↔t$>É    ]كلمة٢٤ = ] ١٤ : آل عمران .   
 * ö≅ è% / ä3 ã∞ Îm; tΡ äτ r& 9 ö y‚ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï9≡ sŒ 4 t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# öθ s) ¨? $# y‰Ζ Ïã óΟ Îγ În/ u‘ ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ì ôf s? ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù Ól≡ uρ ø— r& uρ ×ο t £γ sÜ •Β Òχ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ 7 ÅÁ t/ ÏŠ$ t7 Ïè ø9 $$ Î/   
  . كلمة٢٤ = ] ١٥ : آل عمران[

..........................  

 ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 $ tΒ uρ y# n= tF ÷z $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

$ tΒ ãΝ èδ u™ !% y` ÞΟ ù= Ïè ø9 $# $ J‹ øó t/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ 3 ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $#  χ Î* sù ©! $# ßìƒ Î |  É>$ |¡ Ït ø: $#      
   . كلمة٢٦ = ] ١٩ : آل عمران[

 ÷β Î* sù x8θ •_ !% tn ö≅ à) sù àM ÷Κ n= ó™ r& }‘ Îγ ô_ uρ ¬! Ç⎯ tΒ uρ Ç⎯ yè t7 ¨? $# 3 ≅ è% uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u™ 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( χ Î) ¨ρ (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š ø‹ n= tã à≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 

/tÁÅ7 /Î$$9øèÏ6t$ŠÏ   ]كلمة٢٦ = ] ٢٠ : آل عمران .  
........................  

 š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# y‰ Îγ tã !$ uΖ øŠ s9 Î) ω r& š∅ ÏΒ ÷σ çΡ @Αθ ß™ t Ï9 4© ®L ym $ oΨ t Ï? ù' tƒ 5β$ t/ ö à) Î/ 

?s'ù2à#é&ã #$9Ψ¨$‘â 3   = كلمة١٤ .  



  

٨٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ö≅ è% ô‰ s% öΝ ä. u™ !% y` ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ ‘ Î= ö7 s% ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$ Î/ “ Ï% ©! $$ Î/ uρ óΟ çF ù= è% zΟ Î= sù öΝ èδθ ßϑ çF ù= tF s% β Î) óΟ çGΨ ä. 

¹|≈‰Ï%Ï⎫⎦t   ]كلمة١٤ = ] ١٨٣ : آل عمران .  
.........................  

 * $ 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&  

 /tè÷Ù<   = كلمة١١ .  
 ⎯ 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 $#     

  . كلمة١١ = ] ٥١ : املائدة[
.......................  

 öθ s9 uρ #“ t s? øŒ Î) (#θ à Ï% ãρ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θ ä9$ s) sù $ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ –Š t çΡ Ÿω uρ z> Éj‹ s3 çΡ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ $ oΨ În/ u‘ tβθ ä3 tΡ uρ 

ΒÏ⎯z #$QùRçσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t  ]كلمة١٦ = ] ٢٧ : األنعام .   
 ö≅ t/ # y‰ t/ Μ çλ m; $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ à øƒ ä† ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( öθ s9 uρ (#ρ –Š â‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 (#θ åκ çΞ çµ ÷Ψ tã öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ 

9s3s≈‹É/çθβt  ]كلمة١٦=   ] ٢٨ : األنعام .  
 /t≅ö /t‰y# ;mλçΜ Β¨$ .x%Ρçθ#( †äƒøàθβt ΒÏ⎯ %s6ö≅ã (   = كلمات٨ .  
 ρu9sθö ‘âŠ–ρ#( 9sèy$Šßρ#( 9Ïϑy$ Ξçκåθ#( ãtΨ÷µç ρu)ÎΞ¨κåΝö 9s3s≈‹É/çθβt  = كلمات٨ .  

................................  

 $ tΒ ” Ï‰Ζ Ïã $ tΒ šχθ è= É∨ ÷è tG ó¡ n@ ÿ⎯ Ïµ Î/ 4 Èβ Î) ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# ω Î) ¬! ( È à) tƒ ¨, ys ø9 $# ( uθ èδ uρ ç ö yz 

#$9øx≈ÁÅ#Î,⎦t   ]كلمة١٤ =  ]٥٧ : األنعام .   
 ≅ è% öθ ©9 ¨β r& “ Ï‰Ζ Ïã $ tΒ tβθ è= É∨ ÷è tG ó¡ n@ ⎯ Ïµ Î/ z© ÅÓ à) s9 ã øΒ F{ $# © Í_ øŠ t/ ôΜ à6 oΨ ÷ t/ uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& 

/Î$$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š  ]كلمة١٤ = ] ٥٨ : األنعام .  
............................  

 ö≅ è% ⎯ tΒ / ä3Š Édf uΖ ãƒ ⎯ ÏiΒ ÏM≈ uΗ ä> àß Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9 $# uρ … çµ tΡθ ãã ô‰ s? % Yæ • |Ø n@ Zπ uŠ ø äz uρ ÷⎦ È⌡ ©9 $ uΖ8 pgΥ r& ô⎯ ÏΒ 

⎯ Íν É‹≈ yδ ¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 $# ∩∉⊂∪ È≅ è% ª! $# Ν ä3‹ Édf uΖ ãƒ $ pκ ÷] ÏiΒ ⎯ ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5> ö x. §Ν èO öΝ çFΡ r& 

?è³ôÎ.äθβt     ]كلمة٢٧ =  ]٦٤  – ٦٣ :األنعام .   



  

٨٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ö≅ è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s) ø9 $# #’ n? tã β r& y] yè ö7 tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ \/# x‹ tã ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθ sù ÷ρ r& ⎯ ÏΒ ÏM øt rB öΝ ä3 Î= ã_ ö‘ r& ÷ρ r& 

öΝ ä3 |¡ Î6 ù= tƒ $ Yè u‹ Ï© t,ƒ É‹ ãƒ uρ / ä3 ŸÒ ÷è t/ }¨ ù' t/ CÙ ÷è t/ 3 ö ÝàΡ $# y# ø‹ x. ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ßγ ¯= yè s9 

ƒtø)sγßθχš   ]كلمة٢٧ = ] ٦٥ : األنعام .  
.........................  

 ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ïƒ⎯z ™u#ΒtΖãθ#( #$™óGtfÉŠ7çθ#( !¬ ρu9Ï=§™ßθΑÉ )ÎŒs# Šyãt$.äΝö 9Ïϑy$ †ätøŠÍ‹6àΝö (  = كلمات١٠ .  
 (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ χ r& ©! $# ãΑθ çt s† š⎥ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïµ Î7 ù= s% uρ ÿ… çµ ¯Ρ r& uρ Ïµ øŠ s9 Î) šχρ ç |³ øt éB              

  . كلمات١٠ = ] ٢٤ : األنفال[
.........................  

 öθ s9 uρ ¨β r& Èe≅ ä3 Ï9 <§ ø tΡ ôM yϑ n= sß $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôN y‰ tF øù ]ω ⎯ Ïµ Î/ 3 (#ρ • |  r& uρ sπ tΒ# y‰ ¨Ψ9 $# $ £ϑ s9 (# ãρ r& u‘ 

#$9øèy‹x#>z ( ρu%èÓÅ†š /t÷ΨoγßΟ /Î$$9ø)É¡óÝÅ 4 ρuδèΝö ωŸ ƒãàô=nϑßθβt  ]كلمة٢١ = ] ٥٤ : يونس .   
 Iω r& ¨β Î) ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 Iω r& ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# A, ym £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ø. r& Ÿω 

ƒtèô=nϑßθβt ∪∈∈∩ δèθu †ätø‘Ç⎯ ρuƒãϑÏ‹Mà ρu)Î9sŠøµÏ ?èö_yèãθχš  ]كلمة٢١ = ] ٥٦ – ٥٥ : يونس .  
............................  

 (#θ ä9$ s% ß‰ É) ø tΡ tí# uθ ß¹ Å7 Î= yϑ ø9 $# ⎯ yϑ Ï9 uρ u™ !% y` ⎯ Ïµ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9 Ïè t/ O$ tΡ r& uρ ⎯ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y—    

   . كلمة١٢=  ] ٧٢ : يوسف[
 (#θ ä9$ s% «! $$ s? ô‰ s) s9 Ο çF ôϑ Î= tæ $ ¨Β $ uΖ ÷∞ Å_ y‰ Å¡ ø ãΖ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Ï% Ì≈ y™    

   كلمة١٢ = ] ٧٣ : يوسف[
...........................  

 4’̄<uθs?uρ öΝåκ÷]tã tΑ$s%uρ 4’s∀y™r'̄≈tƒ 4’n?tã y#ß™θãƒ ôMÒu‹ö/$#uρ çν$uΖøŠtã š∅ÏΒ Èβ÷“ßsø9$# uθßγsù ÒΟŠÏàx.  
   كلمة ١٢ = ] ٨٤ : يوسف[

 (#θ ä9$ s% «! $$ s? (# àσ tG ø s? ã à2 õ‹ s? y# ß™θ ãƒ 4© ®L ym šχθ ä3 s? $ ·Ê t ym ÷ρ r& tβθ ä3 s? š∅ ÏΒ 

#$9øγy≈=Î3Å⎫⎥š  ]كلمة١٢ = ] ٨٥ : يوسف   
................................  

  ô‰ s% t x6 tΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% † tA r' sù ª! $# Ο ßγ uΖ≈ uŠ ø⊥ ç/ š∅ ÏiΒ Ï‰ Ïã# uθ s) ø9 $# § y‚ sù ãΝ Íκ ö n= tã 

#$9¡¡)ø#ß ΒÏ⎯ ùsθö%ÏγÎΟó ρu&r?s9γßΟÞ #$9øèy‹x#>Ü ΒÏ⎯ô my‹ø]ß ωŸ „o±ôèããρβt  ]كلمة٢١ = ] ٢٦ : النحل .   



  

٨٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ¢ΟèO tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# óΟÎγƒÌ“øƒä† ãΑθà)tƒuρ t⎦ø⎪r& š”Ï™!$Ÿ2uà° t⎦⎪Ï%©!$# óΟçGΨä. šχθ’)̄≈t±è@ öΝÍκÏù 4 tΑ$s% 

#$!©%Ï⎪⎥š &éρ?èθ#( #$9øèÏ=ùΟz )Îβ ̈#$9ø‚Ï“÷“y #$9ø‹uθöΠt ρu#$9¡θþ™u ãt?n’ #$9ø6x≈ÏÍ⎪⎦t  ]كلمة٢١ = ] ٢٧ : النحل .  
...........................  

 )Îβ ̈#$9¡¡$ãtπs ™u#?ÏŠuπî &r.x%Šß &éz÷Ïκp$ 9ÏGçfô“t“3 .ä≅‘ Ρtø§¤ /Îϑy$ @n¡óët©4   ]ـه    . كلمات١٠ = ] ١٥ : ط
 ùsξŸ ƒtÁÝ‰£Ρ7̄y ãt]÷κp$ Βt⎯ ω ƒãσ÷ΒÏ⎯ß 5Íκp$ ρu#$?7̈tìy δyθu1µç ùsIt÷Šy“3  ]كلمات١٠ = ] ١٦ : طـه .  
  )Îβ ̈#$9¡¡$ãtπs ™u#?ÏŠuπî &r.x%Šß &éz÷Ïκp$  = كلمات٥ .  
 9ÏGçfô“t“3 .ä≅‘ Ρtø§¤ /Îϑy$ @n¡óët©4  = كلمات٥ .  

..............................  

 ρuΒt$ _yèy=ùΖu$ 9Ï6t³|9 ΒiÏ⎯ %s6ö=Îš #$9ø‚ã#ù$t ( &rùs*Î⎪'⎦ ΒiÏM¨ ùsγßΝã #$:øƒs≈#Î$àρβt  ]٣٤ : األنبياء [ 
   . كلمات١٠= 
 ‘≅ ä. <§ ø tΡ èπ s) Í← !# sŒ ÏN öθ yϑ ø9 $# 3 Ν ä.θ è= ö7 tΡ uρ Îh ¤³9 $$ Î/ Î ö sƒ ø: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ( $ uΖ øŠ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö è?    

  . كلمات١٠ =  ]٣٥ : األنبياء[
............................  

 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ $ ¨Ζ −ƒ y— öΝ çλ m; öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& ôΜ ßγ sù tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ   
  . كلمات ١٠ = ] ٤ : النمل[ 

 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çλ m; â™ þθ ß™ É># x‹ yè ø9 $# öΝ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ãΝ èδ tβρ ç y£ ÷z F{ $#    

  .كلمات ١٠ = ] ٥ : النمل[
 )Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$ψFzÅtοÍ  = كلمات٥ .  
 —yƒ−Ζ¨$ ;mλçΝö &rãôϑy≈=nγßΝö ùsγßΜô ƒtè÷ϑyγßθβt  = كلمات٥ .  
 &éρ'9s≈¯×Í7y #$!©%Ï⎪⎦t ;mλçΝö ™ßθþ™â #$9øèy‹x#>É  = كلمات٥ .  
 ρuδèΝö ûÎ’ #$ψFzÅtοÍ δèΝã #${Fz÷£yçρβt   = كلمات٥ .  

.........................  

 ρu%s$Αt #$!©%Ï⎪⎦t 2Ÿxãρ#( 9Ï#©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( #$?®7Îèãθ#( ™y6ÎŠ=nΖu$ ρu9øΨosóϑÏ≅ö zyÜs≈‹u≈3äΝö  = كلمات٩ .  
 $ tΒ uρ Ν èδ š⎥, Î# Ïϑ≈ pt ¿2 ô⎯ ÏΒ Ν ßγ≈ u‹≈ sÜ yz ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ( óΟ ßγ ¯Ρ Î) šχθ ç/ É‹≈ s3 s9    

  . كلمات٩ = ] ١٢ : العنكبوت[
........................  



  

٨٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ùsϑy$ 2Ÿ%χš _yθu#>z %sθöΒÏµÏ⎯ÿ )ÎωH &rβ %s$9äθ#( #$%øGç=èθνç &rρ÷ myhÌ%èθνç  = كلمات١٠ .  
 ùs'rΥgp9µç #$!ª ΒÏ∅š #$9Ζ$̈‘Í 4 )Îβ ̈ûÎ’ Œs≡9Ï7y ψUƒt≈M; 9jÏ)sθöΘ5 ƒãσ÷ΒÏΖãθβt  ]كلمات١٠ = ] ٢٤ : العنكبوت .  

.........................  

 ρuδèθu #$!©%Ï“ ƒt7ö‰yτä#( #$9ø⇐y=ù,t OèΟ¢ ƒãèÏ‹‰ßνç… ρuδèθu &rδ÷θuχÜ ãt=n‹øµÏ 4  = كلمات٩ .  
 ã& s! uρ ã≅ sV yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 $#    

  . كلمات٩ = ] ٢٧ : الروم[
..........................  

 ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ⎯ %s6ö=Î7y ‘â™ßξ ̧)Î<n’4 %sθöΒÏγÎΝö ùsfy$!™âρδèΟ /Î$$9ø7tiÉΖu≈MÏ  = كلمات٩ .  
 $ uΖ ôϑ s) tFΡ $$ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΒ t ô_ r& ( šχ% x. uρ $ ˆ) ym $ oΨ ø‹ n= tã ç óÇ nΣ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#    

  . كلمات٩ = ] ٤٧ : الروم[
.........................  

 ö≅ è% u’ ÎΤρ â‘ r& š⎥⎪ Ï% ©! $# Ο çF ø) ys ø9 r& ⎯ Ïµ Î/ u™ !% Ÿ2 u à° ( ξ x. 4 ö≅ t/ uθ èδ ª! $# â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 ys ø9 $#   
   . كلمة١٢ =  ]٢٧ :سـبأ [ 

 !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
ƒtèô=nϑßθχš  ]كلمة١٢ = ] ٢٨ : سـبأ .  

  %è≅ö &r‘âρΤÎ’u #$!©%Ï⎪⎥š &r9øsy)øFçΟ /ÎµÏ⎯ °àu2Ÿ%!™u (  = كلمات٦ .  
 .xξ 4 /t≅ö δèθu #$!ª #$9øèy“Íƒ“â #$9øsy3Å‹ΟÞ  = كلمات٦ .  

..........................  

 &rΒ¨⎯ô δèθu %s≈ΖÏMì ™u#Ρt$!™u #$9©‹ø≅È ™y$`É‰Y# ρu%s$!←ÍϑV$ †stø‹x‘â #$ψFzÅtοn ρuƒtö_ãθ#( ‘uq÷Ηuπs ‘u/nÎµÏ⎯ 3  
   كلمة١٢= 
 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯Ρ Î) ã ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{ $#    

   كلمة١٢ = ] ٩ : الزمر[
.........................  

 &rùsϑy⎯ °Ÿuyy #$!ª ¹|‰ô‘uνç… 9Ï∼M™ó=n≈ΟÉ ùsγßθu ãt?n’4 Ρçθ‘9 ΒiÏ⎯ ‘§/nÎµÏ⎯ 4  = كلمات١٠   



  

٨٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ùsθuƒ÷≅× 9jÏ=ù)s≈¡Å‹uπÏ %è=èθ5æκåΝ ΒiÏ⎯ ŒÏ.øÌ #$!« 4 &éρ'9s≈¯×Í7y ûÎ’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦A  ]٢٢ : الزمر [ = 
   كلمات١٠
 &rùsϑy⎯ °Ÿuyy #$!ª ¹|‰ô‘uνç… 9Ï∼M™ó=n≈ΟÉ   = كلمات ٥  

 ùsγßθu ãt?n’4 Ρçθ‘9 ΒiÏ⎯ ‘§/nÎµÏ⎯ 4  = كلمات ٥  
 وكلُّ عبارة قرآنية تدخل مع ،وال أريد اإلطالة فاألمثلة أكثر من أن يحيطَ ا خملوق

  ... تعاىلها إال اُهللايعلم حدود يف تقابالت متناظرة ال ،غريها من عبارات القرآن الكرمي
بالنسبِة ِللكَِلمِة القرآنيِة وجمموِع  ) ١٩(  وماذا عن معجزِة العدد :٢٥س 
  ..؟يف القرآن الكرمي ورودها 
 جانب مجمـوِع وروِد أمسـاِء األنبيـاِء         ،سأتناولُ يف إجابيت على هذا السؤال     .. 

  .... .واملُرسلني يف القُرآِن الكرمي
  مجمـوع وروِد مـشتقَّاِت اجلـذِر       ) القـرآِن الكـرمي     ( يف كتاِب اهللا تعاىل     .. 

 وهو ذاته جمموع وروِد أمساِء األنبياِء واملرسـلني يف          ، )٥١٣( هو العدد   )  ل   ، س ،ر ( 
  : ترد يف كتاِب اِهللا تعاىل كما يلي،مساُء األنبياُء واملرسلنيفأ. .القرآِن الكرمي

 öΑ Î) t⎦⎫ Å™$ tƒ   )ة واحدة ) ١مر،،  ß‰ uΗ ÷q r& (    )ة واحدة ) ١مر، ، }§ƒ Í‘ ÷Š Î) 4   )٢ ( 
#  ،،مرتني sŒ È≅ ø Å3 ø9 $# (   )تني ) ٢مر،،  }¨$ u‹ ø9 Î)   )تني ) ٢مر،،   yì |¡ uŠ ø9 $#    )٢ ( 
تنيمر،،  z⎯≈ yϑ ø) ä9   )تني  ) ٢مـر، ، z>θ •ƒ r&   )ات  ) ٤مـر، ، }§ çΡθ ãƒ   ) ٤ ( 

‰ Ó ،،مرات £ϑ pt ’Χ   )ات ) ٤مر،،  4© z øt s†   )ات ) ٥مر،   ، îŠθ èδ   )ات ) ٧مر، ،
 !$ −ƒ Ì Ÿ2 y—   )مرات ) ٧،،  ìx Î=≈ |¹   )ات  ) ٩مـر،،  ë= ø‹ yè ä©   )ة  ) ١١مـر، ،  
 Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î)   )ة ) ١٢مر،،  z>θ à) ÷è tƒ   )ة ) ١٦مر،،  ßŠ… ãρ# yŠ   )ة  ) ١٦مـر، ،  
 t,≈ ys ó™ Î)   )ة ) ١٧مر،،  z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ (   )ة  ) ١٧مـر،،  tβρ ã≈ yδ   )ة  ) ٢٠مـر،،   
 tΠ yŠ# u™   )ة  ) ٢٥ــر © ، ،م |¤Š Ïã   )ة ) ٢٥ــر  7Þθ ،،م ä9   )ة ) ٢٧ــر   ،،م
  ß#ß™θãƒ    )٢٧ ( ةمر،،  îyθçΡ   )٤٣ (  ةمـر،، ]  Ο↵Ïδ≡tö/Î) + ΟŠÏδ≡tö/Î)    [  

©#  ،،مرة ) ٦٩ (  y›θ ãΒ   )ة ) ١٣٦مر. .  
  .. مرة )٥١٣( وهكذا يكون اموع .. 
  : )١٩(  هو من مضاعفاِت العدد ، )٥١٣( هذا العدد .. 



  

٩٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٢٧ × ١٩ = ٥١٣  
لو مجعنـا اآلن    .... . )٢٧(  ، )١٩(  :ددين هو ِجداء الع    )٥١٣( فالعدد  ..... 

  : )١٩(  لوجدنا أنَّ الناتج هو العدد ،األرقام اليت تكونُ هذين العددين
١٠ = ١ + ٩ ===== ١٩  
٩ = ٢ + ٧ ===== ٢٧  

١٩ = ٩ + ١٠  
  : لرأينا أنه ِجداُء أربعِة أعداٍد هـي       ، إىل عواِمِلِه األولية    )٥١٣( ولو حلَّلنا العدد    .. 

   : )١٩(  حلصلنا علـى العـدد    ،ولو قمنا ِبجمِع هذه األعداد    .... .١٩ × ٣ × ٣ × ٣ 
 ١٩  = ١ + ٩ + ٣ + ٣ + ٣ ..  

 ولـيس ِبهـدِف     ، ما الضمانُ أنّ اختيار األنبياِء واملرسلني كانَ موفَّقـاً         :٢٦س  
  .. ؟ الكرميعداد مشتقّاِت كلمِة أرسلَ يف القرآن  الذي هو ت، )٥١٣( العدِد الوصوِل إىل 

فجميـع  . . كيف متَّ اجلَزم ِبأنَّ لُقمانَ عليه السالم من األنبيـاء          :وكأنك تقولُ يل  .. 
 هل هو  ، واسم لقمانَ هو من متَّ اِخلالف فيه بني املُفَسرين         ،األمساِء املذكورِة ال ِخالف فيها    

 ولـيس   ،ليه السالم من ِعدِة معايري     لقد متَّ اجلَزم بانتماِء اسِم لقمانَ ع       :أقول.... .نيب أم ال  
  ..ولننظر إىل اجلدوِل التايل الذي متَّ ترتيبه ِوفق معايري قُرآنية. .فقط من هذا املعياِر لوحِدِه

 ،العمود األولُ يف هذا اجلدوِل رتبت فيِه أمساُء األنبياِء واملُرسلني عليهم الـسالم            .. 
 حيثُ يشملُ العمود الثاين من هذا اجلدوِل        ،ِدهم يف القرآِن الكرمي   حسب أسبقيِة ِبدايِة ورو   

 ويشملُ العمود الرابع اسم السورِة ورقم اآلية الـيت      ،ترتيِب ِبدايِة الورود يف القرآِن الكرمي     
ويشملُ العمود الثالثُ عدد مراِت وروِد االسـِم يف القـرآِن           . .حتتوي ِبدايةَ وروِد االسم   

 ويف  ..ويف العموِد اخلامس ِجداُء ترتيِب بدايِة الوروِد يف عدِد مـراِت الـورود            . .الكرمي
  ..هذه املُقدمات كُلُّها قُرآنيةٌ. .العموِد الساِدس اجلمع التراكمي ِلنتائِج العموِد اخلاِمس



  

٩١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  

 االسم

ترتيب 

بداية 

وروده يف 

القرآن 

 الكرمي

عدد مرات 

وروده يف 

القرآن 

 الكرمي

روده يف بداية و

 القرآن الكرمي

جداء ترتيب بداية 

الورود بعدد مرات 

 الورود

اجلمع 

 التراكمي

 ٢٥ ٢٥=٢٥×١ ٣١ :البقرة ٢٥ ١ آدم

 ٢٩٧ ٢٧٢=١٣٦×٢ ٥١ :البقرة ١٣٦ ٢ موسى

 ٣٧٢ ٧٥=٢٥×٣ ٨٧ :البقرة ٢٥ ٣ عيسى

 ٤٤٠ ٦٨=١٧×٤ ١٠٢ :البقرة ١٧ ٤ سليمان

 ٧٨٥ ٣٤٥=٦٩×٥ ١٢٤ :البقرة ٦٩ ٥ إبراهيم

 ٨٥٧ ٧٢=١٢×٦ ١٢٥ :البقرة ١٢ ٦ إمساعيل

 ٩٦٩ ١١٢=١٦×٧ ١٣٢ :البقرة ١٦ ٧ يعقوب

 ١١٠٥ ١٣٦=١٧×٨ ١٣٣ :البقرة ١٧ ٨ إسحاق

 ١٢٨٥ ١٨٠=٢٠×٩ ٢٤٨ :البقرة ٢٠ ٩ هارون

 ١٤٤٥ ١٦٠=١٦×١٠ ٢٥١ :البقرة ١٦ ١٠ داود

 ١٩١٨ ٤٧٣=٤٣×١١ ٣٣ :آل عمران ٤٣ ١١ نوح

 ٢٠٠٢ ٨٤=٧×١٢ ٣٧ :آل عمران ٧ ١٢ زكريا

 ٢٠٦٧ ٦٥=٥×١٣ ٣٩ :آل عمران ٥ ١٣ حيىي

 ٢١٢٣ ٥٦=٤×١٤ ١٤٤ :آل عمران ٤ ١٤ حممد

 ٢١٨٣ ٦٠=٤×١٥ ١٦٣ :النساء ٤ ١٥ أيوب

 ٢٢٤٧ ٦٤=٤×١٦ ١٦٣ :النساء ٤ ١٦ يونس

 ٢٧٠٦ ٤٥٩=٢٧×١٧ ٨٤ :األنعام ٢٧ ١٧ يوسف

 ٢٧٤٢ ٣٦=٢×١٨ ٨٥ :األنعام ٢ ١٨ إلياس
  



  

٩٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א
 

 ٢٧٨٠ ٣٨=٢×١٩ ٨٦ :األنعام ٢ ١٩ اليسع

 ٣٣٢٠ ٥٤٠=٢٧×٢٠ ٨٦ :األنعام ٢٧ ٢٠ لوط

 ٣٤٦٧ ١٤٧=٧×٢١ ٦٥ :األعراف ٧ ٢١ هود

 ٣٦٦٥ ١٩٨=٩×٢٢ ٧٣ :األعراف ٩ ٢٢ صاحل

 ٣٩١٨ ٢٥٣=١١×٢٣ ٨٥ :األعراف ١١ ٢٣ شعيب

 ٣٩٦٦ ٤٨=٢×٢٤ ٥٦ :مرمي ٢ ٢٤ إدريس

 ٤٠١٦ ٥٠=٢×٢٥ ٨٥ :األنبياء ٢ ٢٥  الكفلاذ

 ٤٠٦٨ ٥٢=٢×٢٦ ١٢ :مانلق ٢ ٢٦ لقمان

 ٤٠٩٥ ٢٧=١×٢٧ ١٣٠ :الصافات ١ ٢٧ إل ياسني

 ٤١٢٣ ٢٨=١×٢٨ ٦ :الصف ١ ٢٨ أمحد
..هو العدد التراكمي موعنا نرى أنّ اوهو من مضاعفات العدد ،٤١٢٣ : إن        

 )٢١٧ × ١٩ = ٤١٢٣    : )١٩  ..  
 وبني عدِد مراِت    ،دايِة وروِد هذه األمساء   ونرى أيضاً أنّ هناك توازناً بني ترتيِب بِ       .. 
هذا التوازنُ نراه بني جمموِع عدِد مراِت وروِد األمساِء ذاِت الترتيِب الفـردي             ... .وروِدها

  .. وبني جمموِع عدِد مراِت وروِد األمساِء ذاِت الترتيِب الزوجي فيه،يف هذا اجلدوِل
  :تيِب الفردي هوفمجموع وروِد األمساِء ذاِت التر.. 

٢٥٧ = ١+٢+١١+٧+٢+٢٧+٤+٥+٤٣+٢٠+١٦+٦٩+٢٥+ ٢٥  
  : وهو،وجمموع وروِد األمساِء ذاِت الترتيِب الزوجي قريب جداً من هذا الرقم

٢٥٦ = ١+٢+٢+٩+٢٧+٢+٤+٤+٧+١٦+١٧+١٢+١٧+١٣٦  
 ، )١٩ (  وضربنا الناِتج بالعددِ   ،ولو قُمنا جبمِع أرقاِم اموعني الفردي والزوجي      ... 

  ..حلصلنا على عدِد مراِت وروِد هذه األمساِء يف القرآِن الكرمي
١٤ = ٢ + ٥ + ٧ ===== ٢٥٧  
١٣ = ٢ + ٥ + ٦ ===== ٢٥٦  

٢٧ = ١٣ + ١٤  
٥١٣ = ١٩ × ٢٧  



  

٩٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 الـذي  ، يف النص القرآينِّ التـايل  جمِع أمساِء األنبياِء واملرسلني الواردين    ولو قُمنا بِ  .. 
 لرأينا اموع أيـضاً     ، والوصيةُُ ِبعبادِة اِهللا تعاىل    ، هي اصطفاُء الدينِ   ،املةًيصور مسألةً ك  
  . . دونَ زيادٍة أو نقصان )١٩(  أي من املضاعفاِت التامِة للعدِد ،مسألةً كاملةً
 4© œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à) ÷è tƒ uρ ¢© Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3 s9 t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿξ sù £⎯ è?θ ßϑ s? 

ω Î) Ο çFΡ r& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ∩⊇⊂⊄∪ ÷Π r& öΝ çGΨ ä. u™ !# y‰ pκ à− øŒ Î) u |Ø ym z>θ à) ÷è tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s? .⎯ ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ (#θ ä9$ s% ß‰ ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í← !$ t/# u™ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ $ Yγ≈ s9 Î) 

# Y‰ Ïn≡ uρ ß⎯ øt wΥ uρ … ã& s! tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ  ]١٣٣  – ١٣٢ : البقرة .[   
 ١١٤  ) =١٧( إسحاق  ) + ١٢( إمساعيل   ) + ١٦( يعقوب   ) + ٦٩( إبراهيم  

 =٦ × ١٩  
 ولننظر إىل اكتماِل جمموِع     ،ولننظر إىل اآليِة الكرميِة التاليِة اليت تصور مسألةً كاِملة        .. 

 دون زيـادة    )١٩( مِة للعدد    أي إىل كوِنه من املضاعفاِت التا      ،وروِد األمساِء الواردِة فيها   
  . .أو نقصان
 * !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) !$ yϑ x. !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& 4’ n< Î) 8yθ çΡ z⎯↵ Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ 4 !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ #’ n< Î) 

zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ 4© |¤Š Ïã uρ z>θ •ƒ r& uρ }§ çΡθ ãƒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 

z⎯≈ uΚ ø‹ n= ß™ uρ 4 $ oΨ ÷ s?# u™ uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θ ç/ y—  ]١٦٣ : النساء .[   
  يعقـوب  ) + ١٧( إسحاق   ) + ١٢( إمساعيل   ) + ٦٩( إبراهيم   ) + ٤٣( نوح  

  هـارون   ) + ٤( يونس   ) + ٤( أيوب   ) + ٢٥( عيسى   ) + ٤( األسباط   ) + ١٦ ( 
   ١٣ × ١٩ = ٢٤٧ =  )١٦( داود  ) + ١٧( سليمان  ) + ٢٠( 

 وما ،ولننظر إىل اآليات الكرمية اليت تصور ما وهبه اُهللا تعاىل إلبراهيم عليه السالم.. 
  . .يتعلَّق بذلك
 $ 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 $ oΨ ù= Ò sù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  ]٨٦  – ٨٤ : األنعام .[   



  

٩٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

) + ١٧(سـليمان   ) + ١٦(داود  ) + ٤٣(نوح  ) + ١٦(يعقوب  ) + ١٧(إسحاق  
) ٥(حيىي  ) + ٧(زكريا  ) + ٢٠(هارون  ) + ١٣٦(موسى  ) + ٢٧(يوسف  ) + ٤(أيوب  

) ٢٧(لوط ) + ٤(يونس ) + ٢( اليسع ) +١٢(إمساعيل  ) + ٢(إلياس  ) + ٢٥(عيسى  + 
 =٢٠ × ١٩ = ٣٨٠  

$  :ِة اُألوىل من هذا النص نرى ثالثةَ أمساَء تقترنُ ِبمسألِة اهلدايةويف اآلي..  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% ( . . ولذلك نرى أنّ جمموع
  ..وروِد هذه األمساِء يف القرآِن الكرِمي يكونُ مسألةً كاملة

  ٤ × ١٩ = ٧٦) = ٤٣(نوح ) + ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق 
 هل هذا البعد اإلعجازي ال يتعلَّق إالّ باألمساِء الواردِة يف آياٍت متتاليٍة :٢٧س 
 وما جيمعها هو املوضوع ، أم أنه مسألةٌ ممتدةٌ على كامِل القرآِن الكرمي،كما رأينا

  ..املشترك بني هذه األمساء ؟
 حبيثُ ، هذا البعد اإلعجازيُّ مسألةٌ ممتدةٌ أيضاً على كامِل القرآِن الكرمي..بالتأكيد.. 

 لو ..لنأخِذ املثالَ التايل.... .يكونُ اجلامع بني عناصِر املسألِة الكاملِة هو املوضوع املُشترك
# Αنظرنا يف كتاِب اِهللا تعاىل إىل األمساِء القرآنيِة املُتعلِّقَِة بكلمة  u™   لوجدناها األمساَء

  . . داود، لوط، يعقوب، ِعمران، إبراهيم، هارون، موسى، ِفرعون:التالية
 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?   

   ]. ٥٠ :البقرة [                                                                                    

 tΑ$ s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Å6 ù= ãΒ 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 ã& é# Ïϑ øt rB èπ s3 Í≥ ¯≈ n= uΚ ø9 $# 4 ¨β Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

öΝ à6 ©9 β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β  ]٢٤٨ : 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 $#   
   ]. ٣٣ :آل عمران [                                                                        

 Ο ÏF ãƒ uρ … çµ tF yϑ ÷è ÏΡ š ø‹ n= tã #’ n? tã uρ ÉΑ# u™ z>θ à) ÷è tƒ  ]٦ : يوسف .[   
  * $ yϑ sù šχ% Ÿ2 z># uθ y_ ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s% (# þθ ã_ Ì ÷z r& tΑ# u™ 7Þθ ä9 ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 ÏG tƒ ö s% ( 

öΝ ßγ ¯Ρ Î) Ó¨$ tΡ é& tβρ ã £γ sÜ tG tƒ  ]٥٦ : النمل .[   



  

٩٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (# þθ è= yϑ ôã $# tΑ# u™ yŠ… ãρ# yŠ # [ õ3 ä© 4 ×≅‹ Î= s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3 ¤±9 $#  ]١٣ : سـبأ .[  
 ،ولو قمنا جبمِع عدِد مراِت وروِد أمساِء هذه املسألِة الكاملِة يف القرآِن الكرمي.. 

 دونَ  )١٩(  أي من املضاعفاِت التامِة للعدد ،حلصلنا على قيمٍة عدديٍة هي مسألةٌ كاملة
  ..زيادٍة أو نقصان

) + ٣(عمران ) + ٦٩(إبراهيم ) + ٢٠(هارون ) + ١٣٦(وسى م) + ٧٤(ِفرعون 
  ١٩ × ١٩ = ٣٦١) = ١٦(داود ) + ٢٧(لوط ) + ١٦(يعقوب 
 لرأينا أنّ اآلياِت الكرميةَ ،ولو أخذنا مسألةَ اصطفاِء األشخاِص يف القرآِن الكرمي.. 

  . .التاليةَ هي اليت تحدد لنا األمساَء املُقترنةَ ذِه املسألة
 ⎯ tΒ uρ Ü= xî ö tƒ ⎯ tã Ï' ©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ω Î) ⎯ tΒ tµ Ï y™ … çµ |¡ ø tΡ 4 Ï‰ s) s9 uρ çµ≈ uΖ ø‹ x sÜ ô¹ $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( 

… çµ ¯Ρ Î) uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#  ]١٣٠ : البقرة .[   
 tΑ$ s% uρ óΟ ßγ s9 óΟ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) ©! $# ô‰ s% y] yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3 Î= tΒ 4 (# þθ ä9$ s% 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ã& s! 

Û ù= ßϑ ø9 $# $ uΖ øŠ n= tã ß⎯ øt wΥ uρ ‘, ym r& Å7 ù= ßϑ ø9 $$ Î/ çµ ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σ ãƒ Zπ yè y™ š∅ ÏiΒ ÉΑ$ yϑ ø9 $# 4 tΑ$ s% ¨β Î) ©! $# 

çµ8 x sÜ ô¹ $# öΝ à6 ø‹ n= tæ … çν yŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ÉΟ ó¡ Éf ø9 $# uρ ( ª! $# uρ ’ ÎA ÷σ ãƒ … çµ x6 ù= ãΒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„ 4 

ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ   ]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 $#   

   ]. ٣٣ : آل عمران[                                                                       

 øŒ Î) uρ ÏM s9$ s% èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒ ö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 x sÜ ô¹ $# Ï8 t £γ sÛ uρ Å79 x sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÎΣ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#  ]٤٢ : آل عمران .[   
 tΑ$ s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) y7 çG øŠ x sÜ ô¹ $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# © ÉL≈ n=≈ y™ Í Î/ ‘ Ïϑ≈ n= s3 Î/ uρ õ‹ ä⇐ sù !$ tΒ y7 çG ÷ s?# u™ 

⎯ ä. uρ š∅ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Å3≈ ¤±9 $#  ]١٤٤ : األعراف .[   

 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 z⎯ Ïϑ s9 t⎦ ÷⎫ x sÜ óÁ ßϑ ø9 $# Í‘$ uŠ ÷z F{ $#    

   ]. ٤٧ – ٤٥ : ص[                                                                                 
 نرى انعكاس هذا التكامِل يف ،وجبمِع عدِد مرات ورود هذه األمساء يف القرآن الكرمي

  .. دون زيادة أو نقصان )١٩( كوِن هذا اموِع من املضاعفاِت تامة للعدد 



  

٩٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

موسى ) + ٣٤(مرمي ) + ٤٣( نوح ) + ٢٥(آدم ) + ٢(طالوت ) + ٦٩(إبراهيم 
  ١٨ × ١٩ = ٣٤٢) = ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق ) + ١٣٦(

  : لوجدناها األمساَء التالية،ولو أخذنا األمساَء القرآنيةَ اليت وِهب هلا أشخاص.. 
  .. حيث وِهب له إمساعيلُ وإسحاق ويعقوب، عليه السالم إبراهيم.. 
 ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# |= yδ uρ ’ Í< ’ n? tã Î y9 Å3 ø9 $# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ ßì‹ Ïϑ |¡ s9 

Ï™ !$ tã ‘$! $#  ] ٣٩ :إبراهيم .[   
 $ uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ \' s# Ïù$ tΡ ( yξ ä. uρ $ uΖ ù= yè y_ š⎥⎫ Ås Î=≈ |¹  ]٧٢ : األنبياء .[   

  . . ووِهب له هارونُ عليه السالم نبياً، عليه السالمموسى.. 
 $ oΨ ö7 yδ uρ uρ … çµ s9 ⎯ ÏΒ !$ uΖ ÏF uΗ ÷q §‘ çν% s{ r& tβρ ã≈ yδ $ wŠ Î; tΡ  ]٥٣ : مرمي .[    

  . . ووِهب له سليمانُ عليه السالم، عليه السالمداود.. 
 $ uΖ ö7 yδ uρ uρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z⎯≈ yϑ øŠ n= ß™ 4 zΝ ÷è ÏΡ ß‰ ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ ¯Ρ Î) ë># ¨ρ r&  ]٣٠ : ص .[   

  . . ووهب له أهلُه، عليه السالمأيوب.. 
 $ oΨ ö7 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! … ã& s# ÷δ r& Ν ßγ n= ÷V ÏΒ uρ öΝ ßγ yè ¨Β Zπ tΗ ôq y‘ $ ¨Ζ ÏiΒ 3“ t ø. ÏŒ uρ ’ Í< 'ρ T{ É=≈ t7 ø9 F{ $#  ]٤٣ : ص .[   

  . . ووِهب له حيىي عليه السالم، عليه السالمزكريا.. 
 $ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 $ uΖ ö6 yδ uρ uρ … çµ s9 4© z ós tƒ $ oΨ ós n= ô¹ r& uρ … çµ s9 ÿ… çµ y_ ÷ρ y— 4    ]٩٠ : األنبياء .[   

  . . ووهب هلا عيسى عليه السالم، السالم عليهامرمي.. 
 tΑ$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ãΑθ ß™ u‘ Å7 În/ u‘ |= yδ L{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n= äñ $ |‹ Å2 y—  ]١٩ : مرمي .[  

 ،وجبمِع عدِد مراِت وروِد هذه األمساِء اليت تكونُ مسألةً كاملةً يف القرآِن الكرمي.. 
  .. دونَ زيادٍة أو نقصان )١٩( لعدِد نرى اموع عدداً من املضاعفاِت التامِة ل

مرمي ) + ٧(زكريا ) + ٤(أيوب ) + ١٦(داود ) + ١٣٦(موسى ) + ٦٩(إبراهيم 
)١٤ × ١٩ = ٢٦٦) = ٣٤  

 واليت ألصحاِبها تعلُّق ،ولو أخذنا األمساَء القرآنيةَ املُرتبطةَ ِبمسألِة الرسالِة والنُّبوِة.. 
 لوجدناه من ،ا ِبجمِع عدِد مرات ورودها يف القرآن الكرمي وقُمن،بنسائهم يف القرآِن الكرمي
  . . دونَ زيادة أو نقصان )١٩( املضاعفات التامة للعدد 



  

٩٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ . . عليه السالمآدم – ١ uΖ ù= è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $#    
   ]. ٣٥ : البقرة[                                                                             

… . . عليه السالمإبراهيم – ٢ çµ è? r& z ö∆ $# uρ ×π yϑ Í← !$ s% ôM s3 Ås ŸÒ sù $ yγ≈ tΡ ö ¤± t6 sù t,≈ ys ó™ Î* Î/ ⎯ ÏΒ uρ 

Ï™ !# u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ  ]٧١ : هود .[   
$ tΑ. . عليه السالمزكريا – ٣ s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& Üχθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ ÎA r& t øΒ $# 

# \ Ï%% tæ ô‰ s% uρ àM øó n= t/ z⎯ ÏΒ Î y9 Å6 ø9 $# $ |‹ ÏF Ïã  ]٨ : مرمي .[   
 šU. . عليهما السالملوط و نوح – ٥ – ٤ u ŸÑ ª! $# Wξ sV tΒ š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. 

|N r& t øΒ $# 8yθ çΡ |N r& t øΒ $# uρ 7Þθ ä9 ( $ tF tΡ% Ÿ2 |M øt rB È⎦ ø⎪ y‰ ö6 tã ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦ ÷⎫ ys Î=≈ |¹ $ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐ sù    
  ]. ١٠ : التحرمي[                                                                           

 = ١٧١) = ٢٧(لوط ) + ٤٣(نوح ) + ٧(زكريا ) + ٦٩(إبراهيم ) + ٢٥(آدم 
٩ × ١٩  

 لوجدنا ، األمساَء اليت أزلّ الشيطانُ نساَءهم،ولو أخذنا من هذه املسألِة الكاملِة.. 
  .. يصدق تكاملها جمموع وروِدها يف القرآن الكرمي،مسألةً كاملةً

  ٥ × ١٩ = ٩٥) = ٢٧(لوط ) + ٤٣(نوح ) + ٢٥(آدم 
  ..واألمثلةُ كثريةٌ يف ِتبياِن هذا اجلانِب اإلعجازي.. 
  تنعِكس تماثُالً بني مجموِع، هل هناك عالقةُ تماثٍُل بني األنبياِء واملرسلني:٢٨س 

  ..وروِد أمسائهم يف القرآِن الكرمي ؟
 χ :ويف قوِل اِهللا تعاىل. .نعم..  Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s) n= yz 

⎯ ÏΒ 5># t è? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 u‹ sù  ]جموِع وروِد امسيِهما ،] ٥٩ : آل عمرانمتاثُِل م عم 
  . .دليٍل على ذلك ألكرب ،يف القرآِن الكرمي

 واسم عيسى يرد يف القرآِن الكرمي ،مرة ) ٢٥( فاسم آدم يرد يف القرآِن الكرمي .. 
  ..وهناك تشابه يف جوانب كثريٍة من حياِتهما عليهما السالم. .مرة ) ٢٥( أيضاً 

 اُهللا تعاىل  وكالهما نفخ،فِكالهما أتى إىل الدنيا ِبطريقٍة مختِلفٍَة عن باقي البشر.. 
 ، وبينهما تقابلٌ يف مسألِة اهلُبوط والرفِْع، حيثُ ذُِكر ذلك يف القرآِن الكرمي،فيه من روِحِه

  .. رفع اُهللا تعاىل عيسى إليه،جنِة االختبارفَِفي حني هبطَ آدم عليه السالم من 



  

٩٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وبالتايل ،م وحياِة يوسف عليه السال،ونرى تماثالً بني حياِة لوٍط عليه السالم.. 
  ..تماثُالً يف جمموِع وروِد امسيهما يف القرآِن الكرمي

 ، ِلعالِج مسألٍة تتعلّق بالطهارِة والِعفَّة،ففي حني أُرِسلَ لوطٌ عليه السالم إىل قوِمِه.. 
  .. وجه الطهارِة والِعفِّة بابتعاِدِه عن الفاحشِة اليت عِرضت عليهممثَّلَ يوسف عليه السال

 نرى أنّ لوطاً ،ويف حني أنّ امرأةَ العزيِز تعِرض نفسها على يوسف عليه السالم.. 
  ..يعِرض بناِتِه ِلتفادي اِخلزِي يف ضيِفه

 فإنّ لُوطاً عليه ،ويف حني أن يوسف عليه السالم عاش غريباً يف أرٍض غريبة.. 
  ..هيِته عدا امرأته أحد سوى أهِل ب فلم يؤمن ل،السالم كان غريباً يف قوِمِه

 نرى أنّ يوسف عليه ،ويف حني أنّ لوطاً عليه السالم متّت جناته إىل األرِض املباركة.. 
  ..السالم متَّ بيعه وريبه من األرِض املباركة

 ..والِعلْم احلُكْم عليه السالم ،ويف حني أنَّ لوطاً عليه السالم أُوِتي نرى أنّ يوسف 
  ..م والِعلْمأُوِتي احلُكْ
ما أُريد التأكيد عليه هو أنّ هذا التماثلَ . .ولكن. .والتناظر بينهما ساحته واسعة.. 
 فَكُلُّ اسٍم ِمنهما يِرد ، ينعِكس تماثُالً يف جمموِع وروِد امسيهما يف ِكتاِب اِهللا تعاىل،بينهما

  . . مرة )٢٧( 
والكلمةُ القرآنيةُ واِحدةُ . . القُرآنيةالكلمِة حديثُنا حىت اآلن كلُّه عن :٢٩س 

 – كما رأينا –لذلك يمِكننا . . وهلا استقالليتها من املعىن والدالالت،وصٍف وتسِمية
ربطُ املوضوِع العدِدي ِبها يف ِتبياِن دالالٍت تخص املسائلَ اليت تكُونُ هذه الكلمةُ لِبنةً 

 وكيف ميِكننا ربطُ املوضوِع العددي به يف ،ذا عن احلرِف القُرآينِّفما. .من لبناِت بنائها
  ..ِتبياِن دالالِت اجلُمِل القرآنية ؟

 فإنّ احلـرف    ، كما رأينا  ،لَما كانت الكَِلمةُ لَِبنةً يف ِبناِء اجلُمِل والنُّصوِص القُرآنيةِ        .. 
  .... .نيةالقُرآينَّ لَِبنةٌ يف بناِء الكَِلمِة القُرآ

 ،لكترونـات إنّ الربوتونات والنيوترونات واإل    ف ،فكما أنّ الذَّرةَ لَِبنةٌ يف بناِء املادة      .. 
ويف تمايِز رسِم الكلمِة ذاِتهـا يف القـرآِن         .. . وبالتايل يف بناِء املادة    ،لَِبنات يف بناِء الذرة   
  . . برهانٌ على ذلك،الكرِمي كما رأينا



  

٩٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

يف الكلمِة ذاِتها إىل تغيٍري يف الدالالِت اليت حتِملُها         املرسومِة  ري احلروِف   أملْ يؤد تغي  .. 
 وبالتايل يعدُّ اللبنةَ    ،احلرف القُرآينُّ املرسوم لَِبنةٌ يف بناِء الكلمِة القرآنية       . .إذاً ...هذه الكلمة 

 هي ِتلك ،ا ظاِهر النص القُرآينِّفالصورةُ األعمق اليت يتعلَّق  . .األوىل يف بناِء النص القرآين    
  .. النصيف هذااملُتعلِّقَةُ باحلروِف املرسومِة 

  .. ؟ وليس املقروء، املرسوم حصراً ملاذا احلرف:٣٠س 
ولكنين يف أحبـاثي    . .أنا ال أحصر معِجزةَ القُرآِن الكرِمي يف احلرِف املرسوِم فقط         .. 

 ألنين وجدت معجزاٍت ترتبطُ به كما سـنرى إن شـاَء اُهللا             ،املرسومتعاملْت مع احلرِف    
  ..تعاىل

 ويف حتديِد آليِة    ،)مرسوماً كان أو مقروءاً     ( فَاملُِهمُّ يف اختياِر معياِر اعتماِد احلرِف       .. 
القـرآنُ   حنو نتائج يقرُّهـا     ، هو االنطالق من مقدماٍت يِقرُّها القرآنُ الكرمي       ،اعتبارِه حرفاً 
 والمـتالِك   ،كرمي وذلك إلظهاِر جانٍب من الدالالِت اإلعجازيِة يف القرآِن ال         ،الكرمي أيضاً 

 ..وحـني ذلـك  . . نستطيع من خالِلها الدخولَ إىل أعماِق النص القرآين        ،مفاتيح جديدة 
  ..ا عليها وعلى أمهيِة املفاتيِح اليت حصلْن،تتفاضلُ املعايري بناًء على هذه النتائِج

 عملٌ أساسي يف رحلِة الوصـوِل إىل هـذا          ،إنَّ تلمُّس الطريِق املُوِصلَِة إىل اهلدفِ     .. 
 هي ما يحدد حقيقةَ سـيِرنا باالتجـاِه         ، ونتيجةُ سِرينا يف الطريِق اليت اخترناها      ..اهلدف
وسنرى إن شاَء اُهللا    . . ابتعاداً عِن اهلدف    فالسري باالتجاِه غَيِر السليِم ال يزيدنا إالّ       ..السليم

 يعطـي   ، وبآليِة اعتباِر احلرِف حرفاً اليت سلَكْناها      ،تعاىل أنَّ طريق اختياِر احلرِف املرسومِ     
  نتائج توِصلُنا إىل أهداٍف ساميٍة يف تبيـاِن احلـق الـذي يحِملُـه كتـاب اِهللا تعـاىل                   

  . .)القرآنُ الكرمي ( 
 أو زيادةُ   ،نرى إن شاَء اُهللا تعاىل أنه يستحيلُ حذف حرٍف من كتاِب اهللا تعاىل            وس.. 

وهـذا هـو    . . وكلّ ذلك من خالل عدة معايري خمتلفة       ، أو تبديلُ حرٍف فيه    ،حرف إليه 
 صـياغة نـص كـالنص       – على املخلوقات    – حيثُ يستحيلُ    ،مكمن املعجزة القرآنية  

  ..القرآين
 ،علمه أنَّ املصاحف العثمانيةَ ليست متطابقةً متاماً يف الرسـم         لكن ما ن  . .:٣١س  

يح أنَّ صـح . . وأحياناً يف بعض الكلمـات ،فما بينها زيادةٌ ونقصانٌ يف بعض احلروف 



  

١٠٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،وإثبات املعجزِة يف رسٍم محددٍ    . . ولكنها موجودة  ، قليلةٌ نسبياً  حاالِت الرسم املُختلفة  
  ي   ، كما تقول  ،حبيثُ يستحيلُ تبديلُها إىل التشكيك يف الرسوم      – يف النهاية    – سيؤدإم 

 وإمـا إىل    ، وإما إىل التشكيك بكون الرسم القرآين توقيفياً من عند اهللا تعاىل           ،اُألخرى
التشكيك باإلعجاز القرآين املبين على عدد حروف اجلمل القرآنيـة وكلماـا مـن              

السؤال . . وكونَ املُطلَق ال يتعدد وال يتجزأ      ،لقاً وذلك كونَ النص القرآينِّ مط     ،أساسه
  ..!  من هذه االحتماالت ؟– يف حبثك –أين تقف . .اآلن

ويف . . وهذا جوهر ماهيِة إطالقه    ،أنا أُوافقُك القول أنَّ املُطلّق ال يتعدد وال يتجزأ        .. 
نَّ كُلَّ هذه االحتماالت مبنيةٌ  أل ،الوقِت ذاِته ال أَِقف عند أي احتماٍل من هذه االحتماالت         

فهذه الفرضيات مبنيةٌ   . . البحِث فيه  ومنهجعلى فرضياٍت ال تقارب حقيقةَ القرآِن الكرِمي        
 مع  ،على معايرِة النص القُرآينِّ املُطلق الذي تعهد اُهللا تعاىل ِبحفِظه على الروايات التارخيية            

  .. معايرةُ الروايات التارخيية على القرآِن الكرمي وهو،أنَّ احلق هو عكس ذلك متاماً
وأنا مل أحبث يف رسِم     . . ال يوجد موقف مسبق من القراءات اُألخرى       ،قُلت سابقاً .. 

 تاركاً ذلك للذين يتصورون أنَّ اكتشاف أي معجزٍة يف رسِم مـصحِف             ،هذه القراءات 
. . هو إلغاٌء ملرجعيِة رسـِم بـاقي القـراءات         ، رواية حفص لقراءة عاصم    ،املدينِة النبويةِ 

  .. ونتيجةُ عدِم تدبُِّرِهم السليِم ِلكتاِب اِهللا تعاىل،فتصوُّرهم هذا هو مشكلتهم هم
 ..جاه       ، نتيجةُ سرينا يف الطريق اليت اخترناها      :وقلتحقيقةَ سرينا باالت ددحهي ما ي 
ري يف رسم الكلمة القرآنية هو نتيجةُ متايٍز يف املعـىن           وكنا قد رأينا كيف أنَّ التغي     . .السليم

 كيف  ،ورأينا يف األبعاد اإلعجازية املتعلّقة بالكلمات     . .والدالالت بني رمسي الكلمة ذاِتها    
 ، أو حذف كلمٍة من كتاِب اِهللا تعاىل       ،أنه يستحيلُ تبديلُ كلمٍة بكلمة يف كتاِب اِهللا تعاىل        

وسنرى إنْ شاَء اُهللا تعاىل يف األبعـاد اإلعجازيـة          . .ب اهللا تعاىل  أو إضافةُ كلمٍة إىل كتا    
 أو  ، كيف أنه يستحيلُ حذف حرٍف من كتـاب اهللا تعـاىل           ،املتعلّقة باحلروف املرسومة  

وسنرى إنْ شاَء اُهللا تعاىل يف عرضنا ملعجزِة إحـدى          . .إضافةُ حرٍف إىل كتاب اهللا تعاىل     
 فضالً عن إضـافِته أو      ، حرٍف حبرٍف يف كتاب اهللا تعاىل       كيف أنه يستحيلُ تبديلُ    ،الكُبر
  ..حذِفه



  

١٠١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ال  ، واليت يستطيع أي إنساٍن إدراكَها     ،هذه احلقائق املستنبطةُ من كتاِب اِهللا تعاىل      .. 
  :جيحدها إالّ صنفان

 هو أُولئك الذين ال يريدون معرفةَ صدِق نزول القرآن الكرمي من            :الصنف األول .. 
هم معياراً لكلِّ الرباهني الرياضية املُجردة اليت رأيناها وسنراها          واضعني أهواءَ  ،عاىلعند اهللا ت  

  ..إن شاء اُهللا تعاىل
 مثل وصول   ، هو أولئك الذين حيسبون وصولَ القرآن الكرمي إلينا        :الصنف الثاين .. 
. .)اً وقراءة   رمس( أي حيسبون التاريخ معياراً حلقيقة وصول القرآن الكرمي إلينا          . .الروايات

فبدالً من البحث يف رسم القراءات األخـرى        . .ويف هذه النقطة بالذات مكمن مشكلِتِهم     
بدالً . . روايةَ حفص لقراءِة عاصم    – يف بعض كلماا وحروفها      –اليت يطرحوا مخالفةً    

 ضـاربني بعـرِض     ،يذهبون إىل إنكار اإلعجاز العددي يف كتاب اهللا تعاىل        .  .من ذلك 
  .. وسنراها إن شاَء اُهللا تعاىل،ط كُلَّ احلقائق اليت رأيناهااحلائ

 يتوقّف ،إنين أُؤكِّد أنَّ حقيقةَ الكشف الذي هداين اُهللا تعاىل إليه وأعرضه للناس.. 
همعمالً بقوِله تعاىل،على  الربهان الذي أُقد :  ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 

š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹   ]أنَّ هذا الكشف هو جزٌء بسيطٌ جداً جداً من . . ]١١١ :رةالبق وأُؤكّد
وأُؤكّد أنَّ القرآنَ . .جانٍب من جوانب اإلعجاز القرآين اليت ال يعلم ايتها إالّ اُهللا تعاىل

 هو رسم كلماِته ، ومن أهم حيثياِت هذا احلفظ،الكرمي هو الذي تعهد اُهللا تعاىل حبفظة
ورجاالت ذا يقتضي عدم ترِك ماهيِة رسِم الكلمِة فيه حتت رمحِة الروايات  وه،وقراءتها
فكيف إذاً . .تلك الروايات اليت تأخذُ مصداقيتها من موافقتها لكتاب اهللا تعاىل. .التاريخ

  ..!!تكون الروايات حجةً على حيثيات رسِم الكلمِة القرآنية ؟
 وال إضـافةُ    ، ال يمكن تبديلُ رسم الكلمـة      صحيح أنه لذات املعيار اإلعجازي    .. 

حنن مل  . .ولكن. . فذلك خرق هلذا البعد اإلعجازي     ، حرٍف منها   وال حذف  ،حرٍف إليها 
  .. وأنه ال توجد إالّ هذه املعايري،ندِع أننا أحطنا باملعايِري اإلعجازيِة يف كتاِب اِهللا تعاىل

 أنهم أرادوا مـن     ،ن الكرمي من أفراد اجليل األول     مشكلةُ بعِض اجلاحدين حبقيقة القرآ    .. 
وبدالً من تعقّل آياِت كتـاِب اِهللا تعـاىل   . .كتاِب اِهللا تعاىل موافقةَ بعِض ما ورثوه عن آبائهم     



  

١٠٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

اختاروا اجلحود مبعجزِة القرآن الكرمي وعدم تـرِك        . .بدالً من ذلك  . .وحتري احلق من الباطل   
  ..جاعلني من تلك املوروثات معياراً حىت ِلكتاِب اِهللا تعاىل ،بعِض ما ورثوه عن آبائهم

 ال ختتلف كثرياً عن     ،ومشكلةُ الذين جيحدون املعجزةَ العدديةَ يف كتاِب اِهللا تعاىل        .. 
 راحـوا  ،فبدالً من أن يتعقّلوا حقيقةَ هـذه املعجـزة العدديـة     . .مشكلِة بعِض السابقني  

 كُلَّ الرباهني واألدلّة اليت تثبت وجودها يف كتـاِب اِهللا            ضاربني بعرِض احلائط   ،يحاربوا
 متكئني على بعض    ،وجندوا أنفسهم حملاربتها  . . كما رأينا وسنرى إن شاَء اُهللا تعاىل       ،تعاىل

  . .مبا فيها من قال وقيل التارخيية أوهاِمهم
ية  اليت تـذهب   ويف الوقت ذاته جندوا أنفسهم للدفاع عن بعض الروايات التارخي         .. 

 مفسرين متنهـا    ،صياغتها اللغوية إىل حذف الكلماِت من كتاِب اهللا تعاىل وإىل إضافتها          
 مع أنّ صياغةَ هذه الروايات واضحةٌ وضوح        ،على أنها روايات تفسريية لكتاب اهللا تعاىل      

طلـِق صـياغِة    وال حتملُ لكتاب اهللا تعاىل إالّ اإلساءةَ والتشكيك مب،الشمس وسط النهار 
 ،ويف هذا السياق ال يتسع الوقت للوقوِف عند هذه الروايات بالتفـصيل           . .النص القرآين 
فما أُريد قولَه هو أنه ال جيوز أن جنعلَ . . ويستطيع أي إنساٍن االطالع عليها،فهي موجودة

  .. معياراً لكتاِب اِهللا تعاىل،ما هو خارج كتاِب اِهللا تعاىل
 – عنـدي    – وال يوجد    ، لقد حبثت يف رواية حفص لقراءة عاصم       :د فأقول أعو.. 

وأقولُ ألولئك الذين خيشون من وجود معجـزٍة يف         . .موقف مسبق من القراءات األخرى    
 ..!؟ يف رسوم القراءات اُألخرى      اوملاذا مل تبحثو   ،!؟ ختشون احلق    ملاذا :رسم هذه القراءة  

واعلمـوا أنّ   . . وأنّ الباطلَ ال يمكنه أبداً أن يزهق احلـق         ،باطلَواعلموا أنَّ احلق يزهق ال    
د وال حيمل أيأ وال يتعدال يتجز استثناءاملُطلق ..  

 ..      له اهللا تعاىل تبياناً        ،واعلموا أنَّ ما نبحثُ عنه هو احلقاهللا تعاىل الذي نز وأنّ كتاب 
واعلموا أنـه ال    . .ه يف هذه املسألِة وغِريها     هو بالتأكيد تبيانٌ للحق الذي حيملُ      ،لكلِّ شيء 

 وال يمكـن    ،يمكن التشكيك باملعجزة العددية املبنية على رسم كلماِت كتاِب اِهللا تعاىل          
 يف  – إن شاء اُهللا تعـاىل       –فما سنراه   . .التشكيك بكون الرسم القرآينّ من عند اهللا تعاىل       

       بكثري من أن يتسر ر أكربعجزة إحدى الكُبإليه شك  م ؤمنون ِبصدِق     . .بفحىت الذين ال ي



  

١٠٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 سريون أنّ النص القرآينَّ معجزةٌ يـستحيلُ فيهـا          ،نزوِل القرآِن الكرمي من عنِد اِهللا تعاىل      
  . . أو تبديلُه، أو إضافَته،حذف حرٍف من كتاِب اِهللا تعاىل

 وإنْ  ،تباِرِه حرفـاً   هلْ ِمن طَريقٍة محددٍة يف ِحساِب احلرِف املرسوِم واع         :٣٢س  
البحثي ِجكهندةٌ يف مهناك طريقةٌ حمد فما هي ؟،كانت ..  

. .بالتأكيِد هناك منهج محدد يف اعتباِر احلرِف املرسوِم حرفاً يف ِكتاِب اهللا تعـاىل         .. 
. .مقـروء  ِبغِض النظر عن كَوِنِه مقروءاً أو غَير         ،وهو أنْ يكونَ مرسوماً يف القرآِن الكرمي      

ِلننظر إىل الفاِرِق بني رسـِم كلمـِة        . .مثالً. .والقرآنُ الكرمي يثِبت ِصحةَ هذا االستدالل     
  . .يستأخرون ما بني اآليتني الكرميتني التاليتني

 Èe≅ ä3 Ï9 uρ >π ¨Β é& ×≅ y_ r& ( # sŒ Î* sù u™ !% y` öΝ ßγ è= y_ r& Ÿω tβρ ã Åz ù' tG ó¡ o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒ Ï‰ ø) tG ó¡ o„    

   ]. ٣٤ : األعراف[                                                                                

  # sŒ Î* sù u™ !% y` óΟ ßγ è= y_ r& Ÿω šχρ ã Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ tβθ ãΒ Ï‰ ø) tG ó¡ o„  ]٦١ : النحل .[  
وضع فوق التاِء  ونرى أنّ اهلمزةَ ت،فَِفي سورِة النحل نرى ِغياب حرِف األِلف.. 

  . . وبالتايل فهي لَيست حرفاً،دونَ أنْ يوضع هلا كرسي خاص ِبها
 χρفكلمةُ  ..  ã Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ          قُصنكما نرى    –يف هذه اآليِة من سورِة النحل ت – 

 βρحرفاً عنها يف اآليِة اليت من سورِة األعراف  ã Åz ù' tG ó¡ o„  ..  
 وال ،يف هذا املنهِج ال تعتبر الشدةُ حرفـاً       و ...الرسِم القُرآين ؟  أليس هذا فاِرقاً يف     .. 

  .. مل يرتال رمساً من السماء– كحروٍف مرسومة –  ألنهما،تعترب األِلف اِخلنجريةُ حرفاً
  . .ِلننظُر إىل النص القُرآينِّ التايل.. 
 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö6 s% $ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ çλ m; % [`≡ uρ ø— r& Zπ −ƒ Íh‘ èŒ uρ 4 $ tΒ uρ tβ% x. @Αθ ß™ t Ï9 β r& 

u’ ÎA ù' tƒ >π tƒ$ t↔ Î/ ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3 Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tG Å2 ∩⊂∇∪ (#θ ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â™ !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ 

‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9 $#   ]٣٩ – ٣٨ : الرعد [..  
$<  إننا نرى أنّ كلمةَ   ..  tG Å2       ِمسنا    ، يف اآليِة اُألوىل من هذا النصِمثلَ ر بكتت 
 وبالتايل فحـرف    ، أي بوجوِد حرِف أِلٍف بني حريف التاء والباء يف هذه الكلمة           ،اإلمالئي

مرسوم األِلِف هنا حرف. .  



  

١٠٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

≈= بينما نرى أنَّ كلمةَ     ..  tG Å6 ø9 $#           َدون ـمرست يف اآليِة الثانيِة من هذا الـنص  
وبالتايل ففي هذه الكلمة ال يدخلُ حرف األِلِف        . .حرِف أِلٍف بني حريفِّ التاِء والباِء فيها      

  .. ألنه ليس مرسوماً،امللفوظُ هذا يف تعدادِِ حروفِِ هذه الكلمِة
 #θويف هذا النص نرى أيضاً أنّ كَِلمةَ      ..  ßs ôϑ tƒ  ـ ِف أَِلٍف غَيرِبِزيادِة ح تِسمِر  ر

  .. وهذا احلرف هو حرف مرسوم كما نرى،ملْفُوٍظ يف ِنهايتها
  . .ولننظر إىل هذه الصورِة القرآنية.. 
 z⎯≈ t↔ ø9 $# y# ¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 4   ]٦٦ : األنفال .[   

≈⎯ إننا نرى أنّ كلمة     ..  t↔ ø9 $#      روٍفم ثالثةَ حرسـ  :هيفقط   ت  ، والـالم  ،ف األِل
 ، وبالتايل ليست حرفاً مرسوماً    ،فاهلمزةُ توضع فوق الالم دون كُرِسيٍّ خاصٍّ ِبها       . .والنون

≈⎯ إذاً كلمةُ   . .وكذلك األِلف اِخلنجرية   t↔ ø9 $#    ٍروفالم ، ألـف  : هـي  ،هي ثالثةُ ح ، 
  ..نون

$ ولننظر إىل كلمة  \↔ ôÜ Åz يف قوِله تعاىل . .  
 Ÿω uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz 

# Z Î6 x.  ]٣١ : اإلسراء .[   
$ إننا نرى أنّ كلمةَ     ..  \↔ ôÜ Åz     ثالثةَ حروٍف فقط مرسوالطـاءِ  ، اخلـاء  : هي ،ت ، 
 ولذلك فهـي    ،يوضع هلا كُرسي خاص ا     ومل   ،مجرد حركة  – هنا   –فاهلمزةُ  . .واألِلف

  ..ليست حرفاً
 #θولننظر إىل كلمِة ..  ä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 يف قوِله تعاىل . .  
 # sŒ Î* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ Íο t Åz Fψ $# (#θ ä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ ãρ (#θ è= äz ô‰ u‹ Ï9 uρ y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ yϑ Ÿ2 çνθ è= yz yŠ 

tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ (#ρ ç Éi9 tF ãŠ Ï9 uρ $ tΒ (# öθ n= tã  # · Î6 ÷K s?  ]٧ : اإلسراء .[   
 #θ :إننا نرى أنَّ كلمة   ..  ä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 ،   واليـاء  ، الـالم  : هـي  ،مخسةَ حروٍف فقط ، 
  .. واأللف، والواو،والسني

 βθولننظر إىل كلمة    ..  ä↔ Ï9$ yϑ sù            فيهمـا يف كتـاب اهللا يف املوضعني اللذين ترد 
  . .تعاىل
 öΝ åκ ¨Ξ Î* sù tβθ è= Ï. Uψ $ pκ ÷] ÏΒ tβθ ä↔ Ï9$ yϑ sù $ pκ ÷] ÏΒ tβθ äÜ ç7 ø9 $#   ]٦٦ : الصافات .[   



  

١٠٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 tβθ ä↔ Ï9$ yϑ sù $ pκ ÷] ÏΒ tβθ äÜ ç6 ø9 $#    ]٥٣ : الواقعة .[  

إذاً شأنها كـشأِن    . .  مل يوضع هلا كُرسي خاص ا       – هنا   –إننا نرى أنَّ اهلمزةَ     .. 
 βθلذلك تعد كلمةُ    . .احلركات ä↔ Ï9$ yϑ sù    واأللـف  ، واملـيم  ،فاء ال :ستةَ حروف هي ، 
  . . والنون، والواو،والالم

 πولننظر إىل كلمِة ..  yϑ t↔ ô± pR ùQ $# م يف كتاِب اهللا تعاىلرسكيف ت . .  
 Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $#  ]٩ : الواقعة .[   
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ èδ Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ yϑ t↔ ô± yϑ ø9 $#  ]١٩ : البلد .[  

ولـذلك  . . فلم يوضع هلا كُرسي خاص ا      ،إننا نرى أنَّ اهلمزةَ فيها مجرد حركةٍ      .. 
 πفكلمةُ   yϑ t↔ ô± pR ùQ $#     ٍنةٌ من ستِة حروفكوتـاء   ، مـيم  ، شني ، ميم ، الم ، ألف : هي ،م 
  ..مربوطة

 χθ :ولننظر إىل اهلمزِة يف الكلمـات     ..  ä↔ Å3 −G tƒ، βθ ä↔ Å3 §G ãΒ، ⎦⎫ Ï↔ Å3 −G •Β ،   كيـف 
  . .وبالتايل ليست حرفاً مرسوماً. .ترسم كحركٍة دون أن يوضع له كُرسي خاص ا

 öΝ Íκ ÌEθ ã‹ ç6 Ï9 uρ $ \/≡ uθ ö/ r& # ·‘ ç ß  uρ $ pκ ö n= tæ šχθ ä↔ Å3 −G tƒ  ]٣٤ : الزخرف .[   
 öΛ èε ö/ àS ã_≡ uρ ø— r& uρ ’ Îû @≅≈ n= Ïß ’ n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# tβθ ä↔ Å3 §G ãΒ   ]٥٦ : يـس .[   
  t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G •Β $ pκ Ïù ’ n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# 4 zΝ ÷è ÏΡ Ü># uθ ¨W9 $# ôM oΨ Ý¡ ym uρ $ Z) x s? ö ãΒ  ]٣١ :الكهف .[   
 t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G ãΒ $ pκ Ïù tβθ ãã ô‰ tƒ $ pκ Ïù 7π yγ Å3≈ x Î/ ;ο u ÏW Ÿ2 5># u Ÿ° uρ    ]٥١ : ص .[   
 t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G ãΒ 4’ n? tã 9‘ ç ß  7π sùθ à óÁ ¨Β ( Ο ßγ≈ uΖ ô_ ¨ρ y— uρ A‘θ çt ¿2 &⎦⎫ Ïã  ]٢٠ : الطور .[   
 t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G ãΒ 4’ n? tã ¤\ ã èù $ pκ ß] Í← !$ sÜ t/ ô⎯ ÏΒ 5− u ö9 tG ó™ Î) 4 © o_ y_ uρ È⎦ ÷⎫ tF ¨Ζ yf ø9 $# 5β# yŠ    

   ]. ٥٤ : الرمحن[                                                                          
 t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G ãΒ 4’ n? tã >∃ t øù u‘ 9 ôØ äz Ad“ Ì s) ö7 tã uρ 5β$ |¡ Ïm  ]٧٦ : الرمحن .[   
 t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G •Β $ pκ ö n= tæ š⎥⎫ Î= Î7≈ s) tG ãΒ  ]١٦ : الواقعة .[   
 t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G •Β $ pκ Ïù ’ n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# ( Ÿω tβ ÷ρ t tƒ $ pκ Ïù $ T¡ ôϑ x© Ÿω uρ # \ƒ Ì yγ øΒ y—   ]١٣ :اإلنسان .[  

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



  

١٠٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ü= Ïk= s) çΡ uρ öΝ åκ sE y‰ Ï↔ øù r& öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& uρ $ yϑ x. óΟ s9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ tΑ ¨ρ r& ;ο § s∆ öΝ èδ â‘ x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟ Îγ ÏΖ≈ uŠ øó èÛ 

tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ   ]١١٠ : األنعام .[   
  #© xö óÁ tG Ï9 uρ Ïµ øŠ s9 Î) äο y‰ Ï↔ øù r& t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ çν öθ |Ê ÷ z Ï9 uρ (#θ èù Î tI ø) u‹ Ï9 uρ $ tΒ Ν èδ 

šχθ èù Î tI ø) •Β  ]١١٣ : األنعام .[   
  ö≅yèô_$$sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“ÈθöκsE öΝÍκös9Î) Νßγø%ã—ö‘$#uρ z⎯ÏiΒ ÏN≡tyϑ̈W9$# óΟßγ̄=yès9 tβρãä3ô±o„   

   ]. ٣٧ : إبراهيم[                                                                                   

 š⎥⎫ Ïè ÏÜ ôγ ãΒ © Éë ÏΨ ø) ãΒ öΝ Îη Å™ρ â™ â‘ Ÿω ‘‰ s? ö tƒ öΝ Íκ ö s9 Î) óΟ ßγ èù ö sÛ ( öΝ åκ èE y‰ Ï↔ øù r& uρ Ö™ !# uθ yδ    

   ]. ٤٣ : إبراهيم[                                                                                   

 Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3 s9 yì ôϑ ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{ $# uρ nο y‰ Ï↔ øù F{ $# uρ   öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã ä3 ô± s?  ]٧٨ : النحل .[   
 uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# r' t±Σ r& â/ ä3 s9 yì ôϑ ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{ $# uρ nο y‰ Ï↔ øù F{ $# uρ 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ä3 ô± n@   

   ]. ٧٨ : املؤمنون[                                                                           

 Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ ä3 s9 yì ôϑ ¡¡9 $# t≈ |Á ö/ F{ $# uρ nο y‰ Ï↔ øù F{ $# uρ 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β šχρ ã à6 ô± n@    
   ]. ٩ : السجدة[                                                                            

 $ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ ßγ s9 $ Yè øÿ xœ # \≈ |Á ö/ r& uρ Zο y‰ Ï↔ øù r& uρ !$ yϑ sù 4© o_ øî r& öΝ åκ ÷] tã öΝ ßγ ãè øÿ xœ Iω uρ öΝ èδ ã≈ |Á ö/ r& Iω uρ 

Ν åκ èE y‰ Ï↔ øù r& ⎯ ÏiΒ >™ ó© x«  ]٢٦ : األحقاف .[   
 ö≅è% uθèδ ü“Ï%©!$# ö/ä.r't±Σr& Ÿ≅yèy_uρ â/ä3s9 yìôϑ¡¡9$# t≈|Áö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ ( Wξ‹Î=s% $̈Β tβρãä3ô±n@   

   ]. ٢٣ :امللك                                                                                     [
 © ÉL ©9 $# ßì Î= ©Ü s? ’ n? tã Íο y‰ Ï↔ øù F{ $#  ]٧ : اهلمزة .[  

 βρ :ولننظر إىل اهلمزِة يف الكلمات    ..  ã t↔ øg rB، χρ ã t↔ øg s†، #ρ ã t↔ øg rB ،    هـاكيف أن 
  . . وليست حرفاً مرسوماً،مجرد حركٍة
 $ tΒ uρ Ν ä3 Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑ sù «! $# ( ¢Ο èO # sŒ Î) ãΝ ä3 ¡¡ tΒ • ‘Ø9 $# Ïµ ø‹ s9 Î* sù tβρ ã t↔ øg rB   

   ]. ٥٣ : النحل[                                                                            

 #© ¨L ym !# sŒ Î) $ tΡ õ‹ s{ r& Ν Íκ Ïù u øI ãΒ É># x‹ yè ø9 $$ Î/ # sŒ Î) öΝ èδ šχρ ã t↔ øg s† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρ ã t↔ øg rB tΠ öθ u‹ ø9 $# ( / ä3 ¯Ρ Î) 

$ ¨Ζ ÏiΒ Ÿω tβρ ç |ÇΖ è?  ]٦٥  – ٦٤ : املؤمنون .[   



  

١٠٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$  :وكذلك األمر بالنسبِة للهمزِة يف كلمـةِ      ..  \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ     وكلمـِة  $ \↔ ÿƒ Í £∆ ،  يف 
فلننظر إىل رسِم   .. . وبالتايل ال تعد حرفاً    ، فلم يوضع هلا كُرسي خاص ا      ،عاىلكتاِب اِهللا ت  

  . .هاتني الكلمتني يف اآليِة الكرمية التالية
 (#θ è?# u™ uρ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ Íκ ÉJ≈ s% ß‰ |¹ \' s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯ tã &™ ó© x« çµ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ ø tΡ çνθ è= ä3 sù $ \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ 

$ \↔ ÿƒ Í £∆  ]٤ : النساء .[   
 π ولننظر إىل اهلمزة يف كلمة..  t⁄ ÍhŠ y™ ،ًحرفا بحسكيف ت ،ي ههلا  ألن عوض

 π فكلمةُ ، يف كتاب اهللا تعاىلكُرسي خاص ا t⁄ ÍhŠ y™  نة منأربعِة حروٍف هي مكو: 
$ N إىل اهلمزِة يف كلمةلننظر و. .... تاء مربوطة، مهزة على نربة، ياء،سني t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# ، 

 ، يف كتاب اهللا تعاىل يوضع هلا كُرسي خاص ا ألنه مل،كيف أنها ال تحسب حرفاً
$ Nفكلمة  t↔ ÍhŠ ¡¡9 $#  نة من ستة حروف هيتاء ، ألف، ياء، سني، الم، ألف:مكو 
  . .مبسوطة
 z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (#θ ç7 |¡ x. ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# â™ !# t“ y_ ¥π t⁄ ÍhŠ y™ $ yγ Î= ÷W Ïϑ Î/ öΝ ßγ à) yδ ö s? uρ ×' ©! ÏŒ (   ]٢٧ : يونس .[   
 ⎯ tΒ u™ !% y` Ïπ oΨ |¡ ys ø9 $$ Î/ … ã& s# sù × ö yz $ pκ ÷] ÏiΒ ( ⎯ tΒ uρ u™ !$ y_ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $$ Î/ Ÿξ sù “ t“ øg ä† š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏΗ xå 

ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# ω Î) $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ  ]٨٤ : القصص .[   
 بغض النظر عن كونه ،مسه يف كتاِب اِهللا تعاىل  هو ر،فمعيار حساِب احلرِف حرفاً.. 

  ..مقروءاً أم ال
    :ولننظر إىل كلمة هداهم يف قوِلِه تعاىل.. 
 * }§ øŠ ©9 š ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„ 3   ]٢٧٢ : البقرة .[   

 ، نربةرِسمواهلاء إننا نرى أنّ حرف األِلف يف هذه الكلمِة بني حريف الدال .. 
 Οفكلمةُ . .وبالتايل فهو والنربةُ حرف واِحد ßγ1 y‰ èδ  مسِةنةً من خكوروٍفنراها مح  

وكذلك فإنّ كلمةَ املالئكة يف القرآن الكرمي ترسم .... . ميم، هاء، نربة، دال، هاء:هي
 èπعلى الشكل  s3 Í≥ ¯≈ n= uΚ ø9 $# 4 ..تاء مربوطة،ف كا، نربة، الم، ميم، الم، أِلف ..  

‰ ولننظر إىل كلمِة ..  &‹ ÷ƒ r' Î/ يف قوِلِه تعاىل . .  
 u™ !$ uΚ ¡¡9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒ r' Î/ $ ¯Ρ Î) uρ tβθ ãè Å™θ ßϑ s9  ]٤٧ : الذريات .[   



  

١٠٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، ياء ، ياء ، ألف ، باء :هي وبالتايل فهي مخسةُ حروف      ، حبرفَي ياء  ترسمإننا نراها   .. 
  ..دال

  . .يف قوِلِه تعاىل) ألذحبنه ( مِة ولننظر إىل كل.. 
 … çµ ¨Ψ t/ Éj‹ tã _{ $ \/# x‹ tã # ´‰ƒ Ï‰ x© ÷ρ r& ÿ… çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ ÷ρ r& © Íh_ u‹ Ï? ù' uŠ s9 9⎯≈ sÜ ù= Ý¡ Î0 &⎦⎫ Î7 •Β    

  ]. ٢١ : النمل[                                                                                     

… مةَ  إننا نرى أنَّ كل   ..  çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{           قواعـِدنا حبرِف ألٍف زائـٍد حـسب مرست 
وهذا احلرف حرف مرسوم ال ميكن جتاوزه يف حساِب حروِف هـذه     . .اإلمالئيِة الوضعيةِ 

  ..الكلمة
 ترسم مرةً ،ذاتها) سعوا (  كيف أنّ كلمةَ  ،ولننظر إىل العبارتني القرآنيتني التاليتني    .. 

  . . ومرةً دون حرِف األلِف هذا ،حرِف أَِلٍف يف ِنهايتهاِب
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (# öθ yè y™ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ t⎦⎪ Ì“ Éf≈ yè ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& ËΛ⎧ Ås pg ø: $#  ]٥١ : احلج .[   
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ öθ yè y™ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ t⎦⎪ Ì“ Éf≈ yè ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; Ò># x‹ tã ⎯ ÏiΒ @“ ô_ Íh‘ ÒΟŠ Ï9 r&    

  ]. ٥ : سـبأ[                                                                              
# فعدد حروِف كلمِة      ..  öθ yè y™  هو أربعة حروف يف سورِة احلج ،   بينمـا عـدد 

 θحروِف كلمة  yè y™ يف سورِة سبأ هو ثالثةُ حروٍف فقط ..  
ولكن املُشِكلَةَ اليت واجهتين يف ِبدايِة بحثي هي اهلمزةُ يف        . .ف فيه هذا كُلُّه ال ِخال   .. 

  .... . ومىت ال تكون، مىت تكونُ حرفاً، ويف ِنهايتها،بدايِة الكلمة
 إذا : هذا املعيار هـو ... قُرآينٍّ يف هذِه املسألةوقد هداين اُهللا تعاىل إىل اعتباِر ِمعيارٍ .. 

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

  ..وبالتايل ليست حرفاً
 tΠ :اهلمزةُ اليت يف ِبدايِة الكلماِت ِمثلَ..  yŠ# u™ ،  z⎯ tΒ# u™   ،ًحرفا ليست، هألن 

واحلرف األولُ يف . . تذهب اهلمزةُ من مكاِنها، إضافِة حرٍف إىل بدايِة هذه الكلماتعند
 Πفكلمةُ .. .بدايِة هذه الكلمات هو حرف األِلِف yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ، الياِء حرف ضافحيثُ ي 



  

١٠٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 tΠإىل بدايِة كلمِة  yŠ# u™ ، ُوكلمة  Π yŠ Kψ ، الالِم حرف ضافإىل بدايِة كلمِة حيثُ ي 
 tΠ yŠ# u™ ،اعتباٍر هلذِه اهلمزة ا يف القرآِن الكرمي دونَ أيمرسيقولُ تعاىل. . ت:  

  tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ ÷∞ Î; /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ r' Î/ ( !$ £ϑ n= sù Ν èδ r' t6 /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ 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= ÷æ r& uρ $ tΒ tβρ ß‰ ö7 è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚ çF õ3 s? ∩⊂⊂∪ øŒ Î) uρ $ oΨ ù= è% 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& u y9 õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#   
  . .] ٣٤ – ٣٣ :البقرة [                                                                       

 Π :فهاتان الكلمتان..  yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ،  Π yŠ Kψ ، روفهي،كلٌّ ِمنهما أربعةُ ح : 
املضاف حروِف كلمِة ،احلرف عم  tΠ yŠ# u™  الثالثة. .  

# ×βوهذا يسحب على احلاالِت املُشاِبهِة ِمثلَ كلمِة ..  u™ ö è% ، ٌنةكوفهذه الكلمة م 
  ..حروف أي من أربعِة ، ونون، وأِلف،اء ور، قاف:من

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

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

 tΠاهلمزة يف بداية كلمة  yŠ# u™  .... .عند التصاق حرف العط رذه الكلمة ال يتغي ف
⎯ z :فكلمة. .رمسها tΒ# u™ uρ ،نة من حرفكوكلمة م   z⎯ tΒ# u™  الثالثة، حرف مع 

وكذلك األمر يف .. . والنون، وامليم، واأللف، الواو: هي وبالتايل حروفها،العطف هذا
 t :كلمة yz# u™ 4 ،نة من ثالثة حروف هيوعند . . والراء، واخلاء، األلف: فهي مكو

 ãالتصاق حرف العطف يف بدايتها  yz# u™ uρ   ضاف إليها كحرف دون تغيري يف تعدادي 
 ã فكلمة. .هذه احلروف yz# u™ uρ  نة من احلروفكووالراء، واخلاء، واأللف، الواو: م ..  

™&  :واهلمزةُ يف ايِة الكلماِت ِمثلَ..  ó© x« ،  Ö™ ü“ Ì t/  ،   u™ ó= y‚ ø9 $# ،  
  Ö™ ô∃ ÏŠ .  .ًحرفا ايِة هذه الكلمات،ليست رٍف إىلإضافِة ح حاِفظُ هذه ، فعندال ت 

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



  

١١٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كما هو احلال يف ، فلو كانت حرفاً لَوِضع هلا كُرسي خاص ِبها،يف ِكتاِب اِهللا تعاىل
  . .بِتنا اإلمالئيةكتا
 (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ 

$ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã |ÁΖ ãƒ  ]٤٨ : البقرة .[   
$ وكذلك كلمةُ   ..  \↔ ÿƒ Ì t/     أربعةَ حروف مرسهي حروف كلمة     ، ت Ö™ ü“ Ì t/   
  .. مع حرِف األلف املُضاف، ياء، راء، باء:الثالثةَ
 ⎯ tΒ uρ ó= Å¡ õ3 tƒ ºπ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz ÷ρ r& $ \ÿ ùS Î) ¢Ο èO ÏΘ ö tƒ ⎯ Ïµ Î/ $ \↔ ÿƒ Ì t/ Ï‰ s) sù Ÿ≅ yϑ tG ôm $# $ YΨ≈ tF öκ æ5 $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ Î6 •Β   

   ]. ١١٢ :النساء                                                                                    [

 βθويف رسِم كلمِة ..  ä↔ ÿƒ Ì t/ دليلٌ آخر على ذلك، يف اآليِة التاليِة :   
 β Î) uρ x8θ ç/ ¤‹ x. ≅ à) sù ’ Ík< ’ Í? yϑ tã öΝ ä3 s9 uρ öΝ ä3 è= yϑ tã ( Ο çFΡ r& tβθ ä↔ ÿƒ Ì t/ !$ £ϑ ÏΒ ã≅ yϑ ôã r& O$ tΡ r& uρ Ö™ ü“ Ì t/ 

$ £ϑ ÏiΒ tβθ è= yϑ ÷è s?  ]٤١ : يونس .[   
 βθفاهلمزة يف كلمة ..  ä↔ ÿƒ Ì t/ ًحرفا دعا، ال ت خاص م هلا كُرسيرسه مل يألن ، 

 βθوحروف كلمة  ä↔ ÿƒ Ì t/ نون، واو، ياء، راء، باء: هي ..  
™]  :بينما اهلمزةُ يف ِنهايِة الكلمات ِمثلَ..  !$ tΒ  y،   [™ !$ tã ßŠ  ،  Ï™ !$ |¡ ÎΣ . ....
 أو ، فتبقى على حاِلها،مكاِنها حني إضافِة حرٍف بعدهاألنها تحاِفظُ على  ،تعد حرفاً

$ فكلمةُ . .تحاِفظُ على مكاِنها بانقالِبها حرفاً آخر yδ u™ !$ tΒ يف قوِلِه تعاىل . . yl t ÷z r& 

$ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u™ !$ tΒ $ yγ8 tã ö tΒ uρ  ]حافظةَ هذه اهلمزِة على مكاِنها ، ]٣١ : النازعـاتنرى فيها م 
/ وكلمةُ . . ايِة الكلمةإىلحريف اهلاِء واألِلف بعد إضافِة  ä. äτ !$ tΒ  يف قوِلِه تعاىل  ö≅ è% 

÷Λ ä⎢ ÷ƒ u™ u‘ r& ÷β Î) yx t6 ô¹ r& ö/ ä. äτ !$ tΒ # Y‘ öθ xî ⎯ yϑ sù / ä3‹ Ï? ù' tƒ &™ !$ yϑ Î/ ¤⎦⎫ Ïè ¨Β  ]نرى فيها ،] ٣٠ : امللك 
 ايِة إىل حريف الكاِف وامليِم محافظةَ اهلمزِة على مكاِنها بانقالِبها واواً مهموزةً بعد إضافِة

  .... .الكلمة
 وكلمةُ ..  Í← !% tæ ß‰ Î/ يف قوِلِه تعاىل . . tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) z⎯ yδ uρ ãΝ ôà yè ø9 $# © Íh_ ÏΒ 

Ÿ≅ yè tG ô© $# uρ â¨ ù& §9 $# $ Y6 øŠ x© öΝ s9 uρ .⎯ à2 r& š Í← !% tæ ß‰ Î/ Éb> u‘ $ wŠ É) x©  ]نرى فيها حمافظةَ ،] ٤ : مرمي 
   وكلمةُ. . ِنهايِة الكلمةإىلاِف ها بانقالِبها نِبرةً بعد إضافِة حرِف الكاهلمزِة على مكاِن



  

١١١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 “ Ï™ !% tæ ßŠ  يف قوِلِه تعاىل  öΝ n= sù óΟ èδ ÷Š Ì“ tƒ ü“ Ï™ !% tæ ßŠ ω Î) # Y‘# t Ïù  ]نرى فيها ،] ٦ : نوح 
  . . اية الكلمةإىلمحافظةَ اهلمزِة على مكاِنها بعد إضافِة حرِف الياِء 

 Ν وكلمةُ..  ä. äτ !$ |¡ ÎΣ يف قوِلِه تعاىل . . öΝ ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù    
 بانقالِبها واواً مهموزةً بعد إضافِة ، نرى فيها حمافظةَ اهلمزِة على مكاِنها] ٢٢٣ : البقرة[ 

 öΝوكلمةُ .. . ايِة الكلمةإىلحريف الكاِف وامليِم  ä. u™ !$ |¡ ÎΣ 4  يف قوِله تعاىل  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   ]نرى  فيها حمافظةَ اهلمزِة ،] ٤٩ : البقرة 
  .. ايِة الكلمة إىل وامليم بعد إضافِة حريف الكاف،على مكاِنها

وهكذا نرى أنَّ معيار اعتباِر احلرِف املرسوِم حرفاً هو معيار قُرآينٌّ مجرد عن .. 
    ..األهواء وعن القواعد الوضعية اليت وضعها البشر

  .. ويقْطَع الشك باليقني؟، يؤكِّد صحةَ هذا االستدالل، هل ِمن ِمعياٍر إضايفٍّ:٣٣س 
 تؤكِّد ِصحةَ هذا املنهِج املتبـِع يف        ،إنّ نتائج األحباِث اليت سنراها فيما بعد      . .نعم.. 

  . .ِحساِب احلرِف املرسوِم يف القرآن الكرمي
 ..هناك ِمثالٌ . .ولكن،        هتِدِه لَكانَ كافياً ِللربهاِن الذي طَلَبحِلو مهذا املثـالُ   . . لو قُد

  ..سالمهو سورةُ نوٍح عليه ال
 بأنها تتحدثُ من    ،تتميز سورةُ نوٍح عن غِريها من السوِر املسماِة بأمساِء مرسلني         .. 

 إنّ  ..ثانيـاً . .هذا أوالً . .سميت بامسه أوِل حرٍف فيها إىل آخِر حرٍف عن الرسوِل الذي          
 هي مدةُ لَبِث نـوٍح      ،همدةَ اللبِث الوحيدِة اليت ذُِكرت يف كتاِب اهللا تعاىل لرسوٍل يف قومِ           

  ..يقولُ تعاىل. .عليه السالم
 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% y] Î7 n= sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ ω Î) š⎥⎫ Å¡ ÷Η s~ $ YΒ% tæ 

ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Üχ$ sùθ ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ sß  ]ةَ . .] ١٤ : العنكبوتهذه املُد نبيالذي ي فالعدد
  .. )٩٥٠( لعدد هو ا

 وكنا قد بينا كيف أنَّ      ، إنّ معجزةَ نوٍح عليه السالم تكْمن يف مدِة لبِثِه هذه          :ثالثاً.. 
ةً ِبـشخِص    كانت ملتـصق   – يف املرحلِة األوىل اليت مركزها نوح عليه السالم          –املعجزةَ  
  .. )٩٥٠(  يتعلَّق بالعدِد ،المإذاً أكبر ِسرٍّ ختتِزلُه سورةُ نوٍح عليه الس.. ...الرسول



  

١١٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

تتجلَّى املعجزةُ اإلهليةُ بأنْ يكونَ جمموع حروِف سورِة نوٍح عليه السالم ِوفق هذا             .. 
  . . دون زيادٍة أو نقصان، حرفاً مرسوماً )٩٥٠(  ،املنهِج

  . . ولنبين جمموع احلروِف املرسومِة يف كُلِّ آية،ولنقرأ سورةَ نوٍح آيةً آية.. 
 )ÎΡ$̄! &r‘ö™y=ùΖu$ Ρçθn·% )Î<n’4 %sθöΒÏµÏ⎯ÿ &rβ÷ &rΡ‹É‘ö %sθöΒt7y ΒÏ⎯ %s7ö≅È &rβ ƒt'ù?Ï‹uγßΟó ãt‹x#>ë &r9ÏŠΟÒ    =
  .حرفاً  ٥١

 %s$Αt ƒt≈)sθöΘÉ )ÎΤoÎ’ 9s3ä/ö Ρt‹ÉƒÖ Β•7Î⎫⎦î    =حرفاً  ٢١.  
 &rβÈ #$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρu#$?¨)àθνç ρu&rÛÏ‹èãθβÈ  = حرفاً  ٢٥.  

 ö Ï øó tƒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ ä. ö ½jz xσ ãƒ uρ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒ Î) u™ !% y` Ÿω ã ¨z xσ ãƒ ( 

9sθö .äΖFçΟó ?sè÷=nϑßθχš   =حرفاً  ٦٥.  

  %s$Αt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöNß %sθöΓÍ’ 9s‹øξW ρuΡtγy$‘Y#   =حرفاً  ٢٦.  

 ùs=nΝö ƒt“ÌŠ÷δèΟó Šßæt%!™Ï“ü )Îω ùÏt#‘Y#   =حرفاً  ٢١.  

 ’ ÎoΤ Î) uρ $ yϑ ¯= à2 öΝ ßγ è? öθ tã yŠ t Ï øó tG Ï9 óΟ ßγ s9 (# þθ è= yè y_ ÷Λ àι yè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u™ (# öθ t± øó tG ó™ $# uρ öΝ åκ u5$ uŠ ÏO 

ρu&rÀ|•ρ#( ρu#$™óFt3õ9yçρ#( #$™óGÏ3õ6t$‘Y#   =حرفاً  ٧٨.  

 OèΟ¢ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöEèκåΝö _Åγy$‘Y#    =حرفاً  ١٦.  

 OèΝ§ )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΖMà ;mλçΝö ρu&r óu‘öNß ;mλçΝö )Î óu#‘Y#   =حرفاً  ٢٨.  

  ùs)à=ùMà #$™óFtóøÏãρ#( ‘u/−3äΝö )ÎΡ¯µç… .x%χš îx¤$‘Y#   =حرفاً  ٢٧.  

 ƒãö™Å≅È #$9¡¡ϑy$!™u æt=n‹ø3ä/ ΒiÏ‰ô‘u#‘Y#   =حرفاً  ٢١.  

 ρuƒãϑô‰ÏŠ÷.ä/ /Î'rΒøθu≡Α5 ρu/tΖÏ⎫⎦t ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö _yΖ¨≈M; ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö &rΞ÷κp≈\#   =حرفاً  ٤١.  

 Β¨$ 9s3ä/ö ωŸ ?sö_ãθβt !¬ ρu%s$‘Y#    =حرفاً  ٢٠.  

 ρu%s‰ô {s=n)s3ä/ö &rÛôθu#‘·#    =حرفاً  ١٤.  

 &r9sΟó ?stρ÷#( .x‹ø#y {y=n,t #$!ª ™y7öìy ™yϑy≈θu≡N; ÛÏ7t$%]$    =حرفاً  ٢٩.  

 ρu_yèy≅Ÿ #$9ø)sϑyt ùÏκÍ⎯£ Ρçθ‘Y# ρu_yèy≅Ÿ #$9±¤ϑô§}  Åu#`[%    =حرفاً  ٣١.  

 ρu#$!ª &rΡ/;uFt3ä/ ΒiÏ⎯z #${F‘öÚÇ Ρt7t$?Y$    =حرفاً  ٢٣.  

 OèΝ§ ƒãèÏŠ‰ß.ä/ö ùÏκp$ ρu†äƒøÌ_ã6àΝö )Îz÷t#`[%    =حرفاً  ٢٥.  

 ρu#$!ª _yèy≅Ÿ 9s3ä/â #${F‘öÚu 0Î¡|$ÛW$   =حرفاً  ٢١.  



  

١١٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 9jÏFt¡ó=è3äθ#( ΒÏ]÷κp$ ™ß7çξW ùÏ∨y$`[%    =حرفاً  ٢٠.  

 %s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ )ÎΞκ̈åΝö ãtÁ|θöΤÎ’ ρu#$?7̈tèãθ#( Βt⎯ 9©Οó ƒt“ÌŠ÷νç Βt$9äµç… ρuρu!s$àνç…ÿ )Îω zy¡|$‘Y#   =حرفا٤٩ً .  
 ρuΒt3sãρ#( Βt3õ[# 2à7¬$‘Y#    =حرفاً  ١٥.  

 ρu%s$9äθ#( ωŸ ?s‹x‘âβ ̈™u#9ÏγyGt3ä/ö ρuωŸ ?s‹x‘âβ ̈ρuŠt# ρuωŸ ™ßθu#æY% ρuωŸ ƒtóäθWš ρuƒtèãθ−s ρuΣn£ôZ#  =حرفاً  ٥٣  

  ρu%s‰ô &rÊ|=θ#( .xWÏZ# ( ρuωŸ ?s“ÌŠÏ #$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t )Îω Ê|=n≈ξW   =حرفاً  ٣٣  

 ΒiÏϑ£$ zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö &éîøÍ%èθ#( ùs'éŠ÷zÅ=èθ#( Ρt$‘Y# ùs=nΟó †sgÅ‰ßρ#( ;mλçΜ ΒiÏ⎯ ŠßρβÈ #$!« &rΡÁ|$‘Y#   =حرفا٥٢ً   
  ρu%s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ ωŸ ?s‹x‘ö ãt?n’ #${F‘öÚÇ ΒÏ⎯z #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t Šyƒ−$‘·#    =حرفاً  ٣٦  

 )ÎΡ¨7y )Îβ ?s‹x‘öδèΝö ƒãÒÅ=θ#( ãÏ6t$Šy‚š ρuωŸ ƒt#Î$àρÿ#( )Îω ùs$_Å\# 2Ÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٤١ 

Éb> §‘ ö Ï øî $# ’ Í< £“ t$ Î!≡ uθ Ï9 uρ ⎯ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉL øŠ t/ $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Ÿω uρ ÏŠ Ì“ s? 

#$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t )Îω ?s7t$‘I#    =حرفاً   ٦٨    

 كلُّ حرٍف يقابلُ ِوحدةً زمنيةً من مدِة        ،حرفاً مرسوماً  ) ٩٥٠( فاموع إذاً هو    .. 
  . .لَبِثِه عليه السالم

لقُـرآين وبـني     هل هذا املذهب من الربِط بني مجموِع حروِف النص ا          :٣٤س  
  .. قانونٌ يحِملُه القرآنُ الكرمي يف كُلِّ نصوِصِه ؟،ِوحداِت الزمن املُقابلِة

 إنمـا بـني   ،الربطُ ليس بني جمموِع حروِف النص القرآينِّ وبني ِوحداٍت زمنيـة   .. 
 السر متعلِّقـاً    فإنْ كانَ . .ر الذي حيِملُه هذا النص     وبني الس  ،جمموِع حروِف النص القرآينِّ   

فنحن . .الذي حيِملُه النص القرآين   املُهم أنْ نعلم السر     .. . وإالّ فال  ،بفترٍة زمنية كان ذلك   
 ولو مل نعلم التصاق املُعجـزِة       ، )٩٥٠( لو مل نعلم عالقةَ رسالِة نوٍح عليه السالم بالعدد          

( ر وروِد سورِة نوٍح عليه السالم مبجموِع وروٍد هـو            لَما عِلمنا سِ   ، ِبشخِصهِ ،اليت أُيد ا  
  ..حرفاً مرسوماً ) ٩٥٠

ومسألةُ ارتباِط جمموِع حروِف النص القرآينِّ بفترٍة زمنيٍة متعلِّقٍَة باملـسألِة الـيت             .. 
ها النصريف ِكتاِب اِهللا تعاىل،يصو تدرمسألةٌ و . .  

 ولذلك نرى أنّ صورةَ     ، سنة  )٤٠( ه بين إسرائيلَ استمر      حنن نعلم أنّ ِتي    :..مثالً.. 
  . . مكونةٌ من أربعني حرفاً مرسوماً،القراِر اإلهلي املُتعلِِّق بذلك

 %s$Αt ùs*ÎΡγ̄y$ Χètp§Βtπî ãt=nöκÍΝö ¡ &r‘ö/tèÏŠ⎯z ™yΖuπZ ¡ ƒtKÏ‹γßθχš ûÎ’ #${F‘öÚÇ   ]حرفا٤٠ً = ] ٢٦ : املائدة ..  



  

١١٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، إىل النص القرآينِّ التايل الذي يصور ِنهايةَ حياِة سليمانَ عليـه الـسالم             ولننظر.. 
  . . سنة )٥٣(  :وكيف أنَّ جمموع احلروِف املرسومِة فيه توافق متاماً مدةَ لبِثِه وهي

 $ £ϑ n= sù $ uΖ øŠ ŸÒ s% Ïµ ø‹ n= tã |N öθ yϑ ø9 $# $ tΒ öΝ çλ °; yŠ 4’ n? tã ÿ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ ω Î) èπ −/ !# yŠ ÇÚ ö‘ F{ $# ã≅ à2 ù' s? 

ΒÏΨ¡|'r?sµç… (   ]حرفا٥٣ً = ] ١٤ : سـبأ ..  
معلوم أنّ زكريا عليه السالم طلب مـن اِهللا تعـاىل أن يِهبـه              . .وهذا ِمثالٌ آخر  .. 
ولذلك نرى . . وما هي ِصفاته  ،ويف النص القرآينِّ التايل نرى ملاذا طَلب هذا الغالم        . .غُالماً

  . . سنة )٣٠(  وهي ،اً حبياِة حيىي عليه السالمجمموع حروِفِه مرتبط
 ƒtÌOè_Í© ρuƒtÌ^ß ΒÏ⎯ô ™u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z ( ρu#$_ôèy#ù&ã ‘u>bÉ ‘uÊÅ‹|$  ]حرفاً ٣٠ = ] ٦ : مرمي   

 فجاَء  ، طلب من اِهللا تعاىل أن جيعلَ له آية        ،وعندما بشر زكريا عليه السالم بيحىي     .. 
ناملُبي اإلهلي ا حيىي عليه السالم، هلذه اآليِةالردِة اليت لَِبثَهِة الزمنيرتبطاً أيضاً باملُدم . .  
 %s$Αt ™u#ƒtGç7y &rω ?è3s=kÏΝz #$9Ψ¨$Zš Or=n≈]y 9sŠu$Α5 ™yθÈƒw$  ]حرفاً ٣٠ = ] ١٠ : مرمي   

  تتبدلُ وتتسامى عنـد    – يف هذا البعِد اإلعجازي      –وملا كانت الدالالت واملعاين     .. 
 فإنّ سـر    ، كونَ هذه احلروِف اللبنةَ األوىل للمعىن      ،كلِّ حرٍف من حروِف القرآِن الكرمي     
 ولذلك  .. أعمق من السر املتعلِّق ِبمجموع كلماِته      ،النص القرآينِّ املتعلِّق ِبمجموِع حروِفه    

  ..الِته وإدراٍك أكرب لدال،فإنّ قراءةَ سر جمموع حروِف النص حيتاج إىل جترٍد أكثر
 ، نرى أنّ ايتها تصف الذين يتبعون الرسولَ النيب األمي         ،ففي اآلية الكرمية التالية   .. 

 الـذي   ، يتعلَّق حبياة الرسوِل     ،ونرى أنَّ سر جمموِع كلماِت النص املُصور هلذه املسألة        
  )٦٣(  يتعلّق بالرقم     أي ،يأمر اُهللا تعاىل باتباعه ويصف الذين يتبعونه وينصرونه باملفلحني        

  . . عاماً )٦٣(  – كما هو معروف – حيث عاش 
 t⎦⎪ Ï% ©! $#  šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† $ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã 

’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Ν èδ ã ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 

ãΠ Ìh pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ 4   

š⎥⎪ Ï% ©! $$ sù  (#θ ãΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã |Á tΡ uρ (#θ ãè t7 ¨? $# uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

δèΝã #$9øϑßø=Îsßθχš   =حرفا٦٣ً . .  ]١٥٧ :األعراف[   



  

١١٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وأي آيٍة يف كتـاِب      –ال شك أنه عند كلِّ حرٍف من حروف هذه اآليِة الكرمية            .. 
 وبالتايل سر باطن يتعلّق مبجموع احلـروف        ، حد جديد من املعىن والدالالت     –اِهللا تعاىل   

 ويف  ،لوحيد يف حياِتـه    ليس السر ا    وال شك أنّ عمر الرسول حممد        ،حىت هذا احلرف  
ولكننا نعرض أمثلةً عن مسائلَ نعرف مـسبقاً وحـداِتها          . . بل ليس السر األهم    ،رسالِته

  ..وحقيقةَ السر املتعلّق مبجموع حروِف النصوِص املصورِة هلا
 فلننظـر  ،وما دمنا يف عرِض مسائلَ يتعلّق جمموع حروِفها بعمر الرسول حممد           .. 
  ..الكرمية التاليةإىل اآلية 
 !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ Ν ä3 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s?  ]١٥١ : البقرة [  
 ، الرسول    حياةِ  على جوهرِ  كرمية تلقي الضوءَ  إنّ دالالِت عباراِت هذه اآليِة ال     .. 

 الـذي   تبيني مهام الرسول    من زاوية    و ،من زاوية خماطبة اهللا تعاىل للناس دون استثناء       
وبـالنظر إىل دالالت    . . البشر تعاليم السماء    والفترة اليت علّم ا الرسولُ       ،أرسله فيهم 

  :ى أنها تنقسم إىل قسمني نر، من هذا املنظار،عبارات هذه اآلية الكرمية
$!  : هو العبارات القرآنيـة    القسم األول  - yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ 

(#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ ،    ر املهامصوواليت ت 
 إليـصال رسـالته     ،هللا تعاىل الناس بأنه أرسلَه فيهم     اليت كُلّف ا الشخص الذي خياطب ا      

 وتعلـيمهم الكتـاب     ، وتزكيةُ متبعيه  ، وتالوتها ،فتلقّي اآليات من السماء   . .إليهم مجيعاً 
. .كلّ هذه املهام ال يستطيع القيام ا كرسوٍل يف الناس إالّ شخص حممـٍد           . .واحلكمة

حروف هذا القسم بعمر الرسول ولذلك نرى أنّ جمموع يتعلّق ..  
 !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs   = تقابل السنني اليت عاشها ، حرفا٦٣ً .. 
 Ν  األخرية  هو العبارة القرآنية   القسم الثاين  - ä3 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s? . .

 ونرى أنّ دالالت هذه العبارة القرآنية تلقي الضوء على الفترة الزمنية اليت علّم الرسولُ               
 أي تلقي الضوء على فترة الرسالة السماوية اليت استمرت          ،فيها البشر ما مل يكونوا يعلمون     



  

١١٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ك نرى أنّ جمموع حروف هذا القسِم يتعلّق بفتـرة          ولذل. . عاماً  )٢٣(  – كما نعلم    –
 .. تقابل سين الرسالة، حرفا٢٣ً =  ρuƒãèy=kÏϑß3äΝ Β¨$ 9sΝö ?s3äθΡçθ#( ?sè÷=nϑßθβt  :الرسالة

 وهذا ما تلقي ، فترةُ نزول القرآن الكرمي– كما نعلم – هي ،وفترة الرسالة هذه.. 
$!  :الضوَء عليه اآليةُ الكرمية tΒ $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ# u™ ö à) ø9 $# #’ s+ ô± tF Ï9  ]لذلك و. .] ٢ : طـه

   :نرى أنّ سر جمموِع حروف هذه اآلية الكرمية يتعلّق مبجموع سين فترة الرسالة
 Βt$! &rΡ“t9øΖu$ ãt=n‹ø7y #$9ø)àö™u#βt 9ÏFt±ô+s’#   =تقابل سين الرسالة، حرفا٢٣ً ..  

  :اليةولننظر إىل اآلية الكرمية الت.. 
 uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β  ]٢ : اجلمعة [  
ففي حني . . خيتلف عنه يف اآليِة الكرميِة السابقة      مست اخلطاِب يف هذه اآليِة الكرمية     .. 

 ، فيهم كان مست اخلطاب يف اآليِة السابقِة من زاوية خماطبِة الناِس ببعِث الرسول حممد              
نرى يف هذه اآلية الكرمية أنّ مست اخلطاب هو من زاوية خماطبِة أهـل الكتـاب ببعـث                  

لسياِق القرآينِّ التايل هلذه اآلية الكرمية يف سورة         ولو نظرنا إىل ا    ،الرسوِل األمي يف األميني   
  ..اجلمعة لرأينا هذه احلقيقة

ويف هذه اآليِة الكرميِة نرى أنّ العباراِت القرآنيةَ اليت يمكننا أن نجردها عن مسِت              .. 
ـ   ، وعن مسألة األمية   ، كونهم مقابلَ األميني   ،اخلطاب اخلاص بأهِل الكتاب    ا  واليت يمكنن

 نرى أنها العبارات القرآنيةُ املتعلّقةُ مبهام       ،النظر إليها على أنها تلقي الضوء على حياته         
   :ونرى أنَّ جمموع حروِفها يتعلَّق بعمِر الرسول . .الرسوِل 
 (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 

Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦&  = تقابل السنني اليت عاشها ، حرفا٦٣ً . .  
 نرى أنَّ العبارةَ ،ويف هذه العبارات القرآنية اليت تلقي الضوَء على حياته .. 

 β :األخريةَ فيها Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β ،لقي الضوَء على الفة  تترة الزمني
. . أي تصور فترةَ الرسالة، حالة كون األميني يف ضالٍل مبنياليت أا خالهلا الرسولُ 

  :ولذلك نرى أنّ جمموع حروفها يتعلَّق بفترة الرسالة
 ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦&   =تقابل سين الرسالة، حرفا٢٣ً ..  



  

١١٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

القرآنية األوىل تلقي الضوء على الفترة الزمنية اليت انتهت عند ونرى أنّ العبارات .. 
 ،  األوىل من عمره أي تلقي الضوء على األربعني سنة ، رسالةَ السماءتلقي الرسول 

نرى أنَّ جمموع حروِفها يساوي متاماً عمر الرسول لذلك  و..اليت سبقت نزول الرسالةو
عاىل حينما أتته الرسالةُ من اِهللا ت. .  
 ƒtF÷=èθ#( ãt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t.jÏκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs  = حرفا٤٠ً ..  

   :ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية.. 
 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¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β  
  ] ١٦٤ : آل عمران[

 إننا نرى أنّ مست اخلطاب يف هذه اآليِة الكرمية هو من زاوية من اهللا تعاىل علـى                  ..
 ليعلِّمهم ما مل يـستطيعوا تعلُّمـه        ،فيهم ومن أنفسهم   املؤمنني خاصة ببعث الرسول     

 الذي ال نقول إنه الوحيد الذي ينظَر منه إىل دالالت هذه اآلية             –ومن هذا املنظار    . .دونه
  : املسائلَ التالية– يف هذه اآلية الكرمية – من هذا املنظار اخلاص نرى –الكرمية 
 ،يف املؤمنني امللتزمني بأحكامه ،برسالة اإلسالم  جوهر منِة اِهللا تعاىل ببعث حممد   -

‰ ô :نــراه يف العبــارات القرآنيــة 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 

ôΜÎγÅ¡àΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ öΝÍκÅe2t“ãƒuρ ،   فتالوةُ آياِت السماء :  (#θè=÷Gtƒ öΝÍκön=tæ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™  
 Ν :والتزكية Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ، مسألتان      املؤمنون القيام مـا  ال يستطيع،     ومهـا مـسألتان
  . . بشخِص الرسول حمصورتان
 ãΝ :بينما دالالت العبارِة القرآنية   ..  ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ ،   واليت دخلت 

 حيث اخلطاب يف اآليتني الـسابقتني       ، تتعلّق بعمِر حممد     يف اآليتني السابقتني يف معادلةٍ    
 ومن  ، إليهم مجيعاً   بإرسال رسوله    اهللا تعاىل للناس   من زاوية خماطبة     – كما رأينا    –هو  

 يف هذه اآلية الكرمية     –نراها  . .زاوية خماطبة أهل الكتاب ببعث الرسول األمي يف األميني        
 فمهمةُ تعلـيم    ، ال تدخلُ يف هذه املعادلة     – سالة حممد   ومن منظار املنة على املؤمنني بر     

 مـسألةٌ   – الذين مين اهللا تعاىل عليهم يف هذه اآلية          –الكتاب واحلكمة بالنسبة للمؤمنني     
فهم يبذلون جهـداً يف     . .موها من الرسول   تعلّ – كمؤمنني   – ألنهم   ،يستطيعون القيام ا  



  

١١٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 مـسألةٌ   – عند املؤمنني برسـالة حممـد        –ن الكرمي    حيث تدبر القرآ   ،حتقيق هذه املهمة  
 – من هذا املنظـار  – وهذا هو  ، كما يتخيل التائهون   مستمرة مل تنته عند موت حممد       

  ..سر خروج هذه العبارة القرآنية من معادلة التعلّق بعمر حممد 
 مـن    الرسول   ولذلك نرى أنّ جمموع حروِف العباراِت القرآنيِة املتعلّقِة حبياةِ        .. 

 يساوي جمموع السنني اليت عاشها      ،منظار هذه اآلية الكرمية وخصوصية املنة على املؤمنني       
:   
 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¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ 

™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t2eÅκÍΝö  = حرفا٦٣ً ..  
 ãΝ :لعبارة القرآنية وا..  ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ ،     ها ليست خـارجدالالت 

 منِة اهللا تعاىل على املـؤمنني       ساحِة هي فقط خارج   ، من الزوايا األخرى   عمر الرسول   
ولذلك نرى أنها تدخلُ مع العبـارِة الـسابقِة هلـا           . . فيهم ومن أنفسهم   ببعث حممٍد   

 قبلَ اللحظِة اليت تلقى ا الرسالة        يف نصٍّ يتعلّق بعمر الرسول       ،عن مسألِة املنة  واردِة  
  ..باألربعني سنة من حياته اليت يف ايتها نزلت الرسالة عليه يتعلّق  أي ،من السماء
 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t2eÅκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  = حرفاً ٤٠    

 تدخلُ مع تلك العبارة السابقة هلا واردة عن مسألة املنة على            – أيضاً   –ونراها  .. 
 ولذلك نرى أنَّ جمموع،      يف معادلة تتعلّق بعمر الرسول       ، ومع العبارة التالية هلا    ،املؤمنني

  :حروفها يساوي سين حياة الرسول 
 (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 

9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦A  = حرفا٦٣ً ..  
 نراها تتعلّق بفترة الرسالة اليت أت حـال كـون           ،بينما العبارة القرآنية األخرية   .. 

 فترة نـزول  – كما رأينا –ليت هي  وا، وتعلّموا فيها ما مل يكونوا يعلمون    ،املؤمنني ضالني 
   :القرآن الكرمي
 ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦A  = حرفا٢٣ً ..  

 بـسمِت   سبٍقجزٍم م ليست مسألةَ    و ،إذاً املسألةُ ليست مسألةَ وضِع تصوٍر مسبق      .. 
 تعـاىل أن توافـق       مثّ بعد ذلك يطلب من عباراِت كتـاِب اهللاِ         ،دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل   



  

١١٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

املسألة تتعلّق حبقيقِة ما حتملُ العبارات القرآنيةُ من دالالٍت . .أبداً. .تصوراِتنا املسبقةَ الصنع  
ففي كلِّ  . . حبقيقة مست اخلطاب القرآين وتعلّقه بالسياق املُحيط       – أيضاً   – وتتعلّق   ،ومعاٍن

 ، وبفترة الرسـالة   ،روِفها بعمر الرسول    العبارات القرآنية السابقة اليت يتعلّق جمموع ح      
 ،يف كلِّ هذه العبارات القرآنية. . الوحي من السماء يف ايتها وباألربعني سنة اليت تلقّى     

 من زاوية علـم اهللا  ،رأينا تصويراً إهلياً مطلقاً يلقي الضوء على جوهر تلك الفترات الزمنية     
  ..تعاىل املُطلق ذه الفترات

نْ كان التصوير اإلهلي متعلِّقاً بإلقاِء الضوء من زاوية وصِف اِهللا تعاىل ِلقـوِل              أما إ .. 
 ، فإنّ السر املتعلّق مبجموِع حروِف النص القرآينِّ املُصور لذلك القول          ،البشر يف مسألة ما   

ـ     ،يبتعد ويقترب من حقيقِة جوهر املسألة املوصوفة ومن وحداته         شر  مبقدار ابتعاد علم الب
  . . تلك احلقيقةلتصويِر ومبقدار مست الزاوية اليت يلقى منها الضوء ،واقترابه من احلقيقة

  . . لنرى هذه احلقيقة،ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية.. 
 $ 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 

öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9 $#  ]١٢٩ : البقرة [  
 أي  ،هذه اآليةُ الكرميةُ تصور دعاَء إبراهيم عليه السالم لبعث الرسول حممـد             .. 

  . . من الزاوية اليت ينظُر من خالهلا إبراهيم عليه السالمتصور حياةَ الرسوِل 
  : بني مرحلتني نميز يف حياِة الرسول ،هذا السمتعرب هذا املنظار وومن .. 
وإبراهيم عليـه  . .سنة كما نعلم ) ٤٠(  وهي ،هناك مرحلةُ ما قبل نزول الرسالة .. 

 جبانبـها البـشري      إىل حياة الرسول     – من هذه الزاوية     – وينظر   ،السالم كونه بشراً  
 فإنَّ نظرته إىل هذه املرحلة من حياة الرسـول          ،هر دعوته  اليت هي جو   ،املُجرد عن الرسالة  

    ِلجوهِرها ررةَ للفترة اليت        . . موازيةٌ للسمِت املُصوةَ املصولذلك نرى أنَّ العباراِت القرآني
 حرفاً مبا يطابق متاماً األربعني سنة    )٤٠(  نراها   ،يف ايتها نزلت الرسالة على الرسول       

  . . الرسالةَ من السماءأويت حممد اليت يف ايتها 
 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏκÍΝö 4  = حرفاً ٤٠   

وإبراهيم عليه السالم ينظر إىل هـذه       . .وهناك مرحلةُ ما بعد ابتداِء نزول الرسالة      .. 
 وبالتايل فنظرته ليست موازية متامـاً       ،من زاوية كونه بشراً    ،اءاملرحلة املتعلّقة بتعاليم السم   



  

١٢٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ولذلك نرى أنَّ جمموع حروف العبارة القرآنية املتعلّقة بفتـرة          . .للسمت املُصوِر جلوهرها  
 ..  تتفاضل درجة واحدة عن جمموع سين هذه الفتـرة          – يف هذه اآلية الكرمية      –الرسالة  

حرفاً كما هو احلال حني تصوير تلك الفترة         ) ٢٣(  وليس   ، حرفاً  )٢٢(  فاموع هو 
  . . كما رأينا يف املسائل السابقة،من منظار علم اهللا تعاىل املُطلق

 ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö  = حرفا٢٢ً .. 
 ، بفترتيه من املنظار الذي ينظر منه إبـراهيم عليـه الـسالم     إذاً عمر الرسول    .. 
 وجمموع احلروف القرآنيـة     ، من منظار علم اهللا تعاىل املُطلق      ل درجه عن عمره     يتفاض

ففـي  . .يطابق مطابقةً مطلقةَ مست الزاوية اليت يلقى منها الضوء لتصوير املسائل القرآنية           
   من منظار علم اهللا تعـاىل املُطلـق         حني كانت الصور القرآنية املصورة حلياة الرسول        

 مـن    نرى أنّ الصورةَ املُصورةَ لعمـرِه        ، كما رأينا يف املسائل السابقة     ،حرفاً ) ٦٣( 
 ، حرفـاً   )٦٢(  : فهي ،منظار إبراهيم عليه السالم تتفاضلُ درجةً عنها يف الصور السابقة         

  ..حرفاً ) ٦٣( وليس 
  $ 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.jÏκÍΝö 4  = حرفاً ٦٢   
 حيتاج إدراكُه   ،فإنَّ السر الذي يتعلّق به جمموع حروِف النص القرآينِّ        . .وكما قُلنا .. 

 وإىل معرفـة  ، وإىل إدراك حدود املعاين والدالالت للعبارات القرآنيـة       ،إىل معرفِة وحداته  
  .. اخلطاب القرآين اليت يلقى منها الضوء لتصوير احلقائقمست زاوية

 ويف معرفة الوحـدات     ،فكلّما أحبرنا أكثر يف كتاب اهللا تعاىل      . .وال أريد اإلطالة  .. 
 كلّما أدركنا أكثر حقيقةَ هـذا       ،األوىل اليت تلقي العبارات القرآنيةُ الضوَء على جوهرها       

  . .عاىلالبعِد اإلعجازي يف كتاِب اِهللا ت
 ، هل التناظر الذي رأيناه ما بني جمموِع كلماِت أركاِن املسائِل املتنـاظرة  :٣٥س  

  ..نراه يف اجلانِب اإلعجازي العددي ِللحروِف القرآنية ؟هل 
. .هنا يف مسألِة احلروِف ندخلُ معايري أعمق من معايِري مسائِل الكلمـات           . .نعم.. 

 كلّما أحبرنـا    ، وكُلَّما اتجهنا حنو اللبنِة األوىل يف أي بناءٍ        ،ِء الكلمة ألنّ احلرف لَِبنةٌ يف بنا    
 يقتـضي أنَّ حـدود      ،فكونُ احلرِف لبنةً يف بناء الكلمة     . .أكثر يف عمِق حقيقِة هذا الِبناء     



  

١٢١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أكثر منها وأعمق بالنسبة للحدود – للنص ذاته    –املعاين والدالالت املتعلّقة بعدد احلروف      
  ..عاين املتعلّقة بعدد الكلماتوامل

. . نرى أنَّ احلرف واحدةُ تـصوير      ،ففي حني أنّ الكلمةَ واحدةُ وصٍف وتسمية      .. 
 ينعِكس تناظراً يف جممـوِع  ،وبالتايل فالتناظر يف تصويِر الدالالِت اليت حيِملُها النص القرآينُّ 

  . .احلروِف املرسومِة ما بني ركنيه املتناظرين
 y7. .نظر إىل قوِلِه تعاىل يف سورِة البقرةلن..  Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ 

z⎯Š É) −F ßϑ ù= Ïj9  ]تناظرين متاماً.. .] ٢ : البقرةكنني مر نةٌ ِمنكَوهذه اآليةُ الكرميةُ م، الركن 
 y7 :األولُ هو Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ ،أنَّ القرآ نويبي اإلهلي هو الكتاب ال ،نَ الكرمي 

› Ïµ : والركن الثاين هو،ريب يف ذلك Ïù ¡ “ W‰ èδ z⎯Š É) −F ßϑ ù= Ïj9 ، ه حيتوى هدىأن نويبي 
 ، فالكتاب اإلهلي الذي ال يأتيه الريب هو هدى للمتقني،وما بينهما تناظر تام.... .املتقّني

حث عنه املتقون حمتوى يف هذا الكتاِب ألنه ال يأتيه ومن جهٍة أُخرى فإنّ اهلدى الذي يب
 ينعكس تناظراً يف جمموع احلروِف املرسومِة ما ،هذا التناظر يف املعىن والدالالت. .الريب

  . .بني ركين هذه املسألة
 Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡   =حرفا١٣ً   
 ùÏ‹µÏ ¡ δè‰W“ 9jÏ=ùϑßF−)ÉŠ⎯z   =حرفا١٣ً   

. .     ولو اجتزأنا من هذه اآليِة النص. . y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ ،   لرأينـاه 
  .  .مكَوناً من ركنني متناظرين أيضاً

 Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü  = حروف ٨ .  . ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡  = حروف٨ ..  
 ..    ال يأتيه الريب ومن جهٍة أُخرى ال    ،فالقرآنُ الكرمي        ال يأتيه الريـب كتاب دوجي 

  ..سوى القرآِن الكرمي
› Ïµ :وهكذا نرى كيف أنَّ كلمة    ..  Ïù ¡   ت يف املـسألة األوىل      جـاء:  y7 Ï9≡ sŒ 

#$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡  = حرفاً ١٣ ..  ùÏ‹µÏ ¡ δè‰W“ 9jÏ=ùϑßF−)ÉŠ⎯z  = جاءت .. حرفاً ١٣  
› Ïµمتقني  لتؤكّد أنّ القرآنَ الكرمي حيوي هدى لل       Ïù ¡ “ W‰ èδ z⎯Š É) −F ßϑ ù= Ïj9 .....    وجاء ت يف 

 .. حروف ٨ =  ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡ . . حروف ٨ =  Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü  :املسألة الثانية 
=|  Ÿω لتنفي عنه الريب     جاءت ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ . ....        ًعطـي حـدافدخوهلا يف كلّ مسألة ي



  

١٢٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كونه قـولَ اهللا     ،ا جانب من جوانب اإلعجاز القرآين     وهن. .جديداً من املعاين والدالالت   
 بأنَّ هناك حداً جديداً من املعاين والدالالت عند         ،وهذا يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه     . .تعاىل

  ..كلِّ حرٍف من حروف كتاِب اِهللا تعاىل
$ . .ويف النص القرآينِّ التايل..  uΖ ø t± s3 sù y7Ψ tã x8 u™ !$ sÜ Ïî x8 ã |Á t7 sù tΠ öθ u‹ ø9 $# Ó‰ƒ Ï‰ tn      

 فَكَشف الِغطاِء يف اآلخرِة جيعلُ بصر اإلنسان ،نرى ركنني متناظرين متاماً. .] ٢٢ : ق[
 ومن ِجهٍة أخرى ما كان بصر ، وهو ايةُ الغفلِة اليت كانت يف احلياِة الدنيا،حديداً

  . .ءاإلنساِن ليكون حديداً لوال كَشف اهللا تعاىل عنه ذلك الِغطا

 نراه تناظراً يف مجمـوِع احلـروِف املرسـومِة          ،هذا التناظر يف املعىن والدالالت    .. 
  ..املصورِة ِلكلِّ ركٍن من ركين هذه املسألة

 ùs3s±tøΖu$ ãtΨ7y îÏÜs$!™u8x  = حرفاً ١٤   
 ùs7tÁ|ã8x #$9ø‹uθöΠt nt‰Ïƒ‰Ó  = حرفاً ١٤   

 وإىل انعكاِس هذا    ،يِة املُكونِة من ركنني متناظرين متاماً     ولننظر إىل اآليِة الكرميِة التال    .. 
  . .ركين هذه املسألةحروِف التناظُِر يف جمموِع 

 )Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t ùs§%èθ#( ŠÏƒ]sκåΝö ρu.x%Ρçθ#( ©Ï‹uèY$ 9©¡óM| ΒÏ]÷κåΝö ûÎ’ «x©ó™>  = حرفا٣٨ً ..  
 )ÎΡ¯ϑy$! &rΒøáδèΝö )Î<n’ #$!« OèΝ§ ƒã⊥t6mÎ♦ãκåΝ 3Ïÿo$ .x%Ρçθ#( ƒtøèy=èθβt   ]ــام  ٣٨ = ] ١٥٩ : األنعـ
  ..وداخلَ هذه املسألة نرى مسألةً مكونةً من ركنني متناظرين أيضاً ......حرفاً
 )Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t ùs§%èθ#( ŠÏƒ]sκåΝö ρu.x%Ρçθ#( ©Ï‹uèY$   = حرفا٢٧ً . .  
 9©¡óM| ΒÏ]÷κåΝö ûÎ’ «x©ó™> )ÎΡ¯ϑy$! &rΒøáδèΝö )Î<n’ #$!«   = حرفا٢٧ً ..  

© û. .ولننظر إىل اآليِة الكرمية..  Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

ü“ Ì ò2 Ï% Î!  ]تعاىل. .] ١٤ : طـه فقولُه:  û© Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# جلّ وعال ال إله  يقتض هي أن
≈ Iω tµه العبارةُ القرآنيةُ  وهذا ما تصور،إالّ هو s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r&  . .  

≈ Iω tµ :ومن جهٍة أُخرى فإنّ قولَه تعاىل     ..  s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r&  ،     ه هو اُهللا تعاىليقتضي أن ، 
© û :وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ     Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# . .    نراه  ،هذا التناظر يف املعىن والدالالت 

  ..ظراً ما بني جمموِع حروف ركين هذِه املسألةتنا
 )ÎΡ¯_Í©û &rΡt$ #$!ª   =حرفا١١ً . .... ωI )Î9s≈µt )ÎωH &rΡt$O    =حرفا١١ً ..  



  

١٢٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 لرأيناها الركن األولَ يف مسألٍة جديدٍة ركنها ،ولو نظرنا إىل هذه املسألِة بركنيها.. 
  ..الثاين هو بقيةُ اآليِة الكرمية
 )ÎΡ¯_Í©û &rΡt$ #$!ª ωI )Î9s≈µt )ÎωH &rΡt$O  = حرفا٢٢ً   
 ùs$$ãô6ç‰ôΤÎ’ ρu&r%ÏΟÉ #$9Á¢=nθ4οn !Î%Ï2òÌ“ü  = حرفا٢٢ً   

 يقتضي أنْ تكونَ الِعبادةُ وإقامةُ الصالِة ،فَكَونُ اِهللا تعاىل ال إله إالّ هو جلّ وعال.. 
 ألنه ،ِة ال تكونُ إالّ ِهللا جلّ وعال فإنّ العبادةَ وإقامةَ الصال،ومن جهٍة أخرى.. .خالصةً له

  ..هو اُهللا الذي ال إله إالّ هو
 öΝ. .ولننظر إىل قوِل اِهللا تعاىل..  ßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘ r& tβθ à± ôϑ tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘ r& öΝ çλ m; 7‰ ÷ƒ r& tβθ à± ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( 

ôΘ r& óΟ ßγ s9 ×⎦ ã⎫ ôã r& šχρ ç ÅÇ ö7 ãƒ !$ pκ Í5 ( ÷Π r& óΟ ßγ s9 Òχ# sŒ# u™ tβθ ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ Í5 3   ]إنَّ . .] ١٩٥ : األعراف
لذلك نرى يف هذا النص مسألةً . . واملشي ال يكون إالّ باألرجل،األرجلَ خِلقَت ِللمشي

  .  .مكونةً من ركنني متناظرين متاماً
 &r9sγßΝö &r‘ö_ã≅×  = حروف٨ .  . ƒtϑô±àθβt 5Íκp$! (  = حروف٨ ..  

 وبالتايل فنحن ، والبصر ال يكون إالّ باألعني،قَت للبصروكذلك فإنّ األعني خِل.. 
  .  .أمام مسألٍة مكونٍة من ركنني متناظرين متاماً

 &rΘô 9sγßΟó &rãô⎫ã⎦×  = حروف٩ . . ƒã7öÇÅçρχš 5Íκp$! (  = حروف٩ ..  
سمع ال  وال،فاآلذانُ خِلقَت للسمع. .وكذلك األمر يف مسألِة اآلذاِن والسمِع.. 

  . .يكون إالّ عن طريق اآلذان
 &rΠ÷ 9sγßΟó ™u#Œs#χÒ  = حروف٩ . . „o¡óϑyèãθβt 5Íκp$ 3  = حروف٩ ..  

 ôΘولننظر إىل العبارة القرآنية ..  r& öΝ çλ m; 7‰ ÷ƒ r& tβθ à± ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( . . ِلقَتفهل األيدي خ
 هل البطش ال يكون إالّ باأليديو. ..من أجل البطشاأليدي  بالتأكيد مل تخلَق ،للبطش ؟

ولذلك نرى تفاضالً . .. بالتأكيد أنَّ البطش يكون بوسائلَ ليست مقتصرةً على األيدي،؟
  .  .يف جمموِع حروِف ركين هذه املسألِة غِري املتناظرة

 &rΘô ;mλçΝö &rƒ÷‰7  = حروف٨ . . ƒt7öÜÏ±àθβt 5Íκp$! (  = حروف٩ ..  
ظِر التام بني أركاِن املسائِل التالية يف آيٍة واحدة من ِكتاِب اهللا ولننظر إىل التنا.. 
  ..من سورِة التوبة ) ٩٤(  هي اآلية ،تعاىل



  

١٢٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 šχρ â‘ É‹ tF ÷è tƒ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) # sŒ Î) óΟ çF ÷è y_ u‘ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ≅ è% ω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ œΡ öΝ à6 s9 ô‰ s% 

Ρt6¬'rΡt$ #$!ª ΒÏ⎯ô &rz÷6t$‘Í2àΝö 4   = حرفاً ٦٥   
 “ u z y™ uρ ª! $# öΝ ä3 n= yϑ tã … ã& è!θ ß™ u‘ uρ §Ν èO šχρ –Š t è? 4’ n< Î) ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ Ν ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù 

/Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt   = حرفا٦٥ً . .  
 %è≅ ω ?sè÷Gt‹É‘âρ#(  = حرفاً ١١ ..  . %s‰ô Ρt6¬'rΡt$ #$!ª  = حرفا١١ً ..  
 %è≅ ω ?sè÷Gt‹É‘âρ#( 9s⎯ Ρœσ÷ΒÏ∅š 9s6àΝö  = حرفاً ٢٠   
  %s‰ô Ρt6¬'rΡt$ #$!ª ΒÏ⎯ô &rz÷6t$‘Í2àΝö 4  = حرفا٢٠ً ..  
 ρu™yzu“ #$!ª ãtϑy=n3äΝö ρu‘u™ßθ!è&ã…  = حرفاً ٢٠   
 ùs‹ã⊥t7mÎ∞ã3äΝ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt   = حرفا٢٠ً ..  
 ƒtè÷Ft‹É‘âρχš )Î9s‹ö3äΝö )ÎŒs# ‘u_yè÷FçΟó )Î9söκÍΝö 4 %è≅ ω ?sè÷Gt‹É‘âρ#( 9s⎯ Ρœσ÷ΒÏ∅š 9s6àΝö  = 
   .. حرفا٤٥ً
 ρu™yzu“ #$!ª ãtϑy=n3äΝö ρu‘u™ßθ!è&ã… OèΝ§ ?ètŠ–ρχš )Î<n’4 ãt≈=ÎΟÉ #$9øót‹ø=É ρu#$9±¤γy≈‰yοÍ  = 
  .. حرفا٤٥ً

 هذا التناظر  كيف ينعكس، املتناظرة يف املعىن والدالالت،ولننظر إىل املسائل التالية.. 
  ..تناظراً يف جمموع احلروف املصورة ألركاِنها

 ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( .äGÏ=| æt=n‹ø3äΝã #$9ø)ÉÁ|$ÉÞ ûÎ’ #$9ø)sF÷=n‘ (  ]حرفا٣٧ً = ] ١٧٨ : البقرة ..   
 ρu9s3äΝö ûÎ’ #$9ø)ÉÁ|$ÉÄ myŠuθ4ο× ƒt≈¯'éρ'<Í’ #${F9ø6t≈=É 9sèy=¯6àΝö ?sG−)àθβt  ]١٧٩ : البقرة [ = 
  .. حرفا٣٧ً

.................................  

 ã öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# 

ρu#$9øàö%s$βÈ 4  = حرفا٥٣ً ..  
 ⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ 

&rƒ−$ΘB &ézyt 3  ]حرفا٥٣ً = ] ١٨٥ : البقرة ..  
................................  



  

١٢٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= ÏÜ ö7 è? Ν ä3 ÏG≈ s% y‰ |¹ Çd⎯ yϑ ø9 $$ Î/ 3“ sŒ F{ $# uρ “ É‹ ©9 $% x. ß, ÏΨ ãƒ … ã& s!$ tΒ 

‘Ís$!™u #$9Ζ¨$¨Ä ρuωŸ ƒãσ÷ΒÏ⎯ß /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ (   = حرفا٨٥ً   
 … ã& é# sV yϑ sù È≅ sV yϑ x. Aβ# uθ ø |¹ Ïµ ø‹ n= tã Ò># t è? … çµ t/$ |¹ r' sù ×≅ Î/# uρ … çµ Ÿ2 u tI sù # V$ ù# |¹ ( ω 

ƒt)ø‰Ï‘âρχš ãt?n’4 «x©ó™& ΒiÏϑ£$ 2Ÿ¡|7çθ#( 3 ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t  ]٢٦٤ :ة البقر [ 
   حرفا٨٥ً= 
 .x%$9©‹É“ ƒãΨÏ,ß Βt$!s&ã… ‘Ís$!™u #$9Ζ¨$¨Ä  = حرفا٢٢ً   
 ùsϑyVs#é&ã… .xϑyVs≅È ¹|øθu#βA ãt=n‹øµÏ ?èt#>Ò  = حرفا٢٢ً   
 ρuωŸ ƒãσ÷ΒÏ⎯ß /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ (   = حرفا٢٣ً   
 ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t  = حرفا٢٣ً ..  

................................  

 ¨β Î) uρ óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ $ Z)ƒ Ì x s9 tβ… âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ çνθ ç7 |¡ ós tG Ï9 z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ 

š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒ uρ uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# 

#$9ø3s‹É>z ρuδèΝö ƒtèô=nϑßθβt  ]حرفاً ١١٦ = ] ٧٨ : آل عمران  
 $ tΒ tβ% x. @ t± u; Ï9 β r& çµ uŠ Ï? ÷σ ãƒ ª! $# |=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ õ3 ßs ø9 $# uρ nο §θ ç7 –Ψ9 $# uρ §Ν èO tΑθ à) tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. 

# YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ Å3≈ s9 uρ (#θ çΡθ ä. z⎯↵ ÍhŠ ÏΨ≈ −/ u‘ $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ Ïk= yè è? |=≈ tG Å3 ø9 $# $ yϑ Î/ uρ óΟ çFΖ ä. 

?s‰ô‘â™ßθβt   ]حرفاً ١١٦ = ] ٧٩ : آل عمران..  
.............................  

 $ tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã ⎯ n= sù § ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $#       
  .. حروف١٠٥ = ] ١٤٤ : آل عمران[

 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¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β  
  .. حروف١٠٥ = ] ١٦٤ : آل عمران[

...............................  



  

١٢٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 )Îβ ̈#$!© ωŸ ƒtóøÏã &rβ „ç³ôu8x /ÎµÏ⎯  = حرفاً  ٢٠  
 ρuƒtóøÏã Βt$ Šßρβt Œs≡9Ï7y 9Ïϑy⎯ „o±t$!™â 4  ]حرفا٢٠ً = ] ٤٨ : النساء ..  

................................  

 ρuƒt)àθ9äθβt 9Ï#©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( δy≈¯σàωI™Ï &rδ÷‰y“3 ΒÏ⎯z #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΨãθ#( ™y6Î‹ξ¸  ]٥١ : النساء [ 
   .. حرفا٤٣ً= 
 &éρ'9s≈¯×Í7y #$!©%Ï⎪⎦t 9sèy]sκåΝã #$!ª ( ρuΒt⎯ ƒt=ùèy⎯Ç #$!ª ùs=n⎯ BrgÅ‰y 9sµç… ΡtÁÅ·#  ]٥٢ : النساء [ = 
  .. حرفا٤٣ً

.................................  

  ùs7tèy]y #$!ª îä{#/\$ ƒt7ösy]ß ûÎ’ #${F‘öÚÇ 9ÏãÎƒtµç… .x‹ø#y ƒãθu≡‘Í” ™yθö™uοn &rzÅ‹µÏ 4         
   حرفا٤٤ً  =

 tΑ$ s% #© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ßN ÷“ yf tã r& ÷β r& tβθ ä. r& Ÿ≅ ÷W ÏΒ # x‹≈ yδ É># { äó ø9 $# y“ Í‘≡ uρ é' sù nο u™ öθ y™ © Å r& (           
  .. حرفا٤٤ً = ] ٣١ : املائدة[

...............................  

 ρuΒt$ #$9øsy‹uθ4οä #$!$‘Ρ÷Šu$! )Îω 9sèÏ=Ò ρu9sγôθ× (  = حرفا٢٥ً   
 ρu9s#$¤#‘â #$ψFzÅtοä zyö× 9jÏ#©%Ï⎪⎦t ƒtG−)àθβt 3  ]حرفا٥٢ً = ] ٣٢ : األنعام ..  

.....................................  

 ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl t ÷z r& ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø— Ìh9 $# 4 ö≅ è% }‘ Ïδ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 

(#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ |Á Ï9% s{ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ çΗ s> ôè tƒ     
   حروف ١٠٨ = ] ٣٢ : األعراف[

 ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym }‘ În/ u‘ |· Ïm≡ uθ x ø9 $# $ tΒ t yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z⎯ sÜ t/ zΝ øO M} $# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tó Î/ Èd, y⇔ ø9 $# 

β r& uρ (#θ ä. Î ô³ è@ «! $$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s?   
  .. حروف١٠٨ = ] ٣٣ : األعراف[

........................................  

  &r?s‹x‘â Βãθ›y©4 ρu%sθöΒtµç… 9Ï‹ãø¡Å‰ßρ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ ρuƒt‹x‘u8x ρu™u#9ÏγyFtš 4  = حرفاً ٣٨  



  

١٢٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 tã≅ ÏnG s) ãΖ y™ öΝ èδ u™ !$ uΖ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ nΣ uρ öΝ èδ u™ !$ |¡ ÏΡ $ ¯Ρ Î) uρ óΟ ßγ s% öθ sù šχρ ã Îγ≈ s%    
                      .. حرفا٣٨ً =  ]١٢٧ :األعراف[  

.....................................  

 ∅ Í× s9 |M ø t± x. $ ¨Ψ tã t“ ô_ Ìh9 $# ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σ ãΖ s9 y7 s9 £⎯ n= Å™ ÷ ã∴ s9 uρ š yè tΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î)             
   حرفاً ٤٢ = ] ١٣٤ : األعراف[

 $ £ϑ n= sù $ oΨ ø t± Ÿ2 ãΝ åκ ÷] tã t“ ô_ Ìh9 $# #’ n< Î) @≅ y_ r& Ν èδ çνθ äó Î=≈ t/ # sŒ Î) öΝ èδ tβθ èV ä3Ζ tƒ                  
  .. حرفا٤٢ً = ] ١٣٥ : األعراف[

........................................  

 š⎥⎪ Ï% ©! $# £N‰ yγ≈ tã öΝ åκ ÷] ÏΒ §Ν èO šχθ àÒ à)Ζ tƒ öΝ èδ y‰ ôγ tã ’ Îû Èe≅ à2 ;ο § s∆ öΝ èδ uρ Ÿω 
ƒtF−)àθχš    ]حرفاً ٤٣ =  ]٥٦ :األنفال   

 $ ¨Β Î* sù öΝ åκ ¨] x s) ÷W s? ’ Îû É> ö ys ø9 $# ÷Š Îh |³ sù Ο Îγ Î/ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ x ù= yz óΟ ßγ ¯= yè s9 šχρ ã 2 ¤‹ tƒ            
  .. حرفا٤٣ً=  ] ٥٧ : األنفال[

...................................  

 #$9ø↔t≈⎯z zy¤#y #$!ª ãtΨ3äΝö  = حرفاً ١٤   
 ρuæt=ÎΝz &rχ ùÏŠ3äΝö Ê|è÷Z$ 4  ]حرفا١٤ً = ] ٦٦ : األنفال ..  

...................................  

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΒ ö/ ä3 s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 (#ρ ã ÏΡ $# ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ çF ù= s%$ ¯O $# ’ n< Î) 

#${F‘öÚÇ 4  = اً  حرف٦٠  
 Ο çF ÅÊ u‘ r& Íο 4θ u‹ ys ø9 $$ Î/ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# š∅ ÏΒ Íο t Åz Fψ $# 4 $ yϑ sù ßì≈ tF tΒ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ω Î) 

%s=Î‹≅î  ]حرفا٦٠ً = ] ٣٨ : التوبة ..  
.................................  

  öΝ s9 r& (# þθ ßϑ n= ÷è tƒ … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ ÏŠ ÏŠ$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ χ r' sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 

Œs≡9Ïš #$9ø‚Ï“÷“ß #$9øèyàÏŠΟÞ   ]حرفاً ٦٣ = ] ٦٣ : التوبة   
 ⎦ È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «! $$ Î/ r& ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ uρ 

ρu‘u™ßθ!Î&Ï⎯ .äΨFçΟó @n¡óJtκö“Ì™âρχš   ]حرفا٦٣ً = ] ٦٥ : التوبة ..  



  

١٢٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 &rΡ¯µç… Βt⎯ †ätp$ŠÏŠÏ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…   =حرفا٢٠ً   
 ùs'rχ 9sµç… Ρt$‘u _yγyΖ¨Οz zy≈#Î$V# ùÏκp$ 4  = حرفا٢٠ً ..  
 ρu9s⌡È⎦ ™y'r9øFtγßΟó 9s‹u)àθ9ä∅   = حرفا١٦ً   
 )ÎΡ¯ϑy$ 2àΖ¨$ ΥwƒèθÚÞ ρuΡt=ùèy=Ü 4  = حرفا١٦ً ..  

.................................  

 óΟ s9 r& öΝ ä3 Ï? ù' tƒ (# àσ t6 tΡ š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ôΜ à6 Î= ö6 s% ÏΘ öθ s% 8yθ çΡ 7Š$ tã uρ yŠθ ßϑ rO uρ ¡ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ .⎯ ÏΒ 

/tè÷‰ÏδÏΝö ¡   = حرفا٥٢ً   
 ωŸ ƒtè÷=nϑßγßΝö )Îω #$!ª 4 `y%!™u?øγßΝö ‘â™ß=èγßΝ /Î$$9ø7tiÉΖu≈MÏ ùstŠ–ρÿ#( &rƒ÷‰ÏƒtγßΟó ûÎ’þ &rùøθu≡δÏγÎΟó      

   حرفا٥٢ً= 
 (# þθ ä9$ s% uρ $ ¯Ρ Î) $ tΡ ö x x. !$ yϑ Î/ Ο çF ù= Å™ ö‘ é& ⎯ Ïµ Î/ $ ¯Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ oΨ tΡθ ãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) 5=ƒ Ì ãΒ      

  .. حرفا٥٢ً = ] ٩ : إبراهيم[
................................  

  ùs'r óÎ /Î'rδ÷=Ï7y /Î)ÉÜôì8 ΒiÏ⎯z #$9©‹ø≅È ρu#$?¨7Îìô &rŠ÷/t≈tδèΝö  = حرفاً ٣٠  
 ρuωŸ ƒt=ùGtÏMô ΒÏΖ3äΟó &rnt‰Ó ρu#$ΒøÒàθ#( my‹ø]ß ?èσ÷Βtãρβt  ]حرفاً ٣٠ = ] ٦٥ : احلجر   
  ρuωŸ ƒt=ùGtÏMô ΒÏΖ3äΟó &rnt‰Ó  = حرفا١٥ً   
  ρu#$ΒøÒàθ#( my‹ø]ß ?èσ÷Βtãρβt  = حرفا١٥ً ..  

...................................  

 ρu)Îβ ΒiÏ⎯ «x©ó™> )Îω „ç¡|7mÎxß 2¿tpΚ÷‰ÏνÍ⎯  = حرفا١٩ً   
 ρu9s≈3Å⎯ ω ?sø)sγßθβt @n¡ó6Î‹syγßΝö 3  ]حرفا١٩ً = ] ٤٤ : اإلسراء ..  

...................................  

 ρu#$Bªƒs‹äρ#( ΒÏ⎯ ŠßρχÂ #$!« ™u#9ÏγyπZ 9jÏ‹u3äθΡçθ#( ;mλçΝö ãÏ“x#  ]حرفاً ٣٣ = ] ٨١ : مرمي   
 .xξ 4 ™y‹u3õàãρβt /ÎèÏ7t$ŠyEÌκÍΝö ρuƒt3äθΡçθβt ãt=nöκÍΝö ÊÅ‰ƒ#  ]حرفا٣٣ً = ] ٨٢ : مرمي   
 ™y‹u3õàãρβt /ÎèÏ7t$ŠyEÌκÍΝö  = حرفا١٥ً   
 ρuƒt3äθΡçθβt ãt=nöκÍΝö ÊÅ‰ƒ#  = حرفا١٥ً ..  

.....................................  

  È≅ t/ x8 u‘≡ ¨Š $# öΝ ßγ ßϑ ù= Ïæ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ’ Îû 7e7 x© $ pκ ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Ν èδ $ yγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ßϑ tã   



  

١٢٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

   حرفاً  ٤٣ =  ]٦٦ :النمل [ 
 ρu%s$Αt #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρÿ#( &r™ÏŒs# .äΖ¨$ ?èt≡/\$ ρu™u#/t$!τäΡt$! &r←ÍΖ¨$ 9sϑß‚÷t_ãθχš   ]٦٧ : النمل [ 

  .. حرفا٤٣ً= 
 /t≅ö δèΝö ûÎ’ ©x7e7 ΒiÏ]÷κp$ (  = حرفا١٢ً   
 /t≅ö δèΝ ΒiÏΨ÷γy$ ãtϑßθβt  = حرفا١٢ً ..  

..................................  

 ρu?st“ #$:øgÅ7t$Αt Brtø¡|:âκp$ `y%ΒÏ‰yοZ ρuδÉ‘} ?sϑß” Βt§ #$9¡¡sy$>É 4   = حرفا٣٥ً   
 ¹ßΨ÷ìy #$!« #$!©%Ï“ü &r?ø)s⎯z .ä≅ ̈«x©ó™> 4 )ÎΡ¯µç… zy7Î7 /Îϑy$ ?søèy=èθχš  ]ــل  = ] ٨٨ : النم
  .. حرفا٣٥ً

....................................  

 y‰ ôã uρ «! $# ( Ÿω ß# Î= øƒ ä† ª! $# … çν y‰ ôã uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ    
  حرفاً  ٤٢ = ] ٦ :الروم[                                                                 

 ƒtèô=nϑßθβt ßs≈γÎ\# ΒiÏ⎯z #$:øtpŠuθ4οÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρuδèΝö ãt⎯Ç #$ψFzÅtοÍ φã/ö îx≈Ï=èθβt  ]٧ : الروم [ = 
  .. حرفا٤٢ً
 ρuãô‰y #$!« ( ωŸ †äƒø=Î#ß #$!ª ρuãô‰yνç…  = حرفا٢١ً   
 ρu9s≈3Å⎯£ &r2òYsu #$9Ζ¨$¨Ä ωŸ ƒtèô=nϑßθχš  = حرفا٢١ً ..  

...........................................  

 ρu/t=nótMÏ #$9ø)à=èθUÛ #$9øsyΨo$_Åt ρu?sàÝΖ‘θβt /Î$$!« #$9à—ΖãθΡt$O  ]حرفاً ٣٦ = ] ١٠ : األحزاب   
 δèΖu$9Ï7y #$/öGç?Í’u #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš ρu—ã9ø“Ì9äθ#( —Î9ø“t#ωZ ©x‰Ïƒ‰Y#  ]٣٦ = ] ١١ : األحزاب 
  ..حرفاً
 ρu/t=nótMÏ #$9ø)à=èθUÛ #$9øsyΨo$_Åt  = حرفا١٨ً   
 ρu?sàÝΖ‘θβt /Î$$!« #$9à—ΖãθΡt$O  = حرفا١٨ً   
 δèΖu$9Ï7y #$/öGç?Í’u #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš  = حرفا١٨ً   
 ρu—ã9ø“Ì9äθ#( —Î9ø“t#ωZ ©x‰Ïƒ‰Y#  = حرفا١٨ً ..  

...........................................  



  

١٣٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ ¯Ρ Î) ç ÝÇΖ oΨ s9 $ oΨ n= ß™ â‘ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# tΠ öθ tƒ uρ ãΠθ à) tƒ ß‰≈ yγ ô© F{ $#         
   حرفاً ٥٢ =  ]٥١ : غافر[

 ÷ É9 ô¹ $$ sù χ Î) y‰ ôã uρ «! $# A, ym ö Ï øó tG ó™ $# uρ š Î7 /Ρ s% Î! ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ Äc© Å´ yè ø9 $$ Î/ 

ρu#$}M/ö6x≈Ì  ]حرفا٥٢ً = ] ٥٥ : غافر ..  
.................................  

 tΠ öθ tƒ uρ ÞÚ t ÷è ãƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ÷Λ ä⎢ ö7 yδ øŒ r& óΟ ä3 ÏG≈ t6 Íh‹ sÛ ’ Îû â/ ä3 Ï?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

ρu#$™óFtϑôFtè÷⎢äΛ 5Íκp$  = حرفاً ٦٤   
 tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù tβ ÷ρ t“ øg éB z># x‹ tã Èβθ ßγ ø9 $# $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ n@ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tó Î/ Èd, pt ø: $# $ oÿ Ï3 uρ 

.äΖFçΟó ?sø¡Ý)àθβt  ]حرفا٦٤ً = ] ٢٠ : األحقاف ..  
......................................  

 )Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎥š ƒã6t$ƒÎèãθΡt7y    ]حرفاً ١٥ =  ]١٠ :الفتح   
 )ÎΡ¯ϑy$ ƒã7t$ƒÎèãθχš #$!©   = حرفا١٥ً   
 ƒt‰ß #$!« ùsθö−s &rƒ÷‰É‰κÍΝö 4  = حرفا١٥ً ..  
 ƒt‰ß #$!« ùsθö−s &rƒ÷‰É‰κÍΝö 4 ùsϑy⎯ Ρ¯3s]y ùs*ÎΡ¯ϑy$ ƒtΖ3ä]ß ãt?n’4 Ρtø¡ÅµÏ⎯ (  = حرفا٣٧ً   
 ρuΒt⎯ô &rρ÷ûn’4 /Îϑy$ ãt≈γy‰y æt=n‹øµç #$!© ùs¡|‹ãσ÷?Ï‹µÏ &r_ô·# ãtàÏ‹ϑV$  = حرفا٣٧ً ..  
 ùs*ÎΡ¯ϑy$ ƒtΖ3ä]ß ãt?n’4 Ρtø¡ÅµÏ⎯ (  = حرفا١٦ً   
 ùs¡|‹ãσ÷?Ï‹µÏ &r_ô·# ãtàÏ‹ϑV$  = حرفا١٦ً ..  

.....................................  

 )ÎΡ¯ϑy$ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt )Îz÷θuο×   = حرفاً ١٦   
 ùs'r¹ô=Îsßθ#( /t⎫÷⎦t &rzyθuƒ÷3ä/ö 4   ] حرفا١٦ً = ] ١٠ : احلجرات ..  

....................................  

 )Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t †ätp$!Š–ρβt #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…  = حرفا٢٣ً   
 .ä7ÎFçθ#( .xϑy$ .ä7ÎM| #$!©%Ï⎪⎦t ΒÏ⎯ %s7ö=ÏγÎΟó 4   = حرفا٢٣ً ..  
 ρu%s‰ô &rΡ“t9øΖu$! ™u#ƒt≈M¤ /tiÉΖu≈M; 4  = حرفا١٦ً   
 ρu9Ï=ù3s≈ÏÌƒ⎯z ãt‹x#>Ò Β•γÎ⎫⎦×  ]ادلةحرفا١٦ً = ] ٥ : ا ..  



  

١٣١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

...................................  

 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( ωŸ ?sGtθu9©θö#( %sθöΒ·$ îxÒÅ=| #$!ª æt=nŠøγÎΟó  = حرفا٣٩ً   
 %s‰ô ƒt≥Í¡Ýθ#( ΒÏ⎯z #$ψFzÅtοÍ .xϑy$ ƒt≥Í§} #$9ø3ä¤$‘â ΒÏ⎯ô &r¾õtp≈=É #$9ø)à7çθ‘Í  ]١٣ : املمتحنــة [ 

  .. حرفا٣٩ً= 
.................................  

 #$!ª #$!©%Ï“ {y=n,t ™y6öìy œxÿo≈θu≡N; ρuΒÏ⎯z #${F‘öÚÇ ΒÏW÷=nγß⎯£ ƒtGt∴t”Α̈ã #${F∆öâ /t÷]sκå⎯£  = حرفا٤٦ً   
 (# þθ çΗ s> ÷è tF Ï9 ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ¨β r& uρ ©! $# ô‰ s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« $ RΗ ø> Ïã            

  .. حرفا٤٦ً = ] ١٢ : الطالق[
 ومعادالت التناظر الـيت     ،فاألمثلةُ أكثر من أن يحيطَ ا خملوق      . .وال أُريد اإلطالة  .. 

 ال يعلم ايةَ حـدوِدها إالّ       ،يدخلُ ا احلرف القرآين وفق معادالت هذا البعد اإلعجازي        
  . .اُهللا سبحانه وتعاىل

جموِع احلروِف   هل يمِكننا االنطالق من م     ،وفق هذا البعد اإلعجازي   . .:٣٦س  
  ..النص ؟هذا  باتجاِه البحِث عن دالالٍت نجهلُها يف ،النص القرآيناملرسومِة يف 

هذا يتوقَّف على إدراِكنا ِلحقيقِة تعلُِّق جمموِع حروِف النص القرآينِّ بالسر           . .نعم.. 
   هذا النص ِة حقيقةً     .... .الذي حيِملُهنُ املعجزِة العدديكَوةًوتعلِّقةٌ     ،قرآنيها مفهذا يقتضي أن 

من  وأنها لَيست مجرد مصادفاٍت كما يتوهم        ،بالدالالِت اليت حيِملُها النص القرآينُّ بباِطِنه     
يف سورِة اإلسراِء خمس آيـاٍت      . .:لنأخذ ِمثاالً . . ملعرفة احلقيقة  أيةُ إرادةٍ ال توجد عندهم    
لنا إفسادي رصويقولُ تعاىل. . بين إسرائيلَ يف كُلَّ األرضت..  

 !$ oΨ ø‹ ŸÒ s% uρ 4’ n< Î) û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ¨β ß‰ Å¡ ø çG s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# È⎦ ÷⎫ s? § tΒ £⎯ è= ÷è tG s9 uρ # vθ è= ãæ 

# Z Î6 Ÿ2 ∩⊆∪ # sŒ Î* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ $ yϑ ßγ8 s9ρ é& $ oΨ ÷W yè t/ öΝ à6 ø‹ n= tæ # YŠ$ t6 Ïã !$ uΖ ©9 ’ Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰ x© 

(#θ ß™$ y∨ sù Ÿ≅≈ n= Åz Í‘$ tƒ Ïe$! $# 4 šχ% x. uρ # Y‰ ôã uρ Zωθ ãè ø ¨Β ∩∈∪ ¢Ο èO $ tΡ ÷Š yŠ u‘ ãΝ ä3 s9 nο § x6 ø9 $# öΝ Íκ ö n= tã 

Ν ä3≈ tΡ ÷Š y‰ øΒ r& uρ 5Α≡ uθ øΒ r' Î/ š⎥⎫ ÏΖ t/ uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ u sY ò2 r& # · Ï tΡ ∩∉∪ ÷β Î) óΟ çFΨ |¡ ôm r& óΟ çFΨ |¡ ôm r& 

ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ ( ÷β Î) uρ öΝ è? ù' y™ r& $ yγ n= sù 4 # sŒ Î* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ Íο t Åz Fψ $# (#θ ä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ ãρ (#θ è= äz ô‰ u‹ Ï9 uρ 

y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ yϑ Ÿ2 çνθ è= yz yŠ tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ (#ρ ç Éi9 tF ãŠ Ï9 uρ $ tΒ (# öθ n= tã # · Î6 ÷K s? ∩∠∪ 4© |¤ tã ö/ ä3 š/ u‘ β r& ö/ ä3 uΗ xq ö tƒ 4 

÷β Î) uρ öΝ ›?‰ ãã $ tΡ ô‰ ãã ¢ $ uΖ ù= yè y_ uρ tΛ ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 # · ÅÁ ym   ]٨ – ٤ : اإلسراء [..  



  

١٣٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ال شك أنّ هذا العدد يرتِبطُ     . . كلمة  )٧٥(  :عدد كلماِت هذا النص القرآينّ هو     .. 
 أنّ داخلَ هذا النص     ،ومما يؤكِّد ما نذهب إليه    .... .ِبِسر احلقيقِة اليت حيِملُها النص بداخِله     

 نةً ِمنكوسألةً مكنني متناظرينمي بـين إسـرائيل  ، رإفساداً من إفساد روصكُلٌّ منهما ي ، 
 الذي هو جمموع كلماِت     ، )٧٥( أنَّ مجموع حروِف كُلِّ ركٍن ِمنهما هو العدد         نرى  و

  . .هذا النص كما رأينا
  :الركن األولُ هو قولُ اِهللا تعاىل.. 

  # sŒ Î* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ $ yϑ ßγ8 s9ρ é& $ oΨ ÷W yè t/ öΝ à6 ø‹ n= tæ # YŠ$ t6 Ïã !$ uΖ ©9 ’ Í< 'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰ x© (#θ ß™$ y∨ sù 

zÅ=n≈≅Ÿ #$!$eÏƒt$‘Í 4 ρu.x%χš ρuãô‰Y# Β¨øèãθωZ  = حرفا٧٥ً . .  
  :والركن الثاين هو قولُ اِهللا تعاىل.. 
 # sŒ Î* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ Íο t Åz Fψ $# (#θ ä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ ãρ (#θ è= äz ô‰ u‹ Ï9 uρ y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ yϑ Ÿ2 çνθ è= yz yŠ 

&rρ¨Αt Βt§ο; ρu9ÏŠãFt9iÉçρ#( Βt$ ãt=nθö#( ?sK÷6Î·#  = حرفا٧٥ً ..  
وسـاحةُ  . .عبثـاً  ثالثَ مراٍت يف هذا النص لـيس          )٧٥(  إنّ تكرار العددِ  .... 
ـ هـذا    محاولَِة ربِط هذا العدِد ِبسر جوهِر احلقيقِة اليت حيِملُها            تكمن يف  اجتهاِدنا نص ال
وإنّ كـان األمـر     . . إىل املُدِة الزمنيِة إلفساِدِهم ؟     ، )٧٥( هل يشري العدد    ف.... .القرآينُّ
تتعلّق بسر إفـساِدهم     ،أم أنه يشري إىل قضيٍة أُخرى     . .فمىت هي بدايةُ هذه املُدة ؟      ،كذلك

  .. تعاىل أعلم اهللا: هو قولُنا،إنّ الشيَء الوحيد الذي نستطيع اجلزم به. .؟
   :ويف داخِل هذا النص نرى مسألةً مكونةً من ركنِني متناظرين.. 
 ρu9Ï‹u‰ôzä=èθ#( #$9øϑy¡ófÉ‰y  = حرفـــا١٤ً . . 2Ÿϑy$ Šyzy=èθνç &rρ¨Αt Βt§ο;  = ١٤ 
ليت دخلَت  هل يشري إىل تشابٍه يف دخوِل األمِة ذاِتها ا        . .فإىل ماذا يشري هذا التناظر    . .حرفاً

  . .اُهللا تعاىل أعلم. .عليهم يف املرة األوىل ؟
يف القُرآِن الكرِمي نصان يتوهم غَير املُدِرك ِلعمِقِهما أنهما         .... .ولنأخذْ ِمثاالً آخر  .. 
  :النص األولُ هو قولُه تعاىل. .متعارضان
 tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ 

⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ  ]تعاىل. .] ١٢ : األعراف الثاين هو قولُه والنص:   



  

١٣٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 tΑ$ s% ß§Š Î= ö/ Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( |N ÷ y9 õ3 tG ó™ r& ÷Π r& |MΖ ä. z⎯ ÏΒ 

t⎦, Î!$ yè ø9 $#  ]٧٥ : ص [. .  
   : هي بني الِعبارِة القُرآنيـة     ،بني هذيِن النصني  املقارنةُ اليت نريد إلقاَء الضوِء عليها       .. 
 ω r& y‰ àf ó¡ n@ ِلاألو صالن ِة ، ِمنالِعبارِة القُرآني وبني  β r& y‰ àf ó¡ n@ الثاين صالن ِمن ..  

 ω : يف العبارةِ  )ال  (  إىل أنَّ كلمةَ     ،لَقَد ذهب الكثريون  ..  r& y‰ àf ó¡ n@     زائـدةٌ ال 
 اليت يقتضي مطلقُها أال تزيد احلروف       ،وهذا يتناىف مع عظَمِة الصياغِة القُرآنية     . .عملَ لَها 

  ..عن املعىن املُراد وال تنقص
 ωفالِعبـارةُ القُرآنيـةُ     . .املُعجزةُ العدديةُ تعطي حالً هلذه املسألة     ...  r& y‰ àf ó¡ n@   

  . .تكَونَ الركن األولَ يف مسألٍة متناظرة
 &rω @n¡ófà‰y   =حروف٧ . . )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حروف٧ ..  

       وبالتايل تكُونُ العبـارةُ القرآنيـةُ      . . وأنا آمرك بالسجود   ، كيف ال تسجد   :مبعىن.. 
 ω r& y‰ àf ó¡ n@   ِن الِعبارِةستقلّةً عالسابقِة هلا م  tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ . .  

 ω. .وهذه املسألةُ الكاملةُ ِبركنيها   ..  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( . .    سألٍةيف م هي ركن
  .. ركنها األولُ ِنهايةُ اآليِة السابقِة ِلهذِه اآليِة مباشرة،أُخرى
 9sΟó ƒt3ä⎯ ΒiÏ⎯z #$9¡¡≈fÉ‰Ï⎪⎥š   ]حرفا١٤ً = ] ١١ :األعراف   
 &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (   =حرفا١٤ً ..  

$ tΑوالعبارةُ القرآنيةُ  s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ  ستقلّةسألٍة أُخرى ميف م هي األخرى ركن:   
 %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y   =حروف٩ . . %s$Αt &rΡt$O zyö×   = حروف٩ ..  

 ωلعبارة القرآنية     وهذا يؤكِّد استقالليةَ دالالت ا    ..  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& (  ،  عن 
$ tΑدالالِت العبارة القرآنية  s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ . .  

 ωوهكذا نرى أنَّ معىن العبارة القرآنية       ..  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( ، وكيـف ال    :ه 
  ..اىل ما هو زائد ال عملَ لهفليس يف كَِلماِت اِهللا تع. . وأنا آمرك بالسجود،تسجد

  .. يف النص القرآين التايل،وهناك مسألةٌ مشاةٌ هلذه املسألة.. 
 tΑ$ s% ãβρ ã≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ øŒ Î) öΝ ßγ tF ÷ƒ r& u‘ (# þθ = |Ê ∩®⊄∪ ω r& Ç∅ yè Î7 ®K s? ( |M øŠ |Á yè sù r& “ Ì øΒ r&   

  .. ]٩٣ – ٩٢ :طـه[                                                                     



  

١٣٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ω :فالعبارةُ القرآنيةُ ..  r& Ç∅ yè Î7 ®K s? ( ،     ةشابه العبارة القرآنيت  ω r& y‰ àf ó¡ n@    يف
 ، ونراها جزءاً من ركٍن يف مسألة متنـاظرة     ، كيف ال تتبعين   :وهي ِبمعىن . .املسألِة السابقة 

  . .تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه
 Βt$ ΒtΖuèy7y )ÎŒø ‘u&rƒ÷FtγßΝö Ê|=θþ#(  = حرفا١٨ً   
 &rω ?sK®7Îèy∅Ç ( &rùsèyÁ|ŠøM| &rΒøÌ“  = حرفا١٨ً    

 ωفالعبارة القرآنية   ..  r& Ç∅ yè Î7 ®K s? (   جزٌء من الركن الثاين يف هذه املسألة املتناظرة، 
 ودالالتها  ..عينال تتب كيف   : مبعىن ،وتدور دالالتها يف إطار االستفهام على سبيل اإلنكار       

$ عن دالالِت العبارِة القرآنيِة متاماً مستقلَّةٌ  tΒ y7 yè uΖ tΒ ..  
 ωيف العبارة القرآنية ) ال  (  والتوهم بأنَّ كلمةَ  . . r& Ç∅ yè Î7 ®K s? (  بناًء علـى   ،زائدة
تباِع منهجيـة   ا هذا التوهم ناتج عن عدِم       ..ما منعك أن تتبعين    :هو معىن هذه العبارة     أنَّ

  ..سليمة يف تدبِر آياِت كتاِب اِهللا تعاىل
  %s$Αt .. حروف ٩ =  %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y  :بناًء على املسألة املتناظرة   . .:٧٣ س  

&rΡt$O zyö×   = املعـىن      ،من سورة األعراف   ) ١٢(  يف اآلية    ، حروف ٩ يف حد وقفت 
$ tΑ :والدالالت عند قوله تعاىل    s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ،      ةوفصلت دالالِت هذه العبارة القرآني 

 ω :عن دالالت قوله تعاىل    r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( ،     ـةمعترباً العبـارة القرآني :  ω r& 

y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& (       جديٍد من املعاين والدالالت نة من     ،ابتداًء حلدومسألةً كاملةً مكو 
  .. حروف٧ =  )ÎŒø &r∆só?è7y ( . . حروف٧  =  &rω @n¡ófà‰y  :ركنني متناظرين

وهـل  . .!!! ما هو املعيار يف إدراك انتهاء حد املعىن وابتداِئـه ؟         :السؤال اآلن .. 
 ميتد ليجعل منها ركناً متنـاظراً مـع عبـارات           ،حدود تناظر حروف العبارة القرآنية    

  ..!!! متتد على كامل القرآن الكرمي ؟،أُخرى
 هو قراءةُ الـنص     ، ويف انتهاِئه  ،املعيار األول يف إدراك ابتداِء حد املعىن والدالالت       .. 

 ووفق مبـدِأ    ، ووفق مبدِأ عدِم اختالِفه مع نصوٍص قُرآنيٍة أُخرى        ،القرآينِّ وفق ثوابِت اللغة   
لقرآينُّ مطلق ال توجد    فالنص ا . ..عدِم وجوِد حروٍف زائدٍة عن املعىن املُراِد أو ناقصٍة عنه         

 وليس حباجة إىل نصوٍص أُخرى تضيف إليـه  ،فيه حروف زائدة عن الدالالت اليت حيملُها     



  

١٣٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وتأيت املعجزةُ العدديةُ كمؤشٍر يمكننا اسـتثماره يف        . .دالالٍت ال حيملُها بصياغته اللغوية    
  ..ملبادئ اليت حتدثنا عنها شريطةَ عدم خمالفة ا،معرفِة ابتداِء حد املعىن وانتهاِئه

 ليس حمصوراً بساحٍة محددة يف كتـاِب        ،وامتداد تناظر العبارِة القرآنية مع غريها     .. 
وما يحدد ذلك هو توافق     . . بل يمتد على كامِل مساحِة نصوِص القرآِن الكرمي        ،اِهللا تعاىل 

ة للنصة العدديثوابِت اللغة مع ظاهِر دالالِته ،األبعاِد اإلعجازي اليت نقرؤها وفق..  
  ..ولنأخذ مثاالً على ذلك اآليةَ الكرميةَ اليت ذكرتها يف سؤاِلك.. 
 tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ 

⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ  ]١٢ : األعراف [  

  .. داخل هذه اآلية الكرمية،األركان املتناظرة يف املسائل التاليةلننظر إىل .. 
 &rω @n¡ófà‰y    =حروف٧ ..  )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حروف٧ ..  

  %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y  = حروف٩ .  . %s$Αt &rΡt$O zyö×  = حروف٩ ..  
 zy=n)øFt_Í© ΒÏ⎯ Ρ¯$‘9  = حرفا١١ً .  . ρuzy=n)øGtµç… ΒÏ⎯ ÛÏ⎫⎦&  = حرفا١١ً ..  

 %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حرفاً ٢٣   
 %s$Αt &rΡt$O zyö× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í© ΒÏ⎯ Ρ¯$‘9  = حرفا٢٣ً ..  

 واضح بني كلِّ ركنني من أركان هذه – يف املعىن والدالالت –إنّ التناظر .. 
   : تتكونُ من أمرين،تقد ا إبليس لعنه اهللا تعاىلواخلريية اليت يع. .املسائل
  .. األمر األول هو اعتقاده أنَّ خلْقَه من النار شرف يتميز به عن آدم عليه السالم-
-هقابلُ ذلك  األمر الثاين هو اعتقادعليه السالم من طني نقيصةٌ ت آدم أنَّ خلق 
نة للركنني وكَاملُذا تناظراً يف جمموع احلروف ولذلك رأينا كيف ينعكس ه. .الشرف

   :املتناظرين التاليني
 zy=n)øFt_Í© ΒÏ⎯ Ρ¯$‘9  = حرفا١١ً .  . ρuzy=n)øGtµç… ΒÏ⎯ ÛÏ⎫⎦&  = حرفا١١ً ..  

  :لوحدهمن هذين األمرين أمٍر  اليت يعتقد ا تتفاضلُ عن أي وبالتايل فاخلرييةُ.. 
 %s$Αt &rΡt$O zyö× ΒiÏΖ÷µç  = حرفا١٢ً . . zy=n)øFt_Í© ΒÏ⎯ Ρ¯$‘9   =حرفا١١ً   
 %s$Αt &rΡt$O zyö× ΒiÏΖ÷µç   =حرفا١٢ً . . ρuzy=n)øGtµç… ΒÏ⎯ ÛÏ⎫⎦&  = حرفا١١ً   



  

١٣٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  هذا البعِد من منظاِر– هو  القرآنيِة العباراِت بني احلروِف يف جمموِعالتناظر. .إذاً.. 
لتنا– اإلعجازي عبارٍة حروِف والتفاضلُ بني جمموِع..ظٍر يف املعىن والدالالت انعكاس  

 تفاضلٌ عن جوهر التناظر يف املعىن – من منظار هذا البعد اإلعجازي – وأُخرى هو قرآنيٍة
  . .والدالالت

وتدخلُ العبارة القرآنية يف معادالت التناظر مع العبـارات األخـرى يف القـرآن            .. 
لنقف عنـد العبـارة    . .وعلى سبيل املثال  . .حيطُ ا إال اُهللا تعاىل     وفق حدوٍد ال ي    ،الكرمي

رأيناهـا تنـاظر    واليت   ، حرفاً ٢٣ =  %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y ( القرآنية    
يـة   داخل هـذه اآل   ، حرفاً ٢٣ =  %s$Αt &rΡt$O zyö× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í© ΒÏ⎯ Ρ¯$‘9  العبارة القرآنية 

  ..  لنرى جزءاً من تناظرها مع عبارات قرآنية أُخرى،الكرمية
  : تناظر عبارةً أخرى من السياق القرآين الالحق هلا،هذه العبارة القرآنية.. 
 %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حرفاً ٢٣   
 %s$Αt #$z÷ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õ™âρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# (  ]حرفاً ٢٣ = ] ١٨ : األعراف..  

$   هي سبب خروج إبليس،فاملعصية اليت يصورها الركن األول..  YΒρ â™ õ‹ tΒ 

# Y‘θ ãm ô‰ ¨Β (  ..ه الركن الثاينرصووهذا ما ي ..  
 تلقي الضوَء على ، تناظر عبارةً أخرى يف سورٍة أُخرى،وهذه العبارة القرآنية.. 

  :املسألِة ذاِتها
 %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حرفاً ٢٣   
 Βt$ ΒtΖuèy7y &rβ @n¡ófà‰y 9Ïϑy$ zy=n)øMà /Î‹u‰y“£ (  ]حرفاً ٢٣ = ] ٧٥ : ص..  

 تلقي الضوَء على ، تناظر عبارةً أخرى يف سورٍة أُخرى،وهذه العبارة القرآنية.. 
  :نتيجِة عدم االستجابِة ِلألمِر اإلهلي

 %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حرفاً ٢٣   
 ρu%è=ùΖu$ #$δ÷7ÎÜäθ#( /tè÷Òà3ä/ö 9Ï7tè÷ÙC ãt‰ßρA (  ]حرفا٢٣ً = ] ٣٦ : البقرة ..  

 تلقي الضوَء ، يناظر عبارةً قرآنية يف سورٍة أُخرى،وجزٌء من هذه العبارة القرآنية.. 
  :هالِة ذاِتأعلى املس
  Βt$ ΒtΖuèy7y &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (   =حرفا٢٠ً   



  

١٣٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Βt$ 9s7y &rω ?s3äθβt Βtìy #$9¡¡≈fÉ‰Ï⎪⎦t  ]حرفا٢٠ً = ] ٣٢ : احلجر ..  
 مع – وأي عبارة قرآنية يف كتاِب اِهللا تعاىل –وايةُ تناظر هذه العبارة القرآنية .. 
. . ولكننا نضرب بعض األمثلة لتبيان هذا البعد اإلعجازي، تتعلّق بعلم اهللا تعاىل،غِريها

$ tΑ رة القرآنيةفمثالً العبا s% O$ tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ  يف اآلية 
  تناظر عبارةً قرآنيةً أُخرى يف السياق القرآين السابق،الكرمية اليت حنن بصدد احلديث عنها

  :هلا
 %s$Αt &rΡt$O zyö× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í© ΒÏ⎯ Ρ¯$‘9 ρuzy=n)øGtµç… ΒÏ⎯ ÛÏ⎫⎦&   = حرفا٣٤ً   
 ρuΒt⎯ô zy¤Mô Βtθu≡—ÎƒΨãµç… ùs'éρ'9s≈¯×Í7y #$!©%Ï⎪⎦t zy¡Åãρÿ#( &rΡà¦|κåΝ  ]٣٤ =  ]٩ : األعراف 
  ..حرفاً

 يؤدي إىل ،يصوره الركن األول وهذا ما ،فرد األمر اإلهلي على اهللا سبحانه وتعاىل.. 
  .. وهذا ما يصوره الركن الثاين،خفِة املوازين وخسران النفس

 ωوكنا قد رأينا كيف أنَّ العبارة القرآنية ..  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& (  يف هذه اآلية 
  :مباشرة هلا  السابقِةالكرمية تناظر العبارة القرآنية األخرية من اآليِة

 9sΟó ƒt3ä⎯ ΒiÏ⎯z #$9¡¡≈fÉ‰Ï⎪⎥š  = حرفا١٤ً   
 &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حرفا١٤ً   

 .. مباشرةهلا  عبارةً أُخرى من اآلية السابقة – أيضاً –ونراها تناظر..  
 ùs¡|fy‰ßρÿ#( )ÎωH )Î/ö=ÎŠ§}    ]حرفا١٤ً =  ]١١ :األعراف . .  
 &rω @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆só?è7y (  = حرفا١٤ً   

 هي األخرى تدخلُ يف معادالت تناظٍر ال يعلم حدودها – كاملةً –واآليةُ الكرميةُ .. 
فعلى سبيل املثال تدخلُ يف معادلِة تناظٍر مع آيٍة كرمية يف السياق القرآين . .إالّ اُهللا تعاىل
  :السابق هلا
 (#θãèÎ7®?$# !$tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9Î) ⎯ÏiΒ óΟä3În/§‘ Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏµÏΡρßŠ u™!$u‹Ï9÷ρr& 3 Wξ‹Î=s% $̈Β tβρã©.x‹s?   

   حرفاً ٥٧ = ] ٣ : األعراف[ 
 tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ 

ΒÏ⎯ ÛÏ⎫⎦&   ]حرفا٥٧ً =  ]١٢ :األعراف ..  



  

١٣٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، اتباع أولياء من دون اهللا تعاىل       وعدم ،فاتباع األمر اإلهلي املُنزل من عند اهللا تعاىل       .. 
هذا االتباع  . . وهذا ما يصوره الركن األولُ يف هذه املعادلة        ، هلذه احلقيقة   اإلنسانِ تذكّرو

 حصل مـع إبلـيس      ا وليس كم  ،يكون من خالِل عدم رد األمر اإلهلي وعدم االستكبار        
  .. يف الركن الثايننراه وهذا ما ، األمر اإلهلي أمره اُهللا تعاىل بالسجود وردحينما

 تناظر آيةً كرميةً    – اليت حنن بصدد دراسة معادالت تناظرها        –وهذه اآليةُ الكرميةُ    .. 
  : يف سورٍة أُخرى،تلقي الضوَء على املسألة ذاا

 tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& × ö yz çµ ÷Ζ ÏiΒ © Í_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ 

ΒÏ⎯ ÛÏ⎫⎦&   ]حرفاً ٥٧ =  ]١٢ :األعراف   
 øŒ Î) uρ $ uΖ ù= è% Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) tΑ$ s% ß‰ ß∨ ó™ r& u™ ô⎯ yϑ Ï9 

zy=n)øM| ÛÏŠΖY$  ]حرفا٥٧ً = ] ٦١ :إلسراء ا ..  
ر هذه اآلية الكرمية وعباراا مع غِريها من عبارات يف عرض تناظوال أُريد اإلطالة .. 

نُ من و وكلُّ ما نعرضه ال يكَ، فنحن نأخذ أمثلةً لتبيان هذا البعد اإلعجازي،القرآن الكرمي
  .. من البحر مما يغرفُه رأس اإلبرِة هذا البعد اإلعجازي أكثرحدوِد

  :من سورة األنعام ) ٩٣(  هو اآلية ،ولنأخذ مثاالً آخر.. 
 ô⎯ tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& tΑ$ s% z© Çrρ é& ¥’ n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9 Î) Ö™ ó© x« ⎯ tΒ uρ 

tΑ$ s% ãΑ Ì“Ρ é' y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 3 öθ s9 uρ #“ t s? ÏŒ Î) šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ’ Îû ÏN≡ t yϑ xî ÏN öθ pR ùQ $# èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ 

(# þθ äÜ Å™$ t/ óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (# þθ ã_ Ì ÷z r& ãΝ à6 |¡ àΡ r& ( tΠ öθ u‹ ø9 $# šχ ÷ρ t“ øg éB z># x‹ tã Èβθ ßγ ø9 $# $ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβθ ä9θ à) s? 

’ n? tã «! $# u ö xî Èd, pt ø: $# öΝ çGΨ ä. uρ ô⎯ tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ tβρ ç É9 õ3 tF ó¡ n@  ]٩٣ : األنعام [  
 ، التالية داخل هذه اآلية الكرمية فقطاملتناظرةلننظر إىل املعادالت . .ومنعاً لإلطالة.. 

  : لنرى بأم أعيننا عظمةَ هذا البعد اإلعجازي يف كتاِب اِهللا تعاىل،دون أن نشرح ذلك
 ρuΒt⎯ô &rßø=nΝã ΒÏϑ£⎯Ç #$ùøItu“3 ãt?n’ #$!« .x‹É/¹$  = حرفا٢٦ً   
 ρu9sθö ?st“# )ÎŒÏ #$9à©≈=Îϑßθχš ûÎ’ îxϑyt≡NÏ #$QùRpθöNÏ  = حرفا٢٦ً ..  
 &rρ÷ %s$Αt &éρrÇ©z )Î<n’¥  = حرفا١٢ً .. . ρu9sΝö ƒãθyy )Î9s‹øµÏ «x©ó™Ö  =  حرفا١٢ً ..  
 &rρ÷ %s$Αt &éρrÇ©z )Î<n’¥ ρu9sΝö ƒãθyy )Î9s‹øµÏ «x©ó™Ö  = حرفا٢٤ً   
 ρuΒt⎯ %s$Αt ™y'éΡ“ÌΑã ΒÏW÷≅Ÿ Βt$! &rΡ“tΑt #$!ª 3  = حرفا٢٤ً ..  



  

١٣٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 )ÎŒÏ #$9à©≈=Îϑßθχš ûÎ’ îxϑyt≡NÏ #$QùRpθöNÏ  = حرفاً ٢٠   
 ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè /t$™ÅÜäθþ#( &rƒ÷‰ÏƒγÎΟó  = حرفا٢٠ً ..  
 /t$™ÅÜäθþ#( &rƒ÷‰ÏƒγÎΟó  = حرفا١٢ً . . &rz÷Ì_ãθþ#( &rΡà¡|6àΝã (  = حرفا١٢ً ..  
 /t$™ÅÜäθþ#  = حروف٦ .. . &rƒ÷‰ÏƒγÎΟ  = حروف٦   
 &rz÷Ì_ãθþ#  = حروف٦ .. . &rΡà¡|6àΝã (  = حروف٦ ..  
 ρu9sθö ?st“# )ÎŒÏ #$9à©≈=Îϑßθχš ûÎ’ îxϑyt≡NÏ #$QùRpθöNÏ ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè /t$™ÅÜäθþ#( &rƒ÷‰ÏƒγÎΟó  = 
   حرفا٤٦ً
 /Îϑy$ .äΖFçΝö ?s)àθ9äθβt ãt?n’ #$!« îxöu #$:øtp,dÈ ρu.äΨGçΝö ãt⎯ô ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ @n¡óFt3õ9Éçρβt  = حرفا٤٦ً ..  

 فهذا يقتضي أنه يتعلَّق ، ما دام احلرف القُرآينُّ اللبنةَ األوىل للمعىن:٣٨س 
  ..تعلُّقاً أعمق من تعلُِّق الكلمِة القرآنيِة ِبهذه املعجزة  ) ١٩( ِبمعجزِة العدِد 

حينما . . هو إحبار نحو السر األعمِق ِللبناء،ِة األوىلفاإلحبار باتجاه اللبن. .نعم.. 
حينما اُكتشفت . .ولكن. .اُكتشفت مكونات الذرِة نهضت املعِرفَةُ الِعلميةُ إىل سويٍة عالية
  ..مكونات مكوناِت الذرِة نهضت املعرفةُ الِعلميةُ إىل سويةٍٍ أعلى 

 يف القـرآِن    ١٩معجزة العـدد    ( ق الكَِلمِة القُرآنيِة ِبمعجزِة إحدى الكُبر       إنَّ تعلُّ .. 
بينما . . تعلُّق بسر الوصِف والتسميِة الذي حتمله هذه الكلمة        – كما رأينا    – هو   ،)الكرمي  

أي . . هذا السر   هو تعلُّقُها ِبِسر   ،تعلُّق احلُروِف املُكَونِة ِلهذِه الكلمِة ِبمعجزِة إحدى الكُبر       
  .  . وهي احلروف،بالسر األعمِق املتعلِّق باللبناِت األوىل ِللنص القُرآينِّ

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

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

فعلى .... .فيها القيمةُ العدديةُ ِللْحرِف متعلِّقةً مبجموِع وروِد هذا احلرِف يف القُرآِن الكرمي           
 وبعد ِحساِب عدِد مراِت وروِد      ،اِب احلرِف املرسوم  ذاِت املَنهِج الذي حتدثت عنه يف ِحس      

وبعد األخِذ باالعتباِر ترتيب هذه احلروِف ترتيباً تنازليـاً         . .كلِّ حرٍف يف كتاب اهللا تعاىل     



  

١٤٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

متّ الوصـولُ إىل    . . كمؤشِر ِهدايٍة  ِلقيمِة احلـرِف العدديـة        ،من األكثِر وروداً إىل األقل    
  :األجبدية التالية

  قيمته العددية  احلرف قيمته العددية  احلرف
  ١٥  س  ١  )  إ ، أُ،أ ( ، ء، ى،ا
  ١٦  د  ٢  ل
  ١٧  ذ  ٣  ن
  ١٨  ح  ٤  م
  ١٩  ج  ٥   ؤ،و
  ٢٠  خ  ٦   ×Í     ،1     ، ئ ،ي

  ٢١  ش  ٧   ـة ،ـه 
  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

 مثّ ، العدديِة ِللكلمِة بأنْ يستبدلَ كُلُّ حرٍف مرسوٍم بقيمِتِهويكونُ ِحساب القيمِة.. 
‰ î :مثالً كلمةُ. .بعد ذلك تجمع هذِه الِقيم العددية £ϑ pt èΧ  نةٌ منوحاء، ميم :مكو ، 

والعبارة . .٤٢ = ١٦ + ٤ + ١٨ + ٤ : وبالتايل قيمتها العددية هي، ودال،وميم
 Ú^θ :القرآنية Þ™ u‘ «! $# ،نة منكووالم، والم، وألف، والم، وواو، وسني، راء: م ، 
.... .٤٢ = ٧ + ٢ + ٢ + ١ + ٢ + ٥ + ١٥ + ٨ : وبالتايل قيمتها العددية هي،وهاء

ِة للنصِم العدديجمموِع الِقي الدخولُ ،فَِمن حبثي يف مسألة احلروِف هذه – يتم حسب –  
  .. وبغِريها من املعجزات، )١٩(  العدد إىل تعلُِّق هذا النص مبعجزِة



  

١٤١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..    أنْ ن دةَ    وهنا ال بالعددي مإىل أنَّ الِقي ِل واآليـات    شريب   ، للكلماِت واجلُمحـست 
 هل ال ، خصوصاً يف رسِم اهلمزِة،وجيب االنتباه إىل ذلك جيداً . .حسب احلروِف املرسومة  

 األِلف بقيمٍة عدديٍة     حرفِ  يف صف  حسب هل ت  .. حِسبت وإنْ. .تحسب حرفاً كما بينا   
. . )٦(  تـساوي   عدديـةٍ بقيمـةٍ  ،يف صف حرف الياء نربةً تحسب أم ، )١( تساوي  

  ..فالرسم القرآينُّ هو املعيار األولُ واألخري يف ذلك
  . .يف اآليتني الكرميتني التاليتني) أإذا ( لننظر إىل كلمة .. 
 (# þθ ä9$ s% uρ # sŒ Ï™ r& $ ¨Ζ ä. $ Vϑ≈ sà Ïã $ ¹G≈ sù â‘ uρ $ ¯Ρ Ï™ r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑ s9 $ Z) ù= yz # Y‰ƒ Ï‰ y`  ]٤٩ : اإلسراء [   
 (#θ çΡ% x. uρ šχθ ä9θ à) tƒ # x‹ Í← r& $ uΖ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $ \/# t è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯Ρ Ï™ r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑ s9    

  .] ٤٧ : الواقعة[                                                                            

# يف اآلية األوىل نرى أنَّ كلمةَ       ..  sŒ Ï™ r&   نةٌ منكَوهـا       : ممهزة فوق ألـف وقيمت 
 ألنها يف صف حرفِ    ،أيضاً  )١( تساوي   ومن مهزة على السطر وقيمتها       ، )١( تساوي  
  تـساوي  وقيمتـه    ومن حرف األلف     ، )١٧(  تساوي ومن حرف الذال وقيمته      ،األلف

  ..٢٠ = ١ + ١٧ + ١ + ١ =  &r™ÏŒs#  وهكذا فالقيمةُ العدديةُ هلذه الكلمِة. . )١( 
# بينما نرى أنَّ كلمةَ     ..  x‹ Í← r&      نةٌ منكَوها   فوق مهزة   : يف اآليِة الثانية مألف وقيمت 
 ، اليـاء   ألنها يف صف حرفِ    ، )٦( تساوي   ومن مهزة على نربة وقيمتها       ، )١( تساوي  
. . )١( تـساوي    ومن حرف األلف وقيمته      ، )١٧ ( تساوي ف الذال وقيمته  ومن حر 

  ..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 |Á tã ã≅ ö6 s% |MΖ ä. uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $#   ]٩١ : يونس [   
≈⎯ هذه الكلمةُ   . . t↔ ø9 !# u™        ها تساوينةٌ من مهزٍة قيمتكوحـرف   ومـن    ، )١( م
  حـرف  ومن، )٢( قيمته تساوي   والالم    حرف  ومن ،أيضاً  )١( تساوي  قيمته  ولف  األ

  ٧ = ٣ + ٢ + ١ + ١ =  ™u#!9ø↔t≈⎯   .. )٣( قيمته تساوي والنون 
مثل اهلمزة االستفهامية  ، ويف غِريها من احلاالت املشاة،مزة يف هذه الكلمةهلفا.. .

 MΡيف كلمة  r& u™  يف قوِله تعاىل:  (# þθ ä9$ s% |MΡ r& u™ |M ù= yè sù # x‹≈ yδ $ uΖ ÏG oλ Î;$ t↔ Î/ ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î* ¯≈ tƒ   
 : عن اهلمزة يف كلمةهاز نميعلينا أنْ ..هذه اهلمزة. . واليت تحسب حرفاً،] ٦٢ : األنبياء[ 



  

١٤٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ×β# u™ ö è%  ها على اهلمزة يف بدية الكلمات مثلاواليت متَّ قياس:  t yz# u™ 4 ،  tΠ yŠ# u™ ، 
 z⎯ tΒ# u™ ،  ×π tƒ# u™ 3 ،ًنا سابقاحرفاً كما بي بحسواليت ال ت ، فهي واأللف حرف 

   .. )١( تساوي العدديةُ  قيمته ،واحد
 :الكلمات مثل اهلمزة يف ،يف بداية الكلمة د حرفاًتع  الاليت  اهلمزةَأنَّوكنا قد بينا .. 
 t yz# u™ 4 ،  z⎯ tΒ# u™ ،  ×π tƒ# u™ 3 . . َّنا أنحني إضافة بقاء هذه اهلمزة يف الكلمةبي 

اهلمزة يف مثل  ،مرسوماً حرفاً  ال جيعلُ منها،إىل بداية الكلمة) و ( حرف العطف 
 ã :الكلمات yz# u™ uρ ،  z⎯ tΒ# u™ uρ ،  ×π tƒ# u™ uρ .. ُحرف العطففإضافة  )  إىل )و 

 t :الكلماتبداية  yz# u™ 4 ،  z⎯ tΒ# u™ ،  ×π tƒ# u™ 3 ، حرفاً ال جيعلُ من هذه اهلمزِة 
  .. ذاِتها الكلمِةيف أصِلليست حرفاً مرسوماً   ألنَّ هذه اهلمزةَ،مرسوماً
 Ν : كلمـةِ  وواضح أنَّ اهلمزةَ يف   ..  ä3 tF ÷ƒ u™ u‘ r& ،   ِويف كلمـة :  Ο çF ÷ƒ u™ u‘ r& ،  ويف 
$!  :كلمة tƒ ö™ ”9 $# 4      ةحرفاً  ، ويف غِريها من احلاالت املُشا عدـة      مرسوماً  تالعددي ـهقيمت 

  . . )١( تساوي 
 ö≅ è% öΝ ä3 tF ÷ƒ u™ u‘ r& ÷β Î) öΝ ä38 s? r& Ü># x‹ tã «! $# ÷ρ r& ãΝ ä3 ÷G s? r& èπ tã$ ¡¡9 $# u ö xî r& «! $# tβθ ãã ô‰ s? β Î) óΟ çFΖ ä. 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹  ]٤٠ : األنعام [   
 ö≅ è% óΟ çF ÷ƒ u™ u‘ r& ÷β Î) x‹ s{ r& ª! $# öΝ ä3 yè øÿ xœ öΝ ä. t≈ |Á ö/ r& uρ tΛ s⎢ yz uρ 4’ n? tã Ν ä3 Î/θ è= è% ô⎯ ¨Β îµ≈ s9 Î) ç ö xî «! $# 

Ν ä3‹ Ï? ù' tƒ Ïµ Î/ 3 ö ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# ¢Ο èO öΝ èδ tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ  ]٤٦ :عام األن [   
 ô‰ s% |M ø% £‰ |¹ !$ tƒ ö™ ”9 $# 4 $ ¯Ρ Î) y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  ]١٠٥ : الصافات [   

 ، ومعيار حتديِد هويِتـهِ    ،معيار اعتباِر احلرِف حرفاً يف كتاِب اِهللا تعاىل       . .لنافكما قُ .. 
  ..هو القرآنُ الكرمي ذاته

 هلا تعلُّقُها بترتيـِب جممـوِع وروِدِه يف   ،للحرِف قُلْت إنَّ القيمةَ العدديةَ     :٤٠س  
 يف القـرآِن  جماميع ورود احلروف  فهل هناك توازنٌ ِنسيب معين بني       .... .القرآِن الكرمي 

  .. وبني الِقيِم العددية هلا ؟،الكرمي
 وبني  ، جهةٍ ال يوجد توازنٌ ِنسيب بني الِقيِم العدديِة ِللحروِف إىل بعِضها من          . .ال.. 

فَحرف األِلِف مثالً يبتعد    . .جماميِع وروِد هذه احلروِف يف كتاِب اِهللا تعاىل من جهٍة أُخرى          
     وروِدِه عن احلرِف التايل له جموعالالم   ،م وروِد عـدٍد       ، وهو حرف جمموع ِبقيمٍة تفوق 



  

١٤٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

كَمؤشٍر . .ولكن. .اربة وهناك مجاميع وروٍد متق    ...من احلروِف جمتمعةً يف القرآِن الكرمي     
  . . احلرف األكثر وروداً يسبق بقيمِتِه العدديِة احلرف األقلَّ وروداً:عام

فهـذان احلرفـان    . . هي بني حرفَي الكاِف والتاِء املبسوطةِ      ،وهناك حالةٌ واحدةٌ    .. 
 نسبةُ الفاِرق بني     حبيثُ تكونُ  ،متقاربان ِجداً جداً يف مجموعي وروِدِهما يف القرآِن الكرمي        

ويسبق حرف التاِء املبسوطِة حرف الكاِف .. . وميكن إمهالُها،جمموعي وروِدمها ال قيمةَ هلا
 فقد متَّ ترجيح حرِف الكاِف علـى  ، وعلى الرغِم من ذلك،ِبهذِه النسبِة الضئيلِة ِجداً جداً 

 حرِف التاِء املبسوطِة يف كتـاِب اهللا         العتباراٍت تتعلّق مباهيِة ورودِ    ،حرِف التاِء املبسوطة  
 كبديٍل  – أحياناً   –يف الرسِم القرآينِّ     ورود التاِء املبسوطِة     ..من هذه االعتبارات  .. .تعاىل

  ..داً جداً بينهما وذلك بعدِد مرات وروٍد يفوق هذه النسبةَ الضئيلةَ ِج،عن التاِء املربوطة
 هو النتائج اليت وصـلنا      ، ويف األجبديِة ِبكاِمِلها   ،املعيار األخري بني هذيِن احلرفني    ... 

 وذلك من خـالِل آالِف األمثلـِة الـيت          ،فهذه النتائج تؤكِّد حقيقةَ هذه األجبدية     . .إليها
وفوق ذلك من ِخالِل ِمفتاِح معجزِة إحدى الكُبر كما سنرى إنْ شاَء            . .كُتيبعرضتها يف   
  ..اُهللا تعاىل
 ..  ال حيملُ إالّ هذه األجبدية        فأنا ملْ أزعم أنَّ القرآنَ الكرمي . .     أنَّ الكـشف وملْ أزعم

. . متوقّف على اختياِر هذه األجبديِة ذا الترتيـب        ، اُهللا تعاىل إليه   هدايناإلعجازي الذي   
  .. وفق ترتيٍب ما،فأي إنساٍن يستطيع اإلتيانَ بأجبديٍة ما

 وحقيقةَ املعجزِة القرآنيِة اليت تـبىن       ،رِمي ِلهذِه األجبدية  إنَّ حقيقةَ حمِل القرآِن الك    .. 
 واملبنيـة   ، اليت سنراها إن شاَء اُهللا تعاىل      ، تكمن يف احلقائِق اإلعجازيةِ    ،على هذه األجبديةِ  
  ..على هذه األجبدية

   ماذا وجدت يف الِقيِم العدديِة للنص القرآينِّ من تعلٍّق ِبمعجـزِة العـددِ             :٤١س  
  ..؟ ) ١٩  (

 : وهي، هو اآليةُ األوىل يف ِكتاِب اِهللا تعاىل، )١٩( معلوم أنّ ِمفتاح معجزِة العدد .. 
 ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#   ]نةٌ من .. .] ١ : الفاحتةكوحرفاً ) ١٩( فهذِه اآليةُ م، 

  . . )١٩( د  كلُّ كلمٍة منها هلا تعلُّقها بالعد،ومكونةٌ من أربِع كلمات



  

١٤٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

   ِمن املروِر ِمن اآليـة     ، )١٩( ومن جهٍة أُخرى ال بد للدخوِل إىل معجزِة العدد          .. 
 فنص هذه اآلياِت الكرميِة هو الباب الـذي         ..يف سورِة املدثر   ) ٣٧( إىل اآليِة    ) ٣٠ ( 

 هو اآليـةُ    – كما قلنا    – وِمفتاح باِب هذه املعجزة      ،ترى منه هذه املعجزةُ واهلدف منها     
 ÉΟ :الكرمية ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  . .  

 ..نِة ِلهذا النصِة ِللحروِف املُكوِم العدديِبِحساِب الِقي تولذلك قُم:   
 æt=nöκp$ @Î¡óèyπs ãt³|u   = ١١٤  
 $ tΒ uρ !$ uΖ ù= yè y_ |=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ω Î) Zπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ   $ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ öΝ åκ sE £‰ Ïã ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. 

z⎯ É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# yŠ# yŠ ÷“ tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ $ YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿω uρ z>$ s? ö tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ   tΑθ à) u‹ Ï9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚ z £∆ tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# uρ !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ pκ Í5 

Wξ sW tΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ‘≅ ÅÒ ãƒ ª! $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ “ Ï‰ öκ u‰ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 $ tΒ uρ ÞΟ n= ÷è tƒ yŠθ ãΖ ã_ y7 În/ u‘ ω Î) uθ èδ 4 $ tΒ uρ 

δÏ‘} )Îω ŒÏ.øt“3 9Ï=ù6t³|Î    = ١٥٢٦   
 .xξ ρu#$9ø)sΚuÌ  = ٤٧   
 ρu#$9©‹ø≅È )ÎŒø &rŠ÷/tt    =٦٨   
 ρu#$9Á6öxË )ÎŒs#! &r™óxt  = ١١٣   
 )ÎΞ¨κp$ }Zn÷‰y“ #$9ø3ä9yÎ  = ٨٠   
 Ρt‹Éƒ\# 9jÏ=ù6t³|Î  = ٧٧   
 9Ïϑy⎯ ©x$!™u ΒÏΖ3äΟó &rβ ƒtGt)s‰£Πt &rρ÷ ƒtGt'rz¨t  = ١٦٠   

  :وهكذا فالقيمةُ العدديةُ للنص كامالً هي.. 
٥٢١٨ = ١٦٠+٧٧+٨٠+١١٣+٦٨+٤٧+١٥٢٦+١١٤  

  :دونَ زيادٍة أو نقصان ) ١٩( هذه القيمةُ من املضاعفاِت التامِة للعدد .. 
  . .  ؟١١٥، ،١٩ : فما مها العددان .....   ١١٥ × ١٩ = ٢١٨٥ 

 وهو جمموع حروِف اآليِة الكرميـِة       ، ومفتاحها ،هو أساس املعجزةِ   ) ١٩( العدد  .. 
هو القيمةُ العدديةُ    ) ١١٥( والعدد  .... . 0Î¡óΟÉ #$!« #$9§q÷Ηu≈⎯Ç #$9§mÏŠΟÉ   :ِمفتاح املعجزةِ 

  ..١١٥ =  0Î¡óΟÉ #$!« #$9§q÷Ηu≈⎯Ç #$9§mÏŠΟÉ   :ِلحروف هذِه اآليِة الكرمية



  

١٤٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ةُ وهو اآلي  ،مبفتاِح هذه املعجزة  يتعلّقان تعلّقاً كامالً     ) ١١٥ ( ، )١٩( فالعددان  .. 
 ÉΟ األوىل يف كتاِب اِهللا تعاىل     ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#  . .    هـو   ) ١٩( حيث العـدد

 وجـداؤمها   ...هو جمموع القيِم العدديِة هلذه احلروف      ) ١١٥(  والعدد   ،جمموع حروِفها 
 وهو اآليات اليت رأيناها يف سورة       ،للباب الذي ترى منه هذه املُعجزة     يتعلّق بالنص املُصور    

 كما – حيثُ القيمةُ العدديةُ حلروِف هذا النص  ، )٣٧( إىل اآلية    ) ٣٠(  من اآلية    ،املدثِّر
     ..٢١٨٥ = ١١٥ × ١٩  : هي–رأينا 

الذي هو الباب الذي ترى منه هـذه املعجـزةُ          ( القيمةُ العدديةُ هلذا النص     . .إذاً.. 
 ÉΟ : تساوي ِجداَء جمموِع حروف اآليـةِ      ، العددية هذه القيمةُ . .)واهلدف منها    ó¡ Î0 «! $# 

Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#   – هذه الباب ِة هلا– اليت هي ِمفتاحيف القيمِة العددي . .  
من جهـٍة   ِمفتاِحها   وبني   ،من جهةٍ وهنا تظهر العالقةُ جليةً بني باِب هذه املُعجزِة         .. 
 كتاِب اِهللا   يف  )١٩(  العدد   مبا حيملُ من دالالٍت تؤكِّد معجزةَ     ومن هذا الباب    . .أُخرى
  .. نستطيع الدخولَ إىل معجزِة إحدى الكُبر،وذا اِملفتاح ،تعاىل

 وهي اآلية ،ولو عدنا إىل اآليِة الكرميِة يف بدايِة النص املُصور لباِب هذه املعجزة.. 
  ومطابقةً، )١٩(  لرأينا قيمتها العدديةَ من مضاعفاِت العدد ،اليت تصور أساس املعجزة

  ..متاماً ِلعدِد سوِر القرآِن الكرمي
 æt=nöκp$ @Î¡óèyπs ãt³|u   = ٦ × ١٩= ١١٤  

y7 :ولو أخذنا العبارة القرآنية..  Ï9≡ sŒ    Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡    ] ٢ :البقـرة[ ، 
ا أنَّ قيمتهـا     لرأين ، كونه ال ريب فيه    ،واملصورة جلوهر متيز كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي       

  ..العددية مساويةٌ متاماً لعدِد سور القرآن الكرمي
   Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡    ]٦ × ١٩ = ١١٤ =  ]٢ :البقرة  

…  :نا العبارة القرآنية  ذولو أخ ..  çµ ¯Ρ Î) uρ ë=≈ tG Å3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã    ]رة   ، ]٤١ :فصلتواملـصو
 y7 : القرآنيـة   وكذلك العبـارة   ،)آن الكرمي   القر(  تعاىل    اهللاِ لكتاِب Ï9≡ sŒ â ö∆ r& «! $# ÿ… ã& s! t“Ρ r& 

óΟ ä3 ö‹ s9 Î) 4    ]ةَ لكلٍّ منهما مساويةٌ متاماً لعـدِد سـور             ، ]٥ :الطالقلرأينا أنَّ القيمةَ العددي 
  ..القرآن الكرمي
 ρu)ÎΡ¯µç… 9s3ÅGt≈=ë ãt“Ìƒ“Ö    ]٦ × ١٩ = ١١٤=   ]٤١ :فصلت  



  

١٤٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Œs≡9Ï7y &r∆öâ #$!« &rΡ“t!s&ã…ÿ )Î9s‹ö3äΟó 4    ]٦ × ١٩ = ١١٤ =  ]٥ :الطالق  
 ، وحسبنا ِقيمتها العدديةَ   ، مع حذِف املُكرر   ،لو أخذنا الفواِتح النورانيةَ   .... .اآلن.. 
  : )١٩ × ١٩(  :أي. . ِجداَء أساِس هذِه املُعجزِة يف نفِْسِه:لوجدناها

  $Ο !9#   =٧، ، üÈ ýϑ !9#   =٢٩، ،  !9# 4   =١١،،   ýϑ !9# 4  = ١٥،،   
 2!γ‹èÿÈü   = ٣ × ١٩ = ٥٧،،  Ûµ  = ٣٣،،  Û¡ûΟ$   = ٤٥،،    
 û§Û 4  = ٤١،،  û§ƒ  = ٢١،،  üÉ 4  = ٢٢،،  üΝm  = ٢٢،،  
  ý, û¡ ÿã  = ٤١،،  úX 4  = ١٤،،  úχ 4  = ٣..  

٣٦١ = ٣+١٤+٤١+٢٢+٢٢+٢١+٤١+٤٥+٣٣+٥٧+١٥+١١+٢٩+٧  
١٩ × ١٩ = ٣٦١  

 توصلت إىل قانوٍن ، )١٩(  ومبفتاِحها الذي ِسره العدد ،من باب هذه املُعجزة..... 
 أنَّ النصوص القرآنيةَ املتكاملةَ يف : مفاده،يف كُلِّ حرٍف من حروِفهحيِملُه القرآنُ الكرمي 
 يكُونُ مجموع الِقيِم العدديِة حلروِفها ِمن ، وإن كانت متباعدةً،املعىن والدالالت

  ..دونَ زيادٍة أو نقصان ) ١٩( املُضاعفاِت التامِة للعدد 
 ، اكتشفنا قانوناً يف ِكتاِب اِهللا تعاىل:كيف نقولُ. .!!!!!!قُلْت قانون . .:٤٢س 

  ..يف الوقِت الذي ال ميِكننا فيه اإلحاطَةُ ِبِكتاِب اِهللا تعاىل ؟
 أو حىت ، ال يعين اإلحاطَةَ ِبكتاِب اِهللا تعاىل،اكتشاف القانوِن يف القرآِن الكرمي. .

 يشهدها اإلنسانُ ويعلَم ،فاملعجزةُ كما ذَكَرنا.. .بتعيناِت هذا القانون يف ِكتاِب اِهللا تعاىل
كنه يف الوقِت ذاِتِه ال  ول، وأنها ناموس خاِرق ِللناموِس الذي اعتاد عليه البشر،أنها معجزةٌ
  ..فبني يدي آالف األمثلِة من ِكتاِب اِهللا تعاىل تؤكِّد ِصحةَ ما أذهب إليه. .يحيطُ ِبها
 ، ِلنحسِب القيم العدديةَ لثالِث آياٍت متتاليٍة يف سورِة البقرة...انظر إىل هذا املثال.. 

  . .املوتىتصور مسألةً كاملةً هي مسألةُ إحياِء 
 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù= ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) 

}‘ În/ u‘ ” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡ r& ⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ 

Ä§ ôϑ ¤±9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©! $# t x x. 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# 

#$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t  ]١٠٠٧ = ] ٢٥٨ : البقرة   



  

١٤٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# 

y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 

5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%      

   ١٧٦٩ = ] ٢٥٩ : البقرة[
 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% öΝ s9 uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ 

⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

_y6t≅9 ΒiÏ]÷κå⎯£ _ã“÷™[# OèΟ¢ #$Š÷ããγß⎯£ ƒt'ù?ÏΨo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ ̈#$!© ãt•Íƒ“î my3Å⎧Λ×   ]٢٦٠ : البقرة [ 
 =١٠٦٢    

 واليت تصور لنا مسألةً تتعلّق بإحياِء ،هذه املسألةُ الكاِملةُ يف ظاِهِر صياغَِتها اللغويِة.. 
 أي من املضاعفات ،ِة ِلحروِفها يؤكِّد أنها مسألةٌ كاملةمجموع الِقيِم العددي ...املوتى

  :دون زيادة أو نقصان ) ١٩( التامة للعدد 
٣٨٣٨ =  ١٠٦٢ + ١٧٦٩ + ١٠٠٧  

٢٠٢ × ١٩ = ٣٨٣٨  
 ..جرها مإىل الذِّهِن أن صادفةقد يتبادرم د. .إىل هذه املسألِة لو نظرنا. .ولكن 
  . .ةً من مسألتني كاملتني مكونلرأيناهاالكاملِة 
 وهدفُه ليس البحثَ ، فاملُحاِجج فيها كافر، هي اآليةُ األوىل ِلوحِدهااملسألة األوىل.. 
   :ولذلك فهي ِلوحِدها مسألةٌ كاملة ،إنما هو كافر بإحياِء اهللا تعاىل للموتى ،عن حقيقة
 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù= ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) 

}‘ În/ u‘ ” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡ r& ⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ 

Ä§ ôϑ ¤±9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©! $# t x x. 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# 

#$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t   ]٥٣ × ١٩ =  ١٠٠٧   =  ]٢٥٨ :البقرة   
 فاالستفسار عن ، هي جمموع اآليتني الثانية والثالثة يف هذا النص الثانيةواملسألة.. 

 ومقران ، والسائالن فيهما مؤمنان،إحياء املوتى فيهما هدفُه البحثُ عن كيفيِة إحياِء املوتى



  

١٤٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. . وما يسأالن عنه هو كيفية إحياء املوتى، وال يشكّان يف ذلك،بإحياِء اهللا تعاىل للموتى
  ..لذلك نرى أنّ جمموع القيِم العدديِة هلما مسألةٌ كاملة

 ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# 

y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 

5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%     
   ١٧٦٩ =  ]٢٥٩ : البقرة[                                                              

 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% öΝ s9 uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ 

⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

_y6t≅9 ΒiÏ]÷κå⎯£ _ã“÷™[# OèΟ¢ #$Š÷ããγß⎯£ ƒt'ù?ÏΨo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ ̈#$!© ãt•Íƒ“î my3Å⎧Λ×    ]٢٦٠ :البقرة[  
 =١٠٦٢    

١٤٩ × ١٩ = ٢٨٣١ = ١٠٦٢ + ١٧٦٩   
لرأيناها مكَونةً  ،اليت هي لوحدها مسألة كاملة ،ولو نظرنا يف اآليِة األوىل لوحِدها.. 

  .. تصدق تكاملَ كلٍّ منهما معجزةُ إحدى الكُبر،لتنيمن مسألتني كام
 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù= ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) 

‘u/nÎ‘} #$!©%Ï” ƒãsó‘Ç⎯ ρuƒãϑÏ‹Mà %s$Αt &rΡt$O &éró©Ä⎯ ρu&éΒÏ‹Mà (   = ٢٥ × ١٩ = ٤٧٥    
 tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ Ä§ ôϑ ¤±9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# 

ùs6çγÎM| #$!©%Ï“ .xxt 3 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t  = ٢٨ × ١٩ = ٥٣٢    
 وذلك باالنتقال ،وِب حماججِته غير إبراهيم عليه السالم من أسل،لِة الثانيِةأفَِفي املس.. 

يف املسألة  إىل احملاججة بالشمِس وإتياِنها ،من احملاججِة بإحياِء املوتى يف املسألِة األوىل
 يف حد جديد  حيث بدأَ،تغيري يف أسلوب املخاطبة ولذلك نرى أنه عند هذا ال..الثانية

 إحدى  معجزِةيدةً يف معياِرلةً جدأ نرى مس.. عند هذا احلد اجلديد..املعىن والداللة
  ..الكُبر



  

١٤٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 øŒ : يف اآليِة الثالثِة من هذا النص،ولو نظرنا إىل قَوِل إبراهيم عليه السالم..  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 $# ( ، عن قوِل تجتلرأيناه استفساراً عن مسألٍة ن 
$ tΑ : األوىل من هذا النصيف اآليِة ،الذي حاجه s% O$ tΡ r& ⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( . . ولذلك نرى

 كوما ضمن إطار ،أنّ معجزةَ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ هاتني العبارتني القرآنيتني
   ..مسألٍة كاملة

 %s$Αt &rΡt$O &éró©Ä⎯ ρu&éΒÏ‹Mà (   =٧٤    
 ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/öt≡δÏ↵ΟÞ ‘u>bÉ &r‘ÍΡÏ‘ 2Ÿ‹ø#y ?èsó‘Ç #$9øϑyθöAt’4 (   =١٩٢    

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٩٢ + ٧٤      
وما يمِعن يف اإلعجاِز ويثبت أنّ . .أعتقد أنّ احتمالَ املصادفِة بات بعيداً ِجداً جداً.. 

↵ Ο هو ورود كلمِة ،رسم القرآِن الكرِمي توقيفي بأمٍر ِمن اِهللا تعاىل Ïδ≡ t ö/ Î) يف هذا ا  لنص
وأنّ كلمةَ العظاِم يف اآليِة . . كونَ النص من سورِة البقرة، دونَ حرِف ياء،أربع مرات

   رِف أِلٍف بني حريف الظاء وامليم أي بوجوِد ح،الثانيِة من النص أتت على غِري العادة
 Θ$ sà Ïè ø9 $# . .ة حمسوبةٌ بناًء على هذا الرسمالعددي مأنّ الِقي ل من املمكن فه. .وطبيعي

↵ Οأن نتصور إضافةَ حرِف ياٍء إىل كلمة  Ïδ≡ t ö/ Î)  حرِف ،يف هذه املواضع أو حذف 
$ Θاألِلِف من كلمة  sà Ïè ø9 $#  القرآينَّ وهكذا .... .؟ من نرى كيف أنَّ الرسم توقيفي

  .. اليت نراها ليست مصادفةً أبداًأنَّ احلقائق العدديةَ و،عند اهللا تعاىل
يف سورِة املائدة مخس آياٍت متتالياٍت تصور مسألةً كاِملَةً يف . .ولنأخذْ ِمثاالً آخر. .

  . . ورحلِة منهِج اِهللا تعاىل بينها،موضوِع الرساالِت السماويِة الثالِث
 * ô‰ s) s9 uρ x‹ yz r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) $ uΖ ÷W yè t/ uρ ÞΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO $# u |³ tã $ Y7‹ É) tΡ ( tΑ$ s% uρ ª! $# 

’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yè tΒ ( ÷⎦ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# Ν çGΨ tΒ# u™ uρ ’ Í? ß™ ã Î/ öΝ èδθ ßϑ è? ö‘ ¨“ tã uρ 

ãΝ çG ôÊ t ø% r& uρ ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym ¨β t Ïe Ÿ2 c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ à6 ¨Ζ n= Åz ÷Š _{ uρ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# 4 ⎯ yϑ sù t x Ÿ2 y‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $#    
   ١٥١٦ = ] ١٢ : املائدة[



  

١٥٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ yϑ Î6 sù Ν Íκ ÅÕ ø) tΡ öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝ ßγ t/θ è= è% Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθ èù Ìh pt ä† zΟ Î= x6 ø9 $# ⎯ tã 

⎯ Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β   (#θ Ý¡ nΣ uρ $ yà ym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ã Ïj. èŒ ⎯ Ïµ Î/ 4 Ÿω uρ ãΑ# t“ s? ßì Î= ©Ü s? 4’ n? tã 7π oΨ Í← !% s{ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ω Î) Wξ‹ Î= s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ ( 

ùs$$ãô#ß ãt]÷κåΝö ρu#$¹ôxxô 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ= #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎥š  ]١٠١١ = ] ١٣ : املائدة   
 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 $# u™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 |’ ôθ y™ uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ 

2Ÿ$Ρçθ#( ƒtÁóΨoèãθχš  ]٧٧٩ = ] ١٤ : املائدة   
 Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u™ !$ y_ $ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ öΝ ä3 s9 # Z ÏW Ÿ2 $ £ϑ ÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθ à øƒ éB z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# (#θ à ÷è tƒ uρ ∅ tã 9 ÏV Ÿ2 4 ô‰ s% Ν à2 u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ 

Β•7Î⎫⎥Ñ  ]٦٣٠ = ] ١٥ : املائدة   
 “ Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Ν ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# 

)Î<n† #$9Ψ–θ‘Í /Î*ÎŒøΡÏµÏ⎯ ρuƒtγô‰ÏƒγÎΟó )Î<n’4 ÀÅu≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5  ]٥٤٨ = ] ١٦ :ئدة املا    
 يكَونُ مجموعاً متعلّقاً مبعجزِة ،القيم العدديةُ ِلحروِف نص هذه املسألِة الكاملِة.. 

  . . دون زيادٍة أو نقصان، )١٩( أي من املضاعفاِت التامِة للعدد . .إحدى الكُبر
٢٣٦ × ١٩ = ٤٤٨٤ = ٥٤٨ + ٦٣٠ + ٧٧٩ + ١٠١١ + ١٥١٦  

 لرأينامها مسألةً ، لو نظرنا إىل اآليِة األوىل والثانيِة فيها،الكاملِةيف هذه املسألِة .. 
 هذا ، ترتبطُ برحلِة بين إسرائيلَ مع الرسالِة السماويِة األوىل من الرساالِت الثالث،كاملةً

  ..التكاملُ تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر
 * ô‰ s) s9 uρ x‹ yz r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) $ uΖ ÷W yè t/ uρ ÞΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ó© o_ øO $# u |³ tã $ Y7‹ É) tΡ ( tΑ$ s% uρ ª! $# 

’ ÎoΤ Î) öΝ à6 yè tΒ ( ÷⎦ È⌡ s9 ãΝ çF ôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ãΝ çF ÷ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# Ν çGΨ tΒ# u™ uρ ’ Í? ß™ ã Î/ öΝ èδθ ßϑ è? ö‘ ¨“ tã uρ 

ãΝ çG ôÊ t ø% r& uρ ©! $# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ ym ¨β t Ïe Ÿ2 c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ à6 ¨Ζ n= Åz ÷Š _{ uρ ;M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# 4 ⎯ yϑ sù t x Ÿ2 y‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $#    

   ١٥١٦ =  ]١٢ : املائدة[
 $ yϑ Î6 sù Ν Íκ ÅÕ ø) tΡ öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝ ßγ t/θ è= è% Zπ u‹ Å¡≈ s% ( šχθ èù Ìh pt ä† zΟ Î= x6 ø9 $# ⎯ tã 

⎯ Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β   (#θ Ý¡ nΣ uρ $ yà ym $ £ϑ ÏiΒ (#ρ ã Ïj. èŒ ⎯ Ïµ Î/ 4 Ÿω uρ ãΑ# t“ s? ßì Î= ©Ü s? 4’ n? tã 7π oΨ Í← !% s{ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ω Î) Wξ‹ Î= s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ ( 

ùs$$ãô#ß ãt]÷κåΝö ρu#$¹ôxxô 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ= #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎥š   ]١٠١١ =  ]١٣ :املائدة   



  

١٥١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٧ × ١٩ × ١٩ = ٢٥٢٧ = ١٠١١ + ١٥١٦  
 تتعلّق برحلِة الذين ،ولو نظرنا إىل اآليِة الثالثِة يف هذا النص لرأينا مسألةً كاملةً.. 

 وتصدق هذا ، من بني الرساالِت الثالث،اويِة الثانيةقالوا إنا نصارى مع الرسالِة السم
  ..التكاملَ أيضاً معجزةُ إحدى الكُبر

 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 $# u™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 |’ ôθ y™ uρ ÞΟ ßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ 

2Ÿ$Ρçθ#( ƒtÁóΨoèãθχš  ]٧٧٩ =  ]١٤ : املائدة   
٤١ × ١٩ = ٧٧٩   

 ..ران حقيقةَ ،ولو نظرنا إىل اآليتني الرابعِة واخلامسِة يف هذا النصصولرأينامها ت 
بشريِة مجعاء اتباع نوِرِه للخروِج من الظلماِت إىل  وأنه يطلَب من ال،منهِج الرسالِة اخلاِتمِة

  . .ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق هذا التكامل. .النور
 Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u™ !$ y_ $ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ öΝ ä3 s9 # Z ÏW Ÿ2 $ £ϑ ÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθ à øƒ éB z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# (#θ à ÷è tƒ uρ ∅ tã 9 ÏV Ÿ2 4 ô‰ s% Ν à2 u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ 

Β•7Î⎫⎥Ñ  ]٦٣٠ =  ]١٥ : املائدة   
 “ Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Ν ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# 

)Î<n† #$9Ψ–θ‘Í /Î*ÎŒøΡÏµÏ⎯ ρuƒtγô‰ÏƒγÎΟó )Î<n’4 ÀÅu≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5   ]٥٤٨  = ]١٦ :املائدة    
٦٢ × ١٩ = ١١٧٨ = ٥٤٨ + ٦٣٠  

 #θوعلى سبيِل املثاِل يف اآلية الرابعِة من هذا النص نرى كلمة ..  à ÷è tƒ uρ  مرست 
فهلْ من املمكن أن نتصور . . مبا خياِلف القواعد اليت اعتدنا عليها،بزيادِة أِلف يف ِنهايتها
لك يؤدي إىل اختالِل امليزاِن املطلِق يف  ألنّ ذ،طبعاً من املستحيل. .حذف هذا احلرف ؟

  .. والذي نرى جانباً منه،القرآِن الكرمي
 هلْ هناك من مؤشراٍت يف ظاِهِر الصياغِة اللغويِة للنص القرآينِّ على :٤٣س 

  ..  ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر ؟قبلَ تأكيِد هذا التكامِل يف ،ِبدايِة املسائِل الكاملِة وايِتها
املشكلةُ تكمـن يف    . .ظاِهر دالالِت النص القرآينِّ ال يمِكن أن يتعارض مع باِطِنهِ         .. 

    راِتنا حولَ دالالِت هذا النصنا خاِطئةً   . .تصوراتحبقيقـِة     ،فحينما تكونُ تصو نـصطَِدم 



  

١٥٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

      إليها املعجزةُ العددي شرياِت اليت تـة ..ةُ يف القرآِن الكرمي دالالِت الكليإنَّ الدالالت العددي  
. . وهذا مكْمن أمهيِتها وابتعاِدها عن األهواِء املُسبقِة الصنع        ،مجردةٌ عن التصوراِت املسبقة   

 لنسمو يف   ،فنحن من خالِل هذه األحباِث نبحثُ عن معايري مجردٍة قَدر اإلمكان          . .لذلك
  .. من السويِة اليت حنن فيها إىل أكثر،تصوراِتنا ألدلِة القرآِن الكرمي

بالتأكيد هناك مؤشرات ظاِهرةٌ يف ظاِهِر صياغِة النص القرآين تساِعدنا على تصوِر            .. 
 الذي يصور مسألةً كاِملةً     ،ِلننظر إىل قوِل اِهللا تعاىل التايل     . .ابتداِء املسائِل الكاملِة وانتهاِئها   

 وكما يؤكِّد ذلك البعد اإلعجـازي يف معجـزِة          ،ياغِتِه اللغوية كما هو ظاهر يف ظاهِر صِ     
  . .إحدى الكُبر
 ùs6t±¤öΡt≈µç /Îóä=n≈ΟA my=ÎŠΟ5  ]٧ × ١٩ = ١٣٣  = ] ١٠١ : الصافات  
 $ ¬Η s> sù x n= t/ çµ yè tΒ z© ÷ë ¡¡9 $# tΑ$ s% ¢© o_ ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“ u‘ r& ’ Îû ÏΘ$ uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çt r2 øŒ r& ö ÝàΡ $$ sù # sŒ$ tΒ 

2” t s? 4 tΑ$ s% ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ö≅ yè øù $# $ tΒ ã tΒ ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u™ !$ x© ª! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#    
  ٦٤٥=    ]١٠٢ :الصافات[ 

 ùs=nϑ£$! &r™ó=nϑy$ ρu?s#©&ã… 9Ï=ùfy7Î⎫⎦È   ]١٠٩=   ]١٠٣ :الصافات  
 ρuΡt≈‰yƒ÷Ψo≈µç &rβ ƒt≈¯*Î/öt≡δÏŠΟÞ   ]٨٥=   ]٤١٠ :الصافات  
  %s‰ô ¹|‰£%øM| #$9”™öƒt$! 4 )ÎΡ$̄ .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎦t   ]٢٦٠  =  ]١٠٥ :الصافات  
 )Îχ δy≈‹x# ;mλçθu #$9ø7t=n≈¯σà#( #$9øϑß7Î⎫⎦ß   ]٨٨=    ]١٠٦ :الصافات  
   ρuùs‰yƒ÷Ψo≈µç /Î‹É/öx? ãtàÏŠΟ5   ]١٥٣=    ]١٠٧ :الصافات  
 ρu?st.øΨo$ ãt=n‹øµÏ ûÎ’ #$ψFzÅÌ⎪⎦t   ]١٢٥=    ]١٠٨ :الصافات  
 ™y=n≈Νí ãt?n’# )Î/öt≡δÏŠΟz   ]٧١=    ]١٠٩ :الصافات  
 .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎦t   ]١٤٣=    ]١١٠ :الصافات  
 )ÎΡ¯µç… ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏΡt$ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š  ]٨٨ = ] ١١١ : الصافات  

١٩٠٠ = ٨٨+١٤٣+٧١+١٢٥+٣١٥+٨٨+٢٦٠+٨٥+١٠٩+٦٤٥+١٣٣ = 
١٠٠ × ١٩ ..  
 ρu0o³¤÷Ρt≈µç /Î*Î™ósy≈,t Ρt;ÎŠw$ ΒiÏ⎯z #$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎥š  ]١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ] ١١٢ : الصافات ..  



  

١٥٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 نرى ظاِهر الصياغِة القرآنيِة متعلِّقاً      ،منذُ بدايِة هذا النص حىت ما قَبلَ اآليِة األخرية        .. 
 وهذا النص مسألةٌ كاملةٌ مـن       ، يسمِه القرآنُ الكرمي بشكٍل صريح     بالغالِم احلليِم الذي مل   
  .. . ألنّ اآليةَ األخريةَ ابتداٌء للحديِث عن إسحاق عليه السالم،ظاهِر صياغِتِه اللغوية

 ،يتكلّم عن االبِن اآلخِر إلبراهيم عليـه الـسالم        ،إذاً النص ما عدا اآلية األخرية     .. 
.     . لذلك نرى القيمة العدديةَ هلذا النص مـسألةً كاملـة    ،يلَ عليه السالم  وبالتايل عن إمساع  

١٠٠ × ١٩ = ١٩٠٠ . .  
لذلك نرى  . . متعلّقةٌ بإسحاق عليه السالم    ،واآليةُ األخريةُ كما نرى مسألةٌ كاملةٌ     .. 

ِة وهكذا فما بني ظاِهِر الصياغ    . . ١٠ × ١٩ = ١٩٠  :القيمة العدديةَ هلا مسألةً كاملة    
القرآينِّ وباطِنها تكاملٌ تام ِة للنصاللغوي..  

 إىل الذين يزعمون بأنَّ رسم النص القرآينِّ ليس توقيفياً من           – أيضاً   –وهنا نتوجه   .. 
 ΟŠ  كلمةُ هل كان من املمكن أن تكتب      : فنقولُ هلم  ،عند اهللا تعاىل   Ïδ≡ t ö/ Î)      يف هـذا 

↵ Οل يف سورة البقرة     النص دون حرف ياء كما هو احلا       Ïδ≡ t ö/ Î) ..      وهل كـان مـن
  كتبكلمةُ املمكن أن ت   # àσ ¯≈ n= t7 ø9 $#      بالشكل اآلخر هلا  ™ Iξ t/ ،     أي بألف ومهزة بدل 

هل كان من املمكن أن يكونَ ذلك دون أن ختتـلَ هـذه املعـايري                ..واو مهموزة ومهزة  
ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَـى       نترك اإلجابةَ   . .!!!اإلعجازيةُ املُستنبطةُ من كتاِب اهللا تعاىل ؟      

ِهيدش وهو عمالس..  
فعلـى سـبيِل املثـاِل ال       . .وأحياناً يكونُ مؤشر التكامِل واِضحاً وضوحاً جلياً      .. 
≅  تبدأُ كلٌّ منها بكلمـِة        متتالية يف سورة سبأ مخس آياتٍ    . .احلصِر è% ،   وتكاملُهـا 

 رالواضحعجزِة إحدى الكُبهذا نراه تكامالً أيضاً يف ِمعياِر م. .  
 * ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3 Ýà Ïã r& >ο y‰ Ïm≡ uθ Î/ ( β r& (#θ ãΒθ à) s? ¬! 4© o_ ÷W tΒ 3“ yŠ≡ t èù uρ ¢Ο èO (#ρ ã ¤6 x tG s? 4 $ tΒ 

/ÎÁ|$mÏ6Î3ä/ ΒiÏ⎯ _ÅΖπ̈> 4 )Îβ÷ δèθu )Îω Ρt‹ÉƒÖ 9©3äΝ /t⎫÷⎦t ƒt‰y“ô ãt‹x#>5 ©x‰Ïƒ‰7  ]٦٨٢  =] ٤٦ :بأ سـ  
 ö≅ è% $ tΒ Ν ä3 çF ø9 r' y™ ô⎯ ÏiΒ 9 ô_ r& uθ ßγ sù öΝ ä3 s9 ( ÷β Î) y“ Ì ô_ r& ω Î) ’ n? tã «! $# ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 

−yκÍ‹‰Ó   ]٣٣٠=   ]٤٧ :سـبأ  
 %è≅ö )Îβ ̈‘u1nÎ’ ƒt)ø‹É∃ß /Î$$:øtp,dÈ æt=¯≈Νã #$9øóä‹ãθ>É  ] ٢٠٥ =   ]٤٨ :سـبأ  
 %è≅ö `y%!™u #$:øtp,‘ ρuΒt$ ƒã7ö‰Ï—ä #$9ø7t≈ÜÏ≅ã ρuΒt$ ƒãèÏ‹‰ß   ]١١ × ١٩ = ٢٠٩=    ]٤٩ :سـبأ  



  

١٥٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ö≅ è% β Î) àM ù= n= |Ê !$ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊ r& 4’ n? tã © Å¤ ø tΡ ( Èβ Î) uρ àM ÷ƒ y‰ tG ÷δ $# $ yϑ Î6 sù û© Çrθ ãƒ ¥’ n< Î) ú† În1 u‘ 4 

)ÎΡ¯µç… ™yϑÏ‹ìÓ %sÌƒ=Ò  ]٣٩٨ = ] ٥٠ : سـبأ  
٩٦ × ١٩=  ١٨٢٤= ٣٩٨+٢٠٩+٢٠٥+٣٣٠+٦٨٢   

  ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ تبدأُ كُلٌّ منها بالعبارِة القرآنيـة       متتالية  ويف سورِة الروِم ست آياٍت      .. 
هذا التكاملُ الواِضح يف ظاِهِر الـصياغِة       . .تصور مسألةً كاملةً حولَ ِتبياِن آياِت اِهللا تعاىل       

  ..الكُبر نراه تكامالً يف ِمعياِر معجزِة إحدى ،اللغويِة
 ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& Ν ä3 s) n= s{ ⎯ ÏiΒ 5># t è? ¢Ο èO !# sŒ Î) Ο çFΡ r& Ö t± o0 šχρ ç Å³ tFΖ s?    

   ٢٩٤ =  ]٢٠ : الروم[
 ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& (# þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ïj9 $ yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ 

Β¨θuŠ¨οZ ρu‘umôϑyπº 4 )Îβ ̈ûÎ’ Œs≡9Ï7y ψUƒt≈M; 9jÏ)sθöΘ5 ƒtGtx3©ãρβt   ]٥٥٧=   ]٢١ :الروم  
 ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n= ÏG ÷z $# uρ öΝ à6 ÏG oΨ Å¡ ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθ ø9 r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû 

Œs≡9Ï7y ψUƒt≈M; 9jÏ=ùèy≈=ÎϑÏ⎫⎦t   ]٣٨٢=   ]٢٢ :الروم  
 ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ / ä3 ãΒ$ uΖ tΒ È≅ ø‹ ©9 $$ Î/ Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ Ν ä. äτ !$ tó ÏG ö/ $# uρ ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 4 χ Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ 

ψUƒt≈M; 9jÏ)sθöΘ5 „o¡óϑyèãθχš  ] ٣٧٧ =   ]٢٣ :الروم  
 ô⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ãΝ à6ƒ Ì ãƒ s− ÷ y9 ø9 $# $ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ ⎯ Ç‘ ós ã‹ sù Ïµ Î/ 

#${F‘ö⇓š /tè÷‰y Βtθö?Ïγy$! 4 )Îχ ûÎ’ Œs≡9Ïš ψUƒt≈M; 9jÏ)sθöΘ5 ƒtè÷)É=èθχš   ]٥٦٧ =  ]٢٤ :الروم  
 ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ β r& tΠθ à) s? â™ !$ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ Íν Ì øΒ r' Î/ 4 §Ν èO # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ Zο uθ ôã yŠ z⎯ ÏiΒ 

#${F‘öÚÇ )ÎŒs#! &rΡFçΟó Brƒøã_ãθβt    ]٤٤٥=   ]٢٥ :الروم   
١٣٨ × ١٩ = ٢٦٢٢ = ٤٤٥+٥٦٧+٣٧٧+٣٨٢+٥٥٧+٢٩٤  

  . .ولننظر إىل املسألِة الكاملِة التالية.. 
 * tΑ$ s% uρ ×ο uθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ßN r& t øΒ $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t è? $ yγ9 tG sù ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ ( ô‰ s% $ yγ x tó x© 

mã7‰$ ( )ÎΡ¯$ 9s∴tu1γy$ ûÎ’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦&  ]٥٦٢ = ] ٣٠ :ف يوس   
 $ ¬Η s> sù ôM 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 ãΒ ôM s?# u™ uρ ¨≅ ä. ;ο y‰ Ïn≡ uρ 

£⎯ åκ ÷] ÏiΒ $ YΖŠ Åj3 Å™ ÏM s9$ s% uρ ól ã ÷z $# £⎯ Íκ ö n= tã ( $ ¬Η s> sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒ r& u‘ … çµ tΡ ÷ y9 ø. r& z⎯ ÷è ©Ü s% uρ £⎯ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& z⎯ ù= è% uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ 

δy≈‹x# 0o³|·# )Îβ÷ δy≈‹x#! )Îω Βt=n7Ô .xÌƒΟÒ   ]٩٠٤ = ] ٣١ : يوسف   



  

١٥٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ôM s9$ s% £⎯ ä3 Ï9≡ x‹ sù “ Ï% ©! $# © Í_ ¨Ζ çF ôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰ s) s9 uρ … çµ ›?Š uρ≡ u‘ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ zΝ |Á ÷è tF ó™ $$ sù ( ⎦ È⌡ s9 uρ 

9©Νö ƒtøèy≅ö Βt$! ™u#Βããνç… 9sŠã¡ófyΖu⎯£ ρu9s‹u3äθΡZ$ ΒiÏ⎯z #$9Á¢≈óÉÌ⎪⎦t  ]٦٠٥ = ] ٣٢ : يوسف   
 tΑ$ s% Éb> u‘ ß⎯ ôf Åb¡9 $# = ym r& ¥’ n< Î) $ £ϑ ÏΒ û© Í_ tΡθ ãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ( ω Î) uρ ô∃ Î óÇ s? © Íh_ tã £⎯ èδ y‰ ø‹ x. Ü= ô¹ r& 

)Î9söκÍ⎯£ ρu&r.ä⎯ ΒiÏ⎯z #$:øgp≈γÎ=Î⎫⎦t  ]٤٣٠ = ] ٣٣ : يوسف   
 z>$ yf tF ó™ $$ sù … çµ s9 … çµ š/ u‘ t∃ u |Ç sù çµ ÷Ζ tã £⎯ èδ y‰ ø‹ x. 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $#   

   ٣١٢ = ] ٣٤ : يوسف[ 
   OèΟ¢ /t‰y# ;mλçΜ ΒiÏ⎯. /tè÷‰Ï Βt$ ‘u&rρã#( #$ψFƒt≈MÏ 9sŠu¡ófàΨãΖµ̈ç… myL®©4 mÏ⎫⎦&  ]٢٦٥  =] ٣٥ : يوسف  

١٦٢ × ١٩ = ٣٠٧٨ = ٢٦٥+٣١٢+٤٣٠+٦٠٥+٩٠٤+٥٦٢  
 ،ِت الثالثَ األوىل مسألةٌ كاِملةٌ مستقلِّةٌ      أنّ اآليا  ،واِضح من ظاهِر الصياغِة القرآنية    .. 

ولذلك نراها مسألةً   . .تبين تفاعلَ مراودِة امرأِة العزيِز ليوسف عليه السالم بني نساِء املدينة          
  . .كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر

 * tΑ$ s% uρ ×ο uθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ßN r& t øΒ $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t è? $ yγ9 tG sù ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ ( ô‰ s% $ yγ x tó x© 

mã7‰$ ( )ÎΡ¯$ 9s∴tu1γy$ ûÎ’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦&   ]٥٦٢ =  ]٣٠ :يوسف   
 $ ¬Η s> sù ôM 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 ãΒ ôM s?# u™ uρ ¨≅ ä. ;ο y‰ Ïn≡ uρ 

£⎯ åκ ÷] ÏiΒ $ YΖŠ Åj3 Å™ ÏM s9$ s% uρ ól ã ÷z $# £⎯ Íκ ö n= tã ( $ ¬Η s> sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒ r& u‘ … çµ tΡ ÷ y9 ø. r& z⎯ ÷è ©Ü s% uρ £⎯ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& z⎯ ù= è% uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ 

δy≈‹x# 0o³|·# )Îβ÷ δy≈‹x#! )Îω Βt=n7Ô .xÌƒΟÒ    ]٩٠٤ =  ]٣١ :يوسف   
 ôM s9$ s% £⎯ ä3 Ï9≡ x‹ sù “ Ï% ©! $# © Í_ ¨Ζ çF ôϑ ä9 ÏµŠ Ïù ( ô‰ s) s9 uρ … çµ ›?Š uρ≡ u‘ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ zΝ |Á ÷è tF ó™ $$ sù ( ⎦ È⌡ s9 uρ 

9©Νö ƒtøèy≅ö Βt$! ™u#Βããνç… 9sŠã¡ófyΖu⎯£ ρu9s‹u3äθΡZ$ ΒiÏ⎯z #$9Á¢≈óÉÌ⎪⎦t   ]٦٠٥ =  ]٣٢ :يوسف   
١٠٩ × ١٩ = ٢٠٧١  =٦٠٥ + ٩٠٤ + ٥٦٢  

 تبين تفاعلَ يوسف عليه السالم      ،وواِضح أنّ اآلياِت الثالثَ األخريةَ مسألةٌ كاملةٌ      .. 
ولـذلك  . . واتخاذَ القراِر بدخوِله السجن    ، وتفضيلَه السجن  ، املسألِة السابقةِ  مع موضوعِ 

   ..نراها مسألةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 tΑ$ s% Éb> u‘ ß⎯ ôf Åb¡9 $# = ym r& ¥’ n< Î) $ £ϑ ÏΒ û© Í_ tΡθ ãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ( ω Î) uρ ô∃ Î óÇ s? © Íh_ tã £⎯ èδ y‰ ø‹ x. Ü= ô¹ r& 

)Î9söκÍ⎯£ ρu&r.ä⎯ ΒiÏ⎯z #$:øgp≈γÎ=Î⎫⎦t   ]٤٣٠ =  ]٣٣ :يوسف   



  

١٥٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 z>$ yf tF ó™ $$ sù … çµ s9 … çµ š/ u‘ t∃ u |Ç sù çµ ÷Ζ tã £⎯ èδ y‰ ø‹ x. 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $#    

   ٣١٢ =  ]٣٤ :يوسف[ 
  ¢Ο èO  # y‰ t/ Μ çλ m; .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (# ãρ r& u‘ ÏM≈ tƒ Fψ $# … çµ ¨Ζ ãΨ àf ó¡ uŠ s9 4© ®L ym &⎦⎫ Ïm    

  ٢٦٥ =  ]٣٥ :يوسف[ 
٥٣ × ١٩ = ١٠٠٧ = ٢٦٥ + ٣١٢ + ٤٣٠  

  . .ولننظر إىل املسألِة الكاملِة التالية.. 
 øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4† y›θ ãΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ zΝ Ï9 © Í_ tΡρ èŒ ÷σ è? ‰ s% uρ šχθ ßϑ n= ÷è ¨? ’ ÎoΤ r& ãΑθ ß™ u‘ «! $# 

öΝ à6 ö‹ s9 Î) ( $ £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è% 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 $#    
   ٦٤٨ = ] ٥ : الصف[

 øŒ Î) uρ tΑ$ s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# / ä3 ø‹ s9 Î) $ ]% Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ 

£“ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# # M Åe³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t Î/ ’ ÎA ù' tƒ .⎯ ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ ÿ… çµ èÿ ôœ $# ß‰ uΗ ÷q r& ( $ ¬Η s> sù Ν èδ u™ !% y` ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$ Î/ 

%s$9äθ#( δy≈‹x# ™ÅsóÖ Β•7Î⎫⎦×   ]٨٢٩ = ] ٦ : الصف   
 ô⎯ tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# uθ èδ uρ #© tç ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÉΟ≈ n= ó™ M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ 

#$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t  ]٣٦٦  =] ٧ : الصف   
 tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ (#θ ä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 u‘θ çΡ «! $# öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ª! $# uρ –Λ É⎢ ãΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $#         

   ٣٠٩ =  ]٨ :الصف[ 
 uθ èδ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ çλ ù; $$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, pt ø: $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È⎦⎪ Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj# ä. öθ s9 uρ oν Ì x. 

#$9øϑß³ôÎ.äθβt  ]٤١٣ = ] ٩ : الصف   
١٣٥ × ١٩ = ٢٥٦٥ = ٤١٣+٣٠٩+٣٦٦+٨٢٩+٦٤٨  

 ..     ِة هلذا النصنرى أنّ اآلياِت الثالثَ األوىل مسألةٌ كاملةٌ        ،ومن ظاِهِر الصياغِة اللغوي 
  . . وبالتايل فهي كاملةٌ يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،مستقلّةٌ
 øŒ Î) uρ tΑ$ s% 4† y›θ ãΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ zΝ Ï9 © Í_ tΡρ èŒ ÷σ è? ‰ s% uρ šχθ ßϑ n= ÷è ¨? ’ ÎoΤ r& ãΑθ ß™ u‘ «! $# 

öΝ à6 ö‹ s9 Î) ( $ £ϑ n= sù (# þθ äî# y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θ è= è% 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ É) Å¡≈ x ø9 $#    
   ٦٤٨ =  ]٥ :الصف[ 



  

١٥٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 øŒ Î) uρ tΑ$ s% © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# / ä3 ø‹ s9 Î) $ ]% Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 t⎦ ÷⎫ t/ 

£“ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# # M Åe³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t Î/ ’ ÎA ù' tƒ .⎯ ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ ÿ… çµ èÿ ôœ $# ß‰ uΗ ÷q r& ( $ ¬Η s> sù Ν èδ u™ !% y` ÏM≈ oΨ Éi t6 ø9 $$ Î/ 

%s$9äθ#( δy≈‹x# ™ÅsóÖ Β•7Î⎫⎦×    ]٨٢٩ =  ]٦ :الصف   
 ô⎯ tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# uθ èδ uρ #© tç ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÉΟ≈ n= ó™ M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ 

#$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t   ]٣٦٦ =  ]٧ :الصف   
٩٧ × ١٩ = ١٨٤٣ = ٣٦٦ + ٨٢٩ + ٦٤٨  

 ، مستقلّةٌ  أنَّ اآليتني األخريتني مسألةٌ كاملةٌ     ،ونرى أيضاً من ظاِهِر الصياغِة اللغويةِ     .. 
  . .وبالتايل فهي كاملةٌ يف معياِر معجزة إحدى الكُبر

 tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ (#θ ä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 u‘θ çΡ «! $# öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ª! $# uρ –Λ É⎢ ãΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $#         
   ٣٠٩ =  ]٨ :الصف[ 

 uθ èδ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ çλ ù; $$ Î/ È⎦⎪ ÏŠ uρ Èd, pt ø: $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È⎦⎪ Ïd‰9 $# ⎯ Ï& Íj# ä. öθ s9 uρ oν Ì x. 

#$9øϑß³ôÎ.äθβt   ]٤١٣ =  ]٩ :الصف   
٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ٤١٣ + ٣٠٩  

 إذاً نستطيع توظيف هذه النظريِة يف البرهنِة على أدلٍِّة مستنبطٍة من كتاِب           :٤٤س  
  .. وعلى خطَِأ بعِض التفاسري،اهللا تعاىل
 وما  ، وِحسابنا دقيقاً  ،فما دام دخولُنا من ظاِهِر الصياغِة اللغويِة سليماً       . .بالتأكيد.. 

 فلماذا ال نستطيع االستفادةَ من هذه       ،دمنا مبتعدين عن تأويالِت العصبياِت املُسبقِة الصنع      
  . .لنأخذ املثالَ التايل. .النظريِة وتوظيفَها ؟

©  :يف قَوِلِه تعاىل..  ÉL≈ ©9 $# uρ š⎥⎫ Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ x 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™  ]صراً ذهب الكثريون إىل أ. .] ١٥ : النساءةَ هنا هي حنَّ الفاحشةَ املعني
# Èβ. . وقالوا نِسخ هذا احلكم باآليِة التاليِة هلا مباشرةً،الزنا 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) ©! $# tβ$ Ÿ2 $ \/# §θ s? $ ¸ϑ‹ Ïm §‘   
  ..مثّ نِسخ هذا احلكم باجلَلِد لغِري املُحصِن وبالرجِم ِللمحصن. .] ١٦ : النساء[ 



  

١٥٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..               نكِة الاليت يأِتيرمن ح سألةً كاِملةً يف ِتبيان احلَدلو نظرنا يف اآليِة األوىل لرأيناها م
ـ    – هذه اآلية    – وال تحِملُ    ، حىت ال تشيع الفاِحشة    ،الفاِحشةَ يف اتمع   ِة  حكْماً يف عقوب

 ،ولَرأينا أنَّ الفاحشةَ املعنيةَ هنا يف هذِه املسألِة هي ما دون الزنـا            . .الاليت يأتني الفاحشة  
 ولو أراد اُهللا تعاىل الزىن حصراً ألتت العبارةُ         ، وليست كلُّ فاحشٍة زىن    ،فكلُّ زىنً فاحشة  

©  :بدلَ قوِلـِه تعـاىل     ) واللَّاِتي يأِْتني الزىن ِمن ِنساِئكُم     ( :القرآنيةُ على الشكل   ÉL≈ ©9 $# uρ 

š⎥⎫ Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ x ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ . .  
© واملعنيات يف هذه اآليِة الكرميِة هن النساُء فقط بدليِل كلمِة           ..  ÉL≈ ©9 $# uρ    يف بدايِة 
 حبيثُ  ، ِبشكٍل مستمرٍّ  ،وتلك النساُء يأتني الفاحشةَ هذِه اليت هي ما دون الزنا         . .هذه اآلية 

© . . وحنن نعلَم سلفاً إتيانهن هلذِه الفاحشة      ،نهيئُ أربعةَ شهوٍد على ذلك     ÉL≈ ©9 $# uρ š⎥⎫ Ï? ù' tƒ 

sπ t± Ås≈ x 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 ( . .    ذلك بشكٍل نتوقد بي
  . .)ق املطلق احل( مفصٍل يف النظريِة الثالثة 

  . .هذه املسألةُ الكاملةُ تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر.. 
 © ÉL≈ ©9 $# uρ š⎥⎫ Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ x 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[ 

ولو نظرنا يف اآليِة الثانيِة لرأيناها تصور عقوبةَ من يأيت هذه الفاحشةَ اليت هي دونَ             .. 
# β ِبدليِل كلمة    ، وذلك من اِجلنسني   ،الزىن s% ©! $# uρ   ا .. . يف ِبدايتهالَمهـا   وقيمت كانـت

 وهذا العدد لـيس     ٤٠٥ :قيمتها ( ،العدديةُ ليست متكاِملةً يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر       
 فهذا يعين أنَّ يف كتاِب اِهللا تعاىل حكْماً آخر أو أكثر يتكاملُ             ، )١٩من مضاعفات العدد    

هذا احلُكْم هعم. .  
النساِء ذاِتها لوجدنا النص املتكاملَ مع هذه من سورِة  ) ٢٥( ولو نظرنا يف اآليِة .. 
 ÷β. . حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل،اآلية Î* sù š⎥ ÷⎫ s? r& 7π t± Ås≈ x 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  ]٢٥ : النساء [ . .  
اِملِة نحصلُ على عدٍد هـو      وِبجمِع القيِم العدديِة ِلحروِف طَرفَي هذه املسألِة الك       .. 

  . .ذاته القيمةُ العدديةُ للمسألِة السابقة



  

١٥٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 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≈ x 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 = ٧٢٢ = ٣١٧ + ٤٠٥   

 دفَعنا ِلكي نبحثَ عـِن الـنص        ،وهكذا فَعدم اكتماِل الِقيمِة العدديِة لآليِة الثانية      .. 
ومبعياِر معجزِة إحدى الكُبر تأكّدنا مـن ِصـحِة         . .سألِة ذاِتها القرآينِّ املُتكامِل معها يف امل    

  ..استدالِلنا
 ،اآليتان التاليتان تكونان مسألةً كاملةً يف اإلطار العام للصيام        . .ولنأخذْ ِمثاالً آخر  .. 

  . .ولذلك نرامها متكاملتني يف ِمعياِر معِجزِة إحدى الكُبر. .ِبكُلِّ أنواعه
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ⎯ yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ 

×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t yz é& 4 ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z ö yz 

ùsγßθu zyö× !©&ã… 4 ρu&rβ ?sÁÝθΒãθ#( zyö× 9©6àΝö ( )Îβ .äΖFçΟó ?sè÷=nϑßθβt  ]  ١٨٤ – ١٨٣ : البقرة[   =
٦٨ × ١٩ = ١٢٩٢   
 مثّ الـزعم بنـسِخ      ،لذلك فإنّ حصر دالالِت هذا النص القرآينِّ يف ِصياِم رمضانَ         .. 
أي ذُِكـر   . . ألنّ شهر رمضانَ ذُكِر يف اآليِة التاليِة ِلهذِه املـسألة          ، هو خطَأٌ كَبري   ،دالالِته

 أنّ ِصيام رمـضانَ     ،ومما يؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه     .. ...خارج إطاِر هذِه املسألِة الكاملة    
  .   . وِمن ِخالِل مسألٍة كاملٍة يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر،يأيت ِبشكٍل مستقلٍّ

 ⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ 

&rƒ−$ΘB &ézyt 3    ]٢١ × ١٩ = ٣٩٩ =  ]١٨٥ :البقرة   
رمضان شهِر أحد ركين مسألٍة خاصٍة بهي  ،وكنا قد رأينا أنَّ هذه املسألةَ الكاملةَ.. 
  . .وصياِمه
 ã öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# 

ρu#$9øàö%s$βÈ 4   ]حرفاً  ٥٣=   ]١٨٥ :البقرة  



  

١٦٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ⎯ yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïè sù ô⎯ ÏiΒ 

&rƒ−$ΘB &ézyt 3    ]حرفاً  ٥٣ =  ]١٨٥ :البقرة..  
 ولذلك فَِهـي    ،كاِملَةسورةُ الكَوثِر تلقي الضوَء على مسألٍة       . .ولنأخذْ ِمثاالً آخر  .. 

  . .متكاِملَةٌ يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر
 )ÎΡ¯$! &rãôÜs‹øΨo≈š #$9ø3sθöOrt ∪⊇∩ ùsÁ|≅eÈ 9Ït/nÎ7y ρu#$Υùtpö ∪⊄∩ )Îχ ©x$ΡÏ∞tš δèθu #${F/öItç  

 =١٦ × ١٩ = ٣٠٤   
 ،الضوَء على ِصفَِة الكوثرولو نظرنا إىل اآلية األوىل فيها لوجدناها مسألةً كاِملَةً تلقي          

  ..ولوجدنا أنّ جمموع القيِم العدديِة ِلحروِفها يطاِبق مجموع سوِر القرآِن الكرمي
 )ÎΡ¯$! &rãôÜs‹øΨo≈š #$9ø3sθöOrt   = ٦ × ١٩ = ١١٤  

 وهذا يشري إىل أنَّ كلمةَ ..  rO öθ s3 ø9 $#  ٌمن صفاِت القرآِن الكرمي ؟ِصفَة . ....  
 لو عدنا إىل القرآِن الكرِمي وحبثنا عن الصفاِت اخلاصِة بالقرآِن الكرِمي دونَ الكُتِب ..

 حيثُ ينفَِرد القرآنُ الكرمي عن ، وبالتايل عن الصفاِت املُتعلِّقَِة بالترتيِل،السماويِة اُألخرى
وجدنا يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ثَالثَ  ل،غِريِه من الكُتِب السماويِة بالترتيل ِمن عنِد اِهللا تعاىل

# ãβ :كَِلماٍت تعبر عن ذلك هي u™ ö à) ø9 $# ،  ßyρ ”9 $# ،   rO öθ s3 ø9 $# . .  
 بل وتساوي قيمتها العدديةُ عدد ،وهذه الكلمات الثالثُ تكَونُ مسألةً كاِملة.. 

  . .سوِر القرآِن الكرمي
 #$9ø)àö™u#βã   =٢٩، ، #$9”ρyß   =٣٤، ، #$9ø3sθöOr   =٥١   

٦ × ١٩ = ١١٤ = ٥١ + ٣٤ + ٢٩   
 أنَّ النص القرآينَّ املُصور ِلقَوِل اِجلن يف مـشاهدِتِهم          ،وِمما يتعلَّق ِبما نذهب إليه    .. 

لقرآِن الكرِمي من    حني تنزيِل ا   ،واستفساِرِهم واستغراِبِهم ِلما حدثَ من تغيٍري كَوينٍّ مراِفق       
قيمته العدديةُ تـساوي ِجـداَء أسـاِس    أنَّ هذا النص    . .اللوِح املَحفوِظ إىل السماِء الدنيا    

 معجزِة إحدى الكُبر يف القيمِة العدديِة ِلكَِلمِة  rO öθ s3 ø9 $# . .  
 $̄Ρr&uρ $oΨó¡yϑs9 u™!$yϑ¡¡9$# $yγ≈tΡô‰y ùθsù ôMy∞Î=ãΒ $U™tym #Y‰ƒÏ‰x© $Y7åκà−uρ ∩∇∪ $̄Ρr&uρ $̈Ζä. ß‰ãèø)tΡ $pκ÷]ÏΒ 

y‰Ïè≈s)tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( ⎯yϑsù ÆìÏϑtGó¡o„ tβFψ$# ô‰Ågs† …çµs9 $\/$pκÅ− #Y‰|¹§‘ ∩®∪ $̄Ρr&uρ Ÿω ü“Í‘ô‰tΡ ;Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& ⎯yϑÎ/ 

ûÎ’ #${F‘öÚÇ &rΘô &r‘u#Šy 5ÍκÍΝö ‘u5›κåΝö ‘u©x‰Y#  ]٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ] ١٠ – ٨ : اجلـن  



  

١٦١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 #$9ø3sθöOr   =٥١   
 هو تكامِل النصِني القرآِنيني التاِليني يف مـسألٍة         ،وِمما يتعلَّق ِبما نذهب إليِه أيضاً     .. 
 ِقيمتها العدديةُ تساوي ِجداَء أساِس معِجزِة إحدى الكُبر يف القيمِة العدديِة لكلمـِة      ،كاِملٍَة
  rO öθ s3 ø9 $# . .  

 $pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè=t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$u‹ô©r& βÎ) y‰ö6è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n@ βÎ)uρ (#θè=t↔ó¡n@ $pκ÷]tã 

mÏ⎫⎦t ƒã∴t”Α̈ã #$9ø)àö™u#βã ?è7ö‰y 9s3äΝö ãtx$ #$!ª ãt]÷κp$ 3 ρu#$!ª îxàθ‘î my=ÎŠΟÒ  ]٦١٧ = ] ١٠١ : املائدة   
 ãΑ Íi” t∴ çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ ö à) ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö™ !$ x Ï© ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ω Î) 

zy¡|$‘Y#  ]٣٥٢ = ] ٨٢ : اإلسراء   
٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ٣٥٢ + ٦١٧  

 #$9ø3sθöOr   =٥١   
روحاً  تحتاج إىل تنزِل القرآِن الكرِمي       ،فاألجوبةُ عن األسئلِة اليت إنْ تبد لنا تسؤنا       .. 
 ،حني ذلك تبد لنا أجِوبـةُ هـذه األسـئلة       . . وإدراكاً لبياِن األجوبِة يف عقولنا     ،يف قلوبنا 

 اليت يستفيد    والشفاُء والرمحةُ  .. الترتُِّل يف قلوبنا وعقولنا    وندِركُها إدراكاً ال يكونُ إالّ ذا     
وكلُّ ذلك . .ِل الروِح القرآينِّ يف قُلوِبِهم يف النهايِة نتيجةُ تفاعِلِهم مع تنز مها،منها املؤمنون

   والـذي تـِصفُه كلمـةُ       ،ِمن العطاِء القرآينِّ املستمر الكثِري املُتكاِثر يف كلِّ زماٍن ومكان         
  rO öθ s3 ø9 $# ..  

  ..ويف اآليِة األوىل نرى مسألتني كاملتني.. 
 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( ωŸ @n¡ó↔t=èθ#( ãt⎯ô &r©ô‹u$!™u )Îβ ?è6ö‰y 9s3äΝö @n¡Ýσ÷.äΝö  = ٢٤٧ = 
١٣ × ١٩   
 ρu)Îβ @n¡ó↔t=èθ#( ãt]÷κp$ mÏ⎫⎦t ƒã∴t”¨Αã #$9ø)àö™u#βã ?è7ö‰y 9s3äΝö  = ١١ × ١٩ = ٢٠٩  

 Í‘θبألْ التعريف ) القرآِن الكرمي ( وِصفَةُ النوِر ملْ تِرد يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ..  –Ψ9 $#  
  . . إالّ للقرآِن الكرِمي،تاٍب منزٍل من ِعنِد اِهللا تعاىلِصفةً ِلِك

 Í‘θفالقرآنُ الكرمي وصف ِبكلمِة ..  –Ψ9 $# ..يقولُ تعاىل . . (#θ ãΖ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ 

⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ ‘Ζ9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? × Î7 yz  ]وِر فَِصفَةُ الن. .] ٨ : التغابن



  

١٦٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وهذه الِصفةُ نرى قيمتها العدديةَ مسألةً كاملةً . .اكتملَت يف كتاِب اِهللا تعاىل القرآِن الكرمي
  . .يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر

 #$9Ζ‘θ‘â     =١٩  
وِصفَةُ الذِّكِْر ملْ تِرد يف القرآِن الكرِمي مقتِرنةً بالترتيِل واإلنزاِل إالّ وصفاً للقـرآِن              .. 
$ . .يقولُ تعاىل . .الكرمي ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m:  ] ويقولُ . .] ٩ : احلجر

 tΑ. .تعـــاىل  Ì“Ρ â™ r& Ïµ ø‹ n= tã ã ø. Ïe%! $# .⎯ ÏΒ $ uΖ ÏΨ ÷ t/ 4 ö≅ t/ öΛ èε ’ Îû 7e7 x© ⎯ ÏiΒ “ Ì ø. ÏŒ ( ≅ t/ $ £ϑ ©9 (#θ è%ρ ä‹ tƒ 

É># x‹ tã    ] ٨ : ص [. .تدروِة الشريفة   وصفاً للسنيقولُ تعـاىل  . .مقترنةً باإلنزال  ، و:  
  !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã ©3 x tG tƒ    
 يف   واكتملـت  ، فَِصفَةُ الذكِر اكتملت يف القرآِن الكرِمي ترتيالً وإنزاالً        ..... ]٤٤ :النحل [

  . .هذه الصفةُ نراها مسألةً كاِملةً يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر. .السنِة الشريفِة إنزاالً
 #$!%eÏ2ò  = ٢ × ١٩ = ٣٨   

  . .اآليتان التاليتان متكاملتان يف مسألٍة واحدة. .ولنأخذْ ِمثاالً آخر.. 
 sπ −ƒ Íh‘ èŒ ô⎯ tΒ $ oΨ ù= yϑ ym yì tΒ ?yθ çΡ 4 … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‰ ö6 tã # Y‘θ ä3 x©  ]٣ : اإلسراء [   
 $ uΖ ù= yè y_ uρ … çµ tG −ƒ Íh‘ èŒ ç/ èφ t⎦⎫ Ï%$ t7 ø9 $#  ]٧٧ : الصافات[   

اآليةُ األوىل تبين أنّ موسى عليه السالم من ذُريِة الذين حِملُوا مع نـوٍح عليـه                .. 
ـ         . .السالم يف السفينةِ   وبتقـاطُِع  . .يت بِقيـت  واآليةُ الثانيةُ تبين أنّ ذُريةَ نوٍح فقط هي ال

 نرى أنّ موسى عليه السالم من ذُريِة أبناٍء نوٍح عليه السالم الـذين   ،دالالِت هاتني اآليتني  
هذا التكاملُ يف املعىن والدالالِت بني . . والذين حِملُوا معه يف السفينة،أنجبهم قبل الطُّوفان
  . .اِر معجزِة إحدى الكُبر نراه تكامالً يف معي،هاتني اآليتني الكرميتني

 Œè‘hÍƒ−πs Βt⎯ô myϑy=ùΨo$ Βtìy Ρçθy? 4 )ÎΡ¯µç… .x%χš ãt6ö‰Y# ©x3äθ‘Y#   ]٢٢٣ =  ]٣ :اإلسراء  
 ρu_yèy=ùΖu$ Œè‘hÍƒ−Gtµç… φè/ç #$9ø7t$%Ï⎫⎦t   ]١٣٨ =  ]٧٧ :الصافات  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ١٣٨ + ٢٢٣  
نا سابقاً أنّ النصني القرآنيني التاليني يؤكِّدان انفراد        كُنا قَد رأي  . .ولنأخذْ ِمثاالً آخر  .. 

 وهامها يف ِمعيـاِر معجـزِة إحـدى الكُبـر           ...القرآِن الكرمي بالترتيِل من عنِد اِهللا تعاىل      
  . .متكامالن



  

١٦٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 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   
   ٣٦٧ =  ]٣ :آل عمران[ 

 $ 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‘ 

ρu#$9ø6ÅFt≈=É #$!©%Ï“ü &rΡ“tΑt ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 4  ]٤١٢ = ] ١٣٦ : النساء  
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٤١٢ + ٣٦٧  

رأينا سابقاً أنه عند الرسالِة اخلاِتمـِة متَّ حتـولٌ يف ماهيـِة             . .خذْ مثاالً آخر  ولنأ.. 
فتم التحولُ من معجزاٍت كونيـٍة      . .املعجزاِت اليت يؤيد اُهللا تعاىل ِبها رسلَه عليهم السالم        

 تكفـي  ،ىل عاِمل األمـرِ  إىل معجزٍة تنتمي إ، حيثُ كذَّب ا األولون    ،ساحتها عاملُ اخللْقِ  
ورأينا أنَّ ذلك يبينه    . . وصاحلٍة لكلِّ زماٍن ومكان    ،البشر عن كلِّ املعجزاِت اليت يطلبونها     

يف معياِر  تكامالً   نراه   ..هذا التكاملُ . .تكاملُ املعىن والدالالت للعبارتني القرآنيتني التاليتني     
  ..معجزِة إحدى الكُبر

 ρuΒt$ ΒtΖuèyΨo$! &rβ Ρœö™Å≅Ÿ /Î$$ψFƒt≈MÏ )ÎωH &rβ 2Ÿ‹¤>z 5Íκp$ #${Fρ9̈äθβt 4  ]١٧٥  =] ٥٩ : اإلسراء   
 &rρu9sΟó ƒt3õÏγÎΟó &rΡ$̄! &rΡ“t9øΖu$ ãt=n‹ø7y #$9ø6ÅFt≈=| ƒãF÷=n‘4 æt=nŠøγÎΟó 4  ]٢٠٥ = ] ٥١ : العنكبوت  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ٢٠٥ + ١٧٥  
مراحِل الرساالِت السماويِة اعتمدنا على تكامِل دالالِت يف حتديِد . .ولنأخذ مثاالً آخر.. 

  * tíuŸ° Νä3s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe$!$# $tΒ 4©œ»uρ ⎯ÏµÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©!$#uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) $tΒuρ $uΖøŠ¢¹uρ :النص القرآينِّ

ÿ⎯ÏµÎ/ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) 4©y›θãΒuρ #©|¤ŠÏãuρ ( ÷βr& (#θãΚŠÏ%r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿωuρ (#θè%§xtGs? ÏµŠÏù 4    
  ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& %[nθçΡ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î)uρ $oΨù=yèy_uρ ’Îû $yϑÎγÏG−ƒÍh‘èŒ nο§θç7–Ψ9$# :مع النص القرآينِّ. .] ١٣ : الشورى[

|=≈tGÅ6ø9$#uρ (  ]لُ. .] ٢٦ : احلديدر. .هذا التكامتكامالً يف معياِر معجزِة إحدى الكُب نراه. .  
 * tí u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ 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/ 

)Î/öt≡δÏ⎧Λt ρuΒãθ›y©4 ρuãÏŠ¤|©# ( &rβ÷ &r%ÏŠΚãθ#( #$!$eÏ⎪⎦t ρuωŸ ?sGtx§%èθ#( ùÏŠµÏ 4   ]٥٧٩=   ]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 (   

                      ٣١٤ =  ]٢٦ :احلديد[   
٤٧ × ١٩ = ٨٩٣ = ٣١٤ + ٥٧٩  



  

١٦٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 فهلْ نستطيع التمييـز بـني       ، ما دامت القيمةُ العدديةُ ضاِبطَاً لتصوراِتنا      :٤٥س  
  ..ونُ ظاِهر صياغِتها اللغويِة متشاِبهاً ؟ اليت يكُ،حدوِد املسائِل املُختلفِة

وعلى . .هذا يتوقّف على إدراِكنا ِلحقيقِة دالالِت الكلمِة القرآنيِة واجلُملِة القُرآنية         .. 
 يف  ..ِلنِقف ِعند هـذا اِملثـال     . ..قُدرِتنا يف جمِع عناصِر املسألِة الكاملِة ِمن القرآِن الكرمي        

   : وهذه النصوص ِهي..ةُ نصوٍص يتعلّق ظاِهرها بقضيٍة واحدةالقرآِن الكرِمي أربع
 $ 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 

öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ 4  ]١٢٩ : البقرة [   
 !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ  ]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¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ  ]١٦٤ : آل عمران [   
 uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ  ]٢ : اجلمعة [..  
لُ هذِه املسألةَ من زاويِة مخاطبِة أهِل الكتاِب ببعـِث الرسـوِل            النص الرابع يتناو  .. 

 والسياق القُرآينُّ التايل هلذا النص يف سورِة اجلُمعـة يؤكِّـد            ..األمي الذي يأمرهم باتباِعه   
 – ِبدعوِة الناِس    نرى أنّ هذا النص يتكاملُ مع أمِر اِهللا تعاىل لرسوِلِه           . .ولذلك. .ذلك

 الرسالِة   ومع أمِرِه جلَّ وعال ِبدعوِة هؤالِء الناِس إىل منهجِ         ،–وهم أهلُ الكتاِب واألميون     
↵⎯  فكلمةُ.... .اخلامتِة Íh‹ ÏiΒ W{ $#    يف هذا النص ،          ـِل مـعخروِجِه عـن التكام هي ِسر 
  . .ق مبسألِة األمية ِسر دخوِلِه يف مسألٍة كاِملٍة تتعلَّ وهي،وِص الثالثِة اليت رأيناهاالنص

  . .وتأيت معجزةُ إحدى الكُبِر لتؤكِّد حقيقةَ ما نذهب إليه.. 
 ≅ è% uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u™ 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( 

ρ¨)Îχ ?sθu9©θö#( ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹øš #$9ø6t=n≈à 3  ]٤٢٢ = ] ٢٠ : عمران آل   
 (#θ ãΨ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Äc© É< ¨Ψ9 $# Çc’ ÍhΓ W{ $# ” Ï% ©! $# Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= Ÿ2 uρ çνθ ãè Î7 ¨? $# uρ 

9sèy=¯6àΝö ?sγôGt‰ßρχš  ]٣٦٢ = ] ١٥٨ : األعراف   



  

١٦٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs  ]٤٣٢ = ] ٢ : اجلمعة   
٦٤ × ١٩ = ١٢١٦ = ٤٣٢ + ٣٦٢ + ٤٢٢   

نرى أنّ كُلَّ نصٍّ ِلوحِده يكـونُ  .... .ِلنعد اآلن إىل النصوِص الثالِث األوىل  ....... 
  ..ى الكُبرمسألةً كاِملةً يف ِمعياِر معجزِة إحد

 $ 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.jÏκÍΝö 4    ]٢٢ × ١٩ = ٤١٨ =  ]١٢٩ :البقرة  
 !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$: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¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ 

™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t2eÅκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs   ]٥٣٢ =  ]١٦٤ :آل عمـــران = 
٢٨ × ١٩    

 :ولو نظرنا يف النص األول لرأيناه دعاَء إبراهيم عليه السالم املُكون ِمن ِقـسمني             .. 
وكلُّ ِقسٍم مـن    . . وِقسم يتعلّق بصفاِت الرسوِل احلاِمِل هلذِه الرسالة       ،ِقسم يتعلّق بالرسالة  

  .. نراه مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر،هذين القسمني
 ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö  = ٨ × ١٩ = ١٥٢   
 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏκÍΝö 4  =   ١٤ × ١٩ = ٢٦٦  

 لرأينا كُالً ِمنهما مكَوناً من إجـابتني علـى          ،ثاين والثالثِ ولو نظرنا يف النصني ال    .. 
وجبمع الِقسِم املُتعلِِّق بالرسالِة من هاتني اإلجابتني نرى مسألةً كاملةً يف           . .هذين الِقسمني 

  . .ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر
  .xϑy$! &r‘ö™y=ùΖu$ ùÏ‹6àΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏΖ6àΝö  = ١٣٠   
 9s)s‰ô Βt⎯£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t )ÎŒø /tèy]y ùÏκÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ⎯ô &rΡà¡ÅγÎΜô  = ٢٦٩  

٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٢٦٩ + ١٣٠  
نرى . . من اإلجابتني،وِبجمِع الِقسِم املتعلِِّق بصفاِت الرسوِل احلاِمِل هلذِه الرسالِة.. 

  ..أننا أمام مسألٍة كاِملِة يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر



  

١٦٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö ™u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  = ٢٦٩  
 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t2eÅκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  = ٢٦٣  

٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٢٦٣ + ٢٦٩  
 حلصلنا علـى    ،ِة املعنيِة يف النصوِص الثالث    تعلِّق بالرسال ولو قُمنا ِبجمِع القسِم امل    .. 

 بالقيمِة العدديـِة    ، قيمتها العدديةُ تساوي ِجداَء أساِس معجزِة إحدى الكُبر        ،مسألٍة كاِملةٍ 
  ..كونَ القرآِن الكرِمي جوهر الرسالِة املعنية. .لكلمِة القرآن
 ‘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÷ΒÏΖÏ⎫⎦t )ÎŒø /tèy]y ùÏκÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ⎯ô &rΡà¡ÅγÎΜô  = ٢٦٩  

٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٦٩ + ١٣٠ + ١٥٢  
 #$9ø)àö™u#βã   =٢٩   

ذِه الرسالِة يف النصوِص ِق بشخِص الرسوِل احلاِمِل هلولو قُمنا جبمِع القسِم املتعلّ.. 
 قيمتها العدديةُ تساوي ِجداَء أساِس معجزِة إحدى ، حلصلنا على مسألٍة كاِملٍَة،الثالث

  .. ِللرسالِة املعنية حامالً  كونَ الرسوِل محمِد،الكُبر بالقيمِة العددية لكلمِة حممد
 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏκÍΝö 4  = ٢٦٦      
 ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö ™u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  = ٢٦٩  
 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t2eÅκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  = ٢٦٣  

٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٢٦٣ + ٢٦٩ + ٢٦٦  
  Χètpϑ£‰î    =  ٤٢  

↵⎯   إنّ كَِلمةَ: قُلْت:٤٦س  Íh‹ ÏiΒ W{ $# يف قوِلِه تعاىل :  uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû 

z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ .. 
من التكامِل يف مسألٍة واحدٍة تضم الصور كانت ِسر إخراِج هذه الصورِة القرآنيِة 
  . . واليت رأيناها مسألةً كاِملَة،الثالثَ األخرى املشاِبهةَ هلا يف الصياغِة

↵⎯ فما هي حدود الدالالِت اليت حتِملُها مسألةُ ..  Íh‹ ÏiΒ W{ $#  يف ِكتابِِ اِهللا تعاىل. .
وكيف نوفِّق بني تعريِف . .د هذه الدالالتوهل تصدق معجزةُ إحدى الكُبر حدو



  

١٦٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

كيف . . وبالتايل..وبين كَونِِ رسِم القرآِن الكرِمي توقيفياً ِمن ِعنِد اِهللا تعاىل ،األميِة
  ..برسِم حروِف القُرآِن الكرمي ؟ حصلَ  ِعلْم الرسوِل 

 ..ةَ  :قُلْتإنّ الصورةَ القرآني uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ ،بأهِل الِكتاِب تعلَّققُرآينٌّ ي ا ِسياقتلوهي ، 
 ،بِة أهِل الِكتاِبفدالالتها دخلَت كما رأينا يف مسألٍة كاِملٍَة تتعلَّق ِبمخاطَ. .ولذلك

  . .كونهم الطَّرف اآلخر يف مسألِة اُألميِة هذه
 تلقي الضوَء على كَوِن اُألميِة يف ِكتاِب اِهللا تعاىل تعين غَري ،واملسألةُ الكاِملةُ التاليةُ.. 
مبخاطبِة أهِل الكتاِب،الِكتايب يف ِسياٍق قرآينٍّ يتعلَّق ِردهم ، حينما تاآلخر يف  كون الطرف

  . .مسألِة األميِة هذه
 ÷β Î* sù x8θ •_ !% tn ö≅ à) sù àM ÷Κ n= ó™ r& }‘ Îγ ô_ uρ ¬! Ç⎯ tΒ uρ Ç⎯ yè t7 ¨? $# 3 ≅ è% uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u™ 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( χ Î) ¨ρ (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š ø‹ n= tã à≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 

/tÁÅ7 /Î$$9øèÏ6t$ŠÏ  ]٧٦٢ = ] ٢٠ : آل عمران   
 t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† $ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû 

Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Ν èδ ã ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 

ãΠ Ìh pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 š⎥⎪ Ï% ©! $$ sù 

(#θãΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ çνρâ‘̈“tãuρ çνρã|ÁtΡuρ (#θãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµyètΒ   y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$#   
  ١٤٤٢ = ] ١٥٧ : األعراف[

١١٦ × ١٩ = ٢٢٠٤ = ١٤٤٢ + ٧٦٢  
 تدور حولَ اجلانِب ،فدالالت مسألِة اُألميِة يف النصني املُكونني هلذه املسألة الكاملة.. 

ثُ عنهاإلجابِة على ،ويف هذه املسألِة الكاملِة... .الذي نتحد رهوضيُء جسألةٌ كاِملةٌ تم 
  . . اليت حنن بصدِد دراسِة هذا اجلانِب منها،ع الطرِف اآلخِر يف مسألِة اُألميِةاملُحاججِة م
 ùs*Îβ÷ nt%!_•θ8x ùs)à≅ö &r™ó=nΚ÷Mà ρu_ôγÎ‘} !¬ ρuΒt⎯Ç #$?¨7tèy⎯Ç 3  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  
   :وهذه مسألةٌ كاملةٌ أُخرى يف هذا اجلانِب من دالالِت األميِة يف ِكتاِب اِهللا تعاىل.. 



  

١٦٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ÷β Î* sù x8θ •_ !% tn ö≅ à) sù àM ÷Κ n= ó™ r& }‘ Îγ ô_ uρ ¬! Ç⎯ tΒ uρ Ç⎯ yè t7 ¨? $# 3 ≅ è% uρ t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u™ 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( χ Î) ¨ρ (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š ø‹ n= tã à≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 

/tÁÅ7 /Î$$9øèÏ6t$ŠÏ   ]٧٦٢ =  ]٢٠ :آل عمران   
 * ô⎯ ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ô⎯ tΒ β Î) çµ ÷Ζ tΒ ù' s? 9‘$ sÜΖ É) Î/ ÿ⎯ Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β β Î) çµ ÷Ζ tΒ ù' s? 

9‘$ oΨƒ Ï‰ Î/ ω ÿ⎯ Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) ω Î) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµ ø‹ n= tã $ Vϑ Í← !$ s% 3 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ä9$ s% }§ øŠ s9 $ uΖ øŠ n= tã ’ Îû 

#${WΒiÏŠhÍ↵⎯z ™y6Î‹≅× ρuƒt)àθ9äθχš ãt?n’ #$!« #$9ø3s‹É>z ρuδèΝö ƒtèô=nϑßθχš  ]٨٠٣  =] ٧٥ : آل عمران   
 uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦&  ]٥٦٣ = ] ٢ : اجلمعة   
١١٢ × ١٩ = ٢١٢٨ = ٥٦٣ + ٨٠٣ + ٧٦٢  

 تتمحور حولَ ،إننا نرى أيضاً أنّ دالالِت األميِة يف هذِه النصوِص القرآنيِة الكرمية.. 
  . .كوِنها الطرف اآلخر املُقاِبلَ ألهِل الِكتاب

 : يعرف األمي بأنه، تعاىل ِحني تجريِد املعىن عن السياِق القرآينِّ املُحيطويف كتاِب اهللا.. 
 ويبقى ،الذي مل يقتبس من اتمِع املُحيِط أي ِعلٍم أو ثقافٍة يف املسألِة اليت تتعلَّق ِبها اُألميةُ

  . . املتعلِّقةَ بكوِنِه أُمياً بالنسبِة هلاِبفطرِتِه بعيداً عن تأثِري املُجتمِع املُحيِط فيما يخص املسألةَ
 ،ولذلك رأينا يف املسألتني الكاملتني السابقتني أنّ األميةَ أتت ِلتِصف غري الِكتابيني.. 

 وهذا اجلانب من املعىن يف ،السماويأي الذين مل يقتبسوا من اتمِع احمليِط ِعلْم الكتاب 
 يف مقاِبِل – كما رأينا –جةَ تعلُِّقِه ِبسياٍق قُرآينٍّ يضع األميةَ  كان نتي،املسألتني السابقتني

  . .أهِل الِكتاب
فأهلُ . .ولكن هذا ال يعين أنّ األميةَ يف كتاِب اِهللا تعاىل هي حصراً غري الِكتابيني.. 

 ،نهم ال يعلمونَ الِكتابوسبب ذلك أ. .الكتاِب ذاتهم يِصف اُهللا تعاىل ِقسماً ِمنهم باُألميِة
باألماينِّ والظَّن هعبالنسبِة هلذِه املسألة. .ويتفاعلونَ م نيم أميلَهعِعلِْمِهم بالِكتاِب ج مَدفَع. .  

 يف ،والنصوص القرآنيةُ التاليةُ تلقي الضوَء على تداخِل جوانِب دالالِت اُألميِة.. 
  . .يقولُ تعاىل. .ق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر تصد،مسألٍة كاملٍة



  

١٦٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒ uθ sù 

t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç tI ô± uŠ Ï9 ⎯ Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( 

ùsθuƒ÷≅× 9©γßΝ ΒiÏϑ£$ 2ŸGt6tMô &rƒ÷‰ÏƒγÍΝö ρuρuƒ÷≅× 9©γßΝ ΒiÏϑ£$ ƒt3õ¡Å7çθβt  ]٨٦٤  =] ٧٩ – ٧٨ : البقرة   
 t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §9 $# ¢© É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† $ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû 

Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Ν èδ ã ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 

ãΠ Ìh pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $# uρ © ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 š⎥⎪ Ï% ©! $$ sù 

(#θãΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ çνρâ‘̈“tãuρ çνρã|ÁtΡuρ (#θãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµyètΒ   y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßsÎ=øßϑø9$#    

  ١٤٤٢ =  ]١٥٧ : األعراف[
  uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

#$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρu)Îβ .x%Ρçθ#( ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦&   ]٥٦٣ = ] ٢ :اجلمعة   
١٥١ × ١٩ = ٢٨٦٩ = ٥٦٣  +١٤٤٢ + ٨٦٤  

 ليست محصورةً بوصِف الطَّرِف اآلخِر املُقاِبِل ألِهِل – كما نرى –فاُألميةُ .. 
الذي مل يتعلَّم القراءةَ .... .وليست محصورةً ِبعدِم تعلُِّم الِقراءِة والِكتابة. .الِكتاب

. . أمي بالنسبِة هلذه املسألة،شِر ومل يقتبس هذا الِعلم من الب،والكتابةَ من اتمع احمليط
  . .ولكن هذا ال يعين أنه أُمي بالتعريِف العام ِلُألمية

 öΝ. .فأولئك الذين يِصفُهم اُهللا تعاىل باألميني ِمن أهِل الِكتاب..  åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω 
šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ .. فَِةم اُهللا تعاىل ِبهذِه الصملْ يِصفْه 

إنما يِصفُهم اُهللا تعاىل بذلك ألنهم ال يعلمونَ . .ِبسبِب عدِم تعلُِّمِهم الِقراءةَ والِكتابة
إالّ أماينَّ وال يتفاعلونَ معه إالّ بالظَّن السماوي من ِعندِه . .الِكتاب بم من يكتما ِمنهورب

  . . وهوى ويدعي أنه من ِعنِد اِهللا تعاىلظناً
 öΝ :يقولُ تعاىل åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ 

∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç tI ô± uŠ Ï9 ⎯ Ïµ Î/ 

$ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ..   
فال يمِكن ِلعاقٍل أنْ يجِزم بأنّ الذين يكتبونَ الكتاب بأيديهم مثّ يقولون هذا من .. 

 öΝ. . تعاىل ال يوجد بينهم من يعنيه قولُ اهللا،عند اهللا تعاىل åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ 



  

١٧٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

|=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ .. ِدحصورةً ِبمجرم فاملسألةُ كما نرى ليست 
  ..عدِم تعلِّم القراءِة والكتابة

 ،ه الطاهرِة نقياًكان ِبفطرِت. . كان أُمياً ِبكُلِّ ما حتِملُ الكلمةُ من معىنوالرسولُ .. 
 أُمياً أيضاً بالنسبِة ملسألِة وكانَ . .وملْ يتأثَّر بثقافِة اتمِع احمليِط املتعلِّقِة بالعقيدِة الوثنيِة

 هو إمالُء وما تعلَّمه . .فلم يقتبس ِمن اتمِع احمليِط ِعلْم هذِه املسألة. .القراءِة والكتابة
 من  فهذا العلم مل يقتِبسه ،وبالتايل مل تتأثَّر أُميته أبداً. .ماء ِبوحٍي من الس،السماء

  ..اتمِع احمليط
ولذلك نرى أنّ رسم القُرآِن الكرِمي أكرب من كُلِّ قواعِد اإلمالِء والنحِو اليت عرفَها .. 

 ِعلْم الكتابِة من املُجتمِع ولو أخذَ الرسولُ .. . وبعد ذلك،البشر قبلَ تقعيِد اللغِة العربيِة
فَمن الذي أمر كتبةَ .. . أُميته ولَفَقَد ، ملا رأينا هذا الفاِرق يف رسِم الكلمِة ذاِتها،املُحيِط

كتبةَ الوحِي ومن الذي أمر . .الوحِي ِبحذِف حرِف الياِء من كلمِة إبراهيم يف سورِة البقرة
  . .؟ أليس الرسولُ .. .ومن ومن. . كما رأينا،مايزتني يف صورتني متبرسِم كلمة ضعفاء

 .. عليها البشر ِب قواِعِد اإلمالِء اليت تعارفسالقرآنُ الكرِمي ح كلمات مستفلو ر
  .. هل كان من املُمكن أنْ نرى ما نراه من أوجٍه إعجازيٍة يف حروِف القرآِن الكرمي ؟،آنذاك

& ù. .الكرميِة األوىل اليت نزلَت عليه  لآلياِت فبتلقّيه ..  t ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# 

t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z⎯≈ |¡Σ M} $# ô⎯ ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t ø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï% ©! $# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ 

z⎯≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ  ]لُغةَ ال. .] ٥ – ١ : العلق ٍي ،سماِء بإهلاٍم من اهللا تعاىلتعلّمحوو 
 ونقلَ ِلكتبِة ، أُمياًوبالتايل بِقي . . بعيٍد عن قواعِد لغِة البشر وآلياِت تعلُِّمِهم،مباشٍر

  ..الوحِي رسم القرآِن الكرِمي كما هو متاماً يف اللوِح احملفوظ
 ..ِة باتسألِة األميفِْع دالالِت معلى د ا اإلصرارِم تعلُِّم أمدِرها يف إطاِر عصجاه ح

 بأنه أتى بالقرآِن  ِبحجِة عدِم إعطاِء مربٍر لآلخرين على اتهاِم الرسول ،القراءِة والكتابِة
هذا اإلصرار هو اتهام مبطَّن للقرآِن الكرمي بأنه ال حيِملُ من السويِة . .الكرِمي من ِعنده
ِة اليت تِعنِد اِهللا تعاىلاإلعجازي ِمن ترتيلَه ٍل ال ،ثِْبتجلَ على رزكوِنِه ن مع بإالّ ما يتناس 
عجزةً أمام الذين يقرؤون ويكتبون. .يقرأُ وال يكتبليس م هوكأنّ الذين يقرؤون . .وكأن

  ..ويكتبون يستطيعون اإلتيان مبثِله



  

١٧١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

لكرمي كونه معجزةً تعجز املخلوقات أصحاب هذا اإلصراِر جيهلونَ حقيقةَ القرآِن ا.. 
وجيهلون حقيقةَ الدالالت اليت حيِملُها كتاب اِهللا تعاىل . .بأسِرها عن اإلتياِن مبثِلها من ِجهٍة
واملعيار هو . .فاحلق هو ما يستنبطُ من كتاِب اِهللا تعاىل. .ملسألِة األميِة من جهٍة أُخرى

  ..كتاب اِهللا تعاىل
 يرى صورةَ الكلمِة القرآنيِة كما هي  كان الرسولُ .. على ذلك بناًء:٤٧س 

فهل هناك من إشارٍة . .ها ويأمر كتبةَ الوحِي برِمسها كما رآ،تماماً  يف اللوِح احملفوِظ
وحتريِك   هلا خصوصيتها عن مسألِة قراءِتِه الكرِمي مسألةٌقرآنيٍة تبين أنَّ رسم القرآِن 

  .. به ؟ اللساِن
  ..يقولُ تعاىل. .ويف املسألِة الكاملِة التاليِة دليلٌ على ذلك. .نعم.. 
 Ÿω õ8ÌhptéB ⎯ÏµÎ/ y7tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅yf÷ètGÏ9 ÿ⎯ÏµÎ/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $uΖøŠn=tã …çµyè÷Ηsd …çµtΡ#u™öè%uρ ∩⊇∠∪  #sŒÎ*sù çµ≈tΡù&ts% 

ùs$$?7̈Îìô %èö™u#Ρtµç… ∪∇⊇∩ OèΝ§ )Îβ ̈ãt=nŠøΖu$ /tŠu$Ρtµç…  ]٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ =  ] ١٩ – ١٦ : القيامة  
# فقولُه تعاىل ..  sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t s% ôì Î7 ¨? $$ sù … çµ tΡ# u™ ö è% حتريِك اللساِن به لنا جاِنب نبيأي ، ي 

 ¨βوقولُه تعاىل . ..جاِنب قراءِتِه كونه نصاً مكتوباً Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u™ ö è% uρ بيلنا  ي ن
  . .جاِنبي رِمسِه وقراءِتِه

 Ÿω õ8واآليةُ األوىل يف هذا املسألِة الكاملِة ..  Ìh pt éB ⎯ Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡ Ï9 Ÿ≅ yf ÷è tG Ï9 ÿ⎯ Ïµ Î/  نبيت 
 قبلَ مساِع قراءِتِه من ، بالقرآِن الكرِمي ِبعدِم حتريِك لساِنه لنا أمر اِهللا تعاىل لرسوِلِه 

 بعدِم استعجاِل قراءِة القرآِن الكرِمي حني  أي يأمر اُهللا تعاىل رسولَه ..جربيل عليه السالم
 وبالتايل يأمره أنْ تكونَ قراَءته للقرآِن الكرِمي تاِبعةً ِلقراءِة جربيل عليه ،رؤيِة رسِم كلماِتِه

# وهذا ما نراه جلياً يف دالالِت قوِلِه تعاىل . .السالم sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t s% ôì Î7 ¨? $$ sù … çµ tΡ# u™ ö è% ..  
 للقرآِن الكرِمي قبلَ مساِع هذه القراءِة من هذا االستعجالُ يف قراءِة الرسوِل .. 

 نراه أيضاً يف ، وبعد رؤيِة رسِم كلماِتِه كما هي متاماً يف اللوِح احملفوظ،جربيل عليه السالم
 مع اآليِة األوىل من ، معجزِة إحدى الكُبر تكَونُ مسألةً كاملةً يف معياِر،عبارٍة قرآنيٍة أُخرى
 بقراءِة  للرسوِل ومع اآليتني الكرميتني اللتني تصوران األمر اإلهلي ،املسألِة السابقِة
 بعيداً عن قواعِد ، بإهلاٍم من اِهللا تعاىل قراءةَ لُغِة السماء حيثُ تعلَّم ،القرآِن الكرِمي
اإلمالِء البشري. .  



  

١٧٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρuωŸ ?sè÷fy≅ö /Î$$9ø)àö™u#βÈ ΒÏ⎯ %s6ö≅È &rβ ƒã)øÓ|©# )Î9s‹øš ρumô‹ãµç… (  ]٢٢٥  =] ١١٤ : طـه  
 ωŸ BétphÌ8õ /ÎµÏ⎯ 9Ï¡|$Ρt7y 9ÏGtè÷fy≅Ÿ /ÎµÏ⎯ÿ  ]١٥٩ = ] ١٦ : القيامة    
 #$%øt&ù /Î$$™óΟÉ ‘u/nÎ7y #$!©%Ï“ {y=n,t   ]١٤٢=  ] ١ : العلق   
 #$%øt&ù ρu‘u/š7y #${F.øtΠã  ]٨٢ = ] ٣ : العلق  

٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٨٢ + ١٤٢ + ١٥٩ + ٢٢٥  
ففي خصوصيِة رسِم القرآِن . .واألدلّةُ على ِصحِة ما نذهب إليِه كثريةٌ جداً.. 
 ألكرب دليٍل على أنَّ ، وتعلُِّق هذه اخلصوصيِة مبعجزٍة يستحيلُ فيها تغري هذا الرسم،الكرمي

  ..أمر كتبةَ الوحِي برسِم القرآِن الكرِمي على صورِتِه اليت رآها كانَ يالرسولَ 
$  :كيف نفهم قولَ اِهللا تعاىل. .بناًء على ذلك. .:٤٨س  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s? ⎯ ÏΒ 

⎯ Ï& Î# ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 $#  ]٤٨ : العنكبوت [ 
 مل يكن يعلم القراءةَ تشهد بعضهم ذِه اآليِة الكرمية على أنَّ الرسولَ لقد اس. .؟

 كان يعلم  وبني ما تذهب إليه من أنّ الرسولَ ،كيف نوفّق بني ذلك. .والكتابة
  .. ويأمر كتبةَ الوحي بكتابته كما هو متاماً يف اللوح احملفوظ،حروف القرآِن الكرمي

 بالقراءِة والكتابِة   اليت يستشهدون ا على عدِم ِعلِْم الرسوِل        هذه اآليةُ الكرميةُ    .. 
لقد قرؤوا هذه اآلية الكرمية دون أي       . . تدلُّ على نقيِض ما يذهبون إليه      ،طيلةَ فترِة الرسالة  

⎯ اعتباٍر للعبارة القرآنية     ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% ،     لُو   ( : وكأنَّ اآليةَ الكرميةَ على الشكلتت تا كُنمو 
  ..)ِمن ِكتاٍب وال تخطُّه ِبيِميِنك ِإذاً الرتاب الْمبِطلُونَ 

⎯ إنَّ العبارة القرآنية    ..  ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s%      النيب تنفي ِعلْم      كتاب قبل نزول بتالوِة أي 
ولو كـان   . . قد خطَّ أي كتاب بيمينه قبلَ ذلك        وتنفي أن يكونَ النيب      ،النص القرآين 

 لَما وردت   ، لو كان ذلك   ، بالتالوة بعد نزول النص القرآين كعلمه قبل نزوله         النيب   علم
وما كُنت تتلُو ِمن ِكتاٍب وال تخطُّه ( أي لكانت على الشكل   . .هذه العبارةُ القرآنيةُ أصالً   

⎯ رة القرآنية   وبالتايل فورود هذه العبا   . .)ِبيِميِنك ِإذاً الرتاب الْمبِطلُونَ      ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s%   ّيدل
 ولذلك  .....نص القرآينَّ ويعلم حروفَه    أصبح بعد نزول النص القرآين يتلوا ال       على أنه   

  :يف املسألِة الكاملِة اليت رأيناها



  

١٧٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ÿω õ8 Ìh pt éB ⎯ Ïµ Î/ y7 tΡ$ |¡ Ï9 Ÿ≅ yf ÷è tG Ï9 ÿ⎯ Ïµ Î/ ∩⊇∉∪ ¨β Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u™ ö è% uρ ∩⊇∠∪ # sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t s% 

ùs$$?¨7Îìô %èö™u#Ρtµç… ∪∇⊇∩ OèΝ§ )Îβ ̈ãt=nŠøΖu$ /tŠu$Ρtµç…   ]٢٦ × ١٩ = ٤٩٤  =  ]١٩ – ١٦ :القيامة  
# يف هذه املسألِة رأينا أنَّ قولَه تعاىل ..  sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù& t s% ôì Î7 ¨? $$ sù … çµ tΡ# u™ ö è%   لنا جاِنب نبيي

 هي اتباع قراءِة ، فالقراءةُ املعنيةُ هنا،ِنب قراءِتِه كونه نصاً مكتوباً أي جا،حتريِك اللساِن به
  فقبل نزول النص القرآين مل يتلُ ،جربيل عليه السالم للنص القرآين ككتاٍب مسطور

 يتلوا كتاب اهللا  فقد أصبح ، أما بعد نزول النص القرآين،أي كتاب ومل خيطْه بيمينه
 تلك احلالة اليت كانت قبل نزول النص ،بذلك انتهت حالةُ عدِم ِعلِْمِه بالتالوة و..تعاىل
⎯  وهذا ما تبينه العبارة القرآنية ،القرآين ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s%  يف اآليِة الكرمية:  $ tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s? 

⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 $#   
   .. ]٤٨ :العنكبوت[                                                                      

 للنص القرآينِّ كانت بعد أن تعلَّم قراءته من جربيل عليه تالوةُ الرسوِل . .إذاً.. 
وهذا ما . .نص عمراً قبل نزول النص القرآين مل يتل خاللَه أي  فقد لبث ،السالم

≅  :تصوره اآلية الكرمية è% öθ ©9 u™ !$ x© ª! $# $ tΒ … çµ è? öθ n= s? öΝ à6 ø‹ n= tæ Iω uρ Ν ä31 u‘ ÷Š r& ⎯ Ïµ Î/ ( ô‰ s) sù àM ÷V Î7 s9 

öΝ à6Š Ïù # \ ßϑ ãã ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ï& Î# ö6 s% 4 Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s?  ]١٦ : يونس [..  
  ..ولذلك نرى أنّ هذه اآلياِت جمتمعةً مسألةٌ كاملة.. 
 ùs*ÎŒs# %st&ùΡt≈µç ùs$$?¨7Îìô %èö™u#Ρtµç…  ]١٤٤ = ] ١٨ : القيامة   
 ≅ è% öθ ©9 u™ !$ x© ª! $# $ tΒ … çµ è? öθ n= s? öΝ à6 ø‹ n= tæ Iω uρ Ν ä31 u‘ ÷Š r& ⎯ Ïµ Î/ ( ô‰ s) sù àM ÷V Î7 s9 öΝ à6Š Ïù # \ ßϑ ãã 

ΒiÏ⎯ %s6ö#Î&Ï⎯ÿ 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš   ]٤٥٣=   ]١٦ :يونس  
 $ tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω 

#$9øϑß6öÜÏ=èθχš   ]٣٥٣ =   ]٤٨ :العنكبوت  
٥٠ × ١٩ = ٩٥٠ = ٣٥٣ + ٤٥٣ + ١٤٤  

$  :وهكذا نرى أنَّ العبارةَ القرآنية..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ 

… çµ ’Ü èƒ rB š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ (   تنفي تالوةَ النيبكتاٍب وتنفي خطَّه بيمينه وذلك قبل نزول ، ألي 
‰ ô : أي خاللَ الفترة اليت تصورها العبارةُ القرآنية،النص القرآين s) sù àM ÷V Î7 s9 öΝ à6Š Ïù # \ ßϑ ãã 

⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ï& Î# ö6 s% 4 ..   



  

١٧٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  ..ى الكُبرولذلك تتكامل هاتان العبارتان القرآنيتان يف معياِر معجزِة إحد.. 
 ρuΒt$ .äΖM| ?sF÷=èθ#( ΒÏ⎯ %s7ö#Î&Ï⎯ ΒÏ⎯ .ÏGt≈=5 ρuωŸ BrƒèÜ’µç… /Î‹uϑÏŠΨÎš (    =٢٥٠  
 ùs)s‰ô 9s7ÎV÷Mà ùÏŠ6àΝö ããϑß\# ΒiÏ⎯ %s6ö#Î&Ï⎯ÿ 4   =١٨٧  

٢٣ × ١٩ = ٤٣٧ = ١٨٧ + ٢٥٠  
$ استشهادهم باآليِة الكرمية . .إذاً..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ 

… çµ ’Ü èƒ rB š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 $#   ]على عدم تعلّمه  ، ]٤٨ :العنكبوت 
 فهذه اآليةُ الكرميةُ دليلٌ على أنه ،ليس سليماً وال بأي وجٍه من األوجه ،للتالوة طيلةَ حياته

ما كان نقيض القرآينِّ أصبح نزول النص عليه قبلَ نزوِل القرآِن الكرمي بالنسبة  بعد 
  . .ملسألِة التالوة

 كان يقرأ القرآنَ نرى يف كتاِب اِهللا تعاىل نصوصاً تؤكّد أنه . .وفوق ذلك.. 
ولو نظرنا إىل العباراِت القرآنيِة املصورِة ِلأمِر اِهللا تعاىل لرسوِله بتالوِة كتابه . .الكرمي ويتلوه

  .. لرأيناها مسألةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر، )القرآِن الكرمي( 
 ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇ©z )Î9s‹ø7y ΒÏ⎯ 2ÅGt$>É ‘u/nÎš (   ]١٣٨ =  ]٢٧ : الكهف  
 #$?ø≅ã Βt$! &éρrÇ©z )Î9s‹ø7y ΒÏ∅š #$9ø3ÅGt≈=É   ]١٠٨ = ] ٤٥ : العنكبوت  
 ρu&rβ÷ &r?ø=èθu#( #$9ø)àö™u#βt (   ]٥٨ = ] ٩٢ :ل النم  

١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ٥٨ + ١٠٨ + ١٣٨  
$< ويف هذه املسألِة الكاملة نرى وجود حرف األلف يف رسِم كلمة ..  tG Å2 ، 

≈=  وال نرى هذه األلف يف رسِم كلمة ،وذلك بني حريف التاء والباء tG Å3 ø9 $# .. وهنا 
يعون النظر إىل كتاِب اهللا تعاىل  الذين ال يستط،أتوجه إىل أصحاِب املنهِج التراثي اجلمعي
 سِكبت خاللَ التاريخ بعيداً عن حقيقِة دالالِت ،إالّ من خالِل تصوراٍت مسبقِة الصنع

 هل ميكننا أنْ نبدلَ هذا : فأقولُ هلم، ومن مادِة أهواِء بعِض رجاالِته،كتاِب اِهللا تعاىل
 هذه املعادلةُ وغريها الكثري من املعادالت  دون أن ختتلَ،الرسم التوقيفي من عند اهللا تعاىل
ومن الذي . . واليت ال يحيطُ ا إالّ اُهللا سبحانه وتعاىل ؟،املبنية على هذه العبارات القرآنية

  . .أمر كتبةَ الوحي ذه اخلصوصية من الرسم ؟



  

١٧٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ن يعِرض عن  فم، إجابٍة منطقيةةَ وال ننتظر منهم أي،نتوجه إليهم ذا السؤال.. 
⎯ دالالِت العبارِة القرآنية  ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s%  يف اآليِة الكرمية:  $ tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ö7 s% ⎯ ÏΒ 

5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 $#   ]ن ، ]٤٨ :العنكبوتوم 
 ال ميكنه الوقوف عند هذه ،ألدلّة والرباهنيحيارب كلَّ جديٍد مهما محل هذا اجلديد من ا
 تلك اخلصوصية اليت تعد برهاناً من جمموعِة ،احلقيقِة من خصوصيٍة لرسِم كتاِب اهللا تعاىل

 نقَلَه جربيلُ عليه السالم من ،براهني تثبت أنَّ رسم القرآن الكرمي توقيفي من عند اهللا تعاىل
  . . وِل اللوِح احملفوظ إىل الرس

 هلْ يمِكن استخدام هذه األجبديِة القرآنيِة كِمفتاٍح للدخوِل إىل جوانب :٤٩س 
  ..إعجازيٍة أُخرى يف القرآِن الكرمي ؟

إنّ جماميع الِقيِم العدديِة للنصوص القرآنيِة تتقارب وتتباعد ِوفق معايري تتعلّق           . .نعم.. 
وأنا يف حبثي وقَفْت ِعند توازِن الِقـيِم        . . اليت حتِملُها هذه النصوص    بتقارِب وتباعِد األدلّةِ  

انعكاس لتوازِن األدلِة واملعـاين     هو   مبيناً كيف أنَّ هذا التوازنَ       ،العدديِة للنصوص القرآنية  
  . .بني هذه النصوص

وقَّف على إدراِكنـا ِلحقيقـِة       يت ،إنّ وصولَنا إىل الداللِة السليمِة من هذا التوازنِ       .. 
  ..الدالالِت اليت حتِملُها الكَِلمةُ القُرآنيةُ واجلُملةُ القُرآنية

 الروِح تعريفـاً سـليماً   تعرف كلمةُيف موروثاِتنا الِفكرية ملْ . .كيف يكونُ ذلك  ...
 ، ومرةً باحليـاة   ،رةً باجلسد  وم ، بالنفس  فَمرةً تخلَطُ الروح   ،عاىلمستنبطاً من ِكتاِب اِهللا ت    

 إنّ كلمةَ الـروِح     .....وكلُّ ذلك ال عالقةَ له بالدالالِت احلق اليت حيِملُها القرآنُ الكرمي          
.. . والقُرىب ِمنه جلَّ وعال    ، واملدد ، الصلةَ مع اِهللا تعاىل    :ومشتقّاِتها يف كتاِب اِهللا تعاىل تعين     

 ألنه الـصلةُ    ، وجربيلُ عليه السالم وِصف بالروِح األمني      ،فالقرآنُ الكرمي وِصف بالروح   
  . .األمينةُ بني اِهللا تعاىل وبني البشر

‰ ω ß. .وقَولُه تعاىل..  Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ 

¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™ !$ t/# u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

|= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% z⎯≈ yϑƒ M} $# Ν èδ y‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ (  ]ادلةةَ ،] ٢٢ : اِصح ؤكِّدي 



  

١٧٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

أُيدوا ِبمدٍد  أي ،فهؤالء املؤمنون أُيدوا بروحٍ  من اِهللا تعاىل نتيجةَ إمياِنهم.. .استدالِلنا
  . .وِصلٍة وقُرىب ِمن اهللا تعاىل

هذه احلقيقةُ نراها يف توازِن الِقيِم العدديِة بني النصوِص القرآنية التاليـة املتعلّقـِة              .. 
  . .بالروِح القرآين
 )ÎΡ¯$ Υwtø⎯ß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.øt ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÏàÝθβt  ]١٨٨ = ] ٩ : احلجر   
 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ( %è≅È #$9”ρyß ΒÏ⎯ô &rΒøÌ ‘u1nÎ’  ]١٨٨ = ] ٨٥ : اإلسراء  
  )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš  ]١٨٨ = ] ٣ : الزخرف   

 ، štΡθè=t↔ó¡o„uρ Ç⎯tã Çyρ”9$# ( È≅è% ßyρ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒr& ’În1u‘  :فالروح املعين يف قوِلِه تعـاىل     .. 
 % $̄ΡÎ) çµ≈oΨù=yèy_ $ºΡ≡u™öèتتوازنُ دالالته مع دالالِت نصوٍص قرآنيٍة تتعلّق بالقرآن الكـرمي املُنـزل             

$|‹Î/ttã öΝà6̄=yè©9 šχθè=É)÷ès? ، لزاِهللا تعاىل،وليس املُن لِة معأي تتعلّق جبانِب املعجزِة والص ..  
 š أنّ العبارةَ القرآنيـة     ،حةَ هذا االستداللِ  ومما يؤكِّد صِ  ..  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9 $# ( 

È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’ În1 u‘             جمِله حولَ القرآِنيف م تتكاملُ مع ِسياٍق قرآينٍّ تاٍل هلا يتمحور
  . .الكرمي
 š tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% 

∩∇∈∪ ⎦ È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© ¨⎦ t⎤ yδ õ‹ uΖ s9 ü“ Ï% ©! $$ Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ $ uΖ øŠ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪   

ω Î) Zπ yϑ ôm u‘ ⎯ ÏiΒ š Îi/ ¢‘ 4 ¨β Î) … ã& s# ôÒ sù šχ% x. y7 ø‹ n= tã # Z Î7 Ÿ2 ∩∇∠∪ ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# 

⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 

# Z Îγ sß ∩∇∇∪ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øù § |À Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ #’ n1 r' sù ç sY ø. r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# ω Î) 

# Y‘θ à à2 ∩∇®∪ (#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym t àf ø s? $ uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθ ç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪ ÷ρ r& tβθ ä3 s? 

š s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖ Ïã uρ t Édf x çG sù t≈ yγ ÷Ρ F{ $# $ yγ n=≈ n= Åz # · Éf ø s? ∩®⊇∪   ÷ρ r& xÝ É) ó¡ è@ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yϑ x. 

|M ôϑ tã y— $ uΖ øŠ n= tã $ ¸ |¡ Ï. ÷ρ r& u’ ÎA ù' s? «! $$ Î/ Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩®⊄∪ ÷ρ r& tβθ ä3 tƒ y7 s9 ×M øŠ t/ ⎯ ÏiΒ >∃ ã ÷z ã— 

÷ρ r& 4’ n∋ ö s? ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ š∅ ÏΒ ÷σ œΡ y7 ÍhŠ Ï% ã Ï9 4© ®L ym tΑ Íi” t∴ è? $ uΖ øŠ n= tã $ Y7≈ tF Ï. … çν äτ t ø) ¯Ρ 3 ö≅ è% tβ$ ys ö7 ß™ ’ În1 u‘ 

δy≅ö .äΖMà )Îω 0o³|Z# ‘§™ßθωZ  ]٩ × ١٩ × ١٩ = ٣٢٤٩=     ] ٩٣  – ٨٥ : اإلسراء  
  .... .ولنأخذْ ِمثاالً آخر.. 
  . .يف سورِة اِحلجر آيةٌ تصور قولَ الكافرين للرسول .. 



  

١٧٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu%s$9äθ#( ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ï“ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ #$!%eÏ.øã )ÎΡ¨7y 9sϑyfôΖãθβ×  ]٢١٩ = ] ٦ : احلجر    
 يشملُ الرد على قـوِل هـؤالِء    جواب ِمن اِهللا تعاىل لرسوِله ويف سورِة الطُّورِ  .. 
 لذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ هلذا الرد متوازنةٌ متاماً مع القيمة العدديـِة لآليـِة                ،الكافرين

  . .املُصورِة ِلقوِل الكافرين
 ùs‹x2eÅö ùsϑy$! &rΡM| /ÎΖÏè÷ϑyMÏ ‘u/nÎ7y /Î3s%δÏ⎯9 ρuωŸ ΧxgøΖãθβA  ]٢١٩ = ] ٢٩ : الطور    

 ..   هعلَمأنْ ن ـةِ         :وما جيبا من الِعباراِت القرآنيِة بغِريهأنَّ ارتباطاِت العبارِة القرآني ، 
        ر وِمعياِر التوازِن الذي نراهعجزِة إحدى الكُبِمعياِر م نةً  ،ِضماِهينتم فَِلكُُلِّ ِعبارٍة  .. . ليست

وعلى سبيِل اِملثـاِل ِلننظُـر إىل   . . ما ال يعلَم حدودها إالّ اُهللا تعاىل  ،تباطاِتقُرآنيٍة من االر  
 ö. .دخوِل اآليِة الكرميـةِ    Åe2 x‹ sù !$ yϑ sù |MΡ r& ÏM yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ 9⎯ Ïδ% s3 Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖ øg xΧ ،   ـعم 

  . .براآلياِت التاليِة لَها يف مسألٍة كاملٍة ِوفق معياِر معجزِة إحدى الكُ
 ö Åe2 x‹ sù !$ yϑ sù |MΡ r& ÏM yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ 9⎯ Ïδ% s3 Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖ øg xΧ ∩⊄®∪ ÷Π r& tβθ ä9θ à) tƒ Ö Ïã$ x© 

ßÈ −/ u tI ¯Ρ ⎯ Ïµ Î/ |= ÷ƒ u‘ Èβθ ãΖ yϑ ø9 $# ∩⊂⊃∪ ö≅ è% (#θ ÝÁ −/ t s? ’ ÎoΤ Î* sù Ν ä3 yè tΒ š∅ ÏiΒ t⎦⎫ ÅÁ În/ u tI ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ ÷Π r& 

óΟ èδ ã ãΒ ù' s? Λ àι ßϑ≈ n= ÷n r& !# x‹≈ pκ Í5 4 ÷Π r& öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ äî$ sÛ ∩⊂⊄∪ ÷Π r& tβθ ä9θ à) tƒ … ã& s! §θ s) s? 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪  

(#θ è? ù' u‹ ù= sù ;]ƒ Ï‰ pt ¿2 ÿ⎯ Ï& Î# ÷W ÏiΒ β Î) (#θ çΡ% x. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊆∪ ÷Π r& (#θ à) Î= äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ ó© x« ÷Π r& ãΝ èδ 

šχθ à) Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Π r& (#θ à) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ≅ t/ ω tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩⊂∉∪ ÷Π r& öΝ èδ y‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩ !# t“ yz 

y7 În/ u‘ ÷Π r& ãΝ èδ tβρ ã ÏÜ ø‹ kÁ ßϑ ø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Π r& öΝ çλ m; ÒΟ ¯= ß™ tβθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ ÏµŠ Ïù ( ÏN ù' u‹ ù= sù Ν ßγ ãè Ïϑ tF ó¡ ãΒ 9⎯≈ sÜ ù= Ý¡ Î0 

A⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂∇∪ ÷Π r& ã& s! àM≈ oΨ t7 ø9 $# ãΝ ä3 s9 uρ tβθ ãΖ t6 ø9 $# ∩⊂®∪ ÷Π r& óΟ ßγ è= t↔ ó¡ n@ # \ ô_ r& Ν ßγ sù ⎯ ÏiΒ 5Θ t øó ¨Β tβθ è= s) ÷W •Β ∩⊆⊃∪ 

÷Π r& ÞΟ èδ y‰Ψ Ïã Ü= ø‹ tó ø9 $# ôΜ ßγ sù tβθ ç7 çF õ3 tƒ ∩⊆⊇∪ ÷Π r& tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ # Y‰ øŠ x. ( t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù (#ρ ã x x. ç/ èφ tβρ ß‰‹ Å3 yϑ ø9 $# 

∩⊆⊄∪ ÷Π r& öΝ çλ m; îµ≈ s9 Î) ç ö xî «! $# 4 z⎯≈ ys ö6 ß™ «! $# $ ¬Η xå tβθ ä. Î ô³ ç„ ∩⊆⊂∪ β Î) uρ (# ÷ρ t tƒ $ Z ó¡ Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# 

$ VÜ Ï%$ y™ (#θ ä9θ à) tƒ Ò>$ ys y™ ×Πθ ä. ö ¨Β ∩⊆⊆∪ öΝ èδ ö‘ x‹ sù 4© ®L ym (#θ à)≈ n= ãƒ ãΝ ßγ tΒ öθ tƒ “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù tβθ à) yè óÁ ãƒ ∩⊆∈∪ 

ƒtθöΠt ωŸ ƒãóø_Í© ãt]÷κåΝö .x‹ø‰ßδèΝö ©x‹ø↔\$ ρuωŸ δèΝö ƒãΖÇ|çρβt   ]٣٦٤٨=  ] ٤٦ – ٢٩ : الطور = 
١٩٢ × ١٩  

 لرأينا فيها آيةً تتوازنُ مع كُلٍّ من اآليتني ،ولو نظرنا إىل هذه املسألِة الكاملِة.. 
  . .املُتواِزنتني اللتني عرضنامها

 ρu%s$9äθ#( ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ï“ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ #$!%eÏ.øã )ÎΡ¨7y 9sϑyfôΖãθβ×   ]٢١٩ = ] ٦ :احلجر    



  

١٧٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ùs‹x2eÅö ùsϑy$! &rΡM| /ÎΖÏè÷ϑyMÏ ‘u/nÎ7y /Î3s%δÏ⎯9 ρuωŸ ΧxgøΖãθβA   ]٢١٩ =  ]٢٩ :الطور    
  &rΠ÷ ƒãÌƒ‰ßρβt .xŠø‰Y# ( ùs$$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( φè/ç #$9øϑy3Å‹‰ßρβt  ]٢١٩ = ] ٤٢ : الطور   

 Mولو نظرنا إىل كلمِة     ..  yϑ ÷è ÏΖ Î/      يف اآليِة الكرمية  ö Åe2 x‹ sù !$ yϑ sù |MΡ r& ÏM yϑ ÷è ÏΖ Î/ 

y7 În/ u‘ 9⎯ Ïδ% s3 Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖ øg xΧ ،        ُةها العددي١١( لرأيناها بالتاِء املبسوطِة اليت قيمت( ،  وليست 
  . . )٧( العددية بالتاِء املربوطِة اليت قيمتها 

 ، اهللا تعاىل  وهنا أسألُ الذين يزعمونَ أنّ رسم القرآِن الكرمي ليس توقيفياً بأمٍر من           .. 
ِلمن كَـانَ لَـه     اإلجابةَ نترك..هل من املُمكِن استبدالُ هذه التاِء املبسوطِة بتاٍء مربوطة ؟   

ِهيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب..  
 كيـف أنّ دالالِتهمـا      ،ولننظر إىل اآليتني التاليتني املُتتاليتني يف كتاِب اهللا تعاىل        .. 
  . . ينعِكس ذلك توازناً يف القيِم العدديِة هلما وكيف،متوازنةٌ
 $ tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 

%èö1n†2 ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï Βt$ ?s7t⎫¨⎥š ;mλçΝö &rΞ¨κåΝö &r¹ôsy≈=Ü #$:øgpsÅŠΟÉ  ]٥١٩ = ] ١١٣ : التوبة   
 $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ ω Î) ⎯ tã ;ο y‰ Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰ tã uρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ÿ… ã& s! 

&rΡ¯µç… ãt‰ßρA !° ?s9y§&r ΒÏΖ÷µç 4 )Îβ ̈)Î/öt≡δÏŠΟz {Vρ¨≡νî my=ÎŠΟÒ  ]٥١٩ = ] ١١٤ : التوبة   
  . .مباشرةً يف مسألٍة كاملةوهاتان اآليتان تدخالن مع اآليِة التاليِة هلما .. 
 $ tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 

%èö1n†2 ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï Βt$ ?s7t⎫¨⎥š ;mλçΝö &rΞ¨κåΝö &r¹ôsy≈=Ü #$:øgpsÅŠΟÉ   ]٥١٩ =  ]١١٣ :التوبة   
 $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ ω Î) ⎯ tã ;ο y‰ Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰ tã uρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ÿ… ã& s! 

&rΡ¯µç… ãt‰ßρA !° ?s9y§&r ΒÏΖ÷µç 4 )Îβ ̈)Î/öt≡δÏŠΟz {Vρ¨≡νî my=ÎŠΟÒ   ]٥١٩ =  ]١١٤ :التوبة   
  $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒ öθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4© ®L ym š⎥ Îi⎫ t7 ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β šχθ à) −G tƒ 

4 )Îβ ̈#$!© /Î3ä≅eÈ «x©ó™> æt=ÎŠΟí  ]٣٨٧ = ] ١١٥ : التوبة   
٧٥ × ١٩ = ١٤٢٥  = ٣٨٧ + ٥١٩ + ٥١٩   

 ِقـسمها األولُ    ،واآليةُ الوسطى من هذِه اآلياِت الثالِث نراها مكونةً من ِقسمني         .. 
ها الثاين يدخلُ مع اآليِة الثالثـِة يف مـسألٍة           وِقسم ،يدخلُ مع اآليِة اُألوىل يف مسألٍة كاِملة      



  

١٧٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 نراه واِضحاً جلياً    ، وبالتايل بني هاتني املسألتني    ،واحلد الفاصلُ بني هذين الِقسمني    . .كاملة
  . .يف ظاِهِر الصياغِة اللغويِة هلذا النص القرآين

 $ tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ï øó tG ó¡ o„ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 

2† n1 ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξ r& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# 

)Î/öt≡δÏŠΟz {L/ÎŠµÏ )Îω ãt⎯ Β¨θöãÏ‰yο; ρuãt‰yδy$! )Îƒ−$νç   =٤٢ × ١٩ = ٧٩٨    
 $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ÿ… ã& s! … çµ ¯Ρ r& Aρ ß‰ tã °! r& § y9 s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) îν≡ ¨ρ V{ ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊇⊆∪ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 

ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒ öθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4© ®L ym š⎥ Îi⎫ t7 ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β šχθ à) −G tƒ 4 ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« 

æt=ÎŠΟí   =٣٣ × ١٩ = ٦٢٧    
 وبني إجابـِة    ،ولننظر إىل التوازِن الكاِمِل بني قوِل ِفرعونَ يف النص القرآينِّ التايل          .. 

 وكيف ينعِكس هذا التوازنُ توازناً بـني مجمـوعي          ،موسى عليه السالم على هذا القول     
  . .القيِم العددية ِلهذين القولني

 tΑ$ s% óΟ s9 r& y7 În/ t çΡ $ uΖŠ Ïù # Y‰‹ Ï9 uρ |M ÷W Î6 s9 uρ $ uΖŠ Ïù ô⎯ ÏΒ x8 Ì çΗ éå t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |M ù= yè sù uρ y7 tG n= ÷è sù © ÉL ©9 $# 

ùsèy=ùM| ρu&rΡM| ΒÏ∅š #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎥š   ]٤٦٩ =  ]١٩ – ١٨ :الشعراء  
 tΑ$ s% !$ yγ çF ù= yè sù # ]Œ Î) O$ tΡ r& uρ z⎯ ÏΒ t⎦, Îk! !$ Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßN ö‘ t x sù öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ s9 öΝ ä3 çF ø Åz |= yδ uθ sù ’ Í< ’ În1 u‘ 

mã3õϑV$ ρu_yèy=n_Í© ΒÏ⎯z #$9øϑßö™y=Î⎫⎦t    ]٤٦٩ =  ]٢١ – ٢٠ :الشعراء  
 من أجِل   ،يف سورِة النمِل قُدم لسليمانَ عليه السالم عرضان       . .ولنأخذْ ِمثاالً آخر  .. 

هذان العرضان نراهما متواِزنني يف مجموِع الِقيِم العدديِة ِلكُلٍّ         . .اإلتياِن بعرِش مِلكَِة سبأ   
اِتِه. .ماِمنهأقصى إمكاني مني قدفكلٌّ من العاِرض. .  
 tΑ$ s% ×Mƒ Ì ø Ïã z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Éf ø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?# u™ ⎯ Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& tΠθ à) s? ⎯ ÏΒ y7 ÏΒ$ s) ¨Β ( ’ ÎoΤ Î) uρ Ïµ ø‹ n= tã 

9s)sθÈ“; &rΒÏ⎫⎦×  ]٣٣٤ = ] ٣٩ : النمل    
 tΑ$ s% “ Ï% ©! $# … çν y‰Ζ Ïã ÒΟ ù= Ïæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?# u™ ⎯ Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& £‰ s? ö tƒ y7 ø‹ s9 Î)   

Ûsöùè7y 4   ]٣٣٤=   ]٤٠ :النمل    
 نراها مسألةً كاِملَةً يف     ،واآليةُ الكرميةُ احلاِملَةُ للعرِض الثاين الذي فاز ذِه املُناقَصةِ        .. 

  . .ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر



  

١٨٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 tΑ$ s% “ Ï% ©! $# … çν y‰Ζ Ïã ÒΟ ù= Ïæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?# u™ ⎯ Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& £‰ s? ö tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 èù ö sÛ 4 

$ £ϑ n= sù çν# u™ u‘ # … É) tG ó¡ ãΒ … çν y‰Ζ Ïã tΑ$ s% # x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒ sù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤ uθ è= ö6 u‹ Ï9 ã ä3 ô© r& u™ ÷Π r& ã à ø. r& ( ⎯ tΒ uρ t s3 x© 

ùs*ÎΡϑ̄y$ „o±ô3äã 9ÏΖuø¡ÅµÏ⎯ ( ρuΒt⎯ .xxt ùs*Îβ ̈‘u1nÎ’ îx_Í©@ .xÌqΛ×   ]٥٢  ×١٩ = ٩٨٨ = ] ٤٠ : النمل    
 كيف ينعكس توازنـاً يف      ،ولننظر إىل توازن املعىن والدالالت بني اآليتني التاليتني       .. 

  . .الِقيِم العددية بينهما
 * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

«x©ó™& %s‰Ïƒí   ]٣٧٠ = ] ١٠٦ : البقرة   
 # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ 

&r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt   ]٣٧٠ = ] ١٠١ : النحل  
 وإنساُء  ،الكرِمي لبعِض أحكاِم أهل الكتاب واملشركني     خ بعِض أحكاِم القرآِن     سنفَ.. 

 هـو   ، حيثُ حتلُّ أحكام القرآن الكرمي مكانها      ،اِهللا تعاىل لبعِض أحكام الرساالت السابقة     
  . . مكان حكٍم آخر غِري قُرآينٍّ،تبديلُ حكٍْم قُرآينٍّ 

 ،والـدالالت بينـهما   ولننظر إىل ما حتملُه اآليتان التاليتان من توازٍن يف املعـىن            .. 
  . .وانعكاِس ذلك يف جمموع القيم العددية حلروفهما

 # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™ §9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ 

ãtΖš ¹ß‰ßρŠY#  ]٣٩٣ = ] ٦١ : النساء   
 tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ä‹ s{ ÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒ ô‰ Ïù Ÿω uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. 4 ãΝ ä31 uρ ù' tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# ( }‘ Ïδ öΝ ä39 s9 öθ tΒ ( 

ρu/Î♥ø§} #$9øϑyÁÅç   ]٣٩٣ = ] ١٥ : احلديد  
 وغـرم   ، وفتنوا أنفسهم  ،فاملنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا مبا أنزلَ اُهللا تعاىل        . .
  . .الذين كفروا يف نار جهنم شأنهم كشأن ، وغرهم باهللا الغرور،األماين

 كونه ال يوجد ،وكُلٌّ من هاتني اآليتني تتوازنُ مع آيٍة تدعو إىل تدبِر القرآن الكرمي  .. 
 ، جعلَهم يتصفون بصفات النفاق    ،فعدم تدبِر هؤالء املنافقني للقرآن الكرمي     . .فيه اختالف 

  . .وبالتايل يستحقّون مصريهم يف اآلخرة
 Ÿξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $#   

2ŸWÏZ#    ]٣٩٣ =  ]٨٢ :النساء    



  

١٨١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وكيف  ،لننظر إىل اآليِة الكرميِة التاليِة كيف أنها مسألةٌ كاملةٌ        . .ولنأخذْ ِمثاالً آخر  .. 
  . . متواِزنتني يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر، كاِملَتنيأنها مكونةٌ من مسألتِني

 öθ s9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝ Íκ Ïù # Z ö yz öΝ ßγ yè yϑ ó™ `{ ( öθ s9 uρ öΝ ßγ yè yϑ ó™ r& (#θ ©9 uθ tG s9 Ν èδ ¨ρ šχθ àÊ Ì ÷è •Β      
   ١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ] ٢٣ : األنفال[

 ρu9sθö æt=ÎΝz #$!ª ùÏκÍΝö zyöZ# {`™óϑyèyγßΝö (   = ٨ × ١٩ = ١٥٢    
 ρu9sθö &r™óϑyèyγßΝö 9sGtθu9©θ#( ρ¨δèΝ Β•è÷ÌÊàθχš   = ٨ × ١٩ = ١٥٢  

 كيف أنها متوازنةٌ يف املعىن      ،ولننظر إىل النصوِص القُرآنيِة التاليِة من سورِة يوسف       .. 
  . . وكيف ينعِكس هذا التوازنُ توازناً بينها يف القيِم العددية،والدالالت
 ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) àM ÷ƒ r& u‘ y‰ tn r& u |³ tã $ Y6 x. öθ x. }§ ôϑ ¤±9 $# uρ t yϑ s) ø9 $# uρ öΝ åκ çJ ÷ƒ r& u‘ ’ Í< š⎥⎪ Ï‰ Éf≈ y™    

     ٣٦٠ = ] ٤ : يوسف[
 tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) û© Í_ çΡ â“ ós u‹ s9 β r& (#θ ç7 yδ õ‹ s? ⎯ Ïµ Î/ ß∃% s{ r& uρ β r& ã& s# à2 ù' tƒ Ü= ø Ïe%! $# óΟ çFΡ r& uρ çµ ÷Ψ tã 

îx≈Ï=èθχš  ]٣٦٠ = ] ١٣ : يوسف    
 tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 Ý¡ àΡ r& # \ øΒ r& ( × ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª! $# uρ ãβ$ yè tG ó¡ ßϑ ø9 $# 4’ n? tã $ tΒ 

?sÁÅàθβt   ]٣٦٠ =  ]١٨ :يوسف    
 وكاِملتان يف معيـاِر معجـزِة       ، كيف أنهما متوازنتان   ،ولننظر إىل اآليتني التاليتني   .. 

  . .إحدى الكُبر
 $ £ϑ s9 uρ ôN u™ !% y` !$ uΖ è= ß™ â‘ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 3“ t ô± ç6 ø9 $$ Î/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) (# þθ ä3 Î= ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö s) ø9 $# ( ¨β Î) 

&rδ÷=nγy$ 2Ÿ$Ρçθ#( ßs≈=ÎϑÏ⎫⎥š  ]٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ] ٣١ : العنكبوت    
 tΑ$ s% χ Î) $ yγ‹ Ïù $ WÛθ ä9 4 (#θ ä9$ s% Ú∅ øt wΥ ÞΟ n= ÷æ r& ⎯ yϑ Î/ $ pκ Ïù ( … çµ ¨Ψ uŠ Édf oΨ ãΨ s9 ÿ… ã& s# ÷δ r& uρ ω Î) 

#$Βøt&r?sµç… 2Ÿ$ΡtMô ΒÏ⎯z #$9øót≈9ÉÎ⎪⎥š  ]٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ] ٣٢ : العنكبوت    
 كيف ينعكس توازناً يف ،ولننظر إىل توازن املعىن والدالالت بني اآليتني التاليتني.. 

  . .الِقيِم العدديِة بينهما
 ô‰ s) s9 tβ% x. :* t7 |¡ Ï9 ’ Îû öΝ Îγ ÏΨ s3 ó¡ tΒ ×π tƒ# u™ ( Èβ$ tG ¨Ψ y_ ⎯ tã &⎦⎫ Ïϑ tƒ 5Α$ yϑ Ï© uρ ( (#θ è= ä. ⎯ ÏΒ É− ø— Íh‘ öΝ ä3 În/ u‘ 

ρu#$©ô3äãρ#( 9sµç… 4 /t#ù$tο× Ûs‹hÍ6tπ× ρu‘u>; îxàθ‘Ö  ]٥٧٢ = ] ١٥ : سـبأ  



  

١٨٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#θ àÊ t ôã r' sù $ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝ Íκ ö n= tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠ Ì yè ø9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø9 £‰ t/ uρ öΝ Íκ ö oK ¨Ζ pg ¿2 È⎦ ÷⎫ tF ¨Ζ y_ ö’ tA# uρ sŒ @≅ à2 é& 

~sΗ÷Ý7 ρu&rOø≅9 ρu«x©ó™& ΒiÏ⎯ ™Å‰ô‘9 %s=ÎŠ≅9  ]٥٧٢=  ] ١٦ : سـبأ  
  . .وكذلك األمر بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
 $ uΖ −/ u‘ ó§ Ïϑ ôÛ $# #’ n? tã óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& ÷Š ß‰ ô© $# uρ 4’ n? tã óΟ Îγ Î/θ è= è% Ÿξ sù (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym (# ãρ t tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

#${F9Ï⎧Λt   ]٣٦٨ = ] ٨٨ : يونس   
 tΑ$s% ô‰s% Mt6‹Å_é& $yϑà6è?uθôã̈Š $yϑŠÉ)tGó™$$sù Ÿωuρ Èeβ!$yèÎ7−Fs? Ÿ≅‹Î6y™ š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ   

  ٣٦٨ = ] ٨٩ : يونس[
  ..وكذلك األمر بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
 ρu)Îβ ?èÁÅ:öκåΝö ™yŠhÍ∞yπ× ƒtÜ©¨çρ#( /Îϑßθ›y©4 ρuΒt⎯ Β¨èyµç…ÿ  ]٢١٧ = ] ١٣١ : األعراف  
 &rωI )ÎΡ¯ϑy$ Ûs≈¯∝ÈçδèΝö ãÏΨ‰y #$!« ρu9s≈3Å⎯£ &r2òYsuδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθβt   ]١٣١ :األعراف[   =
٢١٧  

  ..وكذلك األمر بني اآليتني التاليتني.. 
 ρuƒtθöΠt @n±t)¤,ß #$9¡¡Κu$!™â /Î$$9øótϑy≈ΝÄ ρuΡç“hÌΑt #$9øϑy=n≈¯×Í3sπè ?s∴”Íƒξ¸  ]٢٦٤ = ] ٢٥ : الفرقان   
 à7 ù= ßϑ ø9 $# >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ‘, ys ø9 $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 4 tβ% Ÿ2 uρ $ ·Β öθ tƒ ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# # Z Å¡ tã   

   ٢٦٤=  ] ٢٦ : الفرقان[ 
 كيف ينعكس توازنـاً يف القـيِم        ،ولننظر إىل توازن املعىن والدالالت يف املسائِل التالية       .. 
  . .العددية
 øŒ Î) uρ |N ÷ρ y‰ xî ô⎯ ÏΒ š Î= ÷δ r& ä— Èhθ t7 è? t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y‰ Ïè≈ s) tΒ ÉΑ$ tF É) ù= Ï9 3 ª! $# uρ ììŠ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î= tæ        

   ٣٢٤ =  ]١٢١ :عمران آل [
 øŒ Î) M £ϑ yδ Èβ$ tG x Í← !$ ©Û öΝ à6Ψ ÏΒ β r& Ÿξ t± ø s? ª! $# uρ $ uΚ åκ ‘ Ï9 uρ 3 ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù 

#$9øϑßσ÷ΒÏΨãθβt  ] ٣٢٤ = ] ١٢٢ :عمران آل  
............................  

 ùsfyèy=nγßΟó `ã‹x≡Œ#̧ )Îω 2Ÿ7ÎZ# ;°λçΝö 9sèy=γ̄ßΟó )Î9s‹øµÏ ƒtö_Åèãθχš  ]٢٥٨  =] ٥٨ : األنبياء   
 tΑ$ s% ö≅ t/ … ã& s# yè sù öΝ èδ ç Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ öΝ èδθ è= t↔ ó¡ sù β Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ à) ÏÜΖ tƒ    

   ٢٥٨ = ] ٦٣ : األنبياء[



  

١٨٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 %s$9äθþ#( ™u&rΡM| ùsèy=ùM| δy≈‹x# /Î↔t$;ÎλoGÏΖu$ ƒt≈¯*Î/öt≡δÏŠΟÞ  ]١٧٧ = ] ٦٢ : األنبياء   
 %s$Αt /t≅ö ùsèy#s&ã… 2Ÿ7ÎçδèΝö δy≈‹x# ùs¡ó↔t=èθδèΝö  ]١٧٧=  ] ٦٣ : األنبياء   

...............................  

 %s$9äθ#( ™yϑÏè÷Ψo$ ùsL\© ƒt‹õ.äãδèΝö ƒã)s$Αã !s&ã…ÿ )Î/öt≡δÏ⎧Λã  ]٢٠٢ = ] ٦٠ : األنبياء   
 ρu&r‘u#Šßρ#( /ÎµÏ⎯ .xŠø‰Y# ùsfyèy=ùΨo≈γßΝã #${Fz÷£yÎ⎪⎥š  ]٢٠٢ = ] ٧٠ : األنبياء  

..............................  

 zy£Åu #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅtοn 4   ]١١٦ = ] ١١ : احلج  
 Œs≡9Ï7y δèθu #$9ø‚ã£ôu#βã #$9øϑß7Î⎫⎦ß  ]١١٦ = ] ١١ : احلج  

..............................  

 Ÿω (#θ è= äz ô‰ s? $ ·?θ ã‹ ç/ u ö xî öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ ÎΣ ù' tG ó¡ n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡ è@ uρ #’ n? tã $ yγ Î= ÷δ r& 4         
   ٣٤٤ = ] ٢٧ : النور[

 }§ øŠ ©9 ö/ ä3 ø‹ n= tæ îy$ oΨ ã_ β r& (#θ è= äz ô‰ s? $ ·?θ ã‹ ç/ u ö xî 7π tΡθ ä3 ó¡ tΒ $ pκ Ïù Óì≈ tF tΒ ö/ ä3 ©9 4    
  ٣٤٤ = ] ٢٩ : النور[

..............................  

 )ÎΡ¯ϑy$ ?sè÷7ç‰ßρχš ΒÏ⎯ ŠßρβÈ #$!« &rρ÷Or≈ΖY$ ρuBrƒø=è)àθχš )Îùø3¸% 4  ]١٧ : العنكبوت [ = 
١٢ × ١٩ = ٢٢٨   
 χ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ öΝ ä3 s9 $ ]% ø— Í‘  ]العنكبوت : 

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ] ١٧   
  .. خملوق اإلحاطةَ ا وال يستطيع،مثلةُ كثريةٌ جداً فاأل،وال أُريد اإلطالةَ.. 
 ، قُلْت إنها اسم ِصفٍَة ِللقُرآِن الكَرمي، حينما تحدثت عن كَِلمِة الكَوثَِر:٥٠س 

 فَتمت مسألةٌ ،يمِة العدديِة ِلكلميت الروِح والقرآنوجمعت ِقيمتها العدديةَ مع الِق
 اكتملَتا يف ،) الذكر –النور  ( : إنَّ ِصفَتي:وقُلْت. .كاملةٌ مكَونةٌ من هذِه الكلمات

 وأكدت ذلك من ِخالِل كَوِن القيمِة العدديِة ِلكلِّ ِمنهما مسألةً ،القرآِن الكرمي
 هذه النظريِة هلْ من املُمِكِن االنطالق ِمن جمموِع القيِم العدديِة ِوفق منهِج.... .كاملة

  .. نحو تحديِد حدوِد املسائِل الكاِملة ؟،للكلماِت



  

١٨٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أي ِمن الكَِلماِت الـواردِة يف       ،ولكن شريطةَ أن تكونَ الكَِلمةُ قُرآنيةً     . .بالتأكيد.. 
‰:  Óللرسـول   لو أخذنا امسي الذات     . ....القرآِن الكرمي  £ϑ pt ’Χ ،   ß‰ uΗ ÷q r& ( ،   مـع

$  :بقوِلـه األمساء اليت خاطبه اهللا تعـاىل   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ، هـي و:  ãΑθ ß™ §9 $#  ،  © É< ¨Ζ9 $# ،   
  ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ،   ã ÏoO£‰ßϑø9 $# ، رلرأيناها مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُب..  

 Χ’tpϑ£‰Ó   =٤٢،  ،  &rq÷Ηu‰ß (   =٣٩،  ، #$9§™ßθΑã   =٣٣،  ، #$9Ζ¨<É©   =
٢١، ،  #$9øϑß“¨ΒiÏ≅ã   =٣٧، ،  #$9øϑß‰£OoÏã   =٥٦    

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ٥٦ + ٣٧ + ٢١ + ٣٣ + ٣٩ + ٤٢  
 ،ولو أخذنا من كتاِب اِهللا تعاىل األمساَء اليت وِصف ا عيـسى عليـه الـسالم               .. 

  ..يف معياِر معجزِة إحدى الكُبرلوجدناها مسألةً كاملةً 
 ãÏŠ¤|©   =٣٤، ،  ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz   =٦٩، ، #$9øϑy¡ÅŠxß    =٤٦، ،    
 #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz   =٨١، ،  #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz   =٣٥، ، #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz =  

١١٥   
٢٠ × ١٩ = ٣٨٠=  ١١٥ + ٣٥ + ٨١ + ٤٦ + ٦٩ + ٣٤  

 لوجدنامها ،ولو أخذنا االمسني اللذين يصفان مرمي عليها السالم يف ِكتاِب اِهللا تعاىل    .. 
  ..مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر

 ∆sóƒtΝz   =٢٢، ، ∆sóƒtΝz #$/öΨoM| ãÏϑôt≡βt   = ٧٣  
٥ × ١٩ = ٩٥ = ٧٣ + ٢٢  

 معرف ، اسم صفٍة خاص به– يف القرآِن الكرمي – له  يرد،وجربيلُ عليه السالم.. 
 ßyρ : هو،بأل التعريف ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒ F{ $# .. لذلك نرى هذين االمسني مسألةً كاملةً يف معياِر 

  ..معجزِة إحدى الكُبر
 _Å9öÎƒ≅ã  = ٤٤ ،  ، #$9”ρyß #${FΒÏ⎫⎦ß   =٥١  

٥ × ١٩ = ٩٥ = ٥١ + ٤٤  



  

١٨٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أنها مسألةٌ كاملةٌ يف معياِر معجزِة  لرأينا، ِللكُتِب السماويِةاَء الذاِتولو أخذنا أمس.. 
  :إحدى الكُبر
 #$9G−θö‘u1πs  = ٤٠، ، #$9“¨/çθ‘Í  = ٤٩، ، #$}MΥgÅŠ≅Ÿ  = ٣٤، ،  
 #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩   

٨ × ١٩ = ١٥٢ = ٢٩ + ٣٤ + ٤٩ + ٤٠   
   :ولنأخذْ ِمثاالً آخر.. 
           ما عدا اسم – وهذِه األمساُء ،حلرام له عدةُ أمساٍء يف القرآِن الكرمياملسجد ا.. 
 Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# (  –اهزوِل الرسالِة اخلامتِة وبعداِهللا احلرام قبلَ ن بيت بينما . . تِصف

 اسم Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# (  إ اِهللا تعاىل احلرام بيت زوِل الرسالِة ال يِصفن الّ بعد
‰ Ïبعبارِة املُحيِط وِسياق احلديِث . .اخلاِتمة Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# (    يف القرآِن الكرِمي يؤكِّد
‰ Ïلو أخذنا القيمةَ العدديةَ ِلِعبارِة .. ...ذلك Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# (  ، ِةالقيمِة العددي مع 

‰ Ó لكلمِة  £ϑ pt ’Χ  نا مسألةً كاملةلرأي:   
 #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$9øsyt#ΘÏ (    =٩١، ، Χ’tpϑ£‰Ó  = ٤٢   

٧ × ١٩ = ١٣٣ =  ٤٢ + ٩١  
وحنن نعلم مدى   .... . سبعةُ أضعاِف أساِس معجزِة إحدى الكُبر      :إذاً النتيجة هي  .. 

يةُ إشارة يف القرآن    فال توجد أ   .. يف شعائِر املسلمني عند املسجِد احلرام       )٧( ِقيمِة العدِد   
  .. اهللا سبحانه وتعاىلحكمةُالكرمي إالّ وهلا معىن وحكمة حتيطُ ا 

 مع أمساِء املُرسلني الذين ،)قبلَ الرسالِة اخلاِتمة ( ولو أخذنا أمساَء البيِت اُألخرى .. 
 tΠ : وهم،لَهم عالقةٌ ذا البيت yŠ# u™  :حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل . . ¨β Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9   ]٩٦ :آل عمران[ ،  zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ،  
  zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)  ،  Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) ،  ß‰ uΗ ÷q r& ( ،  سألٍة كاملٍة يف معياِر معجزِةم نا أماملرأينا أن

  ..إحدى الكُبر
 #$9ø7tŠøM|   =٩٢، ، #$9ø7tŠøM| #$:øtpt#Πt   =٦٣، ، #$9ø3sè÷6tπs   =٤١، ،          
 #$9ø7tøMÏ #$9øèyFÏŠ,È    =٧٥، ، #$9ø7tŠøM  Ï #$9øϑyè÷ϑßθ‘Í     =٦٥، ، ™u#ŠyΠ |   =٢١،،  
  )Î/öt≡δÏ↵Οz   =٢٩، ، )Î/öt≡δÏŠΟz   =٣٥، ،  )Î™óϑy≈èÏ‹≅Ÿ   =٤٠، ،  &rq÷Ηu‰ß (  = ٣٩   



  

١٨٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  ٢٣ × ١٩ = ٤٣٧= اموع 
معلوم أنّ نفس عيسى عليه السالم امتألت روحاً منذُ .... .ولنأخذْ ِمثاالً آخر.. 
$ . .يقولُ تعاىل. .والدِتِه yϑ ¯Ρ Î) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ Ú^θ Þ™ u‘ «! $# ÿ… çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ 

!$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó tΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ (    ]اهللا . .وكما قُلنا. . ]١٧١ :النساء فإنَّ اإلجنيلَ كالم
 أي أنَّ الذي صاغَه يف قالٍب لُغويٍّ هو عيسى عليه ، وقولُ عيسى عليه السالم،تعاىل
©   : هي،فنحن إذاً أمام ثالِث كلماٍت بينها توازنٌ. .السالم |¤Š Ïã ،،  yρ ”9 $# ،،   
 Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# . .تساويةلذلك نةَ هلذه الكلماِت مةُ . .رى أنّ القيمةَ العدديفالقيمةُ العددي

  . . )٣٤( لكلٍّ منها هي 
 ãÏŠ¤|©  =  #$9”ρy  =  #$}MΥgÅŠ≅Ÿ    =٣٤   

$ tΑ القيمةَ العدديةَ ِللعبارِة القرآنيِة فإنَّ ،وملّا كان القرآنُ الكرمي قولَ اهللا تعاىل..  s% 

ª! $# ، ٌةساويِة لكلمِة ممتاماً للقيمِة العددي   ãβ# u™ ö à) ø9 $# . .  
  %s$Αt #$!ª   =٢٩،   #$9ø)àö™u#βã   =٢٩   

 sπ1 :ونرى أنّ القيمةَ العدديةَ لكلمِة..  u‘ öθ −G9 $# ،  ساويةَ لكلمِةمتاماً تالقيمةَ العددي:  
 ßNθ ç/$ −G9 $# ..   

 #$9G−θö‘u1πs   =٤٠، ، #$9G−$/çθNß  = ٤٠  
  . . دليلٌ على هذا التوازِن بني التوراة والتابوت،ويف التكامِل بني النصني التاليني.. 
 ?è∴t”¨Αt #$9G−θö‘u1πè 3   ]٨٠ = ] ٩٣ : آل عمران   
 ßNθ ç/$ −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  ]٣٥٧ = ] ٢٤٨ : البقرة   
٢٣ × ١٩ = ٤٣٧ = ٣٥٧ + ٨٠   

وقـد  . . بعد أن ضيعت   ،فهذا التابوت فيه التوراةُ يف ترتُِّلها الثاين من عنِد املالئكة         .. 
 ،ا لَها  وصياغَِته ،فمسألةُ حمِل املالئكِة ِللتوراة   . . إنّ التوراةَ صاغتها املالئكة    :سبق أنْ قُلنا  

  . .نراها يف التكامِل بني العبارتني القرآنيتني التاليتني
 #$9G−$/çθNß   =٤٠  
 BrtøϑÏ#é&ã #$9øΚu=n≈¯≥Í3sπè 4  = ٧٤  



  

١٨٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٦ × ١٩ = ١١٤ = ٧٤ + ٤٠    
         : ومن خالِل عرِض التوازن بني كلميت،هذا السؤالويف سياِق اإلجابِة على .. 
 sπ1 u‘ öθ −G9 $# ،و   ßNθ ç/$ −G9 $# ،العالقِة بني ، يف ِكتاِب اِهللا تعاىل لسنا بصدِد الوقوِف عند 

أي لسنا بصدِد تبياِن العالقة بني التابوت الذي نزلَت فيه التوراة من عند . .هاتني الكلمتني
لننظر إىل تكامل . .ولكن. . وبني التابوت الذي حملَ موسى عليه السالم يف اليم،املالئكة
فكلمةُ التابوت ملْ ترد يف كتاِب اِهللا تعاىل إالّ يف . .تني اللتني ترد فيهما كلمةُ التابوتاآلي

  ..هاتني اآليتني
 tΑ$ s% uρ óΟ ßγ s9 öΝ ßγ –Š Î; tΡ ¨β Î) sπ tƒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Å6 ù= ãΒ 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 ã& é# Ïϑ øt rB èπ s3 Í≥ ¯≈ n= uΚ ø9 $# 4 ¨β Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

9©6àΝö )Îβ .äΖFçΟ Β•σ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š  ]٦٤٥ = ] ٢٤٨ : البقرة   
 Èβ r& ÏµŠ Ïù É‹ ø% $# ’ Îû ÏNθ ç/$ −G9 $# Ïµ‹ Ïù É‹ ø% $$ sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9 $# Ïµ É) ù= ã‹ ù= sù Ο u‹ ø9 $# È≅ Ïm$ ¡¡9 $$ Î/ çν õ‹ è{ ù' tƒ Aρ ß‰ tã ’ Ík< 

ρuãt‰ßρA !©&ã… 4 ρu&r9ø)s‹øMà ãt=n‹ø7y Χxtp6¬πZ ΒiÏ_hÍ© ρu9ÏGçÁóΨoìy ãt?n’4 ãt‹ø_Í©û  ]٦٨٥ = ] ٣٩ : طـه  
٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠ = ٦٨٥ + ٦٤٥  

هناك خصوصيةٌ واستقالليةٌ ِلكُلِّ بعٍد من األبعاِد . . حسب ما أرى:٥١س 
عٍد إعجازي يتعلَّق ِبمجموِع فدخولُ الكلمِة القرآنيِة يف ب. .اإلعجازيِة اليت رأيناها

 مستقلٌّ عن دخوِلها يف بعٍد إعجازي يتعلّق مبجموِع كلماِت ،وروِدها يف القرآن الكرمي
وهذان البعدان مستقالن عن دخوِل جمموِع حروِفها . .النص القرآينِّ الذي تنتمي إليه

وهذه األبعاد . .ي إليهيف بعٍد إعجازي يتعلّق مبجموِع حروِف النص الذي تنتم
اإلعجازيةُ مستقلَّةٌ عن دخوِل الِقيِم العدديِة حلروِفها يف األبعاِد اإلعجازيِة املتعلّقِة 

السؤالُ .... .مبجموِع الِقيِم العدديِة حلروِف النص القرآينِّ الذي تنتمي إليه هذه الكلمة
  .. كيف تفَسر هذه االستقالليةَ ؟:اآلن

 لَه ساحته ،كُلُّ بعٍد إعجازيٍّ من األبعاِد اإلعجازيِة اليت حيملُها القرآنُ الكرمي.. 
فهو اجلانب اإلعجازي الذي نراه . . ولَه معياره اخلاص به، ولَه عمقُه اخلاص به،اخلاصةُ به

  ..ياِره وِبِمع، من منظاِر هذا البعِد اإلعجازي،يف كتاِب اِهللا تعاىل



  

١٨٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ومن جمموِعها يف ،وكُلَّما انتقلنا من الكلمِة وجمموِعها يف القرآِن الكرِمي كَكُلٍّ.. 
 إىل ، ويف اجلملِة القرآنية، إىل احلرِف وجمموِع وروِدِه يف النص القرآينِّ،اجلملِة القرآنيِة

ِة كلبنٍة يف بناِء النصِة احلرِف من خالِل قيمِتِه العدديا انتقلنا . . القرآينِّخصوصيكُلَّم
  . . يف حبر دالالِت القرآِن الكرمي،باالتجاِه األعمق

 ، أي من منظاِر بعٍد إعجازيٍّ ما،فإذا نظرنا إىل ِكتاِب اِهللا تعاىل من زاويٍة ما.. 
تعاىل فسنرى جانباً إعجازياً خيتلف عن اجلوانِب اإلعجازية اليت نراها بالنظِر إىل ِكتاِب اِهللا 

 كونَ القرآِن ،وهذا أمر طبيعي. . أي من مناظِري جوانب إعجازيٍة أُخرى،من زوايا أخرى
  . .الكرِمي معجزةً مستمرةً ترى جواِنبها من أي زاويٍة ننظر من خالِلها إىل ِكتاِب اِهللا تعاىل

 ، يحيطُ ا ِمعيار واحد،ومن يتصور أنَّ األوجه اإلعجازيةَ يف ِكتاِب اِهللا تعاىل.. 
 إنما يقوده تصوره هذا إىل التعامي عن األوجه اإلعجازيِة يف ،وترى من جانٍب واحد

 وبالتايل ، فال يرى إالّ اجلانب اإلعجازي الذي يرى من منظاِر معياِرِه،ِكتاِب اِهللا تعاىل
 وكأنه حييِط ، املعياِر الذي تصوره هو جانب،حيصر اجلوانب اإلعجازيةَ يف جانٍب واحد

  .. وبأبعاِده اإلعجازيِة،ِبكتاِب اِهللا تعاىل
رأينا أنَّ جمموع وروِد كلمِة عيسى .. ... على سبيِل املثال كلمةَ عيسىلو أخذنا.. 

  ....   . يماثلُ جمموع وروِد كلمِة آدم عليه السالم،عليه السالم يف القرآِن الكرِمي
  .. مرة )٢٥( ترد   ™u#ŠyΠ | و كلمة . . مرة )٢٥( ترد   ãÏŠ¤|©  كلمةُ

 ساحته اختالف كُلٍّ منهما عن باقي البشر يف ،فمن هذا املنظار نرى متاثالً بينهما.. 
 وغري ذلك ، بنفِخ الروح فيه– يف القرآِن الكرمي – وختصيص كلٍّ منهما ،ايِء إىل الدنيا
 ، يكَونُ جمموع وروِد الكلمِة يف القرآِن الكرمي،فمن زاويِة هذا املنظار. .همامن التماثِل بين

  ..بعداً إعجازياً يف إطاِر هذه الساحة
 ، عيسى وآدم يف القرآِن الكرميورأينا كيف أنَّ جمموع وروِد كُلٍّ من كلميت.. 

فهذا اموع يدخلُ يف . .ظاردخلُ يف معادالٍت تتعلّق بأبعاٍد إعجازيٍة ترى من هذا املني
 وبني جمموِع ورود ،معادلِة توازٍن بني جمموِع تكراِر أمساِء األنبياِء واملرسلني من جهٍة

 حيثُ كلُّ جمموٍع ،يف القرآن الكرمي من جهٍة أخرى)  ل ، س،ر( مشتقّات اجلذر اللغوي 
  .. كما رأينا )٥١٣( منهما هو العدد 



  

١٨٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ننظر إىل الكلمِة ،تكونُ فيه الكلمةُ واحدةَ الوصِف والتسميِةوفق هذا املعياِر الذي .. 
 من منظاِر هذا –ولذلك . . بغِض النظر عن حروِفها ورِمسها يف ِكتاِب اِهللا تعاىل،القرآنيِة
   :دون حرف ياء  كلمِة إبراهيم يف سورة البقرةسِم رني لَم نفرق ب–املعيار 
 zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ،  ِموبنيسيف باقي القرآن الكرمي حبرف ياء هار:  zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)   ... ووفق 

 وذلك يف معادلِة التوازِن ،هذا املعياِر لَم نأخذْ من أمساِء األنبياِء واملُرسلني إالَّ أمساَء الذات
   وبني جمموِع مشتقّاِت اجلذر اللغوي ،بني جمموِع أمساِء األنبياِء واملرسلني من جهة

  .. يف كتاِب اِهللا تعاىل من جهٍة أُخرى) ل ، س،ر( 
 يدخلُ كلٌّ منها يف معادالِت ، وأمساُء األنبياِء واملرسلني،كلمةُ عيسى عليه السالم.. 

فعلى سبيِل املثال نرى أنَّ كلمةَ عيسى . .معايِري األبعاِد اإلعجازيِة املتعلِّقِة بالكلمِة القرآنيِة
قِة مبجموِع سين لبِث عيسى عليه السالم يف قوِمِه قبل رفِْعِه إىل تدخلُ يف املسألِة التاليِة املتعلِّ

  . .السماء
 y7 Ï9≡ sŒ © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ö tΒ 4 š^ öθ s% Èd, ys ø9 $# “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù tβρ ç tI ôϑ tƒ ∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ% x. ¬! β r& 

x‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4 # sŒ Î) #© |Ó s% # \ øΒ r& $ yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 u‹ sù ∩⊂∈∪ ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ 

óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β  ]كلمة ) ٣٣(  = ] ٣٦ – ٣٤ : مرمي..  
 ،ويف هذا النص القرآينِّ الذي يتعلَّق جمموع كلماِتِه مبدِة لبِث عيسى عليه السالم.. 

ٍة فيه تتعلَّقِة اليت حيملُها القرآنُ الكرميكلُّ عبارٍة قُرآنيبكلِّ بعٍد من األبعاِد اإلعجازي . .
ٍة بكلِّ معياٍر على حده،من منظاِر كلِّ معياٍر على حده. .ولكنوحبدوٍد خاص . .  

 .. اآليةَ الكرمية– على سبيِل املثال –ولنأخذْ من هذا النص . . ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ 

óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β  ]٣٦ : مرمي [.  .  
 . . طَقختلفٍة قَليالً) يف القرآِن الكرمي ( عيسى عليه السالم نٍغ مهذه العبارةَ ِبِصي، 

  . .ثالثَ مرات
 ¨β Î) ©! $# † În1 u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β  ]٥١ : آل عمران [   
 ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β   ]٣٦ :مرمي[   
 ¨β Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β  ]٦٤ : الزخرف [   



  

١٩٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 –ا  الذي اخترناه يف مثاِلن– والنص الثاين ،النص األولُ قاله عليه السالم وهو كبري
 قبلَ أن يرفَعه اُهللا ،أي قال هذين النصني يف نزوِله األول. .قاله عليه السالم وهو يف املَهد

  . . ولذلك فهذان النصان يكونان مسألةً كاملةً يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر..تعاىل إليه
 )Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ† ρu‘u/š6àΝö ùs$$ãô6ç‰ßρνç 3 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ   ]٢٧٣  = ]٥١ :آل عمران  
 ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ   ]٢٧٨ =  ]٣٦ :مرمي  

 ٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٧٨ + ٢٧٣  
  ..ولو نظرنا إىل النص الثالِث لرأيناه ِلوحِدِه مسألةً كاملة.. 
 ¨β Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β   ]٦٤ :الزخرف[  =  
١٥ × ١٩ = ٢٨٥   

وخصوصاً . .فهل هذا النص الثالثُ سيقولُه عيسى عليه السالم يف نزوِلِه الثاين ؟.. 
…  :أنه يأيت بعد قوِلِه تعاىل çµ ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9  ]وقبلَ ،ِة ذاِتها يف السور] ٦١ : الزخرف 

≅ öقوِلِه تعاىل  yδ šχρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Ο ßγ uŠ Ï? ù' s? Zπ tF øó t/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã ãè ô± o„    

  ..؟. . ]٦٦ : الزخرف[
 ¨β. .وهذه اآليةُ الكرميةُ اليت اخترناها    ..  Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ 

ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β   ]ِة لبـث           . . ]٣٦ :ميمرـدمبجموِع م ها يف معياٍر يتعلَّقواليت دخلت كلمات
 ودخلت جماميع الِقيِم العدديِة حلروِفها يف مسألٍة        ،عيسى عليه السالم قبلَ رفِعِه إىل السماء      

ـ  جماميع نرى أنّ. . يف نزوِلِه األول ِمِهتتعلَّق خبطاِب عيسى عليه السالم لقو      ِة  القـيِم العددي
 ومبا  ، واملتعلّقِة مبسألِة املَهدِ    تتعلَّق بالعبارات القرآنيِة اتزأةِ    ،يف مسألٍة كاملةٍ   تدخلُ   حلروفها

  . .تكَلَّمه عيسى عليه السالم يف املهد
 ρuƒã6x=kÏΝã #$9Ψ¨$¨} ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï  ]٩٨ = ] ٤٦ : آل عمران   
 )ÎŒø &rƒ−‰?›š /ÎãρyÇ #$9ø)à‰ß¨Ä ?è3s=kÏΟÞ #$9Ψ¨$¨} ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï  ]٢٤٨ = ] ١١٠ : املائدة   
 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=n⎯ô &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  



  

١٩١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ’ 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‹|$   ]٩٥١  = ]٣٣ – ٣٠ :مرمي  
 ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ   ]٢٧٨ =  ]٣٦ :مرمي   

١٤٧ × ١٩ = ٢٧٩٣= ٢٧٨+٩٥١+١٥٦+١٠٦٢+٢٤٨+٩٨  
كنا قد رأينا سابقاً أنَّ الذي نادى مرمي عليها السالم من حتِتها هو عيسى عليه ..... 

 ، هو جمموع الكلمات اليت قيلت هلا يف ذلك املوقف، دليلُنا يف ذلك املعياِر وكانَ،السالم
  . . كلمة )٣٣( وهي 
 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)   ]كلمة  )٣٣( =   ]٢٦ – ٢٤ :مرمي   
ليها  يؤكِّد أنَّ الذي نادى مرمي ع      ،وهاحنن نرى دخولَ العبارِة ذاِتها يف معياٍر آخر       .. 

ولكن حدود النص الذي تنتمي إليه الكلمـات        . .السالم من حتِتها هو عيسى عليه السالم      
 عن حدوِد   – كما نرى    – ختتلف   ،اليت قيلت ملرمي من حتِتها يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر         

  ..النص يف املعيار السابق
 نطق به عيسى عليه الـسالم       وكنا قد رأينا سابقاً أنَّ جمموع كلمات النص الذي        .. 

 تساوي عدد السنني اليت لبثها قبـلَ       ،كلمة ) ٣٣(  مكونٌ من    ،وهو يف املهد تربئةً لوالدته    
  ..رفعه إىل السماء
 ’ 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( = 

وهكذا نـرى  . .دخلُ يف معادلٍة أُخرى من منظاٍر آخر    وها حنن نرى ذات النص ي     .. 
 ال يقتضي تكرار كلمـاِت ذاِت       ،أنَّ دخولَ العبارِة القرآنيِة ضمن نصٍّ قرآينٍّ يف معياٍر ما         



  

١٩٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

النص وحروِفِه حني دخوِل ذاِت العبارِة القرآنيِة يف األبعاِد اإلعجازيِة اُألخرى اليت ترى من     
  ..معايري أُخرى

 أي بعدِد تكرار أمساِء ، الذي يتعلَّق مبسألِة الرساالِت السماوية )٥١٣( العدد و.. 
 هشتقاِت – كما رأينا –الذاِت للرسِل واألنبياِء عليهم السالم والذي هو ذاتم جمموع  

  نراه يتجلّى يف جمموِع الِقيِم،هذا العدد.. .يف القرآِن الكرمي)   ل ، س،ر( اجلذِر اللغوي 
 ، اليت تصور دورةَ نزوِل الرسِل من آدم عليه السالم،العدديِة ِلحروِف املسألِة الكاملِة التالية
  . .إىل الرتوِل الثاين لعيسى عليه السالم

 وهذا ما ،فالتماثلُ بني عيسى وآدم عليهما السالم حيوي بني طرفيه مجيع املرسلني.. 
وهو ذاته جمموع القيم العددية حلروف هذه املسألة  ، به )٥١٣( رأينا تعلُّق العدد 

  ..الكاملة
  χ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s) n= yz ⎯ ÏΒ 5># t è? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµ s9 ⎯ ä. 

ùs‹u3äθβã ∪®∈∩ #$9øsy,‘ ΒÏ⎯ ‘¢/iÎ7y ùsξŸ ?s3ä⎯ ΒiÏ⎯z #$9øϑßϑôItÎ⎪⎦t  ]٦٠  – ٥٩ : آل عمران [ = 
٢٧ × ١٩  =٥١٣  

 واليت يتعلَّق جمموع القيم ،يف هذه املسألِة الكاملِة يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر.. 
نرى فيها . . مبجموِع تكراِر أمساِء الذات لألنبياء واملرسلني عليهم السالم،العدديِة ِلحروِفها

الم يف قوِمِه قبلَ أن يرفَع إىل عبارةً قُرآنيةً يتعلَّق جمموع حروِفها مبدِة لبِث عيسى عليه الس
ووفق هذا املعياِر نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ ال تشملُ إالّ احلروف القرآنيةَ . .السماء

  . .املُصورةَ جلوهِر التماثِل بني آدم وعيسى عليهما السالم
 χ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s) n= yz ⎯ ÏΒ 5># t è?  =  )حرفاً )٣٣   
 لُه حدوده وعمقُه ،وهكذا فالنظر إىل النص القرآينِّ من منظاِر بعٍد إعجازيٍّ.. 
 والذي يميزه عن احلدوِد األخرى واألعماِق األخرى اليت ترى من مناظري ،اخلاص به

  ..األبعاِد اإلعجازيِة اُألخرى
 ومتاثلَهما من منظاِر ، آدم وعيسى عليهما السالمإنَّ تساوي جمموع وروِد كلميت.. 

 ال يقتضي أبداً ،البعِد اإلعجازي املتعلِِّق بعدِد تكراِر الكلمِة القرآنيِة يف القرآِن الكرمي
  ..متاثُلَهما يف معايِري األبعاِد اإلعجازيِة األخرى



  

١٩٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. .عن القيمِة العددية لكلمة آدم     ختتلف   ،فالقيمةُ العدديةُ لكلمِة عيسى عليه السالم     .. 
 ،وبالتايل فالتماثلُ الذي رأيناه يف ِمعياِر جمموِع وروِد كلِّ كلمٍة منهما يف القرآن الكـرمي              

   ..ختتلف حدوده كثرياً عن املعايري املتعلِّقِة بالقيم العددية حلروِف كُلِّ كلمٍة منهما
مرحلَة أوىل تبدأُ بآدم    . . الرساالِت السماوية  لقد رأينا أنَّ هناك مرحلَتني يف تدرجِ      .. 

ـ     ،عليه السالم وتنهي بإبراهيم عليه السالم قبلَ إجناِبـهِ         ↵ zΟ :ـ أي تنـهي ب Ïδ≡ t ö/ Î) ، 
  ..ومركزها هو نوح عليه السالم

  

א אא א אאא א אא

––Ο↵ Ïδ≡ t ö/ Î)–

zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) –––

  

مـسألةً كاملـةً يف معيـاِر     نراها ،هذِه األمساُء املُكَونةُ ألبرِز ِسماِت تلك املرحلة    .. 
  .    .معجزة إحدى الكُبر
 Π yŠ# u™ |   =٢١،،  îyθ çΡ  = ٢٦، ، Ο↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  = ٢٩  

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٢٩ + ٢٦ + ٢١  
     : تبدأُ بإبراهيم عليه السالم بعد إجناِبـه       ،ورأينا أنّ احلَلْقةَ األوىل ِمن املرحلِة الثانية      .. 
 ΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ، وتنتهي   عند  © |¤Š Ïã   امسان  – أيضاً   –ويف هذه املرحلِة    . .عليه السالم 

©# بارزان مها    y›θ ãΒ    ِة        ،عليه السالملَ الرسالةَ األوىل من الرساالِت السماويمالذي ح 
‰ ß و   ،الثالث uΗ ÷q r& (           ر به عيسى عليه السالم يف تلك املرحلةالذي بش والـذي   ،االسم 

    ....       .خلاِتمةَ يف احللْقِة األخريةسيحِملُ الرسالةَ ا
  . .هذه األمساُء نراها تكونُ مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر



  

١٩٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ΟŠÏδ≡tö/Î)    = ٣٥، ، #©y›θãΒ    =٢٥،،  ß‰uΗ÷qr& (  = ٣٩، ، ©|¤ŠÏã =  ٣٤   
٧ × ١٩ = ١٣٣ = ٣٤ + ٣٩ + ٢٥ + ٣٥   

 وتنهي عند قياِم الساعِة بعـد،       ن املرحلِة الثانيِة بدأْت ِبمحمٍد      واحللْقةُ الثانيةُ م  .. 
‰ Ó :ولذلك نرى أنّ جمموع القيِم العدديِة ِلكلمـيت       . .نزول عيسى عليه السالم    £ϑ pt ’Χ ، ،  

 © |¤Š Ïã ، رعجزِة إحدى الكُبسألةٌ كاملةٌ يف ِمعياِر مم .....:   
 Ó‰ £ϑ pt ’Χ =  ٤٢، ، © |¤Š Ïã   =٣٤..  

٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٤٢   
 وضـعت كلمـةَ     ،إننا نرى كيف أنَّ القيمةَ العدديةَ لكلمِة عيسى يف هذه املعايري          .. 

 وضـعتها   ،عيسى املتماثلةَ مع كلمِة آدم يف معياِر جمموِع ورود الكلمِة يف القرآِن الكرمي            
 هي يف معيار جمموِع وروِد   ونرى أنَّ كلمةَ إبراهيم اليت    . .ضمن حدوٍد وأعماٍق خمتلفٍة متاماً    

↵ Ο ال خالف بني رِمسها دون حرف ياء         ،الكلمة يف القرآن الكرمي    Ïδ≡ t ö/ Î)     وبني رمسها 
ΟŠ:حبرف ياء  Ïδ≡ t ö/ Î)   ،ه يف املعايِري املتعلّقِة بالقيِم العدديِةمن التمييِز بني ، نرى أن دال ب 

  .. خمتلفةٌ من معياٍر آلخر وبالتايل فاحلدود واألعماق،هذين الرمسني
© وكنا قد رأينا أيضاً كيف أنَّ كلمةَ ..  |¤Š Ïã  ظر ،تدخلُ يف حدوٍد جديدةإذا ن 

 فقد رأينا كيف أنَّ قيمتها العددية مساويةٌ متاماً ،إليها من مناظِري األبعاد اإلعجازيِة املختلفة
 yρ :للقيمة العددية ِلكُلٍّ من كلميت ”9 $# ،  Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ..   
 ãÏŠ¤|©  =  #$9”ρy   = #$}MΥgÅŠ≅Ÿ  =  ٣٤   

  ..وذلك يتعلّق حبدوِد الدالالت وأعماِقها من منظار هذا العمق.. 
 ومعادلِة التوازن بني جمموِع ،ويف معيار جمموِع وروِد الكلمة يف القرآن الكرمي.. 

  ورود مشتقّات اجلذر اللغوي  وجمموِع ،تكراِر أمساِء األنبياِء واملرسلني من جهٍة
 رأينا كيف أنَّ حدود هذا املعيار ال ،يف القرآن الكرمي من جهٍة أُخرى)  ل ، س،ر( 

  .. وال يهم يف ذلك خصوصية الرسم القرآين للكلمة،تتجاوز أمساَء الذات
إحدى لو أردنا النظر إىل أمساِء األنبياِء واملُرسلني هذه من منظاِر معجزِة . .اآلن.. 
 لرأينا أنَّ األمساَء املُشاِركَةَ يف ، ومشاركِتها يف رسِم مراحِل الرساالِت السماويِة،الكُبر

  : باإلضافِة إىل التايل،رسِم هذه املراحِل هي أمساُء الذاِت السابقة



  

١٩٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

↵ Ο ال بد من إدخال االسم  – ) ١(  Ïδ≡ t ö/ Î) ،  يدخلُ يف هأن فقد رأينا كيف
فإبراهيم عليه السالم حياته تنقسم بني . .اء اليت تمثّلُ جوهر املرحلِة األوىلمعادلة األمس

 االسم املبشر ، أمحد: شارك بامسني مهافكما أنَّ الرسولَ . .مرحليت الرساالت السماوية
 وحممد االسم املعروف يف احللقة الثانية من املرحلة ،به يف احللقة األوىل من املرحلة الثانية

↵ Ο : مها،كذلك فإنّ إبراهيم عليه السالم يشارك بامسني. .لثانيةا Ïδ≡ t ö/ Î)     
ΟŠو Ïδ≡ t ö/ Î)   ..  

 عيسى عليه السالم الذي كان اخلطَّ الفاصلَ بني احللْقتني األوىل والثانية  – ) ٢( 
لذي تبينه واالسم الثاين ا. .مها عيسى كما نعلم. . يشارك بامسني أيضاً،من املرحلة الثانية
  ..اآليةُ الكرميةُ 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 [. .هو فاالسم اآلخر 
 ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ö tΒ  ،كما نرى ..  

 ßxŠوِمما يؤكِّد مشاركةَ االسم ..  Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ö tΒ ، يف رسِم مراحِل 
©  4 :الرساالت السماوية هو اشتراكُه مع االمسني z øt s† ،  ß‰ uΗ ÷q r& ( ، يف مسألٍة كاملٍة 

 µ : هذه األمساِء وهي مسبوقة بكلمةمكونٍة من ßϑ ó™ $# ، اُهللا تعاىل يف سياِقها اليت يصف 
  ..كلَّ اسٍم من هذه األمساء

 #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz  ]١٤٢ = ] ٤٥ : آل عمران   
 #$™óϑßµç… †støz©4  ]٥٨ = ] ٧ : مرمي   
  #$œôÿèµç…ÿ &rq÷Ηu‰ß (   ]٦٦ = ] ٦ : الصف  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ٦٦ + ٥٨ + ١٤٢  
لو قمنا جبمِع القيِم العددية ِلألمساء املشاركة يف رسم صورِة مراحِل . .اآلن.. 

 تصدق ، أمام مسألٍة كاملٍة– من منظاِر هذا املعياِر – لرأينا أننا ،الرساالت السماوية
  ..تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر

 tΠ yŠ# u™   =٢١،،  #© y›θ ãΒ   =٢٥،،  © |¤Š Ïã  = ٣٤، ، ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# 

zΝ tƒ ö tΒ   =١١٥،،  z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ (  = ٣٠، ، Ο↵ Ïδ≡ t ö/ Î)   =٢٩، ، ΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)     =



  

١٩٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٣٥، ، Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î)  = ٤٠،،  z>θ à) ÷è tƒ  = ٤٦، ، t,≈ ys ó™ Î)  = ٤٨،،  tβρ ã≈ yδ  
 =٢٣،،  ßŠ… ãρ# yŠ   =٣٨،،  îyθ çΡ   =٢٦،،  !$ −ƒ Ì Ÿ2 y—   =٤٩،،  4© z øt s†  = 
٣١،،  Ó‰ £ϑ pt ’Χ  = ٤٢،،  z>θ •ƒ r&   =٢١، ، }§ çΡθ ãƒ  = ٢٩،،  ß# ß™θ ãƒ   = 
٣٩، ، }¨$ u‹ ø9 Î)  = ٢٥، ، yì |¡ uŠ ø9 $#    = ٣٦، ، 7Þθ ä9  = ٣٣، ، îŠθ èδ  = 
٢٨،،  ìx Î=≈ |¹  = ٤٢،،  ë= ø‹ yè ä© =  ٤٨،،  }§ƒ Í‘ ÷Š Î) 4  = ٤٦،،  

   #sŒ È≅øÅ3ø9$# (  = ٤٦،،  z⎯≈yϑø)ä9  = ٢٣، ، öΑÎ) t⎦⎫Å™$tƒ  =٣٤، ، ß‰uΗ÷qr& (  = ٣٩..  
  ٥٩ × ١٩ = ١١٢١ :اموع هو

 y7. .كنا قد رأينا كيف أنَّ اآليةَ الكرميةَ.... .ولنأخذ مثاالً آخر..  Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# 

Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ z⎯Š É) −F ßϑ ù= Ïj9  ]يف معياِر ،حتملُ مسألتني متناظرتني. .] ٢ : البقرة 
  .  .جمموِع حروِف اجلملِة القرآنية

 Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü  =  )٨( حروف . . ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡    = )حروف  )٨   
  Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡   = )١٣( ًحرفا .  . ùÏ‹µÏ ¡ δè‰W“ 9jÏ=ùϑßF−)ÉŠ⎯z  =  

  .. حرفاً )١٣(  
. . فكلٌّ منهما تحقِّق هذا املعيار، ال فارق بني املسألتني املتناظرتني،ففي هذا املعيار.. 
› Ïµ وكلمةُ Ïù ¡ كما نرى تدخلُ يف كلٍّ من هاتني املسألتني املتناظرتني ..  

 لرأينا أنَّ ،اِر معياِر معجزِة إحدى الكُبراآلن لو نظرنا إىل هذه اآليِة الكرميِة من منظ.. 
 ختتلف عن حدوِد املعايِري ،حدود دخوِل كلماِت هذِه اآليِة الكرميِة يف هذا املعيار

  . .اُألخرى
 y7فاملسألةُ األوىل املتناظرةُ يف معياِر جمموِع حروِف اجلملِة القرآنيِة ..  Ï9≡ sŒ 

Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ ، ِة حروِف هذه اآليِة الكرميِةمبسألٍة كاملٍة دون بقي تنفرد. .
الذي ال يأتيه الريب واحملفوظُ من اهللا تعاىل،فالكتاب ،حتريفَه البشر هو ، والذي ال يستطيع 

بينما هدى املتقّني من املمكِن وجوده يف الكتب األخرى بنسٍب . .القرآنُ الكرمي فقط
 ، مسألةٌ كاملةٌ،نَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ اتزأةَ من هذه اآليِة الكرميِةلذلك نرى أ. .خمتلفٍة

  .  .قيمتها العدديةُ تساوي متاماً عدد سوِر كتاِب اهللا تعاىل
 Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡   =٦ × ١٩ = ١١٤  



  

١٩٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 معيار معجزِة إحدى وهذا ال يعين أنَّ بقيةَ حروِف هذه اآليِة الكرميِة ال حتملُ.. 
إنها تدخلُ من منظاِر أي معياٍر يف . .أبداً. . أو أي معياٍر من املعايِري اليت رأيناها،الكُبر

  ..ولكننا نأخذُ أمثلةً لإلجابِة على السؤاِل املطروح. .معادالٍت ال حييطُ ا إالّ اُهللا تعاىل
 وعن كوِن ،اجتةٌ عن اختالِف هذه املعايِريوهكذا نرى كيف أنّ استقالليةَ املعايِري ن.. 

فعندما ننظر إىل كتاِب . .القرآِن الكرِمي معجزةً ترى من منظاِر أي معياٍر من هذه املعايري
 علينا أنْ نبحثَ عن حدوِد النص اليت ،اِهللا تعاىل من منظاِر معياٍر محدٍد من هذِه املعايري

  . .عياِر الذي ننظر منهتقع حتت رؤيِتنا من منظاِر امل
معلوم أنَّ مسألةَ اإلسراِء واِملعراِج تصور يف القرآِن الكرِمي من . .ولنأخذ املثالَ التايل.. 

 يف ِبدايـِة سـورِة      ، وِمن ِخالِل مثاِنيةَ عـشر آيـة       ،خالِل اآليِة األوىل من سورِة اإلسراءِ     
 أي  ، جند أنَّ الناِتج ليس مسألةً كاملةً      ،ذه اآلياِت الكرميةِ   وجبمِع الِقيِم العدديِة هل    .....النجِم

وهذا يدفَعنا إىل البحِث عـن العبـاراِت        .... . )١٩( ليس من املضاعفات التامة للعدد      
فحـدود النـصوِص   . . هذه املسألِة يف ِكتاِب اِهللا تعـاىل  لتصويِرالقرآنيِة اُألخرى املُكَملَِة    

 بالنسبِة هلذه املسألة    –لِّقِة باجلانب اإلعجازي الذي يرى من منظاِر هذا املعياِر          القرآنيِة املتع 
  .. وال بد من وجوِد عباراٍت قرآنيٍة أُخرى،ملْ تنتِه –

 ، نرى أنَّ الِعبارةَ القرآنيةَ املُكَملةَ ِلهذِه املسألِة، حينما نبحثُ عن ذلك،وبالِفعل.. 
$  وهي قولُه تعاىل ، يف سورِة اإلسراء )٦٠( هي جزٌء من اآلية  tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ $ tƒ ö™ ”9 $# û© ÉL ©9 $# 

y7≈ oΨ ÷ƒ u‘ r& ω Î) Zπ uΖ ÷F Ïù Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9   ]٦٠ :اإلسراء[ . .  
  z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©! $# 3“ u ó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# 

$ |Á ø% F{ $# “ Ï% ©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ … çµ s9 öθ ym … çµ tƒ Î ã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 $#    
   ٦١٥ = ] ١ : اإلسراء[

 ρuΒt$ _yèy=ùΖu$ #$9”™öƒt$ #$9©LÉ©û &r‘uƒ÷Ψo≈7y )Îω ùÏF÷ΖuπZ 9jÏ=Ζ¨$¨Ä   ]١٧٥=   ]٦٠ :اإلسراء   
 ÉΟ ôf ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# 

∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ∩⊆∪ … çµ uΗ ©> tã ß‰ƒ Ï‰ x© 3“ uθ à) ø9 $# ∩∈∪ ρ èŒ ;ο § ÏΒ 3“ uθ tG ó™ $$ sù ∩∉∪ uθ èδ uρ 

È, èù W{ $$ Î/ 4’ n? ôã F{ $# ∩∠∪ §Ν èO $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù ∩∇∪ tβ% s3 sù z>$ s% È⎦ ÷⎫ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& ∩®∪ #© yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î) ⎯ Íν Ï‰ ö6 tã 

!$ tΒ 4© yr ÷ρ r& ∩⊇⊃∪ $ tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ à ø9 $# $ tΒ #“ r& u‘ ∩⊇⊇∪  … çµ tΡρ ã≈ yϑ çF sù r& 4’ n? tã $ tΒ 3“ t tƒ ∩⊇⊄∪ ô‰ s) s9 uρ çν# u™ u‘ »' s! ÷“ tΡ 



  

١٩٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

3“ t ÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰Ζ Ïã Íο u‘ ô‰ Å™ 4‘ yγ tFΖ çR ùQ $# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζ y_ #“ uρ ù' pR ùQ $# ∩⊇∈∪ øŒ Î) © y´ øó tƒ nο u‘ ô‰ Åb¡9 $# $ tΒ 

4© y´ øó tƒ ∩⊇∉∪ $ tΒ sø# y— ç |Ç t7 ø9 $# $ tΒ uρ 4© xö sÛ ∩⊇∠∪ ô‰ s) s9 3“ r& u‘ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ Ïµ În/ u‘ #“ u ö9 ä3 ø9 $#   
   ١٩٢٧ = ] ١٨ – ١ : النجم[ 

١٤٣ × ١٩ = ٢٧١٧ = ١٩٢٧ + ١٧٥ + ٦١٥  
 استشف من الرباهني اليت تقدمها أنَّ معجزةَ إحدى الكُبر أعمق من :٥٢س 
 يتعلَّق األمر ،ففي بعِد معجزِة إحدى الكُبر الذي عرضته. .اإلعجازيِة اُألخرىاألبعاِد 

. . حيثُ متَّ إعطاُء كلِّ حرٍف قيمةً عدديةً تميزه عن غِريِه من احلروف،ِبهويِة احلروف
 األمر أيضاً –ويتعلَّق –القرآنُ الكرمي هنبييف اآليِة الكرميِة، بقانوٍن ي . . $ pκ ö n= tæ sπ yè ó¡ Î@ 

u |³ tã ..ؤال اآلنِة مع بعِضها: السإدراِكنا ِلتداخِل األبعاِد اإلعجازي ما هي حدود ، 
  ..ولتداخِل حدوِد املسائِل داخلَ كُلِّ بعد

 هو إحبار حنو الـسر األعمـِق        ،قُلنا إنَّ اإلحبار باتجاِه ِعلِْم حقيقِة اللبناِت اُألوىل       .. 
ومن الطبيعي أنَّ وصف ظاهِر البناِء أسهلُ من وصِف حقيقِة مكونـاِت اللبنـاِت          . .للبناء

  . . وأنَّ املعرفةَ األعمق ِلحقيقِتِه حتتوي ضمناً معرفةَ ظاهِرِه،األوىل فيه
 ، وتداخِلِه مع األبعاِد األخـرى     ،إنَّ إدراك حدوِد كُلِّ بعٍد من األبعاِد اإلعجازيةِ       .. 
 ومن زاويِة البعِد اإلعجازي اليت ننظر من خالِلها         ،دراِكنا ِلدالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل    يتعلَّق بإ 

  .... .وسأعرض املثالَِ التايل لنرى هذه احلقيقةَ بأم أعيننا.. ...إىل هذه الدالالت
امـاً   كلٌّ منهما مكَونٌ من ركنني متنـاظرين مت  ،كُنا قد رأينا سابقاً نصني قُرآنيني     .. 

فقد رأينا توازناً كامالً بني جمموعي كلماِت ركين كُلٍّ من          .... .بالنسبِة موِع الكلمات  
  ..هاتني املسألتني

    : هياملسألةُ األوىل.. 
 ×νθ ã_ ãρ >‹ Í× tΒ öθ tƒ îπ yè Ï±≈ yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪ 4’ n? óÁ s? # ·‘$ tΡ Zπ u‹ ÏΒ% tn ∩⊆∪ 4’ s+ ó¡ è@ ô⎯ ÏΒ 

A⎦ ÷⎫ tã 7π u‹ ÏΡ# u™ ∩∈∪ }§ øŠ ©9 öΝ çλ m; îΠ$ yè sÛ ω Î) ⎯ ÏΒ 8ìƒ Î ŸÑ ∩∉∪ ω ß⎯ Ïϑ ó¡ ç„ Ÿω uρ © Í_ øó ãƒ ⎯ ÏΒ 8íθ ã_          
  . .كلمة ٢٤ = ] ٧ – ٢ : الغاشية[



  

١٩٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×π uΗ ¿å$ ¯Ρ ∩∇∪ $ pκ È ÷è |¡ Ïj9 ×π u‹ ÅÊ# u‘ ∩®∪ ’ Îû >π ¨Ζ y_ 7π u‹ Ï9% tæ ∩⊇⊃∪ ω ßì yϑ ó¡ n@ $ pκ Ïù 

Zπ u‹ Éó≈ s9 ∩⊇⊇∪ $ pκ Ïù ×⎦ ÷⎫ tã ×π tƒ Í‘% y` ∩⊇⊄∪ $ pκ Ïù Ö‘ ç ß  ×π tãθ èù ö ¨Β ∩⊇⊂∪ Ò># uθ ø. r& uρ ×π tãθ àÊ öθ ¨Β ∩⊇⊆∪ ä− Í‘$ oÿ sς uρ 

ΒtÁóàθùsπ× ∪∈⊇∩  ρu—y‘u#1Î’ Βt7öVèθOrπî  ]كلمة ٢٤ = ] ١٦ – ٨ : الغاشية..  
  : هيواملسألةُ الثانيةُ.. 
 Ü=≈ pt õ¾ r& uρ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# ∩⊄∠∪  ’ Îû 9‘ ô‰ Å™ 7Šθ àÒ øƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù= sÛ uρ 7Šθ àÒΖ ¨Β 

∩⊄®∪ 9e≅ Ïß uρ 7Šρ ß‰ ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪ &™ !$ tΒ uρ 5>θ ä3 ó¡ ¨Β ∩⊂⊇∪ 7π yγ Å3≈ sù uρ ;ο u ÏW x. ∩⊂⊄∪ ω 7π tãθ äÜ ø) tΒ Ÿω uρ 7π tãθ ãΖ øÿ xΕ 

∩⊂⊂∪ <¸ ã èù uρ >π tãθ èù ö ¨Β ∩⊂⊆∪ !$ ¯Ρ Î) £⎯ ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [™ !$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £⎯ ßγ≈ oΨ ù= yè pg m # ·‘% s3 ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ ã ãã $ \/# t ø? r& ∩⊂∠∪ 

É=≈ ys ô¹ X{ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# ∩⊂∇∪ ×' ©# èO š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# ∩⊂®∪ ×' ©# èO uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Åz Fψ $#    
   كلمة ٣٧ = ] ٤٠ – ٢٧ : الواقعة[

 Ü=≈ pt õ¾ r& uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθ èÿ xœ 5Ο‹ ÏΗ xq uρ ∩⊆⊄∪ 9e≅ Ïß uρ ⎯ ÏiΒ 5Θθ ãΚ øt s† 

∩⊆⊂∪ ω 7Š Í‘$ t/ Ÿω uρ AΟƒ Í x. ∩⊆⊆∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) (#θ çΡ% x. Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9≡ sŒ š⎥⎫ Ïù u øI ãΒ ∩⊆∈∪ (#θ çΡ% x. uρ tβρ • ÅÇ ç„ ’ n? tã 

Ï]Ζ Ït ø: $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩⊆∉∪ (#θ çΡ% x. uρ šχθ ä9θ à) tƒ # x‹ Í← r& $ uΖ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $ \/# t è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯Ρ Ï™ r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑ s9 ∩⊆∠∪ 

&rρu™u#/t$!τäΡt$ #${Fρ¨9äθβt  ]كلمة ٣٧ = ] ٤٨ – ٤١ : الواقعة   
≅ ö نراها مع اآليِة اُألوىل من سورِة الغاشية املسألةُ األوىل..  yδ y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ ym 

Ïπ u‹ Ï±≈ tó ø9 $#   ]رأ مس،] ١ : الغاشيةفهذه اآليةُ يف . .لةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُب
. . وال بالركِن الثاين، ليست خاصةً بالركن األوِل،معياِر جمموِع كلماِت النص القرآينِّ

 ،تعلّق بكلٍّ منهما نرى أنَّ هذه اآليةَ ت،بينما إذا نظرنا إىل هذين الركنني كمسألٍة كاملة
  .  .ولذلك فهي تدخلُ معهما يف مسألٍة كاملة. .وتتكاملُ معهما
 ö≅ yδ y79 s? r& ß]ƒ Ï‰ ym Ïπ u‹ Ï±≈ tó ø9 $# ∩⊇∪ ×νθ ã_ ãρ >‹ Í× tΒ öθ tƒ îπ yè Ï±≈ yz ∩⊄∪ ×' s# ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪  

4’ n? óÁ s? # ·‘$ tΡ Zπ u‹ ÏΒ% tn ∩⊆∪ 4’ s+ ó¡ è@ ô⎯ ÏΒ A⎦ ÷⎫ tã 7π u‹ ÏΡ# u™ ∩∈∪ }§ øŠ ©9 öΝ çλ m; îΠ$ yè sÛ ω Î) ⎯ ÏΒ 8ìƒ Î ŸÑ ∩∉∪ ω 
ß⎯ Ïϑ ó¡ ç„ Ÿω uρ © Í_ øó ãƒ ⎯ ÏΒ 8íθ ã_ ∩∠∪ ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×π uΗ ¿å$ ¯Ρ ∩∇∪ $ pκ È ÷è |¡ Ïj9 ×π u‹ ÅÊ# u‘ ∩®∪ ’ Îû >π ¨Ζ y_ 

7π u‹ Ï9% tæ ∩⊇⊃∪ ω ßì yϑ ó¡ n@ $ pκ Ïù Zπ u‹ Éó≈ s9 ∩⊇⊇∪ $ pκ Ïù ×⎦ ÷⎫ tã ×π tƒ Í‘% y` ∩⊇⊄∪ $ pκ Ïù Ö‘ ç ß  ×π tãθ èù ö ¨Β ∩⊇⊂∪  Ò># uθ ø. r& uρ 

Β¨θöÊàθãtπ× ∪⊆⊇∩ ρuςsÿo$‘Í−ä ΒtÁóàθùsπ× ∪∈⊇∩ ρu—y‘u#1Î’ Βt7öVèθOrπî   ]١٦٩١=   ]١٦ – ١ :الغاشية = 
٨٩ × ١٩  



  

٢٠٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 جزءاً من مسألٍة كاملٍة تشملُ السابقني إضـافةً         – أيضاً   – نراها   واملسألةُ الثانيةُ .. 
ففي معياِر معجزِة إحدى الكُبر نرى حدوداً أُخرى        . .ألصحاِب اليمني وأصحاِب الشمال   

  ..دوٍد أوسع وأمشل حب، دالالتها متكاملةٌ، يشملُ مسألةً كاملةً،وعمقاً آخر
 ÷Λ ä⎢Ψ ä. uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ sW≈ n= rO ∩∠∪ Ü=≈ ys ô¹ r' sù Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# ∩∇∪  Ü=≈ pt õ¾ r& uρ 

Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $# ∩®∪ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ § s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû 

ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z⎯ ÏiΒ t⎦, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Åz Fψ $# ∩⊇⊆∪ 4’ n? tã 9‘ ç ß  7π tΡθ àÊ öθ ¨Β ∩⊇∈∪ 

t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G •Β $ pκ ö n= tæ š⎥⎫ Î= Î7≈ s) tG ãΒ ∩⊇∉∪ ß∃θ äÜ tƒ öΝ Íκ ö n= tã ×β≡ t$ ø! Íρ tβρ à$ ©# sƒ ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθ ø. r' Î/ t,ƒ Í‘$ t/ r& uρ <¨ ù( x. uρ 

⎯ ÏiΒ &⎦⎫ Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ ω tβθ ãã £‰ |Á ãƒ $ pκ ÷] tã Ÿω uρ tβθ èù Í”∴ ãƒ ∩⊇®∪ 7π yγ Å3≈ sù uρ $ £ϑ ÏiΒ šχρ ç ¨ y‚ tG tƒ ∩⊄⊃∪ ÉΟ øt m: uρ 

9 ö sÛ $ £ϑ ÏiΒ tβθ åκ tJ ô± o„ ∩⊄⊇∪ î‘θ ãm uρ ×⎦⎫ Ïã ∩⊄⊄∪ È≅≈ sV øΒ r( x. Çυ ä9 ÷σ =9 $# Èβθ ãΖ õ3 yϑ ø9 $# ∩⊄⊂∪ L™ !# t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪  Ÿω tβθ ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ Ïù # Yθ øó s9 Ÿω uρ $ ¸ϑ‹ ÏO ù' s? ∩⊄∈∪  ω Î) WξŠ Ï% $ Vϑ≈ n= y™ $ Vϑ≈ n= y™ ∩⊄∉∪  

Ü=≈ pt õ¾ r& uρ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# ∩⊄∠∪ ’ Îû 9‘ ô‰ Å™ 7Šθ àÒ øƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù= sÛ uρ 7Šθ àÒΖ ¨Β ∩⊄®∪ 9e≅ Ïß uρ 

7Šρ ß‰ ôϑ ¨Β ∩⊂⊃∪ &™ !$ tΒ uρ 5>θ ä3 ó¡ ¨Β ∩⊂⊇∪ 7π yγ Å3≈ sù uρ ;ο u ÏW x. ∩⊂⊄∪ ω 7π tãθ äÜ ø) tΒ Ÿω uρ 7π tãθ ãΖ øÿ xΕ ∩⊂⊂∪ <¸ ã èù uρ 

>π tãθ èù ö ¨Β ∩⊂⊆∪ !$ ¯Ρ Î) £⎯ ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [™ !$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £⎯ ßγ≈ oΨ ù= yè pg m # ·‘% s3 ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ ã ãã $ \/# t ø? r& ∩⊂∠∪ É=≈ ys ô¹ X{ 

È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $# ∩⊂∇∪ ×' ©# èO š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# ∩⊂®∪ ×' ©# èO uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ì Åz Fψ $# ∩⊆⊃∪ Ü=≈ pt õ¾ r& uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& 

ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθ èÿ xœ 5Ο‹ ÏΗ xq uρ ∩⊆⊄∪ 9e≅ Ïß uρ ⎯ ÏiΒ 5Θθ ãΚ øt s† ∩⊆⊂∪ ω 7Š Í‘$ t/ Ÿω uρ AΟƒ Í x. ∩⊆⊆∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) (#θ çΡ% x. 

Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9≡ sŒ š⎥⎫ Ïù u øI ãΒ ∩⊆∈∪ (#θ çΡ% x. uρ tβρ • ÅÇ ç„ ’ n? tã Ï]Ζ Ït ø: $# ËΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩⊆∉∪ (#θ çΡ% x. uρ šχθ ä9θ à) tƒ 

# x‹ Í← r& $ uΖ ÷F ÏΒ $ ¨Ζ ä. uρ $ \/# t è? $ ¸ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯Ρ Ï™ r& tβθ èOθ ãè ö7 yϑ s9 ∩⊆∠∪ $ tΡ äτ !$ t/# u™ uρ r& tβθ ä9 ¨ρ F{ $# ∩⊆∇∪ ö≅ è% χ Î) 

t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{ $# t⎦⎪ Ì Åz Fψ $# uρ ∩⊆®∪ tβθ ããθ ãΚ ôf yϑ s9 4’ n< Î) ÏM≈ s)‹ ÏΒ 8Π öθ tƒ 8Πθ è= ÷è ¨Β ∩∈⊃∪ §Ν èO öΝ ä3 ¯Ρ Î) $ pκ š‰ r& tβθ —9 !$ Ò9 $# 

tβθ ç/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 $# ∩∈⊇∪ tβθ è= Ï. Uψ ⎯ ÏΒ 9 yf x© ⎯ ÏiΒ 5Θθ —% y— ∩∈⊄∪ tβθ ä↔ Ï9$ yϑ sù $ pκ ÷] ÏΒ tβθ äÜ ç6 ø9 $# ∩∈⊂∪ tβθ ç/ Ì≈ t± sù 

Ïµ ø‹ n= tã z⎯ ÏΒ ËΛ⎧ ÉΚ pt ø: $# ∩∈⊆∪ tβθ ç/ Ì≈ t± sù z> ÷ à° ÉΟŠ Ïλ ù; $# ∩∈∈∪ # x‹≈ yδ öΝ çλ é; â“ çΡ tΠ öθ tƒ È⎦⎪ Ïd‰9 $#    

 ٥٥٤٠ =  ]٥٦ – ٧ :الواقعة[ 
  !$ ¨Β r' sù β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ § s) ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪  Óy ÷ρ t sù ×β$ pt ø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ ∩∇®∪   !$ ¨Β r& uρ β Î) tβ% x. 

ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩®⊃∪  ÒΟ≈ n= |¡ sù y7 ©9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩®⊇∪ !$ ¨Β r& uρ β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 $# 

t⎦, Îk! !$ Ò9 $# ∩®⊄∪  ×Α ã” ã∴ sù ô⎯ ÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ∩®⊂∪  èπ u‹ Î= óÁ s? uρ AΟŠ Ït rb ∩®⊆∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ uθ çλ m; ‘, ym È⎦⎫ É) u‹ ø9 $# ∩®∈∪  

ùs¡|7mÎxô /Î$$œôΛË ‘u/nÎ7y #$9øèyàÏ⎧ΛË   ]١٠٥٠ =  ]٩٦ – ٨٨ :الواقعة   



  

٢٠١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ‘≅ ä. ¤§ ø tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. îπ oΨ‹ Ïδ u‘ ∩⊂∇∪ Hω Î) |=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩⊂®∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ tβθ ä9 u™ !$ |¡ tF tƒ 

∩⊆⊃∪ Ç⎯ tã t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# ∩⊆⊇∪ $ tΒ óΟ ä3 x6 n= y™ ’ Îû t s) y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟ s9 à7 tΡ š∅ ÏΒ t⎦, Íj# |Á ßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ 

óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝ Ïè ôÜ çΡ t⎦⎫ Å3 ó¡ Ïϑ ø9 $# ∩⊆⊆∪ $ ¨Ζ à2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yì tΒ t⎦⎫ ÅÒ Í← !$ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ $ ¨Ζ ä. uρ Ü> Éj‹ s3 çΡ ÏΘ öθ u‹ Î/ 

#$9‰dÏ⎪⎦È ∪∉⊆∩ myL¨©# &r?s9Ψo$ #$9ø‹u)É⎫⎦ß   ]١٠١٠  =  ]٤٧ – ٣٨ :املدثر  
٤٠٠ × ١٩=  ٧٦٠٠ = ١٠١٠ + ١٠٥٠ + ٥٥٤٠  

الكُبر ارتباطات مع مـسائلَ     وِلحروِف أي مسألٍة كاملٍة يف معياِر معجزِة إحدى         .. 
ففي املسألِة الكاملِة اليت بني     . . ال يحيطُ ا إالّ اُهللا تعاىل      ، داخلَ املسألِة وخارجها   ،أُخرى
  . . نرى مسألةً كاملةً تصور موضوعاً كامالً،أيدينا
 !$ ¨Β r' sù β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ § s) ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪  Óy ÷ρ t sù ×β$ pt ø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ ∩∇®∪   !$ ¨Β r& uρ β Î) tβ% x. 

ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩®⊃∪  ÒΟ≈ n= |¡ sù y7 ©9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩®⊇∪  !$ ¨Β r& uρ β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ 

#$9øϑß3s‹jÉ/Î⎫⎦t #$9Ò$!!kÎ,⎦t ∪⊄®∩ ùs∴ã”ãΑ× ΒiÏ⎯ô qxΗÏŠΟ5 ∪⊂®∩ ρu?sÁó=Î‹uπè brtÏŠΟA     ]٩٤ – ٨٨ :الواقعة[    =
٤١ × ١٩  =٧٧٩  

 حدودها خارج حدوِد املسألِة اليت ،وهذه املسألةُ الكاملةُ جزٌء من مسألٍة كاملة.. 
  . .بني أيدينا
 Iω öθ n= sù # sŒ Î) ÏM tó n= t/ tΠθ à) ù= çt ø: $# ∩∇⊂∪  óΟ çFΡ r& uρ 7‹ Í× t⊥‹ Ïm tβρ ã ÝàΖ s? ∩∇⊆∪ ß⎯ øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβρ ç ÅÇ ö6 è? ∩∇∈∪  Iω öθ n= sù β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. u ö xî t⎦⎫ ÏΖƒ Ï‰ tΒ ∩∇∉∪  !$ pκ tΞθ ãè Å_ ö s? β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∇∠∪  !$ ¨Β r' sù β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ § s) ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪  Óy ÷ρ t sù ×β$ pt ø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ ∩∇®∪ !$ ¨Β r& uρ β Î) 

tβ% x. ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩®⊃∪ ÒΟ≈ n= |¡ sù y7 ©9 ô⎯ ÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È⎦⎫ Ïϑ uŠ ø9 $# ∩®⊇∪  !$ ¨Β r& uρ β Î) tβ% x. z⎯ ÏΒ 

#$9øϑß3s‹jÉ/Î⎫⎦t #$9Ò$!!kÎ,⎦t ∪⊄®∩ ùs∴ã”ãΑ× ΒiÏ⎯ô qxΗÏŠΟ5 ∪⊂®∩ ρu?sÁó=Î‹uπè brtÏŠΟA   ]ــة =   ]٩٤ – ٨٣ :الواقع
٨٠ × ١٩ = ١٥٢٠  
 ..   هنفس ةُ األوىل من سورِة الواقعة مع          . .وهنا سؤالٌ يطرحالست ملاذا مل تدخلْ اآليات

 كما دخلت اآليةُ األوىل من سـورِة الغاشـية يف املـسألِة             ،املسألِة الكاملِة اليت بني أيدينا    
  ..الكاملِة الثانية اليت رأيناها



  

٢٠٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 لـيس تابعـاً ِلتـصوراتنا       ، دخولَ اآلياِت الكرميِة يف املسائِل الكاملـةِ        إنَّ :أقول.. 
 هو ، وتكاملُ احلروِف القرآنيِة املُصورِة ِلهذِه الدالالت ،فاكتمالُ دالالِت املسألةِ  . .وأهواِئنا

  .. وعدم دخوِلها،ما يحدد دخولَ العبارات القرآنية يف املسائِل الكاملِة
 هلا حدودها من التكامِل مع غِريهـا مـن          ،لستةُ األوىل من سورة الواقعة    اآليات ا .. 

 تدخلُ هذه اآليات يف مـسألٍة كاملـٍة تتعلّـق           ،فعلى سبيل املثال  .... .العبارات القرآنية 
  . . كمسألٍة كونيٍة من زاويِة ما حيدثُ لألرِض واجلباِل والسماء،مبوضوع وقوِع الواقعة

 # sŒ Î) ÏM yè s% uρ èπ yè Ï%# uθ ø9 $# ∩⊇∪ }§ øŠ s9 $ pκ ÉJ yè ø% uθ Ï9 îπ t/ ÏŒ% x. ∩⊄∪ ×π ŸÒ Ïù% s{ îπ yè Ïù# §‘ ∩⊂∪  # sŒ Î) ÏM §_ â‘ 

#${F‘öÚÞ ‘ùw% ∪⊆∩ ρu0ç¡¡MÏ #$9øfÉ6t$Αã 0o¡r$ ∪∈∩ ùs3s%ΡtMô δy6t$!™[ Β•Ζ/;uW}$     ]٦٤٤ =  ]٦ -١ :الواقعة  
 #sŒÎ*sù y‡ÏçΡ ’Îû Í‘θÁ9$# ×πy‚øtΡ ×οy‰Ïn≡uρ ∩⊇⊂∪ ÏMn=ÏΗäquρ ÞÚö‘F{$# ãΑ$t7Ågø:$#uρ $tG©.ß‰sù Zπ©.yŠ Zοy‰Ïn≡uρ 

∩⊇⊆∪ 7‹Í≥tΒöθuŠsù ÏMyès%uρ èπyèÏ%#uθø9$# ∩⊇∈∪ ÏM¤)t±Ρ$#uρ â™!$yϑ¡¡9$# }‘ÏSsù 7‹Í×tΒöθtƒ ×πuŠÏδ#uρ    
  ٧٦٢ ] = ١٦ – ١٣ :احلاقة[ 

٧٤ × ١٩ = ١٤٠٦ = ٧٦٢ + ٦٤٤  
 وحدوِد ،كلّما أحبرنا أكثر يف إدراِك دالالِته      ،إذاً كلّما تدبرنا كتاب اِهللا تعاىل أكثر      .. 
ال ميكننا أبداً أنْ حنيطَ جبميِع ارتباطاِت العبارِة القرآنية مع غِريها مـن             . .ولكن. .إعجازه

معياٍر إعجازي العباراِت األخرى يف أي. .  
. . يعلمه إالّ اُهللا تعاىل    فمن جهٍة ال يمكننا أنْ نصلَ إىل عمِق تأويِل القرآِن الكرِمي الذي ال            .. 

  .. لَما كانت هذه املعجزةُ معجزةً،ومن جهٍة أخرى لو استطعنا اإلحاطةَ بأبعاِد معجزٍة ما
 يتعلَّـق   ، وألعماِق كُلِّ بعد   ،فدرجةُ إدراِكنا ِلتداخِل األبعاِد اإلعجازيةِ    . .وهكذا.. 

وبسمِت زاويِة البعِد اإلعجازي اليت ننظر       ،ِبدرجِة إدراِكنا ِلحقيقِة دالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل      
  ..من خالِلها إىل هذِه الدالالت

ـ  ،يف هذا السياق. .:٥٣ س   تنباط  ويف ساحِة توظيف هذه النظرية الرقميـة الس
 علـى مسـِت   – يف توظيفنا هذا     –ما الذي جيعلنا نطمئن     ... ...دالالِت النص القرآين  

 وبأننـا ال    ، وبأننا نسري باالتجاه الـصحيح     ، التوظيف حركِة توجِهنا حنو مصداقية هذا    
ما هو اخلطّ الفاصل بـني      . .مبعىن آخر . .نسري باتجاه تصوراٍت سابقٍة هلذا التوظيف ؟      



  

٢٠٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وبـني مـا   ، والذي نستنبطُه باستخدام هذه النظريـة  ،احلق الغائب عن ظاهر إدراكنا    
  ..فق معه ويصادف ِقيماً عدديةً تتوا،نتوهمه حقّاً

كيف نوازنُ بني تصوراتنا البديهية جلزئيات      .. .لو أخذنا القصة القرآنية منوذجاً    .. 
. .مبعىن آخـر  . . مع  القيم العددية للعبارات القرآنية احلاملة هلذه اجلزئيات ؟          ،أحداثها

لُهـا عالقـات     تقاب  هل ..هل البديهيات اليت حتملُها تصوراتنا جلزئيات القصة القرآنية       
  ..بديهيةٌ بني القيم العددية اليت حتملُها النصوص القرآنية احلاملة لتلك اجلزئيات ؟

 وبالتايل ال ، ألننا لسنا حنن الذين أوجدنا هذه احلقيقة،احلقيقةُ ليست كُلَّ ما نرى.. 
 هو من ، عقلي مجردكُلُّ ما نربهن عليه مبعياٍر. .ويف الوقِت ذاِته. .يمكننا أن نحيطَ ا

  ..هذه احلقيقة
 ،يعد املاُء من أهم مقومات حياة اإلنسان فوق هذه األرض. .على سبيل املثال.. 

هذه حقيقة ال .. . استخدم هذا املاء يف خمتلف جماالت احلياة– منذ وجوده –واإلنسانُ 
 مل يكن إالّ منذ ،يائية للمياه ولكن اكتشاف اإلنسان للمكونات الكيم..خيتلف عليها اثنان

فهل عدم اكتشاِف اإلنسان هلذا التركيب الكيميائي له تأثريه . .فترٍة ليست كبريةً نسبياً
 وأنه قبل هذا االكتشاف كانت للماء ماهيةٌ ، وعلى صالحية االنتفاع به،على حقيقة املاء

  . .أبداً . .أُخرى
الصحيح هو فقط ما حيملُه . .عن املاء صحيحاًويف الوقت ذاِته ليس كلُّ ما قيل .. 
 ، كونَ املاِء ليس من صناعة اإلنسان،وكلُّ ذلك أمر طبيعي .. وتثبته التجربة،الربهان

  ..وبالتايل كونَ حقيقِته أكرب بكثري من علم اإلنسان عنها 
 الذي ينتمي إليه  الذي هو أمسى من عامل اخللق،النص القرآينُّ ينتمي إىل عاٍمل األمر.. 

 بطريقٍة ،وبالتايل ال بد من التفاعل مع الرباهني واألدلّة اليت تقَدم حولَ النص القرآينِّ. .املاء
ليس فقط ألنّ القرآنَ الكرمي ينتمي إىل عامل . .أمسى وأعمق من تفاعِلنا مع مواد عامل اخللق

 وبالتايل ألنه حيملُ من األدلّة ،كلِّ شيء وإنما أيضاً ألنّ القرآنَ الكرمي تبيانٌ ل،األمر
  ..والرباهني ما ال يستطيع خملوق اإلحاطةَ به

ويف القصة القرآنية تفصيلٌ وتبيانٌ ودالالت ومعاٍن تفوق بكثٍري تصوراِتنا ألحداثها .. 
  ..ويف املسألِة الكاملِة التالية بيانٌ يؤكِّد ذلك. .التارخيية



  

٢٠٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ô‰ s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ |Á s% ×ο u ö9 Ïã ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9 F{ $# 3 $ tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u tI ø ãƒ ⎯ Å6≈ s9 uρ 

t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁ ø s? uρ Èe≅ à2 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ   
   ٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ] ١١١ : يوسف[ 

 تابع ،ية بني القيم العددية لعبارات القصة القرآنيةوبالتايل فتشعب العالقات الرياض.. 
 ،ولتبيان جانب من هذه احلقيقة.. ...لتشعب عالقات الدالالت اليت حتملُها هذه العبارات

 ومن خالل بعض ، نلقي الضوء من خالهلا،لننطلق من النص القرآينّ التايل كمسألٍة كاملٍة
 كنتيجة بديهية ، على بعض االرتباطات الرياضية، هلاالعبارات القرآنية يف السياق التايل

  . .الرتباطات املعىن والدالالت
 (#θ è= ÷G tΡ š ø‹ n= tã ⎯ ÏΒ Î* t7 ¯Ρ 4© y›θ ãΒ šχ öθ tã ö Ïù uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ 5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂∪ ¨β Î) 

šχ öθ tã ö Ïù Ÿξ tã ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yè y_ uρ $ yγ n= ÷δ r& $ Yè u‹ Ï© ß# Ïè ôÒ tG ó¡ o„ Zπ x Í← !$ sÛ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ ãƒ öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& 

⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ o„ uρ öΝ èδ u™ !$ |¡ ÏΡ 4 … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ ß‰ƒ Ì çΡ uρ β r& £⎯ ßϑ ¯Ρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ n= yè øg wΥ uρ Zπ £ϑ Í← r& ãΝ ßγ n= yè ôf tΡ uρ š⎥⎫ ÏO Í‘≡ uθ ø9 $# ∩∈∪ z⎯ Åj3 yϑ çΡ uρ öΝ çλ m; ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# y“ Ì çΡ uρ šχ öθ tã ö Ïù z⎯≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑ èδ yŠθ ãΖ ã_ uρ Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ â‘ x‹ øt s†    

  ٨٤ × ١٩ = ١٥٩٦ = ] ٦ – ٣ : القصص[
 ¨β :يف اآلية الثانية من هذا النص. .على سبيل املثال..  Î) šχ öθ tã ö Ïù Ÿξ tã ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yè y_ uρ $ yγ n= ÷δ r& $ Yè u‹ Ï© ß# Ïè ôÒ tG ó¡ o„ Zπ x Í← !$ sÛ öΝ åκ ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ ãƒ öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ o„ uρ öΝ èδ u™ !$ |¡ ÏΡ 4 

… çµ ¯Ρ Î) šχ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $#  ، نرى املعادالت التالية..  
 )Îβ ̈ùÏöãtθöχš ãtξŸ ûÎ’ #${F‘öÚÇ  = ٦ × ١٩ = ١١٤  
 ρu_yèy≅Ÿ &rδ÷=nγy$ ©Ï‹uèY$ „o¡óGtÒôèÏ#ß Ûs$!←ÍxπZ ΒiÏ]÷κåΝö  = ١٣ × ١٩ = ٢٤٧  
 ƒã‹x/nÎxß &r/öΨo$!™uδèΝö  = ٤ × ١٩ = ٧٦  

 أم يف املعيار ،ا الفطري للمعىن والدالالت سواٌء يف إدراكن،هذه مسائلُ كاملة.. 
. . وهي كما رأينا تتكامل مع دالالت النص ككل،وكلُّها فساد يف األرض. .الرقمي
رة الستحياء النساء. .ولكنة املُصوكمسألة تتعلّق بالشرف،نرى أنّ العبارة القرآني ، 

  ..نة ِفرعون الفاسدةتتوازنُ مع العبارة القرآنية اليت تلقي الضوء على كينو
 ρu„o¡óGt∏÷©Ä⎯ ΡÏ¡|$!™uδèΝö 4  = ٩٢  



  

٢٠٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 )ÎΡ¯µç… .x%χš ΒÏ⎯z #$9øϑßø¡Å‰Ï⎪⎦t   = ٩٢  
 وبني كينونِة ، النيل من أعراض اآلخرين وشرِفهم يف التوازن بني،هذه البديهية.. 
لعبارتني  نراها بديهية يف العالقة الرياضية بني القيمتني العدديتني هلاتني ا،الفساد

 ، وتشمل استضعاف الناس،طبعاً كينونة الفساد تشمل العلو يف األرض.... .القرآنيتني
 ورأينا ، ولذلك رأينا مسائلَ كاملةً يف كلٍّ من هذه اجلزئيات لوحدها،وتشملُ ذبح أبنائهم

يف . .ولكن. .أيضاً مسألةً كاملةً للنص ككل حيث هذه األعمال تتعلّق بكينونة الفساد
والعبارة القرآنية املصورة لكينونة  ،توازن القيم العددية بني العبارة املصورة الستحياء النساء

يف هذا التوازن داللةٌ كبرية تتوافق مع البديهية اليت حنملُها بفطرتنا جتاه هذه . .الفساد
  ..املسألة

 ..ات إدراكنا لدالالت العبارتني القرآنيتني التاليتني من هذا وأين التعارض بني بديهي
ة ،النصبينهما وبني تكامل القيم العددي. .  
 ρuΡçÌƒ‰ß &rβ Ρ¯ϑß⎯£ ãt?n’ #$!©%Ï⎪⎥š #$™óGçÒôèÏàθ#( ûÎ† #${F‘öÚÇ  = ٢٣١  
 ρuΡçϑy3jÅ⎯z ;mλçΝö ûÎ’ #${F‘öÚÇ  = ٩٢  

١٧ × ١٩ = ٣٢٣ = ٩٢ + ٢٣١  
  .. هو متكني هلم يف هذه األرض،ضفمن اهللا تعاىل على الذين اُستضِعفُوا يف األر.. 
“ y :وال شك أنّ العبارة القرآنية..  Ì çΡ uρ šχ öθ tã ö Ïù z⎯≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑ èδ yŠθ ãΖ ã_ uρ Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ â‘ x‹ øt s† ،ببالنا، على سبيل املثال ا خيطرمم حتملُ من املعاين الكامنة أكثر . .
 من خالل نصر ،دمها سيواجهون ما كانوا حيذرونمن هذه املعاين أنّ فرعونَ وهامانَ وجنو

 وحتى يتم هذا األمر ال بد أن ينجو موسى عليه السالم من ،اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم
فالتقاطُ . . وبالتايل ال بد أن يوضع يف التابوت وأن يلتقطَه آلُ ِفرعونَ ليربى عندهم،ِفرعون

 مقدمةٌ ال بد منها لريى ِفرعونُ ،م بعد وضعه يف التابوتآِل فرعونَ ملوسى عليه السال
  . .وهامان وجنودمها ما كانوا حيذرون

 .. ما ال تردعلى خاِطر بعضنا– للوهلِة األوىل –هذه احلقيقة رب . .حينما . .ولكن
 ندرك أنّ ،ليةنرى التوازن بني القيمِة العددية هلذه العبارة القرآنية مع العبارة القرآنية التا

  ..هذه الدالالت بديهية ال تتعارض مع مسِت إدراكنا للغوص يف أعماق النص القرآينّ



  

٢٠٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρuΡçÌ“y ùÏöãtθöχš ρuδy≈ϑy≈⎯z ρu_ãΖãθŠyδèϑy$ ΒÏΨ÷γßΝ Β$̈ 2Ÿ$Ρçθ#( †stø‹x‘âρχš  =  ٢٤٢  
 ùs$$9øGt)sÜsµç…ÿ ™u#Αã ùÏöãtθöχš 9Ï‹u6àθβt 9sγßΟó ãt‰ßρx# ρumy“tΡº$ 3  ]٢٤٢  =] ٨ : القصص  

… ÿ ،وندرك أيضاً أنّ العبارةَ الثانيةَ مع عبارٍة تاليٍة هلا..  çµ sÜ s) tG ø9 $$ sù ãΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù 

tβθà6u‹Ï9 óΟßγs9 #xρß‰tã $ºΡt“ymuρ 3 χÎ) šχöθtãöÏù z⎯≈yϑ≈yδuρ $yϑèδyŠθãΖã_uρ (#θçΡ$Ÿ2 š⎥⎫Ï↔ÏÜ≈yz  
الّ بإرضاع موسى عليه السالم وإلقائه يف اليم دون  ال تتحقّق أحداثُها إ، ]٨ :القصص[ 

ولذلك حينما نرى توازن القيم العددية بني هذه العبارة القرآنية والعبارة . .خوف وحزن
  . . ندرك ببديهِتنا تعلّق ذلك بتوازِن املعىن والدالالت بينهما،القرآنية التالية
 !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ #’ n< Î) ÏdΘ é& #© y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& ( # sŒ Î* sù ÏM ø Åz Ïµ ø‹ n= tã ÏµŠ É) ø9 r' sù † Îû ÉdΟ uŠ ø9 $# Ÿω uρ 

Brƒs$ûÎ’ ρuωŸ Brtø“tΤÎ’þ (    ]٤٤١ =  ]٧ :القصص  
 ÿ… çµ sÜ s) tG ø9 $$ sù ãΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγ s9 # xρ ß‰ tã $ ºΡ t“ ym uρ 3 χ Î) šχ öθ tã ö Ïù 

ρuδy≈ϑy≈⎯z ρu_ãΖãθŠyδèϑy$ 2Ÿ$Ρçθ#( zy≈ÜÏ↔Ï⎫⎥š   ]٤٤١=   ]٨ :لقصصا  
وبديهي أن نرى تقابل تكامل املعىن والدالالت بني العبارتني القرآنيتني التاليتني يف .. 

  .. مع تكامل القيم العددية هلما،ذات السياق القرآين
 )ÎΡ¯$ ‘u#!Š–ρνç )Î9s‹ø7Å ρu`y%æÏ=èθνç ΒÏ∅š #$9øϑßö™y=Î⎫⎥š   ]١٦٠=   ]٧ :القصص  
 çµ≈ tΡ ÷Š yŠ t sù #’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏiΒ é& ö’ s1 § s) s? $ yγ ãΨ øŠ tã Ÿω uρ šχ t“ ós s? zΟ n= ÷è tG Ï9 uρ χ r& y‰ ôã uρ «! $# ?Y ym 

ρu9s≈3Å⎯£ &r2òYsuδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθχš   ]٤٤٨ = ] ١٣ : القصص  
٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٤٤٨ + ١٦٠  

  ونتأكّد منها عرب، ندركُها بفطرتنا،فما بني الوعِد اإلهلي وتنفيِذِه مسألةٌ كاملة.. 
وبديهي أيضاً أن نرى هذه احلقيقة ... ..تكامل الِقيم العددية يف معيار معجزة إحدى الكُبر

  ..يف مسألٍة كاملة داخل هذه املسألة
 )ÎΡ¯$ ‘u#!Š–ρνç )Î9s‹ø7Å   ]٦١=   ]٧ :القصص  
 çµ≈ tΡ ÷Š yŠ t sù #’ n< Î) ⎯ Ïµ ÏiΒ é& ö’ s1 § s) s? $ yγ ãΨ øŠ tã Ÿω uρ šχ t“ ós s? zΟ n= ÷è tG Ï9 uρ χ r& y‰ ôã uρ «! $# ?Y ym  

  ٣٣٨=   ]١٣ : القصص[
٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٣٣٨ + ٦١  



  

٢٠٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ والعبارة القرآنية ..  ¯Ρ Î) çνρ –Š !# u‘ Å7 ø‹ s9 Î) ،مات حتقِّق ، يف هذه املسألِة الكاملةمن مقد 
ولذلك حينما نرى توازن القيم هلذه العبارة القرآنية . .أحداِثها أن ترضعه أمه عليه السالم

 ÷βالعبارة القرآنية مع  r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& ( ، ةدرك بفطرتنا حقيقة تعلّق تساوي القيم العددين 
  . .بتوازن املعىن والدالالت بينهما
 &rβ÷ &r‘öÊÅèÏ‹µÏ (   ]٦١=   ]٧ :القصص  
 )ÎΡ¯$ ‘u#!Š–ρνç )Î9s‹ø7Å   ]٦١=   ]٧ :القصص  

 ولذلك ، يذهب عنها اخلوف واحلزنومن الطبيعي أنّ رده عليه السالم إىل أمه.. 
  .. يتوافق ذلك مع بديهيتنا حول دالالا،حينما نرى العبارة القرآنية التالية مسألةً كاملةً

 ρuωŸ Brƒs$ûÎ’ ρuωŸ Brtø“tΤÎ’þ ( )ÎΡ¯$ ‘u#!Š–ρνç )Î9s‹ø7Å   ]١٠ × ١٩ = ١٩٠=   ]٧ :القصص   
  ..لة التاليةوالقضيةُ ذاا نراها يف املسألة الكام.. 
 ρu9ÏGtè÷=nΟz &rχ ρuãô‰y #$!« myY?  ]١١٧ =  ]١٣ : القصص  
 * ρumy§ΒøΨo$ ãt=n‹øµÏ #$9øϑyt#ÊÅìy ΒÏ⎯ %s6ö≅ã  ] ١٤٩ =  ]١٢ :القصص  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٤٩ + ١١٧  
 حيث ، هو نتيجةُ الوعِد احلق هللا تعاىل،فتحرمي املراِضِع على موسى عليه السالم.. 

  . .د اُهللا تعاىل من أم موسى أن تعلم ذلكيري
  ..والقضيةُ ذاتها نراها أيضاً يف التوازن بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 

 * ρumy§ΒøΨo$ ãt=n‹øµÏ #$9øϑyt#ÊÅìy   =١١٧  
 ρu9ÏGtè÷=nΟz &rχ ρuãô‰y #$!« myY?  =  ١١٧  

  ..ليةونراها أيضاً يف املسألة الكاملة التا.. 
 * ρumy§ΒøΨo$ ãt=n‹øµÏ #$9øϑyt#ÊÅìy ΒÏ⎯ %s6ö≅ã  ]١٤٩ =  ]١٢ :القصص  
  ùstŠyŠ÷Ρt≈µç )Î<n’# &éΒiÏµÏ⎯   ]٧٩ = ] ١٣ : القصص  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ٧٩ + ١٤٩  
  .. مقدمةٌ ال بد منها لرده إىل أُمه،فتحرمي املراضع على موسى عليه السالم.. 



  

٢٠٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ÏM :ة التالية من ذات السياق القرآينّويف اآلية الكرمي..  s9$ s% uρ ßN r& t øΒ $# šχ öθ tã ö Ïù 

ßN § è% &⎦ ÷⎫ tã ’ Ík< y7 s9 uρ ( Ÿω çνθ è= çF ø) s? #© |¤ tã β r& !$ oΨ yè xΖ tƒ ÷ρ r& … çν x‹ Ï‚ −G tΡ # V$ s! uρ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã ãè ô± o„    
   :املة ك التالية من هذه اآلية مسألةٌ القرآنيةَنرى أنّ العبارةَ. . ]٩ :القصص[ 

 ωŸ ?s)øFç=èθνç ãt¤|©# &rβ ƒtΖxèyΨo$! &rρ÷ ΡtG−‚Ï‹xνç… ρu!s$V# ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš   =٢٨٥ = 
١٥ × ١٩   

 يعطينا إشارةً بأنّ قول ، سواٌء يف املعىن والدالالت أم يف الِقيم العددية،هذا التكامل.. 
 ÏM :امرأت ِفرعون s9$ s% uρ ßN r& t øΒ $# šχ öθ tã ö Ïù ßN § è% &⎦ ÷⎫ tã ’ Ík< y7 s9 uρ (   َلقتهو من أجِل أالّ ي

ويتأكّد ذلك لدينا حينما نرى توازن هذه العبارة القرآنية مع العبارة . .موسى عليه السالم
  . .القرآنية التالية
 ρu%s$9sMÏ #$Βøt&rNß ùÏöãtθöχš %è§Nß ãt⎫÷⎦& <kÍ’ ρu9s7y (   =١٧٨  
 ùs*ÎŒs# zÅøMÏ ãt=n‹øµÏ ùs'r9ø)ÉŠµÏ ûÎ† #$9øŠuΟdÉ  ]١٧٨ = ] ٧ : القصص  

 ..موسى بإلقائه يف اليم ألم اإلهلي ما هو لعلم اهللا تعاىل الكاشف مبا ،فاألمرإن 
  ..سيحدث من احتضان امرأت فرعون له

  ..ويف التوازن بني العبارتني القرآنيتني التاليتني دليلٌ آخر على صحِة ما نذهب إليه
 %è§Nß ãt⎫÷⎦& <kÍ’ ρu9s7y (   =٧٩  
 ùstŠyŠ÷Ρt≈µç )Î<n’# &éΒiÏµÏ⎯   ]٧٩ = ] ١٣ : القصص  

  .. إليهوأيضاً يف التكامل بني العبارتني القرآنيتني التاليتني دليلٌ آخر على صحة ما نذهب.. 
 ρu%s$9sMÏ #$Βøt&rNß ùÏöãtθöχš %è§Nß ãt⎫÷⎦& <kÍ’ ρu9s7y (   =١٧٨  
  ùstŠyŠ÷Ρt≈µç )Î<n’# &éΒiÏµÏ⎯ 1s’ö ?s)s§ ãtŠøΨãγy$ ρuωŸ ?ssó“tχš   ]٢٢١ = ] ١٣ : القصص  

٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٢٢١ + ١٧٨  
 – وبالتايل ، كان من أجل أالّ يقتلَ،فاحتضانُ امرأت ِفرعون ملوسى عليه السالم.. 

  .. يكونُ رده إىل أمه–يف النهاية 
  ..قرآنيتني التاليتني دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليهوأيضاً يف التكامل بني العبارتني ال.. 
 &rβ÷ &r‘öÊÅèÏ‹µÏ ( ùs*ÎŒs# zÅøMÏ ãt=n‹øµÏ ùs'r9ø)ÉŠµÏ ûÎ† #$9øŠuΟdÉ  ]٢٣٩ = ] ٧ : القصص  
 )ÎΡ¯$ ‘u#!Š–ρνç )Î9s‹ø7Å ρu`y%æÏ=èθνç ΒÏ∅š #$9øϑßö™y=Î⎫⎥š  ]١٦٠ = ] ٧ : القصص  



  

٢٠٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ١٦٠ + ٢٣٩  
 كان ضرورياً لرده إىل أُمه وجعِلِه من ، وإلقاؤه يف اليم، فإرضاعه عليه السالم..
  ..املرسلني
 نرى أنّ فطرتنا تقابلُ بني هذه العالقات ،يف كُلِّ ما رأيناه من معادالٍت رياضية.. 
نطق ال  وذلك ببديهية وم، وبني املعاين والدالالت اليت حتملها النصوص القرآنية،الرياضية

  ..يتعارض مع العقل الذي منيز به احلق من الباطل
لنجتزئ اآليتني القرآنيتني التاليتني من سياِقهما . .وملزيٍد من تبيان هذه احلقيقة.. 
 قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة ، ولننظر كيف أنهما مسألةٌ كاملةٌ،القرآينّ

 χالعددية لكلمة  öθ tã ö Ïù ، ة يف ذلك السياقرة املصوحيثُ فرعون هو حمور القص 
  ..القرآين
 u y9 õ3 tF ó™ $# uρ uθ èδ … çν ßŠθ ãΖ ã_ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î ö tó Î/ Èd, ys ø9 $# (# þθ ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω 

šχθ ãè y_ ö ãƒ ∩⊂®∪ çµ≈ tΡ õ‹ yz r' sù … çν yŠθ ãΖ ã_ uρ öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ t6 uΖ sù ’ Îû ÉdΟ uŠ ø9 $# ( ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπ t7 É)≈ tã 

#$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š  ]٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ] ٤٠ – ٣٩ : القصص  
 ùÏöãtθöχ   =٤١  

 أنهم ظنوا عدم رجوِعهم إىل اهللا سبحانه ،وجوهر استكبار فرعون وجنوِده.. 
ولذلك ففطرتنا تقابلُ توازنَ املعىن والدالالت بني . .هذا ما نقرأه من هذا النص. .وتعاىل

  . . مع توازن قيمهما العددية،لقرآنيتني التاليتنيالعبارتني ا
 ρu#$™óFt3õ9yu δèθu ρu_ãΖãθŠßνç…  = ١٢٦  
 ρußsΖ‘θþ#( &rΡ¯γßΝö )Î9sŠøΖu$ ωŸ ƒãö_yèãθχš  = ١٢٦  

 يرى يف كون القيمة العددية للمسألة الكاملة التالية ،والفطرة النقيةُ والعقلُ ارد.. 
 يرى برهاناً يؤكّد صحة مست ، القيمة العددية لكلمة ِفرعونتساوي تسعةَ عشر ضعفاً

  ..توجه إدراكنا حنو حقيقة دالالت النص القرآينّ
 tΑ$ s% ãβ öθ tã ö Ïù !$ tΒ öΝ ä3ƒ Í‘ é& ω Î) !$ tΒ 3“ u‘ r& !$ tΒ uρ ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷δ r& ω Î) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §9 $#   

   ٢٥٠ =  ]٢٩ : غافر[ 



  

٢١٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 tΑ$ s% uρ ü” Ï% ©! $# š∅ tΒ# u™ ÉΘ öθ s)≈ tƒ Èβθ ãè Î7 ¨? $# öΝ à2 Ï‰ ÷δ r& Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘ öθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) 

δy≈‹ÉνÍ #$9øsy‹uθ4οä #$9‰‘Ρ÷‹u$ ΒtFt≈ìÓ ρu)Îβ ̈#$ψFzÅtοn δÏ‘} Šy#‘â #$9ø)st#‘Í  ]٥٢٩ = ] ٣٩  – ٣٨ : غافر  
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٥٢٩ + ٢٥٠  
 ùÏöãtθöχ  = ٤١  

 بيانٌ على صحِة توجهنا ،ني املسألتني الكاملتني التاليتنيويف توازن الِقيم العددية ب.. 
  ..حنو إدراك حقيقة دالالت النص القرآينّ من خالل هذه النظرية الرقمية

 %s$Αt !s.Í⎦È #$Bªƒs‹õN| )Î9s≈γ·$ îxöÎ“ {V_ôèy=nΖ¨7y ΒÏ⎯z #$9øϑy¡ófàθΡÏ⎫⎥š  ]٢٩ : الشعراء [ 
 =٢٦٠  
 ρu%s$Αt ùÏöãtθöβã ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9øϑy|_ Βt$ ãt=ÎϑôMà 9s6àΝ ΒiÏ⎯ô )Î9s≈µ> îxöÎ”  ]٣٨ : القصص [ 

 =٢٠٨  
 tΑ$ s% ãβ öθ tã ö Ïù !$ tΒ öΝ ä3ƒ Í‘ é& ω Î) !$ tΒ 3“ u‘ r& !$ tΒ uρ ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷δ r& ω Î) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$ x© §9 $#    

   ٢٥٠ =  ]٢٩ :غافر[ 
 z> ¤‹ s3 sù 4© |Â tã uρ ∩⊄⊇∪ §Ν èO t t/ ÷Š r& 4© të ó¡ o„ ∩⊄⊄∪ u |³ ys sù 3“ yŠ$ oΨ sù ∩⊄⊂∪ tΑ$ s) sù O$ tΡ r& ãΝ ä3 š/ u‘ 

#${Fãô?n’4  ]٣٦٥ = ] ٢٤ – ٢١ : النازعـات  
٣ × ١٩ × ١٩ = ١٠٨٣ = ٣٦٥ + ٢٥٠ + ٢٠٨ + ٢٦٠  

 tΑ$ s% _| yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s% tβ öθ tã ö Ïù χ Î) # x‹≈ yδ í Ås≈ |¡ s9 ×Λ⎧ Î= tæ ∩⊇⊃®∪ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& / ä3 y_ Ì øƒ ä† ô⎯ ÏiΒ 

&r‘öÊÅ3äΝö ( ùsϑy$Œs# ?s'ù∆ßâρβt  ]٤٢٢ = ] ١١٠ – ١٠٩ : األعراف  
 tΑ$ s% uρ _| pR ùQ $# ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ s% tβ öθ tã ö Ïù â‘ x‹ s? r& 4© y›θ ãΒ … çµ tΒ öθ s% uρ (#ρ ß‰ Å¡ ø ã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8 u‘ x‹ tƒ uρ 

š tF yγ Ï9# u™ uρ 4 tΑ$ s% ã≅ ÏnG s) ãΖ y™ öΝ èδ u™ !$ uΖ ö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ nΣ uρ öΝ èδ u™ !$ |¡ ÏΡ $ ¯Ρ Î) uρ óΟ ßγ s% öθ sù šχρ ã Îγ≈ s%           
  ٦٦١ = ] ١٢٧ : األعراف[

٣ × ١٩ × ١٩ = ١٠٨٣ = ٦٦١ + ٤٢٢  
 وهذا ،ففي املسألِة األوىل نرى جتلّي املعصية واالستكبار والكفر عند فرعون.. 

ولذلك . . حيث تصور ذلك املسألةُ الثانية،يوازي جتلّي هذه األمور عند مِأل فرعون
 وبني تساوي القيم العددية فيما ، املسألتني من جهةفبديهتنا تقابلُ بني هذه الدالالت يف

  ..بينهما من جهٍة أُخرى



  

٢١١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  .. نرى مسألتني كاملتني،ويف املسألة الكاملة الثانية.. 
 ƒãÌƒ‰ß &rβ †äƒøÌ_y3ä/ ΒiÏ⎯ô &r‘öÊÅ3äΝö ( ùsϑy$Œs# ?s'ù∆ßâρβt  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  
 &r?s‹x‘â Βãθ›y©4 ρu%sθöΒtµç… 9Ï‹ãø¡Å‰ßρ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ  = ١١ × ١٩ = ٢٠٩  

  ..والقضيةُ ذاتها نراها أيضاً يف توازن القيم العددية بني املسألتني التاليتني.. 
 (#θ ç7 Î= äó sù y7 Ï9$ uΖ èδ (#θ ç7 n= s)Ρ $# uρ t⎦⎪ Ì Éó≈ |¹ ∩⊇⊇®∪ u’ Å+ ø9 é& uρ äο t ys ¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰ Éf≈ y™ ∩⊇⊄⊃∪ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ 

/Ît>bÉ #$9øèy≈>sΗÏ⎫⎦t ∪⊇⊄⊇∩  ‘u>bÉ Βãθ›y©4 ρuδy≈ãρβt  ]٤٨٢ = ] ١٢٢ -  ١١٩ : األعراف  
 tΑ$ s% 4© y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# «! $$ Î/ (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ ( χ Î) uÚ ö‘ F{ $# ¬! $ yγ èO Í‘θ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 

ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏνÍ⎯ ( ρu#$9øèy≈)É7tπè 9Ï=ùϑßF−)É⎫⎥š  ]٤٨٢ = ] ١٢٨  : األعراف  
 ، يوازي طلبه من قوِمه بأن يصربوا،عليه السالم باحلجة والربهانفانتصار موسى .. 

  ..وإبالغَهم أنّ األرض يوِرثُها اُهللا تعاىل من يشاُء من عباده
 قبل ، ندرك حقيقةَ اكتماهلا بفطرِتنا النقية، كاملةً مسألةًالركِن الثاينونرى يف .. 

رالنظر إىل تكاملها يف معيار معجزة إحدى الكُب..  
 )Îχ #${F‘öÚu !¬ ƒãθ‘ÍOèγy$ Βt⎯ „o±t$!™â ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏνÍ⎯ (   = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  

 وعدم تلوِث النفس برجس ، والعقلَ ارد، نرى أنّ الفطرةَ النقية،من كلِّ ما سبق. .
نرى أنّ كلَّ ذلك . . والصدق يف البحث عن احلقيقة، وامتالك الدليل،األصنام الفكرية

معيارهنا حنو احلقتوج صدق دحدة ، يوحنو امتالِك البديهة يف مقابلة العالقات الرياضي 
أما من ال يملك اإلرادةَ ملعرفِة احلقيقِة . . مع دالالت النصوص القرآنية،للقيم العددية
 من  يكفي من ميلك ذرةً،فما قدمنا من أمثلة حىت اآلن. . فلن يعرفَها أبداً،والبحِث عنها
  ..عقٍل أو منطق

 يف إجابِتك على سؤاٍل سابٍق بينت إنفراد القرآِن الكرِمي بكوِنه قَولَ اهللا             :٥٤س  
 ومن مثَّ قالَه ناطقاً به كما هو        ، الذي قالَه كما هو متاماً الروح األمني عليه السالم         ،تعاىل

    دمتاماً الرسولُ حمم. .    القرآِن الكر أيضاً إنفراد نتنه مرتَّالً من عنـد اهللا       وبيمي بكو
. . منزالً من عند اهللا تعـاىل       يف حني يشترك مع الكتِب السماوية األخرى بكونه        ،تعاىل

 من منظاِر معجزِة إحـدى      ،كيف تقرأ وترى هذه احلقائق املربهنةَ لغوياً      . .السؤال اآلن 
  ..الكُبر ؟



  

٢١٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 نستطيع قراءته من معياِر معجـزِة       ،لغويةه من صياغِة النص القرآينِّ قراءةً        ما نقرؤ  ..
فتعلّق القيِم العدديِة للكلماِت والعباراِت القرآنيِة حبيثياِت املعىن والدالالِت         . .إحدى الكُبر 

  ..هلذِه الكلمات والعبارات هو تعلّق مطلق
 القرآنَ لو أخذنا الصور القرآنيةَ اليت تبين أنّ. . ويف إطار اإلجابِة على سؤاِلك..

! zª مع لفظ اجلاللة ، وأنَّ قولَ اهللا تعاىل ال يتبدلُ وال يتغير،الكرمي قولُ اهللا تعاىل $# ، 
 لوجدناها مسألةً كاملةً يف معياِر ،كونَ القرآِن الكرِمي قَولَ اهللا تعاىل وصياغته املُطلقة

  ..معجزِة إحدى الكُبر
 &rùs=nΟó ƒt‰£/−ãρ#( #$9ø)sθöΑt &rΘô `y%!™uδèΟ Β¨$ 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‹øš %sθöωZ Or)É‹ξ¸  ] ١٤٥ =  ]٥ :املزمل   
 )ÎΡ¯µç… 9s)sθöΑ× ùsÁó≅× ∪⊂⊇∩ ρuΒt$ δèθu /Î$$;ùλo“÷ΑÉ  ]١٣٨ = ] ١٤ -١٣ : الطارق   
 #$!ªz   =١٢  

٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ = ١٢ + ١٣٨ + ١٤٥ + ١٩١ + ١٩٨  
 ولذلك رأينـا    ،فالقَولُ املعين يف هذه العبارات القرآنيِة يتعلّق باِهللا سبحانه وتعاىل         .. 

! zªتكاملَ هذه العباراِت القرآنيِة مع كلمة  $# ..  
 إىل عاِمل األمِر وساحِة الروِح اليت ينتمي إليها – هو ذاته –وهذا القَولُ نزل وأُنزل .. 

فقد قالَه الروح األمني يف ساحته هذه بعد أنْ نزلَ القرآنُ . .الروح األمني عليه السالم
 ßyρولذلك نرى تكاملَ العبارِة القرآنية . .وأُنزل إىل هذه الساحة ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒ F{ $#  مع 

  :النص التايل
 … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x. ∩⊇®∪ “ ÏŒ >ο §θ è% y‰Ζ Ïã “ ÏŒ Ä¸ ö yè ø9 $# &⎦⎫ Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ •Β §Ν rO 

&rΒÏ⎫⎦&  ]٣٤٨ = ] ٢١ – ١٩ : التكوير  
 #$9”ρyß #${FΒÏ⎫⎦ß   =٥١  

٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٥١ + ٣٤٨  



  

٢١٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

… فاآلية الكرمية   ..  çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x.         َصاغَ القرآن األمني ال تعين أنّ الروح 
 ِلنقِْلـِه إىل    ، إنما تعين أنه نقلَ القرآنَ الكرمي قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها             ،الكرمي
  ..  حممٍدالرسول

ولُ  إىل عامل اخللق الذي ينتمي إليه الرس– هو ذاته –وهذا القول نزل وأُنزل .. 
 حممد، ُفالرسول بالقرآِن الكرمي قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها ، نطق . .

‰ îولذلك نرى تكاملَ كلمِة  £ϑ pt èΧ القرآينِّ التايل مع النص :  
 … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9 Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ 

/Î)sθöΑÉ .x%δÏ⎯9 4 %s=Î‹ξW Β$̈ ?s‹x.©ãρβt ∪⊄⊆∩ ?s∴”Íƒ≅× ΒiÏ⎯ ‘§>bÉ #$9øèy≈>sΗÏ⎫⎦t  ]٤٩٠  =] ٤٣ – ٤٠ : احلاقة  
 Χètpϑ£‰î   =٤٢  

٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٤٢ + ٤٩٠  
… اآلية الكرمية و..  çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì x.   ّحممداً ال تعين أن  َصاغَ القـرآن 
 ِلنقِْلـِه إىل    ،إنما تعين أنه نقلَ القرآنَ الكرمي قوالً مرتَّالً إىل الساحة اليت ينتمي إليها             ،الكرمي
  ..البشر

 إىل الروِح األمني عليـه      ، من ذاِت اِهللا تعاىل    ،وهكذا نرى أن ترتيلَ قَوِل اهللا تعاىل      .. 
ِل اِهللا تعـاىل إىل      كلُّ ذلك كان بتمام الكمال إليصال قَو،        إىل الرسوِل حممٍد     ،السالم

 الذي صاغَه جلّ وعال     ،فالقرآن املوجود بني أيدينا هو ذاته قَولُ اهللا تعاىل        . .البشريِة مجعاء 
  ..وحتدى اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله

وهذه القراءةُ العدديةُ هي قراءةٌ جمتزأةٌ من جمموعِة قراءاٍت نصلُ من خالِلِهـا إىل              .. 
فكلُّ العباراِت القرآنيـِة    . . يف إطاٍر محدد   ،كننا نجيب على أسئلٍة حمددة     ول ،ذاِت النتيجة 

  .. ما يؤكِّد هذه احلقيقة، وبالتايل من املعادالت،املصورِة هلذه املسألة حتملُ من املعاين
 أُنزلـت منـاهج     ،وكنا قد رأينا أنَّ الكتب السماويةَ مجيعاً مبا فيها القرآن الكرمي          .. 

بينما ينفرد القرآنُ الكرمي بترتيِلِه معجزةً مـن        . .ميسرةً للفهم واإلدراِك بني أيدي املُكلّفني     
  ..يتحدى ا اإلنس واجلن ،عنِد اِهللا تعاىل



  

٢١٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

كيف أنَّ النصني القرآنيني اللذين يؤكّدان جوهر انفـراِد القـرآِن           . .ورأينا سابقاً .. 
 رأينـا أنهمـا     ، مقارنةً مع الكتب السماوية األخـرى      ،عاىلالكرمي بالترتيل من عند اهللا ت     

  ..متكامالن يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 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  

   ٣٦٧ = ] ٣ : آل عمران[
 $ 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‘ 

ρu#$9ø6ÅFt≈=É #$!©%Ï“ü &rΡ“tΑt ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 4  ]٤١٢ = ] ١٣٦ : النساء  
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٤١٢ + ٣٦٧  

 tΑ :وحتى لو اجتزأنا من هذه املسألِة الكاملـِة العبـارتني         ..  ¨“ 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 ران جوهرلرأينامهـا مـسألةً     ، تلك العبارتني اللتني تصو 
  . .كاملة
 Ρt“¨Αt ãt=n‹øš #$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 العبارةَ القرآنية    – أيضاً   –ولو اجتزأنا   ..  t“Ρ r& uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ    رصوواليت ت

  .. لرأينا أيضاً مسألةً كاملة،إنزالَ التوراة واإلجنيل من عنِد اِهللا تعاىل
 ρu&rΡ“tΑt #$9G−θö‘u1πs ρu#$}MΥgÅ‹≅Ÿ   =٦ × ١٩ = ١١٤  

 ..   جربيلُ عليه السالم ونزلَ به كما هو متاماً على قلب            – إذاً   –فالقرآنُ الكرمي لَهنز 
ه ؤوهذا ما نقر  . . أي نزلَه كترتيل   ،رمي ترتيالً من رب العاملني     كونَ القرآن الك   ،الرسوِل  

  .. اليت هي قراءةٌ جمتزأةٌ من جمموعِة قراءاٍت تبين لنا هذه احلقيقة،يف اآليات الكرمية التالية
 ö≅ è% ⎯ tΒ šχ% x. # xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒ Î ö9 Éf Ïj9 … çµ ¯Ρ Î* sù … çµ s9 ¨“ tΡ 4’ n? tã y7 Î6 ù= s% Èβ øŒ Î* Î/ «! $# $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 

/t⎫÷⎥š ƒt‰yƒ÷µÏ ρuδè‰Y“ ρu0ç³ôu”2 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏ⎫⎦t  ]٤٨٨ = ] ٩٧ : البقرة  
 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 

ρu0ç±ôt”2 9Ï=ùϑß¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t  ]٤١٦ = ] ١٠٢ : النحل  



  

٢١٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 … 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 

ΒÏ⎯z #$9øϑßΖ‹É‘Í⎪⎦t ∪⊆®⊇∩ /Î=Î¡|$βA ãtt1Î’c< Β•7Î⎫⎦&  ]٤٢٦ = ] ١٩٥ – ١٩٢ : الشعراء     
٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠ = ٤٢٦ + ٤١٦ + ٤٨٨  

 كمعجـزٍة    الكرِمي على قلِب الرسوِل      فهذه املسألةُ تبين جانباً من ترتيِل القرآنِ      .. 
 كمعجزٍة  ، فترتيلُ جربيل عليه السالم للقرآن الكرمي على قلب الرسول           ،ملتحمٍة باملنهج 
  .. أي هو ترتيلُ الترتيل، هو ترتيلٌ للقرآن املُنزل أصالً من عند اهللا تعاىل،ملتحمٍة باملنهج

 فهـو   ،لقرآِن املنهِج على قلِب الرسول      يِل جربيل عليه السالم ل    رتأما بالنسبِة لت  .. 
. . أي هـو ترتيـلُ اإلنـزال       ،ترتيلُ ما أنزلَه اهللا تعاىل من اللوِح احملفوِظ إىل السماِء الدنيا          

 نزلَ به جربيلُ عليـه  ، يف ليلة القدر،فالقرآنُ املنهج الذي أنزلَه اهللا تعاىل من اللوح احملفوظ 
. . عن طريق جربيل    أنزلَه اهللا تعاىل على الرسول        وبالتايل ،السالم على قلِب الرسول     

  .. أي نزلَه كإنزاٍل من عند اهللا تعاىل،فجربيلُ عليه السالم نزلَه ككتاٍب منزل
 واليت تضيُء جانب اكتماِل ترتيل      ،يف هذه املسألِة الكاملِة اليت بني أيدينا      . .ولذلك.. 

   …çµ̄ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$#   :تبدلنا اآليةَ الكرميـة لو اس. .القرآن الكرمي من رب العاملني

 باآليتني اللتني تصوران إنزالَ اِهللا تعاىل ِللقرآِن املنـهِج يف الليلـِة             ، فيها ] ١٩٢ : الشعراء [
  لوجدنا مسألةً كاملةً تبين اكتمال إنزاِل القرآِن املنهِج على قلبِ          ،)ليلة القدر   (  املباركة  
  . .الرسوِل 
 ö≅ è% ⎯ tΒ šχ% x. # xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒ Î ö9 Éf Ïj9 … çµ ¯Ρ Î* sù … çµ s9 ¨“ tΡ 4’ n? tã y7 Î6 ù= s% Èβ øŒ Î* Î/ «! $# $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 

/t⎫÷⎥š ƒt‰yƒ÷µÏ ρuδè‰Y“ ρu0ç³ôu”2 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏ⎫⎦t   ]٤٨٨ =  ]٩٧ :البقرة  
 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 

ρu0ç±ôt”2 9Ï=ùϑß¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t   ]٤١٦ =  ]١٠٢ :النحل  
 )ÎΡ¯$! &rΡ“t9øΨo≈µç ûÎ’ 9s‹ø#s'7 Β•6t≈t.xπ> 4 )ÎΡ¯$ .äΖ¨$ ΒãΖ‹É‘Íƒ⎯z  ]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  



  

٢١٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٨٠ × ١٩ = ١٥٢٠  
     ليت تبين جوهر ترتيِل جربيل    وحىت لو نظرنا داخل هذه املسألِة إىل الصوِر القرآنيِة ا         .. 

] ßyρ ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒ F{ $# ،، ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9  لرأيناها ثالثَ   ، للقرآن الكرمي على قلب الرسول       ] #$
  ..مسائلَ 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⎯ ‘¢/iÎš /Î$$:øtp,dÈ  = ١١ × ١٩ = ٢٠٩    
 Ρt“tΑt /ÎµÏ #$9”ρyß #${FΒÏ⎫⎦ß ∪⊂®⊇∩ ãt?n’4 %s=ù7Î7y 9ÏGt3äθβt ΒÏ⎯z #$9øϑßΖ‹É‘Í⎪⎦t  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  

وحىت لو أخذنا اآليتني التاليتني لآلياِت الكرميِة الواردِة يف هذه املسألِة من سـورِة              .. 
  . .ق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر تصد، لرأينا مسألةً كاملةً،الشعراء
 …çµ̄ΡÎ)uρ ’Å∀s9 Ìç/ã— t⎦⎫Ï9̈ρF{$# ∩⊇®∉∪ óΟs9uρr& ⎯ä3tƒ öΝçλ°; ºπtƒ#u™ βr& …çµuΗs>÷ètƒ (#àσ̄≈yϑn=ãã û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î)    

  ١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ] ١٩٧ – ١٩٦ : الشعراء[
 ، أم يف القراءِة العدديـة     ،للغوية سواٌء يف القراءِة ا    ،إذاً تداخلُ إنزاِل القرآن وترتيِله    .. 

 وِمـن كـوِن     ،هذا التداخلُ نابع ِمن كوِن القرآِن الكرِمي معجزةً ومنهجاً يف الوقت ذاِته           
  . .جربيلَ عليه السالم نزلَ به منهجاً ومعجزةً يف الوقِت ذاِته

 وهو ، اإلنزال للمنهج علينا أن نميز بني وجهِ  ،وكنا قد بينا أنه يف كلِّ عبارة قرآنية       .. 
 وهـو   ، وبني وجِه الترتيِل للمنهِج امللتحِم باملعجزة      ،وجه الدالالِت الظاهرِة للنص القرآين    
 والذي حيمل ال اية من الدالالت اليت ايتها عمق          ،وجه الدالالِت الباطنِة للنص القرآين    

  . .التأويِل الذي ال يعلمه إالّ اُهللا سبحانه وتعاىل
 ، بإجابات حمـددة ،وحنن يف عرِضنا هلذه القراءات العددية جنيب على أسئلة حمددة    .. 

. .فهذه القراءات العددية هي قراءات جمتزأةٌ من جمموعِة قراءاٍت عدديٍة تؤكّد احلقيقةَ ذاتها            
 وكلُّهـا   ،لغويِة هذه فكلُّ عباراِت القرآِن الكرمي اخلاصِة ذه املسألِة تؤكّد صحةَ قراءِتنا ال          

 لإلجابِة علـى أسـئلٍة      ،ولكننا نعرض قراءاٍت مجتزأةً   . .حتملُ املنهج العددي الذي نبينه    
  . . دِف تبياِن حقائق محددة،مطروحة
 يف مـسائلَ  – ووضـعها  ، اجتزاؤك لبعِض العباراِت القرآنيِة من سياِقها      :٥٥س  

 وذلـك يف    ، أو حىت مع كلماٍت قرآنيٍة جمـردة       ،أُخرى مع عباراٍت مجتزأٍة     –كاملة  



  

٢١٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

هذا االجتزاُء واجلمـع بـني تلـك العبـارات          . .برهاِنك على اكتماِل بعِض املسائل    
م من برهاٍن    إىل ما تقد   االستغراب للنظر بعِني    – عند بعضهم    – يكونُ سبباً    ،والكلمات
قٌ. .ومن جهٍة أُخرى  . .هذا من جهة  . .عددي يف هذا احلوارلْت:دوجال ي  موقف عندك 

هذه املعادالت اليت   . .لكن. . تاركاً البحثَ فيها لآلخرين    ،مسبق من القراءاِت اُألخرى   
 أنه يستحيلُ حذْف حرٍف أو زيادته أو اسـتبدالُه          – مبا ال يقبلُ الشك      –نراها تؤكِّد   
 وبالتايل يؤدي إىل تغـيٍري  ، اليت تعرضها فذلك يؤدي إىل اختالِل املعادالتِ     ،حبرٍف آخر 

 كَونَ الرابِط وثيقاً بني القيمِة العدديِة للنص القرآينِّ والـدالالِت           ،يف املعىن والدالالت  
  ..اليت حيملُها هذا النص

  :لو أخذنا النص التايل منوذجاً.. 
 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù= ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) 

}‘ În/ u‘ ” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡ r& ⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ 

Ä§ ôϑ ¤±9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©! $# t x x. 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# 

t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄∈∇∪ ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ 

ª! $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& 

uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö ÝàΡ $# uρ 

4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& β̈ r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ∩⊄∈®∪ øŒ Î) uρ tΑ$ s% 

ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% 

( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™ ÷“ ã_ ¢Ο èO 

#$Š÷ããγß⎯£ ƒt'ù?ÏΨo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ¨ #$!© ãt•Íƒ“î my3Å⎧Λ×   ]٣٨٣٨=   ]٢٦٠ – ٢٥٨ :البقرة 
 =٢٠٢ × ١٩  

 وأنَّ اآليتني   ،وتىبرهنت أنَّ هذا النص يكونُ مسألةً كاملةً هي مسألةُ إحياِء امل          .. 
 كَونَ االستفسار فيهما يهـدف إىل كيفيـِة         ،الثانية والثالثة يف هذا النص مسألةٌ كاملة      

 وأنَّ اآليةَ األوىل لوحدها مسألةٌ كاملةٌ كَونَ        ، وليس ناجتاً عن كفٍر بذلك     ،إحياِء املوتى 
  :مسألتني كاملتني مكونةٌ من – يف الوقِت ذاِته – وأنها ،احملاِجِج فيها كافراً



  

٢١٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u™ ª! $# š ù= ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) 

‘u/nÎ‘} #$!©%Ï” ƒãsó‘Ç⎯ ρuƒãϑÏ‹Mà %s$Αt &rΡt$O &éró©Ä⎯ ρu&éΒÏ‹Mà (   = ٢٥ × ١٩ = ٤٧٥    
 tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ Ä§ ôϑ ¤±9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# 

ùs6çγÎM| #$!©%Ï“ .xxt 3 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t  = ٢٨ × ١٩ = ٥٣٢    
  :وبينت أنَّ العبارتني القرآنيتني التاليتني مسألةٌ كاملة.. 
 tΑ$ s% O$ tΡ r& ⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ (   =٧٤    
 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 $# (  = ١٩٢    

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٩٢ + ٧٤  
يف . .ولكـن . . مصحِف املدينِة النبوية،كُلُّ ذلك يف ِروايٍة حفٍْص ِلقراءِة عاِصم   .. 

 اليت ترد أربع –كلمةَ إبراهيم  نرى ،مصحِف املدينِة النبوية برواية ورش عن ناِفع املدين 
     اٍت يف هذا النصم حبرِف ياء   –مررسفٍْص ِلقـراءِة         ، تِروايٍة ح وذلك على خالٍف مع 

 ترسم دونَ حرف ألف بـني       ، ونرى أنَّ كلمةَ الِعظام يف رواية ورش عن ناِفع         ،عاِصم
$  وأنَّ كلمة ،حريف الظاء وامليم yδ ã” Å³⊥ çΡ  مرست  )نا نهِشر(..  

. .كيف ترى هذا الرسم املخالف من منظاِر املعجزِة العدديِة الـيت تعرضـها ؟    .. 
مبعىن . .وهل من املمكِن استيعاب هذا الرسِم املخالِف يف بنيِة هذه املنظومِة اإلعجازية ؟            

ـ   ،هل هذا االختالف يف الرسم يعد وجهاً إعجازياً آخر حبدوٍد أُخرى ؟           . .آخر أم أن  ه
  . .خارج هذه املنظومِة اإلعجازيِة ؟

 ..  دال يتعد أُ  ،املُطْلَقحاطُ به   ، وال يتجزطْلَق   . . وال ياِهللا تعاىل م وبالتـايل ال    ،وكالم 
  حيطُ به املعايريإطالقَه       ،ت ثبتحيطَ به     ، فهو الذي حيملُ املعايري اليت تفلو  ، ولكن دونَ أن ت 

  .. وبالتايل ملا كان مطلَقاً،كِن أنْ تصوغَ املخلوقات نصاً ِمن ِمثِْلهأحاطت به لكان من املُم
 ويف عرضنا   ... حتملُها ِروايةُ حفٍْص ِلقراءِة عاِصم     ،واملعايري اإلعجازيةُ اليت رأيناها   .. 

 دون اكتمال املعىن احملمـول ـذا      ، مل نعرض اجتزاًء ألي نص أو آيةٍ       ،ألي بعٍد إعجازي  
 – بل عند كلِّ حرف      – وعند كُلِّ كلمٍة     ، فالنص القرآينُّ حيملُ الكثري من املعاين      ،تزاءاالج

والذين ينتقدون هذا االجتزاَء السليم اهلادف إىل إظهاِر        . .حد جديد من املعىن والدالالت    
آينِّ  إنما حيسبونَ دالالِت الـنص القـر       ،حدود املعىن والدالالت يف أعماق النص القرآين      



  

٢١٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 حبيثُ ال تزيد هذه الدالالت وال تنقص عـن          ،حمصورةً ضمن حدوِد تصوراِتهم املوروثةِ    
  .. وكأنَّ النص لبنةٌ أوىل ملعىن موروٍث ال يزيد على ذلك وال ينقص،تصوراِتهم
 ..   بإبداِل كلمـٍة بكلمـٍة      – عندهم   – أالّ خيتلَّ املعىن     – بالنسبِة هلؤالء    –ومن الطبيعي 

 – عندهم – فحقيقةُ املُقدِس ، أو بزيادة حرف أو بنقصانه     ، أو بزيادٍة كلمٍة أو بنقصاِنها     ،خرىأُ
  .. وليس النص القرآينَّ وإعمالَ العقِل به،ومعياره هو ما ورثوه من التفاسِري التارخيية

قٍل أنـه    رأينا فيه من املعادالت ما يثبت لكلِّ عا        ،فالنص الذي ذكرته يف سؤاِلك    .. 
 طلَقم نقٍص أو زيادٍة أو تبديل        ،نص ِة إطالِقه  . . يستحيلُ فيه أيماهي ِة ،وهذا ِمنومن ماهي 
 تكِْسر إطالق هـذا     ،والكلمات املختلفةُ اليت عرضتها ِمن رواية ورش عن ناِفع        . .إعجاِزه

يت حيملُها النص القـرآينُّ ِروايـةُ        وال ،النص القرآينِّ وفق املعايري اليت بيناها يف هذا احلوار        
  ..حفٍْص ِلقراءِة عاِصم

 ويف الوقِت ذاِتِه أُؤكِّد أنَّ النص       ،وأنا ال أزعم أنَّ هذه املعايري تحيطُ بالنص القرآينّ        .. 
أما إنْ كانت هناك . .حيملُها بكلِّ حرٍف من حروِفه  ) ِروايةَ حفٍْص ِلقراءِة عاِصم     ( القرآينَّ  

 ، حتملُها قراءات أُخـرى  ،عايري أُخرى يف منظوماٍت إعجازيٍة أُخرى غري تلك اليت رأيناها         م
  آخر ِته      ،فهذا أمرتقدِمي برهاٍن على صح ما ال . . ال يكون صحيحاً إالّ بعد إنكار ا أنْ يتمأم

 عن زعِم   –  أبداً – فهذا ال خيتلف     ، خوفاً من سقوِط بعِض الروايات التارخيية      ،ينكره عاقل 
  ..الكفرِة بأنّ الكونَ ولد باملصادفِة

 الذي  بالنسبِة للنص رواية ورش عن ناِفع     يف  وبالنسبِة للكلمات املختلفة يف الرسم      .. 
اليت ترسم دون حرف      وكلمة العظام  ،وهي كلمة إبراهيم اليت ترسم حبرف ياء       ،بني أيدينا 

$  بدل كلمة    اليت ترسم   ننِشرها  وكلمة ،ألف yδ ã” Å³⊥ çΡ . . هذا يستحيلُ استيعاب هنرى أن
 سواٌء كان ذلك ضمن إطار النص الذي        ، يف بنيِة املنظومة اإلعجازية اليت نراها      ،االختالف
هأم على كامل مساحِة القرآن الكرمي،ندرس ..  

 هـو   ،ورة البقرة لقد رأينا كيف أنَّ رسم كلمِة إبراهيم دونَ حرِف ياء يف كلِّ س            .. 
 وهو االسم التابع ِللمرحلـِة األوىل يف تـدرِج   ،إشارةٌ إىل امسه عليه السالم قبلَ أنْ ينِجب   

 رأينا  ، أي دون حرف ياء    ،ورأينا أيضاً أنَّ هذا الرسم ِلكلمِة إبراهيم      . .الرساالِت السماوية 
لٍة تـشملُ األمسـاَء      إلكمال مسألٍة كام   – يف معيار معجزة إحدى الكُبر       –أنه ضروري   



  

٢٢٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

هـذا إضـافة    . .املشاركةَ للرسل واألنبياء يف رسم صورِة مراحِل الرساالت الـسماوية         
 واليت تثبت أنه    ، يف إجابتنا على سؤاٍل سابق     – داخلَ هذا النص     –للمعادالت اليت رأيناها    

  ..يستحيلُ تبديلُ حرٍف يف كتاِب اهللا تعاىل أو حذفُه أو زيادته
 ولنرى  ، لنرى هذه احلقيقةَ   ، سنبحر يف هذا النص إىل عمٍق أكرب       ..لِّ ذلك وفوق كُ .. 

 وأنَّ االجتزاَء الـسليم     ، أنه عند كُلِّ كلمٍة هناك حد جديد للمعىن والدالالت         – أيضاً   –
 وكلُّ ذلك يعود إىل ماهيِة النص القـرآينّ         ،لعباراِت النص القرآين يعطي دالالٍت جديدةً     

  .. يستحيلُ على املخلوقات أن تأيت مبثِله،ونه نصاً مطلقاًكَ
 öفالعبارةُ القرآنية   ..  ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 ، 

$ Θ مها كلمة    ،واليت حتملُ كلمتني خمتلفتني يف الرسم      sà Ïè ø9 $#        يف روايـة حيث تـنقص 
   وكلمة   ، األلف ورش عن نافع حرف  $ yδ ã” Å³⊥ çΡ       عند ورش مرسا  (  حيثُ تهِشرنن(. .

 حتملُ خصوصيةً تتعلّق جبمِع العظام      ،هذه العبارةُ القرآنيةُ داخلَ املسألِة الكاملة اليت ندرسها       
اوي  اليت قيمتها العددية تس    ،ولذلك فهي جزٌء من املسألِة الكاملِة التالية      . .املبعثرِة وإحيائها 

$ تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة  yδ ã” Å³⊥ çΡ ..  
 ρu#$ΡàÝö )Î<n† #$9øèÏàs$ΘÏ 2Ÿ‹ø#y Ρç⊥³Å”ãδy$ OèΝ§ Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$ 4   ]٢٨٠  =] ٢٥٩ : البقرة  
 z> u ŸÑ uρ $ oΨ s9 Wξ sW tΒ z© Å¤ tΡ uρ … çµ s) ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% 

ƒãsó‹Íκp$ #$!©%Ï“ü &rΣ±t'rδy$! &rρ¨Αt Βt§ο; ( ρuδèθu /Î3ä≅eÈ zy=ù,@ æt=ÎŠΟí  ]٥٤١ = ] ٧٩ – ٧٨ : يـس  
 Ü= |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ⎯ ©9 r& yì yϑ øg ªΥ … çµ tΒ$ sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã β r& y“ Èhθ |¡ Σ … çµ tΡ$ uΖ t/   

  ٣٠٠ = ] ٤ – ٣ : القيامة[ 
٥٩ × ١٩ = ٢١١١ = ٣٠٠ + ٥٤١ + ٢٨٠  

 Ρç⊥³Å”ãδy$   =٥٩  
 §Νوداخل هذه املسألِة الكاملِة نرى أنَّ العبـارةَ القرآنيـةَ           ..  èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4  

 فعلى الرغم من أنها جزٌء      .. وهي اإلكساُء باللحم   ،حتملُ خصوصيةً داخلَ تلك اخلصوصية    
على الـرغم   . .الذي هو مسألةٌ كاملة    ومن النص الذي ندرسه و     ،من هذه املسألِة الكاملة   

  .. مسألةً كاملة– ِلوحِدها – نراها ..من ذلك
 OèΝ§ Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$ 4   =٥ × ١٩ = ٩٥  



  

٢٢١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 مسألةً كاملةً حتملُ خصوصيةً يف مجِع       – أيضاً   –وداخل هذه املسألِة الكاملة نرى      .. 
 داخل هـذه    –عباراِت القرآنية    وذلك باجتزاِء ومجِع ال    ،العظام وإحيائها وإكسائها باللحم   

 دون التعلّـق    ، واخلاصة بتصوير القدرة اإلهلية يف مجع العظام وإحيائهـا         –املسألِة الكاملة   
  . .ذلككيفيِة بتصورات اإلنسان ورؤيِتِه ل

 Ρç⊥³Å”ãδy$ OèΝ§ Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$ 4  ]١٥٤ = ] ٢٥٩ : البقرة  
 ƒã∏÷©Ä #$9øèÏàs≈Νz ρuδÉ‘} ‘uΒÏŠΟÒ  = ١١٧  
 Υªgøϑyìy ãÏàs$Βtµç…  = ٩٠  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٩٠ + ١١٧ + ١٥٤  
. .أبـداً . .وحنن ال نزعم أنه ال توجد إالّ هذه االرتباطات بني عبارات هذا النص            .. 

 ، حد جديـد مـن املعـىن والـدالالت         ، بل عند كلّ حرفٍ    ،حنن نقولُ عند كلّ كلمة    
 شريطةَ اكتمال حدود املعاين وإعطاِء      ، سبحانه وتعاىل   اهللاُ وارتباطات ال يعلم حدودها إالّ    

وهنا مكمن معجزِة   . . ال ختتلف مع جممل دالالت النص القرآين ككل        ،صوٍر واضحٍة بينة  
  ..القرآِن الكرِمي واختالِفه عن كالم املخلوقات وقوِلهم

       خذنا العبارةَ القرآنيـة   فلو أ . . إىل كلمة أو كلمتني    – أحياناً   –قد يصلُ االجتزاُء    .. 
 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 ،        ًالعظاِم املبعثرة وإكساَءها حلما عمج رها تصولرأينا أن ، 

 yìوهو ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ       yϑ øg ªΥ … çµ tΒ$ sà Ïã ،         هرـصووهذا يدخلُ يف إطار مـا ت 
“ yالعبارةُ القرآنية  Èhθ |¡ Σ … çµ tΡ$ uΖ t/ ..  

 ، لرأيناها يف الكفِّة األوىل يف ميـزان       ،اآلن لو أخذنا هذه العباراِت القرآنيةَ جمتمعةً      .. 
 وهذا االستفسار هو قولُه ،كبياٍن وتوضيٍح الستفساٍر نراه يف الكفِّة اُألخرى من هذا امليزان      

< z :تعاىل u ŸÑ uρ $ oΨ s9 Wξ sW tΒ z© Å¤ tΡ uρ … çµ s) ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ . .  
 Ρç⊥³Å”ãδy$ OèΝ§ Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$ 4   =١٥٤  
 Υªgøϑyìy ãÏàs$Βtµç…   =٩٠  
 Σ¡|θhÈ“y /tΖu$Ρtµç…   =٥٢  

٢٩٦ = ٥٢ + ٩٠ + ١٥٤  
 ρuÑŸu>z 9sΨo$ ΒtWsξW ρuΡt¤Å©z zy=ù)sµç… ( %s$Αt Βt⎯ ƒã∏÷©Ä #$9øèÏàs≈Νz ρuδÉ‘} ‘uΒÏŠΟÒ   = ٢٩٦  



  

٢٢٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 لرأيناهـا  ،ولو أخذنا العباراِت القرآنيةَ الثالثة يف الكفِّة األوىل من هـذا امليـزان            .. 
 تصور لنا مجرد االستفساِر عن      ،تتكاملُ مع عبارة قرآنية يف الكفِّة األخرى من هذا امليزان         

  . .املسألِة احملمولِة ذه العباراِت القرآنية
 Ρç⊥³Å”ãδy$ OèΝ§ Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$ 4   =١٥٤  
 Υªgøϑyìy ãÏàs$Βtµç…  = ٩٠  
 Σ¡|θhÈ“y /tΖu$Ρtµç…   =٥٢  

٢٩٦ = ٥٢ + ٩٠ + ١٥٤  
  %s$Αt Βt⎯ ƒã∏÷©Ä #$9øèÏàs≈Νz ρuδÉ‘} ‘uΒÏŠΟÒ    =١٤١  

٢٣ × ١٩ = ٤٣٧ = ١٤١ + ٢٩٦  
< zولو نظرنا إىل اآليتني ..  u ŸÑ uρ $ oΨ s9 Wξ sW tΒ z© Å¤ tΡ uρ … çµ s) ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# 

}‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©! $# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ @, ù= yz íΟŠ Î= tæ ، ومها 
 لرأينا هاتني اآليتني جمتزأتني ،اآليتان الداخلتان يف املسألِة اليت بدأنا منها هذه االجتزاءات

  ..سألةٌ كاملةمن سياٍق قُرآينٍّ هو يف األصِل م
 óΟ s9 uρ r& t tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $ ¯Ρ r& çµ≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ # sŒ Î* sù uθ èδ ÒΟ‹ ÅÁ yz ×⎦⎫ Î7 •Β ∩∠∠∪ z> u ŸÑ uρ $ oΨ s9 

Wξ sW tΒ z© Å¤ tΡ uρ … çµ s) ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©! $# !$ yδ r' t±Σ r& 

&rρ¨Αt Βt§ο; ( ρuδèθu /Î3ä≅eÈ zy=ù,@ æt=ÎŠΟí   ]٤٣ × ١٩ = ٨١٧ = ] ٧٩ – ٧٧ : يـس  
. .!!!فهل اجتزاء هاتني اآليتني ووضعهما يف مسألة إحياء العظام ليس سـليماً ؟            .. 

 óΟاآليةُ الكرميةُ   . .أبداً s9 uρ r& t tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# $ ¯Ρ r& çµ≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ # sŒ Î* sù uθ èδ ÒΟ‹ ÅÁ yz ×⎦⎫ Î7 •Β ، 
يُء جانباً يتكاملُ مع هاتني اآليتني يف مسألة أُخرى غري مسألِة مجع العظام وإحيائهـا               تض

 وهذا ال مينع من دخول هاتني اآليـتني يف مـسألة مجـع العظـام                ،وتسويتها كما نرى  
  . .وإحيائها
ولو أخذنا من هاتني اآليتني جوهر القوِل الكافِر يف هذه املسألة وإجابةَ اهللا تعـاىل   .. 

 تبـين  – داخل النص الذي ندرسـه   – لرأينا ذلك يتكاملُ مع عباراٍت قرآنيٍة        ،ذلكعلى  
  .. والتيقّن من قدرِة اِهللا تعاىل يف ذلك،رؤيةَ كيفيِة مجع العظام وإكسائها حلماً



  

٢٢٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©! $# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ ( uθ èδ uρ 

/Î3ä≅eÈ zy=ù,@ æt=ÎŠΟí  ]٣٨٦ = ] ٧٩ – ٧٨ : يـس  
 ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% 

&rãô=nΝã &rβ ̈#$!© ãt?n’4 2à≅eÈ «x©ó™& %s‰ÏƒÖ  ]٤٨٨ = ] ٢٥٩ : البقرة  
٤٦ × ٩١ = ٨٧٤ = ٤٨٨ + ٣٨٦  

 öولو أخذنا من هذه املـسألِة العبـارةَ القرآنيـة           . . ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 

$ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4          لرأينـا   ، مع عبارتني سابقتني هلا يف ذات السياق القـرآين 
 وإجابةُ اهللا   ،لعظاممسألةً كاملةً طرفُها اآلخر شك اإلنسان يف قدرة اهللا تعاىل على جمِع ا            

  . .تعاىل على ذلك
 ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 

Ρç⊥³Å”ãδy$ OèΝ§ Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$  ]٤٦٠ = ] ٢٥٩ : البقرة  
  Ü= |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ⎯ ©9 r& yì yϑ øg ªΥ … çµ tΒ$ sà Ïã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã β r& y“ Èhθ |¡ Σ … çµ tΡ$ uΖ t/   

  ٣٠٠ =  ]٤ – ٣ :القيامة[ 
٤٠ × ١٩ = ٧٦٠ = ٣٠٠ + ٤٦٠  

ولو أخذنا من هذه املسألِة الكاملِة جوهر إجابِة اِهللا تعاىل على شك اإلنـسان يف               .. 
’ 4قدرة اهللا تعاىل على مجع العظام        n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã β r& y“ Èhθ |¡ Σ … çµ tΡ$ uΖ t/ ،    ًلرأيناها جـزءا 

من مسألٍة كاملٍة طرفُها اآلخر جوهرُ قوِل اإلنسان واستفساِرِه عن قدرِة اِهللا تعاىل يف مجع               
  ..العظام وإحيائها وجوهر الرد اإلهلي اخلاص على هذا السؤال

 tΑ$ s% ⎯ tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©! $# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ (        
  ٢٨٨ = ] ٧٩ – ٧٨ : يـس[

 /t?n’4 %s≈‰Ï‘Í⎪⎦t ãt?n’# &rβ Σ¡|θhÈ“y /tΖu$Ρtµç…  ]١٣٠ = ] ٤ : القيامة  
٢٢ × ١٩ = ٤١٨ + ١٣٠ + ٢٨٨  

$ tO :ولو اجتزأنا جوهر كُفِْر قوِل الكافِر يف اآليِة األوىل من النص الذي ندرسه            ..  tΡ r& 

⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( ،                نـت لـهعلى القرية يف اآليِة الثانية بعد أن تبي قوِل الذي مر وجوهر 



  

٢٢٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ãΝ احلقيقة   n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s% ،        ًلرأينا كالً من هاتني العبارتني مـسألة 
  ..كاملة

 &rΡt$Ot &éró©Ä⎯ ρu&éΒÏ‹Mà (    =٣ × ١٩ = ٥٧  
 &rãô=nΝã &rβ ̈#$!© ãt?n’4 2à≅eÈ «x©ó™& %s‰ÏƒÖ   = ٧ × ١٩ = ١٣٣  

 &rãô=nΝ  = ١٩  
 ..       خملوق ه ال يستطيعنا نرى أنه     –إنـةً      – مهما عظمت قدرتأن يصوغَ مجلةً قرآني 
 أو نزيده يف كتـاِب      ، أو حنذف حرفاً   ،فكيف إذاً ميكننا أن نستبدلَ حرفاً حبرف      . .واحدة

 ، ينكر اجلاحدون هذه االجتزاءات اليت تبين عظمـةَ الـنص القـرآينّ            وكيف. .اِهللا تعاىل 
  . .!!!ومكمن اختالِفه عن كالم املخلوقات وقوِلِهم ؟

 داخلَ عباراِت النص القرآينِّ الـذي حنـن         – مرةً أُخرى    –لنبحر  . .وفوق ذلك .. 
 عباراِت النص الذي بني     فلو نظرنا إىل  . . إلظهار هذه احلقيقة بشكٍل أكرب     ،بصدِد دراسِته 

أيدينا من زاويِة التصويِر اإلهلي املنقوِل لنا دون الدخول يف جزئياِت األحداِث الـواردِة يف            
 ة      ،هذا النصتني حتمالن هذه اخلصوصيوبالتـايل لرأينامهـا مـسألةً       ، لرأينا عبارتني قرآني 
  . .كاملة
 &r9sΝö ?st )Î<n’ #$!©%Ï“ nt%!l¢ )Î/öt≡δÏ↵Νz ûÎ’ ‘u/nÎµÏ⎯ÿ &rβ÷ ™u#?s9µç #$!ª #$9øϑß=ùš  = ٢٢٦  
 &rρ÷ .x%$9©‹É“ Βt§ ãt?n’4 %söƒtπ7 ρuδÉ‘} {s%ρÍƒtπî ãt?n’4 ããáρ©Ïγy$  = ٢٣٠  

٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ٢٣٠ + ٢٢٦  
 كونَ الـنص جبملتـه      ،ومن الطبيعي أن تكون باقي عباراِت النص مسألةً كاملة        .. 

كن املعجزةَ تتجلّى يف كَوِن العبارات القرآنيِة اخلاصِة بتصوير جزئيـات           ول. .مسألةً كاملة 
  ..األحداث اليت حصلت مع الذي مر على القرية لوحدها مسألةً كاملة

 tΑ$ s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 

|M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ 

š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) 

ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã 

2à≅eÈ «x©ó™& %s‰ÏƒÖ  ]٨١ × ١٩ = ١٥٣٩ = ] ٢٥٩ : البقرة  



  

٢٢٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

يف كَوِن العبارات القرآنيِة اخلاصِة بتصوير جزئيـات         – أيضاً   –وتتجلّى املعجزةُ   .. 
  ..األحداث اليت حصلت مع إبراهيم عليه السالم يف اآليتني األوىل والثالثة مسألةً كاملة

 øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) }‘ În/ u‘ ” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡ r& ⎯ Ä© ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% 

ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ Ä§ ôϑ ¤±9 $$ Î/ z⎯ ÏΒ É− Î ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É> Ì øó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©! $# t x x. 3 

ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t   ]٧٨١ = ] ٢٥٨ : البقرة  
 øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ 

⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

_y6t≅9 ΒiÏ]÷κå⎯£ _ã“÷™[# OèΟ¢ #$Š÷ããγß⎯£ ƒt'ù?ÏΨo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ¨ #$!© ãt•Íƒ“î my3Å⎧Λ×  ]٢٦٠ : البقرة [ 

 =١٠٦٢  
٩٧ × ١٩ = ١٨٤٣ = ١٠٦٢ + ٧٨١  

ولو نظرنا إىل عبارات النص املدروس من زاويِة ماهية االستفسار عن كيفية إحياء             .. 
’ 4 : لرأينا أنَّ العبارةَ اخلاصةَ بالذي مر على القرية هـي          ،املوتى ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ 

$ yγ Ï? öθ tΒ ( ،  ةَ بإبراهيم عليه الـسالم هـي        وأنّ العبارةَ اخلاص:  Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 

4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( ..رولذلك تتكامل هاتان العبارتان يف معيار معجزة إحدى الكُب ..  
 &rΤ¯’4 ƒãsó‘Ç⎯ δy≈‹ÉνÍ #$!ª /tè÷‰y Βtθö?Ïγy$ (  ]١٤٣=  ] ٢٥٩ : البقرة  
 ‘u>bÉ &r‘ÍΡÏ‘ 2Ÿ‹ø#y ?èsó‘Ç #$9øϑyθöAt’4 (  ]١٢٣ = ] ٢٦٠ : البقرة  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٢٣ + ١٤٣  
ولو نظرنا إىل عباراِت النص الذي بني أيدينا من زاويِة ِفعِل اهللا تعاىل يف الربهنـِة                .. 

  .. لرأيناها مسالةً كاملة،على كيفيِة إحياء املوتى
 çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( 

tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$ 4   ]١١٧١ = ] ٢٥٩ : البقرة  
 tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™ ÷“ ã_ 

OèΟ¢ #$Š÷ããγß⎯£ ƒt'ù?ÏΨo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ ̈#$!© ãt•Íƒ“î my3Å⎧Λ×   ]٦٩١ = ] ٢٦٠ : البقرة  



  

٢٢٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٩٨ × ١٩ = ١٨٦٢ = ٦٩١ + ١١٧١  
⎯ ولو نظرنا إىل قوِل إبراهيم عليه السالم         Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% (  ،    يف اآليِة الثالثِة 

‘{  لرأيناه متعلّقاً بقوِله     ،من النص الذي بني أيدينا     În/ u‘ ” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ     يف اآليِة
  . .ان يف معيار معجزة إحدى الكُبرولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيت. .األوىل
 ‘u/nÎ‘} #$!©%Ï” ƒãsó‘Ç⎯ ρuƒãϑÏ‹Mà   = ١١١  
 ρu9s≈3Å⎯ 9jÏŠuÜôϑy≥Í⎯£ %s=ù<É© (   = ٩٨  

١١ × ١٩ = ٢٠٩ = ٩٨ + ١١١  
‘{ والعبارةُ القرآنيةُ   ..  În/ u‘ ” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ        هي جزٌء من عبارٍة أوسـع ، 

 øŒ ِة اليت حصلت يف اآليِة األوىل      سياِق احملاجج  تصور هذا القولَ يف    Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) }‘ În/ u‘ 

” Ï% ©! $# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ ..            رصوٍة تولذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ تتكاملُ مع عبارٍة قرآني
  ..اء املوتىجوهر الِفعِل الذي متَّ يف اآليِة الثالثة لريى إبراهيم عليه السالم كيفيةَ إحي

 )ÎŒø %s$Αt )Î/öt≡δÏ↵Νã ‘u/nÎ‘} #$!©%Ï” ƒãsó‘Ç⎯ ρuƒãϑÏ‹Mà   ]١٧٥ = ] ٢٥٨ : البقرة  
 tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™ ÷“ ã_ 

OèΟ¢ #$Š÷ããγß⎯£ ƒt'ù?ÏΨo7y ™yè÷Š\$  ]٥٤٧ = ] ٢٦٠ :ة البقر  
٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ٥٤٧ + ١٧٥  

⎯£ وحىت لو اجتزأنا الكلمتني     ..  èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î)     لرأينـا  ، من هذه املسألِة الكاملـة 
 حىت ال يبقى جمالٌ للشك ،أنهما تصوران خصوصيةً يف التأكّد من أنَّ األربعة من الطري حيةٌ    

 أي  ، ومن مثّ تتم رؤيةُ كيفيِة إحيائهـا       ،جبٍل منها جزء  يوضع على كلِّ    أو النسيان بعد أنْ     
  . .ليتم التأكُّد أنها هي اليت سيعاد إحياؤها من جديد بعد موا

 حتملُهما أيـضاً    ،وجوهر هذه اخلصوصيِة واليت حتملها هاتان الكلمتان القرآنيتان       .. 
© zالكلمتان   Å¤ tΡ uρ … çµ s) ù= yz (    ة   يف اآلية الكرمي z> u ŸÑ uρ $ oΨ s9 Wξ sW tΒ z© Å¤ tΡ uρ … çµ s) ù= yz ( tΑ$ s% ⎯ tΒ 

Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ .....         بقـدرِة اهللا فلو نظر اإلنسانُ إىل حقيقِة خلِْقه ملا شـك 
 ،فألنه نسي حقيقةَ خلقْـهِ . .تعاىل على إعادِة إحياِء هذه العظاِم ذاِتها بعد أنْ تصبح رميماً       

هذا التقابلُ بـني هـاتني العبـارتني        . . إعادِة إحياِء عظاِمه بعد أنْ تصبح رميماً       شك يف 
  .. نراه توازناً بينهما،القرآنيتني يف تصويِر هذه اجلزئيِة من الدالالت



  

٢٢٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ùsÇÝ÷δè⎯£ )Î9s‹ø7y   =٧٢  
 ρuΡt¤Å©z zy=ù)sµç… (   =٧٢  

أكثر مما  حيملُ   ال   ،نص الذي بني أيدينا   وهذا البيانُ اإلعجازي الذي رأيناه داخلَ ال      .. 
 ونـستطيع أنْ    .. مقارنةً مع ما حيملُ من دالالٍت إعجازيـة        ،يغرف رأس اإلبرِة من البحر    

  . . ولكننا منتنع عن ذلك خوفاً من اإلطالة،نقدم أضعاف ما قدمناه من املعادالت فيه
 هل كان من املمكـن أن       :ِة فأقول له  وهنا أتوجه إىل كلِّ عاقٍل باحٍث عن احلقيق       .. 

) باحليثيِة اليت رأيناها  ( نرى معجزةَ هذا النص القرآينِّ واستحالةَ صياغِته من ِقبِل املخلوقات           
وهل هناك اجتزاٌء واحد دون معـىن       . .دون رؤيِة اإلعجاِز الكاِمِن يف هذه االجتزاءات ؟       

  ..عىن والدالالت ؟كامٍل ودون اكتماِل صورٍة تعطي قيمةً من امل
 أو  ،الذين ال فارق عندهم يف إضافِة حرٍف أو حىت كلمة إىل كتـاب اهللا تعـاىل               .. 
 ، هم ذاتهم الذين ال يرون حقيقةَ املعىن الكامن يف هذه االجتـزاءات            ، أو تبديِلها  ،حذِفها

كرميةَ لبنةً   فهم حيسبونَ اآليةَ ال    ،وهم ذاتهم الذين ينظرون بعِني الريبة إىل هذه االجتزاءات        
 وحيسبون التاريخ برجاالِته    ،ال تتجزأُ من املعىن حبيث ال تزيد وال تنقص عما ورثوه تارخيياً           

 وبالتايل ال يعنيهم تبديلُ حرٍف أو حذفُه أو أُضـافَتةُ إىل            ،ورواياِته معياراً لكتاِب اِهللا تعاىل    
ولذلك فهم يلبـسون علـى      .  .الذي يعنيهم هو عدم خمالفِة املوروث     . .كتاب اهللا تعاىل  

 مهما قدم هذا اجلديد مـن       ،احلقائق وحياربون كُلَّ تدبٍر لكتاِب اِهللا تعاىل يأيت بأي جديد         
 ويسعون جاهدين لفرِض جهِلهم هذا على الناس معتقدين أنهم بـذلك            ،احلجج والرباهني 

  ..خيدمونَ كتاب اهللا تعاىل
 ال تكون حقيقيةً إالّ إذا اُستثمرت يف تفـسِري دالالِت           النظريةُ العدديةُ اإلعجازيةُ  .. 

 ويف تـصحيِح املفـاهيِم املوروثـِة        ، ويف استنباِط املزيِد من هذه الدالالت      ،النص القرآين 
وعابدو أصناِم التاريخ يحاربونَ هذه املعجـزةَ       . .وإالَّ ال تكون معجزةً حقيقية    . .اخلاطئِة

   ها ألنةَ اليت نعرضة العدديبعِض تفسرياِت أصناِمِهم من رجـاالِت         ،ها حقيقي فساد وتظهر 
  . .التاريِخ ورواياِته

جلزئيـات  يمكن توظيفُه حىت     ،هذه النظريةُ معيار رياضي مجرد    . .إذاً. .:٥٦س  
  ..ِض آياِت ِكتاِب اِهللا تعاىل ؟تفسِرينا ِلبع وللتأكّد من صحِة ،األحكام الفقهية



  

٢٢٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..ة      األحكامقُرآني هايِة أحكامةُ هي يف النلِّقـةً       . . الِفقهيعتـةُ مهذِه النظري وما دامت
شـريطةَ عـدِم     ، فَِمن املؤكَِّد أنّ استثمارها ممِكن     ،بالدالالِت اليت يحِملُها النص القرآينُّ    

  . .صنع وعدِم دفِعها باتجاهاٍت مسبقِة ال،تأويِل النتائِج تأويالً تاِئهاً
هو ظـاِهر الـصياغِة      – كما رأينا    –إنّ املدخلَ األولَ إىل دالالِت النص القرآينِّ        .. 
 حبيثُ يؤخذُ احلُكْم من تكامِل املعىن والدالالِت للنصوِص القرآنيـِة املُـصورِة             ،اللغويِة له 

  . .لنأخذْ ِمثاالً على ذلك.. ...جلواِنِب احلُكْم
 ذهب معظمهم إىل إسقاِط ِروايٍة تارخيية ،سرى ويف التعامِل معهميف مسألِة األ.. 

$ . .على دالالِت قوِلِه تعاىل 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 

ÇÚö‘F{$# 4 šχρß‰ƒÌè? uÚttã $u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ ß‰ƒÌãƒ nοtÅzFψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã ÒΟŠÅ3ym  ]٦٧ : األنفال [. .
©  إنَّ كلمةَ :فقيل بناًء على هذه الرواية ®L ym يف هذه اآليِة الكرميِة هي النتهاِء الغاية ، 
$  :ففسروا الِعبارةَ القرآنيةَ 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 ، َّأن النيب ِحقباِلغَ يف قتِل أعدائِِِه وقهِرِهم ، له أخذُ األسرى ال يأنْ ي إالّ بعد 
  ..واإلغالِظ عليِهم

© 4إننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول       .....  ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ،      ْقُـلملْ ي ـهوأن   
  . .)حىت يثِخن يف الكافرين (  أو ،)حىت يثِخن يف القتل ( 

 šχρ. . تعـاىل  ثُم يف قوِلهِ  ..  ß‰ƒ Ì è? uÚ t tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã 

ÒΟŠ Å3 ym ،       يف أخِذ األسرى يف عدِم قتِلِهم    ، بيانٌ أنَّ املُشكلةَ ليست ما املشكلةُ   ، وليستإن 
 يف  فهل إرادةُ اِهللا تعـاىل    .. ...رى من أجِل اإلثخاِن يف األرض     تكمن يف أخِذ هؤالء األس    

! ªقوِلِه يف هذه اآلية      $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ $# 3         بقتِل هؤالِء األسرى وخروِجِهم مـن تتحقَّق 
  ..!الدنيا كافرين ؟

 ..آخر   . . كُلِّ ذلك  ومع ين      ،بني أيدينا نصيارلَ مِع األسِري يف خالتعام دحدالقتلُ . . ي
 تبـين لنـا يف هـذه         الكُبر لنرى ماذا   سنلجأُ إىل معجزِة إحدى   . .لذلك. .ليس إحداهما 

وهي مسألةٌ كاملةٌ يف معيـاِر      . .اآليةُ الكرميةُ التاليةُ حتِملُ ِتبياناً ِلهذِه املسألة      .. .....املسألة
  . .معجزة إحدى الكُبر



  

٢٢٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 # sŒ Î* sù ÞΟ çF‹ É) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. z> ÷ |Ø sù É>$ s% Ìh9 $# #© ¨L ym !# sŒ Î) ó/ èφθ ßϑ çFΖ sƒ ùR r& (#ρ ‘‰ à± sù s−$ rO uθ ø9 $# 

$ ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù 4© ®L ym yì ŸÒ s? Ü> ö pt ø: $# $ yδ u‘# y— ÷ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ öθ s9 uρ â™ !$ t± o„ ª! $# u |Ç tGΡ ]ω öΝ åκ ÷] ÏΒ 

⎯ Å3≈ s9 uρ (# uθ è= ö6 u‹ Ïj9 Ν à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ 3 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ⎯ n= sù ¨≅ ÅÒ ãƒ ÷Λ àι n=≈ yϑ ôã r&          

   ٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥ = ] ٤ : حممد[
  :مها. .يف هذِه املسألِة الكاملِة نرى طريقني ال ثالثَ لَهما يف التعامِل مع األسري.. 
١ –  $ ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/   ..   ٢ –   $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù  ..  

كلُّ ..ائلَ كاملة  ثالثَ مس  ،وعظمةُ الصياغِة القرآنيِة تظِهر لنا يف هذه اآليِة الكرميةِ        .. 
  :مسألٍة منها تضيُء جانباً من جوانِب مسألِة التعامِل مع األسري

   : هياملسألةُ األوىل.. 
 ùs*ÎŒs# 9s)É‹FçΟÞ #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( ùsØ|÷>z #$9hÌ%s$>É myL¨©# )ÎŒs#! &rRùƒsΖFçϑßθφè/ó ùs±à‰‘ρ#( #$9øθuOr$−s  

 =٢٤ × ١٩ = ٤٥٦     
  . . ِتبياِن املعركِة حىت مرحلَِة مسِك األسريوهي كما نرى يف.. 
   : هياملسألةُ الثانية.. 
 $ ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù 4© ®L ym yì ŸÒ s? Ü> ö pt ø: $# $ yδ u‘# y— ÷ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ öθ s9 uρ â™ !$ t± o„ ª! $# u |Ç tGΡ ]ω 

ΒÏ]÷κåΝö ρu9s≈3Å⎯ 9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3   = ٣٠ × ١٩ = ٥٧٠     
 وهي ذاتها املرحلةُ اليت حتِملُها اآليةُ الكرميةُ اليت      ،وهي يف مرحلِة التعامِل مع األسري     .. 

  ..زِعم أنها تأمر بقتِل األسري
   : هياملسألةُ الثالثةُ.. 
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t %èFÏ=èθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùs=n⎯ ƒãÒÅ≅ ̈&rãôϑy≈=nιàΛ÷  = ١١ × ١٩ = ٢٠٩    
  .. وهي كما نرى يف ِتبياِن حقيقِة الذين قُِتلوا يف سبيِل اِهللا تعاىل..
 y7لو أخذنا الِعبـارةَ القرآنيـة       . .ومن املسألِة الكاملِة الثانيةِ   ..  Ï9≡ sŒ öθ s9 uρ â™ !$ t± o„ ª! $# 

u |Ç tGΡ ]ω öΝ åκ ÷] ÏΒ ⎯ Å3≈ s9 uρ (# uθ è= ö6 u‹ Ïj9 Ν à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ 3 ،    ِالكرميـِة    لرأيناها تتكاملُ مع اآليات 
 لو شاء اُهللا تعاىل ألهلك      :فاُهللا تعاىل يقولُ فيها   .. .املُحيطِة باملسألِة اليت حنن ِبصدِد ِدراسِتها     

 ، لكنها مسألةُ ابتالٍء من خالِل تطبيِق منهِج اِهللا تعـاىل          – أسرى وغري أسرى     –الكافرين  
$  :الذي هو يف هذِه املسألِة ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù ..   



  

٢٣٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ 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 šχρ ß‰ƒ Ì è? 

uÚ t tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩∉∠∪ Ÿω öθ ©9 Ò=≈ tG Ï. z⎯ ÏiΒ «! $# t, t7 y™ 

öΝ ä3 ¡¡ yϑ s9 !$ yϑ‹ Ïù öΝ è? õ‹ s{ r& ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ∩∉∇∪ (#θ è= ä3 sù $ £ϑ ÏΒ öΝ çF ôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 

)Îχ #$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ  ]١١٧٩ = ] ٦٩  – ٦٧ : األنفال   
 Œs≡9Ï7y ρu9sθö „o±t$!™â #$!ª ω]ΡGtÇ|u ΒÏ]÷κåΝö ρu9s≈3Å⎯ 9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3   = ٣٠٣  

٧٨ × ١٩ = ١٤٨٢ = ٣٠٣ + ١١٧٩  
 نراها مسألةً كاملة تبـين      ،آلياِت من سورِة األنفالِ   ذه ا واآليتان التاليتان مباشرةً هل   .. 
ه توجيهاِهللا تعاىل لنبي األسرى عِلِه ميف تفاع ..   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% ⎯ yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% # Z ö yz 

öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z ö yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠⊃∪ β Î) uρ (#ρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

y7 tG tΡ$ u‹ Åz ô‰ s) sù (#θ çΡ$ yz ©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% z⎯ s3 øΒ r' sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ íΟŠ Å3 ym    
    ٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ] ٧١ – ٧٠ : األنفال[

 فما الفائدةُ ِمـن     ، بقتِل األسري   ويؤمر الرسولُ    ،فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً     .. 
$  :قوِلِه تعاىل   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% ⎯ yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% 

# Z ö yz öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z ö yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ؟ !!..  
ن حدود الِقصاِص مـن      تتكاملُ مع نص قُرآينٍّ يبي     ،واآليةُ اليت حنن ِبصدِد دراسِتها    .. 
  ..املُعتدي
 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tF ôã $$ sù Ïµ ø‹ n= tã È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

ρu#$ãô=nϑßθþ#( &rβ ̈#$!© Βtìy #$9øϑßF−)É⎫⎦t  ]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 šχρ ß‰ƒ Ì è? 

ãttÚu #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$!ª ƒãÌƒ‰ß #$ψFzÅtοn 3 ρu#$!ª ãt•Íƒ“î my3ÅŠΟÒ   ]٥٧٣=   ]٦٧ :األنفال    
٥٤ × ١٩ = ١٠٢٦ = ٥٧٣ + ٤٥٣   

⎯ Çإننا نرى يف قوِلِه تعاىل      ..  yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tF ôã $$ sù Ïµ ø‹ n= tã È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ 4 ،    اِصنا من املُعتدينا كجماعةٍٍ يف ِقصاِطبخاملعتدي ِبصيغِة ، أنَّ اهللا تعاىل ي ِصفوي 
 –فليس من املعقوِل أنه إذا اعتدى       . .فالِقصاص باِملثِل مسألةٌ فَرديةٌ وليست مجاعية     . .املُفرد



  

٢٣١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أن يقوم املُعتدى عليه باالعتداِء ِعرِض    ، أحٍد ِمن الناسِ    أحد على ِعرضِ   –على سبيل املثاِل    
  ..املُعتِدي

 ، ال حيملُه كتاب اهللا تعـاىل –لة أ يف هذه املس–وهكذا نرى أنَّ التفسري املوروثَ      .. 
ونرى أنَّ معجزةَ إحدى الكُبر تتطابق متاماً مع الدالالِت احلق          . .ال من قريٍب وال من بعيد     

  ..لُها كتاب اهللا تعاىلاليت حيم
  . .ولنقف عند دالالِت اآليِة الكرمية..... 
 öΝ ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰ s% uρ ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

(# þθ ßϑ n= ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n= •Β 3 Ì Ïe± o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ]٢٢٣ : البقرة [   
 تدور داخلَ إطاِر اللقاِء     ، إىل أنَّ دالالِت هذِه اآليِة الكرميةِ      ،ذهب معظَم املُفَسرين  .. 

 تحِملُ عبارةً كاملةً تبني أمـر       ،مع العلِم أنَّ اآليةَ السابقةَ هلا     .. .اجلنسي بني الرجِل واملرأة   
الزماِن واملكاِن اللَذَين يشرع فيهما إتيانُ   ِمن خالِل تحديِد ساحِة      ،اِهللا تعاىل يف هذه املسألةِ    

  . .يقولُ تعاىل. .النساء
 (#θ ä9 Í” tI ôã $$ sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( Ÿω uρ £⎯ èδθ ç/ t ø) s? 4© ®L ym tβ ö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? 

ùs'ù?èθδè∅  ΒÏ⎯ô my‹ø]ß &rΒtt.äΝã #$!ª 4  ]٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ] ٢٢٢ : البقرة  
   : تتكونُ من مسألتني،فهذه املسألةُ الكاملةُ. .

 فهي تبني أمر اِهللا ، منهما تتعلّق بالزماِن الذي يشرع فيه إتيانُ النساءاملسألةُ األوىل.. 
  . . وإتيانهن بعد أنْ يتطهرن،تعاىل باالبتعاِد عِن النساِء يف احمليض

 (#θ ä9 Í” tI ôã $$ sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( Ÿω uρ £⎯ èδθ ç/ t ø) s? 4© ®L ym tβ ö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? 

ùs'ù?èθδè∅    =٢٣ × ١٩ = ٤٣٧    
  .. منهما تتعلّق باملكاِن الذي يشرع فيه إتيانُ النساءواملسألةُ الثانيةُ.. 
 ΒÏ⎯ô my‹ø]ß &rΒtt.äΝã #$!ª 4   =٥ × ١٩ = ٩٥  
 öΝ ،رميِةأما بالنسبِة ِلآليِة الك..  ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰ s% uρ 

ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n= •Β 3 Ì Ïe± o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#    
  . .والد ونباته األ، فهي تتعلَّق باحلرِث الذي أرضه النساء، ]٢٢٣ :البقرة[ 



  

٢٣٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝإنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 ، لنا أنَّ ساحةَ هذا احلرِث ذات بنيت 
 ، هو احلرثُ ونباته الذي هو األوالد،فاملقصود إذاً. . وليس موِضعاً محدداً فيهن،النساِء

فليس كُلُّ ِلقاٍء ِجنِسي بني . .ي بني الرجِل واملرأةوليس النساَء وإتيانهن كَمجرِد ِلقَاٍء ِجنِس
  . .واآليةُ الكرميةُ كما نرى موضوعها مسألةُ احلرث. .رجٍل وامرأٍة حرثاً حتملُ فيه املرأة

لو  ف.. (#θè?ù'sù öΝä3rOöym 4’̄Τr& ÷Λä⎢÷∞Ï© (  :ليةَ مباشرةً هيولذلك نرى أنَّ العبارةَ القُرآنيةَ التا.. 
ِسيِد لقاٍء ِجنكمجر تعلّقاً بالنساِء وإتياِنِهنم لكان من األوىل أن تكونَ ،كان املوضوع 

  :ولكننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول. .)فَأْتوا نساَءكُم أَنى ِشئْتم ( هذه العبارةُ القرآنيةُ 
  (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( ..  

’ 4القرآنية ويف العبارة ..  ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( ،دٍة إلتياِن احلرثتعدداللةٌ إىل خياراٍت م . .
  وليس مسألةَ ، حيثُ اخليارات متعددة،وهذا يؤكّد أنَّ املسألةَ مسألةُ إجناٍب وتنظيٍم ِللنسل

ن في. .إتياٍن ِللنساِء ولقاٍء وقد ،هافمسألةُ إتيان النساِء من حيث حتديد املكان  ال خيار 
  . . يف املسألِة الكاملة– كما رأينا –بينها اُهللا تعاىل 

 ΒÏ⎯ô my‹ø]ß &rΒtt.äΝã #$!ª 4  = ٥ × ١٩ = ٩٥  
’ 4ويف وروِد كلمِة شئتم يف العبارِة القرآنية ..  ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( ،دليلٌ ، دونَ كلمِة أردمت 

. .تعلّق بالقصد والغايِة دون األخِذ باألسبابفاإلرادةُ ت. .إضايفٌّ يؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه
 أي ، باستخداِم األسباب،بينما املشيئةُ تتعلّق بتنفيِذ اإلرادِة يف عاِمل املكاِن والزمان

وهذا لَه تعلُّقُه بإجناِب األوالِد وتربيِتهم واإلنفاِق . .بالظروف املادية واحلضارية احمليطة
  ..عليهم

 (#θنيةُ والعبارةُ القرآ..  ãΒ Ïd‰ s% uρ ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n= •Β 3 Ì Ïe± o0 uρ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ،بصدِد دراسِة دالالِتها يف اآليِة الكرميِة اليت حنن ، أنّ املسألةَ أكرب ؤكِّدت 
 ،املسألةُ مسألةُ إجناِب األوالدف.... .من كوِنها مجرد ِلقاٍء جنسي بني الرجِل واملرأة

 وتقوى اهللا ، وتقدِمي ما حيتاجونه ليكونوا فاعلني يف اتمع، واإلنفاِق عليهم،وتربيِتهم
  ..تعاىل يف ذلك

 öΝ :إذاً معىن قوِله تعاىل..  ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰ s% uρ 

ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n= •Β 3 Ì Ïe± o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#   ]٢٢٣ :البقرة[  



  

٢٣٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 فألقوا فيهن ، مبعىن تلقون نطَفَكُم فيهن إلجناِب الولد، نساؤكم فيهن حترثونَ ِللولد:هو
 نظِّموا النسلَ :عىنمب. .النطف دِف إجناِب الولِد حسب كيفيِة األسباِب املُحيطِة ِبكُم

وقَدموا اخلري . . وحسب ظروِفكُم اليت تعيشونها،حسب املعايِري احلضاريِة احمليطِة ِبكُم
 ويفوز املؤمنونَ ، فسوف تالقوه وحياِسبكم على ذلك، واتقوا اَهللا تعاىل يف ذلك،ألنفِسكم
 حبيث تقع بني ،بطُ قرآنيةٌ ِلتنظيِم النسلولكن هناك ضوا... .. الذين اتقوا اَهللا تعاىل،املتقون
  : وحد أعلى،حد أدىن
 فاُهللا تعاىل هو الرزاق ، وخشيةَ إمالق، هو أالّ نقْتلََ أوالدنا من إمالٍقاحلد األدىن.. 
 تشملُ اجلنني من لَحظَِة – يف كتاِب اِهللا تعاىل – مع العلم أنَّ كلمةَ الولد ،لنا وهلم
  . .وهذا احلد تصوره العبارتان القرآنيتان... ..احلَمل
 Ÿω uρ (# þθ è= çF ø) s? Ν à2 y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ ós ¯Ρ öΝ à6 è% ã— ö tΡ öΝ èδ$ −ƒ Î) uρ (  ]١٥١ : األنعام [  

 Ÿω uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz 

# Z Î6 x.  ]٣١ : اإلسراء [   
 ، ) فيما يشمل تكاثر األوالد–الذي يشملُ (  هو أالّ يصرفَنا التكاثر واحلد األعلى.. 

 أالّ :مبعىن. . وأالّ مييلَ ِبنا عن إدراِك ذلك، الذي هو عبادةُ اِهللا تعاىل،عن حقيقِة امتحاِننا
وهذا ما تصوره . . فيأتينا املوت وحنن على ذلك، عمرنانتكلَّف كثرةَ العياِل طوالَ

 ãΝ. .اآليتان ä39 yγ ø9 r& ã èO% s3 −G9 $# ∩⊇∪ 4© ®L ym ãΛ än ö‘ ã— t Î/$ s) yϑ ø9 $#   ]٢  – ١ : التكاثر [   
إذاً يأمرنا اُهللا تعاىل أنْ ننِجب األوالد حسب الكيفيِة املُتعلّقِة باحلالـِة احلـضاريِة              .. 
ولكـن  . . ونقَدم ألنفِسنا اخلري، وأن نتقيِه يف ذلك    ، وحسب الظروِف املُحيطَِة بنا    ،ناِلعصِر

 وخـشيةَ   ، قتلُ أوالِدنا وإجهاض نساِئنا مـن إمـالق        :شريطةَ أالّ نصلَ إىل حد أدىن هو      
ملـوت   تكَلُّف كثرِة العياِل إىل أنْ يأتينـا ا        :وشريطةَ أالّ نصلَ إىل حد أعلى هو      . .اإلمالق

  . .وحنن على ذلك
هذه احلقيقةُ القرآنيةُ اليت نستنبطُها من تكامِل دالالِت العباراِت القرآنيـِة الـيت             .. 
 من خالِل تكامِل هذِه العباراِت القرآنيِة يف معياِر معجـزِة           ، نراها مربهنةً رياضياً   ،رأيناها

  . .إحدى الكُبر



  

٢٣٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝ ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ïd‰ s% uρ ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

ρu#$ãô=nϑßθþ#( &rΡ¯6àΝ Β•=n≈)àθνç 3 ρu0o±eÏÌ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š    ]٥٤١=   ]٢٢٣ :البقرة  
 ρuωŸ ?s)øFç=èθþ#( &rρ÷9s≈‰y2àΝ ΒiÏ∅ï )ÎΒø=n≈,9 ( Ρ¯só⎯ß Ρtö—ã%è6àΝö ρu)Îƒ−$δèΝö (   ]١٥١ :األنعام[  

 =٢٢٩  

 Ÿω uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß⎯ øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz 

.x6ÎZ#   ]٤١٣=   ]٣١ :اإلسراء  
 &r9øγy93äΝã #$9G−3s%Oèã ∪⊇∩ myL®©4 —ã‘önäΛã #$9øϑy)s$/Ît    ]٢٠٤=   ]٢  – ١ :التكاثر  

٧٣ × ١٩ = ١٣٨٧ = ٢٠٤ + ٤١٣ + ٢٢٩ + ٤١٥  
 فيؤمنونَ ِببعِض الِكتاِب ،مشكلةُ الكثريين أنهم يجعلونَ القُرآنَ ِعضني..... 

  . . وقد بين اُهللا تعاىل هذه احلقيقةَ يف املسألِة الكاملِة التالية،ويكفرونَ ِببعض
 &rùsGçσ÷ΒÏΨãθβt /Î7tè÷ÙÇ #$9ø3ÅGt≈=É ρu?s3õàãρχš /Î7tè÷Ù< 4  ]٢٣٩ = ] ٨٥ : البقرة  
 #$!©%Ï⎪⎦t _yèy=èθ#( #$9ø)àö™u#βt ãÏÒÅ⎫⎦t  ]١٤١ = ] ٩١ : احلجر  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١٤١ + ٢٣٩  
 فيؤمنونَ بـبعض    ،وبين جلَّ وعال أيضاً جزاَء هؤالِء الذين يجعلونَ القرآنَ ِعضني         .. 

  . . وعدِم األخِذ بكليِة النص القرآينِّ، دالالِتِه من ِخالِل جتزِئِة،الِكتاِب ويكفرونَ ببعض
 tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχρ ã à õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4 $ yϑ sù â™ !# t“ y_ ⎯ tΒ ã≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ 

öΝ à6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“ ÷“ Åz ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ –Š t ãƒ #’ n< Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $# 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  

 تتوازنُ مع ، املُعِرضني عن بعِض أحكاِم الكتابوهذِه املسألةُ اليت تبين حقيقةَ.. 
  . . وتحذِّر من اتباِع منهِجِهم، تبين حقيقةَ هؤالء،مسألٍة كاملٍة أُخرى

 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ãm t ø tƒ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( z⎯ ÏΒ uρ É># t“ ôm F{ $# ⎯ tΒ ã Å3Ζ ãƒ 

… çµ ŸÒ ÷è t/ 4 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) ÝV ó É∆ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î õ° é& ÿ⎯ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θ ãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ ∩⊂∉∪ 



  

٢٣٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm $ wŠ Î/ { tã 4 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& $ tΒ y‰ ÷è t/ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ tΒ y7 s9 

ΒÏ⎯z #$!« ΒÏ⎯ ρu<Í’c< ρuωŸ ρu#X5  ]٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ] ٣٧  – ٣٦ : الرعد   
فرييد من كُلِّ جيٍل أن يتدبر القُرآنَ الكـرمي يف          . . تعاىل يريد منا نقيض ذلك     اُهللا.. 

  .... .إطاِر السِويِة احلضاريِة اليت يعيشها ذلك اجليل
 جيٍل بشكٍل تصاعدي مع     إنَّ رؤيةَ آياِت اآلفاِق واألنفِس اليت يريها اُهللا تعاىل ِلكُلِّ         .. 
ما بني رؤيـِة آيـاِت األفـاِق        ف. .... تكُونُ من ِخالِل تدبِر آياِت القرآِن الكرمي       ،الزمن

        ِلكلِّ عصٍر بشكٍل تصاعدي ِر ِكتـاِب اهللا       ،واألنفِس اليت حيِملُها القرآنُ الكرميتـدب وبني 
  . .ِر معجزِة إحدى الكُبر نرى مسألةً كاملةً يف معيا،تعاىل تدبراً حقيقياً

 óΟ Îγƒ Î ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ 

/Ît/nÎ7y &rΡ¯µç… ãt?n’4 .ä≅eÈ «x©ó™& −yκÍ‹‰î   ]٤٩٩ =  ]٥٣ :فصلت  
 &rùsξŸ ƒtFt‰y/−ãρβt #$9ø)àö™u#βt 4  ]١٠٤ =  ]٨٢ :نساء ال   
 &rùs=nΟó ƒt‰£/−ãρ#( #$9ø)sθöΑt   ]٨٩ =  ]٦٨ :املؤمنون  
 .ÏGt≈=ë &rΡ“t9øΨo≈µç )Î9s‹ø7y Βã6t≈t8Ô 9jÏ‹u‰£/−ãρÿ#( ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯   ]١٩٢ =  ]٢٩ :ص  
 Ÿξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tG tƒ šχ# u™ ö à) ø9 $#   ]١٠٤ =  ]٢٤ :حممد  

٥٢ × ١٩  =٩٨٨ = ١٠٤ + ١٩٢ + ٨٩ + ١٠٤ + ٤٩٩  
هذه املسألةُ الكاملةُ املصورةُ لرؤيِة آياِت اآلفاِق واألنفِس نتيجةَ تدبِر كتاِب اِهللا .. 
 والصراطَ الذي حيِملُه الروح ، تتوازنُ مع مسألٍة كاِملٍَة تصور الروح القرآينَّ،تعاىل
 ،وبني التفاعِل مع الروِح القرآينِّ ،فما بني التدبِر ورؤيِة آياِت اآلفاِق واألنفس.... .القرآينّ

فالتدبر هو يف النهاية تفاعلٌ مع الروِح .... .توازنٌ تصدقُه املعجزةُ العدديةُ يف القرآن الكرمي
  . .القرآين
 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=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M} $# 

⎯ Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± ®Σ ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β 

∩∈⊄∪ ÅÞ≡ u ÅÀ «! $# “ Ï% ©! $# … çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 Iω r& ’ n< Î) «! $# ç ÅÁ s? â‘θ ãΒ W{ $#   
   ٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ] ٥٣  – ٥٢ : الشورى[



  

٢٣٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ال يعِرض عنه إالّ ،وهذا الروح القرآينُّ الذي ضرب اُهللا تعاىل فيه من كُلِّ مثل.. 
 ،لذلك فإنَّ إعراض هؤالء عن الروِح القرآينِّ. . وال يوقنون، فهم ال يعلمون،الذين كفروا

 ، خالِل مسألٍة كاملةهذه احلقيقةُ نراها من.... .ال يغير من يقني الصابرين املؤمنني به
  ..موازيٍة متاماً للمسألتني الكاملتني السابقتني

 ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ö/ u ŸÑ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ 4 ⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tG ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ £⎯ s9θ à) u‹ ©9 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x Ÿ2 ÷β Î) óΟ çFΡ r& ω Î) tβθ è= ÏÜ ö7 ãΒ ∩∈∇∪ š Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã É>θ è= è% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∈®∪ ÷ É9 ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# ?Y ym ( Ÿω uρ š ¨Ζ ¤ Ï‚ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ      

  ٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ =  ]٦٠ – ٥٨ :الروم[ 
 لقد : قُلت، وملسألِة إتيان الفاحشة، حينما تعرضت ِلمسألِة أحكاِم الصياِم:٥٧س 

$ *  :أمل يقلْ اُهللا تعاىل.... . منكراً عليهم ذلك،موا نسخ تلك النصوص القرآنيةزع tΒ 

ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰ s%  
#  :أمل يقلْ اهللا تعاىل. .؟ sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% 

!$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ مسألِة أال تدلُّ هاتان اآليتان على. .. ؟ 
  ..النسِخ يف القرآن الكرمي ؟ 

 فَكَونُ القرآِن الكرِمي منتمياً إىل عاِمل ..من املُستحيِل أنْ ينسخ أي حكٍم قُرآين.. 
يقول . . يقتضي أنَّ أحكامه ال يوجد بينها اختالف،األمِر الذي ال حيوي املتناقضات

 Ÿξ :تعاىل sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# 

# Z ÏW Ÿ2  ]٨٢ :ء النسا [... والنسخ  ه –املزعومةُ االختالف  – كما يعرضونةُ هو قموقم
   ..الناسخ واملنسوخ لدرجٍة يستحيلُ ا اجلمع بني ،التناقض

 هلا ساحةُ اتباٍع وتدبٍر إىل قياِم ، أحكاِم القرآِن الكرِمي دونَ أي استثناٍءنَّ مجيعإ.. 
 (#θ :يقولُ تعاىل. .الساعة ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 

Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ©. x‹ s?  ]أُنِزلَت . ..] ٣ : األعراف ا هي أحكامهخسفاألحكام اليت زعموا ن
وفوق كلِّ .... .سخهاوبالتايل من املستحيِل ن. . ويأمرنا اهللا تعاىل باتباِعها،إلينا من ربنا

 ، ناسخةٌ عند اآلخر، فاآليةُ املنسوخةُ عند أحِدهم، مل يجِمعوا على جزئياِت النسخ،ذلك
  . .وليست ناسخةً وال منسوخةً عند الثالث



  

٢٣٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يصور لنا ، هي جزٌء من سياٍق قُرآينٍّ محيٍط ِبها،اآليةُ األوىل اليت يستشهدون ا.. 
 وأالّ جنعلَ من أهواِئنا ِمعياراً ، أمر اهللا تعاىل لنا باالنصياِع ألحكاِمه،لةمن ِخالِل مسألٍة كام

ويبين اُهللا تعاىل فيها كيف أنَّ الذين كفروا من أهِل الكتاِب واملشركني . .ألحكاِم منهِجه
ا  وإنم، كما يزعم، ليس ألنّ أحكامه ينسخ بعضها بعضاً،يكرهون نزولَ القرآِن الكرمي

  .. وأحكاِم اجلاهلية،ألنَّ أحكامه ناسخةٌ لبعِض أحكاِم أهل الكتاب
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö ÝàΡ $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 

š⎥⎪ Ì Ï≈ x6 ù= Ï9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊃⊆∪ $ ¨Β –Š uθ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ çR ùQ $# 

β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ν à6 ø‹ n= tæ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 3 ª! $# uρ ⇒ tG øƒ s† ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm t Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ 

È≅ ôÒ x ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊃∈∪ * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? 

¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% ∩⊇⊃∉∪ öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? χ r& ©! $# … ã& s! à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 $ tΒ uρ 

Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ A ÅÁ tΡ ∩⊇⊃∠∪ ÷Π r& šχρ ß‰ƒ Ì è? β r& (#θ è= t↔ ó¡ n@ öΝ ä3 s9θ ß™ u‘ $ yϑ x. 

Ÿ≅ Í× ß™ 4© y›θ ãΒ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 3 ⎯ tΒ uρ ÉΑ £‰ t7 oK tƒ t ø à6 ø9 $# Ç⎯≈ oÿ‡ M} $$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $#   
  ١١٣ × ١٩ = ٢١٤٧ = ] ١٠٨  – ١٠٤ : البقرة[ 

 هي اُألخرى جزٌء من مسألٍة كاملٍة تؤكِّد ،واآليةُ اُألخرى اليت استشهدوا ا.. 
  . .احلقيقةَ اليت تؤكِّدها املسألةُ الكاملةُ السابقة

 # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä̈ 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 ∩⊇⊃⊄∪ ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) … çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ Ö t± o0 3 

Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1 t tã ê⎥⎫ Î7 •Β     

              ٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥ =   ]١٠٣  – ١٠١ :النحل[ 
$ . .إنَّ اآليةَ األوىل من املسألِة الكاملِة األوىل..  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? 

$ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö ÝàΡ $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 š⎥⎪ Ì Ï≈ x6 ù= Ï9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  ]١٠٤ : البقرة [. .نا يأمر
 وأالّ جنعلَ من أنفُِسنا وأهواِئنا ِمعياراً ِلدالالِت ِكتاِبِه ،اُهللا تعاىل فيها أنْ ننصاع ألحكاِمه

  ..الكرمي



  

٢٣٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وبالتايل التزم . .رعى الشيء مبعىن سار فيه باحثاً عِن احلاجة. .يف كتاِب اِهللا تعاىل.. 
 (#θ. .يقولُ تعاىل. .ِبِه أثناء سِريِه راعياً è= ä. (# öθ tã ö‘ $# uρ öΝ ä3 yϑ≈ yè ÷Ρ r& 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 

’ Í< 'ρ T[{ 4‘ sS ‘Ζ9 $#  ]طَلَّباِت أنعاِمكم من . . ]٥٤ :طـهتمبعىن كُلُوا واحبثوا عن م
  ..يقولُ تعاىل. .فاملرعى مادةُ الرعي اليت يبحثُ عنها الرعاء.... .املراعي
 yl t ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u™ !$ tΒ $ yγ8 tã ö tΒ uρ  ]٣١ : النازعـات[    
 ü“ Ï% ©! $# uρ yl t ÷z r& 4© tç ö pR ùQ $# ∩⊆∪  … ã& s# yè y∨ sù ¹™ !$ sW äî 3“ uθ ôm r&  ]٥ – ٤ : األعلى [  

يقولُ . . هي االلتزام ِبحيثياِت هذا الشيء أثناَء تلك الرعايِة،من هنا فَِرعايةُ الشيِء.. 
⎪⎦ t :تعاىل Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ ÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ tã uρ tβθ ãã≡ u‘   ]مبعىن والذين هم . . ]٨ :املؤمنون

$ وكلمة .. ...ألمانام وعهدهم ملتزمون uΖ Ïã≡ u‘ ،اِت ِرعايتكهي مبعىن اجعلنا حيثي . .
  ..يقولُ تعاىل
 z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ tβθ èù Ìh pt ä† zΝ Î= s3 ø9 $# ⎯ tã ⎯ Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β tβθ ä9θ à) tƒ uρ $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ uΖ øŠ |Á tã uρ ôì oÿ ôœ $# uρ 

u ö xî 8ì yϑ ó¡ ãΒ $ uΖ Ïã≡ u‘ uρ $ CŠ s9 öΝ Íκ ÉJ t⊥ Å¡ ø9 r' Î/ $ YΨ ÷è sÛ uρ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# 4 öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#θ ä9$ s% $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ uΖ ÷è sÛ r& uρ ôì oÿ ôœ $# uρ 

$ tΡ ó ÝàΡ $# uρ tβ% s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ °; tΠ uθ ø% r& uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ ãΝ åκ s] yè ©9 ª! $# ÷Λ ¿ε Ì ø ä3 Î/ Ÿξ sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ω Î) WξŠ Î= s%    
   ] ٤٦ : النساء[                                                                             

$ فقولُهم ..  uΖ Ïã≡ u‘ uρ ، هو مبعىن:ةَ منهِجكا ماداِت اهتماِمك، واجعلْ ِمنوحيثي . .
 ليجعلوا أهواَءهم ،ولذلك كانوا يحرفونَ الكَِلم عن مواِضِعِه. .فمنهجك مسعناه وعصيناه

  ..ونَ من الرسِل رعايتها أي يطلب،مادةً يطلبون من الرسِل عليهم السالم االلتزام ا
$ وكلمة ..  uΖ Ïã≡ u‘ uρ  قابلُ كلمة ،يف هذا السياقت  $ tΡ ó ÝàΡ $# uρ ، مبعىن: نور هجو 

  .. اجعلْ منهجك معياراً لنا: أي مبعىن،منهِجك إلينا
 ..يف هذا اإلطاِر من املعىن ندرك دالالِت اآليِة األوىل من املسألِة الكاملِة األوىل.. 

 تتكاملُ يف مسألٍة واحدٍة مع اآليِة الثالثِة من املسألِة ،ولذلك نرى أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ
$ فقولُهم . .الكاملِة الثانية uΖ Ïã≡ u‘  بهمٍةٍة موليس ،هو نتيجةُ إحلاِدِهم إىل منهٍج وآلي 

تامِة اخلاليِة من كُلِّ عيٍب نتيجةَ انصياِعِهم ِلمنهِج القرآِن الكرِمي وآليِة تبياِنِه الكاملِة ال
  .  .ونقص



  

٢٣٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö ÝàΡ $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 

ρu9Ï=ù6x≈ÏÌ⎪⎥š ãt‹x#>ë &r9ÏŠΟÒ  ]٣٤٩ = ] ١٠٤ : البقرة   
 ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) … çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ Ö t± o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) 

&rãôfyϑÏ‘@ ρuδy≈‹x# 9Ï¡|$βî ãtt1Î†? Β•7Î⎫⎥ê  ]٤٤٩ = ] ١٠٣ : النحل  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٤٤٩ + ٣٤٩  

  $uΖÏã≡u‘  مسألةٌ كاملةٌ تلقي الضوَء على كوِن قوِلهم ،داخِل هذه املسألِة الكاملِةو.. 
  . .منهٍج وآليِة تبياٍن مبهمةنتيجةَ أنهم يلِحدون إىل 

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö ÝàΡ $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3   
   ٢٤٨ =  ]١٠٤ :البقرة[  

 ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) … çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ Ö t± o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) 

&rãôfyϑÏ‘@   ]٣٤١ =  ]١٠٣ :النحل  
٣١ × ١٩ = ٥٨٩ = ٣٤١ + ٢٤٨  

$ والعبارة القرآنية ..  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö ÝàΡ $# 

(#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3 ،ناباِع كُلِّ ما أُنِزلَ إلينا من ربعن ات لنا اإلعراض بنيت ،باِع ما هو دون  مع ات
 سواٌء كان ذلك حتت ، أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىل أي تبني لنا عدم اتباِع بعض..اِهللا تعاىل

ولذلك نراها تتكاملُ مع . . أم حتت أي ستاٍر آخر،ِستاِر مسألِة الناسِخ واملنسوِخ املزعومة
  . .العبارِة القرآنيِة التاليِة يف مسألٍة واحدة

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘ (#θ ä9θ è% uρ $ tΡ ö ÝàΡ $# (#θ ãè yϑ ó™ $# uρ 3   ]البقرة: 

٢٤٨ =  ]١٠٤   
 #$?®7Îèãθ#( Βt$! &éΡ“ÌΑt )Î9sŠø3äΝ ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ3äΟó ρuωŸ ?sF−7Îèãθ#( ΒÏ⎯ ŠßρΡÏµÏ⎯ÿ &rρ÷9Ï‹u$!™u 3  ]٣ : األعراف[  

 =٢٤٦  
٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٤٦ + ٢٤٨  

 (#θوالعبارة القرآنية ..  ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î) ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ يف هذه املسألِة الكاملِة ، 
 أي دونَ ،واليت تبني لنا أمراً إهلياً باتباِع أحكاِم ودالالِت كُلِّ عبارة قرآنية دونَ أي استثناء

 يف مسألٍة كاملٍة خاصٍة ، الكاملِة الثانية نراها تتكاملُ مع اآليِة الثانيِة من املسألِة،أي نسخ



  

٢٤٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

   قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ ِلكلمِة ،مباهيِة القرآِن الكرمي
 ãβ# u™ ö à) ø9 $#  . .  

 #$?®7Îèãθ#( Βt$! &éΡ“ÌΑt )Î9sŠø3äΝ ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ3äΟó   ]١٣٥ =  ]٣ :األعراف  
 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 

ρu0ç±ôt”2 9Ï=ùϑß¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t  ]٤١٦ = ] ١٠٢ : النحل   
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٤١٦ + ١٣٥  

 #$9ø)àö™u#βã   =٢٩  
 .. ِر اإلهلياألم وجوهر $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#θ ä9θ à) s? $ uΖ Ïã≡ u‘ ،  بكوِن يتعلَّق

 وبالتايل استحالة حدوِث ،القرآِن الكرِمي متكامالً ال يوجد بني أحكاِمِه أي اختالف
ولذلك نرى هذا .... . ألنَّ النسخ اختالف بني األحكام،مسألِة النسِخ يف أحكاِمه

  . .األمر جزءاً من املسألِة الكاملِة التالية
 ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΨãθ#( ωŸ ?s)àθ9äθ#( ‘u≡ãÏΖu$   ]١٢٩ = ] ١٠٤ : البقرة  
 ρu9sθö .x%βt ΒÏ⎯ô ãÏΖ‰Ï îxöÎ #$!« 9sθùy‰ßρ#( ùÏŠµÏ #$z÷FÏ=n≈Z$ 2ŸWÏZ#  ]٢٨٩ = ] ٨٢ : النساء  

٢٢ × ١٩ = ٤١٨ = ٢٨٩ + ١٢٩  
 ناسٍخ  أي على،وكَونُ القرآِن الكرِمي غري حاٍو على اختالٍف بني أحكاِمه.. 

.... . وليس من عنِد البشر، يتعلَّق بكوِنه من عنِد اِهللا تعاىل،ومنسوٍخ بني دالالِت آياِته
رد على اتهاِم الكافرين بأنه من عنِد هو  ،وبالتايل فَكَونُ أحكاِمِه ال اختالف بينها

  ..هذا ما نراه يف املسألِة الكاِملَِة التالية.... .البشر
 ρu9sθö .x%βt ΒÏ⎯ô ãÏΖ‰Ï îxöÎ #$!« 9sθùy‰ßρ#( ùÏŠµÏ #$z÷FÏ=n≈Z$ 2ŸWÏZ#   ]٢٨٩  = ]٨٢ :النساء  
 ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΝã &rΡ¯γßΟó ƒt)àθ9äθχš )ÎΡ¯ϑy$ ƒãèy=kÏϑßµç… 0o±tÖ 3  ]١٨٦ = ] ١٠٣ : النحل  

٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ١٨٦ + ٢٨٩  
 كُره ، تصور لنا من خالِل مسألٍة كاملٍة،واآليةُ الثانيةُ يف املسألِة الكاملِة األوىل.. 

 ،ينسخ أحكامهم ألنه ،كرميالذين كفروا من أهِل الكتاِب ومن املشركني ِلنزوِل القرآِن ال
  .  .كما تبني اآليةُ التاليةُ هلا



  

٢٤١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ ¨Β –Š uθ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ çR ùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ν à6 ø‹ n= tæ ô⎯ ÏiΒ 

9 ö yz ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 3 ª! $# uρ ⇒ tG øƒ s† ⎯ Ïµ ÏG yϑ ôm t Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ x ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 $#               
  ٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ] ١٠٥ : البقرة[

  . . تصوره يف هذه اآليِة الكرميِة مسألةٌ كاملةوحسدهم.. 
 &rβ ƒã∴t”¨Αt æt=n‹ø6àΝ ΒiÏ⎯ô zyö9 ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ6àΝö 3  = ٨ × ١٩ = ١٥٢  

 سواٌء كان من عنِد ، أنهم ال يريدون ِلغِريهم اخلري بشكٍل عام،وجوهر هذا احلسد
  . . أم من عند غِريه،ربهم جلّ وعال
 &rβ ƒã∴t”¨Αt æt=n‹ø6àΝ ΒiÏ⎯ô zyö9  = ٦ × ١٩ = ١١٤  

  . .فضلٌ عظيم من ربنافترتيلُ القرآِن الكرِمي علينا هو .. 
 ρu#$!ª Œèρ #$9øxÒô≅È #$9øèyàÏŠΟÉ  = ٧ × ١٩ = ١٣٣  

 ، حيثُ ينسخ بعض أحكاِمِهم، كُرِه هؤالء ِلتنزيِل القرآن الكرميوعلى الرغِم من.. 
  . . خصنا اُهللا تعاىل ِبها، هو رمحةٌ من اِهللا تعاىل،فإنَّ تنزيلَ القرآِن الكرِمي علينا

 $ ¨Β –Š uθ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ çR ùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ν à6 ø‹ n= tæ ô⎯ ÏiΒ 

zyö9 ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ6àΝö 3 ρu#$!ª †sƒøGt⇒ /ÎtmôϑyGÏµÏ⎯ Βt⎯ „o±t$!™â 4   ]٥٣٢=   ]١٠٥ :البقرة = 
٢٨ × ١٩  

$ * . .وبالتايل فقولُه تعاىل..  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 

öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« íƒ Ï‰ s% ..اُهللا تعاىل فيه بنيي بإنزاِلِه للقرآِن ، بيانٌ إهلي هأن 
 حيثُ تبني ،سابقة ولبعِض أحكاِم األعرافِِ ال،الكرِمي ناسخاً لبعِض أحكاِم أهِل الكتاب

 πذلك كلمةُ  tƒ# u™    ) جلّ . .يف هذه اآليِة الكرمية) مبعىن حكم هما فعلَ اُهللا ذلك ألنإن
.... . أو خرياً منها، إما مثلَ األحكاِم السابقة،رسالِتِه اخلامتةيف وعال أتى باألحكاِم 

  . .آليِة األوىل يف املسألِة الكاملِة الثانية تتوازنُ متاماً مع دالالِت ا،ودالالت هذه اآليِة الكرميِة
 * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

«x©ó™& %s‰Ïƒí   ]٣٧٠ = ] ١٠٦ : البقرة  
 # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ 

&r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt  ]٣٧٠ = ] ١٠١ : النحل   



  

٢٤٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أن تكونَ املعجزةُ الالحقةُ أكرب من املعجزِة ،فسنةُ اهللا تعاىل اليت ال تتبدلُ وال تتغري.. 
  . . وِبملِْكِه جلّ وعال للسماواِت واألرض،ِهللا تعاىلوكلُّ ذلك يتعلّق ِبقدرِة ا. .السابقة
 &r9sΝö ?sè÷=nΝö &rβ ̈#$!© ãt?n’4 .ä≅eÈ «x©ó™& %s‰Ïƒí  ]١٥٠ = ] ١٠٦ : البقرة  
 &r9sΝö ?sè÷=nΝö &rχ #$!© !s&ã… Βã=ù7à #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ 3   ]١٥٥ =  ]١٠٧ :البقرة  
 ρuΒt$ ΡçÌƒγÎΟ ΒiÏ⎯ô ™u#ƒtπ> )Îω δÏ‘} &r2ò9tç ΒÏ⎯ô &éz÷FÏγy$ (  ]١٥١=  ] ٤٨ : الزخرف  

٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ١٥١ + ١٥٥ + ١٥٠  
 ال ، واستبداِل اِهللا تعاىل ِلحكٍم مكانَ آخر،فجوهر نسِخ بعِض األحكاِم السابقة.. 

  . . يف كوِن املعجزِة الالِحقَِة أكرب من املعجزِة السابقة،خيرج عن سنِة اهللا تعاىل
 * Βt$ ΡtΨ¡|‡ô ΒÏ⎯ô ™u#ƒtπ> &rρ÷ ΡçΨ¡Åγy$ Ρt'ùNÏ 2¿ƒsö9 ΒiÏ]÷κp$! &rρ÷ ΒÏW÷=Îγy$! 3   ]٢٢٠ =  ]١٠٦ :البقرة  
 # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ 

&r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt   ]٣٧٠ =  ]١٠١ :النحل   
 ρuΒt$ ΡçÌƒγÎΟ ΒiÏ⎯ô ™u#ƒtπ> )Îω δÏ‘} &r2ò9tç ΒÏ⎯ô &éz÷FÏγy$ (    ]١٥١ = ] ٤٨ : الزخرف  

٣٩ × ١٩ = ٧٤١ = ١٥١ + ٣٧٠ + ٢٢٠  
 أي بابتداِع أحكاٍم ملْ ، ألحكاِم كتاِب اِهللا تعاىلوزعمهم بافتراِء الرسوِل .. 

 يف الوقِت ، هو نتيجةُ كوِنِهم يلحدونَ إىل آليِة تبياٍن مبهمٍة،باؤهميتعودوا عليها هم وآ
الذي أنزلَ اُهللا تعاىل فيه القرآنَ الكرمي بآليِة تبياٍن كاملٍة تامٍة خاليٍة من أي عيٍب أو 

  . .هذا ما نراه يف املسألِة الكاملِة التالية.... .نقص
 # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4   

   ٢٦٩ =  ]١٠١ :النحل[ 
 Üχ$ |¡ Ïj9  “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1 t tã ê⎥⎫ Î7 •Β       

  ٢٦٣ =  ]١٠٣ :النحل[ 
٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٢٦٣ + ٢٦٩  

د أنَّ املسألةَ مسألةُ نسِخ أحكاِم القرآِن الكرمي ِلبعِض أحكاِم أهِل ومما يؤكِّ.. 
 وأنها ليست مسألةَ نسِخ بعِض أحكاِم ، ولبعِض األعراِف اليت اعتاد عليها البشر،الكتاب

 يتعلّق بكوِنِهم ال ، نتيجةَ هذا النسِخ أنَّ اتهامهم ِللرسوِل ،القرآِن الكرمي ِلبعِضها



  

٢٤٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

فلو كانت املسألةُ . . بأنه يعلِّمه بشر ويتهمونَ الرسولَ ، حقيقةَ كتاِب اِهللا تعاىليعلمونَ
 ملا كانت هلم مصلحةٌ يف هذا ،مسألةَ نسِخ بعِض أحكاِم القرآِن الكرمي ِلبعِضها

  . .االحتجاج
 كُلٍّ من اآليتني  اليت قيمتها العدديةُ متوازنةٌ متاماً مع،هذا ما نراه يف املسألة التالية.. 

  . .اللتني احتجوا ِبِهما على مسألِة الناسخ واملنسوخ
 %s$9äθþ#( )ÎΡ¯ϑy$! &rΡM| ΒãøIt¤ 4 /t≅ö &r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt  ]١٨٤ = ] ١٠١ : النحل  
 ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΝã &rΡ¯γßΟó ƒt)àθ9äθχš )ÎΡ¯ϑy$ ƒãèy=kÏϑßµç… 0o±tÖ 3  ]٦١٨ = ] ١٠٣ : النحل  

٣٧٠ = ١٨٦ + ١٨٤  
 * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

«x©ó™& %s‰Ïƒí    ]٣٧٠ =  ]١٠٦ :البقرة  
 # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u™ šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u™   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ 

&r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt   ]٣٧٠ =  ]١٠١ :النحل   
#) فالعبارة القرآنيةُ ..  þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤ tI ø ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ   من املسألِة

ع دالالِت عبارٍة قرآنيٍة من املسألِة الكاملة  حتملُ دالالٍت تتوازنُ متاماً م،الكاملِة الثانية
ِل أهواِء البشر معياراً ِلدالالِت كتاِب اِهللا ع تصور لنا جوهر األمِر اإلهلي يف عدِم ج،األوىل
  . .ِل نوِره معياراً ِلفكِر املؤمنني ِبهعجيف  و، ويف مساِع هذا املنهج،تعاىل

 %s$9äθþ#( )ÎΡ¯ϑy$! &rΡM| ΒãøIt¤ 4 /t≅ö &r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt   ]١٨٤ =  ]١٠١ :النحل  
 ωŸ ?s)àθ9äθ#( ‘u≡ãÏΖu$ ρu%èθ9äθ#( #$ΡàÝöΡt$ ρu#$™óϑyèãθ#( 3   ]١٨٤ =  ]١٠٤ :البقرة  

 $uΖ عن هذه املسألِة بتمثُِّل ما تعنيه كلمةُ وهكذا فسؤالُ الرسوِل ..  Ïã≡u‘ ، أي 
 هو عني ما سئل عنه موسى عليه السالم من ،راً ملا أتى به الرسولُ جبعِل أهواِء البشِر معيا

  .. مع أنَّ القرآنَ الكرمي كاملٌ تام خاٍل من أي عيٍب أو نقص، وهو نتيجةُ إحلاٍد إىل إاٍم،قبل
  &rΠ÷ ?èÌƒ‰ßρχš &rβ @n¡ó↔t=èθ#( ‘u™ßθ9s3äΝö .xϑy$ ™ß×Í≅Ÿ Βãθ›y©4 ΒÏ⎯ %s6ö≅ã 3  ]٢٣١ = ] ١٠٨ : البقرة  

Üχ$ |¡ Ïj9  “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1 t tã ê⎥⎫ Î7 •Β        
  ٢٦٣=   ]١٠٣ :النحل[ 

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٦٣ + ٢٣١  



  

٢٤٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 حتت شعاِر   ، فيؤمن ببعِضِه ويكفر ببعِضهِ    ،فمن يعِرض عن حقيقِة كتاِب اهللا تعاىل      .. 
 سواٌء علم بذلك – ويماثلُ ، إنما جيعلُ القرآنَ ِعِضني  ، أو أي شعاٍر آخر    ،الناسِخ واملنسوخِ 

 هـو   ،فاحلكم الذي يزعم نـسخه    . .  ما فَعلَه بعض أهِل الكتاِب يف كتاِبِهم        –أم مل يعلم    
بقاً يف وكنا قد رأينا هذه احلقيقةَ سا. . وبالتايل الكفر به،حكم يطْلَب من البشِر عدم اتباِعهِ    

  . .املسألِة الكاملة التالية
 &rùsGçσ÷ΒÏΨãθβt /Î7tè÷ÙÇ #$9ø3ÅGt≈=É ρu?s3õàãρχš /Î7tè÷Ù< 4   ]٢٣٩ =  ]٨٥ :البقرة  
 #$!©%Ï⎪⎦t _yèy=èθ#( #$9ø)àö™u#βt ãÏÒÅ⎫⎦t   ]١٤١ =  ]٩١ :احلجر  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١٤١ + ٢٣٩  
 tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχρ ã à õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4 $ yϑ sù â™ !# t“ y_ ⎯ tΒ ã≅ yè ø tƒ š Ï9≡ sŒ 

öΝ à6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“ ÷“ Åz ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ –Š t ãƒ #’ n< Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $# 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  

 كَحكِْم العـدِة    ،أملْ تتغير بعض األحكاِم يف كتاِب اهللا تعاىل       .... .لكن. .:٥٨س  
 كَحكِْم تحرِمي شـرِب     ، تعاىل بتدرجٍ  أملْ تنِزلْ أحكام بعِض املسائِل يف ِكتاِب اهللاِ       . .مثالً
 بعيداً عـن    ،كيف بنا أنْ ندِرك دالالِت اآلياِت الكرميِة احلاملِة ِلهذِه األحكام         . .اخلمر

  ..إطاِر مسألِة الناسِخ واملنسوخ ؟
فالتبـديلُ والتغـيري    . .وليست مرحليةً أبداً  . .أحكام القرآِن الكرِمي ال تتبدلُ أبداً     .. 

 وليست من صفاِت عاِمل األمِر الذي ينتمي إليه القـرآنُ           ،ملرحليةُ ِمن صفاِت عاِمل اخللقِ    وا
 وليـست يف    ،إنَّ املرحليةَ تكمن يف استقباِل اجليِل األوِل ألحكاِم القرآِن الكرمي         . .الكرمي

  ..ماهيِة هذِه األحكام
.... .عاماً ) ٢٣(  الكرمي على مداِر     فَقَدر اجليِل األوِل أنْ يستقبلَ أحكام القرآنِ      .. 

 هـو   ، إىل أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىل احتاج إىل زمنٍ        ،وبالتايل فاالنتقالُ من األحكاِم اجلاهليةِ    
  ..ذاته فترةُ نزوِل الوحِي على الرسوِل 



  

٢٤٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، قُـرآينٍّ  وهكذا فتفاعلُ اجليِل األوِل مع أحكاِم نص قُرآينٍّ يصور جانباً من حكْمٍٍ           .. 
.. . ال يعين أبداً أنَّ هناك مرحليةً بني جوانِب هذا احلكـم           ،ستنِزلُ جوانبه األخرى الحقاً   

 بل ومع مجيِع أحكاِم كتاِب      ،فجميع جوانِب أي حكٍم قُرآينٍّ متكاملةٌ مع جواِنِبِه األخرى        
 بوجوِد اختالٍف بـني جوانـِب       وتصور مسألِة الناسِخ واملنسوِخ هو وهم     .... .اِهللا تعاىل 

 ، وهو إصرار على تقدِمي هذا الفهـِم اخلـاطئ         ، أو بني األحكاِم املُختلفة    ،احلكِم الواحد 
  . . حبيثُ ال يحِملُ غريها،كدالالٍت وحيدٍة للنص القرآينِّ

ِك  حيثما يوجد خطـأٌ يف إدرا      ،فحيثما يوجد حكْم قُرآينٌّ يزعم نسخه     . .وهكذا.. 
 وحيثما يوجد جزم بفرِض ذلك الفهِم اخلـاطِئ         ،دالالِت النص القرآينِّ احلامِل هلذا احلكم     

  ..على دالالِت النص القرآينِّ
⎪⎦ t. .ففي مسألِة العدِة زعموا أنَّ أحكام اآليِة الكرمية..  Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? × Î6 yz   ]٢٣٤ : البقرة [.. 
⎪⎦ t. . تنسخ أحكام اآليِة الكرميةزعموا أنها  Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& 

Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# u ö xî 8l# t ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ 

š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã ÷è ¨Β 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å6 ym  ]٢٤٠ : البقرة [..  
فهي حتملُ حكْماً   . . ليست آيةَ عدٍة أصالً    ، الكرميةُ الثانيةُ اليت زعموا نسخها     اآليةُ.. 

وهذا . . وذلك ِلمدِة حوٍل كاملٍ    ،قُرآنياً ِبحق السكن والنفقِة للزوجِة املتوفّى عنها زوجها       
ن خرجـت    أو أنْ ال تأخذَ به إ      ،احلكم هلا اخليار يف أن تأخذَ به إنْ بقيت يف بيت زوِجها           

   الـالم يف كلمـة  تبينـه وهـذا مـا    ، فهذا احلكم هو عطاٌء هلـا .....من بيِت زوِجها  
  Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ ...  وورود كلمة:  β Î* sù   يف هذه اآلية الكرميـة     ) فَإذَا  (  : دون كلمة
 ÷β Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã ÷è ¨Β 3  .. 

 βهذه الكلمة   ورود   Î* sù   لنا نبياً  حكماً  ليس   أنَّ هذا العطاء     ياملتوفّى  على املرأة إجباري
   .. العطاءحبقّها من هذا فبإمكاا أن خترج وال تأخذ ،عنها زوجها

بـأن تتـربص     ،بينما اآليةُ األوىل حتملُ حكماً إجبارياً هلذه املتوفّى عنها زوجها         .. 
 sπ ِسهابنف yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ (    كلمة    .. بعد وفاِة زوِجها وورود  # sŒ Î* sù     دون كلمـة   



  

٢٤٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

#  يف العبــارة )فــإنْ (  sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& 

Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ،      دليلٌ على أنَّ مجيع النساء املعني          أجلـهن وأن يبلغن ذا احلكم ال بد ات
  ..هذا

 متكامالن يف تصويِر أحكـاِم      ،الْحكْمان احملموالن ِبهاتني اآليتني الكرميتني    . .إذاً.. 
⎪⎦ tويف تطابق العبارة القرآنيِة ذاِتها . .املرأِة املتوفّى عنها زوجها  Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ 

tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r&      هما متكاملتـان يف مـسألٍة         ،ما بني بداييت هاتني اآليتنيعلى أن رؤشم 
ولذلك نرى أنَّ هاتني اآليتني متكاملتان يف       .. ...وليستا متعارضتني كما توهموا    ،واحدة

  . .معياِر معجزِة إحدى الكُبر
  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( 

# sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ 

?sè÷ϑy=èθβt zy6Î×    ]٨٩٩=   ]٢٣٤ :البقرة  
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# 

u ö xî 8l# t ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã ÷è ¨Β 3 

ρu#$!ª ãt•Íƒ“î my6Å⎧Λ×   ]٨٨٧=   ]٢٤٠ :البقرة  
٩٤ × ١٩ = ١٧٨٦ = ٨٨٧ + ٨٩٩  

 * y7. .زعموا نسخ قوِلِه تعاىل. .ِرويف مسألِة اخلم..  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑ y‚ ø9 $# 

Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç t9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè ø ¯Ρ 3    
 Ÿω (#θ. . نسخ قوِلِه تعاىل– أيضاً –وزعموا .... .] ٢١٩ : البقرة[ ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 

3“ t≈ s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s?  ]٤٣ : النساء [..  
فهي . . ال حتملُ حكْماً ِبشرِب اخلمر،إنَّ العبارةَ القرآنيةَ األوىل اليت زعموا نسخها.. 

فاخلمر .... . وإجابةً عامةً على هذا السؤال،تصور لنا سؤاالً عاماً عن اخلمِر وامليسر
 ، ومن زاوية اإلِمث واحلراِم، فيهما بعض املنافِع الدنيوية،وامليسر من زاويِة منافِع الدنيا الزائلة

ِة .. .فيهما إمثٌ كبريمن تلك املنافِع الدنيوي على شرِب اخلمِر أكرب بالذي يترت واحلرام
  .. .الزائلة



  

٢٤٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ومع ،ملُ مع عبارٍة قرآنيٍة تصور لنا حترمي اإلمثولذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ تتكا.. 
وكلُّ ذلك يف مسألٍة واحدة .. .عبارٍة قُرآنيٍة يأمرنا اُهللا تعاىل فيها بترِك ظاهِر اإلِمث وباِطِنِه

  . .تبني لنا حرمةَ اخلمِر بصيغِة التحرمي
 * y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑ y‚ ø9 $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

ρu)ÎOøϑßγßϑy$! &r2ò9tç ΒÏ⎯ Ρ¯øèÏγÎϑy$ 3   ]٤٢٤=   ]٢١٩ :البقرة  
 ρuŒs‘âρ#( ßs≈γÎt #$}MOøΟÉ ρu/t$ÛÏΨoµç…ÿ 4  ]١٦٣=  ] ١٢٠ : األنعام   
 %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$ my§Πt ‘u/nÎ‘} #$9øxθu≡mÏ·| Βt$ ßsγyt ΒÏ]÷κp$ ρuΒt$ /tÜs⎯z ρu#$}MOøΝz  ]٣٣ : األعراف [ 

 =٢٨٧  
٤٦ × ١٩ = ٨٧٤ = ٢٨٧ + ١٦٣ + ٤٢٤  

 ويف ، اخلمر فيه إمثٌ كبري:يف العبارِة القرآنيِة اليت زعموا نسخها يقولُ تعاىل.. 
إذاً . .وا ظاهر اإلِمث وباِطنهرذَ و، اإلمثُ حرام:العبارتني القرآنيتني املتكاملتني معها يقولُ تعاىل

يريد أنْ جيعلَ القرآنَ  هكذا يدرك كلُّ من ال ...بأمٍر من اهللا سبحانه وتعاىلمر حرام اخل
 ..!!! فكيف إذاً تنسخ العبارةُ القرآنيةُ اليت حتملُ حكْماً بتحرِمي شرِب اخلمر ؟..ِعضني

   ..يد كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شِهنترك اإلجابة لكلِّ من
 Ÿω (#θ. .أما بالنسبِة لقوِله تعاىل..  ç/ t ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t≈ s3 ß™ 4© ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ 

tβθ ä9θ à) s?   ]بالسكِر : فقالوا، فقد حصروا دالالِتها يف مسألِة اخلمر، ]٤٣ :النساء املعين 
   لرأينا أنَّ مشتقّاِت اجلذِر اللغويولو عدنا إىل ِكتاِب اِهللا تعاىل.... .هنا هو شرب اخلمر

 حبيث ال يعلم اإلنسانُ ما ، تعين سد منافِذ اإلدراك،يف ِكتاِب اِهللا تعاىل)  ر ، ك،س ( 
  . .يقول
 öθ s9 uρ $ oΨ ós tF sù Ν Íκ ö n= tã $ \/$ t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# (#θ = sà sù ÏµŠ Ïù tβθ ã_ ã ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (# þθ ä9$ s) s9 $ yϑ ¯Ρ Î) ôN t Åj3 ß™ 

$ tΡ ã≈ |Á ö/ r& ö≅ t/ ß⎯ øt wΥ ×Π öθ s% tβρ â‘θ ßs ó¡ ¨Β  ]١٥ – ١٤ : احلجر [   
 x8 ã ôϑ yè s9 öΝ åκ ¨Ξ Î) ’ Å∀ s9 öΝ Íκ ÌE t õ3 y™ tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ  ]٧٢ : احلجر [   
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# öΝ à6 −/ u‘ 4 χ Î) s' s! t“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# í™ ó© x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ tΠ öθ tƒ $ yγ tΡ ÷ρ t s? 

ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yè ÅÊ ö ãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& ßì ŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq “ t s? uρ }¨$ ¨Ζ9 $# 

3“ t≈ s3 ß™ $ tΒ uρ Ν èδ 3“ t≈ s3 Ý¡ Î0 £⎯ Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒ Ï‰ x©  ]٢ – ١ : احلج [   



  

٢٤٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ôN u™ !% y` uρ äο t õ3 y™ ÏN öθ yϑ ø9 $# Èd, pt ø: $$ Î/ ( y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ |MΨ ä. çµ ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ Ït rB  ]١٩ : ق [  

 ويكونُ ، ِلدرجٍة ال يعلم اإلنسانُ فيها ما يقول،فالسكْر هو سد منافِذ اإلدراك.. 
 ومن تلك ،ذلك من خالِل تفاعِل نفِسِه مع كلِّ القضايا اليت تؤدي به إىل تلك احلالة

والفزع ى . .وهكذا.. .القضايا اخلوفالذي أد الشديد واخلوف الفزع أن يذهب بعد
بعد ذلك . . حيث سدت مناِفذُ إدراِكه، ال يعلم فيها ما يقول،ساِن إىل حالِة سكارىباإلن

  . .يكون قادراً على إقامِة الصالة
 تصدقُه معجزةُ إحدى ،هذا املعىن الذي حتملُه العبارةُ القرآنيةُ اليت زعموا نسخها.. 
 مع عبارةٍِ أُخرى تبني لنا أنَّ الصالةَ اليت هي ، من خالِل تكامِل هذه العبارِة القرآنية،الكُبر

 كي ، جيب أن تقام بعد دخوِل الطمأنينِة إىل نفِس اإلنساِن،ِكتاب موقوت على املؤمنني
  . .يعلم ما يقول
 ωŸ ?s)øt/çθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu&rΡFçΟó ™ß3s≈t“3 myL®©4 ?sè÷=nϑßθ#( Βt$ ?s)àθ9äθβt   ]٥٨٢ =  ]٤٣ :النساء  
 # sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. 

Β¨θö%èθ?Y$  ]٣٥٠ = ] ١٠٣ : النساء  
٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٣٥٠ + ٢٥٨  

وهكذا نرى أنَّ اآليةَ الكرميةَ اليت زعموا نسخها تتكاملُ مع غِريها من آياِت .. 
 نتيجةٌ ِلعدِم ، وأنَّ الزعم بنسِخها، وبياِن دالالِته، يف تصويِر أحكاِمه،ِب اِهللا تعاىلِكتا

  ..الوقوِف على حقيقِة دالالِتها
$ . .وزعموا أيضاً نسخ العبارة القرآنية..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ 

ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4© s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$ Î/ 4  ]١٧٨ : البقرة [. .
  . .وقالوا نسختها اآليةُ الكرمية

 $ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ 

šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 ⎯ yϑ sù šX £‰ |Á s? ⎯ Ïµ Î/ uθ ßγ sù ×ο u‘$ ¤ Ÿ2 

… ã& ©! 4 ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 $#  ]٤٥ : املائدة [   



  

٢٤٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 :اده مف، ناتج عن فهٍم خاطٍئ ِلدالالِتها،إنَّ ذهابهم إىل نسِخ هذه العبارِة القرآنية.. 
 ، يقتلُ بدالً منه حر من الطرف الثاين، فإنَّ احلُر املقتولَ من أي طرٍف،أنه إذا اقتتلَ طرفان

  .. وكذلك األنثى،وأنَّ العبد املقتولَ من أي طرٍف يقتلُ بدالً منه عبد من الطرف الثاين
فلربما . . ألنه ظُلم كبري،حيِملَهأنْ  ال يمكن ِلنص قُرآينٍّ ،إنَّ هذا الفهم اخلاِطئَ.. 

 وحني ذلك بناًء على فهِمِهم اخلاطئ ِلدالالِت هذه ،يكونُ القاِتلُ من غِري جنِس املقتول
  .. وهذا ظلمٌ  ال يرضاه اُهللا تعاىل، سيقتل إنسانٌ آخر بدلَ القاِتِل،اآليِة الكرمية

  :بارة القرآنية على الشكل لكانت هذه الع،ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً.. 
 هذا إنْ كانت كلمةُ ،]] كُتب عليكم يف القتلى حر باحلر وعبد بالعبد وأُنثى باألنثى [[ 

أي حر ما بدالً . . وكذلك العبد واألنثى،احلر األوىل تعين اإلنسانَ الذي نريد القصاص منه
  .... . وأنثى ما بدالً من األنثى املقتولة،تول وعبد ما بدالً من العبد املق،من احلر املقتول

 تعين املقتول لكانت العبارة ، وكذلك العبد واألنثى،ولو كانت كلمةُ احلر األوىل.. 
.... .]]  كُتب عليكم يف القتلى احلر حبر والعبد بعبٍد واألنثى بأنثى[[. .القرآنية على الشكل

 أي جمرد حر من الطرِف األول ،ِض النظِر عن األفرادولو كانت املسألةُ مسألةَ ِقصاٍص بغ
. . لكانت العبارة القرآنية على الشكل،مقابل حر من الطرف الثاين وكذلك العبد واألنثى

  ..]]كُتب عليكم يف القتلى حر حبر وعبد بعبٍد وأنثى بأنثى [[ 
وإدراكُهم . . جتاوز الفاِعل ذاِته ال تعين أبداً، الِقصاِص صيغةُ،يف ِكتاِب اهللا تعاىل.. 

 يقتضي عدم وروِد صيغة الِقصاِص ،اخلاطئُ ِلدالالِت هذِه العبارِة القرآنيِة ِبهذه احليثيِة
  ..أصالً

$ إنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# (  
 ”والعبارة القرآنية  . .مةٌ مستقلّةجملةٌ تا çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4© s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$ Î/ 4  

  . . ليتم الِقصاص منه هو،تفَصلُ حقيقةَ الِقصاِص اليت تعين تتبع أثِر الفاعِل ذاِتِه 
 دليلٌ على أنَّ ،التعريف دائماً بصيغة ، احلر والعبِد واألنثى:ويف وروِد كلمات.. 

 كُِتب عليكم تتبع اَألثَِر يف :وبالتايل يكونُ تقدير املعىن على الشكل. .املَعِني هو ذاته
فإن كان القاتلُ . . وأن يكونَ أخذُ اجلزاِء منه ذاِته، وأن يفعلَ يف القاِتِل ذاِته ما فَعل،القتلى



  

٢٥٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

يكون من ه،هو احلر اصذاِته فالِقص ذا احلر،يكونُ ، وإن كان القاتلُ هو العبد اصفالِقص 
  .. وكذلك األمر يف األنثى،من هذا العبِد ذاِته

 متكاملةٌ مع اآليِة الكرميِة اليت زعموا أنها ،إذاً العبارةُ القرآنيةُ اليت زعموا نسخها.. 
  . .لكُبر ولذلك فهما متكاملتان يف معياِر معجزِة إحدى ا،ناسخةٌ هلا
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 

ρu#${WΡ\s©4 /Î$${WΡ\s©4 4   ]٤٨١=   ]١٧٨ :البقرة  
 $ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ 

šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 ⎯ yϑ sù šX £‰ |Á s? ⎯ Ïµ Î/ uθ ßγ sù ×ο u‘$ ¤ Ÿ2 

!©&ã… 4 ρuΒt⎯ 9©Οó †stø6àΝ /Îϑy$! &rΡ“tΑt #$!ª ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9à©≈=Îϑßθβt   ]٩٠٦ =  ]٤٥ :املائدة  
٧٣ × ١٩ = ١٣٨٧ = ٩٠٦+  ٤٨١  

 فقد شرحت هذه املسألةَ بشكٍل مفصل يف النظرية ،وال أريد اإلطالةَ يف الشرح.. 
  ..)احلق املطلق ( الثالثة 

  . .ولننظر إىل النص القرآينِّ التايل.. 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# š ç7 ó¡ ym ª! $# Ç⎯ tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∉⊆∪ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìh ym 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ’ n? tã ÉΑ$ tF É) ø9 $# 4 β Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ 

Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ (# þθ ç7 Î= øó tƒ $ Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ×Π öθ s% ω šχθ ßγ s) ø tƒ ∩∉∈∪ z⎯≈ t↔ ø9 $# 

y# ¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 4 β Î* sù ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ ×ο t Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ 

È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#    
  ٨٢ × ١٩ = ١٥٥٨ = ] ٦٦ – ٦٤ : األنفال[

ولو نظرنا يف . ..زعموا أنَّ اآليةَ الثالثةَ يف هذا النص القرآينِّ ناسخةٌ لآليِة الثانية.. 
 لرأينا أنَّ اآليةَ الثانيةَ تبين لنا النسبةَ املطلوبةَ من املؤمنِِ املؤيدِِ مبددِِ ،صياغِة هذا النص الكرمي

 ،املؤيد مبددِِ اِهللا و، مبعىن أنَّ املؤمن غري الضعيف، وذلك يف مواجهِتِه ِللكفّار ،اِهللا تعاىل
أنَّ اآليةَ الثالثةَ تبين لنا احلد األدىن ِلهذِه النسبِة نرى و. .يغلب عشراً من الكافرينتعاىل 
 فهاتان ،ن الكافرين مبعىن أنَّ املؤمن الضعيف يغلب اثنني م، يكونُ املؤمنونَ ضعافاً ماحين



  

٢٥١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

املواجهة بني املؤمنني حني املطلوبة نسبة اليف  ،اآليتان تصوران احلدين األعلى واألدىن
  . .والكافرين
نرى ولذلك . .يف مسألٍة واحدةوهكذا فهاتان اآليتان متكاملتان مع اآليِة األوىل .. 

  .. يف معياِر معجزِة إحدى الكُبرهذه اآليات الكرمية متكاملةً
 حيثما هناك فهم ،فحيثما زعم ناسخ ومنسوخ. .وال أُريد اإلطالةَ يف اإلجابة.. 

آيات كتاِب اِهللا تعاىل متكاملةٌ متعاضدةٌ يف تصويِر و. .خاطئٌ ِلدالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل
   .. أو أن ينسخ بعضها بعضاً، وال ميكن أن تتعارض،األحكاِم اليت يريدها اُهللا تعاىل

 إذاً من املمكِن استثمار هذِه النظريِة يف الربهنِة على ِصدِق استنباِطنا :٥٩س 
  ..! وحىت ِبمسائِل العقيدة ،ِلدالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل املتعلّقِة باآلخرِة

 ،القضيةُ تتمحور يف ِصدِق إرادِتنا حني البحِث عِن احلقيقِة داِخلَ كتاِب اِهللا تعاىل.. 
فهل حنن مستعدون ِلمعايرِة تصوراِتنا .... . مسبقِة الصنِع عن أي عصبيٍةويف التجرِد

 أم أننا نعاير ِكتاب ،وثقافَِتنا وموروِثنا الِفكري على الرباهني املُستنبطِة من ِكتاِب اِهللا تعاىل
إىل  – ظُلماً –ا نِسب اِهللا تعاىل ودالالِته على موروثاِتنا الِفكريِة ورواياِتنا التارخييِة وم

  .. حىت وإن عارض صريح القرآِن الكرمي ؟،الرسوِل 
 لألسِف مازالت األمةُ ،هناك مصطلحات قُرآنيةٌ كثرية. ..لنِقف ِعند هذا املثال.. 

   : هو مصطلح،ويف هذا السياِق ال أُريد إالّ التعرض ِلمصطَلٍَح واِحٍد. .تخِلطُ يف دالالِتها
 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# . . نبيمسألةً كاِملةً ت يِصف فهذا املصطلح

 ويعِرضونَ ، مع أنهم يؤمنون باجلبت والطاغوت،الذين يحسبون على الذين أوتوا الكتاب
 مبعياِر تكامِلها ويف.. .ويف اآلياِت الكرميِة التاليِة دليلٌ على ذلك.. .عن منهِج اِهللا تعاىل

  ..معجزِة إحدى الكُبر دليلٌ أكرب
 óΟ s9 r& t s? ’ n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ öθ tã ô‰ ãƒ 4’ n< Î) É=≈ tF Å2 «! $# 

zΝ ä3 ós uŠ Ï9 óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ¢Ο èO 4’ ¯< uθ tG tƒ ×,ƒ Ì sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθ àÊ Ì ÷è •Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡ sŒ óΟ 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 ’ Îû Ο Îγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç tI ø tƒ   
  ٨٩٢ = ] ٢٤ – ٢٣ : آل عمران[ 



  

٢٥٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# tβρ ç tI ô± o„ s' s#≈ n= Ò9 $# tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ β r& (#θ = ÅÒ s? 

#$9¡¡6Î‹≅Ÿ  ]٣٨٤ = ] ٤٤ : النساء   
 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM ö6 Éf ø9 $$ Î/ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# uρ 

ρuƒt)àθ9äθβt 9Ï#©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( δy≈¯σàωI™Ï &rδ÷‰y“3 ΒÏ⎯z #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΨãθ#( ™y6Î‹ξ ̧ ]٥٤٨ = ] ٥١ : النساء   
٩٦ × ١٩ = ١٨٢٤ = ٥٤٨ + ٣٨٤ + ٨٩٢  

  . .وحىت هذا املصطلح القرآينُّ نراه مسألةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر.. 
 #$!©%Ï⎪⎥š &éρ?èθ#( ΡtÁÅŠ7Y$ ΒiÏ⎯z #$9ø6ÅGt≈=É   =٧ × ١٩ = ١٣٣  

 ..م هذا املُصطَلَحافتروا على اِهللا تعاىل فقالوا..وهؤالء الذين يِصفُه :  ⎯ s9 $ oΨ ¡¡ yϑ s? 

â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β ( ،نتيجةَ افتراِئِهم على اِهللا ، وكان ذلك غُروراً يف ديِنِهم 
 öΝ : ولذلك يصفهم اهللا تعاىل بأنهم..تعاىل èδ ¡ xî uρ ’ Îû Ο Îγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç tI ø tƒ ..   

 افتراٌء وهو ، له مبنهِج اهللا تعاىل هو غرور ال عالقةَ،إذاً القولُ باخلروِج من الناِر..... 
  . .تعاىلسبحانه وعلى اِهللا 
 تتكاملُ دالالته مع العباراِت ،وقد أكَّد اُهللا تعاىل هذه احلقيقةَ يف موِضٍع آخر.. 

هذا ما يدركُه .... .اخلاصِة من املسألِة السابقِة املتعلّقِة بعدِم اخلروِج من النار وما يتعلُّق ِبها
وتأيت معجزةُ إحدى الكُبر ِلتؤكِّد حقيقةَ .... . عاقٍل يريد فهم دالالِت كتاِب اِهللا تعاىلكلُّ

  . . ومصداقيةَ استدالِلنا،هذا التكامِل
 (#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã ⎯ n= sù 

y# Î= øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/ ⎯ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ 

ôM sÜ≈ ym r& uρ ⎯ Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∇⊇∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ 

(#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz   
  ١٢٩١ = ] ٨٢ – ٨٠ : البقرة[ 

 ¢Ο èO 4’ ¯< uθ tG tƒ ×,ƒ Ì sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθ àÊ Ì ÷è •Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡ sŒ óΟ 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 ’ Îû Ο Îγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç tI ø tƒ ∩⊄⊆∪ y# ø‹ s3 sù # sŒ Î) óΟ ßγ≈ oΨ ÷è yϑ y_ 

5Θ öθ uŠ Ï9 ω |= ÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù ôM u‹ Ïjù ãρ uρ ‘≅ à2 <§ ø tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ôà ãƒ    
  ٩٥١ = ] ٢٥ – ٢٣ : آل عمران[



  

٢٥٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

١١٨ × ١٩ = ٢٢٤٢ = ٩٥١+١٢٩١  
 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

zy≈#Î$àρχš  = ١٧ × ١٩ = ٣٢٣  
 ،وجوهر هذا االفتراِء على اِهللا تعاىل نراه مصوراً يف العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 

  . .مسألةً كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر
 9s⎯ ?sϑy¡¡Ζu$ #$9Ψ¨$‘â )ÎωH &rƒ−$ΒY$ Β¨è÷‰ßρŠyοZ 4  = ١٣١  
 9s⎯ ?sϑy¡¡Ψo$ #$9Ψ¨$‘â )ÎωH &rƒ−$ΒY$ Β¨è÷‰ßρŠy≡N; (  = ١٣٥  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٣٥ + ١٣١  
 أننا نرى يف املسألِة الكاملِة املُصورِة ِلحقيقِة ،وِمما يؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه.. 

 آيةً كرميةً تتوازنُ مع آيٍة يف املسألِة املصورِة ِلحقيقِة االفتراِء ،الذين أوتوا نصيباً من الكتاِب
  . . تعاىل بزعِم اخلروِج من النارعلى اِهللا
 (#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã ⎯ n= sù 

†äƒø=Î#y #$!ª ãtγô‰yνç…ÿ ( &rΠ÷ ?s)àθ9äθβt ãt?n’ #$!« Βt$ ωŸ ?sè÷=nϑßθχš  ]٥٤٨ = ] ٨٠ : البقرة   
 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& $ Y7Š ÅÁ tΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM ö6 Éf ø9 $$ Î/ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# uρ 

ρuƒt)àθ9äθβt 9Ï#©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( δy≈¯σàωI™Ï &rδ÷‰y“3 ΒÏ⎯z #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΨãθ#( ™y6Î‹ξ¸   ]٥١ :النساء[  = 
٥٤٨   

 هو إميانٌ ،ناِر بعد الدخوِل إليها من الوج واخلر،فالزعم بدخوِل الناِر أياماً معدودة.. 
  وافتراٌء، وابتعاد عن منهِج احلق الذي يبينه اُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرمي،باجلبِت والطاغوت
الذين يكتبونَ الكتاب بأيديهم مثَّ يقولونَ هذا من عنِد اهللا افتراه  ،على منهِج اِهللا تعاىل
⎯  :هم وذلك بقوِل،ليشتروا به مثناً قليالً s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 .. فكيف 

بين لنا اُهللا تعاىل فيه أنّ  يف الوقت الذي ي،نا إىل جزٍء من عقيدِتإذاً يتحولُ هذا االفتراُء
 افتراُء اآلخرين باخلروِج كيف يكونُ ..!!!اٌء على منهِج اهللا تعاىل ؟ افتراخلروج من النار

  .. .!!!!!!!؟وجزءاً من عقيدتنا  عندنا حقّاًار من الن



  

٢٥٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 آياِت ِكتاِب اِهللا تعاىل املتعلِّقِة ذِه املسألِة تؤكِّد أنه  نرى أنَّ كلَّالقرآِن الكرمييف .. 
 وأنّ أهلَ الناِر مهما حاولوا اخلروج من الناِر فلن ،ِبمجرِد دخوِل جهنم يِتم اخللود فيها

  ..فهذه اآليات واضحةٌ بينةٌ متكاملةٌ يف ِتبياِن هذِه احلقيقة. .نهايخرجوا م
 ωوالِعبارةُ القرآنيةُ ..  Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 3  يف قوِلِه تعاىل. . tΑ$ s% â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ ä31 uθ ÷W tΒ 

t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ yγŠ Ïù ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 3 ¨β Î) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ  ]والِعبارةُ . .] ١٢٨ : األنعام
 ωالقرآنية  Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4  يف قوِله تعاىل،  š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4   ]سورِة هود  ]١٠٧ :هود ِن . .ِمنمز ال تعنيان استثناًء ِمن
 إنما تعنيان خلوداً ال يكونُ إالّ ،خلني إىل النار وال استثناًء ِلبعِض الدا،اخللوِد يف النار
 استنباطاً من ،)قصة الوجود ( وقد بينت ذلك بشكٍل مفَصٍل يف كتاب  ..مبشيئِة اِهللا تعاىل

ويف املسألِة الكاملِة التاليِة دليلٌ على . .كُليِة املعاين اليت حيِملُها القرآنُ الكرمي هلذه املسألة
  . .ذلك
 tΑ$ s% â‘$ ¨Ψ9 $# öΝ ä31 uθ ÷W tΒ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ yγŠ Ïù ω Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 3 ¨β Î) y7 −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ   

   ٢٩٧=   ]١٢٨ :األنعام[  
 y7 Ï9≡ sŒ ×Π öθ tƒ ×íθ ßϑ øg ¤Χ çµ ©9 â¨$ ¨Ψ9 $# y7 Ï9≡ sŒ uρ ×Π öθ tƒ ×Šθ ßγ ô± ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ $ tΒ uρ ÿ… çν ã ½jz xσ çΡ ω Î) 9≅ y_ L{ 

7Šρ ß‰ ÷è ¨Β ∩⊇⊃⊆∪ tΠ öθ tƒ ÏN ù' tƒ Ÿω ãΝ ¯= x6 s? ë§ ø tΡ ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 4 óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù @’ Å+ x© Ó‰‹ Ïè y™ uρ ∩⊇⊃∈∪ $ ¨Β r' sù 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à) x© ’ Å∀ sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ çλ m; $ pκ Ïù × Ïù y— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì ãƒ ∩⊇⊃∠∪ * $ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# 

t⎦⎪ Ï$ 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 7Œρ ä‹ øg xΧ ∩⊇⊃∇∪ Ÿξ sù 

à7 s? ’ Îû 7π tƒ ö ÏΒ $ £ϑ ÏiΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ 4 $ tΒ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ ω Î) $ yϑ x. ß‰ ç7 ÷è tƒ Ν èδ äτ !$ t/# u™ ⎯ ÏiΒ ã≅ ö7 s% 4 $ ¯Ρ Î) uρ 

9sϑßθuù—θδèΝö ΡtÁÅ:zκåΝö îxöu ΒtΖ)àθÉ<   ]٢٣٠٦ = ] ١٠٩ – ١٠٣ : هود  
١٣٧ × ١٩ = ٢٦٠٣ = ٢٣٠٦+٢٩٧  

 ρu)ÎΡ¯$ 9sϑßθuù—θδèΝö ΡtÁÅ:zκåΝö îxöu ΒtΖ)àθÉ<   = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  
 ωفلو كانت الِعبارةُ القرآنيةُ ..  Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4  يف بالنسبِة إىل بعِض الداِخلني 
 القتضى ذلك أن تحِملَ هذه العبارةُ ذاتها استثناًء ، تعين استثناًء من زمِن اخللوِد فيها،الناِر

 ω حيثُ تِرد العبارةُ القرآنيةُ ،من زمِن اخللوِد يف اجلنِة بالنسبِة لبعِض الداخلين فيها Î) $ tΒ 



  

٢٥٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

u™ !$ x© y7 •/ u‘ ( تماِثلٍَة متاماً كما نرىيف ِصياغٍة م . . * $ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ Ïè ß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pg ø: $# 

t⎦⎪ Ï$ 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 7Œρ ä‹ øg xΧ .. 
  . .وهذا مستحيل

 ..خولَ يف اجلنلوداً فيها ال فكما أنَّ الدخولَ يف ، منهاستثناَءِة يعين خكذلك فإنّ الد 
  . .منهالناِر يعين خلوداً فيها ال استثناَء 

 يتكاملُ مع ما تعنيه بالنسبِة ألهِل ،فما تعنيه هذه العبارةُ القرآنية بالنسبِة ألهِل النار.. 
  . . تكامالً تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر،اجلنِة
 š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù 

9jÏϑy$ ƒãÌƒ‰ß  ]٣٥٠ = ] ١٠٧ : هود   
 t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù $tΒ ÏMtΒ#yŠ ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÞÚö‘F{$#uρ ωÎ) $tΒ u™!$x© y7•/u‘ ( ¹™!$sÜtã uöxî 7Œρä‹øgxΧ   

  ٣٩١ = ] ١٠٨ : هود[ 
٣٩ × ١٩ = ٧٤١ = ٣٩١ + ٣٥٠  

 ωوالعبارةُ القرآنيةُ ..  Î) $ tΒ u™ !$ x© ª! $# 3  تتكاملُ أيضاً مع العبارتني،يف سورِة األنعاِم   
 ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4 ،  ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ ( ،أنّ ، يف سورِة هود نيف مسألٍة كاملٍة تبي 

  . . ال على منهِج اِهللا تعاىل، آباِئِهمهؤالء يسريونَ على منهِج
 %s$Αt #$9Ψ¨$‘â ΒtW÷θu13äΝö zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏŠγy$! )Îω Βt$ ©x$!™u #$!ª 3   ]٢٠٤=   ]١٢٨ :األنعام   
 š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4    

   ٢٤٨ =  ]١٠٧ :هود[ 
 zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$ Βt$ Šy#ΒtMÏ #$9¡¡ϑy≈θu≡Nß ρu#${F‘öÚÞ )Îω Βt$ ©x$!™u ‘u/•7y (   ]٢٤٨  = ]١٠٨ :هود  
 Ÿξ sù à7 s? ’ Îû 7π tƒ ö ÏΒ $ £ϑ ÏiΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ 4 $ tΒ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ ω Î) $ yϑ x. ß‰ ç7 ÷è tƒ Ν èδ äτ !$ t/# u™ ⎯ ÏiΒ 

%s7ö≅ã 4  ]٣٢٦ = ] ١٠٩ : هود  
٥٤ × ١٩  =١٠٢٦ = ٣٢٦ + ٢٤٨ + ٢٤٨ + ٢٠٤  

 ،وهكذا نرى كيف تظهر واضحةً جليةً حقيقةٌ قُرآنيةٌ يف ظاهِر الصياغِة القرآنية.. 
 ، وما يترتب عليه من عقيدٍة تؤثِّر على سلوِك املُسلم،وذلك يف مسألٍة تتعلّق مبفهوِم اآلخرة

 tβ. .يقولُ تعاىل. . تعاىلألحكاِم اِهللاوعلى درجِة انصياِعِه  öθ tã ô‰ ãƒ 4’ n< Î) É=≈ tF Å2 «! $# 



  

٢٥٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

zΝ ä3 ós uŠ Ï9 óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ¢Ο èO 4’ ¯< uθ tG tƒ ×,ƒ Ì sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθ àÊ Ì ÷è •Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡ sŒ óΟ 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 ’ Îû Ο Îγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç tI ø tƒ    
فالزعم باخلروِج من الناِر افتراٌء على اِهللا تعاىل  يؤدي إىل . .] ٢٤  – ٢٣ : آل عمران[

هذا ما يراه كلُّ . . وإىل تواكٍُل وكَسٍل واستسهاٍل ِللمعصية،اإلعراِض عن ِكتاِب اِهللا تعاىل
 وهذا ما تؤكِّده معجزةُ إحدى الكُبر كما ،عاقٍل باحٍث عن احلقيقِة يف كتاِب اِهللا تعاىل

  ..رأينا
⎪⎥ š. . يف قوِلِه تعاىل:٦٠س   Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ 

u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì ãƒ ، إىل لوِد مجيِع الداخلنيحيملُ تبياناً ِبخ هأن تمزج 
  ..فيها دونَ استثناء وأنه ال خروج من الناِر ِلجميِع الداخلني ،الناِر

 وأنت بذلك تخاِلف إمجاعاً يذهب إليه معظم أبناِء ،هذه املسألةُ خطريةٌ جداً.. 
 تؤيد ا الرباهني اليت قدمتها يف – من كتاِب اِهللا تعاىل – فهل لديك أدلَّةٌ إضافيةٌ ،اُألمة
  . .ذلك ؟

⎫⎦ t. .مثَّ كيف تفَسر قولَ اِهللا تعاىل..  ÏV Î7≈ ©9 !$ pκ Ïù $ \/$ s) ôm r&  ]الذي ،] ٢٣ : النبأ 
أليس يف هذه اآليِة الكرميِة دليلٌ على أنَّ مدةَ . .يصف حالَ أهِل جهنم من الطاغني ؟

  ..فكلمةُ أحقاباً تعين مدةً هلا ِنهايةٌ محدودةٌ  مهما طالت ؟ . .اللبِث يف جهنم حمدودةٌ
 كأي ،وهذه املسألةُ. . تام نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيءكتاب اِهللا تعاىل كاملٌ.. 

وحينما نبرِهن من كتاِب اهللا تعاىل حقيقةً . . يحِملُ القرآنُ الكرمي هلا تبياناًً،مسألٍة أُخرى
 ،ِهللا تعاىل فهذا يعين أنَّ مجيع العباراِت القرآنيِة اُألخرى املُصورِة ِلجواِنِبها يف كتاِب ا،ما

 ألنَّ ِكتاب اِهللا تعاىل ال يوجد فيه أبداً أي اختالٍف بني ، وال تناقضها أبداً،تتكاملُ معها
 Ÿξ. . يقولُ تعاىل،أحكاِمه sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù 

$ Z≈ n= ÏF ÷z $# # Z ÏW Ÿ2  ]٨٢ :اء النس [..  
⎪⎥ š. .إنَّ اآليةَ الكرميةَ. . Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© 

y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì ãƒ . . اِهللا تعاىل وصف رصوتتكاملُ مع اآلياِت الكرميِة اليت ت
مللداخلني إىل جهن،هم ودونَ أيخالدين فيها، استثناٍء بأن مهذا . . سيدخلونَ جهن



  

٢٥٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كما هو بين من ظاِهِر الصياغِة اللغويِة هلذه اآلياِت ،التكاملُ هو يف املعىن والدالالِت أوالً
  . . وهو يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر ثانياً..الكرمية
 š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4 ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù 

9jÏϑy$ ƒãÌƒ‰ß   ]٣٥٠ = ] ١٠٧ : هود   
 (# þθ è= äz ÷Š $$ sù z>≡ uθ ö/ r& tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( }§ ø⁄ Î7 n= sù “ uθ ÷W tΒ š⎥⎪ Î Éi9 s3 tG ßϑ ø9 $#   

   ١٧ × ١٩ = ٣٢٣ = ] ٢٩ : النحل[ 
 Ÿ≅Š Ï% (# þθ è= äz ÷Š $# z>≡ uθ ö/ r& zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù ( }§ ø♥ Î7 sù “ uθ ÷W tΒ š⎥⎪ Î Éi9 x6 tG ßϑ ø9 $#   

   ٣٣٠ =  ]٧٢ :الزمر[  
 #$Š÷zä=èθþ#( &r/öθu≡>z _yγyΨ¨Νz zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$ ( ùs7Î♥ø[š ΒtW÷θu“ #$9øϑßGt3s9iÉÎ⎪⎦t   ]٧٦ : غافر [ 

 =٣٠٨  
٦٩ × ١٩ = ١٣١١ = ٣٠٨ + ٣٣٠ + ٣٢٣ + ٣٥٠  

 عبارةٌ قُرآنيةٌ تلقي الضوَء على جوهِر ما ،ليت وردت يف سؤاِلكويف اآليِة الكرميِة ا.. 
⎪⎥ š. .نذهب إليه Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4 .. 

 إرادِة أهِل الناِر هذه العبارةُ القرآنيةُ نراها تتكاملُ مع العباراِت القرآنيِة املُصورِة لعدِم حتقُِّق
  .  .يف اخلروِج من النار

 š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u™ !$ x© y7 •/ u‘ 4    
   ٢٤٨ = ] ١٠٧ : هود[ 

 šχρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& (#θ ã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Ν èδ š⎥⎫ Å_ Ì≈ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏΒ ( óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β  
   ٣١٥ = ] ٣٧ :ملائدة ا[

 !$ yϑ ¯= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ ô⎯ ÏΒ AdΟ xî (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z># x‹ tã È,ƒ Í pt ø: $#    
   ٣٦٨ =  ]٢٢ :احلج[ 

 !$ yϑ ¯= ä. (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† !$ pκ ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ ßγ s9 (#θ è%ρ èŒ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# “ Ï% ©! $# 

.äΖFçΟ /ÎµÏ⎯ ?è3s‹jÉ/çθχš  ]٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ] ٢٠ : السجدة  
٧٣ × ١٩ = ١٣٨٧ = ٤٥٦ + ٣٦٨ + ٣١٥ + ٢٤٨  



  

٢٥٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وحىت ال تذهب أهواؤنا وعصبياتنا جتاه تصوِر اخلروِج من الناِر عن سبيِل شفَاعِة .. 
 مراد أي من أهِل الناِر باخلروِج  وأنَّ هذه الشفاعةَ قد تحقِّق،أي مخلوٍق من املخلوقاِت

 تتكاملُ ،نرى أنَّ العباراِت القرآنيةَ املُصورةَ إلرادِة أهِل الناِر باخلروِج من النار. .من النار
. . |MΡمع قوِل اِهللا تعاىل لرسوِلِه  r' sù r& ä‹ É)Ζ è? ⎯ tΒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ..  

 &rùs'rΡM| ?èΖ)É‹ä Βt⎯ ûÎ’ #$9Ζ¨$‘Í  ]١١٥ = ] ١٩ :مر الز  
 šχρ ß‰ƒ Ì ãƒ β r& (#θ ã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Ν èδ š⎥⎫ Å_ Ì≈ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏΒ ( óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β  

   ٣١٥ =  ]٣٧ :املائدة[ 
 !$ yϑ ¯= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ ô⎯ ÏΒ AdΟ xî (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z># x‹ tã È,ƒ Í pt ø: $#    

   ٣٦٨ =  ]٢٢ :جاحل[ 
 !$ yϑ ¯= ä. (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† !$ pκ ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ ßγ s9 (#θ è%ρ èŒ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# “ Ï% ©! $# 

.äΖFçΟ /ÎµÏ⎯ ?è3s‹jÉ/çθχš   ]٤٥٦ = ] ٢٠ :السجدة   
٦٦ × ١٩= ١٢٥٤ = ٤٥٦ + ٣٦٨ + ٣١٥ + ١١٥   

 يوازي متاماً عدم خروِج أهِل اجلنِة من ،ن النار فعدم خروِج أهِل الناِر م. .وهكذا.. 
 كذلك فإنَّ أهلَ الناِر ال خيرجونَ من ،فكما أنَّ أهلَ اجلنِة ال خيرجونَ من اجلنة أبداً. .اجلنة
 نراه توازناً يف الِقيم العدديِة بني عبارٍة ، ما بني هذين املفهومنيهذا التوازن.... .نار أبداًال

ٍة تخروِج أهل اجلنِة من اجلنةقُرآني لنا عدم بني..  $ tΒ uρ Ν èδ $ pκ ÷] ÏiΒ t⎦⎫ Å_ t ÷‚ ßϑ Î/    

$ . . وبني عبارٍة قرآنيٍة تبني لنا عدم غياِب أهل النار عنها،] ٤٨ : احلجر[ tΒ uρ öΝ èδ $ pκ ÷] tã 

t⎦⎫ Î6 Í← !$ tó Î/   ]١٦ :االنفطار[ ..  
  ρuΒt$ δèΝ ΒiÏ]÷κp$ /Îϑß‚÷t_Å⎫⎦t   ]١٠٥=   ]٤٨ :راحلج  
 ρuΒt$ δèΝö ãt]÷κp$ /Îót$!←Í6Î⎫⎦t   ]١٠٥=   ]١٦ :االنفطار  

⎫⎦ t ،واآليةُ الكرميةُ..  ÏV Î7≈ ©9 !$ pκ Ïù $ \/$ s) ôm r&   ]اُهللا تعاىل فيها ، ]٢٣ :النبأ اليت يصف 
  . .ِث هؤالِء يف جهنم حمدودةٌ ال تعين أبداً أنَّ مدةَ لب،حالَ أهِل جهنم ِمن الطاغني

 هو أنَّ أهلَ جهنم تتابع عليهم ألوانُ العذاِب أحقاباً ،إنَّ ما تعنيه هذه اآليةُ الكرميةُ.. 
 يتجه قصدهم ،فكلّما اقترب لونٌ من ألواِن العذاب من االنتهاء.. .بد إىل األ،مختلفةً

ولكنهم . . من العذابوغايتهم باجتاِه اخلروِج من عذاِب الناِر مع انتهاِء حقبِة هذا اللوِن



  

٢٥٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

.... . له لونه اخلاص به،يعودونَ يف عذاِب الناِر من خالِل دخوِل حقٍب جديٍد من العذاب
 تتجه إرادتهم حنو اخلروِج من ،وحينما يقترب هذا احلقب اجلديد من العذاب من االنتهاء

هم يعودونَ يف عذاِب الناِر من  ولكن،عذاِب الناِر مع انتهاِء هذا احلقِب اجلديِد من العذاب
   ..وهكذا إىل األبد. . له لونه اخلاص به،خالِل دخوِل حقٍب جديٍد آخر من العذاب

مبعىن أنَّ لبثهم فيها ال يتجاوز جمموعةَ  ،) ِفيها الِبِثني أَحقَاباً ( :واهللا تعاىل مل يقل.. 
⎫⎦ t تعاىل  إنما يقولُ...ينتهي بانتهاء هذه األحقابأحقاب  ÏV Î7≈ ©9 !$ pκ Ïù $ \/$ s) ôm r& ، ناً لنامبي 

بألواٍن لألبد تستمر فيها  ،هو أحقاب خمتلفةٌ من العذابيف جهنم أنَّ لبثَ أهل جهنم 
 وهكذا إىل ، آخرحقٍب من العذاب دخلوا يف حقٍب كلما خرجوا من ،خمتلفٍة من العذاب

     ..األبد
⎫⎦ tن دالالِت قوِله تعاىل هذا املفهوم الذي ندِركُه م..  ÏV Î7≈ ©9 !$ pκ Ïù $ \/$ s) ôm r& ، دركُهن 

  . .أيضاً من الصورتني القرآنيتني التاليتني
 !$ yϑ ¯= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ ô⎯ ÏΒ AdΟ xî (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z># x‹ tã È,ƒ Í pt ø: $#    

    ]٢٢ :احلج[ 
 !$ yϑ ¯= ä. (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† !$ pκ ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ ßγ s9 (#θ è%ρ èŒ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# “ Ï% ©! $# 

Ο çFΖ ä. ⎯ Ïµ Î/ šχθ ç/ Éj‹ s3 è?   ]٢٠ :السجدة [   
 ..أيضاً من دالالِت اآليِة الكرمية،وهذا املفهوم دركُهن ،  $ tΒ uρ öΝ èδ $ pκ ÷] tã t⎦⎫ Î6 Í← !$ tó Î/  

 كما أنه ال خروج ألهِل اجلنِة ، ال غياب ألهِل جهنم عن عذاِبها حيثُ، ]١٦ :االنفطار[ 
  ..من اجلنة

 ρuΒt$ δèΝ ΒiÏ]÷κp$ /Îϑß‚÷t_Å⎫⎦t  = ١٠٥  
 ρuΒt$ δèΝö ãt]÷κp$ /Îót$!←Í6Î⎫⎦t  = ١٠٥   

نراها ِمن خالِل كوِن هذه النصوِص القرآنيِة مسألةً . .هذه احلقيقةُ القرآنيةُ..... 
  . .لةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبركام
 !$ yϑ ¯= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ ô⎯ ÏΒ AdΟ xî (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z># x‹ tã È,ƒ Í pt ø: $#    

   ٣٦٨=   ]٢٢ :احلج[ 



  

٢٦٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 !$ yϑ ¯= ä. (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã øƒ s† !$ pκ ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ ßγ s9 (#θ è%ρ èŒ z># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9 $# “ Ï% ©! $# 

.äΖFçΟ /ÎµÏ⎯ ?è3s‹jÉ/çθχš   ]٤٥٦=  ] ٢٠ :السجدة   
 9©≈7ÎVÏ⎫⎦t ùÏκp$! &rmô)s$/\$   ]١١٦=   ]٢٣ :النبأ  
 ρuΒt$ δèΝö ãt]÷κp$ /Îót$!←Í6Î⎫⎦t   ]١٠٥=   ]١٦ :االنفطار    

٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ١٠٥ + ١١٦ + ٤٥٦ + ٣٦٨  
 β. .سر قولَ اِهللا تعاىل كيف تفَ:٦١س  Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ 

$ Vϑ ÷F ym $ wŠ ÅÒ ø) ¨Β ∩∠⊇∪ §Ν èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# â‘ x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $ wŠ ÏW Å_ ..  أليس من
 §Νه تعاىل  فقولُ.. منها ؟ الناِر مثَّ النجاةَ دخولَأن حيملَ هذا القولُاملمكِن  èO © Édf uΖ çΡ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# â‘ x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $ wŠ ÏW Å_ ،  قَوا من ذاِت احلالِة اليتيعين جناةَ الذين ات
اً ؟يفيها الظاملونَ ِجثي كتر..  

حملُ  ،ومن اجلهل من العبِث : أقولُ،قبلَ البدِء يف تفسِري هاتني اآليتني الكرميتني.. 
 βلوروِد يف قَوِلِه تعاىل ا Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4  يعين دخولَ النار ههذِه ....على أن 

وهذا يكفي . .ال تستثين الرسول بالتايل  و،العبارةُ القرآنيةُ كما نرى ال تستثين أحداً
 β تعاىل ِهمن املخاطبني بقوِل أليس الرسولُ .. .للقوِل بأنَّ الورود ال يعين الدخول Î) uρ 

óΟ ä3Ζ ÏiΒ  ةيف العبارة القرآني:  β Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4  أمل يقل تعاىل. ..؟:  uθ èδ 

“ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö n= tã ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β   ة ..؟م أنَّ العبارة القرآنيعزإذاً كيف ي: 
 β Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4   أال يقتضي ذلك الزعم دخولَ  ..!!!؟تعين دخول النار

   ..!!! إىل النار ؟الرسول 
 ،نَّ ورود الشيِء ال يعين الدخولَ فيه نرى يف ِكتاِب اِهللا تعاىل أ،ومن جهٍة أُخرى.. 

$  :ففي قوِلِه تعاىل.. ...ضور إليِه دونَ الدخوِل فيهإنما يعين احل £ϑ s9 uρ yŠ u‘ uρ u™ !$ tΒ š⎥ t⎪ ô‰ tΒ 

y‰ y` uρ Ïµ ø‹ n= tã Zπ ¨Β é& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# šχθ à) ó¡ o„  ]ال يعين . .] ٢٣ : القصص نرى أنَّ الورود
 ôN. .وكذلك األمر يف قوِلِه تعاىل. . احلضور إليه إنما يعين،الدخولَ يف املاء u™ !% y` uρ ×ο u‘$ §‹ y™ 

(#θ è= y™ ö‘ r' sù öΝ èδ yŠ Í‘# uρ 4’ n< ÷Š r' sù … çν uθ ø9 yŠ ( tΑ$ s% 3“ u ô³ ç6≈ tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈ n= äî 4 çνρ • |  r& uρ Zπ yè≈ ŸÒ Î/ 4 ª! $# uρ 7ΟŠ Î= tæ $ yϑ Î/ 



  

٢٦١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

šχθ è= yϑ ÷è tƒ  ]هنا مل يدخلْ ماَء ا. .] ١٩ : يوسف فالواردإليه،جلُب ما حضرومسألةُ . . إن
  .. تدرك دالالتها يف هذا اإلطاِر من املعىن،الوروِد يف مجيِع النصوِص القرآنيِة اُألخرى

 §Ν. .وقولُه تعاىل. . èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# â‘ x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $ wŠ ÏW Å_ ، ال يعين 
 فأخرجهم من ، مثَّ نجى اُهللا تعاىل املؤمنني من هذه احلالِة، يف النارأنَّ الظاملني كانوا ِجِثياً

$ فهذه الكلمةُ .... .النار wŠ ÏW Å_   ةً ثانيةً فقطيف ِكتاِب اِهللا تعاىل مر ويف السورِة ،ترد 
$  لآليِة الكرميِة اليت حتوي كلمة ، ويف السياِق السابِق مباشرةً،نفِسها wŠ ÏW Å_   اليت حنن 

 حقيقةَ املوقِف ذاِتِه الذي تصوره – من خالِل مسألٍة كاملٍة – ِلتصور لنا ،بصدِد دراسِتها
$  لنا كلمةَ wŠ ÏW Å_   يف مسألِة الورود. .  
   š În/ u‘ uθ sù öΝ ßγ ¯Ρ u à³ ós oΨ s9 t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# uρ ¢Ο èO óΟ ßγ ¯Ρ u ÅØ ós ãΖ s9 tΑ öθ ym tΛ ©⎝ yγ y_ $ wŠ ÏW Å_ ∩∉∇∪  §Ν èO 

9sΨo∴”Íãt∅  ΒÏ⎯ .ä≅eÈ ©Ï‹èyπ> &r‰šκåΝö &r©x‰‘ ãt?n’ #$9§q÷Ηu≈⎯Ç ãÏGÏ‹|$  ] ٦٦٥ = ] ٦٩ – ٦٨ : مرمي = 
٣٥ × ١٩  

  كلمةبدليِل . . وليس يف داخِل جهنم، هو حولَ جهنم،إذاً حضور الظاملني ِجِثياً.. 
  Α öθ ym   قوِله تعاىل  يف ¢Ο èO óΟ ßγ ¯Ρ u ÅØ ós ãΖ s9 tΑ öθ ym tΛ ©⎝ yγ y_ .....  َلذلك نرى أنَّ اآلية

$  واحلاملِة لكلمِة ،الكرميةَ األوىل يف هذه املسألِة الكاملِة wŠ ÏW Å_  ،  تتكاملُ مع اآليِة
$ احلاملِة ِلكلمِة  wŠ ÏW Å_  يف مسألٍة متوازنٍة متاماً مع املسألِة ، األخرى يف ِكتاِب اِهللا تعاىل 

  .  .السابقة
 š În/ u‘ uθ sù öΝ ßγ ¯Ρ u à³ ós oΨ s9 t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# uρ ¢Ο èO óΟ ßγ ¯Ρ u ÅØ ós ãΖ s9 tΑ öθ ym tΛ ©⎝ yγ y_ $ wŠ ÏW Å_    

    ٣٨٧ = ] ٦٨ : مرمي[
 OèΝ§ ΡçΖufdÉ© #$!©%Ï⎪⎦t #$?¨)sθ#( ρ¨Ρt‹x‘â #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ùÏκp$ _ÅWÏŠw$  ]٢٧٨ = ] ٧٢ : مرمي   

٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ٢٧٨ + ٣٨٧  
 ¢Ο :العبارة القرآنية. .إذاً..  èO óΟ ßγ ¯Ρ u ÅØ ós ãΖ s9 tΑ öθ ym tΛ ©⎝ yγ y_ $ wŠ ÏW Å_ ،  مع العبارة
 β :القرآنية Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 ،اآليةُ الكرمية ها ما حتملُهران حالةً نتيجتصوت :   
 §Ν èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# â‘ x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $ wŠ ÏW Å_   ]ولذلك نرى أنَّ . . ]٧٢ :مرمي

  ..تصوير القرآين تتجلّى بتساوي الِقيم العددية ما بني ركين هذه املسألةعظمةَ ال
  OèΟ¢ 9sΖãsóØÅuΡ¯γßΟó myθöΑt _yγy⎝©Λt _ÅWÏŠw$   = ٢٠٦  



  

٢٦٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu)Îβ ΒiÏΖ3äΟó )Îω ρu#‘ÍŠßδy$ 4   =٧٢  
٢٧٨ = ٧٢ + ٢٠٦  

 OèΝ§ ΡçΖufdÉ© #$!©%Ï⎪⎦t #$?¨)sθ#( ρ¨Ρt‹x‘â #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ùÏκp$ _ÅWÏŠw$   =٢٧٨   
 tΑ :فاحلالةُ اليت تصورها العبارةُ القرآنية..  öθ ym tΛ ©⎝ yγ y_ $ wŠ ÏW Å_ ، عن احلالة ال ختتلف 

‘ âاليت تصورها العبارة القرآنية  x‹ tΡ ¨ρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# $ pκ Ïù $ wŠ ÏW Å_ ..  ولذلك تتكاملُ هاتان
  ..العبارتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر
 myθöΑt _yγy⎝©Λt _ÅWÏŠw$   =١٠٩  
 ρ¨Ρt‹x‘â #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ùÏκp$ _ÅWÏŠw$  = ١٥٧  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٥٧ + ١٠٩  
 اِهللا تعاىل من كلِّ شيعٍة  توازي نزع،احلشر واإلحضار مع الشياطني عمليةُ. .إذاً.. 

جناةَ احلالتني تقابلُ وكلٌّ من هاتني . .ر قَبلَ دخوِل النا،من هم أشد ِعِتياً على اهللا تعاىل
  ..الذين اتقوا وترك الظاملني ِجثياً حولَ جهنم دون الدخوِل فيها كما رأينا

  ùsθu‘u/nÎš 9sΨosó³àuΡ¯γßΝö ρu#$9±¤‹u≈ÜÏ⎫⎦t OèΟ¢ 9sΖãsóØÅuΡ¯γßΟó   ]٢٧٨ =  ]٦٨ :مرمي    
 OèΝ§ 9sΨo∴”Íãt∅  ΒÏ⎯ .ä≅eÈ ©Ï‹èyπ> &r‰šκåΝö &r©x‰‘ ãt?n’ #$9§q÷Ηu≈⎯Ç ãÏGÏ‹|$  ]٦٩ : مرمي [ = 
٢٧٨  
 OèΝ§ ΡçΖufdÉ© #$!©%Ï⎪⎦t #$?¨)sθ#( ρ¨Ρt‹x‘â #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ùÏκp$ _ÅWÏŠw$  ]٢٧٨ = ] ٧٢ : مرمي  

 قبل الدخوِل إىل الناِر ،وهذه احلالةُ اليت تشملُ املؤمنني والكافرين على حد سواء.. 
 فينجو ، حيثُ يِرد عليه مجيع البشِر دون استثناٍء،لصراِط هي حالةُ املروِر على ا،وإىل اجلنِة

. . فيبقون ِجثياً كما أُحضروا، وال يستطيع الظاملون جتاوزه،املؤمنون باملروِر عليه بسالم
  .  .هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف املسألِة الكاملِة التالية

 β Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $ Vϑ ÷F ym $ wŠ ÅÒ ø) ¨Β ∩∠⊇∪ §Ν èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# 

ρ¨Ρt‹x‘â #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ùÏκp$ _ÅWÏŠw$   ]٤٨٨ =  ]٧٢  – ٧١ :مرمي  
  ρu)Îβ¨ #$!©%Ï⎪⎦t ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθχš /Î$$ψFzÅtοÍ ãt⎯Ç #$9Ç_Åu≡ÞÅ 9sΖu≈3Å7çθχš  ]٧٤ : املؤمنون [ 

 =٢٢١   



  

٢٦٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öθ s9 uρ â™ !$ t± nΣ $ oΨ ó¡ yϑ sÜ s9 #’ n? tã öΝ Íκ È] ã‹ ôã r& (#θ à) t7 tF ó™ $$ sù xÞ≡ t Å_Á9 $# 4† ¯Τ r' sù šχρ ç ÅÇ ö7 ãƒ   
  ٣٣٦=  ] ٦٦ : يـس[ 

٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ٣٣٦ + ٢٢١ + ٤٨٨  
 جزٌء من مسألٍة كاملٍة ،فالوصف القرآينُّ ِلحقيقِة عدِم جتاوِز أهِل الناِر للصراط.. 

 وأنَّ أهلَ اجلنِة ينجيهم اُهللا تعاىل ، مسودةٌ–املوقِف  يف ذلك –تبني لنا أنَّ وجوه أهِل النار 
  . . وال يعرفونَ احلُزن،فال يمسهم السوُء

 ρu)Îβ¨ #$!©%Ï⎪⎦t ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθχš /Î$$ψFzÅtοÍ ãt⎯Ç #$9Ç_Åu≡ÞÅ 9sΖu≈3Å7çθχš   ]٧٤ :املؤمنون[  
 =٢٢١   
 ùs$$™óFt7t)àθ#( #$9Á_Åt≡Þx ùs'rΤ¯†4 ƒã7öÇÅçρχš  ]١٩٩  =  ]٦٦ : يـس  
 tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# “ t s? š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ x‹ x. ’ n? tã «! $# Ν ßγ èδθ ã_ ãρ îο ¨Š uθ ó¡ •Β 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû zΟ ¨Ψ yγ y_ 

“ Yθ ÷V tΒ š⎥⎪ Î Éi9 s3 tG ßϑ ù= Ïj9 ∩∉⊃∪ ‘ Édf uΖ ãƒ uρ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ s) ¨? $# óΟ Îγ Ï? y—$ x yϑ Î/ Ÿω ãΝ ßγ ¡ yϑ tƒ â™ þθ ¡9 $# Ÿω uρ öΝ èδ 

†stø“tΡçθχš   ]٧٥٨=   ]٦١ – ٦٠ :الزمر  
٦٢ × ١٩ = ١١٧٨ = ٧٥٨ + ١٩٩ + ٢٢١  

 ρuƒtθöΠt #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ?st“ #$!©%Ï⎪⎥š .x‹x/çθ#( ãt?n’ #$!« ρã_ãθδèγßΝ Β•¡óθuŠ¨οî 4  = ٢٦٦ = 
١٤ × ١٩  

 ،ِء هلم وعدم مس السو، والفوز، واليت تعين عدم دخوِل النار،وجناةُ الذين اتقَوا.. 
  ..حقيقةٌ متكاملةٌ مع كوِنهم مبعدين عن النار

 OèΝ§ ΡçΖufdÉ© #$!©%Ï⎪⎦t #$?¨)sθ#(  ]١٢١ = ] ٧٢ : مرمي   
 ρuƒãΖufdÉ‘ #$!ª #$!©%Ï⎪⎦t #$?¨)sθö#( /Îϑyx$—y?ÏγÎΟó ωŸ ƒtϑy¡γßΝã #$9¡θþ™â  ]٢٤٨ = ] ٦١ : الزمر  
 )Îβ¨ #$!©%Ï⎪⎥š ™y7t)sMô 9sγßΝ ΒiÏΨ¨$ #$9øsß¡ó_o©# &éρ'9s≈¯×Í7y ãt]÷κp$ Βã6öèy‰ßρβt  ]١٠١ : األنبياء [ 

 =٢٣٩  
٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٢٣٩ + ٢٤٨ + ١٢١  

 ، وجناةُ املؤمنني، ودفعهم للمروِر على الصراِط،فورود مجيِع البشِر إىل ذلك املوقِف.. 
  .. فهم مبعدون عن النار، دخلوا النار وأُخرجوا منهاأنَّ املؤمننيال يعين 



  

٢٦٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 βÎ)uρ óΟä3ΖÏiΒ ωÎ) $yδßŠÍ‘#uρ 4 tβ%x. 4’n?tã y7În/u‘ $Vϑ÷Fym $wŠÅÒø)̈Β ∩∠⊇∪ §ΝèO ©ÉdfuΖçΡ t⎦⎪Ï%©!$# (#θs)̈?$#   
  ٣٣١ =  ]٧٢  – ٧١ :مرمي[  

 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM s) t7 y™ Ν ßγ s9 $ ¨Ψ ÏiΒ #© o_ ó¡ ßs ø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ pκ ÷] tã tβρ ß‰ yè ö6 ãΒ    

  ٢٣٩ =  ]١٠١ :األنبياء[ 
٣٠ × ١٩ = ٥٧٠ = ٢٣٩ + ٣٣١  

 يتكاملُ مع كوِن أهِل اجلنِة ،وحضور مجيِع البشِر دون استثناٍء إىل ذلك املوقِف.. 
  .. املتوازنِة مع املسألِة السابقة،هذا ما نراه يف املسألِة الكاملِة التاليِة. .مبعدين عن النار
 ρu)Îβ .ä≅@ 9©ϑ£$ dsΗÏŠìÓ !©$tƒ÷Ζu$ ΧètøØ|çρβt  ]١٥٨ =  ]٣٢ : يـس   
 ùs*ÎŒs# δèΝö dsΗÏŠìÓ !©$tƒ÷Ψo$ ΧètøØ|çρβt  ]١٧٣ = ] ٥٣ : يـس  
  ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM s) t7 y™ Ν ßγ s9 $ ¨Ψ ÏiΒ #© o_ ó¡ ßs ø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ pκ ÷] tã tβρ ß‰ yè ö6 ãΒ    

  ٢٣٩ =  ]١٠١ :األنبياء[ 
٣٠ × ١٩ = ٥٧٠ = ٢٣٩ + ١٧٣ + ١٥٨  

  .. تعين أنهم من فزِع ذلك املوقِف آمنون،ذلك املوقففنجاةُ الذين اتقَوا يف .. 
 OèΝ§ ΡçΖufdÉ© #$!©%Ï⎪⎦t #$?¨)sθ#(   ]١٢١ =  ]٧٢ :مرمي   
 ρuδèΝ ΒiÏ⎯ ùs“tí8 ƒtθöΒt×Í‹> ™u#ΒÏΖãθβt  ]١٢٦ = ] ٨٩ : النمل  

١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ١٢٦ + ١٢١  
قَدمةٌ ِلسوِقِهم إىل جهنم  م،وهكذا نرى أنَّ إحضار الظاملني حولَ جهنم جثياً.. 
 حيثُ يترافق سوقهم إىل جهنم ورداً مع حشِر املتقني إىل الرمحِن ، قبلَ الدخوِل إليها،ِورداً
  . . وقبلَ دخوِل اجلنة،وكُلُّ ذلك قبل دخوِل النار. .وفداً
 OèΟ¢ 9sΖãsóØÅuΡ¯γßΟó myθöΑt _yγy⎝©Λt _ÅWÏŠw$   ]٢٠٦=  ] ٦٨ : مرمي  
 ρu)Îβ .ä≅@ 9©ϑ£$ dsΗÏŠìÓ !©$tƒ÷Ζu$ ΧètøØ|çρβt   ]١٥٨ =  ]٣٢ :يـس   
 ùs*ÎŒs# δèΝö dsΗÏŠìÓ !©$tƒ÷Ψo$ ΧètøØ|çρβt   ]١٧٣ =  ]٥٣ :يـس  
 tΠ öθ tƒ ç à³ øt wΥ t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ’ n< Î) Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ øù uρ ∩∇∈∪ ä−θ Ý¡ nΣ uρ t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# 4’ n< Î) tΛ ©⎝ yγ y_ # YŠ ö‘ Íρ   

  ٣٣٧ = ] ٨٦ – ٨٥ : مرمي[
٤٦ × ١٩ = ٨٧٤ = ٣٣٧ + ١٧٣ + ١٥٨ + ٢٠٦  



  

٢٦٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وسوق ، هو حشر املتقني إىل اِهللا تعاىل،فورود مجيِع البشِر إىل ذلك املوقف.. 
 وكلُّ ذلك يعين أنَّ أهلَ اجلنِة مبعدون عن ، كتهيئٍة ِلدخوِلها،ارمني وروداً إىل جهنم

  .. وعن الدخوِل فيها،النار
 β Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 tβ% x. 4’ n? tã y7 În/ u‘ $ Vϑ ÷F ym $ wŠ ÅÒ ø) ¨Β ∩∠⊇∪ §Ν èO © Édf uΖ çΡ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ s) ¨? $# 

ρ¨Ρt‹x‘â #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ùÏκp$ _ÅWÏŠw$   ]٤٨٨ =  ]٧٢  – ٧١ :مرمي  
 tΠ öθ tƒ ç à³ øt wΥ t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ’ n< Î) Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# # Y‰ øù uρ ∩∇∈∪ ä−θ Ý¡ nΣ uρ t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# 4’ n< Î) tΛ ©⎝ yγ y_ # YŠ ö‘ Íρ   

  ٣٣٧ =  ]٨٦ – ٨٥ :مرمي[ 
 )Îβ¨ #$!©%Ï⎪⎥š ™y7t)sMô 9sγßΝ ΒiÏΨ¨$ #$9øsß¡ó_o©# &éρ'9s≈¯×Í7y ãt]÷κp$ Βã6öèy‰ßρβt   ]١٠١ :األنبياء[  

 =٢٣٩  
٥٦ × ١٩ = ١٠٦٤ = ٢٣٩ + ٣٣٧ + ٤٨٨  

 β نرى أنَّ قولَ اهللا تعاىل ،بعد كُلِّ هذا البيان..  Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ ω Î) $ yδ ßŠ Í‘# uρ 4 ، يعين 
فقولُ اِهللا تعاىل ال يتبدلُ . . وال يعين أبداً الدخولَ يف النار،حضور مجيِع البشِر إىل الصراط

  .. وقد رأينا سابقاً كيف أنَّ مجيع الداخلني إىل النار ال خيرجونَ منها أبداً،أبداً
 ، عدِم خلوِد بعِض أهِل الناِر يف النارلكن هناك من يذهب إىل أنّ دليلَ. .:٦٢س 

   : حبالتني– يف القرآن الكرمي –هو أنّ اخللود يف النار يأيت 
#  أي دون االقتران بكلمة ،إما جمرداً عن األبدية   - Y‰ t/ r& 4 ،  حـسب  – وهنـا 
وبالتايل فالـداخلون يف النـار مـن        . .  ال يستمر هذا اخللود إىل ما ال اية         –قوِلهم  

  .. ال خيلدون فيها– حسب هذا القول –سلمني امل
#  أي مقترناً بكلمة     ،أو متعلّقاً باألبدية   - Y‰ t/ r& 4 ،    حسب قوِلهم    – وهنا فقط – 

  ..ماذا ترد على ذلك ؟... .وهذا لغري املسلمني ولغري املوحدين. .يكون اخللود األبدي
 إلهلـي أن خيلـد    هل من املنطق والعـدل ا     . .ومن جهٍة أُخرى  . .هذا من جهة  .. 
املخلوق            لِة أعماٍل يف فترٍة زمنياية نتيجةَ حمص م إىل ما الـه      يف جهنٍة حمدودة هي حيات
 تبقى حمدودة جـداً     ،ف من اإلنس واجلن يف الدنيا     فمهما طالت حياةُ املُكلَّ   .. .الدنيا ؟ 

  ..!!!جداً وشبه معدومة مقارنةً مع اخللود األبدي 



  

٢٦٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

# كلمةُ  ..  Y‰ t/ r& 4    مبسألة   ، يف القرآن الكرمي ات     ، عندما تتعلّقفهي تعين تأكيداً حليثي 
 وال تعـين    ، وذلك يف سياق تفصيل هذه املسألة وتبياِنها       ،هذه املسألة وتفصيالً وتبياناً هلا    
فقد تعلّقت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي مبسائلَ تستحيلُ         . .سرمدية الزمان إىل ما ال اية     

  :مثالً يف قوله تعاىل. .الزمان إىل ما ال ايةعليها سرمدية 
 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Éf ó¡ tΒ # Y‘# u ÅÑ # \ ø à2 uρ $ K)ƒ Ì ø s? uρ š⎥ ÷⎫ t/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

# YŠ$ |¹ ö‘ Î) uρ ô⎯ yϑ Ïj9 šU u‘% tn ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 £⎯ à Î= ós uŠ s9 uρ ÷β Î) !$ tΡ ÷Š u‘ r& ω Î) 4© o_ ó¡ ßs ø9 $# ( ª! $# uρ 

ß‰ pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟ à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4  ]١٠٨ – ١٠٧ : التوبة[  
 ..  فالنيب   الِضرار هذا   ، يف حياته الدنيا ايةٌ من الزمان    ، واملسجد وال حيمالن   ، هلما 

# وبالتايل فكلمـة    . .وال بأي شكٍل من األشكال سرمديةً ال اية هلا         Y‰ t/ r& 4     يف هـذا  
 Ÿω óΟ النص القرآينّ  à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4          اية ة الزمان إىل ما الما تعين   ، ال تعين أبداً سرمديإن 

  .. وتفصيالً وتبياناً يف ذلك،تأكيداً على األمر اإلهلي بعدم اإلقامة يف هذا املسجد الضرار
# وكذلك األمر نراه يف دالالت كلمة ..  ´‰ t/ r& 4 ة التالية يف الصورة القرآني:  
 $ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ 

# ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $ ¸ϑŠ Ïà tã  ]٥٣ : األحزاب [.  
. .لـدنيا  كالمها له ايته يف عـامل ا       ، أم املؤمنون املعنيون   ،فسواٌء أزواج النيب    .. 

     ةُ نكِح أزواِج النيبوإمكاني ةن، من بعده ليست سرمديوبالتايل ال ، فهي تنتهي عند مو 
يالً وتبيانـاً لألمـر     إنها تعين تأكيداً وتفص   . .ميكن لكلمة أبداً أن تعين سرمديةً ال اية هلا        

  .. من بعده نكح أزواج النيب اإلهلي بعدم
# ويف ورود كلمة    ..  J‰ t/ r&            ة مـاة التالية ألكرب دليٍل على صحيف الصور ة القرآني 
  ..نذهب إليه
 ö≅ è% β Î) ôM tΡ% x. ãΝ à6 s9 â‘# £‰9 $# äο t Åz Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ |Á Ï9% s{ ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ Ä¨$ ¨Ψ9 $# (# âθ ¨Ζ yϑ tF sù 

|N öθ yϑ ø9 $# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩®⊆∪ ⎯ s9 uρ çν öθ ¨Ψ yϑ tG tƒ # J‰ t/ r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ 

t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $$ Î/  َ ]٩٥ – ٩٤ : البقرة [.  

 سيتمنى املوت واخلالص مـن العـذاب يف         ،فالظامل الذي يدخل النار من هؤالء     .. 
  : يقول تعاىل،اآلخرة



  

٢٦٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (# ÷ρ yŠ$ tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø) u‹ Ï9 $ uΖ øŠ n= tã y7 •/ u‘ ( tΑ$ s% / ä3 ¯Ρ Î) šχθ èW Å3≈ ¨Β  ]٧٧ : الزخرف [  
# ا ينفي متاماً تعلّق كلمة      وهذ..  J‰ t/ r&     اية هلا دالالت  حتملُفهي  . . بسرمديٍة ال 

 ،يف حياِتهم الـدنيا   التأكيد والتفصيل والتبيان بأنّ هؤالء وبشكٍل مطلق ال يتمنون املوت           
  ..بسبب ظلمهم وما قدمت أيديهم

. .يل سرمديةً ال اية هلا    ومن جهٍة أُخرى فإنّ اخللود يعين الثبات على املاهية وبالتا         .. 
 إنما كان ذلك من خـالل وسوسـته آلدم بـأنّ            ،فحينما أغوى إبليس آدم عليه السالم     

  .. هي شجرة اخللد بأنها،الشجرة اليت أُِمر آدم عليه السالم بعدم االقتراب منها
 šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ ω 

4’ n? ö7 tƒ  ]ويف قوِله تعاىل. ....] ١٢٠ : طـه:  

 $ tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ 9 |³ t6 Ï9 ⎯ ÏiΒ š Î= ö6 s% t$ ù# ã‚ ø9 $# ( ⎦ '⎪ Î* sù r& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒ ø: $#   
ر كجزاٍء فالنا.. ...على أنّ اخللد يعين الالاية دليٍل أكربيف هذا القول . .] ٣٤ : األنبياء[ 

  .. ولذلك يصفها اهللا تعاىل بدار اخللد، ال اية هلا،ألعداء اهللا تعاىل
 y7 Ï9≡ sŒ â™ !# t“ y_ Ï™ !# y‰ ôã r& «! $# â‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ çλ m; $ pκ Ïù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒ ø: $# ( L™ !# t“ y_ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

tβρ ß‰ ys øg s†  ]٢٨ : فصلت [.  
#  سواٌء اقترن بكلمـة      ، ال اية هلا    يعين سرمديةً  – إذاً   –فاخللود  ..  J‰ t/ r&     أم مل 
  ..يقترن ا
 وهـو أنّ عـدم      ،لو كان كالمهم صـحيحاً    .. .وحىت لو أعرضنا عن كلِّ ذلك     .. 

# االقتران بكلمة    J‰ t/ r&      القتضى ذلك عـدم خلـود       ،دليلٌ على عدم اخللود السرمدي 
قرآنية تصف خلود أهل اجلنة يف اجلنـة دون   فهناك آيات ،الكثريين من أهل اجلنة يف اجلنة     

# االقتران بكلمة  J‰ t/ r& . .نذكر منها:  
 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

šχρ à$ Î#≈ yz  ]٨٢ : البقرة [.  

 $ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM Ò u‹ ö/ $# öΝ ßγ èδθ ã_ ãρ ’ Å∀ sù Ïπ uΗ ÷q u‘ «! $# öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz    

  .] ١٠٧ : آل عمران[                                                                              



  

٢٦٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿω ß# Ïk= s3 çΡ $ ²¡ ø tΡ ω Î) !$ yγ yè ó™ ãρ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ζ pg ø: $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  ]٤٢ : األعراف [  
 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# þθ çF t6 ÷z r& uρ 4’ n< Î) öΝ Íκ Íh5 u‘ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# ( 

öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  ]٢٣ : هود [  
 £‰ tã r& ª! $# öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 $#  

    ] ٨٩ : التوبة[
 š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ èO Ì tƒ }¨ ÷ρ yŠ ö Ï ø9 $# öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  ]١١ : املؤمنون [  

# إننا ال نرى يف هذه اآليات الكرمية كلمة         ..  J‰ t/ r& . .    ّم بـأنهوبالتايل فاحتجاج
# ران بكلمة عدم االقت J‰ t/ r&  اية له سليم،ال يعين خلوداً ال غري هو احتجاج ..  
 ، تصف خلود الكافرين واملنافقني واملشركني يف النار       ،وهناك آيات قرآنية صرحية   .. 

# دون االقتران بكلمة  J‰ t/ r& ،نذكر منها :  
 Ÿω uρ tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz  ]٢١٧ : البقرة [   
 ª! $# ’ Í< uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ο ßγ ã_ Ì ÷‚ ãƒ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ( š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ÿρ ã x x. 

ãΝ èδ äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ßNθ äó≈ ©Ü9 $# Ν ßγ tΡθ ã_ Ì ÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’ n< Î) ÏM≈ yϑ è= —à9 $# 3 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( 

öΝ èδ $ pκ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz  ]٢٥٧ : البقرة [  

  ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ⎯ s9 z© Í_ øó è? öΝ ßγ ÷Ψ tã öΝ ßγ ä9≡ uθ øΒ r& Iω uρ Ν èδ ß‰≈ s9 ÷ρ r& z⎯ ÏiΒ «! $# $ \↔ ø‹ x© ( 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 4 öΝ èδ $ pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz  ]١١٦ : آل عمران [  
  $ tΒ tβ% x. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ã ßϑ ÷è tƒ y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# z⎯ƒ Ï‰ Îγ≈ x© #’ n? tã Ν Îγ Å¡ àΡ r& Ì ø ä3 ø9 $$ Î/ 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû uρ Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝ èδ šχρ à$ Î#≈ yz  ]١٧ : التوبة [  
 y‰ tã uρ ª! $# š⎥⎫ É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ u‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u‘$ tΡ tΛ ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 }‘ Ïδ 

óΟ ßγ ç6 ó¡ ym 4 ÞΟ ßγ uΖ yè s9 uρ ª! $# ( óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹ tã ×Λ⎧ É) •Β    ]٦٨ :التوبة[   



  

٢٦٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  * β Î) uρ ó= yf ÷è s? Ò= yf yè sù öΝ çλ é; öθ s% # sŒ Ï™ r& $ ¨Ζ ä. $ ¹/≡ t è? $ ¯Ρ Ï™ r& ’ Å∀ s9 9, ù= yz >‰ƒ Ï‰ y` 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. öΝ Íκ Íh5 t Î/ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ã≅≈ n= øñ F{ $# þ’ Îû óΟ Îγ Ï%$ uΖ ôã r& ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

tβρ à$ Î#≈ yz  ]٥ : الرعد [  

 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 uρ !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù ( }§ ø♥ Î/ uρ 

ç ÅÁ yϑ ø9 $#   ]١٠ : التغابن [  
  ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ô⎯ ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ • Ÿ° Ïπ −ƒ Î y9 ø9 $#  ]٦ : البينة [  
 حبجة عدم ورود ،فهل هؤالء الكفّار واملشركون واملنافقون ال خيلدون يف النار.. 

# كلمة  J‰ t/ r&  يف هذه اآليات الكرمية ؟!!!..  
# نار مقترنةً بكلمة    واآليات الكرميةُ اليت تصف خلود أهل النار يف ال        ..  J‰ t/ r& ،  هي 

  : حسب معيار معجزة إحدى الكُبر،مسألة كاملة
 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. (#θßϑn=sßuρ öΝs9 Ç⎯ä3tƒ ª!$# tÏøóu‹Ï9 öΝßγs9 Ÿωuρ öΝßγtƒÏ‰öκuÏ9 $̧)ƒÌsÛ ∩⊇∉∇∪ ωÎ) t,ƒÌsÛ 

_yγyΨΟ̈z zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$! &r/t‰Y# 4 ρu.x%βt Œs≡9Ï7y ãt?n’ #$!« „o¡ÅZ#  ]٦٣٥ = ] ١٦٩ – ١٦٨ : النساء  
  ¨β Î) ©! $# z⎯ yè s9 t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; # · Ïè y™ ∩∉⊆∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& ( ω tβρ ß‰ Åg s† $ wŠ Ï9 uρ 

ρuωŸ ΡtÁÅZ#   ]٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ] ٦٥ – ٦٤ : األحزاب  
  ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) ⎯ s9 ’ ÎΤ u Åg ä† z⎯ ÏΒ «! $# Ó‰ tn r& ô⎯ s9 uρ y‰ É` r& ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ # ´‰ ys tG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪ ω Î) $ Zó≈ n= t/ z⎯ ÏiΒ 

«! $# ⎯ Ïµ ÏG≈ n=≈ y™ Í‘ uρ 4 ⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # ´‰ t/ r&   
  ٦٥٧ = ] ٢٣ – ٢٢ : اجلـن[ 

٨٨ × ١٩ = ١٦٧٢ = ٦٥٧ + ٣٨٠ + ٦٣٥  
 )Îβ ̈#$!© 9sèy⎯z #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t  = ٤ × ١٩ = ٧٦  
 ω †sgÅ‰ßρβt ρu9ÏŠw$ ρuωŸ ΡtÁÅZ#  = ٦ × ١٩ = ١١٤  
 )Îβ ̈#$!© 9sèy⎯z #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t ρu&rãt‰£ ;mλçΝö ™yèÏ·# ∪⊆∉∩ zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$! &r/t‰Y#  =  ٢٦٦ = 
١٤ × ١٩  
 ρu&rãt‰£ ;mλçΝö ™yèÏ·# ∪⊆∉∩ zy≈#Î$Ï⎪⎦t ùÏκp$! &r/t‰Y#  = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  
 %è≅ö )ÎΤoÎ’ 9s⎯ †ägÅuΤÎ’ ΒÏ⎯z #$!« &rnt‰Ó   =٧ × ١٩ = ١٣٣  



  

٢٧٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ¨β :ويف هذه املسألة الكاملة نرى أنّ اهللا تعاىل يقول        ..  Î* sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz 

!$ pκ Ïù # ´‰ t/ r&         واصفاً من يعصي اهللا تعاىل ورسوله   ⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù … çµ s9 

u‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # ´‰ t/ r& ،    اخل لود األبدي يف نار جهنم ال ميكن        وهذا الذي يستحق
بل إنّ املسلمني العاملني بأحكام الرسالة اخلامتـة         .. أو ليس موحداً   ،اجلزم بأنه ليس مسلماً   

 ، هم أقرب من غريهم إىل معصية اهللا تعاىل ورسـوله            ،والعاملني بنقيض هذه األحكام   
 كوم يعلمـون  ، الكرميوذلك يف معيار التعريف السليم ملفهوم املعصية كما يصفه القرآنُ         

   .. وكوم مطالبني باتباعها،حقيقةَ أحكام الرسالة اخلامتة
 ،فقـط ) غري املسلمني   ( وهكذا فالزعم بأنّ اخللود األبدي يف النار هو للكافرين          .. 

 ، هو زعم يرده القرآن الكرمي مجلـةً وتفـصيالً         ،وال خيص الداخلني يف النار من املسلمني      
  .. مبنياً على جهٍل حبقيقة الكفر الذي يعين اجلحود باألحكام بعد علمهافضالً عن كونه

$  [  بالصيغة الفردية  ،ونرى أيضاً أنّ اخللود يف النار     ..  Î#≈ yz ،  # V$ Î#≈ yz  [،  مل 
 وهاهي اآليات الكرمية الـيت تـبني   ، إالّ واصفاً اخلالد يف النار– يف القرآن الكرمي  –يأِت  
  :ها مسألةً كاملةً  يف معيار معجزة إحدى الكُبر واليت نرا،ذلك
 ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ … çν yŠρ ß‰ ãn ã& ù# Åz ô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù … ã& s! uρ 

ãt‹x#UÑ Β•γÎ⎫⎥Ñ  ]٤٢١ = ] ١٤ : النساء  
 ⎯ tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ 

ρu&rãt‰£ 9sµç… ãt‹x#/¹$ ãtàÏŠϑV$  ]٥٤٤ = ] ٩٣ : النساء  
 öΝ s9 r& (# þθ ßϑ n= ÷è tƒ … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ ÏŠ ÏŠ$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ χ r' sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ζ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 4 

Œs≡9Ïš #$9ø‚Ï“÷“ß #$9øèyàÏŠΟÞ    ]٤٣٨  =] ٦٣ : التوبة  
 ã≅ sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pg ø: $# © ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθ à) −G ßϑ ø9 $# ( !$ pκ Ïù Ö≈ pκ ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™ !$ ¨Β Î ö xî 9⎯ Å™# u™ Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤ ©9 óΟ ©9 

÷ ¨ tó tG tƒ … çµ ßϑ ÷è sÛ Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9 ÷Η s~ ;ο ©% ©! t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±= Ïj9 Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅ |¡ tã ’ y∀ |Á •Β ( öΝ çλ m; uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 

ÏN≡tyϑ̈V9$# ×οtÏøótΒuρ ⎯ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ô⎯yϑx. uθèδ Ó$Î#≈yz ’Îû Í‘$̈Ζ9$# (#θà)ß™uρ ¹™!$tΒ $VϑŠÏΗxq yì©Üs)sù óΟèδu™!$yèøΒr&    
  ١١٦٢ = ] ١٥ : حممد[

١٣٥ × ١٩ = ٢٥٦٥ = ١١٦٢ + ٤٣٨ + ٥٤٤ + ٤٢١  



  

٢٧١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ã≅ sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pg ø: $# © ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθ à) −G ßϑ ø9 $# ( !$ pκ Ïù Ö≈ pκ ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™ !$ ¨Β Î ö xî 9⎯ Å™# u™ Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤ ©9 óΟ ©9 

÷ ¨ tó tG tƒ … çµ ßϑ ÷è sÛ Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9 ÷Η s~ ;ο ©% ©! t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±= Ïj9 Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅ |¡ tã ’ y∀ |Á •Β ( öΝ çλ m; uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 

#$9V¨ϑyt≡NÏ ρuΒtóøÏtο× ΒiÏ⎯ ‘§5hÍκÍΝö ( .xϑy⎯ô δèθu zy≈#Î$Ó ûÎ’ #$9Ζ¨$‘Í  = ٥٢ × ١٩ = ٩٨٨  
 ،ال يأيت إالّ متعلّقاً باخللود يف النار) ذه الصيغة الفردية ( إننا نرى أنّ اخللود .. 

 فعلى الرغم من وصِف اهللا تعاىل ،من سورة حممد ) ١٥( قيقة يف اآلية وتتجلّى هذه احل
 نرى أنه فور االنتقال إىل وصف اخللود يف النار ،للخالدين يف اجلنة ونعيمها بصيغة اجلمع

 ليعود الوصف إىل صيغة اجلمع يف تبيان بعض جزئيات ما ،يتحول الوصف إىل صيغة املفرد
  ..اريتلقاه أهل النار يف الن

. ......öΝ çλ m; uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ ¨V9 $# ×ο t Ï øó tΒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ ( ô⎯ yϑ x. uθ èδ Ó$ Î#≈ yz ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# 

(#θ à) ß™ uρ ¹™ !$ tΒ $ VϑŠ ÏΗ xq yì ©Ü s) sù óΟ èδ u™ !$ yè øΒ r&  ..  
يأت متعلّقاً مبعصية  ،)بصيغة املفرد هذه ( ونرى أيضاً أنّ وصف اخللود يف النار .. 

 ومبقارنة هذا ، ومبحاددة اهللا تعاىل ورسوله ، وبقتل املؤمن عمداً، تعاىل ورسوله اهللا
  اخللود مع نعيم اجلنة واخللود فيها والذي يناله املتقون الذين يتجنبون املعاصي والذنوب

  ã≅ sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pg ø: $# © ÉL ©9 $# y‰ Ïã ãρ tβθ à) −G ßϑ ø9 $# ( . .  
بل . . وليس خاصاً برسالة حمددة دون غريها،أو غريهوكلُّ ذلك ال يستثىن فيه املسلم 

$ إنّ يف تعلِّق هذه النصوص القرآنية مجيعها اليت حتوي الكلمتني  Î#≈ yz ،  # V$ Î#≈ yz  
 بياناً قرآنياً يسقط مزاعم من ،باخللود يف النار من خالل املعاصي والذنوب وعدم التقوى

 وبياناً مفاده أنه حىت ،خلون النار سيخرجون منهايذهب إىل أنّ عصاة املسلمني الذين يد
  .. كون الكفر يقتضي املعصية وينتج عنها،الكافر خيلد يف النار لكونه عاصياً

وبالتايل . . حينما يستحق اخللود بعمله هذا،إذاً العاصي واملذنب خيلد يف النار.. 
 هو زعم باطلٌ يرده القرآن الكرمي ،فالزعم باستثناء املسلم الداخل يف النار من اخللود فيها

 ، وهو حماولة يائسة إلثبات صحة بعض الروايات املناقضة لكتاب اهللا تعاىل،من أساسه
⎯)  :وهذا يشابه ما افتراه أهلُ الكتاب على اهللا تعاىل حينما قالوا s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& 

Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4   ]٨٠ :البقرة[ ..  



  

٢٧٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، أعمال اإلنسان يف حياِته الدنيا حمصلِة النار ودخول اجلنة هو نتيجةُودخول.. 
يدخلُ النار خالداً فحينما ختف موازين اإلنسان يف اآلخرة . .ه عمٍل دون غِريوليس نتيجةَ

  .. وال خيرج منها أبداً،فيها
 ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ç Å£ yz öΝ ßγ |¡ àΡ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ tβρ à$ Î#≈ yz   

  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ =  ]١٠٣ :املؤمنون[ 
 كمحصلٍة ألعماٍل ،أما بالنسبة حلقيقِة العدل اإلهلي يف خلود أهل جهنم يف جهنم.. 

 فإنّ ذلك يتعلّق بالعلم ،قاموا ا يف حيام الدنيا احملدودة جداً مقارنةً مع اخللود يف اآلخرة
 وبأنه لو عاش حياةً دنيا تستمر إىل ،لَق حول حقيقِة من استحق اخللود يف جهنماإلهلي املُط
 لن تكونَ أفضلَ من النتيجة اليت وصلَ – املفترضة – فإنّ نتيجةَ حمصلِة أعماله ،ما ال اية

  ..إليها يف حياته احملدودة اليت اُمتحن ا
 يف حياِته الدنيا إنما يكون ذلك عن علٍم مطلَق اُهللا تعاىل حينما يقدر عمر اإلنسان.. 

  ..غِري حمكوم بقيود الزمان واملكان اليت حتكمنا حنن املخلوقات
 وقمنا ،لو أخذنا كأساً من ماِء البحر. .ولتقريب الصورة الذهنية يف هذه املسألة.. 

 وبعد ذلك ، ) H2O  (:بتحليل مكونات ماِء الكأِس ووصلنا إىل أنّ هذا املاء يتكون من
هذا على . .هل إطالقُنا هلذه النتيجة سليم أم ال ؟. .أطلقنا هذه النتيجةَ على كُلّ مياه البحر

 ، حقيقِة املخلوقاِت املُكَلَّفة فكيف إذاً بعلم اهللا تعاىل املُطلَق حولَ،مستوى علمنا احملدود
  .. ما ال ايةوبإمكانيِة ما ستفعلُه فيما لو اُمتحنت امتحاناً يستمر إىل

حبيث تكون حمـصلةُ     ،ه اإلنسان تقديراً يحيطُ به علم اهللا تعاىل وحكمت        قُدر عمر . .إذاً.. 
ه فيمـا لـو     عمِل وعن حمصلِة    ،ذاِته اليت خيرج ا من حياِته الدنيا معربةً عن حقيقة           هأعماِل

ت حياتايةه إىل استمر ما ال...   
وعاش من  ،إىل احلياِة الدنياعاد بعد موته   اإلنسانَ أنَّ– جدالً –فرضنا ولو .. 

 اليت ه يف عودته املفترضة أفضلَ من النتيجة فلن تكونُ نتيجةُ امتحاِن،فيهاجديد ممتحناً 
. .ته املُطلقةكم وكلُّ ذلك حييطُ به علم اهللا تعاىل الكاشف وح، امتحاِنه األوليفخرج ا 

   ..الية بيانٌ يف ذلكويف املسألة الكاملة الت



  

٢٧٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu9sθö ‘âŠ–ρ#( 9sèy$Šßρ#( 9Ïϑy$ Ξçκåθ#( ãtΨ÷µç ρu)ÎΞ¨κåΝö 9s3s≈‹É/çθβt    ]عام  ١٩٠ =  ]٢٨ :األن
 =١٠ × ١٩  

أولئك حىت و. . فإنّ اهللا تعاىل يبلغه منهجه، وإلقامِة احلجة البالغة على اإلنسان..
. .حتى أولئك. .مسرفون ولن يتبعوا منهجهالذين يعلم اُهللا تعاىل بعلمه الكاشف أنهم 

للمنهج ال مينع من تبليِغهم هذا هؤالء املُسرفني اتباع فعدم . . تعاىل منهجهيبلغهم اُهللا
 اليت ،هذا ما نراه يف املسألِة الكاملة التالية. . إلقامِة احلجة البالغة عليهم وذلك،املنهج

# ãβاً القيمة العددية لكلمة عشر ضعفقيمتها العددية تساوي تسعةَ  u™ ö à) ø9 $#   الذي هو
  ..منهج الرسالة اخلامتةجوهر 
 &rùsΨoÒôÌ>Ü ãtΖ3äΝã #$!%eÏ2òt ¹|øs·$ &rβ 2àΖFçΟó %sθöΒY$ Β•£ôÎùÏ⎫⎥š   ]٥ :الزخرف [  =

٢٨٣ 

 %è≅ö ùsT¬ #$:øtçf¤πè #$9ø6t≈=Îótπè ( ùs=nθö ©x$!™u 9sγy‰y13äΝö &rdøΗuèÏ⎫⎦t   ]٢٦٨=  ] ١٤٩ :األنعام  

٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٦٨ + ٢٨٣  
 #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩  

 ùs=nθö ©x$!™u 9sγy‰y13äΝö &rdøΗuèÏ⎫⎦t   = ٧ × ١٩ = ١٣٣  
 سواٌء من اليهود أم من بعض –ومشكلةُ الذين زعموا عدم خلوِدهم يف جهنم .. 

 اهللا تعاىل الذين أُنزل  أنهم زعموا ذلك ليس من باب إدراك دالالت منهج–املسلمني 
 إنما من باب ، وليس من باب تصورهم للعدل اإلهلي الذي انطَلَقْت منه يف سؤاِلك،عليهم

 – مهما عمل –فهم يف الوقت ذاته يزعمون أنّ اآلخر . .احتكاِر اخلالص وإنكاِر اآلخر
كلُّ .. . النارمهما عملوا لن خيلدوا يف وأنهم ،ولن يدخلَ اجلنةهو من سيخلد يف النار 

  ..تلك األوهام واألمثال يدحضها احلق الذي جاء من عند اهللا تعاىل
 ρuωŸ ƒt'ù?èθΡt7y /ÎϑyVs≅@ )Îω _Å∞÷Ψo≈7y /Î$$9øsy,dÈ ρu&rmô¡|⎯z ?sø¡Å·#   ]٣٣ :الفرقان[  = 
١٤ × ١٩ = ٢٦٦   

أمل تِرد يف . .ت قُلْت ال خروج من الناِر وال حتى بشفاعِة أي من املخلوقا:٦٣س 
 ،فكيف توفِّق بني ما تذهب إليه. .كتاِب اهللا تعاىل نصوص قُرآنيةٌ تشري إىل الشفاعة

  ..؟. .وبني دالالِت هذه النصوص القرآنية



  

٢٧٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تدلُّ يف ظاهِر صياغِتها اللغويِة على ،يف كتاِب اِهللا تعاىل نصوص قُرآنيةٌ. .نعم.. 
 أنه ال ،يف ِكتاِب اِهللا تعاىل نصوص قُرآنيةٌ تبين ِبشكٍل جلي. .وباملقاِبل. .وجوِد شفاعة

وهذا ما يدفعنا ِلتدبِر هذه النصوِص حبيثُ خنرج . .شفاعةَ أبداً تبدأُ مقدماتها يف اآلخرة
  .... .بنتيجٍة حتِملُها هذه النصوص كلُّها

صوِص من مناظِري دالالِت آياِت كتاِب وقبل كلِّ ذلك ال بد من النظِر إىل هذه الن.. 
  .. وبعِني فلسفِة الثواِب والعقاِب اليت حيملُها ِكتاب اِهللا تعاىل،اِهللا تعاىل
 تؤكِّد يف مجمِلها فرديةَ ، ومعايري واضحةٌ جليةٌ،يف ِكتاِب اهللا تعاىل نواميس ثابتةٌ.. 

ويف املسألِة الكاملِة التاليِة . .ِه على هذا السعي وجزاِئ،اإلنساِن واستقالليته يف نتيجِة سعِيِه
  . .دليلٌ على ذلك
 ω r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& ∩⊂∇∪ β r& uρ }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™ ∩⊂®∪ ¨β r& uρ … çµ uŠ ÷è y™ 

™yθô∃t ƒãt“3 ∪⊃⊆∩ OèΝ§ †ägø“t1µç #$9øfy“t#!™u #${Fρ÷ûn’4  ]٢٧  ×١٩ = ١٣٥ = ] ٤١ – ٣٨ : النجم  
 نراها مسألةً كاملةً داخـلَ      ،وجوهر هذه احلقيقِة اليت تضيئُها هذه املسألةُ الكاملةُ       .. 

  ٥ × ١٩ = ٩٥ =  ρu&rβ 9©Šø§} 9Ï∼MΣ¡|≈⎯Ç )Îω Βt$ ™yët©4  ..هذه املسألة
  ولذلك نرى يف كتاِب اِهللا تعاىل أنَّ اآلياِت الكرميةَ احلاملةَ للعبارِة القرآنيِة .. 
 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 4 ،رمسألةٌ كاملةٌ يف معياِر معجزِة إحدى الكُب .  .  

 ö≅ è% u ö xî r& «! $# © Èö ö/ r& $ |/ u‘ uθ èδ uρ > u‘ Èe≅ ä. &™ ó© x« 4 Ÿω uρ Ü= Å¡ õ3 s? ‘≅ à2 C§ ø tΡ ω Î) $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ 

â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 4 §Ν èO 4’ n< Î) / ä3 În/ u‘ ö/ ä3 ãè Å_ ó £∆ / ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. ÏµŠ Ïù tβθ à Î= tG øƒ rB    

   ٨٠٠ = ] ١٦٤ : األنعام[
 Ç⎯ ¨Β 3“ y‰ tF ÷δ $# $ yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰ tG öκ u‰ ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ¨≅ |Ê $ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒ tƒ $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ 

ρÍ—ø‘u &éz÷t“3 3 ρuΒt$ .äΖ¨$ Βãèy‹jÉ/Î⎫⎦t myL®©4 Ρt6öèy]y ‘u™ßθωZ  ]٦١٧ = ] ١٥ : اإلسراء   
 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t ÷z é& 4 β Î) uρ äí ô‰ s? î' s# s) ÷W ãΒ 4’ n< Î) $ yγ Î= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ ÷Ζ ÏΒ Ö™ ó© x« öθ s9 uρ 

tβ% x. # sŒ #’ n1 ö è% 3 $ yϑ ¯Ρ Î) â‘ É‹Ζ è? t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† Ν åκ ®5 u‘ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ⎯ tΒ uρ 4’ ª1 t“ s? 

ùs*ÎΡ¯ϑy$ ƒtIt”u1ª’4 9ÏΖuø¡ÅµÏ⎯ 4 ρu)Î<n’ #$!« #$9øϑyÁÅç   ]٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ] ١٨ : فاطر   



  

٢٧٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 β Î) (#ρ ã à õ3 s?  χ Î* sù ©! $# ;© Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿω uρ 4© yÌ ö tƒ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t ø ä3 ø9 $# ( β Î) uρ (#ρ ã ä3 ô± n@ çµ |Ê ö tƒ 

öΝ ä3 s9 3 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 3 §Ν èO 4’ n< Î) / ä3 În/ u‘ öΝ à6 ãè Å_ ö ¨Β Ν ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? 4 

)ÎΡ¯µç… æt=ÎŠΟ7 /Î‹x#NÏ #$9Á‰ßρ‘Í   ]٩٣٩ = ] ٧ : الزمر  
١٧٥ × ١٩ = ٣٣٢٥ = ٩٣٩ + ٩٦٩ + ٦١٧ + ٨٠٠  

 ال بد أنْ يكونَ له ،نسانُفإنَّ أي شفاعٍة من املمكن أنْ ينتفع ِبها اإل. .من هنا.. 
 β. .فاملسألةُ الكاملةُ. .وجه من املسامهِة يف سبيِلها r& uρ }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™   

فال بد من سعٍي يقوم ِبه اإلنسانُ . .تقتضي ذلك. .٥ × ١٩ = ٩٥ =  ]٣٩ :النجم[  
  ..املنتفع ِبهذه الشفاعة

 .. اللغوي منه الشفاعةُ،) ع ، ف،ش( إنَّ اجلَذر قَّتيف ، الذي اُشت هدالالت تدور 
ويف ِكتاِب .... .وبالتايل فالشفاعةُ مزاوجةٌ بني أمرين. . مبعىن خالِف الوتر،إطاِر الزوج

 حيث سعى ، بأنها مزاوجةٌ بني إرادٍة طاهرٍة للمشفوِع له،اِهللا تعاىل تدرك دالالت الشفاعة
 ولكنه لَم يستطع إجناز هذا العمِل يف حياِته ،نيا من خالِلها إىل عمٍل خيٍريف حياِتِه الد

 وبني دعاِء الشاِفِع ِبرفِع مراِد املشفوِع له إىل مستوى العمِل املأجوِر يف ِميزاِن ،الدنيا
 هي وجه ،دنيافهذه اإلرادةُ الطاهرةُ اليت سعى ِبها اإلنسانُ يف حياِته ال. .ِحساِبِه يف اآلخرة

 اليت زوجها ، وهي الزوج األولُ من زوجي الشفاعة،مسامهِتِه يف االنتفاِع من الشفاعة
  ..اآلخر دعاُء الشافع

ويف اآلخرِة يتم قَبولُ . . وليس يف اآلخرة،فالشفاعةُ مقدماتها يف الدنيا. .وهكذا.. 
 أو يتم ، مع دعاِء الشاِفع، صاِحبها يف حياِتِه الدنيامزاوجِة هذه اإلرادِة الطاهرِة اليت أرادها

  .. حيثُ يعلم اُهللا تعاىل ذلك، وفق معايري تتعلّق ِبصدِق إرادِة املشفوِع له،عدم قَبوِلها
 ال يوجد له ،من هنا نرى أنَّ الظاملَ الذي لَم تتجه إرادته يف حياِته الدنيا حنو اخلري.. 

ليس ) اإلرادةَ الطاهرةَ يف احلياِة الدنيا ( ألنَّ زوج الشفاعِة األولَ . .شفيع يطاع
الشفاعةُ ال يقبلُها .... .ناقصة – بالنسبِة للظاملني –لشفاعِة  وبالتايل فمعادلةُ ا،موجوداً

 ويرضى عنها على أنها أهلٌ ِلتكونَ زوجاً من ،اُهللا تعاىل إالَّ ِلمن يعلم ِصدق إرادِته
 ، حيث كانَ أصحابها مشفقونَ من خشيِة اِهللا تعاىل يف حياِتِهم الدنيا،وجي الشفاعةز



  

٢٧٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

هذه احلقيقةُ نراها ... .. ويشهدونَ باحلق وهم يعلمون،ومتخذونَ عند اِهللا تعاىل عهداً
  ..واضحةً جليةً يف املسألِة الكاملِة التالية

 Βt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t ΒÏ⎯ô qxΗÏŠΟ5 ρuωŸ ©xÏ‹ì8 ƒãÜs$íä  ]١٩٦ =  ]١٨ : غافر   
 Βt$ ΒÏ⎯ ©xÏ‹ì? )Îω ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï )ÎŒøΡÏµÏ⎯ 4  ]١٤٠ =  ]٣ : يونس   
 ρuωŸ „o±ôxèãθχš )Îω 9Ïϑy⎯Ç #$‘ö?sÓ|©4 ρuδèΝ ΒiÏ⎯ô zy±ôŠuGÏµÏ⎯ Βã±ôÏ)àθβt  ]٢٨ : األنبياء [ 

 =٢٧٣   
 ω ƒtϑô=Î3äθβt #$9±¤x≈èyπs )Îω Βt⎯Ç #$Bªƒs‹x ãÏΖ‰y #$9§q÷Ηu≈⎯Ç ãtγô‰Y#  ]٢٥٢ = ] ٨٧ : مرمي   
 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# z© ÅÌ u‘ uρ … çµ s9 Zω öθ s%   

   ٢٨٦ = ] ١٠٩ : طـه[ 
 ρuωŸ ?sΖxìß #$9±¤x≈èyπè ãÏΨ‰yνç…ÿ )Îω 9Ïϑy⎯ô &rŒÏχš 9sµç… 4  ]١٨٤ = ] ٢٣ : سـبأ   
 Ÿω uρ à7 Î= ôϑ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ⎯ tΒ y‰ Íκ y− Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝ èδ uρ 

ƒtèô=nϑßθβt  ]١٨ × ١٩ = ٣٤٢ = ] ٨٦ : الزخرف   
 * / x. uρ ⎯ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω © Í_ øó è? öΝ åκ çJ yè≈ x x© $ º↔ ø‹ x© ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $# 

9Ïϑy⎯ „o±t$!™â ρuƒtöÌy©#  ]٤١٧=  ] ٢٦ : النجم  
٢٠٩٠ = ٤١٧ + ٣٤٢ + ١٨٤ + ٢٨٦ + ٢٥٢ + ٢٧٣ + ١٤٠ + ١٩٦ = 

١١٠ × ١٩  
 πولو أخذنا من هذه املسألِة الكاملِة النصوص اليت حتملُ كلمةَ ..  yè≈ x ¤±9 $#  بأل 
 ،نا أمام مسألٍة كاملٍة لرأينا أن، حيثُ تصور هذه النصوص امتالك الشفاعِة ونفعها،التعريف

 πقيمتها العدديةُ تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة  yè≈ x ¤±9 $# . .  
 ω ƒtϑô=Î3äθβt #$9±¤x≈èyπs )Îω Βt⎯Ç #$Bªƒs‹x ãÏΖ‰y #$9§q÷Ηu≈⎯Ç ãtγô‰Y#   ]٢٥٢ = ] ٨٧ :مرمي   
 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ω ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ô⎯ tΒ tβ ÏŒ r& ã& s! ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# z© ÅÌ u‘ uρ … çµ s9 Zω öθ s%   

   ٢٨٦ =  ]١٠٩ :طـه[  
 ρuωŸ ?sΖxìß #$9±¤x≈èyπè ãÏΨ‰yνç…ÿ )Îω 9Ïϑy⎯ô &rŒÏχš 9sµç… 4   ]١٨٤ =  ]٢٣ :سـبأ   
 Ÿω uρ à7 Î= ôϑ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈ x ¤±9 $# ω Î) ⎯ tΒ y‰ Íκ y− Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝ èδ uρ 

ƒtèô=nϑßθβt  ]١٨ × ١٩ = ٣٤٢ =  ]٨٦ : الزخرف   



  

٢٧٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٥٦ × ١٩ = ١٠٦٤ = ٣٤٢ + ١٨٤ + ٢٨٦ + ٢٥٢  
 #$9±¤x≈èyπ   =٥٦  

 ..هاإلنساِن وغايت داإلرادةُ قَص لُ إىل ، دونَ العمِل باألسباب،وملا كانتحيث تتحو 
وبالتايل فما . . اإلنسانيةها النفس فإنَّ ساحت،حتقيِقهامشيئٍة من خالِل تفاعِلها مع أسباِب 
  .. . أم مل يبِده، سواٌء أبداه،يريده اإلنسانُ يف نفِسِه سيحاسب عليه

 والذي سيحاسب ،من هنا فالظاملُ الذي ملْ تتجه إرادته يف حياِته الدنيا حنو اخلري.. 
 – ألولَ ألنَّ زوج الشفاعِة ا، ال تنفعه شفاعةُ أحٍد، على ما دار يف نفِسه،يف اآلخرة
  . . ليس موجوداً–بالنسبِة له 
 املُكونةُ من آيٍة كرميٍة تؤكِّد احلساب يف ،هذا ما توكِّده لنا املسألةُ الكاملةُ التالية.. 

 الذي ، ومن النص األوِل من املسألِة الكاملِة قبل السابقة،اآلخرة على ما يدور يف النفس
  .. من الشفاعةيؤكِّد عدم انتفاِع الظاملني

 °! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 β Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è? 

Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ã Ï øó u‹ sù ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« íƒ Ï‰ s%      
   ٧١٦ = ] ٢٨٤ : البقرة[

 Βt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t ΒÏ⎯ô qxΗÏŠΟ5 ρuωŸ ©xÏ‹ì8 ƒãÜs$íä   ]١٩٦ =  ]١٨ :غافر   
٤٨ × ١٩ = ٩١٢ = ١٩٦ + ٧١٦  

العباراِت  مع ،ولو أخذنا اآليةَ الكرميةَ املُصورةَ ِللحساِب على ما يدور يف النفس.. 
 أصحاِب اإلرادة الطاهرة يف اليت تصور االستثناءات اليت تبني استفادةَالقرآنيِة اتزأِة 
 تؤكِّد صحةَ ما ، لوجدنا أنفسنا أمام مسالٍة كاملٍة، من الشفاعِة يف اآلخرة،حياِتهم الدنيا
  ..نذهب إليه
 °! $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 β Î) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρ r& çνθ à ÷‚ è? 

Ν ä3 ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ã Ï øó u‹ sù ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« íƒ Ï‰ s%      

   ٧١٦ =  ]٢٨٤ :البقرة[ 
 )Îω ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï )ÎŒøΡÏµÏ⎯ 4   ]٧٦ =  ]٣ :يونس   
 )Îω 9Ïϑy⎯Ç #$‘ö?sÓ|©4 ρuδèΝ ΒiÏ⎯ô zy±ôŠuGÏµÏ⎯ Βã±ôÏ)àθβt   ]٢٠٥ =  ]٢٨ :األنبياء   



  

٢٧٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 )Îω Βt⎯Ç #$Bªƒs‹x ãÏΖ‰y #$9§q÷Ηu≈⎯Ç ãtγô‰Y#   ]١٦٣ = ] ٨٧ :مرمي   
 )Îω Βt⎯ô &rŒÏβt !s&ã #$9§q÷Ηo≈⎯ß ρu‘uÌÅ©z 9sµç… %sθöωZ   ]١٥٠ =  ]١٠٩ :طـه   
 )Îω 9Ïϑy⎯ô &rŒÏχš 9sµç… 4   ]٤٣ =  ]٢٣ :سـبأ   
 )Îω Βt⎯ −yκÍ‰y /Î$$9øsy,dÈ ρuδèΝö ƒtèô=nϑßθβt   ]١٤٧ =  ]٨٦ :الزخرف  
 )Îω ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï &rβ ƒt'ùŒsβt #$!ª 9Ïϑy⎯ „o±t$!™â ρuƒtöÌy©#   ]١٧٢=  ] ٢٦ :النجم  

٨٨ × ١٩ = ١٦٧٢ = ١٧٢ + ١٤٧ + ٤٣ + ١٥٠ + ١٦٣ + ٢٠٥ + ٧٦ + ٧١٦  
 مسألةً كاملةً ،ولذلك نرى يف اآليِة الكرميِة املُصورِة ِلمحاسبِة ما يدور يف النفِس.. 

املُحاسبةت وَء على جانيبأم العذاب،سواٌء الغفران. .لقي الض ..  
 ùs‹uóøÏã 9Ïϑy⎯ „o±t$!™â ρuƒãèy‹jÉ>Ü Βt⎯ „o±t$!™â 3  = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  

 بأن ينِذر ويبين حقيقةَ عودِة الشفاعِة إىل اهللا  يأمر اُهللا تعاىل رسولَه ..ولذلك.. 
هذا . .تنفعهم الشفاعةُ ألنهم ملْ ميلكوا إرادةً طاهرةً يف حياِتهم الدنيا وأنَّ الظاملني ال ،تعاىل

  ..ما تبينه لنا املسألةُ الكاملةُ التالية
 ö‘ É‹Ρ r& uρ Ïµ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ èù$ sƒ s† β r& (# ÿρ ã t± øt ä† 4’ n< Î) óΟ Îγ În/ u‘   }§ øŠ s9 Ο ßγ s9 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ @’ Í< uρ Ÿω uρ 

©xÏ‹ìÓ 9©èy=¯γßΝö ƒtG−)àθβt  ]٤٣٥ = ] ٥١ : األنعام   
 öΝ èδ ö‘ É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Ïπ sù Î— Fψ $# ÏŒ Î) Ü>θ è= à) ø9 $# “ t$ s! Ì Å_$ uΖ pt ø: $# t⎦⎫ Ïϑ Ïà≈ x. 4 $ tΒ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq 

ρuωŸ ©xÏ‹ì8 ƒãÜs$íä  ]٤٧٧ = ] ١٨ : غافر  
٤٨ × ١٩ = ٩١٢ = ٤٧٧ + ٤٣٥  

$  :القرآنية بارةَأنَّ العنرى  ،ويف هذه املسألِة الكاملِة..  tΒ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 5ΟŠ ÏΗ xq Ÿω uρ 

8ì‹ Ï x© äí$ sÜ ãƒ  قرآينٍّ آخر أنَّ الظاملني الذين مل ميتلكوا ،تتكاملُ مع نص ؤكِّديف مسألٍة ت 
 ولذلك فهم ، ال يوجد هلم يف اآلخرِة محيم وال شفيع يطاع،إرادةً خيرةً يف حياِتهم الدنيا

  ..ذِه احلقيقِة يف اآلخرةيعترفون ِبه
 Βt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t ΒÏ⎯ô qxΗÏŠΟ5 ρuωŸ ©xÏ‹ì8 ƒãÜs$íä   ]١٩٦=   ]١٨ :غافر   
 ùsϑy$ 9sΖu$ ΒÏ⎯ ©x≈ÏèÏ⎫⎦t ∪⊃⊃⊇∩ ρuωŸ ¹|‰Ïƒ,@ qxΗÏ⎧Λ8   ]١٨٤ = ] ١٠١  – ١٠٠ : الشعراء  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١٨٤ + ١٩٦  



  

٢٧٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، يف اآلخرِة بأنهم ال ينفعهم شفيع وال محيمالنص القرآينُّ احلاملُ العتراِفِهمو.. 
. . ال تنفع إالّ ملن أذنَ اُهللا تعاىل له،يتوازنُ مع نص قُرآينٍّ يبين لنا أنَّ الشفاعةَ ِعند اهللا تعاىل

  . .أي ِلمن عِلم اُهللا تعاىل ِصدق إرادِته
 ùsϑy$ 9sΖu$ ΒÏ⎯ ©x≈ÏèÏ⎫⎦t ∪⊃⊃⊇∩ ρuωŸ ¹|‰Ïƒ,@ qxΗÏ⎧Λ8    ]١٨٤ =  ]١٠١  – ١٠٠ :الشعراء  
 ρuωŸ ?sΖxìß #$9±¤x≈èyπè ãÏΨ‰yνç…ÿ )Îω 9Ïϑy⎯ô &rŒÏχš 9sµç… 4   ]١٨٤ =  ]٢٣ :سـبأ   

 إنْ مل تكن ِلهذِه الشفاعِة مقدمات من ،فالنفس يف اآلخرِة ال تقبلُ منها شفاعةٌ أبداً.. 
  .. وأذنَ ِبها، ورضي اُهللا تعاىل عنها،اِته الدنياإرادٍة طاهرٍة أرادها املشفوع له يف حي

 (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ 

ΒÏ]÷κp$ ãt‰ôΑ× ρuωŸ δèΝö ƒãΖÁ|ãρβt  ]٤٩٥ = ] ٤٨ : البقرة   
 * / x. uρ ⎯ ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω © Í_ øó è? öΝ åκ çJ yè≈ x x© $ º↔ ø‹ x© ω Î) .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $# 

9Ïϑy⎯ „o±t$!™â ρuƒtöÌy©#  ]٤١٧ = ] ٢٦ : النجم  
٤٨ × ١٩ = ٩١٢ = ٤١٧ + ٤٩٥  

 ِلِعلِْمه جلَّ وعال ، إالَّ ملن أذنَ اُهللا تعاىل ِبها،والنفس يف اآلخرةُ ال تنفَعها شفاعةٌ.. 
  ..طاهرِة اليت أرادها املشفوع له يف حياِتِه الدنياِبحقيقِة اإلرادِة ال

 (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã <§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγ ãè xΖ s? 

©xx≈èyπ× ρuωŸ δèΝö ƒãΖÇ|çρβt  ]٤٧٩ = ] ١٢٣ : البقرة   
 Ÿω uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô⎯ yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 4 #© ¨L ym # sŒ Î) tí Ìh“ èù ⎯ tã óΟ Îγ Î/θ è= è% (#θ ä9$ s% 

Βt$Œs# %s$Αt ‘u/š3äΝö ( %s$9äθ#( #$9øsy, ̈( ρuδèθu #$9øèy?Í’ #$9ø3s6Îç   ]٥٦٦ = ] ٢٣ : سـبأ  
٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ٥٦٦ + ٤٧٩  

 ال ،دماتها يف اآلخرة وكلُّ شفاعٍة تبدأُ مق،وهكذا فالشفاعةُ مقدماتها يف الدنيا.. 
  . .تنفع املشفوع له أبداً

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ÏΡ r& $ £ϑ ÏΒ Ν ä3≈ oΨ ø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ 

zä#©'× ρuωŸ ©xx≈èyπ× 3 ρu#$9ø3s≈Ïãρβt δèΝã #$9à©≈=ÎΚãθβt  ]٥٠٥ = ] ٢٥٤ : البقرة   
 ùsϑy$ ?sΖxèãγßΟó ©xx≈èyπè #$9±¤≈ÏèÏ⎫⎦t  ]١٧٩ = ] ٤٨ : املدثر  

٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ = ١٧٩ + ٥٠٥  



  

٢٨٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯ فقولُه تعاىل ..  ÏiΒ È≅ ö7 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù ، يعين ال  وجددأُ فيهيبي بيع، 
 نتيجِة بيِعِهم يف حياِتِهم  علىاآلخرة وسيحاسبون يف ،فالناس يف حياِتِهم الدنيا يبيعون

 Ÿωوقوله تعاىل . .الدنيا uρ ×' ©# äz ، يعين وال  وجدلّة تبدأُ فيهتفاخللّةُ كانت بني ،خ 
  . . خرياً كان ذلك أم شراً، وسيقطف الناس مثارها يف اآلخرِة،الكثريين يف احلياِة الدنيا

 Ÿωوكذلك فإنَّ قولَه تعاىل ..  uρ ×π yè≈ x x© 3   يعين وال وجدشفاعةٌ تبدأُ فيهت. .
 إنْ ، يقطف اإلنسانُ مثارها يف اآلخرة، من إرادة طاهرة،فالشفاعةُ مقدماتها يف احلياِة الدنيا

  . . ِلترتِفع إىل مستوى العمِل املأجور،أذنَ اُهللا تعاىل أن تزاوج مع دعاِء الشافِع
    . .ةً بسعي اإلنساِن يف حياِته الدنيا فقولُه تعاىلوبذلك تكونُ نتيجةُ الشفاعِة متعلّق.. 
 ρu&rβ 9©Šø§} 9Ï∼MΣ¡|≈⎯Ç )Îω Βt$ ™yët©4  ]ال . .٥ × ١٩ = ٩٥ =  ]٣٩ : النجم ناموس

 ال ،لذلك فالذين ال ميتلكونَ إرادةً طاهرةً لعمِل اخلِري يف حياِتهم الدنيا. . وال يتغير،يتبدلُ
  ..وهذا ما تبينه هذه املسألةُ الكاملةُ بشكٍل واضح. .عنيتنفعهم شفاعةُ الشاف

 فساحتها قبلَ ..هذِه هي حدود الشفاعِة كما ندِركُها من دالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل ..
ونرى من خالِل هذه الدالالِت أنَّ الشفاعةَ ال تعين أبداً . . أو إىل اجلنة،الدخوِل إىل الناِر
  ..آيات ِكتاِب اِهللا تعاىل متكاملةٌ متعاضدةٌ يف تصويِر أحكَاِم اِهللا تعاىلف. .اخلروج من النار

هل ترى ِمن ِصلٍَة بني عاِمل الدنيا وعاِمل . . وفق منهِجك البحثي هذا:٦٤س 
 أو ،هل نستطيع حسم األمِر يف مسألِة مساِع أصحاِب القبوِر لنا. .مبعىن آخر. .الربزخ

  .. عدِم مساِعِهم ؟
   يتوقَّف أوالً على إدراِكنا ِللفارِق بني دالالِت كلمِة ،إدراك اإلجابِة على هذا السؤال.. 
 ÝV≡ uθ øΒ F{ $# 4  وبني دالالِت كلمِة ، يف ِكتاِب اِهللا تعاىل  4’ tA öθ yϑ ø9 $#  ..  

≡ ÝVكلمةُ ..  uθ øΒ F{ $# 4  ها واسعة،يف ِكتاِب اِهللا تعاىلاإلمياينَّ تشملُ ا، دالالت ملوت، 
 وذلك ال يشترطُ ، مبعىن فقدان الصلِة مع اِهللا تعاىل والقُرىب منه جلَّ وعال،وفقدانَ الروح

 ، موت احلياِة اإلميانيِة– فيما تصوره –أي تصور . .فقدانَ اإلنساِن ِلعنصِر احلياِة يف جسِده
  . . أم مل يغاِدرها،وِنِه غادر الدنيا وعن كَ،بشكٍل مجرٍد عن حياِة اإلنساِن اجلسدية



  

٢٨١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 من دوِن اِهللا  يوصف باألمواِت بعض البشِر الذين يدعونَكتاِب اِهللا تعاىلففي .. 
وبالتايل فال . . ألم فاقدونَ للروِح كقيمٍة إميانية،ملْ  يغاِدروا الدنيا بعد والذين ،تعاىل

  . .يقولُ تعاىل. .ِنهم للحس الروحي نتيجةَ فقدا،يشعرونَ أيان يبعثون
 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω tβθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒ ä† ∩⊄⊃∪ ìN≡ uθ øΒ r& 

ç ö xî &™ !$ uŠ ôm r& ( $ tΒ uρ šχρ ã ãè ô± o„ tβ$ −ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ  ]٢١ – ٢٠ : النحل [   
 بعض الذين يغاِدرونَ الدنيا ،ه الكرِمي باألحياِءيف الوقِت ذاِته يِصف اُهللا تعاىل يف ِكتاِبو

  : يقولُ تعاىل، وينهانا اُهللا تعاىل عن وصِفِهم باألموات،فَيقْتلونَ يف سبيِل اِهللا تعاىل
 Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? ⎯ yϑ Ï9 ã≅ tF ø) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 7N≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ Ö™ !$ u‹ ôm r&  ]١٥٤ : البقرة[    
 Ÿω uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt rB t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# $ O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™ !$ uŠ ôm r&  ]١٦٩ : آل عمران[    

  .. اليت جتمع العباراِت القرآنيةَ السابقة،هذه احلقيقةُ نراها يف املسألِة الكاملِة التالية
 ρuωŸ ?s)àθ9äθ#( 9Ïϑy⎯ ƒã)øFt≅ã ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« &rΒøθu≡N7 4 /t≅ö &rmô‹u$!™Ö   ]٢١٠  = ]١٥٤ :البقرة   
 ρuωŸ Brtø¡|⎤t⎦ ̈#$!©%Ï⎪⎦t %èFÏ=èθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« &rΒøθu≡?O$ 4 /t≅ö &rmôŠu$!™í   ]٢٤٩  = ]١٦٩ :آل عمران   
 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω tβθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒ ä† ∩⊄⊃∪ ìN≡ uθ øΒ r& 

îxöç &rmôŠu$!™& ( ρuΒt$ „o±ôèããρχš &rƒ−$βt ƒã7öèyWèθχš   ]٤٩١ =  ]٢١ – ٢٠ :النحل  
٥٠ × ١٩ = ٩٥٠ = ٤٩١ + ٢٤٩ + ٢١٠  

يف هذه املسألِة الكاملِة نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ اليت تلقي الضوَء على حقيقِة وصِف .. 
  . . حقيقةَ هذه احلياة مسألةٌ كاملةٌ تؤكِّد،الذين قُِتلوا يف سبيِل اِهللا تعاىل باألحياِء

 /t≅ö &rmô‹u$!™Ö   ]٢ × ١٩ = ٣٨=   ]١٥٤ :البقرة  
 /t≅ö &rmôŠu$!™í   ]٢ × ١٩ = ٣٨=   ]١٦٩ :آل عمران  

 ،ويف هذه املسألِة الكاملِة نرى أنَّ اَهللا تعاىل يِصف الذين يدعونَ ِمن دوِن اِهللا تعاىل.. 
ئاً ويلُقُونَ شخم ال يهم هلَقُونَبأنخي مأبداً يف هذه اآليِة الكرميِة لألصنام اليت ،ه وال وصف 

  . .)ككائنات جامدة ( يدعيها البشر 
 ،فهذه اآليةُ الكرميةُ مسألةٌ كاملةٌ يف تبياِن حقيقِة الذين يدعونَ ِمن دوِن اِهللا تعاىل.. 

  . .ىلأي يف حقيقِة البشِر الذين يدعونَ ما هو دونَ اهللا تعا



  

٢٨٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω tβθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒ ä†   

  ١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ] ٢٠ : النحل[ 
⎪⎥ š ،ولذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يقولُ يف هذه اآليِة الكرميِة..  Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $# . . ْوملْ يقل )د ونَ ِمنعدا يموِن اللَِّه ( أو . .)وِن اللَِّه ود م ِمنهوندعا يمو(. .
 βθفإضافةً إىل ورود كلمة  ãã ô‰ tƒ  ونَ (  دون كلمةعدم ( أو ) يهوندعنرى أنَّ . .)ي

⎪⎥ ورود كلمِة  Ï% ©! $# uρ  ا (  دون كلمةمإليه،)و ةَ ما نذهبصح يؤكّد . .  
 واليت ستكونُ مع عابديها ،ألصنام اليت يعبدها البشرفحينما يصف اُهللا تعاىل ا.. 

  . . نرى ورود كلمِة ما دون كلمة الذين،حصب جهنم
 öΝ à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡ uρ  

 ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنم ِإنكُم والذين تعبدونَ( فلو قال اهللا تعاىل .... . ]٩٨ :األنبياء[
ولذلك حينما . . لدخلَ النار بعض األنبياء الذين عبدتهم بعض أقواِمهم،)أَنتم لَها واِردونَ 

  دون كلمة) ما (  نرى ورود كلمة ،يريد اهللا تعاىل وصف األصناِم ككائناٍت جامدة
  ..)الذين  ( 
≡ 7Nفكلمةُ ..  uθ øΒ r& 4 . .تعلّقةً باإلنسانها تعين ،مل ترد يف كتاِب اهللا تعاىل إالّ مألن 

  .. أي ِللِصلَِة والقرىب ِمن اِهللا تعاىل، وفقدانَ اإلنساِن ِللروح،فقدانَ الِقيِم اإلميانيةَ
’ 4بينما تصف كلمةُ ..  tA öθ yϑ ø9 $#  م الدنيا ،يف ِكتاِب اِهللا تعاىلهحيات الذين انتهت 
 وتصف أيضاً احليوانات حني تفقد أجسادها ،وخرجوا من الدنيا إىل عالَِم الربزخ ،حصراً

 حينما قالَ له الذي حاجه يف ،ولذلك رأينا كيف أنَّ إبراهيم عليه السالم.... .ِصفةَ احلياة
يي  وحني طلب إبراهيم عليه السالم من اِهللا تعاىل أن يريه كيف حي، أنا أحيي وأميت،ربه

  . . كمسألٍة كاملة،املوتى
 %s$Αt &rΡt$O &éró©Ä⎯ ρu&éΒÏ‹Mà (   ]٧٤=  ] ٢٥٨ : البقرة  
 ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/öt≡δÏ↵ΟÞ ‘u>bÉ &r‘ÍΡÏ‘ 2Ÿ‹ø#y ?èsó‘Ç #$9øϑyθöAt’4 (  ]١٩٢=  ] ٢٦٠ : البقرة  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٩٢ + ٧٤  
› õ. .تعاىل أجاب طلبه بأن قالَ له أنَّ اهللا ،رأينا يف مسألِة إحياِء املوتى هِذه..  ã‚ sù 

Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ÷ ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™ ÷“ ã_ ¢Ο èO £⎯ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨ Ï? ù' tƒ 



  

٢٨٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ \Š ÷è y™ 4 öΝ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å3 ym  ]٢٦٠ : البقرة [. .أيضاً على فصفةُ املوتى إذاً ت طْلَق
  ..احليواناِت اليت يفقد جسدها عنصر احلياة

≡ ÝVكلمةُ . .إذاً ..  uθ øΒ F{ $# 4   وَء على انقطاِع الصلِةلقي الضيف كتاِب اِهللا تعاىل ت
 بغِض النظر عن خروِج احلياِة من جسِد ، وعلى فقداِن القيمِة اإلميانية،مع اهللا تعاىل
  . . عن عدِم خروِجها وبقائه حياً أو،اإلنساِن باملوت

’ 4وكلمةُ ..  tA öθ yϑ ø9 $#   ِة يف إطاللِة اإلنسانوَء على انتهاء احلياِة اجلسديلقي الضت
  .. أم كان من الكافرين، سواٌء كان من املؤمنني،على عالَِم الدنيا

وهناك . .ىل كالذين قُِتلوا يف سبيِل اهللا تعا،فهناك موتى ولكنهم ليسوا أمواتاً.. 
فلكلِّ كلمٍة من هاتني . . كالذين يدعونَ ِمن دوِن اِهللا تعاىل،أموات ولكنهم ليسوا موتى

  . .الكلمتني خصوصيتها وساحةُ دالالِتها
 ‘θ :ويف كتاِب اهللا تعاىل نرى فارقاً يف الدالالت بني كلميت..  ç7 à) ø9 $#    

و  Î/$ s) yϑ ø9 $# . . ُفكلمة  Î/$ s) yϑ ø9 $# ةَ لدفِن املوتىيةَ احلساملكاني أي ، تعين املواضع 
 ãΝ. .يقولُ تعاىل. .مواضع القبور ä39 yγ ø9 r& ã èO% s3 −G9 $# ∩⊇∪ 4© ®L ym ãΛ än ö‘ ã— t Î/$ s) yϑ ø9 $#    

 ‘θ وكلمةُ. .] ٢ – ١ : التكاثر[ ç7 à) ø9 $#  يف ،تشملُ كلَّ من دخلَ عاملَ الربزخ ِفنسواٌء د 
 ‘θأي تشملُ كلمةُ . .م مل يدفَن أ،املقاِبر ç7 à) ø9 $#   من عاِمل الدنيا إىل عامل كُلَّ من خرج
 حىت وإن طار جسده ذراٍت يف ،فكلُّ إنساٍن سيقبر بعد خروجه من الدنيا. .الربزخ
  . .يقولُ تعاىل. .الفضاء
 Ÿ≅ ÏG è% ß⎯≈ |¡Ρ M} $# !$ tΒ … çν t x ø. r& ∩⊇∠∪ ô⎯ ÏΒ Äd“ r& >™ ó© x« … çµ s) n= yz ∩⊇∇∪ ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ … çµ s) n= yz … çν u‘ £‰ s) sù 

∩⊇®∪ §Ν èO Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# … çν u œ£ o„ ∩⊄⊃∪ §Ν èO … çµ s?$ tΒ r& … çν u y9 ø% r' sù  ]٢١ – ١٧ : عبس [   
 ‘θكلمةُ . .إذاً..  ç7 à) ø9 $# ، ِةِة اجلسديكُلَّ إدراكاِت النفِس اِحلسي رزخاً حيجزتعين ب 

 وتعين أيضاً حجب إدراكاِت النفِس عن عاِمل ،موتى وذلك بالنسبِة لل،عن عاِمل الدنيا
بينما . . سواٌء كانوا من املوتى أم كانوا من أهِل الدنيا،احلقيقِة ونوِر احلق بالنسبِة لألموات

  ..تعين كلمةُ املقابر املواضع املكانيةَ ِلدفن جثَِث املوتى
 وهناك أحياٌء ليسوا ،سوا أحياًء هناك أموات لي،)عاِمل الربزخ ( ففي عاِمل القبوِر .. 
وبالتايل فالذين يوصفون باألموات قبل أن . . كما رأينا يف مسأليت األمواِت واملوتى،أمواتاً



  

٢٨٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ميكننا أن نِصفَهم بأنهم يضعونَ أنفسهم يف ، أي قبل أن خيرجوا من الدنيا،يصبحوا موتى
  .. يعطي النفس احلياةَ اإلميانية فيحجزونها عن كُلِّ نوٍر، وليس يف املقابر،القبور

 اليت تلقي الضوَء على عدِم ،لننظر إىل املسألِة الكاملِة التالية. .بعد هذا التمهيد.. 
  ..إمساِع أهل الدنيا ِللموتى واألمواِت على حد سواء

 y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t⎦⎪ Ì Î/ ô‰ ãΒ ∩∇⊃∪ !$ tΒ uρ |MΡ r& 

“ Ï‰≈ pκ Í5 Ç‘ ÷Κ ãè ø9 $# ⎯ tã óΟ Îγ ÏF n=≈ n= |Ê ( β Î) ßì Ïϑ ó¡ è@ ω Î) ⎯ tΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ sù šχθ ßϑ Î= ó¡ •Β          
   ٥٨٨ = ] ٨١ – ٨٠ : النمل[

 y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t⎦⎪ Ì Î/ ô‰ ãΒ ∩∈⊄∪ !$ tΒ uρ |MΡ r& 

Ï‰≈ yγ Î/ Ç‘ ÷Κ ãè ø9 $# ⎯ tã öΝ Îγ ÏF n=≈ n= |Ê ( β Î) ßì Ïϑ ó¡ è@ ω Î) ⎯ tΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ sù tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β                
   ٥٩٥ = ] ٥٣ – ٥٢ : الروم[

 )Îβ ̈#$!© „ç¡óϑÏìß Βt⎯ „o±t$!™â ( ρuΒt$! &rΡM| /Îϑß¡óϑÏì8 Β⎯̈ ûÎ’ #$9ø)à7çθ‘Í   ]٢٢٣  =] ٢٢ :فاطر  
٧٤ × ١٩ = ١٤٠٦ = ٢٢٣ + ٥٩٥ + ٥٨٨  

 فبعد ، يجمع عدم إمساِع املوتى مع عدِم إمساع األموات،يف هذه املسألِة الكاملة.. 
 y7قوِله تعاىل  ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ، قوِله تعاىل وبعد  y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ، 
يف احلالتني نرى . .ت تتعلّق حصراً باخلارجني من الدنيا بعد موِتهم كما رأيناحيث الدالال

 Ÿω :تكرار العبارة القرآنية ذاِتها uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t⎦⎪ Ì Î/ ô‰ ãΒ . .  
 ،يد احلياةويف هذه العبارة القرآنية يعطَف عدم مساِع األموات الذين ما زالوا على ق.. 

  . .فهي تصور لنا مسألةً كاملةً مستقلّة. .على عدِم مساع املوتى
 ρuωŸ @è¡óϑÏìß #$9ÁΜ§ #$!$‘æt%!™u )ÎŒs# ρu9©θö#( Βã‰ô/ÎÌ⎪⎦t   = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  

 من تفاعٍل ،وعدم مساِع املوتى ناتج عن انقطاِع مجيِع سبِل اإلدراِك احلسي عنهم.. 
فهم يف عاِمل . . حيثُ كان جسدهم يف حياِتِهم الدنيا آليةَ تلك السبِل،كانمع الزماِن وامل

  ..الربزِخ ال حيسون ال بالزمان وال باملكان
≈≅ Ÿ. .ولذلك حينما يسأَلُ البشر يوم القيامِة عن مدِة لَبِثِهم..  s% öΝ x. óΟ çF ø[ Î6 s9 ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Å™  ]هم. .] ١١٢ : املؤمنونيكونُ رد. . (#θ ä9$ s% $ uΖ ø[ Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 



  

٢٨٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

5Θ öθ tƒ  ]ِة نوِمِهم اليت كانوا . .] ١١٣ : املؤمنونِثِهم هذه على مدفهم بذلك يقيسون فترةَ لَب
  . .ينامونَ ِبها يف حياِتِهم الدنيا

 مساِعِهم للبشِر الذين وهكذا فعدم تفاعِلِهم مع الزماِن واملكان ِسر من أسراِر عدِم.. 
ولذلك نرى أنَّ ردهم هذا يتكاملُ مع العبارتني . .ما زالوا يف عاِمل املادة واملكان والزمان

  . .القرآنيتني املُصورتني ِلعدِم مساِع هؤالِء املوتى يف املسألِة السابقة
 %s$9äθ#( 9s7Î[øΖu$ ƒtθöΒ·$ &rρ÷ /tè÷Ùu ƒtθöΘ5   ]١٤٤=  ] ١١٣ :املؤمنون  
 )ÎΡ¨7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4   =٨٣   
 ùs*ÎΡ¯7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4   =٩٦  

١٧ × ١٩ = ٣٢٣ = ٩٦ + ٨٣ + ١٤٤  
 تتكامالن مع آيٍة ،وهاتان العبارتان املتعلّقتان بعدِم إمساِع املوتى يف املسألِة السابقِة.. 

 وهم يف عامل – نتيجةَ خروِجهم ،ظنون لبثَهم قليالًكرميٍة تؤكِّد أنَّ البشر يوم القيامِة ي
  . . من قوانِني عاِمل املادة واملكان والزمان اليت حتكُمنا وحنن يف حياِتنا الدنيا–الربزخ 
 tΠ öθ tƒ öΝ ä.θ ãã ô‰ tƒ šχθ ç7‹ Éf tG ó¡ tF sù ⎯ Íν Ï‰ ôϑ pt ¿2 tβθ ‘Ζ Ýà s? uρ β Î) óΟ çF ø[ Î6 ©9 ω Î) Wξ‹ Î= s%    

  ٣٥٣ = ] ٥٢ : اإلسراء[
 )ÎΡ¨7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4  = ٨٣   
 ùs*ÎΡ¯7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4  = ٩٦  

٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٩٦ + ٨٣ + ٣٥٣  
فاُهللا تعاىل يؤكِّد لنا أنَّ البشر حينما تقوم الساعةُ حيسبونَ أنفسهم لَم يلبثوا إالّ .. 
  .. أو عشيةً أو ضحاها،ساعة
 ρuƒtθöΠt †stø³àçδèΝö .x(rβ 9©Οó ƒt=ù6tVèθþ#( )Îω ™y$ãtπZ ΒiÏ⎯z #$9]¨κp$‘Í  ]٢٢٠ = ] ٤٥ : يونس  
 ρuƒtθöΠt ?s)àθΠã #$9¡¡$ãtπè ƒã)ø¡ÅΟÞ #$9øΚãfôÌΒãθβt Βt$ 9s6ÎVèθ#( îxöu ™y$ãtπ7 4  ]٣٠٠  = ]٥٥ : الروم  
 .x(rΞ¨κåΝö ƒtθöΠt ƒttρ÷βt Βt$ ƒãθãt‰ßρχš 9sΟó ƒt=ù7tVèθþ#( )Îω ™y$ãtπZ ΒiÏ⎯ Ξ¨κp$‘¤ 4  ]٣٥ : األحقاف[  

 =٢٣٣  
 .x(rΞ¨κåΝö ƒtθöΠt ƒttρ÷Ξtκp$ 9sΟó ƒt=ù7tWèθþ#( )Îω ãt±Ï‹§πº &rρ÷ Ïétp9γy$  ]٢٣٥ = ] ٤٦ : النازعـات  

٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ٢٣٥ + ٢٣٣ + ٣٠٠ + ٢٢٠  



  

٢٨٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 y7 :إننا نرى أنَّ قولَه تعاىل..  ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ، وقولَه تعاىل:  y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω 
ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ،باملوتى، يف املسألِة الكاملة األوىل اليت عرضناها أي حصراً ، يتعلّق 

وهؤالء ال يسمعون ألنهم مبوِتهم يكونون قد خرجوا من . .بالذين خرجوا من عامل الدنيا
  ..ساحِة عاِمل املادة واملكان والزمان

 ¨β. .أما قولُه تعاىل Î) ©! $# ßì Ïϑ ó¡ ç„ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ( !$ tΒ uρ |MΡ r& 8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/ ⎯ ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 $#   
 وليس ، فنرى فيه كلمةَ القبور، يف املسألِة الكاملِة األوىل اليت عرضناها،] ٢٢ :فاطر[  

 تها ليستودالال ، وهذا يعين أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ تتعلّق باألمواِت واملوتى،كلمةَ املقابر
 y7. . كما هو احلال يف العبارتني القرآنيتني،مقتصرةً على املوتى ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ، 

 و y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# . .  
  أنَّ العبارةَ القرآنيةَ السابقةَ مباشرةً ِلهذِه العبارِة ترد،وِمما يؤكِّد ِصحةَ استدالِلنا.. 

  . . وليس كلمةُ املوتى،فيها كلمةُ األموات
 $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ â™ !$ u‹ ôm F{ $# Ÿω uρ ÝV≡ uθ øΒ F{ $# 4 ¨β Î) ©! $# ßì Ïϑ ó¡ ç„ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ ( !$ tΒ uρ |MΡ r& 8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/ 

⎯ ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 $#  ]٢٢ : فاطر [   
  ¨βÎ) ©!$# ßìÏϑó¡ç„ ⎯tΒ â™!$t±o„ ( !$tΒuρ |MΡr& 8ìÏϑó¡ßϑÎ/ ⎯̈Β ’Îû Í‘θç7à)ø9$# هذه العبارة القرآنية .. 

تتكاملُ مع عبارٍة قرآنيٍة ترد مرتني . .اليت هي جزٌء من املسألِة الكاملة األوىل اليت عرضناها
  . . ومع عبارٍة قرآنيٍة  تؤكّد عدم مساِع هؤالِء إلنذاِر احلق،يف املسألِة الكاملِة األوىل ذاِتها

 )Îβ @è¡óϑÏìß )Îω Βt⎯ ƒãσ÷ΒÏ⎯ß /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ùsγßΝ Β•¡ó=Îϑßθχš  ]١٦٣=  ] ٨١ : النمل   
 )Îβ @è¡óϑÏìß )Îω Βt⎯ ƒãσ÷ΒÏ⎯ß /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ùsγßΝ Β•¡ó=Îϑßθβt  ]١٦٣ = ] ٥٣ : الروم   
 ρuωŸ ƒt¡óϑyìß #$9ÁΟ #$!$‘æt%!™u )ÎŒs# Βt$ ƒãΖ‹x‘âρχš  ]١٧٣ = ] ٤٥ : األنبياء   
 )Îβ ̈#$!© „ç¡óϑÏìß Βt⎯ „o±t$!™â ( ρuΒt$! &rΡM| /Îϑß¡óϑÏì8 Β⎯̈ ûÎ’ #$9ø)à7çθ‘Í   ]٢٢٣  =] ٢٢ :فاطر  

٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ٢٢٣ + ١٧٣ + ١٦٣ + ١٦٣  
وهذه العبارة القرآنيةُ ذاتها نراها تتكاملُ مع عبارتني قرآنيتني تؤكّدان عدم مساِع .. 

  . .هؤالء ِللدعاء
 ρu)Îβ ?s‰ôããθδèΝö )Î<n’ #$;ùλç‰y“3 ωŸ „o¡óϑyèãθ#( (  ]١٤١ = ] ١٩٨ : األعراف   
 )Îβ ?s‰ôããθδèΟó ωŸ „o¡óϑyèãθ#( Šßãt$!™u.ä/ö   ]١٤٩ = ] ١٤ : فاطر   



  

٢٨٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 )Îβ ̈#$!© „ç¡óϑÏìß Βt⎯ „o±t$!™â ( ρuΒt$! &rΡM| /Îϑß¡óϑÏì8 Β⎯̈ ûÎ’ #$9ø)à7çθ‘Í   ]٢٢٣  =] ٢٢ :فاطر  
٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ٢٢٣ + ١٤٩ + ١٤١  

هذه العبارةُ ذاتها نراها تتكاملُ مع عبارتني قرآنيتني تؤكّدان عدم إمساِع الصم و.. 
  . . يعقلونَ احلقيقةوالالذين هم يف ضالٍل مبني 

 &rùs'rΡM| @è¡óϑÏìß #$9ÁΜ§ ρu9sθö .x%Ρçθ#( ωŸ ƒtè÷)É=èθχš  ]١٧٧ = ] ٤٢ : يونس   
 |MΡ r' sù r& ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο Á9 $# ÷ρ r& “ Ï‰ öκ sE }‘ ôϑ ãè ø9 $# ⎯ tΒ uρ šχ% x. ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫ Î7 •Β   

  ٢٦٥=  ] ٤٠ : الزخرف[ 
 )Îβ ̈#$!© „ç¡óϑÏìß Βt⎯ „o±t$!™â ( ρuΒt$! &rΡM| /Îϑß¡óϑÏì8 Β⎯̈ ûÎ’ #$9ø)à7çθ‘Í   ]٢٢٣  =] ٢٢ :فاطر  

٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ٢٢٣ + ٢٦٥ + ١٧٧  
ميٍة تصور اعتراف هؤالء  تتكاملُ أيضاً مع آيٍة كر،وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها.. 

  . .الذين ملْ يسمعوا وملْ يعقلوا نداَء احلقيقة
 )Îβ ̈#$!© „ç¡óϑÏìß Βt⎯ „o±t$!™â ( ρuΒt$! &rΡM| /Îϑß¡óϑÏì8 Β⎯̈ ûÎ’ #$9ø)à7çθ‘Í   ]٢٢٣  =] ٢٢ :فاطر  
 ρu%s$9äθ#( 9sθö .äΖ$̈ Σn¡óϑyìß &rρ÷ Ρtè÷)É≅ã Βt$ .äΖ$̈ ûÎ’þ &r¾õtp≈=É #$9¡¡èÏÎ   ]٢٥٢  =] ١٠ : امللك  

٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ٢٥٢ + ٢٢٣  
 تتكاملُ مع العبارتني القرآنيتني املتعلّقتني بعدِم إمساِع ،وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها.. 
 بعدِم الصالِة  وذلك يف مسألٍة كاملٍة يبني اهللا تعاىل فيها أمره لرسوِلِه ، كما رأينا،املوتى

  . . وبعدِم اإلقامِة على قربه، الذين مل يسمعوا نداَء احلقعلى أي من هؤالء
 ρuωŸ ?èÁ|≅eÈ ãt?n’# &rnt‰7 ΒiÏ]÷κåΝ Β$̈N| &r/t‰Y# ρuωŸ ?s)àΝö ãt?n’4 %s9öÎνÍ⎯ÿ (  ]٢٤٤  =] ٨٤ : التوبة   
 )ÎΡ¨7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4  = ٨٣   
 ùs*ÎΡ¯7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4  = ٩٦  
 )Îβ ̈#$!© „ç¡óϑÏìß Βt⎯ „o±t$!™â ( ρuΒt$! &rΡM| /Îϑß¡óϑÏì8 Β⎯̈ ûÎ’ #$9ø)à7çθ‘Í   ]٢٢٣  =] ٢٢ :فاطر  

٣٤ × ١٩ = ٦٤٦ = ٢٢٣ + ٩٦ + ٨٣ + ٢٤٤  
 ، وعدِم اإلقامِة على قبوِرِهم، بعدم الصالِة على هؤالءفأمره جلَّ وعال لرسوِله .. 

 كما يستفيد ، عليهميستفيدونَ من صالِة الرسوِل  وبالتايل فال ،هو نتيجةُ كوِنهم أمواتاً



  

٢٨٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 فال ، شأم شأنُ مجيِع املوتى، موتىنتيجةُ كوِنهم – أيضاً –هو و. .منها املؤمنون غريهم
  ..يسمعونَ أبداً

$! والعبارةُ القرآنيةُ ..  tΒ uρ |MΡ r& 8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/ ⎯ ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 $#   ]ها . .] ٢٢ :فاطركون
 ال يعين أبداً أنها تعين ، هلؤالء نداَء احلق يف حياِتهم الدنيام إمساِع الرسول تبين عد

فهذه العبارةُ القرآنيةُ . . للموتى الذين انتقلوا من الدنيا إىل عامل الربزخإمساع الرسوِل 
هم  يف  ألن، ال يسمعون،نراها تتكاملُ مع عبارات قرآنيٍة تؤكّد أنّ املوتى يف عامل الربزخ

  . .ِحجٍر إىل أنْ يبعثَهم اُهللا تعاىل يوم القيامة
 ρuƒt)àθ9äθβt mÏfô\# Χ¤tøfàθ‘Y#  ]١٤١ = ] ٢٢ : الفرقان   
 ρuΒÏ⎯ ρu‘u#!←ÍγÎΝ /tö—yˆî )Î<n’4 ƒtθöΘÏ ƒã7öèyWèθβt  ]١٨٣ =  ]١٠٠ : املؤمنون   
 ρu#$9øϑyθöAt’4 ƒt7öèyZçκåΝã #$!ª  ]٠٤١ = ] ٣٦ : األنعام   
 )ÎΡ¨7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4  = ٨٣   
 ùs*ÎΡ¯7y ωŸ @è¡óϑÏìß #$9øϑyθöAt’4  = ٩٦  
 ρuΒt$! &rΡM| /Îϑß¡óϑÏì8 Β¨⎯ ûÎ’ #$9ø)à7çθ‘Í   ]١٣٤=  ] ٢٢ :فاطر  

٣٩ × ١٩ = ٧٤١ = ١٣٤ + ٩٦ + ٨٣ + ١٠٤ + ١٨٣ + ١٤١  
ةٌ متاماً يف ظاهِر الصياغِة اللغويِة وهكذا نرى أنَّ مسألةَ عدِم إمساِع املوتى محسوم.. 

ِة املُصور. .رِة ِلدالالِت هذه املسالةللعباراِت القرآنيلتزيدنا يقيناً ،وتأيت معجزةُ إحدى الكُب 
   .. وبعظمِة املعجزِة اليت حيملُها ِكتاب اِهللا تعاىل،مبا ندِركُه من ظاِهِر الصياغِة اللغوية

≡  ÝV دالالِت كلمِة  لقد ميزت بني:٦٥س  uθ øΒ F{ $# وبني ، يف ِكتاِب اِهللا تعاىل 
’ دالالِت كلمِة  tA öθ yϑ ø9 $# . .ليسوا أمواتاً مع ،فاملؤمنون من الذين دخلوا عاملَ الربزخ 
هذه احلقيقةُ .... . يف حني أنَّ الكافرين يف عاِمل الربزِخ أموات وموتى،أنهم موتى
 وبني ماهيِة ،ن لنا اختالفاً بني ماهيِة األنفِس املؤمنِة يف عاِمل الربزِخ اليت تبي،القرآنيةُ

ك النفوِس يف عاِمل هل هلا من تأثٍري على ما جيري لتل.... .األنفِس الكافرِة يف ذلك العامل
  ..؟. .الربزخ

 حني عرضها ،هااحلياةُ الدنيا دار امتحاٍن لإلنساِن يف حمِل األمانِة اليت تعهد ِبحمِل.. 
$  املخلوقاتاُهللا تعاىل على  ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ 



  

٢٨٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

š⎥ ÷⎫ t/ r' sù β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† z⎯ ø) x ô© r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= uΗ xq uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_   
 خيرج ا اإلنسانُ ،تحاِن نتيجةٌ تترتب على هذا االمتحانوهدف االم. . ]٧٢ :األحزاب[  

ِلِه ومستحقّات هذه النتيجِة يبدأُ تأثريها على اإلنساِن منذُ دخو.. .بعد انتهاِء حياِته الدنيا
  . . الربزخعالَم

ه العبارةُ القرآنيةُ فهناك فَزع تبين.. .وقد بين اُهللا تعاىل لنا أنَّ هناك نوعني من الفَزع.. 
 Ν èδ uρ ⎯ ÏiΒ 8í t“ sù >‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãΖ ÏΒ# u™  ]ة وهناك ،] ٨٩ : النملالعبارةُ القرآني هتبين فزع  Ÿω 

ãΝ ßγ çΡ â“ øt s† äí t“ x ø9 $# ç y9 ò2 F{ $#   ]ن كُلٍّ من هذين .... .] ١٠٣ : األنبياءبي فما هو الفارق
  . .ما ؟ومىت يكُونُ كُلٌّ منه. .الفَزعني ؟
 ، يوم القيامِة أنَّ النجاةَ من موقٍف–ٍة كاملة  من خالِل مسأل–كُناَّ قد رأينا سابقاً .. 

 ألنهم قد جاءوا باحلسناِت يف ، هو أمن للمؤمنني من فزِع ذلك املوقِف،بعد النفخِة الثانيِة
. . الذي يبينه قولُ اِهللا تعاىل هو الفزع، ورأينا أنَّ الفزع املعين بذلك املوقف،حياِتِهم الدنيا

 Ν èδ uρ ⎯ ÏiΒ 8í t“ sù >‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãΖ ÏΒ# u™ ..  
 OèΝ§ ΡçΖufdÉ© #$!©%Ï⎪⎦t #$?¨)sθ#(  ]١٢١ = ] ٧٢ : مرمي  
 ρuδèΝ ΒiÏ⎯ ùs“tí8 ƒtθöΒt×Í‹> ™u#ΒÏΖãθβt   ]١٢٦=   ]٨٩ :النمل  

١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ١٢٦ + ١٢١  
 جيعلُهم ال ، يف اآلخرِة بعد النفخِة الثانيةه املؤمنونا الفزع الذي ينجو منوهذ.. 
 Νولذلك فالعبارةُ القرآنية . . ألنهم آمنونَ ومطمئنونَ بأنهم لن يدخلوا النار،حيزنون èδ uρ 

⎯ ÏiΒ 8í t“ sù >‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãΖ ÏΒ# u™ . . ةالعبارة القرآني نراها تتكاملُ مع Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ، اليت 
  . .مرةً يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ) ١٣ ( ترد

 ألنَّ ، ال يفزعه مستحقُّو دخوِل اجلنة،فالفزع الذي يفْزعه مستحقُّو دخوِل الناِر.. 
  .. ولذلك فال يأتيهم احلزنُ بسبِب ذلك أبداً،اَهللا تعاىل ينجيهم من ذلك

 ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβt  ]٧٨ = ] ٣٨ : البقرة   
 ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٦٢ : البقرة   
  ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβt  ]٧٨ = ] ١١٢ : البقرة   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٢٦٢ : البقرة   



  

٢٩٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٢٧٤ : البقرة   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٢٧٧ : البقرة   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ١٧٠ : آل عمران   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٦٩ : املائدة   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٤٨ : األنعام   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٣٥ : األعراف   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ٦٢ : يونس   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٨٧ = ] ٦١ : الزمر   
 ρuωŸ δèΝö ƒtsó“tΡçθχš  ]٧٨ = ] ١٣ : األحقاف  

١٠١٤ = ١٣ × ٧٨  
  ρuδèΝ ΒiÏ⎯ ùs“tí8 ƒtθöΒt×Í‹> ™u#ΒÏΖãθβt  ]١٢٦ = ] ٨٩ : النمل  

٦٠ × ١٩ = ١١٤٠ = ١٢٦ + ١٠١٤  
 بأنهم لن ،وحىت لو أخذنا العباراِت القرآنيةَ املُصورةَ ِللخطاِب املُباشِر للمؤمنني.. 
 مع قوِل املؤمنني ومحِدِهم ِهللا تعاىل الذي أذهب عنهم هذا ،ألنهم لن يدخلوا النار ،حيزنوا
  . .لرأينا أننا أمام مسألٍة كاملٍة. .احلَزن
 ρuωI &rΡFçΟó Brtø“tΡçθχš  ]٩١ = ] ٤٩ : األعراف   
 ρuωŸ Brtø“tΡçθ#(  ]٧٠ = ] ٣٠ : فصلت   
 ρuωI &rΡFçΟó Brtø“tΡçθχš  ]٩١ = ] ٦٨ : الزخرف   
 ρu%s$9äθ#( #$:øtpϑô‰ß !¬ #$!©%Ï“ü &rŒøδy=| ãtΨ¨$ #$:øtp“tβt (  ]٢٠٤ = ] ٣٤ : فاطر   

٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ٢٠٤ + ٩١ + ٧٠ + ٩١  
 Ÿω. .والعبارات القرآنية..  uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ ،  Iω uρ óΟ çFΡ r& šχθ çΡ t“ øt rB  ، نراها 

 مسبوقةً بعباراٍت قُرآنيٍة تنفي اخلوف عن أولئك ،لكرمييف معظِم مراِت ورودها يف القرآن ا
  ..فمىت حيدثُ اخلوف الذي ال خيافُه املؤمنون ؟.... .املؤمنني

 سابقةً للعبارات ،إنَّ كونَ العباراِت القرآنيِة املُبينِة لنفي اخلوِف عن املؤمنني.. 
  . . يسبق موقف احلُزن، اخلوِف هذا دليلٌ على أنَّ موقف،القرآنيِة اليت تنفي عنهم احلزن



  

٢٩١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ولو عدنا إىل ِكتاِب اِهللا تعاىل لرأينا أنَّ هناك عبارةً قرآنيةً واحدةً من عبارات نفي .. 
 وبالطمأنينة ، تتعلَّق بدخوِل اجلنة، تصف حالَ أصحاِب األعراف،اخلوِف يف تلك احلالة
ةً تصف عدم اخلوِف كحاٍل لدخوِل ولذلك نراها مسألةً كامل.. .من عدِم دخوِل النار
وهي من العبارات القرآنية اليت تصف املسألةَ املتعلّقةَ بالفزِع الذي . .رجاِل األعراِف اجلنة

 Νتصوره العبارة القرآنية  èδ uρ ⎯ ÏiΒ 8í t“ sù >‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãΖ ÏΒ# u™ .. ها إىل عباراِت هذهفإضافت 
  ..ألنها بذاِتها مسألةٌ كاملة ،املسألِة ال يلغي تكاملَها

 #$Š÷zä=èθ#( #$:øgpΨ¨πs ωŸ zyθö∃ì æt=n‹ø3ä/ö   ]٨ × ١٩ = ١٥٢=  ] ٤٩ : األعراف  
 نراها تتكَاملُ مع العبارِة ، اليت تنفي خوف املؤمنني،بينما بقيةُ العباراِت القرآنيِة.. 

  . .ربالقرآنيِة اليت تنفي حزنهم يف موقِف الفزِع األك
 ùsξŸ zyθö∃ì æt=nöκÍΝö   ]٨٥ = ] ٣٨ : البقرة  
 ρuωŸ zyθö∃ì æt=nöκÍΝö  ]٧٧ = ] ٦٢ : البقرة  
 ρuωŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΝö  ]٧٧ = ] ١١٢ : البقرة   
 ρuωŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΟó  ]٧٧ = ] ٢٦٢ : البقرة   
  ρuωŸ zyθö’ê æt=n‹øγÎΟó  ]٧٧ = ] ٢٧٤ : البقرة   
 ρuωŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΝö  ]٧٧ = ] ٢٧٧ : البقرة   
 &rω zyθö∃ì æt=nöκÍΝö  ] ٧٣ =  ]١٧٠ :عمران آل   
 ùsξŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΟó  ]٨٥ = ] ٦٩ : املائدة   
 ùsξŸ zyθö∃ì ãt=nöκÍΝö  ]٨٥ = ] ٤٨ : األنعام   
 ùsξŸ zyθö∃ì ãt=nöκÍΝö   ]٨٥ = ] ٣٥ : األعراف    
 ωŸ zyθö’ê æt=nŠøγÎΟó  ]٧٢ = ] ٦٢ : يونس   
  ωŸ zyθö∃ì æt=n‹ø3ä/â   ]٧٥ =  ]٦٨ :الزخرف   
 ùsξŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΟó   ]٨٥ = ] ١٣ : األحقاف  

١٠٣٠ = ٧٥ + ٧٢ + ٧٣ + ٥ × ٧٧ + ٥ × ٨٥  
 ωŸ †stø“âΡçγßΝã #$9øx“tíä #${F2ò9yç   ]١٤٨ = ] ١٠٣ : األنبياء  

٦٢ × ١٩ = ١١٧٨ = ١٤٨ + ١٠٣٠  



  

٢٩٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وهناك . . ألنه ال يحزنهم،إذاً هناك الفزع األكرب الذي ال خوف على املؤمنني منه
  . . ال حيزنُ منه املؤمنون ألنهم يطمئنون على جناِتهم من مصِري جهنم،فَزع آخر بعده

 ، األرضوالفزع األكرب هذا مرافق للصعقِة اليت تنالُ كُلَّ من يف السماواِت ومن يف.. 
  .  .إالّ من يشاُء اُهللا تعاىل

 ùsx“Ìít Βt⎯ ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρuΒt⎯ ûÎ’ #${F‘öÚÇ )Îω Βt⎯ ©x$!™u #$!ª 4  ]٢٣٨  =] ٨٧ : النمل   
 ùsÁ|èÏ,t Βt⎯ ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρuΒt⎯ ûÎ’ #${F‘öÚÇ )Îω Βt⎯ ©x$!™u #$!ª (  ]٢٣٧  =] ٦٨ : الزمر  

٢٥  ×١٩ = ٤٧٥ = ٢٣٧ + ٢٣٨  
 ،ويف هذا املوقف الذي يفزع فيه كلُّ من يف السماوات ومن يف األرض ويصعقون.. 

 منذ بدايِة البشريِة إىل ، تصعق أنفس الكافرين، حيثُ ينفَخ يف الصور،إالّ من شاَء اُهللا تعاىل
 ذه واُهللا تعاىل يتوعد الكافرين.. . حيثُ تلك األنفِس يف عامل الربزخ،يوِم القيامة
 فال ، وينجو املؤمنون من هذه املوتة،وبالتايل ميوت الكافرون موتتهم الثانية. .الصعقة

 بأنه أتى يومهم الذي كانوا ، فتتلقاهم املالئكة وتبشرهم،حيزنهم ذلك الفزع األكرب
  .... .يوعدون
 نراها ،وىل يف الصورهذه األحداثُ املترافقةُ يف ذلك املوقف املُرافِق ِللنفخِة األ.. 

  . .مسألةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 öΝ èδ ö‘ x‹ sù 4© ®L ym (#θ à)≈ n= ãƒ ãΝ ßγ tΒ öθ tƒ “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù tβθ à) yè óÁ ãƒ ∩⊆∈∪ tΠ öθ tƒ Ÿω © Í_ øó ãƒ öΝ åκ ÷] tã öΝ èδ ß‰ ø‹ x. 

©x‹ø↔\$ ρuωŸ δèΝö ƒãΖÇ|çρβt  ]٤٧٠ = ] ٤٦  – ٤٥ : الطور  
 tΠöθtƒuρ ã‡xΖãƒ ’Îû Í‘θÁ9$# tíÌ“xsù ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ⎯tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# ωÎ) ⎯tΒ u™!$x© ª!$# 4    

  ٣٥٧ = ] ٨٧ : النمل[
 y‡ Ï çΡ uρ ’ Îû Í‘θ Á9 $# t, Ïè |Á sù ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ⎯ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ⎯ tΒ u™ !$ x© ª! $# (    

  ٣٣٥ = ] ٦٨ : الزمر[
 Ÿω ãΝ ßγ çΡ â“ øt s† äí t“ x ø9 $# ç y9 ò2 F{ $# ÞΟ ßγ9 ¤) n= tG s? uρ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# # x‹≈ yδ ãΝ ä3 ãΒ öθ tƒ “ Ï% ©! $# óΟ çGΨ à2 

?èθãt‰ßρχš  ]٤٠٠ = ] ١٠٣ : األنبياء  
 ωŸ ƒt‹äρ%èθχš ùÏŠγy$ #$9øϑyθöVš )Îω #$9øϑyθö?sπs #${Wρ<n’4 (  ]١٤٩ = ] ٥٦ : الدخان  
 %s$9äθ#( ‘u/−Ζu$! &rΒtF−Ψo$ #$Oø⊥tFt⎫÷⎦È  ]١١٣ = ] ١١ : غافر  



  

٢٩٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٩٦ × ١٩ = ١٨٢٤ = ١١٣ + ١٤٩ + ٤٠٠ + ٣٣٥ + ٣٥٧ + ٤٧٠  
 نرى أنَّ توعد اِهللا تعاىل للكافرين ِبهذِه الصعقِة مسألةٌ ،ويف هذه املسألِة الكاملة.. 
 إىل قياِم الساعة سيصعقون يف ذلك ، فكلُّ الكافرين منذ عصر آدم عليه السالم،كاملة
 بكينونِتها ،يلٌ على أنَّ الصعقةَ هذه تنالُ جوهر األنفِس الكافرةويف هذا دل. .املوقف

  ..املُجردِة عن عاِمل املادِة الذي ينتمي إليه اجلسد
 ùs‹x‘öδèΝö myL®©4 ƒã=n≈)àθ#( ƒtθöΒtγßΝã #$!©%Ï“ ùÏŠµÏ ƒãÁóèy)àθβt    ]٢٤٧ = ] ٤٥ :الطور = 
١٣ × ١٩  

 أنَّ االستثناَء من الصعقِة تبينه لنا العبارتان ويف هذه املسألِة الكاملة نرى أيضاً.. 
 ω. .القرآنيتان Î) ⎯ tΒ u™ !$ x© ª! $# 4  ]٨٧ : النمل [. . ω Î) ⎯ tΒ u™ !$ x© ª! $# (  ]٦٨ : الزمر [. .

 تتوازن متاماً مع القيمِة العدديِة ،ولذلك نرى أنَّ القيمةَ العدديةَ هلاتني العبارتني القرآنيتني
 ÞΟرآنية للعبارة الق ßγ9 ¤) n= tG s? uρ èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $#   ]م من الصعقِة. . ]١٠٣ :األنبياءفاستثناؤه، 

  . .يكون من خالِل تلقي املالئكِة هلم
 )Îω Βt⎯ ©x$!™u #$!ª 4   ]٤٦=   ]٨٧ :النمل  
 )Îω Βt⎯ ©x$!™u #$!ª (    ]٤٦=   ]٦٨ :الزمر  

٩٢ = ٤٦ + ٤٦  
 ρu?sGt=n)¤9γßΟÞ #$9øϑy=n≈¯×Í6xπè  ]٩٢ = ] ١٠٣ : األنبياء  

 äíويف هذه املسألِة الكاملِة نرى أنَّ دالالِت العبارِة القرآنية  ..  t“ x ø9 $# ç y9 ò2 F{ $# ، 
 ãΝمع  دالالت العبارة القرآنية  ßγ tΒ öθ tƒ “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù tβθ à) yè óÁ ãƒ ، وازي دالالِت اآليِةت 

 tΠالكرمية  öθ tƒ Ÿω © Í_ øó ãƒ öΝ åκ ÷] tã öΝ èδ ß‰ ø‹ x. $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ç |ÇΖ ãƒ ، م يفهلنا حقيقت نبياليت ت 
  . . وهو يومهم الذي فيه يصعقون،موقِف الفزِع األكرب

 #$9øx“tíä #${F2ò9yç  ]٨٣ = ] ١٠٣ : األنبياء  
 ƒtθöΒtγßΝã #$!©%Ï“ ùÏŠµÏ ƒãÁóèy)àθβt  ]١٤٠ = ] ٤٥ : الطور  

٢٢٣ = ١٤٠ + ٨٣  
 ƒtθöΠt ωŸ ƒãóø_Í© ãt]÷κåΝö .x‹ø‰ßδèΝö ©x‹ø↔\$ ρuωŸ δèΝö ƒãΖÇ|çρβt   ]٢٢٣ = ] ٤٦ : الطور  



  

٢٩٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، يف موقِف الفزِع األكرب،وهكذا نرى أنَّ صعق األنفِس الكافرِة يف عاِمل الربزخ.. 
فاملؤمنون ال . .وال ميوتها املؤمنون اليت ميوتها الكفّار املوتةُ الثانية  هو،حني ينفَخ يف الصوِر
  . . اليت ماتوا ا يف خروِجهم من الدنيا إىل عالَِم الربزخ،ميوتون إالّ املوتةَ األوىل

 اليت وعد اُهللا تعاىل ِبها يف ،لذلك فهؤالء الكافرون الذين أنكروا املوتةَ الثانيةَ.. 
 ... هم فيه ِمما طالبني اخلروج، يعترفون بذنوِبهم يوم القيامةَ،يوِمهم الذي فيه يصعقون

 مع تهكُِّم أحِد أفراِد أهِل اجلنِة ،ولو أخذنا العباراِت القرآنيةَ املُصورةَ إلنكاِرهم املوتة الثانية
 ذلك القولُ الذي أنكر فيه ذلك ، والذي أصبح من أهِل اجلحيم،على قوِل قريِنِه يف الدنيا

. .تعاىل لَهم ِبهذِه املوتِة ووصِف حاِلِهم يف ذلك املوقفمع توعِد اهللا . .القرين املوتةَ الثانية
مع اعتراِف الكفَّاِر بعد دخوِلِهم النار بأنهم ماتوا موتتني اثنتني وطلِبِهم من اِهللا تعاىل 

  ..لرأينا أننا أمام مسألٍة كاملٍة يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر.. .اخلروج من النار
 ¨β Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ tβθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊂⊆∪ ÷β Î) }‘ Ïδ ω Î) $ oΨ èK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ t⎦⎪ Î |³Ζ ßϑ Î/           

  ٢١٣ =  ]٣٥ – ٣٤ : الدخان[
 $ yϑ sù r& ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ ÏF Íh‹ yϑ Î/ ∩∈∇∪ ω Î) $ oΨ oK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î/ ¤‹ yè ßϑ Î/   ]٥٨ :الصافات – 

٢٢٧=  ] ٥٩   
 öΝ èδ ö‘ x‹ sù 4© ®L ym (#θ à)≈ n= ãƒ ãΝ ßγ tΒ öθ tƒ “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù tβθ à) yè óÁ ãƒ ∩⊆∈∪ tΠ öθ tƒ Ÿω © Í_ øó ãƒ öΝ åκ ÷] tã öΝ èδ ß‰ ø‹ x. 

©x‹ø↔\$ ρuωŸ δèΝö ƒãΖÇ|çρβt  ]٤٧٠ = ] ٤٦  – ٤٥ : الطور  
 (#θ ä9$ s% !$ uΖ −/ u‘ $ oΨ −F tΒ r& È⎦ ÷⎫ tF t⊥ øO $# $ uΖ tG ÷ u‹ ôm r& uρ È⎦ ÷⎫ tF t⊥ øO $# $ oΨ øù u tI ôã $$ sù $ oΨ Î/θ çΡ ä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n< Î) 8lρ ã äz ⎯ ÏiΒ 

™y6ÎŠ≅9  ] ٤٣٩ = ] ١١ :غافر  
٧١ × ١٩ = ١٣٤٩ = ٤٣٩ + ٤٧٠ +٢٢٧ + ٢١٣  

 وبني جناِة املؤمنني من ،ولذلك فما بني قوِلِهم بأنهم ال ميوتون إالّ موتتهم األوىل.. 
لَها معجزةُ  مسألةٌ كاملةٌ تصدق تكام، بفضِل اِهللا تعاىل، ومن عذاب اجلحيم،املوتِة الثانية
  .  .إحدى الكُبر
 ¨β Î) Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ tβθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊂⊆∪ ÷β Î) }‘ Ïδ ω Î) $ oΨ èK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ t⎦⎪ Î |³Ζ ßϑ Î/           

  ٢١٣ =  ]٣٥ – ٣٤ :الدخان[ 



  

٢٩٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ yϑ sù r& ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ ÏF Íh‹ yϑ Î/ ∩∈∇∪ ω Î) $ oΨ oK s? öθ tΒ 4’ n<ρ W{ $# $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î/ ¤‹ yè ßϑ Î/   
   ٢٢٧=  ] ٥٩ – ٥٨ :الصافات[  
 Ÿω šχθ è%ρ ä‹ tƒ $ yγŠ Ïù šV öθ yϑ ø9 $# ω Î) sπ s? öθ yϑ ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( óΟ ßγ9 s% uρ uρ z># x‹ tã ÉΟŠ Ås pg ø: $# ∩∈∉∪  

ùsÒôξW ΒiÏ⎯ ‘¢/iÎ7y 4 Œs≡9Ï7y δèθu #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ  ]٤٩١ = ] ٥٧  – ٥٦ : الدخان  
٤٩ × ١٩ = ٩٣١ = ٤٩١ + ٢٢٧ + ٢١٣  

 ، حيثُ تتالقهم املالئكة كما رأينا، السر الذي حيمي املؤمنني من الفزِع األكِربإنَّ.. 
فَفي حني يِئس ... . مبعىن الصلِة مع اِهللا تعاىل والقرىب منه جلَّ وعال،هو امتالكُهم للروح

هذه . .... فنجوا من املوتِة الثانية، أُيد ا املؤمنون،الكافرونَ من هذه الصلِة والقرىب
 اليت قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ، نراها جليةً يف املسألِة الكاملِة التالية،احلقيقة

 Çyρضعفاً القيمة العددية لكلمة  ”9 $# ( ..   
 )ÎΡ¯µç…¢ ωŸ ƒt$(ƒ÷↔t§ß ΒÏ⎯ ‘§ρ÷yÇ #$!« )Îω #$9ø)sθöΠã #$9ø3s≈Ïãρβt  ]١٦٤ = ] ٨٧ : يوسف   
 ρu&rƒ−‰yδèΝ /Îãρy8 ΒiÏΨ÷µç (  ]ادلة٩٣ =  ]٢٢ : ا  
 ωŸ ƒt‹äρ%èθχš ùÏŠγy$ #$9øϑyθöVš )Îω #$9øϑyθö?sπs #${Wρ<n’4 (  ]١٤٩ = ] ٥٦ : الدخان  
 ωŸ †stø“âΡçγßΝã #$9øx“tíä #${F2ò9yç ρu?sGt=n)¤9γßΟÞ #$9øϑy=n≈¯×Í6xπè  ]٢٤٠ =  ]١٠٣ : األنبياء  

٤٣ × ١٩ = ٦٤٦ = ٢٤٠ + ١٤٩ + ٩٣ + ١٦٤  
 #$9”ρyÇ (   =٣٤  

 هم أموات يف ، الذين يفتقدون الروح،وهكذا نرى أنَّ األموات يف حياِتِهم الدنيا.. 
وبالتايل ميوتون موتتهم الثانية يف موقِف . . ِلعدِم امتالِكِهم ِلهذا الروح،عاِمل الربزِخ أيضاً
 المتالِكهم ،املستحقّون ِلدخوِل اجلنِةتلك املوتةُ اليت ال ميوتها املؤمنون .. .الفزِع األكرب
  .. حيثُ تتالقهم املالئكة يف ذلك املوقِف كما رأينا،هذا الروح
 وِلمسألِة ، وِلمسألِة عدِم اخلُروِج من النار، يف شرِحك ِلمسألِة األسرى:٦٦س 

أنكرت حكْم  ف، اعتمدت فقطْ على القُرآِن الكرمي، وملسألِة الشفاعة،عدِم إمساِع املوتى
 وجتاوزت الكثري من الرواياِت اليت تبين خروج ،قَتِل األسري والرواياِت اخلاصة بذلك
 واليت تبين دخولَهم اجلنةَ بعد ، بعد عذاِبهم فيها،املسلمني الذين يدخلونَ النار من الناِر



  

٢٩٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

أليست كلُّ .... .تى ألهِل الدنيابعض الروايات اليت تؤكّد مساع املوجتاوزت  و،ذلك
  . . ؟هذه الروايات منسوبةً إىل الرسوِل 

 واليت ،ثُم أليست هذه الروايات من السنِة الشريفِة املُكملِة للقرآِن الكرمي.. 
  .. مل يشرعه القرآنُ الكرمي ؟تشرع ما
. . ألنَّ القُرآنَ الكرمي ليس ناِقصاً،الكرمي أبداًالسنةُ الشريفةُ ليست مكَملةً للقرآِن .. 

$ . .فحينما يقُولُ اُهللا تعاىل uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x«   ]٨٩ :النحل[ . .
 شيٍء يف بلْ وِلكُلياِت كُلِّ. . وبالتايل ِتبيانٌ ِللسنِة الشريفة،فهذا يعين أنه تبيانٌ ِلكُلِّ شيٍء

  . .هذا الكون
وقد أكّد اُهللا تعاىل هذه . .السنةُ الشريفةُ مفَصلةٌ ومبينةٌ ِلكلياِت النص القرآينِّ.. 

$! . .احلقيقةَ يف قوِله uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ 

šχρ ã ©3 x tG tƒ  ]ةَ الشريفة.. .] ٤٤ :حل الننهنا يعين الس ها كما نرى ..فالذِّكْرووظيفَت 
⎦ t :هي Îi⎫ t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) ،ل إليهمزلَ للناِس ما نكَماُهللا ، وليس ِلت لَهفما نز 

  ..تعاىل إىل الناس ليس ناقصاً
 ..ه بإمكاِن السالً أندكِْملَ القرآنَ الكرميوحىت لو فرضنا جِة الشريفِة أن تن، كْمفَح 

وِروايات اخلُروِج من النار تناِقض . .قتِل األسري يناِقض اآليةَ اليت رأيناها يف سورِة محمد
. . كما رأينا، وتماِثلُ قولَ الذين أُوتوا نصيباً من الِكتاِب،الكثري من آياِت كتاِب اهللا تعاىل

 Ÿξ. . واُهللا تعاىل يقولُ عن ِكتاِبه الكرمي،يةُ تعدت اإلكْمالَ إىل النقِْضفالقَِض sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ 

tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# # Z ÏW Ÿ2  ]٨٢ : النساء [..  
 هو موافَقَتها ،لرواياِت إىل السنِة الشريفِةاملعيار احلقيقي ِللجزِم بانتماِء هذه ا.. 

أما أنْ نطَلِّق .. . أو على األقلّ عدم معارضِتها ِلهذِه الدالالت،ِلدالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل
 ال بأدوات تارخيية  ِلنواِفق ِروايةً منسوبةً إىل الرسوِل ،عقُولَنا حني تدبِر ِكتاِب اِهللا تعاىل

 فهذا يعين أننا قَررنا عدم تدبِر آياِت ِكتاِب ، ثُم بعد ذلك نجِزم ِبِصحِتها،ختلو من األخطاء
ونكونُ قد قررنا حتويلَ . .وبالتايل نكُونُ قد قررنا وضع التاريِخ بديالً عنه. .اِهللا تعاىل

حتت هدٍم نعبنإىل ص ريفةالتاريِخ وأهواِء الكثريينِة الشنفإنْ.... . ِستاِر الس اِملعيار كُنملْ ي 



  

٢٩٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 هو موافقتها ، من بِني ِتالِل الرواياِت اليت بني أيدينااحلق ِلمعِرفَِة السنِة احلق للرسوِل 
  . . فأي ِمعياٍر يمِكننا األخذُ به ؟،ِلكتاِب اهللا تعاىل

وكنت . .ا ِلحقيقِة الدالالِت اليت حيِملُها القرآنُ الكرمياملسألةُ تتعلَّق ِبدرجِة إدراِكن.. 
 والذي ِنهايته عمق التأويل ، له عمق باِطن هو العمق املُتشابهقد بينت أنَّ النص القرآينَّ

$  :ولذلك يف قوِلِه تعاىل. .الذي ال يعلمه إالّ اُهللا تعاىل tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? ω Î) ª! $# 3 

tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 3 $tΒuρ ã©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$#    
 βθِعنِد كلمِة . .] ٧ : آل عمران[ ã‚ Å™≡ §9 $# uρ ملٍة جديدةأنَّ الراسخني .. . ابتداٌء ِلج أي

ومعجزةُ إحدى الكُبر تؤكِّد ِصحةَ ما نذهب .. ...القُرآِن الكرميمونَ تأويلَ يف الِعلِْم ال يعل
  . .فابتداًء من هذِه الكلمِة نرى مسألةً كاِملة. .إليه
 tβθ ã‚ Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 $ tΒ uρ ã ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& 

#${F9ø6t≈=É   ] ١٧ × ١٩ = ٣٢٣=   ]٧ :عمرانآل     
 تكْمن جزِئيات الكُلياِت اليت يحِملُها ،إذاً يف العمِق املُتشاِبِه الباِطِن ِللقرآِن الكرمي.. 

وتكْمن جزئيات شعائِر العباداِت اليت أتت السنةُ الشريفةُ . .القُرآنُ الكرمي يف عمِقِه الظاِهر
 ،وإالّ كيف يكونُ القرآنُ الكرمي تبياناً ِلكُلِّ شيٍء.. ...أعماِق هذا العمقاِجها من الستخر

  . .!! اقتصرت دالالته على ما ندِركُه من عمِقِه الظاهر ؟ إنْ
 ] ٨٧ : احلجر[  ô‰s)s9uρ y7≈oΨ÷s?#u™ $Yèö7y™ z⎯ÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$# tβ#u™öà)ø9$#uρ tΛ⎧Ïàyèø9$# وقَولُه تعاىل .. 

  وقولُه تعاىل. .لقرآِن الكرميفاملثاين تتعلَّق بالعمِق املُتشاِبِه ِل. .يؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه
  ª! $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β  ]دليٍل على ،] ٢٣ : الزمر أكرب 

  . .ذلك
 Iω :قولُ تعاىلي. .واملثاين ِبمعىن الباِطِن املَخِفي..  r& öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ãΖ ø[ tƒ óΟ èδ u‘ρ ß‰ ß¹ 

(#θ à ÷‚ tF ó¡ u‹ Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ 4 Ÿω r& t⎦⎫ Ïm tβθ à± øó tG ó¡ o„ óΟ ßγ t/$ uŠ ÏO ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ šχρ • Å£ ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷è ãƒ 4 … çµ ¯Ρ Î) 7ΟŠ Î= tæ 

ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ Á9 $#  ]ِللقرآِن .. ...] ٥ : هود الباطن اِبهشاملُت الكرميوبالتايل فالعمق، وه 
 إىل رفِْع  حيتاج كَشفُها ورؤيتها،مي دالالت مخفيةٌ يف باطِن القرآِن الكر: أي هو،مثَاٍن

 حتته عمق من هذه ،فَكُلُّ غطاٍء هو مثىن. .األغطيِة اليت تكمن تحتها هذه الدالالت
  ..الدالالت



  

٢٩٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

صور أنَّ أمامنا حبراً نريد الغوص يف أعماِقه لنت. .وكي نقَرب املسألةَ إىل أذهاِننا.. 
فتجاوز الدرجِة األوىل منه باتجاه . . من ِخالِل درٍج يتِجه من سطِحِه باتجاه قاِعه،الباِطنِة
 أي جتاوز املثىن ، يقاِبلُ رفع الغطاِء األوِل ِمن أغطيِة األعماِق الباطنِة ِللقرآن الكرمي،قاِعه
ِجِه حنو قاِع البحر. .لاألوالدرجِة الثانيِة من الدرِج املُت وبعد ذلك فإنَّ جتاوز، واإلحبار 

 يقاِبلُ رفع الغطاِء الثاين ِمن أغطيِة ،باتجاِه قاعِ البحِر إىل درجٍة أعمق من الدرجِة األوىل
 أعمق من املثىن األول يف  الذي هو، أي جتاوز املثىن الثاين،األعماِق الباطنِة ِللقرآِن الكرمي

  ..وصوالً إىل املثىن الساِبع. .وهكذا.. .حمِلِه ِللدالالِت الباطنِة يف ِكتاِب اِهللا تعاىل
‰ ô. . سبعاً من هذه املثاين مع القرآِن العظيمواُهللا تعاىل أعطى رسولَه ..  s) s9 uρ 

y7≈ oΨ ÷ s?# u™ $ Yè ö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u™ ö à) ø9 $# uρ tΛ⎧ Ïà yè ø9 $# .....  القدرةَ على الغوِص يف أي أعطاه 
 من أغطيِة األعماِق  مبعىن رفِع سبعِة أغطية،رجاٍتسبع دماِق الباِطنِة ِللقرآِن العظيم األع

 من ِكتاِب اِهللا وكُلُّ ذلك كي يستنبطَ .... .ت ورؤيِة ما تحتها من دالال،الباطنِة فيه
  . . اليت هي ِمحور السنة الشريفة،ائرتعاىل جزئياِت الشع

ولقد آتيناك (  أو ،)ولقد آتيناك السبع املثاين يف القرآِن العظيم ( واُهللا تعاىل ملْ يقُلْ .. 
‰ ô : كي يتم اجلزم ِبأنَ قولَه تعاىل،)املثاين السبع يف القرآِن العظيم  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷ s?# u™ $ Yè ö7 y™ 

z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u™ ö à) ø9 $# uρ tΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ،ِره، يعين فاِتحةَ الكتابوةُ . . أو بعضاً من سففاِتح
  ..وكذلك األمر ِلكُلِّ سوِره. . وهي جزٌء من القرآِن العظيم، ليست نِكرةً،الِكتاب

! ª. .يقولُ تعاىل. . والقرآنُ الكرمي كُلُّه مثاين،واملثاين كثرية..  $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& 

Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β   ]اُهللا تعاىل ِلرسوِلِه .... . ]٢٣ :الزمر فما أعطاه هو 
 حيثُ السنةُ الشريفةُ ، ِليستنِبطَ السنةَ الشريفةَ من ِكتاِب اهللا تعاىل،سبع من هذه املثاين

  ..هللا تعاىل ِتبيانٌ لكلِّ شيء ألنّ كتاب ا،محتواةٌ أصالً يف ِكتاِب اِهللا تعاىل
 من ِخالل تكامِل النصوِص القرآنيِة ،هذه احلقيقةُ تصدقُها معجزةُ إحدى الكُبر.. 
  . .التالية
 ρu9s)s‰ô ™u#?s÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏ⎯z #$9øϑyVs$ΤÎ’  ]١٥٤ = ] ٨٧ : احلجر  
 ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2òt 9ÏFç7t⎫iÎ⎦t 9Ï=Ζ¨$¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9söκÍΝö   ]٢٠٤=   ]٤٤ :النحل  
 #$!ª Ρt“¨Αt &rmô¡|⎯z #$:øtp‰Ïƒ]Ï .ÏGt≈6Y$ Β•Ft±t≈6ÎγY$ Β¨Ws$ΤÎ’u   ]٢٦٩=   ]٢٣ :الزمر   



  

٢٩٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٢٦٩ + ٢٠٤ + ١٥٤  
‰ ôفالِعبارةُ القرآنيةُ ..  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷ s?# u™ $ Yè ö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# ،ع نبيطاَء اهللا تعاىل  ت
 عرب إتياِنِه هذه األعماق ، الذي من ِخالِله يحكُم بني الناِس ِبما أراه اُهللا تعاىلِلرسوِلِه 

  . . السنةَ الشريفة حيث يستنِبطُ ،السبعةَ اليت يبِحر ا يف باِطِن القرآِن الكرمي
  ..وقولُه تعاىل يف املسألِة الكاملة التالية.. 
 !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª! $# 4 Ÿω uρ ⎯ ä3 s? 

9jÏ=ù‚y$!←ÍΖÏ⎫⎦t zyÁÅ‹ϑV$  ]٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ] ١٠٥ : النساء     
         ..ةُفالعبارةُ القرآني. .هذا القولُ يحِملُ بداخِلِه ِتبياناً ِلجاِنٍب من هذه احلقيقة.. 
 zΝ ä3 ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª! $# 4 ،سألٍة كاِملٍة ، من هذِه اآليِة الكرميِةم زٌء ِمنهي ج 

  ..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$ ΒiÏ⎯z #$9øϑyVs$ΤÎ’   ]١٥٤ =  ]٨٧ :احلجر  
 ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2òt 9ÏFç7t⎫iÎ⎦t 9Ï=Ζ¨$¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9söκÍΝö   ]٢٠٤ =  ]٤٤ :النحل  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٠٤ + ١٥٤ + ١٣٦  
  ..ويف املسألِة الكاملِة التاليِة دليلٌ آخر على ِصحِة ما نذهب إليه.. 
 !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝ ä3 ós tG Ï9 t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿ Ï3 y71 u‘ r& ª! $# 4     

  ٢٧١  =  ]١٠٥ :النساء[ 
 ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2òt 9ÏFç7t⎫iÎ⎦t 9Ï=Ζ¨$¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9söκÍΝö   ]٢٠٤ =  ]٤٤ :النحل  

٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ٢٠٤ + ٢٧١  
 يتكاملُ مع إتياِن ، معِرفَةَ هذه األعماِق السبعِة من املثاينوإتيانُ اِهللا تعاىل ِلرسوِله . .

 السنةَ الشريفةَ من وكُلُّ ذلك حىت يستنِبطَ . .اِهللا تعاىل له من لَدنه جلّ وعال ِذكراً
يني يف ِمعياِر معجزِة هذه احلقيقةُ نراها يف تكامِل النصني التال.... .أعماِق النص القرآين

  . .إحدى الكُبر
 ρu9s)s‰ô ™u#?s÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏ⎯z #$9øϑyVs$ΤÎ’   ]١٥٤ =  ]٨٧ :احلجر  
 ô‰ s% uρ y7≈ oΨ ÷ s?# u™ ⎯ ÏΒ $ ¯Ρ à$ ©! # \ ò2 ÏŒ  ]١٣١ = ] ٩٩ : طـه  



  

٣٠٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ١٣١ + ١٥٤  
ست نصاً إضافياً يكِْملُ النص  ولي،فالسنةُ الشريفةُ محتواةٌ يف ِكتاِب اِهللا تعاىل.. 
 وال يمكن أن يتعارض ظاِهر ، وال يمكُن ِللْسنِة الشريفِة أنْ تناِقض ِكتاب اِهللا تعاىل،القرآينَّ

  . .القرآِن الكرمي مع باِطِنه
$ أي ملاذا . . ملاذا الرقم سبعة بالذات:٦٧س  Yè ö7 y™ z⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# ،من  ال أكثر 

  ..؟ أيضاً وهل هلذا من عالقٍة مع كَوِن السماواِت سبع مساوات . .ذلك وال أقل ؟
وبني كتاِبِه ) القرآن الكرمي ( ال شك أنّ هناك عالقةً بني ِكتاِب اهللا تعاىل املقروء .. 
ا يف الِكتاِب ألنّ الكتاب املقروَء حيملُ بباطِنِه دالالِت الكلياِت ِلكلِّ م. .)الكون ( املنشور 
  .... .املنشور

 جتمع ما ،أعتقد أنّ العالقةَ بني الِكتابني من ِمنظاِر السبِع املثاين والسماواِت السبع.. 
 وهي كما رأينا سبعاً من ،بني إتياِن اِهللا تعاىل لرسوِلِه احلد األعلى من معِرفَِة العمِق املتشابه

تلك . . يف كتاِب اِهللا تعاىل املنشور،ق فوقَنا وبناِء سبٍع شداٍد وما بني خلِْق سبِع طرائ،املثاين
هرللمخلوقاِت أنْ تتصو ِكنماألعلى ملا ي ثِّلُ احلَدماليت ت دادالش الطرائق..  

 واحلد األعلى ،فاحلَد األعلى لإلحباِر يف العمِق املتشاِبه الباِطِن ِللكتاِب املقروء.. 
 ، مسألةٌ كاملةٌ،كُلُّ ذلك ما بني الِكتابني.... . ما فوق اخلَلِق من طرائق ِشدادِلتصوِر

  يف ثابِت معجزِة – الذي سألت عنه –  )٧( قيمتها العدديةُ تساوي جداَء مربِع العدد 
  . .  ١٩ × ٧ × ٧ :أي. . )١٩( إحدى الكُبر وهو العدد 

 ρu9s)s‰ô ™u#?s÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏ⎯z #$9øϑyVs$ΤÎ’   ]١٥٤ =  ]٨٧ :احلجر  
 ρu9s)s‰ô zy=n)øΨo$ ùsθö%s3äΟó ™y7öìy Ûst#!←Í,t ρuΒt$ .äΖ¨$ ãt⎯Ç #$:øƒs=ù,È îx≈Ï#Î,⎦t  ]١٧ : املؤمنون [ 

 =٣٤٣   
 #$!ª Ρt“¨Αt &rmô¡|⎯z #$:øtp‰Ïƒ]Ï .ÏGt≈6Y$ Β•Ft±t≈6ÎγY$ Β¨Ws$ΤÎ’u   ]٢٦٩ =  ]٢٣ :الزمر   
 ρu/t⊥tŠøΖu$ ùsθö%s3äΝö ™y7öèY$ ©Ï‰y#ŠY#  ]١٦٥=  ] ١٢ : النبأ  

٧ × ٧ × ١٩ = ٩٣١ = ١٦٥ + ٢٦٩ + ٣٤٣ + ١٥٤  
 وأنَّ صالِحيةَ ، هل القولُ بأنّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ يف القرآِن الكرمي:٦٨س 
 روايٍة تعارض ظاهر  يؤدي إىل القفِز فوق كُلِّ، تكْمن يف ِتبياِن كُلياِتِه فقطالرسوِل 



  

٣٠١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وإىل التخلّي عن كثٍري من موروثنا الِفكري والفقهي ،الصياغِة اللغويِة للقرآِن الكرمي
  ..الذي ال كُليةَ له يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ؟

 أنَّ معظمهم ال يتفاعلُ مع القرآِن ،مشكلتنا يف الِفكِر املَحسوِب على اإلسالم.. 
ِفقِْهناالكرمي على أناِت ِفكِرنا وعقيدِتنا وِلكلي ِمعيار صن وبالتايل . . يف كُلِّ زماٍن ومكان،ه

ال يتفاعلونَ معه على أنّ دالالِتِه تحِملُ ِلكُلِّ جيٍل ما يناِسب حلَّ مشكالِتِه احلضاريِة 
الته اإلطار التفسريي وبالتايل يتفاعلونَ معه على أنه نص ال تتجاوز دال. .واألخالقيِة

  ..لألجياِل السابقة
 هي ذاتها ،إنّ محاولَةَ إلغاِء العقِل املُجرِد يف التفاعِل مع دالالِت النص القرآينِّ.. 

فالعقلُُ الذي يسمو ِعند . .حماولَةُ إلغاِء املنهِج احلق الذي حيِملُه القرآنُ الكرمي لكلِّ جيٍل
 هو النور الذي يرى بِه اإلنسانُ حقيقةَ القرآِن ،فيدِركونَ من خالِلِه احلقبعِض الناِس 

فالقرآنُ ذاته يؤمن ِبِه . . وهو اهلُويةُ اليت يتميز ِبها اإلنسانُ عن غِريه من املخلوقات،الكرمي
 وإىل التجرِد عن منهِج ، وهذا كُلُّه يعود إىل العقِل واإلرادة،بعض الناِس ويكفُر ِبِه بعضهم
  .  .التقليِد األعمى ِلموروِث اآلباء

ويف املسألِة الكاملِة التاليِة .... .وقد حذّر اُهللا تعاىل من منهِج االتباِع األعمى لآلباء.. 
  . .تبيانٌ لذلك
 # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™ 3 öθ s9 uρ r& 

.x%χš ™u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtè÷)É=èθχš ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ƒtγôGt‰ßρβt  ]٤٧١ = ] ١٧٠ : البقرة   
 # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλ m; (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™ §9 $# (#θ ä9$ s% $ uΖ ç6 ó¡ ym $ tΒ $ tΡ ô‰ y` uρ 

ãt=n‹øµÏ ™u#/t$!™uΡt$! 4 &rρu9sθö .x%βt ™u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθβt ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ‰uκöGt‰ßρβt  ]١٠٤ : املائدة [ = 
٥١٨   
 # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î7 ®K tΡ $ tΒ $ tΡ ô‰ y` uρ Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™ 4 öθ s9 uρ r& 

2Ÿ%βt #$9±¤‹øÜs≈⎯ß ƒt‰ôããθδèΝö )Î<n’4 ãt‹x#>É #$9¡¡èÏÎ   ]٥٢٩ = ] ٢١ : لقمان   
 ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

!$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö s% ⎯ ÏiΒ @ƒ É‹ ¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ 

ãt?n’# ™u#Or≈ÌδÏΝ Β•)øFt‰ßρχš  ]٧٤٣ = ] ٢٣  – ٢٢ : الزخرف  



  

٣٠٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

١١٩ × ١٩ = ٢٢٦١ = ٧٤٣ + ٥٢٩ + ٥١٨ + ٤٧١  
 هو احلُكْم مبا أنزلَ اُهللا ،إنَّ جوهر احلق الذي يريده اُهللا تعاىل يف رسالِتِه اخلاِتمِة.. 
.... . وبالتايل االبتعاد عن أحكاِم اجلاهليِة،واالبتعاد عن األهواِء والعصبياِت ،تعاىل

والسنةُ . .)القرآِن الكرمي (  حاِملٌ لرسالِة اِهللا تعاىل املُتمثِّلَِة ِبكتاِب اِهللا تعاىل والرسولُ 
 يخاِلف ظاِهر دالالِت ِكتاِب كلُّ ما. .وبالتايل.. .الشريفةُ مفَصلَةٌ ِلكلياِت ِكتاِب اِهللا تعاىل

 ومنبعها ، وهو أحكام جاهليةٌ مادتها األهواُء والعصبيات الساِقطة،اِهللا تعاىل ليس سنةً أبداً
 ، مل يسمع ا أبداً ورسولُ اِهللا ، حيثُ لُبست على السنِة الشريفِة،ِفسق الناِس وضاللُهم
ِة الشريفِةوبالتايل هي أحكامنحقيقةَ الس ناِقضاِهللا تعاىل ، ت كْمِة الشريفَِة حنكونَ الس 

  ..ويف املسألِة الكاملِة التاليِة دليلٌ على ذلك.... .املُفَصِل ِلكُلياِت ِكتاِب اِهللا تعاىل
 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ ·Ψ Ïϑ ø‹ yγ ãΒ uρ 

Ïµ ø‹ n= tã ( Ν à6 ÷n $$ sù Ο ßγ oΨ ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# ( Ÿω uρ ôì Î6 ®K s? öΝ èδ u™ !# uθ ÷δ r& $ £ϑ tã x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ Èd, ys ø9 $# 4 9e≅ ä3 Ï9 

$ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθ è= ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ 

öΝ ä38 s?# u™ ( (#θ à) Î7 tF ó™ $$ sù ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# 4 ’ n< Î) «! $# öΝ à6 ãè Å_ ö tΒ $ Yè‹ Ïϑ y_ Ν ä3 ã∞ Îm6 t⊥ ãŠ sù $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠ Ïù 

tβθ à Î= tF øƒ rB ∩⊆∇∪ Èβ r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? öΝ èδ u™ !# uθ ÷δ r& öΝ èδ ö‘ x‹ ÷n $# uρ β r& 

š‚θ ãΖ ÏF ø tƒ .⎯ tã ÇÙ ÷è t/ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? öΝ n= ÷æ $$ sù $ uΚ ¯Ρ r& ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# β r& Ν åκ z: ÅÁ ãƒ 

ÇÙ ÷è t7 Î/ öΝ Íκ Í5θ çΡ èŒ 3 ¨β Î) uρ # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à) Å¡≈ x s9 ∩⊆®∪ zΝ õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô⎯ tΒ uρ 

&rmô¡|⎯ß ΒÏ⎯z #$!« mã3õϑV$ 9jÏ)sθöΘ5 ƒãθ%ÏΖãθβt    ]١٤٠  ×١٩ = ٢٦٦٠ ] = ٥٠ – ٤٨ :املائدة  
 تلقياِن الضوَء على ، نرى ِعبارتني قُرآنيتني متواِزنتني،يف داخِل هذه املسألِة الكاملِة.. 

 والقيمةُ العدديةُ ِلكُلٍّ منهما تساوي تماماً العدد املَضروب ..جوهِر هذِه املسألِة الكاملِة
للحصوِل على القيمِة العددية للنص  ) ١٩أعين العدد ( ى الكُبر بأساِس معجزِة إحد

حيثُ . . ١٤٠ :أي أنّ القيمةَ العدديةَ لكلٍّ منهما هي. .املُصوِر هلذه املسألِة الكاملة
  .. ١٤٠ × ١٩ :القيمةُ العدديةُ هلذِه املسألِة الكاملِة هي

 ρu)Îβ ̈.xWÏZ# ΒiÏ⎯z #$9Ζ¨$¨Ä 9sx≈¡Å)àθβt   =١٤٠  
 &rùssß3õΝz #$9øfy≈γÎ=ÎŠ¨πÏ ƒt7öóäθβt 4   =١٤٠  



  

٣٠٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

≅ 9e. . نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ،ويف هذه املسألِة الكاملِة..  ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° 

% [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ ä. uθ è= ö7 uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ öΝ ä38 s?# u™ (   
 مقارنةً مع بيان ، تبين خصوصياِت البياِن الضيقةَ ِلكُلِّ مذهٍب ِفكري،] ٤٨ : املائدة[ 

  ..الشريعِة الواِسع
≅ 9e :فاُهللا تعاىل يقول..  ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4   ]وملْ ، ]٤٨ :املائدة 

  – كما نرى –إنَّ مسألةَ اجلعِل هنا تتعلَّق . .)لْنا ِشريعةً وِمنهاجاً ِلكُلٍّ ِمنكُم جع ( :يقُلْ
 ..... 9e≅ä3Ï9 $oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ يقولُ تعاىل  ، وليس بالشرعِة واِملنهاج،هاجمبتبعي الشرعِة واِملن

ومبناظِريِهم الضيقِة  وبالتايل خبصوصياِتِهم ، تعلُّقُهما بالبشِر– هنا –الشرعةُ واملنهاج . .إذاً
 πولذلك نرى ورود كلمِة . .اليت ينظرون من خالِلها إىل الشريعِة الواسعة tã ÷ Å°  َبدل 

  ..إضافةً إىل ربِط موضوِع اجلعِل بالبشِر وليس بالشرعِة واِملنهاج كما رأينا. .كلمِة شريعة
 .. بينما الشريعةُ اليت جعلَ اُهللا تعاىل رسولَهن، عليهاوهي ،ةٌ واضحةٌ واسعةٌ بي 

يقولُ . .ملذاهِب الِفكريِة الضيقة وحتيطُ ِبشرعِة كُلٍّ من أصحاِب ا،معيار صدِق كُلِّ ِشرعٍة
 ¢Ο. .اُهللا تعاىل يف بياِن ذلك èO y7≈ oΨ ù= yè y_ 4’ n? tã 7π yèƒ Î Ÿ° z⎯ ÏiΒ Ì øΒ F{ $# $ yγ ÷è Î7 ¨? $$ sù Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? u™ !# uθ ÷δ r& 

t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ   ]١٨ : اجلاثـية [..  
فما بني البياِن اإلهلي يف تصويِر ِضيِق اخلصوصياِت املذهبيِة اليت جعلَ اُهللا . .وهكذا.. 

 وبني بياِنِه جلّ وعال ِلألمِر اإلهلي باتباِع ، ليبلوهم فيما آتاهم،تعاىل انتماَء البشِر إليها
 تصدق تكاملَها معجزةُ ، مسألةٌ كاملةٌ،شرعٍة ضيقةالشريعِة البينِة الواسعِة املُحيطِة بكلِّ 

  . .إحدى الكُبر
 9e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ à6 n= yè yf s9 Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïn≡ uρ ⎯ Å3≈ s9 uρ 

9jÏŠu7ö=èθu.äΝö ûÎ’ Βt$! ™u#?s83äΝö (    ]٤٢٨=   ]٤٨ :املائدة  
 ¢Ο èO y7≈ oΨ ù= yè y_ 4’ n? tã 7π yèƒ Î Ÿ° z⎯ ÏiΒ Ì øΒ F{ $# $ yγ ÷è Î7 ¨? $$ sù Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? u™ !# uθ ÷δ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ   

  ٣٥١=   ]١٨ :اجلاثـية[ 
٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٣٥١ + ٤٢٨  



  

٣٠٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، اآلباءملوروِث كم حنن بعيدون عن منهِج االتباِع األعمى :ما جيب أنْ نعلمه هو.. 
. .نَ عن فَرِض أهوائنا وعصِبياِتنا على ظاِهِر دالالِت كتاِب اِهللا تعاىلوكَم حنن بعيدو

  . .وبالتايل كم حنن ملتزمونَ ِبمنهِج التدبِر احلق ِلكتاِب اِهللا تعاىل
وهل حنن حينمـا نخـاِلف    . . هل كُلُّ ما يف املوروِث حق      :القضيةُ األساسيةُ هي  .. 

. . ألنها تناقض صريح القرآِن الكـرمي      ، وبعض الرواياِت التارخيية   ،بعض التفاسِري املوروثة  
       احلق قفزنا فوق كونُ قَدبذلك ن باطٍل من أجِل الوصـوِل إىل    . .هل حنن نا قفزنا فوقأم أن

 احلق!!..  
 ..    مثّ من قالَ إنّ النيببديِل أحكاِم ِكتاِب اِهللا تعاىلةَ تالحيص ِلكمي . .مـن  . .أي

    قالَ إنَّ النيب    لَ على اِهللا تعاىلقَوتِكِن أنْ يمن املُم ، أحكام خالفوذلك بإطالِق أحكاٍم ت 
  . .ِكتاِب اِهللا تعاىل ؟

 وال ، ال يمِلك ِلنفِْسِه صالِحيةَ تحليِل ما حرمه اُهللا تعاىل لَه النيبإذا كانَ .. 
حرِمي ما حةَ تالحيصاُهللا تعاىل لَه يقولُ تعاىل. .لَّلَه. . $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# 

y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm §‘   ]١ : التحرمي [. . مِلكإذاً ي فَكيف
النيب خالَفَِة صريِح البياِن القُرآةَ مالتائهون،ينِّ صالِحي منا .. ... كما يتوهمِكني كيف أي

 على ، واليت تخاِلف ظاِهر النص القرآينِّأنْ نتصور بعض األحكاِم املنسوبِة إىل الرسوِل 
 اليت هي مجرد ِتبياٍن ِلكلياِت ،وبالتايل على أنها ِمن السنِة الشريفِة. . ؟أنها من الرسوِل 

القرآينِّالنص .  .  
 ،إنَّ تقدمي كُلِّ حكٍْم مخاِلٍف ألحكاِم ِكتاِب اِهللا تعاىل على أنه ِمن منهِج اِهللا تعاىل.. 

  ..هذه احلقيقةُ نراها يف املسألِة الكاملِة التالية. . وعلى رسوِلِه ،هو تقَولٌ على اِهللا تعاىل
 # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éi t/   tΑ$ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ 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 Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é& ⎯ ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û© Å¤ ø tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& ω Î) $ tΒ 

#© yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã ∩⊇∈∪ ≅ è% öθ ©9 u™ !$ x© ª! $# $ tΒ 

…çµè?öθn=s? öΝà6ø‹n=tæ Iωuρ Νä31u‘÷Šr& ⎯ÏµÎ/ ( ô‰s)sù àM÷VÎ7s9 öΝà6ŠÏù #\ßϑãã ⎯ÏiΒ ÿ⎯Ï&Î#ö6s% 4 Ÿξsùr& šχθè=É)÷ès?    
  ١٣٣٨ = ] ١٦  – ١٥ : يونس[



  

٣٠٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï? uθ ø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t⎦⎪ Ì“ Éf≈ ym ∩⊆∠∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ ×ο t Ï. õ‹ tF s9 t⎦⎫ É) −G ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∇∪ $ ¯Ρ Î) uρ 

ÞΟ n= ÷è uΖ s9 ¨β r& Ο ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ Î/ Éj‹ s3 •Β ∩⊆®∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ îο u ô£ ys s9 ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∈⊃∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ ‘, y⇔ s9 È⎦⎫ É) u‹ ø9 $#   
   ٩٦١ = ] ٥١ – ٤٤ : احلاقة[ 

١٢١ × ١٩ = ٢٢٩٩ = ٩٦١ + ١٣٣٨  
  .  . مسألةٌ كاملةٌ ختتزلُ جوهر املوضوع،ويف داخِل هذِه املسألِة.. 
 %è≅ö Βt$ ƒt3äθχÜ <Í’þ &rβ÷ &é/t‰dÏ!s&ã… ΒÏ⎯ ?Ï=ù)s$!›Ç Ρtø¤Å©û (   ]١٧٠ = ] ١٥ : يونس  
 öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫ Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ 

#$9øθu?Ï⎫⎦t  ]٣٦٢ = ] ٤٦ – ٤٤ : احلاقة  
٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٣٦٢ + ١٧٠  

 هو اتباع لسنِة ،فالتخلّي عن كُلِّ ما خالَف دالالِت ِكتاِب اهللا تعاىل. .وهكذا. .
 وألنَّ ، ال يخاِلف الرسالةَ اليت حيِملُها من اِهللا تعاىل إىل البشر ألنّ الرسولَ ،الرسوِل 

الظاهرة اليت  هو موافَقَته للدالالِت ،ِمعيار ِصدِق ما ينسب يف الرواياِت إىل الرسوِل 
  ..حيِملُها النص القرآينُّ

على حقيقيٍة  دونَ أي معايرٍة ،واالتباع األعمى ملا هو خارج كتاِب اِهللا تعاىل.. 
 فهو عملٌ ،السنة الشريفة وإنْ كانَ ملَبساً بدعوى اتباِع ، هو ضاللٌ مبني،كتاِب اِهللا تعاىل

  . .تلك السنةيه إىل صنٍم يعبد حتت ِشعاِر اتباِع يحولُ التاريخ وأهواَء كاتب
وكلُّ ما هو خارج . . ال تتجاوز تفصيلَ كلياِت القرآِن الكرميإنّ سنةَ الرسوِل .. 

وبالتايل . .كتاِب اِهللا تعاىل ظين ال يرقى إىل مستوى اليقني الذي يرقى إليه كتاب اِهللا تعاىل
 ال يؤدي إالّ ،لظن دون الرجوِع إىل كتاِب اِهللا تعاىل كونه معيار احلقفاالتباع األعمى ل

  . .هذا ما نراه يف املسألِة الكاملِة التالية. .إىل الضالل
 u ö tó sù r& «! $# © Èö tG ö/ r& $ Vϑ s3 ym uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Wξ ¢Á x ãΒ 4 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ôè tƒ … çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ ãΒ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇⊆∪ 

ôM £ϑ s? uρ àM yϑ Î= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 4 ω tΑ Ïd‰ t6 ãΒ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9 4 uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊇⊇∈∪ β Î) uρ 



  

٣٠٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ôì ÏÜ è? u sY ò2 r& ⎯ tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 β Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) £⎯ ©à9 $# ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) 

†sƒøã¹ßθβt   ]٤ × ١٩ × ١٩ = ١٤٤٤=  ] ١١٦ – ١١٤ : األنعام  
 β : نرى العبارة القرآنية،وداخلَ هذه املسألِة الكاملِة..  Î) uρ ôì ÏÜ è? u sY ò2 r& ⎯ tΒ † Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 ،ةاألكثري ليس لنا أنَّ دليلَ احلق نبيواليت ت ، ما دليلُهإن 
. .والسنةُ الشريفةُ نعِرفُها من خالِل موافقِتها لدالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل. .ناحلجةُ والربها
. . حتت ستاِر اتباِع السنِة الشريفة، وسنقَدم التاريخ ديناً مكانَ ديِن اِهللا تعاىل،وإالّ فَسنِضلُّ

ع ِعبارتني قُرآنيتني تصوران  م،لذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ تتكاملُ يف مسألٍة واحدة
  .  .حدود السنِة الشريفة

 9ÏGtsó3äΝz /t⎫÷⎦t #$9Ζ¨$¨Ä 3Ïÿo$! &r‘u17y #$!ª 4  ]١٣٦=  ] ١٠٥ : النساء  
 ρu)Îβ ?èÜÏìô &r2òYsu Βt⎯ ûÎ† #${F‘öÚÇ ƒãÒÅ=θ8x ãt⎯ ™y6Î‹≅È #$!« 4  ]٢٦٨  =] ١١٦ : األنعام  
 ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2òt 9ÏFç7t⎫iÎ⎦t 9Ï=Ζ¨$¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9söκÍΝö  ]٢٠٤ = ] ٤٤ : النحل  

٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٢٠٤ + ٢٦٨ + ١٣٦  
 ملاذا يتم اجتزاُء العباراِت القرآنيِة من اآلياِت الكرميِة يف  تكوين ،ربما تقولُ يل.. 

الالِت اليت حتِملُها هذه العبارات إنَّ املسألةَ متعلِّقةٌ باكتماِل الد.... .املسائِل الكاملة ؟
 وتدخلُ يف ، وهذه العبارات القرآنيةُ حتِملُ من الدالالِت ما ال حييطُ به خملوق،القرآنيةُ

  . .مسائلَ كاملٍة ال يحيطُ ا خملوق
 βفعلى سبيِل املثال رأينا أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  Î) uρ ôì ÏÜ è? u sY ò2 r& ⎯ tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 ،حيثُ ، كانت جزءاً من تكويِن املسألتِني الكاملتِني السابقتني 
وال يمكننا أنْ نحيطَ بارتباطات هذه . .أعطت يف كُلِّ مسألٍة إطاراً خاصاً من الدالالِت

. .كتاِب اِهللا تعاىل يف تكوين املسائِل الكاملِة يف – أو أي عبارة قرآنية –العبارِة القرآنيِة 
واليت . . اليت تكُونُ هذه العبارةُ القرآنيةُ جزءاً منها،ِلننظر إىل املسألِة الكاملِة التالية. .ولكن

  ..تضيُء جانباً هاماً من اجلواِب على سؤاِلك
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ôè tƒ … çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ ãΒ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ 

t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇⊆∪ ôM £ϑ s? uρ àM yϑ Î= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 4 ω tΑ Ïd‰ t6 ãΒ ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9 4 uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊇⊇∈∪ β Î) uρ ôì ÏÜ è? u sY ò2 r& ⎯ tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 β Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ ω Î) 



  

٣٠٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

£⎯ ©à9 $# ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ß¹ ã øƒ s† ∩⊇⊇∉∪ ¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ãΝ n= ôã r& ⎯ tΒ ‘≅ ÅÒ tƒ ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ ( uθ èδ uρ ãΝ n= ôã r& 

/Î$$9øϑßγôGt‰Ï⎪⎥š   ]٧٢ × ١٩ = ١٣٦٨ = ] ١١٧ – ١١٤ : األنعام  
 يضيق بقوِل ، وحبمِل رسالِة اِهللا تعاىل،وهكذا فالصدر املليُء باخلالِص ِهللا تعاىل.. 
هذه احلقيقةُ نراها من .. .كبديٍل عن منهِج اهللا تعاىل متبعي الظن والقال والقيل ،املستهزئني

 قيمتها العدديةُ تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية ،اًخالِل مسألٍة كاملٍة تصور اليقني هدف
⎫⎥ لكلمِة  É) u‹ ø9 $#  ..  
 ô‰ s) s9 uρ ÞΟ n= ÷è tΡ y7 ¯Ρ r& ß,Š ÅÒ tƒ x8 â‘ ô‰ |¹ $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à) tƒ  ∩®∠∪ ôx Îm7 |¡ sù Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ ⎯ ä. uρ z⎯ ÏiΒ 

#$9¡¡≈fÉ‰Ï⎪⎦t ∪∇®∩ ρu#$ãô6ç‰ô ‘u/−7y myL®©4 ƒt'ù?Ï‹u7y #$9ø‹u)É⎫⎥Ú  ]  ٦٠٨ =   ]٩٩ – ٩٧ : احلجر 
 =٣٢ × ١٩  

 #$9ø‹u)É⎫⎥   = ٣٢  
أليست هناك . . واليت قدمتها حىت اآلن مع كُلِّ الرباهني الواضحة:٦٩س 

  .. حيثُ يشري إىل ذلك قولُ اِهللا تعاىل،خصوصيةٌ من التشريِع خاصةٌ بالرسوِل 
  !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9 $# . . طاعِة الرسوِل إىل ذلك أيضاً عطف ويشريأي ، على طاعة اهللا تعاىل 
 ö(#θ. . حيثُ يقولُ اهللا تعاىل،بوضِع طاعٍة خاصٍة بالرسول  ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθ ß™ §9 $# ( . .؟ ..  
 مستقلٍّ عن تبياِن كلياِت ِكتاِب اِهللا ،مشكلةُ تصوِر تشريٍع خاص بالرسوِل .. 
 من خالِل – يف القرآن الكرمي –  تكْمن يف عدِم التمييِز بني وصِف الرسوِل ،تعاىل

  .. وبني وصِفِه من خالِل الِصيِغ اُألخرى،صيغِة الرسالة
بينما صفِة النبوِة . .ق ِبحمِل منهٍج من مرِسٍل إىل مرسٍل إليهمإنَّ صفةَ الرسالِة تتعلَّ.. 

ولذلك نرى أنَّ .... .الِص ِهللا تعاىل يف شخِص النيب تتعلَّق جباِنِب اخل– على سبيِل املثال –
$  بالصيغة ،اَهللا تعاىل حينما يخاِطب شخص محمٍد  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ،خاِطما يمن  إن هب

 ، ولذلك يخاِطبه كفرٍد مكَلٍَّف بتطبيِق منهِج الرسالة،زاويِة كوِنِه خاِلصاً ِهللا تعاىل ِبشخِصه
 ، وبعدِم تحرِمي ما حلَّلَه اُهللا تعاىل له يف منهِج الرسالة،فيأمره اُهللا تعاىل بتقوى اِهللا تعاىل

  . . كونه زوجاً هلن،ومبخاطبِة أزواِجه



  

٣٠٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# È, ¨? $# ©! $# Ÿω uρ Æì ÏÜ è? t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# uρ 3 χ Î) ©! $# šχ% Ÿ2 $ ¸ϑŠ Î= tã 

$ VϑŠ Å3 ym   ]١ :األحزاب[ .   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ β Î) £⎯ çFΖ ä. šχ ÷Š Î è? nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ š⎥ ÷⎫ s9$ yè tF sù 

£⎯ ä3 ÷è ÏnG tΒ é&  ∅ ä3 ôm Îh |  é& uρ % [n# u |  WξŠ ÏΗ sd  ]٢٨ : األحزاب [.   
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9 $# tβ ö y_$ yδ š yè tΒ Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& 

$uηysÅ3ΖtFó¡o„ Zπ|ÁÏ9%s{ y7©9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 3 ô‰s% $uΖ÷ΚÎ=tæ $tΒ $oΨôÊtsù öΝÎγøŠn=tæ þ’Îû öΝÎγÅ_≡uρø—r& $tΒuρ 

ôMx6n=tΒ öΝßγãΖ≈yϑ÷ƒr& ŸξøŠs3Ï9 tβθä3tƒ šø‹n=tã Óltym 3 šχ%x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $VϑŠÏm§‘  ]٥٠ : األحزاب [.   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî 

×Λ⎧ Ïm §‘   ]١ : التحرمي [.  
 يكون اخلطاب هلن كون نساَء ،وحينما يخاطب اهللا تعاىل نساَء محمٍد .. 

النيب. . u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# . . ٍدمحِص مخنساٌء ِلش نفََه، بأحكاِم االلتزام منهن طْلَبي 
  . . مبا يف ذلك شخص النيب ، كأي مؤمٍن آخر،منهِج الرسالِة
 u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏN ù' tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 4 

šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z Å¡ o„  ]٣٠ : األحزاب [.   
 u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨⎦ ä⎠ ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z⎯ ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ 

yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû ⎯ Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t tΒ z⎯ ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã ÷è ¨Β  ]٣٢ : األحزاب [.   
 .. دمحولذلك فَمفرداً خاِلصاً ِهللا تعاىل هرسوالً، كون ههو أوىل ، وليس كون 

الذين ا ،الناِس بإبراهيم عليه السالمبعد بعوا إبراهيميقولُ تعاىل..ت :  χ Î) ’ n< ÷ρ r& 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 $#    
 بصيغِة   يِصف شخص حممٍد – كما نرى –النص القرآينُّ . .إذاً.. .] ٦٨ : آل عمران[

# النبوة  x‹≈ yδ uρ © É< ¨Ζ9 $# ،ِهللا تعاىل و وليست مسألةَ رسالة،املسألةُ مسألةُ خالٍص فردي . .
  .. اليت أُنِزلت على إبراهيم عليه السالمفالرسالةُ اخلامتةُ أعظم من الرسالِة



  

٣٠٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وإىل امتداد صفة النبوة ،عاماً ) ٦٣(  اليت امتدت ،ولو نظرنا إىل حياة حممد .. 
 لكلٍّ منها ،  ثالثَ صفاٍت– على هذا احملور – لرأينا ،والرسالة على حمور حياته 

  ..خصوصيتها اليت تميزها
 فهي متتد على كامل حمور ،من ميالده إىل موته  تصَف حياته حممدفكلمةُ .. 
  ..عاماً ) ٦٣(  أي متتد ،حياته

 َبعِثه منذ ،عاماً ) ٢٣(  كفرٍد خالٍص هللا تعاىل على مدار  تصفه النيبوكلمةُ .. 
  ..ه إىل موِت،عاماً ) ٤٠(  أي منذ أصبح عمره ،هإىل موِت

 كتبيني وتفصيل أعماله اليت قام ا  تصف اجلانَب املتعلَّق ِبالرسولوكلمة .. 
 أي تصف جزءاً من ، بعد نزول النص القرآين اخلاص ذه األعمال،لكليات النص القرآين

 يف هذه الفترة – لتكون األعمال األخرى ،عاماً إىل موته ) ٤٠(  منذ أصبح عمره ،أعماله
 وليس بكونه ،قةً بكونه نبياً متعلّ، اليت عملها قبل نزول النص القرآين اخلاص ا–

  ..رسوالً
  

א

א



:)٤٠(:)٦٣(
$  :لصيغِة باإذاً ِخطاب اهللا تعاىل ِلَشخِص مَحمٍد ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ، يتعلَّق 

‰ î أي باالسم ،بشخِص حممٍد  £ϑ pt èΧ . . ةَ للعبارِةولذلك نرى أنَّ القيمةَ العددي
$ القرآنية  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ، ةَ ِلكلمِةساوي القيمةَ العدديت  î‰ £ϑ pt èΧ . .  

 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É©   =٤٢   ،  ،  Χètpϑ£‰î  = ٤٢    



  

٣١٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ فقولُه تعاىل ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ، ٍدِللخالِص إىل اِهللا تعاىل يف شخِص حمم هو خطاب 
. . ًداحمم خاِطبأنّ اَهللا تعاىل مل ي ا قد رأينا سابقاً كيفوكن بأداة النداء يف كتاِبه 

  ..)يا أمحد (  أو ،)يا حممد  ( : فلم يقلْ،الكرمي
  ونداؤه جلَّ وعال لرسـوِله       ، بصيغِة الرسالة  نما وصف اهللا تعاىل ِلمحمٍد      بي.. 
$ * . .بالصيغة yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# ،        ِلهمونداٌء من زاويِة ح فصهو و     ِلمنهِج الرسـالِة 

 إىل ، مـن اهللا تعـاىل  فهذه الرسالةُ حيملُهـا حممـد   . . إىل املُرسِل إليهم،من اِهللا تعاىل 
  . .املُكلَّفني
$ * فالعبارة القرآنية ..  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $#   ٍدمحهي نداٌء ِلم اِهللا الذي حيملُ منهج 

. . دون رسالِة اِهللا تعاىلوليست نداًء خاصاً ِلشخِص محمٍد . .تعاىل إىل املُكلّفني
 تساوي جمموع القيمة العددية ِللفِظ ،يةولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ هلذه العبارِة القرآن

! ªاجلاللِة  $# مع القيمة العدديِة لكلمِة ، تعاىل  î‰ £ϑ pt èΧ . . ةفالعبارة القرآني  
 * $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $#  نهِج اِهللا تعاىلداً احلاملَ ِلمتعين حمم.  .  

 * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9§™ßθΑã   =٥٤   
 #$!ª   =١٢، ، Χètpϑ£‰î   =٤٢      

   ٥٤ = ٤٢ + ١٢  
 .. دمحفَمِل إليهماِهللا تعاىل إىل املُرس ولذلك فهو رسولُ اِهللا . . حيملُ منهج
‰ îوكنا قد رأينا كيف أنَّ القيمة العددية ِلكلمِة . .تعاىل £ϑ pt èΧ   َةتساوي القيمةَ العددي

 ãΑθللعبارِة القرآنية  ß™ §‘ «! $# 4 ..  
 Χètpϑ£‰î   =٤٢   ،   ، ‘§™ßθΑã #$!« 4  = ٤٢  

$ *  :ففي املعادلة..  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $#   = ª! $#   + î‰ £ϑ pt èΧ .. اليت تعين 
! ª نرى أنَّ كلمةَ ،محمداً احلاملَ ِلمنهِج اِهللا تعاىل $#   السماوي فيها الكتاب يتعلُّق

‰ î وأنَّ كلمةَ ،موضوع الرسالة £ϑ pt èΧ   لذلك . . بصفِة النيب– كما رأينا –فيها تتعلَّق
  .. ويمكننا صياغَتها  على الشكل،فهي تعين النيب احلامل ِلكتاِب اِهللا تعاىل

 * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9§™ßθΑã  =  #$!ª  +  Χètpϑ£‰î   =٥٤ = ٤٢ + ١٢  
 * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9§™ßθΑã   = #$9ø6ÅGt≈=Ü   + #$9Ζ¨<É©  =  ٥٤ = ٢١ + ٣٣  



  

٣١١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أي بصفِة ، يتعلَّق بكتاِب اِهللا تعاىل الذي حيملُه النيب ،فاتباع منهِج اِهللا تعاىل.. 
  : فالرسولُ هو النيب املُكَلَّف بتبليِغ منهِج اهللا تعاىل،الرسالة

 ãΑθ ß™ §9 $#  =  © É< ¨Ζ9 $#    + ª! $#    
١٢ + ٢١=  ٣٣  

 ..بالطاعِة نراه ولذلك فاألمر بصفِة الرسالِة – يف كتاِب اهللا تعاىل – اإلهلي يتعلّق 
 ãΑθ أي بكلمة ،حصراً ß™ §9 $# ،ولذلك نرى أنَّ .... . حيث هذه الصفةُ تشملُ املنهج

 ãΑθالقيمةَ العدديةَ لكلمِة  ß™ §9 $# ، ةَ ِلكلمِةتساوي القيمةَ العددي  Ü=≈ tG Å6 ø9 $# . .
 ومجيع أحكاِم منهِج رسالِة اِهللا تعاىل .. هو الكتاب الذي نزلَه اُهللا تعاىل،لةفمنهج الرسا

  ..محتواةٌ داخلَ الكتاِب الذي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء
 #$9§™ßθΑã   =٣٣ =  #$9ø6ÅGt≈=Ü    

 ، $pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# طاِب اِهللا تعاىل وكالمنا هذا ال يعين أنَّ العباراِت القرآنيةَ املُتعلِّقَةَ ِبِخ.. 
فهذه  العبارات نصوص... .. حتملُ أحكاماً خارج إطاِر األمِر اإلهلي بطاعِة الرسول 

 ةٌ تنتمي إىل ذاِت الرسالِة اليت حيملُها النيبقُرآني،وهي جزٌء من منهِج الرسالة ، باعوات 
 ، أحكام تنتمي ِللرسالةكلُّ ما بني دفيت القرآِن الكرميف. .رسالةأحكاِمها هو اتباع ِلمنهِج ال

 دمحا م وبالتايل يتعلّقة، من خالِل صفِة الرسالةوليس من خالِل صفِة النبو ..  
 هو ، دونَ غِريها،إنَّ ما نعنيه باقتصاِر األمِر اإلهلي يف الطاعِة على صفِة الرسالة.. 

على كُلِّ األحكاِم اليت يأمر اُهللا تعاىل ) الذي هو موضوع الرسالة ( ينِّ احتواُء النص القرآ
  بأي –  أ ي ال صالحيةَ لصفة النبوة –  وأنه ال صالحيةَ لشخِص محمٍد ،باتباِعها

 من مبعىن أطيعوا ما بِعثَ ِبِه الرسولُ .... .تشريٍع خارج ظاهِر النص القرآين وباِطِنِه
  .. وما يفصلُه من كلياِت أحكاِم الكتاب،ٍم موجودٍة يف الكتابأحكا

  . .يف املسألِة الكاملِة التالية. .فعلى سبيِل املثال.. 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï™ !$ |¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ 

£⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘    
  ٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ] ٥٩ : األحزاب[



  

٣١٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. .. $pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅è%..... نرى أحكاماً تتعلَّق ِبِخطَاِب اِهللا تعاىل يف هذه املسألة .. 
$ وتعلُّق هذه األحكاِم بالعبارِة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ،منهِج الرسالة ها ضمنفهي ، ال ينفي كون 

فحينما يقولُ . . وبالتايل فهي مشمولةٌ بأمِر الطاعِة املُتعلِّق بالرسالة،ضمن كتاِب اِهللا تعاىل
 ö(#θ اُهللا تعاىل ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ( ، أمِر الطاعِة تدخلُ هذه اآليةُ الكرميةُ ضمن 

  .. وبتفسِير كُلياِته، بإيصاِلِه إىل الناس ويطَالَب الرسولُ ، نزلَه اُهللا تعاىل ألنها نص،هذا
 #θويف ِكتاِب اِهللا تعاىل نرى أنَّ فعلَ األمِر ..  ãè‹ ÏÛ r& ، حينما يقترنُ بطاعِة الرسوِل 
،ةً واحدة، يكونُ متعلّقاً بطاعِة اهللا تعاىلة، ما عدا مريف العبارة القرآني . . (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθ ß™ §9 $#  ]إىل دراسِتها. .] ٥٦ : النور إنْ شاَء اُهللا تعاىل،اليت سنعود . .  
 .. اإلهلي لنا األمر رصوةُ اليت تالقرآني وهذه العبارات #θ ãè‹ ÏÛ r&   ُحينما تقترنُ طاعة

فطاعةُ .... .جزِة إحدى الكُبر نراها مسألةً كاملةً يف معياِر مع،اِهللا تعاىل بطاعِة رسوِلِه 
  .. متكاملةٌ مع طاعِة اِهللا تعاىلالرسوِل 
  %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu#$9§™ßθ^š (   ]١١٧=  ] ٣٢ :آل عمران  

  ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu#$9§™ßθΑt    ]١٠٦  = ]١٣٢ :آل عمران  
 &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt   ]١٥٢  =] ٥٩ :النساء   

 ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt   ]١٥٧=   ]٩٢ :املائدة  
 ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…ÿ    ]١١٠=   ]١ :األنفال  
 &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…   ]١٠٥  = ]٢٠ :األنفال  
 ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…   ]١١٠ =  ]٤٦ :األنفال  

 %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt (   ]١٦٨=   ]٥٤ :النور  
 &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt   ]١٥٢ =  ]٣٣ :حممد   

 ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… 4   ]ادلة١١٠=  ] ١٣ :ا  

 ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt 4   ]١٥٧ =  ]١٢ :التغابن  

١٥٢ + ١٦٨ + ١١٠ + ١٠٥ + ١١٠ + ١٥٧ + ١٥٢ + ١٠٦ + ١١٧ + 
٤ × ١٩ × ١٩ = ١٤٤٤ = ١٥٧ + ١١٠  



  

٣١٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يأمر ، مكونةً من عبارتني قُرآنيتني، نرى مسألةً كاملةً،وداخلَ هذه املسألِة الكاملة.. 
 بأن ينقلَ لنا  لنبيه من خالِل األمِر اإلهلي، اُهللا تعاىل ِبهما بطاعِة اهللا تعاىل ورسوِله 

  ِلكلياِت  هي طاعةُ ِتبياِنه ،ويف هذا دليلٌ على أنَّ طاعةَ الرسوِل . .أمر هذِه الطاعة
  . .الرسالةَِ اليت حيملُها من اهللا تعاىل إىل املُكَلَّفني

  %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu#$9§™ßθ^š (   ]١١٧=  ] ٣٢ :آل عمران  

 %è≅ö &rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt (   ]١٦٨ =  ]٥٤ :النور  
١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ١٦٨ + ١١٧  

. . (#θ النيبفحينما يقولُ لنا ..  ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ( ، التزاماً باألمِر اإلهلي  ö≅ è% :  

(#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ( . .لُها من املُرِسل فهذا يعين تعلّقاً كامالً بالرسالِة اليت حيم
ولذلك نرى يف العبارة القرآنية .. ... إىل املُرسِل إليهم،الكرمي وهي القرآنُ ،جلَّ وعال

   مسألةً كاملةً قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للفِظ اجلاللة،التالية
 ! $# . . طاعةُ اِهللا تعاىل مع طاعِة رسوِلِه حيثُ جتتمع..  

 ρu)Îβ ?èÜÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ωŸ ƒt=ÎG÷3äΝ ΒiÏ⎯ô &rãôϑy≈=Î3äΝö ©x‹ø↔º$ 4  ]١٤ : احلجرات [ = 
١٢ × ١٩ = ٢٢٨                               

 #$!   =١٢  
  اليت تبني األمر اإلهلي يف طاعِة،أما العبارةُ القرآنيةُ الوحيدةُ يف ِكتاِب اِهللا تعاىل.. 
 #θ من خالِل فعِل األمر ، دون اقتراٍن بطاعِة اهللا تعاىلالرسول  ãè‹ ÏÛ r& ، فهي جزٌء من 
   : قيمتها العدديةُ تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية موع كلميت،كاملٍةمسألٍة 
 ª! $# ،  î‰ £ϑ pt èΧ ،ةأي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للعبارة القرآني :  * $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

ãΑθ ß™ §9 $# ..     
 ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt   ]٨٩=   ]٥٦ :النور  
 ρuΒt$! &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ⎯ ‘§™ßθΑ@ )Îω 9Ï‹ãÜs$ít /Î*ÎŒøχÂ #$!« 4  ]١٧٠ = ] ٦٤ : النساء  
 ⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# ( ⎯ tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ï ym       

  ٣٦٤ =  ]٨٠ :النساء[ 



  

٣١٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

#$9øèÏ)s$>É  ]٤٠٣ = ] ٧ : احلشر  
٥٤ × ١٩ = ١٠٢٦ = ٤٠٣ + ٣٦٤ + ١٧٠ + ٨٩  

 * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9§™ßθΑã   =٥٤  
 #$!ª  +  Χètpϑ£‰î   =٥٤  
 #$9ø6ÅGt≈=Ü  +  #$9Ζ¨<É©    =٥٤  

 (#θ. .فقولُه تعاىل..  ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $#  ةباِع ،يف هذه العبارة القرآنيبات إهلي هو أمر 
 من جزئياٍت للكلياِت اليت حيملُها  وباتباِع ما يبينه ،املنهِج الذي حيِملُه الرسولُ 

 من اهللا تعاىل إىل املُكلَّفني  الذي هو جوهر منهِج الرسالِة اليت حيملُها ،رآنُ الكرميالق
 فطاعةُ الرسوِل .... . وإيتاء الزكاة،فهي جزٌء من آيٍة كرميٍة تأمر بإقامِة الصالة.... .ا

  .... . وجلزئياِت فريضِة الزكاِة، وهيآِتها،هي يف تبياِنه  لشعائر الصالة
 تجمع فيها ، تِرد مرتني يف ِكتاِب اِهللا تعاىل،لك نراها تتوازنُ مع عبارٍة قُرآنيٍةولذ.. 

  .. وتصور لنا جزاَء من يِطيع اَهللا تعاىل ورسولَه،طاعةُ اهللا تعاىل ورسوِلِه
 (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è?    

  ٣١٥=  ] ٥٦ : النور[
 ∅ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì ôf s? ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF ós s? ã≈ yγ ÷Ρ F{ $#   

  ٣١٥ = ] ١٣ : النساء[ 
 ρuΒt⎯ ƒãÜÏìÆ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ƒã‰ôzÅ#ù&ã _yΖ¨≈M; BrgøÌ“ ΒÏ⎯ BrtøFÏγy$ #${FΞ÷κp≈ã (  ]١٧ : الفتح [ 

 =٣١٥  
 هي يف النهايةُ ،ونراها تتكاملُ أيضاً مع عبارٍة قُرآنيٍة تبني لنا أنَّ طاعةَ الرسوِل .. 

  . .فالرسولُ حاملٌ ِلرسالِة اهللا تعاىل إىل املُرسِل إليهم. .طاعةُ اهللا تعاىل
 (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ çΗ xq ö è?   

  ٣١٥=  ] ٥٦ :النور[  
 Β¨⎯ ƒãÜÏìÆ #$9§™ßθΑt ùs)s‰ô &rÛs$ít #$!© (   ]١٧٩=   ]٨٠ :النساء  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ١٧٩ + ٣١٥  



  

٣١٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ìولو أخذنا العباراِت القرآنيةَ اليت حتوي كلمةَ ..  ÏÜ ãƒ  اهللا تعاىل لنا رصوحيثُ ي 
  . . لرأيناها تتكاملُ مع العبارة القرآنية،ِله من خالِلها حقيقةَ طاعِة اِهللا تعاىل ورسو

 !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9 $#    ]٧ :احلشر[ ..  
 ∅ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì ôf s? ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF ós s? ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# 

zy≈#Î$Ï⎪⎥š ùÏŠγy$ 4 ρuŒs≡9Ïš #$9øxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ   ]٥٢١ = ] ١٣ : النساء  
 ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# tΑθ ß™ §9 $# uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö n= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 

ρu#$9Á_Å‰dÏƒ)É⎫⎦t ρu#$9¶’κp‰y#!™Ï ρu#$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎦t 4 ρumy¡Ý⎯z &éρ'9s≈¯×Í7y ‘uùÏŠ)Z$  ]٥٧٧ = ] ٦٩ : النساء  
 ⎯ ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& ©! $# ( ⎯ tΒ uρ 4’ ¯< uθ s? !$ yϑ sù y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& öΝ Îγ øŠ n= tæ $ ZàŠ Ï ym       

   ٣٦٤ =  ]٨٠ :النساء[ 
 ρuΒt⎯ ƒãÜÏìÆ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ρu†sƒø·| #$!© ρuƒtG−)øµÏ ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øx$!←Í“âρβt  ]٥٢ : النور [ 

 =٣٢٠  
 ρuΒt⎯ ƒãÜÏìÆ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs)s‰ô ùs$—y ùsθö—·# ãtàÏŠϑ¸$  ]٢٨٥ =  ]٧١ : األحزاب = 
١٥ × ١٩  
 ⎯ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ pκ ÷Ξ F{ $# ( ⎯ tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ 

ƒãèy‹jÉ/öµç ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$  ]٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ] ١٧ : الفتح  
 !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© 

#$9øèÏ)s$>É   ]٤٠٣=   ]٧ :احلشر  
١٥٤ × ١٩ = ٢٩٢٦ = ٤٠٣ + ٤٥٦ + ٢٨٥ + ٣٢٠ + ٣٦٤ + ٥٧٧ + ٥٢١  
 بالبالِغ  ولذلك نرى أنَّ العباراِت القرآنيةَ اليت تصور لنا حصر مهمِة الرسوِل .. 

 أنْ يبلِّغَ ما أُنِزل إليه من ة اليت يأمره اُهللا تعاىل ا تتكاملُ مع العبارة القُرآني،عِن اِهللا تعاىل
 فالبالغُ الذي تحصر مهمةُ الرسوِل . .اس وأنَّ اهللا تعاىل يعِصمه يف ذلك من الن،ربه
 حمصورةٌ يف إيصاِل القرآن  فمهمةُ حممٍد ، هو فيما أنزلَه اُهللا تعاىل على رسوِلِه ،فيه

  . . من كليات شعائره وإيصاِل ما يبينه ، من اهللا تعاىل إىل املُرسِل إليهم،الكرمي



  

٣١٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تساوي تسعةَ عشر ضعفاً ، ِلهذِه املسألِة الكاملِةولذلك نرى أنَّ القيمةَ العدديةَ.. 
! ª :القيمة العددية ِلمجموِع الكلمات $# ،  ãβ# u™ ö à) ø9 $#  ،  î‰ £ϑ pt èΧ  ..  

 ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹øš #$9ø6t=n≈à 3  ]٩٣=  ] ٢٠ : آل عمران  
 &rΡ¯ϑy$ ãt?n’4 ‘u™ßθ9ÏΖu$ #$9ø7t=n≈à #$9øϑß7Î⎫⎦ß  ]١٢٤=  ] ٩٢ : املائدة  
 Β¨$ ãt?n’ #$9§™ßθΑÉ )Îω #$9ø6t=n≈à 3  ]٩٨ = ] ٩٩ : املائدة  
 ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹øš #$9ø6t=n≈à  ]٩٣ = ] ٤٠ : الرعد  
 ùsγy≅ö ãt?n’ #$9”™ß≅È )Îω #$9ø7t=n≈à #$9øϑß7Î⎫⎦ß  ]١٣٥ = ] ٣٥ : النحل  
 ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹øš #$9ø7t=n≈à #$9øϑß7Î⎫⎦ß   ]١١٨ =  ]٨٢ :لالنح  
 ρuΒt$ ãt?n’ #$9§™ßθΑÉ )Îω #$9ø7t=n≈à #$9øϑß7Î⎫⎥Ú  ]١٢٨ = ] ٥٤ : النور  
 ρuΒt$ ãt?n’ #$9§™ßθ^Å )Îω #$9ø7t=n≈à #$9øϑß7Î⎫⎥Ú  ]١٢٨ = ] ١٨ : العنكبوت  
 )Îβ÷ ãt=n‹ø7y )Îω #$9ø7t=n≈à 3  ]٧٩ = ] ٤٨ : الشورى  
 ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt?n’4 ‘u™ßθ9ÏΖu$ #$9ø7t=n≈à #$9øϑß7Î⎫⎦ß  ]١٣٧ = ] ١٢ : التغابن  
 * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ 

‘Í™y$9sGtµç… 4 ρu#$!ª ƒtè÷ÁÅϑßš ΒÏ⎯z #$9Ζ¨$¨Ä 3   ]٤٤٤ = ] ٦٧ : املائدة  
١٣٧ + ٧٩ + ١٢٨ + ١٢٨ + ١١٨ + ١٣٥ + ٩٣ + ٩٨ + ١٢٤ + ٩٣ + 
٨٣ × ١٩ = ١٥٧٧ = ٤٤٤  

 #$!ª  +  #$9ø)àö™u#βã   +  Χètpϑ£‰î    =٨٣  
 وما يتعلّق به من تبياٍن ، هي إيصالُ القرآِن الكرمي الرسوِل محمٍد إنَّ مهمةَ.. 

ي بأن نأخذَ ما آتانا به فاألمر اإلهل. . من اِهللا تعاىل إىل املُرسِل إليهم،وتفصيٍل ِلكلياِته
 هو أمر باتباِع أحكاٍم ال خترج يف النهايِة عن كُلياِت القرآِن الكرمي اليت بينها ،الرسولُ 

  .. وعن اتباِع جزئياِته اليت ندِركُها بتدبرنا ألحكاِمه،لنا الرسولُ 
 حيثُ ، من ثالِث مسائل كاملة املُكَونِة،وكُنا قد رأينا يف املسألِة الكاملِة التالية.. 

 وشق يتعلّق بالشخص احلامل هلذه ، شق يتعلَّق بالرسالة،كُلُّ مسألٍة مكَونٍة من شقني
  ..الرسالة



  

٣١٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ 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.jÏκÍΝö 4   ]٢٢ × ١٩ = ٤١٨ =  ]١٢٩ :البقرة  
 !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$: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¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö n= tæ 

™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t2eÅκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs   ]٥٣٢ =  ]١٦٤ :آل عمران = 
٢٨ × ١٩    

القيمة  قيمته العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً        ،رأينا أنَّ الشق املتعلَّق بالرسالةِ    . ....
# ãβالعددية لكلمة  u™ ö à) ø9 $# ..   
 ‘u/−Ζu$ 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÷ΒÏΖÏ⎫⎦t )ÎŒø /tèy]y ùÏκÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ⎯ô &rΡà¡ÅγÎΜô  = ٢٦٩  

٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٦٩ + ٣٠١ + ١٥٢  
 #$9ø)àö™u#βã   =٢٩   

 وبأخِذ مـا    ،ويف هذا دليلٌ على أنَّ كُلَّ العباراِت القرآنيِة اليت تأمر باتباِع الرسول           .. 
 ،كُلُّها تعين ما يتعلَّق بالقرآِن الكرِمي من تفصيٍل ِلكُلياِته        . . وباالنتهاء عما انا عنه    ،آتانا به 

 والرسالةُ هي   ،حاملٌ للرسالة فالرسولُ  .. ...ستقالً عِن القرآِن الكرمي   بداً منهجاً م  وال تعين أ  
 أي اتبـاع القـرآن   ، هو اتباع الرسالة وأخذُها، وأخذُ ما أتى به  ،واتباعه. .القرآنُ الكرمي 
الكرمي وأخذُه، لُهفصما ي باعوات اتهمن كلي ..  

 قيمتـه   ،ملُتعلّق مبهمِة حاِمِل الرسالِة اليت هي القرآنُ الكرمي       ورأينا أيضاً أنَّ الشق ا    .. 
‰  îالعدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية ِلكلمِة  £ϑ pt èΧ  ..   

 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏκÍΝö 4  = ٢٦٦      
 ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö ™u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  = ٢٦٩  
 ƒtG÷=èθ#( æt=nöκÍΝö ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ρuƒã“t2eÅκÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  = ٢٦٣  

٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٢٦٣ + ٢٦٩ + ٢٦٦  



  

٣١٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  Χètpϑ£‰î   =  ٤٢  
 مـن أعمـاِق القـرآِن       ت إنَّ شعائر العبادات استنبطها الرسولُ        قُلْ :٧٠س  
 وذلـك مـن     ، حيثُ حيملُ القرآنُ الكرمي هلا كلياٍت يف ظاهِر صياغِته اللُغوية          ،الكرمي

 علـى   – وعدد الركعـاِت     ، فهيآت الصالةِ  ...خالِل إتياِن اِهللا تعاىل له سبعاً من املثاين       
أال .. .لكن.... . كونه تبياناً لكلِّ شيء      ، باطِن النص القرآينِّ    محتواةٌ يف  –سبيِل املثال   

 ال يوجد هلا كليات يف كتـاِب اِهللا  ،ترى معي أنَّ هناك أحكاماً وصلتنا عن الرسوِل         
ومثـلَ  . .ومثلَ حتليِل ميتِة البحر   . .مثلَ حترِمي اجلمِع بني املرأِة وخالتها أو عمتها       . .تعاىل

 ومثل حترمي شـحم     ..ومثلَ حترِمي أكِل احليوانات الالمحة    . .ِل الكبِد والطحال  حتليِل أك 
   .....اخلرتير

 إنَّ القرآنَ الكـرمي حيمـلُ       : وبني قولكِ  ،كيف توفِّق بني هذه األحكاِم من جهةٍ      
  ..؟. . وإنَّ السنةَ الشريفةَ ال تتجاوز تبيانَ هذه الكليات،كلياٍت ِلكُلِّ شيٍء

. .يقولُ تعاىل. . هو اُهللا تعاىل، إنَّ القرآنَ الكرمي حيملُ تبياناً لكلِّ شيٍء:قولُالذي ي.. 
 $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x«  ]وحينما يقولُ اُهللا .. ...] ٨٩ : النحل

  ..لكرمي له ِتبياناً فمن املؤكَِّد أنه ال يوجد حكم إالّ وحيملُ القرآنُ ا،تعاىل ذلك
 تدبراً بالقدِر الذي ،إنَّ جوهر املُشكلِة يكمن يف عدِم تدبِر آياِت ِكتاِب اِهللا تعاىل.. 

فالذي حصلَ وحيصلُ أنَّ معظم العاملني . .تتطلبه السويةُ احلضاريةُ ِلكُلِّ جيٍل من األجيال
 إالّ من  إىل دالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىلن ال ينظرو،احملسوب على اإلسالميف جماِل الِفكِر 
  .. متَّ سكبها يف قوالب تارخييٍة من صنِع األجياِل السابقة،مناظري تارخييٍة

النكاح مسألةٌ متبادلةٌ بني  يتبين معنا أنَّ ،)القرآن الكرمي ( يف كتاب اهللا تعاىل .. 
 ، نكح الزوجِة ِلزوِجهاويعين أيضاً ، فعقد النكاِح يعين نكح الزوِج ِلزوجِته..الزوجني
  :يقولُ تعاىل.  .واحدةزوجيٍة  ومبعاشرٍة ،هما يف عقٍد نكاٍح واحدفهو اجتماعوبالتايل 

  β Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4© ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u ö xî 3   ]٢٣٠ :البقرة[ ..  
 ومع ،حترمي مجِع املرأِة مع عمتهانرى أنَّ ) آن الكرمي القر( ويف كتاِب اهللا تعاىل .. 
 ويمكننا استنباطُه من دالالِت ،كُليته موجودةٌ يف كتاِب اِهللا تعاىل ،قُرآينٌّحكم هو  ،خالِتها

 ôM. .فاملُحرمات املُتعلّقةُ بالعبارة. .ِكتاِب اِهللا تعاىل tΒ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n= tã . . ا ُاليت تبدأ



  

٣١٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ) ٢٤( و  ) ٢٣(  تصورها عبارات قُرآنيةٌ ما بني اآليتني ،من سورِة النساء ) ٢٣( آليةُ ا
 تشملُ فيما تشملُ حترمي مجِع املرأِة مع ،وذلك من خالِل مسألٍة كاملٍة.... .يف هذه السورة

  . . ومع خالتها،عمِتها
 ôM tΒ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Β é& uρ û© ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9 $# 

àM≈ yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θ àf ãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ © ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù= yz yŠ £⎯ Îγ Î/ β Î* sù 

öΝ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ã≅ Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í← !$ oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹ ©9 $# ô⎯ ÏΒ 

&r¹ô=n≈7Î6àΝö ρu&rβ ?sfôϑyèãθ#( /t⎫÷⎥š #${Wz÷Gt⎫÷⎦È )Îω Βt$ %s‰ô ™y=n#y 3  ]١٥٨٨ = ] ٢٣ : النساء   
 * ρu#$9øϑßsóÁ|Ψo≈Mà ΒÏ⎯z #$9ΨiÏ¡|$!™Ï )Îω Βt$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈Ψã6àΝö (  ]١٦٠ = ] ٢٤ : النساء  

٩٢ × ١٩ = ١٧٤٨ = ١٦٠ + ١٥٨٨  
 .. رتدب ريددركُها من يخيتزلُ يف أعماِقِه دالالٍت ي اِهللا تعاىل كاملٌ تام إنَّ كالم

 ôM :فحينما يقولُ اُهللا تعاىل. ..كتاِب اِهللا تعاىل tΒ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& . . نا الفإن
 أنه ،إنما ندرك أيضاً. . أنَّ الرجلَ حيرم عليه أنْ ينكح أُمه فحسب:ندرك من هذا القوِل

ولذلك ال . .ح أي حيرم اجتماع الرجِل وأمِه يف عقِد نكا،حيرم على األم أن تنكح ابنها
ألنَّ العبارة ) حرم على املرأِة أن تنكح ابنها  ( : عبارةً تقول– يف هذه اآلية الكرمية –نرى 
 ôM tΒ Ìh ãm  öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é&  تشملُ ضمناً هذا احلكم..   

 Ν :كما ندرِك من حترِمي نكِح البنت..  ä3 è?$ oΨ t/ uρ ،للرجِل أنْ ينك ال جيوز هأن  ح
 فاملُحرم هو اجتماع األِب وابنِتِه يف ، وهذا يعين أنه ال جيوز للبنِت أن تنكح أباها،ابنته

حرم على املرأِة أن  ( : عبارةً تقول– يف هذه اآلية الكرمية –ولذلك ال نرى . .عقِد نكاح
 öΝألنَّ العبارة ) تنكح أباها  ä3 è?$ oΨ t/ uρ  تشملُ ضمناً هذا احلكم..  

 öΝ :وقولُه تعاىل..  à6 è?≡ uθ yz r& uρ هأخت على الرجل أنْ ينكح ه حيرمويعين ، يعين أن 
 فاملُحرم هو اجتماع األخ وأخته يف عقِد ،أيضاً أنه حيرم على األخت أن تنكح أخاها

 يف هذه –ولذلك ال نرى . . فاالجتماع يف عقِد نكاٍح واحد حيرم على األخ وأخته،نكاح
  ألنَّ العبارة ) حرم على املرأِة أن تنكح أخاها  ( : عبارةً تقول–ة الكرمية اآلي
 öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ  تشملُ ضمناً هذا احلكم..  



  

٣٢٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ν :وقولُه تعاىل..  ä3 çG≈ £ϑ tã uρ ،هعمت على الرجل أنْ ينكح ه حيرمويعين ، يعين أن 
ملُحرم هو اجتماع الرجل وعمِتِه يف عقِد  فا،أيضاً أنه حيرم على املرأة أن تنكح ابن أخيها

 يف –ولذلك ال نرى . . فاالجتماع يف عقِد نكاٍح واحد حيرم على الرجل وعمته،نكاح
  ألنَّ العبارة ) حرم على املرأِة أن تنكح ابن أخيها  ( : عبارةً تقول–هذه اآلية الكرمية 

 Ν ä3 çG≈ £ϑ tã uρ  تشملُ ضمناً هذا احلكم..  
 Ν :قولُه تعاىلو..  ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ، على الرجل أنْ ينكح ه حيرمويعين ،خالته يعين أن 

 ابن ه حيرم على املرأة أن تنكحالرجل ،أُخِتهاأيضاً أن هو اجتماع ميف عقِد وخالته فاملُحر 
 يف –ولذلك ال نرى . .وخالته فاالجتماع يف عقِد نكاٍح واحد حيرم على الرجل ،نكاح
  ألنَّ العبارة) حرم على املرأِة أن تنكح ابن أُختها  ( : عبارةً تقول– اآلية الكرمية هذه

  Ν ä3 çG≈ n=≈ yz uρ  تشملُ ضمناً هذا احلكم..  
$ ßN :وقولُه تعاىل..  oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ،  على الرجل أنْ ينكح ه حيرمابنة أخيهيعين أن، 

ه حيرم على املرأة أن تنكحها ويعين أيضاً أنمالرجل ،ع هو اجتماع ميف وابنة أخيه فاملُحر 
ولذلك ال نرى . . وابنة أخيه فاالجتماع يف عقِد نكاٍح واحد حيرم على الرجل،عقِد نكاح

  ألنَّ العبارة) حرم على املرأِة أن تنكح عمها  ( : عبارةً تقول– يف هذه اآلية الكرمية –
  ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $#   ُضمناً هذا احلكمتشمل..  

$ ßN :وقولُه تعاىل..  oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $#  ،  على الرجل أنْ ينكح ه حيرمابنة أُختهيعين أن، 
 ه حيرم على املرأة أن تنكحالرجل ،خالَهاويعين أيضاً أن هو اجتماع ميف وابنة أخته فاملُحر 

ولذلك ال نرى . . وابنة أخته فاالجتماع يف عقِد نكاٍح واحد حيرم على الرجل،عقِد نكاح
  ألنَّ العبارة) حرم على املرأِة أن تنكح خاهلا  ( : عبارةً تقول– يف هذه اآلية الكرمية –
  ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $#   تشملُ ضمناً هذا احلكم..  

 ôMالعبارةَ القرآنية ففي كتاِب اهللا تعاىل نرى أنَّ ..  tΒ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n= tã    خاطبت
 اجتماع. .إذاً ..... وليست مقتصرةً على الرجال دون النساء،الَ والنساَء بآٍن واحدالرج

 وكذلك فإنَّ .. هو اشتراكُهما يف عقِد نكاٍح واحد، حتت رجٍل واحٍدوعمِتهااملرأِة 
فاالجتماع . . هو اشتراكُهما يف عقِد نكاٍح واحد، حتت رجٍل واحٍدوخالِتهااجتماع املرأِة 

ِة واخلالِة يف عقِد نكاٍحمعاُهللا تعاىل، العم همة. . حرالقرآني العبارات وكلُّ ذلك حتملُه..  



  

٣٢١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  ôM tΒ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# 

ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $#  . .  
 ، الرجِل مع عمِته يف عقِد نكاٍح واحٍد اِهللا تعاىل أنَّ اجتماعوهكذا نرى يف كتاِب.. 

 أي حتت رجٍل ،ال خيتلف من حيث احلرمِة عن اجتماِع املرأِة وعمِتها يف عقِد نكاٍح واحد
 Νوكلُّ ذلك متضمن بقوله تعاىل  ،واحد ä3 çG≈ £ϑ tã uρ   .. بالنسبِة للمرأِة وكذلك األمر

 Νوخالِتها  ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ، واملرأِة وابنِة أخيها  ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ،واملرأِة وابنِة أُخِتها   
  ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $#    ..ةُ اليت رأيناها يف هذه املسألِة الكاملِةالقرآني كاملةٌ يف ،فالعبارات 

 فمن ،كلِّ شيٍءواُهللا تعاىل حينما يصف كتابه الكرمي بأنه تبيانٌ ل. .تبياِن هذه احلقائق
  ..املؤكِّد أنه تبيانٌ لكلِّ شيٍء

 فتحرمي الدِم يف ، فهما ليسا حتت ساحِة حترِمي الدم،وبالنسبِة للكبِد والطحال.. 
≅ . .يقولُ تعاىل. . يتعلَّق بالدِم املسفوِح،كتاِب اهللا تعاىل è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) 

$ ·Β § pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ à ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯Ρ Î* sù 

ê[ ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸) ó¡ Ïù ¨≅ Ïδ é& Î ö tó Ï9 «! $# ⎯ Ïµ Î/ 4 Ç⎯ yϑ sù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨β Î* sù š −/ u‘ Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹ Ïm §‘   ]والطحالُ ليسا دماً. .] ١٤٥ : األنعام مني.. مسفوحاًوالكبدإذاً مها ليسا حمر ..   
 وذلك شريطةَ أنْ يكونَ ، فنستنبطُ حتليلَها من كتاِب اِهللا تعاىل،وبالنسبِة مليتِة البحِر.. 

  .  .ويف املسألِة الكاملِة التاليِة دليلٌ على ذلك. ..حلمها طرياً ليس متفسخاً
 &émÏ≅ ̈9s3äΝö ¹|‹ø‰ß #$9ø7tsóÌ ρuÛsèy$Βãµç…  ]١٧٤ = ] ٩٦ : املائدة  
 ρuδèθu #$!©%Ï” ™y‚¤t #$9ø7tsót 9ÏGt'ù2à=èθ#( ΒÏΖ÷µç 9ssóϑV$ ÛsÌƒw$  ] ٢٣٦ =  ]١٤ :النحل  
 $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ Èβ# t ós t7 ø9 $# # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t èù Ô Í← !$ y™ … çµ ç/# u Ÿ° # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% y` é& ( ⎯ ÏΒ uρ 

.ä≅e9 ?s'ù2à=èθβt 9ssóϑV$ ÛsÌƒw$  ]٥٠٢ = ] ١٢ : فاطر  
٤٨ × ١٩ = ٩١٢ = ٥٠٢ + ٢٣٦ + ١٧٤  

 يف تصويِر ، نرى أنَّ النص األخري فيها حيملُ مسألةً كاملةً،ويف هذه املسألِة الكاملِة.. 
  .. ال يؤثِّر على تكامِلها، لذلك فإنَّ إخراجها من هذه املسألِة الكاملِة،عدِم استواِء البحرين

  ρuΒt$ „o¡óGtθÈ“ #$9ø7tsót#βÈ δy≈‹x# ãt‹õ>Ò ùèt#NÔ ™y$!←ÍÔ °Ÿu#/çµç… ρuδy≈‹x# ΒÏ=ùxì &é`y%lÓ (  = 
٢٠ × ١٩ = ٣٨٠  



  

٣٢٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρuΒt$ „o¡óGtθÈ“ #$9ø7tsót#βÈ  = ٥ × ١٩ = ٩٥  
≅¨ فالعبارةُ القرآنيةُ ..  Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ ،ط لنا أنَّ هناك بنيعاماً  ت

…  بدليل عطف كلمة ، ما نصطاده من البحر غري،ِحلَّ لناأُ çµ ãΒ$ yè sÛ uρ   على العبارة  
  ß‰ ø‹ |¹ Ì ós t7 ø9 $#  ..شريطةَ أنْ ، امليتةَ من مسِك البحِر، يشملُ فيما يشملُ، وهذا الطعام 

ه املسألة  كما تبني العبارتان الثانية والثالثة يف هذ، أي غري متفسٍخ،يكونَ اللحم طرياً
  ..الكاملة

 ، من البحر ميوت فور خروجه من املاء هذا االستنباط أنَّ ما نصطادهيؤكِّدومما .. 
 هذا ..وال نأكله ذحباً كما هو حال األنعام اليت حلَّلها اُهللا تعاىل لنا بعد ذحبها الشرعي

 ..ونُ بعدها محلّالًباإلضافة إىل أنَّ ما نصطاده من البحر يفسد بعد فترٍة من الزمن ال يك
  ..كُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ استنباطنا

فقد بين لنا اُهللا . . وِلكُلِّ ذي خملٍب وناٍب وظفر،أما بالنسبِة ِللحيواناِت الالمحة.. 
  . .يقولُ تعاىل. . أنَّ األنعام هي احليوانات اليت ترعى نبات األرض،تعاىل يف كتاِبِه الكرمي

 tΑ t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ oΨ ô_ t ÷z r' sù ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`≡ uρ ø— r& ⎯ ÏiΒ ;N$ t7 ¯Ρ 4© ®L x© ∩∈⊂∪ (#θ è= ä. (# öθ tã ö‘ $# uρ 

öΝ ä3 yϑ≈ yè ÷Ρ r& 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 4‘ sS ‘Ζ9 $#  ]٥٤ – ٥٣ : طـه [. . وبالتايل فاحليوانات
 اُهللا تعاىل لنا من معنيةً مبا حلّلَه يمِة األنعامالالمحةُ ليست. .  

  من – أنَّ اخليلَ والبغالَ واحلمري ،ويف املسألِة الكاملِة التالية يبين اُهللا تعاىل لنا.. 
  . .  هي للركوب وللزينة–جملِة األنعاِم اليت ترعى نبات األرض 

 zΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ yγ s) n= yz 3 öΝ à6 s9 $ yγŠ Ïù Ö™ ô∃ ÏŠ ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ $ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ tβθ è= à2 ù' s? ∩∈∪  öΝ ä3 s9 uρ $ yγŠ Ïù 

îΑ$ uΗ sd š⎥⎫ Ïm tβθ çt† Ì è? t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ãm u ô£ n@ ∩∉∪ ã≅ Ïϑ øt rB uρ öΝ à6 s9$ s) øO r& 4’ n< Î) 7$ s# t/ óΟ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? ÏµŠ Éó Î=≈ t/ 

ω Î) Èd, Ï± Î0 Ä§ àΡ F{ $# 4 χ Î) öΝ ä3 −/ u‘ Ô∃ρ â™ t s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠∪ Ÿ≅ ø‹ sƒ ø: $# uρ tΑ$ tó Î7 ø9 $# uρ u Ïϑ ys ø9 $# uρ 

9ÏIt÷2Ÿ6çθδy$ ρu—ÎƒΖuπZ 4 ρu†sƒø=è,ß Βt$ ωŸ ?sè÷=nϑßθβt  ]٦٣ × ١٩ = ١١٩٧ = ] ٨  – ٥ : النحل  
≅ Ÿففي العبارِة القرآنية ..  ø‹ sƒ ø: $# uρ tΑ$ tó Î7 ø9 $# uρ u Ïϑ ys ø9 $# uρ $ yδθ ç6 Ÿ2 ÷ tI Ï9 Zπ uΖƒ Î— uρ 4 ، يف هذه 

  .. بيانٌ ملن ميلك ذرةً من إرادٍة صادقٍة ِلتدبِر ِكتاِب اِهللا تعاىل،املسألِة الكاملة
لعبارات القرآنيِة املُصورِة إلنزاِل اِهللا تعاىل لنا مثانية أزواٍج ولذلك نرى تكامالً بني ا.. 
 وبني العبارتني القُرآنيتني اللتني يصور اُهللا تعاىل لنا فيهما حكم حتليِل يمِة ،من األنعام



  

٣٢٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وذلك يف مسألٍة كاملٍة قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية .. .األنعام
 èπ :للعبارة القرآنية yϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ..   
 ρu&rΡ“tΑt 9s3ä/ ΒiÏ⎯z #${FΡ÷èy≈ΟÉ Orϑy≈ΖÏŠuπs &r—øρu≡l8 4  ]١٧٥ = ] ٦ : الزمر  
 Orϑy≈ΖÏŠuπs &r—øρu≡l8 ( ΒiÏ∅š #$9Ò'ùβÈ #$OøΖu⎫÷⎦È ρuΒÏ∅š #$9øϑyè÷“Ì #$OøΖu⎫÷⎦È 3  ]٢٦٢  = ]١٤٣ : األنعام  
 ρuΒÏ⎯z #$}M/Î≅È #$OøΖu⎫÷⎦È ρuΒÏ∅š #$9ø7t)sÌ #$OøΖu⎫÷⎦È 3  ]١٤٩ =  ]١٤٤ :األنعام  
 ôM ¯= Ïm é& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ω Î) $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ u ö xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ îΠ ã ãm 3   

   ٣٣٩ = ] ١ : املائدة[
 ρu&émÏ=¯Mô 9s6àΝã #${FΡ÷èy≈Νã )Îω Βt$ ƒãF÷=n‘4 æt=n‹ø6àΝö (  ]١٣٩ = ] ٣٠ : احلج  

٥٦ × ١٩ = ١٠٦٤ = ١٣٩ + ٣٣٩ + ١٤٩ + ٢٦٢ + ١٧٥  
 5uκÍŠϑyπè #${FΡ÷èy≈ΟÉ   =٥٦  

 تتوازناِن مع آيٍة كرميٍة تبني ،والعبارتان القرآنيتان األخريتان يف هذه املسألِة الكاملة.. 
 وأالَّ نتِبع ، وذلك مما حلَّلَه اُهللا تعاىل لنا،لنا أمر اهللا تعاىل بأنْ نأكُلَ مما رزقنا اُهللا تعاىل

  . .خطواِت الشيطان
 ôM ¯= Ïm é& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ω Î) $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ u ö xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ îΠ ã ãm 3     

   ٣٣٩ =  ]١ :املائدة[ 
 ρu&émÏ=¯Mô 9s6àΝã #${FΡ÷èy≈Νã )Îω Βt$ ƒãF÷=n‘4 æt=n‹ø6àΝö (    ]١٣٩ =  ]٣٠ :احلج  

٤٧٨ = ١٣٩ + ٣٣٩  
 š∅ ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# \' s!θ ßϑ ym $ V© ó sù uρ 4 (#θ è= à2 $ £ϑ ÏΒ ãΝ ä3 x% y— u‘ ª! $# Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? ÏN≡ uθ äÜ äz 

#$9±¤‹øÜs≈⎯Ç 4 )ÎΡ¯µç… 9s3äΝö ãt‰ßρA Β•7Î⎫⎦×   ]٤٧٨ = ] ١٤٢ : األنعام  
 ..حلِم  وبإمكاننا أن نستنبطَ حترمياحليوانات الالمحة من حترمي اهللا تعاىل للميِةت:  

  $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& ⎯ Ïµ Î/ Î ö tó Ï9 «! $# ( Ç⎯ yϑ sù 

§ äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî íΟŠ Ïm §‘   .. علينا ماهللا تعاىل حير  
  sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ ، م  وبالتايل ،واحليوانات الالمحة تتغذّى على امليتة والدمحلمها حمر
  .. هو حمرمنبت مماكونه 



  

٣٢٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 zΝوالعبارة القرآنية ..  ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $#   يف قوله تعاىل $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym ãΝ à6 ø‹ n= tæ 

sπ tG øŠ yϑ ø9 $# tΠ ¤$! $# uρ zΝ ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $# .. هذه العبارة  zΝ ós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9 $#  اخلرتير تشمل شحم 
يقولُ . . العظمعالفكلمة حلم يف كتاب اهللا تعاىل تشمل ما . ....ه عظمعالوكلَّ ما 

  :تعاىل
 ⎯ s9  tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ ⎯ Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 3“ uθ ø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. $ yδ t ¤‚ y™ 

ö/ ä3 s9 (#ρ ç Éi9 s3 çG Ï9 ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ö/ ä31 y‰ yδ 3 Î Åe³ o0 uρ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  ] فهل كلمة. . ]٣٧ :احلج:   
 $ yγ ãΒθ çt é: ه ؟كُلَّ ما  بالتأكيد تشملُ...!!! يف هذه اآلية الكرمية ال تشمل الدهن وغري 

   :ِله تعاىلولننظر إىل قو.. .يؤكلُ وينتفع به
 ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# 

y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 

5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%     

  . ]٢٥٩ :البقرة [                                                                                   
 ö :إنَّ العبارةَ القرآنية ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 ، 

 وهذا ، يسمى حلماً العظامعال تبين لنا أنَّ ما ،واليت تصور لنا إكساَء عظاِم احلماِر حلماً
  ..يشملُ الشحم

اهللا تعاىل فوق عظام اجلنني ال يوجد فيه شحم أو جلد وهل اللحم الذي يكسوه .. 
  ..أو غري ذلك

  ¢Ο èO $ uΖ ø) n= yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã 

$ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß⎯ |¡ ôm r& t⎦⎫ É) Î=≈ sƒ ø: $#   
  . ]١٤ :املؤمنون[                                                                            

يف كتاِب اهللا تعاىل  وكلمة حلم ، بنص قرآين ملّا كان حلم اخلرتير محرماً.....إذاً.. 
  ..رتير إذاً كتاب اهللا تعاىل يحرم شحم اخل،تشملُ الشحم



  

٣٢٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وأنها ليست مستقلّةً ،وهكذا نرى أنَّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ يف كتاِب اِهللا تعاىل.. 
 وصالحيةُ السنِة الشريفِة ال ،فكتاب اهللا تعاىل ليس ناقصاً من جهٍة. .عن كتاِب اِهللا تعاىل

  ..تتجاوز تبيني جزئياِتِه من جهٍة أُخرى
محِل القرآِن الكرِمي لعدِد الصلواِت اليوميِة من خالِل  حتدثت سابقاً عن :٧١س 

≡ ÔNجمموع وروِد كلمِة  uθ n= |¹  اٍت على عدِد ،يف ِكتاِب اِهللا تعاىلمر مخس حيثُ ترد 
عن محِل القرآِن الكرمي لعدِد الركعات املفروضة ثت حتدو. .الصلوات اليومية املفروضة

 ÉΟ : جمموِع وروِد العبارتني القرآنيتني وذلك من خالِل،يف اليوِم الواحد Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $#   
و:  ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ، ة على عدِد  ) ١٧(  حيث تردان يف كتاِب اِهللا تعاىلمر

وحتدثت عن محِل القرآِن الكرِمي لعدِد السجدات اليومية . .الركعات املفروضة
 اليت تعبر عن أزمنِة هذا الفعل ، ومشتقّاِته)سجد (  وذلك من خالل الفعل ،املفروضة
مرة على عدِد السجدات اليومية  ) ٣٤(  حيثُ ترد هذه األفعال ،للعاقلني
هل توصلت إىل حتديِد عدِد ركعاِت كلِّ فرٍض من .. .السؤالُ اآلن.... .املفروضة

  ..؟ . . من كتاِب اِهللا تعاىل،الفرائض لوحِده
 عمقاً إعجازياً – ألوِل مرٍة يف هذا اللقاء – سندخلُ ،ذا السؤاللإلجابِة على ه.. 

 يف جزئياِت املسألِة الكاملِة الواحدة – فسنتجاوز ، )١٩( يتعلَّق بباقي القسمة على العدد 
  .. )١٩(  إىل الفائِض من األعداِد عن املضاعفاِت التامِة لعدد ، حدود املسائِل الكاملِة–

  ÷(#θßϑ‹Ï%r& nο4θn=¢Á9$#  و ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$#   . .د رأينا أنَّ جمموع وروِد العبارتنيكنا ق.. 
وما خلف هاتني العبارتني . . يساوي عدد الركعات اليومية املفروضة،يف كتاِب اهللا تعاىل

ن بأوقاِت هذه  تتعلّقا، منها عبارتان فقط، عبارات قُرآنية تتعلّق بإقامِة الصالة،القرآنيتني
 قيمتها العدديةُ تساوي جداَء أساِس ، مسألةٌ كاملةٌبارتان القرآنيتانوهاتان الع. .الصالة

  ..معجزِة إحدى الكُبر يف نفِسه
 Ûstûn’Ç #$9]¨κp$‘Í ρu—ã9sZ$ ΒiÏ⎯z #$9©Šø≅È 4  ]١٣٨ =  ]١١٤ : هود  
 !Î$à9äθ8Ï #$9±¤ϑô§Ä )Î<n’4 îx¡|,È #$9©‹ø≅È ρu%èö™u#βt #$9øxfôÌ (  ]٢٢٣ =  ]٧٨ :اإلسراء  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٢٢٣ + ١٣٨  



  

٣٢٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. .لةَ الكاملةَ تحِملُ كلياِت أوقاِت فرائِض الصالِة اخلمسةأفال شك أنَّ هذه املس.. 
 ال بد من أنْ منر من عبارٍة أو أكثر من عباراِت ،ويف استنباِطنا لعدِد ركعاِت كُلِّ فريضٍة

 اليت تبين مع ،وال بد لنا من إدخاِل الكلماِت والعباراِت التالية.. . الكاملةلِةهذه املسأ
  . . عدد ركعاِت كُلِّ فريضة،عباراِت هذِه املسألِة الكاملة

  ال بد من كلمِة . .يف فريضِة الفجر..  ôf x ø9 $# ،  كونَ الفجِر يعين بدايةَ فريضِة
 Íο : القرآنية وال بد من العبارة..الفجر 4θ n= |¹ Ì  ôf x ø9 $# ، كوننا نبحثُ عن عدِد 
  . .ركعاِتها
 Íο : ال بد من الكلمتني،ويف فريضِة الظهر..  u Îγ ©à9 $# ،  tβρ ã Îγ ôà è?  ، ومها 

يف كتاِب اِهللا تعاىل )  ر ، هـ،ظ( الكلمتان الوحيدتان من مشتقّات اجلذر اللغوي 
ملْ تردا صراحةً ،)صالِة الظهر  (  و،)الظهر ( وذلك كونَ كلمِة . .املتعلِّقتان بوقِت الظهر
 Íο :عبارتا كما وردت ،يف كتاِب اِهللا تعاىل 4θ n= |¹ Ì  ôf x ø9 $#  و  Íο 4θ n= |¹ Ï™ !$ t± Ïè ø9 $# 4  ..   

 ويف فريضِة العصِر ال بد من كلمِة ..  óÇ yè ø9 $#  ، ملْ ) صالِة العصِر (  كونَ عبارِة
 Íο : كما وردت عبارتا،صراحةً يف كتاِب اِهللا تعاىلترد  4θ n= |¹ Ì  ôf x ø9 $#   و Íο 4θ n= |¹ 

Ï™ !$ t± Ïè ø9 $# 4  ..  
< Éويف فريضِة املغرب ال بد من كلمة ..  Ì øó yϑ ø9 $#    صالة املغرب ( كون عبارِة (

 Íο : كما وردت عبارتا،ملْ ترد صراحةً يف كتاِب اِهللا تعاىل 4θ n= |¹ Ì  ôf x ø9 $#  و  Íο 4θ n= |¹ 

Ï™ !$ t± Ïè ø9 $# 4  . .  
 Íο. . ال بد من العبارة القرآنية،ويف فريضِة صالة العشاء..  4θ n= |¹ Ï™ !$ t± Ïè ø9 $# 4  ..  
  ..يف املسألِة الكاملة اليت حتوي مجيع أوقات الصالة.. 
 Ûstûn’Ç #$9]¨κp$‘Í ρu—ã9sZ$ ΒiÏ⎯z #$9©Šø≅È 4   ]٣٨١ =  ]١١٤ :هود  
 !Î$à9äθ8Ï #$9±¤ϑô§Ä )Î<n’4 îx¡|,È #$9©‹ø≅È ρu%èö™u#βt #$9øxfôÌ (   ]٢٢٣ =  ]٧٨ :اإلسراء  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٢٢٣ + ١٣٨  
      : مها العبارتان، عبارتان قرآنيتان تتعلّقان بصالِة الفجر،يف هذه املسألِة الكاملِة.. 
 Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# ،  tβ# u™ ö è% uρ Ì ôf x ø9 $# (  ..  ةحيثُ تشملُ العبارةُ القرآني Ç’ nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $#  



  

٣٢٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

# tβ :وتشملُ العبارةُ القرآنيةُ. . الذي له تعلُّقُه بوقِت الفجر،طرف النهاِر األوِل u™ ö è% uρ 

Ì ôf x ø9 $# (   ساحةَ الزمان اليت تبدأُ بوقِت الفجر. .  
  مِة إذاً هاتان العبارتان تدخالن مع كل..  ôf x ø9 $#   بتحديِد ساحِة يف معادلٍة تتعلَّق

  ولو حسبنا الِقيم العدديةَ ِلهاتني العبارتني مع كلمِة . .الزمان اليت تقبلُ فيها فريضةُ الفجر
   ôf x ø9 $# ، على العدد لرأينا أنَّ الناتج مإذا قُس كان الباقي مساوياً لعدِد ، )١٩(  عدد 

  .. الفجرركعات فريضِة
 #$9øxfô    =٤٣ .  . ρu%èö™u#βt #$9øxfôÌ (    =٧٤ . . Ûstûn’Ç #$9]¨κp$‘Í   = ٧٥    

٢ ) + ١٠ × ١٩ = ( ١٩٢ = ٧٥ + ٧٤ + ٤٣  
’ Çوالعبارةُ القرآنيةُ ..  nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $#  ِل املُتعلِِّق بصالِة الفجرالنهاِر األو تشملُ طرف، 

 Íοلُ مع العبارِة القرآنية وبالتايل تدخ 4θ n= |¹ Ì  ôf x ø9 $#   بعِني فريضِة يف معادلٍة تتعلّق
 كان ، )١٩(  عدد إذا قُسم على العدد ،ولذلك فمجموع القيِم العدديِة هلما.. .الفجِر

  . .الباقي مساوياً لعدِد ركعات فريضِة الفجر
 Ûstûn’Ç #$9]¨κp$‘Í   =٧٥  .  . ¹|=nθ4οÍ #$9øxfô Ì  ]٧٩ = ] ٥٨ : النور  

٢ ) + ٨ × ١٩ = ( ١٥٤ = ٧٩ + ٧٥  
 Ï8θوالعبارةُ القرآنيةُ ..  ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ ø‹ ©9 $#  من املسألِة الكاملِة 
 ، إىل غسِق الليل، تحدد ساحةً زمنيةً تبدأُ ببدايِة زواِل الشمِس عن كبِد السماِء،السابقة
فهي تشملُ فتريت فريضيت الظهِر .... .دايِة فريضِة الظهِر إىل ايِة فريضِة العصرأي من ب
  ..والعصر

 Íο. .لذلك فهي تدخلُ مع كلميت..  u Îγ ©à9 $# ،  tβρ ã Îγ ôà è? ،ها ، يف معادلٍةقيمت 
 كان الباقي مساوياً لعدِد ركعات فريضِة ، )١٩( العدديةُ عدد إذا قُسم على العدد 

  ..لظهرا
 !Î$à9äθ8Ï #$9±¤ϑô§Ä )Î<n’4 îx¡|,È #$9©‹ø≅È   =١٤٩  

 #$9à©γÎuοÍ   ]٥٩ =  ]٥٨ :النور     
 ?èàôγÎãρβt   ]٦٢ =  ]١٨ :الروم   

٤ ) + ١٤ × ١٩ = ( ٢٧٠ = ٦٢ + ٥٩ + ١٤٩  



  

٣٢٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ï8θوهذه العبارة القرآنية ..  ä9 à$ Î! Ä§ ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È, |¡ xî È≅ ø‹ ©9 $# مة  تدخل مع كل      
  óÇ yè ø9 $# ،على العدد ، يف معادلٍة مإذا قُس ةُ عددها العدديكان الباقي ، )١٩(  قيمت 

  . .مساوياً لعدِد ركعات فريضِة العصر
 !Î$à9äθ8Ï #$9±¤ϑô§Ä )Î<n’4 îx¡|,È #$9©‹ø≅È    =١٤٩  ..   #$9øèyÇó   = ٤٥  

٤ ) +  ١٠ × ١٩ = ( ١٩٤ = ٤٥ + ١٤٩  
 فسنجدها حمصورةً يف ، نظرنا إىل فريضِة املغرب من زاويِة ساحِة فترِة أدائهاوإذا.. 

 ، Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# 4’n<Î) È,|¡xî È≅ø‹©9$# الفترِة اليت تلي الفترة الزمنية اليت تبينها العبارةُ القرآنية 
$ واليت تسبق الفترةَ اليت تبينها العبارةُ القرآنيةُ  Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4  يف املسألِة الكاملِة اليت 

  .. . تؤدى فريضةُ املغرب،فما بني تلك الفترتني. .رأيناها
ولو مجعنا الِقيِم العدديِة هلاتني العبارتني القرآنيتني اللتني حتددان ساحةَ فترِة أداِء .. 

 كان الباقي مساوياً لعدِد ، )١٩(  حلصلنا على عدٍد إذا قُسم على العدد ،فريضِة املغرب
  . .ركعاِت فريضِة املغرب

 !Î$à9äθ8Ï #$9±¤ϑô§Ä )Î<n’4 îx¡|,È #$9©‹ø≅È   =١٤٩.  . ρu—ã9sZ$ ΒiÏ⎯z #$9©Šø≅È 4  = ٦٣  
٣ ) +  ١١ × ١٩ = ( ٢١٢ = ٦٣ + ١٤٩  

ارة ولو نظرنا إىل فريضِة املغرِب كفريضٍة تتعلّق بالطرِف الثاين املشموِل بالعب.. 
’ Çالقرآنية  nû t sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# ..الليل ها ، حيثُ يكتملُ غسقنا أمام معادلٍة قيمتلرأينا أن 
كان الباقي مساوياً لعدد ركعات فريضة  ) ١٩(  عدد إذا قُسم على العدد ،العدديةُ
  . .املغرب
 Ûstûn’Ç #$9]¨κp$‘Í   =٧٥ . . îx¡|,È #$9©‹ø≅È  = ٦٧ . . #$9øϑyóøÌ>É   = ٥١  

٣ ) +  ١٠ × ١٩ = ( ١٩٣ = ٥١ + ٦٧ + ٧٥  
 فنستنِتجه من باقي ِقسمِة القيِم العدديِة ،أما بالنسبِة لعدِد ركعاِت فريضِة العشاء.. 

$  :للعبارتني القرآنيتني Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ،  Íο 4θ n= |¹ Ï™ !$ t± Ïè ø9 $# 4 .. ىؤدفصالةُ العشاِء ت 
$ قِت الذي تبينه العبارةُ القرآنيةُ يف الو Z s9 ã— uρ z⎯ ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ، يف املسألِة الكاملة اليت انطلقنا 

 ،فمجموع القيِم العددية هلاتني العبارتني القرآنيتني. .منها يف حتديِد ركعات كلِّ فريضة
  ..عشاء يساوي عدد ركعاِت فريضِة ال، )١٩( عدد باقي قسمِتِه على العدد 



  

٣٢٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu—ã9sZ$ ΒiÏ⎯z #$9©Šø≅È 4   =٦٣ .  . ¹|=nθ4οÍ #$9øèÏ±t$!™Ï 4   ]٧٤ = ] ٥٨ : النور  
٤ ) +  ٧ × ١٩ = ( ١٣٧ = ٧٤ + ٦٣  

 فهي تدخلُ يف مجلِة ما ،وهكذا نرى أنَّ السنةَ الشريفةَ محتواةٌ يف كتاِب اِهللا تعاىل.. 
القرآنُ الكرمي هِلقوِله تعاىل حتقيقاً ،حيملُ تبيان. . $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 

&™ ó© x«  ]نا كلّما أحبرنا يف ِكتاِب اِهللا تعاىل.. .] ٨٩ : النحلونرى أن، هكلّما رأينا ما ملْ نر 
  ..من قَبل

اً  معلّق ، ميزت بني جانِب الرسالِة وبني جانِب النبوة       ، يف شخِص حممد     :٧٢س  
 مربهناً احتواء النص القرآينِّ بباطنـه       ،جانب الرسالِة بالقرآِن الكرمي وبتفصيِل كلياِته     

وأنت بذلك تكون قد حصرت التشريع بالقرآِن الكرمي        . .على كلِّ جزئيات التشريع     
  ..وما يتعلّق به من هذا اجلانب

  ذه   – القرآن الكرمي      يف  – ال بد أنْ يكونَ وصف الكافرين        ،بناًء على ذلك  .. 
 وأنْ يكونَ جوهر ِصداِمهم مع محمٍد الرسول        ،الصفة ناجتاً عن تكذيِبهم مبنهِج الرسالة     

  .  .!وليس مع حممٍد النيب 
 ولـيس   ، بدأَ بعد أن نزل عليه القرآنُ الكرمي       فصدامهم مع الرسول    . .بالتأكيد.. 
لّق جبانب الرسالة وليس جبانب النبـوة كنقـاٍء     وبالتايل فجوهر هذا الصدام يتع     ،قبل ذلك 

  .   .وخالٍص مجرٍد عن املنهج
 يتجلّى التفريق بـني     ،وعندما ننظر إىل مسألِة اجلاحدين بآياِت اِهللا تعاىل ومنهِجه        .. 

 إنما كذّبوه لكونه رسوالً حيملُ ،فالذين كذّبوا الرسولَ . .هذين اجلانبني يف شخصه   
 ملا  فلو كان األمر جمرداً عن منهج الرسالة الذي محله          . . وليس لشخِصه  ،اىلمنهج اِهللا تع  

 إنما كـان حمـصوراً      ، مع أولئك اجلاحدين    فجوهر تفاعله    ،كُذِّب من ِقبل الكافرين   
وهذا ما نقرأُه بـشكٍل     . . شأنه يف ذلك شأنُ مجيع املُرسلني عليهم السالم        ،جبانب الرسالة 

  .  .لكاملة التاليةجلي يف املسألِة ا
  ô‰ s% ãΝ n= ÷è tΡ … çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s† ∩⊂⊂∪ ô‰ s) s9 uρ ôM t/ Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö7 s% (#ρ ç y9 |Á sù 4’ n? tã $ tΒ (#θ ç/ Éj‹ ä. (#ρ èŒρ é& uρ 

#© ¨L ym öΝ ßγ9 s? r& $ tΡ ç óÇ tΡ 4 Ÿω uρ tΑ Ïd‰ t7 ãΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ï9 «! $# 4 ô‰ s) s9 uρ x8 u™ !% y` ⎯ ÏΒ &“ Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ 



  

٣٣٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

β Î) uρ tβ% x. u ã9 x. y7 ø‹ n= tã öΝ åκ ÝÎ# { ôã Î) Èβ Î* sù |M ÷è sÜ tG ó™ $# β r& z© Èö tG ö; s? $ Z) x tΡ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρ r& $ Vϑ ¯= ß™ ’ Îû 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν åκ u Ï? ù' tF sù 7π tƒ$ t↔ Î/ 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ ßγ yè yϑ yf s9 ’ n? tã 3“ y‰ ßγ ø9 $# 4 Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= Îγ≈ yf ø9 $# 

∩⊂∈∪ * $ yϑ ¯Ρ Î) Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãè yϑ ó¡ o„ ¢ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# uρ ãΝ åκ çZ yè ö7 tƒ ª! $# §Ν èO Ïµ ø‹ s9 Î) tβθ ãè y_ ö ãƒ ∩⊂∉∪ (#θ ä9$ s% uρ 

Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 4 ö≅ è% χ Î) ©! $# î‘ ÏŠ$ s% #’ n? tã β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ Zπ tƒ# u™ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& 

ωŸ ƒtèô=nϑßθβt  ]١٣٥ × ١٩ = ٢٥٦٥ = ] ٣٧ – ٣٣ : األنعام  
 ..       الذي هو حاصل قـسمة القيمـة         )١٣٥( وليس من املصادفِة أن يكونَ العدد 

 القيمةَ العدديةَ لعبـارتني  – هذا العدد –  أن يكونَ ، )١٩( العددية هلذا النص على العدد      
   تني داخل هذا النصه     ،قرآنيزنإحدامها ح رصوت         نتيجةَ تفاعل أولئك اجلاحـدين مـع 

…  :منهج الرسالة  çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( ،        اِهللا تعـاىل اُألخرى تـذكري روتصو
‰ ô : يف تفاعلهم مع أولئك اجلاحـدين       ِبِسيِر الرسِل السابقني   لرسوله   s) s9 uρ x8 u™ !% y` ⎯ ÏΒ 

&“ Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ..  
  )ÎΡ¯µç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt (    =١٣٥  
 ρu9s)s‰ô `y%!™u8x ΒÏ⎯ Ρ¯6t*Î“& #$9øϑßö™y=Î⎫⎥š   =١٣٥  

 öΝ :ويف هذا النص نرى أنّ العبارةَ القرآنيـة       ..  åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ،   خاطـبت 
  :والعبـارةُ القرآنيـة   . . وال تخاطبه كرسوٍل حامٍل ملنهِج اهللا تعاىل       ، كشخص حممداً  

  öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ ßγ yè yϑ yf s9 ’ n? tã 3“ y‰ ßγ ø9 $# 4 Ÿξ sù ¨⎦ sðθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= Îγ≈ yf ø9 $#    ّيف سياِقها القرآين ، 
 فمهما كانت اآليات الدالّةُ على      ،ليت جتمع هؤالء على اهلدى    تبين أنَّ مشيئةَ اهللا تعاىل هي ا      

 فهؤالء الظاملون يكذّبون املنهج الذي حيملُه       ، ال جيتمع هؤالء ا على اهلدى      ،صدِق املنهج 
 ألنهم ال يريدونَ اهلُدى     ، لشخصه ارد عن هذا املنهج      وال يكذّبون النيب،     الرسول  

  .. تعاىلالذي حيملُه منهج اهللا
هذا التكاملُ يف املعىن والدالالت بني هاتني العبارتني القرآنيتني لتـصوير هـذه              .. 
  . . يتجلّى تكامالً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،احلقيقة
 ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡtš   =٩١  
 ρu9sθö ©x$!™u #$!ª 9sfyϑyèyγßΝö ãt?n’ #$9øγß‰y“3 4 ùsξŸ ?s3äθðs⎦ ̈ΒÏ⎯z #$9øfy≈γÎ=Î⎫⎦t  = ٢٣٢  

١٧ × ١٩ = ٣٢٣ = ٢٣٢ + ٩١  



  

٣٣١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ÿξ :ويف هذه املسألِة الكاملِة نرى أنّ العبارة القرآنية       ..  sù ¨⎦ sðθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= Îγ≈ yf ø9 $#  
 ولذلك فخروجها من هذه     ، تتعلّق مبخاطبة اهللا تعاىل لنبيه       ،هلا خصوصيةٌ من الدالالت   

  .. فهي ِلوحِدها مسألةٌ كاملة، ذا التكاملاملسألِة الكاملِة ال خيلُّ
 ùsξŸ ?s3äθðs⎦ ̈ΒÏ⎯z #$9øfy≈γÎ=Î⎫⎦t   =٥ × ١٩ = ٩٥  

 ، ô‰s% ãΝn=÷ètΡ …çµ̄ΡÎ) y7çΡâ“ósu‹s9 “Ï%©!$# tβθä9θà)tƒ (  : أنّ العبارةَ القرآنيـة    – أيضاً   –ونرى  .. 
  :أنُ العبارِة القرآنية   شأا بذلك ش   ، كشخٍص خالٍص نقي   هي اُألخرى تخاطب حممداً     

 öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ..         ةيف املسألِة السابقِة مكانَ العبارِة القرآني تِضعولذلك لو و :  
 öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ، على مسألٍة كاملة– أيضاً – حلصلنا ..  

 %s‰ô Ρtè÷=nΝã )ÎΡ¯µç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt (   = ١٨٦  
  ρu9sθö ©x$!™u #$!ª 9sfyϑyèyγßΝö ãt?n’ #$9øγß‰y“3 4 ùsξŸ ?s3äθðs⎦ ̈ΒÏ⎯z #$9øfy≈γÎ=Î⎫⎦t  = ٢٣٢  

٢٢ × ١٩ = ٤١٨ = ٢٣٢ + ١٨٦  
 ، ô‰s% ãΝn=÷ètΡ …çµ̄ΡÎ) y7çΡâ“ósu‹s9 “Ï%©!$# tβθä9θà)tƒ (  :ولذلك فالعبارتان القرآنيتان املتتاليتان   .. 
 öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ ،            نـانكومع اآلية األخرية من املسألِة الكاملة اليت بني أيدينا ت 

 إنمـا يتعلّـق،   فتكذيب أولئك اجلاحدين ال يتعلّق بشخص الـنيب    . ....مسألةً كاملة 
 كذريعٍة لتربيـِر    ، ولذلك فهم يطلبونَ ترتيلَ آيٍة كونية      ،باملنهج واآليات املتعلّقة ذا املنهج    

  ..م الذي ال يتخلّون عنه مهما نزلَ من آياتجحوِدِه
 %s‰ô Ρtè÷=nΝã )ÎΡ¯µç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt ( ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡtš  = ٢٧٧  
 (#θ ä9$ s% uρ Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 4 ö≅ è% χ Î) ©! $# î‘ ÏŠ$ s% #’ n? tã β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ Zπ tƒ# u™ 

ρu9s≈3Å⎯£ &r2òYsuδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθβt  = ٣٨٨  
٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ٣٨٨ + ٢٧٧  

  .. نرى عبارتني متوازنتني،ويف اآليِة األخرية من املسألة اليت بني أيدينا.. 
 ρu%s$9äθ#( 9sθöωŸ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ ™u#ƒtπ× ΒiÏ⎯ ‘§/nÎµÏ⎯ 4   = ١٣٩  
 %è≅ö )Îχ #$!© %s$ŠÏ‘î ãt?n’# &rβ ƒã∴t”iÍΑt ™u#ƒtπZ  = ١٣٩  

. . كما حصلَ يف الرساالت السابقة،فاُهللا تعاىل قادر على ترتيل اآليات الكونية.. 
 هو حلكمٍة إهلية تتعلّق حبكمِة ،ولكن عدم ترتيل آيٍة كونية مصدقة ملنهِج الرسالة اخلامتة



  

٣٣٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كما رأينا –زت املعجزةُ  حيثُ تركَّ،تدرج الرساالت السماوية وصوالً إىل الرسالة اخلامتة
  . . وكذلك املنهج، بالنص القرآين–سابقاً 

 تتكامالن مع آيٍة كرمية تبين جانباً ،وهاتان العبارتان القرآنيتان املتتاليتان املتوازنتان.. 
 وال ، وأنهم كذّابون ال يهمهم املنهج،هاماً من جحود أولئك اجلاحدين بكتاِب اِهللا تعاىل

 وتكذيِبهم جلانب الرسالة ،فعلى الرغم من جحودهم مبنهِج اهللا تعاىل. .ن حقيقةيبحثون ع
  .. فإنهم يستكربون ترتيلَ القرآن الكرمي على رجٍل ِمن قوِمِهم،وطلِبِهم اآليات الكونية

  ρu%s$9äθ#( 9sθöωŸ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ ™u#ƒtπ× ΒiÏ⎯ ‘§/nÎµÏ⎯ 4 %è≅ö )Îχ #$!© %s$ŠÏ‘î ãt?n’# &rβ ƒã∴t”iÍΑt ™u#ƒtπZ  
 =٢٧٨  
 (#θ ä9$ s% uρ Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tG tƒ ö s) ø9 $# ?Λ⎧ Ïà tã   

  ٢٧٣ = ] ٣١ : الزخرف[ 
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٧٣ + ٢٧٨  

 #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩  
 (#θفاآليةُ الكرميةُ . .ولذلك..  ä9$ s% uρ Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ 

È⎦ ÷⎫ tG tƒ ö s) ø9 $# ?Λ⎧ Ïà tã   ُالذي بني أيدينا– أيضاً –تتكامل مع اآلية األوىل من النص . .
 م لترتيل القرآن الكرمي على النيبفاستغرا، من أوجه تكذيِبهم وجحوِدهم هو وجه 

  ..بآياِت اِهللا تعاىل
 ô‰ s% ãΝ n= ÷è tΡ … çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# 

/Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt  ]٤٤٩ = ] ٣٣ : األنعام  
 (#θ ä9$ s% uρ Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tG tƒ ö s) ø9 $# ?Λ⎧ Ïà tã    

  ٢٧٣ =  ]٣١ :الزخرف[ 
٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ٧٣٢ + ٤٤٩  

 فإنَّ اَهللا تعاىل ليس عاجزاً أن يرتِّلَ آيةً كونيةً كما طلب أولئك ،وكما رأينا.. 
≅ öاجلاحدون  è% χ Î) ©! $# î‘ ÏŠ$ s% #’ n? tã β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ Zπ tƒ# u™ ، همحقيقت فهو جلّ وعال يعلم 

 مبيناً له عدم جدوى ولَه ولذلك يخاطب رس. .وبأنهم لن يؤمنوا مهما نزل من آيات
 Èβاآليات مع هؤالء اجلاحدين  Î* sù |M ÷è sÜ tG ó™ $# β r& z© Èö tG ö; s? $ Z) x tΡ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρ r& $ Vϑ ¯= ß™ ’ Îû 



  

٣٣٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# Ν åκ u Ï? ù' tF sù 7π tƒ$ t↔ Î/ 4 .. مع هؤالء اجلاحدين – فلو كانت هناك جدوى لتلك اآليات 
 من أجِل أولئك – تايل فال داعي ألنْ يبحثَ الرسول  وبال، لرتّهلا اُهللا سبحانه وتعاىل–

  . . عن آياٍت كونيٍة يف األرض أو يف السماء–اجلاحدين 
 نراه تكامالً ، بني هاتني العبارتني القرآنيتني– يف املعىن والدالالت –هذا التكاملُ .. 

  ..بينهما يف معيار معجزِة إحدى الكُبر
  ùs*ÎβÈ #$™óGtÜsè÷M| &rβ ?s;öGtöÈ©z Ρtx)Z$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ &rρ÷ ™ß=¯ϑV$ ûÎ’ #$9¡¡ϑy$!™Ï ùsFt'ù?ÏuκåΝ /Î↔t$ƒtπ7 4  

 =٣٩٣  
 %è≅ö )Îχ #$!© %s$ŠÏ‘î ãt?n’# &rβ ƒã∴t”iÍΑt ™u#ƒtπZ   =١٣٩  

٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ١٣٩ + ٣٩٣  
 ùsFt'ù?ÏuκåΝ /Î↔t$ƒtπ7 4  = ٤ × ١٩ = ٧٦  

⎯£  :العبارةُ القرآنية . .إذاً..  Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s†  –    يف الـنص 
 أي تصور تكـذيبهم     ،  تصور جحود أولئك الظاملني بآيات اهللا تعاىل        –الذي بني أيدينا    

‰ ô : ولذلك نراها مع العبارة التالية هلـا       ،مبنهج الرسالة  s) s9 uρ ôM t/ Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö7 s%   
فجحود الظاملني وتكذيبهم هو آليـاِت اِهللا       . .كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر     مسألةً  
  .. أي ملنهج الرسالة الذي حيملُه الرسل عليهم السالم،تعاىل
 ρu9s≈3Å⎯£ #$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt ∪⊂⊂∩ ρu9s)s‰ô .ä‹jÉ/tMô ‘â™ß≅× ΒiÏ⎯ %s7ö=Î7y    =
١٧ × ١٩ = ٣٢٣  
‰ ô :ولذلك نرى أنّ اآليةَ الكرمية. . s) s9 uρ ÞΟ n= ÷è tΡ y7 ¯Ρ r& ß,Š ÅÒ tƒ x8 â‘ ô‰ |¹ $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à) tƒ  

‰ ô : تتكاملُ مع العبارة القرآنية،] ٩٧ : احلجر[ s) s9 uρ ôM t/ Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Î= ö7 s% (#ρ ç y9 |Á sù 4’ n? tã 

$ tΒ (#θ ç/ Éj‹ ä. (#ρ èŒρ é& uρ #© ¨L ym öΝ ßγ9 s? r& $ tΡ ç óÇ tΡ 4 الذي بني أيدينا الرسول ، من النص فتذكري  
  .. يخفِّف من ضيِق صدره،ِبصبِر من قَبِلِه من الرسل عليهم السالم

 ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΟÞ &rΡ¯7y ƒtÒÅŠ,ß ¹|‰ô‘â8x /Îϑy$ ƒt)àθ9äθβt   ]٢٢٦=   ]٩٧ :احلجر  
 ρu9s)s‰ô .ä‹jÉ/tMô ‘â™ß≅× ΒiÏ⎯ %s7ö=Î7y ùsÁ|9yçρ#( ãt?n’4 Βt$ .ä‹jÉ/çθ#( ρu&éρŒèρ#( myL©̈# &r?s9γßΝö ΡtÇóçΡt$ 4   = ٤٠١  

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٤٠١ + ٢٢٦  



  

٣٣٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

‰ ô : مع العبارة القرآنيـة    – أيضاً   –وتتكاملُ هذه اآليةُ الكرميةُ     ..  s) s9 uρ x8 u™ !% y` ⎯ ÏΒ 

&“ Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $#  الذي بني أيدينا من النص..  
 ρu9s)s‰ô Ρtè÷=nΟÞ &rΡ¯7y ƒtÒÅŠ,ß ¹|‰ô‘â8x /Îϑy$ ƒt)àθ9äθβt   ]٢٢٦=   ]٩٧ :احلجر  
 ρu9s)s‰ô `y%!™u8x ΒÏ⎯ Ρ¯6t*Î“& #$9øϑßö™y=Î⎫⎥š  = ١٣٥  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ١٣٥ + ٢٢٦  
 يخفِّف ، وكيف كُذِّبوا وصربوا على ذلك، على نبِأ املُرسلنيفاطّالع الرسول .. 

  ..من ضيِق صدره
 Ÿω : العبارةَ القرآنيةولذلك نرى أنّ..  uρ ÷β t“ øt rB öΝ Íκ ö n= tã   كأمٍر من اهللا تعاىل للرسول
،ات يف كتاِب اِهللا تعاىلر، ترد ثالث مركمسألٍة كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُب ..  

 ρuωŸ Brtø“tβ÷ ãt=nöκÍΝö  ]٥ × ١٩ = ٩٥ = ] ٨٨ : احلجر  
 ρuωŸ Brtø“tβ÷ æt=nŠøγÎΟó   ]٥ × ١٩ = ٩٥  = ] ١٢٧ : النحل  
 ρuωŸ Brtø“tβ÷ æt=nŠøγÎΝö  ]٥ × ١٩ = ٩٥  = ] ٧٠ : النمل  

 قَولَه  استمد الرسولُ ، من اهللا تعاىلومن حيثيات هذا الناموس اإلهلي الذي تلقّاه        .. 
لعدديةَ ولذلك نرى أنّ القيمةَ ا    . . Ÿω ÷βt“øtrB χÎ) ©!$# $oΨyètΒ (  :لصاحبه رضي اهللا تعاىل عنه    

  .. Ÿωuρ ÷βt“øtrB öΝÎγøŠn=tæ هلذه العبارِة القرآنيِة مسألةٌ كاملةٌ ومتوازنةٌ مع العبارِة القرآنية 
 ωŸ Brtø“tβ÷ )Îχ #$!© ΒtèyΨo$ (  ]٥ × ١٩ = ٩٥ = ] ٤٠ : التوبة  

هذا  و ، إنما كان نتيجةَ تكذيِب الكافرين مبنهِج اهللا تعاىل        ،حزنُ الرسول   . .إذاً.. 
 Ÿω y7Ρولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ      . .يتعلّق جبانِب الرسالة   â“ øt s†     ا املختلفـِةبإضافا 
 ترد ضمن سياقاٍت قرآنيٍة تكَون      ، كأمٍر إهلي من اهللا تعاىل لرسوله        ،يف كتاِب اِهللا تعاىل   

  . .مسألةً كاملة
 ρuωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ï⎪⎦t „ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äøÌ 4   ]٢٠٠ = ] ١٧٦ : آل عمران   
 * ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$9§™ßθΑã ωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ï⎪⎥š „ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äøÌ   ]٢٤٩  =] ٤١ : املائدة   
 ρuωŸ †stø“âΡš %sθö9äγßΟó ¢   ]١٠١ = ] ٦٥ : يونس   
 ρuΒt⎯ .xxt ùsξŸ †stø“âΡš .äøãνç…ÿ 4  ]١٥٨ = ] ٢٣ : لقمان   
 ùsξŸ †stø“âΡš %sθö9äγßΟó ¢   ]١٠٩ = ] ٧٦ : يـس  



  

٣٣٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٤٣ × ١٩ = ٨١٧ = ١٠٩ + ١٥٨ + ١٠١ + ٢٤٩ + ٢٠٠  
 نرامها حتمالن أمراً من  ،والعبارتان القرآنيتان األوىل والثانية من هذه املسألِة الكاملة       .. 

 فهما يتوازنان مع     ولذلك ، بعدِم احلزِن على الذين يسارعون يف الكفر       اهللا تعاىل لرسوله    
 تصور ِعلْم اهللا تعاىل بـاحلزن الـذي يـصيب           – من النص الذي بني أيدينا       –آية كرمية   
  : وما ينتج عنها من جحوٍد بآياِت اِهللا تعاىل، نتيجةَ هذه املسارعِة يف الكفرالرسولَ 
 ρuωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ï⎪⎦t „ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äøÌ 4   ]٢٠٠ =  ]١٧٦ :آل عمران   
 * ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$9§™ßθΑã ωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ï⎪⎥š „ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äøÌ    ]٢٤٩  = ]٤١ :املائدة   

٤٤٩ = ٢٤٩ + ٢٠٠  
 ô‰ s% ãΝ n= ÷è tΡ … çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# 

/Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt   ]٤٤٩ =  ]٣٣ :األنعام  
$ *  :ولو أخذنا العبارةَ القرآنية   ..  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# Ÿω y7Ρ â“ øt s† š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã Ì≈ |¡ ç„ ’ Îû 

Ì ø ä3 ø9 $#  ،اليت تبدأ بقوله تعاىل و، لوحدها:  * $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $# ،   ًأمـرا رصولرأيناها ت
 وذلك من زاويـِة     ، بعدِم احلزِن نتيجة مسارعِة اجلاحدين بالكفر       لرسوِله   من اِهللا تعاىل  

 مؤيداً بقدرِة اهللا تعـاىل       أي من زاويِة كَونه      ،كوِنه رسوالً مؤيداً مبعجزٍة من اِهللا تعاىل      
≅ ö : وهذا ما نقرأُه يف العبارة القرآنيـة       ،وبإمكانيِة ترتيِل آيٍة ِمن عنِدِه جلّ وعال       è% χ Î) 

©! $# î‘ ÏŠ$ s% #’ n? tã β r& tΑ Íi” t∴ ãƒ Zπ tƒ# u™ £⎯ Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u sY ò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ      الذي بني أيدينا من النص. .
ولذلك تتجلّى عظمةُ اإلعجاِز القرآينِّ يف تساوي الِقيم العددية بـني هـاتني العبـارتني               

  ..القرآنيتني
 * ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$9§™ßθΑã ωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ï⎪⎥š „ç¡|≈Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äøÌ    ]٢٤٩  = ]٤١ :املائدة   
 %è≅ö )Îχ #$!© %s$ŠÏ‘î ãt?n’# &rβ ƒã∴t”iÍΑt ™u#ƒtπZ ρu9s≈3Å⎯£ &r2òYsuδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθβt    =٢٤٩  

 وبالتايل ال يمكن ، هو حمور التشريع،جانب الرسالِة املتعلّق بالنص القرآينّ. .إذاً.. 
 وهذا هو جوهر اخلالف مع الكافرين اجلاحدين حبقيقة هذا ،ه عن القرآِن الكرميفصلُ
 كرسوٍل حامٍل هلذا  ولذلك كذّبوا الرسول ،هم ال يريدون منهج اهللا تعاىل. .املنهج
  .. كما رأينا من خالل اإلجابِة على هذا السؤال،املنهج



  

٣٣٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،الذي أُنزلَ على الرسول حممد من هنا نرى أنّ القرآن الكرمي جوهر املنهج .. 
 ولذلك ، كونه تبياناً لكلِّ شي،وأنّ ِمعيار فَهِم القرآِن الكرمي هو القرآنُ الكرمي ذاته

. . ال يريدونه معياراً ملعرفِة احلق– يف كُلّ زمان ومكان –فاجلاحدون حبقيقِة هذا املنهج 
 سواٌء ، جبانِب الرسالِة وبني اجلحوِد ذا اجلانبوهذا هو اخلطُّ الفاصلُ بني اإلمياِن الصادِق

 أم جحوداً جزئياً من خالل عدِم ،كان ذلك جحوداً كلياً من خالل الكفر الكامل باملنهج
القرآينّ معياراً ملعرفِة احلق اعتباِر النص..  

  محاربِة عابدي أصناِم املوروِث التارخيي ِلكُلِّسبب – أيضاً –ومن هنا نرى .. 
فأصحاب . . مهما قدم من براهني وأدلٍّة على صحِة استدالِله،متدبٍر ِلكتاِب اهللا تعاىل

ستنبطٍة من كتاِب ،النفوِس املُظلمِة اليت ختشى النورهم من كُلِّ حقيقٍة جديدٍة مقلوب تشمئز 
 اليت ترتكز  حقيقةُ الرباهني– ال من قريب وال من بعيد – ولذلك ال تعنيهم ،اِهللا تعاىل

  ..عليها هذه احلقيقة
 يتعلّق – يف القرآن الكرمي –ملّا كان أمر الطاعِة الذي يأمر اهللا تعاىل به . .:٧٣س 

 أي يتعلّق جبانِب الرسالِة ،) حممد (باالسم  ومل يأِت متعلّقاً بالنيب أو ،بالرسول حصراً
 ال ميلك صالحيةَ خمالفِة  حممد  حتى النيب،من تفسٍري وتفصيٍل لكليات النص القرآين

 وكنا قد رأينا كيف أنَّ الكافرين كذّبوا حممداً الرسول ومل يكذّبوا ..الرسول حممد
  .. بينما محمد النيب ليس مشرعاً، ألنَّ محمداً الرسولَ مشرع،حممداً النيب

. . حيملُها الرسولُ لكلِّ البشرملّا كانَ أمر التشريع حمصوراً جبانب الرسالة اليت.. 
 تقع إذاً –أين – ةُ النيبخصوصي ةُ أزواجه، مع أزواجهما بني صفيت ، وخصوصي 

 من هذا –وكيف بنا أن ندرك . .!!وملاذا هذه اخلصوصية ؟. .!الرسالة والنبوة ؟
  ..!!! مع زوجة زيد ؟ قصةَ النيب –املنظار 
™ u : اهللا تعاىل العبارةَعندما نقرأُ يف كتاب. .   !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ،  نا ندرك ِمنهافإن

 من حدوِد ارتباِط تلك النساء بعقِد نكاٍح مع النيب دالالٍت أبعد،فهذه . . أو بقرابة
هلا تعلُّقُها بصفات النبوة من طهارٍة  ، نساًء ينتمني لساحٍة معينٍةتخاطبالعبارةُ القرآنيةُ 
  .. النِبيا حملن صفةَ ِنساِء وإالّ لَم، تعاىلوخالٍص هللا



  

٣٣٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، u™!$|¡ÏΨ≈tƒ Äc©É<̈Ζ9$#  :وهذه العبارة القرآنية اليت ترد مرتني يف كتاب اهللا تعاىل بالصيغة.. 
 ،واحدة نراها ضمن سياقاٍت قرآنية تتكامل يف مسألٍة ،كخطاٍب من اهللا تعاىل لتلك النساء

 واليت متيزهن، لُ اخلصوصيةَ اليت سألت عنها بالنسبِة ألزواِج النيب مع نصوٍص قرآنية حتم
 ومع النص ، مع زوجِة زيد ومع النص القرآينّ احلامل لقصة النيب ،عن غريهن من النساء

ج  حيثُ ال حيلُّ للنيب الزوا،القرآينّ املصور لساحِة ما حلّله اُهللا تعاىل من النساء ملقام النبوة
 ،فمن هذه املسألة الكاملة نأخذُ كلَّ األحكام القرآنية املتعلّقة بذلك. .خارج هذه الساحة

  ..واليت سننطلق منها يف دراستنا
  u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏN ù' tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 4 

šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z Å¡ o„ ∩⊂⊃∪ * ⎯ tΒ uρ ôM ãΖ ø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷è s? uρ $ [s Î=≈ |¹ 
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š⎥⎫ Ï?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z⎯ ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# 

Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ ö à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £⎯ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# 

ρu#$:øtÏ6òϑyπÏ 4 )Îβ ̈#$!© .x%χš 9sÜÏ‹¸$ zy7Î·#  ]٢٦٤٢ = ] ٣٤  – ٣٠ : األحزاب   
 øŒ Î) uρ ãΑθ à) s? ü“ Ï% ©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ïµ ø‹ n= tã |M ôϑ yè ÷Ρ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã ô7 Å¡ øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_ ÷ρ y— È, ¨? $# uρ ©! $# 

’ Å∀ øƒ éB uρ ’ Îû š Å¡ ø tΡ $ tΒ ª! $# Ïµƒ Ï‰ ö7 ãΒ © y´ øƒ rB uρ }¨$ ¨Ζ9 $# ª! $# uρ ‘, ym r& β r& çµ9 t± øƒ rB ( $ £ϑ n= sù 4© |Ó s% Ó‰ ÷ƒ y— 

$ pκ ÷] ÏiΒ # \ sÛ uρ $ yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρ y— ö’ s5 Ï9 Ÿω tβθ ä3 tƒ ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ól t ym þ’ Îû Æl≡ uρ ø— r& öΝ Îγ Í← !$ u‹ Ïã ÷Š r& # sŒ Î) (# öθ ŸÒ s% 

£⎯ åκ ÷] ÏΒ # \ sÛ uρ 4 šχ% x. uρ ã øΒ r& «! $# Zωθ ãè ø tΒ ∩⊂∠∪ $ ¨Β tβ% x. ’ n? tã Äc© É< ¨Ψ9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym $ yϑŠ Ïù uÚ t sù ª! $# 

… çµ s9 ( sπ ¨Ζ ß™ «! $# ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ% x. uρ ã øΒ r& «! $# # Y‘ y‰ s% # ·‘ρ ß‰ ø) ¨Β    

  ١٨٩٢ = ] ٣٨  – ٣٧ : األحزاب[
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9 $# tβ ö y_$ yδ š yè tΒ Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ 



  

٣٣٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠ s3 Ï9 tβθ ä3 tƒ š ø‹ n= tã Ól t ym 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩∈⊃∪ * © Åe ö è? 

⎯ tΒ â™ !$ t± n@ £⎯ åκ ÷] ÏΒ ü“ Èθ ø↔ è? uρ y7 ø‹ s9 Î) ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ ( Ç⎯ tΒ uρ |M ø‹ tó tG ö/ $# ô⎯ £ϑ ÏΒ |M ø9 z• tã Ÿξ sù yy$ uΖ ã_ š ø‹ n= tã 4 

y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& § s) s? £⎯ åκ ß] ãŠ ôã r& Ÿω uρ χ t“ øt s† š⎥ ÷⎫ |Ê ö tƒ uρ !$ yϑ Î/ £⎯ ßγ tG ÷ s?# u™ £⎯ ßγ = à2 4 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ 

’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% 4 tβ% Ÿ2 uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Î= ym ∩∈⊇∪ ω ‘≅ Ït s† š s9 â™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ Iω uρ β r& tΑ £‰ t7 s? 

£⎯ Íκ Í5 ô⎯ ÏΒ 8l≡ uρ ø— r& öθ s9 uρ š t7 yf ôã r& £⎯ åκ ß] ó¡ ãm ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# 4‘ n= tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 

‘§%ÏŠ7Y$  ]٣٠٦٦ = ] ٥٢ – ٥٠ : األحزاب  
٤٠٠ × ١٩ = ٧٦٠٠ = ٣٠٦٦ + ١٨٩٢ + ٢٦٤٢  

يف هذه املسألِة الكاملة نرى أحكاماً خاصةً بنساء النيب تميزهن عن غِريِهن من .. 
 واليت تفرض عليهن دون باقي ،وال أريد الوقوف عند األحكاِم اخلاصة بنساء النيب. .النساء
 يدركُها كُلُّ من يريد ،ام اخلاصةُ واضحةٌ جليةٌ يف كتاِب اهللا تعاىل فهذه األحك،النساء

  . .فهمها بشكٍل مجرٍد عن دسائِس التاريخ وأهواِء اجلاحدين
™ u :ويف قوِله تعاىل..  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏN ù' tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 

Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 4  بورود كلمة  N ù' tƒ  ثأِْت (  بصيغة املذكّر دون صيغة املؤنت(، 
⎯ *  :وكذلك يف قوِله تعاىل tΒ uρ ôM ãΖ ø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷è s? uρ $ [s Î=≈ |¹ !$ yγ Ï? ÷σ œΡ 

$ yδ t ô_ r& È⎦ ÷⎫ s? § tΒ $ tΡ ô‰ tG ôã r& uρ $ oλ m; $ ]% ø— Í‘ $ Vϑƒ Ì Ÿ2  بورود كلمة  M ãΖ ø) tƒ ملذكّر دون  بصيغة ا
™ u : وكذلك يف قوِله تعاىل،)تقْنت ( املؤنث صيغِة  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z⎯ ÏiΒ 

Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4  بورود كلمة  ‰ tn r' Ÿ2  يف كلِّ ذلك إشارةٌ إىل . .)كإحدى (  دون كلمة
  .. بعقِد نكاٍح أو قرابةأنَّ املسألةَ ليست جمرد مسألِة إناٍث يرتبطن مع شخِص حممد 

 وذلك من ، تعلّقاً أمسى من جمرِد كون إناثاً،املسألةُ مسألةُ نساٍء تعلّقن مبقاِم النبوِة.. 
 وبالتايل يتم مسوهن ،خالِل االلتزام باألحكام اخلاصة اليت تفرض عليهن دون باقي النساء

 ذلك يتجاوز مجرد العالقة الزوجية  وكلُّ،درجاٍت على سلّم اخلالص والنقاء والطهارة
  .. ويتجاوز حدود القرابة الدموية،بني املؤمنني واملؤمنات

 نتيجةَ دخوِلهن ساحةَ ، حيصلن على شرِف هذه التسميةأزواج النيب . .إذاً.. 
ء فالدخولُ يف ساحة االنتما. .العمل مبجموعِة شروٍط خاصٍة ن يحددها القرآنُ الكرمي

 ة مع النيبلشرف الزوجيدخوهلا هذه الساحة ه مثنللمرأِة أن تدفع ده الذي ال بله مثن ، 



  

٣٣٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 متجهةً بقصدها حنو اهللا ،وهذا الثمن هو التزامها باألحكام اخلاصة لدخول هذه الساحة
  ..تعاىل ورسوِله والداِر اآلخرة

 ، $yγ•ƒr'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$#  مسبوقاً بالعبارة القرآنية وكُنا قد بينا أنّ كُلَّ نص قرآينٍّ وإن كانَ.. 
 كَونَ القرآِن الكرِمي ، فإنه حيملُ أحكاماً ال خترج عن منهج الرسالة،أو أي عبارٍة أُخرى

فكلُّ ما حيملُه القرآنُ الكرمي هو من . .جوهر الرسالة اليت أنزهلا اُهللا تعاىل على رسوِله 
  ..الرسالة

$  :عبارة القرآنيةوال..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ ، هكخطاٍب من اهللا تعاىل لنبي 
ه به مبخاطبة أزواِجهتني، يأمرتني ، ترد يف كتاب اهللا تعاىل مرة من هاتني املرويف كُلّ مر 

  :نراها ضمن مسألٍة كاملٍة يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
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£⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘    
  ٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ] ٥٩ :األحزاب [

 .. النيب فاُهللا تعاىل يأمره بني خيارين اثننيأزواج رخيبأن ي :   
 β ،إما أنْ ختتار إحداهن اَهللا تعاىل ومنهج الرسالِة والدار اآلخرة..  Î) uρ £⎯ çFΖ ä. 

šχ ÷Š Î è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘# ¤$! $# uρ nο t Åz Fψ $# ،الة  حيث نرى صيغة الرس … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ، دون 
 وليست جمرد ، وهذا يدلُّ على أنّ املسألةَ مسألةُ انتماٍء ملنهِج اهللا تعاىل،أي صياغٍة أُخرى

 ما دامت ، طالقُها وحني ذلك حيرم على النيب ،مسألِة عقد نكاح كباقي األزواج
 انتماء جلانٍب من منهج  كونَ املسألِة مسألةَ،ملتزمةً بالشروط اخلاصة لدخوِل هذه الساحة

  .. وليست مسألةً شخصيةً كباقي العالقات الزوجية،اهللا تعاىل
 أي أن ختتار الفراق والتسريح ،وإما أنْ ختتار إحداهن اخلروج من هذه الساحة.. 

 – على سبيل املثال – كأن ختتار ،وعدم االنصياِع ألحكام االنتماء لشرف هذه الساحة



  

٣٤٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 سراحاً  أن يسرحهاوحني ذلك وجب على النيب . . من بعده غري النيب أالّ حترم على
وهذا ما حتملُه لنا املسألةُ الكاملةُ التاليةُ . . فهذا االختيار هو اختيار للدنيا وزينِتها،مجيالً

  :بشكٍل جلي
 β Î) £⎯ çFΖ ä. šχ ÷Š Î è? nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ š⎥ ÷⎫ s9$ yè tF sù £⎯ ä3 ÷è ÏnG tΒ é&  ∅ ä3 ôm Îh |  é& uρ 

 |u#n[% dsΗÏŠξW  = ٢٢ × ١٩ = ٤١٨  
 وتركهم خيتارون للزواج ما ،ويف حني أنّ اهللا تعاىل بين للبشر احملرمات وحددها.. 

  نرى أنه جلّ وعال بين لنبيه ، موسعاً هلم ساحةَ االختيار،يشاؤون دون تلك احملرمات
 ويف هذا دليلٌ على أنَّ زواج ، االختيار من خارِج ساحِة تلك احمللّالت حمرماً عليه،احمللّالت

فخارج . .النيب من أي امرأٍة ال يكونُ إالَّ بشروٍط خاصٍة ال بد أنْ تتحقّق يف تلك املرأة
 ساحِة االختيار هذه ال حيلُّ للنيبمن النساء أي . .  

 أنّ النص – اليت انطلقنا منها يف دراستنا – ولذلك نرى داخل املسألة الكاملة.. 
  .. جزٌء من مسألٍة كاملٍة تبين هذه احلقيقة،القرآينَّ املصور جلوهِر األحكام املتعلّقة بذلك

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9 $# tβ ö y_$ yδ š yè tΒ Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& 

„o¡óFtΖ3Åsyηu$ {s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ⎯ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t 3    =١١٠٤  
 ω ‘≅ Ït s† š s9 â™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ Iω uρ β r& tΑ £‰ t7 s? £⎯ Íκ Í5 ô⎯ ÏΒ 8l≡ uρ ø— r& öθ s9 uρ š t7 yf ôã r& 

mã¡ó]ßκå⎯£ )Îω Βt$ Βt=n3sMô ƒtϑÏŠΨã7y 3 ρu.x%βt #$!ª ãt=n‘4 .ä≅eÈ «x©ó™& ‘§%ÏŠ7Y$   = ٥٣٠  
٨٦ × ١٩ = ١٦٣٤ = ٥٣٠ + ١١٠٤  

 ، مع زوجِة زيد نفهم بشكٍل سليٍم قصةَ النيب ، هذا اإلطار من اإلدراكيف.. 
 من خالل إرادِتها يف دخول ساحة االنتماء ،وبأنها مسألةُ عبادٍة هللا تعاىل تتعلّق بزوجِة زيد

 ة مع النيبلشرف الزوجي. . داخل املسألِة الكاملِة اليت انطلقنا منها –ولذلك نرى – 
 مع اآليِة الكرميِة املصورِة للساحِة ، جتمع النص الذي يصور قصةَ زيٍد وزوِجه،لةًلةً كامأمس

  ..اليت تبين ما أحلّه اهللا تعاىل لنبيه 



  

٣٤١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  øŒ Î) uρ ãΑθ à) s? ü“ Ï% ©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ïµ ø‹ n= tã |M ôϑ yè ÷Ρ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã ô7 Å¡ øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_ ÷ρ y— È, ¨? $# uρ ©! $# 

’ Å∀ øƒ éB uρ ’ Îû š Å¡ ø tΡ $ tΒ ª! $# Ïµƒ Ï‰ ö7 ãΒ © y´ øƒ rB uρ }¨$ ¨Ζ9 $# ª! $# uρ ‘, ym r& β r& çµ9 t± øƒ rB ( $ £ϑ n= sù 4© |Ó s% Ó‰ ÷ƒ y— 

$ pκ ÷] ÏiΒ # \ sÛ uρ $ yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρ y— ö’ s5 Ï9 Ÿω tβθ ä3 tƒ ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ól t ym þ’ Îû Æl≡ uρ ø— r& öΝ Îγ Í← !$ u‹ Ïã ÷Š r& # sŒ Î) (# öθ ŸÒ s% 

£⎯ åκ ÷] ÏΒ # \ sÛ uρ 4 šχ% x. uρ ã øΒ r& «! $# Zωθ ãè ø tΒ ∩⊂∠∪ $ ¨Β tβ% x. ’ n? tã Äc© É< ¨Ψ9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym $ yϑŠ Ïù uÚ t sù ª! $# 

… çµ s9 ( sπ ¨Ζ ß™ «! $# ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 tβ% x. uρ ã øΒ r& «! $# # Y‘ y‰ s% # ·‘ρ ß‰ ø) ¨Β    
  ١٨٩٢ =  ]٣٨  – ٣٧ :األحزاب[ 

 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9 $# tβ ö y_$ yδ š yè tΒ Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ 

Βt=n6xMô &rƒ÷ϑy≈ΖãγßΝö 9Ï3sŠøξŸ ƒt3äθβt ãt=n‹øš mytlÓ 3 ρu.x%χš #$!ª îxàθ‘Y# ‘§mÏŠϑV$  = ١٦٢٣  
١٨٥ × ١٩ = ٣٥١٥ = ١٦٢٣ + ٨٩٢١  

 Zο :ففي العبارة القرآنية..  r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ،نرى جانبني متمايزين من اخلطاب .. 
 ÷β :قام النبوةفهناك جانب يتعلّق مب Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ ، ونراه بصيغة الغائب 
 كرجل سريتبط بعقد نكاٍح وهناك جانب يتعلّق بشخِص حممد . .ومتعلّقاً بصفة النبوة

 Zπ :مع املرأة اليت ب نفسها ملقام النبوة |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ، بصيغة  ونراه
:  Zπاملخاطَب ومتعلّقاً بشخص حممد  |Á Ï9% s{ y7 ©9 ..  

ِإنْ أَراد  ( :فلو كان اخلطاب موجهاً جلانب النبوة ومقاِمها فقط لكان على الشكل.. 
 ِمِننيؤوِن الْمد ةً لَه ِمناِلصا خهِكحنتسأَنْ ي ِبيهاً للجانب . .)النموج ولو كان اخلطاب

ِإنْ أَردت أَنْ تستنِكحها  ( : فقط دون مقام النبوة لكان على الشكلصي حملمد الشخ
 ِمِننيؤوِن الْمد ِمن ةً لَكاِلصخ(..  

 حيث تريد ،من هنا ندرك أنَّ جذر املسألِة يتعلّق باملرأِة اليت ب نفسها ملقام النبوة.. 
 عرب التزاِمها ، إىل شرِف الدخوِل يف ساحِة أزواِج النيب– ضمن ساحِة الرسالة –االرتقاَء 

. . بابتعاِدها عن زينِة احلياِة الدنيا وشهواِتها،بتطبيِق األحكاِم اخلاصِة بدخوِل هذه الساحِة



  

٣٤٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 بشخِص النيب األمر وال يتعلّقها أُنثىِد أنر كرجٍل يرتبط مع تلك املرأة بعقد نكاٍح . .
 ÷β : يف الصياغة القرآنيةهذا ما نقرؤه Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ..  
 Zο :يف هذه الصياغة اللغوية. .إذاً..  r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

© É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ، ال يكون املعين نرى أنَّ الزواج 
 ب ْة– هذه املرأةُ –قبل أنذا ، نفسها ملقاِم النبو ِةلألحكاِم اخلاص مبعىن أنْ تنصاع 

ٍة  مبتعدةً عن زينِة احلياِة الدنيا من شهو، خمتارةً اَهللا تعاىل ورسولَه والدار اآلخرة،املقام
 وندرك أنَّ هذه ،من هنا ندرك حكمةَ اخلصوصية اليت سألت عنها. .للرجال وغِري ذلك

 مفتوح ةَ أُفُقضمن إطاِر منهِج الرسالة –اخلصوصي – ريد السمومن أجِل ارتقاء من ت 
 ، خمتارةً اهللا تعاىل ومنهجه والدار اآلخرة،درجاٍت على سلِّم اخلالِص والنقاِء والطهارة

  ..مبتعدةً عن الدنيا وزينتها وشهواا
 øŒ :والنص القرآينُّ..  Î) uρ ãΑθ à) s? ü“ Ï% ©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ïµ ø‹ n= tã |M ôϑ yè ÷Ρ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã ô7 Å¡ øΒ r& y7 ø‹ n= tã 

y7 y_ ÷ρ y— È, ¨? $# uρ ©! $# ،داخلَ هذه املسألِة الكاملة ، لَ النيبتدخ رصوي  ِّيف حماولٍة حلل 
شكلٍة حبني زيٍد وزوِجهم لَتزوِجه،ص إمساك ريدال ي ها ، فزيدكأنثى – ألن – مل تعد 

 كونها اتجهت إرادتها حنو االرتقاء إىل شرف الدخول يف ساحة ،تدفع حاجته كرجل
ها من النقاء والطهارة،أزواج النيبتمتطلّعةً إىل اهللا تعاىل ، كمرتبٍة هلا شروطُها وخصوصي 
هلذا السبب مل يعد زيد . . فلم تعد تريد الدنيا وشهواِتها وزينتها،لداِر اآلِخرةومنهِجه وا

  ô7ولذلك يقولُ له النيب . .يريد إمساكَها كزوجٍة تدفع حاجته كرجل Å¡ øΒ r& y7 ø‹ n= tã 

y7 y_ ÷ρ y— È, ¨? $# uρ ©! $# ..  
 Zοفهي بذلك تكونُ قد دخلت ساحةَ املعنيات بالعبارة القرآنية ..  r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) 

ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ، 
ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيتان يف معيار معجزة . .داخلَ هذه املسألِة الكاملة

  ..إحدى الكُبر
  ρu)ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï#©%Ï“ü &rΡ÷èyΝz #$!ª ãt=n‹øµÏ ρu&rΡ÷èyϑôM| ãt=n‹øµÏ &rΒø¡Å7ô ãt=n‹ø7y —yρ÷_y7y ρu#$?,̈È #$!© =  ٣٦٥  



  

٣٤٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 

ΒÏ⎯ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t 3    =٣٩٥  
٤٠ × ١٩ = ٧٦٠ = ٣٩٥ + ٣٦٥  

’  :ولذلك نرى أنَّ النص القرآين..  Å∀ øƒ éB uρ ’ Îû š Å¡ ø tΡ $ tΒ ª! $# Ïµƒ Ï‰ ö7 ãΒ © y´ øƒ rB uρ 

}¨$ ¨Ζ9 $# ª! $# uρ ‘, ym r& β r& çµ9 t± øƒ rB ( $ £ϑ n= sù 4© |Ó s% Ó‰ ÷ƒ y— $ pκ ÷] ÏiΒ # \ sÛ uρ $ yγ s3≈ oΨ ô_ ¨ρ y— ö’ s5 Ï9 Ÿω tβθ ä3 tƒ ’ n? tã 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ól t ym þ’ Îû Æl≡ uρ ø— r& öΝ Îγ Í← !$ u‹ Ïã ÷Š r& # sŒ Î) (# öθ ŸÒ s% £⎯ åκ ÷] ÏΒ # \ sÛ uρ 4 ، نرى أنّ  هذا النص 
  .. بينهما مسألةٌ كاملة،يتكونُ من مسألتني متوازنتني متاماً

 ρuBéƒø∀Å’ ûÎ’ Ρtø¡Åš Βt$ #$!ª Βã7ö‰ÏƒµÏ ρuBrƒǿy© #$9Ζ$̈¨} ρu#$!ª &rmy,‘ &rβ Brƒø±t9µç (  =  ٧٣٣  
 ùs=nϑ£$ %sÓ|©4 —yƒ÷‰Ó ΒiÏ]÷κp$ ρuÛs\# —yρ¨_ôΨo≈3sγy$  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  
  9Ï5s’ö ωŸ ƒt3äθβt ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t mytlÓ ûÎ’þ &r—øρu≡lÆ &rŠ÷ãÏ‹u$!←ÍγÎΝö )ÎŒs# %sÒŸθö#( ΒÏ]÷κå⎯£ ρuÛs\#  

 =٣٧٣  
 .. النيب فزواجأنْ قضى منها زي، من زوجِة زيد وطراً كان بعد د، زيد ِردومل ي 

 –فزوجةُ زيٍد تمثّلت . .عالقتها به وبعد أن طلّقها وانتهت ،استمرار حياِة الزوجيِة معها
 ôM : قولَ اهللا تعاىل–بذلك  t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ،اُهللا تعاىل وهذا ما ، وهذا هو ما أبداه 

$  :تصوره العبارة القرآنية tΒ ª! $# Ïµƒ Ï‰ ö7 ãΒ ..   
فالذي أبداه اُهللا تعاىل هو أنها وهبت نفسها ملقاِم النبوِة خمتارةً اَهللا تعاىل ومنهجه .. 

. . مبتعدةً عن زينِة احلياِة الدنيا من شهوٍة للرجال وغري ذلك من الشهوات،والدار اآلخرة
  . .حدى الكُبروهذا ما نقرؤه يف تكامل هاتني العبارتني القرآنيتني يف معيار معجزة إ

 Βt$ #$!ª Βã7ö‰ÏƒµÏ   = ٥٩  
 ρuδy7tMô Ρtø¦|κp$ 9Ï=Ζ¨<É©cÄ   = ٩٣  
٨ × ١٩ = ١٥٢ = ٩٣ + ٥٩  

 واختياِرها لشرِف الدخول يف ساحِة الزوجيِة  هي مسألةُ زوجِة زيد– إذاً –ةُ فاملسأل
 مع النيب. . أراده النيب وليست مسألةَ زواٍج دنيوي اجلاهلون كما يفتري. . فالنيب
قضاه اهللا تعاىل ه أمره، يتفاعلُ مع هذا األمر على أنرد ولذلك ال ميلك حق ..  



  

٣٤٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يف التاليني املتتاليني النصنيهذه احلقيقةُ نراها جليةً يف توازن الِقيِم العدديِة بني .. 
  ..كتاب اهللا تعاىل

   $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# 

ΒÏ⎯ô &rΒøÌδÏΝö 3 ρuΒt⎯ ƒtè÷ÈÄ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs)s‰ô Ê|≅ ̈Ê|=n≈ξW Β•7ÎΖY$   ]٥٣٩  =] ٣٦ :األحزاب  
  øŒ Î) uρ ãΑθ à) s? ü“ Ï% ©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ïµ ø‹ n= tã |M ôϑ yè ÷Ρ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã ô7 Å¡ øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_ ÷ρ y— È, ¨? $# uρ ©! $# 

ρuBéƒø∀Å’ ûÎ’ Ρtø¡Åš Βt$ #$!ª Βã7ö‰ÏƒµÏ   ]٥٣٩=   ]٣٧ :األحزاب  
 .. غِم من أنَّ النيبوعلى الرَهذه احلقيقة أدرك ، حق دركه يأن غِم منوعلى الر 

 من خالل  كمرتبة إميانية،زوجِة زيد يف اختياِرها لشرِف الدخول يف ساحة الزوجية معه
 إالّ أنه خشي من الناس أنْ يظنوا ، وأنه ال ميلك حق ردها يف ذلك،االلتزام بأحكاٍم خاصٍة

– السوء– بذلك شهوة وغري ذلك، ظن ة منبسبب . . وأنْ يذهبوا بذلك مذاهب دنيوي
 ô7 : وقال لزيد، حق زوجِة زيد يف اختيارها هذاكلِّ ذلك أخفى يف نفِسه  Å¡ øΒ r& 

y7 ø‹ n= tã y7 y_ ÷ρ y— È, ¨? $# uρ ©! $# ، ِة مع زوجِتهاحلياِة الزوجي رد استمرارأنَّ زيداً مل ي ه يعلممع أن 
  ..هذه

 ،هذه اخلشيةُ من ظن الناس ظن السوء وما تعلّق ا من إخفاٍء للنيب ملا يف نفِسه.. 
 اُهللا تعاىل النيب جبأنْ زو انتهتهذه املرأة :  

 ùs=nϑ£$ %sÓ|©4 —yƒ÷‰Ó ΒiÏ]÷κp$ ρuÛs\# —yρ¨_ôΨo≈3sγy$  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  
 .. ايةً للحرج الذي أملَّ بالنيب كان وكما أنّ هذا الزواج، كٍم إهليثَلٌ ِلحم هفإن 

يانَ ولذلك نرى أنَّ الب. .يبيح زواج أي من البشر من أزواِج أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطراً
اإلهلي املُعجز يتجلّى يف توازن الِقيِم العدديِة بني العبارتني القرآنيتني املصورتني هلذين 

  ..احلكمني
 ρuBéƒø∀Å’ ûÎ’ Ρtø¡Åš Βt$ #$!ª Βã7ö‰ÏƒµÏ ρuBrƒǿy© #$9Ζ$̈¨} ρu#$!ª &rmy,‘ &rβ Brƒø±t9µç ( =  ٣٧٣  
 9Ï5s’ö ωŸ ƒt3äθβt ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t mytlÓ ûÎ’þ &r—øρu≡lÆ &rŠ÷ãÏ‹u$!←ÍγÎΝö )ÎŒs# %sÒŸθö#( ΒÏ]÷κå⎯£ ρuÛs\#  

 =٣٧٣  
 .. النيب وهكذا نرى أنَّ زواجنفسها ملقام ، من امرأة زيد ب امرأٍة ومن أي 
م  وأنه مسألةٌ تتعلّق حبق املرأة اليت ب نفسها ملقا، له خصوصيته اليت متيزه كما رأينا،النبوة



  

٣٤٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 إالّ يف جانب االلتزام بأحكاِم اهللا تعاىل العامة ، وال يمكن مقارنته بزواجنا من النساء،النبوة
  ..اليت يوجهها اهللا تعاىل جلميع املؤمنني دون استثناء

 ال خترج عن منهِج ، ا أنَّ تلك اخلصوصيةَ وعملَ النيب – أيضاً –ونرى .. 
النيب طالَبالرسالة اليت ي ا القرآينِّ هو القرآنُ . . بالعمل فهم دالالت النص فمعيار

 ، وكلُّ االفتراءات اليت يثريها أصحاب الشبهات حول هذه املسألة وغِريها،الكرمي ذاته
 أم من الذين طلّقوا عقولَهم وقدسوا رواياٍت هدفُها اإلساءةُ لشخص ،سواٌء من املُشكّكني

 النيبِل القرآِن الكرمي . . وغِريها يف هذه املسألِةعكُلُّ هذه االفتراءات ناجتةٌ عن عدم ج
  ..املعيار األول واألهم لفهم دالالته

 كونه تبياناً ، لَما كانَ ِمعيار فهِم القرآِن الكرمي هو القرآنُ الكرمي ذاته:٧٤س 
كيف بنا أنْ نعلم . .عاينوملا كانَ القرآنُ الكرمي حيملُ أوجه كثريةً من امل. .لكلِّ شيء

كيف بنا أنْ نعلَم تفاضلَ هذه األوجِه من . .أو على األقل. .الوجه احلق من غِريِه
  .. وقربها من احلق ؟،املعاين

 ما ال حييطُ به إالّ اُهللا ،ال شك أنَّ القرآنَ الكرمي حيملُ من املعاين والدالالت.. 
. . حتملُ الكثري من املعاين– حىت يف ساحِة تصوراِتنا –نيةُ وبالتايل فالعبارةُ القرآ. .تعاىل

  . .ولكن هذا ال يعين أنه حيملُ املعاين اليت نريدها وتوافق أهواَءنا
 ..حِملُها القرآنُ الكرمياليت ي ها،إنَّ املعاين احلقرؤيت ونستطيع ، هي تلك اليت منلك 

 وفق معياٍر ال يتعدى ِكتاب اِهللا ،ِت كتاِب اِهللا تعاىلالربهانَ على استنباِطها من دالال
  ..تعاىل

 وأوجهاً ال تتعارض مع ،يعين أوجهاً من احلق. .فَكَونُ القرآِن الكرمي حمالَ أوجه.. 
وال يعين أبداً أوجهاً من الباِطل الذي تفرضه أهواؤنا وعصبياتنا . .ظاهِر صياغته اللغوية

  ..املسبقةُ الصنع
. . مرِجعه تلك العصبيات واألهواء،وأي اختالٍف بيننا يف تفسِري القرآِن الكرمي.. 

 حيثُ يريد كلٌّ من أصحاِب تلك العصبياِت واألهواِء ،وبالتايل مرجعه الشقاق البعيد بيننا
ي دالالِت النص  ِمن ِخالِل لَ،أنْ يستخدم النص أداةً لتعميِق الشقاِق بينه وبني اآلخرين

  ..ِلتوافق أهواَءه



  

٣٤٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..نيب القرآينَّ واضح اُهللا تعاىل ِللذكر،إنَّ النص هرسوِل ، يسوعلى ِلساِن الر ، 
وبالتايل . . وليس نصاً يؤدي تدبره إىل التيه، ولنتوحد ِعند دالالِته،لنستطيع تدبره

 ليس ناجتاً عن كََوِن النص القرآينِّ حيملُ ، دالالِت القرآِن الكرِميفاالختالف بيننا يف إدراِك
فاختالفُنا يف إدراِك . .إنما ناِتج عن الشقاِق البعيِد بيننا. .أوجه كثريةً من املعاين والدالالت
 ،ره اهللا تعاىل ناتج عن عدِم األخِذ باملنهِج القرآينِّ الذي يس،الدالالِت احلق ِللقرآِن الكرِمي

هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف .. .وعن تقدِمي منهِج الشقاِق بيننا على املنهِج القرآين املُيسر
  . .املسألِة الكاملة التالية

 ρu)Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t #$z÷Ft=nàθ#( ûÎ’ #$9ø3ÅGt≈=É 9s∀Å’ ©Ï)s$−¥ /tèÏ‹‰7  ]٢٥٧ =  ]١٧٦ : البقرة  
 $ yϑ ¯Ρ Î* sù çµ≈ tΡ ö ¡¡ o„ š ÏΡ$ |¡ Î= Î/ t Ïe± t6 çF Ï9 Ïµ Î/ š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9 $# u‘ É‹Ζ è? uρ ⎯ Ïµ Î/ $ YΒ öθ s% # t‰ —9             

   ٣١٢ = ] ٩٧ : مرمي[
 ùs*ÎΡ¯ϑy$ „o£œ÷Ρt≈µç /Î=Î¡|$ΡÏ7y 9sèy=¯γßΝö ƒtFt‹x2ãρβt  ]١٨٨ = ] ٥٨ : الدخان  
 ρu9s)s‰ô „o£œ÷Ρt$ #$9ø)àö™u#βt 9Ï#%eÏ.øÌ ùsγy≅ö ΒÏ⎯ Β•‰£.Ï9   ]٢٠٥ = ] ١٧ : القمر   
 ρu9s)s‰ô „o£œ÷Ρt$ #$9ø)àö™u#βt 9Ï#%eÏ.øÌ ùsγy≅ö ΒÏ⎯ Β•‰£.Ï9   ]٢٠٥ = ] ٢٢ : القمر   
 ρu9s)s‰ô „o£œ÷Ρt$ #$9ø)àö™u#βt 9Ï#%eÏ.øÌ ùsγy≅ö ΒÏ⎯ Β•‰£.Ï9   ]٢٠٥ = ] ٣٢ : القمر   
 ρu9s)s‰ô „o£œ÷Ρt$ #$9ø)àö™u#βt 9Ï#%eÏ.øÌ ùsγy≅ö ΒÏ⎯ Β•‰£.Ï9   ]٢٠٥ = ]٤٠ : القمر   

١٥٧٧ = ٢٠٥ + ٢٠٥ + ٢٠٥ + ٢٠٥ + ١٨٨ + ٣١٢ + ٢٥٧  
٨٣ × ١٩ = ١٥٧٧  

 ،ويف تطابِق املعاين والدالالِت الواضحِة واملُستنبطِة من ظاهِر صياغِة النص القرآينِّ.. 
 وعلى ،نهِج القرآينِّ دليلٌ على توحِد امل– كما نرى –مع معياِر معجزِة إحدى الكُبر 

.... .تطابِق الصوِر القرآنيِة اليت نراها من كلِّ املناظِري اليت ننظر منها إىل هذا النص القرآين
وال يمكن ِلألدلِّة . .فال شك أنَّ النص القرآينَّ معيار كُلِّ املعايري اليت نعاِير عليها تصوراِتنا

وبالتايل ال . . ال خالف بينها، إالّ أنْ تكونَ متكاملةً،ص القرآينُّ ذاتهالكثريِة اليت يحملُها الن
  ..بد أنْ تتوحد تصوراتنا ِعندها

 أدلَّةٌ على ، يف هذا اللقاء– إنْ شاَء اهللا تعاىل – وسنراها ،كلُّ األمثلِة اليت رأيناها.. 
ال بأس من . .ولكن. . مناظِري مجيِع املعايريتكامِل الدالالت اليت حيملُها النص القرآينُّ من



  

٣٤٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ناتج عن فرِض ما هو خارج ِكتاِب اِهللا ،عرِض مثاٍل يبين لنا أنَّ التيه يف بعِض املسائل
  .. على الدالالِت الواضحِة وضوح الشمِس يف ِكتاِب اِهللا تعاىل،تعاىل

$  :العبارة القرآنية..  tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ öΝ ä. u™ !$ uŠ Ïã ÷Š r& öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä3 ä9 öθ s% öΝ ä3 Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( ª! $# uρ 

ãΑθ à) tƒ ¨, ys ø9 $# uθ èδ uρ “ Ï‰ ôγ tƒ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $#  ]ا . .] ٤ : األحزابمم حتملُ من الدالالِت أكثر
ولكنها يف الوقِت ذاِته . .صحيح أنها حتمل دالالٍت ِلمسألِة التبني. .حملَت خاللَ التاريخ

أو . . حينما ال يعرف أبوه نتيجةَ حمِلِه بالسفاح،الالٍت يف مسألِة نسِب الطفِلحتملُ د
. .كَحاِل وجوِد طفٍل حملَت به أمه املتزوجةُ سفاحاً من رجٍل آخر معروٍف غِري زوِجها

اخلالف ه،وحني ذلك قد يتمتحإىل زوِجها الذي هي ت الرجل الذي أم إىل، هل يعود  
ما هو حكم القرآِن الكرِمي الذي . .يف كلِّ هذه احلاالِت وغِريها... ..محلت منه سفاحاً

  ..نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء ؟
 öΝ. .العبارةُ القرآنيةُ التاليةُ ِلهذِه العبارِة مباشرةً..  èδθ ãã ÷Š $# öΝ Îγ Í← !$ t/ Kψ uθ èδ äÝ |¡ ø% r& y‰Ζ Ïã 

«! $# 4 β Î* sù öΝ ©9 (# þθ ßϑ n= ÷è s? öΝ èδ u™ !$ t/# u™ öΝ à6 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# öΝ ä3‹ Ï9≡ uθ tΒ uρ 4  ]٥ : األحزاب [. .
 وإن ملْ نعلم أباه ،فالطفلُ يدعى ألبيه.. ... ِلدالالِت العبارِة السابقةحتملُ رداً موازياً متاماً

 نراه توازناً يف ،قرآنيتنيهذا التوازنُ بني دالالِت هاتني العبارتني ال.... .فال يدعى ألحد
  . .القيِم العددية بينهما

 $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ öΝ ä. u™ !$ uŠ Ïã ÷Š r& öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä3 ä9 öθ s% öΝ ä3 Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( ª! $# uρ ãΑθ à) tƒ ¨, ys ø9 $# uθ èδ uρ 

ƒtγô‰Ï“ #$9¡¡6Î‹≅Ÿ   ]٤٠٦=   ]٤ :األحزاب  
 öΝ èδθ ãã ÷Š $# öΝ Îγ Í← !$ t/ Kψ uθ èδ äÝ |¡ ø% r& y‰Ζ Ïã «! $# 4 β Î* sù öΝ ©9 (# þθ ßϑ n= ÷è s? öΝ èδ u™ !$ t/# u™ öΝ à6 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû 

#$!$eÏ⎪⎦È ρuΒtθu≡9Ï‹3äΝö 4   ]٤٠٦=   ]٥ :األحزاب  
ولو نظرنا إىل هذه املسألِة من منظاِر البت يف نسِب الطفِل بني عودِتِه إىل الرجِل .. 

 أو حني ،لت هذا الطفلَ سفاحاً منه وبني الرجل الذي مح،الذي كانت أم الطفِل زوجةً له
لرأينا أنَّ العبارةَ الثانيةَ مع عبارٍة . .الشك يف حقيقِة أبيِه وعدِم الوقوِف على حقيقِة األمِر

 öΝ. . تكونان عبارةً قرآنيةً تصور جانباً من حكِْم هذه املسألة،تاليٍة هلا èδθ ãã ÷Š $# öΝ Îγ Í← !$ t/ Kψ 

uθ èδ äÝ |¡ ø% r& y‰Ζ Ïã «! $# 4 β Î* sù öΝ ©9 (# þθ ßϑ n= ÷è s? öΝ èδ u™ !$ t/# u™ öΝ à6 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# öΝ ä3‹ Ï9≡ uθ tΒ uρ 4 }§ øŠ s9 uρ 

öΝ à6 ø‹ n= tæ Óy$ uΖ ã_ !$ yϑ‹ Ïù Ο è? ù' sÜ ÷z r& ⎯ Ïµ Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ $ ¨Β ôN y‰ £ϑ yè s? öΝ ä3 ç/θ è= è% 4  ]٥ : األحزاب [..  



  

٣٤٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، الولد ِللفراش، فلربما يقولُ قائلٌ، ال حتسم األمر،هذه العبارةُ القرآنيةُ لوحِدها.. 
  . . هو أب الطفل،وبالتايل فزوج املرأِة اليت حملَت ِسفاحاً

 تبين أنَّ ذريةَ بين ،لذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ نراها تتكاملُ مع عبارٍة قرآنيٍة أُخرى.. 
  . . وليس من فُرِشِهم،آدم أَخذَها اُهللا تعاىل من ظُهوِرهم

 ρu)ÎŒø &r{s‹x ‘u/•7y ΒÏ⎯. /t_Í©û ™u#ŠyΠt ΒÏ⎯ ßàγßθ‘ÍδÏΟó Œè‘hÍƒ−JtκåΝö  ]٢٥٣ =  ]١٧٢ : األعراف   
 öΝ èδθ ãã ÷Š $# öΝ Îγ Í← !$ t/ Kψ uθ èδ äÝ |¡ ø% r& y‰Ζ Ïã «! $# 4 β Î* sù öΝ ©9 (# þθ ßϑ n= ÷è s? öΝ èδ u™ !$ t/# u™ öΝ à6 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû 

È⎦⎪Ïe$!$# öΝä3‹Ï9≡uθtΒuρ 4 }§øŠs9uρ öΝà6ø‹n=tæ Óy$uΖã_ !$yϑ‹Ïù Οè?ù'sÜ÷zr& ⎯ÏµÎ/ ⎯Å3≈s9uρ $̈Β ôNy‰£ϑyès? öΝä3ç/θè=è% 4  
  ٧٣٥=   ]٥ :األحزاب[ 

٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ٧٣٥ + ٢٥٣  
 ..اليت حيملُها القرآنُ الكرمي ةٌ يف صياغِة ،وهكذا نرى أنَّ الدالالِت احلقواضحةٌ جلي 

ِل النص املدروِس مع العباراِت القرآنيِة اُألخرى  وأننا ندِركُها من تكام،النص القرآينِّ
 اليت ال حيملُها القرآنُ ، بعيداً عن فرِض األفكاِر املسبقِة الصنع،املُصورِة جلوانِب املسألة

  ..الكرمي ال من قريٍب وال من بعيد
ِم  أي إذا انطلقنا مـن جمـاميِع القـي   .. هذه املسألِة بطريقٍة عكسيةوإذا نظرنا إىل .. 

 فهذه الِقيم مؤشر نستفيد     ، باتجاِه إدراِك دالالِت هذه النصوص     ،العدديِة للنصوِص القرآنيةِ  
فبمقـداِر مسـو إدراِكنـا      . . باتجاه حتديِد دالالِت تلك النصوص     ،منه يف توجيه إدراِكنا   

قيقِة املعىن والدالالِت    مبقداِر ما نسمو يف ربِط هذه القيِم العدديِة حب         ،ِلدالالت النص القرآينِّ  
ِلهذا النص..  

 حماولني ربطَ هـذا التـوازن       ،لننظر إىل توازِن الِقيِم العدديِة بني املسألتني التاليتني       .. 
  . .بتوازِن املعىن والدالالت

 ρuΒt$ ƒã‰ô‘Íƒ7y 9sèy≅ ̈#$9¡¡$ãtπs ?s3äθβã %sÌƒ6·$  ]١٧٧=  ] ٦٣ : األحزاب   
 ρuΒt$ ƒã‰ô‘Íƒ7y 9sèy≅ ̈#$9¡¡$ãtπs %sÌƒ=Ò  ]١٤٧ = ] ١٧ : الشورى  

٣٢٤ = ١٤٧ + ١٧٧  
 ßl ã ÷è s? èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ ”9 $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) † Îû 5Θ öθ tƒ tβ% x. … çν â‘# y‰ ø) ÏΒ t⎦⎫ Å¡ ÷Η s~ y# ø9 r& 7π uΖ y™        

  ٣٢٤ = ] ٤ :املعارج [



  

٣٤٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

نا ِلـدالالِت العبـاراِت      يتعلّق حبقيقِة إدراكِ   ،إنَّ ربطَ التوازِن بني هاتني املسألتني     .. 
فهل معراج املالئكِة والروِح إىل اِهللا تعاىل يف يوٍم مقداره مخسونَ         .... .القرآنيِة احلاِملَِة لَهما  

أم أنَّ هذا التوازنَ يشري     . . وبالتايل مبسألِة ِنهايِة الدنيا ؟     ، له عالقته مبسألِة الساعة    ،ألف سنة 
 كما  –حتديد ذلك يتوقّف    .... . وبني مسألِة الساعة ؟    ،عراِجإىل عالقٍة أُخرى بني هذا امل     

  .. على حقيقِة إدراِكنا لدالالِت هذه النصوِص القرآنية–قلنا 
 كيف أنها مسألةٌ كاملةٌ يف موضوع       ، من سورة البقرة    )١٠٢( ولننظر إىل اآلية    .. 
   رقمها الـذي هـو      وكيف أنَّ قيمتها العددية تساوي جداء العدد تسعة عشر يف          ،السحر

 )١٠٢( ..  
 (#θ ãè t7 ¨? $# uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’ n? tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( $ tΒ uρ t x Ÿ2 ß⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ £⎯ Å3≈ s9 uρ 

š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# (#ρ ã x x. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ }¨$ ¨Ψ9 $# t ós Åb¡9 $# !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ 

šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ ÏΒ >‰ tn r& 4© ®L ym Iωθ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù ö à õ3 s? ( tβθ ßϑ ¯= yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ 

$ tΒ šχθ è% Ìh x ãƒ ⎯ Ïµ Î/ t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ ö yϑ ø9 $# ⎯ Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎪ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯ Ïµ Î/ ô⎯ ÏΒ >‰ ym r& ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 

tβθ çΗ ©> yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ ” àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγ ãè xΖ tƒ 4 ô‰ s) s9 uρ (#θ ßϑ Î= tã Ç⎯ yϑ s9 çµ1 u tI ô© $# $ tΒ … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ï∅ ÏΒ 

zy=n≈,9 4 ρu9s6Î♥ø[š Βt$ ©xtρ÷#( /ÎµÏ⎯ÿ &rΡà¡|γßΝö 4 9sθö 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtèô=nϑßθχš  ]١٠٢ : البقرة [ = 
١٠٢ × ١٩ = ١٩٣٨  
دراكَه يتعلّق بإدراِكنا ِلحقيقِة املواضيع    ولكن إ . .ال شك أنّ هناك سراً يتعلّق بذلك      .. 

  .    .اليت تكمن يف باطِن هذِه اآليِة الكرمية
 ، يتركَّز يف دالالِت الـنص القـرآينِّ       ، كما أرى  ، ِمحور منهِجك البحثي   :٧٥س  

 فحتى السنةُ الشريفةُ محتـواةٌ    . .وعلى كوِن هذا النص معجزةً ومنهجاً يف الوقِت ذاِته        
  . .ِضمناً داخلَ دالالِت النص القرآين

 ..           دمحسولُ مِبها الر دفهل هذا يقتضي أنَّ املُعجزةَ اليت أُي،    َعجزةم ال تتجاوز 
  .. إىل أي معجزٍة كَونيٍة أُخرى ؟،النص القُرآينِّ

 يف ِكتاِب اِهللا  ال حنتاج إىل كثٍري من اجلهِد والتدبِر،لإلجابِة على هذا السؤاِل.. 
 اليت حيملُها القرآنُ ،وما حنتاجه هو التقيد بالدالالِت الواضحِة وضوح الشمِس. .تعاىل

  .. وعدم فرِض الرواياِت التارخييِة على دالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل،الكرمي ِلهذه املسألة



  

٣٥٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وِبنص ،ه يف الرسالِة اخلاِتمِة وصلَ قمت– كما رأينا –فتدرج الرساالِت السماويِة .. 
 وِبمنهٍج يحِملُ ِلكلِّ جيٍل من ، وِبمعِجزٍة مستمرٍة إىل ِقياِم الساعة،حيفَظُه اُهللا تعاىل

وهذا يقتضي أن تكونَ معجزةُ . .الدالالِت ما يناسب املتطلباِت احلضاريةَ ِلهذا اجليل
أنها ب :فتعريف املعجزِة. . وعِن التاريخ،احِة املعجزاِت الكونيِةالرسالِة اخلامتِة مجردةً عن س

 ويعجزوا عن ، حبيث يشهدوا ذلك بأم أعينهم،خرق للناموِس الذي اعتاد عليه البشر
 بأي معجزٍة  ينفي تأييد اِهللا تعاىل ِلرسوِلِه ،هذا التعريف ،اإلتيان ِبمثِل هذه املعجزة

 فكيف ستشهد األجيالُ الالحقةُ.. ..هِج الرسالِة اخلامتةلَّق ِبتصديِق منكونيٍة تارخييٍة تتع
  ..!! ؟  حصلَت يف عصِر الرسوِل ،معِجزةً كونيةً تارخييةً

 تبين عدم إرسـاِل اِهللا      ،وكنا قد رأينا مسألةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر         .. 
 وتبين كفايةَ   ، يف تصديِق منهِج الرسالِة اخلامتة     ، يف تأييدِه لرسوِلِه     تعاىل باآلياِت الكونيةِ  

   ..القرآِن الكرِمي عن أي معجزٍة تطْلَب من أجِل ذلك
 ρuΒt$ ΒtΖuèyΨo$! &rβ Ρœö™Å≅Ÿ /Î$$ψFƒt≈MÏ )ÎωH &rβ 2Ÿ‹¤>z 5Íκp$ #${Fρ9̈äθβt 4  ]١٧٥  =] ٥٩ : اإلسراء   
 &rρu9sΟó ƒt3õÏγÎΟó &rΡ$̄! &rΡ“t9øΖu$ ãt=n‹ø7y #$9ø6ÅFt≈=| ƒãF÷=n‘4 æt=nŠøγÎΟó 4   ]٢٠٥ = ] ٥١ : العنكبوت  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ٢٠٥ + ١٧٥  
 óΟوالعبارة القرآنية ..  s9 uρ r& óΟ Îγ Ï õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4   

 هلا مباشرةً يف مسألٍة كاملٍة تلقي الضوَء على جوهِر ما تدخلُ مع اآليِة الكرميِة السابقِة
  . .نذهب إليه
 (#θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 š^ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã ×M≈ tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# !$ yϑ ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& 

Öƒ É‹ tΡ ê⎥⎫ Î7 •Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ï õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4    

  ٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ] ٥١  – ٥٠ : العنكبوت[
 ، واملتعلِّقِة ِبهذا املوضوع،وهذه املسألةُ الكاملةُ مع بِقيِة الِعباراِت القُرآنيِة التاليِة لَها.. 

  . . جزؤها اآلخر آيتان من سورِة األنبياء،هي جزٌء من مسألٍة كاملٍة
 ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n= ôm r& È≅ t/ çµ1 u tI øù $# ö≅ t/ uθ èδ Ö Ïã$ x© $ uΖ Ï? ù' uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& 

#${Fρ¨9äθβt ∪∈∩ Βt$! ™u#ΒtΖuMô %s6ö=nγßΝ ΒiÏ⎯ %söƒtπ> &rδ÷=n3õΨo≈γy$! ( &rùsγßΝö ƒãσ÷ΒÏΖãθχš  ]٦ – ٥ : األنبياء [ 
 =٥٦١   



  

٣٥١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 š^ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã ×M≈ tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# !$ yϑ ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& 

Öƒ É‹ tΡ ê⎥⎫ Î7 •Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ï õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 χ Î) ’ Îû 

š Ï9≡ sŒ Zπ yϑ ôm t s9 3“ t ò2 ÏŒ uρ 5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊇∪ ö≅ è% 4† s∀ x. «! $$ Î/ © Í_ øŠ t/ öΝ à6 uΖ ÷ t/ uρ # Y‰‹ Íκ y− ( 

ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ † Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ 3 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ (#ρ ã x Ÿ2 uρ «! $$ Î/ 

&éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9ø‚y≈£Åçρβt  ]١٢٤٤ = ] ٥٢ – ٥٠ : العنكبوت  
٥ × ١٩ × ١٩ = ١٨٠٥  =١٢٤٤ + ٥٦١  

 تصور جانباً  مسألةٌ كاملةٌيت سورِة األنبياء الداخلتني يف هذه املسألِة الكاملِةويف آي.. 
  . .من حقيقِة ما نذهب إليه

 $ uΖ Ï? ù' uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθ ä9 ¨ρ F{ $# ∩∈∪ !$ tΒ ôM uΖ tΒ# u™ Ν ßγ n= ö6 s% ⎯ ÏiΒ >π tƒ ö s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& ( 

&rùsγßΝö ƒãσ÷ΒÏΖãθχš   ]١٦ × ١٩ = ٣٠٤=   ]٦ – ٥ :اءاألنبي  
  . .ويف هذه املسألِة الكاملِة نرى مسألةً كاملة.. 

 Βt$! ™u#ΒtΖuMô %s6ö=nγßΝ ΒiÏ⎯ %söƒtπ> &rδ÷=n3õΨo≈γy$! (  = ٧ × ١٩ = ١٣٣  
 وأنَّ ِمن جملِة ، اسم الروح،وكنا قد رأينا أنَّ من أمساِء الصفاِت ِلكتاِب اِهللا تعاىل.. 
  . . التوازنَ بني العباراِت القرآنيِة التالية،ليت رأيناهاالرباهني ا
 )ÎΡ¯$ Υwtø⎯ß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.øt ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÏàÝθβt  ]١٨٨ = ] ٩ : احلجر   
 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ( %è≅È #$9”ρyß ΒÏ⎯ô &rΒøÌ ‘u1nÎ’  ]١٨٨ = ] ٨٥ : اإلسراء   
 )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš  ]١٨٨ = ] ٣ : الزخرف   

 اليت تدور دالالتها حولَ القرآِن الكرِمي  ومعجزِتِه اليت        ،ورأينا املسألةَ الكاملةَ التالية   .. 
 ، وطلِب الكافريِن بكتاِب اِهللا تعاىل معجزاٍت كونيةٍ       ،يعجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثِلها     

  ..ورد اِهللا تعاىل على ذلك
  š tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) WξŠ Î= s% 

∩∇∈∪ ⎦ È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© ¨⎦ t⎤ yδ õ‹ uΖ s9 ü“ Ï% ©! $$ Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ $ uΖ øŠ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪ 

ω Î) Zπ yϑ ôm u‘ ⎯ ÏiΒ š Îi/ ¢‘ 4 ¨β Î) … ã& s# ôÒ sù šχ% x. y7 ø‹ n= tã # Z Î7 Ÿ2 ∩∇∠∪ ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# 

⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 

# Z Îγ sß ∩∇∇∪ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øù § |À Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ #’ n1 r' sù ç sY ø. r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# ω Î) 



  

٣٥٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

# Y‘θ à à2 ∩∇®∪ (#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym t àf ø s? $ uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθ ç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪ ÷ρ r& tβθ ä3 s? 

š s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖ Ïã uρ t Édf x çG sù t≈ yγ ÷Ρ F{ $# $ yγ n=≈ n= Åz # · Éf ø s? ∩®⊇∪ ÷ρ r& xÝ É) ó¡ è@ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yϑ x. 

|M ôϑ tã y— $ uΖ øŠ n= tã $ ¸ |¡ Ï. ÷ρ r& u’ ÎA ù' s? «! $$ Î/ Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩®⊄∪ ÷ρ r& tβθ ä3 tƒ y7 s9 ×M øŠ t/ ⎯ ÏiΒ >∃ ã ÷z ã— 

÷ρ r& 4’ n∋ ö s? ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ š∅ ÏΒ ÷σ œΡ y7 ÍhŠ Ï% ã Ï9 4© ®L ym tΑ Íi” t∴ è? $ uΖ øŠ n= tã $ Y7≈ tF Ï. … çν äτ t ø) ¯Ρ 3 ö≅ è% tβ$ ys ö7 ß™ ’ În1 u‘ 

δy≅ö .äΖMà )Îω 0o³|Z# ‘§™ßθωZ  ]٩ × ١٩ × ١٩ = ٣٢٤٩ = ] ٩٣  – ٨٥ : اإلسراء  
  . .يف هذه املسألِة الكاملِة طلب الكافرونَ معجزةً كونيةً.. 
 (#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym t àf ø s? $ uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθ ç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪ ÷ρ r& tβθ ä3 s? š s9 

×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ ¯Υ 5= uΖ Ïã uρ t Édf x çG sù t≈ yγ ÷Ρ F{ $# $ yγ n=≈ n= Åz # · Éf ø s? ∩®⊇∪ ÷ρ r& xÝ É) ó¡ è@ u™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yϑ x. 

|M ôϑ tã y— $ uΖ øŠ n= tã $ ¸ |¡ Ï. ÷ρ r& u’ ÎA ù' s? «! $$ Î/ Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ ¸ξ‹ Î6 s% ∩®⊄∪ ÷ρ r& tβθ ä3 tƒ y7 s9 ×M øŠ t/ ⎯ ÏiΒ >∃ ã ÷z ã— 

÷ρ r& 4’ n∋ ö s? ’ Îû Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# ⎯ s9 uρ š∅ ÏΒ ÷σ œΡ y7 ÍhŠ Ï% ã Ï9 4© ®L ym tΑ Íi” t∴ è? $ uΖ øŠ n= tã $ Y7≈ tF Ï. … çν äτ t ø) ¯Ρ 3 ..   
 ρ ودليلُ ذلك كلمةُ     ،هم طلبوا معجزةً كونيةً واحدةً فقط     ..  r&      اليت تفِصلُ بـني 

   :اإلجابـةُ هـي   . .ه باإلجابِة علـيهم ؟    فماذا أمر اُهللا تعاىل رسولَ    . .أي طلبني ِمما طلبوا   
 ö≅ è% tβ$ ys ö7 ß™ ’ În1 u‘ ö≅ yδ àMΖ ä. ω Î) # Z |³ o0 Zωθ ß™ §‘ ..  

. . ومستمرةً حىت قياِم الساعة،إنَّ كونَ الرسالِة اخلاِتمِة صاِلحةً لكلِّ زماٍن ومكان.. 
 بد أنْ يشهدها البشر يف كلِّ  وال،وكونَ معِجزِتها منتميةً إىل عالَِم األمِر دونَ عاِمل اخلَلِْق

. . لتكونَ دليالً على ِصدِق منهِج الرسالِة اخلاِتمِة يف كلِّ زماٍن ومكان،زماٍن ومكان
 وبكوِنها قولَ اِهللا ، ومنفردةً بالترتيِل من عنِد اِهللا تعاىل،وكونَ هذه املعجزِة ملتحمةً باملنهِج

  ..بأي معجزٍة كونيٍة تارخييةق معجزِة الرسالِة اخلامتِة كلُّ ذلك ينفي تعلُّ. . كما رأينا،تعاىل



  

٣٥٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

א אא

א אא א א א א א אא
  

    –– Ο↵ Ïδ≡ t ö/ Î)                                                 –   

  

                                Λ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î)  –   أمحد– عيسى –موسى   

        
نيةً أُيد ا   معجزةً كو– على سبيِل املثال –أليس شق القمِر . .لكن. .:٧٦س 
  .. والقرآنُ الكرمي يشري إىل ذلك ؟،الرسولُ 
 Ÿξ. .يقولُ تعاىل. .القرآنُ الكرمي ال حيوي املتناقضات أبداً..  sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 

öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# # Z ÏW Ÿ2  ]فحينما . .] ٨٢ : النساء
 ،يؤكِّد اُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرِمي أنه لن ينِزلَ معجزاٍت كونيةً لتأييِد منهِج رسالِتِه اخلاِتمِة

 فهذا ،وأنه يضع معجزته املُصدقَةَ ملنهِج رسالِتِه اخلاِتمِة يف ذاِت النص احلاِمِل هلذا املنهج
  ..ك معجزات كونيةٌ يف منهِج الرسالِة اخلامتِة أبداًيعين أنه لن تكونَ هنا

. . وعدِم انتماِئِه إىل عاِمل اخلَلْـق ،منهج الرسالِة اخلامتِة يتميز بانتماِئِه إىل عاِمل األمر     .. 
 وبالتايل فاملعجزةُ املُصدقةُ لَه ال بـد      . . عالَم اخلَلْق  اللذين حيكمان ألنه فوق الزمان واملكان     

  . .أن تكونَ أعلى من معجزاِت عالَِم اخلَلْق
وحكمةُ اِهللا تعاىل اقتضت عدم تأييِد منهِج رسالِتِه اخلامتِة مبعجزاٍت كونيٍة من عاِمل             .. 
 ومشاهدةً يف كـلِّ     ، حىت تبقى صاحلةً لكلِّ زماٍن ومكان      ، من جهةٍ  ، ِلهذا السبب  ،اخللِق

  . . من جهٍة أُخرى،مبعجزات عاِمل اخللْق وألنَّ األولني كذّبوا ،زماٍن ومكان
 وال  ، يتعلَّق ِبِحكْمِة اِهللا تعاىل    ،فَعدم ترتيِل آيٍة كونيٍة ِلتصديِق منهِج الرسالِة اخلامتة       .. 

ويف التوازِن  . .فاُهللا تعاىل قادر على أنْ ينزلَ آيةً كونيةً مىت شاء         . .يقدح بقدرِتِه جلَّ وعال   
  . . بيانٌ يف ذلك،ني القرآنيتني التاليتنيبني العبارت

 ρu%s$9äθ#( 9sθöωŸ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ ™u#ƒtπ× ΒiÏ⎯ ‘§/nÎµÏ⎯ 4   ]١٣٩ =   ]٣٧ : األنعام  



  

٣٥٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 %è≅ö )Îχ #$!© %s$ŠÏ‘î ãt?n’# &rβ ƒã∴t”iÍΑt ™u#ƒtπZ  ]١٣٩ =  ] ٣٧ : األنعام  
ِة رواياِتنا التارخييِة على دالالِت كتاِب اِهللا املشكلةُ دائماً تخلَق نتيجةَ عدِم معاير.. 
 وبالتايل نتيجةَ تلبيِس عباراِت كتاِب اِهللا تعاىل دالالٍت ال حيملُها ال من قريٍب وال ،تعاىل

  .. فقط ملوافقِة هذه الروايِة أو تلك،من بعيد
 يف اإلجابِة على –يهمنا  فما ،أنا ال أقف عند الروايِة التارخييِة اخلاصِة ِبهذِه املسألة.. 
 ÏM : هو دالالت قوِلِه تعاىل–سؤاِلك  t/ u tI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 $# ¨, t±Σ $# uρ ã yϑ s) ø9 $#  ]هل . .] ١ : القمر

 كما يروى يف ،تدور هذه الدالالت عند حدٍث وقَع يف املاضي أثناَء وجوِد الرسوِل 
يف ظاهِر صياغِتها ع ِعند اقتراِب الساعِة كما هو  أم عند حدٍث سيقَ،رواياتنا التارخيية

  .. أم أنه ملْ يأِت بعد ؟، وهل اقتراب الساعِة بدأ منذُ بعِث الرسوِل ..اللغويِة
 ،يف كتاِب اِهللا تعاىل.... . ال بد من العودِة إىل كتاِب اِهللا تعاىل،لإلجابِة على ذلك.. 

الوعِد احلق اعِة،اقترابالس يأجوج ومأجوج، الذي هو اقتراب وليس قبلَ ، يكونُ بعد 
≡ îΠ. .يقولُ تعاىل. .ذلك t ym uρ 4’ n? tã >π tƒ ö s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& öΝ ßγ ¯Ρ r& Ÿω šχθ ãè Å_ ö tƒ ∩®∈∪ #_ ¨L ym # sŒ Î) 

ôM ys ÏG èù ßlθ ã_ ù' tƒ ßlθ ã_ ù' tΒ uρ Ν èδ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn šχθ è= Å¡Ψ tƒ ∩®∉∪  z> u tI ø% $# uρ ß‰ ôã uθ ø9 $# ‘, ys ø9 $# 

# sŒ Î* sù š† Ïφ îπ |Á Ï‚≈ x© ã≈ |Á ö/ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. $ uΖ n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ô‰ s% $ ¨Ζ à2 ’ Îû 7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ ö≅ t/ $ ¨Ζ à2 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ sß  ]٩٧ – ٩٥ : األنبياء [. .  
 ÏMويف قوِلِه تعاىل    ..  t/ u tI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 $# ¨, t±Σ $# uρ ã yϑ s) ø9 $#   ]نرى ، ]١ :القمر   أنَّ انشقاق 

من هنا نرى أنَّ انـشقاق      . . الذي هو اقتراب الوعِد احلق     ،القمِر ليس قبلَ اقتراِب الساعةِ    
وبالتايل ليس حـدثَاً مـن   . .القمِر املعين يف هذه اآليِة الكرميِة يكون بعد يأجوِج ومأجوجِ   

 وليس ِلتصديِق منـهِج     ،لساعِة وإشارةٌ كونيةٌ القتراِب ا    ، بل هو حدثٌ مستقبلي    ،املاضي
  ..الرسالِة اخلامتة

وعند قياِم الساعِة إشارةٌ كونيةٌ يبينها القرآنُ الكرمي بشكٍل جلي يف املسألِة الكاملِة             .. 
  . .التالية
 # sŒ Î* sù s− Ì t/ ç |Ç t7 ø9 $# ∩∠∪ y# |¡ yz uρ ã yϑ s) ø9 $#  ∩∇∪ yì ÏΗ äd uρ ß§ ÷Κ ¤±9 $# ã yϑ s) ø9 $# uρ    

  ١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ] ٩ – ٧ : القيامة [ 



  

٣٥٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

# yفقولُه تعاىل ..  |¡ yz uρ ã yϑ s) ø9 $# يف هذه املسألِة الكاملِة ، هدالالت ال تتحقَّق 
  . . كإشارٍة كونيٍة لذلك، أي عند اقتراِب الساعة،الكونيةُ إالَّ عند القيامة

 ÏMِلِه تعاىل ولذلك نرى أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ تتكاملُ مع قو..  t/ u tI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 $# 

¨, t±Σ $# uρ ã yϑ s) ø9 $# ر، يف مسألٍة كاملٍةعجزةُ إحدى الكُبلَها متكام قصدت . .  
 #$%øItu/tMÏ #$9¡¡$ãtπè ρu#$Σ±t, ̈#$9ø)sϑyã   ]١٦٥=   ]١ :القمر   
 ρuzy¡|#y #$9ø)sϑyã  ]٨٢ = ] ٨ : القيامة   

١٣  ×١٩ = ٢٤٧ = ٨٢ + ١٦٥  
 ÏMوِمما يؤكِّد أنَّ اقتراب الساعِة املعين بقوِله تعاىل ..  t/ u tI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 $# ،  وانشقاق

,¨  واملعين بقوِله تعاىل ،القمِر املرافق لذلك االقتراِب t±Σ $# uρ ã yϑ s) ø9 $# ،  ثاندمها ح
 مع ،اتني العبارتني القرآنيتني هو تكاملُ كُلِّ عبارٍة من ه..ما يؤكّد ذلك. .مستقبليان

 ، والذي يراه البشر بعيداً،)املستقبلي بالنسبِة لنا (  أنَّ يوم القيامِة آيتني كرميتني تبينان لنا
  . .يراه اهللا تعاىل قريباً

 #$%øItu/tMÏ #$9¡¡$ãtπè   ]٩٢=   ]١ :القمر  
 )ÎΞ¨κåΝö ƒttρ÷Ρtµç… /tèÏ‹‰Y# ∪∉∩ ρuΡtt1µç %sÌƒ7Y$  ]١٥٥ = ] ٧ – ٦ : املعارج  

١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ١٥٥ + ٩٢  
 ρu#$Σ±t, ̈#$9ø)sϑyã   ]٧٣=   ]١ :القمر  
 )ÎΞ¨κåΝö ƒttρ÷Ρtµç… /tèÏ‹‰Y# ∪∉∩ ρuΡtt1µç %sÌƒ7Y$   ]١٥٥ =  ]٧ – ٦ :املعارج  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ١٥٥ + ٧٣  
 من ، انشقاق القمِر وخسفَه أنَّ– من خالِل مسألٍة كاملٍة –وكنا قد رأينا .. 

  . .أحداِث يوِم القيامِة املرافقِة القتراب الساعة
 #$%øItu/tMÏ #$9¡¡$ãtπè ρu#$Σ±t, ̈#$9ø)sϑyã   ]١٦٥=   ]١ :القمر   
 ρuzy¡|#y #$9ø)sϑyã   ]٨٢ =  ]٨ :القيامة   

١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ٨٢ + ١٦٥  



  

٣٥٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

تكونَ العبارتان القرآنيتان املُصورتان النشقاِق وتتجلّى عظمةُ البيان اإلهلي بأن .. 
 متوازنتني مع اآليتني الكرميتني املصورتني لرؤيِة يوِم القيامِة بعيداً ،القمِر وخسِفِه يوم القيامة

اهللا تعاىل،من املنظار البشري وقريباً كما يراه . .  
 ρu#$Σ±t, ̈#$9ø)sϑyã   ]٧٣=   ]١ :القمر  
 ρuzy¡|#y #$9ø)sϑyã   ]٨٢ =  ]٨ :القيامة   

١٥٥ = ٨٢ + ٧٣  
 )ÎΞ¨κåΝö ƒttρ÷Ρtµç… /tèÏ‹‰Y# ∪∉∩ ρuΡtt1µç %sÌƒ7Y$   ]١٥٥ =  ]٧ – ٦ :املعارج  

  هو ما ندِركُه ِمن ظاهِر الصياغِة اللُغويِة ،إنَّ ما تشري إليه دالالت كتاِب اِهللا تعاىل.. 
 من خالِل منهٍج كُلِّي يأخذُ بعِني االعتباِر كُلَّ العباراِت القرآنيِة املتعلِّقَِة ،ِلكتاِب اِهللا تعاىل

  . .باملسألِة موضوِع البحث
أما أنْ جنعلَ التاريخ ورواياِتِه وقولَ فالٍن أو فالن حجةً على دالالِت كتاِب اِهللا .. 
 فهذا يعين أننا ، ما حيملُه القرآنُ الكرمي يف الوقت اليت تناقض به هذه األقوالُ كُليةَ،تعاىل

  .. سواٌء علمنا ذلك أم ملْ نعلم،نعبد التاريخ دونَ اِهللا تعاىل
 ، ذَهبت إىل عدِم تجاوِز معجزِة الرسالِة اخلاِتمِة ِلصياغَِة النص القـرآينِّ           :٧٧س  

 وال بد أنْ تكونَ مشاهدةً يف كـلِّ         ،نكَونها ملتِحمةً باملنهِج وصاِلحةً لكلِّ زماٍن ومكا      
وبالتايل ذهبت إىل عدِم تأييِد اِهللا تعاىل ِلمنهِج الرسالِة اخلامتِة بأي معجزٍة    . .زماٍن ومكان 

فَعدم جتاوِز منهِج الرسالِة اخلاِتمِة ِلكلياِت      .. . أو يِد غِريه    النيبكونيٍة تارخييٍة على يِد     
.. . يوازي عدم جتاوِز معجزِة اإلسالِم ِلصياغِة القـرآِن الكـرمي      ، القرآِن الكرمي  أحكاِم

 والغوص يف أعماِق القرآِن الكرِمي عبـر        ، هي إيصالُ هذه الرسالةِ    ومهمةُ الرسوِل   
  .. ِلتفصيِل كُلياِت بعِض الشعائر،السبِع املثاين اليت آتاه اُهللا تعاىل إياها

 وبني أمِر اِهللا تعاىل     ، كيف نوفِّق بني هذا القَوِل من ِجهةٍ       :السؤالُ املُِلح اآلن هو   .. 
     بالصالِة على النيب للمؤمنني      ـِر بيـانٌ إىل        . .!! من جهٍة أُخرى ؟يف هذا األم أليس

 إشارةٌ إىل انتماِء    وبالتايل أليس يف ذلك   . .كوِن هذه الصالِة على النيب عبادةً ِهللا تعاىل ؟        
 النيب إىل جزٍء من هذا املنهِج ؟ ..  



  

٣٥٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..     مبا نعنيِه بكلمِة النيب سولِ  ،املسألةُ تتركَّزـا نعـين ِبِهمـا       إنْ. .... وبكلمِة الركُن 
  وجاِنب التاريِخ غِري املُتعلِِّق بتفصيِل كُلياِت النص، اجلانب البشري ِمن شخِص الرسوِل      

  تصور تاريخ تفاعِل الرسوِل      ، نعين سريةً تارخييةً   – حني ذلك    – فبالتأكيِد أننا    ،القرآينِّ
  .. زعيماً ِلذلك اجليل كونه ،مع اجليِل األوِل

اليت حتكُم غريه   بشِري يخضع ِلكُلِّ القوانني الكونيِة       ،وهذا اجلانب ِمن شخِصِه     .. 
 ، ولذلك رأينا أنَّ اَهللا تعاىل يأمره باإلجابِة على طلِب الكافرين معجزاٍت كونيةٍ            ..شرمن الب 

≅ ö. .بالعبارِة القرآنيةِ  è% tβ$ ys ö7 ß™ ’ În1 u‘ ö≅ yδ àMΖ ä. ω Î) # Z |³ o0 Zωθ ß™ §‘  . .    فهـذا اجلاِنـب
 ال يختلف عن أي     ، طَلَبوها  ِمن زاويِة اإلتياِن باملُعجزاِت الكونيِة اليت      ِلشخِص الرسوِل   

  . .بشٍر غِريه
 نبيه يأمر اُهللا تعاىل ِبِهما      ،لذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ متكاملَةٌ مع عبارتني قُرآنيتني       .. 
 من شخِصِه البشري هذا اجلاِنب نبيأنْ ي ..  
 %è≅ö ™ß7ösy$βt ‘u1nÎ’ δy≅ö .äΖMà )Îω 0o³|Z# ‘§™ßθωZ   ]١٩٢ = ] ٩٣ : اإلسراء    
 %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &rΡt$O 0o³|× ΒiÏW÷=è3ä/ö   ]١١٣ = ] ١١٠ : الكهف   
 %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &rΡt$O 0o³|× ΒiÏW÷=è3ä/ö   ]١١٣ =  ]٦ :فصلت  

٢٢ × ١٩ = ٤١٨ = ١١٣ + ١١٣ + ١٩٢  
 وبني الوحي الـذي   ،هذا علينا أنْ نميز بني اجلاِنِب البشري         النيبففي شخِص   .. 

  . .فهذان اجلانباِن يكتمالِن يف شخِصِه .. . من السماءيتلقَّاه الرسولُ 
 %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &rΡt$O 0o³|× ΒiÏW÷=è3ä/ö ƒãθry©# )Î<n’¥  ]٨ × ١٩ = ١٥٢ = ] ١١٠ : الكهف  
 %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &rΡt$O 0o³|× ΒiÏW÷=è3ä/ö ƒãθry©# )Î<n’¥  ]٨ × ١٩ = ١٥٢ = ] ٦ : فصلت  

 مع جوهِر املنهِج يف توحيِد اِهللا تعاىل ، النيبواجتماع هذين اجلانبني يف شخِص .. 
 ومع كوِن ، رسوالً قد خلَت ِمن قبِلِه الرسل يتكاملُ مع كوِنِه ،وتنزيهِه عن أي شريك
  . . وإيصالَها إىل البشر،وظيفِتِه حملَ الرسالِة

 ρuΒt$ Χètpϑ£‰î )Îω ‘u™ßθΑ× %s‰ô zy=nMô ΒÏ⎯ %s7ö#Î&Ï #$9”™ß≅ã 4  ]٢١٦ = ] ١٤٤ : آل عمران  
 %è≅ö )ÎΡϑ̄y$! &rΡt$O 0o³|× ΒiÏW÷=è3ä/ö ƒãθry©# )Î<n’¥ &rΡϑ̄y$! )Î9s≈γß3äΝö )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó (  ]٢٣٤  =] ١١٠ : الكهف  
 %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &rΡt$O 0o³|× ΒiÏW÷=è3ä/ö ƒãθry©# )Î<n’¥ &rΡ¯ϑy$! )Î9s≈γß3ä/ö )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó  ]٢٣٤  =] ٦ : فصلت  



  

٣٥٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ = ٢٣٤ + ٢٣٤ + ٢١٦  
 تكونُ مسألةً كاملةً تضيُء جوهر ما ،واآليات احلاِملةُ ِلعباراِت هذِه املسألِة الكاملِة.. 
  . .نذهب إليه
 $ tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”9 $# 4 ⎦ '⎪ Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ⎯ tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã ⎯ n= sù § ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $#    
  ٧٤٠ = ] ١٤٤ : آل عمران[

 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( ⎯ yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ u™ !$ s) Ï9 

‘u/nÎµÏ⎯ ùs=ù‹uè÷ϑy≅ö ãtΚuξW ¹|≈=Îs[$ ρuωŸ „ç³ôÎ8õ /ÎèÏ7t$ŠyοÍ ‘u/nÎµÏ⎯ÿ &rnt‰J#  ]٦١٧ = ] ١١٠ : الكهف  
 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& × |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ #© yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρ r& ö/ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ (# þθ ßϑ‹ É) tG ó™ $$ sù Ïµ ø‹ s9 Î) 

ρu#$™óGtóøÏãρνç 3 ρuρuƒ÷≅× 9jÏ=ùϑß³ôÎ.Ï⎫⎦t  ]٤٨٦=  ] ٦ : فصلت  
٩٧ × ١٩ = ١٨٤٣ = ٤٨٦ + ٦١٧ + ٧٤٠  

  . .ويف داخِل هذه املسألِة الكاملِة نرى مسألةً كاملة.. 
 ⎯ tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã ⎯ n= sù § ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t⎦⎪ Ì Å6≈ ¤±9 $#       

  ١٨ × ١٩ = ٣٤٢=  ] ١٤٤ : آل عمران[
إنَّ ربطَ منهِج الرسالِة اخلاِتمِة بالتاريِخ املتعلِِّق باجلانِب البشري لشخِص الرسوِل .. 
،سالِة يف شخِصِهِة والرالنبو دونَ وصِف القرآِن الكرِمي ِلجانيب ، حقيقِة هذا  هو قَفْز فوق

وبالتايل فنتيجةُ هذا .. . أو يقتل،وكلُّ بشٍر سيموت. .ألنَّ الرسولَ التاريخ بشر. .املنهج
وهذا ما نستِشفُّه ِمن . .الربِط هي االنقالب على األعقاِب بعد موِت الرسوِل التاريخ

⎦ . .العبارِة القرآنية '⎪ Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä⎢ ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ..  
 أباً ألحد ويف املسألِة الكاملِة التاليِة بيانٌ أنّ اَهللا تعاىل ِبحكمِتِه ملْ جيعلْ محمداً .. 

فالرابطةُ اليت . . وخاتم أنبياِء اِهللا تعاىل، إنما هو رسولٌ حاملٌ ِلمنهِج اِهللا تعاىل،من الرجاِل
 إنما هي ، وال رابطةَ تاريخ، ليست رابطةَ نسٍب دموي،منونَ ِبمحمٍد يتعلَّق ا املؤ

  . .رابطةُ منهِج رسالٍة ونبوة
 $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3         

   ١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ] ٤٠ : األحزاب[



  

٣٥٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. . وال مرة، قد رأينا سابقاً أنَّ اَهللا تعاىل ملْ يخاِطب شخص الرسوِل التاريِخوكنا.. 
 وذلك ِبصيغٍة مشاِبهٍة ِلمخاطَبِة الرسِل ، أو يا أمحد، يا محمد:فلم يقِل اُهللا تعاىل

  :لصيِغ أو با،فَِصيغُ املُخاطبِة كانت إما باإلشارِة إليه من خالِل الضمائر. .السابقني
  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ،  * $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §9 $#  ،  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ،  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã ÏoO £‰ ßϑ ø9 $#  .. 

 حسب ،ويف هذا إطالق يريده اُهللا تعاىل ليكونَ كلُّ إنساٍن معنياً باخلطاِب القرآينِّ مباشرةً
ِهللا تعاىلدرجِة متثُِّلِه لصفة النبو سالِة اليت تعين محلَ منهِج اِهللا ،ِة اليت تعين اخلالصولصفِة الر 

  ..تعاىل إىل البشر
 ، ليستا صفيت تاريخ،)القرآن الكرمي ( فصفتا النبوِة والرسالِة يف كتاِب اِهللا تعاىل .. 

مثَّلُهما البشر يف إنما مها صفتان يت. .وال تنتهيان كما هو احلال يف موِت الرسوِل التاريخ
 ومسو أنفسهم يف تطبيِق ما ، حسب إدراِكِهم لدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل،كلِّ زماٍن ومكان

ويف محِله إىل البشر،أدركوه ..  
 .. للمؤمنني بالصالِة على النيب اإلهلي رفاألم لذلك:  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ 

(#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ،ِد لفٍظمبجر هحصر مكنبِه من اِهللا تعاىل أنْ ، ال ي طْلُبن 
ال بد من عمٍل مراِفٍق تسمو به . .ولكن. .هذا اللفظُ يدخلُ يف األمِر. .تتحقَّق تلك الصالة

  ..ِص النفِس ِهللا تعاىل خارجةً ِمن ظلماِت االبتعاِد عن خال،أنفُسنا باتجاِه نوِر اِهللا تعاىل
 هي عمليةُ إخراٍج هلم من الظلماِت إىل ،إنَّ صالةَ اِهللا تعاىل ومالئكِتِه على املؤمنني.. 
 uθ. .يقولُ تعاىل. .النور èδ “ Ï% ©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) 

Í‘θ –Ψ9 $# 4 ...ُلَاِصهم ِللِه تعاىل وهذه الصالةِبها املؤمنونَ ِبمقداِر خ ِبمقداِر ، يفوز أي 
 ¨β. .وهذا ما تبينه العبارةُ القرآنيةُ. .تمثُِّلِهم ِلِصفِة النبوِة حصراً Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 ..ُخرجونَ املي هصلَّى عليِه من الظلماِت  مبعىن أنَّ اَهللا تعاىل ومالئكت
مبا تعنيه من   وبالتايل من خالل تمثُِّلِه ِلصفِة النبوِة، من خالِل خالِصِه ِهللا تعاىل،إىل النوِر

  . . أو غريه،سواٌء كانَ املُصلَّى عليه شخص النيب . .خالٍص ونقاٍء وطهارة
$ . .ا على النيب ويسلِّموا تسليماوبالتايل فأمر اِهللا تعاىل للمؤمنني بأنْ يصلَّو..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ..  الِة على النيبإضافةً ِلطَلَِب الص 



  

٣٦٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

أمرهم بالتايل هو  و،من خالٍص ونقاٍء وطهارة هو أمرهم ِبتمثُِّل ِصفاِت النبوِة ،كَقَول
  .. .الكامِل ِلما تقتضيه تلك الصفات من سلوٍك نبيٍل يف حياِتهم الدنياباخلضوِع 
هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف تكامِل املعىن والدالالت بني العبارتني القرآنيتني .. 
  .. يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،التاليتني
 uθ èδ “ Ï% ©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 z⎯ ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4         

   ٣٠٠ = ] ٤٣ : األحزاب[
 ¨β Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã 

ρu™y=kÏϑßθ#( @n¡ó=ÎŠϑ¸$  ]٣٢٧ = ] ٥٦ : األحزاب  
٣٣  ×١٩ = ٦٢٧ = ٣٢٧ + ٣٠٠  

 .. ِر اإلهليدالالِت األم حصر مكنلذلك ال ي ¨β Î) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã 

Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@   َالةبِه ص طْلبِد لفٍظ نجرِبم
. .هو يتضمن ذلك فيما يتضمنُ من دالالت. .نيب اِهللا تعاىل ومالئكِتِه على شخِص ال

به. .ولكن القيام علينا حنن بيتوج ديلٌ تعبمع ة ،هناكثُّلُنا ِلصفاِت النبوممن  وهو ت
  ..لنحصلَ على رمحِة اِهللا تعاىل بإخراِجنا من الظُّلماِت إىل النور ،خالٍص ونقاٍء وطهارة

$ . . تعاىل من خالِل تنفيِذ أمِرِه جلَّ وعالوهكذا فعبادةُ اِهللا..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ .. ِة اليتثُِّل صفاِت النبومإالّ بالعمِل يف ت ال تتحقَّق 
  . .نستنبطُها من دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل

 كما ينقَلُ لنا يف الرواياِت ، والرسولَ التاريخ،ريخونرى أيضاً أنَّ النيب التا.. 
 على األقلِّ ألنَّ ما بني أيدينا من رواياٍت ، ليس جزءاً من منهِج الرسالِة اخلاِتمِة،التارخييِة

  وال، ظنيةُ الثبوت– يف النهايِة – هي ،تارخييٍة تصور لنا ِصفاِت النبوِة والرسالِة تارخيياً
  . . إالّ مبقدار ما تتوافق مع دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل،ترقى دالالتها إىل اليقني

 من زاويِة الرواياِت التارخييِة –وال يمكن أنْ يكونَ النيب التاريخ والرسولُ التاريخ .. 
 شأنها بذلك ،محدٍد كانت هذه الرسالةُ ِلتاريٍخ إنْ إالّ ، جزءاً من منهِج الرسالِة اخلامتِة–

معجزتها كونيةً تارخييةً شأنُ معجزاِت بالتايل إنْ كانت  و،شأنُ الرساالِت السابقة
 كانَ القرآنُ الكرمي ليس تبياناً لكلِّ إنْال ميكن أنْ يكونَ ذلك إالَّ .... .الرساالِت السابقة



  

٣٦١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،ِة والرسالِة اليت اتصف ا شخص الرسوِل  وبالتايل ناقصاً ال يحِملُ ِصفاِت النبو،شيٍء
  ..  .وكلُّ ذلك محال.... .وال حيملُ ما يريد اُهللا تعاىل منا أن نتمثَّلَه من هذه الصفات

 هو ِصفات النبوِة وصفات الرسالِة اليت ،إنّ ما هو جزٌء من منهِج الرسالِة اخلامتِة.. 
 سواٌء تلك اليت ، واليت يأمرنا اُهللا تعاىل بتمثُِّلها قدر استطاعِتنا،نُ الكرميحيملُ تبيانها القرآ

 بشرِط موافقِتها ، أم تلك اليت أتتنا من الرواياِت التارخيية،نستنبطُها من كتاِب اِهللا تعاىل
ثُّلُها كعبادٍة ِهللا صفات النبوِة والرسالِة اليت يعنينا مت. .بالنتيجة. .ِلدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل

  .. هي تلك احملتواةُ يف كتاِب اِهللا تعاىل،تعاىل
 ، امتألت نفسه الشريفةُ ذه الصفات مائة باملائة، يف حياِتِه قبلَ موِتهوالرسولُ .. 

ما هو جزٌء من . .ولكن. .وال يمكن لبشٍر بعده أنْ يتمثَّلَ هذه الصفات كما متثَّلها 
 أي .. كونه تبياناً لكلِّ شيء، ما حيملُه القرآنُ الكرمي من تبياٍن هلاتني الصفتني هو،املنهج

  ... .هو الرسولُ املنهج املوصوف يف كُلياِت القرآِن الكرمي وجزئياِتِه
 نتيجةٌ ،داخلَ دالالِت كتاِب اِهللا تعاىلمحتواة فَكونُ ِصفَتي الرسالِة والنبوِة .. 
  .. وليست محتواةً يف التاريخ، ِلكَوِن الرسالِة اخلاِتمِة حاويةً للتاريخمؤكَّدةٌ

 من أقصى السنِة إىل ،إنّ مجيع العصبياِت املذهبيِة والطَّائفيِة اليت تمزق جسد اُألمِة.. 
يٍة تنسب إىل الرسوِل  وتدعم برواياٍت تارخي، بِنيت من لَِبناٍت تارخييِة،أقصى الشيعِة

  . . معظَمها مناِقض ملا يحِملُ القرآنُ الكرمي من ِصفاِت الرسوِل املنهج،التاريخ
 : أنهم ال يريدونَ فَهم حقيقٍة مفادها،فَجوهر املُشكلِة عند متِبعي تلك العصبياِت.. 

سولَ التاريخ على حقيقِتِه اليت عاشاأنَّ الرلنا ،ه هرصوسولَ املنهج الذي يأبداً الر ناِقضال ي 
فَجوهر مشِكلَِتِهم يكْمن يف بعِض الرواياِت التارخييِة اليت يقَدسها هؤالِء . .القرآنُ الكرمي

 تميزها ويكْمن أيضاً يف عدِم إدراِك صفاِت الرسالِة اخلامتِة اليت.. .أكثر من ِكتاِب اِهللا تعاىل
 يعايرونَ دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل ،فَيقَدمونَ الرسالةَ اخلاِتمةَ تارخياً. .عن الرساالِت السابقة

  ..عليه
 واعتباِر ،بناًء على حبِثك املُجرِد عن التاريخ يف دالالت النص القرآين. .:٧٨س  

 وصلت إىل أنَّ صفيت ،الت نصوصهالقرآِن الكرِمي املعيار األول واألهم يف فهم دال
 إنما مها صفتان يتمثّلُهما البشر بنسٍب خمتلفٍة يف ،النبوِة والرسالِة ليستا صفيت تاريخ



  

٣٦٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وأنَّ جوهر الصالِة على النيب هو عملٌ يتم به متثُّلُ صفاِت النبوة من ،كُلِّ زماٍن ومكان
  . .أجل اخلروج من الظلمات إىل النور

 Zο :تفسِريك للعبارِة القرآنيةويف ..  r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

© É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ، رأينا جانبني متمايزين من 
 Zο : فهناك جانب يتعلّق مبقام النبوة،اخلطاب r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) 

yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ ،ةه بصيغة الغائب ومتعلّقاً بصفة النبووهناك .. ورأينا أن 
 كرجل سريتبط بعقد نكاٍح مع املرأة اليت ب نفسها جانب يتعلّق بشخِص حممٍد 

 Zπ :ملقام النبوة |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ، ًه بصيغة املخاطَب ومتعلّقاورأينا أن 
  .. املُجرد عن النبوة وعن الرسالةبشخِص حممٍد 

 ..حبمِل منهِج اهللا تعاىل :وقلت وما ) القرآن الكرمي (  إنّ صفةَ الرسالة تتعلّق
 وإنّ صفةَ النبوة تتعلَّق ،س وإيصاِل ذلك إىل النا،يتعلّق به من تفصيٍل لبعِض كلياته
 ، حينما يخاطب اهللا تعاىل نساَء حممٍد :وقلت أيضاً. .جبانب النقاء واخلالص هللا تعاىل

™ u :يخاطبهن كنساٍء للنيب وذلك عرب العبارة القرآنية !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# .. مقع نتوبي 
  رِف  وتعلُّقَها بش،دالالت هذه العبارة القرآنية

ِة بدخوِل هذه الساحِة،الدخوِل يف ساحِة أزواِج النيبتطبيِق األحكاِم اخلاص عرب ، 
  ..واالبتعاِد عن زينِة احلياِة الدنيا وشهواِتها

كيف تفسر تعلُّق أزواج النيب بصفة الرسالة دون صفة . .بناًء على كُلِّ ذلك.. 
$  : تعاىل وذلك يف قوِله، ودون اجلانب الشخصي،النبوة tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? 

š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# 

$ ¸ϑŠ Ïà tã  ]وحنن نعلم أنَّ ،فما احلكمةُ من التعلّق بصفة الرسالة. .] ٥٣ : األحزاب 
  .  .!!! بالزواج ؟صفةَ الرسالِة ال عالقةَ هلا

 .. زميبنا أن ن ة –وكيفهاً ملقام – يف الصياغة القرآنيِن اخلطاب موجبني كَو 
 أم كوِنه موجهاً للجانب الشخصي املُجرد عن ، أم كَوِنه موجهاً ملقاِم الرسالة،النبوة

  ..!!!مقامي النبوة والرسالة ؟



  

٣٦٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

اً  أكثر وضوح– بالنسبِة للكثريين – قد يكونُ الفارق بني صفيت الرسالِة والنبوِة.. 
فالتشريع ينحصر. .  وبني صفِة اجلانب الشخصي للنيب من الفارق بني صفِة النبوِة

جانب النبوِة واجلانب  وبالتايل لو نظرنا من منظار جانب الرسالة لرأينا ،جبانِب الرسالِة
غِم، يف زاويٍة واحدةالشخصيجانِب الرسالة من  على الر بني ِة يقعالنبو من أنَّ جانب 

  .. وبني اجلانِب الشخصي والفردي من جهٍة أُخرى،جهٍة
  
  

א
))א((

  
  

  
א
))א((

  
  

א                       א
))((

  
  
  

 حتماً  – وهي تتضمن    ، كوا تتعلّق مبنهِج اهللا تعاىل     ،فأمسى صفة هي صفةُ الرسالة    .. 
–     الشخصي ة واجلانبة     فكلُّ رسوٍل هو     ،  صفةَ النبوته الفرديويله ه وشخص بينما  ..نيب 

 ولكنها تقتضي حتميـة  ، فليس كُلُّ نيب رسوالً   ،صفةُ النبوة ال تقتضي حتميةَ صفة الرسالة      
  وصفةُ اجلانب الشخـصي   . . فكلُّ نيب هو يف النهاية شخص من البشر        ،اجلانب الشخصي 



  

٣٦٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 فهي حمتواةٌ يف الصفتني الـسابقتني  ،لنبوة ال تقتضي حتميةَ صفِة الرسالِة وال حتمية صفِة ا        
  ..دون أن تقتضي أياً منهما

 وهذا أمر طبيعي كوا     ،إذاً صفةُ اجلانب الشخصي أدىن من صفيت الرسالة والنبوة        .. 
ا الفصلُ بني هـذه     هذ. . املُرسلون والنبيون مع باقي البشر     – من منظارها    –صفةً يتماثلُ   

  .. منه إلدراك دالالت الكثري من آيات كتاب اهللا تعاىل ال بد،اجلوانب الثالث
 ..     ه للجانب الشخصينرى إطالقاً يشملُ كُلَّ البـشر       ،ففي اخلطاب القرآينِّ املُوج 
 ولذلك نرى يف هذا اخلطاب القرآينّ شدةً وحماكـاةً          ، إضافةً لشخص محمد     ،املؤمنني

ويف . . القرآين املوجه جلانيب الرسالة والنبـوة       ال نراها يف اخلطاب    ،هلواجِس النفِس البشرية  
  .   .املسألِة الكاملِة التاليِة أكرب برهاٍن على ذلك

 β Î* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š ø‹ s9 Î) È≅ t↔ ó¡ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ â™ t ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

y7 Î= ö6 s% 4 ô‰ s) s9 š‚ u™ !% y` ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £⎯ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑ ø9 $# ∩®⊆∪ Ÿω uρ £⎯ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ 

#$!©%Ï⎪⎥š .x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« ùsGt3äθχš ΒÏ⎯z #$9ø‚y≈£ÅÎƒ⎯ z  ]٨١١ = ] ٩٥ – ٩٤ : يونس  
 ÷β r& uρ óΟ Ï% r& y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $ Z‹ ÏΖ ym Ÿω uρ ¨⎦ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∈∪ Ÿω uρ äí ô‰ s? 

⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿω uρ x8 • ÛØ tƒ ( β Î* sù |M ù= yè sù y7 ¯Ρ Î* sù # ]Œ Î) z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#     
  ٥٩٢ = ] ١٠٦ – ١٠٥ : يونس[

 β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF ø u‹ s9 Ç⎯ tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š ø‹ s9 Î) y“ Î tI ø tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u ö xî ( # ]Œ Î) uρ 

x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß⎯ Ÿ2 ö s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) 

š≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠ n= tã # Z ÅÁ tΡ    
  ١٠٦٧ = ] ٧٥ – ٧٣ : اإلسراء[

١٣٠ × ١٩ = ٢٤٧٠ = ١٠٦٧ + ٥٩٢ + ٨١١  
 دون النظر إليها من منظار ، ندرك دالالِت هذه املسألِة الكاملِةال يمكننا أنّْ.. 

 – حيث يتساوى محمد ، دون جانيب الرسالِة والنبوة،اجلانب الشخصي البشري حملمد 
 ولذلك فهذه اآليات الكرميةُ ، مع غِريه من البشر املؤمنني–من منظار هذا اجلانب 

. . وليس فقط اجلانب الشخصي حملمد ، كوم بشراًتخاطب املؤمنني بالقرآن الكرمي
  ..وهذا ما نقرأُه بشكٍل جلي يف التكامالت والتوازنات التالية



  

٣٦٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 β Î* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š ø‹ s9 Î) È≅ t↔ ó¡ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ â™ t ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

%s6ö=Î7y 4 9s)s‰ô `y%!™u‚š #$9øsy,‘ ΒÏ⎯ ‘¢/iÎš    =٢٤ × ١٩ = ٤٥٦  
 β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF ø u‹ s9 Ç⎯ tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š ø‹ s9 Î) y“ Î tI ø tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u ö xî ( # ]Œ Î) uρ 

x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß⎯ Ÿ2 ö s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s%            
  ٣٦ × ١٩ = ٦٨٤= ]  ٧٤ – ٧٣ :اإلسراء[ 

 Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß⎯ Ÿ2 ö s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) š≈ oΨ ø% sŒ `{ 

y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠ n= tã # Z ÅÁ tΡ   ]٧٥ – ٧٤ :اإلسراء[     
 =٦٣٤  
  ô‰ s) s9 š‚ u™ !% y` ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £⎯ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Î tI ôϑ ßϑ ø9 $# ∩®⊆∪ Ÿω uρ £⎯ tΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ 

#$!©%Ï⎪⎥š .x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« ùsGt3äθχš ΒÏ⎯z #$9ø‚y≈£ÅÎƒ⎯ z   ]٤٨٧=   ]٩٥ – ٩٤ :يونس  
٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٤٨٧ + ٦٣٤  

 ùs¡ó↔t≅È #$!©%Ï⎪⎥š ƒt)øt™âρβt #$9ø6ÅFt≈=| ΒÏ⎯ %s6ö=Î7y 4   = ٩ × ١٩ = ١٧١   
 ùsξŸ ?s3äθΡt⎯£ ΒÏ⎯z #$9øϑßϑôItÎ⎪⎦t ∪⊆®∩ ρuωŸ ?s3äθΡt⎯£ ΒÏ⎯z #$!©%Ï⎪⎥š .x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« =  ٢٥١  
   ρu9sθöωI &rβ Or;¬G÷Ψo≈7y 9s)s‰ô .Ï‰N£ ?sö2Ÿ⎯ß )Î9sŠøγÎΟó ©x‹ø↔\$ %s=ÎŠξ ̧ = ٢٥١  
 ùs*Îβ ùsèy=ùM| ùs*ÎΡ¯7y )ÎŒ]# ΒiÏ⎯z #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t   = ١٥٤  
 OèΝ§ ωŸ BrgÅ‰ß 9s7y ãt=nŠøΖu$ ΡtÁÅZ#  = ١٥٤  
 ρu)Îβ 2Ÿ%Šßρ#( 9s‹uøFÏΖãθΡt7y ãt⎯Ç #$!©%Ï“ü &rρ÷myŠøΖu$! )Î9s‹øš 9ÏFtøItÎ“y ãt=nŠøΖu$ îxöuνç… (  =  ٣١٢  
 ôì Î7 ¨? $# uρ $ tΒ #© yrθ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) ÷ É9 ô¹ $# uρ 4© ®L ym zΝ ä3 øt s† ª! $# 4 uθ èδ uρ ç ö yz t⎦⎫ Ïϑ Å3≈ pt ø: $#   

  ٣١٢ = ] ١٠٩ : يونس[ 
 من القيمة الشخصية    –  أبداً    – ال ينتقص –    ذه احليثية    –وهذا اخلطاب القرآينُّ    .. 

 إىل كُلِّ شخٍص مؤمٍن بالقرآن ، فهو خطاب موجه من خالِل شخِص محمٍد ،حملمٍد 
 سار حتـت فـضِل اِهللا تعـاىل         فمحمد  . .ان يف كُلِّ زماٍن ومك    ،الكرمي كَونه شخصاً  

 حيث أنزلَ اُهللا تعاىل عليه الكتاب واحلكمةَ وعلّمه ما يكفيه ِليثْبت على ما أرسلَه               ،ورعايِته
   :وهذا ما نقرأه يف اآليِة الكرمية. .اهللا تعاىل به



  

٣٦٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π x Í← !$ ©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ = ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ 

šχθ = ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r& ( $ tΒ uρ š tΡρ • ÛØ o„ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

š yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã  ]١١٣ : النساء [..  
  . . الكرميةَ طرف يف كُلٍّ من املسائِل الكاملِة التاليةولذلك نرى أنّ هذه اآليةَ.. 
 β Î) uρ ßŠ% s3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. y7 tΡθ à) Ï9 ÷” ã s9 óΟ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r' Î/ $ £ϑ s9 (#θ ãè Ïÿ xœ t ø. Ïe%! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ … çµ ¯Ρ Î) 

QmRpfôΖãθβ× ∪⊇∈∩ ρuΒt$ δèθu )Îω ŒÏ.øÖ 9jÏ=ùèy≈>sΗÏ⎫⎦t  ]٤٩٥ = ] ٥٢ – ٥١ : القلم  
 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π x Í← !$ ©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ = ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ 

šχθ = ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r& ( $ tΒ uρ š tΡρ • ÛØ o„ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

ρuãt=©ϑyš Βt$ 9sΝö ?s3ä⎯ ?sè÷=nΝã 4 ρu.x%χš ùsÒô≅ã #$!« ãt=n‹ø7y ãtàÏŠϑV$   ]٨٩٢ =  ]١١٣ :النساء  
٧٣ × ١٩ = ١٣٨٧ = ٨٩٢ + ٤٩٥  

 y7 ¯= yè n= sù 88 Í‘$ s? uÙ ÷è t/ $ tΒ #† yrθ ãƒ š ø‹ s9 Î) 7, Í← !$ |Ê uρ ⎯ Ïµ Î/ x8 â‘ ô‰ |¹ β r& (#θ ä9θ à) tƒ Iω öθ s9 

tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã î”∴ x. ÷ρ r& u™ !$ y_ … çµ yè tΒ î7 n= tΒ 4 !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Öƒ É‹ tΡ 4 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î≅Š Å2 uρ           

   ٦٤٧ = ] ١٢ : هود[
 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π x Í← !$ ©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ = ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ 

šχθ = ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r& ( $ tΒ uρ š tΡρ • ÛØ o„ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

ρuãt=©ϑyš Βt$ 9sΝö ?s3ä⎯ ?sè÷=nΝã 4 ρu.x%χš ùsÒô≅ã #$!« ãt=n‹ø7y ãtàÏŠϑV$   ]٨٩٢  = ]١١٣ :النساء  
٨١ × ١٩ = ١٥٣٩ = ٨٩٢ + ٦٤٧  

 β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 š tΡρ –“ Ï tF ó¡ t s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ ã_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( # ]Œ Î) uρ ω šχθ èW t7 ù= tƒ 

y7 x≈ n= Åz ω Î) WξŠ Î= s% ∩∠∉∪ sπ ¨Ζ ß™ ⎯ tΒ ô‰ s% $ uΖ ù= y™ ö‘ r& š n= ö6 s% ⎯ ÏΒ $ oΨ Î= ß™ •‘ ( Ÿω uρ ß‰ Åg rB $ oΨ ÏK ¨Ψ Ý¡ Ï9 ¸ξƒ Èθ øt rB  
  ٧٠٤ = ] ٧٧ – ٧٦ : اإلسراء[

 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π x Í← !$ ©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ = ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ 

šχθ = ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r& ( $ tΒ uρ š tΡρ • ÛØ o„ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

ρuãt=©ϑyš Βt$ 9sΝö ?s3ä⎯ ?sè÷=nΝã 4 ρu.x%χš ùsÒô≅ã #$!« ãt=n‹ø7y ãtàÏŠϑV$   ]٨٩٢  = ]١١٣ :النساء  
٨٤ × ١٩ = ١٥٩٦ = ٨٩٢ + ٧٠٤  



  

٣٦٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 إضـافةً  –ل ويتجلّى اخلطاب القرآينُّ من زاوية اجلانب الشخصي الـذي يـشم        .. 
يتجلّـى يف  . . كـوم بـشراً   ، كُلّ البشر املؤمنني بالقرآن الكـرمي      – لشخص حممد   
  ..التوازنات التالية

β Î) uρ  ßŠ% s3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. y7 tΡθ à) Ï9 ÷” ã s9 óΟ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r' Î/ $ £ϑ s9 (#θ ãè Ïÿ xœ t ø. Ïe%! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ … çµ ¯Ρ Î) 

QmRpfôΖãθβ× ∪⊇∈∩ ρuΒt$ δèθu )Îω ŒÏ.øÖ 9jÏ=ùèy≈>sΗÏ⎫⎦t   ]٤٩٥ =  ]٥٢ – ٥١ :القلم  
 y7 ¯= yè n= sù 88 Í‘$ s? uÙ ÷è t/ $ tΒ #† yrθ ãƒ š ø‹ s9 Î) 7, Í← !$ |Ê uρ ⎯ Ïµ Î/ x8 â‘ ô‰ |¹ β r& (#θ ä9θ à) tƒ Iω öθ s9 

&éΡ“ÌΑt ãt=n‹øµÏ .x∴”î &rρ÷ _y$!™u Βtèyµç… Βt=n7î 4  ]٤٩٥ = ] ١٢ : هود  
  β Î) uρ ßŠ% s3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. y7 tΡθ à) Ï9 ÷” ã s9 óΟ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r' Î/ $ £ϑ s9 (#θ ãè Ïÿ xœ t ø. Ïe%! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ … çµ ¯Ρ Î) 

QmRpfôΖãθβ×  ]٤٠٣ = ] ٥١ : القلم  
 ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß⎯ Ÿ2 ö s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) š≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# 

ρuÊÅè÷#y #$9øϑyϑy$NÏ    ]٣٤٠ =  ]٧٥ – ٧٤ :اإلسراء  
 ρu)Îβ ƒt3s%Šß #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( 9sã”÷9Ï)àθΡt7y /Î'r/öÁ|≈ÌδÏΟó 9sϑ£$ œxÿÏèãθ#( #$!%eÏ.øt    ]٥١ :القلم[  

 =٣١٦   
 $ tΒ uρ yì uΖ tΒ }¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ øŒ Î) æΛ èε u™ !% y` #“ y‰ ßγ ø9 $# Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s% y] yè t/ r& ª! $# # Z |³ o0 

‘§™ßθωZ  ]٣١٦=  ] ٩٤ : اإلسراء  
 ذلك  ، أن نرى اجلانب الشخصي دون جانيب الرسالة والنبوة        – أيضاً   –وبإمكاننا  .. 

 إضافة لشخص حممد    ،اجلانب الذي يشملُ كُلَّ البشر املؤمنني بالقرآن الكرمي كوم بشراً         
. .بإمكاننا أن نراه يف املسائل الكاملة التالية..  
 β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 š tΡρ –“ Ï tF ó¡ t s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ ã_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( # ]Œ Î) uρ ω šχθ èW t7 ù= tƒ 

zÅ=n≈x7y )Îω %s=ÎŠξW  ]٤٠٩ = ] ٧٦ : اإلسراء  
 β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF ø u‹ s9 Ç⎯ tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š ø‹ s9 Î) y“ Î tI ø tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u ö xî ( # ]Œ Î) uρ 

ω^Bªƒs‹äρ8x zy=ÎŠξW  ]٤٣٣=  ] ٧٣ : اإلسراء  
 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π x Í← !$ ©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ = ÅÒ ãƒ $ tΒ uρ 

ƒãÒÅ=θχš )ÎωH &rΡà¦|κåΝö ( ρuΒt$ „oØÛ•ρΡtš ΒÏ⎯ «x©ó™& 4   ]٤٨٨ = ] ١١٣ : النساء  
٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠ = ٤٨٨ + ٤٣٣ + ٤٠٩  



  

٣٦٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu)Îβ 2Ÿ%Šßρ#( 9st¡óFtÏ“–ρΡtš ΒÏ⎯z #${F‘öÚÇ 9Ï‹ã‚÷Ì_ãθ8x ΒÏΨ÷γy$ (   = ٢٥٨  
 ρu)Îβ 2Ÿ%Šßρ#( 9s‹uøFÏΖãθΡt7y ãt⎯Ç #$!©%Ï“ü &rρ÷myŠøΖu$! )Î9s‹øš 9ÏFtøItÎ“y ãt=nŠøΖu$ îxöuνç… (  =  ٣١٢  

٣٠ × ١٩ = ٥٧٠ = ٣١٢ + ٢٥٨  
 β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF ø u‹ s9 Ç⎯ tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š ø‹ s9 Î) y“ Î tI ø tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u ö xî ( # ]Œ Î) uρ 

ω^Bªƒs‹äρ8x zy=ÎŠξW   ]٤٣٣ =  ]٧٣ :اإلسراء  
β Î) uρ  ßŠ% s3 tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. y7 tΡθ à) Ï9 ÷” ã s9 óΟ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r' Î/ $ £ϑ s9 (#θ ãè Ïÿ xœ t ø. Ïe%! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ … çµ ¯Ρ Î) 

QmRpfôΖãθβ×  ]٤٠٣ = ] ٥١ : القلم  
٤٤  ×١٩ = ٨٣٦ = ٤٠٣ + ٤٣٣  

 أم اجلانـب  ، أم جانب النبـوةِ ، هل هو جانب الرسالِة،ومعرفة اجلانب املخاطَب .. 
الشخصي،        زاويـةُ     ، تكونُ من خالِل إدراِك دالالِت السياِق القرآينِّ للنص فشستحيثُ ت 

  . .اِخلطاب اليت يلقَى منها الضوء على ما يريد اُهللا تعاىل تبيانه
 مبا  ،لنصوِص القرآنيِة اليت رأيناها يف سياِق اإلجابِة على هذا السؤال         ففي كُلِّ هذه ا   .. 

 نـرى   ،فيها من ِشدٍة وحماكاٍة للنفِس البشرية وهواِجِسها يف رحلِتها بني الشك والـيقني            
وال . .خطاباً قرآنياً يلقى من زاوية إضاءِة اجلانِب البشري املُجرِد عن صفيت الرسالِة والنبوة            

ن لدالالت هذه النصوِص القرآنية أنْ تحملَ على سمِت ِخطاٍب يلقى مـن زاويـة               يمك
  . .جانِب الرسالة والنبوة

 ، ويف عدِم إدراِك حدوِدها الفاصلِة بينـها       ،ويف اخللِط بني هذه اجلوانِب املتمايزةِ     .. 
نزل اُهللا تعاىل ا     فراحوا يقدمون رواياٍت ما أ     ،سقط الكثريون يف مستنقِع روايات التاريخ     

 وراحوا يذهبونَ بتفسري بعِض النصوص القرآنيـِة        ، على أنها من ذاِت املنهج     ،من سلطان 
  ..مذاهب فاسدةً تحِملُ نقيض ما حتملُه تلك النصوص من معاٍن ودالالت

 .. عن تعلِّق أزواِج النيب ا بالنسبِة ِلسؤاِلكأمبصفِة الرسالة يف قوِله تعاىل :  $ tΒ uρ 

šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) 

öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $ ¸ϑŠ Ïà tã  ]بإطالِق مسألِة شرِف ،] ٥٣ : األحزاب فهذا يتعلَّق 
 الدخوِل يف ساحِة أزواِج النيبموِته االلتز، بعد ِة بدخوِل  عربام بتطبيِق األحكاِم اخلاص



  

٣٦٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 لتشملَ كُلَّ النساء يف كُلِّ زماٍن ، باالبتعاد عن زينِة احلياِة الدنيا وشهواِتها،هذه الساحِة
  ..ومكان

 تريد االلتزام بتطبيِق األحكاِم اخلاصِة اليت فُرضت        ،فأي امرأٍة يف أي زماٍن ومكان     .. 
    على نساِء النيب، بتعدمن البشر       ،ةً عن الدنيا وشهواِتها    م الزواج من أي هلا  ، خمتارةً عدم 

 فإجبارها على تغيِري هـذا      ،ها هذا  أحد إجبارها على تغيِري خيار      وال ميلك  ،احلق يف ذلك  
 وهذا هو بغي نستطيع قراءته ،اخليار هو جتاوز للحد بإلغاِء حدود اآلخرين والسيطرِة عليها  

  .. العبارِة القرآنيةبشكٍل جلي يف
 Ÿω uρ (#θ èδ Ì õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï™ !$ tó Î7 ø9 $# ÷β Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ Á pt rB (#θ äó tG ö; tG Ïj9 uÚ t tã Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 4 

⎯ tΒ uρ £⎯ ‘γδ Ì õ3 ãƒ ¨β Î* sù ©! $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ £⎯ Îγ Ïδ≡ t ø. Î) Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ]٣٣ : النور [  
 ..الكثري ة مذاهب تائهةً ال ولألسف ذهبمن السابقني بدالالت هذه العبارة القرآني 

™  املعين بكلمة :قالوا. .حتملُها هذه العبارةُ ال من قريب وال من بعيد !$ tó Î7 ø9 $#  هو الزنا 
 إنْ ، وال تكرهوا اململوكات لديكم ملك ميني على الزنا: وقدروا املعىن على أنه،حصراً

  ..غوا من ذلك كسباً ِلعرِض احلياِة الدنيا لتبت،أردنَ تعفّفاً
 ..جلي هذا التفسِري واضح من اإلكراه يف مسألِة ،وفساد اُهللا تعاىل املنع فقد علَّق 

 ÷β : فالعبارةُ القرآنيةُ،الِْبغاِء هذه على وجود إرادِة التحصن عند املرأِة املعنية Î) tβ ÷Š u‘ r& 

$ YΨ Á pt rB ذلك ؤكّدمن – بناًء على تفسريهم غِري السليم –ل فه. . ت منعهن عدم يلزم 
هذا مستحيل وينايف ما جاء به . .!!!الزنا يف حال عدِم وجوِد إرادة التحصن عندهن ؟

  ..القرآنُ الكرمي مجلةً وتفصيالً
البغي كما يرد يف كتاب اهللا تعاىل هو جتاوز احلد بإلغاِء حدود اآلخرين وإلغاُء .. 

 إما ،واإلحصانُ يف القرآِن الكرمي هو منع الفاحشة ومنع الضرر. .قوِقهم املشروعةح
 وإما بالعفّة والطهارة ،بالزواج بأن متنع املرأةُ الفاحشةَ عن نفِسها باختياِرها للزواِج احلالل

  اختيار– فيما يشمل – وهذا يشمل ،باتباع منهج اإلسالم الذي يأمرها بالعفّة والطهارة
 عرب االلتزام بتطبيِق األحكاِم اخلاصِة بدخوِل ،بعد موِته  رأِة بدخوِل ساحِة أزواِج النيبامل

  .. باالبتعاد عن زينِة احلياِة الدنيا وشهواِتها من شهوٍة للرجال وغري ذلك،هذه الساحِة



  

٣٧٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 بغي  هو،وإجبار املرأِة على تغيِري اختياِرها ألي وجٍه من أوجه اإلحصان هذه.. 
 من ،أي امرأٍة يف كُلِّ زماٍن ومكاٍن. .إذاً. . أي هو إجبار هلا على الِْبغاِء،وجتاوز للحدود

حقّها أن تدخلَ ساحةَ أزواج النيب عرب االلتزام بتطبيِق األحكاِم اخلاصِة بدخوِل هذه 
 ،د الشخص ميتاً وملّا كان حمم،ملا كان هذا إطالقاً لكلِّ زماٍن ومكان. .ولكن. .الساحِة

 وال يوجد أي ،فإنّ تعلّق املرأِة اليت ختتار دخولَ هذه الساحِة هو تعلّق مبنهِج الرسالِة حصراً
تعلٍّق باجلانب الشخصي،تكشخٍص مي داً النيبفبعد موِته . . ألنّ حمم ريدملن ت ال تعلّق 

وهذا ما يفسر التعلّق الذي . . الرسالة إالّ مبنهِج، دخولَ هذه الساحة– من النساِء –
  ..وهذا ما نراه جلياً يف املسألِة الكاملة التالية. .سألت عنه

    Ÿω uρ (#θ èδ Ì õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï™ !$ tó Î7 ø9 $# ÷β Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ Á pt rB (#θ äó tG ö; tG Ïj9 uÚ t tã Íο 4θ uŠ pt ø: $# 

#$9‰‘Ρ÷‹u$ 4 ρuΒt⎯ ƒã3õÌδγ‘⎯£ ùs*Îβ ̈#$!© ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï )Î.øt≡δÏγÎ⎯£ îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   ]٦٧٦ =  ]٣٣ :النور  
 $ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ 

&r/t‰´# 4 )Îβ ̈Œs≡9Ï3äΝö 2Ÿ%βt ãÏΖ‰y #$!« ãtàÏŠϑ¸$   ]٤٦٤=   ]٥٣ :األحزاب  
٦٠ × ١٩ = ٤٠١١ = ٤٦٤ + ٦٧٦  

 إنما تكونُ قد التزمت ، بعد موِت حممٍد ،أي امرأٍة ب نفسها ملقاِم النبوة. .إذاً.. 
 والتزمت بتطبيق كُلِّ األحكام اخلاصة بدخول هذه ،بعدم الزواج من أي من البشر

 Iωففي العبارة القرآنية . .الساحة uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4  ّنرى أن 
⎯.  الكلمتني ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ إليه ةَ ما نذهبصح ؤكّدمقاً يحتمالن ع . .  
ا كان هلاتني م لَ،فلو كان األمر مجرد حكٍم تارخيي انتهى مبوِت محمٍد .. 

 امرأٍة ال جيوز  فكلُّ، وهن معه محرم ألنّ نكح أزواج النيب قبل موِته ،الكلمتني معىن
 ال يفقدن صفةَ الزوجية ألنهن دخلنها  وبعد موته ،نكحها وهي يف عصمِة رجل

التفسري التارخيي يحملُ دون هاتني . .إذاً. .باختيارهن وبتطبيقهن لألحكام اخلاصة بذلك
⎯. الكلمتني  ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ ،ة على الشكلال أَ ( : أي بورود العبارة القرآنيوا وِكحننْ ت

تفي بالفهم ) وال أَنْ تنِكحوا أَزواجه أَبداً (  :فهذه العبارة املُفترضة. .)أَزواجه أَبداً 
  ..التارخيي الذي ذهبت إليه تفاسرينا



  

٣٧١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯. لكن ورود كلميت ..  ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/   ب نفسها ملقام حيملُ إطالقاً يشملُ كُلَّ امرأة
  .. بعد موت حممٍد ،لِّ زماٍن ومكاٍنالنبوة يف كُ
 ΒÏ⎯. /tè÷‰ÏνÍ⎯ÿ  ]٥١ = ] ٥٣ : األحزاب  
 Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„    

  ٢٧٢ = ] ٥٠ : األحزاب[
١٧ × ١٩ = ٣٢٣ = ٢٧٢ + ٥١  

 ليشملَ كُلَّ امرأٍة ختتـار      ،لة حتملُ إطالقاً لكلِّ زماٍن ومكان     إذاً هذه املسألة الكام   .. 
     الدخول يف ساحِة أزواج النيب ة وتطبيِقهـا لألحكـام       ،شرفِب نفسها ملقام النبوهعرب و 

  ..اخلاصِة ذا املقام
وحتى نضيف إىل هذه املسألِة الكاملِة احلالةَ التارخيية اليت تشملُ مرحلةَ ما قبل .. 

⎯.  ال بد أنّ نستبدلَ احلد األول منها ،موت حممد  ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ ، ةبالعبارة القرآني:  
  Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 .. الثاين إىل احلد ضيفأن ن دوال ب 

 Zπالعبارةَ القرآنية  |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ، خاطبكما رأينا – واليت ت – 
 ،حني ذلك نكون أمام مسألٍة كاملٍة حتملُ إطالقاً لكلِّ زماٍن ومكان. .شخص حممد 

 املرحلة التارخيية قبل – يف الوقت ذاته – وحتملُ ،شأنها بذلك شأنُ املسألِة الكاملِة السابقة
  .. موت حممد 
 ρuωI &rβ ?sΖ3Åsßθþ#( &r—øρu≡_yµç… ΒÏ⎯. /tè÷‰ÏνÍ⎯ÿ &r/t‰´# 4    ]١٩٤=   ]٥٣ :األحزاب  
 Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 

ΒÏ⎯ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t 3  ]٣٩٥ = ] ٥٠ : األحزاب  
٣١ × ١٩ = ٥٨٩ = ٣٩٥ + ١٩٤  

 فإنَّ تعلُّق تلك األزواج مبقام ،ا كانَ محمد الشخص ليس موجوداً بعد موِتهوملّ.. 
 سواٌء كان ذلك ألزواِجِه كحالة تارخيية ، هو تعلُّق جبانٍب من جوانب الرسالة،النبوِة
 أم كان ذلك ألي امرأٍة يف كُلِّ زماٍن ومكان تتعلّق ذا اجلانب من جوانب ،معروفة
  .. جبانب الرسالة– الذي سألت عنه – ما يفسر تعلّق النص  وهذا،الرسالة



  

٣٧٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

واحلكمةُ من عدِم نكِح أزواج النيب الاليت اخترن دخول هذه الساحة يف كلّ زماٍن .. 
 ومنوذجاً ورمزاً للتعلّق ،  أصبحن أمهاِت املؤمنني– باختيارهن هذا – هو أنهن ،ومكان

اليت هي أمسى وأوىل من اجلانب الشخصي مبا حيملُ من بساحة الطهارة والنقاء واخلالص 
  ..وهذا ما نراه جلياً يف املسألِة الكاملة التالية. .شهوة ومتاٍع للدنيا

  Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $ ¸ϑŠ Ïà tã  
  ٣٣٩ = ] ٥٣ : األحزاب[

 #$9Ζ<̈É© &rρ÷<n’4 /Î$$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š ΒÏ⎯ô &rΡà¦ÅκÍΝö ( ρu&r—øρu≡_ãµç…ÿ &éΒγ̈y≈JçκåΝö 3  ] ٢١٢  = ]٦ :األحزاب  
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢١٢ + ٣٣٩  

 ،ولذلك نرى داخلَ هذه املسألِة الكاملِة مسألةً كاملةً تبين جوهر ما نتحدثُ عنه.. 
ة والتزمن بتطبيق كُلِّ  مبعىن النساء الال،وهو أنَّ أزواج النيبملقام النبو أنفسهن يت وهنب

 كون رمزاً ومنوذجاً للعفّة والطهارة يف ، هن أمهات املؤمنني،األحكام اخلاصة ذا املقام
  ..كُلّ زمان ومكان

 ρu&r—øρu≡_ãµç…ÿ &éΒ¨γy≈JçκåΝö 3  = ٥ × ١٩ = ٩٥  
 ساحِة الطهارة والنقاء واخلـالص هللا تعـاىل      فَكَونُ التعلِّق بصفة النبوِة من دخولِ     .. 

 وما يترتب على هـذا      ،أمسى وأوىل من اجلانب الشخصي مبا فيه من هوى للنفس وشهوة          
 ، من أي مـن البـشر      – اليت اختارت دخولَ هذه الساحة       –التعلّق من عدِم زواج املرأة      

. .اً للعفِّة والطهارة والنقاء   ومنوذجاً ورمز  ، أصبحت أماً للمؤمنني   – باختيارها هذا    –كوا  
نساء على تغيري اختيـارهن   عدم إكراه تلك ال   – يف كُلِّ زماٍن ومكان      –كُلُّ ذلك يقتضي    

 نراها جلياً يف التوازن بـني النـصني         ،بةُ خاللَ التاريخ  هذه احلقيقةُ القرآنيةُ املُغي   .. ...هذا
  . .القرآنيني التاليني

   #$9Ζ<̈É© &rρ÷<n’4 /Î$$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š ΒÏ⎯ô &rΡà¦ÅκÍΝö ( ρu&r—øρu≡_ãµç…ÿ &éΒγ̈y≈JçκåΝö 3  ]٢١٢  = ]٦ :األحزاب  
 $ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ 

&r/t‰´# 4 )Îβ ̈Œs≡9Ï3äΝö 2Ÿ%βt ãÏΖ‰y #$!« ãtàÏŠϑ¸$  ]٤٦٤ = ] ٥٣ : األحزاب  
٦٧٦ = ٤٦٤ + ٢١٢  



  

٣٧٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

    Ÿω uρ (#θ èδ Ì õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï™ !$ tó Î7 ø9 $# ÷β Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ Á pt rB (#θ äó tG ö; tG Ïj9 uÚ t tã Íο 4θ uŠ pt ø: $# 

#$9‰‘Ρ÷‹u$ 4 ρuΒt⎯ ƒã3õÌδγ‘⎯£ ùs*Îβ ̈#$!© ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï )Î.øt≡δÏγÎ⎯£ îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   ]٦٧٦ =  ]٣٣ :النور  
 تتجاوز حـدود    ،ى أنَّ النص القرآينَّ حيملُ دالالٍت لكلِّ زماٍن ومكان        من هنا نر  .. 
 شريطة  ، وأنَّ أمام اإلنساِن أُفُقَاً مفتوحاً للسمو حنو األعلى على سلّم هذه الرسالة            ،التاريخ

  ..العمل الصادق واملخلص باألحكام احلق اليت حيملُها النص القرآين
 وميوالً حنو ربِط ،رى تركيزاً على جانِب العمل يف منهِجك البحثي أ:٧٩س 

 أم يف ساحِة ، سواٌء كان ذلك العمل يف ساحِة املادِة والفعل،العبادِة ونتيجِتها بالعمل
 وكأنَّ اإلميانَ والقولَ ال يعطياِن ،القوِل وترتيه النفس والسمو ا حنو االمتالِء بالروح

 وأنه لو كانَ مجرد نتيجٍة ،لُ اجلنِة نتيجةَ رمحِة اِهللا تعاىلأليس دخو. .مثارهما دونَ عمل
  .. ملا دخلَ أَحد اجلنةَ أبداً ؟ ،ِللْعمل

 تنـزع إىل ،كُلُّ العصبياِت اليت يلَبسها أصحابها ِلمذاِهِبِهم وطوائِفِهم وأدياِنِهم.. 
وملّا كانَ اآلخر يعملُ عمالً مشاهداً ال .. .خرإحالِل األنا واخلصوصيِة الذاتيِة مكانَ اآل
هاِت إنكارتلك العصبي أصحاب يستطيع، اِت إالّ تقزميأصحاِب تلك العصبي فليس أمام 

 وهذا يؤدي يف النهايِة إىل تقزِمي قيمِة العمِل حىت داخل ،قيمِة العمِل الذي يقوم بِه اآلخر
وهكذا تتم عمليةُ احتكاِر اخلالِص .... .صحاب تلك العصبياتالساحِة اليت يتحرك فيها أ

 لغي اآلخرات اليت تعظِمها اخلصوصييف م ماٍت ال تتجاوزقَدمن خالِل ربِط النتائِج ِبم
  ..وعملَه

  ولكن اإلميانَ ِلوحِدِه دونَ عمٍل ال يدِخلُ اجلنةَ،صحيح أنَّ اإلميانَ شرطٌ ِلدخوِل اجلنة
 كذلك فإنَّ اإلميانَ حيتاج إىل عمٍل مقْتِرٍن ، فكما أنّ العملَ حيتاج إىل إمياٍن مقْتِرٍن به،أبداً
  . . فالعملُ يتكاملُ مع اإلميان يف إنتاِج اهلدِف الذي يسعى املؤمن ِللوصوِل إليه،به

       ديِة ِلحروِف كلميت  نراه تكامالً يف الِقيِم العد،هذا التكاملُ بني اإلمياِن والعمل.. 
 Ç⎯≈ yϑƒ M} $# 4 ،  ã≅ yϑ yè ø9 $#  ،روذلك يف معياِر معجزِة إحدى الكُب :  

 #$}Mƒϑy≈⎯Ç 4   =١٧  ، ،  #$9øèyϑy≅ã    =٢١   
 ٢ × ١٩ = ٣٨ = ٢١ + ١٧  



  

٣٧٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ميِنِه  أي بعد أن يؤتى كلُّ واحٍد من أهِل اجلنِة كتابه ِبي،وبعد الدخوِل إىل اجلنِة.. 
فإنَّ . .بعد ذلك. . وبأنه سيأكلُ ويشرب مبا أسلف يف األيام اخلالية،ويبشر بدخوِلِه اجلنة

. . ليس إالّ نتيجة عمٍل صاٍحل يقوم به اإلنسانُ يف حياِتِه الدنيا، والتمتع بنعيِمِها،مرياثَ اجلنِة
  . .ويف املسألِة الكاملِة التاليِة برهانٌ على ذلك

 ρuΡçθŠßρÿ#( &rβ ?Ï=ù3äΝã #$9øfyΨπ̈è &éρ‘ÍOøGçϑßθδy$ /Îϑy$ .äΨGçΟó ?sè÷ϑy=èθβt  ]٢٤٤  =] ٤٣ : األعراف   
 ρu?Ï=ù7y #$:øgpΨ¨πè #$9©LÉ©û &éρ‘ÍOøGçϑßθδy$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθχš  ]٢٢٦ = ] ٧٢ : الزخرف   
 .ä=èθ#( ρu#$°õu/çθ#( δyΖÏ‹ÿ↔O$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt  ]١٦٤ = ] ١٩ : الطور  
 .ä=èθ#( ρu#$°õu/çθ#( δyΖÏŠÿ↔O$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt  ]١٦٤ = ] ٤٣ : املرسالت   

٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ١٦٤ + ١٦٤ + ٢٢٦ + ٢٤٤  
ورمحةُ اِهللا . . هو نتيجةُ عمِلِهم يف حياِتِهم الدنيا،إذاً دخولُ أهِل اجلنِة إىل اجلنِة.. 
فلو كان نعيم اجلنِة موافقاً ِلحجِم . .ى يف النعيِم الذي سيلقاه أهلُ اجلنِة يف اجلنةتعاىل تتجلَّ
ولو احتاج اإلنسانُ إىل القياِم بعمٍل .... . لكانَ هذا النعيم أقلَّ بكثٍري ِمما هو عليه،العمل

 هذه النقطِة مكْمن رحمِة اِهللا يف. . لتوجب عليه القيام بأضعاِف ما عِملََُه،مواٍز ِلنعيِم اجلنِة
  ...تعاىل

 ، فحني تصويِر ما يلقاه أهلُ جهنم فيها،هذه احلقيقةُ يبينها اُهللا تعاىل يف سورِة النبأ.. 
™]  :يصف اُهللا تعاىل ذلك بأنه !# t“ y_ $ »%$ sù Íρ  ]ِلِهم الذي . .] ٢٦ : النبأمأي جزاًء موافقاً ِلع

™]  : يصف اُهللا تعاىل ذلك بأنه،ني تصويِر ما سيلقاه أهلُ اجلنِة يف اجلنِةوح. .عِملُوه !# t“ y_ 

⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ ¹™ !$ sÜ tã $ \/$ |¡ Ïm   ]جزاٌء على العمل. . ]٣٦ :النبأ هِة إضافة إىل أناجلن هو ،فنعيم 
آليتان يف سورِة النبأ فهاتان ا. .عطاٌء من اِهللا تعاىل يكفي كلَّ ما يتمناه اإلنسان يف اجلنة

لذلك نرامها . . وأنّ ذلك ليس ظُلْماً من اِهللا تعاىل ألي أحد،تبينان أنَّ العملَ أساس اجلزاء
  . . ختتزلُ هذه احلقيقة،توازنان مع عبارٍة قرآنيٍة يف سورِة الكهِفت

 _y“t#!™[ ρÍùs$%»$   ]٧٩=   ]٢٦ :النبأ  
 _y“t#!™[ ΒiÏ⎯ ‘¢/iÎ7y ãtÜs$!™¹ mÏ¡|$/\$   ]١٦٣=   ]٣٦ :النبأ  

٢٤٢ = ١٦٣ + ٧٩  
 ρuρu`y‰ßρ#( Βt$ ãtϑÏ=èθ#( nt%ÑÅZ# 3 ρuωŸ ƒtàô=ÎΟÞ ‘u/•7y &rnt‰Y#  ]٢٤٢ = ] ٤٩ : الكهف  



  

٣٧٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

™]  :وقولُه تعاىل..  !# t“ y_ $ »%$ sù Íρ  متعاىل،بالنسبِة ألهِل جهن وازي متاماً قولَهي :        
 [™ !# t“ y_ ⎯ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘  ةةَ ِلحروف هاتني .. .بالنسبة ألهِل اجلنالعددي ولذلك نرى أنّ القيم

  .. متاماً متساويةٌالعبارتني القرآنيتني 
 _y“t#!™[ ρÍùs$%»$   =٧٩  
 _y“t#!™[ ΒiÏ⎯ ‘¢/iÎ7y   =٧٩  

. . به أحداًوكلُّ عبارٍة من هاتني العبارتني تبين أنّ هذا اجلزاَء ال يظْلم اُهللا تعاىل.. 
 Ÿω :ولذلك فكلٌّ منهما تتكامل مع العبارة القرآنية uρ ÞΟ Î= ôà tƒ y7 •/ u‘ # Y‰ tn r& ،  من املسألة

  . .املتوازنة السابقة
 _y“t#!™[ ρÍùs$%»$  = ٧٩  
 ρuωŸ ƒtàô=ÎΟÞ ‘u/•7y &rnt‰Y#   =١١١  
١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ١١١ + ٧٩   
 _y“t#!™[ ΒiÏ⎯ ‘¢/iÎ7y  = ٧٩  

  ρuωŸ ƒtàô=ÎΟÞ ‘u/•7y &rnt‰Y#  = ١١١  
١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ١١١ + ٧٩   

 .. ِة ِلدخوِل – إضافةً لإلمياِن –والقولُ بأنَّ اإلنسانَ حيتاجاجلن وازي نعيمِلعمٍل ال ي 
 ودخولُها ،فاجلنةُ مثنها غاٍل.. . ال يعين أبداً تقزمي ِقيمِة العمِل املطلوِب لدخوِل اجلنِة،اجلنة
  .  .ويف املسألِة الكاملِة التاليِة بيانٌ يف ذلك.... .ج إىل جهاٍد وصٍرب على البأساِء والضراءحيتا
 ÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β 

â™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# â™ !# § œØ9 $# uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4© ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ … çµ yè tΒ 4© tL tΒ ç óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) 

ΣnÇóu #$!« %sÌƒ=Ò  ]٨١٨ = ] ٢١٤ : البقرة   
 ôΘ r& ÷Λ ä⎢ ö7 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n= ÷è tƒ uρ 

#$9Á¢≈9ÉÎ⎪⎦t  ]٣٧٩ = ] ١٤٢ :ل  عمران آ  
٦٣ × ١٩ = ١١٩٧ = ٣٧٩ + ٨١٨  

 احتكار اخلالِص عصِبيةٌ تدفَع أصحابها إىل تقزِمي قيمِة العمِل حىت : قُلْت:٨٠س 
 وإنَّ ، ال بد من العمِل املُقترِن باإلميان: وقلت..داخلَ ساحِة تفاعِل متبعي تلك العصبيِة



  

٣٧٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

≈⎯ Ç :ين حدود العالقِة بني ما تدلُّ عليه كلماتأ. .اإلميانَ لوحِده ال يكفي yϑƒ M} $# 4 ،  
 ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 ،  t ø à6 ø9 $# ،؟. . يف ِكتاِب اِهللا تعاىل..  

 ويعين طمأنينةَ املؤمِن ، ساحته القلب،اإلميانُ كما يبينه اُهللا تعاىل يف ِكتاِبِه الكرمي.. 
فالكفر يعين .. . وهو نقيض الكفِر متاماً،هِر البصريِة باتجاِهه وتوجيه جو،جتاه من يؤمن به

 وتوجيه جوهِر البصريِة باالتجاِه املُعاكس ، والتعامي عنها،تغطيةَ احلقيقِة واجلحود ا
  . .ِللحقيقِة اليت يعلمها الكافر

 هو ، قلِب اإلنساِنفازدياد كميِة اإلميان يف. .فما بني اإلمياِن والكفِر عالقةٌ عكسيةٌ.. 
  . .واملسألةُ الكاملةُ التاليةُ تبين هذه احلقيقةَ. . والعكس بالعكس،نقصانُ كميِة الكفِر فيه

 ρuΒt⎯ ƒtKo7t‰£ΑÉ #$9ø6àøt /Î$$}M‡ÿo≈⎯Ç ùs)s‰ô Ê|≅ ̈™yθu#!™u #$9¡¡6Î‹≅È  ]٢٤١  =] ١٠٨ : البقرة   
 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρ u tI ô© $# t ø ä3 ø9 $# Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ ⎯ s9 (#ρ ” àÒ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&   

   ٢٩٨ =  ]١٧٧ :آل عمران [  
 ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ Ç⎯≈ uΚƒ M} $$ Î/ ô‰ s) sù xÝ Î6 ym … ã& é# yϑ tã uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ø: $#           

   ٣٣٣ = ] ٥ : املائدة[
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u™ !$ t/# u™ öΝ ä3 tΡ≡ uθ ÷z Î) uρ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ $# 

#$9ø6àøt ãt?n’ #$}Mƒϑy≈⎯Ç 4 ρuΒt⎯ ƒtGtθu9©γßΟ ΒiÏΖ3äΝö ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9à©≈=Îϑßθχš  ]٢٣ : التوبة [ 
 =٢٧ × ١٩ = ٥١٣   
 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. šχ ÷ρ yŠ$ oΨ ãƒ àM ø) yϑ s9 «! $# ç t9 ø. r& ⎯ ÏΒ öΝ ä3 ÏF ø) ¨Β öΝ à6 |¡ àΡ r& øŒ Î) 

?è‰ôãtθöχš )Î<n’ #$}Mƒϑy≈⎯Ç ùsGt3õàãρχš  ]٤٢٠ = ] ١٠ : غافر  
٥ × ١٩ × ١٩ = ١٨٠٥ = ٤٢٠ + ٥١٣ + ٣٣٣ + ٢٩٨ + ٢٤١  
 )Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t #$©ôItuρã#( #$9ø3äøt /Î$$}Mƒϑy≈⎯Ç 9s⎯ ƒtÒà”ρ#( #$!© ©x‹ø↔\$  = ١٢  ×١٩ = ٢٢٨  

كونُ و. ....ِة املادِة واملكان والزمانما اإلسالم فهو اخلضوع اِحلسي يف ساحأ.. 
 ،فاألعراب الذين أسلموا.. .اإلنساِن مسلماً ال ينفي تصارع كميِة اإلميان والكفِر يف قلِبه

اآليتني  ويف تكامل ، وملّا يدخلُ اإلميانُ يف قلوِبهم،هم يف الوقِت ذاِتِه أشد كفراً ونفاقاً
  . . أكرب دليٍل على ذلك، يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،الكرميتني التاليتني



  

٣٧٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ü># { ôã F{ $# ‘‰ x© r& # \ ø à2 $ ]%$ x ÏΡ uρ â‘ y‰ ô_ r& uρ ω r& (#θ ßϑ n= ÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã 

‘u™ßθ!Î&Ï⎯ 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3Å⎧Λ×  ]٤٥٧ = ] ٩٧ : التوبة   
 * ÏM s9$ 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 

ß⎯≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% ( β Î) uρ (#θ ãè‹ ÏÜ è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω Ν ä3 ÷G Î= tƒ ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î=≈ yϑ ôã r& $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# 

îxàθ‘Ö ‘§mÏ⎧Λî  ]٦٦٤ = ] ١٤ : احلجرات  
٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٦٤٦ + ٤٥٧  

 ρu)Îβ ?èÜÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ωŸ ƒt=ÎG÷3äΝ ΒiÏ⎯ô &rãôϑy≈=Î3äΝö ©x‹ø↔º$ 4   =١٢  ×١٩ = ٢٢٨  
 تكتملُ عبادةُ هذا اإلنساِن ِهللا ،وحينما جيتمع اإلسالم مع اإلمياِن يف ذاِت اإلنسان.. 
  . .تعاىل
 ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ Ÿω ì∃ öθ yz â/ ä3 ø‹ n= tæ tΠ öθ u‹ ø9 $# Iω uρ óΟ çFΡ r& šχθ çΡ t“ øt rB ∩∉∇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

ρu2Ÿ%Ρçθ#( Βã¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t   ]١٩ × ١٩ = ٣٦١=   ]٦٩ – ٦٨ :الزخرف  
 ƒt≈èÏ7t$ŠÏ ωŸ zyθö∃ì æt=n‹ø3ä/â #$9ø‹uθöΠt ρuωI &rΡFçΟó Brtø“tΡçθχš   = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨   
 #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ρu2Ÿ%Ρçθ#( Βã¡ó=ÎϑÏ⎫⎦t   =٧ × ١٩ = ١٣٣  

≈⎯ Ç :وهكذا نرى أننا أمام مسألٍة كاملةٍِ عناصرها..  yϑƒ M} $# 4 ،  ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 ،   
 t ø à6 ø9 $# .. ةُ الكفرةُ اإلمياِن يف قلِب اإلنساِن كلّما نقصت كميفكلّما ازدادت كمي 
 كلّما ، اإلنساِن ناجتاً عن عقيدٍة إميانيٍة صادقةوكلّما كانَ إسالم. . والعكس بالعكس،فيه

  . . والعكس بالعكس،اتجه حنو اخلالص وابتعد عن الكفر
وعظمةُ البياِن اإلهلي تبين لنا أنَّ جمموع الِقيِم العدديِة ِلحروِف كلماِت هذه املسألِة .. 
  .. متكاملٌ يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،الكاملِة

 #$}Mƒϑy≈⎯Ç 4   =١٧، ، #$}M™ó=n≈ΟÞ 3   =٢٥، ، #$9ø6àøt   =٣٤  
٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٢٥ + ١٧  

   ، ÉΟù=Ïèø9$#   ،  ã≅yϑyèø9$#   : عناصرها،وهذه املسألةُ الكاملةُ توازي مسألةً كاملةً.. 
 t ø à6 ø9 $# ..باحلقيقِة الذي هو اجلحود ع، فالكفر لِم هذه احلقيقة ال يكونُ إالّ بعد. .

من احلق ِملَ اإلنسانُ مبا يعلمعن الكفر،فكلما ع ر بعمِلِه يف . . كلّما ابتعدوكلَّما قص



  

٣٧٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ عناصِر هذه . . كلّما اتجه حنو الكفر،ساحِة ما يعلم
  .. وتوازنها مع املسألِة السابقة،املسألِة

 #$9øèÏ=ùΟÉ     =٢١، ،   #$9øèyϑy≅ã   = ٢١، ، #$9ø6àøt   =٣٤  
٤ × ١٩ = ٧٦ = ٣٤ + ٢١ + ٢١  

 والعلم والعملُ ، اإلميانُ واإلسالم من جهٍة:وهكذا نرى أننا أمام معادلٍة طرفاها.. 
  ..من جهٍة أُخرى
 #$}Mƒϑy≈⎯Ç 4  +  #$}M™ó=n≈ΟÞ 3  = ٤٢=   #$9øèÏ=ùΟÉ    +  #$9øèyϑy≅ã     

 يف االنتماِء إىل ،ما هي حدود دالالِت اإلمياِن والكفِر واإلسالم. .لكن. .:٨١س 
⎯ . .وما هي دالالت قوِلِه تعاىل. . ويف عدِم االنتماِء إليها،الرسالِة اخلامتِة tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî 

ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ، أتباِع وما هو موقع 
  .. بعد نزوِل الرسالِة اخلامتة ؟الدياناِت اُألخرى

 يف معانيها اردِة املُستنبطِة من ،تعاريف اإلمياِن واإلسالِم والكفِر ال ختتلف أبداً.. 
. ..وآخركان ذلك ما بني ديٍن  أم ، سواٌء كان ذلك داخلَ الديِن الواِحد..كتاِب اِهللا تعاىل

  .. يكونُ قد كفر ذه احلقيقة،فالذي يعلم احلقيقةَ وال يعملُ ا
 ..ِم حقيقِة نزوِلها من عنِد اِهللا تعاىلفالكفر بالرسالِة اخلاِتمِة ال يكونُ إالّ بعد ِعلْ.. 

 ،هاوعلى مكمن اإلعجاِز فيوما نعنيه بعلِْم حقيقِة الرسالِة اخلامتِة هو الوقوف على حقيقِتها 
 وواجب املسلمني ومسؤوليتهم أمام اِهللا .....كما يتوهم الكثريونوليس جمرد السماع ا 

 ومبا يتناسب مع البعِد احلضاري ، تقدمي معجزِة الرسالِة اخلاِتمِة للبشريِة مجعاء،تعاىل
اهني واألدلِّة ما يثبت  كونَ القرآِن الكرِمي حيملُ لكلِّ جيٍل من الرب،والِعلمي لكلِّ جيٍل

  ..مصداقيةَ ترتيِلِه من عنِد اِهللا تعاىل
ومبا أنَّ الرسالةَ اخلاِتمةَ منهج اِهللا تعاىل الذي أكملَه وحفظَه ورضيه للبشريِة مجعاَء .. 

 ،كفلن يقبلَ منه ذل) وهو يعلم حقيقتها (  فإنَّ من يبتغي غريها ديناً ،إىل قياِم الساعة
 وهذا ، ألنه بذلك يكونُ قد جحد باحلق الذي علمه،وسيكونُ يف اآلخرِة من اخلاسرين

 تنطبق على املسلِم الذي يرتد عن – يف معظِم حاالِتها – وهذه احلالةُ .....هو الكفر بعيِنه



  

٣٧٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

بعد علٍم  عن الدين اإلسالمي – من اآلخرين – من أعرض – أيضاً –وتعين . .ديِنه
  ..ويف املسألِة الكاملِة التاليِة برهانٌ على ذلك.. ...بأنه من عند اهللا تعاىل ،قٍنيوي

 ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#     
   ٣٥٧=  ] ٨٥ : آل عمران[

 tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3ø‹n=tæ ©ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4    

  ٣٢٧ = ] ٣ : املائدة[
٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ = ٣٢٧ + ٣٥٧  

  . .ويف املسألِة الكاملِة التاليِة برهانٌ آخر.. 
 )Îβ ̈#$!$eÏ⎪⎥š ãÏΨ‰y #$!« #$}M™ó=n≈ΟÞ 3  ]١٠٠ = ] ١٩ : آل عمران   
 &rùsótöu ŠÏƒ⎯Ç #$!« ƒt7öóäθχš  ]١٤٢ =  ]٨٣ : آل عمران   
 ô⎯ tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# uθ èδ uρ #© tç ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÉΟ≈ n= ó™ M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ 

tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $#  ]٣٦٦ = ] ٧ : الصف  
٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٣٦٦ + ١٤٢ + ١٠٠  

 .. ؤكِّدا يِممإليهو ةَ ما نذهبمن أنَّ قولَ اِهللا تعاىل،ِصح   ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# 

$ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ، ين من املسلمني  يعيناملُرتد
ِمما يؤكِّد . .ا حقيقتها والذين يبتغون غريها بعد أن علمو،العاِلِمني ِبمنهِج الرسالِة اخلامتِةو

# y : حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل، هو العبارةُ القرآنيةُ التاليةُ هلذا القوِل مباشرةًذلك ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ 

ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §9 $# A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4  . .  
 قد كفروا بالرسالِة ،ن يقْبلَ منهم أي ديٍن آخر غري الرسالِة اخلامتِةفهؤالء الذين ل.. 

 وبعد أن ، وبعد أن شهدوا أنَّ الرسولَ حق من اهللا تعاىل،اخلامتِة بعد أن علموا حقيقتها
  . .جاءهم البينات اليت تربهن صدق نزوِلها من عنِد اِهللا تعاىل 

  يقتضي ذلك عدم،لِة اخلامتِة ينِتج خري أمٍة أُخِرجت للناسفَكَونُ اتباِع منهِج الرسا.. 
  . .هذا ما نراه يف املسألِة الكاملِة التالية.... . بعد العلِم حبقيقِته،قبوِل اتباِع أي ديٍن غريه

 ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §9 $# A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ 



  

٣٨٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ uΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∇∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ äτ !# t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹ n= tæ sπ oΨ ÷è s9 «! $# 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ t⎦⎫ Ïè yϑ ô_ r& ∩∇∠∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù Ÿω ß# ¤ sƒ ä† ãΝ ßγ ÷Ζ tã Ü># x‹ yè ø9 $# Ÿω uρ öΝ èδ 

tβρ ã sàΖ ãƒ ∩∇∇∪ ω Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ (#θ ßs n= ô¹ r& uρ ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî íΟŠ Ïm §‘           
   ١٧١٤ = ] ٨٩ – ٨٥ : آل عمران[

 öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑ ø9 $# 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

ρu&r2òYsçδèΝã #$9øx≈¡Å)àθβt  ]٦٦١ = ] ١١٠ : آل عمران  
١٢٥ × ١٩ = ٢٣٧٥ = ٦٦١+  ١٧١٤  

أنّ أهلَ لنا  نرى مسألةً كاملةً تبين ،ويف اآليِة األخريِة من هذه املسألِة الكاملِة.. 
يِقفونَ  ولكن الذين ال ،الكتاِب لو اتبعوا منهج الرسالِة اخلامتِة لَكَانَ هذا االتباع خرياً هلم

 ، منهم املؤمنونَ ضمن إطاِر منهجهم... اخلامتِةمنهِج الرسالِةبعلٍم ويقٍني على حقيقِة منهم 
  ..وأكثرهم فاسقون

 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ ç sY ò2 r& uρ 

#$9øx≈¡Å)àθβt   ]١٥ × ١٩ = ٢٨٥=   ]١١٠ :آل عمران  
  ..مسألةً كاملةً أُخرى نرى ،ويف املسألِة الكاملِة السابقِة.. 
 ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §9 $# A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ 

àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ uΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∇∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ äτ !# t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹ n= tæ sπ oΨ ÷è s9 «! $# 

ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ρu#$9Ψ¨$¨Ä &r_ôϑyèÏ⎫⎦t   ]٦٠ × ١٩ = ١١٤٠ = ] ٨٧ – ٨٥ : آل عمران  
 .. ا يؤكِّدِممإليه– أيضاً –و ةَ ما نذهبتعاىل  من أنَّ قولَ اِهللا، ِصح  ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ 

u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#   ين من يعين فقطاملُرتد
 وأنَّ غري ..من غري املُسلمنيِبحقيقِة منهِج الرسالِة اخلامتِة عن يقني العاِلِمني املُسلمني و

 قد حيصلونَ على رمحِة اِهللا تعاىل من ِخالِل ِعبادِة اِهللا ،من غِري املُسلمنيالعاِلِمني ِبمنهِجها 
 هو الدالالت اليت ندركُها من عباراِت املسألِة ِمما يؤكِّد ذلك . .تعاىل يف ساحِة مناِهِجهم

  ..الكاملِة التالية



  

٣٨١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §9 $# A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ 

#$9ø6tiÉΨo≈Mà 4 ρu#$!ª ωŸ ƒtγô‰Ï“ #$9ø)sθöΘu #$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎦t  ]٨٧٦ = ] ٨٦ – ٨٥ : آل عمران   
 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$ yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ š⎥⎫ Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$ Î/ 

ÏΘ öθ u‹ 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 

†stø“tΡçθχš  ]٦٣٧ = ] ٦٢ : البقرة   
 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$ yδ tβθ ä↔ Î6≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ô⎯ tΒ š∅ tΒ# u™ «! $$ Î/ 

ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ ρuãtϑÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ùsξŸ zyθö∃ì æt=nŠøγÎΟó ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβt  ]٥٢٠  =] ٦٩ : املائدة  
١٠٧ × ١٩ = ٢٠٣٣ = ٥٢٠ + ٦٣٧ + ٨٧٦  

. . نرى تصديق ِصحِة ما نذهب إليه،قرآنيِةويف معياِر مجموِع كلماِت اجلملِة ال.. 
  . .ففي املسائل املتناظرِة التالية دليلٌ على ذلك

 ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#      

  . . كلمة )١٣(  = ] ٨٥ : آل عمران[
 y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §9 $# A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ 

àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4  ]كلمة )١٣(  = ] ٨٦ : آل عمران .  .  
 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ äτ !# t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹ n= tæ sπ oΨ ÷è s9 «! $# Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ t⎦⎫ Ïè yϑ ô_ r&   

  . . كلمات )٩(  = ] ٨٧ :ان آل عمر[ 
 t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù Ÿω ß# ¤ sƒ ä† ãΝ ßγ ÷Ζ tã Ü># x‹ yè ø9 $# Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã sàΖ ãƒ  ]٨٨ : آل عمران [ =  

  . .كلمات ) ٩( 
 y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §9 $# A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ 

àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ uΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#  ]كلمة )١٨(  = ] ٨٦ : آل عمران . .  
 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ èδ äτ !# t“ y_ ¨β r& öΝ Îγ ø‹ n= tæ sπ oΨ ÷è s9 «! $# Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ t⎦⎫ Ïè yϑ ô_ r& ∩∇∠∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz 

$ pκ Ïù Ÿω ß# ¤ sƒ ä† ãΝ ßγ ÷Ζ tã Ü># x‹ yè ø9 $# Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã sàΖ ãƒ  ]١٨(  = ] ٨٨  – ٨٧ : آل عمران(  
  . .كلمة



  

٣٨٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 الرسالِة اخلامتِة عليه يقف بعلٍم ويقٍني على حقيقِة منهِج من : قُلْت:٨٢س 
 ومن مل يعلم منهج ، وإالّ فهو كافر ألنه يكونُ قد جحد باحلقيقِة اليت عِلمها،اتباعها

. .ةَ اِهللا تعاىل من خالِل منهِج رسالِتِه اليت يتبعها ميكنه أنْ ينالَ رمح،الرسالِة اخلامتة
. . ما دليلُك على ذلك ؟:السؤالُ اآلن. .وبالتايل فاجلنةُ ليست ِحكْراً ألمٍة دونَ غِريها

يقفونَ بعلٍم ويقٍني على  وبني غِريهم الذين ال ،وما هو الفارق بني متبعي الرسالِة اخلامتِة
  ..سالِة اخلامتة ؟ الر منهِجحقيقِة

 إنْ هو عِملَ ، كلّما مسى ثوابه إىل درجٍة أعلى،كلّما ارتقى ِعلْم اإلنساِن باحلقيقة.. 
وقد رأينا . . وكلّما ارتفعت درجةُ عقاِبِه إنْ هو عملَ بنقيِض هذه احلقيقة،ِبهذه احلقيقة

 ÉΟ :كيف أنّ الكلمات ù= Ïè ø9 $#   ،  ã≅ yϑ yè ø9 $#  ،  t ø à6 ø9 $# ، نُ يف كتاِب اِهللاكَوت 
 عناصرها يف كتاِب اِهللا ،ورأينا أيضاً مسألةً كاملةً موازيةً ِلهذِه املسألِة. .تعاىل مسألةً كاملة
≈⎯ Ç :تعاىل الكلمات yϑƒ M} $# 4 ،  ÞΟ≈ n= ó™ M} $# 3 ،  t ø à6 ø9 $# ..  

 .. فنساُء النيبالنساِء إىل بيِت النبو أقرب نهِة وإىل شخِص  كونيقولُ اُهللا ..النيب 
نتعاىل لَه:  u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4   ]وبالتايل . . ]٣٢ :األحزاب

™ u. .يقولُ تعاىل. .نةِة غِريها إنْ أتت بفاحشٍة مبيفعقوبةُ إحداهن ضعف عقوب !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ 

Äc© É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏN ù' tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 4    
وأجر إحداهن أيضاً ضعف أجِر غِريها إنْ قنتت ِهللا تعاىل ورسوِلِه . . ]٣٠ :األحزاب[ 

⎯ *  :يقولُ تعاىل. .وعملت صاحلاً tΒ uρ ôM ãΖ ø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷è s? uρ $ [s Î=≈ |¹ !$ yγ Ï? ÷σ œΡ 

$ yδ t ô_ r& È⎦ ÷⎫ s? § tΒ $ tΡ ô‰ tG ôã r& uρ $ oλ m; $ ]% ø— Í‘ $ Vϑƒ Ì Ÿ2   ]علماً .. . ]٣١ :األحزاب أكثر نهنفَكَو
  . . يقتضي ذلك مضاعفةَ عقاِبِهن وثواِبِهن على حد سواء،وقرباً من بيِت الرسالِة والنبوة

  ..دقُه معجزةُ إحدى الكُبروهذا ما تص.. .هذا ما يبينه اُهللا تعاىل لنا..... 
  ƒt≈ΨÏ¡|$!™u #$9Ζ¨<É©cÄ 9s¡ó⎠ä⎦ ̈2Ÿ'rnt‰7 ΒiÏ⎯z #$9ΨiÏ¡|$!™Ï 4  ]١٥٣ = ] ٣٢ : األحزاب  
 u™ !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ÏN ù' tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π oΨ Éi t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 4   

  ٣٥٢ =  ]٣٠ : األحزاب[
 * ⎯ tΒ uρ ôM ãΖ ø) tƒ £⎯ ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷è s? uρ $ [s Î=≈ |¹ !$ yγ Ï? ÷σ œΡ $ yδ t ô_ r& È⎦ ÷⎫ s? § tΒ $ tΡ ô‰ tG ôã r& uρ 

$ oλ m; $ ]% ø— Í‘ $ Vϑƒ Ì Ÿ2  ]٤٢٦ = ] ٣١ : األحزاب  



  

٣٨٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٤٩ × ١٩ = ٩٣١ = ٤٢٦ + ٣٥٢ + ١٥٣  
 ،اجلملِة القرآنيِة يف معياِر جمموِع حروِف ،ويف الركنني املتناظرين يف املسألِة التالية.. 

 وليس انتماَء دٍم ، هو انتماُء اتباٍع، وسنِتِه الشريفةبيانٌ يؤكِّد أنَّ االنتماَء إىل الرسوِل 
  . .ونسب
 $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘  =  )حرفاً )٢٣ ..  
 ⎯ Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3  ] حرفاً )٢٣(  = ] ٤٠ :األحزاب . .  

 يوافق ،وفوق ذلك نرى أنَّ جمموع حروِف كُلِّ ركٍن من ركين هذه املسألة.. 
  .  . عاماً )٢٣( الذي استمر  ِلوحي السماء جمموع ِسين البعثِة وتلقّي الرسوِل 

 ليس يف ساحِة القرىب ،االرتقاُء يف درجِة املسؤوليِة وازدياِد الثواِب والعقاب. .إذاً.. 
  والعمِل، إنما هو ارتقاٌء يف علِم حقيقِة املنهِج، أو االنتماِء الظاهري، أو النسب،الدمويِة

  .. .وفق هذا العلم
 تتعلّق مبقداِر العمِل ، شرعيةٌ،إنَّ إرادةَ اِهللا تعاىل يف تطهِري من يرتقي من أهِل البيِت.. 

وكنا قد .. ... النيبعلّق بأي انتماٍء ِلدٍم أو نسٍب ِلشخِص  وال تت،يف طريِق هذا التطهري
  . . وعالقتنا بهرأينا أنّ املسألةَ الكاملةَ التالية تبين حقيقةَ محمٍد 

 $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z⎯↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3         
   ١٥ × ١٩ = ٢٨٥=   ]٤٠ :األحزاب[ 

$ يف هذه املسألِة الكاملِة نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ، اُهللا تعاىل هريدأنَّ . .تتكاملُ مع عبارِة التطهِري الذي ي ؤكِّدويف ذلك بيانٌ ي
 وليس ، هو انتماُء التزاٍم مبنهِج اِهللا تعاىل،إىل مصطلِح أَهِل بيِته و، النيباالنتماَء إىل 

  . . النيبانتماَء نسٍب يعود إىل شخِص 
 Β¨$ .x%βt Χètpϑ£‰î &r/t$! &rnt‰7 ΒiÏ⎯ ‘hÍ`y%9Ï3äΝö   ]١٥٨=   ]٤٠ :األحزاب  
 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z Îγ ôÜ s?        

  ٣٣٦ = ] ٣٣ : األحزاب[
٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٣٣٦ + ١٥٨  



  

٣٨٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ما أريد قولَه أنّ العملَ ذاته يضع كُلَّ عاِمٍل ِبه يف درجٍة قد ختتلف عن الدرجِة اليت .. 
 املنهِج املُتبِع ِمن حقيقِة وهذا يتعلّق باقتراِب. .يصلُ إليها غريه نتيجةَ قياِمِه ذا العمِل ذاِته

 ، وبدرجِة امتالِء نفِسِه بالروح، وبدرجِة علِم من يقوم بالعمل،ما يريده اُهللا تعاىل
 ويوفِّي كُلَّ ،فاُهللا تعاىل ليس غافالً عن هذه اخلصوصيات. .وباإلمكانياِت املُتاحِة بني يديه
 ، واملتوازنِة مع املسألِة السابقة،سألِة الكاملِة التاليِةويف امل.. .إنساٍن نتيجةَ عمِلِه دون ظُلْم

  . .برهانٌ على ذلك
 9e≅ à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ (#θ è= Ïϑ tã 4 $ tΒ uρ š •/ u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã šχθ è= yϑ ÷è tƒ    

   ٢٤٣ = ] ١٣٢ : األنعام[
 9e≅ à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ −Ι ÊeΕ (#θ è= ÏΗ xå ( öΝ åκ u Ïjù uθ ã‹ Ï9 uρ öΝ ßγ n=≈ uΗ ùå r& öΝ èδ uρ Ÿω tβθ çΗ s> ôà ãƒ    

  ٢٥١ = ] ١٩ : األحقاف[
٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٥١ + ٢٤٣  

 وبني غِريِهم من متبعي ،وهكذا نرى أنّ الفارق بني متبعي منهِج الرسالِة اخلامتِة.. 
عقاِب  يكْمن يف درجِة الثواِب وال،الرساالِت األخرى دون علِم حقيقِة منهِج الرسالِة اخلامتة

  . .ِللْعمِل ذاِته
 ،ففي حني أنَّ سقف اخلالِص ِهللا تعاىل يكونُ مائةً باملائة يف منهِج الرسالِة اخلامتة.. 

  ..يكون سقف اخلالِص يف أي منهٍج آخر دونَ ذلك
 فقد بين اُهللا تعاىل ،أما بالنسبِة للدليِل على أنَّ اجلنةَ ليست حكراً ألمٍة دون غِريها.. 
 ، فأهلُ الكتاب الذين زعموا أنَّ اجلنةَ ال تكون إالّ هلم، بشكٍل جلي يف كتاِبه الكرميذلك

 الذين يزعم اوحننمن ةَ لنا وحدناالكثرياُهللا تعاىل عليه.. . أنَّ اجلن درناً ،كلُّ ذلك يرداً بي 
لكاملِة التاليِة أكرب بياٍن ويف املسألِة ا.. .يدِركُه من ميلك حداً أدىن من العقِل واملنطق

  . .لذلك
 (#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 š ù= Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% 

δy$?èθ#( /çöδy≈Ζu6àΝö )Îβ 2àΖGçΟó ¹|≈‰Ï%Ï⎫⎥š  ]٤٢٧ = ] ١١١ : البقرة   



  

٣٨٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 }§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3 ⎯ tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [™ þθ ß™ t“ øg ä† ⎯ Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çµ s9 

⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθ èδ uρ 

Βãσ÷ΒÏ⎯Ö ùs'éρ'9s≈¯×Í7y ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨ¨πs ρuωŸ ƒãàô=nϑßθβt Ρt)ÉZ#  ] ٨٢٧ = ] ١٢٤ – ١٢٣ :النساء   
٦٦ × ١٩ = ١٢٥٤ = ٨٢٧ + ٤٢٧  

§{ . .والعبارةُ القرآنيةُ..  øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ ، تكفي لوحِدها يف إدراِك هذه احلقيقة.. 
لذلك نرى تكاملَ هذه العبارِة القرآنيِة مع اآليِة الكرميِة املُصورِة للذين يبتغون غري اإلسالِم 

 إياكم أن تذهبوا بدالالِت هذه اآليِة الكرميةَ : تعاىل يقولُ لنا من خالِل ذلك فاُهللا...ديناً
  . .حسب أهوائكم وأُمنياتكم

 ⎯ tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#     
   ٣٥٧=  ] ٨٥ : آل عمران[

 9©Šø§} /Î'rΒt$ΡÏ‹hÍ3äΝö  ]٦١ = ] ١٢٣ : النساء  
٢٢ × ١٩ = ٤١٨ = ٦١ + ٣٥٧  

 وبني وصِف اِهللا تعاىل بالكفِر ِللذين قالوا ، كيف نوفِّق بني ذلك من جهة:٨٣س 
 وِلقوِل املسيح ، إنّ اَهللا هو املسيح عيسى ابن مرمي: وللذين قالوا،إنّ اَهللا ثالثُ ثالثة

… عليه السالم  çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&   ]من جهٍة أُخرى، ]٧٢ :املائدة . .  
 سواٌء علموا حقيقةَ منهِج الرسالِة ،لقد وصفَهم جلَّ وعال بالكفِر دون استثناء.. 
  ..ال ينقض ذلك ما تذهب إليه ؟ أ.. أم مل يعلموا،اخلامتِة

املسألةُ متعلِّقةٌ بإدراِكنا ِللفارِق بني دالالِت مسأليت الكفِر والشرك حينما . .أبداً.. 
. . وبينهما حينما توصفان بالصيغِة الفعلية،توصفان يف ِكتاِب اِهللا تعاىل بالصيغِة االمسية

 وبني وروِدمها ،بصيغِة الفعل املضارعِر والشرِك ومتعلّقةٌ بإدراِكنا ِللتمييِز بني وروِد الكف
 كما ،ما أذهب إليه مربهن من ِكتاِب اِهللا تعاىلومع كلِّ ذلك فإنَّ . ..املاضيالفعل بصيغِة 
  ..فجوهر املشكلِة يكْمن يف التقصِير الذي متَّ خالل التاريخ يف شرِح هذه املسائل. .رأينا

 ولكن ذلك مل مينع ، هم أشد كفراً ونفاقاً،لذين مل يؤمنوالقد رأينا أنَّ األعراب ا.. 
  . .) وليس بالصيغة االمسية ،بصيغة املاضي الفعلية( من كوِنهم قد أسلموا 



  

٣٨٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ü># { ôã F{ $# ‘‰ x© r& # \ ø à2 $ ]%$ x ÏΡ uρ â‘ y‰ ô_ r& uρ ω r& (#θ ßϑ n= ÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã 

‘u™ßθ!Î&Ï⎯ 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3Å⎧Λ×  ]٤٥٧ = ] ٩٧ : التوبة   
 * ÏM s9$ 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 

ß⎯≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% ( β Î) uρ (#θ ãè‹ ÏÜ è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω Ν ä3 ÷G Î= tƒ ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î=≈ yϑ ôã r& $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# 

îxàθ‘Ö ‘§mÏ⎧Λî  ]٦٦٤ = ] ١٤ : احلجرات  
٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٦٦٤ + ٤٥٧  

⎯ فقولُه تعاىل ..  Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θ è% $ oΨ ôϑ n= ó™ r& ِةم هذا بصيغِة املاضي الفعليهإسالم يِصف ، 
 ومنهم من يؤمن ،ولذلك فهؤالء األعراب منهم من يتربص باملؤمنني الدوائر. .دون االمسية

بصيغة (  وكلُّ هذه األعماِل املتناقضِة ال متنع من وصِفهم بأنهم أسلموا ، واليوِم اآلخرباِهللا
ويف املسألِة الكاملِة التالية بيانٌ . . وأنَّ منهم من يؤمن باِهللا واليوِم اآلخر،)املاضي الفعلية 

  . .لذلك
 z⎯ ÏΒ uρ É># { ôã F{ $# ⎯ tΒ ä‹ Ï‚ −G tƒ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ $ YΒ t øó tΒ ßÈ −/ u tI tƒ uρ â/ ä3 Î/ t Í← !# uρ ¤$! $# 4 óΟ Îγ øŠ n= tæ äο t Í← !# yŠ 

Ï™ öθ ¡¡9 $# 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ ∩®∇∪ š∅ ÏΒ uρ É># t ôã F{ $# ⎯ tΒ Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 

ä‹ Ï‚ −G tƒ uρ $ tΒ ß, ÏΖ ãƒ BM≈ t/ ã è% y‰Ψ Ïã «! $# ÏN≡ uθ n= |¹ uρ ÉΑθ ß™ §9 $# 4 Iω r& $ pκ ¨Ξ Î) ×π t/ ö è% öΝ çλ °; 4 ÞΟ ßγ è= Åz ô‰ ã‹ y™ ª! $# ’ Îû 

‘uq÷ΗuFÏµÏ⎯ÿ 3 )Îβ ̈#$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ⎧Λ×  ]١٢١٧ = ] ٩٩ – ٩٨ : التوبة   
 * ÏM s9$ 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 

ß⎯≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% ( β Î) uρ (#θ ãè‹ ÏÜ è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω Ν ä3 ÷G Î= tƒ ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î=≈ yϑ ôã r& $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# 

îxàθ‘Ö ‘§mÏ⎧Λî  ]٦٦٤ = ] ١٤ : احلجرات  
٩٩ × ١٩ = ١٨٨١ = ٦٦٤ + ١٢١٧  

 ، وحقيقةُ اإلرادِة اليت تقف وراَء ذلك العمل،فحقيقةُ العمِل وارتباِطِه ِبِعلِْم احلقيقِة.. 
 حقيقةُ كوِنِه ناجتاً عن كفٍر  أي.. وابتعادِه عنها،فروبالتايل حقيقةُ اقتراِبِه من ساحِة الك

 أو حقيقةُ كوِنه ناجتاً عن حالٍة من اجلحوِد ليست ِصفَةً دائمةً ،يتصف به القائم بالعمل
 وهو جلّ وعال يفِصلُ يوم القيامِة يف ، كلُّ ذلك يعلمه اُهللا تعاىل..يتصف ا القائم بالعمِل

  . . الكاملِة التالية بيانٌ يف ذلكويف املسألِة. .ذلك



  

٣٨٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$ yδ t⎦⎫ Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ }¨θ àf yϑ ø9 $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

(# þθ à2 u õ° r& ¨β Î) ©! $# ã≅ ÅÁ ø tƒ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−              
  ٣١ × ١٩ = ٥٨٩ = ] ١٧ : احلج[

  وأنَّ عملَهم،وكنا قد رأينا كيف أنَّ إميانَ أهِل الكتاِب بالرسالِة اخلامتة خري لَهم.. 
ولكن هذا ال ينفي وجود .... . يف إطاِر منهِج الرسالِة اخلامتة يرفَعهم درجاٍت أكربذاته

  . .الِة اخلامتة الذين مل يعلموا حقيقةَ الرس،املؤمنني فيهم
 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ ç sY ò2 r& uρ 

#$9øx≈¡Å)àθβt  ]١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ] ١١٠ : آل عمران  
 وكثري منهم يعملون ،منهم أُمةٌ مقتصدةٌ ، ليسوا سواء– يف النتيجِة –م ولذلك فه.. 
  . .يقولُ تعاىل. .السوء
 * (#θ Ý¡ øŠ s9 [™ !# uθ y™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í← !$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# öΝ èδ uρ 

tβρ ß‰ àf ó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ ã ãΒ ù' tƒ uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ψ tƒ uρ Ç⎯ tã 

Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# šχθ ãã Ì≈ |¡ ç„ uρ ’ Îû ÏN≡ u ö y‚ ø9 $# š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $#    
   ٧٧٠ = ] ١١٤ – ١١٣ : آل عمران[

 öθ s9 uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (# öθ s) ¨? $# uρ $ tΡ ö ¤ x6 s9 öΝ åκ ÷] tã öΝ Íκ ÌE$ t↔ ÍhŠ y™ óΟ ßγ≈ oΨ ù= s{ ÷Š V{ uρ 

ÏM≈ ¨Ψ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩∉∈∪ öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#θ ãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& Ν Íκ ö s9 Î) ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ (#θ è= Ÿ2 V{ 

⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï% öθ sù ⎯ ÏΒ uρ ÏM øt rB Ο Îγ Î= ã_ ö‘ r& 4 öΝ åκ ÷] ÏiΒ ×π ¨Β é& ×ο y‰ ÅÁ tF ø) •Β ( × ÏV x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ u™ !$ y™ $ tΒ tβθ è= yϑ ÷è tƒ   
  ٩٥٩=  ] ٦٦ – ٦٥ : املائدة[ 

٩١ × ١٩ = ١٧٢٩ = ٩٥٩ + ٧٧٠  
 تفِرز الظاهر الذي نراه حنن ، وعلمه حبقيقِة قوِل اإلنسان،وحكمةُ اِهللا تعاىل.. 

فحىت أولئك الذين قالوا إنّ اهللا .... .إىل أكثر من حالةتفرزه  ،املخلوقني حالةً ال تتجزأُ
 هم عند اهللا تعاىل حالتان ، حالةً واحدةً– يف منظاِرنا – والذين هم ،ثالثُ ثالثة
  . .متمايزتان



  

٣٨٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ô‰ s) ©9 t x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 β Î) uρ 

óΟ ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à) tƒ £⎯ ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r&    
  ٣١ × ١٩ = ٥٨٩ = ] ٧٣ : املائدة[

   :ذه املسألةُ الكاملةُ نراها مسألتني كاملتنيوه.. 
 وهذا اجلحود ، منها تصور كُفْر الذين قالوا إنَّ اَهللا ثالثُ ثالثة األوىلاملسألةُ.. 

   : بقوِلهم،وتشملُ هذه املسألةُ مجيع الذين جحدوا وحدانيةَ اِهللا تعاىل. .ساحته العقيدةُ
 χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢  ..   
 9©)s‰ô 2Ÿxt #$!©%Ï⎪⎦t %s$9äθþ#( )Îχ #$!© Or$9Ï]ß Or=n≈Wsπ7 ¢ ρuΒt$ ΒÏ⎯ô )Î9s≈µ> )ÎωH )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó 4  = 
١٧ × ١٩ = ٣٢٣  

 ال تتجاوز القولَ واالتباع األعمى ،وهذه الدرجةُ من الكفِر يف هذه املسألِة اُألوىل.. 
 ِلِقسٍم من املسألِة الثانيِةزاَء املترتب على ذلك يصور يف لذلك نرى أنَّ اجل. .ملوروِث اآلباء

  .  . وليس لَهم مجيعاً،هؤالء
 ρu)Îβ 9©Οó ƒt⊥Gtγßθ#( ãtϑ£$ ƒt)àθ9äθχš 9s‹uϑy¡¡⎯£ #$!©%Ï⎪⎥š .xxãρ#( ΒÏΨ÷γßΟó ãt‹x#Uë &r9ÏŠΟí  

 =١٤ × ١٩ = ٢٦٦  
 #ρففي هذه املسألِة الكاملِة نرى أنَّ كلمةَ ..  ã x x. إىل درجٍة من الكفِر شريت ، 

 أعمق من اليت تشري إليها كلمةُ   x Ÿ2 يقل. . يف املسألِة األوىل فاُهللا تعاىل لَم:  
. . £⎯¡¡yϑu‹s9 š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. óΟßγ÷ΨÏΒ ëU#x‹tã íΟŠÏ9r& .  . إنما يقولُ،)لَيمسنهم عذاب أليم  ( 

 χ :فالذين قالوا Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢  ، ِة اِهللا تعاىلوا حقيقةَ وحدانيدحج، ولكن 
فالذي يعلم .. . فاستحق العذاب األليم، منهم من عمل ذا اجلحود كفراً أعمق،هؤالء

 وهو ذاته جلَّ وعال الذي يجازي ، هو اُهللا تعاىل، ويفِرز الصادق من الكاذِب،كلُّ ذلك
  ..على العمل

 ال يعين ،وهكذا نرى أنَّ وصف اِهللا تعاىل ِلهؤالِء دون استثناء بصيغِة الكفِر الفعليِة.. 
فالصيغةُ الفعليةُ للكفِر يف املسألِة األوىل كما . .أنهم على درجٍة واحدٍة من درجات الكفِر

. .سألِة الثانية حتملُ دالالٍت ختتلف عن تلك اليت حتملُها هذه الصيغةُ الفعليةُ يف امل،نرى



  

٣٨٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 هي العلم ، ومن املؤكِّد أنَّ أهم معايِري التفاضل هذه،وبالتايل فهؤالء يتفاضلون عن بعضهم
  ..ِبحقيقِة منهِج الرسالِة اخلامتة

 نرامها ركنني متناظرين يف ،وهاتان املسألتان الكاملتان املُكونتان لآليِة الكرميِة.. 
ويف هذا برهانٌ .. .عياِر جمموِع حروِف اجلملِة القرآنية وذلك من منظاِر م،مسألٍة واحدٍة

  . .إضايفٌّ يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسِري هذه اآلية الكرمية
 ô‰ s) ©9 t x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4   =

  . . حرفاً )٤٧( 
 β Î) uρ óΟ ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à) tƒ £⎯ ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r&  

  .. حرفاً )٤٧( = 
 :ويف يوِم القيامِة سيخاِطب اُهللا تعاىل عيسى عليه السالم خبصوِص هؤالء فيقولُ له.. 
 © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ |MΡ r& u™ |M ù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹ Ïƒ ªB $# u’ ÍhΓ é& uρ È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (    
 y7. .فيجيبه عيسى عليه السالم. . ]١١٦ :املائدة[  oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ 

}§ øŠ s9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 β Î) àMΖ ä. … çµ çF ù= è% ô‰ s) sù … çµ tG ôϑ Î= tæ 4 ãΝ n= ÷è s? $ tΒ ’ Îû © Å¤ ø tΡ Iω uρ ÞΟ n= ôã r& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ ø tΡ 4 

y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àM ù= è% öΝ çλ m; ω Î) !$ tΒ © Í_ s? ó s∆ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ ä3 −/ u‘ uρ 4 

àMΖ ä. uρ öΝ Íκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y− $ ¨Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ Ïù ( $ £ϑ n= sù © Í_ tG øŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï% §9 $# öΝ Íκ ö n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n? tã 

Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−   ]نا –ويف مصِري هؤالء . . ]١١٧ – ١١٦ :املائدةيقولُ – وهنا شاهد 
 β. .عيسى عليه السالم Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# 

ÞΟŠ Å3 pt ø: $#   ]١١٨ :املائدة[ . .فيأيت الرد:  tΑ$ s% ª! $# # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹ 4 

öΝ çλ m; ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 z© ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 

y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊇®∪ ¬! à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ £⎯ Íκ Ïù 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 

7ƒ Ï‰ s% ..  
ولو أخذنا اآلياِت الكرميةَ اليت تصور لنا حالةَ كُفِْر الذين قالوا إنَّ اَهللا هو املسيح .. 
 ، مع قوِل عيسى عليه السالم عن مصِريهم، وقولَ هؤالء، وإنّ اَهللا ثالثُ ثالثة،ابن مرمي

  . .مام مسألٍة كاملٍة يف تبياِن مصِري هؤالء لرأينا أننا أ،والرد الذي جاء على ذلك



  

٣٩٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ô‰ s) ©9 t x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ 4 ö≅ è% ⎯ yϑ sù Û Î= ôϑ tƒ z⎯ ÏΒ 

«! $# $ º↔ ø‹ x© ïχ Î) yŠ# u‘ r& β r& š Î= ôγ ãƒ yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ … çµ ¨Β é& uρ ∅ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd 3 

¬! uρ Û ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷ t/ 4 ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%  
   ٩٣٥ = ] ١٧ : املائدة[

 ô‰ s) s9 t x Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# 

û© Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# 

çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ∩∠⊄∪ ô‰ s) ©9 t x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 

7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 β Î) uρ óΟ ©9 (#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à) tƒ £⎯ ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# 

.xxãρ#( ΒÏΨ÷γßΟó ãt‹x#Uë &r9ÏŠΟí  ]١٤٢٣ = ] ٧٣  – ٧٢ : املائدة  
 ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# ( š Ï9≡ sŒ 

Ο ßγ ä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& 

šχθ à6 sù ÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ (# 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/ $# 

zΝtƒötΒ !$tΒuρ (#ÿρãÏΒé& ωÎ) (#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Ìô±ç„   
   ١٢٤٣=  ] ٣١ – ٣٠ : التوبة[ 

 β Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊇⊇∇∪ tΑ$ s% ª! $# 

# x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹ 4 öΝ çλ m; ×M≈ ¨Ψ y_ “ Ì øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù 

# Y‰ t/ r& 4 z© ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊇®∪ ¬! à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ρu#${F‘öÚÇ ρuΒt$ ùÏκÍ⎯£ 4 ρuδèθu ãt?n’4 .ä≅eÈ «x©ó™& %s‰Ïƒ7  ]١٣٩٦ = ] ١٢٠ – ١١٨ : املائدة  
٢٦٣ × ١٩ = ٤٩٩٧ =  ١٣٩٦ + ١٢٤٣ + ١٤٢٣ + ٩٣٥  

  . .ويف هذه املسألِة الكاملِة نرى توازناً بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
 ρu%s$9sMÏ #$9ø‹uγßθŠß ãã“tƒ÷í #$⌠ø⎦ß #$!« ρu%s$9sMÏ #$9Ψ¨Á|≈t“ #$9øϑy¡ÅŠxß #$/ö∅Ú #$!« (  = ٢٨٦   
 !$ 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 

„ç±ôÌ2àθχš  = ٢٨٦  
  ..ونرى أيضاً املسائلَ الكاملةَ التالية.. 



  

٣٩١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 #$Bªƒs‹äρÿ#( &rmô6t$‘uδèΝö ρu‘âδ÷6t≈ΖuγßΝö &r‘ö/t$/\$ ΒiÏ⎯ ŠßρχÂ #$!« ρu#$9øϑy¡Å‹xy #$/ö∅š ΒtöƒtΝz   
 =١٦ × ١٩ = ٣٠٤  
 )ÎΡ¯µç… Βt⎯ „ç³ôÎ8õ /Î$$!« ùs)s‰ô my§Πt #$!ª ãt=n‹øµÏ #$9øfyΨ¨πs  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  
 9©)s‰ô 2Ÿxt #$!©%Ï⎪⎥š %s$9äθþ#( )Îβ ̈#$!© δèθu #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠ø⎦ß ΒtóƒtΝz 4  = ٢٢٤   
 9s)s‰ô 2Ÿxt #$!©%Ï⎪⎥š %s$9äθþ#( )Îχ #$!© δèθu #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠ø⎦ß ΒtóƒtΟz (  = ٢٢٤   
 … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 

ΒÏ⎯ô &rΡÁ|$‘9  = ٣٧٠  
 9©)s‰ô 2Ÿxt #$!©%Ï⎪⎦t %s$9äθþ#( )Îχ #$!© Or$9Ï]ß Or=n≈Wsπ7 ¢  = ٢٤٣  
 ρu%s$9sMÏ #$9ø‹uγßθŠß ãã“tƒ÷í #$⌠ø⎦ß #$!« ρu%s$9sMÏ #$9Ψ¨Á|≈t“ #$9øϑy¡ÅŠxß #$/ö∅Ú #$!« (  = ٢٨٦  
 %s$Αt #$!ª δy≈‹x# ƒtθöΠã ƒtΖxìß #$9Á¢≈‰Ï%Ï⎫⎦t ¹Ï‰ô%èγßΝö 4  = ٢٣٠  

٨٣ × ١٩ = ١٥٧٧ = ٢٣٠ + ٢٨٦ + ٢٤٣ + ٣٧٠ + ٢٢٤ + ٢٢٤  
 مع قوِلِه ،لقرآنيِة املُصورِة لقوِلِهم هذا ووصفِه بالكفِرولو قُمنا ِبجمِع العباراِت ا.. 

⎯£ تعاىل  ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ، هؤالء أنَّ بعض نبيالذي ي 
$ tΑ مع قوِلِه تعاىل ،سيمسهم عذاب أليم s% ª! $# # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹ 4 ، 

 مع دعوِة اِهللا تعاىل هلم بالتوبِة ،يف اإلجابِة على قوِل عيسى عليه السالم يف اآلخرة
 Ÿξواالستغفاِر نتيجةَ قوِلهم هذا  sù r& šχθ ç/θ çG tƒ † n< Î) «! $# … çµ tΡρ ã Ï øó tG ó¡ o„ uρ 4 ª! $# uρ Ö‘θ à xî 

ÒΟ‹ Ïm §‘ ،ِر لقوِل عيسى عليه السالم هلقوِل اِهللا تعاىل املُصو م رداً على قوِلهم هذا مع، 
  . .لرأينا أننا أمام مسألٍة كاملة

 9©)s‰ô 2Ÿxt #$!©%Ï⎪⎥š %s$9äθþ#( )Îβ ̈#$!© δèθu #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠ø⎦ß ΒtóƒtΝz 4  ]٢٢٤  =] ١٧ : املائدة   
 9s)s‰ô 2Ÿxt #$!©%Ï⎪⎥š %s$9äθþ#( )Îχ #$!© δèθu #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠ø⎦ß ΒtóƒtΟz (  ]٧٢ :ة املائد [ 

 =٢٢٤   
 9©)s‰ô 2Ÿxt #$!©%Ï⎪⎦t %s$9äθþ#( )Îχ #$!© Or$9Ï]ß Or=n≈Wsπ7 ¢  ]٢٤٣ = ] ٧٣ : املائدة  
 ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# (   

  ٢٨٦ = ] ٣٠ : التوبة[ 
 9s‹uϑy¡¡⎯£ #$!©%Ï⎪⎥š .xxãρ#( ΒÏΨ÷γßΟó ãt‹x#Uë &r9ÏŠΟí   ]١٦٦=   ]٧٣ :املائدة  



  

٣٩٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 %s$Αt #$!ª δy≈‹x# ƒtθöΠã ƒtΖxìß #$9Á¢≈‰Ï%Ï⎫⎦t ¹Ï‰ô%èγßΝö  ]٢٣٠ = ] ١١٩ : املائدة  
 &rùsξŸ ƒtGçθ/çθχš )Î<n† #$!« ρu„o¡óGtóøÏãρΡtµç… 4 ρu#$!ª îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ  ]٢٧٨  =] ٧٤ : املائدة  
 tΑ$ s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# û© Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ 

ùs)s‰ô my§Πt #$!ª ãt=n‹øµÏ #$9øfyΨ¨πs ρuΒt'ùρu1µç #$9Ψ¨$‘â ( ρuΒt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ΒÏ⎯ô &rΡÁ|$‘9  ]٧٢ : املائدة [ 
 =٦١٠  

٢٢٦١ = ٦١٠+٢٧٨+٢٣٠+١٦٦+٢٨٦+٢٤٣+٢٢٤+٤٢٢  
١١٩ × ١٩=  ٢٢٦١  

… . .فما بني قوِل اِهللا تعاىل يف هذه املسائل..  çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# 

Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ،قوِلِه تعاىل، من جهٍة وبني    
 £⎯ ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ، وقوِلِه تعاىل  tΑ$ s% ª! $# # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ 

ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹  هؤالء،من جهٍة أُخرى مصري يكمن . . وهذا يقتضي أنَّ قولَه
… تعاىل  çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 

ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&  هؤالء يكونُ ذلك. . ال يشمل مجيع فكيف..  
⎯ لقد رأينا كيف أنَّ قولَه تعاىل ..  tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ 

’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#   ]من امل يعين ، ]٨٥ :آل عمران ينعن العاِلِمنيسلمني واملُرتد 
 اآليةَ دليلُنا وكان .. ويريدونَ عن ِعلٍم ابتغاَء غِريه،من غري املسلمني ِبحقيقِة اإلسالم يقٍني

# y. .الكرميةَ التاليةَ لَها مباشرة ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã x Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& 

tΑθ ß™ §9 $# A, ym ãΝ èδ u™ !% y` uρ àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ uΘ öθ s) ø9 $# t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#  ]٨٦ : آل عمران [ . .
 فورود كلمة  tG ö; tƒ يف ذلك، بصيغة املضارع دون املاضي هون ، له دالالتفهؤالء املعني 

  ..يهم علكانت الرباهني واحلجج املُقامةُ مهما ،يبتغونَ بشكٍل مستمر غري اإلسالِم عن علم
… وقولُه تعاىل ..  çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r& ،ِة باملسألِة قيِد الدراسةنرى فيه أنَّ ، يف املسائِل السابقِة اخلاص 
 õ8الشرك يأيت بصيغِة املضارع  Î ô³ ç„ «! $$ Î/ .. وازيةٌ للداللِة اليت رأيناها يفويف هذا داللةٌ م 
  . .مسألة ابتغاِء غِري اإلسالم



  

٣٩٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، بعد بياِنه، هو اإلصرار على ذلك واتباع غِري احلق،فالشرك املعين ِبهذه الصيغِة.. 
  . .ويف النص القرآينِّ التايل دليلٌ على ذلك

 ⎯ tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

⎯ Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™ !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ ¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øó tƒ uρ 

$ tΒ šχρ ßŠ š Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/    
  . .] ١١٦ – ١١٥ : النساء[

 ال ، حيثُ يصور اُهللا تعاىل ذلك بصيغة املضارع،فهؤالء الذين يشركون باهللا تعاىل.. 
فشركُهم هذا كان بعد بياِن . . والسبب هو أنه قد تبين هلم اهلدى،يغفَر هلم ذلك أبداً

  . . دون االهتماِم بأي جانٍب من األدلِّة والرباهني،ن على الشرك حبيث يصرو،اهلدى
     : حيثُ العبارةُ القرآنيةُ،هذه احلقيقةُ نراها واضحةً جلية يف املسألِة الكاملِة التالية.. 
 … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 

9‘$ |ÁΡ r& جزٌء منها ..  
 ¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ 

ùs)s‰Ï #$ùøItu“# )ÎOøϑ¸$ ãtàÏŠϑ¸$  ]٥٣٠ = ] ٤٨ : النساء   
 ¨β Î) ©! $# Ÿω ã Ï øó tƒ β r& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øó tƒ uρ $ tΒ šχρ ßŠ š Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ 

/Î$$!« ùs)s‰ô Ê|≅ ̈Ê|=n≈ξK /tèÏ‹‰´#  ]٥١١ = ] ١١٦ : النساء  
 … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 

ΒÏ⎯ô &rΡÁ|$‘9   ]٣٧٠ = ] ٧٢ :ائدة امل  
 9s‹uϑy¡¡⎯£ #$!©%Ï⎪⎥š .xxãρ#( ΒÏΨ÷γßΟó ãt‹x#Uë &r9ÏŠΟí   ]١٦٦ = ] ٧٣ : املائدة  

٨٣ × ١٩ = ١٥٧٧ = ١٦٦ + ٣٧٠ + ٥١١ + ٥٣٠  
⎯£ وقد رأينا أنّ العبارة القرآنية ..  ¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠ Ï9 r&  

 ،إنما تعين جزءاً منهم. . ال تعين مجيع الذين قالوا إنَّ اَهللا ثالثُ ثالثة،يف هذه املسألة الكاملة
 وميارسون جحودهم هذا يف سبيل اإلبعاِد ،وهم أولئك الذين جيحدون احلقيقةَ عن ِعلْم

 وهم املعنيون بالشرِك الوارِد ،هؤالء هم الذين لن يغفر اُهللا تعاىل هلم. .عن منهِج اِهللا تعاىل



  

٣٩٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

… رِة القرآنية يف العبا çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡ r&  . .  
  . . نرى مسألةً ختتزلُ جوهر املوضوع،ويف هذه املسألِة الكاملِة.. 
 )Îβ ̈#$!© ωŸ ƒtóøÏã &rβ „ç³ôu8x /ÎµÏ⎯  ]١٣٨=  ] ٤٨ : النساء   
 )Îβ ̈#$!© ωŸ ƒtóøÏã &rβ „ç³ôu8x /ÎµÏ⎯  ]١٣٨ = ] ١١٦ : النساء   
 … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 

ΒÏ⎯ô &rΡÁ|$‘9    ]٣٧٠ =  ]٧٢ :املائدة  
٣٤ × ١٩ = ٦٤٦ = ٣٧٠ + ١٣٨ + ١٣٨  

 بأنْ يغفر اُهللا تعاىل ،ولو أخذنا احلروف القرآنيةَ املُصورةَ ِلطَلَِب عيسى عليه السالم.. 
 لرأينا حسب معياِر جمموِع حروِف اجلملِة ، مع جوهِر جواِب اِهللا تعاىل على ذلك،ِلهؤالء
ما يزيد يف تأكيِد ِصحِة ما نذهب  ِم، أننا أمام ركنني متناظرين يف مسألٍة واحدٍة،القرآنيِة
   ..إليه
 β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $#  ]حرفاً  )٢٩(  = ] ١١٨ : املائدة   
 tΑ$ s% ª! $# # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹  ]٢٩(  = ] ١١٩ : املائدة(  
  ..حرفاً

 دليلٌ آخر على ي اِهللا ، الِقيِم العدديِة للعباراِت القرآنيِة التاليِةويف التوازِن بني.. 
  .. عن اتهاِم اآلخرين أنهم ليسوا على شيء،تعاىل للمؤمنني مبنهِجِه

 ρu%s$9sMÏ #$9øŠuγßθŠß 9sŠø¡|MÏ #$9Ζ¨Á|≈t“3 ãt?n’4 «x©ó™&  ]١٨٣ = ] ١١٣ : البقرة  
 ρu%s$9sMÏ #$9Ψ¨Á|≈t“3 9sŠø¡|MÏ #$9øŠuγßθŠß ãt?n’4 «x©ó™&  ]١٨٣=  ] ١١٣ : البقرة  
 .x‹x≡9Ï7y %s$Αt #$!©%Ï⎪⎦t ωŸ ƒtèô=nϑßθβt ΒÏW÷≅Ÿ %sθö9ÏγÎΝö 4  ]١٨٣=  ] ١١٣ : البقرة   

 ،فمن الطبيعي أن تتوازنَ القيم العدديِة ما بني العبارتني القرآنيتني األوىل والثانية.. 
ولكن البيانَ اإلهلي يتجلّى إعجازه يف توازِن كُلٍّ . .ني العبارتنيفاحلروف هي ذاتها بني هات

 y7  مع العبارِة القرآنيِة الثالثةمنهما Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 ..   
فالتناقض يكونُ حينما ال نذهب هذا املذهب الذي نذهبه يف إدراِك . .لذلك.. 
 التناقض يكونُ حينما نتهم اآلخرين بأنهم ..ِت الصور القرآنيِة اخلاصِة ذه املسألةدالال



  

٣٩٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯)  التناقض يكونُ حينما نزعم زعم اليهوِد والنصارى حينما قالوا ..ليسوا على شيء s9 

Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 ،اخلالص وكنا قد . . ألنفسنا فنحتكر
 مبيناً جلَّ وعال أنّ ، يرد علينا وعليهم، كيف أنَّ اَهللا تعاىل،رأينا يف املسألِة الكاملِة التالية

  . . وليست ألمٍة بعينها دونَ باقي األمم، وإنما باإلميان والعمل،النتيجةَ ليست باألمنيات
 (#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# ω Î) ⎯ tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 š ù= Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% 

δy$?èθ#( /çöδy≈Ζu6àΝö )Îβ 2àΖGçΟó ¹|≈‰Ï%Ï⎫⎥š  ]٤٢٧ = ] ١١١ : البقرة   
 }§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3 ⎯ tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [™ þθ ß™ t“ øg ä† ⎯ Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çµ s9 

⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθ èδ uρ 

Βãσ÷ΒÏ⎯Ö ùs'éρ'9s≈¯×Í7y ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨ¨πs ρuωŸ ƒãàô=nϑßθβt Ρt)ÉZ#  ]٨٢٧ = ] ١٢٤  – ١٢٣ : النساء   
٦٦ × ١٩ = ١٢٥٤= ٨٢٧ + ٤٢٧  

⎯  : اُهللا تعاىل يقول..ففي هذه املسألِة الكاملِة..  tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [™ þθ ß™ t“ øg ä† ⎯ Ïµ Î/ ، ومل 
 فَتركَها جلَّ وعال دونَ ختصيٍص ِلتشملَ ،) يجز ِبِه منكم أو منهممن يعملْ سوءاً ( يقل 
∅ ويقولُ تعاىل أيضاً . .اجلميع tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθ èδ uρ 

Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ ٍة دونَ غِريها بصيغٍة غري مِة بأمصِة هو العمل .. ...خصفشرطُ دخوِل اجلن  
 ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ ، اإلميانو  uθ èδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ .. أنَّ العملَ واإلميان وكنا قد رأينا كيف 

  ..مسألةٌ كاملة
 #$}Mƒϑy≈⎯Ç 4  = ١٧  ،   ، #$9øèyϑy≅ã   = ٢١   

 ٢ × ١٩=  ٣٨ = ٢١ + ١٧  
 اإلميانورأينا أيضاً أنَّ الِعلم والعملَ مها الطرف األولُ يف معادلٍة طرفُها الثاين .. 
  ..واإلسالم
 #$9øèÏ=ùΟÉ    +   #$9øèyϑy≅ã   = ٤٢=    #$}Mƒϑy≈⎯Ç 4  +  #$}M™ó=n≈ΟÞ 3   
وبصفِة اإلسالم  ،فدرجةُ تعلِّق اإلنساِن بصفِة اإلميان كاطمئناٍن باِهللا تعاىل.. 

 موازيةٌ متاماً لدرجِة تعلِّقِه بصفِة العلم اليت يرى احلقيقةَ من ،كخضوٍع ِلمراِد اِهللا تعاىل
هذا كُلُّه يحدد مدى درجِة كفِر . . وبصفِة العمل اليت يفعلُ اخلري بواسطِتها،منظاِرها

وكلُّ .. .ومدى ابتعاِدِه عنه. .رك وبالتايل مدى درجِة اقتراِب قوِلِه من الش،اإلنسان وإمياِنِه



  

٣٩٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وقد رأينا كيف أنّ املسألةَ ،وال يفصلُ به إالّ اُهللا تعاىل. .ذلك ال يحيطُ به إالّ اهللا تعاىل
  . .الكاملةَ التالية تؤكِّد هذه احلقيقة

 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ßŠ$ yδ t⎦⎫ Ï↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ }¨θ àf yϑ ø9 $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

(# þθ à2 u õ° r& ¨β Î) ©! $# ã≅ ÅÁ ø tƒ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 ¨β Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−              
   ٣١ × ١٩ = ٥٨٩ = ] ١٧ : احلج[

لِّ ما يف  وكُ، وقَوِلنا، وعمِلنا، فهو أعلم حبقيقِة إمياِننا،لذلك فاملُزكِّي هو اُهللا تعاىل.. 
  . . أكرب دليٍل على ذلك،ويف املسألِة الكاملِة التالية. .نفوِسنا
 öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù    

   ٣٤٤ = ] ٤٩ : النساء[
 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ $ tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& # Y‰ t/ r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ’ Éj1 t“ ãƒ 

Βt⎯ „o±t$!™â 3 ρu#$!ª œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ  ]٤٧٤ = ] ٢١ : النور   
 uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& ö/ ä3 Î/ øŒ Î) / ä. r' t±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# øŒ Î) uρ óΟ çFΡ r& ×π ¨Ζ Å_ r& ’ Îû Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏG≈ yγ ¨Β é& ( Ÿξ sù 

?è“t.’θþ#( &rΡà¡|3äΝö ( δèθu &ræ÷=nΟÞ /Îϑy⎯Ç #$?¨+s’#  ]٥١٢ = ] ٣٢ : النجم  
٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠ = ٥١٢ + ٤٧٤ + ٣٤٤  

 أرى بياناً جيعلُ فارق اإلمياِن والِعلِْم والعمِل والقرىب من اِهللا تعاىل :٨٤س 
 بني متبعي – أحياناً – أكرب منه ، بني متبعي الرسالِة الواحدة،واخلضوِع له جلّ وعال

 حينما ال يعلَم متِبعو الرساالِت اُألخرى – طبعاً –هذا . .الرساالِت السماويِة املختلفة
  ..حقيقةَ الرسالِة اخلامتة

 ..درجات والنفاق والشرك دٍة ،فالكفرحدِبِعي ِرسالٍة متاً ِبمكلٌّ منها ليس خاص 
 درجات ليست خاصةً مبتبعي رسالٍة  كما أنَّ اإلميانَ واخلالص ِهللا تعاىل،دون غِريها

  . .محددٍة دون غِريها
إنين أرى يف هذا البيان أنّ حمور املعايِري اليت تحدد الدرجةَ اليت يِقف فيها .. 

 وبفطرِته النقية ، يتعلَّق كثرياً بإنسانيِة اإلنسان،اإلنسانُ على سلَِّم خالِصِه هللا تعاىل
ألديانُ ِلتحِملَ هذه الِفطرةَ الطاهرةَ درجاٍت أكرب حنو اخلِري والسمو  وتأيت ا،الطاهرة

  . .جبوهِر إنسانيِة اإلنساِن وفق ما يريده اهللا تعاىل



  

٣٩٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 على سلَِّم – للعمِل ذاِته – أين موِقع الرسالِة اخلامتِة ومتبعيها :السؤال اآلن.. 
  ..ألخرى ومتبعيها ؟   مقارنةً مع الرساالت ا،اخلالِص ِهللا تعاىل

 فإنَّ خالص ،كما أنَّ الرساالِت السماويةَ تدرجت تصاعدياً باتجاِه الرسالِة اخلاِتمِة.. 
 يتدرج أيضاً درجاٍت تتعلَّق بعلِمِهم وإخالِصِهم وخضوِعهم ،البشِر داخلَ كلِّ رسالٍة

 ..على حقيقِة الرسالِة اخلاِتمة ويقٍني بعلٍمهذا طبعاً حينما ال يقفونَ . .وخالِصهم ِهللا تعاىل
 وإالَّ ،وجب عليهم اتباعها ،وأيقنوا مبعجزِتها كَونها من عند اهللا تعاىلفلو علموا حقيقتها 

  .. وبالتايل اتصفوا ِبصفِة الكفر،يكونونَ قد جحدوا احلقيقةَ اليت علموها
 هذه الدرجات من خالِل وصِف وكنا قد رأينا كيف أنَّ القرآنَ الكرمي يشري إىل

 ، ما بني وصفِه ِبها بصيغة املضارع، ختتلف درجةُ املوصوِف ا،املسائِل املعنيِة ِبِصيٍغ ِفعليٍة
  .. وقد رأينا ذلك يف مسأليت الكفر والشرك،وما بني وصِفِه ِبها ِبصيغة املاضي

 يعين أنَّ هذا ،يِة بالنسبِة ِلمسألٍة ماووصف القرآِن الكرِمي لإلنساِن بالصيغِة االمس.. 
ويف . . لدرجٍة ال خترج فيها أعمالُه عن إطاِر هذه الصفة،اإلنسانَ بات متِصفاً ذه الصفة
  . .املسألِة الكاملِة التالية بيانٌ يف ذلك

 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/ ( 

ρuΒÏ⎯ô δy≈¯σàωI™Ï Βt⎯ ƒãσ÷ΒÏ⎯ß /ÎµÏ⎯ 4 ρuΒt$ †sgøsy‰ß /Î↔t$ƒt≈FÏΖu$! )Îω #$9ø6x≈Ïãρβt  ]٤٧ : العنكبوت [ = 
٢٦ × ١٩ = ٤٩٤  

 جيحدون بشكٍل مستمر آياِت اِهللا ،فهؤالء الكافرون املوصوفون ذه الصفة.. 
  ..تعاىل

 ..اإلنساِن ي قَلْبَأل بالكفروتمأنْ ي هاِهللا تعاىل،مِكن فيجحد بشكٍل كامٍل منهج ، 
 ãولذلك نرى ورود كلمِة  Ïù% s3 ø9 $# جموعٍة من البشِر أن . . يف كتاِب اهللا تعاىلوميكن ِلم

⎪⎥ š ولذلك نرى ورود كلمة ،جتحد بشكٍل كامٍل منهج اِهللا تعاىل Í Ï≈ s3 ø9 $#  يف كتاِب 
 – فَيوصفُون ،وميكن موعٍة من البشر أنْ تتكاملَ ِصفَةُ اإلميان يف قلوِبِهم. .اهللا تعاىل

⎫⎥ š ولذلك نرى ورود كلمة ، ِبهذه الصفة–كمجموعٍة  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  يف كتاِب اِهللا 
  ..تعاىل



  

٣٩٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..ِملَ صفةَ اإلمياِن بكلِّ جواِنِبها. .ولكنحِلقَلِْب إنساٍن أن ي مكنى ولذلك نر. .ال ي
. . إالَّ مرة واحدة ترد فيها ِصفةً ِهللا تعاىل، عدم وروِد كلمِة املؤمن– يف القرآِن الكرمي –

  .                        .فهذه الصفةُ ال تكتملُ إالَّ هللا تعاىل
 #$9øϑßσ÷ΒÏ⎯ß   =١٩  

تضعه محصلةُ  حبيثُ ، تابعةٌ التصاِفِه بعدِة معايري،فدرجةُ خالِص اإلنساِن ِهللا تعاىل.. 
وكنا قد رأينا مسألةً .. .هذه املعايِري يف الدرجِة اليت يستحقُّها على سلَّم اخلالِص ِهللا تعاىل

    .. والكفر، واإلسالم، اإلميانُ: عناصرها،كاملةً
 #$}Mƒϑy≈⎯Ç 4  = ١٧،،  #$}M™ó=n≈ΟÞ 3   =٢٥،،  #$9ø6àøt   =٣٤  

٤ × ١٩ = ٧٦=  ٣٤ + ٢٥ + ١٧  
فخضوع اإلنساِن . .فعلى حموِر هذا املعياِر يتحدد وجه من أوجِه خالِص اإلنسان.. 
 هوالتزام ) هيكونُ ناجتاً عن إميان،إنْ كان عن عقيدٍة سليمة وطمأنينة) إسالم ، ويدفع 

 وإن كان خضوعاً عن عقيدٍة غِري سليمٍة. .اإلنسانَ باالتجاِه اإلجيايب على سلِّم اخلالص
 ويدفع اإلنسانَ باالتجاِه السليب على سلِّم ، يكونُ ناجتاً عن كفر،وعن جحوٍد باحلقيقة

  ..اخلالص
         

،،
                                                                         +         -                                
   

 ، العلم:عناصرها. .ورأينا أنَّ هناك مسألةً كاملةً موازيةً هلذه املسألِة الكاملة.. 
  . . الكفر،العمل

 #$9øèÏ=ùΟÉ    = ٢١، ،   #$9øèyϑy≅ã   = ٢١، ، #$9ø6àøt  = ٣٤  
٤ × ١٩ = ٧٦ =  ٣٤ + ٢١ + ٢١  

فكلُّ صفٍة منهما تؤدي إىل . . نرى توازناً بني الكفِر والنفاق،ويف كتاِب اِهللا تعاىل.. 
  .   .اُألخرى

 #$9ø6àøt   =٣٤ =  #$9ΖiÏx$−É   



  

٣٩٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  : النفاق، العمل، العلم:نظاروبالتايل بإمكاننا أن ننظر إىل هذه املسألِة الكاملِة من م.. 
 #$9øèÏ=ùΟÉ    = ٢١، ،  #$9øèyϑy≅ã   = ٢١،  ، #$9ΖiÏx$−É  = ٣٤  

٤ × ١٩ = ٧٦  = ٣٤ + ٢١ + ٢١  
فبمقداِر . .وعلى حموِر هذا املعيار يتحدد وجه من أوجه خالِص اإلنساِن ِهللا تعاىل.. 

جاِه احلقيقِة اليت يعلممبقداِر ما يسمو على سلِّم خالِصه هللا تعاىل،هاما يعملُ اإلنسانُ بات . .
ومبقداِر ما ينافق ويعملُ بنقيض احلقيقِة اليت يعلمها مبقداِر ما يهبط على سلّم خالِصه هللا 

  .. وبالكفر، يتصف بالنفاِق– يف هذه احلال – ألنه ،تعاىل
א א א،א

                                                                       +          -                                 
         

 الروح :عناصرها. .ونرى يف كتاِب اِهللا تعاىل مسألةً موازيةً للمسألتني السابقتني.. 
                                                                    .           .والشرك

 #$9”ρyß  =  ٣٤، ، #$9³eÅ÷8x  = ٤٢  
٤ × ١٩ = ٧٦ = ٤٢ + ٣٤  

 والقرىب منه ،فقد رأينا كيف أنَّ الروح يف كتاِب اِهللا تعاىل يعين الصلةَ مع اِهللا تعاىل.. 
 ونتيجةَ االبتعادِِ عِن الشرِك ، اخلاِلِص ِهللا تعاىلوهذا يكونُ نتيجةَ العمِل. .جلَّ وعال

  . .ِبمختلَِف أشكاِلِه
السمو على يعين  وبالتايل ،فكسب الصلِة مع اِهللا تعاىل يعين امتالك مزيٍد من الروح.. 

ايل  وبالت، يعين فقدانَ الصلِة مع اِهللا تعاىل،واإلشراك باِهللا تعاىل. .سلِّم اخلالِص ِهللا تعاىل
  .. واهلبوطَ على سلِّم اخلالِص ِهللا تعاىل ،خسرانَ الروِح

א אא א א
א( א()א )א

          +                                                                        -          
  



  

٤٠٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ألنها منهج ،وكلُّ رسالٍة مساويٍة كانت تمثِّلُ يف عصِرها سقف اخلالِص ِهللا تعاىل.. 
 فالدين الذي ، بعيدةً عن يد التحريف– يف عصِرها – وألنَّ الشعائر كانت ،ذلك العصر

 وعبادته من خالِل شعاِئر يحددها اُهللا ، هو اخلضوع الكاملُ ِهللا تعاىل، اُهللا تعاىليريده
أما بعد نزوِل . .وحني ذلك يكون سقف اخلضوِع هللا تعاىل كامالً مائة باملائة. .تعاىل

 فإنَّ ، قياِم الساعة وأرادها للبشريِة مجعاء إىل، اليت تعهد اُهللا تعاىل حبفِظها،الرسالِة اخلاِتمِة
 يكونُ من خالِل الرسالِة اخلامتة اليت مل ولن ،سقف االلتزاِم مبنهِج اِهللا تعاىل مائة باملائة

  . . ألنَّ اَهللا تعاىل تكفّلَ حبفِظها،تحرف
 )Îβ ̈#$!$eÏ⎪⎥š ãÏΨ‰y #$!« #$}M™ó=n≈ΟÞ 3  ]١٠٠ = ] ١٩ : آل عمران  

 فيمِكنهم أن يرتقوا على سلّم اخلالِص ، الرسالِة اخلامتِةأما الذين ال يعلمونَ حقيقةَ.. 
 ولكن ضمن سقٍف أقل ِمن سقِف خالِصهم فيما لو اتبعوا منهج الرسالِة ،ِهللا تعاىل
  . .وقد رأينا كيف أنَّ املسألةَ الكاملةَ التالية تؤكّد هذه احلقيقة. .اخلامتة
 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u™ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z ö yz Ν ßγ ©9 4 ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ ç sY ò2 r& uρ 

#$9øx≈¡Å)àθβt  ]١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ] ١١٠ : آل  عمران  
 حني ذلك – ألنهم ،فأهلُ الكتاب لو اتبعوا منهج الرسالِة اخلامتِة لكانَ ذلك خرياً هلم.. 

ولكن . .لذي يعملونه يف منهجهم للعمِل ذاتهِِ ا، سيصعدونَ على سلّم اخلالص درجاٍت أعلى–
  .. منهم املؤمنون ضمن إطاِر منهِجهم،الذين ال يعلمونَ منهم حقيقةَ الرسالِة اخلامتة

وكالمنا هذا ال يعين أنَّ مجيع متِبِعي منهِج الرسالِة اخلامتِة أفضلُ من غِريهم من .. 
الذين ال ( ساالِت اُألخرى فهناك الكثريون من متبعي الر. .متبعي الرساالِت اُألخرى
 يصعدون على سلّم اخلالص ِهللا ، ) ومعجزِتها الرسالة اخلامتةمنهِجيقفون بعلٍم على حقيقِة 

  أعلى من الدرجات اليت يسمو ا بعض متبعي – يف إطار منهجهم –تعاىل درجاٍت 
عمِل السوِء  ل– وبسبِب استحقاِقهم عقاباً ، بسبب جحوِدهم بأحكاِمها،الرسالة اخلامتة

فقد رأينا كيف أنَّ . . أكرب من العقاب الذي يستحقّه متبعو الرساالِت األخرى–ذاته 
  ..العملَ بنقيِض العلِم هو جحود يزداد مبقداِر ازدياِد معرفِة احلقيقة

 ، نرى أنَّ احلواريني الذين اختاروا منهج اِهللا تعاىل عن علم:فعلى سبيل املثال.. 
دوا على إسالِمهم، اهللا تعاىلوكانوا أنصارفيها ، وأشه ضاعفم يف مرتبٍة يهوضعوا أنفُس 



  

٤٠١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يرتب عليهم عذاباً ال يعذِّبه ،ولذلك فإنّ الكفر بالربهان الذي طلبوه. .الثواب والعقاب
م فزيادةُ ِعلِْمِه. . فيما لو كفروا بعد رؤيِتهم هلذا الربهان،اُهللا تعاىل ألحٍد من العاملني

 تزيد يف الوقِت ، واليت تزيد من ثواِبهم حني العمل مبقتضى هذه احلقيقة،ورؤيِتِهم ِللحقيقِة
  . .ذاِتِه من عقاِبِهم حني العمل بنقيِض هذه احلقيقِة اليت عِلموها

 š^$ s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! $# $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ ô‰ yγ ô© $# uρ $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ∩∈⊄∪ 

!$ oΨ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u™ !$ yϑ Î/ |M ø9 t“Ρ r& $ oΨ ÷è t7 ¨? $# uρ tΑθ ß™ §9 $# $ oΨ ö; çF ò2 $$ sù yì tΒ š⎥⎪ Ï‰ Îγ≈ ¤±9 $#   
   ٥٤٤ = ] ٥٣ – ٥٢ : آل عمران[ 

 %s$9äθþ#( ™u#ΒtΨ¨$ ρu#$−ôκp‰ô /Î'rΡ¯Ψo$ Βã¡ó=Îϑßθβt  ]١٣٢ = ] ١١١ : املائدة   
 %s$Αt #$:øtpθu#‘Íƒ•θβt Υwtø⎯ß &rΡÁ|$‘â #$!« (  ] ١٣٧ =  ]١٤ :الصف   
 tΑ$ s% ª! $# ’ ÎoΤ Î) $ yγ ä9 Íi” t∴ ãΒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ( ⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ß‰ ÷è t/ öΝ ä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤ Î* sù … çµ ç/ Éj‹ tã é& $ \/# x‹ tã Hω 

&éãt‹jÉ/çµç…ÿ &rnt‰Y# ΒiÏ⎯z #$9øèy≈=nϑÏ⎫⎦t  ]٤٦٠ = ] ١١٥ : املائدة  
٦٧ × ١٩ = ١٢٧٣ = ٤٦٠ + ١٣٧ + ١٣٢ + ٥٤٤  

 العملَ ذاته يضع العاملَ به يف درجٍة ختتلف عن الدرجِة اليت يصلُ وهكذا نرى أنَّ.. 
 أم يف ساحِة ، سواٌء كان ذلك يف ساحِة الثواب،إليها غريه نتيجةَ قياِمه ذا العمل

وذلك يعود إىل اقتراِب الرسالِة اليت ينتمي إليها من حقيقِة اإلمياِن واخلضوِع ِهللا . .العقاب
 وإىل درجِة اإلمكانياِت ، وإىل درجِة امتالِء نفِسِه بالروح،ِة ِعلِْمِه باحلقيقة وإىل درج،تعاىل

 حيثُ يوفِّي جلّ وعال كلَّ ،وكلُّ ذلك يعلمه اُهللا تعاىل ِعلماً مطلقاً. .املُتاحِة بني يديه
  ..يقولُ تعاىل. .إنساٍن عملَه دونَ ظلم

 9e≅ à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ £ϑ ÏiΒ (#θ è= Ïϑ tã 4 $ tΒ uρ š •/ u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã šχθ è= yϑ ÷è tƒ    
   ٢٤٣ = ] ١٣٢ : األنعام[

 9e≅ à6 Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘ yŠ $ −Ι ÊeΕ (#θ è= ÏΗ xå ( öΝ åκ u Ïjù uθ ã‹ Ï9 uρ öΝ ßγ n=≈ uΗ ùå r& öΝ èδ uρ Ÿω tβθ çΗ s> ôà ãƒ    
  ٢٥١ = ] ١٩ : األحقاف[

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٥١ + ٢٤٣  
بعيداً عن حسابات جزاء األجر     ( ته   والذي يجزى به ذا    ،فالعمل الذي يعمله اإلنسان   

يجزى به اإلنسان حسب حقيقة     ) بالعمل املتعلّقة بالقاسم املشترك ما بني مجيع الرساالت         



  

٤٠٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 الذي  ، والقاسم املشترك بني اجلميع هو العمل      ،األحكام اليت حيملها املنهج الذي يعتقد به      
 ..ابهفكلٌّ يحاسب حسب كت. .يوضع يف ميزان كتاب كلِّ أمة

 3“ t s? uρ ¨≅ ä. 7π ¨Β é& Zπ uŠ ÏO% y` 4 ‘≅ ä. 7π ¨Β é& #© tç ô‰ è? 4’ n< Î) $ pκ È:≈ tG Ï. tΠ öθ u‹ ø9 $# tβ ÷ρ t“ øg éB $ tΒ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è= yϑ ÷è s?   

    ]٢٨ :اجلاثية[                                                                                      
 واليت تصور ،من املسألة الكاملة السابقة  9e≅à6Ï9uρ ×M≈y_u‘yŠ $£ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4 والعبارة القرآنية 
  .. من هذه اآلية الكرمية ‘≅ä. 7π̈Βé& #©tçô‰è? 4’n<Î) $pκÈ:≈tGÏ.  تتوازن مع العبارة ،جوهر هذه املسألة

 ρu9Ï6à≅e9 Šy‘u_y≈M× ΒiÏϑ£$ ãtϑÏ=èθ#( 4  = ١٠٦  
 .ä≅‘ &éΒ¨π7 ?è‰ôçt©# )Î<n’4 .ÏGt≈:Èκp$  = ١٠٦  
وملَّا كانت املناهج املختلفة متفاوتة يف احلق ويف اقتراـا          . .فكلٌّ يحاسب على كتابه   

  . . ما بني منهٍج وآخر، فإنه للعمل ذاته درجات خمتلفة،من مراد اهللا تعاىل
لِة  ال يكونُ إالَّ من خالِل الرسا، مائة باملائة،وهكذا نرى أنَّ سقف اخلالِص.. 
 والذي يمثلُ سقف ،فالدين عند اِهللا تعاىل. . دونَ أن يعين ذلك احتكار اخلالص،اخلامتة
ونرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ اليت تصور لنا سقف . .. هو اإلسالم، مائة باملائة،اخلالص

  .. مائة بالضبط، قيمتها العددية، مائة باملائة،اخلالِص عند اِهللا تعاىل
 )Îβ ̈#$!$eÏ⎪⎥š ãÏΨ‰y #$!« #$}M™ó=n≈ΟÞ 3   ]١٠٠ =  ]١٩ :آل عمران  

  ١٠٠=   )Îβ ̈#$!$eÏ⎪⎥š ãÏΨ‰y #$!« #$}M™ó=n≈ΟÞ 3  :אא  
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٤٠٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كلٌّ حسب عمِلِه ،جاٍت على سلَِّم اخلالص هللا تعاىل ما دام الناس در:٨٥س 
 شريطةَ عدِم ِعلِْم أصحاِب تلك الرساالت ِبحِقيقَِة منهِج ،داخلَ إطاِر منهِج رسالِته

وما دام ِعلْم اإلنسان ِبمنهِج الرسالِة اخلامتة يوِجب عليه اتباع . .الرسالِة اخلامتة
 أم من أصحاِب ، سواٌء كان من املسلمني، منه أي ديٍن آخر وإالّ فلن يقبلُ،منهِجها

وذلك ِمما ندِركُه من . .الرساالت اُألخرى الذين علموا حقيقةَ منهِج الرسالة اخلامتة
⎯  ..دالالِت قوِله تعاىل tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ⎯ n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $#   ]جبزاِء اإلنسان يف اآلخرة. . ]٨٥ :آل عمران يتعلَّق ؤالُ . .هذا كُلُّهالس
 ، سواٌء من املسلمني،ما هو اجلزاُء الدنيوي للمرتدين عن منهِج الرسالِة اخلامتة. .اآلن

  .. عنهاحقيقةَ منهجها وأعرضوا وأيقنوا أم من أصحاِب الرساالت اُألخرى الذين عِلموا 
 ..هالقلب،إميانُ اإلنساِن وكُفْر هعلى حقيقِة إميان اإلنسان إالّ اُهللا ، ساحت وال يشهد 
 ال بد أن يكونَ اختيار اإلنسان ، يف احلياِة الدنيايمتِحن اُهللا تعاىل اإلنسانَوحينما . .تعاىل

 وأن يعاقب العاصي على ،طيع على طاعِتِه وإالَّ فال معىن ألن يثاب املُ،لعقيدِته اختياراً حراً
  .. وقد بين اُهللا تعاىل هذه احلقيقةَ يف الكثِري من آياِت كتاِبه الكرمي،معصيِتِه

 وعلى ،ولو أخذنا العباراِت القرآنيةَ اليت تلقي الضوَء على حقيقِة املُرتدين.. 
 وأنها يف الدنيا ،وبتهم هي من عنِد اِهللا تعاىل تبين لنا أنَّ عق، لرأينا مسألةً كاملةً،مصِريِهم

هونهم اُهللا تعاىل وحيبحبم بقوٍم آخرين ياستبدالَ اِهللا تعاىل لَه ال تتجاوز. .  
 ⎯ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû 

#$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅtοÍ ( ρu&éρ'9s≈×̄Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9Ζ$̈‘Í ( δèΝö ùÏŠγy$ zy≈#Î$àρχš  ]٦٢١  =] ٢١٧ : البقرة   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† 

ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ A' ©! ÏŒ r& ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† 

9sθöΒtπs ωI←ÍΟ5 4  ]٧٦٩ = ] ٥٤ : املائدة  
 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ‘‰ s? ö‘ $# #’ n? tã Ο Ïδ Ì≈ t/ ÷Š r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t7 s? ÞΟ ßγ s9 ” y‰ ßγ ø9 $#   ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

tΑ §θ y™ öΝ ßγ s9 4’ n? øΒ r& uρ óΟ ßγ s9 ∩⊄∈∪ š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ä9$ s% š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ èδ Ì x. $ tΒ š^ ¨“ tΡ ª! $# 

öΝ à6 ãè‹ ÏÜ ãΖ y™ ’ Îû ÇÙ ÷è t/ Ì øΒ F{ $# ( ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ óΟ èδ u‘# u ó  Î) ∩⊄∉∪ y# ø‹ s3 sù # sŒ Î) ÞΟ ßγ ÷F ©ù uθ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# 



  

٤٠٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

šχθ ç/ Î ôØ tƒ óΟ ßγ yδθ ã_ ãρ öΝ èδ t≈ t/ ÷Š r& uρ ∩⊄∠∪ š Ï9≡ sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ãè t7 ¨? $# !$ tΒ xÝ y‚ ó™ r& ©! $# (#θ èδ Ì Ÿ2 uρ 

‘ÍÊôθu≡Ρtµç… ùs'rmô7tÝx &rãôϑy≈=nγßΟó  ]١٤٤١=  ] ٢٨ – ٢٥ : حممد  
١٤٩ × ١٩ = ٢٨٣١ = ١٤٤١ + ٧٦٩ + ٦٢١  

ولو أخذنا اآليتني الكرميتني اللتني تصفان لنا حقيقةَ املرتد وسبب ارتدادِه وجزاَءه .. 
  . . كرميٍة تبين لنا أنه ال إكراه يف الدين لرأينامها تتكامالن مع آيٍة،يف اآلخرة
 ⎯ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû 

#$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅtοÍ ( ρu&éρ'9s≈×̄Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9Ζ$̈‘Í ( δèΝö ùÏŠγy$ zy≈#Î$àρχš   ]٦٢١ =  ]٢١٧ :البقرة   
 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ‘‰ s? ö‘ $# #’ n? tã Ο Ïδ Ì≈ t/ ÷Š r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t⎦ ¨⎫ t7 s? ÞΟ ßγ s9 ” y‰ ßγ ø9 $#   ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

™yθ§Αt 9sγßΝö ρu&rΒø?n’4 9sγßΟó  ]٣٧٣ = ] ٢٥ : حممد  
  Iω oν# t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ 

/Î$$!« ùs)s‰Ï #$™óGtϑô¡|7y /Î$$9øèãóρuοÍ #$9øθâOø+s’4 ωŸ #$ΡÏÁ|$Πt ;mλo$ 3 ρu#$!ª œxÿÏ‹ìì æt=Î⎧Λî  ]٢٥٦ : البقرة [ 
= ٧٣٥   

٩١ × ١٩ = ١٧٢٩ = ٧٣٥ + ٣٧٣ + ٦٢١  
  ⎯tΒuρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯ÏµÏΖƒÏŠ ôMßϑuŠsù uθèδuρ ÖÏù%Ÿ2  إننا نرى أنَّ اهللا تعاىل يقول .. 

  Νä3ΖÏΒ   فكلمة ،هي يرتد عن اإلسالم إىل ديٍن غريوهذا نص صريح يف وصِف املُسلم الذ
وهذا النص صريح يف وصِف بقاِء هذا املُرتد على ارتداِده حىت  ..واضحةٌ وجليةٌ يف ذلك

 ôM فالعبارةُ القرآنيةُ ،موته ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2  ةٌ يف ذلك ووهذه العبارةُ . .اضحةٌ وجلي
⎯ القرآنيةُ  tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2   جزٌء – كما نرى – هي 

 وال نرى يف ،تصور مسألةَ االرتداد على كامل مساحِة كتاِب اهللا تعاىلمن مسألٍة كاملٍة 
كلُّ ذلك يؤكّد أنَّ الروايات اليت يذكر فيها قتلُ املرتد ... ..هذه املسألِة أي عقوبٍة دنيوية

 مل يسمع ا على  وأنه ، هي روايات ملفّقةٌ على الرسول ،رِد كونه مرتداً
  ..اإلطالق
 مسألةٌ نراها جليةً ، وعلى اعتناِق عقيدٍة ما،ومسألةُ عدِم إكراه الناس على اإلميان.. 

  . .املة التاليةيف املسألِة الك



  

٤٠٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 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 

ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š  ]٣٧٠ = ] ٩٩ : يونس   
 ρu%è≅È #$9øsy,‘ ΒÏ⎯ ‘§/nÎ3äΟó ( ùsϑy⎯ ©x$!™u ùs=ù‹ãσ÷ΒÏ⎯ ρuΒt∅ ©x$!™u ùs=ù‹u3õàö 4  ]٢٩ :كهف ال [ 

 =٢٥٧  
٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٢٥٧ + ٣٧٠  

  . .ويف داخِل هذه املسألِة نرى مسألةً كاملةً.. 
 ρu9sθö ©x$!™u ‘u/•7y ψUΒt⎯z Βt⎯ ûÎ’ #${F‘öÚÇ 2à=γßΝö dsΗÏŠè·$ 4  = ١٩٨  
 ùsϑy⎯ ©x$!™u ùs=ù‹ãσ÷ΒÏ⎯ ρuΒt∅ ©x$!™u ùs=ù‹u3õàö 4  = ١٦٣   

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ١٦٣ + ١٩٨  
  . . واملسألةُ الكاملةُ التاليةُ تؤكِّد هذه احلقيقة..
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4  ]٢٢٧ = ] ٢٥٦ : البقرة  
 &rùs'rΡM| ?è3õÌνç #$9Ζ¨$¨} myL®©4 ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š  ]١٧٢ = ] ٩٩ : يونس  

٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ١٧٢ + ٢٢٧  
 ولو أخذنا العباراِت القرآنيةَ املُصورةَ ِلحريِة اإلنساِن واستقالليِة مشيئِتِه يف اتباِع ..

 وأنه بعدِم اإلكراه يتبني ، مع العبارِة القرآنيِة املُصورِة ِلعدِم اإلكراه يف الدين،منهِج اِهللا تعاىل
  . .ق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر تصد،لرأينا أننا أمام مسألٍة كاملٍة. .الرشد من الغي
 ùsϑy⎯ ©x$!™u #$Bªƒs‹x )Î<n’4 ‘u/nÎµÏ⎯ ™y6Î‹ξ¸  ]١٥٣ = ] ١٩ : املزمل   
 9Ïϑy⎯ ©x$!™u ΒÏΖ3äΟó &rβ ƒtGt)s‰£Πt &rρ÷ ƒtGt'rz¨t  ]١٦٠ = ] ٣٧ : املدثر   
 ùsϑy⎯ ©x$!™u Œs2Ÿtνç…  ]٨٥ = ] ٥٥ : املدثر   
 ùsϑy⎯ ©x$!™u #$Bªƒs‹x )Î<n’4 ‘u/nÎµÏ⎯ ™y6Î‹ξW  ]١٥٣ = ] ٢٩ : اإلنسان   
 ùsϑy⎯ ©x$!™u #$Bªƒs‹x )Î<n’4 ‘u/nÎµÏ⎯ Βt↔t$/¹$  ]١٣٥ = ] ٣٩ : النبأ   
 ùsϑy⎯ ©x$!™u Œs.xtνç…  ]٨٥ = ] ١٢ : عبس   
 9Ïϑy⎯ ©x$!™u ΒÏΖ3äΝö &rβ „o¡óGt)É⎧Λt  ]١١٣ =  ]٢٨ : التكوير   
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  



  

٤٠٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu%è≅È #$9øsy,‘ ΒÏ⎯ ‘§/nÎ3äΟó ( ùsϑy⎯ ©x$!™u ùs=ù‹ãσ÷ΒÏ⎯ ρuΒt∅ ©x$!™u ùs=ù‹u3õàö 4   ]٢٩ :الكهف[  
 =٢٥٧  

٢٥٧ + ٢٢٧ + ١١٣ + ٨٥ + ١٣٥ + ١٥٣ + ٨٥ + ١٦٠ + ١٥٣ = 
٧٢ × ١٩ = ١٣٦٨  
 ..ِم إكراِه الناِس على اإلميانوما بنيدوبني الدعوِة إىل سبيِل اِهللا تعاىل باحلكمِة ، ع 

  . . تؤكِّد حريةَ اإلنسان يف اعتقاِده،لةٌ كاملةٌأ مس،واملوعظِة احلسنة
 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 

ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š   ]٣٧٠ =  ]٩٩ :يونس   
 äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 

)Îβ ̈‘u/−7y δèθu &rãô=nΟÞ /Îϑy⎯ Ê|≅ ̈ãt⎯ ™y6Î‹#Î&Ï⎯ ( ρuδèθu &rãô=nΟÞ /Î$$9øϑßγôGt‰Ï⎪⎦t  ]٦٣٧  =] ١٢٥ :حل الن  
٥٣ × ١٩ = ١٠٠٧ = ٦٣٧ + ٣٧٠  

 تبين لنا أنَّ حريةَ ،واآليةُ األوىل من هذه املسألِة الكاملِة تدخلُ يف مسألٍة كاملٍة.. 
 شريطةَ ، بالِبر والِقسط معهم من التعامِلمينع ال ، مع اآلخرين يف ذلك واالختالفاملُعتقِد

اعدِم قتاِل اآلخرين لنا يف ديِننا من دياِرنا وعدِم إخراِجن. .  
 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 

ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š   ]٣٧٠ =  ]٩٩ :يونس   
 ω â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟ èδρ • y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ∩∇∪ $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ä39 pκ ÷] tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# 

öΝ ä.θ è= tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# Ο à2θ ã_ t ÷z r& uρ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρ ã yγ≈ sß uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å_# t ÷z Î) β r& öΝ èδ öθ ©9 uθ s? 4 ⎯ tΒ uρ 

ƒtFtθu;°λçΝö ùs'éρ'9s≈¯×Íš δèΝã #$9à©≈=Îϑßθβt  ]١٢٢٦ = ] ٩ – ٨ : املمتحنة  
٨٤ × ١٩ = ١٥٩٦ = ١٢٢٦ + ٣٧٠  

 هو حصراً للذين ،وتأكيد اِهللا تعاىل على أنَّ النهي عن ِبر اآلخرين والقسِط إليهم.. 
 اآليِة الثالثِة من املسألِة السابقِة مسألةً  نراه يف كوِن،قاتلونا يف ديِننا وأخرجونا من دياِرنا

  . .كاملة



  

٤٠٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ä39 pκ ÷] tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ ä.θ è= tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# Ο à2θ ã_ t ÷z r& uρ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ 

(#ρ ã yγ≈ sß uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å_# t ÷z Î) β r& öΝ èδ öθ ©9 uθ s? 4 ⎯ tΒ uρ öΝ çλ °; uθ tF tƒ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 $#   
  ٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ] ٩ : املمتحنة[ 

 يتكاملُ مع عدِم إكراه ،وعدم ِي اِهللا تعاىل لنا عن ِبر اآلخرين والقسِط إليهم.. 
 ومع ، ومع الدعوِة إىل سبيِل اهللا تعاىل باحلكمة واملوعظِة احلسنة،اآلخرين على املُعتقد

  . . باليت هي أحسن– مهما كان –جداِل اآلخر 
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  
 äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& 4 

)Îβ ̈‘u/−7y δèθu &rãô=nΟÞ /Îϑy⎯ Ê|≅ ̈ãt⎯ ™y6Î‹#Î&Ï⎯ ( ρuδèθu &rãô=nΟÞ /Î$$9øϑßγôGt‰Ï⎪⎦t   ]٦٣٧  = ]١٢٥ :النحل  
 ω â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟ èδρ • y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ∩∇∪ $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ä39 pκ ÷] tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# 

öΝ ä.θ è= tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# Ο à2θ ã_ t ÷z r& uρ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρ ã yγ≈ sß uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å_# t ÷z Î) β r& öΝ èδ öθ ©9 uθ s? 4 ⎯ tΒ uρ 

ƒtFtθu;°λçΝö ùs'éρ'9s≈¯×Íš δèΝã #$9à©≈=Îϑßθβt   ]١٢٢٦ =  ]٩ – ٨ :املمتحنة  
١١٠ × ١٩=  ٢٠٩٠ = ١٢٢٦ + ٦٣٧ + ٢٢٧  

 وأنَّ احلساب ، نرى أنَّ حريةَ املُعتقِد مصونةٌ يف اإلسالم،بعد كُلِّ هذا البيان.. 
 ما دام املُرتد ، غري واِرٍد يف كتاِب اِهللا تعاىل،الدنيوي من ِقبِل املُسلمني ِلمن يرتد عن ديِنِه

 بغىن عن الكافرين الذين ال إنَّ اإلسالم.. ... وال يخِرجنا من دياِرنا،ال يقاِتلُنا يف ديننا
بل إنَّ فرز هؤالء وإخراجهم من املُجتمِع اإلسالمي هو ِلصاِلح املُجتمع .. .يريدونَ احلقيقة

  . .اإلسالمي
. . يتبين الرشد من الغي، وبعدِم إكراِه اإلنساِن على ديٍن محدٍد،فبحريِة املُعتقَد.. 
من قوِله تعاىل وهذا ما ن دِركُه Iω oν# t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰ s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 .. فبعدِم 

من الغي شدالر ناإلكراه يتبي،من الغي شدالر فال يتبني وبالتايل باإلكراه ختتلطُ األمور ، 
  .. والرشد غياً،وبالتايل نرى الغي رشداً

لكن كيف توفِّق بني ما وصلْت إليه ِمن حريِة عقيدِة اإلنسان دخوالً يف . .:٨٦س 
 وبني الدالالِت الواضحِة ِلبعِض اآلياِت الكرميِة اليت يأمر اُهللا تعاىل ،الديِن وخروجاً منه



  

٤٠٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#θ. .يقولُ تعاىل. .ِبها املؤمنني بقتِل املُشركني حيثُ وجدهم املؤمنون è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 

ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4   
 öΝ. .ويقولُ تعاىل. . ]٥ :التوبة[   èδθ è= çF ø% $# uρ ß] ø‹ ym öΝ èδθ ßϑ çG ø É) rO   ]١٩١ :البقرة[ . .

 öΝ. .ويقولُ تعاىل èδρ ä‹ ã‚ sù öΝ èδθ è= çG ø% $# uρ ß] øŠ ym öΝ èδθ ßϑ çG ø É) rO 4   ]٩١ :النساء[ ..   

 (#θ. . وبني قوِل اِهللا تعاىل،كيف توفِّق بني ما وصلت إليه..  è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 
šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ 

t⎦⎪ÏŠ Èd,ysø9$# z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tFÅ6ø9$# 4©®Lym (#θäÜ÷èãƒ sπtƒ÷“Éfø9$# ⎯tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρãÉó≈|¹   

  .. ]٢٩ :التوبة[                                                                                    
عظَِم آياِت  إىل م– إنْ شاَء اُهللا تعاىل – سأتعرض ،يف اإلجابِة على هذا السؤال.. 

  . . املُصورِة ِللمسألِة اليت سألت عنها،كتاِب اِهللا تعاىل
 ملْ يكتب عليهم إلكراِه الناِس على ،حينما كُِتب القتالُ على املؤمنني وهو كُره هلم.. 

 فما .. الدين اإلسالمي من أجِلها ألنه باإلكراِه تضيع احلقيقةُ اليت أتى،دخوِل ديِن اِهللا تعاىل
  . . وبني عدِم اإلكراِه يف الديِن مسألةٌ كاملة،بني ِكتابِة القتاِل على املؤمنني

 .äGÏ=| æt=n‹ø6àΝã #$9ø)ÉFt$Αã ρuδèθu .äöν× 9©3äΝö (  ]١٥٣ = ] ٢١٦ : البقرة  
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٧٢ =  ]٢٥٦ :البقرة  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ٢٢٧ + ١٥٣  
. . ال يعين أبداً فرض الديِن بالقوة،فأمر اهللا تعاىل للمؤمنني بأن يقاِتلوا يف سبيِلِه.. 

أي بسبِب . .إنما هو ِبسبِب محاربِة اآلخرين ِللمنهِج الذي أنزلَه اُهللا تعاىل على رسوِله 
ويف النص القرآينِّ التايل . .اُهللا تعاىل ِبمحاربِتِهماجلنايات اليت يرتكبها أولئك الذين يأمرنا 

  . .دليلٌ على ذلك
 $ 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 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β 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& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 

Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

(#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘  ]٣٤ – ٣٣ : املائدة [   



  

٤٠٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎪⎦ tارة القرآنيةُ فالعب..  Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù ، 
ويف تكراِر . . أو غري مسلمني، سواٌء كانوا مسلمني،تشملُ كلَّ املوصوفني اتني الصفتني

 ρكلمِة  r&  بني حاالت اجلزاء يف قوِله تعاىل:  β 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& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ،  بيانٌ يف اختالِف يف ذلك
.. . وذلك حسب جنايِة كُلٍّ منهم،األحكاِم اليت يستحقِّها هؤالء كَجزاٍء على جناياِتِهم

 ω. .وقولُه تعاىل.... . بدرجاٍت خمتلفة جزاؤها،وبالتايل فنحن أمام جناياٍت متعددة Î) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù χ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ،  لنا ؤكِّدي
 يسقُطُ  ال، وجزاؤها املُبين يف هذا النص القرآينِّ،أننا أمام ِجناياٍت غُفْرانها يحتاج إىل توبة

  .   .إالَّ بتوبِة اجلاين قبلَ أن يقْدر عليه
  . .واآليةُ الكرميةُ التاليةُ تلقي الضوَء على هذه احلقيقة.. 
 (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ys ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $# 4© ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# 

⎯ tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρ ã Éó≈ |¹  ]٢٩ : التوبة [   
⎪⎥ šيف هذه اآليِة الكرميِة نرى ورود عبارِة ..  Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $# ،  دون

≅ Èعبارِة  ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ..  ُفعبارة È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $#   بعيمبت قرآينٌّ خاص صطلحم
⎪⎥ šبينما املصطلح القرآينُّ . .رساليت موسى وعيسى عليهما السالم Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tF Å6 ø9 $#  ذه ،يشملُ أهلَ الكتاب واملسلمني السياِق القرآينِّ املُحيِط سبوذلك ح 
  . . دليلٌ على ذلكويف العباراِت القرآنيِة التاليِة. .العبارة
  ∅ ãè yϑ ó¡ tF s9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s% z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ä. u õ° r& 

” ]Œ r& # Z ÏW x. 4  ]١٨٦ : آل عمران [   
 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s% öΝ ä.$ −ƒ Î) uρ Èβ r& (#θ à) ®? $# ©! $# 4    

   .] ١٣١ : النساء[                                                                                  

 àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s%  ]٥ : املائدة [   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ # Yρ â“ èδ $ Y6 Ïè s9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Î= ö6 s% u‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# β Î) Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β  ]٥٧ : املائدة [   



  

٤١٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯ فورود العبارِة القرآنيِة  .. ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s%  ِةالعبارِة القرآني خلف  š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tF Å6 ø9 $# ،نا من الذين أوتوا الكتابةُ . . دليلٌ على أنوالعبارةُ القرآني ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s%  
⎪⎥ šهي لإلشارِة إىل أهل الكتاب تميزاً هلم من مجلة املعنيني بالعبارة القرآنية  Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& 

|=≈ tF Å6 ø9 $# ،ملُها وتشملُناليت تشم . .  
 Ÿωقولُه تعاىل إذاً ..  uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ys ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $#  

© 4. .والعبارة القرآنية. .ليست خاصةً بأهِل الكتاِب كما تذهب تفاسرينا التارخيية ®L ym 

(#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# ⎯ tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρ ã Éó≈ |¹ ،الذي من أجِل لنا اهلدف بنينا اهللا  تره يأم
وهذا ينفي متاماً مفهوم اجلزيةَ مبعىن دفع األمواِل . .تعاىل مبقاتلِة املعنيني يف هذه اآليِة الكرمية

  . . أي مبعىن اخلياِر اآلخر العتناِق اإلسالم،بدالً عن اعتناِق الدين
ال ِبالْيوِم الْآِخِر وال يحرمونَ ما قَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه و. ( .فاُهللا تعاىل مل يقل.. 

 يعطُوا يؤمنوا أوحرم اللَّه ورسولُه وال يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب حتى 
ل  حيث ينتهي القتا،القتالفاجلزيةُ حصراً هي هدف . .)الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ 

 (#θ حينما äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# ⎯ tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρ ã Éó≈ |¹ . .  
© 4وبالتايل يكونُ معىن العبارِة القرآنيِة ..  ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# ⎯ tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ 

šχρ ã Éó≈ |¹ ..واياِتِهم: هتلك اجلناياِت إىل اجلزاِء املُقابِل ِلِجن أصحاب حىت ينصاع ، 
  . .  منصاعون ملا حرمه اُهللا تعاىل ورسولُه وهم أذالء
 .      .ويف العطف بني العباراِت القرآنيِة املُشريِة إىل صفاِت أصحاِب تلك اجلنايات.. 
 š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ 

šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ys ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $#  بيانٌ إىل أنَّ قتالَ هؤالء يكون 
 Ÿω ومن هذه الصفات ،حينما يتصفون جبميع تلك الصفات uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ ..ستحقّةأنَّ املسألةَ مسألةُ جناياٍت وحقوٍق م وهذا يؤكّد ، فأصحاب 
 على الرساالت اُألخرى ليسوا ملزمني باتباِع اخلصوصياِت اليت حرمها الرسول 

  . .املسلمني



  

٤١١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 .. اجلناياِت الذين مل ينصاعوا ِلألحكاِم اليت ترتبت فاآليةُ الكرميةُ إذاً تعين أصحاب
  وذلك من املسلمني أو من أهِل الكتاِب داخلَ الدولِة،عليهم  نتيجةَ جناياِتِهم تلك

  ..اإلسالميِة الذين لَهم ما هلا وعليهم ما عليها
 ليس ، وجزاَءهم،وِمما يؤكّد ِصحةَ ما نذهب إليه من أنَّ األمر اإلهلي بقتاِل هؤالء. .

 مع عبارِة عدِم ، هو تكاملُ النصني القرآنيني السابقني،إلجباِرهم على دخوِل الدين
  . .ي ِليتبين الرشد من الغ،اإلكراه
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  
 $ 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 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β 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& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 

Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

?s)ø‰Ï‘âρ#( ãt=nöκÍΝö ( ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rχ #$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   ]١٣٣٤=  ] ٣٤ – ٣٣ :ائدةامل  
 (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ys ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $# 4© ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# 

ãt⎯ ƒt‰7 ρuδèΝö ¹|≈óÉãρχš   ]٧٧٦=   ]٢٩ :التوبة  
١٢٣ × ١٩ = ٢٣٣٧ = ٧٧٦ + ١٣٣٤ + ٢٢٧  

  . . نرى مسألةً كاملةً تلقي الضوَء على حقيقِة ما نذهب إليه،ويف هذه املسألة.. 
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  
 $ 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 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β 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& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4                

   ٧٠٤ = ] ٣٣ : املائدة[
٤٩ × ١٩ = ٩٣١  =٧٠٤ + ٢٢٧  

 هو ، بيانٌ آخر على أنَّ أمر اِهللا تعاىل لنا بقتاِل اآلخرين،ويف املسألِة الكاملة التالية.. 
 ،فالدعوةُ إىل سبيِل اِهللا تعاىل. . وليس دِف إجباِرِهم على ديِن اِهللا تعاىل،ألنهم يقاتلوننا

  . .حسن واجلدالُ هو باليت هي أ،هي باحلكمِة واملوعظِة احلسنة



  

٤١٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#θ è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ Ÿω uρ (# ÿρ ß‰ tG ÷è s? 4 χ Î) ©! $# Ÿω = Ås ãƒ 

#$9øϑßè÷Gt‰Ï⎪⎥š  ]٣٥٦ = ] ١٩٠ : البقرة  
 äí÷Š$# 4’n<Î) È≅‹Î6y™ y7În/u‘ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ ÏπuΖ|¡ptø:$# ( Οßγø9Ï‰≈y_uρ ©ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ômr& 4  

  ٣٨٥ = ] ١٢٥ : النحل[
٣٩ × ١٩ = ٧٤١ = ٣٨٥ + ٣٥٦  

ويف هذه املسألِة الكاملِة مسألةٌ كاملةٌ تلقي الضوَء على أمٍر إهلي خبصوِص جوهِر .. 
  . .ما حنن بصدِد دراسِته

 ρuωŸ ?sè÷Gt‰ßρÿ#( 4 )Îχ #$!© ωŸ ƒãsÅ= #$9øϑßè÷Gt‰Ï⎪⎥š   =٩ × ١٩ = ١٧١  
  . .ارةُ القرآنيةُ هي جزٌء من مسألٍة كاملٍة تضيُء حقيقةَ ما نذهب إليهوهذه العب.. 
 (#θ è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ Ÿω uρ (# ÿρ ß‰ tG ÷è s? 4 χ Î) ©! $# Ÿω = Ås ãƒ 

š⎥⎪ Ï‰ tG ÷è ßϑ ø9 $# ∩⊇®⊃∪ öΝ èδθ è= çF ø% $# uρ ß] ø‹ ym öΝ èδθ ßϑ çG ø É) rO Ν èδθ ã_ Ì ÷z r& uρ ô⎯ ÏiΒ ß] ø‹ ym öΝ ä.θ ã_ t ÷z r& 4 

èπ uΖ ÷F Ï ø9 $# uρ ‘‰ x© r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷G s) ø9 $# 4 Ÿω uρ öΝ èδθ è= ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Éf ó¡ pR ùQ $# ÏΘ# t pt ø: $# 4© ®L ym öΝ ä.θ è= ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠ Ïù ( β Î* sù 

öΝ ä.θ è= tG≈ s% öΝ èδθ è= çF ø% $$ sù 3 y7 Ï9≡ x‹ x. â™ !# t“ y_ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇®⊇∪ Èβ Î* sù (# öθ pκ tJΡ $# ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ×Λ⎧ Ïm §‘ ∩⊇®⊄∪   

öΝ èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθ ä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! ( Èβ Î* sù (# öθ pκ tJΡ $# Ÿξ sù tβ≡ uρ ô‰ ãã ω Î) ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# 

∩⊇®⊂∪ ã öκ ¤¶9 $# ãΠ# t pt ø: $# Ì öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t pt ø: $# àM≈ tΒ ã çt ø: $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tF ôã $$ sù 

Ïµ ø‹ n= tã È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9 $#                  

   ٢٦٣٨ = ] ١٩٤  – ١٩٠ : البقرة[
 (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ys ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $# 4© ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# 

ãt⎯ ƒt‰7 ρuδèΝö ¹|≈óÉãρχš   ]٧٧٦ =  ]٢٩ :التوبة  
 öΝ èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒ uρ ß⎯ƒ Ïe$! $# … ã& —# à2 ¬! 4 Âχ Î* sù (# öθ yγ tGΡ $# 

 χ Î* sù ©! $# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ × ÅÁ t/ ∩⊂®∪ β Î) uρ (# öθ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù ¨β r& ©! $# öΝ ä39 s9 öθ tΒ 4 zΝ ÷è ÏΡ 4’ n< öθ yϑ ø9 $# 

ρuΡÏè÷Νz #$9Ζ¨ÁÅç  ]٦١٤ = ] ٤٠ – ٣٩ : األنفال  
٢١٢ × ١٩ = ٤٠٢٨ = ٦١٤ + ٧٧٦ + ٢٦٣٨  

  . . تبني لنا أنَّ هدف القتاِل هو إطفاُء ناِر الِفتنةويف هذه املسألِة الكاملِة مسألةٌ كاملةٌ



  

٤١٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝ èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθ ä3 tƒ uρ ß⎦⎪ Ïe$! $# ¬! ( Èβ Î* sù (# öθ pκ tJΡ $# Ÿξ sù tβ≡ uρ ô‰ ãã ω Î) ’ n? tã 

#$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t  ]٣٧٤ = ] ١٩٣ : البقرة   
  öΝ èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4© ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒ uρ ß⎯ƒ Ïe$! $# … ã& —# à2 ¬! 4 Âχ Î* sù (# öθ yγ tGΡ $# 

 χ Î* sù ©! $# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ × ÅÁ t/ ∩⊂®∪ β Î) uρ (# öθ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù ¨β r& ©! $# öΝ ä39 s9 öθ tΒ 4 zΝ ÷è ÏΡ 4’ n< öθ yϑ ø9 $# 

ρuΡÏè÷Νz #$9Ζ¨ÁÅç   ]٦١٤ =  ]٤٠ – ٣٩ :األنفال  
٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ٦١٤ + ٣٧٤  

  . . مسألتني كاملتني تؤكّدان صحةَ ما نذهب إليهونرى أيضاً.. 
 ùs*Îβ %s≈Gt=èθ.äΝö ùs$$%øFç=èθδèΝö 3 .x‹x≡9Ï7y _y“t#!™â #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t  ]٢٤٧ = ] ١٩١ : البقرة  =
١٣ × ١٩  
 ρu#$?¨)àθ#( #$!© ρu#$ãô=nϑßθþ#( &rβ ̈#$!© Βtìy #$9øϑßF−)É⎫⎦t  ]٨ × ١٩ = ١٥٢ = ] ١٩٤ : البقرة  

يف املسألِة السابقِة عبارةٌ قرآنيةٌ تبني لنا أنَّ األمر اإلهلي بقتاِل اآلخرين ال يتجاوز و.. 
وتتكاملُ هذه العبارةُ القرآنيةُ مع عبارٍة قرآنيٍة تبني لنا أنه من قتلَ . .ِمثْلَ ما اعتدوا به علينا

 ومن ،فكأمنا قتلَ الناس مجيعاً ، مها القتلُ والفساد،نفساً دون سببني اثنني ال ثالث هلما
وبالتايل فقتلُ اآلخرين جيب أال يتجاوز كونه عقوبةً .. .أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً
  .  .على سبٍب من هذين السببني

 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tF ôã $$ sù Ïµ ø‹ n= tã È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

ρu#$ãô=nϑßθþ#( &rβ ̈#$!© Βtìy #$9øϑßF−)É⎫⎦t   ]٤٥٣ =  ]١٩٤ :البقرة  
 … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ ø tΡ Î ö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }¨$ ¨Ζ9 $# 

_yϑÏ‹èY$ ρuΒt⎯ô &rmôŠu$δy$ ùs6x'rΡ¯Κu$! &rmôŠu$ #$9Ψ¨$¨} _yϑÏ‹èY$ 4  ]٥٥٤ = ] ٣٢ : املائدة  
٥٣ × ١٩ = ١٠٠٧ = ٥٥٤ + ٤٥٣  

 أنَّ تبين لنا ، جزٌء من مسألٍة كاملٍة أخرى، يف هذه املسألة الكاملِةوالنص الثاين.. 
 ال يعين أبداً جتاوز األمر ،األمر اإلهلي بقتال اجلناِة حىت يعطوا اجلزيةَ عن يٍد وهم صاغرون

  . .سببني مها القتلُ والفساداإلهلي بأنَّ النفس ال تقتلُ إالَّ ب
 … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ ø tΡ Î ö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }¨$ ¨Ζ9 $# 

_yϑÏ‹èY$ ρuΒt⎯ô &rmôŠu$δy$ ùs6x'rΡ¯Κu$! &rmôŠu$ #$9Ψ¨$¨} _yϑÏ‹èY$ 4   ]٥٥٤ =  ]٣٢ :املائدة  



  

٤١٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ys ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $# 4© ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# 

ãt⎯ ƒt‰7 ρuδèΝö ¹|≈óÉãρχš   ]٧٧٦ =  ]٢٩ :التوبة  
٧٠ × ١٩ = ١٣٣٠ = ٧٧٦ + ٥٥٤  

ولو أخذنا العبارةَ القرآنيةَ املُصورةَ ِلجوهِر البياِن اإلهليِ بأنه من قتلَ نفساً دون .. 
 لرأيناها تتكاملُ مع العبارتني القرآنيتني اللتني ، فكأمنا قتل الناس مجيعاً،السببني املذكورين

 ومع العبارِة القرآنيِة ، السببني أي إالّ ذين،يأمر اُهللا تعاىل ما بعدِم قتِل النفس إالَّ باحلق
وبالتايل فالنفس ال تقتل من أجل . .هلي بعدِم اإلكراِه يف الديناملُصورِة ِلجوهِر البيان اإل

  . .إجباِرها على الدين
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È (    ]٧٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  
 … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ ø tΡ Î ö tó Î/ C§ ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }¨$ ¨Ζ9 $# 

_yϑÏ‹èY$   ]٣٨٦ =  ]٣٢ :املائدة  
 ρuωŸ ?s)øGç=èθ#( #$9Ζ¨ø[š #$9©LÉ© my§Πt #$!ª )Îω /Î$$9øsy,dÈ 4  ]١٩٦ = ] ١٥١ : األنعام   
 ρuωŸ ?s)øFç=èθ#( #$9Ζ¨ø§} #$9©LÉ© my§Πt #$!ª )Îω /Î$$9øsy,dÈ 3  ]١٩٦ = ] ٣٣ :اء اإلسر  

٤٥ × ١٩ = ٨٥٥ = ١٩٦ + ١٩٦ + ٣٨٦ + ٧٧  
 نراها جزءاً من مسألٍة كاملٍة تبني لنا أنَّ ،واآليةُ الكرميةُ اليت سميت بآيِة السيف.. 

 ال بسبب ، وبسبب طعِنِهم يف ديِننا،قتالَ املشركني هو بسبب أنهم نكثوا عهدهم
  . .إكراِهِهم على اعتناِق الدين

 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  
 # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ 

öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ ̈#$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ  ]١٠٠٠ = ] ٥ : التوبة  
  β Î) uρ (# þθ èW s3 ¯Ρ Ν ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ tã (#θ ãΖ yè sÛ uρ ’ Îû ôΜ à6 ÏΖƒ ÏŠ (# þθ è= ÏG≈ s) sù sπ £ϑ Í← r& 

#$9ø6àøÌ   )ÎΡ¯γßΝö ωI &rƒ÷ϑy≈⎯z 9sγßΟó 9sèy=¯γßΝö ƒt⊥Gtγßθχš  ]٤٨٣ = ] ١٢ : التوبة  
٩٠ × ١٩ = ١٧١٠ = ٤٨٣ + ١٠٠٠ + ٢٢٧  



  

٤١٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 نراها أيضاً جزءاً من مسألٍة كاملٍة تضيُء ،واآليةُ الكرميةُ اليت سميت بآيِة السيف.. 
  ..هذه احلقيقة

  ã öκ ¤¶9 $# ãΠ# t pt ø: $# Ì öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t pt ø: $# àM≈ tΒ ã çt ø: $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tF ôã $$ sù 

Ïµ ø‹ n= tã È≅ ÷V Ïϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −F ßϑ ø9 $#    
  ٧١٦ = ] ١٩٤ : البقرة[

 # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ 

öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ ̈#$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   ]١٠٠٠ =  ]٥ :التوبة  
 Ÿω r& šχθ è= ÏG≈ s) è? $ YΒ öθ s% (# þθ èW s3 ¯Ρ óΟ ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& (#θ ‘ϑ yδ uρ Æl# t ÷z Î* Î/ ÉΑθ ß™ §9 $# Ν èδ uρ öΝ à2ρ â™ y‰ t/ 

š^ ¨ρ r& Bο § tΒ 4 óΟ ßγ tΡ öθ t± øƒ rB r& 4 ª! $$ sù ‘, ym r& β r& çν öθ t± øƒ rB β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊂∪ öΝ èδθ è= ÏF≈ s% ÞΟ ßγ ö/ Éj‹ yè ãƒ 

ª! $# öΝ à6ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ öΝ Ïδ Ì“ øƒ ä† uρ öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ É# ô± o„ uρ u‘ρ ß‰ ß¹ 7Θ öθ s% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇⊆∪ ó= Ïδ õ‹ ãƒ uρ 

îx‹øáx %è=èθ/ÎγÎΟó 3 ρuƒtFçθ>Ü #$!ª ãt?n’4 Βt⎯ „o±t$!™â 3 ρu#$!ª æt=Î⎧Λî my3ÅŠΟí  ]١٣٨٤  =] ١٥ – ١٣ : التوبة  
 (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ys ø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $# 4© ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $# 

ãt⎯ ƒt‰7 ρuδèΝö ¹|≈óÉãρχš   ]٧٧٦ =  ]٢٩ :التوبة  
٢٠٤ × ١٩ = ٣٨٧٦ = ٧٧٦ + ١٣٨٤ + ١٠٠٠ + ٧١٦  

  .. كاملةً تلقي الضوَء على جوهِر هذه احلقيقة نرى مسألةً،ويف هذه املسألِة الكاملِة
  # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ 

öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4   ]٨٩٥ =  ]٥ :التوبة  
   Ÿω r& šχθ è= ÏG≈ s) è? $ YΒ öθ s% (# þθ èW s3 ¯Ρ óΟ ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& (#θ ‘ϑ yδ uρ Æl# t ÷z Î* Î/ ÉΑθ ß™ §9 $# Ν èδ uρ öΝ à2ρ â™ y‰ t/ 

&rρ¨^š Βt§οB 4 &rBrƒø±tθöΡtγßΟó 4   ]٤١٦ =  ]١٣ :التوبة  
٦٩ × ١٩ = ١٣١١ = ٤١٦ + ٨٩٥  

 تبني لنا أنَّ ، جزٌء من آيٍة كرمية،عبارةُ القرآنيةُ الثانية من هذه املسألة الكاملِةوال.. 
 أي ،األمر اإلهلي لنا بقتاِل اآلخرين هو بسبِب نكِثِهم أميانهم ومهِّهم بإخراِج الرسول 



  

٤١٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،ع آيٍة كرميٍةولذلك فهي تتوازنُ م. .بسبِب عزِمِهم على قتاِلنا يف ديِننا وإخراِجنا من ديارنا
 ما داموا مل يقاتلونا يف ،يبني اهللا تعاىل لنا فيها أنه ال ينهانا عن الِبر والقسِط إىل اآلخرين

  . . وما داموا مل يخرجونا من ديارنا،ديننا
 Ÿω r& šχθ è= ÏG≈ s) è? $ YΒ öθ s% (# þθ èW s3 ¯Ρ óΟ ßγ uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& (#θ ‘ϑ yδ uρ Æl# t ÷z Î* Î/ ÉΑθ ß™ §9 $# Ν èδ uρ öΝ à2ρ â™ y‰ t/ 

&rρ¨̂š Βt§οB 4 &rBrƒø±tθöΡtγßΟó 4 ùs$$!ª &rmy,‘ &rβ Brƒø±tθöνç )Îβ .äΖFçΟ Β•σ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š  ]٥٩٩  =] ١٣ : التوبة   
 ω â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ β r& 

?s9y•ρδèΟó ρu?è)ø¡ÅÜäθþ#( )Î9söκÍΝö 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ= #$9øϑß)ø¡ÅÜÏ⎫⎦t  ]٥٩٩ = ] ٨ : املمتحنة   
 نراها تتوازنُ مع عباراٍت قرآنيٍة ،والعبارة القرآنية األوىل من املسألِة الكاملِة السابقِة.. 

نَ  وحىت يكو، هو من أجِل وأِد الفتنِة،تؤكد أنَّ األمر اإلهلي ِبمقاتلِة الذين يلونا من الكفار
  .  .الدين هللا
 # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ 

öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4   ]٨٩٥ =  ]٥ :التوبة  
 ρu%s≈GÏ=èθδèΝö myL®©4 ωŸ ?s3äθβt ùÏF÷Ψoπ× ρuƒt3äθβt #$!$eÏ⎪⎦ß !¬ (    ]٢١٢ =  ]١٩٣ :البقرة   
 ρu%s≈GÏ=èθδèΝö myL®©4 ωŸ ?s3äθχš ùÏG÷Ζuπ× ρuƒt6àθβt #$!$eÏƒ⎯ß 2à#—&ã… !¬ 4  ]٣٩ : األنفال [ 

 =٢٣١  
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤ à6 ø9 $# (#ρ ß‰ Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù 

ñÏ=ùàsπZ 4 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rβ ̈#$!© Βtìy #$9øϑßG−)É⎫⎥š  ]٤٥٢ = ] ١٢٣ : التوبة  
٨٩٥ = ٤٥٢ + ٢٣١ + ٢١٢  

  . . إليه تبني لنا صحةَ ما نذْهب،واآليةُ األخريةُ نراها جزءاً من مسألٍة كاملة.. 
 $ 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 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β 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& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 

Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

?s)ø‰Ï‘âρ#( ãt=nöκÍΝö ( ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rχ #$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ  ]١٣٣٤ = ] ٣٤ – ٣٣ : املائدة  



  

٤١٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤ à6 ø9 $# (#ρ ß‰ Éf u‹ ø9 uρ öΝ ä3Š Ïù 

ñÏ=ùàsπZ 4 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rβ ̈#$!© Βtìy #$9øϑßG−)É⎫⎥š   ]٤٥٢ =  ]١٢٣ :التوبة  
٩٤ × ١٩ = ١٧٨٦ = ٤٥٢ + ١٣٣٤  

 كيف أنها تصور أحكاماً تتكاملُ مع أحكاِم ،ولننظر إىل املسألِة الكاملة التالية.. 
  . .املسائِل الكاملِة السابقة

 * $yϑ sù ö/ ä3 s9 ’ Îû t⎦⎫É) Ï≈ oΨ çR ùQ $# È⎦ ÷⎫tFy∞ Ïù ª! $# uρ Ν åκ |¦ x. ö‘ r& $yϑ Î/ (# þθç7 |¡ x. 4 tβρß‰ƒÌ è? r& βr& (#ρß‰ ôγs? ô⎯tΒ 

¨≅ |Êr& ª! $# ( ⎯tΒ uρ È≅ Î= ôÒãƒ ª! $# ⎯n= sù y‰ Åg rB … çµs9 Wξ‹ Î6y™ ∩∇∇∪ (#ρ–Š uρ öθs9 tβρã à õ3 s? $yϑ x. (#ρã x x. tβθçΡθä3 tFsù 

[™ !# uθy™ ( Ÿξsù (#ρä‹ Ï‚−G s? öΝ åκ ÷] ÏΒ u™ !$u‹ Ï9 ÷ρr& 4© ®Lym (#ρã Å_$pκ ç‰ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? öΝ èδρä‹ ä⇐ sù 

óΟ èδθè= çFø% $# uρ ß]ø‹ ym öΝ èδθßϑ ›?‰ y ùρ ( Ÿωuρ (#ρä‹ Ï‚−G s? öΝ åκ ÷] ÏΒ $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ # · ÅÁtΡ ∩∇®∪ ωÎ) t⎦⎪Ï% ©! $# tβθè= ÅÁtƒ 

4’ n< Î) ¤Θ öθs% öΝ ä3 oΨ ÷ t/ Ν æη uΖ ÷ t/ uρ î,≈ sV‹ ÏiΒ ÷ρr& öΝ ä.ρâ™ !$y_ ôN u ÅÇ ym öΝ èδ â‘ρß‰ ß¹ βr& öΝ ä.θè= ÏG≈ s) ãƒ ÷ρr& (#θè= ÏG≈ s) ãƒ 

öΝ ßγtΒ öθs% 4 öθs9 uρ u™ !$x© ª! $# öΝ ßγsÜ ¯= |¡ s9 ö/ ä3 ø‹ n= tæ öΝ ä.θè= tG≈ s) n= sù 4 ÈβÎ* sù öΝ ä.θä9 u” tIôã $# öΝ n= sù öΝ ä.θè= ÏF≈ s) ãƒ (# öθs) ø9 r& uρ 

ãΝ ä3 øŠ s9 Î) zΝ n= ¡¡9 $# $yϑ sù Ÿ≅ yèy_ ª! $# ö/ ä3 s9 öΝ Íκ ö n= tã Wξ‹ Î6y™ ∩®⊃∪ tβρß‰ ÉftFy™ t⎦⎪Ì yz# u™ tβρß‰ƒÌ ãƒ βr& 

öΝ ä.θãΖ tΒ ù' tƒ (#θãΖ tΒ ù' tƒuρ öΝ ßγtΒ öθs% ¨≅ ä. $tΒ (# ÿρ–Š â‘ ’ n< Î) ÏπuΖ ÷FÏ ø9 $# (#θÝ¡ Ï. ö‘ é& $pκ Ïù 4 βÎ* sù öΝ ©9 óΟ ä.θä9 Í” tI÷ètƒ (# þθà) ù= ãƒuρ 

â/ ä3 ø‹ s9 Î) zΝ n= ¡¡9 $# (# þθ’ ä3 tƒuρ óΟ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& öΝ èδρä‹ ã‚sù öΝ èδθè= çG ø% $# uρ ß]øŠ ym öΝ èδθßϑ çG ø É) rO 4 öΝ ä3 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ $uΖ ù= yèy_ 

9s3äΝö ãt=nöκÍΝö ™ß=ùÜs≈ΖY$ Β•6ÎΨY$  ]١٩١ × ١٩ = ٣٦٢٩ = ] ٩١ – ٨٨ : النساء  
 وحيث ، وقتِلِه حيث وجد بأخِذ املعين ا–ذه املسألة  يف ه–فأمر اهللا تعاىل .. 
إنما ألنه لَم يكف يده عن . . وليس إلجباِرِه على اعتناِق الدين،ه آخر ليس ألن،ثُِقف

 ، ومل يقاِتلْ املؤمنني، إن ألقى السلم وكف يده..ولكن.. . وألنه يتولَّى حمارباً،املؤمنني
  .   .فحني ذلك ال جيعلُ اُهللا تعاىل للمؤمنني عليه سبيالً

 أنَّ العبارتني القرآنيتني اللتني يأمر اهللا تعاىل ما ، نذهب إليهوِمما يؤكِّد صحةَ ما.. 
 ، أنْ يأخذُوا هؤالء املنافقني احملاربني للمؤمنني– يف هذه املسألِة الكاملة –املؤمنني 
 وأنه بعدم ،تتكامالن مع العبارة القرآنية اليت تصور عدم اإلكراه يف الدين. .ويقتلوهم
من الغياإلكراه يتبي ن الرشد. .  
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  
 ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs⇐ä‹äρδèΝö ρu#$%øFç=èθδèΟó my‹ø]ß ρu`y‰?›ϑßθδèΝö (    =٢٧٦  



  

٤١٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 β Î* sù öΝ ©9 óΟ ä.θ ä9 Í” tI ÷è tƒ (# þθ à) ù= ãƒ uρ â/ ä3 ø‹ s9 Î) zΝ n= ¡¡9 $# (# þθ ’ ä3 tƒ uρ óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ èδρ ä‹ ã‚ sù öΝ èδθ è= çG ø% $# uρ 

myŠø]ß Or)ÉøGçϑßθδèΝö 4   =٥٠٤  
٥٣ × ١٩ = ١٠٠٧ = ٥٠٤ + ٢٧٦ + ٢٢٧  

 بقتاِل من نها تصور لنا األمر اإلهلي كيف أ،ولننظر إىل املسألِة الكاملة التالية.. 
 ، جزاًء على جناياِتِهم تلك،فساداً يف اتمع ومن يرِجفُونَ ،حياربونَ اَهللا تعاىل ورسولَه

  . .وليس إكراهاً هلم على اعتناِق الدين
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  
  $ 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 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β 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& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 

Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

?s)ø‰Ï‘âρ#( ãt=nöκÍΝö ( ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rχ #$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   ]١٣٣٤ =  ]٣٤ – ٣٣ :املائدة  
 * ⎦ È⌡ ©9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ tβθ à) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ t ¨Β šχθ à Å_ ö ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

š ¨Ζ tƒ Î øó ãΖ s9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω š tΡρ â‘ Îρ$ pg ä† !$ pκ Ïù ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩∉⊃∪ š⎥⎫ ÏΡθ ãè ù= ¨Β ( $ yϑ uΖ ÷ƒ r& (# þθ à É) èO (#ρ ä‹ Ï{ é& 

(#θ è= ÏnF è% uρ Wξ‹ ÏF ø) s? ∩∉⊇∪ sπ ¨Ζ ß™ «! $# † Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB Ïπ ¨Ζ Ý¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ ö7 s?  
  ١٠٨٠=  ] ٦٢  – ٦٠ : األحزاب[

١٣٩ × ١٩ = ٢٦٤١ = ١٠٨٠ + ١٣٣٤ + ٢٢٧  
 ™ßΖ¨πs #$!« ûÎ† #$!©%Ï⎪⎥š zy=nθö#( ΒÏ⎯ %s6ö≅ã ( ρu9s⎯ BrgÅ‰y 9Ï¡ÝΖ¨πÏ #$!« ?s7ö‰ÏƒξW   =٢٨٥ 

 =١٥ × ١٩  
 جزاًء على ،ويف هذه املسألِة الكاملِة مسألةٌ كاملةٌ تبني لنا أنَّ قتلَ املرجفني هؤالء.. 

  .  . هو سنةُ اهللا تعاىل يف الذين خلَوا من قبل،جناياِتِهم تلك
 š⎥⎫ ÏΡθ ãè ù= ¨Β ( $ yϑ uΖ ÷ƒ r& (# þθ à É) èO (#ρ ä‹ Ï{ é& (#θ è= ÏnF è% uρ Wξ‹ ÏF ø) s? ∩∉⊇∪ sπ ¨Ζ ß™ «! $# † Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# 

zy=nθö#( ΒÏ⎯ %s6ö≅ã (    ]٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ] ٦٢ – ٦١ : األحزاب  
 ال من أجِل إكراِهِهم على ، هو من أجِل كف شرِهم،فاألمر اإلهلي بقتاِل اآلخرين.. 
  . . الديناعتناِق
 ωI )Î.øt#νo ûÎ’ #$!$eÏ⎪⎦È ( %s‰ ?¨6t⎫¨⎦t #$9”©ô‰ß ΒÏ⎯z #$9øöx©cÄ 4   ]٢٢٧ =  ]٢٥٦ :البقرة  



  

٤١٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ö≅ ÏF≈ s) sù ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω ß# ¯= s3 è? ω Î) y7 |¡ ø tΡ 4 ÇÚ Ìh ym uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# ( © |¤ tã ª! $# β r& £# ä3 tƒ 

/t'ù¨} #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( 4 ρu#$!ª &r©x‰‘ /t'ù™U$ ρu&r©x‰‘ ?sΖ3ÅŠξW  ]٥٩٠ = ] ٨٤ : النساء  
٤٣ × ١٩ = ٨١٧ = ٥٩٠ + ٢٢٧  

 يف إيذاِئِهم وجناياِتِهم ، هو ألنهم أولياُء الشيطان،وبالتايل فاألمر اإلهلي بقتاِلِهم.. 
  . .وِفتِنِهم
 ùs)s≈GÏ=èθþ#( &rρ÷9Ï‹u$!™u #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç ( )Îβ¨ .xŠø‰y #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç .x%βt Ê|èÏŠ¸$  ]٧٦ : النساء [ = 
١٥ × ١٩=  ٢٨٥  

  . . الذي يصوره اُهللا تعاىل لنا يف هذِه املسألِة الكاملة،فالكيد الضعيف ِللشيطاِن.. 
 ¨β Î) y‰ øŠ x. Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. $ ¸Š Ïè |Ê ، لَِتِهمقَاتم أجِل ،هو سبب م هي ِمنهلَتقَاتوبالتايل فَم 

 ،لذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ القرآنية من هذه املسألِة الكاملة. . تعاىل بأسهمأنْ يكُف اُهللا
  . . من املسألِة الكاملِة السابقة،تتوازن مع عبارٍة قرآنية تلقي الضوَء على هذه احلقيقة

 )Îβ ̈.xŠø‰y #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç .x%βt Ê|èÏŠ¸$   ]١٦٤=   ]٧٦ :النساء  
 ãt¤|© #$!ª &rβ ƒt3ä#£ /t'ù¨} #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( 4   ]١٦٤=   ]٨٤ :النساء  

  . . هو من أجِل أن يكف اُهللا تعاىل بأسهم،األمر اإلهلي مبقاتلِة أولياِء الشيطان. .إذاً
 ùs)s≈GÏ=èθþ#( &rρ÷9Ï‹u$!™u #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç (    ]١٢١=   ]٧٦ :النساء  
 ãt¤|© #$!ª &rβ ƒt3ä#£ /t'ù¨} #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( 4    ]١٦٤=   ]٨٤ :النساء  

١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ١٦٤ + ١٢١  
وهكذا نكونُ قد تعرضنا إىل معظِم اآلياِت الكرميِة املُصورِة ِلمـسألِة القتـاِل يف              .. 

فعـدم  . . وحريـِة االختيـار  ،فجميعها متكاملةٌ يف صوِن حريِة املُعتقد     . .كتاِب اِهللا تعاىل  
وكلُ ذلك من أهـم     . . حىت يتبين الرشد من الغي     ،املعتقِد مطْلَب قُرآينٌّ  اإلكراِه يف اختياِر    

  . . الذي وجدت الدنيا ِمن أجِله،عوامِل االمتحاِن العادل
#  :آيةُ السيف. .:٨٧ س sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym 

óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘    ]٥ :التوبة[ ..  



  

٤٢٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 دونَ ربِطها   ، أُخرى  رأينا تكامالً ِلدالالِتها مع دالالِت آياتٍ      ،هذه اآليةُ الكرميةُ  .. 
 حيثُ أمجع املُفَسرون على حمِل اآلياِت الـسابقِة هلـا   ،مع الِسياِق القرآينِّ السابِق لَها  

 وبالتايل نِقـضت    .. من العهوِد مع املشركني    دالالٍت تؤكِّد براءةَ اِهللا تعاىل ورسوِلِه       
 -وآيةُ السيِف هـذه     .. .من سورِة التوبة  العهود مع املُشركني وقُِطعت يف اآليِة األوىل        

 جرِد انسالِخ األشهِر جيب قتل     تبني لنا أنه مب    –واليت هي اآليةُ اخلامسةُ من سورِة التوبة        
  ..املشركني حيثُ وِجدوا

 وبني ما ذهبـت     ،كيف توفِّق بني تعلِِّق آيِة السيِف بالسياِق القُرآينِّ السابِق هلا         .. 
امِل هذه اآليِة الكرميِة مع آياٍت أُخرى يف مسائِل عدِم اإلكـراِه يف الـديِن               إليه يف تك  

  ..وحريِة املعتقد
 فإنَّ دالالِت ، وعن مسألِة األرقام ،بعيداً عن التكامِل يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر       .. 

 وقـد   ،ف وتعارض  وال يوجد بينها اختال    ، هي يف ماِهيِتها متكاملةٌ    ،آياِت القرآِن الكرمي  
 ، وعدم اإلكراه يف الدين     اليت تؤكِّد حريةَ االختيارِ    ،رأينا العديد من آياِت كتاِب اِهللا تعاىل      

  . . اآلخر رِد كوِنه آخروعدم قتال
والتكاملُ الذي رأيناه يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر ِلآليِة اخلامسِة من سورِة التوبة             .. 

 هو نتيجـةُ تكامـٍل يف املعـىن         ،ٍت قُرآنيٍة تؤكِّد عدم اإلكراِه يف الدين      مع آياٍت وعبارا  
 هو انعكاس ِلتكامِل املعىن     ،فالتكاملُ العددي يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر      .. .والدالالت
  .. وقد رأينا ذلك من خالِل مئات األمثلة،والدالالت

 علـى   – يف إيصاِل فكرِة اكتماِلها      –عتمد   ال ن  ،وحنن حينما نعرض مسألةً كاملةً    .. 
 إمنا نعتمد أيضاً على إدراِك القاِرئ واملستمع ِلحقيقِة         ،التكامِل الرقمي وشرِحنا هلا فحسب    

 وعلى إمياِنِه بكوِن نصوِص القـرآِن الكـرِمي         ،ما حيملُ النص القرآينُّ من معاٍن ودالالت      
  . .فمتكاملةً ال يوجد بينها تعارض واختال

 يف مسألٍة كاملٍة مع عباراٍت قرآنيـٍة        ،فَوضع اآليِة الكرميِة اليت سميت بآيِة السيف      .. 
 وأنَّ قتالَنا لآلخرين هو نتيجةُ كوِنهم نكثـوا         ،وآياٍت كرميٍة تؤكّد عدم اإلكراِه يف الدين      

           م معنا وطعنوا يف ديننا واعتدوا علينا وارتكبوا جناياٍت تستحقهِملُنـا   ،العقابعهودحي 
على فهِم دالالِت هذه اآليِة الكرميِة من منظاِر دالالِت تلك اآلياِت الكرميِة الـيت تـدخلُ          



  

٤٢١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ِت  كـونَ دالال   ، بل ومن منظاِر كُلِّ آيٍة يف ِكتاِب اِهللا تعاىل         ،معها يف ذاِت املسألِة الكاملة    
  . . يف تصويِر أحكاِمه ودالالِتهِكتاِب اِهللا تعاىل متكاملة

 سنبدأُ تفسرينا باآليِة األوىل مـن       ،هذا السؤال والتزاماً يف خصوصيِة اإلجابِة على      .. 
   :يقولُ تعاىل. .سورِة التوبِة وصوالً إىل اآليِة اخلامسة

 ×ο u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ö/ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $#   ¨β r& uρ ©! $# “ Ì“ øƒ èΧ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∪  ×β≡ sŒ r& uρ 

š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 β Î* sù öΝ çF ö6 è? uθ ßγ sù × ö yz öΝ à6 ©9 ( β Î) uρ öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $# 3 Î Åe³ o0 uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ∩⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ 

$ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰ tn r& (# þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 

t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ 

óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘   ]٥ – ١ : التوبة [   
 تناقض ظاهر صـياغِتها     ، متَّ تلبيسها دالالٍت تارخيية    ،اآليةُ األوىل من سورِة التوبة    .. 
 لنقِض العهود مع،    ةُ حتملُ أمراً من اِهللا تعاىل ورسوِلِه         هذه اآليةُ الكرمي   :قالوا.. .اللغوية

 أي هي أمر إهلي     .. هِي ِمن العهوِد مع املُشركني     – حسب قوِلهم    –فالرباءةُ  .. .املُشركني
  ..بنقِض تلك العهود

 ،إليـه  لرأيناها تناِقض ما ذهبوا      ،ولو نظرنا يف الصياغِة اللغويِة ِلهذِه اآليِة الكرميةِ       .. 
  :وذلك لألسباب التالية

 إىل هـي    ، يف اآليِة األوىل من سورِة التوبة       الرباءةُ اليت من اهللا تعاىل ورسوِلِه        – ١
 ×ο. .منـهم  وليست براءةً    ،الذين عاهدنا من املشركني    u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ،  يقول  – كما نرى    –اىل   فاُهللا تع  :  ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ،  وملْ يقل : ) ِمن      ِرِكنيشالْم ِمن متداهع يف هذه اآليِة    –إذاً الرباءةُ   . .) الَِّذين 
  .. وليست منهم، هي إىل املشركني-الكرمية كما نرى 



  

٤٢٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وقطـع الـِصلِة     ، تعين اخلالص منه   ،الرباءةَ من الشيء   أنَّ   ،فالقرآنُ الكرمي يبين لنا   .. 
. .) أ   ، ر ،ب ( :بعد مشتقّاتِِِ اجلـذر   ) ِمن  ( وهذا يكون من ِخالِل وروِد كلمِة       . .معه

  : يقولُ تعاىل،فعلى سبيل املثال
 øŒ Î) r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè Î7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yè ø9 $# ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ 

Ü>$ t7 ó™ F{ $# ∩⊇∉∉∪ tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# öθ s9 χ r& $ oΨ s9 Zο § x. r& § t6 oK oΨ sù öΝ åκ ÷] ÏΒ $ yϑ x. (#ρ â™ § t7 s? $ ¨Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. 

ÞΟ Îγƒ Ì ãƒ ª! $# öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& BN≡ u y£ ym öΝ Íκ ö n= tæ ( $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ Å_ Ì≈ y‚ Î/ z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $#     
   .] ١٦٧ - ١٦٦ : البقرة[                                                                 

 $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ x øó ÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ÏµŠ Î/ L{ ω Î) ⎯ tã ;ο y‰ Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰ tã uρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑ n= sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ÿ… ã& s! 

… çµ ¯Ρ r& Aρ ß‰ tã °! r& § y9 s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨β Î) zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) îν≡ ¨ρ V{ ÒΟŠ Î= ym   ]١١٤ : التوبة [   
 من املشركني نراها يف اآلية الثالثة من النص الـذي           وبراءةُ اهللا تعاىل ورسوِلِه     .. 
≡ ×β :ندرسه sŒ r& uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 .. ك نرى كلمة ولذل ⎯ ÏiΒ  إىل (  دون كلمِة(..  
  ..وليس إليه. . هو الرباءةُ منه، وانقطاع الصلِة معه،اخلالص من الشيء. .إذاً.. 
. . براءةً ِلذلك األمر   ، هو قَطْع ِصلَِة املوضوِع املعين مع غِري األمر        ،والتربؤ إىل األمر  .. 

  ..ذلكويف اآليِة الكرميِة التاليِة دليلٌ على 
 tΑ$ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨, ym ãΝ Íκ ö n= tã ãΑ öθ s) ø9 $# $ uΖ −/ u‘ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ t⎦⎪ Ï% ©! $# !$ uΖ ÷ƒ uθ øî r& öΝ ßγ≈ uΖ ÷ƒ uθ øî r& $ yϑ x. $ uΖ ÷ƒ uθ xî ( 

!$ tΡ ù& § y9 s? š ø‹ s9 Î) ( $ tΒ (# þθ çΡ% x. $ tΡ$ −ƒ Î) šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ  ]٦٣ : القصص [  
 ×οوِلِه تعاىل  لو طلّقنا عقولَنا وفرضنا جدالً أنَّ كلمةَ إىل يف ق– ٢ u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# 

ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#  ِلهذه ،)ِمن (  مبعىن التارخيي فإنَّ التفسري 
 وليس ، ألنَّ موضوع الرباءِة يتعلَّق بالذين عاهدناهم من املشركني،اآليِة ليس سليماً

  . .بالعهد
 إنما ،)براَءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه مما عاهدتم ِمن الْمشِرِكني  ( : مل يقلْفاُهللا تعاىل.. 
 ×ο :يقول u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# .. فالرباءةُ يف اآليِة 

وإنما إىل املشركني أنفِسِهم الذين تعاهدنا  ،األوىل ليست مقَدمةً إىل العهوِد واملواثيق
  ..معهم



  

٤٢٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#θ : اُهللا تعاىل الذي يأمرنا بقوِله– ٣ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè ø9 $$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ   
 وبالتايل ال ميكن محلُ اآليِة األوىل ، ال يمكن أنْ يأمرنا بنقض العهد،] ٣٤ : اإلسراء[

  . .على ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخييةمن سورِة التوبة 
 دالالتها صاحلةٌ – شأنها شأنُ كلِّ آياِت كتاِب اِهللا تعاىل –  هذه اآليةُ الكرميةُ – ٤

 وال يوجد يف ظاهِر صياغِتها اللغوية ما يدعو إىل سجِنها يف إطاِر ،ِلكُلِّ زماٍن ومكان
 ،رخييٍة تعين نقض العهد يف زماٍن ومكاٍن محددينوحصر دالالِتها يف جزئيٍة تا.. .التاريخ

  .. كونه روحاً من أمِر اهللا تعاىل فوق الزمان واملكان،يناقض روح القرآِن الكرمي
   وقد وردت كلمة. .ألماِن واخلالص وعطاُء ا،والرباءةُ هي رفع العقاب..... 
 ο u™ !# t t/ تنيويف قوِله تعاىل،آليِة الكرمية اليت ندرسها مها يف ا، يف القرآِن الكرمي مر :   
 ö/ ä. â‘$ ¤ ä. r& × ö yz ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ôΘ r& / ä3 s9 ×ο u™ !# t t/ ’ Îû Ì ç/ –“9 $#  ]٤٣ : القمر [.  

ــةُ  ..   Νوكلم ›?‰ yγ≈ tã ــِة األوىل  ×ο : يف اآلي u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ،      شتركاً مع بعِض املشركنيلنا  ، أي تعين معاهدةً   ، تعين التزاماً م 
  ..يقولُ تعاىل. . ولبعِض املُشركني فيها عهدهم،فيها عهدنا
 š⎥⎪ Ï% ©! $# £N‰ yγ≈ tã öΝ åκ ÷] ÏΒ §Ν èO šχθ àÒ à)Ζ tƒ öΝ èδ y‰ ôγ tã ’ Îû Èe≅ à2 ;ο § s∆ öΝ èδ uρ Ÿω 

šχθ à) −F tƒ  ]التزاماً على كلِّ طرٍف من طرفيها فامل. .] ٥٦ : األنفال برتعاهدةُ ت  
 N‰ yγ≈ tã ..... كلمةُو  Ν èδ y‰ ôγ tã الذين ، يف هذه اآليِة الكرمية التزام بنيت 

  .. كوم طرفاً من طريف املعاهدة، نتيجةَ معاهدِتهم معهعاهدهم الرسول 
⎪⎦ t :قولُه تعاىل. .إذاً..  Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ، املُشركني بعض يصف 

  . . تلِزمنا وتلِزمهم ِبموضوِعها،الذين توجد بيننا وبينهم معاهدةٌ
 ،وهؤالء املشركون يعيشون معنا داخلَ إطاٍر من النواميِس والنظُِم واملُشترِك احليايت.. 

ايل منهم من يرتكب جناياٍت وبالت. .وحيكُمهم قانونُ اجلنايات الذي تعاهدنا عليه معهم
  . .حكمها خيتلف من جنايٍة إىل أًُخرى

وموضوع الرباءِة الذي يعين أماناً وفرصةً يسيح فيها الذين عاهدناهم من املُشركني .. 
 هو أيضاً تأخري لعقوبِة أصحاِب تلك ،يف األرض أربعةَ أشهٍر دون أن يعترضهم أحد

 ο فكلمةُ ،رماجلنايات إىل ما بعد األشهر احل u™ !# t t/ ،حتملُ داللةَ عدِم العقوبة . .  



  

٤٢٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ×ο :فاآليةُ األوىل من سـورِة التوبـة      . .وهكذا..  u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ،    اِهللا تعاىل ورسـوِلِه        ، تعين تأخرياً يف العقاب وفرصةً وأماناً ِمن 
، منإىل أصحاِب اجلنايات الذين عاهدناهم من املشركني       ت ةُ األوىل   . .حوالعبارةُ القرآني

 (#θ :من اآليِة الثانية   ßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ،       يف الرباءِة اليت ترد موضوع رصوت
  .. وبالتايل تتكاملُ معها يف مسألٍة واحدة،اآليِة األوىل
 ×ο u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪  (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû 

#${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9   =٢٢ × ١٩ = ٤١٨  
 (#θ :فالعبارةُ القرآنيةُ ..  ßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ، ماثلُ مع العبارة    ،بذلكتت 
 ¨βالقرآنية   r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4    من اآليِة الثالثة،    يف كوِنها موضوع 

  .. إىل الناس يوم احلج األكرباإلعالِم من اهللا تعاىل ورسوِلِه 
   ×β≡ sŒ r& uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ 

#$9øϑß³ôÎ.Ï⎫⎦t   ρu‘u™ßθ!è&ã… 4   =١٨ × ١٩ = ٣٤٢  
 بالرباءِة من ففي هذه املسألِة الكاملة اليت تبني إعالم اهللا تعاىل ورسوِلِه .. 
⎯  نرى فيها ورود كلمِة ،املُشركني ÏiΒ ،  إىل ( وليس كلمة(:  ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 ، األكرب اإلعالِم للناِس يوم احلج ويف هذا دليلٌ على أنَّ موضوع، 
خيتلف عن الرباءِة املُقدمِة إىل املشركني واليت موضوعها أن يسيحوا يف األرض أربعةَ 

  ..أشهر
⎪⎦ t :ويف هذا السياق ال بد أن نقف عند الفاِرِق بني املعاهدِة مع املُـشركني             ..  Ï% ©! $# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ،           مـع حركةَ التعامِل الدنيوي نظِّمٍة تدنيوي أي االلتزام مبواثيق 
فحقيقةُ هـؤالء   .... . وبني حقيقِة هؤالِء املشركني عند اِهللا تعاىل ورسوِلِه          ،املشركني

    : تعاىل إىل الناس رأيناها من خالِل إعالِم اهللا،املُشركني عند اهللا تعاىل ورسوِلِه 
 ×β≡ sŒ r& uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ 

#$9øϑß³ôÎ.Ï⎫⎦t   ρu‘u™ßθ!è&ã… 4  = ١٨ × ١٩ = ٣٤٢  
اعل  على الرغم من وجوِد معاهدٍة دنيويٍة معهم تنظِّم حركةَ التف،فهؤالء املشركون .. 

هذا ما نراه   .. . إالَّ أنه ليس هلم عهد عند اِهللا تعاىل وعند رسوِلِه            ،الدنيوي داخل اتمع  



  

٤٢٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ¨β :يف التكامل بني العبارة القرآنية     r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4     نبـياليت ت 
قرآنيٍة يف السياِق التايل ِللنص الذي حنـن         وبني عبارٍة    ،موضوع إعالِم اهللا تعاىل إىل الناس     

  ..بصدِد دراسِته
 &rβ ̈#$!© /tÌ“ü™Ö ΒiÏ⎯z #$9øϑß³ôÎ.Ï⎫⎦t   ρu‘u™ßθ!è&ã… 4   =١٤٣  
 y# ø‹ Ÿ2 ãβθ ä3 tƒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ù= Ï9 î‰ ôγ tã y‰Ψ Ïã «! $# y‰Ζ Ïã uρ ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

ãt≈γy‰?›Οó ãÏΨ‰y #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$:øtpt#ΘÏ (    ]٤٦٥ = ] ٧ : التوبة  
٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٤٦٥ + ١٤٣  

 ×ο :والعبارةُ القرآنيةُ..  u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ،ُرصةَ األمان اليت تعين ف، وتأخري 
. . وعودِتِهم عن جناياِتِهم اليت ارتكبوها، هي من أجِل توبِة هؤالء املشركني،العقاب

  .. يف النص الذي ندرسه،مع العبارتني القرآنيتني اللتني تبينان ذلكوبالتايل نراها تتكاملُ 
 /tt#!™uο× ΒiÏ⎯z #$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï⎯ÿ   =٨٧  
 ùs*Îβ ?è6öFçΝö ùsγßθu zyö× 9©6àΝö (  = ١٢٧  
 ùs*Îβ ?s$/çθ#( ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu™u#?sθâ#( #$9“2̈Ÿθ4οn ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ ̈#$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ  

 =٣٧٥  
٣١ × ١٩ = ٥٨٩ = ٣٧٥ + ١٢٧ + ٨٧  

 ×ο :وهذه العبارةُ القرآنيةُ  ..  u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ  ، فُرصـةَ األمـان      ال يت متنح، 
 مع العبارات القرآنية اليت تخاطـب       – يف النص الذي ندرسه      –تتكاملُ  . . العقاب وتأخري

  .  . بأنهم لن يعجزوا اَهللا تعاىل،ن هذه الرباءة حتذيراً هلم من التولّياملستفيدين م
 /tt#!™uο× ΒiÏ⎯z #$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï⎯ÿ   =٨٧  
 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯3ä/ö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!«     =١٦٦  
 ρu)Îβ ?sθu9©ŠøGçΝö ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯3äΝö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!« 3   =٢٢٢  

٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ٢٢٢ + ١٦٦  +٨٧  



  

٤٢٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ×ο :وبالتايل فقولُه تعاىل  ..  u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ،       حيملُ فُرصةً من أجِل إخـالِء 
 فهي تتكامل مع العبارة القرآنية    ولذلك  . . إنْ التزم ولَم يتولَّ    ،سبيِل من أُعطي هذه الرباءة    

 (#θ = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™  امسةمن اآليِة اخل..  
 /tt#!™uο× ΒiÏ⎯z #$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï⎯ÿ   =٨٧  
 ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö  = ٨٤  

٩ × ١٩ = ١٧١ = ٨٤ + ٨٧  
 سبيلُهم ممسوك بـسبب     ،إذاً هؤالء الذين منحوا هذه الرباءةَ خاللَ األشهِر احلُرم        .. 

 ومـن إقامـِة     ،ِهم تلك  وحىت يخلَّى سبيلُهم ال بد هلم من توبٍة عن جناياتِ          ،تلك اجلنايات 
 ومن تطهِري أمواِلهم مـن خـالِل دفـِع          ،الصالِة بتطهِري أنفِسهم عما علق ا من رجس       

وهذا يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسري اآليِة األوىل من           .... .املُستحقّات املترتبة عليهم  
 (#θ : فالعبارة القرآنية  ،سورة التوبة  = y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™    تعـين أنَّ    ،هذه املسألِة الكاملـة   يف 

لَ توبِتِهم ممسوكوهذا ال يكون إالّ عقوبةً على جناياٍت ارتكبوها،سبيلَهم قَب ..  
 (#θ : إذاً العبارةُ القرآنيةُ   .. ßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ،    كما قلنا – اليت هي – 

ن أجل أنْ يتوب أصحاب اجلنايـاِت عـن          هي م  ،موضوع الرباءِة اليت مِنحت ِللمشركني    
 ومن أجِل أن يقيموا الصالةَ ِبأن يقيموا الصالت النقية مـع جمتمعـاِتهم وأن                ،جناياِتهم

 وهي من أجِل أن يؤتـوا الزكـاة بعـد أن            ،يتطهروا من رجِس جناياِتهم اليت ارتكبوها     
. . ما تعاهدوا عليه مع املـؤمنني      بناًء على  ، وذلك بدفِع املستحقّات املُترتبة عليهم     ،قطعوها

  .. من اآلية اخلامسة يف النص الذي ندرسه،ولذلك نراها تتوازن مع عبارٍة قُرآنيٍة تبني ذلك
 ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9   = ١٨٦  
 ùs*Îβ ?s$/çθ#( ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu™u#?sθâ#( #$9“¨2Ÿθ4οn  = ١٨٦  

 ،عـن جنايـاِتهم   حني يتوب املعنيون ا ،كتملُ املُراد من موضوِع هذه الرباءة    وي.. 
 ، املترتبة عليهم  م للمستحقّات ِهودفِع ، يف جمتمعهم  النقية الطاهرة  للصالِتبإقامِتهم   وذلك  

  .. يخلَّى سبيلُهموحني ذلك
 ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9  = ١٨٦  
  ùs*Îβ ?s$/çθ#( ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρu™u#?sθâ#( #$9“¨2Ÿθ4οn ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4  = ٢٧٠  



  

٤٢٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ٢٧٠ + ١٨٦  
 إىل  واآليةُ األوىل اليت تِصور الرباءةَ اليت منحـت مـن اِهللا تعـاىل ورسـوِله                .. 
 وإمـا  ،كون إمـا بالتوبـة   يتفاعلُ معها هؤالء املشر   ، الذين وقعوا يف اجلنايات    ،املشركني
 تـبني هـذين     ، ولذلك نراها تتكاملُ مع عبارٍت قُرآنية من النص الذي ندرسه          ،بالتولّي
  .. وما يترتب على كلٍّ منهما،اخليارين
 /tt#!™uο× ΒiÏ⎯z #$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï⎯ÿ )Î<n’ #$!©%Ï⎪⎦t ãt≈γy‰?›Ν ΒiÏ⎯z #$9øϑß³ôÎ.Ï⎫⎦t  = ٢٣٢  
 β Î* sù öΝ çF ö6 è? uθ ßγ sù × ö yz öΝ à6 ©9 ( β Î) uρ öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $# 3 Î Åe³ o0 uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ∩⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ 

©x‹ø↔\$ ρu9sΝö ƒãàs≈γÎãρ#( æt=n‹ø3äΝö &rnt‰Y#   = ٩٢٧  
٦١ × ١٩ = ١١٥٩  =٩٢٧ + ٢٣٢  

 (#θ :فَقَتلُ املشركني حيث وجدوا بعد انسالِخ األشـهِر احلُـرم     . .وهكذا..  è= çG ø% $$ sù 

t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ ،         عجزونذا التولّي ي همو نتيجةُ توليهم واعتقاِدهم أنه 
 β :اَهللا تعاىل  Î) uρ öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $# 3  . .     لذلك نرى أنَّ هـاتني

  :العبارتني القرآنيتني متوازنتان
 ρu)Îβ ?sθu9©ŠøGçΝö ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯3äΝö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!« 3  = ٢٢٢  
 ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ôÎ.Ï⎫⎦t my‹ø]ß ρu`y‰?›ϑßθδèΟó  = ٢٢٢  

 مع العباراِت القرآنيِة احمليطِة ، أيضاً أنَّ هاتني العبارتني القرآنيتني املتوازنتنيونرى.. 
  .. متكاملةٌ يف مسألٍة واحدة تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه،ا يف ذاِت املوضوع

 β Î) uρ öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $# 3 Î Åe³ o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& 

∩⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

&rnt‰Y#   = ٨٠٠  
 # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ 

ρu#$môÇÝçρδèΝö ρu#$%øèã‰ßρ#( 9sγßΝö 2à≅ ̈∆só¹|‰7 4  = ٦٢٥  
٧٥ × ١٩ = ١٤٢٥ = ٦٢٥ + ٨٠٠  



  

٤٢٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تصور مـسألةً كاملـةً يف   ، من سورِة التوبة، الثانية والثالثة والرابعة   :اآليات. .إذاً.. 
     ِتها     –موضوِع الرباءِة اليت يسيحدا يف األرض دونَ     – من خاللَ م وما  ، عقاب  املعنيون 

 هذه اآليات الـثالثُ  – دون أن تتعرض ، سواٌء ملن التزم أم ملن مل يلتزم  ،يترتب على ذلك  
 إىل عقاِبهم الدنيوي الذي ينتظرهم بعد انسالخ األشهر احلرم إن مل يتوبوا على              –الكرمية  

  ..جناياِتهم تلك
 (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ö/ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $#   ¨β r& uρ ©! $# “ Ì“ øƒ èΧ 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∪ ×β≡ sŒ r& uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$Ζ̈9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 β Î* sù öΝ çF ö6 è? uθ ßγ sù × ö yz öΝ à6 ©9 ( β Î) uρ öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî 

“ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $# 3 Î Åe³ o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ∩⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 

§Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰ tn r& (# þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 

)Îβ ̈#$!© †ätÏ= #$9øϑßG−)É⎫⎦t  = ١٠٤ × ١٩ = ١٩٧٦  
 ، اليت تبني حركةَ هؤالء وتفاعلَهم مع موضـوِع الـرباءة          ،وهذه املسألةُ الكاملةُ  .. 

 هي جزٌء من مسألٍة كاملٍة حتوي       ، وثوابهم إنْ تابوا   ،وعقوبتهم عند اِهللا تعاىل إنْ مل يتوبوا      
 اليت  ، واآليةَ الكرميِة اليت تبني األشهر احلرم األربعة       ،أيضاً اآليةَ األوىل اليت حتملُ نص الرباءة      

  ..يسيح فيها املعنيونَ بأماٍن يف األرض خاللَ فترِة تلك الرباءة
 ×ο u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ö/ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $#   ¨β r& uρ ©! $# “ Ì“ øƒ èΧ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∪  ×β≡ sŒ r& uρ 

š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 β Î* sù öΝ çF ö6 è? uθ ßγ sù × ö yz öΝ à6 ©9 ( β Î) uρ öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $# 3 Î Åe³ o0 uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ∩⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ 

$ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰ tn r& (# þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 

#$9øϑßG−)É⎫⎦t  = ٢٢٠٨  
  ¨β Î) nο £‰ Ïã Í‘θ åκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «! $# $ oΨ øO $# u |³ tã # \ öκ y− ’ Îû É=≈ tF Å2 «! $# tΠ öθ tƒ t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

š⇓ ö‘ F{ $# uρ !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ ö‘ r& ×Π ã ãm 4 š Ï9≡ sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝ ÍhŠ s) ø9 $# 4 Ÿξ sù (#θ ßϑ Î= ôà s? £⎯ Íκ Ïù öΝ à6 |¡ àΡ r& 4 (#θ è= ÏG≈ s% uρ 



  

٤٢٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 $# Zπ ©ù !% x. $ yϑ Ÿ2 öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ Zπ ©ù !$ Ÿ2 4 (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ t⎦⎫ É) −G ãΚ ø9 $#   

  ١٠٦٠ = ] ٣٦ : التوبة[ 
١٧٢ × ١٩ = ٣٢٦٨ = ١٠٦٠ + ٢٢٠٨  

 اليت هـي    ، نرى مسألةً كاملةً يف تبياِن األشهِر احلرم       ،وداخل هذه املسألِة الكاملةِ   .. 
  .. بالرباءةفرصةُ أماٍن يسيح فيها املعنيون

 ΒÏ]÷κp$! &r‘ö/tèyπî mããΠ× 4 Œs≡9Ïš #$!$eÏ⎪⎦ß #$9ø)sŠhÍΝã 4 ùsξŸ ?sàô=Îϑßθ#( ùÏκÍ⎯£ &rΡà¡|6àΝö 4  = ٣٠٨  
 ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9  = ١٨٦  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ١٨٦ + ٣٠٨  
 öΝوكلمةُ ..  Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ةيف العبارة القرآني :  (# þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ¨β Î) 

©! $# = Ït ä† t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ،      يف إطـا      ،) د   ، د ،م(  هي من اجلذر اللغوي هدالالت ر الذي تدور: 
 كعطـاٍء   ، تصور الرباءةَ اليت أُعطيت للمعنيني     ،هذه الكلمة .... . والفسح ، واملنح ،العطاء

  ..أي تصور األشهر احلُرم. .وأماٍن مدوا به
#)  :واُهللا تعاىل يقول  ..  þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ،  ْوا   ( : ومل يقلفَـأَِتم

  ِهمِتِه    ِإلَيدِإلَى م مهدهكلمِة    ،)ع فورود  öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4       ذه الصيغِة دون كلمِة )   ِتـِهدم(، 
 ، أمدهم اُهللا تعاىل ا    اليت أي يتعلّق مبوضوِع الرباءة      ،دليلٌ على أنَّ هذا املدد يتعلَّق فيهم هم       
  ..وليس بالعهد الذي متّت املعاهدةُ عليه

#)  :العبـارة القرآنيـة   وبالتايل فمعىن   ..  þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ¨β Î) ©! $# 

= Ït ä† t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ، وهم اهللا              :هِتِهم الـيت مـدالتزموا مبا تعاهدمت عليه معهم حىت جميِء مد 
وا مبا تعاهدمت أي التزم.. ... وهي األشهر احلُرم،األرضتعاىل ا من أماٍن يسيحون فيها يف    

فهؤالء مل ينقصوا مـن     . .عليه معهم يف األشهِر الثمانيِة غِري احلُرم حىت جميء األشهر احلرم          
 وبالتايل ال توجد هلم جنايات يعاقبونَ عليها خارج         ،عهِدِهم شيئاً ومل يظاهروا علينا أحداً     

  ..األشهر احلُرم
 اليت يأمرنا اُهللا تعاىل أنْ نـِتم        ،األشهر غَري احلرمِ  هذه العبارةُ القُرآنية تصور     . .إذاً.. 

 إىل ما مده اُهللا تعاىل هلؤالء من أماٍن يسيحون خاللـه يف األرض              ،ِلهؤالِء خاللَها عهدهم  



  

٤٣٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وبالتايل فهذه العبارة القرآنية تصور عـدةَ      . . أي إىل األشهِر احلرم    ،دون أن يعترضهم أحد   
  .. لذلك هي جزٌء من املسألِة الكاملِة التالية..األشهِر مجيعها
 ùs'r?Ïϑ‘θþ#( )Î9sŠøγÎΝö ãtγô‰yδèΟó )Î<n’4 Βã‰£EÌκÍΝö 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ= #$9øϑßG−)É⎫⎦t  = ٢٣٧  
 ¨β Î) nο £‰ Ïã Í‘θ åκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «! $# $ oΨ øO $# u |³ tã # \ öκ y− ’ Îû É=≈ tF Å2 «! $# tΠ öθ tƒ t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

š⇓ ö‘ F{ $# uρ !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ ö‘ r& ×Π ã ãm 4 š Ï9≡ sŒ ß⎦⎪ Ïe$! $# ãΝ ÍhŠ s) ø9 $# 4 Ÿξ sù (#θ ßϑ Î= ôà s? £⎯ Íκ Ïù öΝ à6 |¡ àΡ r& 4        
  ٧٣٢=   ]٣٦ :التوبة[ 

٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ٧٣٢ + ٢٣٧  
 öΝ :كلمةُ. .إذاً..  Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ،          َخاللَها املعنيـون األربعةُ اليت يسيح احلرم هي األشهر
 يف مسألٍة واحدٍة مع العبارِة القرآنيِة املُـصورِة ِلموضـوِع           تتكاملُولذلك فهي    ،بالرباءة
  ..الرباءة
 ùs¡Å‹sßθ#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9  = ١٨٦  
 Βã‰£EÌκÍΝö 4   = ٤٢  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨  =١٨٦ + ٤٢  
 ¨β :ويف الصورِة القرآنيـة   ..  Î) nο £‰ Ïã Í‘θ åκ ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «! $# $ oΨ øO $# u |³ tã # \ öκ y− ’ Îû É=≈ tF Å2 

«! $# tΠ öθ tƒ t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ ö‘ r& ×Π ã ãm 4 ،      ـةنرى أنَّ العبـارة القرآني:  
  !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ ö‘ r& ×Π ã ãm 4      األربعة ماحلُر لنا األشهر روصة . . توالعبارةُ القرآني:  # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# 

ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# ،       األشهِر احلرم لنا ساحةَ الزمان خارج رصوت ،      أي الزمانَ املسلوخ منـه 
 تصوران لنا الـشهور     ،فالعبارتان إذاً . . أي تصور لنا األشهر الثمانيةَ الباقية      ،األشهر احلرم 

  . . أي اثين عشر شهراً،الكاملة
 قيمتـها العدديـةُ     ،نيتني تتكامالن يف مسألةٍ   لذلك نرى أنَّ هاتني العبارتني القرآ     .. 

   : الذي هو  جمموع الشهور، )١٢( تساوي جداَء أساِس معجزِة إحدى الكُبر  يف العدد 
 ΒÏ]÷κp$! &r‘ö/tèyπî mããΠ× 4   =األشهر احلرم األربعة  [[ ...............  ٨٢[[  
 ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκåã #$:øtçãΠã   =الشهور الثمانية الباقية [[ ......٤٦١[[  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ١٤٦ + ٨٢  
  ١٢= عدد الشهور 



  

٤٣١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 .. السابقةُ ِلآليِة اخلامسِة من سورِة التوبِة أصحاب لنا اآليات رتويف حني صو
 ،اجلنايات من املشركني الذين متَّ تأجيلُ معاقبِتِهم على تلك اجلناياِت ِبسبِب األشهِر احلرم

 ِلتصور لنا ، تأيت خلفَها اآليةُ اخلامسةُ اليت سميت بآية السيف، بعد األشهر احلرمإىل ما
ساحةَ الزماِن الذي تتم فيه العقوبةُ على تلك اجلنايات املؤجلةَ وعلى اجلناياِت الواقعِة يف 

ةَ الزمان الذي فاآليةُ اخلامسةُ إذاً تصور ساح. .هذه الساحِة اليت هي خارج األشهِر احلرم
 وحيث إخالُء السبيل ِلمن تاب وكف ، حيثُ العقوبةُ على اجلنايات،خارج األشهِر احلرم

  .. عليه تلك اجلناياترتبعن عمله الذي 
 ، واألخذ، أنَّ العقوبةَ تتراوح ما بني القتل– يف هذه اآليِة الكرمية –ونرى .. 
ففي تنوع العقوبة دليلٌ على .  .ِة كلِّ منهم حسب جناي، والقعود هلم كلَّ مرصد،واحلصر

  ..اختالف اجلنايات
 حيثُ تدخلُ فيه اآليةُ اخلامسةُ اليت تبين – كامالً –فالنص الذي ندرسه . .وهكذا.. 

 وعقابهم الدنيوي املؤجل وغري املؤجل ، خارج األشهِر احلُرم،موضوع القتال مع املشركني
 يتكاملُ مع اآليِة الكرميِة اليت تبين حرمةَ القتاِل – كامالً –هذا النص . .بتهمنتيجةَ عدِم تو
  . .يف الشهِر احلرام
 ×ο u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& (# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ ö/ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $#   ¨β r& uρ ©! $# “ Ì“ øƒ èΧ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊄∪  ×β≡ sŒ r& uρ 

š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 β Î* sù öΝ çF ö6 è? uθ ßγ sù × ö yz öΝ à6 ©9 ( β Î) uρ öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù öΝ ä3 ¯Ρ r& ç ö xî “ Ì“ Éf ÷è ãΒ «! $# 3 Î Åe³ o0 uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ∩⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ 

$ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰ tn r& (# þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† 

t⎦⎫ É) −G ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ 

óΟ èδρ ä‹ äz uρ öΝ èδρ ç ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u™ uρ 

#$9“¨2Ÿθ4οn ùs⇐y=θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ ̈#$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   ]٣٢٠٨ = ] ٥ – ١ : التوبة  
 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù × Î6 x. ( <‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 

7 ø à2 uρ ⎯ Ïµ Î/ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷z Î) uρ ⎯ Ï& Î# ÷δ r& çµ ÷Ψ ÏΒ ç t9 ø. r& y‰Ψ Ïã «! $# 4 èπ uΖ ÷G Ï ø9 $# uρ ç t9 ò2 r& z⎯ ÏΒ 



  

٤٣٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

È≅ ÷F s) ø9 $# 3 Ÿω uρ tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( 

ρu&éρ'9s≈¯×Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9Ζ¨$‘Í ( δèΝö ùÏŠγy$ zy≈#Î$àρχš  ]١٧٣٢ = ] ٢١٧ : البقرة  
٢٦٠ × ١٩ = ٤٩٤٠ = ١٧٣٢ + ٣٢٠٨  

ـ      ،واآليةُ اليت تبني حرمةَ القتاِل يف الشهِر احلرام       ..  الذي ندرس النص وتتكاملُ مع ه، 
 كلُّ جزٍء منها يتكاملُ مع عبارات قرآنية تكملُ الدالالِت الـيت            ،نراهاً مكونةً من جزئني   

  ..حيملُها
 y7 :اجلزُء األولُ هو tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù × Î6 x. ( 

<‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 7 ø à2 uρ ⎯ Ïµ Î/ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷z Î) uρ ⎯ Ï& Î# ÷δ r& çµ ÷Ψ ÏΒ ç t9 ø. r& y‰Ψ Ïã «! $# 4 

èπ uΖ ÷G Ï ø9 $# uρ ç t9 ò2 r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷F s) ø9 $# 3........   
........ Ÿω :واجلزُء الثاين هو uρ tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) 

(#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& 

’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz ..  
 يف  ،درسـه  يتكاملُ مع اآليتني األوىل والثانية من النص الذي ن         ،اجلزُء األولُ منها  .. 

  . .مسألٍة تبني حقيقةَ الرباءِة وموضوعها
 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù × Î6 x. ( <‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 

7 ø à2 uρ ⎯ Ïµ Î/ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷z Î) uρ ⎯ Ï& Î# ÷δ r& çµ ÷Ψ ÏΒ ç t9 ø. r& y‰Ψ Ïã «! $# 4 èπ uΖ ÷G Ï ø9 $# uρ ç t9 ò2 r& z⎯ ÏΒ 

#$9ø)sF÷≅È 3   =٧٩٩  
 ×ο u™ !# t t/ z⎯ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû 

#${F‘öÚÇ &r‘ö/tèyπs &r−ôκå9 ρu#$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯3ä/ö îxöç Βãè÷fÉ“Ì“ #$!«   ρu&rβ ̈#$!© Χèƒø“Ì“ #$9ø3s≈ÏÍ⎪⎦t  = ٧٠٢  
٧٩ × ١٩ = ١٥٠١ = ٧٠٢ + ٧٩٩  

 تـبني  – داخلَ النص الذي ندرسه   –وهذا اجلزُء األولُ يتكاملُ أيضاً مع عباراٍت        .. 
 أي ، وهم الذين اُستثنوا من الكافرين،الذين التزموا العهد واستفادوا ِمن الرباءِة وموضوِعها    

  .  . ومل يلتزموا بهاُستثنوا من الذين جحدوا العهد



  

٤٣٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù × Î6 x. ( <‰ |¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 

7 ø à2 uρ ⎯ Ïµ Î/ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷z Î) uρ ⎯ Ï& Î# ÷δ r& çµ ÷Ψ ÏΒ ç t9 ø. r& y‰Ψ Ïã «! $# 4 èπ uΖ ÷G Ï ø9 $# uρ ç t9 ò2 r& z⎯ ÏΒ 

#$9ø)sF÷≅È 3  = ٧٩٩  
  ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ 

æt=n‹ø3äΝö &rnt‰Y# ùs'r?Ïϑ‘θþ#( )Î9sŠøγÎΝö ãtγô‰yδèΟó )Î<n’4 Βã‰£EÌκÍΝö 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ= #$9øϑßG−)É⎫⎦t  = ٦٤٥  
٤ × ١٩  ×١٩ = ١٤٤٤  =٦٤٥ + ٧٩٩  

 يف ، يتكاملُ مع اجلزِء األوِل من اآليِة اخلامسِة اليت سألت عنها،واجلزُء الثاين ِمنها.. 
 ،مسألٍة تبين سبباً من أسباِب قَتِل املشركني وأخِذِهم وحصِرِهم والقعوِد هلم كلَّ مرصد

  ..بعد انسالِخ األشهِر احلُرم
 Ÿω uρ tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( 

ρu&éρ'9s≈¯×Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9Ζ¨$‘Í ( δèΝö ùÏŠγy$ zy≈#Î$àρχš   =٩٣٣  
 # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã åκ ô− F{ $# ãΠ ã çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ y` uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ 

ρu#$môÇÝçρδèΝö ρu#$%øèã‰ßρ#( 9sγßΝö 2à≅ ̈∆só¹|‰7 4   =٦٢٥  
٨٢ × ١٩ = ١٥٥٨ = ٦٢٥ + ٩٣٣  

تبني الذين التزموا العهد وكما أنَّ اجلزَء األولَ تكاملَ مع العباراِت القُرآنيِة اليت .. 
. . وهم الذين اُستثنوا من الكافرين الذين جحدوا هذا العهد،واستفادوا من موضوِع الرباءة

  .  .فإنَّ اجلزَء الثاين يتكاملُ مع هذه العبارات القرآنية اليت حتوي املُستثىن واملستثىن منه
 Ÿω uρ tβθ ä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ –Š ã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷Š Ï‰ s? ö tƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑ uŠ sù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t Åz Fψ $# uρ ( 

ρu&éρ'9s≈¯×Í7y &r¹ôsy≈=Ü #$9Ζ¨$‘Í ( δèΝö ùÏŠγy$ zy≈#Î$àρχš   =٩٣٣  
 Î Åe³ o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ∩⊂∪ ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# §Ν èO 

öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰ tn r& (# þθ ‘ϑ Ï? r' sù öΝ Îγ øŠ s9 Î) óΟ èδ y‰ ôγ tã 4’ n< Î) öΝ Íκ ÌE £‰ ãΒ 4 ¨β Î) 

#$!© †ätÏ= #$9øϑßG−)É⎫⎦t   =٨١٥  
٩٢ × ١٩ = ١٧٤٨ = ٨١٥ + ٩٣٣  



  

٤٣٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ω :ويف هذا تأكيد على أنَّ العبارةَ القرآنيةَ      ..  Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# 

§Ν èO öΝ s9 öΝ ä.θ ÝÁ à)Ζ tƒ $ \↔ ø‹ x© öΝ s9 uρ (#ρ ã Îγ≈ sà ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰ tn r& ،      ـةستثناةٌ من العبـارة القرآنيم :  
  Î Åe³ o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ،          َّأن عـموليست مستثناةً من قطع العهِد الذي ز 

 يؤكِّد أنهـا    ، وتكاملُ املعىن والدالالت   ،فترتيب العبارات القرآنية  .... .اآليةَ األوىل حتِملُه  
 Î :مستثناةٌ من العبارِة السابقِة هلا Åe³ o0 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. >U# x‹ yè Î/ AΟŠ Ï9 r& ..  

 وال يوجد نص قرآينٌّ يأمر بقتِل اآلخـر         ، ال يوجد نص قرآينٌّ يأمر بنقِض العهود       ..إذاً.. 
 وحـصرهم   ، وأخـذُهم  ، فَقَتلُ املشركني حيثُ وجدوا بعد انسالخ األشهر احلُرم        ،ألنه آخر 

 عـدِم    ونتيجـةَ  ، يكون نتيجةَ عدِم توبِتهم عما ارتكبوا من جنايات        ،والقعود هلم كلَّ مرصد   
 ما  ِعفْ د  ونتيجةَ عدمِ  ،اعهم ألعمال الرجس  ب ونتيجةَ ات  ،إقامِتِهم للصالِت النقية مع أبناء جمتمعهم     

ستيعليهم للمجتمعح تمع،قحسب ما تعاهدوا عليه مع أبناء هذا ا ..  
 الكرميـِة    وبالتايل علينا أن ننظر إىل دالالِت اآليةِ       ،إنَّ علينا أالّ جنعلَ القرآنَ ِعضني     .. 

 وإىل  ،)مع أنّ كلمة السيف مل ترد وال مرة يف كتاِب اهللا تعاىل             ( اليت سميت بآيِة السيف     
 ، من منظاِر حقيقِة صياغِتها اللغوية بعيداً عن التاريخ ورواياِتـه     ،اآليات السابقِة والتاليِة هلا   

         الكثري ؤكِّدال إكراه يف الـدين       ومن منظاِر كلِّ آياِت كتاِب اِهللا تعاىل اليت ي هوأنّ  ، منها أن 
فاإلميانُ ال يكونُ إمياناً إالّ عن حريٍة كاملة        . .لإلنساِن كاملَ احلريِة يف أن يؤمن وأن يكفر       

  ..دون أي إكراه
 ويف عدِم   ،إنَّ املشكلةَ تكمن يف إسقاِط رواياٍت تارخييٍة على دالالِت كتاِب اهللا تعاىل           .. 

وبالتايل تكمن املـشكلةُ يف     . .ِت كتاب اهللا تعاىل إالّ من منظاِر هذه الروايات        النظِر إىل دالال  
  ..جعِل التاريخ صنماً حيولُ بيننا وبني إدراك حقيقة الدالالت اليت حيملُها كتاب اِهللا تعاىل

بيقٍني على كوِنها من عند اهللا ويقف  ، من يعلم حقيقةَ الرسالِة اخلامتِة: قُلت:٨٨س 
 من مل يعلم حقيقةَ الرسالة اخلامتة يحاسب على :– أيضاً – وقلت ..عليه اتباعها ،تعاىل
كيف توفّق بني هذين القولني بعد . . ويستطيع اخلالص على سلّم املنهج الذي هو عليه،دينه

   .. حيث مسع كلُّ البشر بالرسالة اخلامتة ؟،ثورة االتصاالت اليت شهدا البشريةُ أخرياً



  

٤٣٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وليس ،العلم هو امتالك األدلّة والرباهني كمقدمٍة توصلُ إىل حقيقِة األمِر ومصداقيته.. 
 فإنّ ،ولذلك بعد جميء العلم والتيقّن باألمر. .مجرد السماع باألمر دون الوقوف على حقيقته

  .  .قية يوجب ضالالً وظلماً وابتعاداً عن الفطرة الن،اإلعراض عن حقيقِة هذا األمر
من الضالل حيذّر  و،يحذّر اُهللا تعاىل من اتباِع األهواِء بعد جميِء العلم. .ولذلك.. 

فذلك ظلم وضاللٌ واعتداٌء على الفطرة النقية اليت فطر اُهللا تعاىل الناس . .باألهواء بغري علم
ة التالية بيانٌ يؤكّد ويف املسألة الكامل. . وخروج من ساحِة واليِة اِهللا تعاىل ونصِره،عليها

  ..هذه احلقيقة
 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& y‰ ÷è t/ “ Ï% ©! $# x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $#   $ tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 

ΡtÁÅA    ]٣١١ = ] ١٢٠ : البقرة   
 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u™ !$ y_ š∅ ÏΒ ÄΝ ù= Ïè ø9 $#   š ¨Ρ Î) # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ ©9 

#$9à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š  ]٢٨٢ = ] ١٤٥ : البقرة   
 ¨β Î) uρ # Z ÏW x. tβθ = ÅÒ ã‹ ©9 Ο Îγ Í← !# uθ ÷δ r' Î/ Î ö tó Î/ AΟ ù= Ïæ 3 ¨β Î) š −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& t⎦⎪ Ï‰ tG ÷è ßϑ ø9 $$ Î/        

   ٣٣٤ = ] ١١٩ : األنعام[
 yÈ⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& $ tΒ y‰ ÷è t/ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 

ρu#X5  ]٢٧١ = ] ٣٧ : الرعد   
 È≅ t/ yì t7 ©? $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ( ⎯ yϑ sù “ Ï‰ öκ u‰ ô⎯ tΒ ¨≅ |Ê r& ª! $# ( $ tΒ uρ 

;mλçΜ ΒiÏ⎯ Ρ¯≈ÇÅÎ⎪⎦t   ]٣٧٩ = ] ٢٩ : الروم  
٨٣ × ١٩ = ١٥٧٧ = ٣٧٩ + ٢٧١ + ٣٤٣ + ٢٨٢ + ٣١١  

. . وليس مجرد السماِع به والتقليِد األعمى،العلم هو الوقوف على حقيقة األمر.. 
 وليست حكراً ، ليست مجرد كلمٍة تلفَظُ من األفواه،فحقيقةُ الشهادة بوحدانية اهللا تعاىل

ا لتكفري اآلخرين واتهاِمِهم بعدم  وال حيق إلنساٍن أن يتاجر ،على أُمٍة دون غِريها
  . .اإلميان

 هو ِهللا تعاىل وللمالئكة ،إنّ الوقوف على حقيقِة الشهادِة بوحدانيِة اِهللا تعاىل.. 
وُألويل العلم الذين يعقلون آياِت اِهللا تعاىل وأمثالَه اليت يضرا للناس دف تعقّلها وتدبرها 



  

٤٣٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ يف . .ة بالوحدانيةوالوقوف من خالهلا على حقيقة الشهاد
  ..هذه احلقيقة
 y‰ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) 

δèθu #$9øêy–Íƒ“â #$9ø⇔y6ÅŠΟ Þ  ]٤٠٥ = ] ١٨ : آل عمران   
 ρu?Ï=ùš #${FΒøVs≈≅ã ΣnØôÎ/çγy$ 9Ï=Ζ¨$¨Ä ( ρuΒt$ ƒtè÷)É=èγy$! )Îω #$9øèy≈=Îϑßθβt  ]٤٣ : العنكبوت [ 

 =٢٢٢  
٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٢٢٢ + ٤٠٥  

ونرى يف هذه املسألة الكاملة مسألة كاملةً تلقي الضوء على حقيقة الشهادة .. 
   :بوحدانية اهللا تعاىل ومن يشهد ا

 ©xγÎ‰y #$!ª &rΡ¯µç… ωI )Î9s≈µt )Îω δèθu ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè ρu&éρ'9äθ#( #$9øèÏ=ùΟÉ %s$!←ÍϑJ$ /Î$$9ø)É¡óÝÅ 4   =
١٤ × ١٩ = ٢٦٦   
 ©xγÎ‰y #$!ª &rΡ¯µç… ωI )Î9s≈µt )Îω δèθu ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè   =٧ × ١٩ = ١٣٣  
 ρu&éρ'9äθ#( #$9øèÏ=ùΟÉ %s$!←ÍϑJ$ /Î$$9ø)É¡óÝÅ 4   =٧  ×١٩ = ١٣٣  

لةً أُخرى تلقي الضوء على كوِن هذه الوحدانية ال يعقلُها على أونرى أيضاً مس.. 
   :حقيقِتها إالّ العاملون

 ωI )Î9s≈µt )Îω δèθu #$9øêy–Íƒ“â #$9ø⇔y6ÅŠΟ Þ   =١٣٩  
 ρu?Ï=ùš #${FΒøVs≈≅ã ΣnØôÎ/çγy$ 9Ï=Ζ¨$¨Ä ( ρuΒt$ ƒtè÷)É=èγy$! )Îω #$9øèy≈=Îϑßθβt    =٢٢٢  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٢٢٢ + ١٣٩  
اطّلع  إنما نعين من ،فنحن حينما نقول من يعلم حقيقةَ الرسالة اخلامتة عليه اتباعها.. 

 واليت ،على حقيقِة الرباهني واألدلّة اإلعجازية اليت حيملُها القرآنُ الكرميبعلٍم ويقٍني وقف و
 وال نعين أبداً مجرد السماِع ا كما يتصور ،تثبت عقالً مصداقيةَ نزوِله من عند اهللا تعاىل

 هو عني الكفِر ،الوقوِف على أدلّتهاو  اوالتيقِّنها فعدم اتباع احلقيقِة بعد علِم. .الكثريون
  ..الذي يعين اجلحود باحلقيقِة بعد علمها

 وعن ،رين أنْ نبتعد عن تكفري اآلخ– يف كتابه الكرمي – اُهللا تعاىل أمرنالقد .. 
  :يقولُ تعاىل. . ابتغاًء ِلعرِض احلياة الدنيا،اتهامهم بأنهم ليسوا مؤمنني



  

٤٣٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? ô⎯ yϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ šχθ äó tG ö; s? š⇓ t tã 

#$9øsyŠuθ4οÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$  ]١٨ × ١٩ = ٣٤٢ = ] ٩٤ : النساء  
. . إىل الفقه، من العقيدِة،ع األمِة يف مسائلَ كثريٍةلقد خالفت إمجا. .:٨٩س 

 ، من خالِل منهجية يقرها العقلُ واملنطق، من كتاِب اِهللا تعاىل،وبرهنت على كلِّ ذلك
  . . من كتاِب اِهللا تعاىل– من مقدماِته إىل نتائجه –وعبر برهاٍن رياضي مستنبٍط 

 من املسائِل اليت حيِملُها القرآنُ ، مسائلُ أُخرىهل توجد. .السؤالُ اآلن.. 
 وطرح تفسِريها مبعياِر منهِجك ، وتريد طرحها، وتعتقد أنها فُسرت خطَأً،الكرمي

  ..البحثي ؟
 ورأيت أنها فُسرت خاللَ التاريِخ تفسرياً مخالفاً ِلدالالِت ،املسائلُ اليت درستها.. 

 وسنقف. .وأعتقد أنها تزداد كلّما تقدم حبثُنا يف كتاِب اِهللا تعاىل. . كثرية،كتاِب اِهللا تعاىل
  .. من هذه املسائلمسألٍة عنديف هذا اللقاِء 

  لقد متَّ االلتفاف على دالالِت قوِلِه تعاىل. . مسألةُ الطالق،من هذه املسائل.. 
  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9   ]يف بدايِة سورِة ، ]١ :الطالق 

  . .الطالق
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4 

y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n= sß … çµ |¡ ø tΡ 4 Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† 

y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r& ∩⊇∪ # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 

7∃ρ ã ÷è yϑ Î/.......   ]٢ – ١ : الطالق [..  
$  : أنهم فسروا قولَه تعاىل، اليت متَّ االلتفاف حولَهااملسألة األوىل..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) 

ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ،النساء: مبعىن ة. . إذا أردمت تطليقوهذا يتناىف مع عظمِة الصياغِة القرآني، 
. .هذا من جهة. . هي اتهام هلذا النص بالنقصان،ةُ دالالِت كلمٍة إىل النص القرآينِّفإضاف

#  نرى أنَّ صياغةَ قوِلِه تعاىل ،ومن جهٍة أُخرى sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ، يف هذه العبارِة 
 عبارتني قُرآنيتني يف  تشابه صياغةَ،القرآنيِة اليت زِعم أنها حباجٍة إىل دالالِت كلمِة أردمت



  

٤٣٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

# . .آيتني متتاليتني من سورِة البقرة sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r&.......    
# . .] ٢٣١ : البقرة[ sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r&.......  ]٢٣٢ : البقرة [..   

. . نرى أنه من املستحيل إضافةُ دالالِت كلمِة أردمتويف هاتني العبارتني القرآنيتني
  ..!!!فكيف إذاً تضاف دالالت كلمِة أردمت ِلعبارٍة مماثلٍة متاماً يف الصياغة اللغوية ؟ 

#  :ويف تفسريهم للعبارة القرآنية..  sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ها مبعىنإذا أردمت  : على أن
 يف تفسريهم .. إنما تعين جمرد وقوع اإلرادة به،ها ال تعين وقوع الطالق وأن،تطليق النساء

#  :استشهدوا بالعبارة القرآنية ،هذا sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $#  يف قوله تعاىل :  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t yϑ ø9 $# 

(#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â™ ã Î/ öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3 ø9 $# 4   ]٦ :املائدة[ ..  
#  :لقد حصل ذلك مع العلم أنّ صياغةَ كلٍّ من العبـارتني القـرآنيتني             sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ 

u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ،  # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# ، فـاهللا  . .عدةٌ متاماً عن صياغِة العبارِة األخرى      متبا
 ، )إذا عزمتم الطـالق    ( : أو )إذا قمتم إىل الطالق      ( :أو) إذا أردمت الطالق     ( :تعاىل مل يقل  

# حتى تتم املقارنة مع العبارة القرآنية        sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# ..     ما يقول جلّ وعـالإن  
  # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ ..  

حىت تتم املقارنة مـع العبـارة       ) إذا صليتم    ( :ومن جهٍة أُخرى اهللا تعاىل مل يقل      .. 
# القرآنية   sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ ،    ما يقولُ جلّ وعالإن :  # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# ،   فالذي يقوم 

إذا  ( :لآلخركقوِل أحدنا   . . وهي الوضوء  ،إىل الصالة بينه وبني الصالة مسافةٌ من العمل       
  .. وهذا ال يعين أنّ اآلخر موجود يف وسط املدينة،)قمت إىل املدينة 

  : هي تفسري قوِل اِهللا تعاىل، اليت تم االلتفاف حولَها أيضاًاملسألةُ الثانيةُ.. 
  £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،فيه: مبعىن ٍر ال مجاعيف طُه وقالوا املعىن ، فطلقوهن 
وكلُّ ذلك مبين على إضافِة دالالِت كلمِة أردمت إىل . .لقوهن مستقبالٍت عدتهنفط

#  :دالالِت  قوِلهِِ تعاىل sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ..  
 يكْمن يف اإلعراِض عن اخلَلِْط الناتِج عـن         ، اليت متَّ االلتفاف حولَها    املسألةُ الثالثةُ .. 

⎯£  :ىلتفسِريِهم ِلقوِله تعا   èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،   يعين هِتهن    : على أنيف عـد فطلقوهن ، 
ِتهنِلعد أي يف الزمان الذي يصلح..  



  

٤٣٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ال ،والعدةُ نتيجـةٌ لوقـوِع الطـالق   . . ال قَبلَه،إنَّ العدةَ تبدأُ بعد وقوِع الطالق  .. 
$  :وهم يقولون إنَّ قولَه تعاىل    . .العكس pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ،    ال يعين وقوع 
 –أي أنَّ العـدةَ  . . وذلك بإضافَِتهم ِلداللِة كلمِة أردمت إىل هذه العبارِة القرآنيـة        ،الطالق

  :فكيف إذاً يقولـون إنَّ معـىن قوِلـِه تعـاىل          . .  لَم تبدأ بعد    –حسب ما يذهبون إليه     
  £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9  ن   :هويف عد فطلقوهن ،       نأي يف الزمن الـصاحل ِلِعـد . .

 وأنَّ العدةَ قد بدأت قبلَ وقوِع الطالق ؟         ،أليسوا بذلك قد فرضوا أنَّ الطالق نتيجةُ العدة       
!!!..  

      . . أنه متَّ اإلعراض عن كوِن قوِله تعـاىل        ، اليت متَّ االلتفاف حولَها    املسألةُ الرابعةُ .. 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،       اً يتنـاولُ مجيـعكالماً عام

 ، كاآليسات مـن احملـيض والـصغريات       ، أم الاليت مل حيضن    ، سواٌء الاليت حيضن   ،النساء
  .. النكاح ويتناولُ أيضاً الاليت مل يتم الدخولُ ن مع وجوِد عقِد،واحلوامل
 ِبحالٍة خاصٍة ال تشملُ إالّ املـدخولَ   ،فكيف إذاً يتم ختصيص هذِه العبارِة القرآنية      .. 

$  : مع العلِم أنَّ اَهللا تعاىل يقول      ،ن من املعتداِت باحليض    pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

£⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،   النـساِء دونَ اسـتثناء        –رى   كما ن  –وهو قولٌ يشملُ مجيع ، 
  ..!!!وليس فقط احلالةَ اخلاصةَ اليت ذهبوا إليها ؟ 

 الذي نزَلَه جلَّ وعال تبياناً      ،ولنبدأ اآلن بتفسِري مسألِة الطالِق من ِكتاِب اِهللا تعاىل        .. 
 أو ،إىل إضافِة كلماٍت إليها والذي صاغَه اُهللا تعاىل صياغةً مطلقةً ليست حباجٍة         ،ِلكلِّ شيءٍ 

  ..حذِف كلماٍت منها
$  :قولُه تعاىل ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ، طلِّقون النـساء    :يعينحينما ت ، 
. ....تذهب تفاسرينا املوروثـة    به كما    دةُ اإلرا حينما تقع  ال   ، الطالق حينما يقع  :ويعين

⎯£  :وقولُه تعاىل  èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،     لنا صفةَ هذا الطالق بنياِت وقوِعـه   ،يوحيثي . .
  أي إىل  ،  فلتستمر حيثيات الطالِق من امتناٍع عن املعاشرِة الزوجية طوالَ فترِة الِعدة            :مبعىن
⎯£  والعبارة القرآنيـة     ،إنّ الطالق يعين الفراق   .... .ِنهايِتِها èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9    هـي

  .. حىت اية العدة– كمعاشرة زوجية –مبعىن ففارقوهن 



  

٤٤٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$  وِلكلِّ احلاالت    ، ِلكُلِّ النساِء دونَ استثناء    ، وقوعه يتمالطالق الذي   . .إذاً..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

© É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ،    ةطوالَ فترِة العد ا      ،يستمرعد بينها   لكلِّ حالٍة حسباليت ي
  ..اُهللا تعاىل يف ِكتاِبِه الكرمي

ــاىل..  ــه تع  (#θ :وقولُ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ 

£⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4 y7 ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4 ⎯ tΒ uρ £‰ yè tG tƒ 

yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s) sù zΝ n= sß … çµ |¡ ø tΡ 4 ،       لنا الصفاِت اُألخرى ِلهذا الطـالق بنيـاِت   ،يوحيثي 
  .. وذلك طيلةَ فترِة العدة،التعامِل مع الزوجِة املُطلقة

“  Ÿωوقولُه تعاىل  ..  Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r& ،   ِةرهانٌ على ِصـحب
$  – بعد وقوِعِه    – فالطالق   ..ما نذهب إليه   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ،    أن دال ب

⎯£ يستمر طيلةَ فترِة العدة      èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،       احلالِة الزوجية إرجاع وبالتايل ال جيوز
‰ ويف كلمـة  .. . إالّ بعد انتهاِء العدة،بني الزوجني  ÷è t/    ِـةيف العبـارِة القرآني،  Ÿω 

“ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r& ،    دليٍل على ذلك قُـل    . .أكربفاُهللا تعاىل مل ي:   
 هو بعـد    ، فاألمر الذي يريد اُهللا تعاىل إحداثَه      ،) ذَِلك أَمراً    يفال تدِري لَعلَّ اللَّه يحِدثُ      ( 

  ..لَها وليس خال،العدة
#  هو كلمةُ ،دليلٌ آخر على صحِة ما نذهب إليه..  sŒ Î* sù  ِةيف العبارِة القرآني:  

  Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r& ∩⊇∪ # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù 

>∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù ..   
# كَِلمةُُ  ..  sŒ Î* sù            لنا بلوغَ مجيِع املطلقاِت ألجلـهن نيبِة تيف هذه العبارِة القرآني، 

 ال بد أن يـبلغن ايـةَ        – ودونَ أي استثناء     –فجميع املطلقات   . .الذي هو انتهاُء العدة   
نة قبل بلوِغ أجِلِهـن            . .عدالزوجي ولو كان هناك احتمالٌ ِلعودِة بعِضِهن إىل حياِتهن، 
  ..) بلَغن أَجلَهن فإنْ. ( .لعبارةُ القرآنيةُ على الشكلألتت ا

 ، ولنأخذْ مثاالً على ذلك    ..... تؤكّد هذه احلقيقة   ،املنهجيةُ املُطلقةُ للقرآِن الكرمي   .. 
لقد بينا حني التعرِض ِلمسألِة الناسِخ واملنـسوِخ        . .م املرأِة املُتوفّى عنها زوجها    هو أحكا 
ها  وهو التربص بنفسِ   ، عليها حكم ال خيار لَها فيه      ، املرأةَ املُتوفّى عنها زوجها     أنَّ ،املزعومة

 ال  – ودون أي استثناء     –فجميع النساِء املُتوفّى عنهن أزواجهن        .. ...أربعةَ أشهٍر وعشراً  



  

٤٤١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ايـة  ولذلك نرى أنَّ اَهللا تعاىل يصف بلوغَهن        . .بد من أن يتربصن بأنفسهن هذه الفترة      
# هذه الفترة بكلمة  sŒ Î* sù ، إنْف وليس بكلمة. .  

 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( 

# sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? × Î6 yz   ]٢٣٤ : البقرة [   
 وبالتايل لو وصلَ قسم ،فلو كان هناك خيار ِلبعِض النساِء بعدِم بلوِغ ذلك األجل.. 

# دون كلمة ) فَإنْ (  ألتت كلمة ،منهن فقط ايةَ ذلك األجل sŒ Î* sù . . لَكانت أي
  ..)فإنْ بلَغن أَجلَهن  ( :العبارةُ القرآنية

 ،السكن يف بيِت زوجها املُتوفّى    النفقة و   هلا حق  ،هاوهذه املرأةُ املتوفّى عنها زوج    .. 
. . فلها احلـق يف ذلـك      ، وإنْ خرجت ومل تِرد ذلك     ، إنْ أرادت ذلك   ،ِلمدِة حوٍل كاملٍ  

     أزواجهن النساء املُتوفّى عنهن هذا احلكم      قس ،وبالتايل فمجموع ريدوال ي خيرج م،  وقسم 
 βلذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يضع كلمةَ        . .يبقى ِلنهاية احلَول   Î* sù     يف  ،)إذا  ف(  دون كلمِة 

  ..وصِف هذه القسِم اخلارِج منهن قبل بلوِغ احلول
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# 

u ö xî 8l# t ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã ÷è ¨Β 3 

ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å6 ym  ]٢٤٠ : البقرة [.   
          أزواجهن اً على مجيع النساء املتوىف عنهنجربي يف   وال خيار    ،ولو كان هذا احلكم هلن

 βدونَ كلمة ) فإذا (  ألتت كلمة ، وعليهن مجيعاً املتاع إىل احلَول،ذلك Î* sù ..   
≈ àM ،ودليلٌ آخر على ِصحِة ما نذهب إليه هو العبارةُ القرآنية..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ 

š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4  ]املُطلقات ال. ....] ٢٢٨ : البقرة خيرجن من بيوِتهن 
 فهن يعشن مع أزواجهن يف بيٍت واحٍد ، كما يبني اُهللا تعاىل يف كتاِبه الكرمي،أثناَء العدة

∅   Ÿω ..طيلةَ فترة العدة èδθ ã_ Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 

7π uΖ Éi t7 •Β 4 . .ال صاُهللا تعاىل بهوبالتايل فالترب نهرطيلة – كما نرى – والذي هو ،ذي يأم 
ِتهنفترة عد،عن أزواِجِهن والزواِج . . هو امتناع م إىل خطبتهنفاآلخرون ال سبيلَ لَه

مع أزواِجِهن،منهن يف بيوِتِهن هنألن ..  



  

٤٤٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 طيلـةَ   ،م املُطلَّقات ففي حني يأمر اُهللا تعاىل الرجالَ باالمتناِع عن معاشرِة زوجاِتهِ         .. 
$  :فترِة الِعدة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ..   يف الوقِت ذاِته ، 

  يأمر اُهللا تعاىل تلك املُطلّقات باالمتناِع عـن أزواِجهـن خـاللَ فتـرِة تلـك العـدة                 
  àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4   ]٢٢٨ :البقرة[ . .  

فالعـدةُ  . .ويف هذا توازنٌ يف األمِر اإلهلي املوجه إىل الرجِل واملرأِة على حد سواء            .. 
  . . وليست بيِد طرٍف دون اآلخر،مفروضةٌ على الطرفني

  . .ولندرس هذه املسألةَ من خالِل معجزِة إحدى الكُبر.. 
 ال جيـوز    ، مرحلةٌ كاملـةٌ   ، املرحلةَ املمتدةَ من وقوِع الطالِق إىل ِنهايِة العدة        إنَّ.. 
  .. وبالتايل نراها كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،اجتزاؤها
 ρu)ÎŒs# Ûs=¯)ø⎢äΛã #$9ΨiÏ¡|$!™u ùs6t=nóø⎯z &r_y=nγß⎯£  ]١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ] ٢٣١ : البقرة  
 ρu)ÎŒs# Ûs=¯)ø⎢äΛã #$9ΨiÏ¡|$!™u ùs6t=nóø⎯z &r_y=nγß⎯£  ]١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ] ٢٣٢ : البقرة  

  . . عبارتان متوازنتان تؤكِّدان صحةَ ما نذهب إليه،ويف بدايِة سورِة الطالق.. 
 ωŸ ?s‰ô‘Í“ 9sèy≅ ̈#$!© †ätø‰Ï^ß /tè÷‰y Œs≡9Ï7y &rΒø\#  ]٢١٧  = ] ١ : الطالق  
 ùs'rΒø¡Å3äθδè⎯£ /Îϑyè÷ãρ∃> &rρ÷ ùs$‘Í%èθδè⎯£ /Îϑyè÷ãρ∃7  ]٢١٧ = ] ٢ : الطالق  

⎯£ فالعبارة القرآنية   ..  èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ،    ًلنا أمرا بنيت 
#   أو يف الفـراق    ،روف يف اإلمـساك    وهو املع  ، ساحته بعد بلوِغ األجل    ،إهلياً sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ 

£⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ..    ةوالعبارة القرآني  Ÿω “ Í‘ ô‰ s? 

¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r& ،            بعـد اُهللا تعاىل إحداثَه ريدالذي ي لنا هذا األمر بنيت 
  .. أو يف الفراق، اإلمساكوهذا األمر هو املعروف يف. . وليس خالهلا،انتهاء العدة

 ..        اُهللا تعاىل إحداثَه ريدالذي ي أنَّ األمر ؤكِّدا يِممبلوِغ األجل    ،و وليس  ، يكون بعد 
 اليت مجيعها تصور مرحلةَ ما بعد بلوِغ        ، هو التكاملُ بني العباراِت القرآنيِة التالية      ،قبلَ ذلك 
“  Ÿω ،رآنية وهو ما حتمِله العبارةُ الق      ،األجل Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r& ، 

  ..أي بعد انتهاء العدة
 ωŸ ?s‰ô‘Í“ 9sèy≅ ̈#$!© †ätø‰Ï^ß /tè÷‰y Œs≡9Ï7y &rΒø\#   ]٢١٧  =  ]١ :الطالق  
 ùs'rΒø¡Å3äθδè⎯£ /Îϑyè÷ãρ∃> &rρ÷ ùs$‘Í%èθδè⎯£ /Îϑyè÷ãρ∃7   ]٢١٧ =  ]٢ :الطالق  



  

٤٤٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ùs'rΒø¡Å3äθδè∅  3Ïÿoè÷áρ∃> &rρ÷  |hÎmãθδè⎯£ 3Ïÿoè÷ãρ∃7 4  ]٢٢٢ = ] ٢٣١ : البقرة  
 Ÿξ sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? β r& z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρ ø— r& # sŒ Î) (# öθ |Ê≡ t s? Ν æη uΖ ÷ t/ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 3    

  ٣٣٢ = ] ٢٣٢ : البقرة[
٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ٣٣٢ + ٢٢٢ + ٢١٧ + ٢١٧  

 عبارتان تتكامالن يف تبياِن أحكاٍم ،من سورة البقرة ) ٢٣٢ ،٢٣١  ( ويف اآليتني.. 
  .. وكلُّ ذلك بعد بلوِغ األجل، وألهِل الزوجِة من ِجهٍة أُخرى،موجهٍة ِللزوِج من ِجهة

 Ÿω uρ £⎯ èδθ ä3 Å¡ ÷Ι äC # Y‘# u ÅÑ (#ρ ß‰ tF ÷è tG Ïj9 4 ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9≡ sŒ ô‰ s) sù zΟ n= sß … çµ |¡ ø tΡ 4 Ÿω uρ (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? 

™u#ƒt≈MÏ #$!« δè“âρY# 4   ]٤٩١  = ] ٢٣١ : البقرة  
 Ÿξ sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? β r& z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρ ø— r& # sŒ Î) (# öθ |Ê≡ t s? Ν æη uΖ ÷ t/ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ àá tãθ ãƒ 

⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 3 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ 4’ s1 ø— r& ö/ ä3 s9 ã yγ ôÛ r& uρ 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω 
?sè÷=nϑßθβ t  ]٨٠١ =  ] ٢٣٢ : البقرة  

٦٨ × ١٩ = ١٢٩٢ = ٨٠١ + ٤٩١  
  ..وداخل هذه املسألِة الكاملِة األخريِة مسألةٌ كاملةٌ مختزلةٌ.. 
 ρuωŸ CäΙ÷¡Å3äθδè⎯£ ÑÅu#‘Y# 9jÏGtè÷Ft‰ßρ#( 4   =١٦٢  
 ùsξŸ ?sè÷Òà=èθδè⎯£ &rβ ƒtΖ3Åsó⎯z &r—øρu≡_yγß⎯£ )ÎŒs# ?st≡Ê|θö#( /t÷ΖuηæΝ /Î$$QùRpè÷ãρ∃Å 3   =٣٣٢  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٣٣٢ + ١٦٢  
$ وِمما يؤكّد أنّ العبارةَ القرآنية ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù 

 ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ، اِتحيثي ةتعين استمرارٍة ، الطالِق إىل ِنهاية العدهو تكاملُها مع عبارة قرآني 
  .. ساحتها بعد بلوِغ األجل،موجهٍة لألزواج

  # sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r&  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ á ÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& £⎯ èδθ ãm Îh |  7∃ρ ã ÷è oÿ Ï3 

4 ρuωŸ CäΙ÷¡Å3äθδè⎯£ ÑÅu#‘Y# 9jÏGtè÷Ft‰ßρ#( 4   ]٥٧٤ =  ]٢٣١ :البقرة  
 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É© )ÎŒs# Ûs=¯)øFçΟÞ #$9ΨiÏ¡|$!™u ùsÜs=kÏ)àθδè⎯£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅    =٢٦٢  

٤٤ × ١٩ = ٨٣٦ = ٢٦٢ + ٥٧٤  



  

٤٤٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. . تعين وقوع الطالق   ،تبين لنا أنها مسألة كاملة     ، ΟçFø)̄=sÛ  :والقيمة العددية لكلمة  .. 
  $pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# :يف العبارِة القرآنية  ΟçFø)̄=sÛ  :فكلمةُ.. .رادِة بوقوِعِه كما زعمواال مجرد اإل 

#sŒÎ) ÞΟçFø)̄=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9$# £⎯èδθà)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 ،  لنا وقوِع الطالقحالةَ اكتماِلتصف ..  
 Ûs=¯)øFçΟ    =٣ × ١٩ = ٥٧  

⎯£  :لقرآنيةومما يؤكّد أنَّ العبارة ا    ..  èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9     اتتعين استمرار حيثي
 هو تكاملها مع العبارات القرآنية املُصورة لبلوغ األجل بالنـسبة           ،الطالق إىل اية العدة   

  .. ومع العبارات القرآنية املصورة ملدة حاالت العدة املختلفة،للمطلقات
 ùsÜs=kÏ)àθδè⎯£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅   ]١٢١ = ] ١ : الطالق  
 ùs6t=nóø⎯z &r_y=nγß⎯£   ]٨٦ =  ]٢٣١ :البقرة  
 ùs6t=nóø⎯z &r_y=nγß⎯£   ]٨٦ =  ]٢٣٢ :البقرة  
 ùs*ÎŒs# /t=nóø⎯z &r_y=nγß⎯£   ]١٠٥ = ] ٢ :الطالق  
 ρu#$9øϑßÜs=¯)s≈Mà ƒtItu/−Áó∅š /Î'rΡà¡ÅγÎ⎯£ Or=n≈Wsπs %èãρÿ™& 4   ]٢٢٦=    ]٢٢٨ :البقرة  
 ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟ çF ö; s? ö‘ $# £⎯ åκ èE £‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9 ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ 

9sΟó †stÏÒô⎯z 4 ρu&éρ'9s≈Mà #${Fq÷Ηu$ΑÉ &r_y=èγß⎯£ &rβ ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4   ]٥٩٤ =  ]٤ :الطالق  
٦٦ × ١٩ = ٢٥٤١ = ٥٩٤ + ٢٦٢ + ١٠٥ + ٨٦ + ٨٦ + ١٢١  

 ..             ٍة ِللمطلقاِت الاليت مل يتمِم وجوِد عددرةَ ِلعةَ املُصووحىت لو أضفنا العبارةَ القرآني
ن ُألنَّ هذِه العبارةَ ِلوحِدها مسألةٌ كاملة، ملا اختلَّ اكتمالُ هذه املسألة،الدخول ..  
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÞΟ çF ós s3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¢Ο èO £⎯ èδθ ßϑ çG ø) ¯= sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

?sϑy¡θδè∅  ùsϑy$ 9s3äΝö æt=nŠøγÎ⎯£ ΒÏ⎯ô ãÏ‰£ο; ?sè÷Ft‰‘ρΞtκp$ (  ]٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ] ٤٩ : األحزاب   
 أمر àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO &™ÿρãè% 4 ،   :وكنا قد بينا أنّ قولَه تعاىل     .. 

 وبينا أنَّ هذا يتوازنُ متاماً مع       ، بأن يتربصن بأنفسهن عن أزواِجِهن ثالثةَ قروء       ،إهلي للمطلقات 
 من ابتعاٍد عـن املعاشـرِة       ،األمِر اإلهلي ألزواجهن الذين طلقوهن بأن تستمر حيثيات الطالق        

  . . $pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)̄=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9$# £⎯èδθà)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9  :الزوجيِة إىل ِنهايِة العدة
 حيـثُ ذروةُ    ،العبارتني القـرآنيتني  هاتني   بني   ،هذا التوازنُ يف املعىن والدالالتِ    .. 

  . . نراه توازناً يف القيِم العدديِة بينهما،االبتعاِد عن املعاشرِة الزوجيِة بني األزواج



  

٤٤٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu#$9øϑßÜs=¯)s≈Mà ƒtItu/−Áó∅š /Î'rΡà¡ÅγÎ⎯£ Or=n≈Wsπs %èãρÿ™& 4  = ٢٦٢  
   ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É© )ÎŒs# Ûs=¯)øFçΟÞ #$9ΨiÏ¡|$!™u ùsÜs=kÏ)àθδè⎯£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅    =٢٦٢  

 وال جيوز الرجوع إىل احلالِة الزوجية إالّ        ، حيثُ املرأةُ يف بيِتها    ،إذاً بعد انتهاء العدة   .. 
  انتهاِء العد سواء          ،ةبعد على املرأِة والرجِل على حد تةُ قد فُِرضاُء   ، تكونُ العدويكونُ إ 

ويكون كُلٌّ من املرأِة والرجل أمام خياٍر يف العودِة         . . وال بيِد املرأة   ،العدِة ليس بيِد الرجل   
وإمـا   فَفور بلوِغ األجِل مباشرةً يتم إمـا اإلمـساك           ، ويف االنفصال  ،إىل احلياِة الزوجية  

وقد رأينا كيف أنَّ اَهللا تعاىل ينهى الزوج وأهلَ الزوجِة عن استخداِم هذا اخلياِر              .. .الفراق
  . .يف االعتداِء والعضِل والضرر

 ρuωŸ CäΙ÷¡Å3äθδè⎯£ ÑÅu#‘Y# 9jÏGtè÷Ft‰ßρ#( 4  = ١٦٢  
 ùsξŸ ?sè÷Òà=èθδè⎯£ &rβ ƒtΖ3Åsó⎯z &r—øρu≡_yγß⎯£ )ÎŒs# ?st≡Ê|θö#( /t÷ΖuηæΝ /Î$$QùRpè÷ãρ∃Å 3  = ٣٣٢  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٣٣٢ + ١٦٢  
 فقط يف   ،ويبني لنا القرآنُ الكرمي أنَّ هناك أحقيةً ِللرجاِل يف رد أزواِجِهم املُطلقات           .. 

    حالِة وجوِد مولوٍد يف أرحاِمِهن،     هنرد خالِل   . . شريطةَ حصوِل اإلصالِح بعد ِمن وذلك
  . . من آياِت كتاِب اِهللا تعاىل،رآنيتني يف آيٍة واحدةتكامِل عبارتني ق
 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ 

ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) 

(# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 £⎯ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £⎯ Íκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 ÉΑ$ y_ Ìh= Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã 

îΛ⎧ Å3 ym   ]٢٢٨ : البقرة [   
 ρuωŸ †stÏ≅‘ ;mλç⎯£ &rβ ƒt3õFçϑô⎯z Βt$ {y=n,t #$!ª ûÎ’þ &r‘önt%ΒÏγÎ⎯£  = ١٩٨  
 ρu/çèãθ9sJçκå⎯£ &rmy,‘ /ÎtŠjÏδÏ⎯£ ûÎ’ Œs≡9Ï7y )Îβ÷ &r‘u#Šßρÿ#( )Î¹ô=n≈s[$ 4  = ٢٥٨  

٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ٢٥٨ + ١٩٨  
 بأن ال يستعملوا حقَّهم يف خياِر العـودِة         ،وهكذا نرى أننا أمام أمٍر إهلي ِلألزواج      .. 

وأمام أمـٍر إهلـي     . .ِللضرِر بالزوجِة واالعتداِء عليها    ،إىل احلياِة الزوجيِة بعد بلوغ األجل     
 ِلعضِل  ، بأن ال يستعملوا حق الزوجِة يف خياِر االنفصاِل بعد بلوغ األجل           ،ألهِل الزوجاتِ 

وأمام حكٍم إهلي يبـين أحقيـةً       . . إذا تراضوا بينهم باملعروف    ،الزوجِة عن نكِح زوِجها   



  

٤٤٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 شريطةَ تأمِني اإلصالح بعد رد الزوجـِة         ، إنْ كانت حامالً   ، طلّقها للزوج برد زوجِته اليت   
لذلك نرى أنَّ اآليـاِت     . .هذه األحكام الثالثةُ متكاملةٌ يف تبيِني أحكاِم الطالق       . .املُطَلَّقة

  . .الكرميةَ احلاملةَ هلا متكاملةٌ يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ 

ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) 

(# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 £⎯ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £⎯ Íκ ö n= tã Å∃ρ á ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 ÉΑ$ y_ Ìh= Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã 

my3Å⎧Λî    ]١٢٢٧=   ]٢٢٨ :البقرة  
   # sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ø) ¯= sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# z⎯øón= t6sù £⎯ßγn= y_r&  ∅èδθä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρá ÷èoÿÏ3 ÷ρr& £⎯èδθãmÎh |  7∃ρã ÷èoÿÏ3 4 

Ÿωuρ £⎯èδθä3 Å¡ ÷Ι äC # Y‘# u ÅÑ (#ρß‰ tF÷ètG Ïj9 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9≡sŒ ô‰ s) sù zΟ n= sß … çµ|¡ ø tΡ 4 Ÿωuρ (# ÿρä‹ Ï‚−Fs? ÏM≈ tƒ# u™ 

«! $# # Yρâ“ èδ 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ z⎯ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# Ïπyϑ õ3 Åsø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïètƒ ⎯ÏµÎ/ 4 

ρu#$?¨)àθ#( #$!© ρu#$ãô=nΚãθþ#( &rβ ̈#$!© /Î3ä≅eÈ «x©ó™> æt=Î⎧Λ×   ]١٤٣٠ = ] ٢٣١ : البقرة  
  # sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# z⎯ øó n= t6 sù £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù £⎯ èδθ è= àÒ ÷è s? β r& z⎯ ós Å3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρ ø— r& # sŒ Î) 

(# öθ |Ê≡ t s? Ν æη uΖ ÷ t/ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ àá tãθ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 3 

Œs≡9Ï3ä/ö &r—ø1s’4 9s3ä/ö ρu&rÛôγyã 3 ρu#$!ª ƒtè÷=nΝã ρu&rΡ⎢äΛ÷ ωŸ ?sè÷=nϑßθβt  ]٩٩١ = ] ٢٣٢ : البقرة  
١٩٢ × ١٩ = ٣٦٤٨ = ٩٩١ + ١٤٣٠ + ١٢٢٧  

 ،يهـا  أحكام جوانِب الطالِق اليت تعرضـنا إل       –  يف ِكتاِب اِهللا تعاىل       –هذه هي   .. 
  . . أم األدلَّة الرياضية، سواٌء األدلَّة املنطقية،وهذه هي أدلَّتنا من ِكتاِب اِهللا تعاىل

 ويف  ،إنّ املُشكلةَ تكمن يف كوِن ما يذهبون إليه مخالفاً ِلدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل            .. 
 ويف عدِم اعتباِر ِكتـاِب      ،تعاىلتقدِميِهم ِللتاريِخ ورواياِتِه الظنيِة معياراً ِلدالالِت ِكتاِب اِهللا         

وبالتايل فجوهر املشكلِة يكمن يف ابتعاِدهم عن التدبِر        .. ...ىل معياراً ِللحق والباِطل   اِهللا تعا 
  . . بعيداً عن الغرِق يف مستنقعاِت التاريخ،احلق ِلِكتاِب اِهللا تعاىل

 واستشهدت بقوِلـِه    ،اِء الِعدة  قُلْت ال عودةَ إىل احلياِة الزوجيِة قبلَ انته        :٩٠س  
ــاىل $  :تع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ، ــستمر ــىن فلت  مبع

. ..حيثيات الطالِق من امتناٍع عن معاشرِة الزوِج لزوجِتِه املُطلّقة حىت ايـِة العـدة             



  

٤٤٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  تعـاىل  بقوِلِه ت  – أيضاً   –واستشهد:  àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO &™ÿρãè% 4 ، 
  . .مبعىن انتظاِر املُطَلَّقاِت وامتناِعِهن عن معاشرِة أزواِجِهن أثناَء فترِة العدِة تلك

وقُلْت هناك أحقيةٌ لألزواِج برد أزواِجِهم فقط يف حـاِل وجـوِد مولـوٍد يف               .. 
بقوِلِه تعـاىل    ،أرحاِمِهن تواستشهد :  àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 

Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 

£⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ..  بدالالت العبـارة   حيث ذهبت
’ القرآنية  Îû y7 Ï9≡ sŒ ها يف حاِل وجوِد مولوٍد يف أرحامهنعلى أن ..  

’  :ملاذا ال تكون العبارةُ القرآنيـةُ     . .السؤال اآلن  Îû y7 Ï9≡ sŒ      يف قوِلـِه تعـاىل:         
  £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ،         ٍوءص اليت هي  ثَالثَةُ قُرأي  ، مبعىن يف فترة الترب 

  . .!!حيق للزوِج ردُ زوجِتِه املُطَلَّقِة يف فترة العدة ؟ 
≈ àM :وملاذا جتزم أنَّ دالالِت العبارِة القرآنيـة      ..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ،       ايِة القروِء الثالثة ِص إىلةَ التربملاذا ال تكون مبعـىن     . . تعين استمراري
 حبيث متكن العودة للحياِة الزوجية خاللَ فترِة هـذه          ،االنتظاِر الذي سقفُه ثالثةُ قروء    

  ..القروِء الثالثة ؟
 اليت يف رمحهـا      لنا مىت حيق للزوج رد زوجِته املُطلّقة       تفَصلْومن جهٍة أُخرى ملْ     .. 
 تناىف ذلك مع ما ذهبت إليه مـن         ،فإنْ حق له ردها قبل مضي ثالثِة قروء       .. ...مولود

$  :إطالِق العبارِة القرآنية pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ، مبعىن 
     ات الطالق طيلة فترة العدإليه من إطـالِق         . .ةاستمرار حيثي ما ذهبت وتناىف أيضاً مع

≈ àM :العبارِة القرآنية  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4  ،    مبعىن فلينتظـرن 
  . .وميتنعن عن أزواجهن ثالثة قروء

ذلـك مـع    اختلف ، أي حني بلوِغ أجِلها،وإنْ كانَ ردها بعد وضِع مولوِدها  .. 
≈ àM :كَوِن العبارِة القرآنيـة    s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4  ،   ًطْلَقَـةم 

  .. كونَ املرأِة احلاِمِل ال تحيض أصالً،تشملُ حالةَ املُطلَّقَِة احلاِمل
 ،بعد بدايِة الطالق  وإنْ كان وضعها ِلمولوِدها حيتاج إىل أكثر من ثالثِة شهور           .. 

             : واختلف ذلك أيضاً مع إطالِق العبـارِة القرآنيـة         ،كان أجلُها أكرب من فترِة تربصها     



  

٤٤٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4  ،     كونَ قوِلِه تعاىل  sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ، 
  .. ثالثة شهور– تتجاوز يف الغالب  ال–يصور مدةً زمنية 

 ،وإنْ كان وضعها ملولوِدها حيتاج أقل من ثالثِة شهور بعـد بدايـِة الطـالق              .. 
 وبالتايل اختلف ذلـك     ، أي قبل انتهاء عدِتها    ،فسينتهي أجلُها قبل انتهاِء فترة تربصها     

  ..مع زمن قُروِء التربص الثالثة
 دون أن ،وِج رد زوجِتِه املُطَلَّقِة اليت يف رمحها مولود       مىت حيق للز  . .السؤال اآلن .. 

  ..!!!يتناىف ذلك مع ما ذهبت إليه يف ردك على السؤال السابق ؟ 
™&  : ال بد من إدراِك دالالِت كلمِة،لإلجابِة على هذا السؤال..  ÿρ ã è% 4  يف قوِلِه 
≈ àM :تعاىل s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4  . . من إدراِك دالالِت وال بد

$  :العدِة يف قوِلِه تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9   
#  :وال بد من إدراك معىن األجل يف قوِله تعاىل. .] ١ : الطالق[  sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& 

£⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã ÷è yϑ Î/   ]كونَ هذه العباراِت ،] ٢ : الطالق 
  ..القرآنيِة تصور دالالٍت عامةً تشملُ مجيع حاالِت الطالِق دونَ استثناء

 على قدِر ، فيهالقراءةُ يف أصِلها تعين إدراك حقيقِة املقروِء واستنباطَ دالالِتِه الكامنِة.. 
⎯ ô :يقولُ تعاىل. .املستطاع yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2 ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â™ t ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2  

  وذات املعىن حتملُه كلمة. . ويستنبطونَ دالالِته، مبعىن يدركون حقيقته،] ٧١ : اإلسراء[
  #ρ â™ t ø% $# يف قوِله تعاىل :  $ ¨Β r' sù ô⎯ tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï. ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â™ t ø% $# 

÷µ u‹ Î6≈ tF Ï.  ]١٩ : احلاقة [. .  
 جمموع وحـداِت الـدوراِت      :وعدةُ املُطَلَّقِة هي  . .وعدةُ الشيِء جمموع وحداِته   .. 

     حركةَ إخصاِبها اجلنسي ِة اليت حتكمموع الذي تتربص فيه بنفسِ     . .الزمنيها عـن   ذلك ا
  ..زوِجها

≈ àM :من هنا نرى أنَّ القرَء املعين يف قوِلِه تعاىل        ..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ، ِللمرأِة املُطَلَّقة      : هو دورِة اإلخصاِب اجلنسي زمن ،    وتستنبطُه دِركُهوالذي ت 
 وما تدِركُه مـن زمـن دورِة إخـصاِبها         ،انت حامالً ِمما اعتادت عليه قبلَ حمِلها إنْ ك      



  

٤٤٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وهو الشهر الذي حدده اُهللا  ،اجلنسي الذي حيكم حياتها إنْ كانت يف طوِر دوراِت احليض         
  ..تعاىل لآليسات من احمليض والاليت مل حيضن

™& من هنا نرى أنَّ ورود كلمِة         ..  ÿρ ã è% 4        يف )  أ   ، ر ،ق(  من مـشتقّات اجلـذر
≈ àM :العبارة القرآنيـة   s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ،     َعطـي كلمـةي               

 M≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ ،      ُة إطالقاً يشملواملرأةَ داخلَ طوِر    ، املرأةَ احلامل  : يف هذه العبارة القرآني 
  ..رأةَ اليت مل حتض وامل، واملرأةَ اليت يئست من احمليض،احليض

وبالتـايل  . .فاملرأةُ املُطلَّقةُ تستقْرأُ فترةُ تربِصها حسب حالِتها بني هذه احلـاالت          .. 
™& فمجيُء كلمةُ    ÿρ ã è% 4       كلمةِ   ،) أ   ، ر ،ق( من مشتقّات اجلذر اللغوي إطالق ناسبي : 

 M≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ     ـةيف العبارة القرآني:  àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO &™ÿρãè% 4 ، 
   ِللعبـارِة القرآنيـة    ،ويناسب مقابلةَ هذه العبارة املُوجِة للنساء املُطلّقـات دون اسـتثناء          

  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،   هاهي اُألخـرى     – كون – 
  ..بارةً مطلَقةً موجهةً جلميع حاالت الطالق دون استثناءع

  . .وكنا قد رأينا كيف أنَّ الِقيم العدديةَ هلاتني العبارتني متساويتان.. 
 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É© )ÎŒs# Ûs=¯)øFçΟÞ #$9ΨiÏ¡|$!™u ùsÜs=kÏ)àθδè⎯£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅    =٢٦٢  
 ρu#$9øϑßÜs=¯)s≈Mà ƒtItu/−Áó∅š /Î'rΡà¡ÅγÎ⎯£ Or=n≈Wsπs %èãρÿ™& 4  = ٢٦٢  

ــةُ ..  ≈ Mوكلم s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ  ــة ــارة القرآني ≈ àM يف العب s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ 

£⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ،    ًةتني، لفظُ عموٍم يعين إطالقاً يشملُ املرأةَ املُطَلَّقةَ مروثالثاً، ومر ، 
لفظٌ صريح بعدِم العودِة للحياة الزوجيِة خالل القروء         –يف الوقِت ذاِته     –هو  كما رأينا   و

 من املُمكِن   فرضنا جدالً وجماراةً لتفاسرينا املوروثة أنه     ولو  . ..الثالثة اليت هي فترة التربص    
 ألصـبحت دالالت    ، لو فرضنا ذلك جدالً    ،إعادةُ احلياِة الزوجية قبلَ مضي القروِء الثالثة      

≈ àM :بارِة القرآنية الع s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4    ًةً باملطلّقِة ثالثاخاص ، 
وهذا  ..املطلقة ثالثاً ال عودة هلا للحياة الزوجية قبل اية القروء الثالثةال خالف أنَّ   حيث  

 ، ومـرتني  ،مرةًوالذي يشمل املطلقة    ة   من ظاهِر صياغِتها اللغوي    نقرؤهينايف العموم الذي    
≈ àM :وكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ قولَه تعاىل      .....وثالثاً s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO 



  

٤٥٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

&™ ÿρ ã è% 4           ة جلميع النساء دون استثناءص طيلةَ فترة العدبالترب إهلي ه ال عودةَ للحياِة     ،أمروأن 
  ..ناء فترة العدةالزوجية أث
 حلظةُ حسِم العالقة الزوجية إمـا    :بينما أجلُ املرأِة املُطَلَّقِة هو    . .هذا بالنسبِة ِللعدةِ  .. 

#  ..باملعروف أو بالتفريق    ،باإلمساك باملعروف  sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ 

÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã ÷è yϑ Î/    ]٢ :الطالق[ ..  
 وميتنع الزوج خاللَها عـن      ،إذاً هناك عدةٌ تتربص ا املُطلقةُ بنفِسها عن زوِجها        .. 

 وإمـا   ،وهناك أجلٌ يتم ببلوِغِه إماّ اإلمساك والعودة إىل احلياة الزوجية         . .معاشرِة زوجِته 
 وكـذلك  ، احلـيض  والعدةُ واألجل يتطابقان بالنسبة للمرأِة املُطَلَّقِة اليت يف طورِ        . .الفراق

ولكنهما يفترقان بالنسبة للمرأِة    . . وكذلك املرأة اليت مل حتض     ،املرأِة اليت يئست من احمليض    
  ..احلامل

 ، تستقرئ هي دورةَ إخصاِبها اجلنـسي      ،فاملرأة احلاملُ واملرأةُ اليت يف طور احليض      .. 
≈ àM :حيثُ عدتها ثالثُ دوراِت إخصاٍب جنسي      s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO 

&™ ÿρ ã è% 4 ..  
 استقرأ اُهللا تعاىل دورتها ، واليت مل حتض،بينما املرأةُ اليت يئست من احمليض.. 

‘  : حيثُ عدا ثالثةُ شهور،وحددها بشهر Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ Èβ Î) 

óΟ çF ö; s? ö‘ $# £⎯ åκ èE £‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9 ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ óΟ s9 z⎯ ôÒ Ït s† 4 ..  
ويف كُلِّ هذه احلاالت يأمر اُهللا تعاىل الزوج باالبتعاِد عن زوجِته املُطَلّقة خاللَ .. 
$  : املرأةُ املُطَلَّقَةُ من بيِتهاوأالّ خترج ،تلك العدة pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

£⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ 

Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4  ]١ : الطالق [   
تنع فيها األزواج عن  تبني ساحةَ العدة اليت مي،وهكذا نرى أننا أمام مسألٍة كاملٍة.. 
  ..بعضهم
 ρu#$9øϑßÜs=¯)s≈Mà ƒtItu/−Áó∅š /Î'rΡà¡ÅγÎ⎯£ Or=n≈Wsπs %èãρÿ™& 4   ]٢٦٢ = ] ٢٢٨ : البقرة  
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

‘u/−6àΝö (   ]٤٣٢=   ]١ :الطالق  



  

٤٥١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ ö/ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟ çF ö; s? ö‘ $# £⎯ åκ èE £‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9 ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ 

9sΟó †stÏÒô⎯z 4  ]٤٢٧ = ] ٤ : الطالق  
٥٩ × ١٩ = ١١٢١ = ٤٢٧ + ٤٣٢ + ٢٦٢  

 تؤكِّد صحةَ ما نذهب كاملةً مختزلَةًوداخل هذه املسألِة الكاملِة نرى مسألةً .. 
⎯£  :العبارة القرآنية.. ...إليه èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 ،  باالبتعاِد عن اإلهلي األمر صِورت

 sπ :والعبارة القرآنية. .معاشرِة الزوجِة املُطلَّقَِة حىت ايِة الِعدة sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ،  َةعد رصوت
 èπ :والعبارةُ القرآنية. . وعدةَ املرأِة اليت داخل طور احليض،رأِة احلاملامل sW≈ n= rO 9 ßγ ô© r&  ، 

لذلك نرى أنَّ الِقيِم . . وعدةَ املرأِة اليت مل حتض،تصور عدة املرأِة اليت يئست من احمليض
  . .ياِر معجزِة إحدى الكُبر تكَونُ مسألةً كاملةً يف مع،العدديِة هلذه العبارات القرآنية

 ùsÜs=kÏ)àθδè⎯£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅    =١٢١  
 Or=n≈Wsπs %èãρÿ™& 4   =٨٧  
 Or=n≈Wsπè &r©ôγß9    =٩٦  

١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ٩٦ + ٨٧ + ١٢١  
 إما اإلمساك ، يعين بلوغَ أجِلها الذي يتم فيه احلسم،فانتهاُء عدِة املرأِة.. .وهكذا.. 
 أو قبلَ ، ما عدا املرأة احلامل اليت تضع محلَها بعد مضي القروء الثالثة،قوإما الفرا
  ..مضيها

   ..الكاملة التالية املسألةقد رأينا كنا و.. 
 ρuωŸ †stÏ≅‘ ;mλç⎯£ &rβ ƒt3õFçϑô⎯z Βt$ {y=n,t #$!ª ûÎ’þ &r‘önt%ΒÏγÎ⎯£  = ١٩٨  
 ρu/çèãθ9sJçκå⎯£ &rmy,‘ /ÎtŠjÏδÏ⎯£ ûÎ’ Œs≡9Ï7y )Îβ÷ &r‘u#Šßρÿ#( )Î¹ô=n≈s[$ 4  = ٢٥٨  

٢٤ × ١٩  = ٤٥٦ = ٢٥٨ + ١٩٨  
 ،٦ × ١٩  = ١١٤ =  Βt$ {y=n,t #$!ª ûÎ’þ &r‘önt%ΒÏγÎ⎯£  :والعبارةُ القرآنية.. 
 ،فاحليض خيرج من الرحم. . ال إىل احليض، من اَألوىل إعادتها إىل املولود،لٍة كاملٍةأكمس

  ..بعد خروِجِه من الرحموال يعرف باحليِض إالّ 



  

٤٥٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ÿωوالعبارةُ القرآنيةُ ..  uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r&   كالم
⎯£ والعبارةُ القرآنيةُ . .مستأنف مستقلٌّ بذاِته åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& 

$ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ، هذا الكالم املستأنف لَه،تأيت بعدوليس قَب . .  
وبعولَتهن أَحق ،، ،والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍء( فاهللا تعاىل مل يقل .. 

ا خلَق اللَّه ِفي أَرحاِمِهن ،، وال يِحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن م،ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا ِإصالحاً 
≈ àM  إنما يقول جلّ وعال..)ِإنْ كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ 

£⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ 

«! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4    
 ، £⎯åκçJs9θãèç/uρ ‘,ymr& £⎯ÏδÏjŠtÎ/ ’Îû y7Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘r& $[s≈n=ô¹Î) 4  :لذلك فالعبارة القرآنية.. 

 Ÿω : اليت تتكاملُ معهاعبارة القرآنيةمن اَألوىل ربطُها بال uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ 

ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& ، وليس ربطها بالعبارِة القرآنية:  àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ 

£⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ..  
 Ÿωقِة والذي ال حيلُّ هلا كتمانه يتعلَّق باملولوِد ومما يؤكِّد أنَّ اخللق يف رحِم املُطَلَّ..  uρ 

‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& .. ذلك ؤكّدهو تكاملُ هذِه ،ِمما ي 
أة  وأجلَ املر،العبارِة القرآنيِة مع عباراٍت قرآنيٍة تصور خلق اإلنساِن وتصويره يف األرحام

  . . واألمر باإلنفاِق عليها يف فترِة احلمِل تلك،احلامل
 ρuωŸ †stÏ≅‘ ;mλç⎯£ &rβ ƒt3õFçϑô⎯z Βt$ {y=n,t #$!ª ûÎ’þ &r‘önt%ΒÏγÎ⎯£   ]١٩٨  = ] ٢٢٨ : البقرة  
 δèθu #$!©%Ï“ ƒãÁ|θhÈ‘â2àΟó ûÎ’ #${F‘önt%ΘÏ .x‹ø#y „o±t$!™â 4  ]٢٠٥ = ] ٦ : آل عمران  
 ρuΡç)É” ûÎ’ #${F‘önt%ΘÏ Βt$ Σn±t$!™â )Î<n’# &r_y≅9 Β•¡|Κw‘  ]١٦٥ = ] ٥ : احلج  
 ρu&éρ'9s≈Mà #${Fq÷Ηu$ΑÉ &r_y=èγß⎯£ &rβ ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4  ]١٦٧ = ] ٤ : الطالق   
 ρu)Îβ .ä⎯£ &éρ'9s≈MÏ qxΗ÷≅9 ùs'rΡÏ)àθ#( ãt=nöκÍ⎯£ myL®©4 ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4  ]٥٣٢ = ] ٦ : الطالق  

٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ٢٥٣ + ١٦٧ + ١٦٥ + ٢٠٥ + ١٩٨  
⎯£  :وحنن حينما نربطُ دالالِت العبارِة القرآنية..  åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) 

(# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4  ة اليت تتكاملُ معهابدالالت العبارة القرآني:  Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& 

z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& ،علينا أالّ ، وبالتايل حبالِة وجوِد مولوٍد يف رحِم املُطَلَّقة 



  

٤٥٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

#  :ننسى أنَّ اَهللا تعاىل يقول sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 

7∃ρ ã ÷è yϑ Î/  ]استثناء –املُطلقات  وذلك يشملُ بلوغَ مجيع ،] ٢ : الطالق دون أي – 
 وأنه لو كان هناك احتمالٌ لعودِة بعِض املطلقات إىل احلياِة الزوجيِة قبلَ بلوِغ ،ألجلهن
#  ألتت العبارةُ القرآنية ،أجلهن sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r&    فَإنْ(  :على الشكلألتت نلَغب 

 نلَهكلمة دون) إنْ ف( بورود كلمة  ،)أَج  # sŒ Î* sù ، كِْم النساءوذلك يف وصِف ح 
وكنا قد بينا ذلك يف الرد . .املُطَلّقات الاليت لَم يعدنَ إىل احلياة الزوجية حىت ايِة العدة

  ..على السؤاِل السابق
≈ àM :ولو كان معىن قوِلِه تعاىل..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ، 

 لو أعادها زوجها لعصمِتِه قبل ايِة فحني ذلك ،هو أنْ تنتظر املرأةُ مدةً أقصاها ثالثة قروء
 أي لكان ، لكان أجلُها قد انتهى عند حلظة عودا إىل عصمِة زوجها،هذه القروِء الثالثة
لتعارض ذلك مع . .كذلكلو كان األمر . . ويتم حتديده من ِقبِل الزوج،أجلُها ليس ثابتاً

ن لنا أنَّ األجلَ ثابتيقولُ تعاىل،البيان القرآينِّ الذي يبي :  # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& 

£⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã ÷è yϑ Î/  ] ٢ :الطالق[ ، ذلك أيضاً – ولتعارض – 
 ، وليس قبلَه، يكون بعد انتهاء األجل،عروفمع كَوِن اإلمساِك باملعروِف والفراِق بامل

  . .وبالتايل مع كوِنه نتيجةً النتهاِء األجل وليس مقدمةً له
بينما عودةُ املُطلّقِة إىل . .القرآنُ الكرمي يبين لنا أنه بعد انتهاِء األجل يتم اإلمساك.. 

 وهذا ،اك مقدمةٌ لنهاية األجل يعين أنّ اإلمس،احلياِة الزوجية قبل انتهاء القروء الثالثة
  ..نقيض ما يبينه القرآنُ الكرمي

≈ àM :ولو كانت دالالت العبارِة القرآنية..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO 

&™ ÿρ ã è% 4 ،اً أقصاه ثالثةُ قروءله قبل ذل، تعين انتظاراً زمني حد عضاملمكِن و حني ،ك ومن 
. .لو كان األمر كذلك. .يعيد الزوج زوجته إىل عصمِتِه قبلَ ايِة فترِة االنتظار هذه

 فعدةُ املتوىف عنها ، ال ميكن اجتزاؤها،لتعارض ذلك مع كَوِن عدِة املتوىف عنها زوجها
⎪⎦ t :يقولُ تعاىل. .زوجها تِرد بصياغٍة مشاٍة متاماً Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& 

z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ (  ]٢٣٤ : البقرة [..  



  

٤٥٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎪⎦ t :فكما أنَّ العبارة القرآنية..  Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ 

£⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( ،هاحتملُ حكماً للمتوفّى عنها زوج ، حبيث تعتد   
 sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( ، ص هذهاجتزاء لفترة الترب كذلك فإنَّ العبارةَ . .دون أي

≈ àM :القرآنية s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ،  حتملُ حكماً جلميع
 sπ بأن تعتد – دون استثناء –ت املطلّقا sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ، اجتزاء وبالتايل ال ميكن ،دون أي 

  ..العودة إىل احلياِة الزوجيِة قبل انتهاِء زمِن القروء الثالثة
, وكلمةُ ..  ym r&  ةيف العبارة القرآني:  £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) 

(# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ،حقني ما على اآلخر، تعين تعارضإحداه وترجيح . . الزوِج برد فحق
 على حق – يف هذه احلالة – يرجح ، بعد أنْ أت القروَء الثالثة فيه،زوجِتِه إىل بيِتها

  . .زوجِتِه بعدِم العودِة إىل هذا البيت
 ..سالزوجِة ِبح قأنِّ ح نعلم ِة يكووحننِم العودِة إىل احلياِة الزوجيدانقضاِء ِم ع ن بعد
 وبالتايل بعد ، انقضاِء فترِة التربص مباشرةً بالنسبِة للمرأِة غِري احلاملأي بعد. .األجل

ويكونُ بعد وضع املرأِة . . حيثُ تبلغُ أجلَها بعد مضي القروِء الثالثة،خروِجها من بيِتها
  . . حيثُ تبلغُ أجلَها حينما تضع حملَها،ااحلامل ِلمولوِده

⎯£  :إذاً أحقيةُ الرجِل املعنيةُ بقوِلِه تعاىل..  åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& 

$ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ،الَهمح عضانقضاِء القروِء الثالثِة للمرأِة احلاِمِل اليت مل ت حيثُ ، تكونُ بعد 
 حيثُ يبدأُ حقُّها ،قبلَ وضِع املُطلّقة ملولوِدهاتكونُ  و،يبدأُ حقٌ للزوجِة ِبمغادرِة بيِتها

  . .ِبحسِم عدِم عودِتها للحياة الزوجية مع زوِجها الذي طلّقها
⎯£ قولُه تعاىل . .إذاً..  åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4   هو

 وقبل ، وذلك بعد انقضاء العدة، على حقِّها باخلروِج من بيِتها،ترجيح ِلحق الزوِج ِبردها
  ..وضِعها لِِمولوِدها

 دون أي اعتباٍر ،فلو كانت املسألةُ مسألةَ حق للزوِج برد زوجِتِه يف فترِة العدة.. 
 لناسب ، ودون اعتباٍر ِلألدلِة اليت رأيناها،ِة الزوجيةِلحق الزوجِة بعدِم الرجوِع إىل احليا

⎯£  :ذلك جميُء العبارة القرآنية  åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ، 
حني ذلك ال معىن حلق  و،) ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا ِإصالحاً احلقوِلبعولَتهن  ( :بصيغِة



  

٤٥٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يف هذه احلالِة – ألنَ الزوج ،الزوجِة بعدِم العودة إىل احلياِة الزوجية بعد انقضاِء أجِلها
  . . من خالِل ردها قَبلَ بلوِغ األجل، يستطيع سحب هذا احلق منها مىت شاء–املُفترضة 
  :  بني حالتني–ِمل  بالنسبِة للمرأِة احلا–علينا أن نميز . .وهكذا.. 

 أي حني والدِة املُطلَّقة قبل ، تكونُ بانقضاِء األجل قبلَ انقضاِء العدة:احلالة األوىل 
 ..انقضاِء القروِء الثالثة

אא
א א

  

 فوالدتها تكونُ قبلَ انقضاِء ،ويف هذه احلالِة ال تستطيع املرأةُ أن تكتم ما يف رِمحها.. 
 ويف هذه احلالة. .) د ،ج(  تبتعد عن الوالدة باملسافة – كما نرى –العدةُ نهايةُ  ف،عدِتها

 حيث زوجته املُطلّقةُ ما زالت عنده يف ،ال يقلق الرجلُ على مولوِده الذي وِلد عنده
  . . ألنَّ زمن القروِء الثالثة ملْ ينته بعد،البيت

⎯£  :وبالتايل فاألحقيةُ الواردةُ يف العبارِة القرآنية..  åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ 

÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ،ةَ تكون بعد انقضاِء القروِء ، ال تعين هذه احلالةألنَّ هذه األحقي 
 وألنَّ الزوج ال ، من جهٍة، وقبل وضِع املرأِة ِلمولوِدها، حيث خترج املرأةُ من بيِتها،الثالثة

 ،ا قبل وضِع مولوِدها ألنَّ املرأةَ املُطَلَّقةَ مل خترج من بيِته،خيشى على مولوِدِه يف رحِم أمِه
  . . اليت ال خترج فيها من بيِتها، خالل فترِة العدة– يف هذه احلالة –فوضعها ملولوِدها كان 

 ، £⎯åκçJs9θãèç/uρ ‘,ymr& £⎯ÏδÏjŠtÎ/ ’Îû y7Ï9≡sŒ ÷βÎ) (#ÿρßŠ#u‘r& $[s≈n=ô¹Î) 4  :ويف وروِد العبارِة القرآنيِة.. 
≈ àMبعد العبارة القرآنية  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 ، َإشارةٌ إىل أن 

  .. ال قبل مضيها،أحقيةَ الزوِج برد زوجِته تكون بعد مضي القروِء الثالثة
  àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# 

þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& 

$ [s≈ n= ô¹ Î) 4    ]٢٢٨ :البقرة[ ..  



  

٤٥٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  عن حاالت كون املرأِة ليست– من حيث النتيجة – ال ختتلف ،وهذه احلالةُ.. 
 حيثُ العودةُ إىل احلياِة الزوجيِة يف تلك احلاالت ال يكون إالّ بعد انقضاِء القروِء ،حاملةً
ومن جهٍة أخرى ال خيشى الزوج على مولوِدِه الذي متَّ وضعه عنده قبل اية . .الثالثة

  ..القروِء الثالثة
أي بانقضاِء القروِء الثالثِة  ، تكون بانقضاِء العدِة قبلَ انقضاِء األجل: احلالةُ الثانية
  ..قبلَ والدِة املُطلَّقة
אא א

א
 

 واُهللا ،د انقضاِء عدِتها بع،ويف هذه احلالة قد تستطيع املرأةُ أن تكتم ما يف رمحها.. 
ويف . .) ج ،د( فاألجلُ يبتعد عن العدِة باملسافة . . يحذِّرها من ذلك– كما رأينا –تعاىل 

ويف هذه . . وفترةُ التربِص قد انتهت،هذه الفترة ال جيوز احلسم ألن األجل لَم يأِت بعد
  . . وهو يوم الوالدة،الفترة حيق للزوِج رد زوجِته ريثما يأيت يوم احلسم

 ففترةُ العدِة اليت كانت فيها الزوجةُ ،فالزوج يف هذه احلالِة قد خيشى على مولوِده.. 
 ، أن تذهب إىل بيِت أهِلها، واملرأةُ تستطيع بعد انتهاء عدا،عنده يف بيِتها قد انتهت

ه األحقيةُ يف ردها من هنا كانت ل. .وحني ذلك قد خيشى الزوج على مولوِدِه يف رمحها
 وتسبق بلوغَ األجل الذي هو وضع ، يف هذه الفترة اليت تلي انقضاء العدة،إىل بيتها
  . .املولود

  :ويف هذه احلالة علينا أن نميز بني احتمالني.. 
 إذا استخدم الزوج أحقيته يف رد زوجِتِه بعد القروِء الثالثة وقبلَ بلوغ – ) ١( 
 ال يعين أنَّ الزوجةَ قد فقدت ،يف هذه احلالة فإنَّ رد الزوِج ِلزوجِتِه يف هذه الفترة. .األجل

≈ àM :وبالتايل فيوم احلسم. .حقَّها باالنفصاِل حني بلوِغها األجل بوالدِتها s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# 

£⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4   ]ِلل، ]٤ :الطالق  ظَرنتم يوم  رد غِم منحسِم على الر
  . .زوِجها هلا



  

٤٥٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯£  :ولذلك نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول..  åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& 

$ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ،ومل يقل : ) ولَِتوعِلب نهالحاً ، بإمساِكِهن، ،احلقوا ِإصادِإنْ أَر ِفي ذَِلك ،(. .
فاإلمساك ال يكونُ إالّ بعد . . مسألةُ رد ريثما يأيت األجلُ فإما إمساك وإما فراقلةُأفاملس

#  :يقولُ تعاىل. .بلوِغ األجل sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& £⎯ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £⎯ èδθ è% Í‘$ sù 

7∃ρ ã ÷è yϑ Î/   ]٢ : الطالق [..  
 حتصلُ على السكن ، متَّ ردها ريثما يأيت األجلويف هذه احلالِة فإنَّ الزوجةَ اليت.. 

 تبين لنا ،وعظمةُ الصياغِة القرآنية.. ... وليس كونها مطلّقة،ردهاواإلنفاق كونها قد متَ 
 مسألةٌ كاملةٌ يف معيار معجزِة إحدى ،أنَّ النصوص القرآنيةَ املُصورةَ ألحكاِم هذه احلالة

  . .الكُبر
 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ 

ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) 

&r‘u#Šßρÿ#( )Î¹ô=n≈s[$ 4   ]٨٢٩=   ]٢٢٨ :البقرة   
 ρu&éρ'9s≈Mà #${Fq÷Ηu$ΑÉ &r_y=èγß⎯£ &rβ ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4   ]١٦٧=   ]٤ :الطالق  
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4    

  ٧٥٢ = ] ١ : الطالق[
٩٢ × ١٩ = ١٧٤٨ = ٧٥٢ + ١٦٧ + ٨٢٩  

 إذا مل يستخدم الزوج أحقيته يف رد زوجته بعد القروِء الثالثِة وقبلَ بلوِغ - ) ٢( 
 يف هذه احلالة يأمره اُهللا تعاىل أن يسِكنها وأن ... احلياة الزوجية وملْ يِرد العودةَ إىل،األجل

  :وذلك بقوِله تعاىل. . وأن ينفق عليها حىت تضع حملَها، يف فترِة عدا،ال يضايقَها
  £⎯ èδθ ãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰ ÷` ãρ Ÿω uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Íκ ö n= tã 4 β Î) uρ 

£⎯ ä. ÏM≈ s9 'ρ é& 9≅ ÷Η xq (#θ à) ÏΡ r' sù £⎯ Íκ ö n= tã 4© ®L ym z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4   ]يف ، ]٦ :الطالق ويكونُ احلسم 
هرادة،بلوِغ األجل قد بانت نتيجتة ليست مفالعودةُ إىل احلياة الزوجي ، وبالتايل فأحكام 

≈ àM :قوِله تعاىل s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4 ، يف العودِة إىل احلياِة 
  . .  تكونُ خارج ساحِة التطبيق بالنسبِة للزوجني،الزوجية



  

٤٥٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯£  :ويف حني تعلَّق الزوجان يف احلالِة السابقِة بأحكاِم قوِلِه تعاىل..  åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& 

£⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 ، ذه األحكام– يف هذه احلالة – ال يتعلّقان ، 
  . .ألنَّ إمكانيةَ استخدام حق العودِة للحياِة الزوجية غري ممكنة

وعظمةُ الصياغِة القرآنية تبين لنا أنَّ النصوص القرآنيةَ املُصورةَ ِلهذِه احلالة تكَونُ .. 
  . .الكُبرمسالةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى 

 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ 

#$!ª ûÎ’þ &r‘önt%ΒÏγÎ⎯£ )Îβ .ä⎯£ ƒãσ÷ΒÏ⎯£ /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ 4   ]٥٧١=   ]٢٢٨ :البقرة   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ôm r& uρ nο £‰ Ïè ø9 $# ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 

öΝ à6 −/ u‘ ( Ÿω  ∅ èδθ ã_ Ì øƒ éB .⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ ã øƒ s† Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï? ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 7π uΖ Éi t7 •Β 4   
  ٧٥٢ =  ]١ :الطالق[  

 £⎯ èδθ ãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰ ÷` ãρ Ÿω uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Íκ ö n= tã 4 β Î) uρ 

.ä⎯£ &éρ'9s≈MÏ qxΗ÷≅9 ùs'rΡÏ)àθ#( ãt=nöκÍ⎯£ myL®©4 ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4   ]٦١٥=   ]٦ :الطالق  
١٠٢ × ١٩ = ١٩٣٨ = ٦١٥ + ٧٥٢ + ٥٧١  

 ، àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO &™ÿρãè% 4  :وهكذا نرى أنَّ العبارةَ القرآنية.. 
 وتعين العدةَ ، وتعين العدةَ واألجلَ بالنسبِة للمرأة غِري احلامل،تشملُ مجيع حاالِت الطالق
 ِلجميِع حاالِت ،فال عودة إىل احلياة الزوجية خاللَ العدة. .فقط بالنسبِة للمرأِة احلامل

  ..الطالِق دونَ استثناء
 وال يضيق ، جيب أنْ تسكن املرأةُ املُطَلَّقَةُ يف بيِتها، ونرى أيضاً أنه أثناء العدة..
 جيب أن ينفَق عليها ، وإنْ كانت حامالً وانقضت قروؤها الثالثة ولَم يتم ردها..عليها

  ..نراها يف املسألِة الكاملِة التالية. .هذه احلقيقة.. .حىت تضع محلَها
 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ 

ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& β Î) £⎯ ä. £⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# 4 £⎯ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £⎯ Ïδ ÏjŠ t Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) 

&r‘u#Šßρÿ#( )Î¹ô=n≈s[$ 4  ]٨٢٩ = ] ٢٢٨  : البقرة  
 £⎯ èδθ ãΖ Å3 ó™ r& ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ο çGΨ s3 y™ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ï‰ ÷` ãρ Ÿω uρ £⎯ èδρ •‘ !$ ŸÒ è? (#θ à) ÍhŠ ŸÒ çG Ï9 £⎯ Íκ ö n= tã 4 β Î) uρ 

.ä⎯£ &éρ'9s≈MÏ qxΗ÷≅9 ùs'rΡÏ)àθ#( ãt=nöκÍ⎯£ myL®©4 ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4   ]٦١٥ =  ]٦ :الطالق  



  

٤٥٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٤ × ١٩  ×١٩ = ١٤٤٤ = ٦١٥ + ٨٢٩  
 دون أنْ نخلُق، ذا املنهِج من التفسِري نستطيع فَهم دالالِت العباراِت القرآنية.. 

 ودونَ أنْ جنعلَ من ، ودون أن نطِْلق املُخصص، ودونَ أن نخصص املُطْلَق،اختالفاً بينها
  ..روايات التاريخ معياراً إلدراِك دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل

 إىل أجل املتوفّى عنها – يف إجابتك على السؤالني السابقني –مل تتعرض  :٩١س 
⎪⎦ t :واليت تضع محلَها قبل انقضاء فترة تربصها الواردة باآلية الكرمية ،زوجها Ï% ©! $# uρ 

tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& 

Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? × Î6 yz     
   :أنك مل تبين لنا كيف توفّق بني قوِله تعاىل. .ما أُريد قَولَه. ....] ٢٣٤ : البقرة[
 àM≈ s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4   ]وبني حالِة املرأة ، ]٤ :الطالق 
اليت تضع محلها قبل اية فترة التربص اليت يأمرها اهللا  – املتوىف عنها زوجها –احلامل 

  ..تعاىل ا ؟
⎯ z :العبارة القرآنية ..  óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ (     َلنا فترة نبيص   تترب 

 ، وكنا قد بينا ذلك حينما تعرضنا ملسألة الناسخ واملنسوخ املزعومـة       ،املتوفّى عنها زوجها  
 تصور حكمني متكاملني للمرأة املُتوفّى عنـها       ،فقد رأينا كيف أنها جزٌء من مسألة كاملة       

  ..زوجها
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( 

# sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ 

?sè÷ϑy=èθβt zy6Î×   ]٨٩٩ = ] ٢٣٤ : البقرة   
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# 

u ö xî 8l# t ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã ÷è ¨Β 3 

ρu#$!ª ãt•Íƒ“î my6Å⎧Λ×   ]٨٨٧ = ] ٢٤٠ : البقرة  
٩٤ × ١٩ = ٧٨٦١ = ٨٨٧ + ٨٩٩  

 نرى أنّ التربص املعين يرد بصيغٍة ال خيار آخـر فيهـا             ،العبارة القرآنية هذه  ويف  .. 
⎯ z :للمرأة املتوفّى عنها زوجهـا     óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ (  ،    ّونـرى أن 



  

٤٦٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ــة ــارة القرآنيـ #  :العبـ sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& 

Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ،   ص      – مباشرةً   –تأيترة لفترة التربة املُصوالعبارة القرآني وتبدأُ بكلمة   ، بعد 
 # sŒ Î* sù     نا كيف أنّ     . .كما هو احلال يف اآلية األخرى     ) فَإن  (  وليس بكلمةا قد بيوكن

 بلوغ مجيع النساء املتوفّى عنهن أزواجهـن هلـذا األجـل دون أي              ذلك يؤكّد ضرورة  
  فبلوغُ هذا األجل ال يكون قبل اية فترة التربص اليت حتملُها العبـارةُ القرآنيـة            . .استثناء

  sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ (  ..  
ــة..إذاً..  ــارة القرآني #  : العب sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû 

£⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ،    لنا نبيمرحلةَ ما بعد    – بالنسبة للمرأة املتوفّى عنها زوجها       –ت 
واألمر واضح بالنسبة للمرأة غري احلامل املتـوفّى        .. .التربص اليت هي أربعةُ أشهٍر وعشر     

 تكون حرةً فتفعل بنفسها     ،نقضاء فترة التربص هذه    فبمجرد بلوغ األجل با    ،عنها زوجها 
  .. ما تشاء– وضمن حدود اهللا تعاىل –باملعروف 
  : فهي أمام حالتني،أماّ املرأةُ احلامل املتوفّى عنها زوجها.. 

 وهنـا ال  ، تكون بانقضاء فترة التربص قبل وضِع املرأة احلامل ملولوِدها:احلالة األوىل 
 ألنها تكون قد تربـصت بنفـسها        ، املرأةُ حرةً فور وضعها ملولودها     مشكلة يف أن تكونَ   
أي تكونُ قد عملت باحلكمني الشرعيني . . ووضعت حملها بعد ذلك،أربعة أشهر وعشراً

 وانتهى   ، فتربصت بنفسها أربعة أشهر وعشراً كوا امرأة متوفّى عنها زوجها          ،بآن واحد 
  ..أة حاملةأجلها بوضعها حلملها كوا امر

 تكون بوضعها ملولوِدها قبل انتهاء فترة التربص وهي أربعـةُ أشـهٍر             :احلالة الثانية 
على املرأة أيضاً أن تعمل ـذين       . .يف هذه احلالة  . . وهي احلالة اليت سألت عنها     ،وعشر

ـ      تنهي فترةَ  أي عليها أنْ     ،احلكمني الشرعيني بآن واحد    ها  تربِصها كوا امرأةً متوفّى عن
ـ     ما للوصوِل إىل  ،زوجها ره العبارةُ القرآنيصوة ت  # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ 

$ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ،         ويف الوقت ذاته تكون قد عملت باحلكم الشرعي 
≈ àM :الثــاين املُــصور بالعبــارة القرآنيــة s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4    

 يف  –وبذلك تكون قد نفّـذت      . .كوا قد وضعت مولودها قبل ذلك      ، ]٤ :الطالق[   



  

٤٦١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 شأنها بذلك شـأنُ     ، احلكمني الشرعيني احملمولني اتني العبارتني القرآنيتني      –الوقِت ذاِته   
  ..احلالِة األوىل

اغة القرآنية تتجلّى ِبكوِن هاتني العبارتني القـرآنيتني        ولذلك نرى أنّ عظمة الصي    .. 
  ..متكاملتني يف معيار معجزة إحدى الكُبر

 # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3        
  ٣٦٥=  ] ٢٣٤ : البقرة[

 ρu&éρ'9s≈Mà #${Fq÷Ηu$ΑÉ &r_y=èγß⎯£ &rβ ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4   ]١٦٧ = ] ٤ : الطالق  
٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ١٦٧ + ٣٦٥  

≈ àM :ويف الصياغة القرآنية املُطْلَقَة   ..  s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4 .. 
 املتوفّى عنها زوجها الـيت       سواء ، حاالِت املرأِة احلامل   بيانٌ يحملُ كُلَّ  . .يف هذه الصياغة  

 وسواء املُطلّقة اليت تضع ، أو بعد انقضاء فترة تربصها    ،تضع محلها قبل انقضاء فترة تربصها     
  .. أم بعد هذه العدة،محلَها قبل اية عدا اليت هي ثالثة قروء

≈ àM :فاُهللا تعاىل يقول  ..  s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4 ،   ومل يقـل :  
فاألجل الذي تكون فيه املرأةُ احلاملُ . .)وأُوالت الْأَحماِل يبلُغن أَجلَهن ِبوضِعهن ِلحمِلهن  (   
 – ليس حلظةً حمـددةً      ، ما تشاء وباملعروف   – ضمن حدود اهللا تعاىل      – وتفعلُ بنفسها    ،حرةً

 إنما ميتد   ،ء العدة كما هو احلال بالنسبة للمرأة غري احلامل        ها فور انتها   بلوغُ  يتم –جلميع النساء   
هو انتهاء العـدة    ثابت و  حدها األول    ، مسافةً من الزمن   – بالنسبة موع النساء احلامالت      –

 وحدها الثاين هو وضع املـرأة       ،بالنسبة للمرأة احلامل اليت وضعت حملَها قبل اية هذه العدة         
  .. عدا قبل أن تضع محلَهاأت تلك املرأة اليت ،ااحلامل حلمله

 حامل مل تضع محلَها قبل اية        امرأةٍ لكلِّفهذه املسافةُ من الزمن بني هذين احلدين        .. 
 ولذلك نرى أنّ اهللا تعاىل يخاطب مجلةَ النساء         ...حسب فترة محلها   هي أجلٌ تبلغه     ،عدا

≈ àM :احلامالت بالصياغة القرآنية s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4     َليـشمل
 سواٌء يف مسألة الطالق أم يف مسألة املتـوفّى عنـها            ،هذا اخلطاب القرآينُّ كُلَّ احلاالت    

  ..زوجها



  

٤٦٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯£  العبارة القرآنية   . .إذاً..  ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4     لنا رصوت–   موع  بالنسبة
احلـد األول هـو     . . مرحلةً هلا حداها الواضحان يف كتاب اهللا تعاىل        –النساء احلامالت   

 وهذا االنقضاء يكونُ أجالً للنساء الاليت وضعن محلهن أثناء فتـرة            ،انقضاء فترة التربص  
 تربـِصها   تلك املرأة اليت انقضت فترةُ، واحلد الثاين هو وضع املرأة احلامل حلملها   ،التربص

ولذلك نرى هذه العبـارة     . . وهنا ختتلف كُلّ امرأة حامل عن غريها       ،قبلَ أن تضع محلَها   
  ..القرآنية مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر

 &r_y=èγß⎯£ &rβ ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4   =٦ × ١٩ = ١١٤  
 Ÿω :ويف العبارة القرآنية..  uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r&        

$  نرى أنّ العبارة ، ]٢٢٨ :البقرة[  tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& :توازي متاماً العبارة :       
 £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4 ..للنساء احلامالت ملا ، فهذا األجلُ املعين هنعه وضهو ذات 

اهللا تعاىل يف أرحامهن ة تتجلّى بتساوي . .خلقولذلك نرى أنّ عظمةَ الصياغِة القرآني
  . .جمموع الِقيم العددية حلروف هاتني العبارتني القرآنيتني

 Βt$ {y=n,t #$!ª ûÎ’þ &r‘önt%ΒÏγÎ⎯£   =٦ × ١٩= ١١٤  
 &r_y=èγß⎯£ &rβ ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4   =٦ × ١٩ = ١١٤  

 Ÿωالعبارة القرآنية و..  uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& ، تأيت 
≈ àM : ولكلِّ احلاالت كما بينا سابقاً،مباشرةً بعد حتديِد عدِة املُطلّقة s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ 

š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4 Ÿω uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r&     

 كوا ال حيلّ هلا ، املرأةَ املتوفّى عنها زوجها– أيضاً –وحكْمها يشملُ . . ]٢٢٨ :البقرة[ 
  .. أن تكتم ما خلق اهللا تعاىل يف رمحها– أيضاً –

# والعبارة القرآنية  ..  sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& 

Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3    ]ة املتوفّى – هي اُألخرى – ] ٢٣٤ :البقرةتأيت مباشرةً بعد حتديد عد 
⎪⎦ t :عنها زوجها Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& 

# Z ô³ tã uρ ( # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3   

 –يشملُ  نرى أنَّ حكمها ،وبإطالِقها وجتريِدها من سياِقها احمليط. .] ٢٣٤ : البقرة[ 
  . . املرأةَ املطلقةَ كونها تصبح حرةً بعد انقضاء أجلها–أيضاً 



  

٤٦٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

≈ àM :والعبــــارة القرآنيــــة..  s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4     
  .. إطالقاً يشملُ كُلّ احلاالت– كما قلنا –حتملُ  ، ]٤ :الطالق[ 

 يف تساوي الِقيم العددية بـني  – أيضاً  –تتجلّى عظمةُ الصياغة القرآنية     . .ولذلك.. 
  ..املسألتني التاليتني
 ρuωŸ †stÏ≅‘ ;mλç⎯£ &rβ ƒt3õFçϑô⎯z Βt$ {y=n,t #$!ª ûÎ’þ &r‘önt%ΒÏγÎ⎯£   ]١٩٨=   ]٢٢٨ :البقرة  
 ρu&éρ'9s≈Mà #${Fq÷Ηu$ΑÉ &r_y=èγß⎯£ &rβ ƒtÒŸè÷⎯z qxΗ÷=nγß⎯£ 4    ]١٦٧=   ]٤ :الطالق  

٣٦٥ = ١٦٧ + ١٩٨  
 # sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3        

  ٣٦٥=  ] ٢٣٤ :البقرة[ 
 واليت عليهـا أن تتـربص       – وأيضاً املتوفّى عنها زوجها      -فاملرأةُ احلاملُ املُطلَّقة    .. 

  ال حيلّ هلا أن تكتم ما خلـق اهللا تعـاىل يف  ،بنفسها فترةَ التربص اليت حددها اُهللا تعاىل هلا 
 Ÿω :رِمحها uρ ‘≅ Ït s† £⎯ çλ m; β r& z⎯ ôϑ çF õ3 tƒ $ tΒ t, n= y{ ª! $# þ’ Îû £⎯ Îγ ÏΒ% tn ö‘ r& ،      وال ينتهي أجلُها إالّ بعد 

≈ àM :أن تضع حملَها   s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £⎯ ßγ è= y_ r& β r& z⎯ ÷è ŸÒ tƒ £⎯ ßγ n= ÷Η xq 4  . . وبعد . .حني ذلك
 – ضمن حدود اهللا تعـاىل       –عل بنفسها    تستطيع أن تف   ،تنفيذها ألحكام كتاب اهللا تعاىل    

#  :بــاملعروف مــا تــشاء sŒ Î* sù z⎯ øó n= t/ £⎯ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z⎯ ù= yè sù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡ àΡ r& 

Å∃ρ â ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ..   ة لعباراِت كتاب اهللا تعاىل         هذا ما نقرؤوهـذا   ،ه يف ظاهر الصياغة اللغوي 
  .. بني هذه العبارات–يم العددية  يف الِق–ما يتجلّى توازناً 

 وال جيوز إاؤها ، من أنَّ العدةَ ال تجتزأُ، ما أدركته يف مسألِة الطالق:٩٢س 
وبالتايل فالعدةُ ينصاع هلا . . إالّ ببلوِغ األجل وهو ايتها،والعودةُ إىل احلياِة الزوجيِة

 ،يس بيِد الرجِل كما أنه ليس بيِد املرأة واجتزاؤها ل،الرجلُ واملرأةُ على حد سواء
 وذلك باالبتعاِد عن فراِش الزوجيِة طيلةَ فترِة ،وحينئٍذ يدفع الرجلُ مثن تطليِق زوجِته

ويف ذلك . . دون أن يكونَ له اخليار يف العودِة إىل هذا الفراش قبلَ بلوِغ األجل،العدة
 وتوازنٌ يف اِحلكمِة ،الِق وبني ما يدفعه الرجلتوازنٌ بني ما تدفعه املرأةُ من ضريبِة الط

  ..واملوعظِة اليت يريد اهللا تعاىل أن يتعظَ ا الرجلُ واملرأةُ على حد سواء



  

٤٦٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

أال ترى معي أنَّ هذا احلُكْم الذي يجبر فيه الرجلُ على االمتناِع عـن              .. .لكن.. 
دافعاً ألن يتزوج الرجلُ بامرأٍة أخـرى        قد يكونُ    ،فراِش زوجِتِه حىت بلوِغ أجِل العدةِ     

 وبالتايل تدفَع املرأةُ املُطَلَّقَةُ مثناً أقسى ِمما لو كان          ،تعوضه عما  يحرم منه يف فترِة العدة       
 وبذلك يكـونُ هـذا      ،بيِد الرجِل إاُء العدِة والعودةُ إىل ِفراِشها قبلَ بلوِغ األجل ؟          

كيف توفِّق بني ِحكْمِة ما .. .!! يكونُ وباالً عليها ،إنصافاً للمرأِةاحلكم الذي ترى فيها  
 وبني حكِْم إباحِة تعـدِد      ،رأيت من ضرورِة استمراِر العدِة حىت بلوِغ األجِل من جهةٍ         

  ..املُطَلََّقَِة من جهٍة أُخرى ؟الزوجاِت وإمكانيِة استخداِم الرجِل له ضد امرأِتِه 
 .. احلق نور واحد ،   دال يتعد هكلمةُ النوِر يف كتاِب اِهللا تعاىل         . . ومسار ولذلك ال ترد

ولذلك ال ترد كلمةُ الظلماِت يف      . .بينما ظلمات الباطِل كثريةٌ ومتعددةٌ    . .إالَّ بصيغِة املُفرد  
  ..كتاِب اهللا تعاىل إالّ ِبصيغِة اجلمع

واكتـشافُها  . . وتعاير يف موازيِن احلـق     ،حلقفاحلقيقةُ ترى من ِمنظاِر ا    . .من هنا .. 
     مٍة من مساِر احلققدإىل م ا أن يكـونَ    .... . والسِري يف هذا املساِر للوصوِل إليها      ،حيتاجأم

 ، فهذا يعين عدم معرفِتهـا     ،معياراً ِلمعرفِة احلقيقةِ   – الذي حيسبه اجلاهلون حقّاً      –الباطلُ  
  . .والغرق يف مستنقعاِت التيه

 وهم يعيـشونَ    ،بهاي أننا نطلب منهم النظر إىل حقيقٍة متَّ تغي        ،مشكلتنا مع بعِضِهم  .. 
 وبالتايل يعايرونَ احلقيقةَ يف موازيِن      ،واقعاً يجسد موروثاً تارخيياً يقَدم على أنه عني املنهج        

ملوروثُ إىل صنٍم حيجبهم عن رؤيـِة نـوِر       ويتحولُ ا  ، فَتجحد احلقيقةُ  ،مواريِثِهم التارخيية 
  ..احلق يف ِكتاِب اِهللا تعاىل

 حيملُ حكماً مباحاً    ،من قال إنَّ القرآنَ الكرمي الذي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيءٍ           .. 
 فبمجرِد ، مىت شاء  ، حبيث يتزوج الرجلُ على زوجِتِه دون قيٍد أو شرط         ،يف تعدد الزوجات  

 يأيت بأُخرى من أجل تغطيِة فـراِغ فـراِش          ،نه طلَّق زوجته ومِنع عن فراِشها فترةَ العدةِ       أ
  ..الزوجيِة احلاصِل نتيجةَ طالِق الزوجِة األوىل ؟

 يأيت جملَـةَ    ،النص الوحيد يف كتاِب اِهللا تعاىل الذي يحِملُ حكْم تعدِد الزوجات          .. 
  ..يقولُ تعاىل. .قُرآينٍّ يتعلَّق ِبمسألِة اليتامى وضمن ِسياٍق ،جواِب شرط



  

٤٦٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#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⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ 

z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& (#θ ä9θ ãè s?   ]٣ – ٢ : النساء [.   
 (#θرآنيـةُ   فالعبارةُ الق ..  ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ (  

 ÷βمشروطةٌ بقوِلِه تعاىل  Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ..  
 ÷βفالـشرطُ   . .وساحةُ الشرِط هي ذاتها ساحةُ اجلزاء     ..  Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 

4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،   اليتامى قالنساِء    ،ضمانٌ ِلح قِلحهات اليتامى   (  وأم (    نهجالـاليت سـيتزو
 (#θ :واجلزاُء. .)بدليِل بدِء عبارة اجلزاء باملَثْنى      ( رجالٌ متزوجون    ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 

z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ، جني الذين يرغبونَ بالزواِج مـن        إباحةٌ ِلألزواِج املتزو
  ..رعايِة أُمهاِتِهمحتت  وبتربيِة اليتامى وهم ،تلك النساء

 ÷β مـن أنِّ الـشرطَ      ،وما ذَهبت إليه الكثري من موروثاِتنا التارخيية      ..  Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& 

(#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،   يعين النساَء اليتي   نهنكح عن     . .مات املُراد بالنهي وأنَّ اجلزاَء يأمر
 ،هذا التفسري التـارخيي .. . وِبنكِح غِريِهن مثْنى وثالث ورباع   ،نكِح تلك النساِء اليتيمات   

  : وفيما يلي بعضها،)احلكمة املُطلقة ( غري صحيٍح ِلعدِة أسباٍب بيَنتها يف النظريِة الرابعة 
 (#θ. .وقولُه تعاىل. . تنتهي ِصفَةُ اليتِم،وِغ اليِتيِم مرحلةَ النكاح عند بل– ١ è= tG ö/ $# uρ 

4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $#  ]إ. .] ٦ : النساء شريوقولُ الرسوِل . .ىل ذلكي:  
كونُ كلمةُ اليتامى يف فكيف ت. . يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه] א [ 

 ÷βعبارِة الشرط  Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،نهنكح تعلِّقةً بالنساِء املُرادأي ، م 
 وتلك النساُء حني بلوِغِهن مرحلةَ االحتالِم ،بالنساِء الاليت جتاوزنَ مرحلةَ االحتالم

  ..!! ؟ والنكاِح ال يوصفْن ِبِصفَِة اليتامى
 (#θ لو كانت عبـارةُ اجلـزاِء        – ٢ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ 

yì≈ t/ â‘ uρ (            من النـساء عن نكِح النساِء اليتيمات إىل غِريِهن تعين االبتعاد،     لكـانَ ذلـك 
نهِضد،   األوجه     ، وليس يف مصلحِتِهن جٍه ِمنو حال  .. وال ِبأيِهللا تعـاىل     ، وهذا م فحاش 

   رولو فرضنا جدالً صحةَ ما ذهبوا إليه      ... ..باالبتعاد عن نكِح اليتيمات   أنْ يأم،   لكانـت 



  

٤٦٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ال تنكحوهن وانكحوا غريهن ما طاب لكم من النساء مـثىن   ( :عبارةُ اجلزاِء على الشكل  
  ..لكن عبارةَ اجلزاِء ليست على هذا الشكل.. .)وثالث ورباع 

 ÷β  كلمةُ اليتامى يف عبارِة الشرط        – ٣ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،  ُحتمل 
فهذه الكلمةُ ذاتهـا    . . كما ذهبوا  ،إطالقاً ال يمكن حصره بالنساِء اليتيماِت دون الذكور       

. .ناثَ على حـد سـواء     ترد يف اآليِة السابقِة مباشرةً بذات اإلطالِق ِلتشملَ الذكور واإل         
فكيف إذاً جيزمون بأنّ كلمةَ اليتامى يف عبارِة الشرِط خاصةٌ بالنـساِء اليتيمـاِت املُـراد                

  ..!!نكحهن ؟ 
 ÷β  اجلور الذي ينهى اُهللا تعاىل عنه يف عبارِة الشرط            – ٤ Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 

4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،     عدم أن يعين مكنرشـحٍة ِللـزواج وبـني زوجـٍة             ال يالعدِل بني يتيمٍة م 
يف ِكتاِب اِهللا تعاىل تعين قياس األموِر       )  ط   ، س ،ق( فمشتقّات اجلذر اللغوي    .... .أُخرى

وبالتايل فعبارةُ الشرط . . ال يقارنُ اآلخرونَ به مع ما تعنيهم مسألةُ القسط       ،يف ميزاٍن واحد  
 ÷β Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،قارنٍة مع آخريناليتامى دونَ م ختص . .  

 تعين مقارنةَ شـيٍء     ،يف القرآن الكرمي  )  ل   ، د ،ع( بينما مشتقّات اجلذر اللغوي     .. 
وبالتايل هي الـيت تتعلّـق      . . على معياٍر واحٍد هو العدلُ بينهما      ، والقياس بينهما  ،بشيء

  ÷βويف اآليِة ذاِتها نرى أنَّ العبـارةَ القُرآنيـةَ          . ..باملساواة بني الزوجات   Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& 

(#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& (#θ ä9θ ãè s? ،     صحةَ ما نذهب ؤكِّدت
  ..إليه

 ÷βإذاً القسطُ يف عبارِة الشرِط      ..  Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،   بني هساحت 
 من أجِل تطبيِق دالالِت عبـارِة       ،اليتامى والرجِل املُتزوِج الذي يريد الزواج من أُم اليتامى        

 ÷βالشرط   Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ،     ومـا   .. وال عالقة للزوجِة األوىل بذلك 
  ÷βالزوجاِت تصوره العبارةُ القرآنيةُ     خيص العدلَ بني     Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& 

$ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 ،وليس بصيغِة القسط بصيغِة العدِل كما نرى ..  
 تقتضي دراسةَ اآليتني الثانية والثالثة      ،ولذلك فدراسةُ عبارِة حكِم تعدِد الزوجاتِ     .. 

 كنص واحٍد تدخلُ حروفُه كاملةً يف أي معادلٍة من معادالِت املـسائِل             ، النساء من سورةِ 
 دالالِت اآليتني هـو ضـمانُ حـق    إنَّ حمور.... .اليت ندرسها يف هذا اخلصوص    الكاملِة  



  

٤٦٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  متعلِّقَةٌ بضماِن حق   ، تعدِد الزوجاِت يف اآليِة الثالثِة من سورة النساء        إنَّ مسألةَ  و ..اليتامى
 ال بد   ،وإلدراِك حقيقِة الرابِط بني عباريت الشرِط واجلزاء      .. ... وال خترج عن ذلك    ،اليتامى

  ..من إدراك حقيقِة الدالالِت اليت حتملُها كلمةُ اليتامى
 يعـين   ،يف القرآِن الكـرميِ   )  م   ، ت ،ي( اإلطار العام ِلدالالِت مشتقَّات اجلذر      .. 

وبذلك نقع على   . .ى أو نظٍري بالنسبِة ِللمسألِة اليت يتعلَّق ا اليتم        االنفراد وعدم وجوِد مأو   
  :وجهني ِلمعىن اليتم

 فهـو   ، ولَم يبلغْ مرحلةَ النكاح    ،ِلألب ويكونُ فيه اليتيم فاقداً      .. الوجه اخلاص  – ١
بذلك تعـين عبـارةُ   و. . وحباجٍة ِلهذا املأوى،فاقد ِللمأوى والرعايِة بالنسبِة ِلمسألِة اُألبوة  

 ÷βالشرط   Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#      الواليـة وهـم   ،األطفالَ الواقعني حتت 
  . .ذاتهم األطفالُ املعنيونَ يف اآلية السابقِة ِلعبارِة الشرط

 (#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⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ 

z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& (#θ ä9θ ãè s?   ]٣ – ٢ : النساء [.   
ويف هذه احلالِة . .وهذه احلالةُ تكونُ حينما يتوفّى رجلٌ ويترك خلفَه زوجةً ويتامى        .. 

 حيـث  ،ِب اليتـامى  كان ذلك على حسا  ،إنْ تزوجت الزوجةُ برجٍل آخر تاركةً األوالد      
وإنْ بِقيت دونَ زواٍج كان ذلك على حـساِب حياِتهـا           . .يفقدونَ رعايةَ أُمِهم وحنانها   

فاحللُّ األفضلُ  .. .وإنْ تِرك األيتام وأمهم دونَ رعايٍة كان ذلك ِضد مصلحِتِهم         . .الِفطريِة
 ِليـضمهم إليـه     ، )إنّ أرادت ذلك  ( امى   أُم اليت  – أو غريه    –أنْ يتزوج ويلُّ أمِر اليتامى      

  .. وتبقى أمهم معهم،هم عن حناِن اُألبوِة الذي فقدوهفيعوض
 ÷βوهكذا يكونُ الربطُ بني عبارِة الشرط       ..  Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# ، 

 (#θوبني عبارِة اجلزاء     ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ، إنْ  : هو 
 فـإنَّ  ، وأردمت إعطاَءهم حقَّهم من الرعايِة واحلنـاِن والنفقـة   ،خشيتم اجلور على اليتامى   

 وإنْ  ، هو من مقتضياِت هـذه اخلـشيةِ       ،الزواج من أُمهاِتِهم وضمهم إليكم مع أُمهاِتِهم      
  ..جةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعةكانت أم اليتامى الزو



  

٤٦٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 من عدِم اجلـور حبـق       ،وما يتعلَّق يف هذا الوجه من ربِط عباريت الشرِط واجلزاء         .. 
 y7 حيث يقولُ تعاىل     ،) ل   ، و ، ع :وهو العول من اجلذر اللغوي     ( ،اليتامى Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& 

(#θ ä9θ ãè s?  . .  بذلك عدِم اخلوِف من كثرِة العيال        ،عىن هو تكاملُ هذا امل    ما يتعلّق من (  مع
أي هو تَكَاملُ اخلوِف من العوِل مع عـدِم اخلـوِف مـن            . .) ل   ، ي ، ع :اجلذر اللغوي 

 ،والعبارةُ القرآنيةُ التاليةُ  . . جيب أال خيشى عيلَةً    ،فالذي يريد ضم األيتاِم وأُمِهم إليه     . .العيلَة
  . . تحِملُ دالالِت عدِم اخلوِف من العيلَة،ها القُرآينِّباجتزاِئها ِمن سياِق

 ÷β Î) uρ óΟ çF ø 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 

ÒΟŠ Å6 ym  ]٢٨ : التوبة [   
فـضم  . . ندرسه ولذلك نرى تكاملَ هذه العبارِة القُرآنيِة مع النص القُرآينِّ الذي         .. 

 ، ÷βÎ)uρ ÷Λä⎢øÅz ωr& (#θäÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈tGu‹ø9$#  ،األيتاِم وأُمهم من أجِل تطبيِق دالالِت قوِله تعـاىل        
  .  . وهذا يتطلب عدم خشيِة العيلَة،يؤدي إىل كثرِة العياِل وزيادِة اإلنفاق

 (#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⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ 

z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

&rƒ÷ϑy≈Ψã3äΝö 4 Œs≡9Ï7y &rŠ÷Τo’# &rω ?sèãθ9äθ#(    ]١٢٠٣=   ]٣ – ٢ :النساء  
 ÷β Î) uρ óΟ çF ø 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 :وبةالت  
٨٢ × ١٩ = ١٥٥٨ = ٣٥٥ + ١٢٠٣  

 ويكونُ فيه اليتيم مبعىن املنفرِد الذي ليس له مأوى وال نظري .. الوجه العام– ٢
  . .والصورةُ القرآنيةُ التاليةُ تبني لنا هذا الوجه من معاين اليتم. .بالنسبِة ِلمسألٍة ما

 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝ çλ °; × ö yz ( β Î) uρ öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù 4 ª! $# uρ 

ãΝ n= ÷è tƒ y‰ Å¡ ø ßϑ ø9 $# z⎯ ÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9 $# 4  ]٢٢٠ : البقرة [   
نرى يف هذه الصورِة القرآنيِة أنَّ اإلطار العام ِلكلمِة اليتامى هو يتامى االنفراِد .. 

  فالعبارةُ القرآنية . .عي أنْ يشملَ اليتم املعروف بفقداِن األبومن الطبي. .وعدِم املُخالَطَة



  

٤٦٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 β Î) uρ öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù إىل ذلك شريفكلمةُ . . ت Ν èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB ، مكنال ي 
 يف كلمِة) هم ( ضمري املتصلُ  فال، فهي تتعلَّق بأنفِسِهم أيضاً،حصرها بأمواِلهم ومتاِعِهم

 Ν èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB ،ةةَ واملعنويشملُ املخالطةَ االجتماعيِملُ داللةً تحلُ ، يمشوبالتايل ت 
  ..الزواج

 Νوكلمةُ ..  ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ةِق ، يف هذه الصورِة القرآنيمإىل الع حتملُ دالالٍت أقرب 
االجتماعي املعنوي،يعن العمِق املاد وأبعد . ..ومبسائِل اإلميانفاُألخ ةُ مسألةٌ تتعلّق، 

 فيما –إذاً كلمةُ اليتامى يف هذه الصورة القرآنية تعين .... .ومبسائلَ اجتماعيٍة ومعنوية
  .. يتم االنفراِد وعدِم املخالطة–تعنيه 

 ..تمِع اإلنساينِّ الطبيعيمن عدِد الذكور،ويف ا اإلناِث أكرب نرى أنََّ عدد ، فعدد 
ونرى أنِّ الرجالَ . . أكرب من عدِد الرجاِل الصاحلني للزواج،لنساِء الصاحلاِت ِللزواجا

 كُلُّ هذا يرفَع من نسبِة النساِء ،معرضونَ ِللوفاِة وأحداِث اإلعاقِة أكثر من النساء
  ..الصاحلاِت ِللزواِج مقارنةً مع الرجال

 فائضات على عدِد الرجاِل ،لزواجإذاً هناك فاِئض من النساِء الصاحلاِت ل.. 
 تشملُهن كلمةُ ،تلك النساُء املنفردات الفائضات الاليت ال جيدنَ أزواجاً. .الصاحلين للزواج
 ، ‘yϑ≈tGtƒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$#  :وقد وصفهن اُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرِمي بعبارِة.... .اليتِم بإطاِرها العام

  . .يقولُ تعاىل. . من جنِس النساِء الاليت ال جيدنَ نظرياً يتزوجنهأي املنفرداِت الفائضاِت
 y7 tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# 

’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# © ÉL≈ ©9 $# Ÿω £⎯ ßγ tΡθ è? ÷σ è? $ tΒ |= ÏG ä. £⎯ ßγ s9 tβθ ç6 xî ö s? uρ β r& £⎯ èδθ ßs Å3Ζ s?     
    . ] ١٢٧  : النساء[                                                                           

‘ لذلك نرى أنَّ العبارةَ القرآنية ..  yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ، زةً تتميحملُ دالالٍت خاصت 
™ Ïعن دالالت كلمِة  !$ |¡ ÏiΨ9 $# (   ة ذاِتهاالوفيت يف . ..اردِة يف الصورة القرآنيفاُهللا تعاىل ي
بيالنساء حيث تذلك كلمة ن  ⎯ ÎγŠ Ïù ، فيت يفوي  ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#  تلى عليناا يِمم 

‘ فلو كانت عبارةُ .. ...يف الكتاب yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#   تعين النساَء الصغريات فاقداِت
⎯  ِبكلمِة  لَشِملَت،األب ÎγŠ Ïù  إىل النساء شرياليت ت  y7 tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù ... كذلك ت ،لو كان األمرِسما رالعبارةُ  لَم ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#   مع



  

٤٧٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

™ Ïكلمِة  !$ |¡ ÏiΨ9 $# (    ٍة واحدةيف عبارٍة قُرآني y7 tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#  .. فكلمةُ النساِء 
  . . فاقدات فاقداِت أٍب وغري،اٍت وكبرياتتشملُ جنس النساِء صغري

عام ليس خاصاً بالنساِء  ،ِم بلوِغ النكاح اليتم مبعىن فقداِن األب وعدوحنن نعلم أنَّ.. 
‘  :العبارة القرآنيةنرى أنَّ التعريف يف و ... بالرجالوليس خاصاً yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#   هو
‘  :تعريف إضافة yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ،إمنا يقول ،)اليتامى من النساء  ( : فاهللا تعاىل مل يقل 

 ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ..ة العبارةُ ..ذاً إالقرآني  ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#  - ذه الصياغة – ٌةخاص 
 وحنن نعلم. . يتجاوز جنس النساءالاليتم املعين وبالتايل ف ،مبوضوٍع يتعلّق بالنساِء حصراً

. .يمِة أصالًيت ال توصف بال،أنَّ املرأةَ اليت تبلغُ النكاح كاملعنيِة يف هذه الصورةِِِ القرآنيةِِ
™ Ï ونرى كيف تذكَر كلمةُ !$ |¡ ÏiΨ9 $# (   ِة ذاِتهافيها العبارةيف الصورِة القرآني ذكراليت ت  

  ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# .. ذكَرت كلمةُ ونرى كيف  ’ yϑ≈ tF u‹ ù= Ï9   يف اآليِة الكرميِة اليت
™ Ïكلمة اجتزأنا منها  !$ |¡ ÏiΨ9 $# (  َوالعبارة  ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ......  y7 tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû 

Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# © ÉL≈ ©9 $# 

Ÿω £⎯ ßγ tΡθ è? ÷σ è? $ tΒ |= ÏG ä. £⎯ ßγ s9 tβθ ç6 xî ö s? uρ β r& £⎯ èδθ ßs Å3Ζ s? t⎦⎫ Ï yè ôÒ tF ó¡ ßϑ ø9 $# uρ š∅ ÏΒ Èβ≡ t$ ø! Èθ ø9 $# 

χ r& uρ (#θ ãΒθ à) s? 4’ yϑ≈ tF u‹ ù= Ï9 ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 $ tΒ uρ (#θ è= yè ø s? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¨β Î* sù ©! $# tβ% x. ⎯ Ïµ Î/ $ VϑŠ Î= tã     
اِط دالالِت العبارِة استنب إليه يف نذهبكُلُّ ذلك يؤكّد صحةَ ما .... . ]١٢٧ :النساء[ 

‘  القرآنيِة yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# . .  
 ÷βوهكذا يكونُ الربطُ بني عباريت الشرِط واجلزاء ..  Î) uρ ÷Λ ä⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 

4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ، من منظاِر الوجِه 
ا يف النساء املنفرداِت الفائضاِت الاليت ال جيدنَ  وإنْْْ خفتم أن جتورو: هو،العام ِللْْْيتِم
 وإنْ كانت إحداهن ، فإنَّ الزواج منهن هو من مقتضياِت عدِم اجلوِر يف حقوقهن،أزواجاً

أي إنْ مل تتزوجوا النساَء الفائضاِت املنفرداِت الاليت ال . .الزوجةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعة
 فإنّ ذلك جور ،ىت وإنْ كانت إحداهن الزوجةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعةجيدنَ أزواجاً ح

يف حقِّهن،فيهن عدٍل اجتماعي وعدم ..  



  

٤٧١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (#θ أنّ مجلةَ جزاِء الشرط ،وما يقوي هذا الربط..  ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ،ُإذاً للرجاِل . . بالزوجِة الثانيِة وليس باألوىل تبدأ فاخلطاب
  .. الاليت مل جيدنَ أزواجاً، وبالتايل فاملعنيات هن النساُء الفائضات،املتزوجني
 ، تؤكِّد ِصحةَ استدالِلنا وتفسِرينا ِلهذا الوجِه العام من اليتمِ         ،ومعجزةُ إحدى الكُبر  .. 

  .  .عباريتِّ الشرِط واجلزاءوِصحةَ ربِطنا بني 
 (#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⎢ ø Åz ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ 

z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

&rƒ÷ϑy≈Ψã3äΝö 4 Œs≡9Ï7y &rŠ÷Τo’# &rω ?sèãθ9äθ#(   ]١٢٠٣ = ] ٣ – ٢ : النساء  
 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝ çλ °; × ö yz ( β Î) uρ öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù 4 ª! $# uρ 

ƒtè÷=nΝã #$9øϑßø¡Å‰y ΒÏ⎯z #$9øϑßÁó=ÎxË 4   ]٤٨٢=   ]٢٢٠ :البقرة  
 y7 tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# 

’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# © ÉL≈ ©9 $# Ÿω £⎯ ßγ tΡθ è? ÷σ è? $ tΒ |= ÏG ä. £⎯ ßγ s9 tβθ ç6 xî ö s? uρ β r& £⎯ èδθ ßs Å3Ζ s?    
  ٦٥٢  =  ]١٢٧  :النساء[ 

١٢٣ × ١٩ = ٢٣٣٧ = ٦٥٢ + ٤٨٢ + ١٢٠٣  
 y7وحىت لو رفعنا من هذه املسألِة الكاملِة العبارةَ القرآنيةَ ..  tΡθ çG ø tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( 

È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG ø ãƒ £⎯ ÎγŠ Ïù ،النساَء يتامى النساء، اليت ختص ملا اختلََّ اكتمالُ ، وال ختص 
  . . ألنَّ هذه العبارةَ القرآنيةَ ِلوحِدها مسألةٌ كاملة،هذه املسألِة
 ρu„o¡óGtøGçθΡt7y ûÎ’ #$9ΨiÏ¡|$!™Ï ( %è≅È #$!ª ƒãøGÏ‹6àΝö ùÏŠγÎ⎯£  = ١٢ × ١٩ = ٢٢٨  
 يمكننا إدراك دالالِت ،ضمن هذين الوجهني من الربِط بني عباريتِِِّ الشرِط واجلزاء.. 

 ال ِلخلِْقها ، وهو حكْم شرعه اُهللا تعاىل فقط ِلحلِّ مشاكلَ اجتماعيٍة،حكِْم تعدِد الزوجات
  . .كما نرى يف معظِم حاالِت تعدد الزوجات

 ..التعد يكن ٍةفإنْ لَمشكلٍة اجتماعيحالً ِلم اً،دكماً إهليباحاً وليس حفهو ليس م . .
 على امرأتِه – يف فترِة العدة – ليتزوج ، استخداِم الرجل ِلحكِْم التعدِدإمكانيةَولذلك فإنَّ 



  

٤٧٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  هذا الزواج حالً ِلمشِكلٍَةإالّ إنْ كانَ ، غري ممكٍن ضمن شرِع اِهللا تعاىل،املُطلقِة
  ..اجتماعية
 (#θإنّ عبارةَ اجلزاِء ..  ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4© o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ، 
 خاطبجني– كما قُلنا –تكماً مشروطاً، املتزوحيملُ ذروةَ حاالت إمكانيِة ، حاملةً ح 

  ..وجيِة حممولةٌ يف هذه العبارةفاإلمكانيةُ العظمى للمعاشرِة الز. .املعاشرة الزوجية
 الذين – رجاالً ونساء –رأينا كيف أنَّ اَهللا تعاىل يخاطب املُتزوجني . .وباملقابل.. 

فخاطب النساَء يف . . بأن ميتنعوا عن املعاشرِة الزوجيِة طيلةَ فترِة العدة،يعيشون فترةَ العدة
≈ àM. .قوِلِه تعاىل s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4  ]٢٢٨ : البقرة [. .

    $pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçFø)̄=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9$# £⎯èδθà)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 . .وخاطب الرجالَ يف قوِلِه تعاىل
  . .] ١ :طالق ال[                                                                         

 قد وِضعوا يف ذروِة حاالِت ،وبذلك يكون املتزوجون الذين يعيشون فترةَ العدِة.. 
والرجلُ . . فاملرأةُ ال سبيلَ لَها إىل ذلك إالّ بعد انتهاِء العدة،االنقطاِع عن املعاشرِة الزوجية

رأٍة أُخرى كحلٍّ ِلمشكلٍة  أو بالزواِج من ام،أيضاً ال سبيل له إىل ذلك إالّ بانتهاِء العدة
. .وبذلك يكونُ يف ذروِة حاالِت االنقطاِع عن املعاشرِة الزوجية. .اجتماعيٍة قائمة

 دون أن يكونَ زواجه مشروطاً ، ألنه يستطيع الزواج مىت شاء،فاألعزب أفضلُ حاالً منه
  ..ِبحلٍّ  ِلمشكلٍة اجتماعية كما هو حال املتزوج

روةُ االنقطاع عن املعاشرِة الزوجية ِللمرأِة والرجِل نراها يف العبارتني وهكذا فذ.. 
  ..القرآنيتني املتوازنتني

 ρu#$9øϑßÜs=¯)s≈Mà ƒtItu/−Áó∅š /Î'rΡà¡ÅγÎ⎯£ Or=n≈Wsπs %èãρÿ™& 4   ]٢٦٢=   ]٢٢٨ :البقرة  
 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ¨<É© )ÎŒs# Ûs=¯)øFçΟÞ #$9ΨiÏ¡|$!™u ùsÜs=kÏ)àθδè⎯£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅    ]٢٦٢=   ]١ :الطالق  
 حممولةٌ يف العبارِة القرآنيِة ،ويف املُقابِل فإنّ ذروةَ حاالِت إمكانيِة املعاشرِة الزوجية. .
  .. املتوازنةِِ مع كُلٍّ من العبارتني القرآنيتني السابقتني،التاليِة
 ùs$$Ρ3Åsßθ#( Βt$ Ûs$>z 9s3äΝ ΒiÏ⎯z #$9ΨiÏ¡|$!™Ï ΒtW÷_o©4 ρuOè=n≈]y ρu‘â/t≈ìy (  ]٢٦٢ = ] ٣ : النساء  

 يكونُ يف ذروِة االنقطاِع     ،فالقرآنُ الكرمي يبني لنا أنَّ الرجلَ يف حالِة عدِة الطالق         ..  
فكيف إذاً يمكننا أن نتـصور اسـتخدام حكْـِم تعـدِد     . .عن إمكانيِة املعاشرِة الزوجية   



  

٤٧٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كما  –ال يكون ذلك    . .!!نقطاِع عن املعاشرِة الزوجية ؟      الزوجاِت للهروِب من حالِة اال    
  . . إالّ بزواٍج هدفُه حلُّ مشكلٍة اجتماعية–قلنا 

أما إذا حملَت مواريثُنا االجتماعيةُ والفقهيةُ أحكاماً مخالفةً للدالالِت احلق الـيت            .. 
تخِدم حكم تعدِد الزوجات استخداماً      وإذا اُس  ،نستنبطُها من ظاهِر صياغِة ِكتاِب اِهللا تعاىل      

 فهذا ال ينتقص من ِحكْمِة ما ، وإذا استثمر بعضهم هذا الفهم اخلاطئ ِللضرِر باملرأِة،خاطئاً
  .  .شرعه اُهللا تعاىل يف كتاِبِه الكرمي

 ،ىل يف التفاعِل مع دالالِت ِكتـاِب اِهللا تعـا         ،إنَّ طغيانَ الغفلِة واإلعراِض واللِعب    .. 
 على حقيقِة مـا     قدِمي التاريِخ وأهواِء السابقني والالحقني    مقدمةٌ ونتيجةٌ يف الوقِت ذاِته لت     
  . .حيملُه ِكتاب اِهللا تعاىل من دالالت

 هو العقلُ املُجرد عن ،فَالسبيلُ للوصوِل إىل الذكِر الذي حيملُه القرآنُ الكرمي.. 
 اليت تبني هذه – يف القرآِن الكرمي –سائلُ الكاملةُ وامل.... . التاريخأصنام وعن ،األهواء

 اليت قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ ،منها املسألةُ التاليةُ. .احلقيقةَ كثريةٌ
# ãβالعدديةَ ِلكلمِة  u™ ö à) ø9 $# ..    
 $ tΒ Ν ÎγŠ Ï? ù' tƒ ⎯ ÏiΒ 9 ò2 ÏŒ ⎯ ÏiΒ Ν Îγ În/ §‘ B^ y‰ øt ’Χ ω Î) çνθ ãè yϑ tG ó™ $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 yè ù= tƒ   

   ٢٩٢=  ] ٢ : األنبياء[ 
 9s)s‰ô &rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ö3äΝö 2ÅGt≈6Y$ ùÏŠµÏ ŒÏ.øã.äΝö ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš  ]٢٥٩  =] ١٠ : األنبياء   

٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٥٩ + ٢٩٢  
 #$9ø)àö™u#βã   =٢٩  

نَّ األحكام املترتبـة     وأ ، بينت بشكٍل جلي مرحلةَ ما بعد وقوع الطالق        :٩٣س  
 وحتتـاج إىل عزميـٍة      ،بعد وقوع الطالق صارمةٌ بالنسبة للرجل واملرأة على حد سواء         

 يف  –وهذه األحكام الصارمةُ بعـد وقـوع الطـالق ال نراهـا             . .وصرب من الطرفني  
  . . فالطالق يبدأ بكلمة ينطقها الرجل مطلّقاً زوجته، قبل وقوعه–موروثاتنا الفكرية 

أال ترى يف ذلك خلالً نسبياً ما بني األحكام الصارمة بعد وقوع الطالق كمـا               . .
ب كما غُيبت أحكام ما     أم أنَّ وقوع الطالق له وجه مغي      . . وما بني سهولة وقوعه    ،رأينا
  ..!! وقوِعه ؟بعد



  

٤٧٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..        تكمن اجلمعي أصحاِب املنهج التراثي بإلغاِء العقل  – دائماً وأبداً    –املشكلةُ مع، 
وبالتايل فاخلللُ  . .وبعدِم جعِل القرآِن الكرمي معياراً حقيقياً لفهِم دالالِتِه واستنباِط أحكاِمه         

  ة        – دائماً وأبداً    –يكمنة عن حقيقِة دالالِت الكلماِت القرآنيبابتعاِد موروثاتنا التفسريي ، 
 وبالتايل باالبتعاِد عن حقيقِة األحكاِم الـيت    ،وعن حقيقِة الصياغِة اللغويِة للعباراِت القرآنية     

  ..حيملُها النص القرآين
  ..اآليتان الكرميتان.. 
 t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( β Î* sù ρ â™ !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 

∩⊄⊄∉∪ ÷β Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ¨β Î* sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ   ]٢٢٧ – ٢٢٦ : البقرة [.  
 :قيل ، βθä9÷σãƒ فكلمةُ  . .متّ تفسريمها خالل التاريخ تفسرياً مغلوطاً     . .هاتان اآليتان .. 

 ( : مبعـىن ، هناك حذف يتم تقديره: ومن املفسرين من قال  ،إنها مبعىن حيلفون على ترك الوطء     
 ،وذا تكونُ دالالت هاتني اآليتني قد غُيبـت متامـاً         . .)ساِئِهم   ِمن نِ  أن يعتزلوا ِللَِّذين يؤلُونَ   

  ..وحلّت حملَّها أحكام وضعيةٌ ال حيملها القرآن الكرمي ال من قريب وال من بعيد
 βθ دالالت كلمة    ،يف كتاب اهللا تعاىل   ..  ä9 ÷σ ãƒ        تدور يف إطاِر  االمتناِع واالبتعاِد
  :ٍل جلي يف قوله تعاىل وهذا ما نقرؤه بشك،والتقصري

  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Š uρ $ tΒ 

÷Λ —⎢ ÏΨ tã ô‰ s% ÏN y‰ t/ â™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& $ tΒ uρ ‘ Ï ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç t9 ø. r& 4 ô‰ s% $ ¨Ψ ¨ t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ( 

β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è= É) ÷è s?  ]١١٨ : آل عمران [.   
الِبطانة هي من اخلاصة اليت يوثَق ا وتطّلع على األسرار وتـشارك يف اسـتنباط               .. 
 من املؤمنني الغيورين على مـصلحة األمـة         – هذه الِبطانة    – ولذلك إنْ مل تكن      ،األمر
 وال تقـصر وال     ،ك اجلهد فيما يورثهم اخلَبال     وال تتر  ، فإنها ال متنع فساد املؤمنني     ،املؤمنة

 ولذلك يأمر اهللا تعـاىل بعـدم        ، فأفراد هذه البطانة يخبلون املؤمنني خباالً      ،تتردد يف ذلك  
 Νفكلمة  . .اتخاذهم ِبطانة  ä3 tΡθ ä9 ù' tƒ  – ها يف إطار    –ما نرى    كاالمتنـاِع    تدور دالالت 

  . .واالبتعاِد والتقصري
  :ىن نقرؤه بشكٍل جلي يف قوِله تعاىلوهذا املع. .



  

٤٧٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  Ÿω uρ È≅ s? ù' tƒ (#θ ä9 'ρ é& È≅ ôÒ x ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè ¡¡9 $# uρ β r& (# þθ è? ÷σ ãƒ ’ Í< 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9 $# t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

š⎥⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( (#θ à ÷è u‹ ø9 uρ (# þθ ßs x óÁ u‹ ø9 uρ 3 Ÿω r& tβθ ™7 Ït éB β r& t Ï øó tƒ ª! $# óΟ ä3 s9 3 ª! $# uρ 

Ö‘θ à xî îΛ⎧ Ïm §‘  ]٢٢ : النور [.  
 وال ميتنع أُولُو الْفَضِل ِمنكُم والـسعِة وال يتـرددون وال            :معىن هذه اآلية الكرمية   .. 

 ويف أن يحسنوا    ،يقصرون يف أَنْ يؤتوا أُوِلي الْقُربى والْمساِكني والْمهاِجِرين ِفي سِبيِل اللَّهِ          
≅ ولو سحبت كلمـة     . .هذا املعىن واضح وجلي يف هذه اآلية الكرمية       . .مإليه s? ù' tƒ   يف

  ..هذه اآلية الكرمية على احللف النقلب تفسري اآليِة الكرمية رأساً على عقب
 Ÿω :اهللا تعاىل يقول  ..  uρ È≅ s? ù' tƒ (#θ ä9 'ρ é& È≅ ôÒ x ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè ¡¡9 $# uρ ،     ريـدوهو بذلك ي

  جلّ    ،االمتناع عن إتيان أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا تعاىل          عدم أي يأمر 
≅ ولو كانت كلمة    . .وعال بإتيان هؤالء واإلنفاق عليهم     s? ù' tƒ       حبلف الـيمني هلا تعلّق 

 وال حيلـف وال      [: ولكان املعـىن   ،وبالقسم ال نقلب مراد اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية         
ِبيِل             يِفي س اِجِرينهالْمو اِكنيسالْمى وبوا أُوِلي الْقُرتؤِة أَنْ يعالسو كُمِل ِمنقسم أُولُو الْفَض

≅  وهذا املعىن التفسريي املغلوط لكلمة       ،]اللَِّه   s? ù' tƒ   حـىت   – يقتـضي    ،مبعىن احللف 
 βتستبدلَ العبارةُ القرآنية     يقتضي أن    –يستقيم مراد اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية         r& (# þθ è? ÷σ ãƒ  

  . .)أَنْ ال يؤتوا  ( :بعبارة تناقضها متاماً
≅ فحتى تكون كلمة    ..  s? ù' tƒ      مع حتقيِق مـراد اهللا      ،مبعىن حيلف ويقسم كما قيل 

  ال بـد أن  ، حىت يكونَ ذلك   ، وهو اإلنفاق والعطاء واإلحسان    ،تعاىل يف هذه اآلية الكرمية    
 أُوِلي  أَنْ ال يؤتوا  وال يأْتِل أُولُو الْفَضِل ِمنكُم والسعِة        ( :يكونَ النص القرآينُّ على الشكل    

  ..)الْقُربى والْمساِكني والْمهاِجِرين ِفي سِبيِل اللَِّه 
وب يف اآلية إنَّ املطل . ....فبتفسريهم اخلاطئ جعلوا ما ى اهللا تعاىل عنه مأموراً به         .. 

 بل املراد هو اإلعطاء وإتيـان       ،وي احللف عن اإلعطاء ال يريده اهللا تعاىل       . .هو اإلعطاء 
  ..املعنيني ذه اآلية الكرمية

⎪⎦ tالعبارة القرآنية   . .إذاً..  Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ        تعين الذين ميتنعـون مـن 
 فال يتواصلون معهـن كحيـاة       ،اٍل بدأَ من النساء   نسائهم باهلجران واخلالف والكره حل    

وال ميكن هلذه العبارة القرآنية أن تعين جمرد حلِف ميٍني ِبعدِم وطِء الزوجِة             . .زوجية سليمة 



  

٤٧٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

فاملسألةُ مسألةُ ممارسة حياتية معاشة وواقٍع متحقٍّق بـني         . .كما ذهبت تفاسرينا التارخيية   
  ..الزوجني
 إنما تعين االمتناع واهلجر والكره الناتج       ،عين جمرد حلف اليمني   وإضافة لكوا ال ت   .. 

  :نبين النقاط التالية. .إضافة لذلك. .عن نشوز املرأة
 βθ كلمة   – ١ ä9 ÷σ ãƒ     ة مـن        ، نراها ترد بصيغة املضارعوهذا يعين حالةً مـستمر 

يعين جمرد ميٍني حيصل مرةً      وال   ،االمتناع واهلجر والكره وعدم االستقرار يف العالقة الزوجية       
  ..فتفسريهم تناسبه صيغة املاضي وليس صيغة املضارع. .واحدةً يف بداية هذه املدة

 ألنه ،ولذلك نرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ الطالق ال يرد بصيغة املضارع وال مرة.. 
نا يف إجابتنا على  كما بي، وبعد ذلك تستمر حيثيات ما بعد وقوعه،يتم يف وقٍت محدد
 ÞΟ :فصيغ أفعال الطالق اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل هي. .بعِض األسئلة السابقة çF ø) ¯= sÛ، 

£⎯ èδθ ßϑ çF ø) ¯= sÛ ، £⎯ ä3 s) ¯= sÛ ، $ yγ s) ¯= sÛ ،  £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù   ،بينما . . وال نرى فيها صيغةَ املضارع
 القرآين نرى يف النص t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ  َصيغة صيغةَ املضارع وليس 

  . .املاضي
⎯  اهللا تعاىل يقول     – ٢ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ     فاحللف يكـون   . .)على نسائهم   (  ومل يقل

⎯ فبورود العبارة القرآنية    . .باهللا تعاىل على الشيء احمللوف عليه      ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ    دليلٌ على 
  ..رخيية من أنَّ املسألةَ مسألةُ حلِف ميٍني وقَسماستبعاد ما ذهبت إليه تفاسرينا التا

⎪⎦  كلمة     – ٣ Ï% ©# Ïj9      ةيف العبارة القرآني  t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ    بورود     
. .هذه الالم. .)على الذين يؤلُونَ ِمن ِنساِئِهم     (  أي دون الصياغة     ،)على  ( دون  ) الالم  ( 

 ßÈ :ملدةَ الواردةَ يف العبارِة القرآنية    تؤكّد أنّ ا   š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& (     ًليست جزاًء مفروضا 
. . ولو كانت جزاًء مفروضاً لكانت عليهم وليـست هلـم          ،نتيجةَ خطيئٍة كحلِف اليمني   

 – كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل        –فاألحكام الواردة يف اآليتني الكرميتني اللتني ندرسهما        
  ..رصةٌ واستحقاق هلدٍف نبيٍل وليست جزاًءهي فُ

 سواٌء تربص املطلّقة أم تـربص       ،ولذلك نرى أنَّ تربص العدة املفروض على املرأة       .. 
 وال نـراه    ، نراه بصيغة األمر اإلهلي الذي ال بد وأن يطبقه املؤمنون          ،املتوفّى عنها زوجها  

  ..مقترناً أبداً بالم االستحقاق



  

٤٧٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ ÿρ ã è% 4  ]٢٢٨ : البقرة [.   
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z⎯ óÁ −/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ (    

  .] ٢٣٤ : البقرة[                                                                                    

 للمرأِة املتوفّى عنها ،بينما يف وصيِة اِهللا تعاىل حبق السكن والنفقة حوالً كامالً.. 
⎪⎦ t : نرى ورود الم االستحقاق،زوجها Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& 

Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# u ö xî 8l# t ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z⎯ ô_ t yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ 

š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àΡ r& ⎯ ÏΒ 7∃ρ ã ÷è ¨Β 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å6 ym  ]فهذه الالم ،] ٢٤٠ : البقرة 
 Ο :يف كلمة Îγ Å_≡ uρ ø— X{ ، ًتؤكّد أنّ هذه الوصية ليست فرضا، ما هي استحقاقإن 
  .. وتستطيع اخلروج وعدم أخِذه، تستطيع املرأةُ أخذَه،وعطاٌء

 ßÈالتربص املعين بالعبارة القرآنية     . .إذاً..  š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( ،    ليس فرضاً وجزاًء
إنّ الفرض الذي ال بد من تطبيقه من امتناع عن    . .على قَسٍم كما تذهب تفاسرينا التارخيية     

 فالتربص مـا    ،ا بعد الطالق كما بينا يف أجوبتنا على بعِض األسئلة السابقة           هو م  ،الزوجة
 مبعىن أنه   ، وليس فرضاً عليهم   ،قبل الطالق هو فرصةٌ واستحقاق  للذين يؤلون من نسائهم         

أما مـا بعـد   . .يسمح هلم هجر أزواِجهم أربعةَ أشهر فقط وال يسمح هلم أكثر من ذلك       
عليهم وليس فرصةً واستحقاقاً هلموقوع الطالق فالترب ص فرض. .  

ولذلك اختلـف   . . اهللا تعاىل مل يحدد مقدار مدة احللف ليكونَ احلالف مولياً          – ٤
 تتراوح ما بني القـول      ،الفقهاء واملفسرون يف حتديد هذه املدة على مذاهب متباعدٍة متاماً         

 وما بني القـول بأنـه ال        ،اً واحداً بأن يكون احلالف مولياً إن حلف على عدم الوطء يوم         
  ..يكون مولياً حىت حيلف أن ال يطأ زوجته أبداً

 إنما هي   ،ومرد هذا االختالف أنَّ املسألةَ من أساِسها ليست مسألةَ حلٍف وقَسم          .. 
 وهذه املدة ،مسألةُ امتناٍع عن تواصِل احلياِة الزوجيِة ومسألةُ هجران ما بني الزوج وزوجته      

 Ïπ  أعين yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& (     كما قلنا    –ليست مفروضة –        ا كحـد ة املسموحما هي املدإن 
. . حبيث ال يسمح أكثر من ذلك      ،أقصى لذلك اهلجران والكره واخللل يف العالقة الزوجية       

⎪⎦ ولذلك رأينا ورود كلمة  Ï% ©# Ïj9   على الذين ( دون العبارة(..  



  

٤٧٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ـ     – ٥  βنص القـرآين     الفاء يف بداية ال Î* sù ρ â™ !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ،   هـي
 إخباري وحدوث هذا اخليار   ،استئناف :  β Î* sù ρ â™ !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘     ايـة قبل

 ، يضع حداً حلالِة االمتناِع واهلجِر والكرِه وعدِم االستقراِر يف العالقة الزوجية           ،فترة التربص 
لغي املسألةَ من أساِسهاأي ي. .  

 ..      وكره وهجر املسألة هو امتناع عـن         ،إنَّ جذر عن ذلك هو رجـوع والرجوع 
 وبالتايل نيلُ غفـراِن اهللا      ، وعودةٌ باحلياة الزوجية إىل مساِرها السليم      ،املسألة من جذورها  

 لبدأت فترةُ   ، هجر وامتناع وكره جديد    – بعد هذا الرجوع     –ولو حصل   . .تعاىل ورمحِته 
  ..تربٍص جديدة

وعدم حصول العودة إىل احلياة الزوجية السليمة من إاٍء حلالِة اهلجِر واالمتنـاِع             .. 
 ttβθ هو االستمرار ِبفعل دالالت العبـارة القرآنيـة          ،والكرِه طيلةَ فترِة التربص    ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ 

öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ،       ِة الِفراِق واـة        ،هلجروذلك من خالل عزِم نيره العبـارة القرآنيالذي تـصو   
 (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ..   

 وكنا ،إنَّ الطالق يعين الفراق واهلجر وإاَء حالِة التواصل الزوجي بني الزوجني.. 
$  :قد رأينا ذلك حينما تعرضنا لتفسري قوِله تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

£⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9  ]فقولُه تعاىل،] ١ : الطالق :  # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#  ريصو 
⎯£  : وقولُه تعاىل،وقوع الطالق مبفهومه الشرعي املعروف èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9  يعين – 

  .. ففارقوهن ممتنعني عن معاشرِتهن لنهاية العدة–كما بينا 
. .و التصميم والتصلّب وعقد القلِب على األمِر الذي حصلَ عليه العـزم           والعزم ه .. 

  .. مبعىن حتقيق األمِر وإنشائه،والعزم حيمل معىن اإلجياب
 (#θ :فالعبارةُ القرآنية ..  ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $#           والكـره موا وأثبتـوا الفـراقتعين صـم

   :اصل أصالً من بداية فتـرة التـربص        ذلك االمتناع احل   ،واالمتناع عن التواصِل الزوجي   
 ttβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ..          وا على الفراق واهلجر والكره وأوجبوه وحقّقـوهمبعىن استمر 

  . .وعقدوا القلب عليه وصمموا على ذلك ومل يتراجعوا عنه
ــان . .إذاً..  ــان القرآنيت  ttβθ :العبارت ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ،  (#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# ، 

 عرب التصلّب والتصميم على اهلجر      ،تصوران عدم حدوث خيار العودة طيلةَ فترِة التربص       



  

٤٧٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ... βÎ*sù ρâ™!$sù ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘  : وهذا هو الوجه املقابل للخيار األول      ،والفراق والكره 
  ..تقابلوهذا ما نراه توازناً يف القيم العددية بني وجهي هذا ال

 ƒãσ÷9äθβtt ΒÏ⎯ ΣpÎ¡|$!←ÍγÎΝö   =٦٤  
 ãt“tΒãθ#( #$9Ü©=n≈,t   =٩١  

١٥٥ = ٩١ + ٦٤  
 ùs*Îβ ùs$!™âρ ùs*Îβ ̈#$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ   =١٥٥  

 إما حتدث عودة حلالة التواصل بني ،خالل فترة التربص وهي أربعة أشهر. .إذاً.. 
 وإما يستمر الفراق واهلجر والكره ،ند حلظِة العودة وتنتهي املسألةُ من جذوِرها ع،الزوجني

 ÷β : وحني ذلك يتحقّق اخليار الثاين كنتيجٍة حتمية،إىل اية األشهر األربعة Î) uρ (#θ ãΒ t“ tã 

t,≈ n= ©Ü9 $# ¨β Î* sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ،أي أنّ مسألةَ الفراق اكتملت أربعةَ أشهٍر كاملة ، يقع 
ولذلك نرى أنَّ اخليار الثاين مسألةٌ . . نتيجةَ اإلصراِر على ذلك الِفراقالطالق يف ايِتها

  ..كاملة
 ρu)Îβ÷ ãt“tΒãθ#( #$9Ü©=n≈,t ùs*Îβ ̈#$!© œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ   = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  

 هو إعطاء فرصة أكرب إلمكانية العودة واحلصول        ،إنَّ الغاية من فسحة التربص هذه     .. 
 للتربص الذي يـذكره اهللا      – على اإلطالق    – وإالّ ال قيمة     ،ىل ورمحته على مغفرة اهللا تعا   

  ..فالتربص هو انتظار من الزمن للخروج من حالٍة واقعة. .تعاىل
 أنّ النص الذي حنن بصدد دراسته ال يتعلّق أبداً مبـسألِة احللـِف              ،ندرك مما سبق  .. 
يف اآليتني الكرميتني السابقتني مباشرة للـنص        فاحللف واألميان يرد مسألةً كاملةً       ،واألميان

  ..الذي ندرسه
 Ÿω uρ (#θ è= yè øg rB ©! $# Zπ |Ê ó ãã öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ X{ χ r& (#ρ • y9 s? (#θ à) −G s? uρ (#θ ßs Î= óÁ è? uρ š⎥ ÷⎫ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄⊆∪ ω ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ Å3≈ s9 uρ Ν ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ oÿ Ï3 ôM t6 |¡ x. 

%è=èθ/ç3äΝö 3 ρu#$!ª îxàθ‘î my=Î⎧Λ×   ]٤٦ × ١٩ = ٨٧٤ = ] ٢٢٥ – ٢٢٤ : البقرة  
 امتناعـاً   ،وندرك أنَّ أحكام النص الذي ندرسه تتعلّق بامتناع الزوج عن زوجته          .. 

 وعدم معاشـرٍة    ، ينتج عنه كره   ، أي نتيجةَ نشوٍز مصدره املرأة     ،يكون حلاٍل بدأَ من املرأة    
 وهذا ما نقرؤه بشكٍل جلي بـورود        ، وامتناع عن املعاشرة الزوجية    ، وهجران ،باملعروف



  

٤٨٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯ كلمة   ÏΒ      ةيف العبارة القرآني  t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ،      فابتداء املنع هو حلـاٍل 
  . .نتج من النساء

ران وامتناع عن فراش الزوجية أكثر من أربعة   واهللا تعاىل ال يعطي الرجال فترةَ هج      .. 
 كحـد  ، فلهم أن ميتنعوا ويهجروا أربعة أشهٍر فقط، وال يسمح هلم بأكثر من ذلك  ،أشهر
⎪⎦ وهذا ما نقرؤه بكلمة     . . حبيث يتم احلسم بعد ذلك     ،أقصى Ï% ©# Ïj9     ةيف العبارة القرآني 
 t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ  ون الصياغة د ) اِئِهمِنس لُونَ ِمنؤعلى الذين ي(. .  

وال ميكننا أن ننظر إىل هذا النص بأنه ال يعين إالّ منعاً للهجر واالمتناع فوق أربعة                .. 
 ولَمـا كانـت   ، لكان هذا األمر على الرجل وليس له    ، فلو كان األمر مجرد ذلك     ،أشهر

   نا    –بدايةُ النصه يعين   . .م االستحقاق  هي ال  – كما بيباإلضافة لـذلك     –إن –   الوجـه 
 مبعىن حينما يكونُ ابتداُء الكـرِه   ،األمثل للفراق بني الزوجني حينما يكون نشوز من املرأة        

  ..واهلجِر واملنِع حلاٍل يقع من النساء كما بينا
 احلالة الزوجية نقرأُ من النص الذي حنن بصدد دراسِته أنه إنْ حصلَ الرجوع إىل       . .إذاً

 وتكون املسألة قد انتهت     ، واهللا تعاىل يغفر ويرحم    ،السليمة فعندئٍذ يكونُ األمر قد انتهى     
 وإنْ استمر التصلّب وعدم التراجع عن حالة الكره اهلجر والفراق إىل ايـة              ،من جذورها 

والعبارتـان  . .وإمـا بـالطالق    ، إما بالرجوع  ، فحينئٍذ ال بد من احلسم     ،األشهر األربعة 
  ..القرآنيتان
 £⎯ èδρ ç Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì x. #© |¤ yè sù β r& (#θ èδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏµŠ Ïù 

# Z ö yz # Z ÏW Ÿ2   ]١٩ : النساء [  
 © ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ ( 

÷β Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Íκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Î= tã # Z Î6 Ÿ2  ]٣٤ : النساء [  
 فيما يـشمل   –هاتان العبارتان تردان يف كتاِب اِهللا تعاىل ضمن سياٍق عام يشملُ            .. 

 ودونَ أنْ   ،الت ما ال يتعارض معهـا      وحتمالن من الدال   ، احلالةَ اليت حنن بصدِد دراسِتها     –
  . .تنحصر دالالتهما يف إطاِر هذه احلالة

 لرأيناه  ، الوارد يف العبارة الثانية    ،فعلى سبيل املثال لو نظرنا إىل اهلجِر يف املضاجع        .. 
ِة  إنما يقوم به كمقدمٍة تبدأُ منه إلشعاِر الزوج        ،ِفعالً يقوم به الرجل ليس ألجل اهلجِر بذاِته       



  

٤٨١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وذلك يف حماولٍة منه نتيجتها املنتظرةُ هي العودةُ بامرأِته          ،أنه هو من يستطيع االستغناَء عنها     
 وهذا خيتلف متاماً عن اهلجِر واالمتناِع يف احلالـِة          ،الناشِز إىل سكِّة احلياِة الزوجية السليمة     

واقعةٌ ملقدمٍة خاطئٍة بدأت    هو نتيجةٌ    – يف احلالِة اليت ندرسها      – حيث اهلجر    ،اليت ندرسها 
  ..حلاٍل وقع من الزوجِة كما بينا

 يف ،فدالالت هاتني العبارتني القرآنيتني تتقاطعان مع دالالت النص الذي ندرسـه  .. 
  ..مسألٍة كاملٍة تضيُء حقيقةَ احلالِة اليت حنن بصدِد دراسِتها

 £⎯ èδρ ç Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì x. #© |¤ yè sù β r& (#θ èδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏµŠ Ïù 

zyöZ# 2ŸWÏZ#    ]٤٧٠ =  ]١٩ :النساء   
 ©ÉL≈©9$#uρ tβθèù$sƒrB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝàÏèsù £⎯èδρãàf÷δ$#uρ ’Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# £⎯èδθç/ÎôÑ$#uρ ( ÷βÎ*sù 

&rÛsè÷Ζu6àΝö ùsξŸ ?s7öóäθ#( ãt=nöκÍ⎯£ ™y6Î‹ξ ̧3 )Îβ ̈#$!© .x%χš ãt=ÎŠw$ 2Ÿ6ÎZ#   ]٦٩٦ =  ]٣٤ :النساء  
 t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( β Î* sù ρ â™ !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 

∪∉⊄⊄∩ ρu)Îβ÷ ãt“tΒãθ#( #$9Ü©=n≈,t ùs*Îβ ̈#$!© œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ    ]٥٦٣ =  ]٢٢٧ – ٢٢٦ :البقرة  
٩١ × ١٩ = ١٧٢٩ = ٥٦٣ + ٦٩٦ + ٤٧٠  

 لسبٍبوالذي يكونُ    ،الوجه األمثلُ ِلوقوِع الطالِق يف حالة النشوز من املرأة        . .إذاً.. 
 يتعذّر خاللَها إاُء    ، يسبق بفترِة امتناٍع عن املعاشرة الزوجية قدرها أربعةُ أشهر         ،بدأَ منها 

وال تفلح خاللَها كُلُّ حماوالِت العودِة بالزوجِة إىل حالـِة           ،حالة الكره بسبب نشوز املرأة    
  . .احلياِة الزوجيِة السليمة

©  :ولذلك نرى أنَّ العبـارة القرآنيـة      ..  ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù 

£⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ (  ] أحكـاِم      واليت حتملُ  ، ]٣٤ : النساء جـوهر 
 ، ووسائلَ حماولِة التخلّص من ذلك النشوز      ،التعامِل مع املرأة اليت يتم اخلوف من نشوزها       

  ..نراها تتكامل مع اآليتني اللتني حنن بصدد دراستهما
 ©ÉL≈©9$#uρ tβθèù$sƒrB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝàÏèsù £⎯èδρãàf÷δ$#uρ ’Îû ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# £⎯èδθç/ÎôÑ$#uρ (    
  ٤٠٦ =  ]٣٤ : النساء[
 t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ßÈ š/ t s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( β Î* sù ρ â™ !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 

∪∉⊄⊄∩ ρu)Îβ÷ ãt“tΒãθ#( #$9Ü©=n≈,t ùs*Îβ ̈#$!© œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ    ]٥٦٣ =  ]٢٢٧ – ٢٢٦ :البقرة  



  

٤٨٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ٥٦٣ + ٤٠٦  
 يـأمر اُهللا    ، خالل ذلك  ،فخالل مدة التربص وهي أربعةُ أشهر حيث نشوز املرأة         ..

 ألنّ اهلدف من هذه الفسحة من       ،تعاىل الرجلَ باتباع عدة وسائل للخروج من هذه احلالة        
وهذا مـا نقـرؤه يف التـوازن        . .التربص هو إمكانية الرجوع إىل احلالة الزوجية السليمة       

  ..التايل
 ?st/šÈß &r‘ö/tèyπÏ &r−ôκå9 (   = ١٢٤  
 ρu#$9©≈LÉ© Brƒs$ùèθβt Σè±àθ—yδè∅   = ١٤١  

٢٦٥ = ١٤١ + ١٢٤  
 ùsèÏàÝθδè∅  ρu#$δ÷fàãρδè⎯£ ûÎ’ #$9øϑyÒŸ$_ÅìÆ ρu#$ÑôÎ/çθδè⎯£ (   = ٢٦٥  

وكلُّ هذه الوسائل اليت تسبق وقوع الطالق من امتناع عن التواصل الـسليم يف              .. 
 إىل البغـي علـى         ، ومن إثبات حلالة الفراق وإصرار عليها      ،ةاحلياة الزوجي جيب أالّ تؤدي 

 ويكون ذلك بواسطة املعاشرة باملعروف اليت يـأمر اُهللا          ، حىت وإن كان النشوز منها     ،املرأة
وهذا مـا يتجلّـى يف التـوازن    . . دف تغيري الكره إىل خري وود بني الزوجني    ،تعاىل ا 
  . .التايل
  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ ( ÷β Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? 

ãt=nöκÍ⎯£ ™y6Î‹ξ ̧3  ]٤٧٠ =  ]٣٤ : النساء  
 £⎯ èδρ ç Å°$ tã uρ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 β Î* sù £⎯ èδθ ßϑ çF ÷δ Ì x. #© |¤ yè sù β r& (#θ èδ t õ3 s? $ \↔ ø‹ x© Ÿ≅ yè øg s† uρ ª! $# ÏµŠ Ïù 

zyöZ# 2ŸWÏZ#    ]٤٧٠ =  ]١٩ :النساء   
 مـن املفـروض أالّ      ،من كُلِّ ما سبق نرى أنَّ الطالق األمثلَ يف كتاِب اِهللا تعاىل           .. 

 وأنَّ أحكام وقوع الطالق األمثـل       ،يكونَ بالسهولة اليت نراها وتصورها تفاسرينا املوروثة      
  ..بة ألحكام ما بعد وقوِع الطالق كما هو احلال بالنس،الذي يريده اُهللا تعاىل صارمةٌ

وحنن يف إجابتنا على هذا السؤال تعرضنا حلالٍة يكونُ فيها اهلجر واالمتناع عـن              .. 
ومع ذلك  . . أي لذنٍب يبدأُ منها    ، وحلاٍل يبدأ منها   ،التواصل الزوجي ناجتاً عن نشوز املرأة     

يكونُ بعدة فترة تربٍص وانتظار      ،رأينا كيف أنَّ الفراق األمثل بني الزوجني يف هذه احلالة         
 إلعادة احلياة الزوجية إىل مسارها الصحيح       – من الرجل    – كمحاولة   ،مدتها أربعةُ أشهر  



  

٤٨٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

فالرجل الذي يريد رمحـةَ اهللا      . . وعلى مصري هذه املرأة الناشز ذاِتها      ،حفاظاً على األسرة  
 يصرب وينتظر على نشوز زوجتـه     هو الرجلُ الذي   ،تعاىل وغفرانه وال يريد أنْ يكونَ ظاملاً      

 وكلُّ ذلك لصاحل    ، ويف الوقت ذاته ال جيوز له أن يهجرها أكثر من هذه املدة            ،أربعةَ أشهر 
  .. وللحفاظ على مستقبلها يف بيت الزوجية حىت وإن كانت ناشزاً،املرأة أوالً
 تكونُ املـرأةُ   من هنا نستنتج أنَّ أحكام الفراق بني الزوجني أشد صرامةً حينما ال           .. 
 ،محفوظةية   فحقوق املرأة يف بيت الزوج     ..وحينما تكون ملتزمةً بواجباِتها الزوجية     ،ناشزاً

 وشـريعةُ اهللا تعـاىل ال       ،وبيت الزوجية الذي هو بيتها ال يكونُ هدمه ألعوبةً بيد الرجل          
  الطالق          – أبداً   –تسمح ا أنْ يستعملَ سالح كوسيلٍة للضغط على    للرجل املؤمن امللتزم

  . .املرأة وإلذالهلا مىت شاء
والطالق مل يشرعه اُهللا تعاىل إالّ إلاء حاالٍت مستعصية ال سبيل فيها السـتمرار              .. 

 وحبيث ال يظِْلـم أي      ، لدرجٍة يكون فيها الفراق أفضلَ خياٍر بني الزوجني        ،احلياة الزوجية 
  ..من الزوجني زوجه اآلخر

 اخلللُ الذي سألت عنه ناتج عن ابتعاد موروثاِتنا الفكريِة ومنظوماِتنا الثقافيِة            ..إذاً.. 
 وذهاب كلٍّ منهما يف     ،ففصلُ الزوجني عن بعضهما   . .عن حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل     

   ٍر حقيقياألسرة  ،سبيله دون مرب واستعمالُ الرجل لسالح الطـالق كوسـيلة        ، وتفكيك 
 كـلُّ   ، وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وأخالقية        ،ة وإلذالهلا للضغط على املرأ  

 ومن املفروض أالّ يكونَ يف جمتمٍع ينِسب نفـسه          ،ذلك ليس من شريعِة اهللا تعاىل يف شيء       
  . .إىل امللتزمني ذه الشريعة

 ،لكـرمي ولو متّ االلتزام خاللَ التاريخ بأحكاِم اهللا تعاىل اليت يبينـها يف كتابـه ا              .. 
 ولَما رأينا ما نراه من مآٍس       ،الخنفضت نسبة الفراق بني األزواج كثرياً عما هي عليه اآلن         

 ولَما كان هناك وجود ِلبعِض أنواِع الزواج اليت شرعت خـالل      ،اجتماعية ناجتة عن ذلك   
  . . إلرضاء شهوات الرجال، وِلبعِضها الذي خيرج علينا من حٍني آلخر،التاريخ

 ..         فال جمال يف كتاب اهللا تعاىل لالحتيال على الـشريعة بإقامـة عقـد زواٍج يـتم
وحني ذلك ال يستطيع أحد اسـتخدام عقـد         . .االنفصالُ فيه بعد إشباع الشهوة مباشرة     

وحني ذلك ال يكون مصري املرأة مـع        . .الزواج كوسيلٍة ِلقضاِء شهوٍة عابرة بوقت عابر      



  

٤٨٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

يستطيع الرجلُ تدمري بيت الزوجية دون أي مـربر يف           حبيث   ،زوجها على كف عفريت   
 وحني ذلك يكون امليثاق بني الزوجني رابطاً أقوى من أنْ ينقطع بكلمٍة             ،اللحظة اليت يريد  

  ..عرب نزوٍة عابرة بلحظٍة ما
مشكلةُ معظم احملسوبني على الفكر اإلسالمي أنهم يضعون تـصوراٍت مـسبقةً            .. 

 ، وبعد ذلك يبحثون عن تربيرات إلثباِت صحِة تلك األقوال         ، أقوال السابقني  مستمدةً من 
 وكأنَّ تلك األقوال والتربيـرات      ،أو يقرون تربيرات من السابقني ال يقبلها عقلٌ أو منطق         

  ..حجةٌ ومعيار لكتاب اهللا تعاىل
   . . القرآنيةإىل دالالِت العبارِة) أردمت (  لقد أضافوا داللةَ كلمِة : قُلت:٩٤س 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# £⎯ èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9   ]إذا ، ]١ :الطالق لتصبح 

ة.. .وأنكرت عليهم ذلك. . النساءأردمت تطليقعن ،أليست هذه إضافةً تفسريي ختتلف 
إضافةُ دال. .إضافِة رسِم الكلمة إىل النص ه ( لِة كلميت أمل تتمبعد كلمِة أُخت ) من أُم

 β. .يف النص القرآين Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 

7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# 4 β Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u sY ò2 r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï] è= ›W9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

7π §‹ Ï¹ uρ 4© |»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ u ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4  ]وذلك يف تفسِري هذه العبارِة . .] ١٢ : النساء
  . . ولتمييِز األِخ واألخِت فيها عن األِخ واألخِت يف العبارِة القرآنية،القرآنية
 y7 tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ ×M ÷z é& 

$ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ì tƒ β Î) öΝ ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ 

x8 t s? 4 β Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ s[Ρ W{ $# 3   ]؟] ١٧٦ : النساء . .  
 ..            ني باملرياث يف الـنصةً للتمييِز بني املعنيةُ ضروريأليست هذه اإلضافةُ التفسريي
  .. عن املعِنيني باملرياث يف النص الثاين ؟،األول

 ، السليم للنص القرآين    والتفسري ،دالالت النص القُرآينِّ نأخذُها من صياغِتِه اللغوية      .. 
وإنْ كان ال بد من إضافِة داللٍة تفـسريية ليـست           . .هو التفسري النابع من هذه الصياغة     

 فال بد من تقدِمي برهاٍن على حمِل عبارٍة قُرآنيٍة أُخـرى     ،ظاهرةً يف صياغِة عبارٍة قُرآنيٍة ما     
 اإلضافةُ التفسرييةُ واضحةً يف صـياغِة تلـك          حبيثُ تكُونُ هذه   ،ِلهذِه اإلضافِة التفسريية  
حني .... . وتتكاملُ يف املعىن والدالالِت مع العبارِة القرآنيِة األوىل        ،العبارِة القرآنيِة األخرى  



  

٤٨٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

. . داللةً تفسرييةً إىل عباراِت كتـاِب اِهللا تعـاىل  – من جيوبنا –ذلك ال نكونُ قد أضفنا  
 هي تلك اليت حتملُها      ،ن املمكِن حتميلُها ِلبعِض النصوِص القرآنية     فالدالالت التفسرييةُ اليت مِ   

  . .نصوص قرآنيةٌ أُخرى
 دون أنْ جنـد يف      ،أما أنْ نضيف دالالٍت تفسرييةً إىل عباراِت ِكتاِب اِهللا تعـاىل          .. 

اللِة كلميت  كما هو احلال يف إضافة د،كتاِب اِهللا تعاىل عباراٍت قرآنيةً حاملةً هلذه الدالالت   
 β :إىل العبارِة القرآنيـةِ   ) من أُمه   (  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& 

×M ÷z é&   ]١٢ :النساء[ ،   صبحِلت  )           تأُخ أَو أَخ لَهأَةٌ ورثُ كَاللَةً أَِو امورلٌ يجِإنْ كَانَ رو
  .   . خروج على أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىلفهذا. . )ِمن أُمِه

 واحلجةُ فيها   ، تؤخذُ دالالتها من ِكتاِب اِهللا تعاىل      ،ومسألةُ الكاللِة مسألةٌ اجتهاديةٌ   .. 
  . . هي تقدمي برهاٍن من كتاِب اِهللا تعاىل– ويف غِريها –

 تعاىل عنه حينما سئل      نرى أنَّ أبا بكٍر رضي اهللاُ      ،وحىت يف الرواياِت التارخييِة ذاِتها    .. 
א [[ :عن الكاللِة قال   א
 [[ : ونرى أنَّ عمر بن اخلطّاب رضي اُهللا تعاىل عنه يقول       ،]] א

א א א א
א א א  املـسألةُ   – حىت يف الرواياِت التارخييـة        – إذاً.. ...]] א

  ..اجتهادية
 من جيوِبنا – دون أن نضيف هلا ،ِة الكاللِة من كتاِب اِهللا تعاىل ولنبدأ بتفسِري مسأل  .. 

  .. وال من بعيد، ال من قريب، ال حيملُها القرآنُ الكرمي، كلماٍت تفسريية–
  ..نصا الكاللِة جزٌء من مسألٍة كاملٍة تصور لنا ِنسب حدوِد اِهللا تعاىل يف املرياث.. 
 ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ $# 4 β Î* sù £⎯ ä. [™ !$ |¡ ÎΣ s− öθ sù 

È⎦ ÷⎫ tG t⊥ øO $# £⎯ ßγ n= sù $ sV è= èO $ tΒ x8 t s? ( β Î) uρ ôM tΡ% x. Zο y‰ Ïm≡ uρ $ yγ n= sù ß# óÁ ÏiΖ9 $# 4 Ïµ ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ 

â¨ ß‰ ¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ 4 β Î* sù óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù 

tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ ¡9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ © Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ 3 öΝ ä. äτ !$ t/# u™ öΝ ä. äτ !$ oΨ ö/ r& uρ Ÿω 
tβρ â‘ ô‰ s? öΝ ßγ •ƒ r& Ü> t ø% r& ö/ ä3 s9 $ Yè ø tΡ 4 Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym ∩⊇⊇∪ * 

öΝ à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& β Î) óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ £⎯ ßγ ©9 Ó$ s! uρ 4 β Î* sù tβ$ Ÿ2  ∅ ßγ s9 Ó$ s! uρ 



  

٤٨٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ãΝ à6 n= sù ßì ç/ ”9 $# $ £ϑ ÏΒ z⎯ ò2 t s? 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ š⎥⎫ Ï¹θ ãƒ !$ yγ Î/ ÷ρ r& &⎥ ø⎪ yŠ 4  ∅ ßγ s9 uρ ßì ç/ ”9 $# 

$ £ϑ ÏΒ óΟ çF ø. t s? β Î) öΝ ©9 ⎯ à6 tƒ öΝ ä3 ©9 Ó‰ s9 uρ 4 β Î* sù tβ$ Ÿ2 öΝ à6 s9 Ó$ s! uρ £⎯ ßγ n= sù ß⎯ ßϑ ›V9 $# $ £ϑ ÏΒ Λ ä⎢ ò2 t s? 4 

.⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ šχθ ß¹θ è? !$ yγ Î/ ÷ρ r& &⎦ ø⎪ yŠ 3 β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ 

îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# 4 β Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u sY ò2 r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â™ !% Ÿ2 u à° 

’ Îû Ï] è= ›W9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4© |»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ u ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4 Zπ §‹ Ï¹ uρ z⎯ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Î= ym 

∪⊄⊇∩  ?Ï=ùš mã‰ßρŠß #$!« 4    ]٤٠٠٧ = ] ١٣ – ١١ : النساء   
 y7 tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ 

×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ì tƒ β Î) öΝ ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù 

Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 t s? 4 β Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ s[Ρ W{ $# 3 ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# 

9s6àΝö &rβ ?sÒÅ=θ#( 3 ρu#$!ª /Î3ä≅eÈ «x©ó™> æt=ÎŠΟ7    ]١٢٥٦ = ] ١٧٦ : النساء  
٢٧٧ × ١٩ = ٥٢٦٣ = ١٢٥٦ + ٤٠٠٧  

 تستنبطُ من دالالِت هذه املسألِة –  احلق يف اإلسالم–رياِث وكُلُّ أحكاِم امل.. 
وال تستنبطُ ِمن التاريِخ وأهواِء رجاالِته . . ومن إدراِكنا ِلمنهِج كتاِب اِهللا تعاىل،الكاملة

  ..وتصوراِتهم
 ..... شتقّةٌ من اجلذِر اللغويهذا اجلذِر . .) ل ، ل،ك( كلمةُ الكاللِة م ودالالت

  ..وي يف كتاِب اِهللا تعاىل تدور يف إطاِر معىن اإلحاطةاللغ
≅ فكلمةُ ..  ä.  يقولُ تعاىل. .يف ِكتاِب اِهللا تعاىل مبعىن مجيع:  χ Î) ©! $# 4’ n? tã 

Èe≅ ä. &™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%   ]وكلمةُ . .] ٢٠ : البقرة $ yϑ ¯= ä. ةاحلاالِت املعني يقولُ . . تعين مجيع
$  :تعاىل yϑ ¯= ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγ øŠ n= tã $ −ƒ Ì x. y— z># t ós Ïϑ ø9 $# y‰ y` uρ $ yδ y‰Ζ Ïã $ ]% ø— Í‘ (   ]٣٧ : آل عمران [..  

. .هو الذي ال يستجيب جلميع احلاالت اليت تطلَب منه االستجابةُ هلا)  الكَلُّ (و .. 
< z :يقولُ تعاىل u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ È⎦ ÷, s# ã_ §‘ !$ yϑ èδ ß‰ tn r& ãΝ x6 ö/ r& Ÿω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó_ x« uθ èδ uρ 

<≅ Ÿ2 4’ n? tã çµ9 s9 öθ tΒ $ yϑ uΖ ÷ƒ r& –µγ Åh_ uθ ãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A ö sƒ ¿2 ( ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ uθ èδ ⎯ tΒ uρ ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/   uθ èδ uρ 

4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tF ó¡ •Β  ]كلمةُ .. .] ٧٦ : النحل وكذلك ξ x.   اليت تعين نفي مجيع
  :يقول تعاىل. . األبواِب أمام أي حالٍة ممكنة أي سد،اإلمكانات املُتصورة



  

٤٨٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  ãΑθ à) tƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í× tΒ öθ tƒ t⎦ ø⎪ r& ” x pR ùQ $# ∩⊇⊃∪ ξ x. Ÿω u‘ y— uρ ∩⊇⊇∪ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ >‹ Í× tΒ öθ tƒ ” s) tG ó¡ çR ùQ $#    
  ..] ١٢ – ١٠ : القيامة[                                                                    

   واألوالدوالـزوج   وملَّا كانت قرابةُ اإلنسان بكليِتها ليست حمصورةً بالوالـدين          .. 
 بينما كان املرياثُ حمصوراً بالوالـدين       ، وتتعداهم إىل األخوة واألخوات    ،)ذكوراً وإناثاً   ( 

 ذكراً( فإنّ مرياثَ األخوة واألخوات من املرء       . .)هذا حني وجوِدهم    ( واألوالد والزوج   
 يعين دخولَ كلِّ القرابِة اليت يمِكنها أنْ ،نتيجةَ عدِم وجوِد الوالديِن واألوالد ) كان أم أُنثى    

ـ    . .ترثَ يف مسألِة املرياِث هذه     ' Ï :ولذلك تسمى هذه احلالة ب s#≈ n= s3 ø9 $# 4 ،    أي دخـول 
 تلك القرابة الـيت     ،رياثكلِّ القرابة اليت ميكنها أنْ ترثَ يف ساحِة إمكانيِة االستفادِة من امل           

  .. تعاىل اِهللاها يف كتاِب حصِصر نسبتذكَ
 وال حيجـب أي     ، ال حيجبهم أحد عن املـرياث      ، واألزواج ، واألوالد ،فالوالدان.. 

بينما األخوة واألخوات حيجـبهم     . . وبالتايل يقعون يف مركِز ساحِة املرياث      ،منهما اآلخر 
وبالتـايل  . . والزوج كما سنرى حيجب األخوةَ حجباً جزئياً       ، عن املرياث  األبوان واألبناء 

 هو الكاللةُ اليت تعين دخولَ كلِّ       ، والزوج األبوين واألبناء فتعدي املرياث إىل خارِج حدوِد      
اليت ميكنها أنْ ترثَ يف سـاحِة إمكانيـِة          و )املذكورة نسبها يف كتاب اهللا تعاىل       ( القرابِة  

  ..االستفادِة من املرياث
 ..هنفس وجوِد األبوين . .وهنا سؤالٌ يطرح أنّ الكاللةَ تعين عدم إضافة ( كيف جنزم

 y7 : مع أنَّ اهللا تعاىل يقول،)لعدم وجود األوالد  tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 

4 Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ  ]الولِد. .] ١٧٦ : النساء ومل ،أي نفى اُهللا تعاىل وجود 
  ..ينِف وجود الوالدين ؟

   :يقولُ تعاىل. . لقد بين اُهللا تعاىل أنَّ اإلنسانَ الذي ليس له ولد يرثُه أبواه:نقول.. 
 β Î* sù óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ ¡9 $# 4 

.⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ © Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ 3  ]حيجبان األخوةَ – إذاً –  فاألبوان،] ١١ : النساء 
  . .عن املرياث



  

٤٨٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وبالتايل حالةَ عدِم وجوِد ، القرآنية تبني حالةَ وجوِد األبوين فقطوهذه العبارات.. 
… ÿة بدليِل العبارِة القرآني. .األوالد çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& ،أنَّ األبوين حيجبان األخوة نوتبي . .
  . .من سورِة النساِء يف تبياِن مسألِة الكاللة ) ١٧٦(   تتكاملُ مع اآلية – بذلك –وهي 

 وهذا ال يكونُ إالّ يف حالِة عدِم ،تبني لنا حالةَ مرياِث األخوة ) ١٧٦( فاآلية .. 
م مرياِث األخوِة يف هذه اآليِة الكرميِة دليلٌ على عدِم وجوِد فأحكا. .وجوِد األبوين

 ،هذا التكامل يف املعىن والدالالت.. ... القرآنيِة السابقة وذلك تكامالً مع العبارِة،األبوين
  . .نراه تكامالً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر

 β Î* sù óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù 

#$9¡‰ß¨â 4 ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï ρu¹Ï‹§π7 ƒãθ»Å© 5Íκp$! &rρ÷ Šy⎪ø⎦A 3   ]٥٤٩=   ]١١ :النساء  
 y7 tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ 

×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ì tƒ β Î) öΝ ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù 

Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 t s? 4 β Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ s[Ρ W{ $# 3 ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª! $# 

9s6àΝö &rβ ?sÒÅ=θ#( 3 ρu#$!ª /Î3ä≅eÈ «x©ó™> æt=ÎŠΟ7     ]١٢٥٦ =  ]١٧٦ :النساء  
٥ × ١٩ × ١٩ = ١٨٠٥ = ١٢٥٦ + ٥٤٩  

 ..األوالد واألبوينأي من من هذا نستنتج أنَّ الكاللةَ تكونُ حني عدِم وجوِد .. 
فشرطا . .ى بالكاللة ال تسم،فَكُلُّ احلاالت اليت يوجد فيها أحد األوالد أو أحد األبوين

  ..الكاللِة مها عدم وجوِد أي من األبوين وأي من األوالد
 β :والعبارةُ القرآنيةُ ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $#   ]١٢ :النساء [، 

 ِلتبين  ،ليهاهي ضمن آيٍة كرميٍة تبدأُ بتحديِد نصيِب الزوِج من زوِجِه إىل أنْ يصلَ السياق إ              
  . .حصةَ الزوِج من زوِجِه كباقي ِلمرياث األخوة يف حالِة الكاللة املرافقِة ِلوجوِد الـزوج             

 * öΝ à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r&............ β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& 

×ο r& t øΒ $#............ ..    ِالزوج ومخسةُ  ، إن كان للمتوفّى أخوان أو أكثر      ، فالثلثان مها نصيب 
  .. أو أُخت واحدة،أسداِس املرياِث نصيب الزوِج إن كان له أخ واحد

^ ßوالعبارةُ القرآنيةُ ..  u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 ةِة ما ، ِبهذِه الصيغِة اللغويدليلٌ على صح 
فاملرياثُ يذهب جزٌء . .اءمن سورِة النس ) ١٢( نذهب إليه يف تفسرينا للكاللِة يف اآلية 



  

٤٨٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،)الوالدان واألوالد والزوج (  خارج ساحِة املرياِث األساسية – وال يذهب كُلُّه –منه 
 إما الثلث وإما – كما تبني اآليةُ الكرميةُ – فهو ،وهذا اجلزُء ليس محدداً بقيمٍة واحدة

 هنا –فاملرياثُ . .وهو حصةُ الزوج ، ويبقى الباقي داخلَ ساحِة املرياِث األساسية،السدس
. .أي أنَّ الزوج املُتوفَّى يورثُ كاللةً. . احلالِة حالةَ كاللةكونَ ، يوزع بني الساحتني–

^ ß :وهذا ما نقرأه من العبارِة القرآنية u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 ..  
 ،ال تتجاوز الثلث حبيث ،من سورة النساء ) ١٢( وحتديد حصِة األخوِة يف اآلية .. 

واألقرب من . .يعين أنَّ الثلثني سيذهبان إىل ما هو أقرب من األخوِة يف مسألة املرياث
وملّا كانت املسألةُ مسألةَ .. . هو الوالدان واألوالد والزوج– يف مسألِة املرياث –األخوِة 
. .من نصيِب الزوج فهذا يعين أنَّ الثلثني ،ألي من األبوين واألوالد وال وجود ،كاللة

فليس من املعقوِل أن يذهب القسم األكرب من املرياِث من ساحٍة إىل ساحٍة أبعد عن 
  ..املتوفَّى

إىل دالالِت العبارِة ) ِمن أُمِه ( وحتى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافِة داللِة كلميت .. 
 βالقرآنيِة  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ،  هوكان للمتوفّى أخوةٌ من أم
 ،فبناًء على ذلك سيذهب ثلثا املرياِث إىل ساحٍة أبعد من ساحِة أولئك األخوة. .فقط

  . . فضالً عن كوِنِه مناقضاً لدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل،وهذا يناقض العقلَ واملنطق
ء تعين عدم وجوِد الوالدين من سورة النسا) ١٢( وهكذا فالكاللةُ يف اآلية .. 
 إىل ،فاآليةُ من بدايِتها تصور مرياثَ الزوِج من زوِجه . . ولكن مع وجوِد الزوج،واألوالد

أن يصلَ السياق فيها إىل حتديِد حصِة الزوِج يف حالِة الكاللِة هذه كباقي ملا خيرج من 
  ..ساحِة املرياِث األساسية إىل األخوة

 حيـثُ  ، نرى أحكاماً للكاللِة الكاملـة ،من سورة النساء ) ١٧٦( آلية  بينما يف ا  . .
' Ïتصور بأل التعريف     s#≈ n= s3 ø9 $# 4 ..   ُكاملة –  هنا – فالكاللة ،    والزوج والوالدان واألوالد 

 وبالتايل خيرج كُلُّ املـرياِث      ، وبالتايل ال يوجد أي جانٍب من احلجب       ،كُلُّهم غري موجود  
  ة    خارجولذلك حني وجوِد األخوِة    . .)الوالدان واألوالد والزوج    ( ساحِة املرياث األساسي

 β. . يتقـامسون اإلرثَ   ،رجاالً ونـساءً   Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym 

È⎦ ÷⎫ u‹ s[Ρ W{ $# 3 ..  



  

٤٩٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Èβ. .كنرى أنَّ امليت يوصـف بـاهلال       ) ١٧٦( ويف اآليِة   ..  Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ .. 
 ليسوا  ، الذين ال حيجبهم أحد    ،)الوالدين واألوالد والزوج    ( فجميع الوارثني األساِسيـني    

بينما . .)الوالدين واألوالد والزوج    (  وبالتايل خيرج كلُّ املرياث خارج ساحِة        ،موجودين
 β.  . إنما يوصف بأنه يورثُ كاللـة      ،الكيف اآليِة األوىل ملْ يوصف امليت فيها باهل        Î) uρ 

šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ..   تثُ كاللـةً    – ) ١٢(  يف اآلية    – فامليوري  ، 
 ألنه يبقى جزٌء من املرياث يف       ، ولكنها كاللةٌ جزئيةٌ   ،أي خيرج جزٌء من مرياِثه إىل الكاللة      

  .. وهو حصةُ الزوج،)احة الوالدين واألوالد والزوج س( ساحته األصلية 
من سورة النساء تصور حالةَ الكاللِة الكاملـِة الـيت     ) ١٧٦( ومما يؤكِّد أنَّ اآليةَ     .. 

 أي حالةَ عدِم وجود ،)الوالدين واألوالد والزوج ( خيرج فيها املرياثُ كامالً خارج ساحة  
 uθ هو العبارةُ القرآنيةُ     ،الزوج èδ uρ !$ yγ èO Ì tƒ β Î) öΝ ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 ،     يف هذه اآلية الكرميـة . .

 وهـذا   ،)الوالدين واألوالد والزوج    ( فاملرياثُ كامالً يف هذه احلالة يذهب خارج ساحة         
 كما هو احلـال     ،فلو وجد الزوج حلجب جزءاً من هذا املرياث       . .ينفي متاماً وجود الزوج   

  ..يف سورة النساء ) ١٢(  تصورها اآليةُ يف احلالِة اليت
أي أنَّ العبارة القرآنيـة   . .أما القولُ بأنَّ اآليةَ األوىل تصور األخ واألخت من األم        .. 
 ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é&        يف قوِله تعـاىل  β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ 

îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é&   ] ه   ، ]١٢ :النـساءمن (  وذلك بإضافِة داللِة كلميت ،تعين أخاً وأختاً من أُم
 أنَّ عبـاراِت    – يف النهايـِة     –فهذا القولُ يعين    . .إىل دالالت هذه العبارة القرآنية    ) أُمه  

مطلِق الصياغِة  وهذا يتناىف متاماً مع     . . ونكَملُها ِبكلماٍت من جيوِبنا    ،القرآِن الكرمي ناقصةٌ  
  .. ومع كوِن كتاِب اِهللا تعاىل كامالً تاماً نزله اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء،القرآنية

 β :واالحتجاج بالعبارِة القرآنية  ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $#  ÿ… ã& s! uρ 

îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# 4 β Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u sY ò2 r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â™ !% Ÿ2 u à° 

’ Îû Ï] è= ›W9 $# 4 ،      الذكوِر واإلناث ـم   ، على أنّ األخوةَ املعنيني    ، اليت يتساوى فيها نصيبه 
فتماثلُ حصِة . .هذا االحتجاج احتجاج غري سليم. . بناًء على هذا التساوي    ،أخوة من األم  

ˆ î ليس دليالً على تغيِري دالالِت كلمـيت         ،اثاًاألخوِة ذكوراً وإن   r& ÷ρ r& ×M ÷z é&     يف هـذه 
  .. لتصبح متعلّقةً باألخوِة من األم،العبارة القرآنية



  

٤٩١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ïµ :أمل تتماثل حصتا األبوين حني وجوِد ولـٍد للمـوروث         ..  ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡ uρ 

$ yϑ åκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ 4  ] يف الوقت الذي مل تتماثـل       ،] ١١ : النساء 
 β :به حصتامها يف حالِة عدِم وجـوِد الولـد         Î* sù óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù 

ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ ¡9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ © Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ 3    
  .. ]١١ :النساء[                                                                             

 يدفعنا إىل القول ِبأنَّ األبوين      ،هاتني احلالتني فهل تغيري حصص مرياث األبوين بني       .. 
  ..هذا غري معقوٍل أبداً. .!!!خيتلفان من حالٍة إىل أُخرى ؟ 

  األخ واألخت من األم –من سورة النساء  ) ١٢(  يف اآلية – أراد اُهللا تعاىل ولو.. 
 نرى أنَّ احلديثَ عن ،ففي سورة يوسف عليه السالم. . )ِمن أُمهولَه أَخ أَو أُخت  ( :لقال

 : من األب يأيت بصياغٍة قرآنيٍة فيها كلمات مرسومةٌ تبين أنَّ هذا األخ هو،األِخ من األب
 $ £ϑ s9 uρ Ν èδ t“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγ pg ¿2 tΑ$ s% ’ ÎΤθ çG ø $# 8ˆ r' Î/ Ν ä3 ©9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& 4 Ÿω r& šχ ÷ρ t s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρ é& Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# 

O$ tΡ r& uρ ç ö yz t⎦, Î! Í”∴ ßϑ ø9 $#  ]٥٩ : يوسف [..  
 β :وهكذا فقولُـه تعـاىل    ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& 

×M ÷z é& ،       متييز أم من   ، أم من األب   ، سواٌء كانا من األب واألم     ، يعين أخاً أو أُختاً دون أي 
  . .األم

 حني عدِم وجوِد    ،ِمما سبق نستنتج أنَّ اآليةَ اُألوىل تصور لنا حالةَ الكاللِة اجلزئيةِ          .. 
ينما اآليةُ الثانيةُ تصور لنا حالـةَ الكاللـِة         ب. . ولكن مع وجود الزوج    ،الوالدين واألوالد 

  ..الوالدين واألوالد والزوجأي من الكاملِة حني عدِم وجوِد 
ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ عبارات توزيِع إرِث هاتني احلـالتني مـن             .. 
حروِف املُـصورِة   فمجموع القيم العددية لل   . . وذلك يف هاتني اآليتني الكرميتني     ،الكاللِة

 والكلية حني عـدم     ، اجلزئيِة حني وجود الزوج    :ألحكاِم توزيع إرِث الكاللِة يف حالتيها     
  . . )١٩(  من املضاعفات التامة للعدد ،وجوده
 β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ 

â¨ ß‰ ¡9 $# 4 β Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u sY ò2 r& ⎯ ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï] è= ›W9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4© |»θ ãƒ 

5Íκp$! &rρ÷ Šy⎪ø⎦A îxöu ΒãÒŸ$!‘h9 4    ]٨٥٠=   ]١٢ :النساء  



  

٤٩٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 y7 tΡθ çF ø tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF ø ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ 

×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ì tƒ β Î) öΝ ©9 ⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù 

Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 t s? 4 β Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ s[Ρ W{ $# 3     

  ١٠٦٩=   ]١٧٦ :النساء[ 
١٠١ × ١٩ = ١٩١٩ = ١٠٦٩ + ٨٥٠  

 نرى أنَّ العباراِت القرآنيةَ املُصورةَ ألحكـاِم الكاللـِة          ،ويف هذه املسألِة الكاملةِ   .. 
  .. مسألةٌ كاملةٌ يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،الكاملِة
 Èβ Î) (# îτ â ö∆ $# y7 n= yδ }§ øŠ s9 … çµ s9 Ó$ s! uρ ÿ… ã& s! uρ ×M ÷z é& $ yγ n= sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 uθ èδ uρ !$ yγ èO Ì tƒ β Î) öΝ ©9 

⎯ ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 β Î* sù $ tF tΡ% x. È⎦ ÷⎫ tF uΖ øO $# $ yϑ ßγ n= sù Èβ$ sV è= ›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 t s? 4 β Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% y` Íh‘ [™ !$ |¡ ÎΣ uρ 

ùs=Î#%©.xÌ ΒÏW÷≅ã myáeÅ #${WΡ[s‹u⎫÷⎦È 3   = ٤٦ × ١٩=  ٨٧٤  
 .. اً من ظاهِر صياغِة النصبني تفسٍري حيملُ برهاناً واضحاً جلي زميإذاً علينا أن ن
 وحيملُها كلماٍت ودالالٍت ال ، وبني تفسٍري يخاِلف ظاهر هذه الصياغِة اللغوية،القرآينِّ

  ..ال والقيل متِكئاً على التاريخ والق،وجود هلا إالَّ يف مخيلِة املُفَسرين
 واليت قُمت ، هذه املفاتيح العدديةُ املُجردةُ اليت رأيناها حىت اآلن:٩٥س 

 هي يف النهايِة من أدواِت ،باستخداِمها للدخوِل إىل أعماِق النص القرآينِّ ودالالِتِه
 ،لسماِء هو نقْلٌ من ا،والنص القرآينُّ موضوع هذه األدواِت العقلية. .العقِل املُجرد

ما هي حدود العالقِة بني اِملعياِر العقلي .. .السؤالُ اآلن.. .وليس نتاجاً عقلياً من البشر
 ، ِللمسائِل القُرآنية، وبني النص القُرآينِّ كونه ِمعياراً ِللحق يف تصوراِتنا العقلية،املُجرِد

  ..وللروايات التارخيية ؟
إنه . .وليس مصدراً مجرداً عن التعلُِّق باملوضوعات. .وعاً مستقالًالعقلُ ليس موض.. 

ويف عدِم وروِد كلمِة . .تفعيلُ قُدراِت النفِس الستنباِط احلقائِق الكاِمنِة يف املوضوعات
 فالقرآنُ الكرمي يبين لنا أنّ. .العقل بصيغِتها االمسية هذه يف القرآِن الكرِمي إشارةٌ إىل ذلك

 (#θ. .يقولُ تعاىل. .العقلَ يتعلّق مبوضوعاٍت هي مادةُ تعقُِّلِه ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ 

$ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Î  Ïè ¡¡9 $#  ]فكلمةُ. .] ١٠ : امللك  ≅ É) ÷è tΡ   يف هذه اآليِة الكرميِة



  

٤٩٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ì كلمةَكما أنّ . .م تعقُّلُهتشري إىل موضوٍع يِت yϑ ó¡ nΣ  إىل موضوٍع يتم شريفيها ت 
  ..اإلصغاُء إليه ومساعه

 يف الوقِت الذي ،فكما أنّ الرياضياِت أداةٌ للربهنِة على حقائِق النواميِس الكونية.. 
فإنّ العقلَ نور  ..كذلك. .تختِزلُ فيه العالقات الرياضيةُ الكثري من أسراِر هذه النواميس

 يف الوقت الذي ال ترى فيه ،قيقةَ النواميِس الكونيِة والشرعيِة على حد سواءيكِشف ح
  ..هذه النواميس إالّ بالعقل

 وحاِملَةً النهج املُناِسب ِلحلِّ ،وإنَّ كَونَ النص القرآينِّ ِرسالةً خاِتمةً ِللبشِريِة جمعاء.. 
فهذا يقتضي أنْ تكونَ بنيةُ . .جيٍل يف كُلِّ مكاٍن وزمانكُلِّ املُشِكالِت اليت تواِجه كُلَّ 
 ال بنيةً زماِنيةً مكاِنيةً ، بنيةً حدوِديةً مجردةً عن التاريخ،دالالِتِه وأحكاِمِه يف ماِهيِتها
  ..منسوجةً ِمن جزئياِت التاريخ

 مادتها ،على معايري منهجيٍة ِعلميٍة عقليٍةحينما نؤسس ِفكرنا اإلسالمي .. .من هنا.. 
 ال ، فسنرى أنّ العالقةَ بني العقِل املُجرِد والقرآِن الكرِمي عالقةُ تالزٍم كاِمٍل،القرآنُ الكرمي

  ..بد منها يف سبيِل إدراِك الدالالِت احلق اليت حيِملُها القرآنُ الكرمي ِلكلِّ عصٍر من العصور
ومن ِجهٍة أُخرى فإنّ القرآنَ الكرمي . .آنُ الكرمي ال تدرك دالالته إالّ بالعقلفالقر.. 

واملُعجزةُ . .هو موضوع العقِل الباحِث عن احلقيقة يف عالَمي الدنيا واآلخرة على حد سواء
  . .النص القرآين هي نور يكِشف حقيقةَ دالالِت ،العدديةُ كونها أداةً عقليةً رياضيةً مجردة

 يِتم النظَر إىل احلقيقِة من األسفِل إىل ،ففي تفاعِل العقِل املُجرِد مع النص القُرآينِّ.. 
 ومن األعلى إىل األسفل كونَ القرآن ، كَتلَمٍس عقلي حلقيقِة دالالِت النص القرآين،األعلى

  . .الكرمي ضاِبطَاً ِلتصوراِتنا
 مادتها العاطفةُ ،حينما نؤسس ِفكرنا اإلسالمي على معايري تارخييٍة ظنيٍة. .كنول.. 
 ، فإننا بذلك نضع حاِجزاً بيننا وبني حقيقِة الدالالِت اليت حيِملُها النص القرآينُّ،والعصبية

 ونضع القرآنَ ،تلك املعايِري التارخييةونوِقف التاريخ عند عتبِة النتاِج الِفكري ِلعصِر إنتاِج 
وبالتايل نبِعد أنفُسنا عِن احلق الذي يحِملُه . .الكرمي وعقلَنا تابعاً للتاريِخ وأهواِء صانعيه

 مسافَةَ تقديِسنا للتاريخ وتقدِميِه نصاً مقَدساً على ِحساِب النص ،ِكتاب اِهللا تعاىل لَنا
  ..القرآين



  

٤٩٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يمكن للعقِل املُجرِد عن األهواِء والعصبياِت املُسبقَِة الصنِع إالّ أنْ يكونَ خاِدماً فال.. 
 توهمنا أي تعارٍض بني العقِل وإنْ .....لذي حيِملُه القرآنُ الكرميوسبيالً يف إظهاِر احلق ا

 ، هو هوى– يف هذه احلالة –  فهذا يعين أنَّ ما نحِسبه عقالً،وظاهِر دالالِت النص القرآينِّ
  ..أو أنّ ما نحِسبه دالالٍت حيِملُها القرآنُ الكرمي ِهي ليست كذلك

كيف يصور مسألةً كاملةً يف وحِي . .ِلننظر إىل النص القُرآينِّ التايل من سورِة هود.. 
 ، آيٍة واحدٍة يف قلِبه وذلك دونَ، عن ِقصِة نوٍح عليه السالم، ولألمِةالغيِب للرسوِل 

 اليت هي ،كيف يتوافَق ذلك مع معياِر معجزِة إحدى الكُبرلننظر و. . )٣٥( هي اآلية 
  .. وبني ظاهِر دالالِت النص القرآينِّ من جهٍة أُخرى،ِمعيار جيمع بني العقِل ارد من جهٍة

 ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 Öƒ É‹ tΡ ê⎥⎫ Î7 •Β ∩⊄∈∪ β r& ω (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? ω Î) ©! $# ( 

þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝ ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊄∉∪ tΑ$ s) sù _| yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ š1 t tΡ 

ω Î) # \ t± o0 $ oΨ n= ÷V ÏiΒ $ tΒ uρ š1 t tΡ š yè t7 ¨? $# ω Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ $ oΨ ä9 ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù& §9 $# $ tΒ uρ 3“ t tΡ öΝ ä3 s9 

$ uΖ øŠ n= tã ⎯ ÏΒ ¤≅ ôÒ sù ö≅ t/ öΝ ä3 –Ψ Ýà tΡ š⎥⎫ Î/ É‹≈ x. ∩⊄∠∪ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ ÷Λ ä⎢ ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨ Éi t/ ⎯ ÏiΒ 

’ În1 §‘ © Í_9 s?# u™ uρ Zπ tΗ ôq y‘ ô⎯ ÏiΒ ⎯ Íν Ï‰Ζ Ïã ôM uŠ Ïdϑ ãè sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ yδθ ßϑ ä3 ãΒ Ì“ ù= çΡ r& óΟ çFΡ r& uρ $ oλ m; tβθ èδ Ì≈ x. ∩⊄∇∪ 

ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ Iω öΝ à6 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã »ω$ tΒ ( ÷β Î) y“ Ì ô_ r& ω Î) ’ n? tã «! $# 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ 4 

Ν ßγ ¯Ρ Î) (#θ à)≈ n= •Β öΝ Íκ Íh5 u‘ û© Ío_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31 u‘ r& $ YΒ öθ s% šχθ è= yγ øg rB ∩⊄®∪ ÏΘ öθ s)≈ tƒ uρ ⎯ tΒ ’ ÎΤ ã ÝÁΖ tƒ z⎯ ÏΒ «! $# β Î) 

öΝ åκ –EŠ { sÛ 4 Ÿξ sù r& tβρ ã 2 x‹ s? ∩⊂⊃∪ Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 “ Ï‰Ψ Ïã ß⎦ É⎩ !# t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ÷æ r& |= ø‹ tó ø9 $# Iω uρ 

ãΑθ è% r& ’ ÎoΤ Î) Ò n= tΒ Iω uρ ãΑθ è% r& š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 ü“ Í‘ yŠ ÷“ s? öΝ ä3 ãΖ ã‹ ôã r& ⎯ s9 ãΝ åκ u Ï? ÷σ ãƒ ª! $# # · ö yz ( ª! $# ãΝ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ 

þ’ Îû öΝ Îγ Å¡ àΡ r& ( þ’ ÎoΤ Î) # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ ©9 t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ oΨ tF ø9 y‰≈ y_ |N ÷ sY ò2 r' sù $ oΨ s9≡ y‰ Å_ 

$ oΨ Ï? ù' sù $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? β Î) |MΨ à2 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3Š Ï? ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# β Î) u™ !$ x© !$ tΒ uρ 

Ο çFΡ r& t⎦⎪ Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ ä3 ãè xΖ tƒ û© Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡ r& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ β r& 

ƒãóøθÈƒt3äΝö 4 δèθu ‘u/š3äΝö ρu)Î9s‹øµÏ ?èö_yèãθχš   ]٤١٧٧ = ] ٣٤ – ٢٥ : هود   
 ôΘr& šχθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# ( ö≅è% ÈβÎ) …çµçG÷ƒutIøù$# ¥’n?yèsù ’ÍΓ#tô_Î) O$tΡr&uρ Ö™ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθãΒÌøgéB    

   ٣٢٧ = ] ٣٥ : هود[ 
 š† Çpρ é& uρ 4’ n< Î) ?yθ çΡ … çµ ¯Ρ r& ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ y7 ÏΒ öθ s% ω Î) ⎯ tΒ ô‰ s% z⎯ tΒ# u™ Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s? $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yè ø tƒ ∩⊂∉∪ Æì oΨ ô¹ $# uρ y7 ù= à ø9 $# $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ $ oΨ ÍŠ ôm uρ uρ Ÿω uρ © Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) 



  

٤٩٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

tβθ è% t øó •Β ∩⊂∠∪ ßì uΖ óÁ tƒ uρ š ù= à ø9 $# $ yϑ ¯= à2 uρ § tΒ Ïµ ø‹ n= tã d| tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% (#ρ ã Ï‚ y™ çµ ÷Ζ ÏΒ 4 tΑ$ s% β Î) 

(#ρ ã y‚ ó¡ s? $ ¨Ζ ÏΒ $ ¯Ρ Î* sù ã y‚ ó¡ tΡ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ yϑ x. tβρ ã y‚ ó¡ n@ ∩⊂∇∪ t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑ n= ÷è s? ⎯ tΒ Ïµ‹ Ï? ù' tƒ Ò># x‹ tã 

Ïµƒ Ì“ øƒ ä† ‘≅ Ït s† uρ Ïµ ø‹ n= tã ÑU# x‹ tã íΟŠ É) •Β ∩⊂®∪ #© ¨L ym # sŒ Î) u™ !% y` $ tΡ â ö∆ r& u‘$ sù uρ â‘θ ‘Ζ −F9 $# $ oΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q $# $ pκ Ïù 

⎯ ÏΒ 9e≅ à2 È⎦ ÷⎫ y` ÷ρ y— È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# š n= ÷δ r& uρ ω Î) ⎯ tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹ n= tã ãΑ öθ s) ø9 $# ô⎯ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ 4 !$ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ ÿ… çµ yè tΒ 

ω Î) ×≅‹ Î= s% ∩⊆⊃∪ * tΑ$ s% uρ (#θ ç7 Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ1 1 øg xΧ !$ yγ8 y™ ö ãΒ uρ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θ à tó s9 ×Λ⎧ Ïm §‘ ∩⊆⊇∪ 

}‘ Éδ uρ “ Ì øg rB óΟ Îγ Î/ ’ Îû 8l öθ tΒ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $$ x. 3“ yŠ$ tΡ uρ îyθ çΡ … çµ oΨ ö/ $# šχ% Ÿ2 uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷è tΒ ¢© o_ ç6≈ tƒ 

= Ÿ2 ö‘ $# $ oΨ yè ¨Β Ÿω uρ ⎯ ä3 s? yì ¨Β t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊄∪ tΑ$ s% ü“ Íρ$ t↔ y™ 4’ n< Î) 9≅ t6 y_ © Í_ ßϑ ÅÁ ÷è tƒ š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ø9 $# 4 

tΑ$ s% Ÿω tΛ ÄŒ$ tã tΠ öθ u‹ ø9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& «! $# ω Î) ⎯ tΒ zΟ Ïm §‘ 4 tΑ% tn uρ $ yϑ åκ s] ÷ t/ ßl öθ yϑ ø9 $# šχ% s3 sù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ Ï% t øó ßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪ Ÿ≅Š Ï% uρ ÞÚ ö‘ r' ¯≈ tƒ © Éë n= ö/ $# Ï8 u™ !$ tΒ â™ !$ yϑ |¡≈ tƒ uρ © Éë Î= ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â™ !$ yϑ ø9 $# z© ÅÓ è% uρ ã øΒ F{ $# 

ôN uθ tF ó™ $# uρ ’ n? tã Äd“ ÏŠθ èg ø: $# ( Ÿ≅Š Ï% uρ # Y‰ ÷è ç/ ÏΘ öθ s) ù= Ïj9 t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊆⊆∪ 3“ yŠ$ tΡ uρ Óyθ çΡ … çµ −/ §‘ tΑ$ s) sù Å_U u‘ 

¨β Î) © Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ’ Í? ÷δ r& ¨β Î) uρ x8 y‰ ôã uρ ‘, ys ø9 $# |MΡ r& uρ ãΝ s3 ôm r& t⎦⎫ Ïϑ Å3≈ pt ø: $# ∩⊆∈∪ tΑ$ 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 $# ∩⊆∉∪ tΑ$ s% Éb> u‘ þ’ ÎoΤ Î) èŒθ ãã r& š Î/ ÷β r& š n= t↔ ó™ r& $ tΒ }§ øŠ s9 ’ Í< ⎯ Ïµ Î/ ÖΝ ù= Ïã ( 

ω Î) uρ ö Ï øó s? ’ Í< û© Í_ ôϑ ym ö s? uρ ⎯ à2 r& z⎯ ÏiΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊆∠∪ Ÿ≅‹ Ï% ßyθ ãΖ≈ tƒ ñÝ Î7 ÷δ $# 5Ο≈ n= |¡ Î0 $ ¨Ζ ÏiΒ 

BM≈ x. t t/ uρ y7 ø‹ n= tã #’ n? tã uρ 5Ο tΒ é& ⎯ £ϑ ÏiΒ š tè ¨Β 4 ÖΝ tΒ é& uρ öΝ ßγ ãè ÏnF yϑ ãΨ y™ §Ν èO Ο ßγ ¡ yϑ tƒ $ ¨Ζ ÏiΒ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& 

∩⊆∇∪ š ù= Ï? ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# !$ pκ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $ tΒ |MΖ ä. !$ yγ ßϑ n= ÷è s? |MΡ r& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s% ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% 

δy≈‹x# ( ùs$$¹ô9É÷ ( )Îβ ̈#$9øèy≈)É6tπs 9Ï=ùϑßF−)É⎫⎥š   ]٦١٥٩ = ] ٤٩ – ٣٦ : هود   
  :هو ) ٣٥( جمموع القيِم العدديِة هلذا النص ما عدا اآلية .. 

٥٤٤ × ١٩ = ١٠٣٣٦ = ٦١٥٩ + ٤١٧٧  
  :يف هذا النص ) ٤٠( يمةُ العدديةُ لآلية  الق– كما نرى – هو  )٥٤٤( والعدد 
 #© ¨L ym # sŒ Î) u™ !% y` $ tΡ â ö∆ r& u‘$ sù uρ â‘θ ‘Ζ −F9 $# $ oΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q $# $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ 9e≅ à2 È⎦ ÷⎫ y` ÷ρ y— È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# š n= ÷δ r& uρ 

)Îω Βt⎯ ™y7t,t ãt=n‹øµÏ #$9ø)sθöΑã ρuΒt⎯ô ™u#Βt⎯z 4 ρuΒt$! ™u#Βt⎯z Βtèyµç…ÿ )Îω %s=Î‹≅×   = ٤٤٥  
من  ) ٣٥(  أنَّ أُسلوب اخلطاِب يف اآلية ،واضح وضوح الشمِس وسطَ النهار.. 

عنه يف باقي النص القرآينِّ خيتلف اُهللا تعاىل قولَ قوِم نوٍح . .هذا النص رصوففي حني ي– 
 بكلمِة –يف هذا النص  #θ ä9$ s%  وبالصيغِة  tΑ$ s) sù _| yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% ، 



  

٤٩٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ Αويصور قولَ نوٍح عليه السالم هلم بكلمة  s% . .... أنَّ اهللا  ) ٣٥( نرى يف اآلية
 χθتعاىل يصور قولَ الكافرين بالقرآن الكرمي بكلمة  ä9θ à) tƒ ،  عليهم الرد رويصو

≅ بكلمة  è% . ....  
 ودفاِع ،ن تشكيِك الكافرين به م،فمسألةُ التفاعِل مع حقيقِة القرآِن الكرمي.. 

.. . ما دام هناك كافرون ومؤمنون، مسألةٌ مستمرةٌ، من قوٍل ورد على ذلك،املؤمنني عنه
وبالتايل فهذه اآليةُ الكرميةُ تحِملُ دالالٍت تتعلّق مبنهج الرسالة اخلامتة اليت أنِزلَت على 

  ..ة احمليطة ا يف هذا النصيف ذلك ختتلف عن باقي اآليات الكرميهي و. .الرسول 
 ôΘr& šχθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# ( ö≅è% ÈβÎ) …çµçG÷ƒutIøù$# ¥’n?yèsù ’ÍΓ#tô_Î) O$tΡr&uρ Ö™ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθãΒÌøgéB     

   .. ]٣٥ :هود                                                                                    [
 أنَّ ،يف  هذا النص عن املسألِة اليت ندرسها ) ٣٥( ما يشري إىل استقالليِة اآلية وِم.. 

  . .وكذلك اآليتني التاليتني هلا. .اآليتني السابقتني هلا تكونان مسألةً كاملة
 tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3Š Ï? ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# β Î) u™ !$ x© !$ tΒ uρ Ο çFΡ r& t⎦⎪ Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ ä3 ãè xΖ tƒ û© Å∏ óÁ çΡ 

÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡ r& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è?   
  ٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ = ] ٣٤ – ٣٣ : هود[

 š† Çpρ é& uρ 4’ n< Î) ?yθ çΡ … çµ ¯Ρ r& ⎯ s9 š∅ ÏΒ ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ y7 ÏΒ öθ s% ω Î) ⎯ tΒ ô‰ s% z⎯ tΒ# u™ Ÿξ sù ó§ Í≥ tF ö; s? $ yϑ Î/ 

(#θ çΡ% x. šχθ è= yè ø tƒ ∩⊂∉∪ Æì oΨ ô¹ $# uρ y7 ù= à ø9 $# $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ $ oΨ ÍŠ ôm uρ uρ Ÿω uρ © Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) 

Β•óøt%èθβt  ]٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ] ٣٧ – ٣٦ : هود  
يعلم حدوده إالّ اُهللا  ما ال ،من االرتباطاِت مع هذا النص ومع غِريه ) ٣٥( ولآلية .. 
 ولسنا ِبصدِد عرِض ارتباِط ِعباراِت ،ولكننا ِبصدِد ِدراسِة املسألِة اليت بني أيدينا. .تعاىل

. .ولكن. . ومع آياِت القرآِن الكرِمي يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،هذا النص مع بعِضها
  .. مع النصوِص القرآنيِة اُألخرى،الكرمية عند تكامٍل واحٍد من تكامالِت هذه اآليِة ِلنِقف

 ، ôΘr& šχθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# (  : تبدأُ بالعبارِة القرآنيِة–  كما نرى –هذه اآليةُ الكرميةُ .. 
 وتلْقي كلٌّ ، تبدأُ كلٌّ منها ذه العبارة– يف كتاِب اِهللا تعاىل –وهناك أربع آياٍت أُخرى 

 حبيثُ تتكاملُ هذه ،  الضوَء على مسألٍة واحدة–من هذا النص )  ٣٥(  مع اآلية –منها 



  

٤٩٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 لذلك نرى أنَّ هذا التكاملَ ..... والدالالِت ِلهذِه املسألةاآليات اخلمسةُ يف بناِء املعىن
  . . يتجلّى تكامالً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،الواضح  يف املعىن والدالالت

 ÷Π r& tβθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# β Î) 

.äΨ⎢äΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ï⎫⎦t   ]٤٧٨ = ] ٣٨ : يونس   
 ÷Π r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù' sù Î ô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ u tI ø ãΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ 

#$™óGtÜsè÷FçΟ ΒiÏ⎯ ŠßρβÈ #$!« )Îβ .äΖFçΟó ¹|≈‰Ï%Ï⎫⎦t  ]٥٦٥ = ] ١٣ : هود   
 ôΘr& šχθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# ( ö≅è% ÈβÎ) …çµçG÷ƒutIøù$# ¥’n?yèsù ’ÍΓ#tô_Î) O$tΡr&uρ Ö™ü“Ìt/ $£ϑÏiΒ tβθãΒÌøgéB   

   ٣٢٧ =  ]٣٥ :هود[ 
  ôΘ r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù $# 4 ö≅ t/ uθ èδ ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ u‘ É‹Ζ çF Ï9 $ YΒ öθ s% !$ ¨Β Ν ßγ9 s? r& ⎯ ÏiΒ 9ƒ É‹ ¯Ρ 

ΒiÏ⎯ %s6ö=Î7y 9sèy=¯γßΝö ‰uκöGt‰ßρχš  ]٤٣٥ = ] ٣ : السجدة   
 ôΘ r& tβθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù $# ( ö≅ è% Èβ Î) … çµ çG ÷ƒ u tI øù $# Ÿξ sù šχθ ä3 Î= ôϑ s? ’ Í< z⎯ ÏΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& 

$ yϑ Î/ tβθ àÒ‹ Ï è? ÏµŠ Ïù ( 4’ s∀ x. ⎯ Ïµ Î/ # J‰‹ Íκ y− © Í_ øŠ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ( uθ èδ uρ â‘θ à tó ø9 $# Þ ΟŠ Ïm §9 $#    

  ٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ] ٨ :حقاف األ[
١٣٠ × ١٩ = ٢٤٧٠ = ٦٦٥ + ٤٣٥ + ٣٢٧ +٥٦٥ + ٤٧٨  

إنّ اهلدف من عرِض هذا النص هو الربهانُ على أنّ التكاملَ يف ِمعياِر معجزِة .. 
.. . واليت ندِركُها بعقوِلنا، مع الدالالت الظاهرة للنص القرآين ال يتعارض،إحدى الكُبر
نراها ال تدخلُ يف املسألة املرتبطة بأنباِء الغيِب  تضيُء مسألةً أُخرى ) ٣٥( فكونُ اآلية 

يف الداللِة العقليِة ذلك  ينعكس ،اليت أوحاها اُهللا تعاىل بالنسبِة ِلقصِة نوٍح يف هذه السورة
  .. برهاناً يتطابق مع هذه احلقيقة،اردة

 ..مريورِة مالتايل من س ويف املُقاِبِل لو نظرنا إىل النص، نآياِتِه ِضم ميعلرأينا ج 
  .  .وبالتايل فهي كاِملةٌ يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر. .سياٍق متعلٍِّق مبسألٍة واحدٍة

 ö ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ tƒ ö tΒ ÏŒ Î) ôN x‹ t7 oKΡ $# ô⎯ ÏΒ $ yγ Î= ÷δ r& $ ZΡ% s3 tΒ $ wŠ Ï% ÷ Ÿ° ∩⊇∉∪ ôN x‹ sƒ ªB $$ sù ⎯ ÏΒ 

öΝ Îγ ÏΡρ ßŠ $ \/$ pg Éo !$ oΨ ù= y™ ö‘ r' sù $ yγ øŠ s9 Î) $ oΨ ymρ â‘ Ÿ≅ ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z |³ o0 $ wƒ Èθ y™ ∩⊇∠∪ ôM s9$ s% þ’ ÎoΤ Î) èŒθ ãã r& Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$ Î/ 

y7Ζ ÏΒ β Î) |MΖ ä. $ |‹ É) s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ãΑθ ß™ u‘ Å7 În/ u‘ |= yδ L{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n= äñ $ |‹ Å2 y— ∩⊇®∪ ôM s9$ s% 

4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝ s9 uρ © Í_ ó¡ |¡ ôϑ tƒ × |³ o0 öΝ s9 uρ à8 r& $ |‹ Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Å7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% Å7 š/ u‘ uθ èδ ¥’ n? tã 
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×⎦ Îi⎫ yδ ( ÿ… ã& s# yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 Zπ uΗ ÷q u‘ uρ $ ¨Ψ ÏiΒ 4 šχ% x. uρ # \ øΒ r& $ |‹ ÅÒ ø) ¨Β ∩⊄⊇∪ * çµ ÷G n= yϑ ys sù 

ñV x‹ t7 oKΡ $$ sù ⎯ Ïµ Î/ $ ZΡ% s3 tΒ $ |‹ ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ $ yδ u™ !% y` r' sù ÞÚ$ y‚ yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æí õ‹ É` Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ôM s9$ s% © Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ 

‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖ à2 uρ $ \‹ ó¡ nΣ $ wŠ Å¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ $ yγ1 yŠ$ oΨ sù ⎯ ÏΒ !$ pκ ÉJ øt rB 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) ∩⊄∉∪ ôM s? r' sù ⎯ Ïµ Î/ $ yγ tΒ öθ s% … ã& é# Ïϑ øt rB ( (#θ ä9$ s% ÞΟ tƒ ö yϑ≈ tƒ ô‰ s) s9 ÏM ÷∞ Å_ $ \↔ ø‹ x© $ wƒ Ì sù 

∩⊄∠∪  |M ÷z é' ¯≈ tƒ tβρ ã≈ yδ $ tΒ tβ% x. Ï8θ ç/ r& r& t øΒ $# &™ öθ y™ $ tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 •Β é& $ |‹ Éó t/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$ x© r' sù Ïµ ø‹ s9 Î) ( 

(#θ ä9$ s% y# ø‹ x. ãΝ Ïk= s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ ôγ yϑ ø9 $# $ wŠ Î6 |¹ ∩⊄®∪ tΑ$ s% ’ 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 ∩⊂⊂∪ y7 Ï9≡ sŒ © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ö tΒ 4 š^ öθ s% Èd, ys ø9 $# “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù tβρ ç tI ôϑ tƒ 

∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ% x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4 # sŒ Î) #© |Ó s% # \ øΒ r& $ yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 u‹ sù 

∩⊂∈∪ ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩⊂∉∪ y# n= tG ÷z $$ sù Ü># t“ ôm F{ $# .⎯ ÏΒ 

öΝ Îη ÏΖ ÷ t/ ( ×≅ ÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. ⎯ ÏΒ Ï‰ pκ ô¶ ¨Β BΘ öθ tƒ ?Λ⎧ Ïà tã ∩⊂∠∪ ôì Ïÿ ôœ r& öΝ Íκ Í5 ÷ ÅÇ ö/ r& uρ tΠ öθ tƒ $ oΨ tΡθ è? ù' tƒ ( Ç⎯ Å3≈ s9 

tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂∇∪ óΟ èδ ö‘ É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Íο u ô£ pt ø: $# øŒ Î) z© ÅÓ è% ã øΒ F{ $# öΝ èδ uρ ’ Îû 7' s# ø xî 

öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂®∪ $ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ ß^ Ì tΡ uÚ ö‘ F{ $# ô⎯ tΒ uρ $ pκ ö n= tæ $ oΨ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö ãƒ     
  ٣٨١ × ١٩ = ٧٢٣٩  = ] ٤٠ – ١٦ : مرمي[

وهذا النص كأي نص قرآينٍّ ال حييطُ بارتباطاِت ِعباراِتِه مع العباراِت األخرى يف .. 
 لبعِض عباراتوكنا قد رأينا جاِنباً من االرتباطاِت اإلعجازيِة . .القرآِن الكرمي إالّ اُهللا تعاىل

هذا النص. .إىل املسائِل ا. .ولكن لننظرلكاملِة التاليِة داخلَ هذا النص. .  
 ôM s9$ s% 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝ s9 uρ © Í_ ó¡ |¡ ôϑ tƒ × |³ o0 öΝ s9 uρ à8 r& $ |‹ Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Å7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% 

Å7 š/ u‘ uθ èδ ¥’ n? tã ×⎦ Îi⎫ yδ ( ÿ… ã& s# yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 Zπ uΗ ÷q u‘ uρ $ ¨Ψ ÏiΒ 4 šχ% x. uρ # \ øΒ r& $ |‹ ÅÒ ø) ¨Β   
  ٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ] ٢١ – ٢٠ : مرمي[ 
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 * çµ ÷G n= yϑ ys sù ñV x‹ t7 oKΡ $$ sù ⎯ Ïµ Î/ $ ZΡ% s3 tΒ $ |‹ ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ $ yδ u™ !% y` r' sù ÞÚ$ y‚ yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æí õ‹ É` 

#$9Ζ¨‚÷#s'Ï %s$9sMô ƒt≈=n‹øFt_Í© ΒÏM‘ %s6ö≅Ÿ δy≈‹x# ρu2àΖMà Σn¡ó‹\$ Β¨Ζ¡ÅŠw$  ]ــرمي  = ] ٢٣ – ٢٢ : مـ
٣١ × ١٩ = ٥٨٩  
 y7 Ï9≡ sŒ © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ö tΒ 4 š^ öθ s% Èd, ys ø9 $# “ Ï% ©! $# ÏµŠ Ïù tβρ ç tI ôϑ tƒ ∩⊂⊆∪  $ tΒ tβ% x. ¬! β r& 

x‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4 # sŒ Î) #© |Ó s% # \ øΒ r& $ yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 u‹ sù ∩⊂∈∪  ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1 u‘ 

óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩⊂∉∪  y# n= tG ÷z $$ sù Ü># t“ ôm F{ $# .⎯ ÏΒ öΝ Îη ÏΖ ÷ t/ ( ×≅ ÷ƒ uθ sù 

9jÏ#©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( ΒÏ⎯ Β¨¶ôκp‰Ï ƒtθöΘB ãtàÏ⎧Λ?   ]٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥ = ] ٣٧ – ٣٤ : مرمي  
 $ tΒ tβ% x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −G tƒ ⎯ ÏΒ 7$ s! uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4 # sŒ Î) #© |Ó s% # \ øΒ r& $ yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. 

ùs‹u3äθβã ∪∈⊂∩ ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ   ] ٣٦ – ٣٥ : مرمي [ 
 =٣٣ × ١٩ = ٦٢٧  

 ،إىل دالالت كتاب اهللا تعاىل من منظار هذه احلرفية اليت تنظر من خالِلها :٩٦س 
من  و،لكلماِت املرسومِة يف النص القرآينحبيثُ ال يزيد املعىن وال ينقص عن دالالِت ا

أنَّ اإلحبار السليم يف دالالِت النص القرآينِّ ال يكون إالّ منظار منهِجك البحثي وهو 
من هذا . . دونَ أنْ نضيف إليها معاين من جيوبنا،من خالل تلك الكلمات املرسومة فيه

 β :كيف ترى دالالِت النص القرآين. .املنظار Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ 

È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ (# þθ ç7 Î= øó tƒ $ Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ×Π öθ s% ω 
šχθ ßγ s) ø tƒ ∩∉∈∪ z⎯≈ t↔ ø9 $# y# ¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 4 β Î* sù ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ 

×π s ($ ÏiΒ ×ο t Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ 

t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#  ]٦٦  – ٦٥ : األنفال [..  
 β :أليست العبارةُ القرآنيـة   ..  Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4  
 وهو ذاته املعىن الذي حتملُه العبارة       ، أنَّ املؤمن الصابر يواجه عشرة من الكافرين       :تعين

 βالقرآنية  Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ (# þθ ç7 Î= øó tƒ $ Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x.  أليست العبارة . .؟
 βالقرآنية   Î* sù ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ ×ο t Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4        املعادلـِة الـيت حتملُ ذات 

 βحتملُها العبارةُ القرآنية  Î) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& ؟ !!!..  
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كيف ترد على طعِن املـشكّكني بكتـاِب اِهللا         . .ووفق منهجك التفسريي هذا   .. 
#! لقرآنية  تعاىل حولَ العبارِة ا    sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ yϑ sù yì −G yϑ s? Íο t ÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’ n< Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ 

Ä“ô‰oλù;$# 4 ⎯yϑsù öΝ©9 ô‰Ågs† ãΠ$u‹ÅÁsù ÏπsW≈n=rO 5Θ$−ƒr& ’Îû Ædkptø:$# >πyèö7y™uρ #sŒÎ) öΝçF÷èy_u‘ 3 y7ù=Ï? ×οu|³tã ×'s#ÏΒ%x. 3  . .
 وبالتـايل فَـِذكْر     ،وم بالضرورِة أنّ الثالثةَ والسبعةَ تساوي عشرة       إنّ املعل  :حيث قالوا 

 y7العبارة القرآنية    ù= Ï? ×ο u |³ tã ×' s# ÏΒ% x. 3         ال فائدة منـه للواضح وحشو وإنّ  ،هو إيضاح 
'× كلمة   s# ÏΒ% x. 3               عشرة غري كاملـة يف كوِنهـا وجود وِهمة تيف هذه العبارة القرآني
  ..كيف ترد على قوِلهم هذا ؟. .ال وذلك حم،عشرة

 تصور جوهر األحكاِم املتعلّقـة      ، مسألٍة كاملة   هي ضمن  ،العبارةُ اليت سألت عنها   .. 
  ..بإمتاِم احلج والعمرِة وباملناِسِك وحدوِدها

 (#θ ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝ è? ÷ ÅÇ ôm é& $ yϑ sù u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; $# ( Ÿω uρ (#θ à) Î= øt rB 

óΟ ä3 y™ρ â™ â‘ 4© ®L ym x è= ö7 tƒ ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ 4 ⎯ uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í £∆ ÷ρ r& ÿ⎯ Ïµ Î/ “ ]Œ r& ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ Å™ ù& §‘ 

×π tƒ ô‰ Ï sù ⎯ ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ 4 !# sŒ Î* sù ÷Λ ä⎢Ψ ÏΒ r& ⎯ yϑ sù yì −G yϑ s? Íο t ÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’ n< Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù 

u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; $# 4 ⎯ yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yè ö7 y™ uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 y7 ù= Ï? 

ãt³|uο× .x%ΒÏ#s'× 3 Œs≡9Ï7y 9Ïϑy⎯ 9©Νö ƒt3ä⎯ô &rδ÷#é&ã… my$ÑÅÎ“ #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$:øtpt#ΘÏ 4  ]١٩٦ : البقرة [ 
 =١٠١ × ١٩ = ١٩١٩  

⎯  :وجذر املشكلِة يكْمن يف قول املفسرين بأنَّ العبـارةَ القرآنيـة          ..  yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† 

ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yè ö7 y™ uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 y7 ù= Ï? ×ο u |³ tã ×' s# ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 öΝ ©9 ô⎯ ä3 tƒ 

… ã& é# ÷δ r& “ Î ÅÑ$ ym Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø: $# 4      حاضـروا     ،تستثين من الصوِم املذكوِر هنا لُهأه نم 
 y7فبناًء على هذا القول غِري السليم تكون العبـارةُ القرآنيـةُ            . .املسجد احلرام  ù= Ï? ×ο u |³ tã 

×' s# ÏΒ% x. 3     ّبكالِم اِهللا تعـاىل       – بالفعل   – وهذا   ، )١٠ = ٧ + ٣ ( :ال تعين إالّ أن ال يليق 
  .. الذي ال يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه وال ِمن خلِْفِه،لقاملط

 هو أنَّ األيام العشرةَ املفروضةَ ككفّارٍة يف احلالِة الـيت           ،ما متَّ تغييبه خاللَ التاريخ    .. 
 بـني    واملفروضةَ على كلِّ من مل يستيسر اهلدي       ، واليت ال بد من صوِمها كاملةً      ،بني أيدينا 

. . أم مل يكونوا حاضري املسجد احلـرام       ، سواٌء كان أهلُه حاضري املسجد احلرام      ،يديه
 Ïπ : جزأها اهللا تعاىل إىل    ،هذه العشرةُ الكاملةُ   sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yè ö7 y™ uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 ، 
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وهذا ما نقرؤه بشكٍل جلي . .كعطاٍء منه جلّ وعال ملن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام       
⎯ يف الم االستحقاق والعطاء يف كَلمة       yϑ Ï9   ـةيف العبارة القرآني  y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 öΝ ©9 ô⎯ ä3 tƒ 

… ã& é# ÷δ r& “ Î ÅÑ$ ym Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø: $# 4 ..    فاهللا تعاىل مل يقل : )   ن ذَِلكعلى م    لُهأَه كُني لَم 
  . .)ِم حاِضِري الْمسِجِد الْحرا

 يصومها  ،هذه األيام العشرةُ الكاملةُ اليت ال بد من صوِمها يف احلالِة اليت بني أيدينا             .. 
 دون تفريق ما بني ثالثة أيام يف احلـج وسـبعة حـني              ،من أهلُه حاضرو املسجد احلرام    

ـ  ، ألنّ هؤالء يقطن أهلُهم عند املسجد احلرام  ،الرجوع ب  ورجوعهم إىل أهلـهم ال يتطلّ
  . .أياماً كما هو احلال بالنسبة ِلمن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام

# وبالتايل فالعبارة القرآنية     sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3       ًعترباعليهم زمناً وجهداً م بكما  ، ال ترت 
    وما يعنيهم هو قولُـه تعـاىل       ،مهو احلال بالنسبِة ِلمن أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرا        

 Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yè ö7 y™ uρ ،     الـسبعةُ    . . ألنَّ أهلَهم حاضرو املسجد احلرام فاأليـام
 ألنه ال فاصلَ بينهم     ، مع األياِم الثالثة   ،يصومها هؤالء عند أهلهم حاضري املسجد احلرام      

  :اليةهذه احلقيقة نراها جليةً يف املسألة الكاملة الت. .وبني رجوِعهم إىل أهلهم
 Or=n≈WsπÏ &rƒ−$Θ5 ûÎ’ #$:øtpkdÆ ρu™y7öèyπ>   =١٧٨  
 ƒt3ä⎯ô &rδ÷#é&ã… my$ÑÅÎ“ #$9øϑy¡ófÉ‰Ï #$:øtpt#ΘÏ 4   =١٨٣  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ١٨٣ + ١٧٨  
 إنما يف كوِن العطـاِء      ،وبالتايل فالكمالُ املعين ليس يف ماهيِة العشرِة كونها عشرة        .. 

 ال ينتقص من األجـر      ،يام العشرة إىل ثالثٍة يف احلج وسبعٍة حني الرجوع        اإلهلي بتجزئِة األ  
 مبعىن أنهم بذلك العطاء حصلوا على كمال أجر الكفّارة اليت حيصلُ عليهـا مـن                ،شيئاً

  ..صامها كاملةً يف احلج
 ?Ï=ù7y ãt³|uο× .x%ΒÏ#s'× 3  = ٥ × ١٩ = ٩٥  

$  :فاحلُكْم القرآينُّ ..  yϑ sù u y£ øŠ tG ó™ $# z⎯ ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; $# 4 ،   للجميع عام سواء مـن    ، حكم 
وبالتـايل  . . أم من مل يكونوا حاضري املسجد احلرام       ،كان أهلُه حاضري املسجد احلرام    

⎯  عليه الـصيام   ، من احلالتني  ،فمن مل يستيسر ِمن اهلدي لتطبيق هذا احلكم        yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† 

ãΠ$ u‹ ÅÁ sù ..   



  

٥٠٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تتوازنان  ،اتني العبارتني القرآنيتني املتوازنتني يف املعىن والدالالت      ولذلك نرى أنَّ ه   .. 
  :يف القيم العددية بينهما

 ùsϑy$ #$™óGtŠø£yu ΒÏ⎯z #$;ùλo‰ô“Ä 4   =١١٣  
 ùsϑy⎯ 9©Νö †sgÅ‰ô ùsÁÅ‹u$Πã   =١١٣  

 تـرده   فهذا قولٌ،أما القول بأن من أهلُه حاضروا املسجد احلرام معفي من الصوم       .. 
 فلو كانَ األمر جمرد أمٍر خاص على ،الصياغة اللغوية للعبارات القرآنية يف هذه اآلية الكرمية  

 ، لو كان األمر كذلك، وجمرد كفّارٍة خاصٍة ؤالء  ،من أهلُه ليسوا حاضري املسجد احلرام     
 y7 :قاق والعطاء لَما كان هذا األمر عطاًء وفسحةً يبدأُ كما رأينا بالم االستح           Ï9≡ sŒ ⎯ yϑ Ï9 

öΝ ©9 ô⎯ ä3 tƒ … ã& é# ÷δ r& “ Î ÅÑ$ ym Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t pt ø: $# 4  ..  
 ليست إيضاحاً   ، ٥ × ١٩ = ٩٥=   ?Ï=ù7y ãt³|uο× .x%ΒÏ#s'× 3  :إذاً املسألةُ الكاملةُ  .. 

 ، كما يزعم املشكّكون بكتـاب اهللا تعـاىل        ، وليست حشواً ال فائدةَ منه     ،ملا هو واضح  
  ..متكئني على بعِض أخطاِء تفاسرينا التارخييِة املغلوطة

 فقد وجدنا حني حديثنا عن      ،أما بالنسبِة ملعادالِت املواجهِة بني املؤمنني والكافرين      .. 
 أنّ هذه العباراِت القرآنيةَ جزٌء من مسألٍة كاملٍة تشمل          ،مسألِة الناسخ واملنسوخ املزعومة   

  .. اآليةَ السابقةَ هلما مباشرة– أيضاً – تشملُ ، هلاإضافةً لآليتني احلاملتني
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# š ç7 ó¡ ym ª! $# Ç⎯ tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩∉⊆∪ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìh ym 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ’ n? tã ÉΑ$ tF É) ø9 $# 4 β Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ 

Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ (# þθ ç7 Î= øó tƒ $ Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ×Π öθ s% ω šχθ ßγ s) ø tƒ ∩∉∈∪ z⎯≈ t↔ ø9 $# 

y# ¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 4 β Î* sù ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ ×ο t Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ 

È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $#   

  ٨٢ × ١٩ = ١٥٥٨ =  ]٦٦ – ٦٤ :األنفال[  
 ..   رةُ ملعادالت املواجهِة بني املؤمنني والكافرين     وهذه العباراتأيضاً   –هي   ،املُصو – 

  ..نراهاملة اليت مسألةٌ كاملةٌ داخل تلك املسألِة الكا
 β Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ (# þθ ç7 Î= øó tƒ 

$ Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ×Π öθ s% ω šχθ ßγ s) ø tƒ ∩∉∈∪ z⎯≈ t↔ ø9 $# y# ¤ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ 



  

٥٠٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 4 β Î* sù ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ ×ο t Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& 

ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øx⎫÷⎦È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 ρu#$!ª Βtìy #$9Á¢≈9ÉÎ⎪⎦t  ]١٩ = ١١٩٧ = ] ٦٦  – ٦٥ : األنفال 
 ×٦٣  

 ، $Zø9r& ،  #ø9r&  :الكلمات دالالت   مشكلةُ التفاسري املوروثِة أنها مل تقف عند      .. 
 ⎦ ÷⎫ x ø9 r& ،    ةعنه       . . يف هذه العبارات القرآني عتالذي تفر ها اللغويجذر فهذه الكلمات
وأكرب دليٍل على ذلك هو اآليةُ الكرميةُ السابقةُ مباشرةً         . . ويعين اجلمع  ،) ف   ، ل ،أ ( :هو

  ..ِلآليات اليت نتحدثُ عنها
 y# ©9 r& uρ š⎥ ÷⎫ t/ öΝ Íκ Í5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø) xΡ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd !$ ¨Β |M ø ©9 r& š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγ Î/θ è= è% 

ρu9s≈6Å⎯£ #$!© &r9©#y /t÷ΖuηæΝö 4 )ÎΡ¯µç… ãt•Íƒ“î my3ÅŠΟÒ  ]٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ] ٦٣ : األنفال  
 مل  وبأنّ الرسولَ ،فهذه اآليةُ الكرميةُ تصف جمع اِهللا تعاىل بني قلوب املعنيني. .

 ولكن اَهللا تعاىل هو الذي مجع ،يكن ِليجمع بني قلوِبهم لو أنفق ما يف األرض مجيعاً
  ..بينهم

  βÎ)uρ ⎯ä3tƒ Νà6ΖÏiΒ ×πs($ÏiΒ (#þθç7Î=øótƒ $Zø9r& z⎯ÏiΒ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. العبارة القرآنية . .إذاً.. 
 وهذا اجلمع قد ، ِمائَةٌ يغِلبوا مجعاً كبرياً متآلفاً ِمن الَِّذين كَفَروا وِإنْ يكُن ِمنكُم:تعين

وكذلك األمر بالنسبة . . فالنسبةُ قد تتجاوز الواحد إىل عشرة،يتجاوز تعداده عدد األلف
 βللعبارة القرآنية  Î) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 أنَّ اجلمع من : مبعىن 

  .. قد تتجاوز الواحد إىل اثنني–كأفراد  هنا – فالنسبةُ ،املؤمنني يغِلب مجعني من الكافرين
 فالنسبةُ األوىل وهي ،وكنا قد بينا أنه ال يوجد نسخ يف هذه العبارات القرآنية.. 

والنسبةُ . . فيهم ضعف ال يوجد، تكون حينما يكون املؤمنون أقوياء،واحد إىل عشرة
وهذا ما نقرؤه بشكٍل جلي . . تكون يف حالِة ضعِف املؤمنني،الثانيةُ وهي واحد إىل اثنني
  ..يف املسألِة الكاملِة التالية

  zΝ Î= tæ uρ χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Z ÷è |Ê 4 β Î* sù ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ ×ο t Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ ÏΒ 4 β Î) uρ 

ƒt3ä⎯ ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øx⎫÷⎦È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3   = ٢٦ × ١٩ = ٤٩٤  



  

٥٠٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،ال يزيد املعىن وال ينقص عن دالالت الكلماِت املرسومِة يف النص القرآين. .إذاً.. 
 القرآينِّ ال .. يف كتاِب اِهللا تعاىل– أبداً –وال تكرار يف دالالِت النص السليم اإلحبارو 
  . .فيه من خالل تلك الكلماِت املرسومة يكون إالّ
جذر املشكلِة يكمن يف التفاسِري التارخييِة كَونها تنطلق من اعتباِر التصوراِت .. 

فال . . دون أي تفعيٍل للعقِل ارد يف تدبره لدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل،املسبقِة معياراً أخرياً
 دالالِت النص دركمكننا أن ند عن التاريخ،القرآينّ بشكٍل سليٍميردون تفعيل العقل ا ، 

  ..وذلك يف متييزنا بني األموِر واألشياء
 ،العقلُ الذي نستخدمه ِللتمييِز بني األموِر واألشياِء.... .لكن. .:٩٧س 

هذا . .قل وِلمعايرِة ما بني أيدينا على املعياِر الذي اختاره الع،والختياِر املعياِر املناسب
 ،ال يمِكننا أن نفِصلَه ِنهائياً عن تأثِري ما اعتدنا عليه من موروثاٍت تارخييٍة. .العقلُ

فما هو موقع دالالِت القرآِن ...... .سامهت يف صياغِة جانٍب من جوانِب هذا العقل
 سامهت يف  واليت، ما بني املوروِث التارخيي يف قواميِس اللغِة والتفاسِري املوروثة،الكرمي

 ، ويف صياغِة جانٍب مِهم من أدواِت منظومِتنا العقليِة من جهٍة،ِصياغِة منظومِتنا الِفكريِة
  ..وبني التجريِد العقلي املستقلِّ متاماً عن هذه املوروثات من جهٍة أُخرى ؟ 

وِر عاِمل املادِة  وعن تأثِري ص،ما أعنيه بالعقِل املُجرِد عن تأثِري جزئياِت التاريخ.. 
 ، هو جانب الفطرِة السليمة املُجردِة عن عاِمل احلس املادي،احلسي الذي حيوي املتناقضات

 ¢Ο. .يقولُ تعاىل. .واليت عبر عنها القرآنُ الكرِمي بنفِخ الروِح يف كُلِّ مولود èO çµ1 §θ y™ 

y‡xtΡuρ ÏµŠÏù ⎯ÏΒ ⎯ÏµÏmρ•‘ ( Ÿ≅yèy_uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9$# t≈|Áö/F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$#uρ 4 Wξ‹Î=s% $̈Β šχρãà6ô±n@   
فهذا الروح معيار يِقف وراَء كلِّ املعايِري اليت نتفاعلُ معها يف عاِمل املادِة .. .] ٩ : السجدة[ 

  ..واحلس
هللا  حيثُ خياِطبهم ا، الذي حيملُ أحكاماً للمؤمنني،لننظر إىل النص القرآينِّ التايل.. 
$ . .تعاىل بقوِله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ . .  
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ øŠ yf≈ uΖ s? Ÿξ sù (# öθ yf≈ oΨ oK s? ÉΟ øO M} $$ Î/ Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ ÏM uŠ ÅÁ ÷è tΒ uρ 

ÉΑθ ß™ §9 $# (# öθ yf≈ uΖ s? uρ Îh É9 ø9 $$ Î/ 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# Ïµ ø‹ s9 Î) tβρ ç |³ øt éB ∩®∪ $ yϑ ¯Ρ Î) 3“ uθ ôf ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# šχ â“ ós u‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ }§ øŠ s9 uρ öΝ Ïδ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ $ º↔ ø‹ x© ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 ’ n? tã uρ «! $# 



  

٥٠٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# 

(#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æì sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? × Î7 yz ∩⊇⊇∪ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΛ ä⎢ ø‹ yf≈ tΡ 

tΑθ ß™ §9 $# (#θ ãΒ Ïd‰ s) sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ Zπ s% y‰ |¹ 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3 ©9 ã yγ ôÛ r& uρ 4 β Î* sù óΟ ©9 (#ρ ß‰ Åg rB ¨β Î* sù 

©! $# Ö‘θ à xî îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ ä⎢ ø) x ô© r& u™ β r& (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ ;M≈ s% y‰ |¹ 4 øŒ Î* sù óΟ s9 (#θ è= yè ø s? 

z>$ s? uρ ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7 Î7 yz $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s?   ]ادلة١٣ – ٩ : ا [.  
. .ا زعموا أنَّ اآليةَ األخريةَ فيه قد نسخت اآليةَ السابقةَ لَه،يف هذا النص الكرمي.. 

 كما ،ولو نظرنا يف صياغِة هاتني اآليتني لرأينا بأم أعيِننا أنهما ليستا متعارضتني أبداً
  ..توهموا

 تخاطب املؤمنني الذين ال يشِفقون من تقدِمي هذه ،فاآليةُ اليت زعموا أنها منسوخةٌ.. 
 ويريد ، منهم ما يقَدمه ومن مل جيد، وبأنَّ تقدمي هذه الصدقِة خري وطهارةٌ هلم،الصدقة

فاملعنيون يف هذه اآلية . . فإنّ اهللا غفور رحيم، ولكنه ال يِجدها،تقدمي هذه الصدقِة
 ولذلك نرى الصياغةَ القرآنيةَ تأيت ، منهم من جيد ما يقدمه ومنهم من ال جيد،الكرمية
 βبكلمة  Î* sù  إذا ف(  دون كلمة(:  β Î* sù óΟ ©9 (#ρ ß‰ Åg rB ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî îΛ⎧ Ïm §‘ ..  

 تخاِطب الذين يشفقونَ خبالً وخوفاً من ،واآليةُ الكرميةُ اليت زعموا أنها ناسخةٌ هلا.. 
 بأنَّ اَهللا تعاىل يتوب عليهم إنْ هم أقاموا الصالةَ وآتوا الزكاة وأطاعوا ،تقدِمي هذه الصدقة
 ، الكرميةُ تخاِطب مجاعةَ املُشفقني من تقدمي هذه الصدقةفهذه اآليةُ. .اهللا تعاىل ورسولَه

 وال يوجد بينهم من ، وهؤالء مجيعهم يتصفونَ ِبهذه الصفة،والذين ال يفعلون هذه القُرىب
 ، بل ال توجد عندهم إرادةٌ لتقدِمي هذه الصدقة،يفعلُ ما يفعلُه الذين تعنيهم اآليةُ السابقة

 øŒاغةَ القرآنية تأيت بكلمة لذلك نرى أنَّ الصي Î* sù  فإنْ (  دون كلمة(. . øŒ Î* sù óΟ s9 

(#θ è= yè ø s? z>$ s? uρ ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ª! $# uρ 

7 Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ..  
 تتكاملُ مع اآليِة ،هاتني اآليتني حدود من الدالالت واملعاينإذاً ِلكُلِّ آيٍة كرميٍة من .. 
  .. يف النص الذي ندرسه، ومع اآليتني األوىل والثانية،األخرى



  

٥٠٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

نُ من آياِت هذا النصمسألٍة كاملٍة تتكو أمام ما عدا اآلية الوسطى فيه،إذاً حنن ، 
  . . )١١( اآلية 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ øŠ yf≈ uΖ s? Ÿξ sù (# öθ yf≈ oΨ oK s? ÉΟ øO M} $$ Î/ Èβ≡ uρ ô‰ ãè ø9 $# uρ ÏM uŠ ÅÁ ÷è tΒ uρ 

ÉΑθ ß™ §9 $# (# öθ yf≈ uΖ s? uρ Îh É9 ø9 $$ Î/ 3“ uθ ø) −G9 $# uρ ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ü“ Ï% ©! $# Ïµ ø‹ s9 Î) tβρ ç |³ øt éB ∩®∪ $ yϑ ¯Ρ Î) 3“ uθ ôf ¨Ζ9 $# z⎯ ÏΒ 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# šχ â“ ós u‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ }§ øŠ s9 uρ öΝ Ïδ Íh‘ !$ ŸÒ Î/ $ º↔ ø‹ x© ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 ’ n? tã uρ «! $# 

ùs=ùŠuGtθu.©≅È #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt  ]ادلة١١١٥ = ] ١٠ – ٩ : ا   
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) ãΛ ä⎢ ø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™ §9 $# (#θ ãΒ Ïd‰ s) sù t⎦ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ Zπ s% y‰ |¹ 4 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz ö/ ä3 ©9 ã yγ ôÛ r& uρ 4 β Î* sù óΟ ©9 (#ρ ß‰ Åg rB ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî îΛ⎧ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ ä⎢ ø) x ô© r& u™ β r& (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ 

ô“ y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ ;M≈ s% y‰ |¹ 4 øŒ Î* sù óΟ s9 (#θ è= yè ø s? z>$ s? uρ ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ 

#$9“¨.xθ4οn ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… 4 ρu#$!ª zy7Î7 /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt  ]ادلة١٤٨٨ = ] ١٣ – ١٢ : ا  
١٣٧ × ١٩ = ٢٦٠٣ = ١٤٨٨ + ١١١٥  

 ففي اإلجابِة على ،شاهدنا يف هذا املثال ليس مسألةَ الناسِخ واملنسوِخ املزعومة.. 
وشاهدنا ليس . .كرميسؤالني سابقني تمت الربهنةُ على استحالِة نسِخ آياِت القرآِن ال

 ،ِبظاهِر صياغِة النص  ] ١١ :اآلية[ الربهنةَ على أنَّ عدم تعلُِّق ظاهِر صياغِة اآليِة الوسطى 
 من معادلِة اكتماِل هذا النص يف معياِر معجزِة ،قد أخرج الِقيم العدديةَ ِلحروِف هذه اآلية

 ،سؤاٍل سابق ويف اإلجابِة على ،اروسط النه فهذا واضح وضوح الشمس ،إحدى الكُبر
  . .متّت الربهنة على هذه احلقيقة

 واملقارنةُ ، هو الوقوف على دالالت هذه اآليِة الكرمية،إنَّ ما أُريده من هذا املثال.. 
 وما بني التجريِد العقلي الذي مادته ،ما بني التفاسِري املوروثِة والقواميِس الوضعيِة من جهٍة

فسواٌء الِفطرةُ النقيةُ أم  . . من جهٍة أُخرى، بعيداً عن التاريخ، النقيةُ والقرآنُ الكرميالفطرةُ
من اِهللا تعاىل،القرآنُ الكرمي ما روحكاله ..  

 إىل أنَّ كلمةَ االِس يف هذه اآليِة الكرمية ، مدعومةً بقواميس اللغة،ذهبت التفاسري.. 
. .ىل أنَّ التفسح يعين التوسع يف أماكِن القعوِد هذهوإ. .تعين أماكن القعوِد حصراً

 Æì. . مع أنَّ العبارةَ القرآنيةَ فيها،وحِصرت دالالت هذه اآليِة الكرميِة يف هذا اإلطار sù ö tƒ 

ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4 .. لنا أنَّ ا بنيملسألةَ مسألةُ رفِع ت



  

٥٠٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أنَّ هذه العبارةَ ،وِمما يؤكِّد ذلك. . وأنَّ سبب هذا الرفِع هو اإلميانُ والعلم،درجاٍت
  . .القرآنيةَ مسألةٌ كاملةٌ يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر

 ƒtöùsìÆ #$!ª #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( ΒÏΖ3äΝö ρu#$!©%Ï⎪⎦t &éρ?èθ#( #$9øèÏ=ùΟz Šy‘u_y≈M; 4  ]ادلة١١ : ا [ = 
١٣ × ١٩ = ٢٤٧  

أي مشتق إالّ كلمة )  س ، ل،ج( يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ال يوجد للجذر اللغوي .. 
 ،) ح ، س،ف( وكذلك األمر بالنسبة للجذر اللغوي . .االِس يف هذه اآليةِِ الكرمية

 فقد وردت ،) ز ، ش،ن( ات اجلذر بينما مشتقّ. .فمشتقّاته حمصورةٌ يف هذه اآلية الكرمية
  .. ويف غِريها،يف هذه اآليِة الكرمية

 حىت تتصلَ ، وتركيبها على بعِضها، يعين رد أجزاِئِه إىل بعِضها،إنَّ نشوز الشيِء.. 
 ÷ρ. .يقولُ تعاىل. .وفق نظاِم ذاِتها r& “ É‹ ©9 $% x. § tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á ãã 

tΑ$ s% 4’ ¯Τ r& ⎯ Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( 

tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š ÏΒ$ yè sÛ š Î/# u Ÿ° uρ 

öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm š n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u™ ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# 

y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š⎥ ¨⎫ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 

&™ ó© x« Öƒ Ï‰ s%   ]٢٥٩ : البقرة [.   
 ، واتصالُها على هيئِة ذاِتها قبل بعثرِتها، ورفْعها إىل بعِضها،ملُبعثرةفتجميع العظاِم ا.. 

$ يصوره اهللا تعاىل لنا بكلمة  yδ ã” Å³⊥ çΡ ..  ö ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 ..  
 ، وتقوقع الزوجِة على نفِسها،ِهمن هنا فتقوقع الزوِج على نفِسِه ابتعاداً عن زوجِت.. 

 وبالتايل عودةٌ إىل الذاِت الفرديِة دون ، هو ترفُّع كُلٍّ منهما على اآلخر،ابتعاداً عن زوِجها
وقد عبر القرآنُ الكرمي عن . . ودون فَسِح حدوِد النفِس للتواصِل معه،التواصِل مع اآلخر

  . .) ز ، ش،ن( ذلك مبشتقّات اجلذر 
 © ÉL≈ ©9 $# uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδ y—θ à± èΣ  ∅ èδθ Ýà Ïè sù £⎯ èδρ ã àf ÷δ $# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒ yϑ ø9 $# £⎯ èδθ ç/ Î ôÑ $# uρ ( 

÷β Î* sù öΝ à6 uΖ ÷è sÛ r& Ÿξ sù (#θ äó ö7 s? £⎯ Íκ ö n= tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ wŠ Î= tã # Z Î6 Ÿ2  ]٣٤ : النساء [.   



  

٥٠٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Èβ Î) uρ îο r& z ö∆ $# ôM sù% s{ .⎯ ÏΒ $ yγ Î= ÷è t/ # ·—θ à± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# { ôã Î) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκ ö n= tæ β r& $ ys Î= óÁ ãƒ 

$ yϑ æη uΖ ÷ t/ $ [s ù= ß¹ 4  ]١٢٨ : النساء [   
 لتتقاطع مع نفِسه يف ،فالنفس اليت كانت مفسوحةً للتواصِل مع الزوِج. .وهكذا.. 

على ةً  تعود متقوقع، خارج حدوِد فرديِة ذلك الزوجني،مشترٍك يضم ساحةً من الزوجني
 هو إعادةُ تركيِب جزئيات هذه ، فالنشوز إذاً بالنسبِة ملسألٍة ما.....ذاِتها بواسطِة النشوز
  .. لتتصلَ على نظاِم ذاِتها،املسألِة على بعِضها

. . والتنحي، فهو يعين التوسع، هو عكس النشوِز،والتفسح يف هذه اآليِة الكرمية.. 
.. .لكن. . لكانت مسألةَ مفاعلٍة بني القاعدين،اكِن القعودولو كانت املسألةُ حمصورةً بأم

 (#θ. .ما نراه يف هذه اآليِة الكرميِة أنَّ اَهللا تعاىل يقول ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# ..  ْومل
  . .)تفَاسحوا  ِفي الْمجاِلِس ( يقلْ  

# ويف قوِلِه تعاىل ..  sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# 

öΝ ä3 s9 ( ، يشملُ نتيجةً هي بيِد اِهللا تعاىل ِح يف ،إطالقوذلك ضمن إطاِر ساحة التفس 
 (#θ. .االس ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( ..  بدالالِت هذه اآليِة وكلُّ ذلك جيعلُنا نذهب

  ..لِة التوسِع يف أماكِن القعودالكرميِة إىل ما هو أبعد من مسأ
 ِبهدِف البحِث عن ،حنن نعلم أنَّ الدراسةَ الِعلميةَ الفلسفيةَ املنهجيةَ ِلمسألٍة ما.. 
 يبدأُ بالنظِر إىل جزئياِتها اليت نستطيع إدراكَها بأدواِتنا ، وناموِسها الذي يحكُمها،ناِظِمها
أي نقوم بعمليِة تفكيٍك وحتليٍل هلذه املسألِة دِف . .يري ومبا منلكه من ثوابت ومعا،احلسية

بعد ذلك نقوم بعمليِة جتميٍع ملا أدركناه من ثوابت حتملُها . .النظِر إىل حقيقِة مكوناِتها
 دِف الوصوِل ، أي نقوم بعمليِة تركيٍب هلذه اجلزئيات على بعِضها،جزئيات هذه املسألِة
  ..لذي نبحثُ عنه يف ذاِت هذه املسألةإىل ذاِت الناموس ا

 ،ويشملُ أيضاً اآلفاق الِفكرية. .هذا الكالم عام يشملُ كلَّ مناهِج البحث.. 
. . وخاِرجها، داخلَ حدوِد الذات، يف تفاعِل اإلنسان وحبِثِه عن احلقيقِة،وأدواِت الرؤى

 ، من حقيقِة اآلخِر وجزئياِت ذاِته يرى،فاإلنسانُ حينما ينظر من منظاِر نفِسه إىل اآلخر
ؤاهيف ر حالتفاهِم معه،مبقداِر ما يتفس جسور وميد ..  



  

٥٠٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..العلمي هذا املنهج،الذين أوتوا العلم هِبعتي ،أُمٍة كانت يف حبِثهم عن ، من أي 
 أو ،كوناِت املسألِةفسواٌء حتليلُ م.. . فباتباِعهم هلذا املنهج يصلون إىل احلقيقة،احلقيقة
. . أو االنطالق من الكلياِت إىل اجلزئيات، أو االنطالق من اجلزئياِت إىل الكليات،تركيبها

  ..كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ ملنهٍج علمي هدفُه البحثُ عن احلقيقة
م والتزاِمهم ومتبعوا منهِج الرسالِة اخلامتِة يصلون إىل هذه احلقيقة من خالِل إمياِنه.. 

 وبالتايل حيملُ ،ملْ يحرف وكونه ، تبياناً لكلِّ شيٍء كونَ ِكتاِب اِهللا تعاىل،بكتاِب اِهللا تعاىل
 يف اآليِة الكرميِة اليت ،هذا كُلُّه تلخصه املسألةُ الكاملةُ التاليةُ. .احلقيقةَ كما يريدها اُهللا تعاىل

  . .ندرسها
 ƒtöùsìÆ #$!ª #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( ΒÏΖ3äΝö ρu#$!©%Ï⎪⎦t &éρ?èθ#( #$9øèÏ=ùΟz Šy‘u_y≈M; 4   ]ادلة١١ :ا[  = 
١٣ × ١٩ = ٢٤٧  

⎪⎦ tففي وصِف متِبعي منهِج الرسالِة اخلامتة يقولُ اُهللا تعاىل ..  Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ ، 
⎪⎦ t الوصِف العام يقولُ تعاىل ويف. .فاإلميانُ مبنهِج الرسالِة اخلامتة يوصلُ إىل احلقيقة Ï% ©! $# uρ 

(#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# .. ة وبالتايل فدالالتالعبارات القرآني  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 

(#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù ، دورت 
⎪⎦ tيف إطاِر رسِم منهِج  Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ،هم اُهللا تعاىل درجاتمع ، وهم الذين يرفع 

  ..الذين آمنوا مبنهِج الرسالِة اخلامتة
 مع ، هو تكاملُ اآليِة اليت حنن بصدِد دراسِتها،ِمما يؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه..... 
  . . يرسم لنا مساِت الذين أوتوا العلم،نص قُرآينٍّ
 ö≅ è% (#θ ãΖ ÏΒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Î/ ÷ρ r& Ÿω (# þθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Î# ö6 s% # sŒ Î) 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ Íκ ö n= tã 

tβρ ” Ïƒ s† Èβ$ s% øŒ F| Ï9 # Y‰ ¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θ à) tƒ uρ z⎯≈ ys ö6 ß™ !$ uΖ În/ u‘ β Î) tβ% x. ß‰ ôã uρ $ uΖ În/ u‘ Zωθ ãè ø yϑ s9 ∩⊇⊃∇∪  

ρu†sƒÏ”ρβt 9Ï|FŒø%s$βÈ ƒt7ö3äθχš ρuƒt“Ìƒ‰ßδèΟó zä±àθæY% )   ]٨٦٧ = ] ١٠٩ – ١٠٧ : اإلسراء  
  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ 

ª! $# öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æì sù ö tƒ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# 

Šy‘u_y≈M; 4 ρu#$!ª /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt zy7Î×    ]ادلة٩١٩ = ] ١١ : ا  
٩٤ × ١٩ = ١٧٨٦ = ٩١٩ + ٨٦٧  



  

٥١٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ن رفْع بيٍة كاملٍة ت ويصورهم اُهللا تعاىل من خالِل مسأل،فهؤالء الذين أوتوا العلم.. 
هؤالء يصورهم اُهللا تعاىل ِبأنهم خيرون لألذقان سجداً ويبكون . .اِهللا تعاىل لَهم درجات

  . .نتيجةَ تفاعِلِهم مع ِكتاِب اِهللا تعاىل
 †sƒÏ”ρβt 9Ï|FŒø%s$βÈ ™ßf¤‰Y#  = ٧ × ١٩ = ١٣٣  

 ρu†sƒÏ”ρβt 9Ï|FŒø%s$βÈ ƒt7ö3äθχš ρuƒt“Ìƒ‰ßδèΟó zä±àθæY% )   = ١٣ × ١٩ = ٢٤٧  
$ وِمما يؤكِّد ِصحةَ إدراِكنا ِلدالالِت العبارِة القرآنية ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% 

öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù ، 
 بأنها تدور يف فلِك منهٍج حبثي للوصوِل إىل مرتبِة الذين ،من اآلية اليت حنن بصدِد دراسِتها

 هو تكاملُها مع آيٍة كرميٍة تلقي الضوَء على ، والذين آمنوا مبنهِج الرسالِة اخلامتة،أوتوا العلم
  . .رؤيِة الذين أوتوا العلم ِلكتاِب اِهللا تعاىل

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# 

9s3äΝö ( ρu)ÎŒs# %ÏŠ≅Ÿ #$Σ±à“âρ#( ùs$$Σ±à“âρ#(  ]ادلة٥٦١ = ] ١١ : ا  
 “ t tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ uθ èδ ¨, ys ø9 $# ü“ Ï‰ ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) 

ÀÅu≡ÞÅ #$9øèy•Íƒ“Í #$:øtpϑÏ‹‰Ï  ]٤٦٥ = ] ٦ : سـبأ  
٥٤ × ١٩ = ١٠٢٦ = ٤٦٥ + ٥٦١  

ٍر إهليِة ألملَ هذه العبارِة القرآنيمأيضاً ح ؤكِّدا يِممِبهدِف ،و مبنهٍج حبثي يتعلّق 
ملُها مع عبارٍة قرآنيٍة تلقي الضوَء على علِم  هو تكا،الوصوِل إىل مرتبِة الذين أوتوا العلم
  . . نتيجةَ منهِجِهم الِعلمي الذي اتبعوه، وإمياِنِهم به،الذين أوتوا العلم ِبكتاِب اهللا تعاىل

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# 

9s3äΝö ( ρu)ÎŒs# %ÏŠ≅Ÿ #$Σ±à“âρ#( ùs$$Σ±à“âρ#(   ]ادلة٥٦١ =  ]١١ :ا  
 zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãŠ sù ⎯ Ïµ Î/ |M Î6 ÷‚ çG sù … ã& s! 

%è=èθ/çγßΝö 3   ]٣٥١ = ] ٥٤ : احلج  
٤٨ × ١٩ = ٩١٢ = ٣٥١ + ٥٦١  

 نرى مسألةً كاملةً قيمتها العدديةُ تساوي عدد سوِر ،ه املسألِة الكاملةويف هذ.. 
  . .القرآن الكرمي



  

٥١١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ùsGç‚÷6ÎM| !s&ã… %è=èθ/çγßΝö 3  = ٦ × ١٩ = ١١٤  
 للفوِز برفِع ، ألمٍر إهلي باتباِع منهٍج حبثي،وِمما يؤكِّد حملَ هذِه العبارِة القرآنيِة.. 

 هو تكاملُها يف إطاِر املسألِة الكاملِة ،اٍت ِلمتِبِع هذا املنهِج البحثي العلمياهللا تعاىل درج
  . .التالية
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs ¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# 

9s3äΝö ( ρu)ÎŒs# %ÏŠ≅Ÿ #$Σ±à“âρ#( ùs$$Σ±à“âρ#(   ]ادلة٥٦١ =  ]١١ :ا  
 Ρtöùsìß Šy‘u_y≈M; Β¨⎯ Σ®±t$!™â 3 ρuùsθö−s 2à≅eÈ ŒÏ“ æÏ=ùΟA æt=ÎŠΟÒ   ]٢٣٧ = ] ٧٦ : يوسف  

٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٢٣٧ + ٥٦١  
 قيمتها العدديةُ تساوي عدد ، نرى أيضاً مسألةً كاملة،ويف هذه املسألِة الكاملة.. 

  . .سوِر القرآن الكرمي
 ρuùsθö−s 2à≅eÈ ŒÏ“ æÏ=ùΟA æt=ÎŠΟÒ   =٦ × ١٩ = ١١٤  

 إطالقاً يشملُ نتيجةً هي بيِد ،وقد رأينا أنَّ يف مسألِة الفَسِح اليت يأمرنا اُهللا تعاىل ا.. 
 Ëx حيثُ يبني ذلك يف اآليِة اليت ندرسها قولُ اِهللا تعاىل ،اِهللا تعاىل |¡ ø tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ( ... 

 اليت حتوي ، القرآنيةُ تتكاملُ مع العبارِة القرآنيِة الوحيدِة يف ِكتاِب اِهللا تعاىلهذه العبارةُ
وذلك يف مسألٍة كاملٍة قيمتها . . وتصور خشيتهم ِهللا تعاىل،كلمة العلماء بأل التعريف

! zª :العدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية للفظ اجلاللة $# ..  
 ƒtø¡|xË #$!ª 9s3äΝö (   ]ادلة٨٠=   ]١١ :ا  

 )ÎΡ¯ϑy$ †sƒø´y© #$!© ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏνÍ #$9øèã=nϑy≈¯σà#( 3   ]١٤٨ = ] ٢٨ : فاطر  
١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ١٤٨ + ٨٠  

 #$!ªz   =١٢  
 نتيجةَ امتالِء صدوِرهم بآياِت ، خيشونَ اَهللا تعاىل، الذين أُوتوا العلم،فهؤالء العلماء.. 
  . .اِهللا تعاىل
 /t≅ö δèθu ™u#ƒt≈M7 /tiÉΨo≈M× ûÎ’ ¹ß‰ßρ‘Í #$!©%Ï⎪⎥š &éρ?èθ#( #$9øèÏ=ùΟz 4   ] ٢١٣  ] =٤٩ :العنكبوت  
 )ÎΡ¯ϑy$ †sƒø´y© #$!© ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏνÍ #$9øèã=nϑy≈¯σà#( 3    ]١٤٨ =  ]٢٨ :فاطر  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ١٤٨ + ٢١٣  



  

٥١٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 اليت تثبت محلَ اآليِة الكرميِة اليت حنن ،لِةوال أريد اإلطالةَ يف عرِض املسائِل الكام.. 
 ،بصدِد دراسِتها ِلأمٍر إهلي يتعلَّق مبنهٍج حبثي من أجِل الوصوِل إىل مرتبِة الذين أوتوا العلم

  . .وأنَّ دالالِتها ليست حبيسةَ تصوٍر ال يتجاوز أماكن القعود
 ليست ، ودالالِت عباراِته،اىلوهكذا نرى أنَّ دالالِت كلماِت كتاِب اِهللا تع.. 

دون أنْ يعين ذلك حتميلَ هذِه الكلماِت . . وكُتِب التفسري،حمصورةً يف أُطُِر قواميِس اللغة
  . .وهذِه العباراِت دالالٍت حسب أهواِئنا

 والعقلَ املُجرد عن األهواِء واألفكاِر ،إنَّ ما أُريد قولَه أنَّ الِفطرةَ النقيةَ الصافية.. 
كلُّ . . واملنهج البحثي السليم الذي يضع القرآنَ الكرمي معياراً ملا هو دونه،املُسبقِة الصنع

 الذي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً ،ذلك جيعلُنا نبحر أكثر وأعمق يف حبِر دالالِت ِكتاِب اِهللا تعاىل
دالالت كلماِته وعباراِته داخلَ فكيف يكونُ تبياناً ِلكُلِّ شيٍء إذا سِجنت . .لكلِّ شيء

  . .!!!جدراِن التاريخ 
 ليست ، ودالالِت عباراِته، قُلت  إنّ دالالِت كلماِت كتاِب اهللا تعاىل: ٩٨س 

 إنّ العقل املُجرد عن األهواء :وقُلت. .حمصورةً يف أُطُِر قواميس اللغة وكتِب التفسري
. . أكثر وأعمق يف حبر دالالت كتاب اهللا تعاىل جيعلُنا نبحر،واألفكار املُسبقِة الصنع

 بل وفوق معظم قواميس اللغة ،وأنت بذلك متيلُ إىل القفِز فوق معظم التفاسري التارخيية
  .. لغةً وعقيدةً وفقهاً، معترباً القرآنَ الكرمي املعيار األولَ واألهم،املوروثة
 ومحلَه ،املُجرِد ِلظاِهِر صياغِة النص القرآينأال ترى أنَّ موافقةَ التفسِري . .لكن.. 

 هو يف النهاية استنباطٌ لغوي ال يمكن فصلُه عن سياِق الوعِي ،للربهاِن الواِضِح اجللي
 وال يمكن جتريده متاماً عن استشفافنا للمعاين اليت ندركُها من اجلمل ،التارخيي لألمة

  ..صالقرآنية ااورة هلذا الن
 ..ها من خالِل سياقها التارخييةً تتناولُ منهجأم ركيف نتصو، دفجأةً – أن تتجر 

أال ترى أنّ ذلك أقرب إىل اخليال منه إىل . .!!! عن التاريخ يف تناوهلا هلذا املنهج ؟–
  ..!!!التحقِّق على أرض الواقع ؟ 



  

٥١٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 قد نزلَ تفسريها التارخيي ،خيياًأال ترى أنّ هناك بعض املفاهيم اليت فُسرت تار.. 
 لدرجٍة أصبح فيها التفسري منظاراً ال يرى النص ،مرتلَ املُقَدِس عند الكثري من املسلمني

  ..القرآينُّ إالّ من خالله ؟
 كأمٍر إهلي يعتقد الكثري من ، غطاَء الوجه للنساء،لو أخذنا منوذجاً على ذلك.. 

$  : بقوِله تعاىلاملسلمني أنه حممولٌ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï™ !$ |¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî 

$ VϑŠ Ïm §‘   ]هذا . . ]٥٩ :األحزاب التفسري التارخيي إىل أنّ قولَه حيث ذهب أصحاب
 y7 :تعاىل Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 ،حسب – أنّ غطاء الوجه املأمور به : يعين 

 عن اإلماء–تفسريهم التارخيي هلذا النص وبناًء على ، هو للحرائر من أجل متييزهن 
 ،تقاداً أنهن بذلك يلتزمن بأمٍر إهليذلك نرى الكثري من املسلمات يغطني أوجههن اع
  ..خمالفته مخالفةٌ ألحكام اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي

 إىل هذا النص ،كيف تنظُر من منظاِر منهِجك البحثي املُجرِد عن التاريخ.. 
كأنّ  و، بعيداً عن التفسري التارخيي، وكيف تفسره لنا تفسرياً يخاِطبنا اآلن،القرآينّ

  ..!!!القرآن الكرمي نزلَ علينا حنن اآلن ؟
 وهي أنّ ،  بسؤاِلك- بشكٍل مباشر– ال تتعلّق ،يف البداية أود أن أُشري إىل مسألة.. 

 وحِسبت على ،أحكام السِيب والعبيِد وملِك اليمني اليت أُطِّرت فقهياً خالل التاريخ
 ،تخالف دالالت كتاب اهللا تعاىل مخالفةً صرحية فهي ، اإلسالم منها براء:أقول. .اإلسالم

  ..)احلكمة املطلقة ( يف النظرية الرابعة  ،وقد بينت ذلك وبرهنت عليه بشكٍل مفَصل
 .. شكلةُ أصحاب التفسري التارخيييف فلِكهم –م ومن يدور – لغونَ النصهم يأن 

 فَيِحلّون مكانه تصوراِتهم ،لّ زماٍن ومكان دالالته صاحلةٌ لك،القرآينَّ كنص مقَدٍس
وبالنتيجة يصدرون . . ويطلبونَ من الناس عدم جتاوِزها، وتصوراِت أسالِفهم،تارخييةال

 ال خترج ، مع أنها يف حقيقتها أحكام تارخيية،أحكاماً ويعتقدون ا على أنها أحكام قرآنية
  ..لتاريخ عن صناعِة رجاالِت ا– يف النهاية –

 مسألةٌ أنزلَها اُهللا تعاىل بعد خطيئِة آدم عليه السالم ،مسألةُ اللباِس وستِر السوءِة.. 
فجسد . . حينما ذاقا شجرةَ إظهاِر السوءِة وبدت هلما سوآتهما،وزوِجه يف جنِة االختبار



  

٥١٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،طيئِة ونتيجةً هلا كان بعد تلك اخل،السوءِة اهلابط الذي حيوي أنفُسنا يف هذه احلياِة الدنيا
 وبين هذه ، وقد أنزلَ اُهللا تعاىل لباساً من أجل ذلك،وبالتايل ال بد له ِمن لباٍس يستر سوآِته

  ..احلقيقةَ يف كتابه الكرمي
 .. ل اإلنسان– لوحِده –وهذا اللباسالبصر من ِقب ودون ، ال يكفي دون غض 

 ودون حتديد الرجال الذين ،جيب أن تخفى الزينة اليت عدِم إظهاِر ودون ،ِحفظ الفرج
 وكلُّ ذلك حتى تستقيم حياةُ اإلنسان وفق منهٍج ..يسمح للمرأِة أن تبدي هلم زينتها

  ..حيفظُ له كرامته وإنسانيته
 باتجاه – وخصوصاً بالنسبِة للباس املرأة –وحتى ال يتم التطرف يف مسألِة اللباس .. 

 مصري من يؤذون املؤمنني – يف كتابه الكرمي – يبين اُهللا تعاىل لنا ،ريطاإلفراط أو التف
 ، دون إفراٍط أو تفريط، والذي يريده اُهللا تعاىل، وحدود اللباس املطلوب للمرأة،واملؤمنات

  ..حبيث يمنع اإليذاُء عن املرأة
 ومن الطبيعي أن ، هذه املسألةإذاً حنن أمام ثالثِة أحكاٍم تتكاملُ فيما بينها لتفصيِل.. 

  . .تتكاملَ النصوص القرآنيةُ احلاملةُ هلذه األحكام يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u™ öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 4 š Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# óΟ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã ©. ¤‹ tƒ ∩⊄∉∪ û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã $ yϑ åκ y$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î ã Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u™ öθ y™ 3 … çµ ¯Ρ Î) 

öΝä31ttƒ uθèδ …çµè=‹Î6s%uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω öΝåκtΞ÷ρts? 3 $̄ΡÎ) $uΖù=yèy_ t⎦⎫ÏÜ≈uŠ¤±9$# u™!$u‹Ï9÷ρr& t⎦⎪Ï%©#Ï9 Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ    
  ١٤١٦ = ] ٢٧  – ٢٦ : األعراف[

 ≅ è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà x øt s† uρ óΟ ßγ y_ρ ã èù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1 ø— r& öΝ çλ m; 3 ¨β Î) 

©! $# 7 Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒ øó tƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& z⎯ ôà x øt s† uρ £⎯ ßγ y_ρ ã èù 

Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( t⎦ ø⌠ Î ôØ u‹ ø9 uρ £⎯ Ïδ Ì ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £⎯ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ 

£⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ t/# u™ ÷ρ r& Ï™ !$ t/# u™  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï™ !$ oΨ ö/ r& 

 ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& £⎯ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/ £⎯ Îγ Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& £⎯ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

£⎯ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Íρ r& š⎥⎫ Ïè Î7≈ −F9 $# Î ö xî ’ Í< 'ρ é& Ïπ t/ ö‘ M} $# z⎯ ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Íρ r& È≅ ø ÏeÜ9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# óΟ s9 (#ρ ã yγ ôà tƒ 



  

٥١٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

4’ n? tã ÏN≡ u‘ öθ tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( Ÿω uρ t⎦ ø⌠ Î ôØ o„ £⎯ Îγ Î= ã_ ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷è ã‹ Ï9 $ tΒ t⎦⎫ Ï øƒ ä† ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ ÏF t⊥ƒ Î— 4 (# þθ ç/θ è? uρ ’ n< Î) «! $# 

dsΗÏŠè·$ &rƒ•µt #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš 9sèy=ª3ä/÷ ?èø=Îsßθχš    ]٢٦٥٣ = ] ٣١  – ٣٠ : النور  
  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ šχρ èŒ ÷σ ãƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ Î ö tó Î/ $ tΒ (#θ ç6 |¡ oK ò2 $# Ï‰ s) sù (#θ è= yϑ tF ôm $# 

$ YΖ≈ tF ôγ ç/ $ Vϑ øO Î) uρ $ YΨ Î6 •Β ∩∈∇∪ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï™ !$ |¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ 

£⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘   
  ١٠٢٣ = ] ٥٩ – ٥٨ : األحزاب[ 

٢٦٨ × ١٩ = ٥٠٩٢ = ١٠٢٣ + ٢٦٥٣ + ١٤١٦  
 ،املسألة الكاملةفكلُّ األحكام املتعلّقةُ بسؤاِلك نستطيع استنباطَها من عبارات هذه .. 

  ..خل هذا النص داكونها حمتواةً
 أكثر خصوصيةً ،ولو نظرنا يف داخِل هذه املسألِة الكاملِة لرأينا مسألةً كاملة.. 
 ودون تعرٍض لإلطار العام إليذاء ، ودون تعلٍّق مبسألِة آدم وزوجه عليهما السالم،باللباِس

  . .املؤمنني واملؤمنات
 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

$ yϑ åκ y$ t7 Ï9 $ yϑ ßγ tƒ Î ã Ï9 !$ yϑ Íκ ÌE≡ u™ öθ y™ 3 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä31 t tƒ uθ èδ … çµ è=‹ Î6 s% uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω öΝ åκ tΞ ÷ρ t s? 3 $ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= yè y_ 

#$9±¤Šu≈ÜÏ⎫⎦t &rρ÷9Ï‹u$!™u 9Ï#©%Ï⎪⎦t ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt    ]٨٦٢ = ] ٢٧ : األعراف  
 ≅ è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà x øt s† uρ óΟ ßγ y_ρ ã èù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1 ø— r& öΝ çλ m; 3 ¨β Î) 

©! $# 7 Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒ øó tƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& z⎯ ôà x øt s† uρ £⎯ ßγ y_ρ ã èù 

Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( t⎦ ø⌠ Î ôØ u‹ ø9 uρ £⎯ Ïδ Ì ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £⎯ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ 

£⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ t/# u™ ÷ρ r& Ï™ !$ t/# u™  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï™ !$ oΨ ö/ r& 

 ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& £⎯ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/ £⎯ Îγ Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& £⎯ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

£⎯ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Íρ r& š⎥⎫ Ïè Î7≈ −F9 $# Î ö xî ’ Í< 'ρ é& Ïπ t/ ö‘ M} $# z⎯ ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Íρ r& È≅ ø ÏeÜ9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# óΟ s9 (#ρ ã yγ ôà tƒ 

4’ n? tã ÏN≡ u‘ öθ tã Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( Ÿω uρ t⎦ ø⌠ Î ôØ o„ £⎯ Îγ Î= ã_ ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷è ã‹ Ï9 $ tΒ t⎦⎫ Ï øƒ ä† ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ ÏF t⊥ƒ Î— 4 (# þθ ç/θ è? uρ ’ n< Î) «! $# 

dsΗÏŠè·$ &rƒ•µt #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš 9sèy=ª3ä/÷ ?èø=Îsßθχš     ]٢٦٥٣ =  ]٣١  – ٣٠ :النور  



  

٥١٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï™ !$ |¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ 

£⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘    

  ٦٠٨ = ] ٥٩ : األحزاب[
٢١٧ × ١٩ = ٤١٢٣ = ٦٠٨ + ٢٦٥٣ + ٨٦٢  

 ونرى أنّ العدد ، )٢١٧ × ١٩(  :– كما نرى –القيمة العددية هلذا النص هي .. 
 تلقي الضوء – داخل هذه املسألِة الكاملة –العددية لعبارٍة قرآنيٍة  هو القيمة  )٢١٧( 

  ..على جوهِر فالح املؤمنني نتيجة التزامهم بأمر اهللا تعاىل وتوبته املتعلّقة ذا املوضوع
 ρu?èθ/çθþ#( )Î<n’ #$!« dsΗÏŠè·$ &rƒ•µt #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš 9sèy=ª3ä/÷ ?èø=Îsßθχš    ]٢١٧=  ] ٣١ : النور  

 هو التوبةُ إىل اِهللا تعاىل واتباع أحكامه اليت ،فجوهر فالح املؤمنني يف هذه املسألِة.. 
  ..يبينها يف كتابه الكرمي

 وهي خصوصيةُ رسِم القرآن الكرمي ،وهنا أود أنْ أُشري إىل قضيٍة بيناها سابقاً.. 
 µلمة  فك،وتعلّق ذلك تعلّقاً كامالً باملعجزة العددية •ƒ r&   ةيف العبارة القرآني (# þθ ç/θ è? uρ 

’ n< Î) «! $# $ ·èŠ ÏΗ sd tµ •ƒ r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÷/ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= ø è?  ، م على غري العادةرسأي ،نراها ت 
وهنا أتوجه بالسؤال إىل الذين مل يدركوا بعد عظمةَ .. .حبذف حرف األلف من هنايتها

 : فأقولُ هلم، وعظمةَ تعلِّق املعجزِة العدديِة به،يفياً من عند اهللا تعاىلالرسِم القرآينّ كونه توق
 µهل من املمكن إضافةُ حرِف األِلف إىل هنايِة هذه الكلمة  •ƒ r& ،  دون أن ختتلَ املعايري

  ..!!! واليت تتعلّق تعلُّقاً مطلقاً باملعىن والدالالت كما نرى ؟،اليت نرى جزءاً منها
 نرى مسألةً ، املسألِة الكاملِة اليت انطلقنا منها يف اإلجابِة على سؤاِلكوداخل.. 

 – فيه – والذي ال بد ،كاملةً تلقي الضوء على حقيقة اللباس الذي يريده اهللا تعاىل للمرأِة
 وذلك بعدم تغطيِة وجهها الذي هو معيار معرفة هويِتها ،أن تعرف هويةُ هذه املرأة

ِتها،ةاإلنسانيمة لعدِم أذيللمؤمنني واملؤمنات بأن ، كمقد مع األمر اإلهلي وهذا يترافق 
 وأن ال تبدي املرأةُ من زينتها إال ما يظِْهر تلك ،يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم

  . .اهلُوية
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï™ !$ |¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ 

_y=n≈6Î6ÎγÎ⎯£ 4 Œs≡9Ï7y &rŠ÷Τo’# &rβ ƒãè÷tùø⎯z ùsξŸ ƒãσ÷Œs⎪ø⎦t 3   ]٤٨٦ = ] ٥٩ : األحزاب  



  

٥١٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ≅ è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà x øt s† uρ óΟ ßγ y_ρ ã èù 4 y7 Ï9≡ sŒ 4’ s1 ø— r& öΝ çλ m; 3   
  ٣٧٥=   ]٣٠ :النور[ 

 ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒ øó tƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& z⎯ ôà x øt s† uρ £⎯ ßγ y_ρ ã èù Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ 

—Îƒ⊥tFtγß⎯£ )Îω Βt$ ßsγyt ΒÏΨ÷γy$ ( ρu9ø‹uØôÎ⌠ø⎦t 2¿ƒèϑßÌδÏ⎯£ ãt?n’4 _ãŠãθ5ÍκÍ⎯£ (     ]٦٥٩=   ]٣١ :النور  
٨٠ × ١٩ = ١٥٢٠ = ٦٥٩ + ٣٧٥ + ٤٨٦  

 Ÿωوالعبارة القرآنية ..  uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î—   ]يف هذه املسألِة –  ]٣١ :النور 
⎫⎥ š تتحقّق دالالتها على أرض الواقع بتحقِّق دالالت العبارة القرآنية –الكاملِة  ÏΡ ô‰ ãƒ 

£⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4   ]اهللا تعاىل من . . ]٥٩ :األحزاب ريدإبداء الزينة اليت ال ي فعدم
ولذلك نرى تكاملَ هاتني . . يكون بأن تدين املرأةُ عليها من جالبيبها،ن تبديهااملرأة أ

  ..العبارتني القرآنيتني يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 ρuωŸ ƒã7ö‰Ï⎪⎥š —Îƒ⊥tFtγß⎯£   ]١٠٢=   ]٣١ :النور  
 ƒã‰ôΡÏ⎫⎥š ãt=nöκÍ⎯£ ΒÏ⎯ _y=n≈6Î6ÎγÎ⎯£ 4   ]١٢٦=   ]٥٩ :األحزاب  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ١٢٦  +١٠٢  
 ωواالستثناء ..  Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ (   ةمن العبارة القرآني  Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— 

ω Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ (  .. زها عنمية تويمن زينة املرأة كه رظهلنا ما ي رصوهذا االستثناء ي 
. .ونتيجةُ هذه املعرفة يدفَع عنها األذى. .ن خالِله أي يشمل وجهها الذي تعرف م،غريها

  ..وهذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية
 )Îω Βt$ ßsγyt ΒÏΨ÷γy$ (    ]٦٧=   ]٣١ :النور  
 š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3   

  ٢٧٥=  ] ٥٩ :األحزاب[  
١٨ × ١٩ = ٣٤٢ = ٢٧٥ + ٦٧  

⎫⎥ š :والتفسري التارخيي بأنّ العبارة القرآنيةَ..  ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ 

#’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 ،عن اإلماء احلرائر زميؤذين ، تعين تغطيةَ الوجه كي تفال ي 
 ، مل يكلِّفهن الشرع بالتستر– كما يفترى على منهِج اهللا تعاىل –ماء  حيثُ اإل،كاإلماء



  

٥١٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ال تشملُ الكثري من مفاِتِنهن مسألةٌ ليست كبريةً،وأنّ عوراِتهن نوبالتايل فإنّ إيذاَءه ، 
 فترى على منهِج اهللا تعاىل –كوهننيف درجٍة أقلّ كرامةً وحصانة– من منظار ما ي . .  

 وتدحضه صياغةُ النص ،سري التارخيي ال وجود له يف كتاِب اِهللا تعاىلهذا التف.. 
 يف هذا النص – وال حتديد ، فال وجود لكلميت احلرائر واإلماء يف هذا النص،دحضاً كامالً

 بل إنّ النص واضح يف خماطبة مجيع نساء املؤمنني دون أي ، إلطاٍر محدٍد من اإليذاء–
  ..متييز

أصحاب هذا التفسِري التارخيي انطلقوا من واقٍع اجتماعي بأمراضه وعقَِدِه .. 
لقد تصوروا املرأةَ مجرد وعاٍء . .وعصبياِته كمعياٍر يعايرون عليه دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل

وروا  ومل يتص، وأنّ دورها يف احلياِة الدنيا ال يتجاوز هذه املهمة،يفِرغُ فيه الرجلُ شهوته
 حيث املرأةُ فيه إنسانٌ أراده اهللا ،املرأةَ لبنةً فعالةً يف بناء املُجتمع اإلنساينّ السليم املتحضر

 وال ، وبالتايل ال يعرفُها اتمع،لقد أرادوها حيواناً ال هويةَ له. .تعاىل خليفةً له يف األرض
ِتها ،تعرفُهويتغطيةَ وجِهِها إللغاِء ه ة وهذا يتطلّباالجتماعي..  

 وكيف ستعملُ يف جماِل ، كيف ستتزوج من إنساٍن مل ير وجهها ؟،مل يهتموا ا.. 
 ومل يدركُوا ، دون أن تعرف هويتها،احلياِة اإلنسانيِة كإنساٍن فعاٍل ينتج الِفكْر واحلضارةَ

 حيثُ يتستر حتت ذلك ،هاأنّ تغطيةَ وجه املرأة قد يتحولُ إىل سبيٍل ملمارسة الفاحشِة ذاِت
 ولدرجٍة قد ،الغطاِء بعض الرجاِل والنساِء على حد سواء يف ممارستهم لتلك الفاحشة

 حينما تقع الفاحشةُ مع امرأٍة تغطّي وجهها يف اتمع الذي ،يشك فيها الرجلُ بنسائه
  ..حيوي نساَءه

من اإليذاء تنالُ املرأةَ حينما تفقد  أوجه ،وغريه الكثري من االحتماالت. .كُلُّ ذلك.. 
ى  أي حينما يغطَّ، وحينما تتحولُ إىل رقٍم ليس له أي صفٍة اجتماعية،هويتها يف اتمع

  . .وجهها وتفقد هويتها اإلنسانية
 ω :ولذلك نرى العبارةَ القرآنيةَ..  Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ (   ب استثناًء من الزينة اليت جي

 Ÿωعلى املرأة أالّ تبديها  uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ (  ، ونرى أنّ اهللا تعاىل 
 ω :يقول Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ (  ، ذه الصيغة   yγ sß ٍة أُخرىصياغٍة لُغوي دون أي . .

 والذي يعطي اإلنسانَ ،أي تكلّففهذه الزينةُ هي خلْق اُهللا تعاىل الظاهر بطبيعِته دون 



  

٥١٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

هتويه،هزيمير، وف به عن غريه من البشعرةُ ، ويره العبارة القرآنيصووهذا ما ت  #’ oΤ ÷Š r& β r& 

z⎯ øù t ÷è ãƒ ،يف املسألة الكاملة السابقة . .  
 ،رأِة أنْ تخفيهافهذه الزينة الظاهرةُ بطبيعِتها واملستثناةُ من الزينِة اليت جيب على امل.. 

  .. وتتميز ا عن غريها من البشر،هي اهلُويةُ اليت تعرف ا املرأةُ
ولذلك نرى أنّ املعجزةَ العدديةَ تتجلّى يف تساوي الِقيم العددية بني هاتني .. 

  ..العبارتني القرآنيتني
 &rŠ÷Τo’# &rβ ƒãè÷tùø⎯z   =٦٧  
 )Îω Βt$ ßsγyt ΒÏΨ÷γy$ (    =٦٧  

$  :العبارةُ القرآنيةُ. .إذاً..  tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ (   ما ،واليت تشملُ الوجه ها خارجساحت 
وهذا ما نراه يف . . وذلك ِلتعرف املرأةُ ويمنع عنها األذى،تدين املرأةُ عليها من جالبيبها

  ..املسألِة الكاملة التالية
 Βt$ ßsγyt ΒÏΨ÷γy$ (    =٦٣  
 ƒã‰ôΡÏ⎫⎥š ãt=nöκÍ⎯£ ΒÏ⎯ _y=n≈6Î6ÎγÎ⎯£ 4 Œs≡9Ï7y &rŠ÷Τo’# &rβ ƒãè÷tùø⎯z  = ٢٢٢  

١٥ × ١٩ = ٢٨٥ = ٢٢٢ + ٦٣  
$  :فالعبارةُ القرآنيةُ..  tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ (  ، املشمول باللباس املرأِة غري وجه تصف 

  . .الذي أنزلَه اهللا تعاىل ليواري اإلنسانُ ِبه سوءته
 Βt$ ßsγyt ΒÏΨ÷γy$ (   = ٦٣  
 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u™ öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# 

Œs≡9Ï7y zyö× 4   ]٤١٢ = ] ٢٦ : األعراف  
٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ٤١٢ + ٦٣  

 ..وجه اهللا تعاىل بتحديد لباس املرأة حبيثُ يظهر ؤذى،هافأمرال سبيل ، فال ت 
  . . ألنه ال يتعلّق برتع اللباس إلظهار السوءة،للشيطان إىل الفتنة من خالله

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï™ !$ |¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ 

_y=n≈6Î6ÎγÎ⎯£ 4 Œs≡9Ï7y &rŠ÷Τo’# &rβ ƒãè÷tùø⎯z ùsξŸ ƒãσ÷Œs⎪ø⎦t 3    ]٤٨٦ =  ]٥٩ :األحزاب  



  

٥٢٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏF ø tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# !$ yϑ x. yl t ÷z r& Ν ä3 ÷ƒ uθ t/ r& z⎯ ÏiΒ Ïπ ¨Ζ yf ø9 $# äí Í”∴ tƒ $ yϑ åκ ÷] tã 

9Ï7t$yκåϑy$ 9ÏãÎƒtγßϑy$ ™yθö™u≡EÌκÍϑy$! 3   ]٤٨٣ = ] ٢٧ : األعراف  
٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ٤٨٣ + ٤٨٦  

 ، هو نتيجةُ إنزاِل اِهللا تعاىل للباس،معرفةُ هويةُ املرأِة كمقدمٍة لعدم إيذائهاإذاً .. 
  ..ونتيجةُ متسك اتمع املؤمن بلباس التقوى

 Œs≡9Ï7y &rŠ÷Τo’# &rβ ƒãè÷tùø⎯z ùsξŸ ƒãσ÷Œs⎪ø⎦t 3    ]١٤٩=   ]٥٩ :األحزاب  
 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u™ öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# 

Œs≡9Ï7y zyö× 4 Œs≡9Ïš ΒÏ⎯ô ™u#ƒt≈MÏ #$!« 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤.©ãρβt  ]٥٥٤ = ] ٢٦ : األعراف  
٣٧ × ١٩ = ٧٠٣ = ٥٥٤ + ١٤٩  

  ..وهذه املسألةُ نراها من منظاٍر آخر تصوره املسألةُ الكاملةُ التالية.. 
 û© Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u™ öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# 

Œs≡9Ï7y zyö× 4 Œs≡9Ïš ΒÏ⎯ô ™u#ƒt≈MÏ #$!« 9sèy=¯γßΟó ƒt‹¤.©ãρβt   ]٥٥٤ =  ]٢٦ :األعراف  
 ρuωŸ ƒã7ö‰Ï⎪⎥š —Îƒ⊥tFtγß⎯£ )Îω Βt$ ßsγyt ΒÏΨ÷γy$ (    ]١٦٩ = ] ٣١ : النور  
 ρuωŸ „oØôÎ⌠ø⎦t /Î'r‘ö_ã=ÎγÎ⎯£ 9Ï‹ãè÷=nΝz Βt$ †äƒøÏ⎫⎦t ΒÏ⎯ —Îƒ⊥tFÏγÎ⎯£ 4  ]٢٤٦ = ] ٣١ : النور  

٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ٢٤٦ + ١٦٩ + ٥٥٤  
 ، يكون فاعالً عندما ال تبدي املرأةُ من خالله زينتها،فاللباس الذي أنزلَه اهللا تعاىل.. 

زها عن غريهاإالَ ما ظهر منها كهمية تكها ،وياً – ومن خالل عدم حتراً ومعنويمادي – 
  ..حبركات دف إىل إظهار الزينة املخفية اليت يحرم اُهللا تعاىل إظهارها

 Ÿω :فالعبارة القرآنية..  uρ t⎦ ø⌠ Î ôØ o„ £⎯ Îγ Î= ã_ ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷è ã‹ Ï9 $ tΒ t⎦⎫ Ï øƒ ä† ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ ÏF t⊥ƒ Î— 4 ، رصوت 
 حكماً إهلياً عاماً مينع املرأةَ من حتركها املادي –كما هو واضح من صياغِتها اللغوية  –

واليت يحرم عليها أن ) مادياً ومعنوياً ( واملعنوي حتركاً يؤدي إىل ِعلِْم زينِتها املخفية 
م فيها حبيثُ ال تتجاوز ودالالتها ليست حمصورةً حبيثية تارخيية تتقز. .تعِلمها للناس

وكلّ ذلك دونَ مغاالٍة تلغي هويتها وشخصيتها اليت تميزها . .اخللخال كما فُسر تارخيياً
 اليت تصور ،وهذا ما نقرؤه يف املسألِة الكاملة التالية. .عن غِريها من النساء احملتشمات

  .  .طريف هذا املوضوع



  

٥٢١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρuωŸ „oØôÎ⌠ø⎦t /Î'r‘ö_ã=ÎγÎ⎯£ 9Ï‹ãè÷=nΝz Βt$ †äƒøÏ⎫⎦t ΒÏ⎯ —Îƒ⊥tFÏγÎ⎯£ 4   ]٢٤٦ =  ]٣١ :النور  
 Œs≡9Ï7y &rŠ÷Τo’# &rβ ƒãè÷tùø⎯z  ]٩٦ = ] ٥٩ : األحزاب  

١٨ × ١٩ = ٣٤٢ = ٩٦ = ٢٤٦  
 ويف غِريها من املسائل –ِمما سبق نرى أنّ اهللا تعاىل يصور أحكامه يف هذه املسألة .. 
 وعن اخلصوصيات القومية ، تصويراً مطلقاً مجرداً عن احليثيات التارخيية–القرآنية 
 قد نزلت – يف كتابه الكرمي – حبيث يستطيع اإلنسانُ تصور أحكاِم اِهللا تعاىل ،واإلقليمية
ام  وتفي لإلجابِة على كُلِّ متطلباِته احلضارية إىل قي، وختاِطبه يف كلِّ زماٍن ومكان،عليه هو
  ..الساعة

 ال بد أن يحقِّق شرطني ،اللباس الذي يأمر اهللا تعاىل به املرأةَ املؤمنة. .إذاً.. 
  :أساسيني
 وبالتايل دونَ أن يعرضها ، ولكن دون أن يلغي هويتها، أن يشملَ جسد املرأِة– ١
 ،جيعلُ منها رقماً ال هويةَ له و، إذ أنّ طمس هوية املرأِة يف اتمع يعرضها لألذى،لألذى

وهذا الشرط نراه يف اآلية الكرمية التالية كمسألٍة كاملٍة . .وكائناً غري فاعٍل يف ذلك اتمع
  ..يف تبيان هذه احلقيقة

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï™ !$ |¡ ÎΣ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š⎥⎫ ÏΡ ô‰ ãƒ £⎯ Íκ ö n= tã ⎯ ÏΒ 

£⎯ Îγ Î6 Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z⎯ øù t ÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ à xî $ VϑŠ Ïm §‘    
  ٣٢ × ١٩=  ٦٠٨ =  ]٥٩ :األحزاب[ 

 وخصوصاً أماكن ، أن ال يكونَ اللباس شفافاً حبيث ال يؤدي غرض الستِر منه– ٢
 وهذا ما تصوره العبارةُ ،باٍت تسترهاالعورة والِفتن اليت حباجٍة إىل تغطيتها بسماكٍة وث

⎦ tالقرآنيةُ  ø⌠ Î ôØ u‹ ø9 uρ £⎯ Ïδ Ì ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £⎯ Íκ Í5θ ãŠ ã_ (    ]املرأةُ ، ]٣١ :النور رؤميف هذه – حيثُ ت 
 وذلك بواسطِة األغطية املُناسبِة ، أنْ تسعى ِلستِر مناطق الِفتن والعورات–العبارِة القرآنية 

 وحبيث يكونُ اللباس املعين يف املسألِة الكاملِة السابقِة املُصورِة للشرط األول ،فافةغِري الش
  ..فاعالً مؤدياً ملهمته بشكٍل سليم

 تصدق تكاملَها معجزةُ ،ولذلك نرى أنّ هذه العبارةَ القرآنيةَ لوحدها مسالةٌ كاملةٌ.. 
  ..إحدى الكُبر



  

٥٢٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu9ø‹uØôÎ⌠ø⎦t 2¿ƒèϑßÌδÏ⎯£ ãt?n’4 _ãŠãθ5ÍκÍ⎯£ (    ]٩ × ١٩ = ١٧١=   ]٣١ :النور  
وهكذا نرى أنّ النصوص القرآنيةَ حتملُ من الدالالِت واملعاين ما هو أكرب بكثٍري .. 

. . وأنّ هناك ما متّ حتميلُه للقرآن الكرمي والقرآنُ منه براء،ِمما متّ حتميلُه خالل التاريخ
هي ، كالمها وجهان لعملٍة واحدة،ف أم التفريط يف األحكامفسواٌء اإلفراط يف التطر 

  . .خمالفةُ أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىل
لقد رأينا كيف أنّ الزعم بأنّ لباس احلرائِر يكون بتغطيِة وجوِههن كتمييٍز هلن عن .. 
ا خملوق غري  وكأنه، يف الوقت الذي زعم فيه أنّ عورةَ اإلماء ال تشملُ بعض مفاِتنها،اإلماء
رأينا أنّ كُلّ ذلك ليس . . وكأنّ جسدها من مادٍة أخرى ختتلف عن مادِة جسِد اإلناث،إنساينّ

 متّ فرضها على ،أكثر من إسقاطاٍت تارخييٍة ألمراٍض اجتماعية وأهواٍء وعصبياٍت مسبقِة الصنع
  .. تعاىل مجلةً وتفصيالً يف الوقت الذي ينقُضها كتاب اهللا،دالالِت كتاب اهللا تعاىل

 إنما نصلُ ،حينما نبحر يف كتاب اهللا تعاىل مبركب العقل املُجرد عن أصنام التاريخ.. 
إىل أعماٍق ما كان لنا أن نصلَها فيما لو سجنا دالالِت كلماِت كتاِب اِهللا تعاىل وعباراِته 

  . .وأنفسنا معها يف أنفاق التاريخ
 كنٍص حامٍل للتاريخ ،األمِة العودةَ إىل كتاب اهللا تعاىلوحنن حينما نطلب من .. 

 إنما نحاولُ إعطاَء كتاب اهللا تعاىل حقّه من التدبر والبحث واستنباِط ،وليس حمموالً فيه
 وليس احلق أن ، فاحلق أن يصنع القرآنُ الكرمي وعي األمِة ويرسم سياقَها التارخيي،األحكام

التاريخ لُ ، أُطُراً لدالالِت كتاب اهللا تعاىل وأحكاِمهيصنعأصنام التاريخعابدو كما يتخي . .  
 وتدبره املُجرد عن – مهما كانوا –القرآنُ الكرمي أكرب من رجاالت التاريخ .. 

راملتدب خِرجي إهلي من ساحة املعنيني بشكوى الرسولالتاريخ ورجاالِته أمر   يوم 
ا يشكونا إىل اهللا تعاىل بتناولنا ألحكام القرآن الكرمي باهلجران الذي من  حينم،القيامة

فجوهر هذه الشكوى . ....نتائجه جعلُ تصورات السابقني وتفسرياِتهم معياراً ألحكامه
  .. تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر،مسألةٌ كاملةٌ

  ƒt≈t>bÉ )Îβ¨ %sθöΓÍ’ #$Bªƒs‹äρ#( δy≈‹x# #$9ø)àö™u#βt Βtγôfàθ‘Y#  ]٢٠٩ = ] ٣٠ : الفرقان = 
١١ × ١٩   



  

٥٢٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 إنّ اإلسالم براٌء من :قُلْت يف سياِق إجابتك على السؤال السابق. .:٩٩س 
 وإنها تخالف ، اليت أُطِّرت فقهياً خالل التاريخ،أحكاِم السِيب والعبيِد وملِك اليمني
  ..ةدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل مخالفةً صرحي

فما الفائدة . .!!!أليس هذا نبشاً يف التاريخ ملسائلَ انتهت وعفا عنها الزمن ؟ .. 
  ..!!! إعادة طرح هذه املسائل يف عصٍر مل يبق فيه عبيد أو ملك ميني ؟من

 ومما متّ اإلمجاع ،أليس هذا القولُ نسفاً ِلجانٍب كبٍري وهام مما متّ تأطريه فقهياً.. 
  ..!! ؟   ومما متّ نسبه إىل الرسول ، معظم الفقهاء والعلماءعليه من

< * z :أمل يقلْ اُهللا تعاىل. . u ŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ # Y‰ ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β ω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó© x«   
 واحتج الفقهاُء هبذه اآليِة على أنّ  العبد اململوك ملك ميني ال ميلك ، ]٧٥ :النحل[  

  . .!! ميلك كُلَّ ما له تعلّق باملال ؟ وال،شيئاً
! ª :أمل يقلْ اُهللا تعاىل..  $# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû É− ø— Ìh9 $# 4 $ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ è= ÅeÒ èù “ ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø— Í‘ 4’ n? tã $ tΒ ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™ !# uθ y™ 4    ]٧١ :النحل[ ، 
 فجعلَ اململوك ال ،مملوكيهم أنَّ اَهللا تعاىل فضلَ املاِلكني على ،عضهم هبذه اآليةواحتج ب

 قائالً من ،وهبذه احلقيقة يرد اُهللا تعاىل على عبدِة األصنام. .يقدر على ملٍك مع مواله
 يف ، كيف جتعلونَ عبيدي وخملوقايت معي شركاء وسواء:خالِل هذه اآليِة الكرمية

 :مبعىن. .اِته الذي مل جتعلوا عبيدكُم الذين ال ميلكون شيئاً سواًء معكم يف امللكالوقت ذ
 كذلك األصنام اليت ،كما أنّ عبيدكم ال ميلكون شيئاً وليسوا سواًء معكم يف امللك

  ..!!جتعلوا شريكاً معي ؟
م بقوِله  احتج بعضه، وبأنَّّ اململوك ال ميلك شيئاً،وللوصول إىل ذات النتيجة.. 
< z :تعاىل u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™ !% x. u à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t Ïj9 ö≅ yδ 

Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡ o„ ¸ξ sW tΒ 4 ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λ èε ç sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ   ]٢٩ :الزمر[ ..    
 ونفِّذَت على ، عشر قرناًهل ِمن املعقول أنَّ أحكاماً متّ اإلمجاع عليها أربعةَ.. 

هل من املعقول أنها تخالف دالالِت كتاب اهللا تعاىل . .ماليني البشر خاللَ التاريخ
  ..!!!وينقُضها القرآنُ الكرمي من أساسها ؟



  

٥٢٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ،كُلُّ حكٍْم حيملُه القرآنُ الكرمي له ساحات تطبيٍق واتباع يف كُلِّ زماٍن ومكان.. 
والتوهم بتارخييِة أحكام العبيد وملك . .به وليس حمموالً ، حاملٌ للتاريخفالنص القرآينُّ

 وعن التفسِري التارخيي،  ناتج عن تلفيِق الكثِري من الرواياِت ونسِبها إىل الرسوِل ،اليمني
وطَ يف وهذا يشبه التفسري التارخيي املغل. .املغلوِط لآلياِت القرآنيِة اخلاصِة ذه املسألة
  ..مسألِة الناسخ واملنسوِخ املزعومِة كما بينا سابقاً

 ألنها تعين ، كيف أنّ أحكام هذه املسألِة مل تنته– إن شاء اُهللا تعاىل –وسنرى .. 
 – جدالً –وحىت لو فرضنا . ....حاالٍت اجتماعيةً طارئةً موجودةً يف كلِّ زماٍن ومكان

ةٌ كما زإليه من أحكاٍم ،ِعمأنّ هذه املسألةَ تارخيي سبا نفنحن تعنينا تربئةُ القرآِن الكرمي مم 
  .. ال حيملُها وال بأي شكٍل من األشكال،ظاملة

 ،أحكام العبيِد وملك اليمني واليت أُطّرت يف الكثري من موروثاِتنا الفكريِة والفقهية           .. 
 ،اٍت قريبةً جداً من درجة احليوانات     جتعلُ ِمن البشِر الذين تطَبق عليهم هذه األحكام خملوق        

  ..إنْ مل تكن أقلَّ درجاٍت من احليوانات
 – كما سنرى إن شاء اُهللا تعـاىل         –وهذه التشريعات اليت ينقضها القرآنُ الكرمي       .. 

 الذي خضع له واضعو هـذه       ،إنما وِضعت حتت الضغط التارخيي والسياسي واالجتماعي      
 فُصلَت حسب مقاساِت املتطلبـاِت االجتماعيـِة        ،اٍت تارخيية  ولُبست برواي  ،التشريعات

وهي منوذج مثايلٌّ لوضِع التاريخ وأهواِء رجاالِته منهجاً بديالً         . .لبعِضِهم يف عصر وضِعها   
  ..عن منهج اهللا تعاىل

 وحتويِلِهن ،فالتشريع الوضعي الذي حِسب على اإلسالم بسيب النساء يف احلروب.. 
 ، دون عقِد نكاٍح شرعي كباقي النساء،ملِْك ميني يتم وطؤهن على الرغم من أنوفهنإىل 

جات منهنكاحليوانات،حىت املتزو نوشراؤه نهلغري املالك مع بقاِء ، وبيع وطئهن وبيع 
 أي  ووضع تشريعاٍت حبيث يستطيع الرجلُ وطأَ، وكأنهن متاع مادي،خدمِتهن للمالك

اهللا تعاىل املتعلّقة بالنساء،عدٍد منهن كتاب أحكام عليهن وحبيث ال ، وحبيث ال تنطبق 
من حالَِتِهن نهإخراج الذي ال يستطيع هنإسالم هلن إضافةً إىل استرقاق الرجاِل . .يشفع

 وال ،يف اتمع وال يكونون إالّ مجرد أرقاٍم ، ويباعون ويشترون،حبيث ال ميلكون شيئاً
 ال تقبلُه الفطرةُ النقيةُ اليت ، وغريه مما يندى له اجلبني،كُلُّ ذلك. .يشفَع هلم حىت إسالمهم



  

٥٢٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

‰ * ô : ويتناىف مع قوله تعاىل،فطر اُهللا تعاىل الناس عليها s) s9 uρ $ oΨ øΒ § x. û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™   
نقُضها كتاب اهللا تعاىل جملةً  فضالً عن كون هذه التشريعات ي، ]٧٠ :اإلسراء [

  ..وتفصيالً
 إن وقع أسرياً بني أيدينا ، أنّ احملارب الذي يحاربنا بسيِفه     ،لقد بينت يف هذا احلوار    .. 

 أو تركُه   ، مها املن بتركه دون مقابل     ،ال حيق لنا التعاملُ معه إالّ وفق خيارين ال ثالث هلما          
  .  .الكاملةَ التاليةَ حتملُ أحكاماً جليةً ذا اخلصوصوبينا أنّ املسألةَ . .بفداء
 # sŒ Î* sù ÞΟ çF‹ É) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. z> ÷ |Ø sù É>$ s% Ìh9 $# #© ¨L ym !# sŒ Î) ó/ èφθ ßϑ çFΖ sƒ ùR r& (#ρ ‘‰ à± sù s−$ rO uθ ø9 $# 

$ ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù 4© ®L ym yì ŸÒ s? Ü> ö pt ø: $# $ yδ u‘# y— ÷ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ öθ s9 uρ â™ !$ t± o„ ª! $# u |Ç tGΡ ]ω öΝ åκ ÷] ÏΒ 

⎯ Å3≈ s9 uρ (# uθ è= ö6 u‹ Ïj9 Ν à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ 3 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ è= ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ⎯ n= sù ¨≅ ÅÒ ãƒ ÷Λ àι n=≈ yϑ ôã r&    
   ٦٥ × ١٩ = ١٢٣٥ = ] ٤ : حممد[

 ثـالثَ مـسائلَ    ،مةَ الصياغِة القرآنيِة تظِهر لنا يف هذه اآليِة الكرميةِ        ورأينا أنّ عظ  .. 
  :كلُّ مسألٍة منها تضيُء جانباً من جوانِب مسألِة التعامِل مع األسري. .كاملة

   : هياملسألةُ األوىل.. 
 ùs*ÎŒs# 9s)É‹FçΟÞ #$!©%Ï⎪⎦t .xxãρ#( ùsØ|÷>z #$9hÌ%s$>É myL¨©# )ÎŒs#! &rRùƒsΖFçϑßθφè/ó ùs±à‰‘ρ#( #$9øθuOr$−s   

 =٢٤ × ١٩ = ٤٥٦     
  . . وهي يف ِتبياِن املعركِة حىت مرحلَِة مسِك األسري..
   : هياملسألةُ الثانية.. 
 $ ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ $ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù 4© ®L ym yì ŸÒ s? Ü> ö pt ø: $# $ yδ u‘# y— ÷ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ öθ s9 uρ â™ !$ t± o„ ª! $# u |Ç tGΡ ]ω 

ΒÏ]÷κåΝö ρu9s≈3Å⎯ 9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3   = ٣٠ × ١٩ = ٥٧٠     
  ..وهي يف مرحلِة التعامِل مع األسري.. 
   : هياملسألةُ الثالثةُ.. 
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t %èFÏ=èθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùs=n⎯ ƒãÒÅ≅ ̈&rãôϑy≈=nιàΛ÷   = ١١ × ١٩ = ٢٠٩    

  ..وهي يف ِتبياِن حقيقِة الذين قُِتلوا يف سبيِل اِهللا تعاىل.. 



  

٥٢٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 y7 القرآنيــة وبينــا أنّ العبــارةَ. . Ï9≡ sŒ öθ s9 uρ â™ !$ t± o„ ª! $# u |Ç tGΡ ]ω öΝ åκ ÷] ÏΒ ⎯ Å3≈ s9 uρ (# uθ è= ö6 u‹ Ïj9 

Ν à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ 3        لنا نبيذُ األسرى مـن        ، هي جزٌء من مسألٍة كاملٍة ته ال جيوز أخأن 
  .. وهذا نقيض ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخيية،أجل اإلثخاِن يف األرض

 $ 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 šχρ ß‰ƒ Ì è? 

uÚ t tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì ãƒ nο t Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym ∩∉∠∪ Ÿω öθ ©9 Ò=≈ tG Ï. z⎯ ÏiΒ «! $# t, t7 y™ 

öΝ ä3 ¡¡ yϑ s9 !$ yϑ‹ Ïù öΝ è? õ‹ s{ r& ë># x‹ tã ×Λ⎧ Ïà tã ∩∉∇∪ (#θ è= ä3 sù $ £ϑ ÏΒ öΝ çF ôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 

)Îχ #$!© îxàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ    ]١١٧٩ = ] ٦٩  – ٦٧ : األنفال   
 Œs≡9Ï7y ρu9sθö „o±t$!™â #$!ª ω]ΡGtÇ|u ΒÏ]÷κåΝö ρu9s≈3Å⎯ 9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3   = ٣٠٣  

٧٨ × ١٩ = ١٤٨٢ = ٣٠٣ + ١١٧٩  
  ..ِل املسألِة الكاملِة التاليةوبينا من خال.. 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% ⎯ yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% # Z ö yz 

öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z ö yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠⊃∪ β Î) uρ (#ρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

y7 tG tΡ$ u‹ Åz ô‰ s) sù (#θ çΡ$ yz ©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% z⎯ s3 øΒ r' sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ íΟŠ Å3 ym    
    ٥١ × ١٩ = ٩٦٩ = ] ٧١ – ٧٠ : األنفال[

 فما الفائـدةُ    ، بقتِل األسري   ويؤمر النيب    ،بينا أنه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً       .. 
$ . .ِمن قوِلـِه تعـاىل     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ≅ è% ⎯ yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’ Îû 

öΝ ä3 Î/θ è= è% # Z ö yz öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z ö yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö Ï øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî Ò Ο‹ Ïm §‘ ؟ !!..  
على أمواِل  أو السطو ،ال يوجد نص يف القرآِن الكرمي يبيح السيب أو االسترقاق.. 

فاُهللا تعاىل الرمحن الذي مينع قتلَ األسِري أو . .دماِئِهم على وأأعراِضِهم  على وأالناس 
 ال يمكن أن ،ه حراً حيث حيصر التعاملَ معه يف خيارين هنايتهما إطالق سراِح،استرقاقَه

  ..يبيح االعتداَء على ِعرِضه أو ماِله أو حريِته
 مل ترد وال مرة يف كتاب اهللا تعاىل بالصيغِة ،مني يف القرآن الكرميمسألةُ ملك الي.. 
 وبالفعل املاضي ، وما يِرد هو الصيغُ الفعلية،)ملك ميني ( أو ) ملك اليمني ( االمسية 
  ، ôMs3n=tΒ öΝä3ãΨ≈yϑ÷ƒr& 4  :بإضافات مسألة اليمني) ملَك (  عرب اقتران الفعل املاضي ،حصراً
  ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& ،  ôM s3 n= tΒ £⎯ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  ،  ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3 .. ٌويف هذا دليل 



  

٥٢٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 إنما تصف حاالٍت اجتماعيةً طارئةً ،على أنّ هذه املسألةَ ال تصف جنساً محدداً من البشر
مسألةً تصف  فلو كانت ، وخيرج من ساحِتها أي إنسان،قد يقع يف ساحِتها أي إنسان

ستمرا بشكٍل م ملِك اليمِني يف القرآن الكرمي ،جنساً من الناس يتصفون ألتت عبارات 
  .. أو على األقل بصيغِة الفعل املضارع،بالصيغِة االمسية

  :يف القرآن الكرمي عمقان)  ن ، م،ي( وللجذر اللغوي .. 
  ..اليد اليمىن حيث ترمز له ، مبعىن القوة اخليرة،عمق مادي حسي •
 $ tΒ uρ š ù= Ï? y7 ÎΨŠ Ïϑ uŠ Î/ 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪  tΑ$ s% }‘ Ïδ y“$ |Á tã (# àσ 2 uθ s? r& $ pκ ö n= tæ · èδ r& uρ $ pκ Í5 

4’ n? tã ‘ Ïϑ uΖ xî u’ Í< uρ $ pκ Ïù Ü> Í‘$ t↔ tΒ 3“ t ÷z é&  ]١٨ – ١٧ : طـه [.  
  .. مبعىن العهد وامليثاق الذي يلزم اإلنسانُ به نفسه،عمق معنوي •
 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ç tI ô± o„ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% š Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ÿω t,≈ n= yz öΝ ßγ s9 ’ Îû 

Íο t Åz Fψ $#   ]٧٧ : آل عمران [.  
  :وبالتايل فملك اليمني له عمقان أيضاً.. 
 يكونُ فيه اإلنسانُ فقرياً عاجزاً مادياً وال ميلك املؤهالت ،عمق مادي حسي •
طريقه يف احلياِةاملادي ة إلدارِة شؤوِنه وشقواليِة إنسان،ة واالجتماعي حتت وحتت ، فيقع 

 ريثما يتمكّن من إدارِة شؤونه املادية ومن ، حبيث يساعده يف ذلك،رعايته وتربيِته وإشرافه
  ..االستقالِل بذاِته

 ،لتربوية والدينية يكون فيه اإلنسانُ واقعاً حتت الوالية اإلرشادية وا، عمق معنوي •
 أو يكونُ منتمياً إىل ديٍن ،حبيث ال ميلك من الوعي والرشد ما يؤهلُه لقيادِة نفِسه يف اتمع

 حبيث منلك تقييمه ومنأل أيدينا منه ومن ، ولكنه حتت العلم النظر والرعايِة واإلشراف،آخر
  ..معرفِة أخالِقه وسلوِكه

 وحتت العلم ، حتت الواليِة واإلشراِف والرعايِة واإلدارةيعين الوقوع. .فملك اليمني.. 
 وال يعين ، وذلك حينما يفتقد اإلنسانُ بعض هذه األمور،بالوقوِف على حقيقِة اململوك

  ..ه يف اآليِة الكرميةوهذا ما نقرؤ.. ...أبداً الرق وما متّ الذهاب إليه تارخيياً
 ª! $# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû É− ø— Ìh9 $# 4 $ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÅeÒ èù “ ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø— Í‘ 

4’ n? tã $ tΒ ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™ !# uθ y™ 4 Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# š χρ ß‰ ys øg s†  ]٧١ : النحل [.  



  

٥٢٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ïπ :فالعبارةُ القرآنيةُ..  yϑ ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# š χρ ß‰ ys øg s† ،ذه الصياغ أعين صيغةَ ،ة 
 دليلٌ على أنّ املسألةَ ليست مجرد مثٍل يضربه اُهللا تعاىل للجاحدين ،الغائب والتعلُّق بالنعمِة

 كما ذهب ،مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق ال يرد على ملك اليمني ،عقيدةً بألوهيِة اِهللا تعاىل
  ..أبداً. .املفسرون
! ªة تبدأ بصيغِة املُخاطَب إنَّ بدايةَ اآليِة الكرمي..  $# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû 

É− ø— Ìh9 $# 4 ..إىل صيغِة الغائب وبعد ذلك ينتقلُ اخلطاب :  $ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÅeÒ èù “ ÏjŠ !# t Î/ 

óΟ Îγ Ï% ø— Í‘ 4’ n? tã $ tΒ ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™ !# uθ y™ 4 ،ِة الكرميِة أيضاً بصيغِة ي وتأيت هنايةُ اآل
 Ïπ الغائب yϑ ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# š χρ ß‰ ys øg s†  وليس بالعبارة ،لتكون متعلّقةً بالعبارِة اليت تسبقُها 

  ..اليت بصيغة املخاطب يف بدايِة اآليِة الكرمية
 Ïπ :فاجلحود إذاً بنعمة اهللا تعاىل..  yϑ ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# š χρ ß‰ ys øg s† ،هموج هو خطاب  

$  :ألولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÅeÒ èù “ ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø— Í‘ 4’ n? tã $ tΒ 

ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™ !# uθ y™ 4 ،لوا بالرزقالذين فُض رد هو عدم أي أنَّ اجلحود ، 
. .هم وإشراِفهم ليكونوا سواءجبزٍء من رزِقِهم على الذين يقعون حتت وصايِتهم ورعايِت

 وليس ،فاُهللا تعاىل يريد رد جزٍء من الرزق على ملك اليمني. .وهذا نقيض التفسري التارخيي
  ..العكس

   وليس باهللا تعاىل وألوهيِته،هذا إضافة إىل أنّ ورود اجلحوِد متعلّقاً بالنعمة.. 
 Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# š χρ ß‰ ys øg s† ،هون به ينفي توجالذي حيتج فكيف ، التفسِري التارخيي 

إنهم بعبادِتِهم لألصنام . .يصري عابدو األصنام جاحدين بنعمِة اِهللا تعاىل نتيجةَ هذه العبادة
  .. وليس ِنعمه،وأُلوهيتهتعاىل جيحدونَ اَهللا 

كِري ولذلك نرى أنّ هذه اآليةَ الكرميةَ جزٌء من مسألٍة كاملٍة تتمحور يف تذ.. 
 وكيف أنه على الرغم من ذلك يعبد بعض البشِر ما ال ميلك ،اإلنسان بِنعِم اِهللا تعاىل عليه

  ..هلم شيئاً
   ª! $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ ¢Ο èO öΝ ä39 ©ù uθ tG tƒ 4 Ν ä3Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β –Š t ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒ ö‘ r& Ì ßϑ ãè ø9 $# ö’ s5 Ï9 Ÿω zΟ n= ÷è tƒ y‰ ÷è t/ 

5Ο ù= Ïæ $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# ÒΟŠ Î= tæ Öƒ Ï‰ s% ∩∠⊃∪ ª! $# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû É− ø— Ìh9 $# 4 $ yϑ sù 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÅeÒ èù “ ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø— Í‘ 4’ n? tã $ tΒ ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™ !# uθ y™ 4 Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# 



  

٥٢٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

šχρ ß‰ ys øg s† ∩∠⊇∪ ª! $# uρ Ÿ≅ yè y_ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø— r& Ÿ≅ yè y_ uρ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ Ν à6 Å_≡ uρ ø— r& t⎦⎫ ÏΖ t/ 

Zο y‰ x ym uρ Ν ä3 s% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 4 È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î6 sù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM yϑ ÷è ÏΖ Î/ uρ «! $# öΝ èδ tβρ ã à õ3 tƒ ∩∠⊄∪ 

tβρ ß‰ ç6 ÷è tƒ uρ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω à7 Î= ôϑ tƒ óΟ ßγ s9 $ ]% ø— Í‘ z⎯ ÏiΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ 

„o¡óGtÜÏ‹èãθβt  ]١٢٠ × ١٩ = ٢٢٨٠ = ] ٧٣ – ٧٠ : النحل  
 حيتجون ا – تتكاملُ مع آياٍت كرميٍة – اليت حيتجون ا – وهذه اآليةُ الكرميةُ.. 

  .. يضرب اُهللا تعاىل فيها األمثالَ ليبين جحود اإلنساِن وجهلَه–أيضاً 
 ª! $# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû É− ø— Ìh9 $# 4 $ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è= ÅeÒ èù “ ÏjŠ !# t Î/ óΟ Îγ Ï% ø— Í‘ 

ãt?n’4 Βt$ Βt=n6xMô &rƒ÷ϑy≈]ßκåΝö ùsγßΟó ùÏŠµÏ ™yθu#!™í 4 &rùs6ÎΖÏè÷ϑyπÏ #$!« †sgøsy‰ßρχš  ]٧٠٠  =] ٧١ : النحل  
 * z> u ŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ # Y‰ ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β ω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó© x« ⎯ tΒ uρ çµ≈ oΨ ø% y— §‘ $ ¨Ζ ÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ |¡ ym 

uθ ßγ sù ß, ÏΖ ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ # u Å  # · ôγ y_ uρ ( ö≅ yδ šχ… âθ tG ó¡ o„ 4 ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç sY ò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∠∈∪ 

z> u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ È⎦ ÷, s# ã_ §‘ !$ yϑ èδ ß‰ tn r& ãΝ x6 ö/ r& Ÿω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó_ x« uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n? tã çµ9 s9 öθ tΒ 

$ yϑ uΖ ÷ƒ r& –µγ Åh_ uθ ãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A ö sƒ ¿2 ( ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ uθ èδ ⎯ tΒ uρ ã ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/   uθ èδ uρ 4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 

Β•¡óFt)É⎧Λ8  ]١٤٩٥ = ] ٧٦ – ٧٥ : النحل  
 z> u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™ !% x. u à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡ o„ 

ΒtWsξ ̧4 #$:øtpϑô‰ß !¬ 4 /t≅ö &r.øYsçεèΛ÷ ωŸ ƒtèô=nϑßθβt  ]٥٧٩ = ] ٢٩ : الزمر  
١٤٦ × ١٩ = ٢٧٧٤ = ٥٧٩ + ١٤٩٥ + ٧٠٠  

 على أنها دليلٌ ،واحتجاجهم ذه اآليات اليت يضرب اُهللا تعاىل ا هذه األمثال.. 
   : فقولُه تعاىل.....يذهبون إليه يظهر فساد ما ،على عدِم متّلِك اململوك ملك ميني

 * z> u ŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ # Y‰ ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β ω â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó© x« ،ذه الصيغة ، ًال يعين أنَّ جنسا 
فهذا مثالٌ يصف عبداً ما . .من البشر هم العبيد يتصفون بصفِة عدِم القدرِة على شيء

 وإنما عبداً واحداً هو ،اليت نراها ال تقتضي الشمول ألنّ صيغةَ النكرِة ،يتميز ذه الصفة
 والذي يقابلُه إنسانٌ ما يتصف بصفٍة معاكسٍة يف ذاِت اآليِة ،الذي يضربه اُهللا تعاىل مثالً

⎯ الكرمية  tΒ uρ çµ≈ oΨ ø% y— §‘ $ ¨Ζ ÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ |¡ ym uθ ßγ sù ß, ÏΖ ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ # u Å  # · ôγ y_ uρ ( .. فهل كُلُّ من 
ر إذاً ليس كُلّ عبٍد مملوكاً وال يقِد. .بالطبع ال. .ق رزقاً حسناً ينفق منه سراً وعالنيةًرِز



  

٥٣٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أضرب لك مثالً رجالً طويالً ال يستطيع : فحني يقولُ أحدنا لآلخر.....على شيء
  ..!! فهل هذا يعين أنّ كلّ رجٍل يتصف اتني الصفتني ؟،السباحة
. . تطلَق على اإلنساِن بشكٍل عام،مةَ عبد يف القرآن الكرميهذا باإلضافة إىل أنّ كل.. 

  ..يقولُ تعاىل
 ¨β Î) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ Èe≅ ä3 Ïj9 7‰ ö7 tã 5=Š ÏΖ •Β   ]٩ : سـبأ [.   
 $ uΖ ö7 yδ uρ uρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z⎯≈ yϑ øŠ n= ß™ 4 zΝ ÷è ÏΡ ß‰ ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ ¯Ρ Î) ë># ¨ρ r&  ]٣٠ : ص [.  

  ..ةُ العبيد ليستا خاصتني جبنٍس من البشر دون غريهولذلك فكلمةُ العباد وكلم.. 
 $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ $ Vϑ ù= àß ÏŠ$ t7 Ïè ù= Ïj9  ]٣١ : غافر [.   
 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9  ]٤٦ : فصلت [.  

< * z :وبالتايل يكون تقدير العبارِة القرآنية..  u ŸÑ ª! $# ¸ξ sV tΒ # Y‰ ö6 tã % Z.θ è= ôϑ ¨Β ω â‘ Ï‰ ø) tƒ 

4’ n? tã &™ ó© x« ⎯ tΒ uρ çµ≈ oΨ ø% y— §‘ $ ¨Ζ ÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ |¡ ym uθ ßγ sù ß, ÏΖ ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ # u Å  # · ôγ y_ uρ ( ضرب اهللا مثالً : هو 
  .. وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فَهو ينِفق ِمنه ِسراً وجهراً،عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء

 .. اآليةَ الكرميةوبذات املنهج التفسريي نفهم:  z> u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™ !% x. u à° 

tβθÝ¡Å3≈t±tFãΒ Wξã_u‘uρ $Vϑn=y™ @≅ã_tÏj9 ö≅yδ Èβ$tƒÈθtFó¡o„ ¸ξsWtΒ 4 ß‰ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅t/ ÷ΛèεçsYø.r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ   
 وليس ،شاكسونفليس كُلُّ رجٍل فيه شركاء مت.. من املسألِة الكاملِة السابقة، ]٢٩ :الزمر[ 

 ويضربها اُهللا ، إنما هذه أمثلةٌ ال ختص جنساً من البشر دونَ غريه،كُلُّ رجٍل سلَماً لرجٍل
ه تعاىل واحدن لنا أندت اآلهلةُ لفسدت السماوات واألرض،تعاىل ليبيه لو تعدوأن ..  

  . .ع ذاتهولذلك فهذه اآليةُ الكرميةُ تتوازنُ مع آيٍة أُخرى تصور املوضو.. 
 z> u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™ !% x. u à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡ o„ 

ΒtWsξ ̧4 #$:øtpϑô‰ß !¬ 4 /t≅ö &r.øYsçεèΛ÷ ωŸ ƒtèô=nϑßθβt   ]٥٧٩=   ]٢٩ :الزمر  
 ÏΘ r& (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ oλ Î;# u™ ( ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö ç/ ( # x‹≈ yδ ã ø. ÏŒ ⎯ tΒ z© Éë ¨Β ã ø. ÏŒ uρ ⎯ tΒ 

%s7ö=Î‘ 3 /t≅ö &r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt #$:øtp, ̈( ùsγßΝ Β•è÷ÌÊàθβt  ]٥٧٩ = ] ٢٤ : األنبياء   
 öθ :واآليةُ الكرمية..  s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9 4 z⎯≈ ys ö6 Ý¡ sù «! $# Éb> u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# 

$ £ϑ tã tβθ à ÅÁ tƒ  ]نُ من ِقسمني،] ٢٢ : األنبياءٍة يف . . تتكوقسم يتوازنُ مع عبارٍة قرآني
  . .اآليِة السابقة



  

٥٣١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 &rΘÏ #$Bªƒs‹äρ#( ΒÏ⎯ ŠßρΡÏµÏ⎯ÿ ™u#;ÎλoπZ ( %è≅ö δy$?èθ#( /çöδy≈Ζu3ä/ö (    ]١٩٧=   ]٢٤ :األنبياء  
 ùs¡Ý6ösy≈⎯z #$!« ‘u>bÉ #$9øèyö¸Ä ãtϑ£$ ƒtÁÅàθβt   ]١٩٧=   ]٢٢ :األنبياء   

  ..وقسم يتكاملُ مع أي من اآليتني املتوازنتني السابقتني
 z> u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™ !% x. u à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡ o„ 

ΒtWsξ ̧4 #$:øtpϑô‰ß !¬ 4 /t≅ö &r.øYsçεèΛ÷ ωŸ ƒtèô=nϑßθβt   ]٥٧٩ =  ]٢٩ :الزمر  
 9sθö .x%βt ùÏκÍϑy$! ™u#;Îλoπî )Îω #$!ª 9sx¡|‰y?s$ 4   ]١٤٣=   ]٢٢ :األنبياء  

٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ١٤٣ + ٥٧٩  
 ÏΘ r& (#ρ ä‹ sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ oλ Î;# u™ ( ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö ç/ ( # x‹≈ yδ ã ø. ÏŒ ⎯ tΒ z© Éë ¨Β ã ø. ÏŒ uρ ⎯ tΒ 

%s7ö=Î‘ 3 /t≅ö &r.øYsçδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt #$:øtp, ̈( ùsγßΝ Β•è÷ÌÊàθβt   ]٥٧٩ =  ]٢٤ :األنبياء   
 9sθö .x%βt ùÏκÍϑy$! ™u#;Îλoπî )Îω #$!ª 9sx¡|‰y?s$ 4   ]١٤٣ =  ]٢٢ :األنبياء  

٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢ = ١٤٣ + ٥٧٩  
 بناًء على ،لك ميني ال ميلكون شيئاًما احتجوا به من أنّ العبيد واململوكني م. .إذاً.. 

 الصياغةُ اللغويةُ هلذه – كما نرى – تنقضه ، هو احتجاج باطلٌ،هذه اآلياِت الكرمية
  ..اآليات

  ..وباملنهج ذاِته نستطيع قراءةَ املسألِة الكاملِة التالية.. 
 z> u ŸÑ Ν ä3 s9 Wξ sV ¨Β ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àΡ r& ( ≅ yδ Ν ä3 ©9 ⎯ ÏiΒ $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ u™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû 

$ tΒ öΝ à6≈ oΨ ø% y— u‘ óΟ çFΡ r' sù ÏµŠ Ïù Ö™ !# uθ y™ öΝ ßγ tΡθ èù$ sƒ rB öΝ à6 ÏG xŠ Ï‚ x. öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á x çΡ 

ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊄∇∪ È≅ t/ yì t7 ©? $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ ( ⎯ yϑ sù “ Ï‰ öκ u‰ 

Βt⎯ô &rÊ|≅ ̈#$!ª ( ρuΒt$ ;mλçΜ ΒiÏ⎯ Ρ¯≈ÇÅÎ⎪⎦t  ]٦٢ × ١٩ = ١١٧٨ = ] ٢٩ – ٢٨ : الروم   
⎯ فالعبارة القرآنية ..  ÏiΒ $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  ًداحدال من البشر  ال تعين جنساً م

وهذا املثلُ . . ِمن ما وقع حتت رعايِتكم وإشراِفكم ومسؤوليِتكم: إنما تعين،ميلكون شيئاً
 ال أن نقع يف ،الذي يضربه اُهللا تعاىل هو تفصيلٌ آلياٍت يريد اُهللا تعاىل منا أن نتعقَّلَها

 لالعتداِء على حرياِت بعِض البشِر وأمواِلِهم ،الضالل متبعني أهواَء أنفِسنا بغِري ِعلم
بني العبارتني القرآنيتني التاليتني وهذا ما نستطيع قراءته يف التوازِن . .وأعراِضِهم وكرامِتِهم
  ..من هذه املسألِة الكاملة



  

٥٣٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 δy≅ 9©3äΝ ΒiÏ⎯ Β$̈ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝ ΒiÏ⎯ °àu2Ÿ%!™u ûÎ’ Βt$ ‘u—y%øΨo≈6àΝö ùs'rΡFçΟó ùÏŠµÏ ™yθu#!™Ö  = ٣٠٧  
 /t≅È #$?©7tìy #$!©%Ï⎪⎥š ßs=nϑßθþ#( &rδ÷θu#!™uδèΝ /ÎótöÎ æÏ=ùΟ5 ( ùsϑy⎯ ‰uκö‰Ï“ Βt⎯ô &rÊ|≅ ̈#$!ª (   = ٣٠٧  

 هو ظُلم ،وهكذا نرى كيف أنّ الزعم حبرماِن العبيِد وملِك اليمني من حق التملّك.. 
  .. وبالتايل هو زعم باطلٌ ال وجود له يف كتاِب اهللا تعاىل،وضاللٌ واتباع لألهواِء ِبغِري علم

 وبني مقابلِة ، تعريِفِك ملُلِك اليمنيكيف نوفِّق بني ما ذهبت إليه يف. .لكن. .:١٠٠س 
  $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝä3ø‹n=tæ :اِهللا تعاىل للحر بالعبِد يف مسألِة الِقصاِص يف قوِله تعاىل

ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû ‘n=÷Fs)ø9$# ( ”çtø:$# Ìhçtø:$$Î/ ß‰ö6yèø9$#uρ Ï‰ö7yèø9$$Î/ 4©s\ΡW{$#uρ 4©s\ΡW{$$Î/ 4    

 أليس هذا دليالً على وجوِد جنٍس من البشِر هم العبيد يقابلونَ جنس ، ]١٧٨ :البقرة[ 
أمل ترد مسألةُ الرقاِب . ..!!أمل ترد يف القرآِن الكرِمي كفّارات بتحريِر رقبة ؟.. ..!!!األحرار ؟

  ..!!!ِك اليمني ؟كيف تفسر هذه املسائلَ على ضوء تعريِفك للعبيِد ومل. ..واضحةً جلية
 فساد التفسري التارخيي ،لقد بينت يف اإلجابِة على مسألِة الناسخ واملنسوخ املزعومة.. 

$  :للعبارة القرآنية pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ 

ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4© s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$ Î/ 4 ]ها تتكامل مع اآليِة الكرميِة ، ]١٧٨ : البقرةنت أنوبي 
  ..اليت زعموا أنها ناسخةٌ هلا

 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 

ρu#${WΡ\s©4 /Î$${WΡ\s©4 4  ]٤٨١=   ]١٧٨ :البقرة  
 $ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ 

šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 ⎯ yϑ sù šX £‰ |Á s? ⎯ Ïµ Î/ uθ ßγ sù ×ο u‘$ ¤ Ÿ2 

!©&ã… 4 ρuΒt⎯ 9©Οó †stø6àΝ /Îϑy$! &rΡ“tΑt #$!ª ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9à©≈=Îϑßθβt  ]٩٠٦ = ] ٤٥ : املائدة  
٧٣ × ١٩ = ١٣٨٧ = ٩٠٦ + ٤٨١  

 ”ولو أنّ العبارة القرآنية . .ففهمهم اخلاطئُ لدالالِتها دفعهم للزعم بنسِخها..  çt ø: $# 

Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ ة فُسات التارخييِد عن احليثيت يف إطاِر املنهِج القرآينِّ املُجرملا متّ ،ر 
 حينما ،وال داعي إلعادِة تكراِر ما قلناه يف تفسِري هذه العبارِة القرآنية. .زعم نسِخها

  ..تعرضنا هلا يف مسألِة الناسِخ واملنسوِخ املزعومة



  

٥٣٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ” :إنّ العبارةَ القرآنية..  çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ ،  ال تعين جنسني من البشر
 ومتقابلني يف حق التملِّك ويف امتالِك الكرامِة وحرمة الِعرِض ،أحدمها مملوك لآلخر

إنهما تعنيان مركزين وظيفيني متقابلني يف اتخاِذ القراِر بالنسبِة ملسألٍة . .أبداً. .واملال
 وبيده ،فكلمةُ احلر تصف فرداً مسؤوالً وصاحب قراٍر حر. .تمٍع كان يف أي جم،محددة

وكلمةُ العبد تصف فرداً واقعاً حتت إمرِة ذلك . .رسم القراِر املُحيِط بالنسبِة ملسألٍة ما
احلر،إالّ تنفيذَ قراراِت ذلك احلر وال تعين أبداً ، بالنسبة لتلك املسألِة فقط، حبيث ال ميلك 
  ..ذلك العبد مملوك وال ميلك شيئاً يف كُلّ مناحي حياِتهأنّ 

تصور لنا حالتني وظيفيتني  ، ”çtø:$# Ìhçtø:$$Î/ ß‰ö6yèø9$#uρ Ï‰ö7yèø9$$Î/  :العبارة القرآنية. .إذاً.. 
مع فيٍة محددٍة يج بالنسبِة حلالٍة وظي،متقابلتني بالنسبِة المتالِك القرار واملرتبِة القياديِة يف اتمع

 إنّ الِقصاص ينالُ الفاعلَ ذاته :فاهللا تعاىل يقولُ لنا من خالل هذه الصياغة. .فيها احلر مع العبد
  .. وال تلغي هذا الِقصاص املراتب الوظيفيةُ بني البشِر مهما كانت– كما بينا سابقاً –

فْع بعِضهم فوق بعٍض درجات يتخذُ من ور ،فاملراتب املعيشيةُ والوظيفيةُ بني البشر.. 
 هو يف حقيقته تقابلٌ بني مالٍك للقراِر ، ما بني رئيٍس ومرؤوس،خالِلها بعضهم بعضاً سخِرياً

  ..وهذا ما نراه يف املسألِة الكاملِة التالية. .احلر ومنفٍّذ له دون امتالك احلرية بعدِم تنفيذه
 #$:øtç” /Î$$:øtçhÌ ρu#$9øèy6ö‰ß /Î$$9øèy7ö‰Ï  ]١٦١ = ] ١٧٨ : البقرة  
 ß⎯ øt wΥ $ oΨ ôϑ |¡ s% Ν æη uΖ ÷ t/ öΝ åκ tJ t±Š Ïè ¨Β ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 4 $ uΖ ÷è sù u‘ uρ öΝ åκ |Õ ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ 

Šy‘u_y≈M; 9jÏ‹uG−‚Ï‹x /tè÷ÕÝκåΝ /tè÷ÒV$ ™ß‚÷Ìƒw$ 3   ]٦٧٥ = ] ٣٢ : الزخرف  
٤٤ × ١٩ = ٨٣٦ = ٦٧٥ + ١٦١  

 فإن قتلَ ، ال يلغي حرمةَ الدِم يف الِقصاص،فاختالف املناصِب الوظيفيِة بني البشر.. 
 وال تعين هذه العبارة ، كما أنه لو قتل مرؤوس رئيسه يقتلُ به،رئيس مرؤوسه يقتلُ به

  . .القرآنية جنسني من البشر كما فُسر تارخيياً
 ..ةَ ما نذهبصح ؤكّدهو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة ، إليهومماّ ي  ” çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ 

ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ ، عبارة وهي:  4© s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$ Î/ 4 ..  دة عن أيجرفاألنوثة هنا م
أُنثى مهما كانت،مفهوٍم طبقي أي لتصف . .  



  

٥٣٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ”ولو أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/   ختلفني منتعين جنسني م
 القتضى ذلك ورود ، وتصف الذكور من هذين اجلنسني، أحدمها مملوك لآلخر،البشر

© 4العبارة القرآنية  s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$ Î/ 4   بني اإلناِث من هذين فيها التمييز بصيغٍة أُخرى يتم
© 4ودها ذه الصيغة ولكن ور. .اجلنسني s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{ $$ Î/ 4   جلنسني ال وجود هأن ؤكّدي

 ”فورود العبارة القرآنية . .مختلفني أحدمها مملوك لآلخر çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/  
 وليست ،ناث لكلٍّ من اجلنسني الذكور واإل،تعين كما قُلنا مرتبتني وظيفيتني متقابلتني

  ..خاصةً بالذكور دون اإلناث
وكنا قد بينا يف اإلجابِة على السؤاِل السابِق أنه ال يوجد نص قُرآينٌّ يحِرم إنساناً .. 
 وال ، وبينا أنه ال سيب يف القرآِن الكرمي، إنسانية له أو جيعلُه رقماً ال قيمة،ملّكمن حق الت
 وأنّ القرآنَ الكرمي بريٌء ،على أعراِض اآلخرين وحرياِتِهم وأمواِلِهم وال اعتداَء ،استرقاق

فاَألوىل بنا أنْ ندِرك . . وهو منها براء،من كلِّ هذه األحكاِم الوضعية اليت حِسبت عليه
 ”دالالِت العبارِة القرآنية  çt ø: $# Ìh çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ ة من منظار هذه الثوابِت القرآني..  

 هو وجود غري ، بعد نزوِل القرآِن الكرمي،ووجود طبقٍة من العبيِد خاللَ التاريخ.. 
اُهللا تعاىل،شرعي هريدبالتاري. . وال ي االحتجاج مكنةوال يخ وأفعاِل رجاِله إلثباِت شرعي 

  ..أحكاٍم ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل
 فقد وردت يف القرآن الكرمي يف مجيع مرات وروِدها ،سألِة الرقابأما بالنسبِة مل.. 

 ãƒ فاهللا تعاىل يقول ،دون أي تعلٍّق بعباراِت العبيِد وملِْك اليمني Ì øt rB 7π t6 s% u‘ ( ،  حيث
. .وردت هذه الصيغةُ يف القرآن الكرمي مخس مرات ككفّارٍة يكفِّر ا اإلنسانُ عن ذنِبه

 ’7بارةُ القرآنية ووردت الع sù >π t6 s% u‘ ةً واحدة دون تعلٍّق بكفّارةمر ، لتشملَ مساحةً أكرب 
 فهي ضمن سياٍق قرآينٍّ يصور جوهر ،وأوسع من املساحِة املعنيِة يف الصيغِة األخرى

 مترقياً من ،جز يقتحم ا اإلنسانُ املوانع واحلوا،اإلنفاق املادي من زاويِة كوِنه براً وصدقةً
  . .عامل املادِة اهلاِبِط إىل عاِمل الروِح واخلالِص ِهللا تعاىل

 Ÿξ sù zΝ ys tF ø% $# sπ t7 s) yè ø9 $# ∩⊇⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ èπ t7 s) yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >π t6 s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈ yè ôÛ Î) ’ Îû 

5Θ öθ tƒ “ ÏŒ 7π t7 tó ó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠ ÏK tƒ # sŒ >π t/ t ø) tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ # sŒ 7π t/ u øI tΒ   ]١٦ – ١١ : البلد [.  

  ..تدور يف إطاِر دالالِت االنتظار والترقّب)  ب ، ق،ر( إنّ مشتقّات اجلذر اللغوي .. 



  

٥٣٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 tΑ$ s% ¨Π àσ uΖ ö6 tƒ Ÿω õ‹ è{ ù' s? © ÉL u‹ ós Î= Î/ Ÿω uρ û© Å› ù& t Î/ ( ’ ÎoΤ Î) àMŠ Ï± yz β r& tΑθ à) s? |M ø% § sù t⎦ ÷⎫ t/ û© Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜ t ó™ Î) öΝ s9 uρ ó= è% ö s? ’ Í< öθ s%   ]٩٤ : طـه [.  
  ..والتحرير هو مبعىن اخلالص واالستقالل.. 
 øŒ Î) ÏM s9$ s% ßN r& t øΒ $# tβ≡ t ôϑ Ïã Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ š s9 $ tΒ ’ Îû © Í_ ôÜ t/ # Y‘ § ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tG sù û© Íh_ ÏΒ ( 

y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ ÉΚ ¡¡9 $# Þ ΟŠ Î= yè ø9 $#  ]٣٥ : آل عمران [.   
  ..فكاك مبعىن الترك واالنفصالواالن.. 
 óΟs9 Ç⎯ä3tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$#uρ t⎦⎫Åj3xΖãΒ 4©®Lym ãΝåκuÏ?ù's? èπuΖÉit7ø9$#     

  .] ١ : البينة[                                                                              
 π وكلمة..  t6 s% u‘ يف القرآن الكرمي إالّ نكرة ثة، مل تردؤنلتشملَ حاالٍت واسعةً ، م 

ولكنَ . . وال جبنٍس محدٍد من البشِر دون غريه،ليست محددةً حبيثيٍة تارخييٍة محددة
 ،القاسم املُشترك بني مجيع هذه احلاالت هو عدم االنفكاِك وعدم التحرر من هذه احلالة

 فتجعلُه ، كأن يقع إنسانٌ ما حتت ضائقة مادية تحيطُ به،عدم االستطاعة لفعل ذلكو
 أو يحجز أجره وكسبه حلِني سداِد ، فتجعلُه مسجوناً،مأسوراً ملراقبِة إنساٍن آخر وانتظاِره

ن من  فيكونُ حترير هذا اإلنسا، يف الوقت الذي ال يستطيع فيه هذا السداد،ما عليه لغِريه
  . . كفّارةً وصدقةً وقُربةً من اهللا تعاىل،احلالِة اليت هو فيها وفكُّه منها

 ،فكلمةُ رقبة تعين حالةً يقع فيها اإلنسانُ حتت االنتظار واملراقبة بشكٍل كامٍل.. 
 دسمن هذه ،من هذه الضائقةآفاِق اخلروج أمامه كُلُّ وحبيث ت اخلروج وحبيث ال يستطيع 

 ولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ هلذه الكلمِة مسألةٌ كاملةٌ يف معيار …ليت هو فيها احلالِة ا
   :معجزة إحدى الكُبر

 ‘u%s6tπ   =٢ × ١٩ = ٣٨  
 هو أنها مل تجمع مجع املؤنث ،ومما يؤكّد أنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما.. 
 كما قُلنا – إنما تعين ، من جنٍس محدٍد من البشر ألنها ال تعين فرداً،)رقَبات  ( ،السامل

–جنٍس بشري دةً عن أيجره ، حالةً وضائقةً مإنساٍن مهما كان جنس ومن املمكن ألي 
$ U : ولذلك نراها تجمع مجع تكسري،أن يقع يف مثِل هذه احلالة s% Ìh9 $# ..  



  

٥٣٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

سياِقِهما كلمةُ الرقاب  لتصور جوهر ويف الصورتني القرآنيتني اللتني ترد يف .. 
   :اإلنفاق املادي من زاويِة كوِنه براً وصدقةً

 ’ tA# u™ uρ tΑ$ yϑ ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 

t⎦, Î# Í← !$ ¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s% Ìh9 $#    ]١٧٧ :البقرة[   
 * $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# t s) à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ 

É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $#  (    ]٦٠ :التوبة[   
أي يف سبيل  ، يف الرقاب:هونرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ املال . .يف هاتني الصورتني.. 

فالذي يدفَع هو ملن ينتظر السداد . . وليس للرِقاب،فك حالة الرقاب وحتريريها مما هي فيه
  .. وليس للغاِرق يف هذه احلالة،من صاحِب احلالِة الذي ال يستطيع سداده

 ’7 رأينا أنّ العبارة القرآنية ،ودون االقتران بكفّارة..  sù >π t6 s% u‘   ِّمع سياِقها القرآين
 هي فقط ،املُحيِط واملُصوِر جلوهر اإلنفاق املادي كَِبر وصدقٍَة وعطاٍء غِري مقترٍن بكفّارة

 ãƒ  فالصيغ القرآنية،اليت تصور ذلك Ì øt rB 7π t6 s% u‘ (  ها خاصولذلك . .ةٌ بالكفّاراترأينا أن
 ’7 العبارة القرآنية نرى أنّ sù >π t6 s% u‘  ا تتكاملُ مع السياق ،مع سياقها القرآينّ املُحيِط 

’ القرآينّ احمليط بعباريت  Îû uρ ÅU$ s% Ìh9 $# ،  وصدقٍة كَِبر يجوهر اإلنفاق املاد رصووالذي ي
  ..خيلص ا اإلنسانُ ِهللا تعاىل

 ’ tA# u™ uρ tΑ$ yϑ ø9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1 ö à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ t⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 

ρu#$9¡¡$!←Í#Î,⎦t ρuûÎ’ #$9hÌ%s$UÅ    ]٣٦٩ =  ]١٧٧ :البقرة  
 * $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# t s) à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ 

#$9hÌ%s$>É ρu#$9øót≈ÌΒÏ⎫⎦t ρuûÎ† ™y6Î‹≅È #$!« ρu#$⌠ø⎦È #$9¡¡6Î‹≅È  (    ]٥٤١ =  ]٦٠ :التوبة  
 Ÿξ sù zΝ ys tF ø% $# sπ t7 s) yè ø9 $# ∩⊇⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ èπ t7 s) yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >π t6 s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈ yè ôÛ Î) ’ Îû 

ƒtθöΘ5 ŒÏ“ Βt¡óót7tπ7 ∪⊆⊇∩ ƒtKÏŠϑV$ Œs# Βt)øt/tπ> ∪∈⊇∩ &rρ÷ ΒÏ¡ó3ÅŠΖY$ Œs# ΒtIøu/tπ7   ]٦٢٩ =  ]١٦ – ١١ :البلد  

٨١ × ١٩ = ١٥٣٩ = ٦٢٩ + ٥٤١ + ٣٦٩  
† ويف هذه املسألِة الكاملة نرى أنّ كلمةَ ..  Îû uρ  ةيف العبارة القرآني رتتكر   
 † Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $#  ( ، ّويف هذا دليلٌ على أن 



  

٥٣٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 هلا إطارها اخلاص والذي يميزمها عن إطار مسأليت ،يت اإلنفاق يف الرقاب والغارمنيمسأل
  ..اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل وابن السبيل

 وبينه يف ،وما نريد إلقاَء الضوِء عليه هو الفارق بني اإلنفاِق يف مسألِة الرقاب.. 
†  وذلك يف العبارِة القرآنية ،مسألِة الغارمني Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ ..  ففي هذا

  .. تتضح حقيقةُ دالالِت النص القرآينِّ أمامنا بشكٍل أكرب،التفريق
 ،)غَِرم (  علينا أنْ نميز بني دالالت الفعل الالزم ،) م ، ر،غ( يف اجلذر اللغوي .. 

 ،)مغروم ( عول هو كلمةُ واسم املف) غاِرم ( حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ 
 فاملغروم ،  ال يتعدى اإلنسانَ املغروم–) غَِرم (  من الفعل الالزم –فالغرم يف هذه احلالة 

 أي أنّ الغرامةَ املُستحقّةَ على ، فال عالقةَ لغِري اإلنسان الغاِرم ذا الغرم،هو ذاته الغاِرم
 وإنما هي ملصيبٍة ال ،ليست لصاِحل إنساٍن آخر ، واليت ال يستطيع دفعها،اإلنسان الغاِرم

وأكثر ما يجسد هذه احلالةَ هو املرضى الذين فيهم مرض عالجه . .عالقةَ لآلخرين ا
فِْعه،باهضماً فوق طاقِته وال قدرةَ له على دويشكّلُ بالنسبِة لإلنسان الفقري الغارِم غُر ..  

⎫⎦ وهذا ما تعبر عنه كلمةُ ..  ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ   ّالقرآين يف النص  * $ yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# 

Ï™ !# t s) à ù= Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ 

È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $#  (    ]لكاملِة السابقةلِة اأمن املس  ]٦٠ :التوبة..  
⎫⎦ وكلمةُ ..  ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ   وهي من الفعل الالزم) مل ترد يف  – كما قلنا –)  غَِرم
© 4 وكلمة ،هللا تعاىل إالّ يف هذا املوقعكتاب ا yÌ ö yϑ ø9 $#   بأل التعريف مل ترد يف كتاب اهللا

  . .تعاىل إالّ مرةً واحدة
 لرأينا ،أنه لو مجعنا القيمةَ العدديةَ هلاتني الكلمتنيوتتجلّى عظمةُ الصياغِة القرآنية ب.. 

  ..أنهما متكاملتان يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 ρu#$9øót≈ÌΒÏ⎫⎦  ]٥٦  = ] ٦٠ : التوبة  
 #$9øϑyöÌy©4  ]٣٩ = ] ٩١ : التوبة  

٥ × ١٩ = ٩٥ = ٣٩ + ٥٦  
⎫⎦ ولو كانت كلمة ..  ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ  ة – تعين املديوننيالتارخيي كما ذهبت التفاسري 

 وليس كلمة ، وهذا يناسبه كلمة املُغرمني، أي مغِرم ومغرم، لكان هناك دائن ومدين–



  

٥٣٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 بينما نراها ،)وِفي الرقَاِب واملُغرمني  ( : أي لوردت العبارةُ القرآنية على الشكل،الغارمني
† ترد  Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ . .ٌطلقةم عجزِته ،فصياغةُ القرآن الكرميم وهي مكمن 

  ..كما رأينا ونرى بأم أعيننا
 ..ي أغرمالفاعل منه هو ..بينما الفعل املُتعد غِرم (  اسمواسم املفعول هو ،)م   

ا  وهذه الغرامةُ حينم،مِرغرم ال بد أن يدفعها للمغ فهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على املُ،)مغرم ( 
 وبالتايل تشكِّلُ حالةً ،تشكّلُ عبأً على املُغرم حبيث ال يستطيع دفع الغرامِة املُستحقِّة للمغِرم

 هذا املُغرم من حالِته بدفِع الغرامِة عنه فإنَّ إخراج ،وضائقةً ال يستطيع املُغرم اخلروج منها
 وهذا ما تصوره العبارةُ ،رقبة يكون ذلك مبثابِة فك ،ومساعدِته للخروِج من تلك الضائقة

† القرآنية  Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# t يف املسألِة الكاملِة السابقة..  
  ،] ١٧٧ : البقرة[  ’Îûuρ ÅU$s%Ìh9$#  tولو مجعنا العبارتني القرآنيتني .. 

  †Îûuρ É>$s%Ìh9$#  ]مع كلمة ، يف املسألِة الكاملِة السابقة،] ٦٠ : التوبة  tβθãΒtøóßϑs9    
 وهي الكلمةُ الوحيدة اليت ترد يف ،)اسم مفعول ) ( أَغرم (  من الفعل املتعدي ] ٦٦ : الواقعة[

  .. لرأينا أننا أمام مسألٍة كاملٍة يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر،كتاب اهللا تعاىل ذه الصيغة
 ρuûÎ’ #$9hÌ%s$UÅ  t  ]٥٩=   ]١٧٧ :البقرة  
 ρuûÎ† #$9hÌ%s$>É   ]٥٩=   ]٦٠ :التوبة  
 9sϑßóøtΒãθβt   ]٥٣=   ]٦٦ :الواقعة  

٩ × ١٩ = ١٧١ = ٥٣ + ٥٩ + ٥٩  
 tβθولو أخذنا الكلمةَ القرآنية ..  ãΒ t øó ßϑ s9   مع اآلية الكرمية ’7 sù >π t6 s% u‘ ، 

  ..لوجدنا أيضاً مسألةً كاملةً يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 9sϑßóøtΒãθβt   ]٥٣ =  ]٦٦ :الواقعة  
 ùs7’ ‘u%s6tπ>  ]٦١ = ] ١٣ : البلد  

٦ × ١٩ = ١١٤ = ٦١ + ٥٣  
 هو إخراج املُغرم الذي ال يستطيع وفاَء ما عليه من ،إذاً الرقاب وحتريرها وفكّها.. 

 موجودةٌ يف وهذه احلالةُ. . من خالل دفع الغرامِة املُستحقَِّة عليه للمغِرم،حالِته اليت هو فيها
 – حسب املفهوم التارخيي – وال عالقةَ ملسائِل العبيِد وملِْك اليمني ،كلّ زماٍن ومكان



  

٥٣٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 فكما قُلنا مل يقرنْ القرآنُ الكرمي بينهما وال بأي ،مبسألِة الرقاب ال من قريب وال من بعيد
  ..نص من نصوصه

 ، مبعىن حتريِر العبيد وملِك اليمنيوما متّ تلبيسه ملسألِة الرقاب من دالالٍت تارخيية.. 
 ألنه يف كتاِب اِهللا تعاىل ال يوجد ،إنما هو خروج على حقيقِة دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل

 اِتهم– كما رأينا –سيباالعتداُء على أعراِض اآلخرين وأمواِلهم وحري وال حيق ..  
 وإىل ،جانِب حترمي السيب مل تتعرض إالّ إىل ،لكنك يف إجابِتك هذه. . ١٠١س 

. . مفسراً العبد يف القرآِن الكرمي على أنه اإلنسان،جانِب احلرياِت املاديِة والشخصيِة
 فهناك نصوص قرآنيةٌ واضحةٌ تميز مسألةَ ،ومل تتعرض إىل جانِب النكاح وأحكاِمه
  ..ملك اليمِني عن األزواج يف مسألِة النكاح

≈ * àM :اُهللا تعاىل يف سياِق حتديِد املُحرماتأمل يقلْ ..  oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ω Î) 

$ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& (   ]اليمني من حترمي املُحصناِت ، ]٢٤ :النساء لكستثنياً مم 
  !!إحصانَ زواج ؟

 ? ω ‘≅Ïts† šs9 â™!$|¡ÏiΨ9$# .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7s  : قائالًأمل يخاطب اهللا تعاىل نبيه .. 

£⎯ÍκÍ5 ô⎯ÏΒ 8l≡uρø—r& öθs9uρ št7yfôãr& £⎯åκß]ó¡ãm ωÎ) $tΒ ôMs3n=tΒ y7ãΨŠÏϑtƒ 3   ]ستثنياً ، ]٥٢ :األحزابم 
  ..!!!ملك اليمني من جملِة النساِء األزواِج املعنيات يف أحكام هذا النص القرآينّ ؟

 ..ح دِركه كيف بنا أن نه يف خماطبِة اهللا تعاىل لنبيتلِك اليمِني وخصوصيم كم: 
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ 

!$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š  ø‹ n= tã   ]؟ ]٥٠ :األحزاب !!!..  
 .. دركِة احمليطِة هبذه املسألِة بعيداً عن كيف بنا أن ندالالِت النصوِص القرآني

  ..!!!املفهوِم التارخيي هلا ؟
 وبالفعِل ، هي ِصيغٌ ِفعلية، إنّ ِصيغَ ورود مسألِة ملِك اليمني يف القرآِن الكرمي:قُلنا.. 

  :مني بإضافاِت مسألِة اليالفعل املاضي ملَكمشتقّات  عرب اقتران ،املاضي حصراً
 ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4  ،  ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& ،  ôM s3 n= tΒ £⎯ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  ،   
 ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3 ، ا بشكٍل جنساً من الناِس يتصفون ولو كانت مسألةً تصف 



  

٥٤٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ستمرة أو على األقل،مملك اليمني يف القرآن الكرمي بالصيغِة االمسي عبارات بصيغِة  ألتت 
  ..الفعِل املضارع

 ، إنّ ملك اليمني يعين الوقوع حتت الواليِة واإلشراِف والرعايِة واإلدارة:وقلنا.. 
. . وال يعين أبداً الرق وما متّ الذهاب إليه تارخيياً،والعلم بالوقوف على حقيقِة اململوك
  ..لنكاِح يف القرآِن الكرمي ال بد من إدراك معىن ا،وإلدراك حقيقِة األجوبة على سؤاِلك

 ، ويسبق الدخول، هو العقد الشرعي بني الرجِل واملرأة،النكاح يف القرآن الكرمي.. 
ويف املسألِة الكاملِة التاليِة ألكرب . . فلربما حيصلُ نكاح دون وطء،وال يعين مجرد الوطء

  ..دليٍل على ذلك
 $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟçFóss3tΡ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# ¢ΟèO £⎯èδθßϑçGø)̄=sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ¡yϑs? 

ùsϑy$ 9s3äΝö æt=nŠøγÎ⎯£ ΒÏ⎯ô ãÏ‰£ο; ?sè÷Ft‰‘ρΞtκp$ (   ]٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ] ٤٩ : األحزاب  
 وأي وطٍء دونَ عقِد ،وعقد النكاح هو الوسيلةُ الوحيدةُ لوقوِع مسألِة الوطء.. 

ويف املسألِة الكاملِة التاليِة ألكرب . . مهما كان جنس طريفِّ الوطء، هو زىنً،ينكاٍح شرع
  ..دليٍل على صحِة ما نذهب إليه

 ρu&rΡ3Åsßθ#( #${Fƒt≈ϑy‘4 ΒÏΖ3äΟó ρu#$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎦t ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏ.ä/ö ρu)ÎΒt$!←Í6àΝö 4  ]٣٢ : النور [ 
 =١٢ × ١٩ = ٢٢٨  

 ..العبارِة القرآني ة إنّ عطف t⎦⎫ÅsÎ=≈¢Á9$#uρ ô⎯ÏΒ ö/ä.ÏŠ$t6Ïã öΝà6Í←!$tΒÎ)uρ 4  على العبارة 
 ألكرب دليٍل ، #θßsÅ3Ρr&uρ  يف مسألٍة واحدٍة هي مسألةُ النكاح  4‘yϑ≈tƒF{$# óΟä3ΖÏΒ القرآنية 

امرأٍة وبالتايل كُلّ لقاٍء بني . . ال فارق بني األيامى والعباد واإلماء،على أنه يف مسألِة النكاح
إطاِر عقد النكاح الشرعي على أحكاِم كتاِب اِهللا تعاىل،ورجٍل خارج هو خروج ..  

  ..واملسألةُ الكاملةُ التالية تؤكِّد هذه احلقيقة.. 
 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ïϑ sù $ ¨Β 

ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& Ν ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 

£⎯ èδθ ßs Å3Ρ $$ sù Èβ øŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Î= ÷δ r&  ∅ èδθ è?# u™ uρ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& Å∃ρ á ÷è yϑ ø9 $$ Î/ BM≈ oΨ |Á øt èΧ u ö xî ;M≈ ys Ï≈ |¡ ãΒ 

ρuωŸ ΒãG−‚Ï‹x≡VÅ &r{÷‰y#β5 4   ]٦٠ × ٩١ = ١١٤٠=  ] ٢٥ : النساء  



  

٥٤١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯£ فقولُه تعاىل ..  èδθ ßs Å3Ρ $$ sù Èβ øŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Î= ÷δ r&   الذي يعين به ⎯ Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3 n= tΒ 

Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4   دليٍل على أنّ املعنياِت بقوِله تعاىل ألكرب ⎯ Ïϑ sù $ ¨Β 

ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  عق إالّ عرب وطؤهن ِد نكاٍح شرعيال جيوز..  
 كما ،ونرى أيضاً يف العبارة القرآنية اليت تصور الشرطَ الثاين يف تعدد الزوجات.. 
 ÷β :بينا سابقاً Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& 

(#θ ä9θ ãè s?   ]اليمني أيضاً نرى أيضاً ،] ٣ : النساء لكالنكاح يشملُ م فقوله تعاىل،أنّ عقد : 
 ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 ، ا ملكت :يعينواحدة مم واحدة أو نكْح فنكْح 

  ..أميانكم
) و (  لتم العطف باحلرف ،ولو كان ملك اليمني مستثىن من العدل بني الزوجات.. 

 ρبدلَ كلمة  r&   ةيف هذه العبارة القرآني ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 ،  أي
 إن مل يتحقّق : مبعىن،)فَواِحدةً وما ملَكَت أَيمانكُم ( لكانت العبارة القرآنية على الشكل 
 ¸ο : ولكن ما نراه أنّ اَهللا تعاىل يقول،العدل فواحدة تجمع مع ملك اليمني y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ 

ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 ..  
 العبارةُ القرآنيةُ اليت تصور شرطَ العدِل بني النساِء وال تستثين ملك اليمني وهذه.. 

  .. تتكاملُ مع عبارٍة قُرآنية تصور مسألةَ اإلنفاِق على العيال،من هذا العدل
 ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& (#θ ä9θ ãè s?   

  ٣٣١=   ]٣ :النساء[ 
 ρu)Îβ÷ zÅøFçΟó ãtŠø#s'\ ùs¡|θö∃t ƒãóøΖÏ‹3äΝã #$!ª ΒÏ⎯ ùsÒô#Î&Ï⎯ÿ )Îβ ©x$!™u 4   ]٢٨ : التوبة [ = 
٢٧٧  

٣٢ × ١٩ = ٦٠٨ = ٢٧٧ + ٣٣١  
 وال ختتلف من حيث العدِل ، هي من العيال،بعقِد نكاحفملك اليمني املتعلّقةُ .. 

  ..واإلنفاِق عن العياِل بشيء
 ال يعين أبداً ملك الوطء دون ،وهكذا نرى أنّ ملك اليمني يف كتاِب اهللا تعاىل.. 

 ولو كان ، مسألةٌ تستمر عادةً– بعد عقد النكاح الشرعي – فالوطُء ،عقِد نكاٍح شرعي
 ، القتضى ذلك ورود ِصيِغ ملِك اليمني بصيغِة املضارع، ملك الوطءملك اليمني يعين



  

٥٤٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 أنّ ملك – أيضاً –ونرى . .ولكن ما نراه أنّ كُلَّ تلك الصيغ تأيت بصيغِة املاضي حصراً
  .. استثناًء من اإلنفاق على العيال وال يعين،من العدِل بني النساِءاليمني ال يعين استثناًء 

وهي كما قُلنا صيغٌ فعليةٌ (  اليمني اليت تأيت ا يف القرآن الكرمي وصيغُ ملك.. 
 فلكُلِّ سياٍق قُرآينّ دالالت ، تستمد دالالِتها من السياق القرآينِّ املُحيط،)وباملاضي حصراً 

 سبيل املثال  فعلى،وهذا أمر طبيعي. .يتم إسقاطُها على عبارة ملك اليمني يف ذلك السياق
 إالّ من ،ال تعطي معىن محدداً ملعرفِة ماهيِة األكِل املعين الذي متّ أكلُه ) أكَلْت ( كلمةُ

  .. ألنها صيغةٌ فعليةٌ وليست امسية،خالل سياٍق محيٍط يدلُّ على ماهيِة الشيِء املأكول
عقد ففي بعِض احلاالت تعين عبارةُ ملك اليمني امرأةَ اإلنسان اليت يرتبط معها ب.. 

  .   .ويف املسألِة الكاملِة التالية دليلٌ على ذلك. .نكاٍح شرعي
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9 $# tβ ö y_$ yδ š yè tΒ Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ 

Βt=n6xMô &rƒ÷ϑy≈ΖãγßΝö 9Ï3sŠøξŸ ƒt3äθβt ãt=n‹øš mytlÓ 3   ]١٩ = ١٥٠١ = ] ٥٠ : األحزاب 
 ×٧٩  

$ فالعبارة القرآنية ..  tΒ uρ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã  تعين الاليت ملكت 
 نمهراً ولكن دون أن تدف– طبعاً ِبعقِد نكاٍح شرعي –وطأه أي بفيٍء من اهللا تعاىل،ع . .

© ûوالفارق بني املعنيات يف هذه العبارِة القرآنيِة واملعنياِت بالعبارِة السابقِة هلا مباشرةً  ÉL≈ ©9 $# 

|M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& ، ةأنّ املعنيات بالعبارِة القرآني  û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é&   هن
  . .ٍر هلنالاليت متّ دفع مه

  أي أنّ الفارق بني هذين النوعني هو ذاته الفارق بني العبارِة القرآنية .. 
 û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é&   ةوالعبارِة القرآني !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã .. فالفارق – 

  .. وليس يف جنِس النساء، هو يف حيثياِت املهر–إذاً 
 .. ة فاملعنياتبالعبارة القرآني $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã ، ال 

اُهللا،ينتمني إىل مرتبٍة أقل من غِريهن حالةٌ كاملةٌ من حاالِت ما أحلّه ه فهنتعاىل لنبي ..  



  

٥٤٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρuΒt$ Βt=n3sMô ƒtϑÏ‹Ψã7y ΒÏϑ£$! &rùs$!™u #$!ª ãt=n‹øš   = ٧ × ١٩ = ١٣٣  
 من ،نرى أنّ النص القرآينَّ املُتعلِّق بتحديِد حاالِت ما أحلّه اُهللا تعاىل لنبيه ولذلك 

  .. يتكاملُ مع عبارٍة قُرآنيٍة تصور أحكاماً تتعلّق باملسألِة ذاِتها،املسألِة الكاملِة السابقة
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û© ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u™  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u™ !$ sù r& ª! $# š ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz © ÉL≈ ©9 $# tβ ö y_$ yδ š yè tΒ Zο r& z ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# β r& 

„o¡óFtΖ3Åsyηu$ {s%9ÏÁ|πZ 9©7y ΒÏ⎯ ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎦t 3   ]١١٠٤ = ] ٥٠ : األحزاب  
 ω ‘≅Ïts† šs9 â™!$|¡ÏiΨ9$# .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ£‰t7s? £⎯ÍκÍ5 ô⎯ÏΒ 8l≡uρø—r& öθs9uρ št7yfôãr& £⎯åκß]ó¡ãm 

)Îω Βt$ Βt=n3sMô ƒtϑÏŠΨã7y 3 ρu.x%βt #$!ª ãt=n‘4 .ä≅eÈ «x©ó™& ‘§%ÏŠ7Y$  ]٥٣٠ = ] ٥٢ : األحزاب  
٨٦ × ١٩ = ١٦٣٤ = ٥٣٠ + ١١٠٤  

 ωفاالستثناء ..  Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3  من اآلية الكرمية:  ω ‘≅ Ït s† š s9 â™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

.⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ Iω uρ β r& tΑ £‰ t7 s? £⎯ Íκ Í5 ô⎯ ÏΒ 8l≡ uρ ø— r& öθ s9 uρ š t7 yf ôã r& £⎯ åκ ß] ó¡ ãm ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3 tβ% x. uρ 

ª! $# 4‘ n= tã Èe≅ ä. &™ ó© x« $ Y7Š Ï% §‘ ، هنسبي فهذه العبارة. .ال يعين جنساً من النساِء الاليت سيتم  
  ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3  وتعين نساَءه ،هي بصيغة املاضي وليس املُضارع  . .

  ..فاملسألةُ الكاملةُ داخل هذه اآلية الكرمية
   ω ‘≅ Ït s† š s9 â™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# .⎯ ÏΒ ß‰ ÷è t/ Iω uρ β r& tΑ £‰ t7 s? £⎯ Íκ Í5 ô⎯ ÏΒ 8l≡ uρ ø— r& öθ s9 uρ š t7 yf ôã r& 

mã¡ó]ßκå⎯£   ]١٨ × ١٩ = ٣٤٢=   ]٥٢ :األحزاب  
 ومنهن نساؤه ، ودون استثناء،تعين مجيع النساِء على وجه األرض. .هذه املسألة.. 
. .ة ولذلك تأيت العبارةُ القرآني ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ y7 ãΨŠ Ïϑ tƒ 3  لتستثين نساَءه  الاليت 

فلوال هذا . . من بني جمموعِة النساِء على وجِه األرض،ملك وطأهن ِبعقِد نكاٍح شرعي
 على النيب متاالستثناُء لُحر عليه نساؤه ..  

  ..التاليةوهذه اجلانب من دالالِت ملِْك اليمني نراه يف املسألِة الكاملِة .. 
  * àM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ( |=≈ tG Ï. «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 4 ¨≅ Ïm é& uρ 

Ν ä3 s9 $ ¨Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9≡ sŒ β r& (#θ äó tF ö6 s? Ν ä3 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt ’Χ u ö xî š⎥⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ 4 $ yϑ sù Λ ä⎢ ÷è tG ôϑ tG ó™ $# 



  

٥٤٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

⎯ Ïµ Î/ £⎯ åκ ÷] ÏΒ £⎯ èδθ è?$ t↔ sù  ∅ èδ u‘θ ã_ é& Zπ ŸÒƒ Ì sù 4 Ÿω uρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ yϑŠ Ïù Ο çF ÷ |Ê≡ t s? ⎯ Ïµ Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 

#$9øxÌƒÒŸπÏ 4   ]٦٠ × ١٩ = ١١٤٠ = ] ٢٤ : النساء  
≈ * àMفالعبارة القرآنية ..  oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $#  محرهي ضمن سياٍق قُرآينٍّ ي 

على املتزو جات على وجِه األرض،جاتالعقدطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ املتزوومن ، وهذه العبارةُ م 
  . . كوهنن متزوجاٍت منهم،ضمنهن أزواج املُخاطبني ذه العبارِة القرآنية

 ωوتأيت العبارةُ التاليةُ هلا مباشرةً ..  Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& (  الستثناِء زوجاِت 
 ةاملُخاطبنيجات على وجه األرض،ذه العبارة القرآنيه . . من بني جمموعة املتزومبعىن أن

 إالّ ما ملكتم ،يحرم عليكم مجيع النساِء املُحصناِت إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعي
   فلوال هذه العبارةُ القرآنية ، وهن أزواجكم احمللّالت لكم،وطأهن بعقد نكاٍح شرعي

 ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& (  هج زوجتم على املُتزوحلُر..  
 ωأما ما متّ الذهاب إليه من أنّ العبارةَ القرآنية ..  Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& (   تعين 

 اعتقد أننا بتنا نرى فساده ، فهذا تفسري فاسد،إالّ املتزوجات الاليت يتم سبيهن باحلروب
  ..بأم أعيننا
 من ،ويف بعِض احلاالت تعين عبارةُ ملِك اليمني الذين منلك العلم فيهم والطمأنينةَ.. 

 ال خيتلفون عن األطفال الذين مل يظهروا على عوراِت ،أنهم كشهوٍة وغريزٍة وميٍل للنساء
رب دليٍل ويف املسألِة الكاملِة التاليِة ألك. . وال عن التابعني غِري أويل اإلربةَ من النساء،النساء

  ..على ذلك
 ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 z⎯ ôÒ àÒ øó tƒ ô⎯ ÏΒ £⎯ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& z⎯ ôà x øt s† uρ £⎯ ßγ y_ρ ã èù Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ 

£⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ t yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( t⎦ ø⌠ Î ôØ u‹ ø9 uρ £⎯ Ïδ Ì ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã £⎯ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( Ÿω uρ š⎥⎪ Ï‰ ö7 ãƒ £⎯ ßγ tF t⊥ƒ Î— ω Î) 

 ∅ Îγ ÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ t/# u™ ÷ρ r& Ï™ !$ t/# u™  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï™ !$ oΨ ö/ r&  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& 

£⎯ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û© Í_ t/ £⎯ Îγ Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& £⎯ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ £⎯ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Íρ r& 

š⎥⎫ Ïè Î7≈ −F9 $# Î ö xî ’ Í< 'ρ é& Ïπ t/ ö‘ M} $# z⎯ ÏΒ ÉΑ% y` Ìh9 $# Íρ r& È≅ ø ÏeÜ9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# óΟ s9 (#ρ ã yγ ôà tƒ 4’ n? tã ÏN≡ u‘ öθ tã 

#$9ΨiÏ¡|$!™Ï (     ]٨٩ × ١٩ = ١٦٩١ = ] ٣١ : النور  
وأيضاً يف املسألِة الكاملِة التاليِة بيانٌ هلذا اجلانب مما تعنيه عبارةُ ملِْك اليمني يف . .

  . .كتاِب اِهللا تعاىل



  

٥٤٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 # sŒ Î) uρ £⎯ èδθ ßϑ çG ø9 r' y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡ sù ⎯ ÏΒ Ï™ !# u‘ uρ 5>$ pg Éo 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θ è= à) Ï9 

£⎯ Îγ Î/θ è= è% uρ 4 $ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& .⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ 

&r/t‰´# 4    ]٦٩٩ = ] ٥٣ : األحزاب  
 ω yy$ uΖ ã_ £⎯ Íκ ö n= tã þ’ Îû £⎯ Íκ É″ !$ t/# u™ Iω uρ £⎯ Îγ Í← !$ uΖ ö/ r& Iω uρ £⎯ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z Î) Iω uρ Ï™ !$ uΖ ö/ r& £⎯ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z Î) Iω uρ 

Ï™ !$ oΨ ö/ r& £⎯ Îγ Ï?≡ uθ yz r& Ÿω uρ £⎯ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ Ÿω uρ $ tΒ ôM x6 n= tΒ £⎯ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& 3 t⎦⎫ É) ¨? $# uρ ©! $# 4 χ Î) ©! $# šχ% x. 4’ n? tã 

.ä≅eÈ «x©ó™& ©xγÎ‹‰´#  ]٦٣١ = ] ٥٥ : األحزاب  
٧٠ × ١٩= ١٣٣٠ = ٦٣١ + ٦٩٩  

 # sŒ Î) uρ £⎯ èδθ ßϑ çG ø9 r' y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡ sù ⎯ ÏΒ Ï™ !# u‘ uρ 5>$ pg Éo 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θ è= à) Ï9 

ρu%è=èθ/ÎγÎ⎯£ 4     ]٢٠ × ١٩ = ٣٨٠=   ]٥٣ :األحزاب   
 Ÿωفالعبارة القرآنية ..  uρ $ tΒ ôM x6 n= tΒ £⎯ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& 3 تعين ، هذه املسألِة الكاملة يف 

 كونهم ،الذين متّ الِعلْم والتأكّد والطمأنينةُ بأنهم ال يأيت منهم أذى جتاه أحكاِم هذه املسألة
 فشرط طهارِة القلوب وعدِم اإليذاء الذي حتملُه ،ال ميلَ عندهم للنساِء وال شهوة جتاههن

  ..هذه املسألةُ الكاملة متحقِّق فيهم
  .. نراه يف املسألِة الكاملِة التالية،دليلٌ أكرب على هذا اجلانب من مسألِة ملِك اليمنيو.. 
 $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ãΝ ä3Ρ É‹ ø↔ tG ó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM s3 n= tΒ óΟ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ óΟ s9 (#θ äó è= ö7 tƒ 

zΝ è= çt ø: $# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n= rO ;N≡ § tΒ 4 ⎯ ÏiΒ È≅ ö7 s% Íο 4θ n= |¹ Ì ôf x ø9 $# t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ãè ŸÒ s? Ν ä3 t/$ u‹ ÏO z⎯ ÏiΒ Íο u Îγ ©à9 $# 

.⎯ ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n= |¹ Ï™ !$ t± Ïè ø9 $# 4 ß]≈ n= rO ;N≡ u‘ öθ tã öΝ ä3 ©9 4 š[ ø‹ s9 ö/ ä3 ø‹ n= tæ Ÿω uρ öΝ Îγ øŠ n= tæ 7y$ uΖ ã_ £⎯ èδ y‰ ÷è t/ 4 

šχθ èù≡ §θ sÛ / ä3 ø‹ n= tæ öΝ à6 àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟŠ Å3 ym ∩∈∇∪ # sŒ Î) uρ x n= t/ ã≅≈ x ôÛ F{ $# ãΝ ä3Ζ ÏΒ zΟ è= ßs ø9 $# (#θ çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ u‹ ù= sù $ yϑ Ÿ2 tβ x‹ ø↔ tG ó™ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

%s6ö=ÎγÎΝö 4 .x‹x≡9Ïš ƒã7t⎫iÎ⎦ß #$!ª 9s6àΝö ™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my6ÅŠΟÒ   ]٥٩ – ٥٨ : النور [ = 
١١١ × ١٩ = ٢١٠٩  
 تتم فيه مساواةُ ،فهذا اجلانب مما تعنيه عبارةُ ملِك اليمني يف كتاِب اِهللا تعاىل.. 

 ونرى أنّ األطفالَ الذين مل يبلغوا احلُلم ، مع األطفال الذين مل يبلغوا احلُلم،املتصفني به
بعاً ما عدا ط(  خيرجون من إطار عدم االستئذان ،حينما يتجاوزون مرحلةَ بلوِغ احلُلم

 يف حني أنّ املتصفني ذا اجلانب من ،)املرات الثالث الواردة يف هذه املسألة الكاملة 



  

٥٤٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وهذا يدلّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ ،مسألِة ملِك اليمني ال خيرجونَ من هذا اإلطار
  ..وغريزةٌ وميلٌ للنساء

 يصف الذين ، اِهللا تعاىلوهناك جانب مما تعنيه عبارةُ ملِك اليمني يف كتاِب.. 
 أو ينقصهم الوعي والرشد ، وإدارةُ أنفِسِهم وأحواِلهم بسبِب فقِرهم،ينقصهم تعلم حرفة

 ريثما ، أي حتت رعايِته وإشراِفه، وبالتايل يكونون حتت واليِة إنساٍن آخر،والصالح
  . .يتمكّنونَ من االعتماِد على ذاِتِهم

 ويأمر ، بتزويِج الصاحلني منهم بعد بلوِغِهم الرشد والصالحوهؤالء يأمر اهللا تعاىل.. 
 ففقرهم ال جيعلُ منهم جنساً آخر ال حيق له متلّك حق ،جلّ وعال بعدم متييِزهم عن األيامى

  ..وهذا اجلانب نراه يف املسألِة الكاملِة التالية. .النكاح كباقي البشر
 (#θ ßs Å3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$ t6 Ïã öΝ à6 Í← !$ tΒ Î) uρ 4 β Î) (#θ çΡθ ä3 tƒ u™ !# t s) èù 

ãΝ Îγ ÏΨ øó ãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊂⊄∪ É# Ï ÷è tG ó¡ uŠ ø9 uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβρ ß‰ Åg s† % ·n% s3 ÏΡ 4© ®L ym 

ãΝ åκ u ÏΖ øó ãƒ ª! $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Î# ôÒ sù 3 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) 

æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# ( ρu™u#?èθδèΝ ΒiÏ⎯ Β¨$ΑÉ #$!« #$!©%Ï“ü ™u#?s83äΝö 4   ]٣٣  – ٣٢ : النور [ = 
٦٨ × ١٩ = ١٢٩٢  
اِب اِهللا وكنا قد رأينا أنّ املتصفني ذا اجلانِب مما تعنيه عبارةُ ملِك اليمني يف كت.. 
 وذلك من دالالِت املسألِة ، شأنهم كشأِن غِريِهم يف امتالِك حق عقِد النكاح،تعاىل

  ..الكاملِة التالية داخلَ هذه املسألة
 ρu&rΡ3Åsßθ#( #${Fƒt≈ϑy‘4 ΒÏΖ3äΟó ρu#$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎦t ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏ.ä/ö ρu)ÎΒt$!←Í6àΝö 4  = ٢٢٨ = 
١٢ × ١٩  

⎪⎦ t :والعبارةُ القرآنية..  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) 

öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( Ν èδθ è?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u™ 4 ، ؤكّديف هذه املسألِة الكاملِة ت 
ِة هم املتصفون ذا اجلانِب من دالالِت  فاملعنيون ذه العبارِة القرآني،صحةَ ما نذهب إليه

 بعد امتالِكِهم القدرةَ على ، والذين يريدون اخلروج من حتِت الواليِة املاديِة،ملِك اليمني
 واُهللا تعاىل يأمر بإجابِة طلِبِهم شريطةَ التيقِّن من أنهم أصبحوا ،النفقِة واالعتماِد على الذات



  

٥٤٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ويأمرنا جلّ وعال مبساعدِتهم وإعطاِئِهم من ، وشؤوِن حياِتهمقادرين على إدارِة أنفِسِهم
  ..أمواِلنا اليت آتانا اُهللا تعاىل إياها

فاملعنيون ذه العبارِة القرآنيِة أقرب إىل اليتامى الذين كانوا حتت واليِة إنساٍن .. 
 على إدارِة  ويريدون االنفكاك من هذه الواليِة بعدما أصبحوا قادرين،ريثما يكربوا

  . .شؤوِنِهم بأنفِسهم
 أنهم ال ،واخلصوصيةُ اليت تميز املعنيني ذا اجلانِب من ملِك اليمني عن اليتامى.. 

يف السن غررطُ فيهم الصشتوهم ، كما هو احلالُ يف اليتامى،ي – من – بشكٍل عام أفقر 
ودليلُ ذلك أنَّ اهللاََ تعاىل يأمرنا أن نأتيهم من . .اليتامى حيثُ اليتامى ال يشترطُ فيهم الفقر

 Ν :ماِل اِهللا تعاىل الذي آتانا إياه èδθ è?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u™ 4 ..   
⎪⎦ t : ذهابك قي تفسِري قوِله تعاىل:١٠٢س  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ 

öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( Ν èδθ è?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u™ 4 ، 
على أنّ ابتغاَء الكتاِب املعين هو طلب اخلروِج من حتِت الواليِة املاديِة حني االعتماد 

 وسيده الذي  ونسف مفهوِم املكاتبِة بني العبِد، وتشبيهه مبسألِة اليتامى،على الذات
 والذي يعين عقداً مؤجالً  يعتق يف ، وعِملَت به األمةُ قروناً من الزمن،حتملُه الروايات

مذهبك التفسريي. . ايِتِه اململوك مقابلَ مبلٍغ يوفّيه للماِلك يف اية األجل املُتفَق عليه
وِد تفنيِد فساِد التفسِري التارخيي  ال يقف عند حد، ال بد له من برهاٍن دامغ،هذا

  .  . إنما يتعداه إىل تقدمي احلُجج اليت تضع النقاط على احلروف،فحسب
 ال تدرك أبداً إالّ باخلروج من مستنقِع ،الدالالت احلق آلياِت كتاِب اِهللا تعاىل.. 
 ، كما هي صياغتها اللغوية، وبفهِم دالالِت الكلماِت القرآنيِة واجلمِل القرآنية،التاريخ

 لتحويِله صنماً حيولُ بيننا وبني ،بعيداً عن تأثِري ضغِط املوروِث التارخيي وأبواِق الناعقني
  . .كتاِب اِهللا تعاىل

 تشمئز منها ،فأحكام العبيِد وملِك اليمني اليت حِسبت على اإلسالم وهو منها براء.. 
 وتسيُء لإلسالم احلق الذي أراده اُهللا تعاىل رمحةً ،عقلٌ أو منطق وال يقبلُها ،الفطرةُ النقية

 وينقضها كتاب اهللا تعاىل من ، ال وجود هلا يف كتاِب اِهللا تعاىل،وفوق كُلِّ ذلك. .للعاملني
  ..أساِسها



  

٥٤٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 .. الذي حيملُه يف الديِن احلق ه ال سيبمن كتاِب اِهللا تعاىل أن ربهنحينما ن فنحن
 وأنّ حرمةَ املاِل والِعرض واحلريِة مصانةٌ وال جيوز ، وال استرقاق للبشر،تاب اهللا تعاىلك

 نستطيع االنطالق منها لرؤيِة دالالِت ، نكون بذلك قد فَتحنا آفاقاً جديدة،االعتداَء عليها
على رؤيِة تلك  بعيداً عن فرِض تصوراِت البشِر وأهواِئهم ،هذه العبارِة القرآنيِة وغِريها

  ..الدالالت
⎪⎦ t :لنقارن بني العبارِة القرآنيِة اليت وردت يف سـؤاِلك        ..  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( Ν èδθ è?# u™ uρ ⎯ ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u™ 4  ] ها يف إطاِر مـسألِة  ، وبني اآليِة الكرميِة التالية،] ٣٣ : لنـور  ادالالت اليت تدور 
ابتالِء اليتامى حىت مرحلِة بلوِغِهم واستقالِلِهم وملِكِهم ألمـواِلِهم وإدارِتِهـم لـشؤوِن             

  .. وهي قريبةٌ من تفسِرينا لدالالِت العبارِة القرآنيِة اليت سألت عنها،أنفِسِهم
 (#θ è= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( Ÿω uρ !$ yδθ è= ä. ù' s? $ ]ù# u ó  Î) # ·‘# y‰ Î/ uρ β r& (#ρ ç y9 õ3 tƒ 4 ⎯ tΒ uρ tβ% x. $ |‹ ÏΨ xî ô# Ï ÷è tG ó¡ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ% x. 

#ZÉ)sù ö≅ä.ù'uŠù=sù Å∃ρá÷èyϑø9$$Î/ 4 #sŒÎ*sù öΝçF÷èsùyŠ öΝÍκös9Î) öΝçλm;≡uθøΒr& (#ρß‰Íκô−r'sù öΝÍκön=tæ 4 4‘xx.uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym    
  .] ٦ :  النساء[                                                                                    

⎪⎦ tالعبارةُ القرآنية   ..  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# ،   أولئك الذين   – كما قُلنا    – تصف 
 وذلك بعد أن بلغـوا مرحلـةَ إدارِة         ،يبتغونَ االنفكاك من الواليِة املاديِة اليت كانوا تحتها       

وهذا يقابلُه بلوغُ اليتامى مرحلةَ     . .أنفُِسهم واالعتماِد على ذاِتهم دونَ احلاجِة لتلك الوالية       
 وهـذا مـا   ، حيثُ تدفَع إليهم أموالُهم بعدما أصبحوا قادرين على إدارِة أنفُِسهم    ،نكاحال

©# تصوره العبارةُ القرآنية     ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ..       ٍّةَ لكلولذلك نرى أنّ القيمةَ العددي 
  . . اُألخرىمن هاتني العبارتني القرآنيتني مساويةٌ للقيمِة العدديِة للعبارِة

 myL¨©# )ÎŒs# /t=nóäθ#( #$9ΖiÏ3s%yy   =١٢٨  
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒt6öGtóäθβt #$9ø3ÅGt≈=|   =١٢٨  

©# ولو أخذنا العبارةَ القرآنية ..  ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $#  دفَعحيثُ املرحلةُ اليت ت 
 لرأينا أنها تتكاملُ مع العبارِة ،يتيماً وخيرج من حتِت الوصايِة كونه ،فيها أموالُ اليتيِم له

⎪⎦ tالقرآنية  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ، اُهللا حيثُ يأمر 



  

٥٤٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

تعاىل خبروِج اململوِك بالواليِة والوصايِة من تلك الوالية بعد بلوِغه مرحلةَ إدارِة شؤونه 
ولذلك نرى أنّ هاتني العبارتني القرآنيتني تتكامالن يف معياِر . .ِه على ذاِته واعتماِد،بنفسه

  ..معجزِة إحدى الكُبر
 myL¨©# )ÎŒs# /t=nóäθ#( #$9ΖiÏ3s%yy   =١٢٨  
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒt6öGtóäθβt #$9ø3ÅGt≈=| ΒÏϑ£$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝö ùs3s%?Ï7çθδèΝö    =٢٥٢  

٢٠×  ١٩ = ٣٨٠ = ٢٥٢ + ١٢٨  
⎪⎦ tولو أخذنا العبارةَ القرآنية ..  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 

öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù  ه حىت كلمة ،من هذه املسألِة الكاملةلرأينا أن  Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& :   
 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ö،  ذه الواليِة حىت اململوك تصف

 ، وقبلَ خروِجه مباشرةً من حتِت الواليِة اليت يريد اخلروج منها،مرحلِة اعتماِدِه على ذاِته
 وهذا ما ،وهذا يقابله يف مسألِة اليتامى مرحلةَ بلوِغ اليتيِم رشده قبل دفِْع أمواِله إليه

 (#θ :تصوره العبارةُ القرآنية è= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ 

# Y‰ ô© â‘ .. رعجزِة إحدى الكُبتني يف معيار مولذلك نرى تكاملَ هاتني العبارتني القرآني..  
 ρu#$/öGt=èθ#( #$9øŠuGt≈ϑy’4 myL¨©# )ÎŒs# /t=nóäθ#( #$9ΖiÏ3s%yy ùs*Îβ÷ ™u#Σn¡ó⎢äΛ ΒiÏ]÷κåΝö ‘â©ô‰Y#   =٣٠٢  
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒt6öGtóäθβt #$9ø3ÅGt≈=| ΒÏϑ£$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝö ö  =١٩٢  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ١٩٢ + ٣٠٢  
 öΝوالعبارةُ القرآنيةُ   ..  çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( ،     عنها ال حتمـلُ    ،يف العبارِة اليت سألت 

م قدرةً وقوةً على الكسب من أجل دفِع ما متّت املُكاتبـةُ             علمتم هل  :التفسري التارخيي وهو  
عِلمتم (  فلو كان األمر كذلك لكان من األوىل أنْ تِرد هذه العبارةُ القرآنيةُ بالصيغة            ..عليه
 ملَ ) لَهدب öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù ..  

 öΝفالعبارةُ القرآنية ..  çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz (  تع والصالح م يف كينونِتِهم الرشدتِلمين ع
   وهذا يقابلُ متاماً العبارةَ القرآنيةَ ،والوعي والقدرةَ على إدارِة الذات واالعتماِد عليها

 Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘ ِة تتجلّى . . يف مسألِة اليتامىولذلك نرى عضمةَ الصياغِة القرآني
ِم العدديتنييف تساوي الِقيِة بني هاتني العبارتني القرآني.   .  

 ™u#Σn¡ó⎢äΛ ΒiÏ]÷κåΝö ‘â©ô‰Y#   =٩٨  



  

٥٥٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# (   =٩٨  
 هو الرشد والصالح واالعتماد ،فاخلري الذي يريد اُهللا تعاىل منا أنْ نعلمه يف هؤالء.. 

 وهذا مما كرم اُهللا تعاىل ، ومستقبِلِهم وليس االعتداَء على حرياِتِهم وجهِدِهم،على الذات
 فأي كرامٍة لبين آدم يمكُننا أنْ نتصورها حينما يكونُ جهده ومستقبلُه ،به بين آدم

 يف التوازن بني العبارتني القرآنيتني نقرؤهوهذا ما . .!!وكرامته وحريته بيِد اآلخرين ؟
  . .التاليتني

 )Îβ÷ æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# (   ]١٠٢=   ]٣٣ :النور  
 * ρu9s)s‰ô .x§ΒøΨo$ /t_Í©û ™u#ŠyΠt   ]١٠٢ = ] ٧٠ : اإلسراء  

⎪⎦ tوالعبارةُ القرآنية ..  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) 

öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( ، ُة–ابِلها مع مسألِة اليتامى  يف تق– تتكاملمع العبارِة القرآني   
  (#θ è= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) 

öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( ،بإخراِج من كان حتت الوصايِة املاد إهلي ة فكال العبارتني أمرمن تلك ،ي 
 ولذلك تتكامل ، أم من اليتامى، سواٌء من املوصوفني ذا اجلانب من ملِك اليمني،الوصايِة

  . .هاتان العبارتان يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒt6öGtóäθβt #$9ø3ÅGt≈=| ΒÏϑ£$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝö ùs3s%?Ï7çθδèΝö )Îβ÷ æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# (   =٣٥٤  
 (#θ è= tG ö/ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# #© ¨L ym # sŒ Î) (#θ äó n= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) 

&rΒøθu≡;mλçΝö (   = ٤٠٦  
٤٠ × ١٩ = ٧٦٠ = ٤٠٦ + ٣٥٤  

⎪⎦ t :العبارةُ القرآنية. .إذاً..  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 

öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( ،من هذه  ت االنفكاك من يود نهى عن عدِم فك
 ، حني التأكّد من رشِدِه وصالِحِه وقدرِتِه على إدارِة شؤونه واعتماِدِه على ذاِته،الوالية

 مع األمِر اإلهلي بدفِْع أمواِل اليتامى إليهم وعدِم –مى  بالنسبِة ملسألِة اليتا–وهذا يتكاملُ 
  ..اإلشهاِد عليهم حني دفِع أمواِلِهم إليهممع األمِر بأكِلها و



  

٥٥١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( Ÿω uρ !$ yδθ è= ä. ù' s? $ ]ù# u ó  Î) # ·‘# y‰ Î/ uρ β r& (#ρ ç y9 õ3 tƒ 4 ⎯ tΒ uρ tβ% x. $ |‹ ÏΨ xî 

ô# Ï ÷è tG ó¡ uŠ ù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ% x. # Z É) sù ö≅ ä. ù' uŠ ù= sù Å∃ρ á ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 4 # sŒ Î* sù öΝ çF ÷è sù yŠ öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& (#ρ ß‰ Íκ ô− r' sù 

æt=nöκÍΝö 4 ρu.xx‘4 /Î$$!« my¡ÅŠ7Y$  = ٩٠٠  
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒt6öGtóäθβt #$9ø3ÅGt≈=| ΒÏϑ£$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝö ùs3s%?Ï7çθδèΝö )Îβ÷ æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# (   =٣٥٤  

٦٦ × ١٩ = ١٢٥٤ = ٣٥٤ + ٩٠٠  
⎪⎦ tولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية ..  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 

öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz ( ،من يأكلُ أ ن مصريبيموالَ  تتوازنُ مع آيٍة كرمية ت
  ..اليتامى
 ρu#$!©%Ï⎪⎦t ƒt6öGtóäθβt #$9ø3ÅGt≈=| ΒÏϑ£$ Βt=n3sMô &rƒ÷ϑy≈Ζã3äΝö ùs3s%?Ï7çθδèΝö )Îβ÷ æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# (  = ٣٥٤  
 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ è= à2 ù' tƒ tΑ≡ uθ øΒ r& 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $ ¸ϑ ù= àß $ yϑ ¯Ρ Î) tβθ è= à2 ù' tƒ ’ Îû öΝ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ # Y‘$ tΡ ( 

ρu™y‹uÁó=nθöχš ™yèÏZ#  ]٣٥٤ = ] ١٠ : النساء  
 حينما ،فَعدم إخراِج املوصوفني ذا اجلانب من ملِك اليمني من حتت الوصاية. .

  . . يوازي أكلَ ماِل اليتيم ظُلماً،يبتغونَ ذلك
 öΝإذاً العبارة القرآنية ..  èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ Ïù # Z ö yz (  ُقابِلها  يف ت– تتكامل

#)  مع العبارِة القرآنية –مع مسألِة اليتامى  þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( ، ففي كال احلالتني 
  ..أمر إهلي بإخراِج من يريد االنفكاك من حتِت الوصاية

 ùs3s%?Ï7çθδèΝö )Îβ÷ æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# (    =١٦٢  
 ùs$$Š÷ùsèãθþ#( )Î9söκÍΝö &rΒøθu≡;mλçΝö (    =١٠٤  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ١٠٤ + ١٦٢  
 بعد ،ولذلك فإخراج من يريد االنفكاك من حتت وصايِة هذا اجلانب من ملك اليمني.. 

 ، وإعطاؤه من ماِل اِهللا تعاىل الذي آتاه لنا،ِعلِْم رشدِه وصالِحه وقدرِته يف االعتماِد على ذاِته
 مع دفِع أمواِل اليتيِم إليه بعد ِعلِْم رشِده –ه املسألِة مع مسألِة اليتامى  يف تقابل هذ–يتكاملُ 

  ..وهذا ما يتجلّى يف تكامِل الِقيِم العددية بني العبارتني القرآنيتني التاليتني. .وعدِم أكِلها
 ùs3s%?Ï7çθδèΝö )Îβ÷ æt=ÎϑôGçΝö ùÏκÍΝö zyöZ# ( ρu™u#?èθδèΝ ΒiÏ⎯ Β$̈ΑÉ #$!« #$!©%Ï“ü ™u#?s83äΝö 4  = ٢٧٩  



  

٥٥٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ÷β Î* sù Λ ä⎢ ó¡ nΣ# u™ öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ ô© â‘ (# þθ ãè sù ÷Š $$ sù öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλ m;≡ uθ øΒ r& ( Ÿω uρ !$ yδθ è= ä. ù' s? $ ]ù# u ó  Î) # ·‘# y‰ Î/ uρ β r& 

ƒt3õ9yçρ#(  = ٣٨٦  
٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ٣٨٦ + ٢٧٩  

 من تكامِل العباراِت ،بر وما يتجلّى يف معجزِة إحدى الكُ،بعد هذا البيان القرآينّ.. 
 وما يتجلّى يف معجزِة ،القرآنية بني مسألِة هذا اجلانِب من ملك اليمني ومسألِة اليتامى

بعد كُلّ . .تساوي الِقيِم العدديِة للعباراِت القرآنيِة املتوازنِة يف املعىن والدالالِت كما رأينا
 ويضع النقاطَ ،ِري التارخيي ملسألِة ملِك اليمنينرى برهاناً دامغاً يظِْهر فساد التفس. .ذلك

  .. وذكرى ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شِهيد،على احلروف
 ،كيف نوفّق بني ما ذَهبت إليه. . مع كُلِّ ما قدمت من الرباهني واألدلّة:١٠٣س 

 & !#sŒÎ*sù £⎯ÅÁômé& ÷βÎ*sù š⎥÷⎫s?r :بِة املُحصنِة يف قوِله تعاىلوبني كوِن عقوبِة اململوكِة نصف عقو

7πt±Ås≈xÎ/ £⎯Íκön=yèsù ß#óÁÏΡ $tΒ ’n?tã ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# š∅ÏΒ É>#x‹yèø9$# 4    ]؟ ]٢٥ :النساء !!..  
 وبني عطِْف اململوكات ملك ميني على األزواج ،وكيف نوفِّق بني ما ذهبت إليه.. 
⎪⎦ t :تعاىليف قوِله  Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ 

öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$ yè ø9 $#    
 العطْف وجود نوعني متمايزين من النساِء بالنسبِة  أال يؤكِّد هذا،؟  ]٧ – ٥ :املؤمنون[ 

  ..!!!لعقِد النكاح ؟ 
كيف تفسر لنا كونَ نكِح اململوكة ملك ميني مشروطاً بعدِم استطاعِة نكِْح .. 

  ⎯tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ωöθsÛ βr& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# : يقولُ تعاىل،احملصناِت املؤمنات

ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# ⎯Ïϑsù $̈Β ôMs3n=tΒ Νä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& ⎯ÏiΒ ãΝä3ÏG≈uŠtGsù ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$# 4    ]؟  ]٢٥ :النساء!!!..  
 وهي ،لإلجابِة على هذه االستفسارات ال بد من توضيِح حقيقٍة قرآنية متَّ تغييبها.. 

  :أنّ عقد النكاِح يف القرآِن الكرِمي يتكونُ من نوعني اثنني
• ة. .لالنوع األوصف بالزوجيأي بالتماثل يف العقيدة بني طريفِّ عقِد ،يت 
 وأنّ املرأةَ زوج ،)مبعىن أنه مماثلٌ هلا يف العقيدة (  أي أنّ الرجلَ زوج للمرأِة ،النكاح
 وتسمى ،وحني ذلك تسمى املرأةُ زوج الرجل. .)مبعىن أنها مماثلةٌ له يف العقيدة ( للرجل 

فصفةُ الزوجيِة ال . . كامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السالم،الوقت ذاتهامرأته يف 



  

٥٥٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 فكلمةُ زوج ،وكلُّ ذلك من منظار االقتران بعقد نكاح. .تلغي كونَ الزوجِة امرأةً لزوجها
  ..  دالالتها واسعةٌ تتجاوز الساحةَ اليت نلقي الضوَء عليها– يف القرآن الكرمي –

 وبالتايل يتصف بعدِم التماثِل يف العقيدة بني ، ال يتصف بالزوجية..النوع الثاين •
. . إنما تسمى امرأته فقط، وحني ذلك ال تسمى املرأةُ زوج الرجل،طريف عقد النكاح

 من –وحني ذلك يسمى هذا العقد . . من منظاِر االقتراِن بعقِد ِنكاح– أيضاً –وذلك 
 دونَ حتقِّق الزوجيِة ، مبعىن أنه عقْد نكاٍح ِلملِْك الوطأ، ملِك ميني عقَْد نكاِح–هذا املنظار 

  ..من تناظٍر ومتاثٍل يف العقيدة
 .. وامرأةُ ِفرعون، امرأةُ نوٍح وامرأةُ لوٍط عليهما السالم،ومثال ذلك.. 
 šU u ŸÑ ª! $# Wξ sV tΒ š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã x x. |N r& t øΒ $# 8yθ çΡ |N r& t øΒ $# uρ 7Þθ ä9 ( $ tF tΡ% Ÿ2 |M øt rB 

È⎦ ø⎪ y‰ ö6 tã ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã È⎦ ÷⎫ ys Î=≈ |¹ $ yϑ èδ$ tF tΡ$ y⇐ sù óΟ n= sù $ uŠ ÏΖ øó ãƒ $ uΚ åκ ÷] tã š∅ ÏΒ «! $# $ \↔ øŠ x© Ÿ≅‹ Ï% uρ Ÿξ äz ÷Š $# 

u‘$ ¨Ζ9 $# yì tΒ t⎦, Î# Åz≡ £‰9 $# ∩⊇⊃∪ šU u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sV tΒ š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u™ |N r& t øΒ $# šχ öθ tã ö Ïù øŒ Î) ôM s9$ s% 

Éb> u‘ È⎦ ø⌠ $# ’ Í< x8 y‰Ψ Ïã $ \F ÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# © Í_ Ång wΥ uρ ⎯ ÏΒ šχ öθ tã ö Ïù ⎯ Ï& Î# yϑ tã uρ © Í_ Ång wΥ uρ š∅ ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#  ]١١ – ١٠ :  التحرمي [.  
 |Nاُهللا تعاىل يقول    ..  r& t øΒ $# 8yθ çΡ |N r& t øΒ $# uρ 7Þθ ä9 (        ويقول جـلّ وعـال |N r& t øΒ $# 

šχ öθ tã ö Ïù ،    وٍح وزوجةَ لُوٍط      ( ومل يقلنَ    (  ومل يقل    ،) زوجةَ نـوعإذاً. .)زوجةَ ِفر. .
 بينما ورود كلمِة امرأة ليس دليالً علـى         ،ورود كلمِة زوجة يشري إىل التماثل يف العقيدة       

  .. أو على التماثل،عدم التماثل يف العقيدة
  ..وِص القرآنيِة التالية حينما ننظر ِبعمٍق إىل النص،وتتجلّى هذه احلقيقة أمام أعيننا

 àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $pκtΞθè=äzô‰tƒ ⎯tΒuρ yxn=|¹ ô⎯ÏΒ öΝÍκÉ″!$t/#u™ öΝÎγÅ_≡uρø—r&uρ öΝÍκÉJ≈−ƒÍh‘èŒuρ (  ]٢٣ :  الرعد [.   

 öΛ èε ö/ àS ã_≡ uρ ø— r& uρ ’ Îû @≅≈ n= Ïß ’ n? tã Å7 Í← !# u‘ F{ $# tβθ ä↔ Å3 §G ãΒ  ]٥٦ :  يـس [.   
 * (#ρ ç à³ ôm $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ çΗ s> sß öΝ ßγ y_≡ uρ ø— r& uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ∩⊄⊄∪ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

öΝ èδρ ß‰ ÷δ $$ sù 4’ n< Î) ÅÞ≡ u ÅÀ ËΛ⎧ Ås pg ø: $#  ]٢٣ – ٢٢ :  الصافات [.   
 (#θ è= äz ÷Š $# sπ ¨Ψ yf ø9 $# óΟ çFΡ r& ö/ ä3 ã_≡ uρ ø— r& uρ šχρ ç y9 øt éB  ]٧٠ :  الزخرف [.   

  ..شكٍل جلي يف النص القرآينِّ التايل نرامها ب،وهذان النوعان لعقِد النكاح.. 



  

٥٥٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& 

öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$ yè ø9 $#     

  . ]٧ – ٥ : املؤمنون[                                                                               

 ..       لِك اليمني على األزواِج يف هذا النصم قِْد النكـاح      ،فعطفع ِلنوعي طْفهو ع ، 
  ..من منظاِر التماثِل يف العقيدِة وعدِمِه بني طريف هذا العقد

 نراه يتجلّى يف املـسألِة      ،ِك الوطِأ الذي يسمى عقد ملِْك ميٍني كما قُلنا        وعقْد ملْ .. 
  .. وضمن شروط، إالّ عند الضرورة، حيث يأمر اهللا تعاىل باالبتعاِد عنه،الكاملِة التالية
 ⎯tΒ uρ öΝ ©9 ôìÏÜ tG ó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθsÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯Ïϑ sù $̈Β ôM s3 n= tΒ 

Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& ⎯ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& Ν ä3 ÏΖ≈ yϑƒÎ* Î/ 4 Ν ä3 àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù÷èt/ 4 £⎯èδθßsÅ3Ρ $$sù 

ÈβøŒ Î* Î/ £⎯ÎγÎ= ÷δ r&  ∅èδθè?# u™ uρ £⎯èδ u‘θã_é& Å∃ρá ÷èyϑ ø9 $$Î/ BM≈ oΨ |Áøt èΧ u ö xî ;M≈ ysÏ≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ÅV≡x‹ Ï‚−G ãΒ 

5β# y‰ ÷{ r& 4 !# sŒ Î* sù £⎯ÅÁômé& ÷βÎ* sù š⎥÷⎫s? r& 7πt± Ås≈ x Î/ £⎯Íκ ö n= yèsù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# š∅ÏΒ 

É># x‹ yèø9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ ô⎯yϑ Ï9 }‘Ï± yz |M uΖ yèø9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 βr& uρ (#ρç É9 óÁs? × ö yz öΝ ä3 ©9 3 ª! $# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊄∈∪ 

ß‰ƒÌ ãƒ ª! $# t⎦ Îi⎫t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒÏ‰ öη tƒuρ z⎯oΨ ß™ z⎯ƒÏ% ©! $# ⎯ÏΒ öΝ à6 Î= ö6s% z>θçG tƒuρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄∉∪ ª! $# uρ ß‰ƒÌ ãƒ βr& z>θçG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ƒÌ ãƒuρ š⎥⎪Ï% ©! $# tβθãèÎ7 −G tƒ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# βr& (#θè=Š ÏÿsC 

ΒtŠøξ ̧ãtàÏŠϑV$  ]١٤٠ × ١٩ = ٢٦٦٠ = ] ٢٧ – ٢٥ : النساء  
ه املسألِة الكاملِة أنّ اهللا تعاىل يشترطُ لنكِح الفتياِت املؤمنات من هذا ما نراه يف هذ.. 

. . يشترطُ عدم االستطاعِة من نكِْح املُحصناِت املؤمنات،اجلانِب من مسألِة ملك اليمني
⎯ فتطبيق أحكاِم  العبارة القرآنية  Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ 

ãΝ n= ôã r& Ν ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 £⎯ èδθ ßs Å3Ρ $$ sù Èβ øŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Î= ÷δ r&  ∅ èδθ è?# u™ uρ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 

Å∃ρ á ÷è yϑ ø9 $$ Î/ BM≈ oΨ |Á øt èΧ u ö xî ;M≈ ys Ï≈ |¡ ãΒ Ÿω uρ ÅV≡ x‹ Ï‚ −G ãΒ 5β# y‰ ÷{ r& 4  ال يكونُ إالّ بتحقّق 
⎯ الشرط  tΒ uρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ..   
 ωوكلمةُ ..  öθ sÛ  يف عبارة الشرط  ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ 

ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ةنا التارخييتفاسري ي كما ذهبتليست حمصورةً باجلانب املاد ، 
 دوجإىل فُقِْر طالِب النكاحفال ي شريالقرآينِّ ما ي فقوله تعاىل ،يف هذا النص   ∅ èδθ è?# u™ uρ 

£⎯ èδ u‘θ ã_ é& Å∃ρ á ÷è yϑ ø9 $$ Î/ املال النكاح ميتلك أنّ طالب نبيشرٍط آخر هو . . ي ووجود



  

٥٥٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 y7اخلوف من الضرر والوقوع يف اخلطيئة  Ï9≡ sŒ ô⎯ yϑ Ï9 }‘ Ï± yz |M uΖ yè ø9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 ..  كْموح
 β :اِهللا تعاىل بأنَّ الصرب على عدِم النكاِح أوىل من نكِح هذا النوِع من ملِك اليمني r& uρ 

(#ρçÉ9óÁs? ×öyz öΝä3©9 3 ..  إضافةً إىل قوِله تعاىل ª!$#uρ ãΝn=ôãr& Νä3ÏΖ≈yϑƒÎ*Î/ 4 Νä3àÒ÷èt/ .⎯ÏiΒ <Ù÷èt/ 4 .. 
 اهللا تعاىل  فليس من املعقوِل أنْ يضع،ق بالعقيدِة وليس بامتالِك املالكُلُّ ذلك يؤكِّد أنّ املسألةَ تتعلَّ

  ..كُلَّ هذه االشتراطات إلبعاِد الرجاِل عن نكِْح امرأٍة بسبِب فُقِرها وحالِتها املادية
  ⎯tΒuρ öΝ©9 ôìÏÜtGó¡o„ öΝä3ΖÏΒ »ωöθsÛ βr& yxÅ6Ζtƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#  :إذاً الشرط.. 

 حيث اإلحصانُ املعين يف ،هو عدم االستطاعِة يف تناوِل املُراد من نكح املُحصنات املؤمنات
 نكِح  من مل يستطع منكم القدرةَ على:مبعىن. .هذه املسألِة الكاملِة هو إحصانُ إسالم
 وقع  فال بأس أن ينكح ِمما،من ال يستطيع ذلك. .املسلماِت املؤمنات لسبٍب من األسباب

⎯ . .حتت استطاعته وإشراِفه وعلِمه من الفتيات املؤمنات Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ 

ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ..  
ويف املسألِة الكاملِة التالية بيانٌ إهلي بتحديد انتماء من يسمح نكْحها من غِري .. 
  ..املُسلمات
 tΠ öθ u‹ ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ( ãΠ$ yè sÛ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3 ©9 öΝ ä3 ãΒ$ yè sÛ uρ @≅ Ïm 

öΝ çλ °; ( àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% !# sŒ Î) 

£⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt èΧ u ö xî t⎦⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ Ÿω uρ ü“ É‹ Ï‚ −G ãΒ 5β# y‰ ÷{ r& 3 ⎯ tΒ uρ ö à õ3 tƒ 

/Î$$}MƒΚu≈⎯Ç ùs)s‰ô my6ÎÝx ãtϑy#é&ã… ρuδèθu ûÎ’ #$ψFzÅtοÍ ΒÏ⎯z #$:øƒs≈£ÅÎƒ⎯z   ]١٣٨٧ = ] ٥ : املائدة = 
٧٣ × ١٩  

  كخياٍر يف حاِل عدِم،املعنيات يف جواِب الشرِط هن الكتابيات حصراً. .إذاً.. 
  ..االستطاعِة من القدرة على تناوِل نكِح املسلماِت املُحصناِت إحصان إسالم

⎯ والعبارةُ القرآنية ..  ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ،حتت : تعين كن ويسعنيمن الاليت يتحر 
©  فكلمةُ. . حبيث تِقفُون على حقيقِتهن،ِعلِْمكُم ورؤيِتكم وإشراِفكم \L sù  – يف القرآن 

  ..ين الساعي واملتحرك يف مسألٍة ما تع–الكرمي 
 (#θ ä9$ s% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ © \L sù öΝ èδ ã ä. õ‹ tƒ ãΑ$ s) ãƒ ÿ… ã& s! ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î)   ]٦٠ : األنبياء [.  



  

٥٥٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 إنما هو متحرك وساٍع يف سبيِل ،من البشر ليس عبداً ألحد ،فإبراهيم عليه السالم.. 
  ..البحِث عن احلقيقة

 ألنم سعوا ، إنما وصفوا ذه الكلمة، الكهفوالفتيةُ املذكورون يف سورِة.. 
  ..وحتركوا يف سبيِل البحِث عن احلقيقة

 ß⎯ øt ªΥ È à) tΡ y7 ø‹ n= tã Ν èδ r' t7 tΡ Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) îπ u‹ ÷F Ïù (#θ ãΖ tΒ# u™ óΟ Îγ În/ t Î/ óΟ ßγ≈ tΡ ÷Š Î— uρ “ W‰ èδ   
  . ]١٣ :الكهف [                                                                          

 فإنها تعين الساعي ، إىل إنساٍن آخر،وحينما تضاف كلمةُ فىت اليت تصف إنساناً ما.. 
  ..واملتحرك حتت ِعلِْم هذا اآلخر وإشراِفه

 * tΑ$ s% uρ ×ο uθ ó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ßN r& t øΒ $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t è? $ yγ9 tG sù ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ ( ô‰ s% $ yγ x tó x© 

$ ‰7 ãm ( $ ¯Ρ Î) $ yγ1 u t∴ s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê & ⎦⎫ Î7 •Β  ]٣٠ : يوسف [.   
 tΑ$ s% uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ ÷G Ï Ï9 (#θ è= yè ô_ $# öΝ åκ tJ yè≈ ŸÒ Î/ ’ Îû öΝ Ïλ Î;% tn Í‘ óΟ ßγ ¯= yè s9 !$ pκ tΞθ èù Ì ÷è tƒ # sŒ Î) (# þθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) 

óΟ Îγ Î= ÷δ r& óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ ãè Å_ ö tƒ  ]٦٢ : يوسف [.   
 $ £ϑ n= sù # y— uρ% y` tΑ$ s% çµ9 tF x Ï9 $ oΨ Ï?# u™ $ tΡ u™ !# y‰ xî ô‰ s) s9 $ uΖŠ É) s9 ⎯ ÏΒ $ tΡ Ì x y™ # x‹≈ yδ $ Y7 |Á tΡ    

  . ] ٦٢ : الكهف[                                                                                  

 Νوبالتايل فكلمة ..  ä3 ÏG≈ uŠ tG sù  كن حتت رعايِتكُم تعين الاليت يسعني ويتحر
  ..يقولُ تعاىل. .وإشراِفكُم وعلِمكُم وتربيِتكُم

 Ÿωuρ (#θèδÌõ3è? öΝä3ÏG≈uŠtGsù ’n?tã Ï™!$tóÎ7ø9$# ÷βÎ) tβ÷Šu‘r& $YΨÁptrB (#θäótGö;tGÏj9 uÚttã Íο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# 4   
  .] ٣٣ : النور[                                                                              

⎯ فالعبارةُ القرآنية . .وعلى هذا..  ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ، يف املسألِة اليت حنن بصدد 
 وحبيث تعرفون ، من الاليت يتحركن يف اتمِع حتت ِعلِمكُم ومشاهدِتكُم:دراستها تعين

 –وهن . .ِتكُم هلنؤيأخالقَهن وحقيقتهن من خالِل ِعلِْمكُم بسعيهن حتت إشراِفكُم ور
≈ àM : احملصنات من الذين أوتوا الكتاب–كما قلنا  oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% ،بعقد ِنكاٍح شرعي اُهللا تعاىل االرتباطَ معهن ولذلك نرى أنّ ، الاليت أباح 
  ..اِر معجزِة إحدى الكُبرهاتني العبارتني القرآنيتني تتكامالن يف معي

 ΒiÏ⎯ ùsGtŠu≈GÏ3äΝã   =٦٢  



  

٥٥٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu#$QùRçsóÁ|Ψo≈Mà ΒÏ⎯z #$!©%Ï⎪⎦t &éρ?èθ#( #$9ø3ÅGt≈=| ΒÏ⎯ %s6ö=Î3äΝö   =٢٠٤  
١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ٢٠٤ + ٦٢  

⎯ ويف التكامل بني العبارِة القرآنية ..  Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& Ν ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4   من املسألِة اليت حنن بصدِد
≈ àM مع العبارِة القرآنيِة من املسألِة الثانية ،دراسِتها oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# 

⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% !# sŒ Î) £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt èΧ u ö xî t⎦⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ Ÿω uρ ü“ É‹ Ï‚ −G ãΒ 5β# y‰ ÷{ r& 3 ، 
يف هذا التكامل دليلٌ إضايفٌّ . .واليت تحدد انتماَء من يسمح بنكِحها من غِري املسلمات

  . .على صحِة ما نذهب إليه
 àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% !# sŒ Î) £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 

ΧètøÁÅΨÏ⎫⎦t îxöu Βã¡|≈ÏsÅ⎫⎦t ρuωŸ ΒãG−‚Ï‹É“ü &r{÷‰y#β5 3   ]٥٧٧ = ] ٥ : املائدة  
 ⎯ Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& Ν ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Ν ä3 àÒ ÷è t/ 

ΒiÏ⎯. /tè÷Ù< 4    ]٣٥٤ = ] ٢٥ :ء النسا  
٤٩ × ١٩ = ٩٣١ = ٣٥٤ + ٥٧٧  

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف التكامِل بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
Ν ä3 àÒ ÷è t/  .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ 4 £⎯ èδθ ßs Å3Ρ $$ sù Èβ øŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Î= ÷δ r&  ∅ èδθ è?# u™ uρ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& Å∃ρ á ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

ΧètøÁ|Ψo≈MB îxöu Βã¡|≈Ïsy≈M; ρuωŸ ΒãG−‚Ï‹x≡VÅ &r{÷‰y#β5 4   ]٦٢٠ =  ]٢٥ :النساء  
 àM≈ oΨ |Á ós çR ùQ $# uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î= ö6 s% !# sŒ Î) £⎯ èδθ ßϑ çF ÷ s?# u™ £⎯ èδ u‘θ ã_ é& 

ΧètøÁÅΨÏ⎫⎦t îxöu Βã¡|≈ÏsÅ⎫⎦t ρuωŸ ΒãG−‚Ï‹É“ü &r{÷‰y#β5 3    ]٥٧٧ =  ]٥ :املائدة  
٦٣×  ١٩ = ١١٩٧ = ٥٧٧ + ٦٢٠  

⎪⎦ t : القرآين النصولذلك يف..  Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ω Î) #’ n? tã 

öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 

ãΝ èδ tβρ ßŠ$ yè ø9 $#  ، تني كتاب اهللا تعاىلوالذي يرد يفاملؤمنون(  يف سوريت ، مر(    
اآليتنيأنّ  نرى ..) املعارج( و:  ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî 

š⎥⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/ $# u™ !# u‘ uρ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβρ ßŠ$ yè ø9 $# ،لقيان الضعلى نوعي وء  ت
 عقد – كما قُلنا –ومها  ..الذي على املؤمن أالَّ يبتغي وراءمهاعقد النكاح الشرعي 



  

٥٥٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، وجوِد هذا التناظر حني عدم، وعقد ملِك ميني،يدة حني وجوِد التناظِر يف العق،زوجية
   ..مع ركين الشرط يف املسألِة الكاملِة اليت حنن بصدِد دراستهاوبالتايل تتكامالن 

 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ⎯ Ïϑ sù $ ¨Β 

ôM s3 n= tΒ Ν ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ ãΝ n= ôã r& Ν ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î* Î/ 4 Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/   

  ٦٢٩ =  ]٢٥ :النساء[ 
 ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî š⎥⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/ $# 

ρu‘u#!™u Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øèy$Šßρβt    ]٤٣٦=   ]٧ – ٦ :املؤمنون  
 ω Î) #’ n? tã óΟ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ åκ ¨Ξ Î* sù ç ö xî t⎦⎫ ÏΒθ è= tΒ ∩⊂⊃∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/ $# u™ !# u‘ uρ 

Œs≡9Ï7y ùs'éρ'9s≈¯×Í7y φè/ç #$9øèy$Šßρβt   ]٤٣٦ =  ]٣١ – ٣٠ :املعارج  
٧٩ × ١٩ = ١٥٠١ = ٤٣٦ + ٤٣٦ + ٦٢٩  

 وبأنّ ،ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه يف بياِننا هلذا النوِع من مسألِة ملِك اليمني.. 
 مما ، املُسلمةٍط أمهُّها عدم االستطاعِة من تناوِل نكِحخيار نكِْح الكتابيِة مشروطٌ بشرو

 ρ هو العطف بكلمة ،يؤكّد ذلك r&  دون العطف باحلرف  ) ة ) ويف العبارة القرآني  
 ω Î) #’ n? tã öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r&  . .  

كَح العبدةُ دونَ أي شرٍط وذلك جبمِعها  وبأنه تن،ولو كان األمر كما فُسر تارخيياً.. 
 لو كان األمر كذلك لتم العطف بني األزواِج وهذا النوِع من ملك ،مع احلرِة كما زعم

 ρوليس بالكلمة ) و ( اليمني باحلرف  r& ..ة على الشكلهذه العبارة القرآني أي ألتت : 
 ) اِجِهمولَى أَزِإلَّا عولَكَتا مم  مهانمأَي (..  

ولذلك نرى أنه حني عطِف ملِك اليمني على األزواِج من زاويِة التعلِّق بعلِم اِهللا .. 
   uρ  نرى أنّ العطف يكونُ باحلرف ، وليس من زاويِة حتديِد نوعي عقِد النكاح،تعاىل

 تعاىل يحيطُ إحاطةً فعلم اهللا. .اليت تفيد التخيري) أو (  وليس بالكلمة ،الذي يفيد اجلمع
‰ ô. .مطلقة بكلِّ شيء s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&   

  . ]٥٠ :األحزاب[                                                                                    
 أنّ عقوبةَ املعنياِت مبلِك اليمني يف املسألِة اليت ،ما نذهب إليهومما يؤكّد صحةَ .. 
#!  هي نصف عقوبِة املُسلمات – كما قُلنا – وهن الكتابيات ،ندرسها sŒ Î* sù £⎯ ÅÁ ôm é& ÷β Î* sù 



  

٥٥٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

š⎥ ÷⎫ s? r& 7π t± Ås≈ x 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 . .ُفالكلمة 
≈ M :القرآنيةُ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $#  ةالنوِع من اإلحصان الذي ،يف هذه العبارة القرآني ذات روصت 

≈ ÏM :تصوره العبارة oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#   يف عبارِة الشرِط يف بدايِة اآليِة الكرمية  
 ⎯ tΒ uρ öΝ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ، وهو إحصان 

≈ Mولذلك نرى أنّ كلمةَ . .االنتماء إىل اإلسالم oΨ |Á ós ßϑ ø9 $#  تتكاملُ مع العبارِة 
≈ ÏM :القرآنيِة oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ..  
 #$9øϑßsóÁ|Ψo≈MÏ #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ   =٩١  
 #$9øϑßsóÁ|Ψo≈M   =٦١  

٨ × ١٩ = ١٥٢ = ٦١ + ٩١  
حسب مفهوِمِهم مللِك (  والتفسري التارخيي الذي ذهب إىل ختفيِض عقوبِة اململوكة ..
 ذلك معادلةً قياسية وإىل جعِل ،إىل نصِف عقوبة احلرِة يف حال إتياِنها للفاحشة) اليمني 

#!  بناًء على هذه العبارِة القرآنية ،تخفَّض فيها أحكام كتاِب اهللا تعاىل كالعدة sŒ Î* sù 

£⎯ ÅÁ ôm é& ÷β Î* sù š⎥ ÷⎫ s? r& 7π t± Ås≈ x 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 .. 
وحدوده تطبق على تعاىل  فأحكام كتاِب اِهللا ..هذا التفسري يظْهر فساده واضحاً جلياً

هللا تعاىل من زاوية االلتزاِم حبدوِده  وال فارق عند ا، دون استثناء،مجيع املُسلمني واملُسلمات
  ..وأحكاِمه بني فقٍري وغين ومالٍك ومملوك

إنّ الكتابيات الاليت ارتبطن بعقِد نكاٍح مع بعِض املسلمني الذين ينصاعون ملنهِج .. 
 كونهن ، ال يمكن تطبيق أحكاِم القرآِن الكرِمي عليهن،القرآِن الكرمي حبدوِده وأحكاِمه

 واليت ، وبالتايل فإنّ عقوبةَ إتيان الفاحشة، إىل رسالٍة أُخرى هلا حدودها وأحكامهاينتمني
 تخفّض بالنسبة هلن إىل النصف نتيجةَ تعلّقهن بعقِد نكاِح ملِك ميني ،تطبق على املُسلمات
  ..مع بعِض املسلمني

ا أحكامها وهذا يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه يف انتمائهن لعقيدٍة أُخرى هل.. 
 كيف يتكاملُ هذا احلكم مع حكم إتيان الفاحشة – سابقاً –وكنا قد رأينا . .وحدودها

  ..بالنسبة للمسلمات



  

٥٦٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 !# sŒ Î* sù £⎯ ÅÁ ôm é& ÷β Î* sù š⎥ ÷⎫ s? r& 7π t± Ås≈ x Î/ £⎯ Íκ ö n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ 

#$9øèy‹x#>É  ]٣٩٣ = ] ٢٥ : النساء  
  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  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٤٠٥ + ٣٩٣  

يان  واليت تصور حكم إت– من هذه املسألة الكاملة –ونرى أنه يف العبارة األخرى .. 
=   ΒÏΖ6àΝ  :  ρu#$!©%s#βÈ ƒt'ù?ÏŠu≈ΨÏγy$ ΒÏΖ6àΝö ùs↔t$Œèρδèϑy$ (  ترد كلمة ،لفاحشةهذه ا
 يف الوقت الذي ال نرى فيه ، وذلك لتخصيص املسلمني ونساِئهم..٧ × ١٩ = ١٣٣

وكلّ . .وفوق ذلك نرى حكماً مخفّضاً إىل النصف. .هذا التخصيص يف العبارِة األخرى
ؤكّدةَ استدالِلناذلك يصح ..  

 ¸ο : أننا نرى يف العبارِة القرآنية،ومما يؤكِّد ِصحةَ ما نذهب إليه..  y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ 

ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4  ]د الزوجات ،] ٣ : النساءيف عبارة الشرط الثاين لتعد  ÷β Î* sù óΟ çF ø Åz 

ω r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? ¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& ω r& (#θ ä9θ ãè s?    ]وهو ، ]٣ :النساء 
 ρ نرى العطف فيها بكلمة ،شرط العدل كما بينا سابقاً r& التخيري فيدوليس ، اليت ت 

 وذلك لتشملَ دالالتها مساحةً يدخلُ فيها نوعا عقِد ،الذي يفيد اجلمع) و ( باحلرف 
  . .ن نتحدثُ عنهماالنكاِح اللذي

. . وضمن إطاِر اإلجابِة على األسئلِة املطروحة      ،لقد تناولت هذه املسألةَ باختصار    .. 
 تدرك دالالتها   – يف القرآن الكرمي     – أنّ كُلَّ عباراِت ملك اليمني       ،ولكن الثّابت يف األمر   

 وبـصيغِة   ، إالّ بالصيغِة الفعلية    مل تِرد  – كما قلنا    – فهي   ،ضمن السياِق القرآينِّ احمليِط ا    
  . . ما متّ الذهاب إليه تارخيياً– أبداً – وهي ال حتملُ ،الفعِل املاضي حصراً

 يتجسد يف اإلميان واالعتقاد     ،جوهر القفِز فوق املنهج الذي حيملُه كتاب اِهللا تعاىل        .. 
. .وص موازيةٌ للنص القـرآينّ     نص – مهما كانت صحتها     –بأنَّ نصوص رواياِت التاريخ     

 وأخِذها باملقاربـِة دونَ الـيقني    ،فبدالً من معايرِة الرواياِت التارخيية على كتاِب اِهللا تعاىل        
راح الكثريون يعتربوهنا أحاديثَ    . .بدالً من ذلك  . .املوازي لليقِني بدالالِت النص القرآين    



  

٥٦١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وهذا حبقيقِته تكذيب بأحكـاِم  ، إالّ من منظاِرها ال يرونَ دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل  ،مطلقة
  ..القرآن الكرمي

 نراها جليـةً يف دالالِت املـسألِة الكاملـِة          ،هذه احلقيقةُ اليت ال تعجب الكثريين     .. 
  ..التالية
 ρu.x‹¤>z /ÎµÏ⎯ %sθöΒã7y ρuδèθu #$9øsy,‘ 4 %è≅ 9©¡óMà æt=n‹ø3äΝ /Îθu.Ï‹≅9   ]٦٦ : األنعام [ = 
٢٥٢   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθβt   ]١٦٤ = ] ١٨٥ : األعراف   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρu™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt   ]١٩٩ = ] ٦ : اجلاثـية   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθχ š  ] ١٦٤ =  ]٥٠ :املرسالت   

٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ١٦٤ + ١٩٩ + ١٦٤ + ٢٥٢  
 كيف وِضعت بعض املعايِري     – من خالِل حبِثنا هلذِه املسألِة وغِريها        –وهكذا نرى   .. 

 ِلتستخدم يف كُلِّ زماٍن ومكـاٍن       ،التارخيية اليت متّت صياغتها من تصوراِت بعِض السابقني       
 وإنـشاُء جمتمـٍع     ،األصنام هدفُها احليلولةُ دونَ اهنياِر منظومِة ثقافِة عبادِة         ،مانعةَ صواعق 

  . . يعيش املاضي ويلبس ثوب احلاضر، وعقلٌ تراثي،حتكُمه معايري تارخيية
 ال ينـصاعونَ ألي     ، وأتباعهم ،واملهزلةُ الكُربى أنَّ أصحاب هذِه املعايِري التارخيية      .. 
ةُ الكثِري من الرواياِت اليت لَفَّقَها      فمهزلُ. . حىت ِلتلك املعايِري اليت يحددونها بأنفِسِهم      ،معياٍر

 انـربى هلـا الكـثريون    ، والرسول منها براء،  ونسبوها إىل الرسوِل ،بعض السابقني
 وِمـن   ، احلد األدىن ِمما يدرك ِمن ِكتاِب اِهللا تعاىل        ، ضاربني ِبعرِض احلائطِ   ،مدافعني عنها 
  . . ومن العقِل واملنطِق،قواِعِد اللغة

وهم بذلك يحولونَ التاريخ ورجاالِتِه إىل مقَدٍس على حساِب قُدسيِة كتـاِب اِهللا             .. 
 إىل أنْ يكونَ هدفاً ألبواِق الـشياطني        ، وحياولونَ دفْع كُلِّ متدبٍر لكتاِب اهللا تعاىل       ،تعاىل

قَـدمني أهـواَءهم     م ، حقيقةَ اإلسـالم   – عن الكثريين    –وبالتايل  يغيبونَ    . .وسهاِمِهم
  .. ال من قريٍب وال من بعيد،وعصبياِتهِم إسالماً ال عالقةَ له باإلسالم



  

٥٦٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 يف هذِه النظريِة متَّ الكشف عن العالقِة الرابطِة بني جانٍب مـن ِبنـاِء               :١٠٤س  
لٍة كُليٍة فهل ِلهذِه العالقِة الرابطِة من دال   .... . وبني بناِئِه الرقمي   ،دالالِت النص القرآينِّ  

  ..تتعلّق مباِهيِة املُفردِة القرآنية ؟
لقد بينت يف البدايِة أنَّ القُرآنَ الكرمي يتميز عن غِريِه من الكُتِب السماِويِة بأنه قَولُ .. 

هاِهللا تعاىل فقط،اِهللا تعاىل وكالم األخرى كالم بأيضاً. . يف حني أنّ الكُت زويتمي هبأن 
  .. يف حني أنَّ الكُتب اُألخرى منزلَةٌ فقط،مرتَّلٌ ومنزلٌ من عنِد اِهللا تعاىل

 أي هو الصياغةُ ،وبينت أنّ القولَ هو الصياغةُ اللغويةُ للمعىن الكائِن يف الذات.. 
نزِلِه من الساحِة املُنزِل منها إىل وأنَّ التنزيلَ يعين ثَبات ماِهيِة املُنزل يف ت. .اللغويةُ للكالم

وأنَّ اإلنزالَ يعين تحولَ املُنزِل من الساحِة اليت أُنِزلَ منها إىل الساحِة . .الساحِة املُنزِل إليها
ة  ليكونَ ميسراً للفائدة يف الساح، وارتسامه مباهيِة الساحِة اليت أُنِزلَ إليها،اليت أُنِزلَ إليها
  ..اليت أُنزل إليها

من هذا نستنتج أنَّ الكلمةَ القرآنيةَ اليت بني أيدينا هي ذاتها دون أي تغيٍر وحتوٍل .. 
 كباقي ،أي أنها ليست وضعيةً من اصطالِح البشر. .نزلَت إلينا من ِعنِد اِهللا تعاىل

  ..الكلمات اليت يتعاملُ معها البشر يف حياِتِهم الدنيا
وال يمِكن . .كما أنّ الكأس ِوعاُء الساِئِل الذي يوضع فيه. .الكِلمةُ ِوعاُء املعىن... 

فإنَّ . .من هنا.. .للوعاِء أن يحِملَ أكثر من حجِمِه الذي صمم من أجِل حاجِتِه الوظيفية
عليها البشر ةَ اليت اصطلحةَ الوضعيِعلِْم  حتِملُ من املعاين ،الكَِلم مع بوالدالالِت ما يتناس

  . .وال يمكن حتميلُها من املعىن والدالالت أكثر مما حملها واِضعها. .واِضِعها
 ِللشيِء الذي ، املعىن الذي أدركَه واِضعهاتقارب ،وبالتايل فالكَِلمةُ الوضِعيةُ.. 

 هذه الكَِلمةُ الوضعيةُ عن ذاِت املعىن احلق هلذا وبالتايل تبتعِِد. .وِضعت الكَِلمةُ امساً له
  .. مسافةَ جهِل واِضِعها ِبحقيقِة هذا الشيء،الشيِء

دالالته ومعانيه غري . .والقرآنُ الكرمي الذي نزلَه اُهللا تعاىل ِتبياناً لكلِّ شيٍء.. 
 تحِملُ من املعاين والدالالِت ما يحيطُ وهذا ال يكونُ إالّ إذا كانت كَِلماته أوِعيةً. .متناهية

 محيطاً نتيجةُ كوِن صائِغها سبحانه وتعاىلوهذا . .ِبكُلياِت كُلِّ األشياِء يف هذا الكوِن



  

٥٦٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

.. . ونزلَها من عنِدِه إىل عالَِمنا دونَ أي حتويٍل أو تغيري،بكلياِت كلِّ شيٍء يف هذا الكون
ةُ القرآنييه هذه الكلمةوبالتايل فالكَِلمسمللشيِء الذي ت املعىن احلق ةُ هي ذات..  

حيثُ يتقاطَع النصاِن املكوناِن لَها عند . .ويف املسألِة الكاملِة التاليِة دليلٌ على ذلك.. 
  . .هذِه احلقيقة
 zΝ ¯= tæ uρ tΠ yŠ# u™ u™ !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä. §Ν èO öΝ åκ yÎ z tä ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tΑ$ s) sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï™ !$ yϑ ó™ r' Î/ 

Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ β Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖ s9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ ¯= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

ãΛ⎧ Î= yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ Ν ßγ ÷∞ Î; /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ r' Î/ ( !$ £ϑ n= sù Ν èδ r' t6 /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ 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= ÷æ r& uρ $ tΒ tβρ ß‰ ö7 è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. tβθ ãΚ çF õ3 s?    
   ١٢٣٤ = ] ٣٣ – ٣١ : البقرة[

 tΠ öθ tƒ uρ ß] yè ö7 tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π ¨Β é& # ´‰‹ Îγ x© Ο Îγ øŠ n= tæ ô⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& ( $ uΖ ø⁄ Å_ uρ š Î/ # ´‰‹ Íκ y− 4’ n? tã 

Ï™Iωàσ̄≈yδ 4 $uΖø9̈“tΡuρ šø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# $YΖ≈u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &™ó©x« “Y‰èδuρ Zπyϑômu‘uρ 3“uô³ç0uρ t⎦⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9     
  ٧٠٤ = ] ٨٩ : النحل[

١٠٢ × ١٩ = ١٩٣٨ = ٧٠٤ + ١٢٣٤  
™ uوحينما يقولُ اُهللا تعاىل . .فاُهللا تعاىل علَّم آدم األمساَء كُلَّها..  !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä.  فهذا 
وبالتايل ِتبياناً . .والقرآنُ الكرمي نزلَه اُهللا تعاىل ِتبياناً لكلِّ شيٍء. . الْأَسماَء كُلَّها:يعين

  . .لألمساِء كُلِّها اليت علّمها آلدم عليه السالم قبلَ هبوِطِه إىل األرض
 ..أنّ األمساَء كُلَّها املعني ةمن هنا نستنتجحتواةٌ يف دالالِت الكلماِت القُرآنيةَ م، 

 وقد ،فكليات األشياِء يف هذا الكوِن يحِملُها القرآنُ الكرمي كما يؤكِّد منزلُه جلّ وعال
 فقد رأينا ،تأكّدت هذه احلقيقةُ ِرياضياً ومنطقياً من ِخالِل برهاِن معجزِة إحدى الكُبر

  . . ويتوازنُ معهق متاماً مع البناِء العدديوالدالالِت ِللنص القرآينِّ يتعلَّكيف أنَّ ِبناَء املعىن 
ولَما كانَ احلرف اللبنةَ األوىل يف البناِء العددي الذي رأيناه يف عرضنا لنظريِة .. 

وىل األفالواِحدةُ . .فهذا يقتضي أنه اللبنةُ األوىل يف بناِء املعىن والدالالت. .إحدى الكُبر
 ،وهذا ما ال ِجنده يف أي لُغٍة وضعيِة. . احلرف وليس الكَِلمةللمعىن يف القرآِن الكرمي هي

  ..مبا يف ذلك مفردات اللغِة العربيِة غِري القرآنية



  

٥٦٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 مع ،اتحِملُ الكَِلمةُ القُرآنيةُ معىن هو يف النهايِة مجموع معاين احلروِف املُكونِة هل. .إذاً.. 
  .. واجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه،األخِذ ِبعِني االعتبار ترتيب احلُروِف يف هذه الكلمِة

 úχ 4 ÉΟ. .فحينما يقولُ اُهللا تعاىل..  n= s) ø9 $# uρ $ tΒ uρ tβρ ã äÜ ó¡ o„   ]فإنّ . .] ١ : القلم
هو ذاته املعىن الذي حيملُه  و، حيملُ معىن مستقالً بذاِته úχ 4   حرف النوِن النوراينَّ

 βρحرف النون يف كلمة  ã äÜ ó¡ o„ ، النوِن يف كلمِة حرف ولكن  βρ ã äÜ ó¡ o„   ُليدخ
وكذلك األمر حينما يقولُ اهللا .. .مع غِريِه من حروِف هذِه الكَِلمِة يف تكويِن معناها

# úX 4 Éβ. .تعاىل u™ ö à) ø9 $# uρ Ï‰‹ Éf yϑ ø9 $#  ]وراينَّ. .] ١ : قالقاف الن فإنّ حرف   
 úX 4  ستقالً بذاِتهم القاِف يف كلمِة ، حيملُ معىن حرف املعىن الذي حيِملُه هوهو ذات 
 β# u™ ö à) ø9 $# uρ ، القاِف يف كلمِة حرف ولكن  β# u™ ö à) ø9 $# uρ   غِريِه من حروِف لُ معيدخ

كُلُّ احلروِف النورانيِة يف بداياِت بعِض سوِر وكذلك . .هذه الكلمِة يف تكويِن معناها
  ..القرآِن الكرِمي

 فهي حروف مقطَّعةٌ ،وبإمكاننا أن نستنبطَ هذه احلقيقةَ من احلُروِف النورانيِة ذاِتها.. 
  ومنها ما يكَونُ مسألةً كاملةً دونَ احلروِف،ومنها ما أتى بآياٍت مستقلٍَّة. .تقرأُ ِبشكٍل مقطَّع

 فقد رأينا أنّ احلروف النورانيةَ يف سورِة مرمي تكَونُ ِلوحِدها مسألةً ،غِري النورانيِة التاليِة هلا
 ٣ × ١٩ = ٥٧=   ]١ :مرمي[    2!γ‹èÿÈü  . .كاملةً يف ِمعياِر معجزِة إحدى الكُبر

 تكَونُ مسألةً ،مع حذِف املُكرر ،ورأينا أنّ جمموع القيِم العدديِة ِلهذِه احلروِف النورانية.. .
  :..كاملةً قيمتها العدديةُ تساوي ِجداَء أساِس معجزِة إحدى الكُبر يف نفِسه

  $Ο !9#   =٧، ، üÈ ýϑ !9#   =٢٩، ،  !9# 4   =١١، ،  ýϑ !9# 4  = ١٥،،  
  2!γ‹èÿÈü   =٣ × ١٩ = ٥٧، ، Ûµ    =٣٣، ، Û¡ûΟ$   = ٤٥، ،  
 û§Û 4    =٤١، ، û§ƒ   =٢١، ، üÉ 4   =٢٢، ، üΝm   = ٢٢، ،  
 ý, û¡ ÿã    =٤١، ، úX 4   = ١٤، ، úχ 4    =٣..  

٣٦١ = ٣+١٤+٤١+٢٢+٢٢+٢١+٤١+٤٥+٣٣+٥٧+١٥+١١+٢٩+٧  
١٩ × ١٩ = ٣٦١  

ِفطريةٌ موحاةٌ فَكَِلماته . .من هنا نرى أنَّ كُلَّ ما يف القرآِن الكرِمي من ِعنِد اِهللا تعاىل.. 
وهبطَ ـا إىل    .. . قبل هبوِطِه إىل األرض    ،من اِهللا تعاىل علَّمها اُهللا تعاىل آلدم عليه السالم        



  

٥٦٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 حيثُ حافَظَت على هذه الكلماِت أُمةٌ أُميةٌ إىل أنْ نزلَ القرآنُ الكرمي مصوغاً من               ،األرض
  . .هذِه املفردات

 ..     هلَ اِهللا تعاىل     ،من ِعنِد اِهللا تعاىل   ونرى أيضاً أنّ ِصياغَتقَو هلَ كمـا    . .  كونزن هوأن
فال يمكـن ِلعاقـٍل أن      . . كونه ترتيالً من عند اهللا تعاىل      ،هو متاماً دون أي تحوٍل وتغيريٍ     

لب لُغويٍة مـن   يف قوا،يتصور أنَّ اَهللا تعاىل يفِرغُ معانيه املُطلقةَ اليت تحِملُ تبياناً لكلِّ شيءٍ   
  ..صنِع البشِر ِسعتها ال تتجاوز ِعلْم هؤالِء البشر

وبالتايل . . قُلْت إنَّ املُفرداِت القُرآنيةَ ليست وضعيةً من صنِع البشر:١٠٥س 
ليست من صنِع قوِم العرِب الذين تكلَّموا ِبهذِه املفرداِت قبلَ نزوِل القرآِن 

$!  : وبني قوِله تعاىل،هذا القوِلكيف توفِّق بني .... .الكرمي ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ºΡ≡ u™ ö è% $ wŠ Î/ t tã 

öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s?   ]وقوِلِه تعاىل. . ]٢ :يوسف:  $ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã öΝ à6 ¯= yè ©9 

šχθ è= É) ÷è s?   ]تعاىل. . ]٣ :الزخرف قولُه أليس:  $ ºΡ≡ u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã عين قُرآناً ِبلغِة قوِم  ي
  ..العرب ؟ 
 ..           يف إدراِك دالالِت اجلذِر اللغوي نكْمؤاِلك ياإلجابِة على س ب   ، ر ،ع( ِمحور  (

 ال بد من الوقوِف عند دالالِت ،وإلدراِك دالالِت هذا اجلذِر اللغوي. ....يف القرآِن الكرمي 
  ..مجيِع مشتقّاِتِه يف ِكتاِب اِهللا تعاىل

 ،إنَّ دالالِت الكلماِت القرآنيِة املُتفَرعِة عن هذا اجلذِر اللغوي يف ِكتاِب اِهللا تعاىل            .. 
ولذلك نرى  . . الكمالُ والتمام واخللو من العيِب والنقص      :تدور داخلَ إطاٍر من املعىن هو     

وإنما تأيت متعلّقةً ِبكتـاِب      ، أنَّ صفةَ العرِب ملْ تتعلّق بالبشِر أبداً       – يف كتاِب اِهللا تعاىل      –
ريقـِة   وبآليِة اللغِة وأُسلوِب املخاطبِة وط، وبالاليت سينشئهن اُهللا تعاىل يف اآلخرة    ،اِهللا تعاىل 
  .. وليس العرب، هو صفةُ األعراِب، وما تعلَّق بالبشِر... أي اللسان،التبيان

$ فكلمةُ ..  ¹/ ã ãã يف قوِله تعاىل . . !$ ¯Ρ Î) £⎯ ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [™ !$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £⎯ ßγ≈ oΨ ù= yè pg m # ·‘% s3 ö/ r& 

∩⊂∉∪ $ ¹/ ã ãã $ \/# t ø? r&  ]اٍت،تعين كامالٍت. .] ٣٧  – ٣٥ : الواقعةعيٍب ، تام خالياٍت من أي 
 أو من ، من سورية،وال يمكن لعاقٍل أنْ يتصورها مبعىن انتماِئِهن إىل قوِم العرب. .أو نقص
  ..... على سبيل املثال،ب أو من املغر،مصر



  

٥٦٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ وكلمةُ ..  wŠ Î/ { tã 4 يف قوِله تعاىل . . y7 Ï9≡ x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm $ wŠ Î/ { tã 4    
فاحلكم . .ال يمكن أن تصف احلكم الذي أنزلَه اُهللا تعاىل بأنه ِلقوِم العرب. .] ٣٧ : الرعد[

 ،وإالَّ ملاذا يصلّي األتراك. .من أي عيٍب أو نقصالذي أنزلَه اُهللا تعاىل كاملٌ تام خاٍل 
  .. وملاذا حيج أهل الباكستان،وملاذا يصوم أهلُ إيران

$ يف هذا اإلطاِر من املعىن تدرك دالالت كلمة ..  wŠ Î/ t tã يف قوِلِه تعاىل . . !$ ¯Ρ Î) 

çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ºΡ≡ u™ ö è% $ wŠ Î/ t tã öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s?  ] اُهللا تعاىل كامالً . .] ٢ :يوسف فالقرآنُ أنزلَه
 öΝفقولُه تعاىل . . لعلَّ الناس مجيعاً يعقلونه،تاماً خالياً من أي عيٍب أو نقٍص ä3 ¯= yè ©9 

šχθ è= É) ÷è s? ِة مجعاءِللبشري اً بقوِم العرب، يف هذه اآليِة الكرميِة ِخطابوليس خاص . .
$ . .ندِرك دالالِت قوِلِه تعاىلويف ذات اإلطاِر من املعىن  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã 

öΝ à6 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s?  ]٣ : الزخرف[ ..  
$ βوكلمة ..  |¡ Ï9 املخاطبِة، يف ِكتاِب اِهللا تعاىل ووسيلةَ التبيان، تعين أُسلوب . .
$ . .يقولُ تعاىل oΨ ö7 yδ uρ uρ Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ $ uΖ ÏF uΗ ÷q §‘ $ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ çλ m; tβ$ |¡ Ï9 A− ô‰ Ï¹ $ wŠ Î= tã  ]٥٠ : مرمي [. .

 نتيجةَ نزوِل جربيل عليه السالم بالقرآِن الكرِمي على وبالتايل فأُسلوب إنذاِر الرسوِل 
هذا ما ندِركُه من . . كاملٌ تام خاٍل من أي عيٍب أو نقٍص، ووسيلَةُ تبياِنِه ،قلِبه

’ دالالِت كلمِة  Î1 t tã  قوِلِه تعاىل يف. . 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 – ١٩٣ : الشعراء [   
ولذلك فهمزةُ التعدي هذه    . .)أعرب  ( أما كلمةُ األعراب فهي مشتقَّةٌ من الفعل        .. 
فاألعراب يتظاهرونَ بالكماِل والتماِم واخللـو مـن العيـِب          . .ملعىن إىل النقيض  نقَلت ا 
  .. . مع أنهم نقيض ذلك،والنقص
ففي اجلذر  . .ومسألةُ نقِل هذه اهلمزِة للمعىن إىل النقيِض واردةٌ يف كتاِب اِهللا تعاىل           .. 
  ط   ، س ،ق( اللغوي  (       يف االنتقال من الفعل هنرى أن )َططَ  ( إىل الفعِل    ) قَسننتقل ) أقْس

 نقيض املقسطني الذين يحـبهم      ،فالقاسطون الذين هم جلهنم حطباً    . .من املعىن إىل نقيضه   
  ..اهللا تعاىل
. .وكنا قد رأينا أنَّ اإلطار العام ملا تِصفُه كلمةُ األعراب يدور حولَ الكفِر والنفاق.. 

#< Ü. .يقولُ تعاىل { ôã F{ $# ‘‰ x© r& # \ ø à2 $ ]%$ x ÏΡ uρ   ]ولذلك . .] ٩٧ :التوبةمن نستشف 



  

٥٦٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

#<  : متالزمة هيصفاٍتهذه العبارة القرآنيِة ثالثَ  { ôã F{ $# ،  t ø à6 ø9 $#  ،   
 É−$ x ÏiΖ9 $# ..  ةيف توازِن القيِم العددي ينعكس بني الكلمات احلاملة ونرى أنَّ هذا التالزم

  ..ىلهلا يف كتاِب اهللا تعا

 #${Fãô{#>   = #$9ø6àøt   = #$9ΖiÏx$−É   =٣٤  
 فهـذا    ، تعين سكّانَ الباديةِ   – يف كتاِب اِهللا تعاىل      –أما القولُ بأنَّ كلمةَ األعراِب      .. 

 الذي يصف البشر بالكفِر والنفاِق بناًء علـى حقيقـِة           ،يتعارض مع روِح القرآِن الكرمي    
  .. وليس بناًء على انتماءاِتهم اجلَغرافيِة واإلقليمية،انتماءاِتهم العقيديِة

 ..يف ِكتاِب اِهللا تعاىل بكلمة ،ولو كانت كلمةُ األعراِب ال تعين إالّ البدو بِدلَتالست 
‰ ô. .يقولُ تعاىل واصفاً قولَ يوسف عليه السالم. .فكلمةُ البدِو كلمةٌ قرآنيةٌ. .البدو s% uρ 

z⎯ |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î) © Í_ y_ t ÷z r& z⎯ ÏΒ Ç⎯ ôf Åb¡9 $# u™ !% y` uρ Ν ä3 Î/ z⎯ ÏiΒ Í ρ ô‰ t7 ø9 $#   ]ففي . .] ١٠٠ : يوسف
  ..القرآِن الكرمي ال توجد كلمةٌ قرآنيةٌ مرادفةٌ ألخرى باملعىن الذي يتصوره بعض البشر

عين اليت ت) أعجمي (  نقيض صفِة ،وصفةُ العريب اليت يوصف القرآنُ الكرمي ا.. 
اممن العيِب والنقص،اإل الكماِل والتماِم واخللو ويف قوِلِه تعاىل. . وعدم. . öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ 

$ ºΡ# u™ ö è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u™ ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u™ @’ Î1 t tã uρ 3   ]رهانٌ . .] ٤٤ : فصلتب
  . .على ذلك
‘ فلو كانت كلمةُ    ..  Ïϑ yg õƒ −# u™     ال تعين إالَّ اللغاِت األخرى      ،يف هذه اآليِة الكرمية 

 وأنَّ اَهللا تعاىل جعلَ هذا القرآنَ ِبلُغِة قوِم العرِب حىت ال حيتج             ،غري اللغِة القوميِة عند العرب    
 لكان من حق غِري العرِب أن حيتجوا علـى نـزوِل        ،لو كان ذلك صحيحاً   .. .قوم العرب 

وكـلُّ  . . ولكان القرآنُ الكرمي أعجمياً بالنسبِة هلم      ،لكرمي بلغٍة أخرى غِري لُغِتِهم    القرآِن ا 
  ..ذلك محال

‘ فكلمةُ  ..  Ïϑ yg õƒ −# u™          إىل الوجه النقيِض ملا تعنيه كلمةُ عـريب شريوذلـك يف    ،ت 
#<  كما أنَّ كلمةَ     ،وصِف كتاِب اهللا تعاىل    { ôã F{ $#        ـ ذين تشري إىل صفاِت البـشِر ال

  .. مع أنهم نقيض ذلك،يتظاهرون بصفاِت الكماِل والتماِم واخللو من العيِب والنقِص
 öθ :وهكذا يكونُ معـىن قوِلـِه تعـاىل         ..  s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# u™ ö è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 

ôM n= Å_Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u™ ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u™ @’ Î1 t tã uρ 3    ] ٤٤ :فـصلت[ ، واً حيوي   : همهبولو جعلناه قرآناً م 



  

٥٦٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 والنقص لرأوا فيه عيباً ونقصاً    ،العيب ،           واِفـقمـا ي االً ومتاماً حـسبوا فيه كَمِسبلَحو 
 Ÿω :أي لَقَـالُوا  . . وكمـالٌ ومتـام    ، أعيب ونقص  : وبالتايل لقالوا  ،أهواَءهم öθ s9 ôM n= Å_Á èù 

ÿ… çµ çG≈ tƒ# u™ ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u™ @’ Î1 t tã uρ 3  . .  
أما . .إذاً القرآنُ الكرمي وِصف بالعريب ألنه كاِملٌ تام خاٍل من أي عيٍب أو نقص             .. 

 فهو صحيح من جهـِة      ،القولُ بأنه وِصف بذلك ألنه مصوغٌ مبفرداٍت من لُغِة قوِم العرب          
 واليت علَّمها اُهللا تعاىل آلدم      ،نقٍصأنَّ مفرداِته اللغويةَ الكاملةَ التامةَ اخلاليةَ من أي عيٍب أو           

 محتواةٌ داخلَ جمموِع املفرداِت اليت يتكلَّم ـا قـوم           ، وهبطَ ا إىل األرض    ،عليه السالم 
  ..العرب

 لنـرى   ،وسنقف عند مجيِع الصوِر القرآنيِة اليت وِصف ا ِكتاب اِهللا تعاىل بالعريب           .. 
  ..ٍب من جوانِب كَماِل ِكتاِب اِهللا تعاىلكيف أنها تتكاملُ يف كلِّ جان

ولـذلك  . . كاملٌ تام خاٍل من أي عيٍب أو نقـص         ، وحي القرآِن الكرميِ   – ] ١[ 
بالعريب فوصفالقرآنُ املُوحى من اِهللا تعاىل ي. .  

 y7Ï9≡x‹x.uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) $ºΡ#u™öè% $|‹Î/ttã u‘É‹ΨçGÏj9 ¨Πé& 3“tà)ø9$# ô⎯tΒuρ $oλm;öθym u‘É‹Ζè?uρ tΠöθtƒ Æìôϑpgø:$# 

ωŸ ‘uƒ÷=| ùÏŠµÏ 4 ùsÌƒ,× ûÎ’ #$:øgpΨπ̈Ï ρuùsÌƒ,× ûÎ’ #$9¡¡èÏÎ   ]٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ] ٧ : الشورى  
. . كاملٌ تام خاٍل من أي عيٍب أو نقص        ، إنزالُ القرآِن الكرِمي نصاً وحكماً     – ] ٢[ 

املُن ولذلك فالقرآنُ الكرميبالعريب وصفاً وحكماً يلُ نصز..  
 )ÎΡ¯$! &rΡ“t9øΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/ÎŠw$ 9©èy=¯3äΝö ?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 z⎯ ÏΒ Ï‰‹ Ïã uθ ø9 $# öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ à) −G tƒ ÷ρ r& ß^ Ï‰ øt ä† 

;mλçΝö ŒÏ.ø[#   ]٤٦٠ = ] ١١٣ : طـه  
٤٢ × ١٩ = ٧٩٨ = ٤٦٠ + ١٥٣ + ١٨٥  

 مبعىن وليس   ،كونه عربياً وليس أعجمياً   ) اللسان  (  آليةُ ِتبياِن القرآِن الكرمي      – ] ٣[ 
كلُّ ذلـك   . .وٍج يضِرب اُهللا تعاىل فيه من كُلِّ مثَلٍ        وتفصيلُ آياِتِه قرآناً غري ذي عِ      ،مبهماً

  ..ولذلك يوصف بالعريب. .كاملٌ تام خاٍل من أي عيٍب أو نقص
 ρuδy≈‹x# 9Ï¡|$βî ãtt1Î†? Β•7Î⎫⎥ê  ]١٠٨=  ] ١٠٣ : النحل  



  

٥٦٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 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   
 ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ö/ u ŸÑ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβρ ã ©. x‹ tG tƒ ∩⊄∠∪  $ ºΡ# u™ ö è% 

ãtt/ÎŠ‡$ îxöu ŒÏ“ ãÏθul8 9©èy=¯γßΝö ƒtG−)àθβt  ]٥٤٣ = ] ٢٨ – ٢٧ : الزمر   
 .ÏGt≈=Ò ùèÁ_Å=nMô ™u#ƒt≈Gçµç… %èö™u#Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9jÏ)sθöΘ5 ƒtèô=nϑßθβt  ]٢٢٣ = ] ٣ : فصلت   
 öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# u™ ö è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u™ ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u™ @’ Î1 t tã uρ 3     

   ٣١٦ = ] ٤٤ : فصلت[
 # x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tG Ï. ×− Ïd‰ |Á •Β $ ºΡ$ |¡ Ïj9 $ |‹ Î/ t tã u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß 3“ t ô± ç0 uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ù= Ï9     

  ٣٧٦ = ] ١٢ : األحقاف[
٩٩ × ١٩ = ١٨٨١ = ٣٧٦ + ٣١٦ + ٢٢٣ + ٥٤٣ + ٣١٥ + ١٠٨  

  دونَ أي، جعلُ القرآِن الكرِمي مبعىن وصِفِه وتسميِتِه على حقيقِتِه كما هو– ] ٤[ 
$ فقولُه تعاىل . . هو وصف تنِزيِله،ارتساٍم ِبمادِة عالَِمنا ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã öΝ à6 ¯= yè ©9 

šχθ è= É) ÷è s?    ]زيِل القرآِن الكرمي. . ]٣ :الزخرفنت جانب نبيل،يلذلك . . من الفعل نز
$  :نرى أنَّ العبارةَ القرآنيةَ فيه ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ ö è% $ |‹ Î/ t tã ، نبيٍة تتتوازنُ مع آيٍة قرآني 

  . .جانب الترتيِل ِلكتاِب اِهللا تعاىل
 ρu)ÎΡ¯µç… 9sGt∴”Íƒ≅ã ‘u>bÉ #$9øèy≈>sΗÏ⎫⎦t   ]١١١ =  ]١٩٢ : الشعراء  
 )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$   ]١١١=   ]٣ :الزخرف  

 يتوازنُ مع ترتيِل    ، جعلَ القرآِن الكرِمي عربياً لَعلَّ البشر يعقلون       وقد رأينا كيف أنَّ   .. 
  .. حيثُ يتصف القرآنُ الكرمي بصفِة الروح، ومع الروح،الذكِر وحفِظِه
 )ÎΡ¯$ Υwtø⎯ß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.øt ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÏàÝθβt  ]١٨٨ = ] ٩ : احلجر    
 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ( %è≅È #$9”ρyß ΒÏ⎯ô &rΒøÌ ‘u1nÎ’  ]١٨٨ = ] ٨٥ : اإلسراء   
 )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš   ]١٨٨ = ] ٣ : الزخرف   

 ، اليت تصور جوانب ترتيِل القرآِن الكـرمي       ،وكلُّ عبارٍة من هذه العبارات القرآنيةِ     .. 
 وهدى ورمحةٌ وبـشرى  ،رٍة قرآنيٍة تبني أنّ هذا الترتيلَ هو تبيانٌ لكلِّ شيءٍ       تتكاملُ مع عبا  

  ..للمسلمني



  

٥٧٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ u ô³ ç0 uρ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9   
  ٣٢٥ = ] ٨٩ : النحل[

 )ÎΡ¯$ Υwtø⎯ß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.øt ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÏàÝθβt   ]١٨٨ =  ]٩ :احلجر    
٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ١٨٨ + ٣٢٥  

 $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ u ô³ ç0 uρ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9   
  ٣٢٥ =  ]٨٩ :النحل[ 

 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ( %è≅È #$9”ρyß ΒÏ⎯ô &rΒøÌ ‘u1nÎ’   ]١٨٨ =  ]٨٥ :اإلسراء   
٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ١٨٨ + ٣٢٥  

 $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ u ô³ ç0 uρ t⎦⎫ Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9   
  ٣٢٥ =  ]٨٩ :النحل[ 

  )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš    ]١٨٨ =  ]٣ :الزخرف   
٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ١٨٨ + ٣٢٥  

 مبعىن عدِم تغيِري ماهيِتِه ما بـني الـساحِة     – كما قلنا    –وترتيلُ القرآِن الكرمي هو     .. 
فاملُفردات القرآنيةُ اليت صاغَ اُهللا تعاىل ِبها القـرآنَ         . . وبني الساحِة املُنزِل إليها    ،املُنزِل منها 
  . . هي ذاتها املُفردات اليت علَّم ا آدم عليه السالم األمساَء كُلَّها،الكرمي

 والـذي   ، والذي جعلَه اُهللا تعاىل قُرآناً عربياً      ،وهكذا فالقرآنُ املُنزلُ من اِهللا تعاىل     .. 
 خاٍل مـن     لينذر بتبياٍن كامٍل تام    نزلَ به الروح األمنيُ عليه السالم على قلِب الرسول          

 ، تمت صياغته من ذاِت األمساِء اليت علَّمها اُهللا تعاىل أليب البشريِة مجعاء      ،أي عيٍب أو نقص   
وبالتايل فاملفردات القرآنيةُ هي ذاتها املفردات األوىل اليت نطق ا أبـو            . .آدم عليه السالم  
  . . الكاملِة التاليةهذه احلقيقةُ نراها يف املسألِة.... .البشرية مجعاء
 ρuæt=¯Νz ™u#ŠyΠt #${Fœôÿo$!™u .ä=¯γy$  ]٨٩=  ] ٣١ : البقرة   
 … 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 

ΒÏ⎯z #$9øϑßΖ‹É‘Í⎪⎦t ∪⊆®⊇∩ /Î=Î¡|$βA ãtt1Î’c< Β•7Î⎫⎦&  ]٤٢٦ = ] ١٩٥  – ١٩٢ :لشعراء ا   
 )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš   ]١٨٨ =  ]٣ : الزخرف   

٣٧ × ١٩ = ٧٠٣ = ١٨٨ + ٤٢٦ + ٨٩  



  

٥٧١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

إنَّ نزولَ الروِح األمني عليه السالم بالقرآِن املصوِغ من مفرداِت األمساِء اليت علَّمها  .. 
    على قَلِْب الرسوِل     ،عليه السالم اُهللا تعاىل آلدم ،        على رسوِله لُ اِهللا تعاىل العظيمهو فَض 

           يعلم واحلكمةَ عليه وبتعليِمِه ما مل يكن هـذه احلقيقـةُ    .... . بإنزاِل اِهللا تعاىل الكتاب
  . .نراها يف توازِن القيِم العدديِة بني املسألتني املتوازنتني التاليتني

 ρuæt=¯Νz ™u#ŠyΠt #${Fœôÿo$!™u .ä=¯γy$   ]٨٩ =  ]٣١ :البقرة   
 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   
٤٠٤ = ٣١٥ + ٨٩  

 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ š yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù 

#$!« ãt=n‹ø7y ãtàÏŠϑV$  ]٤٠٤ = ] ١١٣ : النساء  
 tΑ. .ودالالت العبارِة القرآنيةِ  ..  t“Ρ r& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ    لقياليت ت

 تتكاملُ مع ترتيِل الكتـاِب      ،رسوِل  الضوَء على جوهِر إنزاِل الكتاِب واحلكمِة على ال       
 كونه مصوغاً من مفرداِت فطريٍة هي ذاتها اليت علّمها اهللا تعـاىل آلدم              ،ِتبياناً لكلِّ شيء  
  . .عليه السالم
 ρuæt=¯Νz ™u#ŠyΠt #${Fœôÿo$!™u .ä=¯γy$   ]٨٩ =  ]٣١ :البقرة   
 ρu&rΡ“tΑt #$!ª ãt=n‹øš #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs   ]١٥٧ =   ]١١٣ :النساء   
 ρuΡt“¨9øΖu$ ãt=n‹øš #$9ø3ÅGt≈=| ?Ï;ö‹u≈ΖY$ 9jÏ3ä≅eÈ «x©ó™&  ]١٧٢ = ] ٨٩ : النحل  

٢٢ × ١٩ = ٤١٨ = ١٧٢ + ١٥٧ + ٨٩  
$! . . وبني قوِل اهللا تعاىل، كيف نوفِّق بني هذا القوِل:١٠٦س  tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ 

@Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡ Î= Î/ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% š⎥ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m; (    ]؟  ]٤ :إبراهيم!!..  
سنةُ اِهللا تعاىل اليت ال تتبدلُ وال تتحول أنْ يرسلَ اُهللا تعاىل كُلَّ رسوٍل بلساِن قوِمِه .. 

لكاملِة وقد بين اُهللا تعاىل هذه السنةَ يف املسألِة ا. .ِليبين هلم منهج اِهللا تعاىل على أكمِل وجه
  . .التالية
 !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡ Î= Î/ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% š⎥ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m; ( ‘≅ ÅÒ ãŠ sù ª! $# ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 

ρuƒtγô‰Ï“ Βt⎯ „o±t$!™â 4 ρuδèθu #$9øèy“Íƒ“â #$9øsy3Å‹ΟÞ   ]٢٥ × ١٩ = ٤٧٥=   ]٤ :إبراهيم  



  

٥٧٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ال خترج عما اعتاد ، وآليةَ تبياِنه، وأُسلوبه،كُلِّ رسوٍلففي الرساالِت السابقِة نرى أنَّ لُغةَ .. 
هِة،عليه قومالرساال، وعن لغاِتِهم الوضعي دة كونَ تلكحدويف الرسالِة .. ...ِت ألزمنٍة وأمكنٍة م

ت ِلجميِع الناِس ولكن الذي تغير أنَّ هذه الرسالةَ أصبح. .اخلامتِة مل تتغير سنةُ اهللا تعاىل هذه أبداً
يوازي . .فكونُ رسوِل الرسالِة اخلامتِة أرسلَه اهللا تعاىل للناِس دون استثناء. .يف كلِّ زماٍن ومكان

 نراه ،هذا التوازنُ بني هاتني املسألتني.... . للناِس دون استثناءنَ كتاِب الرسالِة اخلامتِة بياناًكو
  . . القرآنيني التالينيتوازناً يف القيِم العدديِة بني النصني

 δy≈‹x# /t‹u$β× 9jÏ=Ψ¨$¨Ä ρuδè‰Y“ ρuΒtθöãÏàsπ× 9jÏ=ùϑßG−)É⎫⎥š  ]١٩٩ = ] ١٣٨ : آل عمران  
 ρu&r‘ö™y=ùΨo≈7y 9Ï=Ζ¨$¨Ä ‘u™ßθωZ 4 ρu.x∀s’4 /Î$$!« −yκÍ‹‰Y#  ]١٩٩ = ] ٧٩ : النساء  

 جوهر التوازِن بني كوِن ويف هذين النصني عبارتان متوازنتان تلقيان الضوَء على.. 
  . . وبني كون رسوِل الرسالِة اخلامتِة رسوالً للناس،كتاِب الرسالِة اخلامتِة بياناً للناس
 δy≈‹x# /t‹u$β× 9jÏ=Ψ¨$¨Ä   =٦٧  
 ρu&r‘ö™y=ùΨo≈7y 9Ï=Ζ¨$¨Ä   =٦٧  

ن هلم دونَ  ليبي،)دون استثناٍء ( إذاً بِعثَ رسولُ الرسالِة اخلامتِة ِبِلساِن الناِس .. 
 تتكاملُ مع العبارِة ،ولذلك نرى أنَّ كُالً من العبارتني القرآنيتني السابقتني. .استثناٍء

  . . يف بعِث رسِلِه ِبلساِن املبعوِث إليهم،القرآنيِة املُصورِة جلوهِر سنِة اهللا تعاىل
 ρuΒt$! &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ⎯ ‘§™ßθΑ@ )Îω /Î=Î¡|$βÈ %sθöΒÏµÏ⎯ 9ÏŠã7t⎫iÎ⎥š ;mλçΝö (    ]١٨٠=   ]٤ :إبراهيم  

 δy≈‹x# /t‹u$β× 9jÏ=Ψ¨$¨Ä   ]٦٧  =  ]١٣٨ :آل عمران  
١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ٦٧ + ١٨٠  

 ρuΒt$! &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ⎯ ‘§™ßθΑ@ )Îω /Î=Î¡|$βÈ %sθöΒÏµÏ⎯ 9ÏŠã7t⎫iÎ⎥š ;mλçΝö (    ]١٨٠ =  ]٤ :إبراهيم  
 ρu&r‘ö™y=ùΨo≈7y 9Ï=Ζ¨$¨Ä   ]٦٧  =  ]٧٩ :ساءالن  

١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ٦٧ + ١٨٠  
وهكذا فاللسانُ األمثلُ الذي يتقاطَع ِعنده كلُّ الناِس على مختلِف قومياِتِهم .. 
 وهي ، آدم عليه السالم، هو اللغةُ الِفطريةُ اليت علَّمها اُهللا تعاىل أليب الناِس مجيعاً،ولغاِتِهم

  . . املُفردات القرآنيةُ كما قُلْنا سابقاًوهي. .اللغةُ األوىل للبشريِة



  

٥٧٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 % !$tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) Èβ$|¡Î=Î/ ⎯ÏµÏΒöθsفال يمكن أنْ تتحقَّق سنةُ اهللا تعاىل .. 

š⎥Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝçλm; ( ، يف الرسالِة اخلامتِة اليت أنزلَها اُهللا تعاىل لكلِّ الناس  y7≈oΨù=y™ö‘r&uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9  ، 
 ،)القرآِن الكرمي (  إالّ إذا كانت لُغةُ ِكتاِبها .. #x‹≈yδ ×β$u‹t/ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 وببياٍن لكلِّ الناس 

  .. آدم عليه السالم، وتكلَّمها أبو الناس، ويلتقي عندها كلُّ الناس،ليست من وضِع الناس
 حيثُ ، إىل قياِم الساعةوهذه الرسالةُ اخلامتةُ اليت أرادها اُهللا تعاىل ِلكُلِّ الناِس.. 

  أخذَ اُهللا تعاىل ميثاق النبيني، ِللوصوِل إليها– كما رأينا –تدرجت الرساالت السماويةُ 
 ، ِبأنْ يؤمنوا ِبها حني نزوِلها–حيثُ يبلِّغُ النبيونَ أُممهم  –وميثاق الذين أوتوا الكتاب 

  . . للناس وأن يبينوها،وأنْ ينصروا رسولَها
 لذلك نرى أنَّ العباراِت القرآنيةَ املُصورةَ ِلخطاِب اِهللا تعاىل املُباشِر ِلرسوِلِه .. 

≈  بكلمِة ،بإرساِلِه إىل الناِس والعاملني oΨ ù= y™ ö‘ r& ، رِةِة املُصوتتكاملُ مع العبارات القرآني 
 واإلمياِن ، يف نصرِة الرسوِل ،لكتابألخِذ اهللا تعاىل ميثاق النبيني وميثاق الذين أوتوا ا

  . . وتبيِني منهِج اِهللا تعاىل وعدِم كتماِنه،به
 ρu&r‘ö™y=ùΨo≈7y 9Ï=Ζ¨$¨Ä ‘u™ßθωZ 4 ρu.x∀s’4 /Î$$!« −yκÍ‹‰Y#   ]١٩٩ =  ]٧٩ :النساء  
 ρuΒt$! &r‘ö™y=ùΨo≈š )Îω ‘yqôΗtπZ 9jÏ=ùèy≈=nϑÏ⎫⎥š  ]١٢١ = ] ١٠٧ : األنبياء   
 !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï± o0 # \ƒ É‹ tΡ uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 

ƒtèô=nϑßθχš  ]٣١٣ = ] ٢٨ : سـبأ   
 øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# !$yϑs9 Νà6çG÷s?#u™ ⎯ÏiΒ 5=≈tGÅ2 7πyϑõ3Ïmuρ ¢ΟèO öΝà2u™!%y` 

×Αθß™u‘ ×−Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 öΝä3yètΒ £⎯ãΨÏΒ÷σçGs9 ⎯ÏµÎ/ …çµ̄ΡãÝÁΨtGs9uρ 4 tΑ$s% óΟè?ö‘tø%r&u™ ôΜè?õ‹s{r&uρ 4’n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “Ìô¹Î) 

( %s$9äθþ#( &r%øt‘öΡt$ 4 %s$Αt ùs$$−ôκp‰ßρ#( ρu&rΡt$O Βtèy3äΝ ΒiÏ⎯z #$9±¤≈γÎ‰Ï⎪⎦t  ]١٠١٨ = ] ٨١ : آل عمران   
 øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sVŠÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# …çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s? çνρä‹t7uΖsù u™!#u‘uρ 

öΝÏδÍ‘θßγàß (#÷ρutIô©$#uρ ⎯ÏµÎ/ $YΨoÿsS WξŠÎ=s% ( }§ø♥Î7sù $tΒ šχρçtIô±o„  ]٦٨٦ = ] ١٨٧ : آل عمران  
١٢٣ × ١٩ = ٢٣٣٧ = ٦٨٦ + ١٠١٨ + ٣١٣ + ١٢١ + ١٩٩  

 نص يصور جوهر هذا امليثاِق بتبليِغ ، املُصورِة ألخِذ ميثاِق النبينيويف اآليِة الكرميِة.. 
 ، وجوهر إقراِرهم ذا، واإلمياِن به،النبيني ألممِهم من أجِل نصرِة رسوِل الرسالِة اخلامتِة

 يف  وكنا قد رأينا سابقاً أنَّ اسم الرسوِل.. ...يِء رسوِل الرسالِة اخلامتِةوذلك حني جم



  

٥٧٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

‰ ßالرساالِت السابقِة هو  uΗ ÷q r& ( . .. تساوي ةَ هلذا النصلذلك نرى أنَّ القيمةَ العددي
‰ ßتسعةَ عشر ضعفاً القيمة العدديِة لكلمِة  uΗ ÷q r& ( . .  

 ¢Ο èO öΝ à2 u™ !% y` ×Αθ ß™ u‘ ×− Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ £⎯ ãΨ ÏΒ ÷σ çG s9 ⎯ Ïµ Î/ … çµ ¯Ρ ã ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$ s% óΟ è? ö‘ t ø% r& u™ 

ôΜ è? õ‹ s{ r& uρ 4’ n? tã öΝ ä3 Ï9≡ sŒ “ Ì ô¹ Î) ( (# þθ ä9$ s% $ tΡ ö‘ t ø% r& 4 tΑ$ s% (#ρ ß‰ pκ ô− $$ sù O$ tΡ r& uρ Ν ä3 yè tΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ ¤±9 $#   
  ٣٩ × ١٩ = ٧٤١=   ]٨١ :آل عمران[ 

 &rq÷Ηu‰ß (   =٣٩  
لبشريِة  ما هو سبب إعراِض الكثريين عن منهِج اِهللا تعاىل الذي أراده ِل:١٠٧س 
 وِبعدِم تدبِرِه واستنباِط ،فَهل تكْمن املُشكلةُ يف تقصِري املُسلمني بإبالِغ هذا املنهج. .مجعاء

  ..أم تكْمن يف إعراِض بقيِة الناِس عن هذا املنهج ؟. .معجزاِتِه يف كُلِّ زماٍن ومكان
 من خالِل عدِم تدبِر القرآِن ، التاريخاملُشكلةُ تكْمن أوالً يف تقصِري املُسلمني خاللَ.. 

  ..وتكمن ثانياً يف إعراِض اآلخرين. . موازياً لتطوِر البشريِة احلضاري،الكرِمي تدبراً كافياً
 ، الستنباِط أحكامِه ومعجزاِتِه يف كلِّ زماٍن ومكان،فمهمةُ تدبِر آياِت كتاِب اِهللا تعاىل.. 

وإبالِغ اآلخرين باملنهِج من خالِل عرِض معجزاِت ِكتاِب اِهللا  ،من أجِل تطبيِق هذه األحكام
 وعلى مسؤوليِة العرِب ، تقع على مسؤوليِة املسلمني عامة،هذه املهمةُ الكبريةُ.. .تعاىل عليهم

  .. لُـغةَ ِكتاِب اِهللا تعاىل– أكثر من غِريِهم – كونهم يدركون ،املسلمني خاصة
 دونَ معايرٍة حقيقيٍة على ،ورواياِتِه إىل داخِل إطاِر املُقدِس الديينفَدفْع التاريِخ .. 

 دفع ِلمستقبِل إبالِغ منهِج اِهللا تعاىل إىل – يف احلقيقِة – هو ،دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل
حقٍل من األلغام،مذبٍح ِفكري مبستقبِل هذا الديِن فوق اعة، وسريإىل قياِم الس ميتد . .  

 وتثْبت معارضتها ِلدالالِت ِكتاِب ،فأي روايٍة تارخييٍة تقَدم على أنها من املُقَدِس.. 
 هي لُغم يساهم يف تدمِري مصداقيِة منهِج اِهللا تعاىل عند ، وللحقائِق العلمية،اهللا تعاىل

  ..املُسلمني وغِريِهم على حد سواء
 ، يف أي عصٍر من العصور،لتدبِر احلقيقي ِلكتاِب اِهللا تعاىلإنَّ درجةَ التقصِري يف ا.. 

 القرآنُ الكرمي ِلذلك الذي حيملُه ِتجاه إدراِك الِفكِر احلق ها درجةُ التخلُِّف الِفكريهي ذات
 ،كان واملراوحِة يف امل، وهي ذاتها درجةُ القوِة الدافعِة ِلفكِر األمِة باتجاه املاضي،العصر



  

٥٧٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، والعيِش يف الدالالِت اليت أدركَها السابقونَ من ِكتاِب اِهللا تعاىل،واجتراِر ِفكِر املاضي
  ..دون الدالالِت اليت يحِملُها القرآنُ الكرمي ِللعصِر الذي تعيشه األمة

ني  إالّ من منظاِر إدراِك السابق،فمن ال ينظر إىل آياِت كتاِب اِهللا تعاىل ودالالِتِه.. 
 ويتماثَلُ يف ، وتستيقن نفسه هذا اجلحود ظُلْماً وعلواً، إنما يجحد حقيقةَ هذه اآليات،هلا

 واخلروِج من ساحِة االلتزاِم مبنهِج ،ذلك مع ِفرعونَ وقوِمِه يف اإلعراِض عن آياِت اِهللا تعاىل
  ..يقولُ تعاىل يف وصِف ذلك. .اِهللا تعاىل إىل ساحِة الفساد

 (#ρ ß‰ ys y_ uρ $ pκ Í5 !$ yγ ÷F oΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ öΝ åκ ß¦ àΡ r& $ Vϑ ù= àß # vθ è= ãæ uρ 4 ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπ t7 É)≈ tã 

#$9øϑßø¡Å‰Ï⎪⎦t  ]٢٤ × ١٩ = ٤٥٦ = ] ١٤ : النمل  
 فستزداد املسافةُ ، إنْ ملْ يتم التدبر احلقيقي ِلدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل،إذاً مع الزمن.. 

 وبني الفكِر الذي يحِملُه ،الفاصلةُ بني الِفكِر الذي حتملُه األمةُ يف أي عصٍر من العصور
لننظر إىل ... .وكلما مر الزمن تزداد هذه املسافةُ الفاصلة. .القرآنُ الكرمي لذلك العصر

  ..املخطّط التايل الذي يبين التمثيلَ البياينَّ ِلهذِه احلقيقة



  

٥٧٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

א א
  

  

  

  

  

  

)א(
 منذ نزوِل الرسالِة اخلامتِة على )ألفقي احملور ا ( تمثّلُ مبدأ حموِر الزمِن) م ( النقطة .. 
  والنقطة. .)احملور العمودي (  ومتثلُ أيضاً مبدأَ حموِر تدبِر القرآِن الكرمي ،الرسوِل 

 حيثُ ،متثلُ زمن مجِع الرواياِت وتأطِري الفكِر اإلسالمي فقهاً وعقيدةً على معياِرها) هـ  ( 
 وحيثُ كان ذلك العمق سقفاً ألي تدبٍر مهما امتد ،التأطريجمد الفكر اإلسالمي بعمِق هذا 

  . . ونراه ثابتاً مع الزمن،يف هذا املخطَّط) ب جـ ( هذا العمق تمثِّلُه املسافةُ .... .الزمن
 ،تمثلُ نقطُه السويةَ الفكريةَ بالنسبِة ِلتدبُُِر القرآِن الكرمي) م د ( واملستقيم املائلُ .. 
 وبالتايل فهو خطٌ متصاعد ، السوية الواجب استنباطُها من ِكتاِب اِهللا تعاىل مع الزمنتلك

  . . ويتجه باتجاه قمِة حموِر تدبِر القرآِن الكرمي،مع الزمن
 .. القرآنُ ) ب د ( والبعد الذي حيملُه ِدنا عن الفكِر احلقيقيعبتقصِرينا و ميثلُ مقدار
ونرى . . حيثُ حيملُ القرآنُ الكرمي ذروةَ الدالالِت لذلك العصر ،يلَ قياِم الساعِةالكرمي قُب

 ِد بعمِق موروثنا التارخييماملسافةُ الفاصلةُ بني ِفكِرنا املُج الزمِن تزداد نا معب جـ ( أن(، 
 ِلدالالِت ِكتاِب حني مجِع الرواياِت واعتباِرها ِمعياراً) هـ ( حيثُ أُطر ذلك ِعند النقطة 



  

٥٧٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وما يقع على ، وبني حقيقِة ما حيملُ القرآنُ الكرمي لنا من دالالٍت لكلِّ جيل،اِهللا تعاىل
السويةَ  ) م د (  حيثُ متثّلُ نقطُ املستقيم املائل ،عاتِق األجياِل املتالحقِة استنباطُها

  . . اليت جيب استنباطُها يف كلِّ عصٍر من العصور،الفكريةَ
 هو دعوةٌ ،زعم بأنَّ الِفكر اإلسالمي قد أُطِّر يف املاضي ِبعمٍق ال ميكن جتاوزهإنَّ ال.. 

. . وحتويِلِه إىل نص تارخيي ال تتجاوز دالالته ما استنبطَه السابقونَ منه،ِلهجِر القرآِن الكرمي
اُهللا تعاىل لنا فيه أنَّ القرآنَ الكرمي بنيمنهجاً ومعجزةً –  كلُّ ذلك يف الوقِت الذي ي – 

 وِلإقناِع ، ما يكفي ِلحلِّ مشكالِت البشر،يحملُ ِلكُلِّ جيٍل من الرباهني واألدلِة املتجددِة
  ..كُلِّ جيٍل ِبصدِق نزوِلِه من عنِد اِهللا تعاىل

 ويف إعراِض اآلخرين من جهٍة ،ولكن املُشكلةَ الكامنةَ يف تقصِري املُسلمني من جهٍة.. 
 أم ، سواٌء الكفر به من ِقبِل اآلخرين، أدت إىل كُفِر أكثِر الناِس ِبكتاِب اِهللا تعاىل،ىأُخر

 نتيجةَ تقدِمي بعِض جزئياِت التاريخ الظنيِة معياراً ،الكفر ببعِض أحكاِمه من ِقبل املُسلمني
  ..ألدلِّة كتاِب اِهللا تعاىل

 قيمته العدديةُ تساوي ، ِخالِل نص قُرآينٍّوقد بين اهللا تعاىل لنا هذه احلقيقةَ من.. 
  ..يقولُ تعاىل. . )١٩ × ١٩( جداَء أساِس معجزِة إحدى الكُبر يف نفِسه 

 ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øù § |À Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ #’ n1 r' sù ç sY ø. r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# ω Î) 

2ààθ‘Y#  ]١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٨٩ : اإلسراء  
 ،الذي نعيش فيه) عاِمل املادِة والزماِن واملكان ( إنَّ إدراكَنا ِلحقيقِة عالَِم األشياِء .. 

 من خالٍل نص ، وإدراكَنا ِلحمِل ِكتاِب اِهللا تعاىل ِلهذِه احلقيقِة،وبأنه مكَونٌ من أزواج
 يدفع أويل ،ى الكُبر يف نفِسه قيمته العدديةُ تساوي جداَء أساِس معجزِة إحد،قرآينٍّ

  . .يقولُ تعاىل.. ... واإلمياِن ِبكتاِبِه الكرمي،األلباِب إىل تنِزيه اِهللا تعاىل
  z⎯≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©! $# t, n= y{ yl≡ uρ ø— F{ $# $ yγ ¯= à2 $ £ϑ ÏΒ àM Î7 /Ψ è? ÞÚ ö‘ F{ $# ô⎯ ÏΒ uρ óΟ Îγ Å¡ àΡ r& $ £ϑ ÏΒ uρ Ÿω 

ƒtèô=nϑßθβt   ]٩١ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٣٦ : يـس  
 – يف ِكتاِبِه الكرمي – أنَّ اَهللا تعاىل ،مشكلةُ الكثريين تكمن يف أنهم مل يدركوا بعد.. 

  . .يقولُ تعاىل.. .. وملْ يقَصر أبداً يف ِتبياِن آياِتِه للناس،ال يدعو إالّ إىل اخلري



  

٥٧٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ª!$#uρ (#þθããô‰tƒ ’n<Î) Ïπ̈Ψyfø9$# ÍοtÏøóyϑø9$#uρ ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ( ß⎦Îi⎫t7ãƒuρ ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝßγ̄=yès9 tβρã©.x‹tGtƒ    
  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٢٢١ : البقرة[

 ، أنَّ إحسانَ اِهللا تعاىل ينالُه ِعباد اِهللا تعاىل،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 
  . .يقولُ تعاىل. .املُتقون املُحسنون املُتبعون ِلمنهِجه

 ö≅ è% ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# öΝ ä3 −/ u‘ 4 t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ |¡ ôm r& ’ Îû Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ×π uΖ |¡ ym 3   
  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ١٠ : الزمر[

 ، أنَّ القرآنَ الكرمي أمر اِهللا تعاىل أنزلَه إلينا،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 
يقولُ . . وِلمباركَِة األجِر على احلسنات، اِهللا تعاىل وِلتكفِري السيئاتوأنه خري طريٍق ِلتقوى

  . .تعاىل
 y7 Ï9≡ sŒ â ö∆ r& «! $# ÿ… ã& s! t“Ρ r& óΟ ä3 ö‹ s9 Î) 4 ⎯ tΒ uρ È, −G tƒ ©! $# ö Ïe s3 ãƒ çµ ÷Ζ tã ⎯ Ïµ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ öΝ Ïà ÷è ãƒ uρ ÿ… ã& s! # · ô_ r&  

  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٥ : الطالق[
 أنَّ القيمةَ العدديةَ ِللعبارِة القرآنيِة املُتعلِّقِة ، املسألِة الكاملِةلذلك نرى يف هذه.. 

  . . مساويةٌ متاماً لعدِد سوِره الكرمية،بالقرآن الكرمي
 Œs≡9Ï7y &r∆öâ #$!« &rΡ“t!s&ã…ÿ )Î9s‹ö3äΟó 4  = ٦ × ١٩ = ١١٤  

 وأننا حنن ، غين عن عبادِتنا أنَّ اَهللا تعاىل،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 
 إضافةً للمؤمنني الصادقني –فكلُّ الكائناِت غِري املُكَلَّفِة . .احملتاجون ألن نعبده جلَّ وعال

  . .يقولُ تعاىل. . دونَ استكبار، يسجدون هللا تعاىل–
 ¬! uρ ß‰ àf ó¡ o„ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ öΝ èδ uρ Ÿω 

„o¡óGt3õ9Éçρβt    ]١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٤٩ : النحل  
 وأنَّ خلْقَه ، أنَّ قولَ اِهللا تعاىل حق،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد.. 

هو من أجِل امتحاِننا العادِل ، وأنَّ إعطاَءنا القدرةَ على معصيِتِه،ِللسماواِت واألرِض حق 
  ..يقولُ تعاىل. .لدنيايف هذه ا
 uθ èδ uρ ” Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ ( tΠ öθ tƒ uρ ãΑθ à) tƒ ⎯ à2 ãβθ à6 u‹ sù 4 

%sθö!è&ã #$9øsy,‘ 4   ]١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٧٣ : األنعام  



  

٥٧٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

راِف  أنَّ تأخري اِهللا تعاىل ِللعذاِب نتيجةَ اقت،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد
   يقولُ تعاىل ، ومن أجِل إعطاِء فرصِة التوبِة ِلإلنسان، هو رمحةٌ من اِهللا تعاىل،املعاصي
 y7 š/ u‘ uρ â‘θ à tó ø9 $# ρ èŒ Ïπ yϑ ôm §9 $# ( öθ s9 Ν èδ ä‹ Åz# xσ ãƒ $ yϑ Î/ (#θ ç7 |¡ Ÿ2 Ÿ≅ ¤f yè s9 ãΝ ßγ s9 z># x‹ yè ø9 $# 4   

  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٥٨ : الكهف[
 بني من – يف اآلخرِة – أنَّ الفارق كبري ، مل يدركوا بعدمشكلةُ الكثريين أنهم. .

  . .يقولُ تعاىل. . وبني من أعرض عنه،اتبع منهج اِهللا تعاىل يف حياِتِه الدنيا
 Ç⎯ yϑ sù r& yì t6 ©? $# tβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! $# .⎯ yϑ x. u™ !$ t/ 7Ý y‚ |¡ Î0 z⎯ ÏiΒ «! $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ æΛ ©⎝ yγ y_ 4 }§ ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ pR ùQ $#   

  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ١٦٢ :ل عمران آ[
 أنَّ اخلسارةَ الكُربى تكون ِلمن تِخف ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد. .

  . .يقولُ تعاىل. . ويدخلُ جهنم خالداً فيها،موازينه يف اآلخرة
 ï∅ tΒ uρ ôM ¤ yz … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ç Å£ yz öΝ ßγ |¡ àΡ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ tβρ à$ Î#≈ yz   

  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ١٠٣ : املؤمنون[
 أنَّ اَهللا تعاىل الذي بعثَ ِلكُلِّ أمٍة رسوالً ،مشكلةُ الكثريين أنهم مل يدركوا بعد. .

 وليس ،رسلُه سيقضي بني العباِد بالقسِط على معياِر منهِجِه الذي حيملُه ،حجةً على العباِد
  . .يقولُ تعاىل. .  أهواِء التائهنيعلى معايِري
 Èe≅à6Ï9uρ 7π̈Βé& ×Αθß™§‘ ( #sŒÎ*sù u™!$y_ óΟßγä9θß™u‘ z©ÅÓè% ΟßγoΨ÷t/ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ öΝèδuρ Ÿω tβθßϑn=ôàãƒ   

  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ٤٧ : يونس[
عونها  وال يسم، أنهم ال يبصرونَ احلقيقةَ بأعيِنهم، البشِرالكثريين منإنّ مشكلةَ .. 
  . .يقولُ تعاىل. .بآذاِنهم
 t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM tΡ% x. öΝ åκ ß] ã‹ ôã r& ’ Îû >™ !$ sÜ Ïî ⎯ tã “ Ì ø. ÏŒ (#θ çΡ% x. uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ o„ $ ·è øÿ xœ   
  ١٩ × ١٩ = ٣٦١ =  ]١٠١ : الكهف[

 ألنهم ملْ يؤمنوا حبقيقِة ، أنهم يستعجلونَ بالسيئِة قبل احلسنةَ،مشكلةُ الكثريين.. 
  . .يقولُ تعاىل. . ومل يعتربوا بأمثاِلِهم الذين خلَوا من قَبِلِهم،ِهللا تعاىلمنهِج ا
 y7 tΡθ è= Éf ÷è tG ó¡ o„ uρ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $$ Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ïπ uΖ |¡ ys ø9 $# ô‰ s% uρ ôM n= yz ⎯ ÏΒ ÞΟ Îγ Î= ö6 s% àM≈ n= èV yϑ ø9 $# 3    

  ١٩ × ١٩ = ٣٦١=  ] ٦ : الرعد[



  

٥٨٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ..دون بالروِح مناآلخرين ، اِهللا تعاىلفاملؤمنون الصادقون املُؤي كم شهال يزيد 
  . .يقولُ تعاىل. .مبنهِج اِهللا تعاىل إالّ يقيناً والتزاماً

 ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. ’ Îû 7e7 x© ⎯ ÏiΒ © Í_ƒ ÏŠ Iξ sù ß‰ ç6 ôã r& t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

#$!«   ]١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ] ١٠٤ : يونس  
ى أنّ منهجك التفسريي املُعتمد على ثنائيِة القرآِن الكرِمي والعقِل أر. .:١٠٨س 
 ويرسم سبيالً يبتعد عن سبيِل ، يفتح آفاقاً جديدةً لتدبِر كتاِب اهللا تعاىل،املُجرد
  .. كُلّما أحبرنا أكثر يف كتاِب اِهللا تعاىل مبركِب هذا املنهِج التفسريي،املوروِث
نقِض القرآِن الكرِمي للكثِري من األحكاِم واملسائِل اليت أمجعت فالربهنةُ على .. 

 والربهنةُ ، وأقواِله حيثُ متّ تلبيسها برواياٍت أُلصقَت بأفعال الرسول ،عليها األمةُ
على أنَّ اهلُوةَ تزداد بني الِفكِر املبين على التاريخ الذي حتملُه األمةُ يف أي عصٍر من 

 وحتميلُ مسؤوليِة ذلك ، الِفكِْر الذي حيملُه القرآنُ الكرمي لذلك العصر وبني،العصور
والربهنةُ على انتماء مرجعيِة . .إىل عدِم إبصاِر احلقيقِة يف كتاِب اِهللا تعاىل وعدِم مساِعها

 ، تعاىلدالالِت احلرِف القرآينِّ والكلمِة القرآنيِة والعبارِة القرآنيِة إىل الروِح املتعلِّق باِهللا
والربهنةُ على أنّ وصف القرآِن الكرمي . .وأنه ال عالقةَ للبشِر وللتاريِخ هبذه الدالالت

 وأنّ صفةَ العريب ال تعين ،بالعريب هو وصفُه بالكماِل والتماِم واخللو من العيِب والنقص
على الفكِر املوروِث جيعلُ من البناِء . . كُلُّ ذلك.....قومياًبعداً تارخيياً أو نتاجاً 
 ، دفعاً للفكِر حنو ايٍة تارخييٍة حمضة– يف النهاية –جيعلُ منه . .واملتداوِل باسِم اإلسالم

تغفيها حقيقةُ دالالِت كتاِب اهللا تعاىل عن أعِني معظِم الناسي من . .ب دوبالتايل ال ب
ري احلق الذي حيملُه القرآنُ الكرمي  بني املنهِج الفط،ذروٍة يصلُ فيها الصدام إىل ايِته

 وبني التقليِد األعمى للتراِث كمنهٍج مجعي يغيب العقلَ يف تدبِرِه لكتاِب ،للبشريِة مجعاء
  .    .اِهللا تعاىل
 وما هي احلكمةُ اليت ،فهل تتقاطع هذه الذروةُ مع نزوِل عيسى عليه السالم.. 

وملاذا عيسى . . وبني نزوِله الثاين ؟،ماء يف اية نزوله األولتربط ما بني رفِْعِه إىل الس
  . .عليه السالم بالذات دون غريه من املُرسلني ؟



  

٥٨١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ومن اختيـاِره هـو   ،إذا أردنا حتري احلكمة من الرتوِل الثاين لعيسى عليه السالم       .. 
ِة حقيقِة املُعجزِة اليت أُيد      فال بد من معرف    ..إذا أردنا ذلك  . .بالذات دونَ غِريه من املُرسلني    

  .. وماهيِة والدته، واليت هلا تعلُّقُها مباهيِتِه،ا
 وهو بذلك خيتلف عـن   ،فعيسى عليه السالم وِلد من مرمي عليها السالم دون أب         .. 

 ودون املروِر مبراحِل اخللِق اجلنـيين       ، أي دون اجتماِع نطفٍة مع بويضة      ،والدِة باقي البشر  
فأُمه مرمي عليها السالم مل تحِملْه كحمـِل بـاقي          . .ولذلك. .يت مر ا غريه من البشر     ال

 إنما هي فترةٌ حمدودةٌ نقرأُُها يف تتايل فاءات التعقيب يف النص القرآينّ التايل الذي                ،النساء
  ..يصور ذلك
 * çµ ÷G n= yϑ ys sù ñV x‹ t7 oKΡ $$ sù ⎯ Ïµ Î/ $ ZΡ% s3 tΒ $ |‹ ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ $ yδ u™ !% y` r' sù ÞÚ$ y‚ yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æí õ‹ É` 

Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ôM s9$ s% © Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖ à2 uρ $ \‹ ó¡ nΣ $ wŠ Å¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ $ yγ1 yŠ$ oΨ sù ⎯ ÏΒ !$ pκ ÉJ øt rB ω r& 

’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î |   ]٢٤ -  ٢٢ : مرمي [  
 ،صوصيتها اليت تميزها عن باقي نـساء البـشر         هلا خ  – أيضاً   –فمرمي  . .ولذلك.. 

ولـذلك  . .ومهمتها هي حملُ جسِد عيسى عليه السالم املختلِف عن باقي أجساِد البشر           
 تدور يف فترِة ما قبِل والدِة       – يف القرآن الكرمي     –نرى أنّ أحداثَ قصِة مرمي عليها السالم        

  ..عيسى عليه السالم
 ..  مرمي صراحةً يف القرآن الكرمي        إنّ اسم ذْكَراألنثى الوحيد الذي ي و اسموهـي  ، ه 

  .. وهذا ما نراه بشكٍل جلي يف املسألِة الكاملِة التالية،منذورةٌ هللا تعاىل قبلَ والدِتها
 øŒ Î) ÏM s9$ s% ßN r& t øΒ $# tβ≡ t ôϑ Ïã Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ š s9 $ tΒ ’ Îû © Í_ ôÜ t/ # Y‘ § ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tG sù û© Íh_ ÏΒ ( 

y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ ÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊂∈∪ $ £ϑ n= sù $ pκ ÷J yè |Ê uρ ôM s9$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ ÷è |Ê uρ 4© s\Ρ é& ª! $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ 

ôM yè |Ê uρ }§ øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. ( ’ ÎoΤ Î) uρ $ pκ çJ ø‹ £ϑ y™ zΟ tƒ ö tΒ þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& š Î/ $ yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ 

Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# ∩⊂∉∪ $ yγ n= ¬6 s) tF sù $ yγ š/ u‘ @Αθ ç7 s) Î/ 9⎯ |¡ ym $ yγ tF t7 /Ρ r& uρ $ ·?$ t6 tΡ $ YΖ |¡ ym $ yγ n= ¤ x. uρ $ −ƒ Ì x. y— ( 

$ yϑ ¯= ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγ øŠ n= tã $ −ƒ Ì x. y— z># t ós Ïϑ ø9 $# y‰ y` uρ $ yδ y‰Ζ Ïã $ ]% ø— Í‘ ( tΑ$ s% ãΛ uq ö yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈ yδ ( ôM s9$ s% 

uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ¨β Î) ©! $# ä− ã— ö tƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ Î ö tó Î/ A>$ |¡ Ïm ∩⊂∠∪ š Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒ Ì Ÿ2 y— … çµ −/ u‘ ( 

%s$Αt ‘u>bÉ δy=ó <Í’ ΒÏ⎯ !©$àΡš Œè‘hÍƒ−πZ Ûs‹hÍ7tπº ( )ÎΡ̈š œxÿÏ‹ìß #$!$‘ãt$!™Ï  ]٣٨  – ٣٥ : آل عمران [ = 
١٣٧ × ١٩ = ٢٦٠٣  



  

٥٨٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 š :العبارِة القرآنية  هنايِةفأحداثُ هذا النص حىت     ..  Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒ Ì Ÿ2 y— … çµ −/ u‘ (  
 حيثُ احلالة اليت دعا زكريا عليه السالم ربه هي نتيجةٌ ملـا رآه              ،تتعلّق مبرمي عليها السالم   

أما ماهيةُ دعائه فتدخلُ يف مسألٍة أُخـرى        . . أُعِطيت ملرمي  ،من خصوصيٍة خارقٍة للناموس   
 الِقـيم   – من هذه املسألِة الكاملـة       – ولذلك لو حذفنا     ،بيحىي عليهما السالم  تتعلّق به و  

 ملا اختلّ تكاملُ    ،العددية للعبارة القرآنية اليت تصور القولَ الذي دعا به زكريا عليه السالم           
ةَ لوحِدها مسألةٌ كاملة،هذا النصألنّ هذه العبارةَ القرآني ..  
 %s$Αt ‘u>bÉ δy=ó <Í’ ΒÏ⎯ !©$àΡš Œè‘hÍƒ−πZ Ûs‹hÍ7tπº ( )ÎΡ̈š œxÿÏ‹ìß #$!$‘ãt$!™Ï  = ١٤ × ١٩ = ٢٦٦  

 نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ املُصورةَ ملاهية نـذِرها وطَلَـِب           ،ويف هذه املسألِة الكاملة   .. 
  .. مسألةٌ كاملةٌ يف معيار معجزِة إحدى الكُبر،قبوِله
 ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ Ρt‹x‘öNß 9sš Βt$ ûÎ’ /tÜô_Í© Βãsy§‘Y# ùsGt)s7¬≅ö ΒÏ_hÍ©û (   ]٣٥ : آل عمران [  = 
١٣ × ١٩ = ٢٤٧  

 فوِجئت بأنّ ما وضعته ،وامرأَةُُ ِعمرانَ اليت نذرت ما يف بطِنها محرراً هللا تعاىل..  
مي مسألةً  ولذلك توجهت إىل اِهللا سبحانه وتعاىل بكلماٍت يصورها القرآنُ الكر،ليس ذكراً

  ..كاملةً داخلَ املسألِة الكاملِة اليت بني أيدينا
 Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ ÷è |Ê uρ 4© s\Ρ é& ª! $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè |Ê uρ }§ øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. ( ’ ÎoΤ Î) uρ $ pκ çJ ø‹ £ϑ y™ 

ΒtöƒtΟz ρu)ÎΤoÎ’þ &éãÏŠ‹äδy$ /Îš ρuŒè‘hÍƒ−Gtγy$ ΒÏ⎯z #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç #$9§_ÅŠΟÉ  ]٦٤٦ = ] ٣٦ : آل عمران 
 =٣٤ × ١٩  

  . .وهذه املسألةُ الكاملةُ نراها مكونةً من قسمني.. 
 بأنها مصطفاةٌ   ، يتوازن مع ما بشرت به املالئكةُ مرمي عليها السالم         القسم األول .. 

  ..ومطهرةٌ ومصطفاةٌ على نساء العاملني
 Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ ÷è |Ê uρ 4© s\Ρ é& ª! $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè |Ê uρ }§ øŠ s9 uρ ã x. ©%! $# 4© s\Ρ W{ $% x. (    

  ٣٢٦ = ] ٣٦ : آل عمران[
 ãΝ tƒ ö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 x sÜ ô¹ $# Ï8 t £γ sÛ uρ Å79 x sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÎΣ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#    

  ٣٢٦ = ] ٤٢ : آل عمران[



  

٥٨٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

! ª :إننا نرى أنّ العبارةَ القرآنية    ..  $# uρ ÞΟ n= ÷ær& $yϑ Î/ ôM yè|Êuρ Þ،      لَ اِهللا تعـاىلقَو روصت
< Éb :تعقيباً على قوِل امرأِة ِعمران     u‘ ’ ÎoΤ Î) !$pκ çJ÷è|Êuρ 4© s\Ρ é&       عليها الـسالم حلظةَ والدِة مرمي . .

! ª :فاُهللا تعاىل يقول   $# uρ ÞΟ n= ÷ær& $yϑ Î/ ôM yè|Êuρ Þ،  ومل يقل : )    تعضا وِبم لَمأَع اللَّهويف . . )و
 على أنها ليست كباقي اإلناث كما       – منذ والدِتها    –هذا دليلٌ على متيِز مرمي عليها السالم        

  .. ال يعلمها إالّ اُهللا سبحانه وتعاىل،فحقيقتها التكوينية اليت خِلقَت ا. .اعتقدت أُمها
بأنهـا مـصطفاةٌ     ، يتكاملُ مع هذه البشرى ِلمرمي عليها الـسالم        والقسم الثاين .. 

  ..ومطهرةٌ ومصطفاةٌ على نساء العاملني
 ’ ÎoΤ Î) uρ $ pκ çJ ø‹ £ϑ y™ zΟ tƒ ö tΒ þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& š Î/ $ yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $#   

  ٣٢٠=  ] ٣٦ : آل عمران[ 
 ãΝ tƒ ö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 x sÜ ô¹ $# Ï8 t £γ sÛ uρ Å79 x sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÎΣ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#    

  ٣٢٦ =  ]٤٢ :آل عمران[ 
٣٤ × ١٩ = ٦٤٦ = ٣٢٦ + ٣٢٠  

 ãΝإذاً العبارة القرآنيـة    ..  tƒ ö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 x sÜ ô¹ $# Ï8 t £γ sÛ uρ Å79 x sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÎΣ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ،   ـا امـرأ         – كما نرى    –تتعلّق هتةُ  تعلّقاً كامالً بالكلمات اليت توج
. .ِعمران إىل اهللا سبحانه وتعاىل عندما فُوِجئت بكوِن مرمي عليها السالم ليـست ذكـراً              

  :وهذه العبارةُ القرآنيةُ تبين لنا أنّ مرمي عليها السالم تتميز باصطفائني
 ãΝ فالعبارةُ القرآنيةُ    ، االصطفاء األول يتعلّق بكينونِتها وخصوصيِة خلِْقها      *** tƒ ö yϑ≈ tƒ 

¨β Î) ©! $# Å79 x sÜ ô¹ $# Ï8 t £γ sÛ uρ     االصطفاَء مع الطهارة واقعاً حاصـالً      ،جتمع نبييف مجلٍة ت ، 
وليس مجرد إرادٍة إهليٍة شرعيٍة يتوقّف وقوعها يف عاِمل احلس على األخذ بأسباب حتقيـق               

  . .هذه الطهارة
 هـي  ، وال بأي نسبة،ها من النساءفخصوصيةُ مرمي عليها السالم اليت مل تعطَ لغريِ   .. 

! ª حيث العبارة القرآنية     ،منذ والدا  $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè |Ê uρ Þ    اعتراضـاً     – نراهـا  – 
  . .ضمن سياٍق قرآينٍّ يصف قولَ أُمها حلظةَ والدِتها

 ،لسالموهذا يدلُّ على كينونِة هذا االصطفاء وتعلّقه مباهيِة خلِْق جسِدها عليها ا.. 
 وال تعود ، فاحليض نقيض الطهارِة اجلسدية، وبالتايل ال حتيض أبداً،وبأنها طاهرةٌ دائماً



  

٥٨٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 š :يقولُ تعاىل. .الطهارةُ اجلسديةُ إالّ بانتهاِئه tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& 

(#θ ä9 Í” tI ôã $$ sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( Ÿω uρ £⎯ èδθ ç/ t ø) s? 4© ®L ym tβ ö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s?  ∅ èδθ è? ù' sù ô⎯ ÏΒ 

ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒ r& ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ Î/≡ §θ −G9 $# = Ït ä† uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tF ßϑ ø9 $#  ]٢٢٢ : البقرة [..  
 حيث تتكرر عبارة االصطفاء     ، االصطفاُء الثاين يتعلّق بتفاضِلها على نساِء العاملني       ***

 Å79كما نرى    x sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï™ !$ |¡ ÎΣ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ،       إىل االصطفاء الـشرعي شريوهذا ي 
 حيث نساء العاملني يتفاضلن به عن بعـضهن بدرجـِة           ،املتعلّق بدرجِة االلتزاِم واإلحصان   

 – فمرمي عليها السالم مصطفاةٌ   . . وبدرجِة إحصاِنهن لفروجهن   ،التزامهن مبنهج اهللا تعاىل   
  .. على نساِء العاملني بنفِسها والتزاِمها وإحصاِنها لفرجها–أيضاً 

 ..           أكرب هتةَ وأنّ ما وضعامرأةُ ِعمران هذه اخلصوصي ا  – عند اهللا تعاىل     –ومل تعلممم 
$!  : فقولُها ،أرادت pκ çJ ÷è |Ê uρ 4© s\Ρ é&       ِة التاليِة هلايتكاملُ مع العبارِة القُرآني ،   نبـياُهللا   واليت ي 

 حيث ال يعلم حقيقةَ ذلك      ،تعاىل فيها كينونةَ مرمي عليها السالم وخصوصيتها منذ والدا        
  ..إالّ اُهللا سبحانه وتعاىل
 ρuÊ|è÷Jçκp$! &éΡ\s©4 ρu#$!ª &ræ÷=nΟÞ /Îϑy$ ρuÊ|èyMô  = ١٠ × ١٩ = ١٩٠  

ها اُهللا تعاىل ِبقَبوٍل حسٍن وأنبتها  تقّبلَ،فَمرمي عليها السالم اليت نذَرتها امرأةُ ِعمران.. 
 توازنٌ نراه يتجلّى يف ،فما بني النذر وقَبوِله. .نباتاً حسناً وكفَّلها زكريا عليه السالم
  .. من املسألِة الكاملِة اليت بني أيدينا،التوازن بني العبارتني القرآنيتني التاليتني

 ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ Ρt‹x‘öNß 9sš Βt$ ûÎ’ /tÜô_Í© Βãsy§‘Y# ùsGt)s7¬≅ö ΒÏ_hÍ©û ( )ÎΡ7̈y &rΡM| #$9¡¡ΚÉŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ  = ٣٤٣  
 ùsFt)s6¬=nγy$ ‘u/šγy$ /Î)s7çθΑ@ my¡|⎯9 ρu&rΡ/7tFtγy$ Ρt6t$?·$ my¡|ΖY$ ρu.x¤=nγy$ —y.xÌƒ−$ (  = ٣٤٣  
≅ ö :والعبارةُ القرآنيةُ ..  ¬7 s) tG sù û© Íh_ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ ÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ،    نراها تتوازن مع 

$ جمموع الِقيم العددية للعبارة القرآنية       yγ n= ¤ x. uρ $ −ƒ Ì x. y— ( ،    ةوالعبارة القرآني  óΟ ßγ •ƒ r& ã≅ à õ3 tƒ 

zΝ tƒ ö tΒ يف املسألِة الكاملِة التالية ..  
 y7 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# ÏµŠ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) 4 $ tΒ uρ |MΨ ä. óΟ Îγ ÷ƒ t$ s! øŒ Î) šχθ à) ù= ãƒ öΝ ßγ yϑ≈ n= ø% r& 

&rƒ•γßΟó ƒt3õà≅ã ΒtöƒtΝz ρuΒt$ 2àΨM| 9s‰yƒ÷γÎΝö )ÎŒø ƒt‚÷FtÁÅϑßθβt  ]٥٣٢ = ] ٤٤ : آل عمران = 
٢٨ × ١٩  

 ùsGt)s7¬≅ö ΒÏ_hÍ©û ( )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9¡¡ΚÉŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ  = ١٥٨  



  

٥٨٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu.x¤=nγy$ —y.xÌƒ−$ (   =٨٧  
 &rƒ•γßΟó ƒt3õà≅ã ΒtöƒtΝz   =٧١  

١٥٨ = ٧١ + ٨٧  
 ρuΒt$ 2àΨM| 9s‰yƒ÷γÎΝö )ÎŒø ƒt‚÷FtÁÅϑßθβt  = ١٥٨  

≅ ö :ودعاُء أم مرمي عليها السالم..  ¬7 s) tG sù û© Íh_ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠ ÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ، تتعلّق 
وهذا ما نراه أيضاً . .تكن بغياً وبكوِن أُمها مل ،إجابته بكوِن مرمي عليها السالم لَم تك بغياً

  ..يف التوازن التايل
 ρu9sΝö &r8à /tóÉ‹|$  ]٦٥ = ] ٢٠ : مرمي  
 ρuΒt$ .x%ΡtMô &éΒ•7Å /tóÉ‹|$  ]٩٣ = ] ٢٨ : مرمي  

١٥٨ = ٩٣ + ٦٥  
 ùsGt)s7¬≅ö ΒÏ_hÍ©û ( )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9¡¡ΚÉŠìß #$9øèy=ÎŠΟÞ  = ١٥٨  

 هو مقَدمةُ إصطفائها ، وإنباتها نباتاً حسناً،قَبوٍل حسٍنفقبولُ مرمي عليها السالم ِب.. 
 وهذا يتطلّب منها أن تقنت لربها عز وجلّ وأن تسجد له وتركع مع ،وتطهِريها
  ..وهذا ما نراه يف املسألِة الكاملِة التالية. .الراكعني
 ùsFt)s6¬=nγy$ ‘u/šγy$ /Î)s7çθΑ@ my¡|⎯9 ρu&rΡ/7tFtγy$ Ρt6t$?·$ my¡|ΖY$  ]٢٥٦ = ] ٣٧ : آل عمران  
 ãΝtƒöyϑ≈tƒ ¨βÎ) ©!$# Å79xsÜô¹$# Ï8t£γsÛuρ Å79xsÜô¹$#uρ 4’n?tã Ï™!$|¡ÎΣ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊆⊄∪ ÞΟtƒöyϑ≈tƒ 

#$%øΨãLÉ© 9Ït/nÎ7Å ρu#$™ó∨ß‰Ï“ ρu#$‘ö.xëÉ© Βtìy #$9§≡.ÏèÏ⎫⎥š  ]٥٨٠ = ] ٤٣ – ٤٢ : آل عمران  
٤٤ × ١٩  =٨٣٦ = ٥٨٠ + ٢٥٦  

 ، رأى خرقاً للناموس الذي اعتاد عليه البشر،وزكريا عليه السالم الذي كفل مرمي.. 
 سواٌء من جانب ،فمرمي عليها السالم يأتيها رزقُها بشكٍل مختلٍف عما يعرفُه البشر

 ،وعند هذه احلالِة من خرِق الناموس. . أم من جانب ماهية ذلك الرزق ومصدِره،األسباب
. . ولكن يف جانِب اإلجناب،ريا ربه أيضاً خلرِق الناموِس الذي اعتاد عليه البشردعا زك

  ..وهذا ما تصوره لنا املسألةُ الكاملةُ التالية
 $yγn=¤x.uρ $−ƒÌx.y— ( $yϑ̄=ä. Ÿ≅yzyŠ $yγøŠn=tã $−ƒÌx.y— z>#tósÏϑø9$# y‰y ùρ $yδy‰ΖÏã $]%ø—Í‘ (    

  ٣٨٨=  ] ٣٧ :عمران آل [



  

٥٨٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 δèΖu$9Ïš Šyãt$ —y2ŸÌƒ−$ ‘u/−µç… (   ]١٢٥ = ] ٣٨ : آل عمران  
٢٧ × ١٩ = ٥١٣ + ١٢٥ + ٣٨٨  

فزكريا عليه السالم استفاد مما رآه من خرٍق للناموس فيما يتعلّق بأكِل . .وهكذا.. 
عليه،مرمي الناموِس ملرمي ه جلّ وعال عند تلك النقطة اليت أدرك فيها خرقا  فدعا رب

 ôM :ولذلك نرى أنّ إجابةَ مرمي عليها السالم له. .السالم s9$ s% uθ èδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ، 
  ..تتوازن متاماً مع طلبه من ربه جلّ وعال بأن جيعلَ له آيةً بعد أن بشر بإجابِة دعاِئه

 %s$9sMô δèθu ΒÏ⎯ô ãÏΖ‰Ï #$!« (  ] ٩٠ = ] ٣٧ : آل عمران  
 %s$Αt ‘u>bÉ #$_ôèy≅ <kÍ’þ ™u#ƒtπZ (   ]٩٠ = ] ٤١ : آل عمران  

 وهي طاهرةٌ ، تتميز عن نساِء العاملني منذ والدِتها إىل مماِتها،فمرمي عليها السالم.. 
 مبعىن أعطاها الصلةَ ، ولذلك نفخ اهللا تعاىل فيها من روِحه، وقد أحصنت فرجها،دائماً

وهذا ما تصوره العبارةُ .. ِتها وإحصاِنها لفرِجها نتيجةَ طهار،واملدد والقُرىب منه جلّ وعال
© ûالقرآنية  ÉL ©9 $# uρ ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ö sù $ sΨ ÷‚ x oΨ sù $ yγŠ Ïù ⎯ ÏΒ $ oΨ Ïmρ •‘  ]فهذه ،] ٩١ : األنبياء 

$  فكلمة ،العبارة القرآنية تتعلّقُ مبرمي عليها السالم yγŠ Ïù عليها السالم إىل مرمي تعود ، 
  .. وال إىل نفِخ عيسى عليه السالم فيها، إىل فرِجهاوال تعود
© ûبينما العبارةُ القرآنية ..  ÉL ©9 $# ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ ö sù $ sΨ ÷‚ x oΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ ÏΒ $ oΨ Ïmρ •‘   

 µŠ فكلمةُ ،هي اليت تصور لنا نفخ الروِح يف فرِج مرمي عليها السالم  ]١٢ :التحرمي[  Ïù  
وما بني النفختني تكاملٌ تصدقُه . .ليها السالم وال تعود إىل نفِسهاتعود إىل فرج مرمي ع
  ..معجزةُ إحدى الكُبر

 ρu#$9©LÉ©û &rmôÁ|ΨoMô ùsö_yγy$ ùsΨox‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ⎯ ‘•ρmÏΨo$   ]٢٥٠=   ]٩١ :األنبياء   
 #$9©LÉ©û &rmôÁ|ΨoMô ùsö_yγy$ ùsΨox‚÷Ψs$ ùÏŠµÏ ΒÏ∅ ‘•ρmÏΨo$   ]٢٤٤=   ]١٢ :رميالتح  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٤٤ + ٢٥٠  
 مها مسألةٌ   – يف القرآن الكرمي     –وكنا قد رأينا كيف أنّ امسي مرمي عليها السالم          .. 

  ..كاملةٌ يف معيار معجزة إحدى الكُبر
 ∆sóƒtΝ  = ٢٢، ، ∆sóƒtΝz #$/öΨoM| ãÏϑôt≡βt   = ٧٣  

٥ × ١٩ = ٩٥ = ٧٣ + ٢٢  



  

٥٨٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وهذا الروح الذي أعطى مرمي عليها السالم        ، وهذا االصطفاء  ،هارةهذه الط . .إذاً.. 
 ، يتعلّق بتقبِل ربها جلّ وعال هلا ِبقَبوٍل حسن        ،الصلةَ والقُرىب واملدد من اِهللا سبحانه وتعاىل      

 استغربت ذلك كوهنا مل ميسسها      ،ولذلك حينما جاَءها رسولُ ربها ليهب هلا غالماً زكياً        
وهذا ما نراه يف املسألة الكاملة . . وذلك كونها تقبلَها ربها بقبوٍل حسن،تك بغياً بشر ومل   
  .. اليت قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ لكلمِة مرمي،التالية
 ùsFt)s6¬=nγy$ ‘u/šγy$ /Î)s7çθΑ@ my¡|⎯9   ]١٥٧ =   ]٣٧ :آل عمران  
 %s$9sMô &rΤ¯’4 ƒt3äθβã <Í’ îä=n≈ΝÖ ρu9sΝö ƒtϑô¡|¡ó_Í© 0o³|× ρu9sΝö &r8à /tóÉ‹|$  ]٢٦١ = ] ٢٠ : مرمي  

٢٢ × ١٩ = ٤١٨ = ٢٦١ + ١٥٧  
 ∆sóƒtΝ  = ٢٢   

وهذا اللقاُء إما أن    . .إنّ إجناب الغالِم ال يكونُ إالّ من ِخالِل لقاِء الذكِر مع األنثى           .. 
     عقِد نكاٍح شرعي اً بعديكونَ شرعي،  عليها السالم        ، وهو املس وهذا ما مل حيصل مع مرمي ، 

 öΝ :ولذلك قالت  s9 uρ © Í_ ó¡ |¡ ôϑ tƒ × |³ o0 ،          الذكر واألنثى دون عقد ا أن يكونَ اللقاُء بنيوإم 
 اء  ،نكاٍح شرعيعليها السالم          ، وهو الِبغ ليحصلَ أبداً مع مرمي ولذلك  ، وهذا أيضاً مل يكن 

 öΝ :قالت s9 uρ à8 r& $ |‹ Éó t/ ..  
 öΝ :وبالتايل فقولُها . .واللقاُء الشرعي ليس عمالً شيطانياً    ..  s9 uρ à8 r& $ |‹ Éó t/  ،   هـو

’ þ :الذي يتعلّق بقـوِل أمهـا      ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& š Î/ $ yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $#  . .
  . .عجزة إحدى الكُبرولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان القرآنيتان يف معيار م

 ρu9sΝö &r8à /tóÉ‹|$   ]٦٥=   ]٢٠ :مرمي  
 ρu)ÎΤoÎ’þ &éãÏŠ‹äδy$ /Îš ρuŒè‘hÍƒ−Gtγy$ ΒÏ⎯z #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç #$9§_ÅŠΟÉ  ]٢٣٩ = ] ٣٦ : آل عمران  

١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ٢٣٩ + ٦٥  
 ،كجسٍدإذاً خصوصيةُ مرمي عليها السالم هي من أجِل حمِل عيسى عليه السالم .. 

  وليس من املصادفِة أنْ ترد كلمةُ . .له خصوصيته اليت تميزه عن أجساِد باقي البشر
 Ν tƒ ó s∆    ة ) ٣٤( يف القرآن الكرمية لكلمة عيسى،مرساوي القيمة العدديمبا ي . .  
 ãÏŠ¤|©y  = ٣٤ . .  



  

٥٨٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، نطفٍة مع بويضة من غري اجتماِع،فعيسى عليه السالم خملوق مباشرةً من تراب.. 
 ومرمي عليها السالم مجرد حامٍل هلذا ،مثلُه يف ذلك كمثل خلِْق جسِد آدم عليه السالم

 وذلك من حيث فترة احلمل حيث ، محالً مختلفاً عن حمِل نساِء األرِض ألوالدِهن،اجلسد
  ..ة ألكرب دليٍل على ذلكويف املسألِة الكاملِة التالي. .محلته عليهما السالم فترةً حمدودة

 χ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s) n= yz ⎯ ÏΒ 5># t è? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµ s9 ⎯ ä. 

ùs‹u3äθβã ∪®∈∩ #$9øsy,‘ ΒÏ⎯ ‘¢/iÎ7y ùsξŸ ?s3ä⎯ ΒiÏ⎯z #$9øϑßϑôItÎ⎪⎦t  ]٥١٣ = ] ٦٠ – ٥٩ : آل عمران 
 =٢٧ × ١٩  

≅ ويف صيغة التشبيه ..  sV yϑ x.  ثَل (  حيثُ كاف التشبيه مع كلمةيف هذه . .)م
صحيح أنّ . .نقرأُ االختالف بني خلِق جسِد آدِم وجسِد عيسى عليهما السالم. .الصيغة

 ولكن عيسى ،جسد عيسى عليه السالم  خلق دون اجتماِع نطفٍة مع بويضة كباقي البشر
 بينما ، ووِلد من خالل خماض،فترةً حمدودةعليه السالم وِضع يف رحِم مرمي عليه السالم 
  . .جسد آدم عليه السالم مل يوضع يف هذه احلالة

ونفس عيسى عليه السالم هلا خصوصيتها اليت تميزها عن نفوِس مجيِع البشر دون .. 
 يعِطها  وهذه خصوصيةٌ مل، منذ والدِتِه عليه السالم، مائة باملائة، فهي مليئةٌ بالروح،استثناء

فاُهللا تعاىل آتاه الكتاب وجعلَه نبياً منذ والدِته عليه . .اهللا تعاىل إالّ لعيسى عليه السالم
 اليت ،وهذا ما نراه يف املسألِة الكاملِة التالية. . فهو مؤيد من اهللا تعاىل بروح القدس،السالم

  ..لمة جربيلقيمتها العددية تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية لك
 ρu&rƒ−‰ôΡt≈µç /ÎãρyÇ #$9ø)à‰ß¨Ä 3  ]١٢٦ = ] ٨٧ : البقرة   
 ρu&rƒ−‰ôΡt≈µç /ÎãρyÇ #$9ø)à‰ß¨Ä 3  ]١٢٦ = ] ٢٥٣ : البقرة   
 ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 ΒtóƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (  ]١٤٦ = ] ١٧١ : النساء   
 øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ö à2 øŒ $# © ÉL yϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã 4’ n? tã uρ y7 Ï? t$ Î!≡ uρ øŒ Î) š ›?‰ −ƒ r& 

/ÎãρyÇ #$9ø)à‰ß¨Ä  ]٤٣٨ = ] ١١٠ : املائدة  
٤٤ × ١٩ = ٨٣٦ = ٤٣٨ + ١٤٦ + ١٢٦ + ١٢٦  

 _Å9öÎƒ≅ã   = ٤٤  



  

٥٨٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Óyρ : العبـارةَ القرآنيـة    ،ولو أخذنا من هـذه املـسألِة الكاملـة        ..  â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ (    

 مبعـىن أنّ    ، واليت تبين أنّ عيسى عليه السالم إنما هو روح من اهللا تعاىل            ، ]١٧١ :النساء[ 
$  لو أخذناها مع العبـارة القرآنيـة         ،نفسه عليه السالم مليئةٌ بالروح     sΨ ÷‚ x oΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ ÏΒ 

$ oΨ Ïmρ •‘  ]  من املسألِة الكاملِة اليت رأيناها ، ]١٢التحرمي. .  
 ρu#$9©LÉ©û &rmôÁ|ΨoMô ùsö_yγy$ ùsΨox‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ⎯ ‘•ρmÏΨo$   ]٢٥٠ =  ]٩١ :األنبياء   
 #$9©LÉ©û &rmôÁ|ΨoMô ùsö_yγy$ ùsΨox‚÷Ψs$ ùÏŠµÏ ΒÏ∅ ‘•ρmÏΨo$   ]٢٤٤ =  ]١٢ :التحرمي  

٢٦ × ١٩ = ٤٩٤ = ٢٤٤ + ٢٥٠  
$ حيث هذه العبارة القرآنية     ..  sΨ ÷‚ x oΨ sù ÏµŠ Ïù ∅ ÏΒ $ oΨ Ïmρ •‘       هي املتعلّقـة بـنفخ 

 لرأينا  ،لو أخذنا هاتني العبارتني   . . كما بينا  ،عيسى عليه السالم يف فرِج مرمي عليها السالم       
 إنما  ، تؤكّد أنّ النفخ من روح اهللا تعاىل يف فرِج مرمي عليها السالم            ،أننا أمام مسألٍة كاملة   

 Óyρ كون العبارة القرآنية     ، باملائة كان نفخةً متُأل نفس عيسى عليه السالم بالروح مائة         â‘ uρ 

çµ ÷Ζ ÏiΒ (   ذلك نبيت..  
 ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (    ]٥٠=   ]١٧١ :النساء  
 ùsΨox‚÷Ψs$ ùÏŠµÏ ΒÏ∅ ‘•ρmÏΨo$   ]١٢١=   ]١٢ :التحرمي  

٩ × ١٩ = ١٧١ = ١٢١ + ٥٠  
 مـسألةٌ   –الكرمي   يف القرآن    –وكنا قد رأينا كيف أنّ أمساَء عيسى عليه السالم          .. 

  ..كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُبر
 ãÏŠ¤|©  = ٣٤،     ، ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz  = ٦٩،  ، #$9øϑy¡ÅŠxß   = ٤٦، ،  
 #$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz  = ٨١، ،  #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz  = ٣٥، ، #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz  = ١١٥..  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١١٥ + ٣٥ + ٨١ + ٤٦ + ٦٩ + ٣٤  
 حيث أيده اهللا تعاىل دائمـاً       ،وامتالُء نفِس عيسى عليه السالم بالروح مائة باملائة       .. 

 يقتضي أنَّ كُلَّ ما ينطق به عليه السالم هو من كتـاِب اِهللا              ،وبشكٍل كامٍل بروح القدس   
 وبالتايل  ، مرمي عليها السالم   سبحانه وتعاىل الذي آتاه إياه يف اللحظة اليت نفخه كروٍح يف          

وهذا ما يتجلّى . . فكلُّ ما ينطق به هو من اإلجنيل،ال داعي لرتول جربيل عليه السالم عليه   
©  :يف تساوي القيم العددية ما بني الكلمات |¤Š Ïã ،  yρ ”9 $# ،  Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ..  



  

٥٩٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ãÏŠ¤|©  =  #$9”ρy  =  #$}MΥgÅŠ≅Ÿ  =  ٣٤   
نا ندرك ملاذا عيسى عليه السالم بالذات هو من سيرتل ثانيةً دون غِريِه من من ه.. 

 كما ، فالروح الذي نزلَه اهللا تعاىل يف كتاٍب هو القرآن الكرمي،املُرسِلني عليهم السالم
  .. حيث رأينا التوازنَ بني العباراِت القرآنيِة التالية،رأينا
 )ÎΡ¯$ Υwtø⎯ß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.øt ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÏàÝθβt   ]١٨٨ =  ]٩ :احلجر   
 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ( %è≅È #$9”ρyß ΒÏ⎯ô &rΒøÌ ‘u1nÎ’   ]١٨٨ =  ]٨٥ :اإلسراء  
  )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš   ]١٨٨ =  ]٣ :الزخرف   

ولذلك نرى . .تعاىل به نفس عيسى عليه السالم مائة باملائةمَأل اُهللا . .هذا الروح.. 
$  :يف النص القرآينّ yϑ ¯Ρ Î) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ Ú^θ Þ™ u‘ «! $# ÿ… çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) 

zΝ tƒ ó tΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ (  ]ةَ  ،] ١٧١ : النساءنرى أنّ العبارةَ القرآني  Ú^θ Þ™ u‘ «! $# 

ÿ… çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó tΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ (  رصومن العباراِت السابقِة اليت ت تتوازن مع أي 
  . .ترتيلَ القرآِن الكرمي كروٍح من عنِد اِهللا تعاىل

 ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 ΒtóƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (   = ١٨٨  
 ، Ú^θÞ™u‘ «!$# ÿ…çµçFyϑÎ=Ÿ2uρ !$yγ9s)ø9r& 4’n<Î) zΝtƒótΒ Óyρâ‘uρ çµ÷ΖÏiΒ (  :هذه العبارةُ القرآنيةو.. 

 رصوةَ املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم– كما نرى –واليت تواليت تتوازنُ مع ، ماهي 
 تعاىل يف كتاٍب امسه القرآن العبارات القرآنية املُصورةُ ِلجوهِر الذكِر والروِح الذي نزله اهللا

 مع جوهر تبشري املالئكة ملرمي عليها – أيضاً –هذه العبارة القرآنية نراها تتوازن . .الكرمي
 øŒ :السالم 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 $#  ]ةُ . .] ٤٥ : آل عمرانفماهي
 7πالبشرى تصورها العبارةُ القرآنيةُ  yϑ Î= s3 Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ö tΒ ..  

 ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 ΒtóƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (   =  ١٨٨  
 /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz   =١٨٨  

 تـصورها لنـا العبارتـان       ،وجوهر الكلمِة اليت جِعلَ منها عيسى عليه الـسالم        .. 
… ÿ :القرآنيتان çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó tΒ ،  7π yϑ Î= s3 Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ ..     ولذلك نرى أنّ جمموع 

 يساوي تماماً جمموع الِقيِم العددية حلروِف العبارة        ،الِقيِم العدديِة ِلحروِف هاتني العبارتني    



  

٥٩١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 çµ :القرآنية ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ö tΒ ،         لنا صفةَ عيسى عليه الـسالم رصواليت ت 
  .. تعاىلوماهيةَ جعِله من كلمِة اهللا
 ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 ΒtóƒtΝz   =٩٦  

 /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç   =٤٦  
١٤٢ = ٤٦ + ٩٦  

 #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz   =١٤٢  
  . .ويف املسألِة الكاملة.. 
 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=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M} $# 

⎯ Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± ®Σ ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β 

∩∈⊄∪ ÅÞ≡ u ÅÀ «! $# “ Ï% ©! $# … çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 Iω r& ’ n< Î) «! $# ç ÅÁ s? â‘θ ãΒ W{ $#  
  ٥٢ × ١٩ = ٩٨٨ = ] ٥٣ – ٥٢ : الشورى[

 y7 :يف هذه املسألِة الكاملة نرى أنّ العبارةَ القرآنية       ..  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=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M} $# ⎯ Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ 

â™ !$ t± ®Σ ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã ،             اهللا ِتِه كـروٍح أوحـاهوَء على حقيقِة القرآِن الكرِمي وماهيلقي الضت 
  ولذلك فهذه العبارةُ القرآنيةُ تتكاملُ مع العبارة القرآنية . .تعاىل وجعلَه نوراً ِلهدايِة البشر

 Ú^θ Þ™ u‘ «! $# ÿ… çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó tΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ ( ،      وَء على حقيقِةلقي الضاليت ت 
  . .عيسى عليه السالم كرسوٍل ِهللا تعاىل وروٍح منه جلّ وعال

 ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 ΒtóƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (   = ١٨٨  
  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=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ 

#$}Mƒϑy≈⎯ß ρu9s≈3Å⎯ _yèy=ùΨo≈µç Ρçθ‘Y# Ξ¨κö‰Ï“ /ÎµÏ⎯ Βt⎯ Σ®±t$!™â ΒÏ⎯ô ãÏ6t$ŠÏΡt$   =٤٩٦  
٣٦ × ١٩ = ٦٨٤ = ٤٩٦ + ١٨٨  

 والروِح الذي نزلَه ،وما بني الروِح الذي مأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم.. 
 ßxŠ : نرى تقابالً يوازن ما بني اسم، يف كتابِه القرآِن الكرمياهللا تعاىل Å¡ yϑ ø9 $# © |¤Š Ïã ß⎦ ø⌠ $# 

zΝ tƒ ö tΒ ، ر به لقدوم عيسى عليه السالم قَبلَ والدِتهوشوما بني اآليِة األوىل ،هو االسم املُب 
  .. حيث تفتتح قراءةُ كتاِب اهللا تعاىل ا،يف كتاِب اِهللا تعاىل



  

٥٩٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 0Î¡óΟÉ #$!« #$9§q÷Ηu≈⎯Ç #$9§mÏŠΟÉ  = ١١٥  
 #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΝz   =١١٥  

 سيلتقي مع الروح ،إذاً الروح الذي وضعه اُهللا تعاىل يف كتاٍب هو القرآنُ الكرمي.. 
حق  فيتبين للبشريِة مجعاء أنَّ القرآنَ الكرمي ،الذي مَأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم

  :ففي املسألِة الكاملة. .من عنِد اِهللا تعاىل
 )Îβ÷ δèθu )Îω ŒÏ.øÖ 9jÏ=ùèy≈>sΗÏ⎫⎦t ∪∠∇∩ ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥  ]٨٨ – ٨٧ : ص [ 

 =١١ × ١٩ = ٢٠٩  
⎯£ يف هذه املسألِة الكاملة نرى أنّ العبارة القرآنية ..  ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7 tΡ y‰ ÷è t/ ¥⎥⎫ Ïm ، 

  .. ولذلك تتكاملُ هذه اآليةُ الكرميةُ مع كلمة القرآن،تعين نبأَ القرآن الكرمي
 ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥   =١٢٣  

 #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩  
٨ × ١٩ = ١٥٢ = ٢٩ + ١٢٣  

 ، تعاىلوتتحقّق دالالتها حينما يتبين للبشريِة أنّ القرآنَ الكرمي حق من عند اهللا.. 
© 4وهذا ما تصوره العبارة القرآنية  ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3  ]ولذلك . .] ٥٣ : فصلت

  ..نرى تكاملَ هاتني العبارتني القرآنيتني يف معياِر معجزِة إحدى الكُبر
 ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥  ]١٢٣ = ] ٨٨ : ص  
 myL®©4 ƒtKo7t⎫¨⎦t 9sγßΝö &rΡ¯µç #$:øtp,‘ 3   ]١٢٤=   ]٥٣ :فصلت  

١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ١٢٤ + ١٢٣  
فكما أنّ مرمي عليها . .وكُلُّ ذلك يتحقَّق حني الرتول الثاين لعيسى عليه السالم.. 

 فإنّ عيسى عليه ، وكانت داخل اإلطاِر الذي أتى به،السالم بشرت بعيسى عليه السالم
 وهي ، وسيكون داخل إطار الرسالة اليت نزلت على حممد ،أمحد السالم بشر ب
  ..القرآنُ الكرمي

 وهذا ما نقرأُه يف ، هو تبشري مبن سيبشر به عيسى،فالتبشري بعيسى عليه السالم.. 
  . .املسألِة الكاملة التالية



  

٥٩٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 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    

   ٢٨٦=  ] ٤٥ : آل عمران[
 ρuΒã6t³eÅM# /Ît™ßθΑ5 ƒt'ùAÎ’ ΒÏ⎯. /tè÷‰Ï“ #$œôÿèµç…ÿ &rq÷Ηu‰ß (  ]٢٢٧ = ] ٦ : الصف  

٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ٢٢٧ + ٢٨٦  
 انصبغ ا إذاً عيسى عليه السالم حينما نزلَ يف املرِة األوىل نفخةً روحية يف املاديِة اليت.. 

 نتيجةَ ابتعاِدهم عن حقيقِة منهِج اهللا تعاىل وتقدِميِهم للموروِث منهجاً بديالً عن ،بنو إسرائيل
 عندما وصلَ الصدام ذروته بني املنهج الروحي الذي ، رفعه اُهللا تعاىل إليه،منهِج اِهللا تعاىل

  ..متسك به بنو إسرائيل وبني التراث الوضعي الذي ،امتألت به نفس عيسى عليه السالم
وسيرتلُ ثانيةً عندما يعود الصدام إىل ذروِتِه بني تقدِمي املوروِث التارخيي والرواياِت .. 

 وبني ،الوضعيِة كمناهج متناحرٍة يغيب من خالِلها منهج اِهللا تعاىل الذي نزل على حممد 
 سواٌء بالنسبة ملا لُبس على منهِج القرآِن ،بين احلقائق فتت،حقيقِة الروِح القرآينِّ والفطرِة النقية

 وإعطاِئِه صبغةً ، ِمن جعِلِه ابناً هللا سبحانه وتعاىل، أو بالنسبة ملا افتراه أهلُ الكتاب عليه،الكرمي
  .. واالفتراِء على مرمي عليها السالم، والزعِم بصلِبه وقتِله،إهليةً تؤدي إىل الشرك

 ألنّ ،زوِله الثاين تنتهي كُلُّ االفتراءات اليت يفتريها أهلُ الكتاب عليهفبعد ن.. 
  ..حقيقته عليه السالم تكونُ قد بانت هلم بشكٍل كامل

 ما هي حيثيات اللحظِة التارخيية اليت رِفع فيها عيسى عليه السالم يف نزوِله :١٠٩س 
  ..ظِة التارخييِة اليت سيرتلُ هبا يف نزوِلِه الثاين ؟ وما هو وجه الشبِه بينها وبني اللح،األول

 ..     املوروثُ التارخيي فَعديأهـِل          –فهل س بعي الرسالِة اخلامتِة أم عندسواٌء عند مت 
 ِلدرجٍة تصبح فيهـا مـادةُ املـوروث         ، إىل نقطٍة يغيب فيها منهج اهللا تعاىل       –الكتاب  

 حبيث يكونُ نزولُ عيسى     ،لروح اليت حيملُها القرآنُ الكرمي    التارخيي طاغيةً على فطرِة ا    
  ..عليه السالم مخلّصاً روحياً للجميع ؟

 أم أنـه    ،هل سيكتفي بالروِح الذي ميُأل نفسه     . .ومباذا سيحكم عليه السالم ؟    .. 
   .. كونه روحاً من أمِر اِهللا تعاىل،سيحكم بالقرآِن الكرمي

 بآيٍة خارقٍة ملا اعتادوا     ،ه اهللا تعاىل رسوالً إىل بين إسرائيل       بعث ،عيسى عليه السالم  . .
 وما متَّ حذفُـه     ، ِلتصحيِح ما متَّ تلفيقُه وإضافته إىل منهِج اهللا تعاىل الذي أُنزل عليهم            ،عليه



  

٥٩٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  – باملاديِة اليت صبغَ بنوا إسرائيل ا أنفُسهم        –فهو عليه السالم نفخةٌ روحيةٌ للعودِة       . .منه
  .    .وهذا ما نراه بشكٍل جلي يف املسألِة الكاملِة التالية. .إىل منهج اهللا تعاىل

 »ωθ ß™ u‘ uρ 4’ n< Î) û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3 çG ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 

š∅ ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î ö ©Ü9 $# ã‡ àΡ r' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M ö sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì ö/ é& uρ tµ yϑ ò2 F{ $# 

š⇑ t ö/ F{ $# uρ Ä© ór é& uρ 4’ tA öθ uΚ ø9 $# Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Ν ä3 ã⁄ Îm; tΡ é& uρ $ yϑ Î/ tβθ è= ä. ù' s? $ tΒ uρ tβρ ã Åz £‰ s? ’ Îû öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 4 

¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊆®∪ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“ y‰ tƒ š∅ ÏΒ 

Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ¨≅ Ïm T{ uρ Ν à6 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tΠ Ìh ãm öΝ à6 ø‹ n= tæ 4 / ä3 çG ø⁄ Å_ uρ 7π tƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ (#θ à) ¨? $$ sù 

©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ ¨β Î) ©! $# † În1 u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∈⊇∪ * !$ £ϑ n= sù 

¡§ ym r& 4† |¤Š Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ t ø ä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š^$ s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ß⎯ øt wΥ 

&rΡÁ|$‘â #$!« ™u#ΒtΨ¨$ /Î$$!« ρu#$©ôγy‰ô /Î'rΡ¯$ Βã¡ó=Îϑßθχš  ]٢٥٠٨=  ] ٥٢ – ٤٩ : آل عمران = 
١٣٢ × ١٩  

سألِة  نراه مسألةً كاملةً داخلَ هذه امل      ،فجوهر ما جاء به عليه السالم لبين إسرائيل       .. 
  ..الكاملة
 $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $ yϑ Ïj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“ y‰ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# ¨≅ Ïm T{ uρ Ν à6 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tΠ Ìh ãm 

æt=n‹ø6àΝö 4 ρu_Å⁄øGç3ä/ /Î↔t$ƒtπ7 ΒiÏ⎯ ‘§/nÎ6àΝö  = ٢٤ × ١٩ = ٤٥٦  
 ، فمكروا به  ، أنه عليه السالم وصلَ معهم إىل طريٍق مسدودة        ،ولكن الذي حصلَ  .. 

 ،ه يف املسألِة الكاملِة التالية    ؤ وهذا ما نقر   ،حاولوا قَتلَه وصلبه لوال أن رفعه اُهللا تعاىل إليه        و
  ..اليت تبين لنا حقيقةَ ما حصلَ معه عليه السالم

 (#ρ ã x6 tΒ uρ t x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å3≈ yϑ ø9 $# ∩∈⊆∪ øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) 

š‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) x8 ã Îdγ sÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# x8θ ãè t7 ¨? $# s− öθ sù 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6 ãè Å_ ö tΒ ãΝ à6 ôm r' sù öΝ ä3 oΨ ÷ t/ $ yϑŠ Ïù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù 

?s‚÷Ft=Îàθβt  ]١٠٧٧ = ] ٥٥ – ٥٤ : آل عمران  
 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 à 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? $# 



  

٥٩٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

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    
  ١٠١٣ = ] ١٥٨ – ١٥٧ : النساء[

١١٠ × ١٩ = ٢٠٩٠ = ١٠١٣ + ١٠٧٧  
  ..وداخلَ هذه املسألِة الكاملِة نرى أيضاً املسائلَ الكاملةَ التالية.. 
 (#ρ ã x6 tΒ uρ t x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å3≈ yϑ ø9 $# ∩∈⊆∪ øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) 

š‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) x8 ã Îdγ sÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# x8θ ãè t7 ¨? $# s− öθ sù 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6 ãè Å_ ö tΒ ãΝ à6 ôm r' sù öΝ ä3 oΨ ÷ t/ $ yϑŠ Ïù óΟ çFΖ ä. Ïµ‹ Ïù 

?s‚÷Ft=Îàθβt  ]١٠٧٧ = ] ٥٥ – ٥٤ : آل 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  
 $ 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 à n= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ 

;mλçΜ /ÎµÏ⎯ ΒÏ⎯ô æÏ=ùΟA )Îω #$?oÏ7t$ít #$9à©⎯dÇ 4 ρuΒt$ %sFt=èθνç ƒt)ÉŠΖK$ ∪∠∈⊇∩ /t≅ ‘§ùsèyµç #$!ª )Î9s‹øµÏ 4  = ٦٤٦ 
 =٣٤ × ١٩  

 ãÏŠ¤|©  = ٣٤  
 (#ρ ã x6 tΒ uρ t x6 tΒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å3≈ yϑ ø9 $# ∩∈⊆∪ øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) 

ΒãGtθuùjÏ‹š ρu‘u#ùÏèã7y )Î<n’¥  = ١٩ × ١٩ = ٣٦١  
 ρuΒãÜsγdÎã8 ΒÏ∅š #$!©%Ï⎪⎦t 2Ÿxãρ#(  = ٧ × ١٩ = ١٣٣  

ها خماطبةَ اِهللا تعاىل لعيسى عليه السالم بأنّ  كانت نتيجت،فعمليةُ املَكِْر اليت متّت.. 
وهذا ما نراه يف توازن العبارتني القرآنيتني التاليتني داخل املسألِة . .سيتوفّاه ويرفعه إليه
  ..الكاملِة اليت رأيناها
 ρuΒt6xãρ#( ρuΒt6xt #$!ª ( ρu#$!ª zyöç #$9øϑy≈3ÅÌ⎪⎦t  = ١٥٧  
 ƒt≈èÏŠ¤|©# )ÎΤoÎ’ ΒãGtθuùjÏ‹š ρu‘u#ùÏèã7y )Î<n’¥  = ١٥٧  

 جعلَهم يف خالٍف وشك ،وعدم قتِلِهم له وعدم صلِبِهم له وعدم تيقُِّنِهم من ذلك.. 
  ..وهذا ما نراه يف التوازِن التايل. .من ذلك



  

٥٩٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρuΒt$ %sFt=èθνç ρuΒt$ ¹|=n7çθνç  = ١٠٤  
 ρuΒt$ %sFt=èθνç ƒt)ÉŠΖK$  = ٧٩  

١٨٣ = ٧٩ + ١٠٤  
 ρu)Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t #$z÷Gt=nàθ#( ùÏ‹µÏ 9s∀Å’ ©x7e7 ΒiÏΖ÷µç 4  = ١٨٣  

وهذا ما نراه يف التوازِن بني . . كان نتيجةَ رفِْع اِهللا تعاىل له،فعدم تيقُّنهم من قتِله.. 
  ..العبارتني التاليتني

 ρuΒt$ %sFt=èθνç ƒt)ÉŠΖK$  = ٧٩  
 /t≅ ‘§ùsèyµç #$!ª )Î9s‹øµÏ 4  = ٧٩  

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف املسألِة الكاملِة التالية.. 
 ρuΒt$ %sFt=èθνç ρuΒt$ ¹|=n7çθνç  = ١٠٤  
  ρuΒt$ %sFt=èθνç ƒt)ÉŠΖK$  = ٧٩  
 /t≅ ‘§ùsèyµç #$!ª )Î9s‹øµÏ 4 ρu.x%βt #$!ª ãt•Íƒ“¹# my3ÅŠΚ\$  = ٢١٦  

٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٢١٦ + ٧٩ + ١٠٤  
 وهي تصحيح ما متّ – يف نزوِله األول – املُهمة اليت نزلَ ا عيسى فبدالً من حتقيِق.. 

وهذا ما . . عليه هو بالذات– من ِقبِلهم –متّ التلفيق . .بدالً من ذلك. .تلفيقُه تارخيياً
#) تصوره لنا اآليةُ الكرمية  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„  ]٣١ : التوبة [..  
  ..فهذه اآليةُ الكرمية نراها تتكون من قسمني.. 
  ..افتراؤه وتلفيقُه يصور مسألةً كاملةً يف جوهِر ما متّ قسم.. 
 #$Bªƒs‹äρÿ#( &rmô6t$‘uδèΝö ρu‘âδ÷6t≈ΖuγßΝö &r‘ö/t$/\$ ΒiÏ⎯ ŠßρχÂ #$!« ρu#$9øϑy¡Å‹xy #$/ö∅š ΒtöƒtΝz   =
١٦ × ١٩ = ٣٠٤  

 يف اآليِة السابقِة – ويتوازن مع عبارٍة قرآنية ، يصور حقيقةَ ما أُمروا بهوقسم.. 
 لنا حقيقةَ قفِزِهم عن أمِر اِهللا تعاىل ومراِدِه الذي نزلَ من أجِلِه   تصور–مباشرةً هلذِه اآلية 
  ..عيسى عليه السالم



  

٥٩٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 !$ 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 

„ç±ôÌ2àθχš  = ٢٨٦  
 ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ t“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# (    

  ٢٨٦ = ] ٣٠ : التوبة[
  .. حقيقةَ ما حصلَ مع عيسى عليه السالم– أيضاً – نقرأُ ،ويف املسألة الكاملة التالية.. 
 ööΝÎγÏ9öθs%uρ 4’n?tã zΟtƒötΒ $·Ζ≈tFöκæ5 $VϑŠÏàtã ∩⊇∈∉∪ öΝÎγÏ9öθs%uρ $̄ΡÎ) $uΖù=tGs% yx‹Å¡pRùQ$# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒótΒ 

tΑθß™u‘ «!$# $tΒuρ çνθè=tFs% $tΒuρ çνθç7n=|¹ ⎯Å3≈s9uρ tµÎm7ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ)uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θàn=tG÷z$# Ïµ‹Ïù ’Å∀s9 7e7x© çµ÷ΖÏiΒ 4 $tΒ 

;mλçΜ /ÎµÏ⎯ ΒÏ⎯ô æÏ=ùΟA )Îω #$?oÏ7t$ít #$9à©⎯dÇ 4   ]٤٦ × ١٩ = ٨٧٤ = ] ١٥٧  – ١٥٦ : النساء  
 هي جزٌء من مسألٍة كاملٍة تبين لنا أنّ قولَهم وافتراَءهم على ،ذه املسألةُ الكاملةُوه.. 

 وهذا يكون عند ، سينتهي قبلَ موِت عيسى عليه السالم،مرمي وعيسى عليهما السالم
  ..وليس ميتاً) كالنائم (  كَون عيسى عليه السالم اآلن متوفّى ،نزوِله الثاين
 öΝÏδÌøä3Î/uρ öΝÎγÏ9öθs%uρ 4’n?tã zΟtƒötΒ $·Ζ≈tFöκæ5 $VϑŠÏàtã ∩⊇∈∉∪ öΝÎγÏ9öθs%uρ $̄ΡÎ) $uΖù=tGs% yx‹Å¡pRùQ$# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# 

zΝtƒótΒ tΑθß™u‘ «!$# $tΒuρ çνθè=tFs% $tΒuρ çνθç7n=|¹ ⎯Å3≈s9uρ tµÎm7ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ)uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θàn=tG÷z$# Ïµ‹Ïù ’Å∀s9 7e7x© 

çµ÷ΖÏiΒ 4 $tΒ Μçλm; ⎯ÏµÎ/ ô⎯ÏΒ AΟù=Ïæ ωÎ) tí$t7Ïo?$# Çd⎯©à9$# 4 $tΒuρ çνθè=tFs% $KΖŠÉ)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅t/ çµyèsù§‘ ª!$# Ïµø‹s9Î) 4 tβ%x.uρ ª!$# 

#¹“ƒÍ•tã $\ΚŠÅ3ym ∩⊇∈∇∪ βÎ)uρ ô⎯ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# ωÎ) ¨⎦s⎞ÏΒ÷σã‹s9 ⎯ÏµÎ/ Ÿ≅ö6s% ⎯ÏµÏ?öθtΒ ( tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ãβθä3tƒ 

ãt=nöκÍΝö −yκÍ‹‰Y#  ]٨١ × ١٩ = ١٥٣٩  =] ١٥٩  – ١٥٦ : النساء  
 بالنسبِة ،فالشك والظن وعدم العلِم واالختالف يف مسألِة عيسى عليه السالم.. 

وهذا ما نراه بشكٍل جلي يف . . كُلُّ هذه املسائل ستنتهي يف نزوِله الثاين،ألهِل الكتاب
  ..اليت بني أيديناسألِة الكاملِة التوازِن بني النصني التاليني من امل

 ρu)Îβ ̈#$!©%Ï⎪⎦t #$z÷Gt=nàθ#( ùÏ‹µÏ 9s∀Å’ ©x7e7 ΒiÏΖ÷µç 4 Βt$ ;mλçΜ /ÎµÏ⎯ ΒÏ⎯ô æÏ=ùΟA )Îω #$?oÏ7t$ít #$9à©⎯dÇ 4  = ٣١٤  
 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#  = ٣١٤  
   وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنية ،فافتراؤهم بقتل عيسى عليه السالم وبصلبه.. 
 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹ ، ه اآلية الكرميةرصوسينتهي يف نزوله الثاين الذي ت  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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y− ، حيث 



  

٥٩٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

≅ Ÿنرى العبارة القرآنية  ö6 s% ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ ( أنّ هذا اإلميان سيحصل حني نزولَه الثاين ؤكّدت ، 
ار ولذلك نرى تكاملَ هذين النصني يف معي. . وليس ميتاً،فهو اآلن متوىف كحالة النائم

  ..معجزة إحدى الكُبر
 ρuΒt$ %sFt=èθνç ρuΒt$ ¹|=n7çθνç   =١٠٤  
 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#   =٣١٤  
٢٢ × ١٩ = ٤١٨ = ٣١٤ + ١٠٤  

 بأنّ عيسى عليه ،عليه السالم يوم القيامة هللا عز وجلّولذلك نرى أنّ قَولَ عيسى .. 
  $£ϑn=sù ©Í_tGøŠ©ùuθs? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§9$# öΝÍκön=tã 4 ..السالم مل يكن يعلم ماذا حدث بعد وفاِته ورفعه

|MΡr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« î‰‹Íκy−  ]حيثُ يقولُ عيسى عليه السالم ،] ١١٧ : املائدة   
 $£ϑn=sù ©Í_tGøŠ©ùuθs? ، ْين (  ومل يقلا أمتتاً، فهو اآلن متوفّى كحالة النائم،)فَلمهذا . . وليس مي

وذلك يف . .يتكاملُ مع قوِل اِهللا تعاىل له بأنه سيتوفّاه ويرفعه ويطهره من الذين كفروا. .القول
ةُ تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ لكلمِة عيسىمسألٍة كاملٍة قيمتها العددي..  

 øŒÎ) tΑ$s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈tƒ ’ÎoΤÎ) š‹ÏjùuθtGãΒ y7ãèÏù#u‘uρ ¥’n<Î) x8ãÎdγsÜãΒuρ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxŸ2   
  ٣٣٧ = ] ٥٥ : آل عمران[

  $ £ϑ n= sù © Í_ tG øŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï% §9 $# öΝ Íκ ö n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−    
  ٣٠٩=   ]١١٧ :ئدةاملا[ 

٣٤ × ١٩ = ٦٤٦ = ٣٠٩ + ٣٣٧  
 ãÏŠ¤|©  = ٣٤  

  ..وداخلَ هذه املسألِة الكاملِة نرى املسألتني الكاملتني.. 
 ƒt≈èÏŠ¤|©# )ÎΤoÎ’ ΒãGtθuùjÏ‹š ρu‘u#ùÏèã7y )Î<n’¥  = ١٥٧  
 ùs=nϑ£$ ?sθuù©ŠøGt_Í© .äΨM| &rΡM| #$9§%Ï‹=| ãt=nöκÍΝö 4  = ١٨٥  

١٨ × ١٩ = ٣٤٢  =١٨٥ + ١٥٧  
 ρuΒãÜsγdÎã8x ΒÏ∅š #$!©%Ï⎪⎦t 2Ÿxãρ#(  = ٧ × ١٩ = ١٣٣  



  

٥٩٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

عند اللحظِة التارخيية اليت وصلَ العقم الفكري وتقديس املوروِث التـارخيي           . .إذاً.. 
 ومتّ رفْعه حينما وصـلَ      ، نزل عيسى عليه السالم أول مرة      ، عند بين إسرائيل   ،فيها ذروته 
ففي كوِن عيسى عليه السالم مليئـاً     . .م بقتِله وصلِبه ذروته من ِقبل بين إسرائيل       املكر واهل 
يف كُلِّ ذلك حكمةٌ إهليةٌ اقتـضت  . . وله خصوصيته اليت رأيناها  ، وجييُء باحلكمةِ  ،بالروح

لتارخيية نزولَ عيسى عليه السالم يف ذروِة الصد عن منهِج اهللا تعاىل نتيجةَ الغرق يف املاديِة ا              
  ..عند بين إسرائيل

 عند ذروِة الغرق يف النهِج التارخيي الذي يقَـدم          – أيضاً   –ونزولُه الثاين سيكونُ    .. 
وهذا هـو شـبه     . . أم عند أهل الكتاب    ، سواٌء عند املُسلمني   ،بديالً عن منهِج اهللا تعاىل    

  ..اللحظِة التارخيية ما بني نزوِله األول والثاين
 وقد فُسرت تفسرياً تارخيياً     ،أينا الكثري من املسائِل اليت حيملُها القرآنُ الكرمي       وقد ر .. 
  . . من العقيدِة إىل الِفقْه، ال من قريب وال من بعيد كتاب اهللا تعاىلال حيملُها
 كيف متّ التكذيب ببعِض أحكـاِم       ،وكنا قد رأينا من خالِل املسألِة الكاملة التالية       .. 
 ، من خالِل االعتقاِد واجلزِم بنصوٍص تارخيية لُفِّقَت على الرسول حممد            ،كرميالقرآِن ال 

  . . وجِعلَت معياراً حىت لدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل،وقُدمت على أنها من ذاِت املنهج
 ρu.x‹¤>z /ÎµÏ⎯ %sθöΒã7y ρuδèθu #$9øsy,‘ 4 %è≅ 9©¡óMà æt=n‹ø3äΝ /Îθu.Ï‹≅9    ]٢٥٢ =  ]٦٦ :األنعام   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθβt    ]١٦٤ =  ]١٨٥ :األعراف   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρu™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt    ]١٩٩ =  ]٦ :اجلاثـية   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθχ š  ] ١٦٤ =  ]٥٠ :املرسالت   

٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ٤١٦ + ١٩٩ + ١٦٤ + ٢٥٢  
وعلى الرغم من إنزاِل القرآِن الكرِمي حكْماً كامالً تاماً خالياً مـن أي عيـٍب أو                .. 
 يتم فيها التفاعـلُ مـع   ، حتت ذرائع وحجٍج واهية، فهناك من ينكر بعض أحكاِمه ،نقص

 وال ختـرج يف     ،لُ متامـاً   عرب عاطفٍة يغيب فيها العق     ،كتاِب اهللا تعاىل مبجرِد الفرِح برتوله     
وهذا ما نقرأُه   . .مجملها عن تقدمي رواياِت التاريِخ ورجاالِته منهجاً موازياً ملنهِج اِهللا تعاىل          

  ..يف املسألِة الكاملِة التالية



  

٦٠٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ãm t ø tƒ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( z⎯ ÏΒ uρ É># t“ ôm F{ $# ⎯ tΒ ã Å3Ζ ãƒ 

… çµ ŸÒ ÷è t/ 4 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) ÝV ó É∆ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î õ° é& ÿ⎯ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θ ãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ ∩⊂∉∪ 

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm $ wŠ Î/ { tã 4 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u™ !# uθ ÷δ r& $ tΒ y‰ ÷è t/ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ tΒ y7 s9 

ΒÏ⎯z #$!« ΒÏ⎯ ρu<Í’c< ρuωŸ ρu#X5  ]٥٥ × ١٩ = ١٠٤٥ = ] ٣٧ – ٣٦ : الرعد  
 يتم إنكار بعِض ،فعلى الرغم من كوِن أحكاِمِه كاملةً تامةً خاليةً من أي عيٍب أو نقص .. 

  .. أو عن غِري قصد، سواٌء كان ذلك عن قصد،أحكامه نتيجةَ تقدمي التاريخ منهجاً بديالً
   ρuΒÏ⎯z #${Fmô“t#>É Βt⎯ ƒãΖ3Åã /tè÷ÒŸµç… 4  = ١٥٣  
 ρu.x‹x≡9Ï7y &rΡ“t9øΨo≈µç mã3õϑ¸$ ãt{/ÎŠw$ 4   = ١٥٣  

 فال شك أنه القـرآنُ      ، يف نزوِله الثاين   ،أما الكتاب الذي سيحكم به عليه السالم      .. 
 ،لكرمي هو تعليمه القرآن ا    ، واحلكمةَ فتعليم اُهللا تعاىل لعيسى عليه السالم الكتاب      . .الكرمي

حيثُ احلكمةُ توازي إدراك العمِق الباطِن لدالالِت الـنص         . .واالستنباطَ الباطن لدالالِته  
 يـصفُها اهللا    ، وكنا قد رأينا سابقاً كيف أنّ عمق الدالالِت الباطنِة للنص القرآينِّ           ،القرآينّ

 – العقـلَ البـشري       ومن بعده  –  اًحيثُ أعطى اُهللا تعاىل رسولَه حممد     . .تعاىل باملثاين 
  ..القدرةَ على الغوص يف أعماِق النص القرآينّ سبع درجات

 ρu9s)s‰ô ™u#?s÷Ψo≈7y ™y7öèY$ ΒiÏ⎯z #$9øϑyVs$ΤÎ’  ]١٥٤ = ] ٨٧ : احلجر  
 ρu&rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ø7y #$!%eÏ2òt 9ÏFç7t⎫iÎ⎦t 9Ï=Ζ¨$¨Ä Βt$ Ρç“hÌΑt )Î9söκÍΝö  ]٢٠٤ =  ]٤٤ : النحل  
 #$!ª Ρt“¨Αt &rmô¡|⎯z #$:øtp‰Ïƒ]Ï .ÏGt≈6Y$ Β•Ft±t≈6ÎγY$ Β¨Ws$ΤÎ’u  ]٢٦٩ = ] ٢٣ : الزمر   

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٢٦٩ + ٢٠٤ + ١٥٤  
  ..ولذلك نرى أنّ كلمةَ احلكمِة تتوازنُ مع كلمِة املثاين.. 

 #$9øsÅ3õϑyπs  Ÿ = ٤٢ =  #$9øϑyVs$ΤÎ’    
  هو ما بني حممد ،رآِن الكرِمي ودالالِتِه الباطنة مبعىن الق،فتعليم الكتاِب واحلكمة.. 

 قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ ، مسألةٌ كاملةٌ،وعيسى عليه السالم
  ..العدديةَ لكلمِة القرآن

 ρuƒãèy=kÏϑßµç #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  ]١١٦ = ] ٤٨ : آل عمران   
 ρu&rΡ“tΑt #$!ª ãt=n‹øš #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs  ]١٥٧ = ] ١١٣ : النساء   



  

٦٠١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ρu)ÎŒø æt=¯ϑôFçš #$9ø6ÅFt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs    ]١٤٢ = ] ١١٠ : املائدة   
 %s$Αt )ÎΤoÎ’ ãt7ö‰ß #$!« ™u#?s9_Í©z #$9ø3ÅGt≈=|  ]١٣٦ = ] ٣٠ : مرمي  

٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ١٣٦ + ١٤٢ + ١٥٧ + ١١٦  
 #$9ø)àö™u#βã   =٢٩  

  .. سيكون حني يتبين أنه احلق،وكنا قد رأينا كيف أنّ ِعلْم نبأ القرآن الكرمي. .
 ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥  ]١٢٣ = ] ٨٨ : ص  
 myL®©4 ƒtKo7t⎫¨⎦t 9sγßΝö &rΡ¯µç #$:øtp,‘ 3   ]١٢٤ = ] ٥٣ : فصلت  

١٣ × ١٩ = ٢٤٧ = ١٢٤ + ١٢٣  
  .. له تعلّقُه بإتياِن اِهللا تعاىل البينات لعيسى عليه السالم،فتبيني القرآِن الكرِمي.. 
 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz #$9ø6tiÉΨo≈MÏ  ]١٢٨ = ] ٨٧ : البقرة  
 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ΒtöƒtΟz #$9ø7tiÉΖu≈MÏ   ]١٢٨ = ] ٢٥٣ : البقرة  

٢٥٦ = ١٢٨ + ١٢٨  
 myL®©4 ƒtKo7t⎫¨⎦t 9sγßΝö &rΡ¯µç #$:øtp,‘ 3   ]١٢٤ = ] ٥٣ : فصلت  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١٢٤ + ٢٥٦  
أعتقد أننا بتنا ندرك أكثر من قبل احلكمةَ من اختياِر عيسى عليه السالم دونَ غِريِه         .. 

 وأننا بتنا ندرك أكثر تشابه حيثيات اللحظـِة         ، ليرتل حاكماً بالقرآن الكرمي    ،من املُرسِلني 
  ..خييِة ما بني نزوِله األول والثاينالتار

 ¨β : عن النص القرآينِّ– سابقاً –تساءلْت . .:١١٠س  Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ 

çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β   ]قولَ عيسى عليه ، ]٦٤ :الزخرف الذي يصف 
 ،ليه السالم يف نزوِلِه الثاين ؟ هل هذا النص سيقولُه عيسى ع:وقلت. .السالم

…  :وخصوصاً أنه يأيت بعد قوِلِه تعاىل çµ ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9   ]يف  ، ]٦١  :الزخرف
≅ ö وقبلَ قوِلِه تعاىل ،السورِة ذاِتها yδ šχρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Ο ßγ uŠ Ï? ù' s? Zπ tF øó t/ öΝ èδ uρ Ÿω 

šχρ ã ãè ô± o„   ]هذا التساؤل. .؟  ]٦٦ :الزخرف. .التفسريي من منظاِر منهِجك أراه، 
  . .أراه أقرب إىل التأكيد. .ومن خالل ما قدمت حولَ هذه املسألة



  

٦٠٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 : وهذا النص القرآينُّ ضمن سياٍق بدايته قولُه تعاىل،كيف يكونُ ذلك:السؤال اآلن.. 
 * $£ϑs9uρ z>ÎàÑ ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ¸ξsWtΒ #sŒÎ) y7ãΒöθs% çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (#þθä9$s%uρ $uΖçFyγÏ9≡r&u™ îöyz ôΘr& uθèδ 4 

$tΒ çνθç/uŸÑ y7s9 ωÎ) Kωy‰y` 4 ö≅t/ ö/ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁyz    ]؟   ]٥٨  – ٥٧ :الزخرف..  
<  : فقولُه تعاىل،إننا نرى يف هذا النص الكرمي ِصيغاً باملاضي..  Î àÑ ،  وقولُه
#  :تعاىل þθ ä9$ s% uρ ، تعاىل وقولُه:  νθ ç/ u ŸÑ .. كُلُّ هذه األفعال نراها بصيغة املاضي. .

$  :مثّ أال ترى أنّ يف قوِله تعاىل tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ y` 4 ، وبالتحديد يف كلمة:  
 7 s9 .. أال تحت يف املاضي حني تفاعِل الرسوِل مد رى يف ذلك بياناً ملسألٍة وقعم
املاضي إىل املستقبل ؟. . مع قوِمه القرآينَّ ليتجاوز هذا النص طِْلقكيف بنا أنْ ن!!!..  

 ..البشري النص القرآينِّ فوق ِن النصيف كَو ها النسبةُ ،املسألةُ تكمنبنسبٍة هي ذات 
القرآنيةَ فطريةٌ وليست لقد رأينا كيف أنَّ الكلماِت . .اليت يتعاىل فيها اُهللا تعاىل عن البشر

 ورأينا كيف أنّ احلرف ، وكذلك األمر بالنسبة لصياغِة جمِله وعباراِته،من صناعِة البشر
ويف كُلِّ ذلك إعجاز ال يستطيع البشر الوقوف على هنايِة . .القرآينَّ هو اللبنةُ األوىل للمعىن

  ..وهذا مكْمن معجزِة القرآِن الكرمي. .حقيقِته
 يتعلَّق مباهيِة املسائِل احملمولِة ،وورود ِصيِغ األفعال يف القرآِن الكرمي باملاضي واملضارع.. 

 إما من منظاِر عامل األمر حيثُ الِفكْر ، وباحلكمِة اإلهليِة املُرادِة من تصوِيِرها،ذه الِصيغ
تايل فَِلتحوِل الصيغِة ما بني املاضي  وبال،واألحكام بشكِلها املُجرد عن حيثيات الزمان واملكان

وإما من منظاِر عاِلم اخلَلق حيثُ تتعلَّق تلك املسائلُ . .واحلاضر تعلّق مجرد عن الزمان واملكان
  .. الذي له سياقُه الترتييب من املاضي إىل احلاضر إىل املُستقبل،حبيثياِت الزماِن واملكان

  – أيضاً – تتعلّق ، القرآِن الكرمي ما بني املاضي واحلاضروِصيغُ األفعاِل يف. .
 ، وبالسياِق القرآينِّ املُحيط،بالزاويِة اليت يلقي اُهللا تعاىل من خالِلها الضوَء على هذه املسائل
 بشكٍل مجرٍد عن زمِن ،وِبكَوِن النص القرآينِّ صياغةً مطْلَقةً صاحلةً لكلِّ زماٍن ومكان

  . . حيثُ يقرأُ النص ذاته قبل وقوِع األحداِث وبعدها،ألحداِث احملمولِة ذا النصحدوِث ا
 مع أنّ أحداثَها ، هناك نصوص كثريةٌ متّت ِصياغَتها باملاضي،ويف القرآِن الكرمي.. 

   : قولُه تعاىل،من ذلك. .مستقبليةٌ بالنسبة لنا حنن البشر



  

٦٠٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ö≅ è% uθ èδ “ Ï% ©! $# öΝ ä. r& u‘ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβρ ç |³ øt éB ∩⊄⊆∪ tβθ ä9θ à) tƒ uρ 4© tL tΒ # x‹≈ yδ ß‰ ôã uθ ø9 $# 

β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) ÞΟ ù= Ïè ø9 $# y‰Ζ Ïã «! $# !$ yϑ ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Öƒ É‹ tΡ ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊄∉∪ $ £ϑ n= sù çν ÷ρ r& u‘ Zπ x ø9 ã— 

ôM t↔ ÿ‹ Å™ çνθ ã_ ãρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. Ÿ≅Š Ï% uρ # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# Λ ä⎢Ψ ä. ⎯ Ïµ Î/ šχθ ãã £‰ s?    
$  :نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ. .] ٢٧  – ٢٤ : امللك[ £ϑ n= sù çν ÷ρ r& u‘ Zπ x ø9 ã— ôM t↔ ÿ‹ Å™ çνθ ã_ ãρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. Ÿ≅Š Ï% uρ #x‹≈yδ “Ï%©!$# Λä⎢Ψä. ⎯ÏµÎ/ šχθãã£‰s? ،فاألفعال ، تأيت بصيغة املاضي:   
 ν÷ρr&u‘ ،  Mt↔ÿ‹Å™ ،  ≅Š Ï% uρ ،ا ، نراها بصيغة املاضي َةمع أنّ األحداثَ املعني 

  ..مستقبليةٌ بالنسبة لنا البشر وحنن يف احلياِة الدنيا
$ *   : فإنّ الذهاب إىل أنّ دالالِت النص القرآينِّ       ،ولذلك..  £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ 

¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) 

Kω y‰ y` 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz   ]ِل أحـداٍث ال       ،  ]٥٨  – ٥٧ :الزخرفميف ح تنحصر 
 ال يمكن إجياده كما     ، حيتاج إىل برهانٍ   ، بناًء على ِصيغ املاضي    ،تتجاوز أفراد اجليل األول   

  ..نرى حني التعرِض إىل تفسِري هذا النصس
 7 :واالحتجاج بكاِف املُخاطـِب يف كلمـيت      ..  ãΒ öθ s% ،  7 s9 ،    َّعلـى أن 

. . بكينونِته التارخيية اليت ال تتجاوز زمن اجليِل األول ،املُخاطَب هو شخص النيب محمد      
 وحبكمِة خماطبِة اِهللا تعاىل للرسوِل      ،آنيةهذا االحتجاج ناتج عن جهٍل ِبِحكمِة الصياغِة القر       

فصفةُ الرسالِة مستمرةٌ كَحمٍل ملنهِج اهللا      . .كقيمٍة منهجيٍة ال تقتصر على الناحيِة التارخيية      
 ومستمرةٌ من خالِل استنباِط دالالِته الكامنِة يف أعماِقِه وإيصاِل ،تعاىل يف كُلِّ زماٍن ومكان 

  ..ِل تحمِل املسؤوليِة يف إدراِك احلق وإبالِغه ومن خال،ذلك إىل البشر
 ..       دمحه مائة باملائة مدسوكُلُّ ذلك ج        َلبكينونِتِه حينما كان على قيِد احلياِة قَب 
 ِبِنـسٍب مختلفـٍة ال يمكنهـا        – أعين صفةَ الرسالِة     – ويتمثَّلُ البشر  هذه الصفةَ       ،موِته

 ولكنها نسب موجودةٌ تتعلّق بدرجة      ،يت جسدها شخص حممٍد     الوصول إىل الدرجِة ال   
  .. وبدرجِة إبالِغ ذلك وإيصاِلِه إىل الناس،إدراِك اإلنساِن للحق الذي حيملُه منهج اِهللا تعاىل

والقرآنُ الكرمي حيملُ الكثري من اآلياِت الكرميِة اليت تصور وجود صفِة الرسالة يف             .. 
  . .واآليةُ الكرميةُ التالية تبين لنا هذه احلقيقة. . ومكانكُلِّ زماٍن



  

٦٠٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû 

öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@  ]٦٥ : النساء [.  
 8θاطَب يف كلمِة    فكاف املُخ ..  ßϑ Åj3 ys ãƒ     ِبصفِة الرسـالة بأحكـاِم    ، تتعلّق أي 

وال يمكن سجن دالالِت هذه اآليِة      . .كتاِب اهللا تعاىل املُستنبطِة منه يف كلِّ زماٍن ومكان        
  .. حبيث تستثىن األجيالُ الالحقةُ إىل قياِم الساعة،الكرميِة يف إطاِر اجليِل األول

  :لقرآينّويف النص ا.. 
 $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãΒ öΝ èδ uρ 

tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„  ]٣٣ : األنفال [.  

 MΡال يمكن اقتصار دالالت الكلمة القرآنية       ..  r& uρ      على شخِص النيب  حبيث 
فهذه اآليةُ الكرميةُ حتملُ دالالٍت     . .اجليِل األول  مع أفراِد    ال تتجاوز السنني اليت قضاها      
  .. واملخاطَب هو صفةُ الرسالِة املستمرِة يف كلِّ زماٍن ومكان،ونواميس لكلِّ زماٍن ومكان

  : نستطيع قراءته من اآليِة الكرمية،وما نذهب إليه.. 
 y# ø‹ x. uρ tβρ ã à õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u™ «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 ⎯ tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ 

«! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tF ó¡ •Β   ]١٠١ : آل عمران [.  
# yفالعبارةُ القرآنيةُ   ..  ø‹ x. uρ tβρ ã à õ3 s? ،       ا يف كُلِّ زماٍن ومكان نياملعني خاطبت، 

وكذلك األمر بالنـسبة  . .اد اجليِل األولومن اجلحود حتجيم دالالِتها حبيث ال تتجاوز أفر      
 öΝلدالالِت العبارة القرآنية     çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u™ «! $# ،      ِّتلى يف كُلاِهللا تعاىل ت فآيات

⎯  :وكذلك األمر بالنسبة لدالالت العبارة القرآنية     . .زماٍن ومكان  tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù 

y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tF ó¡ •Β ..    ربالنـسبة لـدالالِت العبـارة      – أيضاً   – وكذلك األم :  
 öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 ..          ِة موجودةٌ يف كُلِّ زمـاٍن ومكـانومـن   ، فصفةُ الرسالِة املعني 

  ..اجلحود مبنهِج اِهللا تعاىل حصرها بزمِن اجليِل األول
  :من اآليِة الكرمية –أيضاً  – نستطيع قراءته ،وما نذهب إليه.. 

ö≅t↔ó™uρ  ô⎯tΒ $oΨù=y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Î=ö6s% ⎯ÏΒ !$uΖÎ=ß™•‘ $uΖù=yèy_r& ⎯ÏΒ ÈβρßŠ Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ZπyγÏ9#u™ tβρß‰t7÷èãƒ     
  .. ]٤٥ :الزخرف[                                                                          



  

٦٠٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

≅ö :خطاب اهللا تعاىل..  t↔ ó™ uρ  ô⎯ tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö6 s% ⎯ ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘    لكلِّ إنساٍن هموج
 بأنَّ هذا ، منهجيةَ التفاسري املوروثة– جدالً –وحىت لو فرضنا . ....يف كلِّ زماٍن ومكان

 هموج ٍد فقط اخلطابلشخِص حممهذه لو فرضنا . . يف إطار التاريخ الذي عاشه
⎯  :كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ القرآنية. . جدالًاملنهجيةَ ÏΒ y7 Î= ö6 s% ⎯ ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘  ؟ !!!. .

 أليست املسألةُ مسألةَ ..!!! ؟فهل سيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسأهلم 
 – يف كلِّ زماٍن ومكان –رساالٍت موجودٍة من خالِل أحكاِمها اليت يستطيع اإلنسانُ 

إليها والتعر على حقيقِتها ؟النظر ف..  
  ومبقابلة الرسول ،واملعراجأما القول بأنَّ هذه اآلية الكرمية تتعلّق حبادثة اإلسراء .. 

 – وهو حماولةٌ ،النص د عليه أي دليٍل يف سياِق هذافهذا القولُ ال يوج. .للرسل السابقني
 يف إطار التاريخ دالالِت هذا لسجِن – موفّقةغري بكوِنمن أجل عدم االعتراف  ،النص 
   .. التاريخمطلقةً تتجاوز أحداثَ – يف كتاب اهللا تعاىل –  الرسالِةصفِة

 نـستطيع   ،وكلمةُ الرسوِل كصفٍة مستمرٍة هلا إسقاطاتها يف كُلِّ زماٍن ومكـان          .. 
  :قراءتها من النص القرآينّ

 # sŒ Î) uρ öΝ èδ u™ !% y` Ö øΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒ F{ $# Íρ r& Å∃ öθ y‚ ø9 $# (#θ ãã# sŒ r& ⎯ Ïµ Î/ ( öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# 

#† n< Î) uρ ’ Í< 'ρ é& Ì øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3   ]٨٣ :  النساء [.  
  : من النص القرآينّ– أيضاً –ونستطيع قراءتها .. 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù 

÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ  ]٥٩ :  النساء [.  
  .. املسألةَ الكاملة،ولذلك نرى يف هذين النصني القرآنيني.. 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (     

  ٢٧٢=  ] ٥٩ :  النساء[
 # sŒ Î) uρ öΝ èδ u™ !% y` Ö øΒ r& z⎯ ÏiΒ Ç⎯ øΒ F{ $# Íρ r& Å∃ öθ y‚ ø9 $# (#θ ãã# sŒ r& ⎯ Ïµ Î/ ( öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# 

ρu)Î<n†# &éρ'<Í’ #${FΒøÌ ΒÏ]÷κåΝö 9sèy=Îϑyµç #$!©%Ï⎪⎦t „o¡óKoΖ/7ÎÜäθΡtµç… ΒÏ]÷κåΝö 3    ]٤٨٨ =  ]٨٣ :النساء  
٤٠ × ١٩ = ٧٦٠ = ٤٨٨ + ٢٧٢  



  

٦٠٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

نرى يف هذه املسألِة الكاملِة أنَّ صفةَ الرسوِل متعلّقةٌ مـع أويل األمـر يف طاعـٍة         .. 
 (#θ :واحدة ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (  ،  فاستنباطُ احلق،   األم ِر إىل   يكونُ برد

 أي برد األمِر إىل منهِج التفكِّر والتدبِر املنـهجي الـسليِم يف نـص    ،الرسوِل وأُويل األمر 
فأُولوا األمر تعين أُويل النهى والعقِل والتدبِر واالستنباِط السليِم املُبـرهِن مـن             . .الرسالة

 اليت قيمتها العددية تساوي     ،ملة التالية وهذا ما نراه جلياً يف املسألِة الكا      . .كتاِب اِهللا تعاىل  
  ..تسعةَ عشر ضعفاً عدد حروِف األجبدية القرآنية

 ùs*Îβ ?sΖu≈“tãô⎢äΛ÷ ûÎ’ «x©ó™& ùsãŠ–ρνç )Î<n’ #$!« ρu#$9§™ßθΑÉ   ]٢٣١=   ]٥٩ :النساء  
 öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# #† n< Î) uρ ’ Í< 'ρ é& Ì øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3   

  ٣٠١ =  ]٨٣ :النساء[ 
٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٣٠١ + ٢٣١  

  . .ونرى أيضاً املسألة الكاملة.. 
 ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$9§™ßθΑt ρu&éρ'<Í’ #${F∆öÍ ΒÏΖ3äΟó (    ]١٤٥=   ]٥٩ :النساء  
 9sèy=Îϑyµç #$!©%Ï⎪⎦t „o¡óKoΖ/7ÎÜäθΡtµç… ΒÏ]÷κåΝö 3    ]١٥٩=   ]٨٣ :النساء  

١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ١٥٩ + ١٤٥  
 ، كيف أنَّ صفةَ الرسالِة تتعلّق بكتاِب اِهللا تعاىل        – سابقاً   –كُنا قد رأينا    . .ولذلك.. 

. . هو دائماً لصفِة الرسـالِة دون غِريهـا        ،وأنّ أمر الطاعِة الذي يأمر اُهللا تعاىل به املؤمنني        
≈=  Ü كلمةتزلُ يف تساوي القيم العددية  بني         ذلك يخ  ولذلك رأينا كيف أنَّ    tG Å6 ø9 $# ، 

 ãΑθ كلمةو ß™ §9 $# ..  
  #$9ø6ÅGt≈=Ü   = ٣٣ =  #$9§™ßθΑã   

  تبيـانٌ لكـلِّ      – كما رأينا    – ألنه   ،فساحةُ االستنباِط ال تتجاوز النص القرآينّ     .. 
⎪⎦ t :ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية . .شيء Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„  حدها مسألةٌ كاملـةِلو ، 

  ..قيمتها العدديةُ تساوي عدد سوِر القرآِن الكرمي
 #$!©%Ï⎪⎦t „o¡óKoΖ/7ÎÜäθΡtµç…   =٦ × ١٩ = ١١٤  



  

٦٠٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ، كما ورد يف سؤاِلك    ،ال يمكن االحتجاج بصيِغ املاضي وبكاِف املخاطب      . .إذاً.. 
 يف إطاِر املاضي حبيث     ، النص القرآينّ الذي حنن بصدِد تفسِريه      للربهنِة على حصِر دالالتِ   
  .. كما ذَهبت تفاسرينا التارخيية،ال تتجاوز أفراد اجليِل األول

 ..         للتفسري التارخيي ِة يف هذا النصِل دالالِت العباراِت القرآنيممن    ،فإلثباِت ح دال ب 
 الواضـحةَ يف     وحبيث ال يتجاوز الـدالالتِ     ،ويِة هلذا النص  برهاٍن ينطلق من الصياغة اللغ    

  ..السياِق التايل له
$ *  :والتفسري التارخيي ِلقوِلِه تعاىل..  £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ 

šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ y` 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% 

tβθ ßϑ ÅÁ yz    ]القرآينّ،  ]٥٨  – ٥٧ :الزخرف ةُ هلذا النصالصياغةُ اللغوي سِعفُهال ت ..  
 يف  أراد اُهللا تعاىل ذا النص مناظرةً لبعض أفراد اجليل األول مع النيب :قالوا.. 

ثِل هو ذلك الفرد حالةَ كفِرِه ملّا قالت قُريش  وإنّ الضارب هلذا امل،شأِن عيسى عليه السالم
 öΝ :إنّ محمداً يتلو à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 

šχρ ßŠ Í‘≡ uρ  ]عليه: فقال،] ٩٨ : األنبياء ه لرددتأنّ . . لو حضرت املعين الرد وجوهر
 حيثُ ،م أن تلْقَى ذات املصِري الذي يلقاه عيسى عليه السالمكُفّار قريش يرضونَ ألصناِمِه

 وبالتايل سيكون حصب جهنم مع ،قوم عيسى عليه السالم وضعوه يف درجِة األلوهية
  . .عابديه

 ..كلمِة إنّ ورود  $ tΒ uρ يف اآليِة الكرمية :  öΝ à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ 

Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡ uρ  أو كلمة ) والذين (  دونَ كلمة  
 ،)ومن ( وكلمة ) والذين (  حيثُ كلمة ، ينفي االحتجاج املزعوم من أساِسه،)ومن ( 

$  وليس كلمة ،هما اللتان تشريان إىل العقالء مثلَ عيسى عليه السالم tΒ uρ ... فلو كان 
ه السالم وغِريه من الذين عبدم أقوامهم يف ساحة هناك احتمالٌ لدخوِل عيسى علي

$  ملا وردت كلمة ،دالالت هذه اآلية الكرمية tΒ uρ  ًةُ . . أصالوهذه احلقيقةُ اللغوي
فهذا التفسري . .إضافةً إىل ذلك. .واضحةٌ جليةٌ ال تغيب عن إدراِك أفراِد اجليِل األول

  .. يف أكثر من نقطة، للنص القرآينالتارخيي يناقض الصياغةَ اللغويةَ



  

٦٠٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تكمن يف كوِن الصد يف التفسِري التارخيي هو جلزٍء من قوِم النقطةُ األوىل  – ) ١( 
 ، نرى أنّ الصد يشملُ كُلَّ القوم، بينما يف الصياغِة اللغويِة للنص القرآينّ،الرسول 

 7بدليِل كلمِة  ãΒ öθ s% دونَ ختصيِص جزٍء منهم :  # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ..  
 تكمن يف كوِن التفسِري التارخيي يعرض الصد من القرآِن النقطةُ الثانية – ) ٢( 
 وأنَّ مسألةَ عيسى عليه السالم مجرد استثماٍر من ِقبِل املشركني يف سبيل هذا ،الكرمي
ِم عيسى عل. .الصدبعبادِة قَو االحتجاج ِل قَوِمهفيتميه السالم له من ِقب، دستشهمٍة يكمقد 

:  öΝا من أجِل إثبات بطالِن قوِله تعاىل à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym 

zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡ uρ ..   
ه السالم  نرى أنّ الصد هو من عيسى علي،بينما يف الصياغِة اللغويِة للنص القرآينّ.. 

 çµ بدليل قوِله تعاىل ،ومن ضرِبه مثالً ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ، كما نرى يعود حيثُ الضمري 
إذا بعض قوِمك من آياِتنا  ( :فاهللا تعاىل مل يقل. .إىل ابن مرمي عليه السالم كمثٍل يتم ضربه

#  : إنما يقولُ جلّ وعال،)يِصدون  sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ  ..  
 ال يتعدى ابن – يف الصياغِة القرآنية – تكمن يف كوِن املثِل النقطةُ الثالثة  – ) ٣( 

 يف ظاهر صياغته اللغوية –فالقرآنُ الكرمي مل يبين لنا . .مرمي عليه السالم وذاته وما يأيت به
$ *   ويف أي شيٍء كان، كان املثل  كيف– £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ .. فالذي 

 فصيغةُ املبين للمجهول ، وضارب املثِل ليس القرآنَ الكرمي،يضرب مثالً هو ابن مرمي ذاته
 > Î àÑ إىل ..لك حتملُ بياناً يف ذ الذي يذهب التارخيي وكلُّ ذلك ينفي التفسري 

  .. وليس كمثٍل مضروٍب بذاِته،استعماِل ابِن مرمي كحجٍة للجدال
$  : تكمن يف كوِن قوِله تعاىلالنقطة الرابعة – ) ٤ ( tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ y` 4 ، 
 به –يتعلّق بقوِله تعاىل– فيما يتعلّق :  (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4  ، ماجلز مكنوال ي 

$ بأنَّ العبارةَ القرآنيةَ  tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ y` 4 ،ًثَالم ِربإالّ إىل ما ض ال تعود . .  
 ، ($uΖçFyγÏ9≡r&u™ îöyz ôΘr& uθèδ 4   أنّ قَولَهم  : يف هذه العبارِة القرآنيِة تعين 7s9 فكلمة .. 
 ، أُخرى وبني ابِن مرمي من جهٍة، يف مواجهٍة بني آهلتِهم من جهٍة– من أجِل اجلَدل –يضعونه 

 öΝ وبني دالالِت اآلية الكرمية ،بِن مرمي وأصناِمهم من جهٍةوليس بني ا à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ 

šχρ ß‰ ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡ uρ  من جهٍة أُخرى . .  



  

٦٠٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

وكلُّ ذلك ينقض التفسري . . له مقابلٍة مع ابِن مرمي ونقيٍضفآهلتهم توضع يف.. 
 الكرميالتارخيي املشركني يف ،هلذا النص وأصنام مرمي ابن يضع التارخيي حيثُ التفسري 

 من أجِل اجلدِل وإثباِت بطالِن دالالِت ،خندٍق واحٍد معاٍد لدالالِت كتاِب اهللا تعاىل
  ..كتاِب اِهللا تعاىل

 çµالصد الذي حتملُه العبارةُ القرآنية . .النقطة اخلامسة  – ) ٥(  ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ  
 ،يعين منع املعرفِة ومنع إيصاِل احلقيقِة ويعين اإلعراض وعدم االتباِع واحملاربةَ ألمٍر مراد

  . . دون أي أمٍر آخر،يكونُ جوهره ما يأيت به ابن مرمي عليه السالم
 ..مرمي ا يأيت به ابنيكونُ ِمم ِكِهم بآهلِتِهم واختياِر،فالصدمسِهم لَها كبديٍل  نتيجةَ ت

≅ ö :واخلصومةُ الواقعةُ. .عما يدعو إليه ابن مرمي عليه السالم t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz  
املقارنةُ واخلصومةُ هي بني آهلٍة . .إذاً. .طرفُها اآلخر ما يأيت به ابن مرمي عليه السالم

 تلك اآلهلِة وبني ما جاَء به  وليست بني، وبني ما يأيت به ابن مرمي عليه السالم،موروثة
  . . وهذا ينقض التفسري التارخيي من أساِسه،الرسول حممد 

 من أنَّ جوهر الصد يتعلّق بعدم التخلّي عن ،وِمما يقَوي صحةَ ما نذهب إليه.. 
 يدعو ابن  حيثُ، وعلى كتاِب اِهللا تعاىلاملوروثاِت التارخييِة املُفتراِة على الرسوِل حممد 

 وليس جوهر الصد من ،مرمي عليه السالم يف نزوله الثاين إىل ترِك تلك األصناِم الفكرية
. .عيسى عليه السالم كنيب ورسول بعيداً عن دعوِته لترِك تلك األهواِء اليت حولَت إىل آهلة

 çµ هو الصياغة اللغوية ،ما يقوي ذلك ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ  ة دون الصياغة اللغوي  
 ، وليس عنه كرسول،فالصد يكونُ ِمما يأيت به ابن مرمي ويدعو إليه. .)عنه يِصدونَ ( 

 تكون حني يدعو – بالنسبِة هلم – ولكن املفاجأةَ ،فهم يعلمون أنه سيرتل كعالمٍة للساعة
  ..لترِك األصناِم الفكريِة اليت حيسبوهنا من جوهِر املنهج

 ÷β :قولُه تعاىل. .نقطة السادسةال – ) ٦(  Î) uθ èδ ω Î) î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑ yè ÷Ρ r& Ïµ ø‹ n= tã çµ≈ oΨ ù= yè y_ uρ 

Wξ sW tΒ û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ t ó™ Î)   ]حيملُ بياناً على أنّ ، يف ذاِت السياِق القرآينِّ التايل، ]٥٩ :الزخرف 
 وما يؤكِّد ذلك ،يز ااملثلَ املضروب يتعلّق بذاِت عيسى عليه السالم وبكينونِته اليت يتم

 öθ :قولُه تعاىل s9 uρ â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= yè pg m: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3 Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ à è= øƒ s†   ]٦٠ :الزخرف[   
  . .بعد هذه اآليِة مباشرة



  

٦١٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 لو نشاء جلعلنا منكم مالئكةً خيلفونكم يف األرض كما خيلفُكُم :فاُهللا تعاىل يقول.. 
كما متّت والدةُ جسِد عيسى عليه السالم من التراب مباشرةً دون اجتماِع  وذلك ،أوالدكُم

 كمثٍل له خصوصيته اليت متيزه ،فاملثلُ املضروب هو جسد عيسى عليه السالم. .نطفٍة مع بويضة
  .. وكنموذٍج ومعجزٍة تثبت أنه هو عيسى عليه السالم،عن أجساِد باقي البشر

   فإننا نرى يف تقدمي كلميت ،إضافةً إىل كُلِّ ما سبق. .النقطة السابعة – ) ٧( 
 ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ  على كلمِة  ξsWtΒ   يف قوِله تعاىل  * $£ϑs9uρ z>ÎàÑ ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ¸ξsWtΒ ، ويف 

األمساء دون   * $£ϑs9uρ z>ÎàÑ ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ¸ξsWtΒ  :يف قوِله تعاىل  ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ اختيار االسم 
 واليت تتعلّق به ، بذاِته وبكينونِتِه اليت يتميز ا،نرى يف ذلك أنَّ ابن مرمي عليه السالم. .األخرى

 وليس هناك مثلٌ يضرب ويستخدم فيه ، هو النموذج الذي يضرب مثالً،ومبرمي عليهما السالم
  . .تفسِري املوروث كما يفهم من ال،عيسى عليه السالم كذريعٍة هلدٍف آخر

 مباهيِة اخللق اليت يتصف ا جسد عيسى عليه ،فابن مرمي وأمه عليهما السالم.. 
وهذا . . هو وأمه جعلَهما اُهللا تعاىل آيةً للعاملني، وفترِة محِله، وكيفيِة جميئه إىل الدنيا،السالم

  .. يف املسألِة الكاملةنقرؤهما 
 ρu_yèy=ùΨo≈γy$ ρu#$/öΨoγy$! ™u#ƒtπZ 9jÏ=ùèy≈=nϑÏ⎫⎥š  ]١٢٠ = ] ٩١ : األنبياء  
 ρu_yèy=ùΖu$ #$⌠ø⎦t ΒtóƒtΝz ρu&éΒ¨µç…ÿ ™u#ƒtπZ  ]١٠٨ = ] ٥٠ : املؤمنون  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ١٠٨ + ١٢٠  
 الذي هو ، هو جسد ابِن مرمي عليه السالم،فالذي يضرب مثالً كنموذٍج معجٍز.. 

 ويكون ذلك عندما تتوفّر السويةُ ، مع البويضة كباقي أجساِد البشردونَ اجتماِع النطفِة
 كمعجزٍة ال تكونُ إالّ ،احلضاريةُ والعلميةُ املناسبةُ إلدراِك متيِز جسِد عيسى عليه السالم

  ..من عنِد اهللا تعاىل
يت ستثبت  ال،فعند نزوِل عيسى عليه السالم سيتم اختبار جسِده يف املخابِر العلمية.. 

بينما يف نزوِله األول بدأَ . . من خالِل متيِز ماهيِة جسِده،أنه بالفعل عيسى ابن مرمي
 ، وال جمالَ آنذاك،معجزاِته عليه السالم من خالِل تكليِمه للناس وهو يف املهد صبياً

 ال – آنذاك –ريةُ  فالسويةُ العلميةُ واحلضا،الختباِر متيِز جسِدِه عن أجساِد غِريِه من البشر
  ..تسمح بذلك



  

٦١١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ *  :إذاً العبارةُ القرآنيةُ..  £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ ، ٍّسياٍق قُرآين هي ضمن 
 ولكنه من منظاِر علِم اِهللا تعاىل ، يف املستقبل– بالنسبة لنا اآلن –يصور حدثاً سيحدثُ 

 هو حدثٌ واقع كوقوع األحداث ، مادِة التاريخ والزمان ومن املنظاِر املُجرِد عن،الكاشف
 سيبقى هذا ، وبعد نزول عيسى عليه السالم... بأعيننا– حنن البشر –اليت شاهدناها 

من هنا ندرك  ... اليت هي فوق التاريخ والزمان واملكان،ذاِتها اللغوية النص ذه الصياغِة
 واملتعلّقة بكون ، بعلِم اهللا تعاىل املُجرد عن الزمان واملكاناملتعلّقِة عظمةَ الصياغِة القرآنيِة

  ..القرآن الكرمي حامالً للتاريخ وليس حمموالً به
 هي ضمن سياٍق قرآينٍّ تاٍل جلحـوِد        ،وهذه العبارةُ القرآنيةُ مع العباراِت التاليِة هلا      .. 

 ،ك اجلحوِد تعلّق الشيِء ِبـسلَِفه      ومتعلٍّق بذل  ،ِفرعونَ وقوِمِه للحقيقِة اليت عِرضت عليهم     
  . .ومماثٍل ملماثلِة الشيء لنموذِجه

 وجحوِد قوِم الرسول    ،فما بني جحوِد ِفرعونَ وقوِمِه للحقيقة اليت عرضت عليهم        .. 
       ًمثال مرمي فيها ابن بضرما بني السابقني واآلِخرين      ، للحقيقة اليت ي وهذا . . متاثلٌ جيمع

  .  .ألِة الكاملِة التاليةما نراه يف املس
  £# y‚ tG ó™ $$ sù … çµ tΒ öθ s% çνθ ãã$ sÛ r' sù 4 öΝ ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ% x. $ YΒ öθ s% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ !$ £ϑ n= sù $ tΡθ à y™# u™ 

$ oΨ ôϑ s) tGΡ $# óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨ ø% t øî r' sù š⎥⎫ Ïè uΗ ød r& ∩∈∈∪ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Z n= y™ Wξ sV tΒ uρ š⎥⎪ Ì Åz Eζ Ïj9 ∩∈∉∪ * 

$ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4 

$ tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ y` 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑ yè ÷Ρ r& Ïµ ø‹ n= tã 

çµ≈ oΨ ù= yè y_ uρ Wξ sW tΒ û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ t ó™ Î) ∩∈®∪ öθ s9 uρ â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= yè pg m: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3 Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ à è= øƒ s† ∩∉⊃∪ 

… çµ ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9 Ÿξ sù χ ç tI ôϑ s? $ pκ Í5 Èβθ ãè Î7 ¨? $# uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ×Λ⎧ É) tG ó¡ •Β ∩∉⊇∪ Ÿω uρ ãΝ ä3 ¯Ρ £‰ ÝÁ tƒ 

#$9±¤‹øÜs≈⎯ß ( )ÎΡ¯µç… 9s3ä/ö ãt‰ßρA Β•7Î⎫⎦×    ]١١٨ × ١٩ = ٢٢٤٢ = ] ٦٢ – ٥٤ :زخرف ال  
 لوحِدِهما مسألةٌ ،ونرى يف هذه املسألِة الكاملِة أنّ اآليتني األوىل والثانية فيها.. 
 دون ربِط ذلك مبا سيحصل مع ، كونهما تتبعان للمسألِة املتعلّقِة بفرعونَ وقوِمه،كاملةٌ

  . .اآلِخرين حينما يضرب ابن مرمي مثالً
 £# y‚ tG ó™ $$ sù … çµ tΒ öθ s% çνθ ãã$ sÛ r' sù 4öΝ ßγ ¯Ρ Î) (#θ çΡ% x. $ YΒ öθ s% t⎦⎫ É) Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ !$ £ϑ n= sù $ tΡθ à y™# u™ $ oΨ ôϑ s) tGΡ $# 

ΒÏΨ÷γßΟó ùs'rîøt%øΨo≈γßΝö &rdøΗuèÏ⎫⎥š  = ٢٧ × ١٩ = ٥١٣   



  

٦١٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝ :ومن الطبيعي أن تكونَ اآليةُ الثالثة..  ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Z n= y™ Wξ sV tΒ uρ š⎥⎪ Ì Åz Eζ Ïj9 ، 
 نراها تتعلّق مبا سيحدث حينما يضرب ، بقيِة آياِت هذه املسألِة الكاملِة مسألةً كاملةًمع

  ..ابن مرمي مثالً يف نزوله الثاين
  .. مسألةً كاملة، مع اآليتني التاليتني هلا– أيضاً –وهذه اآليةُ الكرميةُ نراها .. 
 öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Z n= y™ Wξ sV tΒ uρ š⎥⎪ Ì Åz Eζ Ïj9 ∩∈∉∪  * $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) 

y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7 s9 ω Î) Kω y‰ y` 4 ö≅ t/ 

φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt  = ٢ × ١٩ × ١٩ = ٧٢٢  
 تعاىل سلَفَاً من قوِم فرعون يف إعراِضـِهم         فهذه املسألةُ الكاملةُ تربطُ ما جعلَه اهللاُ      .. 

 تربطُها مع ما حيدثُ من الصد الذي يِصده اآلِخرون حني           ،عن احلقيقِة اليت عِرضت عليهم    
  ..الرتوِل الثاين لعيسى عليه السالم

 öΝ :اآليةُ الكرميةُ . .إذاً..  ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Z n= y™ Wξ sV tΒ uρ š⎥⎪ Ì Åz Eζ Ïj9     بـا آليتني  تتعلّـق
  فاجلزء األول منـها    . . تعلُّق اآلِخرين مبا جعلَه اُهللا تعاىل سلَفَاً هلم من السابقني          ،التاليتني هلا 
 öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Z n= y™ ،تتكاملُ مع عبارٍة من اآليِة الثالثِة يف هذه املسألة الكاملة ..  

 ùsfyèy=ùΨo≈γßΝö ™y=nZ$   =٩١  
 /t≅ö φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt  = ٩٩  
١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ٩٩ + ٩١  

 – ِفكـراً    – هو نتيجةُ كـوِنِهم مـتعلِّقني        ،فماهيةُ اخلصومِة ِللحق عند اآلِخرين    .. 
  .. يف إعراِضِهم عن احلق،ِبسلَِفِهم من السابقني

 Wξ :وجزؤها الثاين ..  sV tΒ uρ š⎥⎪ Ì Åz Eζ Ïj9         ٍة من اآليـةنراه يتكاملُ مع عبارٍة قرآني  
 مع ما جعلَه اُهللا     ، يف مسألٍة كاملٍة تصور لنا تعلّق اجلدِل الذي يضربه اآلِخرون          ،الثالثة أيضاً 

  ..تعاىل منوذجاً ومثالً من السابقني يف إعراِضهم عن احلق
  ρuΒtVsξW 9jÏζEzÅÌ⎪⎥š   =٧٩  
 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω `y‰yωK 4  =  ١١١  

١٠ × ١٩ = ١٩٠ = ١١١ + ٧٩  



  

٦١٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تعلُّق صد اآلِخـرين عـن       ،وبالتايل فالسلَف واملَثَلُ من السابقني يتعلّق باآلِخرين      .. 
تني التاليتني من ذاِت املسألِة الكاملة. .احلقوهذا ما نراه تكامالً بني العبارتني القرآني..  
 ™y=nZ$ ρuΒtVsξW 9jÏζEzÅÌ⎪⎥š  = ١١٠  
 )ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš  = ١١٨  

١٢ × ١٩ = ٢٢٨ = ١١٨ + ١١٠  
  . . اليت جتمع مابني صدهم وقوِلِهم،ونرى أيضاً املسألةَ الكاملةَ التالية.. 
 * $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ 

zyöî &rΘô δèθu 4  = ١٨ × ١٩ = ٣٤٢   
 نرى مسألةً كاملةً تصور حقيقةَ قوِلِهم نتيجةَ ،وداخلَ هذه املسألِة الكاملِة األخرية.. 
هذا الصد..  
 ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš ∪∠∈∩ ρu%s$9äθþ#( ™u&r≡9ÏγyFçΖu$ zyöî &rΘô δèθu 4  = ٩ × ١٩ = ١٧١   

#)  :فالعبارةُ املُصورةُ لقوِل اآلِخرين..  þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4 ، تتكاملُ مع 
 ôΘ :العبارِة املُشاِة هلا يف السياِق السابق للنص الذي ندرسه r& O$ tΡ r& × ö yz ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# 

uθ èδ ×⎦⎫ Îγ tΒ Ÿω uρ ßŠ% s3 tƒ ß⎦⎫ Î7 ãƒ   ]لَ ِفرعون من السابقني الذين ، ]٥٢ :الزخرفقو رصوواليت ت 
  ..الً هلؤالء اآلِخرينجعلوا سلفاً ومث
 ρu%s$9äθþ#( ™u&r≡9ÏγyFçΖu$ zyöî &rΘô δèθu 4   =١٠٥  
 &rΘô &rΡt$O zyö× ΒiÏ⎯ô δy≈‹x# #$!©%Ï“ δèθu ΒtγÎ⎫⎦× ρuωŸ ƒt3s%Šß ƒã7Î⎫⎦ß   ]١٩٩=   ]٥٢ :الزخرف  

١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ١٩٩ + ١٠٥  
#)  :وهذه العبارةُ القرآنية..  þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘ r& uθ èδ 4 ، لَ اآلِخرين يفقو رصوت 

 مما متّ ،مقارنِة أهواِئِهم التارخييِة ومذاِهِبهم وطواِئِفهم ورجاالِتِهم وكلِّ ما يتعلّق بالتاريخ
 تصوره مقارنةً ورداً على ما يدعو إليه ابن مرمي ،حتويلُه إىل منهٍج بديٍل عن منهج اهللا تعاىل

  . .السالمعليه 
 وكلِّ ما خيتم على ،فتقدمي األهواء وكلِّ ما ينسج على منوال العصبيات التارخيية.. 

 هو يف ، كمنهٍج يقدم بديالً عن منهج اهللا تعاىل،السمع وما جيعلُ غشاوةً على البصر



  

٦١٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ا نقرأُه من تكامل اآليِة وهذا م. .النهاية تقدمي هلذه األهواء كآهلٍة تتبع بدلَ منهِج اِهللا تعاىل
  . . مع عبارتني قرآنيتني يف املوضوِع ذاِته،الثالثِة من املسألِة الكاملِة السابقِة

 &r‘u™uƒ÷M| Βt⎯Ç #$Bªƒs‹x )Î9s≈γyµç… δyθu1µç  ]١٢٥ = ] ٤٣ : الفرقان   
  |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    
 ρu%s$9äθþ#( ™u&r≡9ÏγyFçΖu$ zyöî &rΘô δèθu 4 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω ̀y‰yωK 4 /t≅ö φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt  = ٣١٥  

٥٠ × ١٩ = ٩٥٠ = ٣١٥ + ٥١٠ + ١٢٥  
 مع آيٍة كرمية تبين – أيضاً – من تكامِل اآليِة الثالثِة – أيضاً – نقرؤها ما وهذ.. 

  .. وهو ذاته القرآنُ الكرمي الذي سيحكم به عيسى عليه السالم،اهلدف من القرآِن الكرمي
 $ yϑ ¯Ρ Î* sù çµ≈ tΡ ö ¡¡ o„ š ÏΡ$ |¡ Î= Î/ t Ïe± t6 çF Ï9 Ïµ Î/ š⎥⎫ É) −G ßϑ ø9 $# u‘ É‹Ζ è? uρ ⎯ Ïµ Î/ $ YΒ öθ s% # t‰ —9   

  ٣١٢ = ] ٩٧ : مرمي[
 ρu%s$9äθþ#( ™u&r≡9ÏγyFçΖu$ zyöî &rΘô δèθu 4 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω ̀y‰yωK 4 /t≅ö φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt  = ٣١٥  

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٣١٥ + ٣١٢  
 ùs*ÎΡ¯ϑy$ „o¡¡öΡt≈µç /Î=Î¡|$ΡÏš 9ÏFç6t±eÏt /ÎµÏ #$9øϑßG−)É⎫⎥š  = ١١ × ١٩ = ٢٠٩  

 دون  ، بالقرآن الكرمي  – يف نزوله الثاين     –ابن مرمي عليهما السالم سيحكم      . . إذاً ..
ونتيجةُ غرِق اآلِخرين   .. .كلِّ ما متّ ويتم تلفيقُه من روايات تارخييٍة على الرسوِل حممد            

       ون عن ابِن مرميعِرضِة يه سيرتلُ حاك      ،يف مستنقِع الرواياِت التارخييمـاً   على الرغم من أن
$ * وهذا ما نستشفُّه من تكامل اآلية الكرميـة         . .بالقرآن الكرمي  £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ 

¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ  مع كلمة  ãβ# u™ ö à) ø9 $# ..  
 * ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz ΒtWsξ ̧)ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš  = ٢٣٧  
  #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩  

١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ٢٩ + ٢٣٧  
 نراها مسألةً كاملةً يف تصويِر حقيقِة       ،وبقيةُ املسألِة الكاملة اليت بدأنا برهاننا منها      .. 

  ..ابِن مرمي عليهما السالم



  

٦١٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ÷β Î) uθ èδ ω Î) î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑ yè ÷Ρ r& Ïµ ø‹ n= tã çµ≈ oΨ ù= yè y_ uρ Wξ sW tΒ û© Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ℜ t ó™ Î) ∩∈®∪ öθ s9 uρ â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= yè pg m: 

Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3 Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ à è= øƒ s† ∩∉⊃∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9 Ÿξ sù χ ç tI ôϑ s? $ pκ Í5 Èβθ ãè Î7 ¨? $# uρ 4 

δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)É⎧Λ× ∪⊇∉∩ ρuωŸ ƒtÁÝ‰£Ρ¯3äΝã #$9±¤‹øÜs≈⎯ß ( )ÎΡ¯µç… 9s3ä/ö ãt‰ßρA Β•7Î⎫⎦×   = ١٠٠٧ 
 =٣٥ × ١٩   

 ، سيكون يف نزوِله الثاين    ،ومما يؤكِّد أنّ اجلدلَ املعين يف مسألِة عيسى عليه السالم         .. 
 من املسألِة الكاملِة اليت بدأنا      ، هو التكاملُ بني العبارتني القرآنيتني التاليتني      ،كعالمٍة للساعة 
  ..منها برهاننا
 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω `y‰yωK 4  = ١١١  
 ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ ùsξŸ ?sϑôItçχ 5Íκp$ ρu#$?¨7ÎèãθβÈ 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)É⎧Λ×  = ٣٢٦   

٢٣ × ١٩ = ٤٣٧ = ٣٢٦ + ١١١  
  ..وأيضاً بني العبارتني القرآنيتني التاليتني.. 
 * $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ 

zyöî &rΘô δèθu 4 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω `y‰yωK 4 /t≅ö φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt  = ٥٥٢  
 ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ  = ٧٥  

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٧٥ + ٥٥٢  
لّقٍة  هو آخر آيٍة متع،وكلُّ ذلك أمر طبيعي كونَ الرتوِل الثاين لعيسى عليه السالم.. 

 حيثُ منهج اهللا تعاىل يف آياِته اليت يريها للبشر بشكٍل ،مبنهٍج يريها اهللا تعاىل للبشر
  ..وهذا ما نقرأُه يف املسألة الكاملة التالية. .تصاعدي
 * $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ 

zyöî &rΘô δèθu 4 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω `y‰yωK 4 /t≅ö φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt  = ٥٥٢  
 ρuΒt$ ΡçÌƒγÎΟ ΒiÏ⎯ô ™u#ƒtπ> )Îω δÏ‘} &r2ò9tç ΒÏ⎯ô &éz÷FÏγy$ (   ]١٥١=  ] ٤٨ : الزخرف   

٣٧ × ١٩ = ٧٠٣ = ١٥١ + ٥٥٢  
 ،ا يصلُ التـاريخ إىل هنايِتـه       حينم ،يكونُ الرتولُ الثاين لعيسى عليه السالم     . .إذاً.. 

 وحينمـا   ،وحينما يغرق الِفكْر يف مستنقعاِت التاريخ برواياِته ورجاالِته ومذاهِبه وطواِئِفه         
 إىل منهٍج يلغى من خالِلها العملُ مبعظِم        تتحولُ الروايات املكذوبةُ على الرسول حممد       



  

٦١٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

إىل مادٍة ينزع منها الروح الذي حيملُه كتاب اهللا  حيثُ يتحولُ الِفكْر ،ما حيملُه القرآنُ الكرمي   
 بني الروح الذي وضعه اهللا      ،حني ذلك يكونُ الصدام قد بلغَ أوجه      . .)القرآنُ الكرمي   ( تعاىل  

 وبني عبدِة أصنام التاريخ بروايام ورجـاالِتهم        ،كما رأينا ) القرآن الكرمي   ( تعاىل يف كتاِبِه    
حني ذلك يكونُ الرتولُ الثاين لعيسى عليه السالم نفخةً         . .ولونها إىل آهلة  ومذاهبهم اليت يح  

 حيث يلتقي الروح الذي وضعه اُهللا تعـاىل يف          ،روحيةً يبلغُ فيها تفسري القرآن الكرمي أوجه      
  .. مع الروح الذي مأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم،)القرآن الكرمي ( كتابه 

بطت حيثياِت اللحظِة التارخييِة يف الرتوِل األوِل لعيـسى عليـه            لقد ر  :١١١س  
 حيثُ وصلت مادةُ التاريِخ عند بين إسرائيل أوجها فحجبت نور املنهِج الذي             ،السالم

 حيثُ يصلُ تقديس    ، ربطتها مع حيثيات اللحظِة التارخييِة يف نزوِلِه الثاين        ،حتملُه التوراة 
ه ورواياِته إىل درجٍة تكونُ فيها آهلةً وحاجزاً حيجب الروح الذي حيملُه            التاريِخ ورجاالتِ 
  . .القرآن الكرمي

 öθ :وربطت اآليةَ الكرمية..  s9 uρ â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= yè pg m: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3 Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ à è= øƒ s† ، 
 ربطتها مع كَوِن ، غِري املعتاداليت تصور عظمةَ خلِْق اهللا تعاىل يف إجياِد املخلوقات على

 والذي من ،خصوصيِة جسِد ابِن مرمي عليه السالم حمور املثِل والنموذج الذي سيضرب
  . .خالِله تتبين مصداقيةُ نزوِله الثاين

هذه اآليةُ تتلوها آيات تبين جميَء عيسى عليه السالم بالبيناِت وباِحلكْمِة . .لكن.. 
 ذلك بالساعِةوتعلّق، نبيإتيانَ – أيضاً – وت هايت ُاختالفاً وظلماً سيحصلُ حبيث تكون 

 كيف توفِّق بني ربِطك هلذه اآليِة الكرميِة مع ضرِب جسِد :السؤال اآلن. .الساعِة بغتة
عليه السالم كمثٍل ومنوذٍج إعجازي وما . . وبني دالالِت اآلياِت التاليِة هلا ؟،ابِن مرمي

 وبعد جميء عيسى عليه ،هي حيثيات احلالِة التارخييِة بعد الرتوِل الثاين لعيسى عليه السالم
  .       . وبعد أنْ يبين ما يبينه من احلق الذي حيملُ القرآنُ الكرمي ؟،السالم بالبيناِت وباحلكمة

 öθ :اآليةُ الكرميةُ..  s9 uρ â™ !$ t± nΣ $ oΨ ù= yè pg m: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3 Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ à è= øƒ s†   واليت
 كمثٍل ومنوذٍج يضرب يف ،تصور دالالٍت هلا تعلُّقُها ِبخصوصيِة جسِد عيسى عليه السالم

هي بدايةُ . .هذه اآليةُ الكرميةُ. . كما رأيناها وسطَ مسألٍة كاملٍة تتعلّق بذلك،نزوِله الثاين
 وبذلك ،ولَ ما حيدثُ مع عيسى عليه السالم يف نزوِله الثاين تتمحور ح،مسألٍة كاملة



  

٦١٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 رصوملنهِج اِهللا – أيضاً –ت املطلق ِة اليت تعين اإلتباعدالالٍت هلا تعلُّقها بصفاِت املالئكي 
وكلُّ ذلك . . والعصمةَ من الشياطني ووسوسِتِهم يف النفوس، وعدم معصيِة اِهللا تعاىل،تعاىل

 ، وبكوِنه أُعيذَ وأمه من الشيطاِن الرجيم،عيسى عليه السالم كنفٍس مليئٍة بالروحله تعلُّقُه ب
  .. وبالتايل يميزه كتعلٍّق مبنهِج اهللا تعاىل،وهذا أيضاً يميز نفسه عن باقي البشر

ففي حني دخلت اآليةُ الكرميةُ اليت سألت عنها يف مسألٍة يتميز ا عيسى عليه .. 
  .  . نراها بدايةَ مسألٍة يتعلّق ا عليه السالم منهجاً وروحاً،سداًالسالم ج
 öθs9 uρ â™ !$t± nΣ $oΨ ù= yèpg m: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπs3 Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# tβθà è= øƒ s† ∩∉⊃∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïès9 Ïπtã$¡¡= Ïj9 Ÿξsù 

χ ç tIôϑ s? $pκ Í5 ÈβθãèÎ7 ¨? $# uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ×Λ⎧É) tG ó¡ •Β ∩∉⊇∪ Ÿωuρ ãΝ ä3 ¯Ρ £‰ ÝÁtƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ̄Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρß‰ tã 

×⎦⎫Î7 •Β ∩∉⊄∪ $£ϑ s9 uρ u™ !% y` 4© |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄Å_ Ïπyϑ õ3 Åsø9 $$Î/ t⎦ Îi⎫t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ÷èt/ 

“ Ï% ©! $# tβθà Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θà) ¨? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∉⊂∪ ¨βÎ) ©! $# uθèδ ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρß‰ ç7 ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ 

ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∉⊆∪ y# n= tG ÷z $$sù Ü># t“ ômF{ $# .⎯ÏΒ öΝ Îη ÏΖ ÷ t/ ( ×≅ ÷ƒuθsù š⎥⎪Ï% ©# Ïj9 (#θßϑ n= sß ô⎯ÏΒ É># x‹ tã 

BΘ öθtƒ AΟŠ Ï9 r& ∩∉∈∪ ö≅ yδ šχρã ÝàΖ tƒ ωÎ) sπtã$¡¡9 $# βr& Ο ßγuŠ Ï? ù' s? ZπtFøót/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρã ãèô± o„   
   ١١٧ × ١٩ = ٢٢٢٣ = ] ٦٦ – ٦٠ : الزخرف[

 له تعلّقُه بإتياِن اِهللا ، أنَّ تبيني القرآِن الكرمي،وكنا قد رأينا يف املسألِة الكاملة التالية.. 
  ..تعاىل البيناِت ِلعيسى عليه السالم

 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz #$9ø6tiÉΨo≈MÏ   ]١٢٨ =  ]٨٧ :البقرة  
 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ΒtöƒtΟz #$9ø7tiÉΖu≈MÏ    ]١٢٨ =  ]٢٥٣ :البقرة  

٢٥٦ = ١٢٨ + ١٢٨  
 myL®©4 ƒtKo7t⎫¨⎦t 9sγßΝö &rΡ¯µç #$:øtp,‘ 3   ]١٢٤ = ] ٥٣ : فصلت  

٢٠ × ١٩ = ٣٨٠ = ١٢٤ + ٢٥٦  
$  :ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآنية..  £ϑ s9 uρ u™ !% y` 4© |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ 

Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ ،اإلجابِة على سؤالك نراها توازي متاماً ، من املسألِة الكاملِة اليت هي حمور 
  ..جمموع العبارتني القرآنيتني املصورتني إلتياِن اِهللا تعاىل البيناِت ِلعيسى عليه السالم

 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz #$9ø6tiÉΨo≈MÏ   ]١٢٨ =  ]٨٧ :ةالبقر  
 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ΒtöƒtΟz #$9ø7tiÉΖu≈MÏ    ]١٢٨ =  ]٢٥٣ :البقرة  



  

٦١٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٢٥٦ = ١٢٨ + ١٢٨  
 ρu9sϑ£$ `y%!™u ãÏŠ¤|©4 /Î$$9ø7tiÉΖu≈MÏ %s$Αt %s‰ô _Å⁄øGç3äΟ /Î$$9øsÅ3õϑyπÏ   = ٢٥٦  

  . .املِة التالية نرامها جزءاً من املسألِة الك،وهاتان العبارتان القرآنيتان.. 
 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz #$9ø6tiÉΨo≈MÏ   ]١٢٨ =  ]٨٧ :البقرة  
 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ΒtöƒtΟz #$9ø7tiÉΖu≈MÏ    ]١٢٨ =  ]٢٥٣ :البقرة  

٢٥٦ = ١٢٨ + ١٢٨  
 tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tβθ à Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# 

ρu&rÛÏ‹èãθβÈ ∪⊂∉∩ )Îβ ̈#$!© δèθu ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ  = ٧٥١  
٥٣ × ١٩ = ١٠٠٧ = ٧٥١ + ٢٥٦  

ِة اليت  بقيتها اآليةُ األخريةُ من املسألِة الكامل،ونرامها أيضاً جزءاً من مسألٍة كاملٍة.. 
  .. واليت تصور إتيانَ الساعِة بغتة،هي حمور اإلجابِة على سؤالك

 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ∆sóƒtΝz #$9ø6tiÉΨo≈MÏ   ]١٢٨ =  ]٨٧ :البقرة  
 ρu™u#?s÷Ψo$ ãÏŠ¤|© #$⌠ø⎦t ΒtöƒtΟz #$9ø7tiÉΖu≈MÏ    ]١٢٨ =  ]٢٥٣ :البقرة  

٢٥٦ = ١٢٨ + ١٢٨  
 δy≅ö ƒtΖàÝãρχš )Îω #$9¡¡$ãtπs &rβ ?s'ù?ÏŠuγßΟ /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš  = ٢٧٦  

٢٨ × ١٩ = ٥٣٢ = ٢٧٦ + ٢٥٦  
وكلُّ ذلك يتعلّق بكوِن دالالِت نص املسألِة الكاملِة اليت هي حمور اإلجابِة على .. 
ساعِة اليت تأيت  حيثُ ذلك عالمةٌ لل، متعلّقةً بالرتول الثاين لعيسى عليه السالم،سؤالك
وهذا ما نراه جلياً يف . .وكلُّ ذلك يكونُ حينما يضرب ابن مرمي مثالً كما بينا. .بغتة

  . .املسألِة الكاملِة التالية
 * ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz ΒtWsξ ̧)ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš  = ٢٣٧  
 tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tβθ à Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# 

ρu&rÛÏ‹èãθβÈ  = ٤٦٦  
٣٧ × ١٩ = ٧٠٣  = ٤٦٦ + ٢٣٧  



  

٦١٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

$ tΑ :فدالالت النص املُصوِر ِلقوِل عيسى عليه السالم..  s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ 

t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tβθ à Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ،  برضأن ي يكونُ بعد
 مرمي حني نزوِله الثاين،مثالًابن ..  
ولو أخذنا من هذا النص القرآينّ العبارةَ املُصورةَ فقط حلقيقِة ما جييء به عيسى .. 

$ tΑ :عليه السالم يف نزوله الثاين s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# 

tβθ à Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( ،  رتني للساعِةتني مصولرأينا هذه العبارةَ متوازنةً متاماً مع عبارتني قرآني
  . . واليت تأيت بغتةً بعد هذا الرتول،اليت ِعلْمها الرتولُ الثاين لعيسى عليه السالم

 %s$Αt %s‰ô _Å⁄øGç3äΟ /Î$$9øsÅ3õϑyπÏ ρu{T/t⎫iÎ⎦t 9s3äΝ /tè÷Ùu #$!©%Ï“ BrƒøGt=Îàθβt ùÏŠµÏ (   =٣٥١  
 ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ   =٧٥  
 δy≅ö ƒtΖàÝãρχš )Îω #$9¡¡$ãtπs &rβ ?s'ù?ÏŠuγßΟ /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš   =٢٧٦  

٣٥١ = ٢٧٦ + ٧٥  
$ tΑإذاً العبارةُ القرآنيةُ ..  s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# 

tβθ à Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù (  هالقرآن الكرمي أوج ها حينما يصلُ تفسريدالالت ة ،تتحقّقن للبشريويتبي 
ه احلقه يف املسألة الكاملةؤ وهذا ما نقر،أن..  
 %s$Αt %s‰ô _Å⁄øGç3äΟ /Î$$9øsÅ3õϑyπÏ ρu{T/t⎫iÎ⎦t 9s3äΝ /tè÷Ùu #$!©%Ï“ BrƒøGt=Îàθβt ùÏŠµÏ (  = ٣٥١  
  myL®©4 ƒtKo7t⎫¨⎦t 9sγßΝö &rΡ¯µç #$:øtp,‘ 3   ]١٢٤ =  ]٥٣ : فصلت  

٢٥ × ١٩ = ٤٧٥ = ١٢٤ + ٣٥١  
  .. يف املسألة الكاملة– أيضاً –ه ؤوهذا ما نقر.. 
 %s$Αt %s‰ô _Å⁄øGç3äΟ /Î$$9øsÅ3õϑyπÏ ρu{T/t⎫iÎ⎦t 9s3äΝ /tè÷Ùu #$!©%Ï“ BrƒøGt=Îàθβt ùÏŠµÏ (  = ٣٥١  
 δy≅ö ƒtΖàÝãρχš )Îω #$9¡¡$ãtπs &rβ ?s'ù?ÏŠuγßΟ /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš  = ٢٧٦  

٣٣ × ١٩ = ٦٢٧ = ٢٧٦ + ٣٥١  
  . . ال يكونُ إالّ بعد أنْ يرتلَ عيسى عليه السالم،فإتيانُ الساعِة بغتة.. 
 * ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz ΒtWsξ ̧)ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš  = ٢٣٧  
 δy≅ö ƒtΖàÝãρχš )Îω #$9¡¡$ãtπs &rβ ?s'ù?ÏŠuγßΟ /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš  = ٢٧٦  

٢٧ × ١٩ = ٥١٣ = ٢٧٦ + ٢٣٧  



  

٦٢٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 وهو ما حتملُه ، يترافق مع الصد من ابِن مرمي عليه السالم،إتيانُ الساعة بغتة. .إذاً.. 
 çµلقرآنية العبارةُ ا ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ..  
 ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš   =٦٦  
 δy≅ö ƒtΖàÝãρχš )Îω #$9¡¡$ãtπs &rβ ?s'ù?ÏŠuγßΟ /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš  = ٢٧٦  

١٨ × ١٩ = ٣٤٢ = ٢٧٦ + ٦٦  
 sπوكنا قد رأينا كيف أنّ كلمةَ ..  yϑ ò6 Ås ø9 $#   تتوازن مع كلمِة ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# ، 

 واحلكمةُ هي استنباطُ ، كما بينا سابقاً،يثُ املثاين هي األعماق الباطنةُ للقرآِن الكرميح
  ..نهايهذه األحكاِم وتبي

 #$9øsÅ6òϑyπs  = ٤٢ =  #$9øϑyVs$ΤÎ’   
 حتمله العبارةُ ،وتبيني األحكام اليت يبينها عيسى عليه السالم يف نزوِله الثاين.. 
⎦ tالقرآنية  Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 ، رصوٍد – واليت تجرةَ ما يأيت به عليه السالم– بشكٍل مماهي . .

ولذلك نرى أنّ القيمة العدديةَ هلذه العبارِة القرآنيِة متوازنةٌ مع كلمِة احلكمِة ومع كلمِة 
  ..املثاين

 #$9øsÅ6òϑyπs    = #$9øϑyVs$ΤÎ’   = ρu{T/t⎫iÎ⎦t 9s3äΝ   = ٤٢  
 ..لُ عيسى عليه السالم يف نزوِلِه الثاينفقو:  t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tβθ à Î= tG øƒ rB 

ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ،واِحلكمة عن تعليِم اِهللا تعاىل له الكتاب وإتياِنِه له ، ناتج 
  . .وهذا ما نراه جلياً يف التوازن التايل. .الكتاب
 ρuƒãèy=kÏϑßµç #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs  ]١١٦ = ] ٤٨ : آل عمران   
 ρu)ÎŒø æt=¯ϑôFçš #$9ø6ÅFt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs  ]١٤٢ = ] ١١٠ : املائدة   
 ™u#?s9_Í©z #$9ø3ÅGt≈=|  ]٦٠ =  ]٣٠ :مرمي  

٣١٨ = ٦٠ + ١٤٢ + ١١٦  
 ρu{T/t⎫iÎ⎦t 9s3äΝ /tè÷Ùu #$!©%Ï“ BrƒøGt=Îàθβt ùÏŠµÏ ( ùs$$?¨)àθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθβÈ  = ٣١٨   

  . .ويف التوازن التايل دليلٌ آخر على صحِة ما نذهب إليه.. 
 )ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš ∪∠∈∩ ρu%s$9äθþ#( ™u&r≡9ÏγyFçΖu$ zyöî &rΘô δèθu 4  = ٢٢٣  
 ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ  = ٧٥  



  

٦٢١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 δy≅ö ƒtΖàÝãρχš )Îω #$9¡¡$ãtπs &rβ ?s'ù?ÏŠuγßΟ /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš   =٢٧٦  
٥٧٤ = ٢٧٦ + ٧٥ + ٢٢٣  

 $ £ϑ s9 uρ u™ !% y` 4© |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# 

BrƒøGt=Îàθβt ùÏŠµÏ ( ùs$$?¨)àθ#( #$!© ρu&rÛÏ‹èãθβÈ   =٥٧٤   
$ البينات اليت جييء ا عيسى عليه السالم . .اًإذ..  £ϑ s9 uρ u™ !% y` 4© |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$ Î/ ، 

 وهذه اخلصوصية ،ناجتةٌ عن خصوصيِتِه اليت من خالِلها يتبين أنه بالفعل عيسى ابن مرمي
$ ناجتةٌ عن جعِله وأمِه آيةً من آياِت اِهللا تعاىل  uΖ ù= yè y_ uρ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ ÿ… çµ ¨Β é& uρ Zπ tƒ# u™    

 ÷β وكُلُّ ذلك كونه عبداً أنعم اهللا تعاىل عليه ذه اخلصوصية ،] ٥٠ : املؤمنون[ Î) uθ èδ ω Î) 

î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑ yè ÷Ρ r& Ïµ ø‹ n= tã .. ة ما بني ،لذلك تتجلّى عظمةُ اإلعجاِز القرآينم العدديبتساوي الِقي 
  ..هذه العبارات القرآنية

 ρu9sϑ£$ `y%!™u ãÏŠ¤|©4 /Î$$9ø7tiÉΖu≈MÏ   =١٠٨  
 ρu_yèy=ùΖu$ #$⌠ø⎦t ΒtóƒtΝz ρu&éΒ¨µç…ÿ ™u#ƒtπZ   =١٠٨  
 )Îβ÷ δèθu )Îω ãt7ö‰î &rΡ÷èyϑôΖu$ ãt=n‹øµÏ   =١٠٨  

 هو ،فمجيُء عيسى عليه السالم بالبينات نتيجةَ جعِله وأُمه آيةً من آياِت اهللا تعاىل.. 
  . .ضي عدم االمتراَء اِعلْم للساعِة يقت
 ρu9sϑ£$ `y%!™u ãÏŠ¤|©4 /Î$$9ø7tiÉΖu≈MÏ   = ١٠٨  
 ρu_yèy=ùΖu$ #$⌠ø⎦t ΒtóƒtΝz ρu&éΒ¨µç…ÿ ™u#ƒtπZ   = ١٠٨  
 ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ ùsξŸ ?sϑôItçχ 5Íκp$  = ١٤٥  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ١٤٥ + ١٠٨ + ١٠٨  
آينّ يف سورة الزخرف واملُصور للرتول الثاين لعيسى عليه ونرى أنه يف النص القر.. 
 ،الذي يذكَر هو البينات واحلكمة أنَّ و،نرى أنه ال تذْكَر فيه التوراةُ وال اإلجنيل. .السالم

 وهذا أمر طبيعي كونَ عيسى عليه السالم يف نزوله الثاين ..وتبيني بعِض ما يختلَف فيه
 بواسطِة احلكمِة اليت تستنبطُ من خالِلها الدالالت اليت حيملُها ، الكرميسيحكم بالقرآِن
 وهو بذلك يبِطلُ كُلَّ االفتراءات اليت حِسبت على ..واليت متّ تغييبها ،كتاب اِهللا تعاىل

  ..كتاب اهللا تعاىل نتيجةَ ما لُفِّق من روايات تارخيية ينقضها القرآنُ الكرمي



  

٦٢٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 – كما نرى – أنه يف النص القرآينّ يف سورة الزخرف واملُصور –يضاً  أ–ونرى .. 
 ¨β :نرى أنَّ قَولَ عيسى عليه السالم. .للرتوِل الثاين ِلعيسى عليه السالم Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ 

óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ، َةحوي كَِلمي  θ èδ ِزيِه اِهللا  كتأكيٍد ِلتن
وهذا طبيعي كَونَ أهِل الكتاب افتروا عليه بعد وفاِته . .تعاىل وإثباِت ألوهيِته وربوبيِته

وكنا قد . . ومن إعطائه صفةَ األلوهية، فيما افتروا من جعِله ابناً ِهللا تعاىل،وقَبلَ نزوِله الثاين
  .. لوحِدها مسألةٌ كاملة،قَوِله يف نزوله الثاينرأينا كيف أنّ هذه اآليةَ الكرميةَ املُصورةَ ِل

 )Îβ ̈#$!© δèθu ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ    = ١٥  ×١٩ = ٢٨٥  
 ،وهذه العبارةُ القرآنيةُ قالَها عليه السالم يف نزوِلِه األول مرتني بصيغٍة قريبٍة جداً.. 

وكنا قد رأينا كيف أنّ قولَه هذا يف هاتني املرتني يف . . ومرة وهو كبري،مرة وهو يف املهد
  .  .نزوِله األول مسألةٌ كاملة

 )Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ† ρu‘u/š6àΝö ùs$$ãô6ç‰ßρνç 3 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ  ]٢٧٣ =  ]٥١ : آل عمران  
 ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ  ]٢٧٨ = ] ٣٦ : مرمي  

٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٢٧٨ + ٢٧٣  
 كما يضعها يف ،)هو (  مل يضع عليه السالم كلمةَ ،ويف قَوِله يف هاتني املرتني.. 

 ، قد وقع– آنذاك – فافتراُء أهِل الكتاب عليه مل يكن ،عبارته اليت يقولُها يف نزوِله الثاين
بينما نرى أنه يف الرتول الثاين لعيسى عليه السالم يضع هذا . .ي هلذا التأكيدوبالتايل ال داع

  .  . إلهناء االفتراء الذي وقَع عليه قَبلَ نزوِله الثاين من ِقبِل أهل الكتاب،التأكيد
 نتيجةَ التقاء ، حيث يبلغ تفسريه أوجه،وهكذا نرى أنَّ ِعلْم نبأ القرآن الكرمي.. 

 مع الروح الذي مأل به نفس عيسى ،)القرآن الكرمي (  نزله اُهللا تعاىل يف كتاِبه الروح الذي
 تكونُ حني الرتول الثاين لعيسى عليه ،هذه الذروةُ من بيان القرآِن الكرمي. .عليه السالم

  . . حيثُ ينتظَر إتيانُ الساعة بغتة،السالم
 ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥  ]١٢٣ = ] ٨٨ : ص  
 δy≅ö ƒtΖàÝãρχš )Îω #$9¡¡$ãtπs &rβ ?s'ù?ÏŠuγßΟ /tóøFtπZ ρuδèΝö ωŸ „o±ôèããρχš  = ٢٧٦  

٢١ × ١٩ = ٣٩٩ = ٢٧٦ + ١٢٣  



  

٦٢٣ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 تكونُ وفق ،حيثيات احلالِة التارخيية بعد الرتوِل الثاين لعيسى عليه السالم. .إذاً.. 
 التارخيي من احملسوبني على اإلسالم من  وذلك ما بني أتباِع املنهج،حمورين متعاكسني

 وما بني إمياِن أهِل الكتاِب بعيسى عليه السالم حيث ينتهي افتراؤهم عليه بعد ،جهٍة
  ..ذلك

ففي احلالِة التارخييِة اليت يتم فيها الصد من حماولِة عيسى عليه السالم بعودِة احلكِم .. 
 اآليةُ – كما رأينا – وذلك ما تصوره ،التاريخإىل القرآن الكرمي بشكٍل مجرٍد عن أصنام 

$ *  :الكرمية £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ،  يف هذه احلالِة
 وتتم معرفةُ احلقيقِة كما حيملُها ،ذاِتها ينتهي افتراُء أهل الكتاب على عيسى عليه السالم

 β :ذا ما تصوره اآليةُ الكرمية وه،القرآنُ الكرمي 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y−  ]ولذلك نرى أنّ . . ]١٥٩ : النساء
 عشر ضعفاً القيمة العددية هاتني اآليتني متكاملتان يف مسألٍة قيمتها العدديةُ تساوي تسعةَ

  ..لكلمِة القرآن
 * ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz ΒtWsξ ̧)ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš  = ٢٣٧  
 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#  = ٣١٤  
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٣١٤ + ٢٣٧  

 #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩  
≅ Ÿإننا نرى يف هذه املسألِة الكاملِة أنَّ العبارةَ القرآنيةَ ..  ö6 s% ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ ( ، هازمن – 

   كونَ عيسى عليه السالم اآلن متوفّى، الرتولُ الثاين لعيسى عليه السالم–كما قُلنا 
 كما ،وهذا الزمن هو ذاته زمن ضرب ابِن مرمي عليه السالم مثالً ،وليس ميتاً) كالنائم ( 
  . . من قوِم الرسول ، وهو ذاته زمن صد الالهثني خلف أصنام التاريخ،بينا

$ *  :ولو نظرنا إىل العبارِة القرآنية..  £ϑ s9 uρ z> Î àÑ  اِتٍد عن حيثيرجبشكٍل م 
   الذي تصوره العبارة القرآنية ،أيناها تتعلَّق حبِني ضرِب هذا املثل لر،ضرِب ابن مرمي مثالً

 Ÿ≅ ö6 s% ⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ (  يف هذه املسألِة الكاملة. .  



  

٦٢٤ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

# ولو نظرنا إىل العبارِة القرآنيِة ..  sŒ Î) y7 ãΒ öθ s%   اِت موقِفٍد عن حيثيرجبشكٍل م
 حيثُ ، واملوقِف املُفاجِئ هلم واملتعلِّق بذام ومن زاويِة الظرِف الزمين،قوِم الرسول 

 لو نظرنا من ، مع حِني ضرب املثِل املعين،يترافق التفعيلُ املُفاِجئ ملوقفِهم املُنطِلق من ذاِم
$ *  لرأيناها تقاِبلُ العبارة القرآنية ،هذه الزاوية £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ..  

عنيني والنابع من كينونِتِهم الفكريِة املبنيِة من لبناِت فاالستنفار املُفاجئُ للقوِم امل.. 
فبمجرِد ضرِب ذلك . . يتحقّق يف اللحظِة ذاِتها اليت يضرب ا املثَلُ املعين،أصناِم التاريخ

  . .املثِل حيصلُ ذلك املوقف املفاجئ
 χρولو نظرنا إىل الكلمِة القرآنية ..  ‘‰ ÅÁ tƒ  رجبشكٍل مٍد عن تعلِّق الصد، 

   : بالعبارتني– أيضاً – لرأيناها تتعلَّق ،ومن زاوية ذاتية أولئك القوم يف ذلك احلني
 * $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ،  # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% ..  فاجئ منبشكٍل م الذي ينبع الصد فجوهر

 ،ذلك كدالالت مجردةوكلُّ . . يكونُ متاماً يف احلني الذي يضرب به ذلك املَثَل،ذاِتهم
  . . أي قبلَ موِته،يكونُ يف الرتول الثاين لعيسى عليه السالم

 فَِقيمها العدديةُ ، نراها متوازنةً متاماً،هذه التقابالت املُجردةُ عن سياقاِتها النصية.. 
  ..متساوية
 * ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z   =٥٢، ، )ÎŒs# %sθöΒã7y   =٥٢ ، ، ƒtÁÅ‰‘ρχ   =٥٢، ،
 %s6ö≅Ÿ Βtθö?ÏµÏ⎯ (    =٥٢  

 تؤكِّد أنَّ دالالِت ، وِمما مل نتعرض له، وغريها ِمما رأينا،كُلُّ هذه التوازنات.. 
$ * العبارِة القرآنيِة  £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ ، تتحقّق كأحداٍث حني الرتوِل الثاين 

≅ Ÿ وهذا ما رأيناه يف العبارِة القرآنية ،ه عليه السالم أي قبلَ موِت،ِلعيسى عليه السالم ö6 s% 

⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ ( .. تنيمن املسألة الكاملة السابقة – ولذلك نرى تكامل هاتني العبارتني القرآني 
  .. يف معيار معجزة إحدى الكُبر–

 * ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz ΒtWsξ ̧  =١١٩  
 %s6ö≅Ÿ Βtθö?ÏµÏ⎯ (   =٥٢  
٩ × ١٩ = ١٧١ = ٥٢ + ١١٩  



  

٦٢٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 مرمي عليه  ألنّ ابن،كيف يِصد من ابِن مرمي من يؤمن بالقرآن الكرمي. .:١١٢س 
 يف الوقت الذي يلتزم بابن مرمي ويعرف حقيقته ،السالم يدعو للحكم بالقرآِن الكرمي

 كيف ...ريباًأليس هذا الفرز غ.. . بالقرآن الكرمي–بلَ ذلك  ق–من مل يكن يؤمن 
 öΝ : وبني قوله تعاىل،توفِّق بني ذلك çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3    ]؟ ]١١٠ :آل عمران !!!.  .  
 ومـا   ،حيملُها كتاب اهللا تعاىل    ما دمنا نقرأُ حقائق      ،ملاذا االستغراب واالستهجان  .. 

دمنا نرى بأم أعيننا كيف أنَّ الصراعاِت الفكريةَ اليت تترجم يف الكثري مـن األحيـان إىل                 
 وبني املُجمعني علـى صـدِق   ، نرى أنها مستعرةٌ بني أبناِء الديِن الواحد       ،صراعاٍت دموية 

ويف الوقت ذاِتـه    . .ضرورِة تطبيِق أحكاِمه   وعلى   ،نزوِل القرآِن الكرِمي ِمن عنِد اِهللا تعاىل      
  ..نرى الشيَء ذاته بني أهِل الكتاب

 ..          رؤيةَ احلـق ِجزحرواياِت التاريِخ ورجاالِته أصناماً ت ها تقدميكُلُّ هذه الصراعات مرد
ن خالِلها تكفري    ومادةً يستسهلُ م   ، لدرجٍة تعد فيها أساساً للتوجه الفكري      ،يف منهِج اِهللا تعاىل   
  ..وإالّ كيف بنا أنْ نفهم ما نراه ِمن ظلماِت الِفتِن والتكفِري واالقتتال. .اآلخرين وقتلُهم

 سيؤدي إىل صد    ،لقد بينا أنَّ ضرب ابِن مرمي عليه السالم مثالً ومنوذجاً يف نزوِله الثاين            .. 
 على الرغم من أنّ عيسى عليه السالم ،الغارقني يف مستنقعات التاريخ من قوِم الرسول حممد     

 سـيتقوقع   ،على الرغم من ذلك   . . وسيبلغُ تفسري القرآِن الكرِمي أوجه     ،سيحكم بالقرآِن الكرمي  
 ،املبنية من لبنـات التـاريخ     الضيقة  املذهبية والطائفية    داخلَ مستنقعاِتِهم    عابدو أصنام التاريخ  

    تقدِمي النص ى ِمنون حتفهم قبلَ نزول عيسى عليه .....تلك القرآينِّ معياراً ألصناِمِهم   وسيِصد 
 ويحاربون كُـلَّ متـدبٍر      ، يقدمون تلك األصنام التارخيية على دالالت النص القرآين        ،السالم

 لدرجٍة أصبح فيها اتباع القـرآِن       ، خارج إطاِر رواياِتهم ومؤسساِتهم التارخيية     ،للقرآِن الكرمي 
  وأصبحت النسبةُ للقـرآنِ    ..من يؤمن إمياناً حقيقياً بكتاب اهللا تعاىل      يحارب عليها   مي مةً   الكر

وكلِّ ذلك لذر الرماد يف العيون اليت ميكنها        . .الكرمي تقدم للعوام على أنها خمالفةٌ صرحيةٌ للدين       
  .. لكتاب اهللا تعاىلمن أصنامهم التارخييةأن ترى خمالفةَ الكثري 

 ،ويف هذا اللقاء رأينا كيف غُيب الكثري من األحكاِم اليت حيملُها القرآنُ الكرمي.. 
 وذلك من خالِل عدِم رؤيِة ،وكيف حلّت أهواُء رجاالِت التاريخ مكانَ تلك األحكام



  

٦٢٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 ومن خالِل بعِض الرواياِت اليت متّ ،النص القرآينّ إالّ من خالل تفسِري بعِض السابقني
  . . مع أنها تخالف صريح الصياغِة اللغويِة للقرآِن الكرمي،لماً إىل الرسول نسبها ظُ
ولذلك ال غرابةَ أن يِصدوا ِمن كُلِّ من يدعو إىل جعِل القرآن الكرمي معياراً .. 

 وحتى لو ، حىت وإن كان الذي يدعو إىل ذلك هو عيسى عليه السالم،للتاريخ وأصناِمه
  ..لتحليل املخربي أنه بالفعل عيسى ابن مرميثبت علمياً وبا

 هي اآلليةُ ، وبالقرآِن الكرمي،واآلليةُ اليت يؤمن ا أهلُ الكتاب بعيسى عليه السالم.. 
 بالنسبِة – وبالتايل فال ضري ، بعد أن يتبين هلم أنه بالفعل عيسى ابن مرمي،العلميةُ اردة

  .. كونه األعلم باحلقيقِة اليت يرتلُ ا،الكرمي  أنه حيكم بالقرآِن –هلم 
 ..لُ أهِل الكتاب لإلمياِن بابِن مرميخدفَم، هتماد يحس لٌ ِعلميخكما – هو مد 

 وبابه السويةُ العلميةُ واحلضاريةُ العاليةُ اليت تثبت ، متيز جسِد ابن مرمي عليه السالم–رأينا 
 ملا آمن أهلُ ، املدخلُ تارخيياً يعتمد على ما متّ تلفيقُه خاللَ التاريخولو كان. .ذلك

  .. ألنَّ ما سيأيت به ينقض كُلَّ افتراءام عليه،الكتاِب بابِن مرمي يف نزوِله الثاين
 وهي أنَّ ضرب ابِن مرمي مثالً من خالِل ،وهنا ال بد من توضيح نقطٍة هامٍة جداً.. 
 ال يعد معجزةً مصدقةً للمنهج الذي سيحكم به وهو القرآن ،ِه عليه السالممتيِز جسِد
 وكنا قد بينا أنّ مرحلةَ ، فالقرآنُ الكرمي هو املنهج واملعجزةُ كما بينا سابقاً،الكرمي

  . .املُعجزاِت الكونيِة املُصدقِة لرساالِت اِهللا تعاىل قد انتهت بترتيِل القرآِن الكرمي
 ، وما معجزةُ متيِز جسِد عيسى عليه السالم اليت تضرب منوذجاً حني نزوله الثاين..

فعيسى عليه السالم ال يأيت مبنهٍج . .إالّ من أجل إثباِت أنه بالفعل عيسى عليه السالم
 وما سيفعلُه ،منهجه يف نزوله الثاين هو القرآنُ الكرمي. .أبداً. .جديٍد حيتاج ملعجزٍة جديدة

وعلى الرغم من ذلك . . وتبيانُ ما لُفّق على منهِج اِهللا تعاىل، الوصولُ بتفسريه إىل القمةهو
 ألنَّ حقيقةَ إمياِنِهم برواياِت ،سيصد منه عابدو األصنام الفكرية ممن يحسبون على اإلسالم

  . .التاريخ ورجاالِته أكرب من حقيقِة إمياِنِهم بالقرآِن الكرمي
 نصرةً ،الةُ التارخيية اليت يتم فيها الصد من ِقبِل عابدي أصناِم التاريخاحل. .إذاً.. 

 تترافق مع احلالِة التارخييِة اليت ، هذه احلالةُ،للتاريخ برواياِته ورجاالِته ومذاهِبه وطواِئِفه
 ، الكرمي ويتم االنصياع للقرآِن،ينتهي فيها افتراُء أهِل الكتاِب على ابِن مرمي عليه السالم



  

٦٢٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 اليت قيمتها ،وهذا ما رأيناه يف املسألِة الكاملِة التالية. .وحيكم ابن مرمي عليه السالم به
# ãβالعدديةُ تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمِة  u™ ö à) ø9 $# ..  

 * ρu9sϑ£$ ÑàÎ>z #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz ΒtWsξ ̧)ÎŒs# %sθöΒã7y ΒÏΖ÷µç ƒtÁÅ‰‘ρχš  = ٢٣٧  
 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#  = ٣١٤  
٢٩ × ١٩ = ٥٥١ = ٣١٤ + ٢٣٧  

 #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩  
ي هنايةَ االختالِف  يقتض،فإميانُ أهِل الكتاب بابِن مرمي عليه السالم يف نزوله الثاين.. 

وهذا ما كُنا قد رأيناه يف . . ويقتضي الِعلْم حبقيقِته عليه السالم،وهنايةَ الشك يف شأِنه
  ..توازن النصين القرآنيني التاليني

 ¨β Î) uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à 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   ] 
  ٣١٤=  ] ١٥٧ :النساء
 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#   ]٣١٤ =  ]١٥٩ :النساء  
 اإلميانَ –اً  أيض–وإميانُ أهِل الكتاب بابِن مرمي عليه السالم يف نزوله الثاين يقتضي .. 

  ..ه يف املسألة الكاملةؤوهذا ما نقر. . بعد أن يبلغَ تفسريه أوجه،بالقرآِن الكرمي
 ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥  ]١٢٣ = ] ٨٨ : ص  
 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#   ]٣١٤ =  ]١٥٩ :النساء  
٢٣ × ١٩ = ٤٣٧ = ٣١٤ + ١٢٣  

 ناتج عن التقاِء الروح الذي نزله اهللا تعاىل يف ،فبلوغُ تفسِري القرآِن الكرِمي أوجه.. 
 كما ، مع الروح الذي مأل نفس ابن مرمي عليه السالم،)القرآِن الكرمي ( كتاِبِه الكرمي 

  ..بينا
 ضخمه أهلُ الكتاب فجعلوا املسيح ابناً ، وامتالُء نفس عيسى عليه السالم بالروح..
 ÏM :ِهللا تعاىل s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# (   ]كلمة. .] ٣٠ : التوبة واختيار  



  

٦٢٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

  xŠ Å¡ yϑ ø9 $#  ًة ليس عبثافكلمةُ املسيح تعين اجلا،بالذات يف هذه العبارة القرآني  نب
  .. أي جانب الرسالِة اليت حيملُها عيسى عليه السالم،الروحي يف ذاِت عيسى عليه السالم

 ولذلك نرى أنّ القيمةَ العدديةَ لكلمِة ،هو عيسى احلاملُ ملنهِج اِهللا تعاىل. .فاملسيح إذاً
 xŠ Å¡ yϑ ø9 $# ، ساوية لكلميت  تم العدديالِقي جمموع  «! $# ،  © |¤Š Ïã ..  

 #$9øϑy¡ÅŠx   =٤٦  
 #$!«   =١٢،،  ãÏŠ¤|©  = ٣٤  

٤٦ = ٣٤ + ١٢  
 اليت جتمع بني افتراِئِهم على املسيِح عليه ،ها يف املسألِة الكاملِة التاليِةؤنقر. .هذه احلقيقة.. 

ِح عليه  وبني الوعِد اإلهلي ِبِعلِْم احلقيقِة حني الرتوِل الثاين للمسي،السالم وحتذيِر املسيح هلم
وتتجلّى عظمةُ اإلعجاز القرآين بأنّ القيمةَ العدديةَ . .السالم حيث تنتهي كُلُّ هذه االفتراءات

  .. xŠÅ¡yϑø9$#  هلذه املسألِة الكاملِة تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ لكلمِة 
  ρu%s$9sMÏ #$9Ψ¨Á|≈t“ #$9øϑy¡ÅŠxß #$/ö∅Ú #$!« (   ]١٤١=   ]٣٠ :التوبة  
 tΑ$ s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# û© Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ 

ùs)s‰ô my§Πt #$!ª ãt=n‹øµÏ #$9øfyΨ¨πs ρuΒt'ùρu1µç #$9Ψ¨$‘â ( ρuΒt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ΒÏ⎯ô &rΡÁ|$‘9  ]٧٢ : املائدة [ 
 =٦١٠  
 ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥   ]١٢٣ =  ]٨٨ :ص  

٤٦ × ١٩ = ٨٧٤ = ١٢٣ + ٦١٠ + ١٤١  
 #$9øϑy¡ÅŠx  = ٤٦  

 – كما بينا – اليت تتحقّق أحداثُها ، أيضاً يف املسألِة التاليةنقرؤهاوهذه احلقيقةُ .. 
 مع املسألِة وهذه املسألةُ الكاملةُ متوازنةٌ متاماً. .حني الرتوِل الثاين للمسيِح عليه السالم

 تسعةَ عشر ضعفاً القيمةَ العدديةَ – أيضاً – فقيمتها العدديةُ تساوي ،الكاملِة السابقة
 xŠلكلمِة  Å¡ yϑ ø9 $# ..   
 tΑ$s% ô‰s% Οä3çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3Åsø9$$Î/ t⎦Îi⎫t/T{uρ Νä3s9 uÙ÷èt/ “Ï%©!$# tβθàÎ=tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θà)̈?$$sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛr&uρ 

∪⊂∉∩ )Îβ ̈#$!© δèθu ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅu≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ  ]٧٥١ = ] ٦٤  – ٦٣ : الزخرف  
 ρu9sGtè÷=nϑß⎯£ Ρt7t'rνç… /tè÷‰y mÏ⎫⎥¥   ]١٢٣ =  ]٨٨ :ص  



  

٦٢٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

٤٦ × ١٩ = ٨٧٤ = ١٢٣ + ٧٥١  
 #$9øϑy¡ÅŠx  = ٤٦  

قَوِل النصارى عن املسيح عليه السالم  نرى مقابلةً ما بني ،وما بني هاتني املسألتني.. 
 ، على الرغم من حتذيره عليه السالم هلم من الشرك قبل وفاته،بأنه ابن اهللا تعاىل بعد وفاته

نراها توازناً . .هذه املُقابلة. .وما بني قَوِله بعد نزوله الثاين الذي يبين فيه هذه االختالفات
  .. املسألتني الكاملتني السابقتنييف القيم العددية بني نصني من

 ρu%s$9sMÏ #$9Ψ¨Á|≈t“ #$9øϑy¡ÅŠxß #$/ö∅Ú #$!« (    ]١٤١=   ]٣٠ :التوبة  
 tΑ$ s% uρ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# û© Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝ à6 −/ u‘ uρ ( … çµ ¯Ρ Î) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ 

ùs)s‰ô my§Πt #$!ª ãt=n‹øµÏ #$9øfyΨπ̈s ρuΒt'ùρu1µç #$9Ψ$̈‘â ( ρuΒt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏ⎫⎥š ΒÏ⎯ô &rΡÁ|$‘9   ]٦١٠ =  ]٧٢ :املائدة  
٧٥١ = ٦١٠ + ١٤١  

 tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tβθ à Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# 

Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β   

  ٧٥١ =  ]٦٤  – ٦٣ :الزخرف[ 
 فسيختلفون حىت يف ، وال يريدون ِعلْم ذلك،وأما الذين ال يعلمون نبأه بعد حني.. 

 ألنهم يِصدون عن حقيقِته ويتمسكون بأصناِمِهم ،الرتول الثاين لعيسى عليه السالم
 املتوازنِة مع كلٍّ من ، يف املسألِة الكاملِة التاليةنقرؤه وهذا ما ،ِه الثاينالِفكريِة حىت بعد نزوِل

 تسعةَ عشر ضعفاً – أيضاً – وبالتايل قيمتها العدديةُ تساوي ،املسألتني الكاملتني السابقتني
 xŠالقيمةَ العدديةَ لكلمِة  Å¡ yϑ ø9 $# ..   

 * $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u™ 

zyöî &rΘô δèθu 4 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω `y‰yωK 4 /t≅ö φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt   ]٥٥٢  = ]٥٨ – ٥٧ :الزخرف  
  y# n= tG ÷z $$ sù Ü># t“ ôm F{ $# .⎯ ÏΒ öΝ Îη ÏΖ ÷ t/ ( ×≅ ÷ƒ uθ sù š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 (#θ ßϑ n= sß ô⎯ ÏΒ É># x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠ Ï9 r&    

  ٣٢٢ =  ]٦٥ :الزخرف [
٤٦ × ١٩ = ٨٧٤ = ٣٢٢ + ٥٥٢  

 #$9øϑy¡ÅŠx  = ٤٦  



  

٦٣٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 .. م هذا ال خيتلفعن موقِف الذين افتروا على – من حيث اجلوهر –وموقفُه 
 ، يف املسألِة الكاملِة التالية– أيضاً –وهذا ما رأيناه . .املسيِح عليه السالم يف نزولِه األول

 تسعةَ عشر ضعفاً – أيضاً – وبالتايل قيمتها العدديةُ تساوي ،وازنِة مع املسائِل السابقةاملت
 xŠالقيمةَ العدديةَ لكلمِة  Å¡ yϑ ø9 $# ..  

 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 à n= tG ÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© 

ΒiÏΖ÷µç 4 Βt$ ;mλçΜ /ÎµÏ⎯ ΒÏ⎯ô æÏ=ùΟA )Îω #$?oÏ7t$ít #$9à©⎯dÇ 4  ]٨٧٤=  ] ١٥٧  – ١٥٦ : النساء = 
٤٦ × ١٩  

 #$9øϑy¡ÅŠx  = ٤٦  
( βÎ : اآليِة الكرميةدالالت. .إذاً..  uρ ô⎯ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ωÎ) ¨⎦ s⎞ÏΒ ÷σ ã‹ s9 ⎯ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% ⎯ÏµÏ? öθtΒ ( 

tΠ öθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã # Y‰‹ Íκ y−  ]ة ذاِتها اليت ،] ١٥٩ : النساءيف اللحظة التارخيي تتحقّق 
ا اللحظةُ اليت يرتلُ فيها ابن مرمي عليه السالم  وهي ذاته، كما بينا،يتم فيها الصد من ابن مرمي

 اليت ،وهذا ما نراه جلياً يف املسألة الكاملة التالية. . حيثُ تأيت بعد ذلك بغتة،ِعلماً للساعة
⎦ ß عشر ضعفاً القيمة العددية لالسم قيمتها العددية تساوي تسعةَ  ø⌠ $# zΟ tƒö tΒ ..  

 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#   ]٣١٤=   ]١٥٩ :النساء  
 ρu)ÎΡ¯µç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ   ]٧٥ =  ]٦١ :الزخرف  
 ö≅ yδ šχρ ã ÝàΖ tƒ ω Î) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Ο ßγ uŠ Ï? ù' s? Zπ tF øó t/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã ãè ô± o„    

  ٢٧٦ = ] ٦٦ : الزخرف[
٣٥ × ١٩ = ٦٦٥ = ٢٧٦ + ٧٥ + ٣١٤  

 #$⌠ø⎦ß ΒtöƒtΟz  = ٣٥  
وهكذا نرى أنَّ اِحلكْمةَ اليت تربطُ اللحظةَ التارخييةَ اليت رِفع فيها عيسى عليه .. 

 بني إمياٍن ،ين وصوالً إىل احلالِة اليت يتم فيها الفرز يف نزوِله الثا،السالم يف هنايِة نزوِلِه األول
 نرى يف كُلِّ ذلك قاسماً ، وصد عنه وجداٍل وخصومٍة من جهٍة أُخرى،به من جهٍة

وبني ، بني حتويل التاريخ ورجاالِته إىل أصنام من جهةه هو وصولُ الصداِم ذروت،شتركاًم 



  

٦٣١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ِة وهذا ما نراه محتوى يف املسأل. .التجرِد من التاريخ وأهواء صانعيه من جهٍة أخرى
  ..الكاملِة التالية
 øŒ Î) tΑ$ s% ª! $# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) š‹ Ïjù uθ tG ãΒ y7 ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n< Î) x8 ã Îdγ sÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 

ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# x8θ ãè t7 ¨? $# s− öθ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ( ¢Ο èO ¥’ n< Î) öΝ à6 ãè Å_ ö tΒ 

ùs'rmô6àΝã /t÷Ψo3äΝö ùÏŠϑy$ .äΖFçΟó ùÏ‹µÏ ?s‚÷Ft=Îàθβt  ]٩٢٠ = ] ٥٥ : آل عمران  
 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 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö n= tã 

−yκÍ‹‰Y#   ]٣١٤ =  ]١٥٩ :النساء  
 * $£ϑs9uρ z>ÎàÑ ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ¸ξsWtΒ #sŒÎ) y7ãΒöθs% çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (#þθä9$s%uρ $uΖçFyγÏ9≡r&u™ îöyz 

&rΘô δèθu 4 Βt$ ÑŸu/çθνç 9s7y )Îω `y‰yωK 4 /t≅ö φã/ö %sθöΠî zyÁÅϑßθβt   ]٥٥٢ =  ]٥٨ – ٥٧ :الزخرف  
٩٤ × ١٩ = ١٧٨٦ = ٥٥٢ + ٣١٤ + ٩٢٠  

ىل يف تدرِج الرساالِت السماويِة وهذه احلكمةُ هي ضمن إطاِر حكمِة اِهللا تعا.. 
. . كما بينا سابقاً،وصوالً إىل الرسالِة اخلامتِة احملتواِة منهجاً ومعجزةً يف النص القرآين

فمعجزةُ جسِد ابن مرمي عليهما السالم ليست معجزةً مصدقةً للمنهج الذي سيحكم به 
ثلُ والنموذج الذي يضرب ملعرفِة عيسى  إنما هي املَ،عيسى عليه السالم يف نزوِله الثاين

  .  .عليه السالم يف نزوله الثاين
 إنما يرتلُ حينما يبلغُ التاريخ ،ابن مرمي عليه السالم ال يرتلُ مبنهٍج جديد. .إذاً.. 
 ، فيغيب منهج اهللا تعاىل، وذلك حينما يبلغُ الغرق يف مستنقعات التاريخ أوجه،هنايته زماناً

ويستبدلُ بأصناِم التاريخ من رواياٍت ورجاالٍت ومذاهب وطوائف يقدمها أصحابها على 
 ، ناصراً له،يرتلُ عليه السالم خادماً ِللقرآِن الكرمي. .حني ذلك. .أنها عني منهِج اِهللا تعاىل

 التاريِخ على الرسوِل  مبيناً كُلَّ االفتراءات اليت يفتريها عابدو أصناِم، مفسراً له،مدافعاً عنه
 إضافةً لتبيني االفتراءات اليت يفتريها اآلن أهلُ ، وعلى املنهِج الذي نزلَ عليهحممد 

  . .الكتاب من جعِل عيسى عليه السالم ابناً ِهللا تعاىل وإىل غِري ذلك من االفتراءات
اً مقدسةً وجعِل هذه إنّ عبادةَ األصناِم الفكريِة عرب تقدِمي رواياِت التاريِخ نصوص.. 

أبشع من عبادة املنحوتاِت . .هذه العبادة. .النصوِص معياراً حتى لدالالِت كتاِب اِهللا تعاىل
 ألنَّ التخلّي عن عبادِة املنحوتاِت ،املاديِة اليت يصنعها اإلنسانُ بيِدِه من احلجارِة وغِريِها



  

٦٣٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

فغياب احلقيقِة عن أعِني . .صناِم الفكريةاألعبادِة املاديِة أسهلُ بكثري من التخلّي عن 
  .. أعمق منه بالنسبِة لعابدي املنحوتاِت املادية،عابدي أصناِم التاريِخ الفكريِة

 رأينا حجم الفارق – على سبيل املثال –يف شرحنا ملسألة العبيد وملك اليمني .. 
 وبني شرِح هذه املسألة ، من جهة،بني دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل اليت حيملُها هلذه املسألة

ورأينا كيف أنّ سيب النساِء . .تارخيياً وتلبيِس ذلك لكتاِب اِهللا تعاىل من جهٍة أُخرى
 قَد متَّ حتت ِشعار تنفيذ ،واألطفاِل وهتك األعراِض واملتاجرةَ بأمواِل البشِر وأعراِضِهم

  .. ذلك ال من قريٍب وال من بعيد مع أنّ حكم اهللا تعاىل ال حيملُ،حكِم اِهللا تعاىل
 نرى بشكٍل جلي أنّ تقدمي – أعين مسألةَ العبيد وملك اليمني –من هذا املثال .. 

 يتعدى خطره عابد ،رواياِت التاريخ ورجاالِته صنماً يحولُ بيننا وبني كتاِب اِهللا تعاىل
 املنحوتاِت املاديِة اليت ال يتعدى  وهذا أبشع من عبادِة،صنِم التاريِخ إىل غِريه من البشر

  ..خطرها العابد ذاته
 نتيجةَ ، ابتداًء من أفراِد األجيال األوىل إىل اآلن،فكم قُتلَ من العلماِء ومن األبرياء.. 

 ومنهج اهللا تعاىل حيملُ ،!! حتت ِشعاِر تطبيِق منهِج اِهللا تعاىل ؟،األفكاِر التكفرييِة والظالمية
  . .يلَبس عليهنقيض ما 
 حىت فيما ،كم حنملُ من التقوقع على الذات ومن احتكاِر اخلالص وإلغاِء اآلخر.. 

كُلٌّ يصنف نفسه من الفرقِة الناجيِة حارماً اآلخرين حىت من . .بيننا من مذاهب وطواِئف
ألفكاِر  سقوطَ كلِّ هذه ا– يف هذا اللقاء – وكنا قد رأينا ،أبناء دينه من هذه النجاة

  ..التكفريية والظالمية
جوهر حلِّ املشكلِة يكمن يف استعداِدنا لقبوِل دالالِت كتاِب اِهللا تعاىل معياراً .. 

 ويف استعداِدنا للتخلّي عن كُلِّ الرواياِت امللفّقِة على ،لكلِّ ما حنملُ ِمن أفكاٍر وتصورات
 كما رأينا يف الكثري من املسائل اليت ،اىل واليت ينقضها كتاب اهللا تعالرسوِل حممد 

  ..عرضناها يف هذا اللقاء
 ،وكنا قد رأينا سابقاً كيف أنّ اَهللا تعاىل يحذِّر من منهِج االتباِع األعمى لآلباء. .

  ..الذي هو منهج تقدِمي التاريِخ كبديٍل عن منهِج اِهللا تعاىل
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 # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™ 3 öθ s9 uρ r& 

.x%χš ™u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtè÷)É=èθχš ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ƒtγôGt‰ßρβt   ]٤٧١ =  ]١٧٠ :البقرة   
 # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλm; (# öθs9$yès? 4’ n< Î) !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθß™§9 $# (#θä9$s% $uΖ ç6ó¡ ym $tΒ $tΡ ô‰ y ùρ Ïµø‹ n= tã 

™u#/t$!™uΡt$! 4 &rρu9sθö .x%βt ™u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθβt ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ‰uκöGt‰ßρβt   ]٥١٨ =  ]١٠٤ :املائدة   
 # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î7 ®K tΡ $ tΒ $ tΡ ô‰ y` uρ Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u™ !$ t/# u™ 4 öθ s9 uρ r& 

2Ÿ%βt #$9±¤‹øÜs≈⎯ß ƒt‰ôããθδèΝö )Î<n’4 ãt‹x#>É #$9¡¡èÏÎ    ]٥٢٩ =  ]٢١ :لقمان   
 ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

!$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö s% ⎯ ÏiΒ @ƒ É‹ ¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ $ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ 

ãt?n’# ™u#Or≈ÌδÏΝ Β•)øFt‰ßρχš   ]٧٤٣ =  ]٢٣  – ٢٢ :الزخرف  
١١٩ × ١٩ = ٢٢٦١ = ٧٤٣ + ٥٢٩ + ٥١٨ + ٤٧١  

$ tΑ :ويف هذه املسألِة الكاملِة نرى يف العبارِة القرآنية..  s% !$ yδθ èù u øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ y` uρ 

$ tΡ u™ !$ t/# u™ #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì≈ rO# u™ šχρ ß‰ tF ø) •Β ، َنرى أنَّ كلمة  π ¨Β é&   تعين املنهج
 π بني دالالِت كلمِة – يف كتاِب اِهللا تعاىل –علينا أنْ نميز . .إذاً. .الِفكري ¨Β é& ،  وبني

 ôãΠدالالِت كلمِة  öθ s% ..دةٌ عن االنتماِء القومي وعن اللغِة والنسلجرة مفهي ، فكلمةُ أُم 
 ôãΠبينما كلمةُ . .تعين جمموعةَ األفراِد من زاويِة املُشترك الذي جيمعهم öθ s%   هي اليت تعين

  .. واحلركةَ ضمن هذا اإلطار،البعد القومي واللغوي
 حبيث تصف ، ينتمونَ إىل مناهج ِفكريٍة مختلفة مبعىن أنهم، هم أُمم،فَكُلُّ قوٍم.. 

وكلمةُ أُمة ليست مقتصرةً . .كلمةُ أُمة جمموعةً من هؤالء القوم هلم مشتركُهم الِفكري
 ، يتعدى حدود القوم، فاملُشترك الِفكري الذي له إطار منهجي يميزه،على قوٍم محددين

مكندينمبعىن يشملُ أفراداً ال يحدم يف قوٍم مهحصر ..  
 ألنه ليس على املنهج ، ولكنه ليس من أُمِته،فأبو هلب من قوِم الرسول محمد .. 

 öΝ :من هنا نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ الواردةَ يف سؤاِلك. .نزلَ عليهأُالذي  çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& 

ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3    

 :مبعىن. . تصف ما يصنعه املنهج الذي أُنزلَ على الرسول محمد ، ]١٠١ :آل عمران[ 
 ألنهم ، هم خري أُمٍة أُخِرجت للناس– مهما كانت قومياتهم –أنّ متِبعي هذا املنهِج 
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 فهذا ، نتيجةَ التزاِمهم ذا املنهج،ِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويؤِمنونَ ِباللَِّهيأْمرونَ ِبالْمعرو
 من وهذا ال يعين أنّ كُلَّ قوِم الرسول محمد . .املنهج يصنع خير أُمٍة أُخِرجت للناس

 ،ه هم امللتزمون مبنهجهفأُمت. . حمصورةٌ ضمن إطاِر قوِمه كما أنه ال يعين أنّ أُمته ،أُمِته
  ..مهما كان انتماؤهم القومي

  tβρâß∆ù's? Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ šχöθyγ÷Ψs?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑø9$# tβθãΖÏΒ÷σè?uρ «!$$Î/ 3  :والعبارةُ القرآنية.. 
 يف كُلِّ  تدلُّ على صفاٍت يقوم ا حاملو منهج اهللا تعاىل،بصيغِة املُضارِع واملُخاطَب كما نرى

والعبارةُ . . فهي تصف أعمالَ متبعي منهِج اهللا تعاىل يف كُلِّ زماٍن ومكان،ماٍن ومكانز
 öΝ :القرآنية çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9  تدلُّ على كينونِة املنهج ،بصيغة املاضي 

 Ν فكلمة ،ج للناس تلك األمةالذي يخِر çGΖ ä.  كونَ ،ينونةبصيغة املاضي تدلُّ على الك 
  ..األمِة املعنيِة منهجاً مجرداً عن الزمان واملكان

%  tβففي كتاِب اِهللا تعاىل حينما تقترنُ كلمةُ ..  x.   مبا هو فوق الزمان واملكان، 
  ¨β : ويف قوِله تعاىل، حيث الكينونةُ مجردةٌ عن الزمان واملكان،فإنها تعين الكينونة Î) 

©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym  ]دليٍل ] ١١ : النساء وبالتايل فالعبارة . .على ذلك ألكرب
 öΝالقرآنية  çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9  عن الزمان واملكان داملُجر تعين املنهج، 

  ..الذي بكينونِته ينتج خري اُمٍة أُخرجت للناس
 يف ، هم جمموعةُ األفراد امللتزمني مبنهِج القرآِن الكرمي،خير أُمٍة أُخرجت للناس. .إذاً.. 

وهذه اخلرييةُ ناجتةٌ عن كوِن القرآِن الكرمي . . مهما كانت انتماءاتهم القومية،كُلِّ زماٍن ومكان
وكُلُّ ذلك مرده أنّ .. .يهدي ألقوِم سبيٍل يصِلح حالَ اإلنساِن ويصنع منه أفضلَ ما هو ممكن

 مبا يف ،ه حىت من الكُتب السماوية الكرمي قَولُ اهللا تعاىل الذي حيملُ ما ال يحِملُه غريالقرآنَ
  ..ه اإلنس واجلن وإن اجتمعوا لذلكثلال يستطيع اإلتيانَ مبو ، واملعجزةاملنهج ذلك

 öΝفما بني العبارِة القرآنيِة الواردِة يف سؤاِلك ..  çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 ،ِةوبني العبارِة القرآني :  
 ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰ © ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r&    ]ما يف كفِة ، ]٩ :اإلسراءهيضع كرشتم 

خرى اآليةُ الكرميةُ اليت تبين عجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثِل  توضع يف كفِّته األ،ميزاٍن
  ..وهذا ما نراه يف التوازن التايل. .القرآن الكرمي



  

٦٣٥ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑ ø9 $# 

ρu?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« 3     ]٣٧٦=   ]١١٠ :آل عمران  
 )Îβ ̈δy≈‹x# #$9ø)àö™u#βt ‰uκö‰Ï“ 9Ï=¯LÉ© φÏ†š &r%øθuΠã    ]١٥١ =  ]٩ :اإلسراء   

٥٢٧ = ١٥١ + ٣٧٦  
 ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

/ÎϑÏW÷#Î&Ï⎯ ρu9sθö .x%χš /tè÷ÕÝκåΝö 9Ï7tè÷Ù< ßsγÎZ#  ]٥٢٧ = ] ٨٨ : اإلسراء  
 كما نرى   – حيثُ يعود الفارق     ، وبني أُمته  إذاً علينا أن نميز بني قَوِم الرسول        .. 

فمن الظلِم ملنـهِج اِهللا تعـاىل حتميـلُ         . .)القرآن الكرمي   (  إىل االلتزاِم مبنهِج اِهللا تعاىل       –
ومن الظلِم اعتبار كلِّ من     . .ا وختلِّفنا على هذا املنهِج العظيم     مشاِكِلنا واختالفاِتنا وتقصِرين  

فذلك ناتج عن جهٍل ِلحقيقِة دالالِت      . . منتمياً إىل أُمته   ينتمي إىل قوِم الرسوِل محمٍد      
  . .الكلماِت القرآنية

لى ولو عدنا إىل حقيقِة اخلالفاِت بني املذاهِب والطوائِف اإلسالميِة املتفقِة ع.. 
 لرأينا أنّ ، كَونه كتاباً منزالً من عنِد اِهللا تعاىل وعلى ضرورِة تطبيِق أحكاِمه،القرآِن الكرِمي

 وأنها تمزق اتمعاِت اليت تسود ، كميةٌ وليست نوعيةً– يف معظِمها –هذه اخلالفاِت 
لتارخييِة اليت تتبع هلا هذه وذلك مرده اختالف الرواياِت والتفسرياِت والتأويالِت ا. .فيها

والطوائف ة،املذاهباألصناِم الِفكري ة ، وهي ما أطلقنا عليه اسمالفكري هحيثُ ِلكُلٍّ أصنام 
  . .اليت حتجزه عن إدراك الِفكِر احلق يف القرآِن الكرمي

 احلق  على حساِب،وهذا يؤدي إىل تقديِس التاريِخ ِبشكٍْل تصاعدي مع الزمن.. 
 ولذلك نرى أنه مع الزمن تزداد اهلُوةُ بني هذه املذاهِب ،الذي يحِملُه القرآنُ الكرمي

 أكثر ، وتكونُ تربةُ التكفِري وإلغاِء اآلخرين واالقتتاِل معهم، ويزداد اخلالف،والطوائف
نتيجةٌ لالبتعاد عن فَكُلُّ ذلك . . فنرى ما نراه من تشتٍت ِفكري ال يثمر إالّ التيه،خصوبة

  ..إدراك دالالِت النص القرآينّ بشكٍل مجرٍد عن رواياِت التاريِخ ورجاالِته
 ال تكونُ إالّ من خالِل املنهِج ،فاُهللا تعاىل يبين لنا أنَّ حقيقةَ الشهادِة بوحدانيِتِه جلَّ وعال.. 
الوقوِف على حقيقِة األموِر واألشياء،العلمي باِع األعمى ملوروِث اآلباء وليس ، عرباإلت عرب. .  



  

٦٣٦ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 y‰ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4    
  ١٤ × ١٩ = ٢٦٦ = ] ١٨ : آل عمران[

 ©xγÎ‰y #$!ª &rΡ¯µç… ωI )Î9s≈µt )Îω δèθu ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè   =٧ × ١٩=  ١٣٣  
 ρu&éρ'9äθ#( #$9øèÏ=ùΟÉ %s$!←ÍϑJ$ /Î$$9ø)É¡óÝÅ 4    =٧ × ١٩ = ١٣٣  

 (#θä9 :إننا نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقول..  'ρé& uρ ÉΟ ù= Ïèø9 $# ، دون غِريهم– واضعاً أُويل الِعلم  – 
 ،تباِع األعمى قَطْعاً للطريِق على منهِج اإل، ومل يذكر حىت املُرسلني أو النبيني،مع املالئكة

 أنما يريده جلَّ وعال من ،فحتى إتباع املُرسلني والنبيني ال يريده اُهللا تعاىل إتباعاً أعمى
فاملُرسلون والنبيون عليهم السالم . .ِخالِل الِعلِْم ِبحقيقِة ما أُرِسلَ معهم عليهم السالم

 ليبقى إدراك هذه الشهادِة سبيالً ،لم من زاويِة كوِنِهم أُويل ع،يدخلون يف هذه الساحة
  ..لكلِّ من يتِخذُ الِعلْم منهجاً يف إدراِكِه ِلحقيقِة ما يعتقد به 

 هو أنّ القرآنَ الكرمي يمثّـلُ       ، من أهم ما أدركته يف رحلِة هذا احلوار        :١١٣س  
 – على كتاِب اِهللا تعـاىل       –فيها   لدرجٍة يعاير    ،منهج اِهللا تعاىل املُطلَق ومعجزته املُطلقة     

 فعيسى ابن مرمي عليهما السالم على الرغم من امـتالء     ،قَولُ كُلِّ ما هو دونَ اهللا تعاىل      
 وهـو   ، ال خيتلف عن دور الرسول حممد        – يف نزوِله الثاين     – دوره   ،نفسه بالروح 

  . . اهللا تعاىل وتبيان ما يتم تلفيقُه على منهج،تفسري كليات النص القرآين
 مل يكن ميلك صالحيةَ التـشريع         أنّ الرسولَ حممداً     – سابقاً   –وكنا قد رأينا    .. 

 من أعماِق النص     ورأينا أنّ السنةَ الشريفةَ هي ما استنبطَه         ،خارج دالالِت النص القرآين   
  ..قرآين سبع درجات حيث أعطاه اُهللا تعاىل القدرةَ على الغوِص يف أعماِق النص ال،القرآين

ومبعىن . .هل هذا يعين أنّ مصدر التشريع اإلسالمي ال يتجاوز القرآنَ الكرمي ؟.. 
 ليست من – بناًء على ذلك –هل السنةُ الشريفةُ واالجتهاد والقياس واإلمجاع . .آخر

  ..مصادِر التشريع ؟
فهـذه  . .)مصدر التـشريع    (  :اإلجابةُ على هذا السؤال تتعلّق مبا نعنيه بالعبارة       .. 
 ، تعين النبع األولَ الذي ال نبع قبلَه للدالالت واألحكام         – حسب هذه الصياغة     –العبارة  
ا املؤمنونوالذي ت َأن يأخذ ةَ التشريع الذي جيبماد هالتشريع وأدوات منه قنوات ستمد. .  



  

٦٣٧ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ةَ اإلهليةَ يف تـدرِج الرسـاالِت       ويف بداية هذا احلوار كُنا قد بينا كيف أنّ احلكم         .. 
 ، اقتضت احتواَء املنهِج كلِّ املنهِج واملعجزِة كلِّ املعجـزِة يف الـنص القـرآين              ،السماوية

. . فدالالت النص القرآينِّ ومعجزاته صاحلةٌ لكلِّ زماٍن ومكان        ،وبشكٍل مجرٍد عن التاريخ   
      القرآينَّ يتمي أنَّ النص ة بكوِنه قـولَ اهللا          ولذلك رأينا كيفعن غِريه من الكتب السماوي ز

  .. أي بكوِنه صياغةً لغويةً من اِهللا سبحانه وتعاىل،تعاىل
 إنما ،وأولئك الذين يريدون النص القرآينَّ مجرد مصدٍر من جمموعِة مصادر أخرى       .. 

 وأنّ  ، للقرآِن الكرمي   حيثُ يزعمونَ أنّ السنةَ الشريفة مكملةٌ      ،يصفونه بالنقص  – بذلك   –
 فهم بذلك يسيئون للقرآِن الكرمي وللسنِة       ،هناك أحكاماً ليست موجودةً يف القرآن الكرمي      

 ضاربني بعـرِض احلـائِط كُـلَّ        ، وهم بذلك قد طلّقوا عقولَهم     ،الشريفِة على حد سواء   
 مقـدمني   ،وفـاء  ويتاجرون بشعاراٍت ج   ،الدالالت الواضحة اليت حيملُها كتاب اهللا تعاىل      
 يتهم من ال يعبدها مبخالفته للسنة الشريفة        ،أهواَءهم وأهواَء بعض السابقني أصناماً تارخييةً     

  .. ولذلك نراهم يحاربونَ كُلَّ متدبٍر لكتاِب اِهللا تعاىل،وإلمجاع األمة
 ،يٍع كما يزعم   أنَّ االجتهاد والقياس واإلمجاع مصادر تشر      – جدالً   –ولو فرضنا   .. 

 وأنَّ كُالً منها مستقلٌ من حيث احتوائـه         ،للدالالِت واألحكام فهذا يعين أنها النبع األول      
 وإالّ ملا اُعتربت مصادر     ،على كُلياٍت من مادة التشريع تميزه عن غِريه من املصادر اُألخرى          

 حتـوي   –ه احلالة املفترضـة      يف هذ  – وبالتايل فهي مبستوى النص القرآينّ ألنها        ،تشريع
  . . وهذا الزعم ينقضه القرآنُ الكرمي من أساِسه،أحكاماً ال وجود هلا يف النص القرآين

 أي ال   ، أي ال نبع قبلَه وال نبع غـريه        ، القرآنُ الكرمي تبيانٌ لكلِّ شيء     ،فمن جهة .. 
الّ أدوات وأقنيـةٌ     وما االجتهاد والقيـاس واإلمجـاع إ       ،مصدر للتشريع خارج نصوِصه   

ومن جهٍة أُخـرى فـإنّ هـذه        . .الستنباط األحكام من النبع األول وهو القرآنُ الكرمي       
 وحباجة  ، حتتملُ اخلطأ والصواب   – باستثناِء السنِة الشريفة     –األدوات واألقنية االجتهادية    

. . عنـد آخـر     فما يثبت عند جيٍل قد ال يثبت       ،إىل معايرة مستمرة على كتاب اهللا تعاىل      
  . .!!!فكيف إذاً تعترب مصادر تشريٍع كالقرآِن الكرمي ؟

 فهي قناةُ تشريٍع مطلقةٌ كـالقرآِن الكـرمي ال يأتيهـا        ،أما بالنسبة للسنة الشريفة   .. 
 ولكنها  .. لألحكاِم من األعماِق الباطنِة للنص القرآين       كونها استنباطَ الرسول     ،الباطلُ



  

٦٣٨ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 كما يريد ويـسوق عابـدو أصـنام         ،الً بذاِته عن كتاِب اهللا تعاىل     ليست مصدراً مستق  
 فتلـك   ،وما نعنيه بالسنة الشريفة ليس كُلَّ الروايات يف الصحاح كما يزعم          .... .التاريخ

الـذي نعنيـه بالـسنِة      .... .الروايات فيها الكثري الذي خيتلف مع دالالِت النص القرآين        
 وذه اآلليِة فقط    ..النصوص القرآنية من بني الروايات اليت بني أيدينا        هو ما وافق     ،الشريفة

  ..يمكننا حتري السنِة احلق ِمما متّ وضعه على الرسول 
املـشكلة  . .وال يوجد مسلم يؤمن بالقرآن الكرمي يمكنه أن ينكر السنةَ الشريفة          .. 

 ، اإلميان بالسنة الشريفة أو بعدم اإلميـان ـا          أصناِم التاريخ ليست يف    عابديبيننا وبني   
 فهم يقدمونَ الروايات اليت صححها أفراد       ،املشكلة تكمن يف حتديِد نصوِص السنِة الشريفة      

 وحنن نقولُ هلم ال بد مـن        ،محددون يف عصٍر محدد على أنها مجيعها سنةٌ جيب اتباعها         
    على كتاب اهللا تعاىل    معايرة هذه الروايات بشكٍل م ستمر،       ـهفالكثري منها ثبتـت خمالفت 

  .    .لدالالت كتاب اهللا تعاىل وللعلم واملنطق
  $uΖø9̈“tΡuρ :ملّا كان القرآنُ الكرمي ِتبياناً لكلّ شيٍء كما يؤكّد مرتِّلُه جلّ وعال. .إذاً.. 

šø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# $YΖ≈u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &™ó©x«  ]ةُ إالّ ،] ٨٩ :نحل البه األم طالَبت كْمح دوجوبالتايل ال ي 
 ، فإنه ال يوجد نبع آخر للتشريع خارج النص القرآين، ملّا كان ذلك،وله تبيانٌ يف القرآن الكرمي

من . ....فوجود نبٍع آخر للتشريع يعين أنّ النص القرآينّ ناقص مبقدار ما يعطيه ذلك النبع اآلخر
 فاحلكمةُ اإلهليةُ يف تدرِج ،هنا نرى أنَّ النص القرآينَّ هو مصدر التشريع الوحيد يف الرسالِة اخلامتة

 . . وهذا ما رأيناه يف بداية هذا احلوار،الرساالت السماوية تقتضي ذلك
قرآن  واملتعلّقة بال  ، دون إضافة   ©óruρ  أنّ كلمةَ    – يف كتاب اهللا تعاىل      –ولذلك نرى   .. 
  .. ترد مرتني يف آيتني قيمتهما العددية تساوي جداء أساس معجزة إحدى الكُبر يف نفسه،الكرمي
 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä© ór uθ ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ ßì yϑ ó¡ tƒ Ο Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) $ tΒ šχρ â‘ x‹Ζ ãƒ   

   ٢٨٢ =  ]٤٥ :األنبياء [
 )Îβ÷ δèθu )Îω ρuró©Ö ƒãθry©4  ]٧٩ = ] ٤ :لنجم ا  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٧٩ + ٢٨٢  
© ومما يؤكّد أنّ القرآنَ الكرمي هو املعين بكلمِة         . . ór uρ      يف اآلية الكرمية ÷β Î) uθ èδ 

ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ،              القـرآن يحلنا و رصوة تأنّ هذه اآليةَ الكرميةَ تتكاملُ مع عبارٍة قُرآني 



  

٦٣٩ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 –مل ترد    ،ضمن سياقها النصي  حي مضافة ومتعلّقة بالقرآن الكرمي       حيثُ كلمةُ و   ،الكرمي
  .. إالّ يف هذه العبارة القرآنية–يف كتاب اهللا تعاىل 

 ρuωŸ ?sè÷fy≅ö /Î$$9ø)àö™u#βÈ ΒÏ⎯ %s6ö≅È &rβ ƒã)øÓ|©# )Î9s‹øš ρumô‹ãµç… (   ]٢٢٥ = ] ١١٤ : طـه  
 )Îβ÷ δèθu )Îω ρuró©Ö ƒãθry©4   ]٧٩ =  ]٤ :مالنج  

١٦ × ١٩ = ٣٠٤ = ٧٩ + ٢٢٥  
© ولذلك نرى أنّ كلمةَ     ..  ór uρ       يف اآلية الكرميـة ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ، 

# ãβتتوازنُ متاماً مع كلمة  u™ ö à) ø9 $# ..  
 ρuró©   =٢٩  
 #$9ø)àö™u#βã  = ٢٩  

  ..ولو عدنا إىل املسألِة الكاملة.. 
 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä© ór uθ ø9 $$ Î/ 4 Ÿω uρ ßì yϑ ó¡ tƒ Ο Á9 $# u™ !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) $ tΒ šχρ â‘ x‹Ζ ãƒ    

   ٢٨٢ =  ]٤٥ :األنبياء [
 )Îβ÷ δèθu )Îω ρuró©Ö ƒãθry©4   ]٧٩ =  ]٤ :النجم  

١٩ × ١٩ = ٣٦١ = ٧٩ + ٢٨٢  
≅ öوأخذنا منها العبارةَ القرآنية     ..  è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Ν à2 â‘ É‹Ρ é& Ä© ór uθ ø9 $$ Î/ 4      مع اآليِة الكرميـة 
 ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ ،   يف املسألِة ذاِتها ،       ٍة تصفلرأينامها تتوازنان مع عباراٍت قرآني 

  ..لنا النص القرآينَّ املُرتَّلَ من عند اهللا تعاىل
 %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &éΡ‹É‘â2àΝ /Î$$9øθuró©Ä 4   =١٠٩  
 )Îβ÷ δèθu )Îω ρuró©Ö ƒãθry©4   =٧٩  

١٨٨ = ٧٩ + ١٠٩  
 )ÎΡ¯$ Υwtø⎯ß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.øt ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÏàÝθβt  ]١٨٨ = ] ٩ : احلجر    
 ρu„o¡ó↔t=èθΡtš ãt⎯Ç #$9”ρyÇ ( %è≅È #$9”ρyß ΒÏ⎯ô &rΒøÌ ‘u1nÎ’  ]١٨٨ = ] ٨٥ : اإلسراء   
 )ÎΡ¯$ _yèy=ùΨo≈µç %èö™u≡Ρº$ ãtt/Î‹|$ 9©èy=¯6àΝö ?sè÷)É=èθχš  ]١٨٨ = ] ٣ : الزخرف   

 ومن بعده كُلُّ متدبٍر ملنهِج اِهللا تعاىل حـامالً رايـةَ            ،فالذي ينِذر به الرسولُ     .. 
وهذا يؤكِّد أنّ القرآنَ الكـرمي هـو        . . وما يستنبطُ منه   ، هو النص القرآينُ حصراً    ،الدعوة



  

٦٤٠ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

ق اليت نتحراها مبعايرة ما وصلنا من روايات         وأنّ السنةَ الشريفةَ احل    ،مصدر التشريِع الوحيد  
  .. ولكنها ليست مصدراً مستقالً للتشريع، إنما هي قناةُ تشريٍع مطلقة،على القرآن الكرمي

 Ÿωuρ ßìyϑ :ولو أخذنا من هذه املسألِة الكاملِة العبارةَ القرآنية       ..  ó¡ tƒ Ο Á9 $# u™ !% tæ‘$! $# # sŒ Î) 

$tΒ šχρâ‘ x‹Ζ ãƒ   يِة الكرمية    مع اآل ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ ،   لرأينامهـا   ، يف املسألِة ذاِتها 
  ..تتوازنان مع آيٍة كرميٍة تبين لنا تكذيب القوِم بالقرآِن املُوحى من اهللا سبحانه وتعاىل

 ρuωŸ ƒt¡óϑyìß #$9ÁΟ #$!$‘æt%!™u )ÎŒs# Βt$ ƒãΖ‹x‘âρχš  = ١٧٣  
 )Îβ÷ δèθu )Îω ρuró©Ö ƒãθry©4   =٧٩  

٢٥٢ = ٧٩ + ١٧٣  
 ρu.x‹¤>z /ÎµÏ⎯ %sθöΒã7y ρuδèθu #$9øsy,‘ 4 %è≅ 9©¡óMà æt=n‹ø3äΝ /Îθu.Ï‹≅9   ]٢٥٢ = ] ٦٦ : األنعام   

< zوكنا قد رأينا كيف أنّ هذه اآليةَ الكرميـة          ..  ¤‹ x. uρ ⎯ Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s% uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# 4 ≅ è% 

àM ó¡ ©9 Ν ä3 ø‹ n= tæ 9≅‹ Ï. uθ Î/ ، ت     أي فْـعلنا أنَّ ر نبيٍة تتكاملُ يف مسألٍة واحدة مع عباراٍت قُرآني
 وأنّ اإلميانَ بأي حديٍث خارج الـنص        ، إىل درجِة املُطلَق   – غِري النص القرآين     –حديٍث  

  .. هو يف احلقيقة تكذيب بكتاب اهللا تعاىل،القرآينّ إمياناً مطلقاً
 ρu.x‹¤>z /ÎµÏ⎯ %sθöΒã7y ρuδèθu #$9øsy,‘ 4 %è≅ 9©¡óMà æt=n‹ø3äΝ /Îθu.Ï‹≅9    ]٢٥٢ =  ]٦٦ :األنعام   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθβt    ]١٦٤ =  ]١٨٥ :األعراف   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρu™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt    ]١٩٩ =  ]٦ :اجلاثـية   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθχ š  ] ١٦٤ =  ]٥٠ :املرسالت   

٤١ × ١٩ = ٧٧٩ = ١٦٤ + ١٩٩ + ١٦٤ + ٢٥٢  
 ..                ضرورةَ عـدِم رفْـِع أي نبيةَ اليت تولو أخذنا من هذه املسألِة الكاملِة العباراِت القرآني

ا أنّ هـذه     لرأين ،حديٍث خارج النص القرآينِّ إىل مستوى اليقني الذي يتصف به كتاب اِهللا تعاىل            
  .. رأينامها يف السؤال السابق، تتوازنُ متاماً مع أي من مسألتني متوازنتني– مبجموِعها –العباراتِ القرآنيةَ 
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθβt    ]١٦٤ =  ]١٨٥ :األعراف   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰y #$!« ρu™u#ƒt≈GÏµÏ⎯ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt    ]١٩٩ =  ]٦ :ـيةاجلاث   
 ùs7Î'r“dÄ nt‰Ïƒ]¤ /tè÷‰yνç… ƒãσ÷ΒÏΖãθχ š  ] ١٦٤ =  ]٥٠ :املرسالت   

٥٢٧ = ١٦٤ + ١٩٩ + ١٦٤  



  

٦٤١ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 öΝ çGΖ ä. u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â ß∆ ù' s? Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã Ì x6Ζ ßϑ ø9 $# 

ρu?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« 3     ]٣٧٦ =  ]١١٠ :آل عمران  
 )Îβ ̈δy≈‹x# #$9ø)àö™u#βt ‰uκö‰Ï“ 9Ï=¯LÉ© φÏ†š &r%øθuΠã    ]١٥١ =  ]٩ :اإلسراء   

٥٢٧ = ١٥١ + ٣٧٦  
 ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# ⎯ Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

/ÎϑÏW÷#Î&Ï⎯ ρu9sθö .x%χš /tè÷ÕÝκåΝö 9Ï7tè÷Ù< ßsγÎZ#   ]٥٢٧ =  ]٨٨ :اإلسراء  
فكونُ القرآن الكرمي نصاً مطلقاً ال يستطيع اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثله ولـو               .. 

 يقتضي أنه بكينونِته هذه ينتج خري أمٍة أخرجت للناس ألنـه            ،كان بعضهم لبعٍض ظهرياً   
ه عدم رفْـِع أي حـديٍث خـارج     وكلُّ ذلك يقتضي من املؤمنني ب،يهدي لليت هي أقوم  

 فكلُّ نـص خـارج      ..نصوِصه إىل مستوى اليقني الذي تتصف به نصوص القرآِن الكرمي         
. .نصوِص القرآِن الكرمي إنما وصلنا بأدواٍت تارخييٍة حتتملُ اخلطأَ والصواب يف الوقِت ذاِته            

جلّى يف التوازن التام بـني الِقـيِم    وهذا ما يت.. يف النصوِص املتوازنة السابقة نقرؤههذا ما   
  . .العددية لتلك النصوص

 إنما ننطلـق    ، إنَّ القرآنَ الكرمي هو املصدر الوحيد للتشريع       :ولذلك عندما نقولُ  .. 
 كمـا    وحنن بذلك ال ننكر السنةَ احلق للرسول         ،بذلك من دالالِت النص القرآين ذاِته     

  .. إنما نتحراها على معياِر كتاِب اهللا تعاىل خادمني هلا مدافعني عنها،يخيتوهم عابدو أصناِم التار
 إنما نرسم السبيلَ الوحيـد لوحـدِة        ،وذا املنهج من التدبر املُجرد لكتاب اهللا تعاىل       .. 
 ،ِن الكرمي  فكلٌّ من أبناِء األمِة حينما خيرج من مستنقعاِته التارخيية ويسري يف سبيِل القرآ             ..األمة

 سيجد على هذا السبيل من أبنـاِء        ،حمطّماً أصنام التاريخ اليت حتولُ بينه وبني كتاِب اِهللا تعاىل         
وبذلك ندِرك  . .املذاهِب والطوائِف اُألخرى كُلَّ من حطَّم أصنام التاريخ وخرج من مستنقعاِته          

 وبالتايل نكون أمةً واحـدةً      ،ونتوحد ا  ، وخندم السنةَ احلق للرسول      ،املنهج  إدراكاً سليماً   
 تكونُ أهالً حلمل منهِج اهللا تعاىل وإيصاِله إىل العالَِم          ، وتدخل التاريخ كأمٍة فاعلة    ،تصنع الفكر 

  ..فال يمكن ألمٍة أنْ تصنع التاريخ قبلَ اخلروِج من مستنقعاته. .أمجع
  ..لَه ِللناسما الذي تريد أنْ تقو. .يف النهاية. .:١١٤س 



  

٦٤٢ א           א   )حوار أكثر من جريء (א

 برهانٌ يقطَع الشك – اآلنَ – بني يديك :أقولُ ِلكُلِّ إنساٍن عاِقٍل يف هذا العالَم.. 
فالعقْلُ الذي . . برهانٌ حاِملٌ حتى ِللعقِْل يف تعقُُِّّلِه ِلذاِتِه– اآلنَ –بني يديك . .باليقني

 ليس عقْلَ تراكٍُم تارخيي ،ِلِه إىل البرهاِن الذي رأيناهيطْلُب اُهللا تعاىل أنْ ننظُر ِمن ِخال
فكما هي الرياضيات مجردة عن األهواِء . . إنما هو عقْلُ التعقُِّل ذاِتِه،ِلثقافاٍت وضعيٍة

  . .كذلك فإنَّ البرهانَ الذي رأيناه مجرد عن ذلك. .والعصبياِت واخلصوصيات
وما رأيناه ِمن . .نسان إنّ جوهر احلياِة الدنيا هو البحثُ عِن احلقيقِةأخي اإل.. 
وما يِجب أنْ تعلَمه أنَّ ما قَدمناه من برهاٍن ال .... . هو أكبر ِمن أي برهاٍن نطلُبه،برهاٍن

 أكثر ِمما يغِرف رأس اإلبرِة ،يكَونُ ِمن جملَِة ما يحِملُ القرآنُ الكرمي ِمن أدلٍَّة إعجازيٍة
من البحر. ..نِع حاجزاً .. .ِلذلكقَِة الصالتاريِخ واجلَغرافيا والثقافاِت املُسب فال جتعلْ ِمن

 التقليد األعمى يقِْذف نفسك يف  وال تدع، ِكتاِب اِهللا تعاىلبينك وبني رؤيِة احلق يف
  .. محيطُها العصبيةُ العمياُء ِضد اآلخرين،ائرٍةاملَركَِز الوهِمي ِلد

 وأدعوه إىل أنْ يراِجع على ِمعياِر ِكتاِب اِهللا ،وأتوجه إىل كُلِّ عاقٍل يف هذه األمِة.. 
 وأنْ ينظُر إىل األموِر واألشياِء من ِمنظاِر البرهاِن الذي ،تعاىل تصوراِتِه املُسبقَةَ الصنِع

 وأالّ جيعلَ عصبيته املذهبيةَ والطائفيةَ حاِجزاً بينه وبني احلق الذي ،اره ِكتاب اهللا تعاىلِمعي
فالنص املُقدس الذي ال يأتيه الباِطلُ من بِني يديِه وال من خلِفِه هو . .حيِملُه كتاب اُهللا تعاىل

 وأمام أي ،يطلِّق عقْلَه أمام أي نص تارخييوبالتايل أدعوه إىل أنْ ال . .فقطالقرآنُ الكرمي 
  . . حتت أي عذٍر كان،رأي أو تفسري

  ....وشكراً.... 
  

  املهندس عدنان الرفاعي



  
 

  
  :ئراقلا يخأ .. 
ثحبلا اذه ِةيا ..   يف..  
لاصيإب نيفَّلكُملا ىلاعت ِهللا ِءادهش ..    دحأ ، تيأر يذلا ناهربلا ِرون عم   كعدأ
العو َّلج –هجهنم  سانلا ِّلُك ىلإ –  ُة ..     اهانيأر يتلا –يددعلا ُةزجعملاف ٌةد –   رج  م ٌةغل  

ت امهم ، ءالقعلا ُّلُك اهكرد م  ي انايد تفلتخا امهمو ، م  اغل تد    ..دع
نوجراخلا ..    هُلمحي ٍلهج َّلُك ًاعزان ، ةقيقحلا نع نيثحابلا ِبولق يف ًاضبن   كعدأو

ضو –  عبلاك خيراتلا ِتاعقنتسم نم –    ..  
ة               ..  مألا ِركف ِميوقت يف ىلاعت هللا ءادهش   دحأ ، تييح يذلا حورلا ِددم عم   كعدأو

ا         تك ىلإ اهِتدوعو   ايح ِلب  اهحورل ٌةدحو كلذ يفف  .. س ِّلُكِل ًارايعم هِلعجو ىلاعت ِهللا ِبا
سند    يأ نم اهل   ريهطتو ، اهاؤرل   ديدستو  ،..  

 .. جوسنملا توبكنعلا تيب ًامِّطح    كعدأو نمو ، خيراتلا ِمانصأ ِةدبع ِلاونم ىلع         م  
تويبلا .. هماهوأ ِطويخ    نهوأ  ه نأ ًاكرد م..  

 .. ىلاعت ِهللا ِظفح يف      كعدأو   ..    ه   .. قحلا ًالقاع ًادهاجم .. هب ًاقطان   .. توص ًاعماس
ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب – هليبس يف –    ..  

  

    املهندس عدنان الرفاعي
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