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$WÛ≡u� ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ •Β (   ] ١٧٥ – ١٧٤: النساء [   
كتاب اهللا تعاىل برهانه املتجدد  يف كلّ زمان ومكان ، ونور منه جلّ وعال  ، يبصر به 

..  من ظلمات التقليد األعمى خارجنيأولوا األلباب احلق ، وبه يولدون يف عامل النور ، 
لنور الذي حيمله ، هو شرط  هدايتهم إىل واالعتصام ذا الربهان وا فاإلميان باهللا تعاىل

  ..صراط اهللا تعاىل املستقيم 
 وحقائق وحينما يصف اهللا تعاىل كتابه الكرمي بالربهان ، فإنه يعين أدلّةً ومعجزات
متجددة تنبع من القرآن الكرمي ، يرى كلُّ جيل منها حسب درجة عمقه احلضاري وحبثه 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل 
رمي حيمل من األدلة اإلعجازية والرباهني ، ما يفوق املعجزات الكونية اليت فالقرآن الك

  .. يطلبها الكافرون دليالً على صدق نزوله من عند اهللا تعاىل 
) (#θä9$s%uρ Iωöθ s9 š^ Ì“Ρé& Ïµø‹ n=tã ×M≈ tƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $yϑ¯Ρ Î) àM≈ tƒFψ $# y‰Ψ Ïã «!$# !$ yϑ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ 

êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρr& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρ r& $uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n=÷F ãƒ óΟ ÎγøŠn=tæ 4 �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ 

Zπ yϑômt� s9 3“t� ò2 ÏŒuρ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ (   ] ٥١- ٥٠: العنكبوت [   



 
 فعندما يصف اهللا تعاىل كتابه الكرمي بأنه كاف للكافرين عن كلِّ اآليات الكونية اليت

أكرب مما طلب  ي من الدالئل اإلعجازية العقليةطلبوها ، فإنه يبني لنا أنّ كتابه الكرمي حيو
  ) ..غري اإلميانية ( هؤالء ، لدرجة كفايتهم ، حىت من منظارهم وحسب معايريهم هم 

ولكن أين هي هذه املعجزات اليت حيملها القرآن الكرمي ، واليت تكفي حىت الكافرين ، 
  ..حسب معايريهم هم ؟ ) غري  إميانية ( ق حىت ما طلبوه من دالئل واليت تفو

إن سجن دالالت القرآن الكرمي يف زنزانة التاريخ وأسباب الرتول وما قاله وأدركه 
جمرد نص تارخيي ، قدسيته تكمن يف  -عند الكثريين  -السابقون لدالالته ، جعل منه 

إىل احتوائه على  - عندهم  -بات ، ودالالته ال تتعدى تالوته والتربك به وترتيله يف املناس
  ..د مرتله جلّ وعال شيء كما يؤكِّ احلقائق الكونيه ، وعلى مفاتيح كلِّ

) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š� ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« “Y‰èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“u�ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (               
   ] ٨٩: النحل [ 

وإن اقتصار علوم القرآن الكرمي املوروثة على التفسري اللغوي والفقهي لكلماته وفق 
معايري أجيال حمددة ، دون أي اهتمام بالعالقات الرياضية اليت تنبض ا كلماته وحروفه ، 

جعل منه .. مل يرق أبداً للحد األدىن من املطلوب مٍ حمدود بعمقه العلمي والفلسفي وباهتما
 نفوس الكثريين ، جمرد نص ظاهري لعلوم الفقه والعقيدة ، وحبيث ال يتجاوز ذلك يف

  ..عندهم الدالالت اللغوية الظاهرية ملا أدركته األجيال األوىل منه 
وإن بعض املفاهيم املغلوطة واملوروثة ، اليت فُرضت على علوم القرآن الكرمي ، كمسألة 

خرى على هجر الوجه الروحي والرياضي للقرآن الناسخ واملنسوخ ، ساعدت هي األ
كما يزعم يف مسألة  -الكرمي ، فتصوير آيات القرآن الكرمي على أا حتمل دالئل متعارضة 

ناتج أصالً عن االعتقاد بأن هذه اآليات حتمل معاين حمدودة هي اليت  - الناسخ واملنسوخ 
  ..أدركها جيل أو أكثر من األجيال األوىل 

إضافة للتقوقع داخل أطر العصبيات املذهبية و الفكرية ، جعل من القرآن .. كلّ ذلك 
الكرمي مهجوراً هجراً علمياً ورياضياً ، عند معظم الذين يقع على عاتقهم تدبره ، وتبيان 



 
ى ترتيلَإعجازه ودالالته ، فتدبوتكرار ما قاله  ه وتعلّم أحكام التجويدره بات ال يتعد

  ..السابقون 
) z> ¤‹x. uρ Ïµ Î/ y7 ãΒöθs% uθèδ uρ ‘,ys ø9$# 4 ≅ è% àM ó¡©9 Ν ä3ø‹ n=tæ 9≅‹ Ï. uθÎ/ (    ] ٦٦: األنعام [     
) tΑ$s%uρ ãΑθß™ §�9$# Éb> t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ÍΓ öθ s% (#ρä‹ sƒªB$# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à)ø9 $# #Y‘θàf ôγtΒ (  ] ٣٠: الفرقان [   

رآن الكرمي ، يضع املتدبر يف فأي تدبرٍ فعلي ألي جانب من اجلوانب اليت حيملها الق
فكلٌّ له معياره الفكري .. خندق العداء للكثري من املذاهب الفكرية والفقهية هلذه األمة 

خالفها  واملذهيب اخلاصة ، والباطل ما يته املذهبيبه ، واحلق عنده ما يوافق عصبي..  
 الكثري من جوانب القرآن هذه العصبيات باتت أغطيةً متنع أتباعها من رؤية النور يف

الكرمي ، وتقليداً أعمى يجهض أي حقيقة من املمكن أن تولد بعيداً عن رحم اآلباء 
  ..واملشايخ 

إنّ عدم هجر املسلمني للقرآن الكرمي هو أن جيعلوه معياراً لعقيدم وفقههم ولغتهم 
إلعجازية وعن املفاتيح وعالقام مع خمتلف جوانب احلياة ، وأن يبحثوا فيه عن الدالئل ا

اليت من خالهلا يرون القوانني الكونية ، ومن خالهلا يرون القرآن الكرمي يف كلّ القوانني 
) القرآن الكرمي ( بني كتاب اهللا تعاىل املقروء  الكثري من احلواجزأي أن حيطّموا .. الكونية 

  ) ..الكون ( وكتابه املنشور 
استطاعتها لتدبر كتاب اهللا تعاىل ، فاستنبطت منه لقد عملت األجيال السابقة حسب 

ولكن هل ما .. ما استطاعت من تقعيد للغة وللفقه وملختلف عالقات البشر مع احلياة 
هم مل يدعوا ذلك ، وال حيق هلم ولغريهم أن .. استنبطوه حييط مبا حيمله القرآن الكرمي ؟ 

من األجيال الالحقة ، جعلتهم يتعاملون   يدعي ذلك ، ولكن العصبية العمياء عند الكثريين
  ..مع الفكر اإلسالمي على أنه منجز أجنزته األجيال السابقة 

ولذلك نرى أن قواعد رسم القرآن الكرمي أكرب من قواعد اإلمالء اليت متّ تقعيدها ، 
وأن صياغة النصوص القرآنية أكرب من قواعد اإلعراب اليت متّ تقعيدها ، وأن املعاين 



 
لدالالت اليت نراها يف القرآن الكرمي من منظار حضارتنا وعمقها العلمي ، أكرب  مما وا

  ..حتمله التفاسري اليت وضعها السابقون 
لغةً  - ولو متّ االستمرار يف البحث والتقعيد على ضوء القرآن الكرمي القتربنا أكثر 

ا أقرب إىل احلق ، ولتجاوزنا من مراد اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، ولكُن - وعقيدةً وفقهاً 
الكثري الكثري من اخلالفات املذهبية والطائفية اليت عصفت ذه األمة مييناً ومشاالً ، ولتغير 

  ..الوجه الفكري هلذه األمة كثرياً بالنسبة ملا هو عليه اآلن 
مد وهللا احل - ، اليت ) إحدى الكُبر ( وأكرب دليلٍ على صحة ما أقول هو هذه النظرية 

ولو أُتيح ... أراد اهللا تعاىل أن يكشف من خالهلا عن سر من أكرب أسرار القرآن الكرمي  - 
التدبر والبحثُ خارج سجون العصبيات املذهبية والطائفية ، لرمبا كُشف هذا  -سابقاً  - 

هذه األمة  السر منذ األجيال األوىل ، ولتغير التوجه الفكري للكثري من املذاهب الفكرية يف
..  

إنَّ ما يوصلنا إىل احلقيقة هو العلم ، وما يبعدنا عنها هو اجلهل ، وال ميكن للتدبر 
  .. العلمي العقلي يف كتاب اهللا تعاىل إالّ أن يكون خادماً للحقيقة

قرآين يكون فيه احلرف حنو عمقٍ  -إن شاء اهللا تعاىل  -ويف هذه النظرية سنبحر 
فلكلِّ حرف هويته .. د واحدة لفظ صويت كما يتخيل الكثريون ، وليس جمر واحدة معىن

إن  - وبالتايل سنبحر .. اخلاصة به ، وقيمته الرقمية اخلاصة ، املستنبطة من القرآن الكرمي 
حنو حقيقة الكلمات القرآنية الفطرية املوحاة من اهللا تعاىل ، بعيداً عن  -شاء اهللا تعاىل 

  ..االختيار البشري 
جانباً هاماً مما حيمله القرآن الكرمي للمعجزة ) إحدى الكُبر ( تظهر هذه النظرية و

، فهذه املعجزة أكَّدها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي بشكلٍ واضحٍ )  ١٩( املرتبطة بالعدد 
بأم  -إن شاء اهللا  - عن احلق ، وسنرى  - ومتعامي  -أعمى  جلي ، ال ينكره إالّ كلُّ

  .. ا الوجه اإلعجازي ، الذي ال ميكن أن يكون إالّ من اهللا تعاىل أعيننا هذ



 
وإن التقوقع ضمن أُطر العصبيات املذهبية والفكرية جعل الكثري من مذاهب هذه األمة 

زي ، ألنّ بعضهم ذهب ذا الرقم وفق أهواٍء تائهة ، فكان رد ينكر هذا الوجه اإلعجا
كما  - هذه املذاهب هو إنكار هذه املعجزة من أساسها ، مع أن القرآن الكرمي يقرها 

وهذا نتيجة جعل العصبيات املذهبية والفكرية معياراً للحق .. بشكلٍ جلي  - سنرى 
  ..والباطل 

ويل األلباب هو احلق ، وبالتايل هو القرآن الكرمي ، وإذا إنّ معيار احلق والباطل عند أُ
دفع بعضهم بعض احلقائق اليت يقرها القرآن الكرمي باجتاهات تائهة ، جيب أالّ يدفعنا ذلك 
إلنكار هذه احلقائق ، بل جيب أن يدفعنا لدراسة هذه احلقائق وإدراكها كما يريد اهللا تعاىل 

  .. فنيد األهواء اليت دفعت هذه احلقائق باجتاهات تائهةويبين يف كتابه الكرمي ، لت
.. لقد ذهب بعضهم إىل أن عيسى عليه السالم هو اهللا تعاىل ، وإىل أنه ابن اهللا تعاىل 

فهل هذا يدفعنا ملعاداة عيسى عليه السالم ، وإلنكار ما جاء به القرآن الكرمي عن عيسى 
  ..عليه السالم 

هذه املعجزة بإحدى الكُبر ، تبياناً منه جلّ وعال ، أنها واهللا تعاىل هو الذي مسى 
  ..إحدى أكرب املعجزات اليت حيملها القرآن الكرمي 
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إننا ذه النظرية نعرض معياراً إعجازياً حيمله القرآن الكرمي ، وال نعرض قانوناً حييط 

ة بالقرآن الكرمي ، بل قانوناً حييط به القرآنُ الكرمي ، عرب تدبالقرآين بأدلّة رياضي ر النص
عقلية جمردة عن أي هوى مسبق ، للوصول إىل دليل إمياين يضع غري املؤمنني يف حالة 

$ (اختبار حقيقية لالختيار بني احلق والباطل  tΒuρ $ uΖ ù=yèy_ öΝ åκ sE£‰Ïã �ωÎ) Zπ uΖ÷F Ïù tÏ%©#Ïj9 (#ρã� xÿ x. (  ،

(zÉ (ميان واليقني باملؤمنني درجات على سلّم اإل ويسمو øŠtFó¡ uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# yŠ# yŠ÷“tƒ uρ 

tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u $ YΖ≈uΚƒÎ)   Ÿωuρ z>$s? ö� tƒ tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ (  ة أمامويضع البشري ،

$ (ذكرى برهان ال ينكره أي عاقل  tΒuρ }‘Ïδ �ω Î) 3“t� ø.ÏŒ Î� |³t6ù=Ï9  ( ..  
ك مفتاحاً هاماً من املفاتيح اليت رياضي جمرد ، وهدفنا أن منل فهدفنا نتيجة إميانية لدليلٍ

ندخل من خالهلا إىل أعماق الدالالت القرآنية ، ومركباً سليماً للغوص يف أسرار القرآن 
  .. الكرمي 

وبني ساحة اإلميان دون  الفاصل بني ساحة الدليل اإلمياين العقلي من جهة ، إنّ اخلطَّ
واخلط الفاصل بني .. أي حجة من جهة أُخرى ، هو ذاته اخلط الفاصل بني العلم والتقليد 

اليقني املرتكز على الدليل ، وبني التعصب األعمى دون أي دليل ، هو ذاته اخلط الفاصل 
  ..بني النور والظلمات 

ن عند اهللا تعاىل ، ما هو الدليل أن لقد قال الكافرون بصدق إنزال القرآن الكرمي م
 إننا ذه النظرية جنيبهم بدليلٍ رياضي ال ينكره إالّ كلُّ... القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل 

أعمى عن احلق ، وجوابنا هذا واحد من ماليني األجوبة اليت يستطيع البشر أن يستنبطوا 
  ..أدلّتها من القرآن الكرمي 

قرآن الكرمي إمياناً تقليدياً ، إنّ القرآن الكرمي ال حيمل من األدلّة والبيان وقال املؤمنون بال
 وحنن ذه النظرية نربهن للجميع أنَّ... واملعجزات إالّ ما يفهم من ظاهر صياغته اللغوية 

الذي حيسبه بعضهم كلّ أو معظم ما حيمله القرآن ( نسبة املعىن الظاهر للنصوص القرآنية 



 
إىل معانيها العميقة ما وراء هذا الظاهر ، هي أكرب بكثري من نسبة  )أدلّة ومعان من الكرمي 

  ..مساكة سطح ماء البحر إىل عمقه الكامل 
هذا اجليل يريد أن يرى إعجازاً من منظاره احلضاري ، وبعمق معياره العلمي ، وليس 

كلِّ جيلٍ حىت قيام الساعة ، ول والقرآن الكرمي حيمل له ذلك.. من منظار األجيال السابقة 
، ولذلك فإنّ االقتصار على تكرار ما رأته األجيال األوىل من أوجه إعجازية يف القرآن 
الكرمي ، كان سبباً من أسباب عدم انتشار املنهج الذي حيمله القرآن الكرمي ألهل األرض 

  ..كافّة 
قمية املرتبطة متاماً باملعىن ، وأقول للذين متنعهم عصبيتهم من النظر إىل هذه النظرية الر

وهذه .. إنّ األرقام ال تعرف الكذب ، وال حتمل املتناقضات كالكثري مما لُبس على احلقيقة 
د معكم حينما غادرمت بأجسادكم أرحام أمهاتكم ، إنما فرضها العصبية العمياء مل تولَ

ا أرحام تقليد آبائكم ، فتولدون عليكم التقليد األعمى لآلباء ، فتعالوا إىل احلق ، لتغادرو
  ..بأرواحكم يف عامل النور الذي جاء به كتاب اهللا تعاىل 

إنين أقول لكلّ إنسان على وجه األرض مهما كان دينه ومذهبه ، تعال انظر بأم عينيك 
معجزة ال تقل أبداً عن املعجزات الكونية اليت أُيد ا الرسل السابقون عليهم السالم ، على 
الرغم من أنها معجزة واحدة ال تشكِّل من مجلة ما حيمله القرآن الكرمي من معجزات أكثر 

  ..مما يغرفه رأس اإلبرة من البحر 
إنين أقول لكلِّ إنسان تعال انظر بأم عينيك كيف أنه يستحيل حذف حرف من كتاب 

مي ال يعرف الكذب اهللا تعاىل ، أو زيادته ، أو تبديله حبرف آخر ، وذلك عرب برهان رق
وانظر كيف أنّ القرآن الكرمي رسم بأمرٍ من اهللا تعاىل دون أي اجتهاد ألي .. واخلداع 

  ..خملوق 
أمل يئن األوان العتبار  - من خالل ما حتمله هذه النظرية  - إنين أقول لكلِّ مسلمٍ 

مل يئن األوان لتجاوز أ.. القرآن الكرمي معياراً لعقيدتنا وفقهنا وما وصلنا من روايات ؟ 



 
العصبيات املذهبية والفكرية ، وللسري مجيعاً على الصراط املستقيم الذي حيمله القرآن 

  .. الكرمي 
وتفضلوا اآلن لقراءة نص هذه النظرية ، ومن مثّ لقراءة برهاا يف فصول هذا .. 
  .. الكتاب 
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يعتمد على الدليل اإلمياين  - املقدمات إىل النتائج  من - ما نصل إليه يف هذا الفصل  إنّ 
من مقدمات قرآنية ال يؤمن ا إالّ من يؤمن بالقرآن  - إن شاء اهللا تعاىل  - فسننطلق .. 

إىل نتائج قرآنية ال يؤمن ا إالّ من يؤمن الكرمي ككتاب مرتل من عند اهللا تعاىل ، لنصل 
  ..مبطلق صياغة النص القرآين الذي حيوي على مفاتيح أسرار الكون 

وأقول للذين ال يؤمنون برتول النص القرآين من عند اهللا تعاىل ، وللذين حيسبون القرآن 
.. ات واملعامالت الكرمي جمرد نص لغوي ، عمقه متعلّق فقط بظاهر دالالته ألحكام العباد

أقول هلؤالء وهؤالء إنّ الدليل العقلي والرياضي الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل ، والذي 
تريدونه دليالً على نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل ، وعلى احتوائه على مفاتيح 

صول يف الف - إن شاء اهللا تعاىل  -أسرار تبيان كلِّ شيء يف هذا الكون ، سنبينه لكم 
  ) ..املعجزة ( وكنا قد بينا دليالً آخر يف النظرية األوىل .. القادمة عرب برهان رياضي جمرد 

ورمبا كان من األفضل بالنسبة لغري املؤمنني بصدق نزول النص القرآين من عند اهللا 
أن أُقدم  تعاىل ، أن نبدأ مبا حتمله الفصول القادمة من أدلّة رياضية عقلية ، إالّ أني أردت

هذا الفصل على الفصول اليت حتمل األدلّة الرياضية العقلية ، ألنّ ما نعرضه يف هذا الفصل 
متهيد للدليل الرياضي ، وتبيانٌ للفارق بني القرآن الكرمي والكتب السماوية اُألخرى ، 

لتعلّق الدليل العقلي  وتبيانٌ للفارق بني املسميات القرآنية واملسميات الوضعية ، وتبيانٌ ميهد
  ..بالدليل اإلمياين 

  :أنّ الوجود ينقسم إىل ثالثة أقسام ) احلق املطلق ( لقد بينا يف النظرية الثالثة 
  ..الذات اإلهلية وصفاا  -١
وهو خارج إطار املكان والزمان ، وال جتتمع فيه املتناقضات ، .. عامل األمر  -٢

  ..كرمي وينتمي إليه الروح والقرآن ال



 
الزمان ، ، وخاضع لقوانني املكان و) عامل األشياء ( وهو عامل املادة .. عامل اخللق  -٣

  .. وجتتمع فيه املتناقضات
نا أنّ العلوم اردة كالرياضيات ال جتتمع فيها املتناقضات ، فالعقل الذي وكنا قد بي

ي بعامل( ر االثنني يتصوتعلّق ماد د عن أيأكرب من الواحد ، ال ميكنه )  اخللق كرقم جمر
ر الواحد أكرب وإذا أردنا أن نتصو..  تصور نقيض ذلك وهو أنّ الواحد أكرب من االثنني

دمن االثنني فال ب دمن إنزال هذه املسألة إىل عامل اخللق الذي حيوي املتناقضات ، وال ب 
الكبرية ) مادي بعيداً عن الرقم ارد كجسم ( من تلبيس هذه املسألة للمادة ، فالتفاحة 

  ..أكرب من تفاحتني صغريتني 
آن واحد ، فالعقل الذي نا أيضاً أنه يف عامل اخللق ميكننا تصور الشيء ونقيضه بوبي

اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل تقلّص أقطار اجلسم ، ميكنه أن يتصور أنّ  تصور أنّ
كما نعلم  - فاملاء ..  نقيض ذلك وهو متدد أقطار اجلسم اخنفاض درجة احلرارة يؤدي إىل

  ..مئوية يبدأ بالتمدد مع اخنفاض درجة احلرارة )  ٤( +يف الدرجة  - 
ال ميكن أن حيتوي  - كما يؤكّد مرتله جلّ وعال  - وكنا قد بينا أيضاً أنّ القرآن الكرمي 
  ..على املتناقضات ألنه ينتمي لعامل األمر 

) y7Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ôÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒM} $# 

Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yè y_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ̈Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$t± ®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6Ïã 4 y7 ¯ΡÎ) uρ ü“Ï‰ öκ tJs9 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β (  
   ] ٥٢: الشورى [ 

  ..هذه احلقيقة يف صورة قرآنية أُخرى وقد أكّد اهللا 
) Ÿξsùr& tβρã�−/ y‰ tFtƒ tβ# u ö�à) ø9 $# 4 öθ s9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $Zÿ≈ n=ÏF÷z$# #Z�� ÏWŸ2 (    

  ]  ٨٢: النساء [ 
ننكر مسألة الناسخ  -والكثريين من الذين أدركوا هذه احلقيقة  - وهذا ما جعلنا 

بوجود ) ساحتها عامل اخللق ( من أساسها ، ألنّ هذه املسألة يآت بشرية  واملنسوخ
  ..اختالف بني األحكام القرآنية ، وجهلٌ حبقيقة عامل األمر الذي ينتمي إليه القرآن الكرمي 



 
إنّ ما جيب أن نعلمه أنّ مجيع الرسل عليهم السالم ، كانوا حيملون مناهج هداية للبشر 

فاملنهج الذي عمل به موسى .. جزات تصدق املناهج اليت أُنزلت عليهم ، ويؤيدون مبع
عليه السالم ودعا إليه هو التوراة واأللواح ، واملعجزة اليت أُيد ا هي العصا وغريها من 

واملنهج الذي أُنزل على عيسى عليه السالم هو اإلجنيل ، واملعجزة .. املعجزات الكونية 
  ..إحياء املوتى بإذن اهللا تعاىل ، وغري ذلك من املعجزات الكونية  اليت أُيد ا هي

ففي كلِّ الرساالت السابقة كانت املعجزة منفصلة متاماً عن املنهج ، وكانت املعجزة 
حتدث يف ساحة عامل اخللق ، وبالتايل حمكومة إلطار املكان والزمان ، فال يشهدها إالّ من 

ذا فاملعجزات السابقة أفعالٌ من أفعالِ اهللا تعاىل ، وهك.. رآها من الذين عاصروها 
  ..ساحتها عامل اخللق ، وألجيال حمددة يف أزمنة حمددة 
، وللمنهج الذي أُنزل عليه لتبليغ   rأما بالنسبة للمعجزة اليت أُيد ا الرسول حممد 

.. ملنهج هو القرآن الكرمي إنّ املعجزة هي القرآن الكرمي ، وا.. البشر ، فاألمر خمتلف متاماً 
  ..فاملعجزة هي ذاا املنهج 

يف عامل اخللق ، وأنها فعلٌ من  -كما قلنا - ويف حني أنّ املعجزات السابقة ساحتها 
أفعال اهللا تعاىل ، وخاصةٌ ألجيال سابقة ، فإنّ معجزة القرآن الكرمي تتعلّق مباشرة بصفات 

مكان ، ألنّ املنهج رسالةٌ للبشرية يف كلِّ زمان اهللا تعاىل ، ومستمرة يف كلِّ زمان و
  ..ومكان ، وينتمي لعامل األمر 

عن املعجزات اليت أُيد ا ) كمعجزة وكمنهج ( هذه املسألة اليت متيز القرآن الكرمي 
الرسل السابقون عليهم السالم ، وعن الكتب السماوية اُألخرى ، بينها القرآن الكرمي يف 

  :الية النقاط الت
هي  -مبا فيها القرآن الكرمي كمنهج وليس كمعجزة  -الكتب السماوية مجيعاً  - ١

كالم اهللا تعاىل ، أي أنّ معانيها وما حتمله من دالالت وأحكام هي من اهللا تعاىل ، وهذا 
بينما القرآن .. لتلك الكتب من اهللا تعاىل ) القول ( ال يفرض أن تكون الصياغة اللغوية 



 
كباقي الكتب  -إضافة إىل أنه كالم اهللا تعاىل ) كونه معجزة ملتحمة باملنهج (  الكرمي

  ..هو قول اهللا تعاىل ، أي صياغة لغوية من اهللا تعاىل  - السماوية اُألخرى 
) óΟ n=sùr& (#ρã�−/ £‰ tƒ tΑöθ s) ø9$# ôΘr& Ο èδ u !%ỳ $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝèδ u !$ t/#u t,Î!̈ρF{   ]  ٦٨ : املؤمنون [   ) #$

) $̄Ρ Î) ’ Å+ ù=ãΖ y™ š� ø‹ n=tã Zωöθ s% ¸ξ‹ É)rO (    ] لم٥: املز [  

) …çµ ¯ΡÎ) ×Αöθ s) s9 ×≅ óÁsù ∩⊇⊂∪ $ tΒuρ uθèδ ÉΑ÷“ oλù; $$Î/ (    ] ١٤ - ١٣: الطارق [  

$ (فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيٍء ..  uΖ ø9̈“ tΡuρ š� ø‹n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 

& óx« (  ] ن لنا   ] ٨٩: النحله قول اهللا تعاىل ، يف  - كما نرى  -، يبييف ثالث آيات أن
الوقت الذي ال توجد فيه آية واحدة تشري إىل أنَّ الكتب السماوية اُألخرى قولُ اهللا تعاىل 

 ..  
ولذلك حتدى اهللا تعاىل اإلنس واجلن على أن يأتوا بنص مماثل للنص القرآين ، يف 

لنصوص الكتب السماوية اُألخرى ،  وقت الذي مل يتحد البشر يف أن يأتوا بنص مماثلٍال
فاته العظيمة ، وأنّ وهذا دليلٌ آخر على تعلّق الصياغة اللغوية للقرآن الكرمي باهللا تعاىل وص

هي  - مبا حتمله من أدلّة ومعان ومفاتيح لتبيان كلّ شيٍء يف هذا الكون  -  هذه الصياغة
فكون القرآن الكرمي من اهللا تعاىل يقتضي كونه منهج اهللا .. املعجزة يف القرآن الكرمي 

  ..تعاىل ، وكونه قول اهللا تعاىل يقتضي كونه معجزة صاحلة لكلِّ زمان ومكان 
) ≅ è% ÈÈ⌡ ©9 ÏM yèyϑ tGô_$# ß§Ρ M} $# �Éf ø9 $#uρ #’ n? tã β r& (#θè? ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ # x‹≈yδ Èβ# u ö�à) ø9 $# Ÿω tβθè? ù'tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9uρ šχ%x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷è t7Ï9 #Z�� Îγsß (   ] ٨٨: اإلسراء [  

الكتب السماوية اُألخرى كوا مناهج جمردة عن املعجزات ، وكوا صياغة غري  - ٢
متعلّقة بالذات اإلهلية وصفاا ، وبالتايل كوا صياغة غري إعجازية ، حتمل من املعاين 

ا ال خيرج عن إطار ساحة إدراك املخلوقات ، وال يوجد تأويل لنصوص تلك والدالالت م
  .. الكتب خارج ساحة إدراك املخلوقات 



 
كمنهج للبشرية مجعاء وكمعجزة متعلّقة بالذات ( بينما يف نصوص القرآن الكرمي 

، نرى أنه يف الوقت الذي حتمل فيه هذه النصوص دالالت ومعان ) اإلهلية وصفاا 
دركها املخلوقات ، حتمل يف الوقت ذاته دالالت ال حييط ا إالّ اهللا تعاىل ، وهذا ما ت

  ..أشار إليه القرآن الكرمي بعمق تأويل القرآن الكرمي 
) $tΒuρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒÍρù' s? �ωÎ) ª!$# 3 (   ] ٧: آل عمران [   

) ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Ásù 4’n? tã AΟù=Ïæ “W‰èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρã� ÝàΖtƒ �ωÎ) … ã&s#ƒÍρ ù' s? 4 tΠ öθtƒ ’ÎAù' tƒ … ã&é#ƒÍρ ù's? ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# çνθÝ¡ nΣ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰s% ôN u !%ỳ ã≅ ß™ â‘ $uΖ În/ u‘ 

Èd,ys ø9 $$Î/ ≅ yγ sù $uΖ ©9  ÏΒ u !$ yèxÿ ä© (#θãè xÿô± uŠsù !$uΖ s9 ÷ρr& –Št� çΡ Ÿ≅ yϑ÷è uΖsù u� ö� xî “Ï%©! $# $̈Ζ ä. ã≅ yϑ÷è tΡ 4 ô‰s% (# ÿρç� Å£yz 

öΝ åκ|¦àÿΡ r& ¨≅ |Ê uρ Νåκ ÷] tã $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (    ] ٥٣ - ٥٢: األعراف [  

فاإلطار األخري حلدود دالالت النص القرآين ال حييط به إالّ اهللا تعاىل ، وال يستطيع 
  ..البشر النظر إىل هذا اإلطار إالّ يف اآلخرة كما يبين القرآن الكرمي 

ا نزول الكتب السماوية السابقة مل يؤد إىل أي تغيري كوين ، كما هو احلال حينم - ٣
فاجلن علمت برتول الكتب .. أُنزل القرآن الكرمي من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا 

  ..السماوية اُألخرى 
) øŒÎ) uρ !$oΨ øùu� |À y7 ø‹s9 Î) # \� xÿtΡ zÏiΒ ÇdÉf ø9$# šχθãèÏϑtGó¡o„ tβ# u ö� à)ø9 $# $£ϑ n=sù çνρç� |Øym (# þθä9$s% (#θçFÅÁΡ r& ( 
$£ϑ n=sù zÅÓè% (#öθ ©9 uρ 4’ n<Î) ΟÎγ ÏΒöθs% zƒÍ‘É‹Ψ•Β ∩⊄∪ (#θä9$s% !$ oΨ tΒöθs)≈ tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷èÏϑy™ $·7≈ tFÅ2 tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

4y›θãΒ $]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 t÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ ü“Ï‰öκ u‰ ’n<Î) Èd, ysø9 $# 4’ n<Î)uρ 9,ƒÌ� sÛ 8ΛÉ) tGó¡•Β (   ] ٢٩: األحقاف -
٣٠ [  

بقة ، تساءلت عن التغيري الكوين الذي واجلن اليت علمت برتول الكتب السماوية السا
 حصل حينما أنزل القرآن الكرمي ، فقبل نزول القرآن الكرمي كان للجن يف السماء مقاعد



 
للسمع ، ولكن بعد نزول القرآن الكرمي مل تعد هذه املقاعد موجودة ، ألنَّ السماء ملئت 

  ..حرساً شديداً وشهباً 
) ö≅ è% zÇrρé& ¥’ n<Î) çµ ¯Ρr& yì yϑtGó™$# Ö� xÿ tΡ zÏiΒ ÇdÅgø:$# (#þθ ä9$s) sù $̄Ρ Î) $ oΨ ÷èÏÿ xœ $ ºΡ#u ö�è% $ Y7pg x” ∩⊇∪ ü“Ï‰öκ u‰ ’ n<Î) 

Ï‰ ô©”�9$# $ ¨Ζ tΒ$t↔ sù  ÏµÎ/ (  s9 uρ x8Î� ô³�Σ !$uΖ În/ t� Î/ #Y‰ tn r& ∩⊄∪ … çµ̄Ρ r&uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ỳ $uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒªB$# Zπt7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ 

# V$s!uρ ∩⊂∪ … çµ̄Ρ r&uρ šχ%x. ãΑθà)tƒ $ uΖåκ� Ïÿ y™ ’ n?tã «! $# $VÜ sÜ x© ∩⊆∪ $̄Ρ r& uρ !$ ¨Ψ uΖsß βr& ©9 tΑθà) s? ß§Ρ M} $# 

�Ågø:$# uρ ’ n?tã «! $# $\/ É‹ x. ∩∈∪ … çµ̄Ρ r& uρ tβ%x. ×Α%ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M}$# tβρèŒθãètƒ 5Α%ỳ Ì� Î/ z ÏiΒ ÇdÅg ø:$# öΝèδρßŠ#t“sù 

$Z) yδ u‘ ∩∉∪ öΝåκ ¨Ξr&uρ (#θ‘Ζ sß $yϑ x. ÷Λ äΨ oΨ sß β r& ©9 y] yèö7 tƒ ª!$# # Y‰ tnr& ∩∠∪ $̄Ρ r&uρ $ oΨ ó¡yϑs9 u !$yϑ¡¡9 $# 

$ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î=ãΒ $ U™t� ym #Y‰ƒÏ‰ x© $ Y7åκ à− uρ ∩∇∪ $̄Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ãè ø) tΡ $ pκ÷] ÏΒ y‰Ïè≈ s)tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 (  yϑsù 

ÆìÏϑtGó¡ o„ tβ Fψ$# ô‰ Ågs† … çµs9 $ \/$pκ Å− # Y‰ |¹§‘ ∩∪ $ ¯Ρr& uρ Ÿω ü“Í‘ô‰ tΡ ;� Ÿ°r& y‰ƒÍ‘é& yϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ôΘ r& yŠ# u‘r& 

öΝ ÍκÍ5 öΝåκ ›5u‘ #Y‰ x©u‘ (    ] ١٠-١: اجلن  [  

والقرآن الكرمي املتعلِّق بصفات اهللا تعاىل العظيمة ، لو أُنزل على أي خملوق غري مكلّف  
  ) .. القرآن الكرمي ( خلشع وتصدع من خشية الذات اليت تتصف ذه الصفة 

) öθs9 $uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u ö� à)ø9 $# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ … çµtF÷ƒ r&t� ©9 $ YèÏ±≈ yz %YæÏd‰ |Á tF•Β ôÏiΒ ÏπuŠô± yz «! $# 4 š�ù=Ï? uρ 

ã≅≈ sVøΒF{$# $ pκæ5Î� ôØ tΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟßγ ¯=yès9 šχρã�©3 xÿtGtƒ (    ] ٢١: احلشر [  
وعندما يرفع هذا الغطاء يف اآلخرة ، سنرى يف القرآن الكرمي الذي مل نره يف حياتنا 

  ..الدنيا 
) ô‰ s)©9 |MΨ ä. ’ Îû 7's# øÿ xî ôÏiΒ # x‹≈ yδ $uΖ øÿ t±s3sù y7Ψ tã x8u !$sÜ Ïî x8ã� |Át7 sù tΠöθ u‹ø9 $# Ó‰ƒÏ‰tn (     ]

  ]  ٢٢: ق 
تعبة يف عامل ولذلك فالقرآن الكرمي ينا بتالوته نقول على ألسنتنا املاديد بتالوته ، ألن

ما قاله اهللا تعاىل يف عامل ما فوق املادة واملكان ) عامل املادة واملكان والزمان ( اخللق 



 
إىل ذلك العامل مبقدار إمياننا وخشوعنا  - بتالوتنا للقرآن الكرمي  - لتايل نسمو والزمان ، وبا

  ..وتصديقنا ذا القرآن ، ومبقدار انصياعنا ملا حيمله من أحكام 
إذاً القرآن املنهج هو األحكام واألدلّة الواضحة اليت حيملها ، ويطلب من البشر تنفيذها 

طلقة اليت صاغها اهللا تعاىل ، حبيث حتمل أسرار الكون والقرآن املعجزة هو الصياغة امل.. 
  ..يف أعماقها ، وحبيث حتمل لكلِّ جيلٍ من األدلّة واملعاين ما يناسب علمه وحضارته 

ال خيتلف إدراكه كثرياً من جيلٍ جليلٍ ) أحكام العبادات واملعامالت ( والقرآن املنهج 
وقمة اجلهل أن  نتصور القرآن .. لٍ جليلٍ بينما القرآن املعجزة خيتلف إدراكه من جي.. 

  ..املعجزة ونتعامل معه  على أنه ثابت عند إدراك جيلٍ من األجيال 
إنّ هجر القرآن املعجزة هو هجر للدعوة احلق إىل اهللا تعاىل ، وحماولةٌ لقتل مفهوم 

الكرمي منهج ألنَّ القرآن r حممد ف جميء الرسل بعد لقد توقَّ.. الرسالة من أساسها 
يستوعب حركة احلياة حىت قيام الساعة ، وألنّ القرآن الكرمي معجزة متجددة حىت قيام 

الذين حياربون التدبر اإلعجازي يف القرآن الكرمي ، ال خيتلفون من  وبالتايل فإنَّ.. الساعة 
  ..الم حيث النتيجة عن قتلة الرسل إلطفاء نور احلق الذي حيمله هؤالء الرسل عليهم الس

وهذه الصياغة املطلقة للنصوص القرآنية تتكون من مفردات لغوية ، وهذه املفردات 
لذلك إذا أردنا تدبراً حقيقياً هلذه الصياغة ، .. هي يف النهاية مسميات لألمور واألشياء 

 علينا أن نبدأ بتدبر املفردات القرآنية اليت هي مسميات املسائل اليت يصفها ويصورها
  ..القرآن الكرمي 

حنن البشر عندما نكتشف شيئاً جديداً يف هذا الكون مل نعرفه مسبقاً ، أو حينما نصنع 
شيئاً ما ، ونريد أن نسمي تلك األشياء اليت مل نعرف هلا مسميات مسبقة ، فإنّ التسميات 

  :اليت نطلقها على األشياء تتصف بالصفات التالية 
فالتسمية مبقدار ما .. رجة إدراكنا ملاهية املسميات ترتبط هذه التسميات بد - ١

تصور حقيقة الشيء ، مبقدار ما تكون قريبةً من وصفه الوصف احلق ، وبالتايل فالتسمية 
احلق للشيء واخلالية من كلّ عيب ونقص ، تقتضي إدراكاً كامالً ملاهية هذا الشيء ، 



 
سميته ، تنقص تسميتنا له عن مستوى ومبقدار نقص إدراكنا حلقيقة الشيء الذي نريد ت

  ..التسمية احلق 
ترتبط تسميتنا للشيء بقدرتنا على وصف ما أدركنا من ماهية هذا الشيء ،  - ٢

وبالتايل مبقدار ما تكون قدرتنا على وصف ما أدركناه أكرب ، مبقدار ما تكون تسميتنا هلذا 
  ..الشيء أقرب إىل التسمية احلق 

لشيء بدرجة إدراكنا حليثيات تغير ماهية الشيء مع الزمن ، ترتبط تسميتنا ل -  ٣
وبدرجة إدراكنا حليثيات إدراك األجيال املتالحقة هلذا التغير ، وبالتايل تكون تسميتنا 
للشيء أقرب إىل التسمية احلق وإىل وصف حقيقة الشيء لألجيال املتالحقة مبقدار علمنا 

، ومبقدار علمنا بتغير إدراك األجيال املتالحقة ملاهية هذا  بتغير ماهية هذا الشيء مع الزمن
  ..الشيء 

وما أكثر األمساء اليت نطلقها على األشياء ، مثّ نكتشف بعد فترة أنها تصف نقيض ما 
حتمله هذه األشياء من صفات ، أو على األقل ال تصف األشياء وصفاً سليماً ، وذلك ألننا 

  ..شياء مل نكن نعلم حقيقة هذه األ
حنن البشر نسمي األشياء كما نريد غري مهتمني بارتقاء تسميتنا إىل مستوى التسمية 
احلق ، ولو كُنا كاملالئكة يف اتباعنا للحق ، وسنحاسب على تسميتنا لألشياء ، إذا 

 هذه احلقيقة بينها.. ابتعدت تسميتنا عن التسمية احلق ، ملا جترأنا على تسمية شيء واحد 
اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بشكلٍ واضحٍ جلي حينما صور لنا طلبه من املالئكة بأن ينبئوه 

  ..بأمساء األشياء 
) zΝ ¯=tæuρ tΠyŠ# u u !$ oÿôœF{$# $yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκ yÎz�tä ’ n?tã Ïπs3 Í×̄≈ n=yϑø9 $# tΑ$s) sù ’ ÎΤθä↔Î6/Ρ r& Ï !$yϑó™ r'Î/ ÏIω àσ̄≈ yδ βÎ) 

öΝ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 �ωÎ) $ tΒ !$oΨ tFôϑ¯=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛÎ=yèø9 $# ÞΟŠÅ3 ptø:$# (   
  ]  ٣٢ - ٣١: البقرة [ 

حينما عرض اهللا تعاىل األشياء على املالئكة وطلب منهم أن ينبئوه بأمسائها ، مل  
نها مل تستطع أن تعلم العلم احلق ملاهية تستطع املالئكة أن تنبئ باألمساء احلق لألشياء ، أل



 

y7 (هذه األشياء ، لذلك قالت املالئكة  oΨ≈ ys ö6ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖ s9 �ω Î) $tΒ !$oΨ tF ôϑ̄= tã ( (  .. ولو كان
األمر جمرد تسمية كما نسمي حنن دون االرتقاء إىل التسمية احلق ، ملا كانت هناك مشكلة 

التسمية املطلوبة هي التسمية  تها كماأمام املالئكة ، ولسم ي حنن األشياء ، ولكننسم
  ..احلق ، اليت تصف وصفاً تاماً حقائق األشياء 

م آدم األمساء كلَّها يف عامل ما وراء أنّ اهللا تعاىل علَّ) القدر ( وقد رأينا يف النظرية الثانية 
العامل الذي ال حيوي املادة واملكان والزمان ، قبل حلول نفسه يف جسده ، أي يف ذلك 

  .. املتناقضات ، وغري اخلاضع لقوانني املكان والزمان
وأشار القرآن الكرمي إىل مسألة تسمية البشر لألشياء بأمساء ما أنزل اهللا تعاىل ا من 

  ..سلطان ، فكانت هذه األمساء بعيدةً كلّ البعد عن حقيقة األشياء املسماة 
) Í_ tΡθä9Ï‰≈ pgéB r& þ_Îû & !$yϑó™ r& !$yδθßϑçGøŠ£ϑy™ óΟçFΡ r& Ν ä.äτ!$ t/#u uρ $ ¨Β tΑ ¨“tΡ ª! $# $ pκÍ5 ÏΒ 9≈ sÜ ù=ß™ 4 (  

  ]  ٧١: األعراف [ 
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?≈ sÜ ù=ß™ 4 (    ] ٤٠: يوسف [   

) ÷βÎ) }‘ Ïδ Hω Î) Ö !$oÿ ôœr& !$yδθßϑçGø‹®ÿ xœ öΝçFΡ r& / ä.äτ!$ t/#u uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜù=ß™ 4 (   ] النجم :
٢٣  [  

وإضافة إىل أنّ تسميتنا لألمور واألشياء ناقصةٌ عن التسمية احلق ، بسبب علمنا الناقص 
ذات خصوصية فردية وقومية ، عن العلم الكامل حبقيقة هذه األشياء ، فإنّ هذه التسمية 

فقد ختتلف تسمية الشيء ذاته من فرد آلخر ، ومن أمة ُألخرى ، حسب املناظري املختلفة 
اليت تنظر منها األمم وأفرادها إىل هذا الشيء ، وحسب درجات علمهم مباهيته عرب األزمنة 

  ..، وحسب قدرام املختلفة على الصياغة 
ر واألشياء فوق الرؤى املختلفة اليت تنظر منها املخلوقات إىل ا كانت حقيقة األمووملَّ

ا كانت حقيقة األمور واألشياء ال يعلمها أحد كعلم خالقها هذه األمور واألشياء ، وملَّ



 
ر جلّ وعال ، وال أحد غري اهللا تعاىل يستطيع ترمجة هذا العلم املطلق إىل صياغة مطلقة تصو

التسمية احلق واليت تصف وصفاً مطلقاً  مور واألشياء ، فإنَّتصويراً مطلقاً حقيقة هذه األ
حقيقة املُسمى ال تكون إالّ من اهللا تعاىل ، وإنَّ ارتباط الذوات املسماة من اهللا تعاىل 

  ..بأمسائها ، مياثل متاماً ارتباط املادة بصورا 
طلقة تقتضي علماً مطلقاً إنَّ الكلمة املُقالة هي الوعاء الذي حيوي املعىن ، والتسمية املُ

وأي ) .. القول ( ، وعلماً مطلقاً يف الوعاء املُصاغ الحتواء املعىن ) الكالم ( يف املعىن 
  ..ابتعاد عن املطلق يف املعىن أو يف الوعاء ، تفقد التسمية مطلقَها 

uΖ$ (ا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيٍء كما يؤكِّد مرتله جلّ وعال وملَّ ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã 

|=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« (  ] فهذا يقتضي أن تكون األمساء احلق اليت  ] ٨٩: النحل ،
مها اهللا تعاىل آلدم من مجلة األشياء اليت نزل القرآن الكرمي تبياناً هلا ، حيث نزل تبياناً علَّ

  ..لكلِّ شيٍء 
األمساء  ا يقتضي أن مفاتيح مسمياتكلِّ شيء ، فهذا كان القرآن الكرمي تبياناً لوملَّ

كلّها يف هذا الكون حتملها املفردات القرآنية ، وملّا كان آدم عليه السالم يف عامل ما وراء 
 -القدر  - كما رأينا يف النظرية الثانية ( املادة واملكان والزمان قبل حلول نفسه يف جسده 

مها اهللا كلّها ، فهذا يقتضي أن تكون املفردات القرآنية علَّ، قد علّمه اهللا تعاىل األمساء ) 
  ..تعاىل آلدم عليه السالم وهبط ا إىل األرض 

قول اهللا تعاىل ،  - من بني الكتب السماوية  - وماهية القرآن الكرمي كونه الوحيد 
نه وكونه يتعلّق مباشرة بصفات اهللا تعاىل ، وكونه حيمل مفاتيح أسرار الكون ، وكو

معجزة مستمرة حىت قيام الساعة ، وكونه منهج هداية للبشرية مجعاء ، وكونه حيمل عمق 
كلُّ ذلك يقتضي أن تكون كلماته فطريةً موحاة ... التأويل الذي ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل 

من اهللا تعاىل ، علّمها آلدم عليه السالم قبل حلول نفسه يف جسده ، يف العامل الذي ال 
  ..وي املتناقضات ، والذي ينتمي إليه القرآن الكرمي حي



 
مها من اهللا وعندما هبط آدم عليه السالم إىل األرض ، كانت الكلمات الفطرية اليت تعلَّ

ة ، ومع الزمن بدأت لغات البشر تتفرتعاىل اللغةَ األوىل لإلنسانيع باجتاهات ع وتتوس
ر وجود بعض فردات الفطرية ، وهذا ما يفسخمتلفة ، فحافظت بعض اللغات على بعض امل

استعمال بعض هذه املفردات الفطرية  ومع الزمن قلَّ.. املفردات القرآنية يف لغات أُخرى 
فسة ، وهذا ما ية على مجيع املفردات الفطرير عند قوم العرب الذين احتوت لغتهم القومي

  ..لمات القرآنية ليست عربية بعض الك قول بعض أفراد األجيال اُألوىل بأنَّ
هي لغات وضعية تفرعت وابتعدت ) ما عدا املفردات القرآنية ( إنّ كلّ اللغات العاملية 

عن اللغة الفطرية اليت نزل ا آدم عليه السالم ، وتقترب هذه اللغات من الفطرة ، وتبتعد 
  ..علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه السالم  عنها ، مبقدار اقتراا وابتعادها عن اللغة الفطرية اليت

اللغة الفطرية اليت حتمل مفاتيح التسمية احلق لكلِّ ما هو موجود يف هذا  وهكذا فإنَّ
الكون ، احنصرت داخل إطار لغة حافظت عليها أمة فطرية ، استمرت بفطرا منذ آدم 

املسميات الوضعية داخل  لقد وضعت هذه األمة الكثري من..  rعليه السالم إىل حممد 
ا آدم عليه السالم لغتها ، لكن ها حافظت على املفردات اليت نزل..  

استعماهلا عند العرب وانتقلت إىل  وحسب بعضهم أنّ بعض املفردات القرآنية اليت قلَّ
.. حسبها ليست عربية باملعىن القومي .. لغات أُخرى ، أو حافظت عليها لغات أخرى 

ا عربية باملعىن الفطري املوحى من اهللا تعاىل ، واستعماهلا القومي ال يلغي فطريتها ، مع أنه
  ..ألنها أصالّ ليست وضعية من قبل البشر 

أنَّ صفة األمية هي صفة الفطرة وعدم التأثّر ) املعجزة ( وقد بينا يف النظرية األوىل 
وبالتايل فإنَّ أُمية اللغة تصف متاماً جمتمع .. ة باتمعات احمليطة ، وتعين احملافظة على الفطر

عن اُألمم اُألخرى ، والذي ال ميلك ما  - بشكل نسيب  - اجلزيرة العربية املعزول حضارياً 
فهو جمتمع أُمي فطري حتمل لغته اللغةَ الفطرية منذ آدم عليه السالم .. يفتخر به إالّ اللغة 

اعة ، إضافة إىل ما أضافه ويضيفه هذا اتمع من تسميات ، بل إىل قيام الس rإىل حممد 
  ..للمسائل عرب تارخيه احلضاري 



 
وحكمة اهللا تعاىل اقتضت أن يرتِّل منهجه املُعجِز للبشرية مجعاء ، واحلامل ملنهج اهلداية 

ول ، على رس) آدم عليه السالم ( للبشرية مجعاء ، بلغة فطرية أوحاها أليب البشرية مجعاء 
أُمي فطري ، يعلم اللغة الفطرية املوحاة من اهللا تعاىل ، وينتمي إىل جمتمع أُمي فطري يعلم 
هذه اللغة الفطرية ، حىت يكون هذا املنهج وهذه املعجزة للبشرية مجعاء اليت تفرعت لُغاا 

  ..عن لغة صياغة هذا املنهج 
من اهللا تعاىل يف عامل األمر ، وهبط ا وهكذا فآدم عليه السالم تعلّم املفردات الفطرية 
نزل عليه قول اهللا تعاىل  rوحممد .. إىل األرض كأول إنسان ممتحن على هذه األرض 

فاملسألة بدأت بآدم عليه .. كآخر رسول على وجه األرض ) عامل األمر ( من العالَم ذاته 
ج ومعجزة للبشرية مجعاء ، لتشمل البشرية مجعاء ، عرب منه rالسالم واكتملت مبحمد 

..  
إنها حكمة اهللا تعاىل ، فرسول البشرية مجعاء لسانه ولغته لسانٌ ولغةٌ جتمع البشرية 

وبالتايل .. مجعاء قبل تفرع لغاا املختلفة عن اللغة الفطرية األم اليت نزل ا القرآن الكرمي 
احلقيقة عودةٌ للغة الفطرية األم ، فإنّ تعلّم لغة القرآن الكرمي إلدراك دالالته ، هو يف 

  ..وعودةٌ إىل التسميات احلق اليت علّمها اهللا تعاىل آلدم عليه السالم 
ونقول ملن يؤمن بالقرآن .. قد يبدوا هذا الكالم ضرباً من اخليال بالنسبة لبعضهم 

الً على الكرمي ويرى كالمنا هذا ضرباً من اخليال ، لقد قدمنا من النصوص القرآنية دلي
صحة هذا القول ، وسنقدم دليلنا الرياضي لك وللذين ال يؤمنون برتول القرآن الكرمي من 
عند اهللا تعاىل يف الفصول القادمة ، ولكن هل يعقل أنَّ اهللا تعاىل يفرِغ معانيه وأحكامه 

لو يف قوالب لغوية من وضع البشر ال يرون أمامهم أكثر من بضع كي) كالمه ( وأدلّته 
مترات ، مثّ يقول عن تلك القوالب اللغوية إنها قويل الذي أحتدى اإلنس واجلن أن 

، وإنها قويل الذي حيوي مفاتيح أسرار الكون ، وإنها تبيانٌ لكلِّ شيٍء يف  يصوغوا مثله
  .. !!!؟ هذا الكون ، وإنها حتمل عمقاً من التأويل ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل



 
 يتصف ا القرآن الكرمي ، بأنّ كلماته فطرية موحاة من اهللا تعاىل وهذه الصفة اليت

هذه الصفة بينها اهللا تعاىل يف كتابه .. أسرار الكون  ومصاغة صياغة مطلقة حتمل كلَّ
  ..الكرمي 
) !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& $ ºΡ≡u ö�è% $wŠÎ/ t� tã öΝ ä3̄=yè©9 šχθè=É) ÷ès? (   ] ٢: يوسف [  

$ (فالكلمتان  ºΡ≡uö� è% $wŠÎ/ t� tã (  الً الاً مفصتعنيان بإطارمها العام ، قرآناً كامالً شامالً تام
 -عوج فيه وخالياً من أي عيب أو نقص ، ومعنامها ليس حمصوراً بإطار التفسري املعروف 

هو قرآنٌ بلغة قوم العرب ، ولكن هذا املعىن يأيت ... بأنه قرآن بلغة قوم العرب  - تقليدياً 
ن مجلة املعاين املُرادة ، ألنّ لغة قوم العرب حتمل املفردات القرآنية الفطرية املوحاة من اهللا م

  :ودليلنا يف هذا املذهب من التفسري هو اآليت .. تعاىل كما رأينا 
öΝä3̄=yè (قوله تعاىل  - ١ ©9 šχθè=É) ÷ès? (   ةاية اآلية الكرمية ، هو خطاب للبشري يف

طاباً خاصاً بالعرب دون غريهم ، ألنَّ القرآن الكرمي أنزله اهللا تعاىل جلميع مجعاء ، وليس خ
  ..البشر وليس للعرب وحدهم 

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Νä. u !%ỳ Ö≈ yδ ö�ç/ ÏiΒ öΝä3 În/§‘ !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $YΨ� Î6•Β ∩⊇∠⊆∪ $̈Βr' sù 

šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u «!$$ Î/ (#θßϑ|Á tFôã $# uρ Ïµ Î/ öΝ ßγè=Åzô‰ ã‹ |¡sù ’ Îû 7πuΗ÷qu‘ çµ ÷ΖÏiΒ 9≅ ôÒsù uρ öΝ Íκ‰Ï‰öκ u‰ uρ Ïµø‹ s9 Î) 

$WÛ≡u� ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ •Β (    ] ١٧٥ - ١٧٤: النساء [  

) !$ tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ö‘r& �ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï± o0 # \�ƒÉ‹ tΡ uρ £Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ 

   ] ٢٨: سبأ [   )
ºΡ≡u$ (وإنَّ اجلزم بأنّ الكلمتني  ö�è% $wŠ Î/t� tã (  ال تعنيان إالّ قرآناً بلغة قوم العرب ، يقتضي

öΝä3̄=yè (أنّ اية اآلية الكرمية  ©9 šχθè=É)÷è s? (  حصراً للعرب هموج وهذا .. خطاب
  ..يتعارض مع حقيقة القرآن الكرمي ككتاب للبشرية مجعاء 



 
تعين التمام والكمال واخللو من العيب ) عرب ( نّ كلمة ودليلٌ آخر على أ -  ٢

$! (: والنقص ، هو قول اهللا تعاىل  ¯ΡÎ) £ßγ≈ tΡ ù' t±Σr& [!$ t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈ oΨù=yè pgmú #·‘% s3ö/r& ∩⊂∉∪ $¹/ ã� ãã $\/# t�ø? r& 

  ] ٣٧ - ٣٥: الواقعة [    )
$ (فكلمة  ¹/ã� ãã (  مشتقّة من اجلذر ) يف معناها عن إطار ، وال خترج ) ب  ، ر، ع

املعىن الذي حيمله هذا اجلذر ، ونرى أنها ال ميكن أن تعين أنَّ أُولئك الاليت سينشئهن اهللا 
ىل مبعيار القرآن الكرمي وفاَأل.. تعاىل يف اآلخرة ألصحاب اليمني ينتمني لقومية محددة 

$ (عقالً ومنطقاً أن يكون معىن كلمة  ¹/ã� ãã ( اهللا تعاىل يف اآلخرة ، هو أنّ الاليت سين شئهن
  ..كامالت تامات خاليات من أي عيب أو نقص 

  ..ومن متعلّقات القرآن الكرمي كونه عربياً أنه غري ذي عوج  - ٣
) ô‰s) s9 uρ $ oΨö/ u� ŸÑ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö�à) ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ öΝ ßγ̄=yè ©9 tβρã�©. x‹ tGtƒ ∩⊄∠∪ $ºΡ# uö� è% 

$‡Š Î/t� tã u� ö� xî “ÏŒ 8l uθÏã öΝ ßγ̄=yè ©9 tβθà)−Gtƒ (   ] ٢٨ - ٢٧: الزمر [  
والقرآن الكرمي عريب ألنه فُصلت آياته تفصيالً كامالً لكلِّ عاملٍ ومتعلّمٍ يريد أن  - ٤

  ..ينهل من علومه 
) Ò=≈ tGÏ. ôMn=Å_Á èù … çµçG≈ tƒ# u $ºΡ#u ö� è% $ |‹ Î/t� tã 5Θöθ s) Ïj9 tβθßϑn=ôètƒ (   ] لت٣: فص [  
واهللا تعاىل أنزل القرآن الكرمي حال كونه حكماً تاماً كامالً ال عيب فيه وال  - ٥
  ..نقص 
) y7 Ï9≡x‹x. uρ çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& $̧ϑõ3ãm $ wŠÎ/{� tã 4 (     ] ٣٧: الرعد [  

فاحلكم مسألة مجردة متاماً عن اللغة من حيث خصوصيتها القومية ، وبالتايل نرى أنَّ 
$ (كلمة  wŠÎ/ {�tã 4 (  عيب أو نقص يف احلكم تصف لنا وجه الكمال والتمام واخللو من أي

  ..الذي أنزله اهللا تعاىل 



 
، ) لسان ( ومن خصائص إنزال القرآن الكرمي أنه أُنزل بلغة و أسلوب وتبيان  -  ٦

وأسلوب وتبيان  وليس بلغة.. من أي عيب أو نقص  حبيث يتصف بالكمال والتمام واخللو
مقارنة مع علم اهللا  - لبشر الذي ال بد وأن حيمل العيب والنقص ، ألنّ علم البشر كتبيان ا

  ..علم ناقص  -تعاىل 
) ô‰s) s9 uρ ãΝn=÷è tΡ óΟ ßγ̄Ρ r& šχθä9θà) tƒ $ yϑ¯ΡÎ) … çµßϑÏk=yè ãƒ Ö� t± o0 3 Üχ$ |¡Ïj9 “Ï%©!$# šχρß‰ Åsù=ãƒ ÏµøŠ s9Î) 

@‘Ïϑyf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?†Î1 t� tã êÎ7 •Β (    ] ١٠٣: النحل [  

) tΑ t“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθä3 tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$|¡ Î=Î/ <c’ Î1t� tã &Î7 •Β 

  ] ١٩٥ - ١٩٣: الشعراء [   )
) # x‹≈yδ uρ Ò=≈tGÏ. ×−Ïd‰|Á •Β $ºΡ$|¡Ïj9 $|‹ Î/t� tã u‘É‹Ζã‹ Ïj9 tÏ%©!$# (#θßϑn= sß 3“t� ô±ç0 uρ tÏΖÅ¡ós ßϑù=Ï9 (   ]

  ]    ١٢: األحقاف 
، والذين  ) tÏ%©!$# (#θßϑn=sß (ففي اآلية األخرية نرى أنّ الذين ينذرهم القرآن الكرمي 

tÏΖ (يبشرهم القرآن الكرمي  Å¡ós ßϑù=Ï9 (  موجودون يف كلِّ األمم ، وليسوا حصراً على ،

›|$ ºΡ$|¡Ïj9$ ( ولذلك فالكلمتان) .. قوم العرب ( قومٍ محددين  Î/ t� tã (  ًتعنيان لغةً وأسلوبا
  ..وتبياناً كامالّ تاماً خالياً من أي عيب أو نقص 

  ..فاللسان هو آلية اللغة وأسلوب املخاطبة ووسيلة التبيان 
) $oΨ ö7 yδ uρ uρ Μ çλm; ÏiΒ $ uΖÏF uΗ÷q§‘ $ uΖ ù=yèy_ uρ öΝ çλm; tβ$|¡ Ï9 A−ô‰Ï¹ $wŠÎ= tã (  ] ٥٠: مرمي [  

رسولٍ بلغة قومه وبأسلوم وبطريقة تبيام ،  اهللا تعاىل تقتضي أن يرسل كلَّة وحكم
  ..حىت يبين هلم املنهج الذي حيمله 

) !$tΒuρ $ uΖ ù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/ Ïµ ÏΒöθs% šÎit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( (   ] ٤: إبراهيم [  
ات البشر الوضعية ، ألا حتمل بلغ) صياغة ( ولذلك فجميع الرساالت السابقة نزلت 

مناهج ألقوامٍ محددين يف أزمنة محددة ، وبالتايل مل تكن قولَ اهللا تعاىل ، إنما كانت فقط 



 
نزل قوالً هللا تعاىل ، ) القرآن الكرمي ( بينما نرى أنَّ منهج البشرية مجعاء .. كالم اهللا تعاىل 

عامل األمر وعامل ( ، يف العاملني ) آدم عليه السالم (  بلغة فطرية نطق ا أبو البشرية مجعاء
  ) ..اخللق 

فمنهج البشرية مجعاء ال بد أن يكون بلسان فطري جيمع البشرية مجعاء ، وبلغة فطرية 
وهذا مل يتوفّر إالّ باللغة الفطرية اليت حافظ عليها .. هي اللغة األوىل اليت عرفتها البشرية 

  .. rمنذ آدم عليه السالم إىل مبعث محمد ) ة لغ( األميون 
#<Ü (كلمة ) ع ، ر ، ب ( ومن مشتقّات اجلذر  {�ôã F{$# (  ر لنا البشر الذينواليت تصو

إضافة ملا يبينه  -  وم ، فهمزة التعدي تبين لنايتظاهرون بالكمال والتمام وال يعترفون بعي
هم يتعدون على صفة الكمال والتمام واخللو أن -القرآن الكرمي من صفات األعراب لنا 

  ..من العيب والنقص ، هذه الصفة اليت ال يتصفون ا 
وملّا كان البشر يف احلياة الدنيا ال يمكن أن يصلوا إىل مرتبة الكمال والتمام واخللو من 

†? ( [ أي عيب أو نقص ، فإننا نرى أنّ الكلمات Î1 t�tã (  ،) <c’ Î1t� tã (  ،) $|‹ Î/ t� tã (  ،

) $¹/ ã� ãã ( [  وهي باقي مشتقات اجلذر ، ) يف القرآن الكرمي ، تأيت يف ) ع ، ر ، ب
القرآن الكرمي لتصور لنا صفات كتاب اهللا تعاىل ، والاليت سينشئهن اهللا تعاىل يف اآلخرة 

بينما .. ا ألصحاب اليمني ، وال تأيت هذه الكلمات أبداً لتصور لنا البشر يف احلياة الدني
من معان ) ع ، ر ، ب ( تأيت كلمة األعراب اليت تصور لنا التعدي على ما حيمله اجلذر 

  ..ودالالت ، صفةً للذين يتظاهرون بالكمال واخللو من العيوب والنواقص 
#<Ü (واجلزم بتفسري كلمة  {�ôã F{$# (  ها ال تعين إالّ البدويف مجيع كُتب التفسري ،  بأن )

، يتعارض متاماً مع روح القرآن الكرمي ، الذي يصف البشر ويقيمهم ) لبادية سكان ا
  ..حسب انتماءام العقيدية ، ال حسب انتماءام اجلغرافية واإلقليمية 



 

�}#<Ü (ولو كانت كلمة  ôã F{$# (  ال تعين إالّ البدو ) بدلت ) سكان الباديةيف  -، الست

Íρ (، فكلمة  بكلمة البدو - كتاب اهللا تعاىل  ô‰ t7ø9 كلمةٌ قرآنية ، ويف القرآن الكرمي ال  ) #$
  ..توجد كلمة مرادفة لكلمة أُخرى باملعىن الذي يتصوره بعض البشر 

) ô‰s% uρ z |¡ôm r& þ’ Î1 øŒÎ) Í_ y_ t�÷z r& z ÏΒ Çôf Åb¡9 $# u!% ỳ uρ Νä3 Î/ zÏiΒ Íρ ô‰ t7ø9   ]  ١٠٠: يوسف [   ) #$

Î1†? (ومما يقابل كلمة  t� tã (  الكمال والتمام واخللو من  - كما رأينا  -اليت تعين
، اليت تعين عدم الكمال وعدم التمام ، وتعين ) أعجمي ( العيب والنقص ، هو كلمة 

  ..يقول اهللا تعاىل .. وجود العيب والنقص 
) öθs9 uρ çµ≈ uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n? tã ÇÙ÷è t/ tÏϑyf ôãF{ $# ∩⊇∇∪ … çνr&t� s) sù Ν ÎγøŠn= tæ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 ÏµÎ/ šÏΖÏΒ÷σ ãΒ 

∩⊇∪ y7 Ï9≡x‹ x. çµ≈ oΨ õ3n=y™ ’Îû É>θè=è% šÏΒÌ�ôf ßϑø9$# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/ 4®L ym (# ãρ t�tƒ z># x‹yè ø9$# 

zΟŠÏ9 F{$#  (   ] ٢٠١ - ١٩٨: الشعراء [  

tÏϑyf (من الواضح يف هذه الصورة القرآنية أنَّ كلمة  ôã F{$# ( ة ، ال تعين أبعاداً قومي
وال تعين غري البشر ، إنما تعين صفات سلبيةً يف نفوس بعض األعجمني ، حتمل من العيب 
 ؤمنون بالقرآن الكرمي ، وال يرون فيه احلقوالنقص واالبتعاد عن احلق ما جيعلهم ال ي

ن كماله ومتامه وخلوبيعيب أو نقص ودالئل اإلعجاز اليت ت ه من أي..  
tÏϑyf (ه الكلمة ولو أخذنا هذ ôã F{$# (  ، حسب املعىن الذي ذهبت إليه التفاسري

  ..لتناقض ذلك مع ما حيمله القرآن الكرمي من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم أعيننا 
يتناقض هذا املذهب من التفسري مع كون القرآن الكرمي أُنزل للبشرية مجعاء ، وليس  - 

إن كانت كلمة األعجمني حتمل معىن قومياً ( عجمني فبعض األ.. لقوم العرب وحدهم 
أُنزِل عليهم القرآن الكرمي ، ألنهم من مجلة الناس الذين أُنزل إليهم ) كما تذهب التفاسري 

öθs9 ( فاآلية الكرمية وبالتايل.. رمي القرآن الك uρ çµ≈ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n?tã ÇÙ÷è t/ tÏϑyf ôã F{$# (  مكنال ي



 
ليس من قوم العرب ، ألنّ ارمني الذين تصفهم اآليات الكرمية  أن تعين بعض ما هو

التالية هلذه اآلية ، والذين ال يؤمنون بالقرآن الكرمي حىت يروا العذاب األليم ، موجودون 
  ..يف قوم العرب ويف كلِّ األقوام 

رآن ويتناقض هذا املذهب من التفسري مع الواقع ، فغري العرب الكثري منهم آمن بالق - 
$ (الكرمي ، واهللا تعاىل يقول عن بعض األعجمني  ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 ÏµÎ/ šÏΖ ÏΒ÷σãΒ (  .. فال

  ( اجلزم بأنَّ العبارة القرآنية ولذلك فإنَّ.. توجد أُمة إالّ وفيها من آمن بالقرآن الكرمي 
ÇÙ÷è t/ tÏϑyfôã F{$# (  ات األخرى ، يتناقض مع وجود املؤمننيبالقرآن تعين بعض القومي

  ..الكرمي يف كلِّ القوميات ، ومع كون القرآن الكرمي منهجاً لكلِّ القوميات دون استثناء 
واآلية الكرمية التالية ، بتفسريها املنسجم مع روح القرآن الكرمي ككتاب مرتل للبشرية 

واليت هي للبشرية مجعاء ، تؤكّد صحة ما ذهبنا إليه  rمجعاء ، ومع ساحة رسالة حممد 
  ..يف تفسرينا لكلمة أعجمي 

) öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ $ºΡ#u ö� è% $|‹ Ïϑygõƒ r& (#θä9$s) ©9 Ÿωöθ s9 ôM n=Å_Á èù ÿ… çµçG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑygõƒ −# u @’Î1 t� tã uρ 3 ö≅ è% uθèδ 

šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ”W‰ èδ Ö !$ xÿ Ï©uρ ( šÏ%©! $#uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ ÎγÏΡ# sŒ#u Ö� ø%uρ uθ èδ uρ óΟÎγ øŠn=tæ 

‘̧ϑtã 4 š� Í×̄≈ s9 'ρ é& šχ÷ρ yŠ$uΖ ãƒ ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹Ïè t/ (   ] لت٤٤: فص [  

‘@ (إىل أنّ كلمة  - تقليداً  -ذهبت التفاسري  Ïϑygõƒ −#u (  ًيف هذه اآلية الكرمية تعين قرآنا

’@ (بلغة غري قوم العرب ، وإىل أنّ كلمة  Î1 t�tã uρ 3 (  ًاً ، أو قوماً عرباتعين رسوالّ عربي ..
  :وهذا املذهب من التفسري يتعارض مع القرآن الكرمي يف النقاط التالية 

Ïϑygõƒ‘@ (الكلمتان  - ١ −# u @’ Î1 t� tã uρ 3 (  ، تتاليتان بينهما حرف عطفتان مكلمتان قرآني
عن األمر الذي ت دليلٍ ، وإعادة كلٍّ منهما إىل أمرٍ خمتلف عاد إليه الكلمة األخرى دون أي

  ..ىل أن تعاد الكلمتان إىل أمرٍ واحد فاَألو.. أمر يتعارض مع انسجام روح النص القرآين 



 

öθ (بالعبارة القرآنية  - كما ذهبت التفاسري  - إن كان املقصود  - ٢ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yèy_ $ ºΡ#u ö�è% 

$|‹ Ïϑygõƒ r& (#θä9$s)©9 Ÿω öθs9 ôM n=Å_Áèù ÿ… çµçG≈ tƒ# u ( @‘Ïϑyg õƒ−# u @’ Î1t� tã uρ 3 (  ه لو أُنزل القرآن الكرمي بلغةأن
كيف يكون القرآن بلغة خمالفة للغتهم القومية  - محتجني  - قومية أُخرى ، لقال العرب 

سواء علم  -، لو كان هذا املذهب من التفسري صحيحاً ، ألدى ذلك  rوللغة الرسول 
إىل أنَّ لغري العرب مربرات االحتجاج على كون لغة  -لتفسري أم مل يعلم من جيزم ذا ا

تتعارض أيضاً مع  rالقرآن الكرمي تتعارض مع لغام القومية ، وعلى كون لغة الرسول 
وبالتايل فهذا املذهب من التفسري يتعارض متاماً مع حقيقة القرآن الكرمي .. لغام القومية 

للبشرية مجعاء ، بعيداً عن القوميات  rاء ، ومع حقيقة بعث حممد ككتاب للبشرية مجع
  ..ولغاا 
≅) öاية اآلية الكرمية  - ٣ è% uθ èδ šÏ%©# Ï9 (#θãΖ tΒ# u ”W‰ èδ Ö !$ xÿÏ©uρ ( šÏ%©!$# uρ Ÿω 

šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ þ’Îû öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u Ö� ø%uρ uθèδ uρ óΟ ÎγøŠn=tæ ‘̧ϑtã 4 š� Í×̄≈ s9 'ρé& šχ÷ρ yŠ$uΖ ãƒ ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹Ïè t/ (  ،
تبين حقيقة تفاعل البشرية مجعاء مع القرآن الكرمي ، وليس العرب وحدهم ، فانقسام 

  ..البشرية إىل قسم يؤمن به وقسم ال يؤمن به ، مسألة ال ميكن حصرها بقوم العرب 
مباهية إنَّ اهللا تعاىل يقول لنا من خالل هذه الصورة القرآنية ، ولو جعلنا هذا القرآن 

ليست كاملة وليست تامة وليست خالية من أي عيب أو نقص ، ولو جعلنا آياته ليست 
مفصلة وليست مبينة بتمام كامل من أي عيب أو نقص ، لكان القرآن الكرمي حاوياً على 
العيب والنقص ، ولرأوا فيه العيب والنقص ، وحلسبوا أنَّ فيه من الكمال والتمام حسب 

أهواءهم من هذا العيب ، وبالتايل لقالوا كيف يكون ذلك ، أعيب ونقص ،  ما يناسب
  .. وكمال ومتام

وهكذا نرى كيف أنّ الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص ، وهذا ما يتصف به 
ماً ولساناً ، هو نتيجة لكون مفرداته فطرية موحاة من اهللا القرآن الكرمي ، كتاباً وحكْ



 
عن أي اختيارٍ بشري ، ونتيجة لربط هذه املفردات مع بعضها بعضاً يف العبارة تعاىل بعيداً 

  ..القرآنية ، وفق حكمة مطلقة وعلمٍ مطلقٍ من اهللا تعاىل 
ولذلك نرى كيف أنَّ دالالت املفردات القرآنية يف العبارة القرآنية ، حتمل من األدلّة 

س اللغة العربية ، ومن أن تحيط تصوراتنا ذه األدلّة واملعاين أكرب بكثري مما تبينه لنا قوامي
واملعاين ، ونرى أيضاً أنَّ صياغة القرآن الكرمي فوق قواعد اللغة العربية اليت متّ تقعيدها من 

  ..قبل البشر 
وملّا كانت املفردات القرآنية تسمي ماهية األشياء تسمية مطلقة ، فإنَّ ذلك يقتضي أنّ 

تتقارب يف بنيتها اللغوية تقارباً يوازي تقارب  نية اليت تسمي تلك األشياء ،قرآاألمساء ال
  ..األشياء خبواصها وصفاا من منظار علم اهللا تعاىل 

ولذلك يدخل احلرف القرآين يف معادلة الوصف كواحدة معىن ، وليس كمجرد لبنة 
ور حرف النورانية يف بداية بعض السوأكرب دليلٍ على ذلك هو األ.. صوتية يف بناء الكلمة 

، اليت منها ما يأيت يف آيات كعبارات قرآنية مستقلّة ، وال يمكن لعاقل أن يتصور أنها 
  ..جمرد واحدات صوتية دون معىن ، واهللا تعاىل يقول 

) � !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3 ômé& …çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n=Å_Á èù  ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym A��Î7 yz  (   ] ١: هود [  
فاللبنة اُألوىل للمعىن يف القرآن الكرمي هي احلرف القرآين ، وتأيت الكلمة القرآنية وصفاً 
مطلقاً ملاهية املوصوف ، من خالل اجتماع معاين احلروف املكونة هلذه الكلمة بترتيب 

عين م ..ا ، يعود االختالف يف مفالكلمات اليت تتكون من احلروف ذا ا حتمله من معان
نة هلذه الكلمات ، مع األخذ بعني االعتبار كون إىل االختالف يف ترتيب احلروف املكو

احلرف ينتمي للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، أو كونه ال ينتمي إىل هذا اجلذر 
ة يف صياغ) احلروف ( وكلُّ ذلك ضمن قوانني ونظم مطلقة تنتظم ا واحدات املعىن .. 

حرفاً قرآنياً ، حبيث يتم )  ٢٨ (مطلقة صاغها اهللا تعاىل من اللبنات األوىل للمعىن وهي 
  ..وصفاً حيمل مفاتيح كلّ شيٍء يف هذا الكون  ا الوصف املطلق لألمور واألشياءمن خالهل



 
صاحلة لتسمية كلِّ ما ) مبا فيها احلروف كواحدات معىن ( واملفردات القرآنية الفطرية 

.. الكون ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيتها ، ال من منظار ما نراه من ظاهرها يف 
من منظارنا الظاهري ،  هر األمور واألشياء يف هذا الكونيف ظا ف الذي نراهفاالختال

خيتلف عن حقيقة هذه األمور واألشياء من منظار عامل األمر ارد عن املكان والزمان 
  ..تناقضات والذي ال جتتمع فيه امل

فالقرآن الكرمي الذي نزل تبياناً لكلِّ شيء يقتضي من مجلة ما يقتضيه أن يكون تبياناً 
كلَّ شيء يف  - من منظار اهللا تعاىل  - جلميع األمساء احلق يف هذا الكون ، واليت تسمي 

  ..هذا الكون 
 ما وراء وحىت ندرك هذه احلقيقة حنتاج ملفاتيح أسرار القرآن الكرمي ، للدخول إىل

، وحنتاج أيضاً إىل مفاتيح إدراك ماهية األشياء يف هذا  لظاهر الذي نراه يف كلماته ومجلها
عندها سنرى أنّ احلروف القرآنية واملفردات القرآنية واجلمل القرآنية ينطوي .. الكون 

لقرآن ويف اآلخرة عندما يأيت تأويل ا.. حتت ما تصفه وتصوره كلُّ شيٍء يف هذا الكون 
  ..الكرمي سنرى هذه احلقيقة بأم أعيننا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  آين وصياغته يف عامل األمردالالت النص القر                        

            
  أسرار الكون وقوانينه ونظمه وحقيقة األمور وصور األشياء يف عامل األمر                    

  
  )عامل األمر(                                           

 
 

         
  

  صياغة النص القرآين                                      
  

  مفاتيح أسرار الكون           
  داخل صياغة النص القرآين                                                   

  ) خللقعامل ا(                                         
  

ومن أهم مفاتيح الدخول للدالالت اليت حيملها النص القرآين هو مفتاح احلرف املرسوم 
كيف أنَّ رسم القرآن ) املعجزة ( وقد وجدنا يف النظرية األوىل  ..لقرآن الكرمي يف ا

  ..توقيفي بأمرٍ من اهللا تعاىل ، عرب حبرٍ من الدالالت املتعلّقة ذا املفتاح 
سننطلق إن شاء اهللا تعاىل من احلرف املرسوم يف ) إحدى الكُبر ( النظرية ويف هذه 

القرآن الكرمي ، كمفتاح أويل لرفع الغطاء عن جانب من سرٍ يعد من أكرب أسرار القرآن 
ولذلك ال بد من شرح طريقة اعتبار احلرف املرسوم يف القرآن الكرمي ، وهي .. الكرمي 

بعد ذلك سننطلق لوضع ) .. املعجزة (  اعتمادها يف النظرية األوىل ذاا الطريقة اليت متّ
  ..األجبدية القرآنية اليت هي  مفتاح هذه النظرية 



 
إننا نعتمد احلرف املرسوم يف مصحف املدينة النبوية ، رواية حفص لقراءة عاصم ، وال 

ÉΘöθ (نعد األلف اخلنجرية حرفاً ، فمثالً كلمة  s)≈tƒ ( تربهانع  أربعة حروف فقط ، وال نعد
كما هو  - رمساً  - مل ترتال من السماء ) األلف اخلنجرية والشدة ( الشدة حرفاً ، ألما 

  ..احلال يف احلروف األخرى اليت رمست بأمرٍ من اهللا تعاىل 
إذا واهلمزة اليت يف وسط الكلمة إذا مل يخصص هلا كرسي خاص ا ال تعد حرفاً ، و

هي والكرسي عدت ص هلا كُرسيصفمثالً اهلمزة يف كلمة .. حرفاً واحداً  خ) 

šχρã� Ï‚ ø↔tFó¡tƒ (  ضعت فوق التاء وملها وة التالية ليست حرفاً ، ألنيف العبارة القرآني
  ..يخصص هلا كرسي ، ومل توضع على ألف 

) #sŒ Î*sù u !%ỳ óΟ ßγè=y_ r& Ÿω šχρã� Ï‚ø↔tF ó¡tƒ Zπtã$y™ ( Ÿω uρ tβθãΒÏ‰ø) tGó¡o„ (  ] ٦١: النحل [   

'tβρã�Åzù (بينما اهلمزة يف كلمة  tGó¡o„ (  وضع فوق حرفة التالية نراها تيف العبارة القرآني
  ..األلف ، لذلك تعد هي وحرف األلف حرفاً واحداً 

) #sŒ Î*sù u !%ỳ öΝßγ è=y_ r& Ÿω tβρã� Åzù' tGó¡o„ Zπtã$y™ ( Ÿω uρ šχθãΒÏ‰ ø) tGó¡o„ (   ] ٣٤: األعراف [  

≈z (ويف العبارة القرآنية التالية نرى أنّ كلمة  t↔ø9$# (  رسم يف القرآن الكرمي ثالثةت
حروف فقط هي األلف والالم والنون ، ومل يخصص للهمزة كرسي خاص ا ، واأللف 

  ..تكتب خنجرية 
) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝä3Ψ tã zΝÎ=tæuρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 (   ] ٦٦: األنفال [  

≈z (وكلمة  t↔ ø9$# (  ذه الصورة ات ورودها يف القرآن الكرمي ترديف مجيع مر ) ثالثة

tβ (، ما عدا موضع واحد فإنها ترد بالصورة ) حروف  Fψ ، وذلك ) أربعة حروف (  ) #$

Ρ̄$ (يف اآلية الكرمية  r&uρ $ ¨Ζä. ß‰ ãèø) tΡ $ pκ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æìôϑ¡¡=Ï9 ( yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβFψ $# ô‰Ågs† … çµ s9 $\/$pκ Å− 

# Y‰|¹§‘ (   ] ة الثالثة ]  ٩: اجلننت يف النظريوقد بي ، ) احلكمة يف ذلك ) احلق املطلق..  



 
  .. لننظُر إىل النص القُرآينِّ التايل .. 
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖù=y™ ö‘r& Wξ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î=ö6s% $ uΖ ù=yèy_ uρ öΝ çλm; %[`≡uρø— r& Zπ −ƒÍh‘èŒuρ 4 $tΒuρ tβ%x. @Αθß™ t� Ï9 β r& u’ ÎAù' tƒ 

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

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

$< (إننا نرى أنّ كلمةَ ..  tG Å2 (   نـامسثلَ رم بكتت ، اُألوىل من هذا النص يف اآلية
 بني حريف التاء والباء يف هذه الكلمة ، وبالتايل فحرف فأل حرف اإلمالئي ، أي بوجود

 مرسوم هنا حرف فاألل ..  
≈= (بينما نرى أنَّ كلمةَ  tG Å6 ø9 $# (   دونَ حـرف مرست من هذا النص الثانية يف اآلية

وبالتايل ففي هذه الكلمة ال يدخلُ حرف األلف امللفوظُ .. ألف بني حريفِّ التاِء والباِء فيها 
  ..هذا يف تعدادِ حروفِ هذه الكلمة ، ألنه ليس مرسوماً 

θ# (ويف هذا النص نرى أيضاً أنّ كَلمةَ ..  ßs ôϑ tƒ (    ِـرغَي ـفأَل فرح بِزِيادة تمسر
كما نرى م رسومم هو حرف يف نِهايتها ، وهذا احلرف لْفُوظ..  

$ (ولننظر إىل كلمة  \↔ ôÜ Åz (  ه تعاىليف قول ..  

) Ÿωuρ (#þθ è=çGø)s? öΝ ä.y‰≈ s9 ÷ρr& sπ u‹ ô±yz 9,≈ n=øΒÎ) ( ßøtªΥ öΝßγ è%ã— ö� tΡ ö/ ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝßγ n=÷Fs% tβ%Ÿ2 $ \↔ôÜ Åz #Z�� Î6x. 

  ]  ٣١: اإلسراء [  )
$ (إننا نرى أنّ كلمةَ  \↔ ôÜ Åz (  فقط ، هي ثالثةَ حروف مرساخلـاء ، والطـاِء ،   : ت

مجرد حركة ، ومل يوضع هلا كُرسي خاص ا ، ولذلك فهي  –هنا  –فاهلمزةُ .. واأللف 
  ..ليست حرفاً 

 .. ولننظر إىل كلمة) #θ ä↔ ÿ Ý¡ uŠ Ï9 (  ه تعاىليف قول ..  



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ..مربوطة 
χθ ( [[: ولننظر إىل اهلمزة يف الكلمات ..  ä↔ Å3 −G tƒ (  ،) βθ ä↔ Å3 §G ãΒ (  ،)  Ï↔ Å3 −G •Β 

ايل ليست حرفاً وبالت.. ، كيف ترسم كحركة دون أن يوضع له كُرسي خاص ا  ]] )
  .. مرسوماً 
) öΝÍκ ÌEθã‹ç6 Ï9 uρ $ \/≡uθö/ r& #·‘ç� ß uρ $ pκ ö� n=tæ šχθä↔Å3 −Gtƒ (  ] ٣٤: الزخرف [   



 

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

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

) tÏ↔Å3−GãΒ $pκ� Ïù tβθãã ô‰ tƒ $pκ� Ïù 7π yγÅ3≈ xÿÎ/ ;οu�� ÏW Ÿ2 5># u� Ÿ°uρ  (  ] ٥١: ص [   

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

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

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

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

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

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

) Ü= Ïk=s) çΡuρ öΝåκ sEy‰ Ï↔øùr& öΝ èδ t�≈ |Áö/ r&uρ $ yϑx. óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ÷σãƒ ÿ ÏµÎ/ tΑ̈ρ r& ;ο§� s∆ öΝ èδâ‘x‹ tΡ uρ ’ Îû óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ 

tβθßγ yϑ÷ètƒ (   ] ١١٠: األنعام [   

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

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

 ) ö≅ yèô_ $$sù Zο y‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ü“Èθöκ sE öΝ Íκ ö� s9Î) Ν ßγø%ã— ö‘$# uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ¨W9$# óΟ ßγ̄=yè s9 tβρã� ä3ô±o„ ( 
  ]  ٣٧: إبراهيم [ 
) šÏèÏÜ ôγãΒ Éë ÏΨ ø)ãΒ öΝ ÎηÅ™ρââ‘ Ÿω ‘‰ s? ö�tƒ öΝÍκ ö� s9 Î) óΟ ßγ èùö� sÛ ( öΝåκ èEy‰ Ï↔øùr&uρ Ö !# uθyδ (  ] ٤٣: إبراهيم 

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



 

) uθ èδ uρ ü“Ï%©!$# r' t±Σr& â/ä3 s9 yì ôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{$# uρ nο y‰Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹ Î=s% $̈Β tβρã� ä3ô±n@ (  ] املؤمنون :
٧٨  [  
) Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3 s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$#uρ 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β šχρã� à6ô± n@ (  ] ٩: السجدة [   

) $ uΖù= yèy_ uρ öΝ ßγs9 $Yèøÿ xœ # \�≈|Á ö/r&uρ Zοy‰Ï↔øù r&uρ !$ yϑsù 4o_øî r& öΝ åκ÷] tã öΝ ßγãèøÿ xœ Iω uρ öΝ èδã�≈ |Á ö/r& Iω uρ 

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

) ö≅ è% uθ èδ ü“Ï%©!$# ö/ ä.r' t±Σr& Ÿ≅ yèy_ uρ â/ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$#uρ nο y‰ Ï↔øùF{$#uρ ( Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ä3ô±n@ ( 
   ] ٢٣: امللك [ 
) ÉL©9 $# ßìÎ=©Ü s? ’ n?tã Íο y‰Ï↔øùF{$# (  ] ٧: اهلمزة [  

βρ ( [[: ولننظر إىل اهلمزة يف الكلمات  ã� t↔ øg rB (  ،) χρ ã� t↔ øg s† (  ،) #ρ ã� t↔ øg rB ( [[ 
 دجرها موليست حرفاً مرسوماً ، كيف أن ، حركة ..  

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

) #̈Lym !# sŒÎ) $tΡ õ‹ s{r& Ν Íκ�Ïù u�øIãΒ É># x‹yè ø9$$ Î/ # sŒÎ) öΝ èδ šχρã� t↔øgs† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρã� t↔øgrB tΠöθ u‹ø9 $# ( / ä3̄Ρ Î) $ ¨Ζ ÏiΒ 

Ÿω tβρç� |ÇΖè? (  ] ٦٥  – ٦٤: املؤمنون [   

 يف كلمة للهمزة بالنسبة وكذلك األمر :) $ \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ (  وكلمة) $ \↔ ÿƒ Í� ، يف كتـابِ   ) ∆£
فلننظـر إىل رسـمِ   ... اِهللا تعاىل ، فلم يوضع هلا كُرسي خاص ا ، وبالتايل ال تعد حرفاً 

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

   ] ٤: النساء [   )
πt⁄ÍhŠ (ولننظر إىل اهلمزة يف كلمة  y™ ( هلا كُر عوضي هحرفاً ، ألن بحسكيف ت ، سي

π (خاص ا يف كتاب اهللا تعاىل ، فكلمةُ  t⁄ÍhŠy™ (  هي حروف نة من أربعةسني ، : مكو



 

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

N$t↔ÍhŠ ألف ، الم ، سني ، ياء ، ألف ، تاء مبسوطة : مكونة من ستة حروف هي  ) 9$#¡¡
 ..  
) zƒÏ%©! $#uρ (#θç7 |¡x. ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# â!# t“y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $ yγÎ=÷W ÏϑÎ/ öΝßγ à) yδö� s? uρ ×'©! ÏŒ ( (  ] ٢٧: يونس [   
) tΒ u!% ỳ Ïπ oΨ |¡ys ø9$$ Î/ … ã&s# sù ×�ö� yz $ pκ ÷] ÏiΒ ( tΒuρ u !$ y_ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿξsù “t“øgä† šÏ%©!$# (#θè=ÏΗ xå 

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

  ..مقروءاً أم ال 
  :  وله تعاىل ولننظر إىل كلمة هداهم يف ق

) * }§ øŠ©9 š�ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰ èδ £Å6≈s9 uρ ©! $# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â!$ t±o„ 3  (  ] ٢٧٢: البقرة [   
إننا نرى أنّ حرف األلف يف هذه الكلمة بني حريف الدال واهلاء رسم نربة ، وبالتايل .. 

Ο (فكلمةُ .. فهو والنربةُ حرف واحد  ßγ1y‰ èδ ( ًنةكوهي  نراها م روفح مسةمن خ :
وكذلك فإنّ كلمةَ املالئكة يف القرآن الكرمي ترسم ..... هاء ، دال ، نربة ، هاء ، ميم 

èπ (على الشكل  s3Í≥̄≈ n=uΚø9$# 4 (  .. ف ، الم ، ميم ، الم ، نربة ، كاف ، تاء مربوطةأل..  

 .. إىل كلمة ولننظر) ‰ &‹ ÷ƒ r' Î/ (  تعاىل هيف قول ..  

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



 

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

… (إننا نرى أنَّ كلمةَ  çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ (    ـةنا اإلمالئيقواعـد حسب زائد ألف حبرف مرست
  ..ة الوضعية ، وهذا احلرف حرف مرسوم ال ميكن جتاوزه يف حسابِ حروف هذه الكلم

ذاتها ، ترسم مرةً ) سعوا ( ولننظر إىل العبارتني القرآنيتني التاليتني ، كيف أنّ كلمةَ .. 
  .. بِحرف أَلف يف نِهايتها ، ومرةً دون حرف األلف هذا  

) tÏ%©! $#uρ (# öθyè y™ þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ# u tÌ“Éf≈ yèãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ys ô¹r& ËΛÅspgø:$# (  ] ٥١: احلج [   

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

  كلمة حروف فعدد) # öθ yè y™ (  حروف هو أربعة حروف ، بينما عدد احلج يف سورة

θ (كلمة  yè y™ ( فق سبأ هو ثالثةُ حروف ط يف سورة..  
ولكن املُشكلَةَ اليت واجهتين يف بِداية بحثي هي اهلمزةُ يف .. هذا كُلُّه ال خالف فيه .. 

  ..... بداية الكلمة ، ويف نِهايتها ، مىت تكونُ حرفاً ، ومىت ال تكون 
إذا :  هذا املعيـار هـو  ... وقد هداين اُهللا تعاىل إىل اعتبارِ معيارٍ قُرآينٍّ يف هذه املسألة 

أُضيف حرف قبلَ اهلمزة اليت يف بِداية الكلمة ، أو بعد اهلمزة الـيت يف نِهايـة الكلمـة ،    
وحافظت هذه اهلمزةُ على مكانِها ، فهي حرف ، وإالّ فهي حركةٌ كبـاقي احلركـات ،   

  ..وبالتايل ليست حرفاً 
tΠ (: اهلمزةُ اليت يف بِداية الكلمات مثلَ  yŠ#u (  ،) ztΒ# u  ( ، عند هحرفاً ، ألن ليست

واحلرف األولُ يف .. إضافة حرف إىل بداية هذه الكلمات ، تذهب اهلمزةُ من مكانِها 
 فاألل هذه الكلمات هو حرف فكلمةُ ... بداية) ΠyŠ$t↔̄≈ tƒ (  الياِء حرف ضافحيثُ ي ،

 كلمة إىل بداية) tΠyŠ# u (  ُوكلمة ،) ΠyŠKψ (  كلمة الالمِ إىل بداية حرف ضافحيثُ ي ،

) tΠyŠ# u (  اهلمزة اعتبارٍ هلذه الكرمي دونَ أي ا يف القرآنمرسيقولُ تعاىل .. ، ت:  



 

 ) tΑ$s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ Ν ßγ ÷∞Î; /Ρr& öΝ ÎηÍ←!$ oÿ ôœr' Î/ ( !$£ϑn=sù Ν èδ r' t6/Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$ oÿôœ r'Î/ tΑ$s% öΝ s9 r& ≅ è%r& öΝä3 ©9 þ’ ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& 

|= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ ãΝ n=÷ær& uρ $ tΒ tβρß‰ö7 è? $tΒuρ öΝ çFΨ ä. tβθãΚçFõ3s? ∩⊂⊂∪ øŒÎ) uρ $ oΨ ù=è% Ïπs3Í× ¯≈ n=uΚù=Ï9 

(#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3 tFó™$# uρ tβ% x.uρ zÏΒ šÍ� Ïÿ≈ s3ø9  – ٣٣: البقرة [  ) #$

٣٤ [  ..  
≈̄↔ΠyŠ$t (: فهاتان الكلمتان  .. tƒ (  ،) ΠyŠKψ (  روف ، هينهما أربعةُ حكلٌّ م ، :

 كلمة حروف عم ، املضاف احلرف) tΠ yŠ#u (  الثالثة ..  

 ثلَ كلمةم املُشابِهة على احلاالت بحسوهذا ي) ×β# uö� è% (  نةٌ منكوفهذه الكلمة م ،
  ..ن ، أي من أربعة حروف قاف ، وراء ، وألف ، ونو: 

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

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

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

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

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

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



 

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

& (: واهلمزةُ يف اية الكلمات مثلَ ..  óx« (  ،) Öü“Ì� t/ (  ،) u ó= y‚ø9 $# ( ، ) Öô∃ ÏŠ 

( .. هذه الكلمات ، ال ت اية إىل رفح إضافة حرفاً ، فعند ظُ هذه اهلمزةُ ليستحاف
›ø↔\$ (كلمة : مثالً ... على مكانِها  x© (  فقط ، مها روفالكرميِ ثالثةَ ح يف القرآن مرست

هكذا ترسم .. الشني ، والياء ، واحلرف املضاف ، وهو حرف األلف : حرفا كلمة شيء 
هلا كُرسي عضرفاً لَوح تابِ اِهللا تعاىل ، فلو كانتبِها ، كما هو احلال يف  يف ك خاص

  .. كتابتنا اإلمالئية 
) (#θà)̈? $# uρ $ YΒöθtƒ �ω “Ì“øgrB ë§øÿ tΡ tã <§øÿ ¯Ρ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6ø) ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×πyè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{÷σãƒ $ pκ÷] ÏΒ 

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

$ (وكذلك كلمةُ ..  \↔ ÿƒ Ì� t/ ( َأربعة مرسحروف ، هي حـروف كلمـة    ت) Ö ü“ Ì� t/ ( 
  ..باء ، راء ، ياء ، مع حرف األلف املُضاف : الثالثةَ 
) tΒuρ ó= Å¡õ3tƒ ºπ t↔ÿ‹ÏÜ yz ÷ρr& $\ÿ ùSÎ) ¢Ο èO ÏΘö� tƒ ÏµÎ/ $ \↔ÿƒÌ� t/ Ï‰ s) sù Ÿ≅ yϑtGôm $# $YΨ≈ tFöκ æ5 $ VϑøOÎ) uρ $ YΨ�Î6 •Β (  ]
  ]  ١١٢: النساء 
 .. ويف رسمِ كلمة) βθ ä↔ ÿƒ Ì� t/ (  دليلٌ آخر على ذلك ، التالية يف اآلية :  

) β Î) uρ x8θç/ ¤‹x. ≅ à) sù ’ Ík< ’Í? yϑtã öΝ ä3s9 uρ öΝ ä3è=yϑtã ( Ο çFΡ r& tβθä↔ÿƒ Ì� t/ !$£ϑÏΒ ã≅ yϑôã r& O$tΡ r&uρ Ö ü“Ì�t/ $ £ϑÏiΒ 

tβθè=yϑ÷ès? (  ] ٤١: يونس [   

�βθä↔ÿƒÌ (فاهلمزة يف كلمة ..  t/ ( ه ملحرفاً ، ألن دعا ،  ال ت خاص م هلا كُرسيرسي

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



 

$!] (: بينما اهلمزةُ يف نِهاية الكلمات مثلَ ..  tΒ y(  ،) [ !$ tã ßŠ (  ،) Ï !$ |¡ÎΣ (  ..... دعت
فتبقى على حالها ، أو  حرفاً ، ألنها تحافظُ على مكانِها حني إضافة حرف بعدها ،

$ (فكلمةُ .. تحافظُ على مكانِها بانقالبِها حرفاً آخر  yδ u!$ tΒ (  تعاىل هيف قول ..) yl t� ÷zr& 

$ pκ÷] ÏΒ $ yδ u!$ tΒ $ yγ8 tã ö� tΒuρ (  ] على مكانِها  ] ٣١: النازعـات حافظةَ هذه اهلمزةنرى فيها م ،

 ف إىلريف اهلاِء واأللح الكلمة بعد إضافة وكلمةُ .. اية) /ä. äτ!$ tΒ (  تعاىل هيف قول) ö≅ è% 

÷Λ ä÷ƒ uu‘ r& ÷βÎ) yx t6ô¹ r& ö/ä. äτ!$tΒ # Y‘öθxî yϑsù / ä3‹ Ï?ù' tƒ &!$ yϑÎ/ ¤Ïè̈Β (  ] نرى فيها ]  ٣٠: امللك ،
اية  محافظةَ اهلمزة على مكانِها بانقالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف الكاف وامليمِ إىل

  ..... الكلمة 
� (وكلمةُ  Í←!%tæß‰ Î/ (  تعاىل هيف قول ..) tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) z yδ uρ ãΝ ôà yèø9 $# Íh_ ÏΒ Ÿ≅ yètGô©$# uρ 

â ù̈& §�9$# $Y6 øŠx© öΝ s9uρ .à2 r& š�Í←!%tæ ß‰Î/ Éb> u‘ $wŠÉ) x© (  ] ٤: مرمي [  نرى فيها حمافظةَ اهلمزة ،

“ (وكلمةُ .. بعد إضافة حرف الكاف إىل نِهاية الكلمة على مكانِها بانقالبِها نبِرةً  Ï!%tæßŠ 

öΝ (يف قوله تعاىل  ) n=sù óΟ èδ ÷ŠÌ“tƒ ü“Ï !%tæßŠ �ω Î) # Y‘#t� Ïù (  ] ٦: نوح [  حافظةَ اهلمزةنرى فيها م ،
  .. على مكانِها بعد إضافة حرف الياِء إىل اية الكلمة 

Ν (وكلمةُ  ä.äτ!$ |¡ÎΣ ( تعاىل يف قول ه ..) öΝ ä.äτ!$ |¡ÎΣ Ó ö̂� ym öΝä3©9 (  ] نرى  ] ٢٢٣: البقرة
فيها حمافظةَ اهلمزة على مكانِها ، بانقالبِها واواً مهموزةً بعد إضافة حريف الكاف وامليمِ إىل 

.öΝä (وكلمةُ ... اية الكلمة  u!$ |¡ÎΣ 4 (  ه تعاىليف قول) øŒÎ) uρ Νà6≈ oΨøŠ̄g wΥ ô ÏiΒ ÉΑ#u tβöθ tãö� Ïù 

öΝ ä3tΡθãΒθÝ¡ o„ u þθ ß™ ÅU# x‹ yèø9 $# tβθçt¿o2x‹ ãƒ öΝä. u !$oΨ ö/ r& tβθãŠós tFó¡tƒ uρ öΝ ä. u!$ |¡ÎΣ 4 ’ Îûuρ Νä3Ï9≡sŒ Ö Iξt/ ÏiΒ 

öΝ ä3În/§‘ ×ΛÏà tã (  ] حريف  ] ٤٩: البقرة على مكانِها ، بعد إضافة نرى  فيها حمافظةَ اهلمزة ،
  ..الكاف وامليم إىل اية الكلمة 



 
وهكذا نرى أنَّ معيار اعتبارِ احلرف املرسومِ حرفاً هو معيار قُرآينٌّ مجرد عن .. 

  ..  األهواء وعن القواعد الوضعية اليت وضعها البشر 
، وقد رأينا كيف أنه بناًء ) املعجزة ( وهذه الطريقة هي ذاا املعتمدة يف النظرية األوىل 

  ..ئات األمثلة اإلعجازية اليت عرضناها يف تلك النظرية على هذه الطريقة متّ الكشف عن م
، سنعتمد عمقاً إضافياً آخر ، هو التمييز بني حرف ) إحدى الكُبر ( ويف هذه النظرية 

وآخر ، عن طريق إعطاء كلّ حرف قيمة عددية خاصة به ، لتكوين أجبدية تكون مفتاحاً 
  ..قرآن الكرمي لرؤية بعض جوانب الوجه اإلعجازي يف ال

واحدة معىن ، فهذا يعين أنَّ له خصوصيته ودالالته  - كما قلنا  - مبا أنَّ احلرف القرآين 
  ..اخلاصة به ، حبيث ال ينوب عنه أي حرف آخر 

والقيمة العددية للحرف واليت تميزه عن احلروف اُألخرى ، ال بد أن تكون مستخرجةً 
ا أنّ احلرف القرآين لبنة معىن يف البناء القرآين الذي حيمل من القرآن الكرمي ذاته ، ومب

مفاتيح أسرار الكون ، فال بد أن تتعلّق القيمة العددية للحرف القرآين بعدد مرات ورود 
  ..هذا احلرف يف القرآن الكرمي ، مقارنةً مع عدد مرات ورود احلروف القرآنية األخرى 

ب احلروف القرآنية حسب جمموع ورودها يف القرآن وقد هداين اهللا تعاىل إىل ترتي
الكرمي ترتيباً تنازلياً ، ابتداًء باحلرف األكثر وروداً وهو األلف ، وانتهاًء باحلرف األقل 

، يف صف ) ئ ( ، ) ×Í     (، ) 1   (   :وروداً وهو الظاء ، وذلك مع اعتبار النربات 

اية بعض الكلمات حرف الياء ، ومع اعتبار اهلمزة اليت ت حرفاً يف حسب القواعد  - عد
  ..يف صف حرف األلف  - اليت بيناها 

وبعد حساب جمموع ورود كلِّ حرف من هذه احلروف يف القرآن الكرمي ، وترتيب 
اعتمدنا القيمة العددية لكلِّ .. هذه احلروف ترتيباً تنازلياً من األكثر وروداً إىل األقل 

 حرف )زه عن غريه من احلروف واليت تلّم جمموع ) ميها درجةُ ترتيبه على سعلى أن ،



 
واجلدول التايل يبين هذه .. ورود احلروف القرآنية من األكثر وروداً إىل األقل وروداً 

  ..القيمة العددية لكلِّ حرف قرآين 
  

 قيمته العددية احلرف قيمته العددية احلرف

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

 ١٩ ج ٥ و ، ؤ

    ×Í     ،1     ي ، ئ  ،

 

 ٢٠ خ ٦

 ٢١ ش ٧ ـه  ،  ـة
 ٢٢ ص ٨ ر
 ٢٣ ض ٩ ب
 ٢٤ ز ١٠ ك
 ٢٥ ث ١١ ت
 ٢٦ ط ١٢ ع
 ٢٧ غ ١٣ ف
 ٢٨ ظ ١٤ ق



 
هذه  ويف الفصول القادمة سيتم حساب القيمة العددية ألي نص قرآينٍّ بناًء على

األجبدية القرآنية ، حبيث تكون القيمة العددية ألي نص قرآينٍّ هي جمموع القيم العددية 
  ..للحروف املرسومة املكونة هلذا النص ، وفق القواعد املعتمدة اليت بيناها 

 ..مرسومٍ بقيمت لَ كُلُّ حرفستبدبأنْ ي لكلمةل ةالعددي القيمة سابمثّ ويكونُ ح ، ه
‰î (: مثالً كلمةُ .. بعد ذلك تجمع هذه القيم العددية  £ϑptèΧ (  نةٌ منميم  ، وحاء : مكو

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

=  ٧+  ٢+  ٢+  ١+  ٢+  ٥+  ١٥+  ٨: والم ، وهاء ، وبالتايل قيمتها العددية هي 
حسب حبثي يف مسألة  –فَمن جمموعِ القيمِ العددية للنص ، يتم الدخولُ .....  ٤٢

  .. ، وبغريِها من املعجزات)  ١٩( إىل تعلُّقِ هذا النص مبعجزة العدد   –احلروف هذه 
وهنا ال بد أنْ نشري إىل أنَّ القيم العدديةَ للكلمات واجلُملِ واآليـات ، تحسـب   .. 

وجيب االنتباه إىل ذلك جيداً ، خصوصاً يف رسمِ اهلمزة ، هل .. حسب احلروف املرسومة 
بقيمـة  هل تحسب يف صف حرف األلف .. وإنْ حِسبت .. ال تحسب حرفاً كما بينا 

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

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

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

# (يف اآلية األوىل نرى أنَّ كلمةَ  sŒ Ï r& (  نةٌ منكَوها : متساوي مهزة فوق ألف وقيمت )
أيضاً ، ألنها يف صف حرف األلف ، )  ١( ، ومن مهزة على السطر وقيمتها تساوي )  ١



 
) ..  ١( ، ومن حرف األلف وقيمته تسـاوي  )  ١٧( ومن حرف الذال وقيمته تساوي 

 ةُ هلذه الكلمةوهكذا فالقيمةُ العددي) &rÏŒs# (  =٢٠=  ١+  ١٧+  ١+  ١ ..  

# ( بينما نرى أنَّ كلمةَ x‹ Í← r& (  نةٌ منكَوالثانية م هـا   : يف اآليةمهزة فوق ألـف وقيمت
، ألنها يف صف حرف الياء ، )  ٦( ، ومن مهزة على نربة وقيمتها تساوي )  ١( تساوي 

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

 ولننظر إىل كلمة) ≈ t↔ ø9 !# u (  الكرمية التالية يف اآلية ، ..  

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

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

فاهلمزة يف هذه الكلمة ، ويف غريِها من احلاالت املشاة ، مثل اهلمزة االستفهامية ... 
&MΡr (يف كلمة  u (  ه تعاىليف قول :) (# þθä9$ s% |MΡr& u |M ù= yèsù # x‹≈ yδ $ uΖ ÏGoλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î*¯≈ tƒ (  ]

علينا أنْ نميزها عن اهلمزة يف كلمة .. هذه اهلمزة .. ، واليت تحسب حرفاً  ] ٦٢: األنبياء 
 :) ×β# uö� è% (  ها على اهلمزة يف بداية الكلمات مثلواليت متَّ قياس:)  t� yz#u 4 (  ،) tΠyŠ# u 

(  ،) ztΒ# u (  ،) ×π tƒ# u 3 (  نا سابقاً ، فهي واأللفحرفاً كما بي بحسواليت ال ت ،
  ) ..  ١( حرف واحد ، قيمته العدديةُ تساوي 

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

إىل بداية الكلمة ، ال جيعلُ منها حرفاً مرسوماً ، مثل اهلمزة يف ) و ( حرف العطف 



 

�ã (: الكلمات  yz# u uρ (  ،) ztΒ# u uρ (  ،) ×π tƒ# u uρ (  .. فإضافةُ حرف العطف ) إىل ) و

�t (: بداية الكلمات  yz#u 4 (  ،) z tΒ# u (  ،) ×π tƒ# u 3 (  ًحرفا ال جيعلُ من هذه اهلمزة ،
  ..مرسوماً ، ألنَّ هذه اهلمزةَ ليست حرفاً مرسوماً يف أصلِ الكلمة ذاتها 

 أنَّ اهلمزةَ يف كلمة وواضح :) Ν ä3 tF ÷ƒ u u‘ r& (  ويف كلمة ، :) Ο çF ÷ƒ u u‘ r& ( لمة ، ويف ك :

) !$ tƒ ö ”�9 ( ويف غريِها من احلاالت املُشاة ، تعد حرفاً مرسوماً قيمته العددية تسـاوي   ) 4 #$
١  .. (  
) ö≅ è% öΝ ä3tF ÷ƒu u‘r& ÷βÎ) öΝä38 s? r& Ü># x‹tã «!$# ÷ρr& ãΝ ä3÷Gs? r& èπ tã$¡¡9 $# u� ö� xî r& «!$# tβθããô‰ s? β Î) óΟ çFΖ ä. 

tÏ%Ï‰≈    ] ٤٠: األنعام [  ) ¹|

) ö≅ è% óΟ çF÷ƒ u u‘r& ÷βÎ) x‹ s{r& ª! $# öΝ ä3yèøÿ xœ öΝ ä.t�≈ |Á ö/r& uρ tΛ syz uρ 4’ n?tã Νä3Î/θè=è% ô̈Β îµ≈ s9Î) ç� ö� xî «!$# 

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

) ô‰s% |M ø%£‰|¹ !$ tƒö ”�9$# 4 $̄Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑø9    ] ١٠٥: الصافات [  ) #$
من مقدمات قرآنية ، عرب سبلٍ مستنبطة من  –كما نرى  –إننا ننطلق يف هذه النظرية 

  ..القرآن الكرمي ، للوصول إىل نتائج يقرها القرآن الكرمي 
  

$      $      $  
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سنبحر إن شاء اهللا تعاىل حنو جانب إعجازي ملعجزة تعد من أكرب معجزات القرآن  

، وبين لنا أنَّ أساسها هو ) إحدى الكُبر ( الكرمي ، وهي املعجزة اليت مساها اهللا تعاىل 
سم ، على مسيت هذه النظرية ذا اال. .. كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل)  ١٩ (العدد 

  ) .. ١٩ (الرغم من أننا سنرى بعداً إعجازياً آخر غري البعد املتعلِّق بالعدد 
ومفتاحنا للدخول إىل املعجزة املعروضة يف هذه النظرية هو األجبدية القرآنية اليت 

ل ، عرب منهج قرآين كاملاستنتجناها من القرآن الكرمي ، كما رأينا يف الفصل األو ..  
هذه النظرية من أبعاد إعجازية ملعجزة إحدى الكُبر  نعرضه يفوما جيب أن نعلمه أنَّ ما 

فلهذه املعجزة .. ، هو جانب من جوانب هذه املعجزة اليت ال يعلم حدودها إالّ اهللا تعاىل 
ناها هي مفتاح ألبعاد إعجازية مفاتيح غري األجبدية اليت اعتمدناها ، واألجبدية اليت اعتمد

  .. منهاأُخرى ، سنعرض يف الفصل الرابع بعداً 
جانباً من جوانب املعجزة املتعلّقة ) احلكمة املطلقة ( وكنا قد بينا يف النظرية الرابعة 

، من خالل مفتاح جمموع ورود أمساء األنبياء واملرسلني واألمساء القرآنية ، )  ١٩ (بالعدد 
  ..قرآن الكرمي يف ال

وحنن يف هذه النظرية ال نزعم أننا اكتشفنا قانوناً يحيط بالقرآن الكرمي ، وخيضع له 
مي ، حنن نقول هدانا اهللا تعاىل الكتشاف وجه إعجازي حيمله القرآن الكر.. القرآن الكرمي 

ر عنه القوانني ، فالقرآن الكرمي ال خيضع للقوانني ، وإنما تصد ..وحييط به القرآنُ الكرمي 
وهذا يتعلَّق بكونه تبياناً لكلِّ شيٍء ، وليس خاضعاً لقوانني األشياء ، ويتعلَّق بكونه منتمياً 

  .. لعامل األمر ، وليس لعامل اخللق اخلاضع للقوانني



 
أمثلةً رقميةً لألبعاد اإلعجازية اليت نطرحها ، تبين  - إن شاء اهللا تعاىل  - وسنعرض 
لك ذرةً من عقل ، وذرةً من منطق ، وذرةً من حب البحث عن احلقيقة ، أنَّ لكلِّ من مي

من اهللا تعاىل ، وأنه يستحيل على املخلوقات  صياغة القرآن الكرمي ال يمكن أن تكون إالَّ
  ..اإلتيان بنص كالنص القرآين 

يف القرآن الكرمي )  ١٩ (لعدد ده أنَّ احلساسية السلبية جتاه معجزة اإنَّ ما نريد أن نؤكِّ
كما  - عند الكثريين ، سببها جهلهم مبا حيمله القرآن من بيان واضح وضوح الشمس 

وسببها أيضاً ردة الفعل ) .. إحدى الكُبر ( هلذه املعجزة اليت مساها اهللا تعاىل  - سنرى 
  .. يقة اإلعجازية باجتاهات تائهةالعمياء جتاه الذين دفعوا هذه احلق

نتيجة  - أو على األقل عدم االكتراث ذا التدبر  -وحماربة التدبر يف كتاب اهللا تعاىل 
أوهامٍ مفادها أنَّ السابقني قد أجنزوا الفكر اإلسالمي إجنازاً كامالً ، ومل يبقوا لنا إالّ حفظ 

، أدت  إضافة للسببني اللذين ذكرنامها هذه احلرب على تدبر كتاب اهللا تعاىل ،.. ما قيل 
بعيدين عن معجزة هي  - بل الناس مجيعاً -  جعل املسلمني إىل -من مجلة ما أدت إليه  - 

من أكرب املعجزات اليت حيملها القرآن الكرمي للبشرية مجعاء ، كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل 
..  

ت ىل باملؤمنني أن ال تدفعهم ردود األفعال إىل إغماض أعينهم عن الدالالوإنَّ اَأل
وعليهم أن يبحثوا أكثر يف هذه  ..الواضحة وضوح الشمس اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 

  ..الدالالت لتبيينها ، ولتفنيد ما يقف وراء دفع هذه احلقائق باالجتاهات التائهة 
فمن يتوه ، ه بإغماض عينيه عن احلقيقة اليت دفعها اآلخرون باجتاهات تائهةم أن

قد ساهم بنقل هذه احلقيقة من النور إىل  –بذلك  – ة ، يكونسيخدم احلق واحلقيق
الظلمات ، وساهم بترك اآلخرين يقومون بتوظيف هذه احلقيقة كما يريدون دون أن 
يراهم أحد ، ألنهم ينطلقون يف دفعها وتوجيهها من تلك الظلمات اليت متّ نقل احلقيقة 

  ..إليها 



 
بية فكرية إىل النص القرآين التايل الذي يبين لنا لننظر بعمقٍ وتدبرٍ جمرد عن أي عص

  ..، ويبين لنا الغاية من هذه املعجزة ) إحدى الكُبر ( أساس املعجزة اليت مساها اهللا تعاىل 
) $ pκö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ $tΒuρ !$ uΖù=yè y_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# �ωÎ) Zπs3Í× ¯≈ n=tΒ   $ tΒuρ $ uΖ ù=yèy_ öΝ åκ sE£‰Ïã �ωÎ) 

Zπ uΖ÷F Ïù tÏ%©#Ïj9 (#ρã� xÿ x. zÉ) øŠtFó¡uŠÏ9 tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ ÷“tƒuρ tÏ%©! $# (# þθãΖ tΒ# u $YΖ≈ uΚƒÎ)   Ÿω uρ z>$s? ö� tƒ 

tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ   tΑθà)u‹ Ï9 uρ tÏ%©!$# ’ Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚz� £∆ tβρã�Ïÿ≈ s3ø9 $#uρ !# sŒ$tΒ yŠ# u‘r& ª! $# 

# x‹≈pκ Í5 Wξ sWtΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. ‘≅ ÅÒãƒ ª!$# tΒ â !$t±o„ “Ï‰öκ u‰ uρ  tΒ â!$ t±o„ 4 $ tΒuρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖã_ y7 În/ u‘ �ωÎ) uθ èδ 4 
$ tΒuρ }‘Ïδ �ωÎ) 3“ t�ø. ÏŒ Î�|³ t6ù=Ï9 ∩⊂⊇∪ �ξx. Ì� uΚs) ø9 $#uρ ∩⊂⊄∪ È≅ø‹ ©9 $# uρ øŒÎ) t� t/ ÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6�Á9 $# uρ !# sŒÎ) t� xÿ ó™r& ∩⊂⊆∪ 

$ pκ̈ΞÎ) “y‰ ÷nZ} Î� y9ä3ø9 $# ∩⊂∈∪ #\�ƒÉ‹ tΡ Î� |³t6ù=Ïj9 ∩⊂∉∪  yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3ΖÏΒ βr& tΠ£‰ s)tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (  ] املدثر :
٣٧ – ٣٠  [  

 نكر أنَّ سياق الكالم السابق هلذا النصر ملعجزة إحدى ( ال أحد يستطيع أن ياملُصو
$ ( وقوله تعاىل.. يتعلّق بالنار ) غايتها الكُبر من أساسها إىل  tΒuρ !$uΖ ù=yèy_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# �ωÎ) 

Zπ s3Í×̄≈ n=tΒ   (  بسياق الكالم السابق ن تعلّق هذا النصبيي ، ولكن إغماض .. يف هذا النص

$ tΒuρ$ (العينني عن تعلّق العبارة القرآنية  uΖ ù=yèy_ öΝ åκsE £‰Ïã (  بكامل هذا النص هو جحود ،
بالدالالت الواضحة وضوح الشمس اليت حيملها هذا النص من اآلية املصورة ألساس هذه 

pκ$ ( املعجزة ö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³ tã (  ر الغاية من هذه املعجزةإىل آخر آية تصو ،) yϑÏ9 u !$ x© 

óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρr& t� ¨zr' tGtƒ ( ..  
ولكن اَهللا تعاىل يقول .. يتحدثُ يف سياقِ هذه اآليات عن النارِ  حنن نعلم أنَّ اَهللا تعاىل

 :) $ tΒuρ $ uΖ ù=yèy_ öΝ åκ sE£‰Ïã �ω Î) ....... (  ْقُلي لَم هوأن ، ) ّم إاللناهع؟ ) وما ج .. هفَبِقول



 

$ tΒuρ$ (تعاىل  uΖù= yèy_ öΝåκ sE£‰ Ïã �ωÎ) ....... (  على اجلانبِ العددي ويف هذا .. ...تأكيد

$ (: النص نرى أنَّ اَهللا تعاىل يقولُ  tΒuρ $ uΖù=yè y_ öΝåκ sE£‰ Ïã �ω Î) ....... :  

١ –  Zπ uΖ ÷FÏù )  tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿx. (  .. ذا العدد واليت حيملها كتاب اهللا فاملعجزة املتعلّقة
ول القرآن الكرمي تعاىل ، تضع الكافرين أمام اختبارٍ حقيقي لرياجعوا أنفسهم مبصداقية نز

  ..من عند اهللا تعاىل 
٢ – ) zÉ) øŠtFó¡uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 من خالل املعجزة اليت هو  - فهذا العدد ..  ) #$

حيمل حيثيات اليقني للذين أُوتوا الكتاب مبصداقية نزول القرآن الكرمي من عند  -أساسها 
  ..اهللا تعاىل 
٣ – ) yŠ# yŠ÷“tƒuρ tÏ%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u $ YΖ≈ uΚƒÎ)   (  .. ًا  - وحيمل أيضا عرب املعجزة املرتبط- 

  .. حيثيات زيادة اإلميان حىت للذين يؤمنون مبصداقية نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل
 ٤ – ) Ÿω uρ z>$s?ö� tƒ tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ   (  .. ًعرب - وحيمل أيضا 

حيثيات إبعاد الريب والشك يف مصداقية نزول القرآن الكرمي من عند  - املعجزة املرتبط ا 
  ..اهللا تعاىل ، وذلك يف نفوس الذين أُوتوا الكتاب واملؤمنني 

٥ – ) tΑθà) u‹ Ï9uρ tÏ%©!$# ’Îû ΝÍκ Í5θè=è% ÖÚ z�£∆ tβρã� Ïÿ≈s3ø9 $# uρ !# sŒ$tΒ yŠ# u‘r& ª! $# # x‹≈pκ Í5 Wξ sWtΒ 4 ( .. 
املنافقني والكافرين الذين ال تتجه نفوسهم حنو نور  - عرب املعجزة املرتبط ا  -وحيمل 

  ..احلق إىل التساؤل عن املُراد ذه املسألة 
٦ –  ) y7 Ï9≡x‹ x. ‘≅ ÅÒ ãƒ ª!$# tΒ â!$ t±o„ “Ï‰öκ u‰ uρ tΒ â !$t± o„ 4 (   .. ن لنا أنَّ هذه املعجزةبيي

.. من يتعامى عن احلق ، أو يدفع هذا احلق باتجاهات تائهة ، يضلُّ يف النظر إليها 
  ..ويهتدي يف النظر إليها من جيعل احلق مراده وغايته 



 

٧ - ) $tΒuρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖ ã_ y7 În/ u‘ �ω Î) uθèδ 4 ( ..  ن لنابينه  -يبيأنّ  - من مجلة ما ي
جنولتصمعجزات اهللا تعاىل اليت ي ديق قرآنه الكرمي ، ال يعلم حدودها إالّ دها لتبيني احلق

  ..فسياق الكالم احمليط ذه العبارة يؤدي إىل هذا املذهب من التفسري .. اهللا تعاىل
٨ – ) $ tΒuρ }‘ Ïδ �ωÎ) 3“t� ø.ÏŒ Î� |³t6 ù=Ï9 (  .. ، ن لنا أنّ هذه املعجزة هي ذكرى للبشربيي

وإنّ اجلزم .. لذي حيمله القرآن الكرمي ألنهم يستطيعون رؤيتها ، ورؤية عظمة اإلعجاز ا
يف هذه العبارة القرآنية تتعلّق بالنار ،  ) Ïδ‘{ (إىل أنّ كلمة  -كما تذهب التفاسري  - 

فكيف تكون جهنم .. يتعارض مع كون بعض البشر ال يؤمنون أصالً باآلخرة وجبهنم 
  ..بوجودها أصالً  ذكرى يف احلياة الدنيا جلميع البشر ، وبعض البشر ال يؤمنون

٩ - ) �ξx. Ì� uΚs) ø9 $#uρ ∩⊂⊄∪ È≅ ø‹ ©9 $#uρ øŒÎ) t� t/÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6 �Á9 $#uρ !# sŒÎ) t� xÿ ó™r& ∩⊂⊆∪ $ pκ̈ΞÎ) “y‰ ÷nZ} Î� y9ä3ø9 $# 

يبين لنا قَسماً عظيماً من اهللا تعاىل على أنّ هذه املعجزة هي إحدى أكرب املعجزات ..  )
  ..اليت حيملها القرآن الكرمي 

١٠ - ) # \�ƒÉ‹ tΡ Î�|³ t6ù=Ïj9 ∩⊂∉∪  yϑÏ9 u !$x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s)tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (  .. ن لنا أنّ هذهبيي
املعجزة الكُربى مبا حتمله من دالالت وبراهني يف القرآن الكرمي ، هي نذير للبشرية مجعاء ، 

ويبين لنا أنَّ هذه .. عاء ألنّ أساسها العددي لغةٌ عامليةٌ تتساوى يف إدراكها البشرية مج
املعجزة دافع للبشر للتقدم إمياناً يف تصديق كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل يتأخرون يف عدم 

  ..تصديقه 
$ (ق بقوله تعاىل فهذه األمور اليت تتعلَّ tΒuρ $ uΖù=yè y_ öΝ åκ sE£‰Ïã �ωÎ) (  عجزةهي دليلٌ على م

 رإدراكُها الكاف عضي ، ةعددي هذه املعجزةُ وبني عليه نرهبالذي ت احلق يف اختبارٍ بني
Zπ (: الباطلِ املناقضِ له ، وإالّ كيف نفْهم قَولَه تعاىل  uΖ÷F Ïù tÏ%©#Ïj9 (#ρã� xÿ x. (  .. هذا أليس

منوا إمياناً ، دليالً على معجِزة عددية ، يزيد إدراكُها الذين أوتوا الكتاب يقيناً ، والذين آ
 (: ويمنع دخولَ الريبِ إىل نفوسهم ، وإالّ كيف يمكننا أنْ نفهم قَولَ اِهللا تعاىل 



 

zÉ) øŠtFó¡ uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ÷“tƒ uρ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u $YΖ≈ uΚƒÎ)   Ÿω uρ z>$s?ö� tƒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ   ( ..  

‘{ tΒuρ$ (: ثُم أليس يف قوله تعاىل ..  Ïδ �ωÎ) 3“t� ø. ÏŒ Î� |³t6 ù=Ï9 (  تعاىل هويف قول :) $ pκ ¨ΞÎ) 

“y‰ ÷nZ} Î� y9ä3ø9 $# ∩⊂∈∪  # \�ƒÉ‹ tΡ Î� |³t6 ù=Ïj9 ∩⊂∉∪ yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s)tG tƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (  ٌيللد ،
عجزةٌ لها مهِم ؟ على أناتأديانِهم وقومي لَفختكلِّ البشرِ على م ..... مثّ كيف يكونُ قولُه

$ (تعاىل  tΒuρ }‘ Ïδ �ω Î) 3“ t�ø. ÏŒ Î� |³t6 ù=Ï9 (  من البشرِ ال أنّ الكثريين اً بالنارِ ، وحنن نعلمخاص
  ..يعتقدونَ بالنارِ وال باآلخرة أصالً ؟ 

يف كتاب اهللا تعاىل رد ذكرِه كعدد مثل )  ١٩( وحنن مل نبحث عن معجزة العدد .. 
حنن بِبحثنا هذا إنما استجبنا للبيان اإلهلي .. املسألة ليست كذلك .. باقي األعداد 

كأي )  ١٩( ويف سورة املدثِّر مل يذكَر العدد ... يف سورة املدثِّر  –كما رأينا  –الصريح 
$ (: عاىل عدد دون تعلّقٍ مبعجزة ، فقولُه ت tΒuρ $uΖ ù=yèy_ öΝ åκ sE£‰Ïã �ωÎ) ....... (  يدلُّ على

خصوصية جعلِ هذا العدد يف بنية إعجازية ، من أجل ما تبينه العبارات التالية هلذه العبارة 
  ..، كما رأينا 

)  ١٩ (أساسها العدد  -يف كتاب اهللا تعاىل  - ونقول ملن ينكر وجود معجزة عددية 
مل حيمل القرآن  إذاستطيع أن تدرك دالالت هذا النص القرآين إدراكاً سليماً ، كيف ت.. 

  ..، كما يؤكِّد اهللا تعاىل بصريح العبارة )  ١٩ (الكرمي معجزة عددية أساسها العدد 
 ر ، لنرى بأمجداً من جوانب معجزة إحدى الكُب جاه رؤية جانبٍ هامولنبحر اآلن بات

ولنرى كيف أنه لو .. حيملها القرآن الكرمي )  ١٩ (رياضيةً تتعلّق بالعدد أعيننا معجزةً 
متّت إزاحة الستار عن هذه املعجزة يف األجيال األوىل مللكنا مفاتيح يف إدراك بعض 
جوانب دالالت القرآن الكرمي ، ستغير بالتأكيد يف وجهة الدعوة إىل اهللا تعاىل ، عرب منهجٍ 

  ..لكذب واخلداع رياضي ال يعرف ا



 
، هو اآليةُ األوىل يف كتابِ اِهللا تعاىل ، وهي )  ١٩( معلوم أنّ مفتاح معجزة العدد .. 

 :) ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9 حرفاً )  ١٩( فهذه اآليةُ مكونةٌ من ...  ] ١: الفاحتة [   ) #$
  ) ..  ١٩( علُّقها بالعدد ، ومكونةٌ من أربعِ كلمات ، كلُّ كلمة منها هلا ت

( ، من املرورِ من اآليـة  )  ١٩( ومن جهة أُخرى ال بد للدخولِ إىل معجزة العدد .. 
٣٠  ( إىل اآلية )املدثر )  ٣٧ رى .. يف سورةالذي ت هو الباب الكرمية هذه اآليات فنص

ÉΟ (: عجزة هو اآليةُ الكرمية منه هذه املعجزةُ واهلدف منها ، ومفتاح بابِ هذه امل ó¡ Î0 «! $# 

Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $# (  ..  
 .. هذا النصل نةاملُكو لحروفة لم العددييولذلك لنحسب الق :  
) æt=n�öκp$ @Î¡óèyπs ãt³|�u  (  =١١٤  

) $tΒuρ !$ uΖ ù=yèy_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# �ω Î) Zπs3 Í×̄≈ n=tΒ   $ tΒuρ $uΖ ù=yè y_ öΝ åκ sE£‰ Ïã �ωÎ) Zπ uΖ ÷FÏù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿx. 

zÉ) øŠtFó¡ uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ÷“tƒ uρ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u $YΖ≈ uΚƒÎ)   Ÿω uρ z>$s?ö� tƒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ   tΑθà) u‹Ï9 uρ tÏ%©!$# ’ Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚ z�£∆ tβρã�Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘r& ª! $# # x‹≈ pκÍ5 WξsW tΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. 

‘≅ ÅÒãƒ ª! $# tΒ â!$ t±o„ “Ï‰ öκu‰ uρ tΒ â!$ t±o„ 4 $tΒuρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖ ã_ y7 În/ u‘ �ωÎ) uθèδ 4 $ tΒuρ }‘Ïδ �ω Î) 3“t� ø. ÏŒ 

9Ï=ù6t³|�Î (   =١٥٢٦   

) .xξ� ρu#$9ø)sΚu�Ì (  =٤٧   

) ρu#$9©‹ø≅È )ÎŒø &rŠ÷/t�t (  =٦٨   

) ρu#$9Á�6öxË )ÎŒs#! &r™óÿx�t (  =١١٣   

) )ÎΞ¨κp$ }Zn÷‰y“ #$9ø3ä9y�Î (  =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 .. 

٢١٨٥=  ١٦٠+٧٧+٨٠+١١٣+٦٨+٤٧+١٥٢٦+١١٤  
  :دونَ زيادة أو نقصان )  ١٩( القيمةُ من املضاعفات التامة للعدد  هذه.. 

  .. ؟   ١١٥،،  ١٩: فما مها العددان .....      ١١٥×  ١٩=  ٢١٨٥ 
هو أساس املعجزة ، ومفتاحها ، وهو جمموع حروف اآلية الكرميـة  )  ١٩( العدد .. 

 فتاح املعجزة0 (: مÎ¡óΟÉ #$!« #$9�§q÷Ηu≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (  .....  والعـدد )هـو القيمـةُ   )  ١١٥

  .. ١١٥=  ) 0Î¡óΟÉ #$!« #$9�§q÷Ηu≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (: العدديةُ لحروف هذه اآلية الكرمية 
يتعلّقان تعلّقاً كامالً مبفتاحِ هذه املعجزة ، وهو اآليةُ )  ١١٥( ، )  ١٩( فالعددان .. 

ÉΟ (األوىل يف كتابِ اِهللا تعاىل  ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 هـو  )  ١٩( حيث العـدد  ..  ) #$
وجداؤمها ... هو جمموع القيمِ العددية هلذه احلروف )  ١١٥( جمموع حروفها ، والعدد 

يتعلّق بالنص املُصور للباب الذي ترى منه هذه املُعجزة ، وهو اآليات اليت رأيناها يف سورة 
 –، حيثُ القيمةُ العدديةُ حلروف هذا الـنص  )  ٣٧( إىل اآلية )  ٣٠( املدثِّر ، من اآلية 

     .. ٢١٨٥=  ١١٥×  ١٩:  هي  –كما رأينا 
الذي هو الباب الذي ترى منـه هـذه املعجـزةُ    ( القيمةُ العدديةُ هلذا النص .. إذاً .. 

ÉΟ (: روف اآلية هذه القيمةُ العددية ، تساوي جِداَء جمموعِ ح) .. واهلدف منها  ó¡ Î0 «! $# 

Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9   .. يف القيمة العددية هلا  –اليت هي مفتاح هذه الباب  – ) #$
 ..  ها من جهـةفتاحوبني م ، من جهة ةً بني بابِ هذه املُعجزةالعالقةُ جلي وهنا تظهر
يف كتابِ اِهللا  ) ١٩( العدد  ومن هذا الباب مبا حيملُ من دالالت تؤكِّد معجزةَ.. أُخرى 

  ..تعاىل ، وذا املفتاح ، نستطيع الدخولَ إىل معجزة إحدى الكُبر 



 
ولو عدنا إىل اآلية الكرمية يف بداية النص املُصور لبابِ هذه املعجزة ، وهي اآلية اليت .. 

 ةَ من مضاعفاتا العدديهاملعجزة ، لرأينا قيمت أساس رصوومطابقةً متاماً  ) ١٩( العدد ت ،
  ..لعدد سورِ القرآن الكرمي 
) æt=n�öκp$ @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 [  ،
 ، كونه ال ريب فيه ، لرأينا أنَّ قيمتها واملصورة جلوهر متيز كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي

  ..العددية مساويةٌ متاماً لعدد سور القرآن الكرمي 
 ) Œs≡9Ï7y #$9ø6ÅGt≈=Ü ωŸ ‘uƒ÷=| ¡ ùÏ‹µÏ ¡ (  ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٢: البقرة  

… (: ولو أخذنا العبارة القرآنية ..  çµ ¯Ρ Î) uρ ë=≈ tG Å3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã (  ] ٤١: فصلت [  رة ، واملصـو

y7 (: ، وكذلك العبارة القرآنيـة  ) القرآن الكرمي ( لكتابِ اِهللا تعاىل  Ï9≡ sŒ â� ö∆ r& «! $# ÿ… ã& s! t“Ρ r& 

óΟ ä3 ö‹ s9 Î) 4 (   ] سـور   ] ٥: الطالق ةَ لكلٍّ منهما مساويةٌ متاماً لعددلرأينا أنَّ القيمةَ العددي ،
  ..القرآن الكرمي 
) ρu)ÎΡ¯µç… 9s3ÅGt≈=ë ãt“Ìƒ“Ö (  ]٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٤١: لت فص  

) Œs≡9Ï7y &r∆ö�â #$!« &rΡ“t!s&ã…ÿ )Î9s‹ö3äΟó 4 (   ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٥: الطالق  
لو أخذنا الفواتح النورانيةَ ، مع حذف املُكرر ، وحسبنا قيمتها العدديةَ ..... اآلن .. 

  : ) ١٩×  ١٩( : أي ..  جِداَء أساسِ هذه املُعجزة يف نفِْسه: ، لوجدناها 
 ) $Ο !9# (  =٧  ،،) üÈýϑ!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  
رة لإىل العبارات املصو قَولو نظرنا داخل هذا النصقسم به سم اهللا تعاىل ، الذي ي

 إلثبات معجزة إحدى الكُبر يف كتابه الكرمي ، لرأينا أنّ جمموع القيم العددية حلروف هذه
!ª $ (ضعفاً موع القيم العددية للحروف املكونة لكلمة )  ١٩ (العبارات يساوي متاماً  $# 

  ..جلّ جالله   )
) .xξ� ρu#$9ø)sΚu�Ì ∪⊄⊂∩ ρu#$9©‹ø≅È )ÎŒø &rŠ÷/t�t ∪⊂⊂∩ ρu#$9Á�6öxË )ÎŒs#! &r™óÿx�t (  =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

) #$!ª $ (   =١٢  
 إىل العبارات املصورة لتعلّق هذه املعجزة بالبشرية ولو نظرنا داخل هذا النص القرآين

كافّة كتذكري وإنذار وحيثيات تقدم وتأخر ، لرأينا أنّ جمموع القيم العددية حلروف هذه 
$ (العبارات يرتبط بالوجه اإلعجازي  pκö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³ tã  (  ..  

) ρuΒt$ δÏ‘} )Îω� ŒÏ.ø�t“3 9Ï=ù6t³|�Î  (  =١٠٥  

) Ρt‹Éƒ�\# 9jÏ=ù6t³|�Î (  =٧٧   

 ) 9Ïϑy ©x$!u ΒÏΖ3äΟó &rβ ƒtGt)s‰£Πt &rρ÷ ƒtGt'rz¨�t (  =١٦٠   
 ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ =١٦٠+ ٧٧+  ١٠٥  

، توصلت إىل قانون )  ١٩( من باب هذه املُعجزة ، ومبفتاحها الذي سره العدد ..... 
أنَّ النصوص القرآنيةَ املتكاملةَ يف : ، مفاده حيملُه القرآنُ الكرمي يف كُلِّ حرف من حروفه 



 
 نها محلروف ةمِ العددييالق جموعكُونُ ممتباعدةً ، ي املعىن والدالالت ، وإن كانت

  ..دونَ زيادة أو نقصان )  ١٩( املُضاعفات التامة للعدد 
  ..ه ولنأخذ أمثلةً من كتاب اهللا تعاىل تؤكّد صحةَ ما نذهب إلي

 لَةً يف موضوعِ الرساالتسألةً كامم رصوت تتالياتم آيات املائدة مخس يف سورة
   ..السماوية الثالث ، ورحلة منهجِ اِهللا تعاىل بينها 

) * ô‰s) s9 uρ x‹ yzr& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) $uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟ ßγ÷Ψ ÏΒ óo_ øO$# u� |³tã $Y7‹ É)tΡ ( tΑ$s%uρ ª! $# ’ ÎoΤ Î) 

öΝ à6yètΒ ( ÷È⌡s9 ãΝçFôϑs% r& nο 4θn=¢Á9 $# ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# Ν çGΨ tΒ# uuρ ’Í? ß™ã� Î/ öΝ èδθßϑè? ö‘¨“tã uρ ãΝçGôÊ t� ø%r&uρ 

©! $# $ ·Êö� s% $ YΖ|¡ ym ¨β t� ÏeÿŸ2 c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹y™ öΝà6̈Ζ n=Åz÷Š_{uρ ;M≈̈Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγ ÏFøtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# 4 yϑsù t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ š� Ï9≡sŒ öΝà6ΨÏΒ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê u !#uθ y™ È≅‹ Î6¡¡9 =  ] ١٢: املائدة  [ ) #$
١٥١٦   
) $yϑÎ6 sù Ν ÍκÅÕ ø)tΡ öΝ ßγ s)≈sV‹ ÏiΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9 $oΨ ù=yè y_uρ öΝ ßγt/θè=è% Zπu‹ Å¡≈ s% ( šχθèùÌh� ptä† zΟ Î=x6ø9 $# tã 

Ïµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β   (#θÝ¡nΣuρ $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Ïj.èŒ  ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü s? 4’ n?tã 7π oΨÍ← !%s{ öΝ åκ÷] ÏiΒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ ( 
ùs$$ãô#ß ãt]÷κåΝö ρu#$¹ôÿxxô 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ=� #$9øϑßsó¡ÅΖÏš (  ] ١٠١١=  ] ١٣: املائدة   

) š∅ ÏΒuρ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) #“t�≈ |Á tΡ $ tΡõ‹ yzr& óΟ ßγ s)≈sWŠÏΒ (#θÝ¡oΨ sù $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Åe2 èŒ ÏµÎ/ 

$ oΨ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγoΨ ÷� t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u !$ŸÒ øót7 ø9 $#uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 |’ôθ y™uρ ÞΟ ßγã⁄ Îm6t⊥ ãƒ ª!$# $ yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 

ƒtÁóΨoèãθχš ( ]  ٧٧٩ = ] ١٤: املائدة   
) Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# ô‰s% öΝà2 u!$ y_ $ oΨä9θß™ u‘ Ú Îit7 ãƒ öΝ ä3s9 # Z��ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθàÿ øƒéB zÏΒ É=≈tGÅ6ø9 $# (#θàÿ÷ètƒ uρ ∅ tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰s% Ν à2 u!%ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ 

Β•7ÎÑ ( ]  ٦٣٠ = ] ١٥: املائدة   



 

) “Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅tΒ yì t7©? $# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈n=¡¡9 $# Ν ßγã_ Ì�÷‚ ãƒuρ zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# † n<Î) 

#$9Ψ–θ‘Í /Î*ÎŒøΡÏµÏ ρuƒtγô‰ÏƒγÎΟó )Î<n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5 (  ] ٥٤٨ = ] ١٦: املائدة    
 .. جموعاً متعلّقاً مبعجزةنُ مكَوي ، الكاملة هذه املسألة نص حروفةُ لالعددي القيم

  .. ، دون زيادة أو نقصان )  ١٩( أي من املضاعفات التامة للعدد .. إحدى الكُبر 
٢٣٦×  ١٩=  ٤٤٨٤=  ٥٤٨+  ٦٣٠+  ٧٧٩+  ١٠١١+  ١٥١٦  

املسألة الكاملة ، لو نظرنا إىل اآلية األوىل والثانية فيها ، لرأينامها مسألةً يف هذه .. 
كاملةً ، ترتبطُ برحلة بين إسرائيلَ مع الرسالة السماوية األوىل من الرساالت الثالث ، هذا 

  ..التكاملُ تصدقُه معجزةُ إحدى الكُبر 
) * ô‰s) s9 uρ x‹ yzr& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) $uΖ ÷W yèt/ uρ ÞΟ ßγ÷Ψ ÏΒ óo_ øO$# u� |³tã $Y7‹ É)tΡ ( tΑ$s%uρ ª! $# ’ ÎoΤ Î) 

öΝ à6yètΒ ( ÷È⌡s9 ãΝçFôϑs% r& nο 4θn=¢Á9 $# ãΝ çF÷� s?#u uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# Ν çGΨ tΒ# uuρ ’Í? ß™ã� Î/ öΝ èδθßϑè? ö‘¨“tã uρ ãΝçGôÊ t� ø%r&uρ 

©! $# $ ·Êö� s% $ YΖ|¡ ym ¨β t� ÏeÿŸ2 c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹y™ öΝà6̈Ζ n=Åz÷Š_{uρ ;M≈̈Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγ ÏFøtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# 4 yϑ sù t� xÿ Ÿ2 y‰ ÷èt/ š� Ï9≡sŒ öΝà6ΨÏΒ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê u !#uθ y™ È≅‹ Î6¡¡9  = ] ١٢: املائدة  [ ) #$
١٥١٦   
) $yϑÎ6 sù Ν ÍκÅÕ ø)tΡ öΝ ßγ s)≈sV‹ ÏiΒ öΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9 $oΨ ù=yè y_uρ öΝ ßγt/θè=è% Zπu‹ Å¡≈ s% ( šχθèùÌh� ptä† zΟ Î=x6ø9 $# tã 

Ïµ ÏèÅÊ# uθ ¨Β   (#θÝ¡nΣuρ $ yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Ïj.èŒ  ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü s? 4’ n?tã 7π oΨÍ← !%s{ öΝ åκ÷] ÏiΒ �ωÎ) Wξ‹ Î=s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ ( 
ùs$$ãô#ß ãt]÷κåΝö ρu#$¹ôÿxxô 4 )Îβ ̈#$!© †ätÏ=� #$9øϑßsó¡ÅΖÏš (  ] ١٠١١ = ] ١٣: املائدة   

٧×  ١٩×  ١٩=  ٢٥٢٧=  ١٠١١+  ١٥١٦  
ولو نظرنا إىل اآلية الثالثة يف هذا النص لرأينا مسألةً كاملةً ، تتعلّق برحلة الذين قالوا .. 

لسماوية الثانية ، من بني الرساالت الثالث ، وتصدق هذا التكاملَ إنا نصارى مع الرسالة ا
  ..أيضاً معجزةُ إحدى الكُبر 



 

) š∅ÏΒuρ šÏ%©! $# (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) #“t�≈ |Á tΡ $tΡ õ‹ yzr& óΟßγ s)≈ sWŠÏΒ (#θÝ¡oΨ sù $yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρã� Åe2 èŒ  ÏµÎ/ 

$ oΨ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγoΨ ÷� t/ nοuρ# y‰ yèø9 $# u !$ŸÒ øót7 ø9 $#uρ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 |’ôθ y™uρ ÞΟ ßγã⁄ Îm6t⊥ ãƒ ª!$# $ yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 

ƒtÁóΨoèãθχš ( ]  ٧٧٩=  ] ١٤: املائدة   
٤١×  ١٩=  ٧٧٩   

ولو نظرنا إىل اآليتني الرابعة واخلامسة يف هذا النص ، لرأينامها تصوران حقيقةَ منهجِ .. 
ب من البشرية مجعاء اتباع نورِه للخروجِ من الظلمات إىل النور الرسالة اخلاتمة ، وأنه يطلَ

  .. ومعجزةُ إحدى الكُبر تصدق هذا التكامل .. 
) Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# ô‰s% öΝà2 u!$ y_ $ oΨä9θß™ u‘ Ú Îit7 ãƒ öΝ ä3s9 # Z��ÏW Ÿ2 $ £ϑÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθàÿ øƒéB zÏΒ É=≈tGÅ6ø9 $# (#θàÿ÷ètƒ uρ ∅ tã 9��ÏVŸ2 4 ô‰s% Ν à2 u!%ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ 

Β•7ÎÑ ( ]  ٦٣٠=  ] ١٥: املائدة   
) “Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅tΒ yì t7©? $# … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈n=¡¡9 $# Ν ßγã_ Ì�÷‚ ãƒuρ zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# † n<Î) 

#$9Ψ–θ‘Í /Î*ÎŒøΡÏµÏ ρuƒtγô‰ÏƒγÎΟó )Î<n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5 (  ]٥٤٨ = ] ١٦: ائدة امل    
٦٢×  ١٩=  ١١٧٨=  ٥٤٨+  ٦٣٠  

θàÿ# (وعلى سبيلِ املثالِ يف اآلية الرابعة من هذا النص نرى كلمة ..  ÷ètƒ uρ (  مرست
فهلْ من املمكن أن نتصور .. بزيادة ألف يف نِهايتها ، مبا خيالف القواعد اليت اعتدنا عليها 

املستحيل ، ألنّ ذلك يؤدي إىل اختاللِ امليزان املطلقِ يف طبعاً من .. حذف هذا احلرف ؟ 
  ..القرآن الكرمي ، والذي نرى جانباً منه 
$         $         $  

ولننظر إىل النص القرآين التايل من سورة البقرة ، الذي يصور مسألة كاملة حول جدال 
د والكفر واحملاججة وانتهاًء باإلميان البشر وسؤاهلم عن مسألة إحياء املوتى ، ابتداًء باجلحو

  ..والسؤال عن الكيفية 



 

) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©!$# ¢l !%tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?# u ª! $# š� ù=ßϑø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) }‘ În/u‘ 

”Ï%©!$#  Ç‘ósãƒ àM‹ Ïϑãƒuρ tΑ$ s% O$ tΡ r&  Äóré& àM‹ ÏΒé&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î)  χÎ*sù ©! $# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ 

zÏΒ É−Î� ô³yϑø9 $# ÏN ù'sù $ pκÍ5 zÏΒ É> Ì�øóyϑø9 $# |M Îγ ç6sù “Ï%©!$# t� xÿ x. 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈©à9 $# (  ]

   ١٠٠٧=  ] ٢٥٨: البقرة 
) ÷ρ r& “É‹ ©9 $%x. §� tΒ 4’ n?tã 7π tƒö� s% }‘Éδ uρ îπ tƒÍρ%s{ 4’ n? tã $ yγÏ©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷èt/ 

$ yγÏ? öθtΒ ( çµ s?$tΒr' sù ª! $# sπs�($ ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO …çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7s9 $·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( 
tΑ$ s% ≅ t/ |M÷V Î7©9 sπ s�($ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/# u�Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tF tƒ ( ö�ÝàΡ $# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$ yϑÏm 

š� n=yèôf uΖ Ï9uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡õ3 tΡ $ Vϑós s9 4 
ùs=nϑ£$ ?s7t¨š 9sµç… %s$Αt &rãô=nΝã &rβ ̈#$!© ãt?n’4 2à≅eÈ «xó& %s‰Ïƒ�Ö (  ]  ١٧٦٩ = ] ٢٥٩: البقرة   

) øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡÍ‘r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’ tAöθ yϑø9$# ( tΑ$s% öΝ s9 uρr& ÏΒ÷σè? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ 

£Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 É<ù=s% ( tΑ$s% õ‹ã‚ sù Zπyè t/ ö‘r& z ÏiΒ Î� ö� ©Ü9$# £èδ ÷� ÝÇsù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ ÷] ÏiΒ 

_ã“÷[# OèΟ¢ #$Š÷ããγß£ ƒt'ù?Ï�Ψo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ ̈#$!© ãt•Íƒ“î my3ÅΛ× (  ] ١٠٦٢=  ] ٢٦٠: البقرة    
هذه املسألةُ الكاملةُ يف ظاهرِ صياغَتها اللغوية ، واليت تصور لنا مسألةً تتعلّق بإحياِء .. 
ددية لحروفها يؤكِّد أنها مسألةٌ كاملة ، أي من املضاعفات مجموع القيمِ الع... املوتى 

  :دون زيادة أو نقصان )  ١٩( التامة للعدد 
٣٨٣٨=  ١٠٦٢+  ١٧٦٩+  ١٠٠٧  

٢٠٢×  ١٩=  ٣٨٣٨  
لو نظرنا إىل هذه املسألة .. ولكن .. قد يتبادر إىل الذِّهنِ أنها مجرد مصادفة .. 

لرأيناها م نةً من مسألتني كاملتني الكاملةكو ..  



 
املسألة األوىل هي اآليةُ األوىل لوحدها ، فاملُحاجِج فيها كافر وهدفُه ليس البحثَ عن 

  : حقيقة ، إنما هو كافر بإحياِء اهللا تعاىل للموتى ، ولذلك فهي لوحدها مسألةٌ كاملة 
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©!$# ¢l !%tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?# u ª! $# š� ù=ßϑø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) }‘ În/u‘ 

”Ï%©!$#  Ç‘ósãƒ àM‹ Ïϑãƒuρ tΑ$ s% O$ tΡ r&  Äóré& àM‹ ÏΒé&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î)  χÎ*sù ©! $# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ 

zÏΒ É−Î� ô³yϑø9 $# ÏN ù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É> Ì� øóyϑø9 $# |M Îγç6 sù “Ï%©!$# t� xÿ x. 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (   ]

  ٥٣×  ١٩=   ١٠٠٧=    ] ٢٥٨: البقرة 
واملسألة الثانية هي جمموع اآليتني الثانية والثالثة يف هذا النص ، فاالستفسار عن .. 

إحياء املوتى فيهما هدفُه البحثُ عن كيفية إحياِء املوتى ، والسائالن فيهما مؤمنان ، 
ذلك ، وما يسأالن عنه هو كيفية إحياء ومقران بإحياِء اهللا تعاىل للموتى ، وال يشكّان يف 

  ..لذلك نرى أنّ جمموع القيمِ العددية هلما مسألةٌ كاملة .. املوتى 
) ÷ρ r& “É‹ ©9 $%x. §� tΒ 4’ n?tã 7π tƒö� s% }‘Éδ uρ îπ tƒÍρ%s{ 4’ n? tã $ yγÏ©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª! $# y‰ ÷èt/ 

$ yγÏ? öθtΒ ( çµ s?$tΒr' sù ª! $# sπs�($ ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO …çµ sVyèt/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7s9 $·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ ( 
tΑ$ s% ≅ t/ |M÷V Î7©9 sπ s�($ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š�ÏΒ$yèsÛ š�Î/# u�Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tF tƒ ( ö�ÝàΡ $# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$ yϑÏm 

š� n=yèôf uΖ Ï9uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡õ3 tΡ $ Vϑós s9 4 
ùs=nϑ£$ ?s7t¨š 9sµç… %s$Αt &rãô=nΝã &rβ ̈#$!© ãt?n’4 2à≅eÈ «xó& %s‰Ïƒ�Ö (  ]  ١٧٦٩=  ] ٢٥٩: البقرة   

) øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡÍ‘r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’ tAöθ yϑø9$# ( tΑ$s% öΝ s9 uρr& ÏΒ÷σè? ( tΑ$s% 4’ n?t/ Å3≈ s9 uρ 

£Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 É<ù=s% ( tΑ$s% õ‹ã‚ sù Zπyè t/ ö‘r& z ÏiΒ Î� ö� ©Ü9$# £èδ ÷� ÝÇsù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ ÷] ÏiΒ 

_ã“÷[# OèΟ¢ #$Š÷ããγß£ ƒt'ù?Ï�Ψo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ ̈#$!© ãt•Íƒ“î my3ÅΛ× (  ] ١٠٦٢=  ] ٢٦٠: البقرة    
١٤٩×  ١٩=  ٢٨٣١=  ١٠٦٢+  ١٧٦٩   



 
ولو نظرنا يف اآلية األوىل لوحدها ، اليت هي لوحدها مسألة كاملة ، لرأيناها مكَونةً .. 

  ..كاملتني ، تصدق تكاملَ كلٍّ منهما معجزةُ إحدى الكُبر من مسألتني 
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) “Ï%©!$# ¢l !%tn zΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ Îû ÿÏµÎn/ u‘ ÷βr& çµ9 s?# u ª! $# š� ù=ßϑø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) }‘ În/u‘ 

#$!©%Ï” ƒãsó‘Ç ρuƒãϑÏ‹Mà %s$Αt &rΡt$O &éróÄ ρu&éΒÏ‹Mà ( (  =٢٥×  ١٩=  ٤٧٥    
) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î)  χÎ*sù ©! $# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ z ÏΒ É−Î� ô³yϑø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z ÏΒ É> Ì� øóyϑø9 $# |M Îγç6 sù 

#$!©%Ï“ .xÿx�t 3 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏt (  =٢٨×  ١٩=  ٥٣٢    
ن أسلوبِ حماججته ، وذلك باالنتقال فَفي املسألة الثانية ، غير إبراهيم عليه السالم م.. 

من احملاججة بإحياِء املوتى يف املسألة األوىل ، إىل احملاججة بالشمسِ وإتيانِها يف املسألة 
ولذلك نرى أنه عند هذا التغيري يف أسلوب املخاطبة ، حيث بدأَ حد جديد يف .. الثانية 

ى مسألةً جديدةً يف معيارِ معجزة إحدى نر.. عند هذا احلد اجلديد .. املعىن والداللة 
  ..الكُبر 
(øŒÎ (: ولو نظرنا إىل قَولِ إبراهيم عليه السالم ، يف اآلية الثالثة من هذا النص ..  uρ tΑ$s% 

ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Éb> u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tA öθyϑø9 ، لرأيناه استفساراً عن مسألة نتجت عن قولِ  ) ) #$

$tΑ$s% O (: جه ، يف اآلية األوىل من هذا النص الذي حا tΡr& Äóré& àM‹ÏΒé& uρ ( (  .. ولذلك نرى
أنّ معجزةَ إحدى الكُبر تصدق تكاملَ هاتني العبارتني القرآنيتني ، كوما ضمن إطار 

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

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



 
وما يمعن يف اإلعجازِ ويثبت أنّ .. أعتقد أنّ احتمالَ املصادفة بات بعيداً جِداً جداً .. 

 كلمة روداِهللا تعاىل ، هو و نبأمرٍ م الكرميِ توقيفي القرآن رسم) Ο↵Ïδ≡t� ö/ Î) (  يف هذا
وأنّ كلمةَ العظامِ يف .. النص أربع مرات ، دونَ حرف ياء ، كونَ النص من سورة البقرة 

اآلية الثانية من النص أتت على غريِ العادة ، أي بوجود حرف ألف بني حريف الظاء وامليم 
) Θ$sà Ïèø9 فهل من املمكن .. بناًء على هذا الرسم  وطبيعي أنّ القيم العددية حمسوبةٌ..  ) #$

/Ο↵Ïδ≡t�ö (أن نتصور إضافةَ حرف ياٍء إىل كلمة  Î) (  حرف يف هذه املواضع ، أو حذف

Θ$sà (األلف من كلمة  Ïèø9 وهكذا نرى كيف أنَّ الرسم القرآينَّ توقيفي من ..... ؟  ) #$
  ..نراها ليست مصادفةً أبداً عند اهللا تعاىل ، وأنَّ احلقائق العدديةَ اليت 
$         $         $  

لننظر إىل النص القرآين التايل من سورة التوبة ، الذي يصور مسألةً كاملةً حول ي و
  ..املؤمنني عن تولّي الكفّار ، مهما كانت درجة قرابتهم ، ويبين لنا نتيجة هذا التولّي 

) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚ −Fs? öΝ ä. u!$ t/#u öΝ ä3tΡ≡uθ ÷zÎ) uρ u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÈβÎ) (#θ™6 ys tGó™$# t� øÿ à6ø9 $# 

ãt?n’ #$}Mƒϑy≈Ç 4 ρuΒt ƒtGtθu9©γßΟ ΒiÏΖ3äΝö ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9à©≈=Îϑßθχš (   ] ٥١٣= ]  ٢٣: التوبة  

) ö≅ è% βÎ) tβ%x. öΝä. äτ!$t/# u öΝ à2äτ!$ oΨö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ ö/ ä3ã_≡uρø— r& uρ óΟ ä3è? u�� Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒr&uρ 

$ yδθßϑçGøùu� tIø%$# ×οt�≈ pgÏB uρ tβ öθt±øƒ rB $ yδ yŠ$|¡ x. ßÅ3≈ |¡tΒuρ !$yγ tΡöθ |Êö� s? ¡=ym r& Ν à6ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# 

Ï& Î!θß™ u‘uρ 7Š$yγ Å_uρ ’Îû  Ï&Î#‹Î7 y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4®L ym š† ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ� ö∆r' Î/ 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# 

#$9øÿx≈¡Å)Éš (  ] ١١٥٩=  ] ٢٤: التوبة  
إنّ جمموع القيم العددية حلروف النص املُصور هلذه املسألة الكاملة ، متعلِّق بالوجه 

$ (اإلعجازي  pκö� n= tæ sπ yèó¡Î@ u� |³ tã ( ..  
     ٨٨×  ١٩=  ١٦٧٢ = ١١٥٩+  ٥١٣  



 
، فاآلية األوىل  ولو نظرنا إىل كلِّ آية من آييت هذا النص ، لرأيناها تصور مسألة كاملة

وعظمة اإلعجاز القرآين تتجلّى .. تصور النهي عن هذا التويل ، واآلية الثانية تصور نتيجته 
  ..بأن تتعلَّق كلُّ آية مبعجزة إحدى الكُبر 

) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚ −Fs? öΝ ä. u!$ t/#u öΝ ä3tΡ≡uθ ÷zÎ) uρ u!$ uŠÏ9÷ρ r& ÈβÎ) (#θ™6 ys tGó™$# t� øÿ à6ø9 $# 

ãt?n’ #$}Mƒϑy≈Ç 4 ρuΒt ƒtGtθu9©γßΟ ΒiÏΖ3äΝö ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9à©≈=Îϑßθχš (   ] ٥١٣= ]  ٢٣: التوبة 
 =٢٧×  ١٩  
) ö≅ è% βÎ) tβ%x. öΝä. äτ!$t/# u öΝ à2äτ!$ oΨö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ) uρ ö/ ä3ã_≡uρø— r& uρ óΟ ä3è? u�� Ï±tã uρ îΑ≡uθøΒr&uρ 

$ yδθßϑçGøùu� tIø%$# ×οt�≈ pgÏB uρ tβ öθt±øƒ rB $ yδ yŠ$|¡ x. ßÅ3≈ |¡tΒuρ !$yγ tΡöθ |Êö� s? ¡=ym r& Ν à6ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# 

Ï& Î!θß™ u‘uρ 7Š$yγ Å_uρ ’Îû  Ï&Î#‹Î7 y™ (#θÝÁ−/ u� tIsù 4®L ym š† ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ� ö∆r' Î/ 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# 

#$9øÿx≈¡Å)Éš (  ] ٦١×  ٩١=   ١١٥٩=  ] ٢٤: التوبة  
$         $         $  

≅ (يف سورة سبأ مخس آيات كرمية تصور مسألةً كاملةً ، كلٌّ منها تبدأ بكلمة  è% (  ،
( ، مبعىن من املضاعفات التامة للعدد ونرى أنّ هذه املسألة مرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر 

١٩ .. (  
) * ö≅ è% !$ yϑ¯ΡÎ) Ν ä3Ýà Ïã r& >οy‰ Ïm≡uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4 o_÷W tΒ 3“yŠ≡ t�èù uρ ¢Ο èO (#ρã� ¤6xÿ tGs? 4 $ tΒ 

/ ä3Î6Ïm$|Á Î/ ÏiΒ >π̈Ζ Å_ 4 ÷β Î) uθèδ �ωÎ) Ö�ƒÉ‹tΡ Ν ä3©9 t÷t/ ô“y‰ tƒ 5>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© (  ] ٤٦: سـبأ [  =
٦٨٢  
) 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« Ó‰‹ Íκ y− 

  ٣٣٠=  ] ٤٧: سـبأ [  )
) %è≅ö )Îβ ̈‘u1nÎ’ ƒt)ø‹É∃ß /Î$$:øtp,dÈ æt=¯≈Νã #$9øóä‹ãθ>É (  ] ٢٠٥=   ] ٤٨: سـبأ  



 

) %è≅ö ỳ%!u #$:øtp,‘ ρuΒt$ ƒã7ö‰Ï—ä #$9ø7t≈ÜÏ≅ã ρuΒt$ ƒãèÏ‹‰ß (  ] ١٩=  ٢٠٩=   ] ٤٩: سـبأ  ×
١١  
) ö≅ è% β Î) àM ù= n= |Ê !$ yϑ ¯Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊ r& 4’ n? tã  Å¤ øÿ tΡ ( Èβ Î) uρ àM ÷ƒ y‰ tG ÷δ $# $ yϑ Î6 sù û Çrθ ãƒ ¥’ n< Î) ú† În1 u‘ 4 … çµ ¯Ρ Î) 

™yϑÏ‹ìÓ %s�Ìƒ=Ò (  ] ٣٩٨=  ] ٥٠: سـبأ  
٩٦×  ١٩=  ١٨٢٤=  ٣٩٨+٢٠٩+٢٠٥+٣٣٠+٦٨٢   

$         $         $  
ـ  القرآني متتالية تبدأُ كُلٌّ منها بالعبارة آيات الرومِ ست ة ويف سورة) ô ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ( 

هذا التكاملُ الواضح يف ظاهرِ الصـياغة  .. تصور مسألةً كاملةً حولَ تبيان آيات اِهللا تعاىل 
  ..اللغوية ، نراه تكامالً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

) ôÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u ÷βr& Νä3 s)n=s{ ÏiΒ 5># t� è? ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο çFΡ r& Ö� t±o0 šχρç� Å³tFΖ s? (  ] ٢٠: الروم [ 
 =٢٩٤   
) ô ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷β r& t, n= y{ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àÿΡ 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 ƒtGtÿx3©�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 y7 Ï9≡ sŒ 

ψUƒt≈M; 9jÏ=ùèy≈=ÎϑÏt (  ] 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 ;M≈ tƒ Uψ 

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/ 

š⇓ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ !$ yγ Ï? öθ tΒ 4 �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 šχθ è= É) ÷è tƒ (  ]٢٤: لــروم ا [  =
٥٦٧  



 

) 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 ÇÚ ö‘ F{ $# 

)ÎŒs#! &rΡFçΟó Brƒø�ã_ãθβt (  ] ٤٤٥=  ] ٢٥: الروم   
١٣٨×  ١٩=  ٢٦٢٢=  ٤٤٥+٥٦٧+٣٧٧+٣٨٢+٥٥٧+٢٩٤  

$         $         $  
ين التايل يف سورة الطور ، لنرى كيف أنه يصور مسألة كاملة ، آإىل النص القرولننظر 

  ..مرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر 
) ö�Åe2 x‹ sù !$ yϑsù |MΡ r& ÏM yϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 9Ïδ%s3Î/ Ÿω uρ AβθãΖ øgxΧ ∩⊄∪ ÷Π r& tβθä9θà) tƒ Ö�Ïã$x© ßÈ −/u� tĪΡ 

Ïµ Î/ |= ÷ƒu‘ ÈβθãΖ yϑø9 $# ∩⊂⊃∪ ö≅ è% (#θÝÁ−/ t� s? ’ ÎoΤ Î*sù Ν ä3yè tΒ š∅ ÏiΒ tÅÁÎn/ u� tIßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ ÷Π r& óΟ èδ ã�ãΒù' s? Λ àι ßϑ≈ n=÷nr& 

!# x‹≈pκ Í5 4 ÷Πr& öΝ èδ ×Πöθ s% tβθäî$sÛ ∩⊂⊄∪ ÷Πr& tβθä9θà)tƒ … ã&s!§θ s) s? 4 ≅ t/ �ω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊂⊂∪  (#θè? ù' u‹ù=sù ;]ƒÏ‰pt¿2 

ÿÏ& Î#÷W ÏiΒ βÎ) (#θçΡ%x. šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊂⊆∪ ÷Πr& (#θà)Î=äz ôÏΒ Î�ö� xî >óx« ÷Π r& ãΝ èδ šχθà)Î=≈ y‚ ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& 

(#θà) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$# uρ 4 ≅ t/ �ω tβθãΖÏ%θãƒ ∩⊂∉∪ ÷Π r& öΝ èδ y‰ΖÏã ßÉ !#t“ yz y7 În/ u‘ ÷Πr& ãΝèδ 

tβρã� ÏÜø‹ kÁßϑø9 $# ∩⊂∠∪ ÷Πr& öΝ çλm; ÒΟ ¯=ß™ tβθãèÏϑtGó¡o„ ÏµŠÏù ( ÏN ù' u‹ù=sù Νßγ ãèÏϑtF ó¡ãΒ 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 AÎ7•Β ∩⊂∇∪ ÷Π r& ã& s! 

àM≈ oΨ t7ø9 $# ãΝä3 s9 uρ tβθãΖ t6 ø9$# ∩⊂∪ ÷Πr& óΟ ßγè=t↔ó¡ n@ # \� ô_r& Νßγ sù ÏiΒ 5Θt�øó ¨Β tβθè=s)÷W •Β ∩⊆⊃∪ ÷Π r& ÞΟ èδ y‰ΨÏã Ü= ø‹tó ø9 $# 

ôΜßγ sù tβθç7 çFõ3tƒ ∩⊆⊇∪ ÷Πr& tβρß‰ƒÌ�ãƒ # Y‰øŠx. ( tÏ%©!$$ sù (#ρã� xÿ x. ç/èφ tβρß‰‹Å3yϑø9 $# ∩⊆⊄∪ ÷Πr& öΝçλ m; îµ≈ s9 Î) ç� ö�xî «! $# 4 
z≈ ys ö6ß™ «!$# $¬Ηxå tβθä.Î� ô³ç„ ∩⊆⊂∪ βÎ) uρ (#÷ρ t� tƒ $Zÿ ó¡Ï. zÏiΒ Ï!$ uΚ¡¡9 $# $ VÜ Ï%$y™ (#θä9θà)tƒ Ò>$ys y™ ×Πθä. ö�̈Β 

∩⊆⊆∪ öΝ èδ ö‘x‹ sù 4®Lym (#θà)≈ n=ãƒ ãΝ ßγtΒöθ tƒ “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβθà) yèóÁ ãƒ ∩⊆∈∪ tΠöθ tƒ Ÿω Í_øóãƒ öΝåκ ÷] tã öΝèδ ß‰ ø‹ x. $ \↔ø‹x© 

ρuωŸ δèΝö ƒãΖÇ|�çρβt (  ] ١٩٢×  ١٩=  ٣٦٤٨=  ] ٤٦ – ٢٩: الطور  

 ولو نظرنا إىل كلمة) M yϑ÷èÏΖ Î/ (  الكرمية يف اآلية) ö� Åe2 x‹sù !$yϑsù |MΡ r& ÏM yϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 

9Ïδ%s3Î/ Ÿω uρ AβθãΖøg xΧ (  ُةها العددياليت قيمت لرأيناها بالتاِء املبسوطة ، )بالتاِء )  ١١ وليست ،



 

�βρã (ولو نظرنا إىل كلمة ) ..  ٧( املربوطة اليت قيمتها العددية  ÏÜø‹ kÁßϑø9 خبصوصية  ) #$
أنه يستحيل تبديل حرف رمسها حبرف الصاد دون السني ، لو نظرنا إىل ذلك ألدركنا 

ن املطلق لصياغة حبرف يف كتاب اهللا تعاىل ، وأنَّ أي تبديل سيؤدي إىل اختالل التواز
  ..النص القرآين 

�βρã (كيف أنَّ هذه الكلمة ) احلق املطلق ( وكنا قد بينا يف النظرية الثالثة ..  ÏÜø‹ kÁßϑø9 $# 

، وبينا ) س ، ط ، ر ( وليس من اجلذر ) ص ، ط ، ر ( متفرعة من اجلذر اللغوي  )
  ..الفارق يف الدالالت بني هذين اجلذرين 
$         $         $  

ىل النص القرآين التايل يف سورة فصلت ، لنرى كيف أنه يصور مسألة كاملة ، إولننظر 
pκ$ (وبالتايل تتعلّق بالوجه اإلعجازي  ö� n=tæ sπyè ó¡Î@ u� |³tã (  ..  

) ¨βÎ) šÏ%©!$# (#θä9$s% $ oΨ š/u‘ ª! $# §Ν èO (#θßϑ≈ s)tF ó™$# ãΑ ¨” t∴tGs? ÞΟ ÎγøŠ n=tæ èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# �ωr& (#θèù$sƒ rB Ÿωuρ 

Brtø“tΡçθ#( ρu&r0÷±Ï�ãρ#( /Î$$:øgpΨπ̈Ï #$9©LÉ .äΖFçΟó ?èθãt‰ßρχš (   ] لت٥٩٩=   ] ٣٠: فص  

) ßøtwΥ öΝ ä. äτ!$uŠÏ9 ÷ρ r& ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# ( öΝ ä3s9 uρ $ yγŠÏù $ tΒ þ‘ÏS tGô±n@ öΝä3Ý¡ àÿΡr& öΝä3 s9 uρ 

ùÏŠγy$ Βt$ ?s‰£ããθβt (   ] لت٤٦٣=   ] ٣١: فص  

) Ρç“âωZ ΒiÏô îxÿàθ‘9 ‘§mÏΛ8 (   ] لت١٢٦=   ] ٣٢: فص  

) ôtΒuρ ß|¡ôm r& Zωöθ s% £ϑÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $ [sÎ=≈ |¹ tΑ$s%uρ Í_̄Ρ Î) z ÏΒ tÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# (   ]

  ٢٧٢=   ] ٣٣: فصلت 

) Ÿω uρ “ÈθtGó¡ n@ èπoΨ |¡ptø:$# Ÿωuρ èπ y∞ ÍhŠ¡¡9$# 4 ôì sù÷Š$# ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& # sŒÎ*sù “Ï%©!$# y7 uΖ ÷� t/ … çµuΖ ÷� t/ uρ 

ãt‰y≡ρuο× .x(rΡµ̄ç… ρu<Í’; myϑÏŠΟÒ (   ] لت٤٩٠=   ] ٣٤: فص  



 

) $ tΒuρ !$ yγ9 ¤)n=ãƒ �ωÎ) tÏ%©!$# (#ρç�y9 |¹ $tΒuρ !$yγ8 ¤)n=ãƒ �ω Î) ρ èŒ >eá ym 5ΟŠÏà tã (   ] لت٣٥: فص [   =
٢٩٢  

١١٨×  ١٩=  ٢٢٤٢=  ٢٩٢+  ٤٩٠+  ٢٧٢+  ١٢٦+  ٤٦٣+ ٥٩٩  
من هذا النص لرأينامها تصوران مسألةً كاملةً ) ٣٢(و ) ٣١(ولو نظرنا إىل اآليتني 

  ..مرتبطةً مبعجزة إحدى الكُبر 
) ßøtwΥ öΝ ä. äτ!$uŠÏ9 ÷ρ r& ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# ( öΝ ä3s9 uρ $ yγŠÏù $ tΒ þ‘ÏS tGô±n@ öΝä3Ý¡ àÿΡr& öΝä3 s9 uρ 

ùÏŠγy$ Βt$ ?s‰£ããθβt (   ] لت٤٦٣=   ] ٣١: فص  

) Ρç“âωZ ΒiÏô îxÿàθ‘9 ‘§mÏΛ8 (   ] لت١٢٦=   ] ٣٢: فص  
٣١×  ١٩=  ٥٨٩=  ١٢٦+  ٤٦٣  

$         $         $  
قة ولننظر إىل النص التايل من سورة الصف ، الذي يصور مسألةً كاملة ، وبالتايل متعلّ

  ..مبعجزة إحدى الكُبر 
) øŒÎ) uρ tΑ$s% 4† y›θãΒ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ zΝ Ï9 Í_ tΡρèŒ÷σ è? ‰ s%uρ šχθßϑn=÷è̈? ’ ÎoΤr& ãΑθß™ u‘ «!$# 

öΝ à6ö‹s9 Î) ( $ £ϑn=sù (#þθ äî#y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θè=è% 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# tÉ)Å¡≈ xÿø9  ] ٥: الصف [  ) #$
 =٦٤٨   
) øŒÎ) uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «! $# / ä3ø‹ s9 Î) $]%Ïd‰ |Á•Β $ yϑÏj9 t÷t/ 

£“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# #M� Åe³t6 ãΒuρ 5Αθß™ t� Î/ ’ ÎAù' tƒ . ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ ÿ… çµèÿ ôœ$# ß‰ uΗ÷qr& ( $¬Ηs>sù Ν èδ u!%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/ 

%s$9äθ#( δy≈‹x# ™Åsó�Ö Β•7Î×  (  ] ٨٢٩=  ] ٦: الصف   

) ô tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9 $# uθ èδ uρ #tç ô‰ ãƒ ’ n<Î) ÉΟ≈n=ó™ M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ 

#$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏt (  ] ٣٦٦=  ] ٧: الصف   



 

) tβρß‰ƒÌ�ãƒ (#θä↔Ïÿ ôÜã‹ Ï9 u‘θçΡ «! $# öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ ª! $# uρ –ΛÉ ãΒ ÍνÍ‘θçΡ öθs9 uρ oνÌ� Ÿ2 tβρã� Ïÿ≈s3ø9 $# (         ]

   ٣٠٩=  ] ٨: الصف 
) uθèδ ü“Ï%©! $# Ÿ≅ y™ö‘r& …ã& s!θß™ u‘ 3“y‰ çλù; $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ptø:$# … çνt� Îγôà ã‹ Ï9 ’ n? tã ÈÏd‰9 $# Ï&Íj# ä. öθs9 uρ oνÌ� x. 

#$9øϑß³ô�Î.äθβt (  ] ٤١٣=  ] ٩: الصف   
١٣٥×  ١٩=  ٢٥٦٥=  ٤١٣+٣٠٩+٣٦٦+٨٢٩+٦٤٨  

ومن ظاهرِ الصياغة اللغوية هلذا النص ، نرى أنّ اآليات الثالثَ األوىل مسألةٌ كاملةٌ  ..
  .. مستقلّةٌ ، وبالتايل فهي كاملةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

) øŒÎ) uρ tΑ$s% 4† y›θãΒ Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 ÉΘöθ s)≈tƒ zΝ Ï9 Í_ tΡρèŒ÷σ è? ‰ s%uρ šχθßϑn=÷è̈? ’ ÎoΤr& ãΑθß™ u‘ «!$# 

öΝ à6ö‹s9 Î) ( $ £ϑn=sù (#þθ äî#y— sø# y— r& ª! $# öΝ ßγ t/θè=è% 4 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# tÉ)Å¡≈ xÿø9  ] ٥: الصف [  ) #$
 =٦٤٨   
) øŒÎ) uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «! $# / ä3ø‹ s9 Î) $]%Ïd‰ |Á•Β $ yϑÏj9 t÷t/ 

£“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# #M� Åe³t6 ãΒuρ 5Αθß™ t� Î/ ’ ÎAù' tƒ . ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ ÿ… çµèÿ ôœ$# ß‰ uΗ÷qr& ( $¬Ηs>sù Ν èδ u!%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/ 

%s$9äθ#( δy≈‹x# ™Åsó�Ö Β•7Î×  (  ] ٨٢٩=  ] ٦: الصف   

) ô tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9 $# uθ èδ uρ #tç ô‰ ãƒ ’ n<Î) ÉΟ≈n=ó™ M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ 

#$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏt (  ] ٣٦٦=  ] ٧: الصف   
٩٧×  ١٩=  ١٨٤٣=  ٣٦٦+  ٨٢٩+  ٦٤٨  

ونرى أيضاً من ظاهرِ الصياغة اللغوية ، أنَّ اآليتني األخريتني مسألةٌ كاملةٌ مستقلّةٌ ، .. 
  .. وبالتايل فهي كاملةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

) tβρß‰ƒÌ�ãƒ (#θä↔Ïÿ ôÜã‹ Ï9 u‘θçΡ «! $# öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ ª! $# uρ –Λ ÉãΒ ÍνÍ‘θçΡ öθ s9uρ oνÌ� Ÿ2 tβρã�Ïÿ≈ s3ø9 الصف [  ) #$

 :٣٠٩=  ] ٨   



 

) uθèδ ü“Ï%©! $# Ÿ≅ y™ö‘r& …ã& s!θß™ u‘ 3“y‰ çλù; $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ptø:$# … çνt� Îγôà ã‹ Ï9 ’ n? tã ÈÏd‰9 $# Ï&Íj# ä. öθs9 uρ oνÌ� x. 

#$9øϑß³ô�Î.äθβt (  ] ٤١٣=  ] ٩: الصف   
٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٤١٣+  ٣٠٩  

$         $         $  
ولننظر إىل النص التايل من سورة النور ، لنرى كيف أنه يصور مسألة كاملة ، وبالتايل 

  ..متعلِّقة مبعجزة أحدى الكُبر 
) $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u ãΝ ä3Ρ É‹ø↔ tGó¡uŠÏ9 tÏ%©! $# ôM s3 n=tΒ óΟ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& tÏ%©!$#uρ óΟ s9 (#θäóè=ö7 tƒ zΝ è=çtø:$# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n=rO ;N≡§� tΒ 4 ÏiΒ È≅ ö7s% Íο4θ n=|¹ Ì� ôf xÿø9 $# tÏnuρ tβθãèŸÒ s? Νä3 t/$u‹ÏO z ÏiΒ Íο u��Îγ©à9 $# .ÏΒuρ Ï‰ ÷èt/ 

Íο4θ n=|¹ Ï !$t±Ïè ø9$# 4 ß]≈ n=rO ;N≡u‘öθ tã öΝ ä3©9 4 š[ ø‹s9 ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿω uρ öΝÎγ øŠn=tæ 7y$uΖ ã_ £èδ y‰ ÷èt/ 4 šχθèù≡§θ sÛ 

/ ä3ø‹ n=tæ öΝ à6àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∈∇∪ # sŒÎ) uρ 

x÷n= t/ ã≅≈ xÿôÛ F{$# ãΝ ä3ΖÏΒ zΟ è=ßsø9 $# (#θçΡ É‹ø↔tF ó¡u‹ ù=sù $yϑŸ2 tβ x‹ ø↔tGó™$# šÏ%©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% 4 š� Ï9≡x‹ x. 

ƒã7tiÎß #$!ª 9s6àΝö u#ƒt≈GÏµÏ 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my6ÅŠΟÒ (  ] ١٩=  ٢١٠٩ = ] ٥٩ – ٥٨: النور 
 ×١١١  

$         $         $  
ولننظر إىل النص القرآين التايل من سورة آل عمران ، لنرى كيف يصور مسألة كاملة 

  .. ، وبالتايل متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر
) β Î) ãΝ ä. ÷�ÝÇΖ tƒ ª! $# Ÿξsù |= Ï9$xî öΝä3 s9 ( β Î) uρ öΝ ä3ø9 ä‹øƒs† yϑ sù #sŒ “Ï%©!$# Νä. ç� ÝÇΖtƒ .ÏiΒ ÍνÏ‰÷è t/ 3 

ρuãt?n’ #$!« ùs=ùŠuGtθu.©≅È #$9øϑßσ÷ΒÏΨãθβt (   ] ٤٨٤= ]   ١٦٠: آل عمران  

) $ tΒuρ tβ%x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& ¨≅ äótƒ 4  tΒuρ ö≅ è=øótƒ ÏN ù' tƒ $ yϑÎ/ ¨≅ xî tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 §Ν èO 4’ ¯ûuθè? ‘≅ à2 <§øÿtΡ 

Β$̈ .x¡|6tMô ρuδèΝö ωŸ ƒãàô=nϑßθβt (   ] ٤٦١= ]   ١٦١: آل عمران  



 

) Çyϑsùr& yìt6 ©?$# tβ≡uθôÊ Í‘ «! $# . yϑx. u !$t/ 7Ý y‚ |¡Î0 zÏiΒ «! $# çµ1 uρù' tΒuρ æΛ© yγ y_ 4 }§ø♥ Î/ uρ ç�� ÅÁpRùQ $# (   ]

  ٣٦١= ]   ١٦٢: آل عمران 

) δèΝö Šy‘u_y≈Mì ãÏΨ‰y #$!« 3 ρu#$!ª /tÁÅ��7 /Îϑy$ ƒtè÷ϑy=èθχš (   ] ٢١٦= ]   ١٦٣: آل عمران  

) ô‰s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) y]yè t/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™u‘ ô ÏiΒ ôΜÎγ Å¡àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ  ÏµÏG≈ tƒ# u 

öΝ Íκ�Åe2 t“ãƒuρ ãΝßγ ßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtø:$#uρ βÎ) uρ (#θçΡ%x. ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê AÎ7•Β (    ] آل

  ٦٦٣= ]   ١٦٤: عمران 
١١٥×  ١٩=  ٢١٨٥=   ٦٦٣+  ٢١٦+  ٣٦١+  ٤٦١+  ٤٨٤  

ولو نظرنا داخل هذا النص الكرمي ، فسنرى املسألتني التاليتني املرتبطتني مبعجزة إحدى 
  ..الكُبر 
) Çyϑsù r& yì t6©? $# tβ≡uθ ôÊÍ‘ «!$# .yϑx. u !$ t/ 7Ý y‚ |¡Î0 zÏiΒ «! $# çµ1uρù' tΒuρ æΛ ©yγ y_ 4 }§ø♥ Î/ uρ ç��ÅÁ pRùQ $# (   =
١٩×  ١٩=  ٣٦١  
) ô‰s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) y]yè t/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™u‘ ô ÏiΒ ôΜÎγ Å¡àÿΡr& (#θè=÷Gtƒ öΝÍκ ö� n=tæ  ÏµÏG≈ tƒ# u 

ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =٢٨×  ١٩=  ٥٣٢  
$         $         $  

ولو نظرنا إىل سورة الكوثر لرأيناها تصور مسألة كاملة ، وبالتايل متعلّقة مبعجزة 
  ..إحدى الكُبر 

) !$ ¯ΡÎ) š�≈ oΨ ø‹ sÜôã r& t� rO öθs3ø9 $# ∩⊇∪  Èe≅ |Á sù y7 În/t� Ï9 ö�ptùΥ $#uρ ∩⊄∪ �χÎ) š� t∞ ÏΡ$x© uθèδ ç� tIö/ F{$# (   ]

  ١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ] ٣ – ١: الكوثر 
) )ÎΡ¯$ &rãôÜs‹øΨo≈�š #$9ø3sθöOr�t (  =٦×  ١٩=  ١١٤  

$         $         $  



 
ولننظر إىل النص القرآين التايل يف سورة يوسف ، الذي يصور مسألة كاملة حول 
مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السالم ، وتفضيل يوسف عليه السالم السجن على ذلك 

  ..ى الكُبر ولنرى كيف أن هذا النص متعلّق مبعجزة إحد.. 
) * tΑ$s%uρ ×οuθó¡ÎΣ ’ Îû ÏπoΨƒÏ‰ yϑø9 $# ßN r&t� øΒ$# Í“ƒÍ•yè ø9$# ßŠÍρ≡ t�è? $yγ9 tGsù tã ÏµÅ¡øÿ ¯Ρ ( ô‰ s% $yγ xÿ tóx© $‰7 ãm ( 

)ÎΡ$̄ 9s∴t�u1γy$ ûÎ’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î& (  ] ٥٦٢=  ] ٣٠: يوسف   

) $ ¬Ηs>sù ôM yè Ïϑy™ £ ÏδÌ� õ3yϑÎ/ ôM n=y™ö‘ r& £Íκ ö� s9Î) ôN y‰ tGôã r&uρ £çλm; $ \↔s3−GãΒ ôM s?#u uρ ¨≅ ä. ;οy‰ Ïn≡uρ £åκ ÷] ÏiΒ 

$YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s%uρ ól ã� ÷z$# £Íκ ö� n=tã ( $¬Ηs> sù ÿ…çµ uΖ÷ƒ r&u‘ … çµtΡ ÷� y9ø.r& z ÷è©Ü s%uρ £åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& z ù=è%uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ #x‹≈ yδ 

0o³|�·# )Îβ÷ δy≈‹x#! )Îω� Βt=n7Ô .x�ÌƒΟÒ  (  ] ٩٠٤=  ] ٣١: يوسف   

) ôM s9$s% £ä3Ï9≡x‹ sù “Ï%©!$# Í_̈Ζ çFôϑä9 ÏµŠÏù ( ô‰ s) s9uρ …çµ ›?Šuρ≡u‘ tã  ÏµÅ¡ øÿ̄Ρ zΝ |Á ÷ètFó™ $$sù ( È⌡s9 uρ öΝ ©9 

ƒtÿøèy≅ö Βt$! u#Βã�ãνç… 9sŠã¡ófyΖu£ ρu9s‹u3äθΡZ$ ΒiÏz #$9Á¢≈óÉ�Ìt (  ] ٦٠٥=  ] ٣٢: يوسف   

) tΑ$s% Éb> u‘ ßôf Åb¡9$# �= ym r& ¥’ n<Î) $ £ϑÏΒ ûÍ_tΡθããô‰ tƒ Ïµø‹ s9 Î) ( �ωÎ) uρ ô∃Î� óÇ s? Íh_tã £èδ y‰ø‹ x. Ü= ô¹r& 

)Î9s�öκÍ£ ρu&r.ä ΒiÏz #$:øgp≈γÎ=Ît (  ] ٤٣٠=  ] ٣٣: يوسف   

) z>$yftF ó™$$ sù …çµ s9 … çµš/ u‘ t∃u� |Ç sù çµ÷Ζ tã £èδ y‰ø‹ x. 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9  ٣٤: يوسف [  ) #$

[  =٣١٢   
 ) ¢ΟèO #y‰ t/ Μ çλm; .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#ãρ r&u‘ ÏM≈ tƒFψ $# … çµ̈Ζ ãΨ àfó¡uŠ s9 4®L ym &Ïm (  ] ٣٥: يوسف [  =
٢٦٥  

١٦٢×  ١٩=  ٣٠٧٨=  ٢٦٥+٣١٢+٤٣٠+٦٠٥+٩٠٤+٥٦٢  
واضح من ظاهرِ الصياغة القرآنية ، أنّ اآليات الثالثَ األوىل مسألةٌ كاملةٌ مستقلِّةٌ ، .. 

 راودةلَ متفاع نيبنساِء املدينة ت عليه السالم بني العزيزِ ليوسف ولـذلك نراهـا   .. امرأة
  .. مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 



 

) * tΑ$s%uρ ×οuθó¡ÎΣ ’ Îû ÏπoΨƒÏ‰ yϑø9 $# ßN r&t� øΒ$# Í“ƒÍ•yè ø9$# ßŠÍρ≡ t�è? $yγ9 tGsù tã ÏµÅ¡øÿ ¯Ρ ( ô‰ s% $yγ xÿ tóx© $‰7 ãm ( 
)ÎΡ$̄ 9s∴t�u1γy$ ûÎ’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î& (  ] ٥٦٢=  ] ٣٠: يوسف   

) $ ¬Ηs>sù ôM yè Ïϑy™ £ ÏδÌ� õ3yϑÎ/ ôM n=y™ö‘ r& £Íκ ö� s9Î) ôN y‰ tGôã r&uρ £çλm; $ \↔s3−GãΒ ôM s?#u uρ ¨≅ ä. ;οy‰ Ïn≡uρ £åκ ÷] ÏiΒ 

$YΖŠÅj3Å™ ÏM s9$s%uρ ól ã� ÷z$# £Íκ ö� n=tã ( $¬Ηs> sù ÿ…çµ uΖ÷ƒ r&u‘ … çµtΡ ÷� y9ø.r& z ÷è©Ü s%uρ £åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& z ù=è%uρ |·≈ ym ¬! $ tΒ #x‹≈ yδ 

0o³|�·# )Îβ÷ δy≈‹x#! )Îω� Βt=n7Ô .x�ÌƒΟÒ (  ] ٩٠٤=  ] ٣١: يوسف   

) ôM s9$s% £ä3Ï9≡x‹ sù “Ï%©!$# Í_̈Ζ çFôϑä9 ÏµŠÏù ( ô‰ s) s9uρ …çµ ›?Šuρ≡u‘ tã  ÏµÅ¡ øÿ̄Ρ zΝ |Á ÷ètFó™ $$sù ( È⌡s9 uρ öΝ ©9 

ƒtÿøèy≅ö Βt$! u#Βã�ãνç… 9sŠã¡ófyΖu£ ρu9s‹u3äθΡZ$ ΒiÏz #$9Á¢≈óÉ�Ìt (  ] ٦٠٥=  ] ٣٢: يوسف   
١٠٩×  ١٩=  ٢٠٧١ = ٦٠٥+  ٩٠٤+  ٥٦٢  

وواضح أنّ اآليات الثالثَ األخريةَ مسألةٌ كاملةٌ ، تبين تفاعلَ يوسف عليه السـالم  .. 
ولذلك .. سجن مع موضوعِ املسألة السابقة ، وتفضيلَه السجن ، واتخاذَ القرارِ بدخوله ال

   ..نراها مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
) tΑ$s% Éb> u‘ ßôf Åb¡9$# �= ym r& ¥’ n<Î) $ £ϑÏΒ ûÍ_tΡθããô‰ tƒ Ïµø‹ s9 Î) ( �ωÎ) uρ ô∃Î� óÇ s? Íh_tã £èδ y‰ø‹ x. Ü= ô¹r& 

)Î9s�öκÍ£ ρu&r.ä ΒiÏz #$:øgp≈γÎ=Ît (  ] ٤٣٠=  ] ٣٣: يوسف   

) z>$yftF ó™$$ sù …çµ s9 … çµš/ u‘ t∃u� |Ç sù çµ÷Ζ tã £èδ y‰ø‹ x. 4 …çµ ¯ΡÎ) uθèδ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9  ٣٤: يوسف [  ) #$

[  =٣١٢   
 ) ¢ΟèO #y‰ t/ Μ çλm; .ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ (#ãρ r&u‘ ÏM≈ tƒFψ $# … çµ̈Ζ ãΨ àfó¡uŠ s9 4®L ym &Ïm (  ] ٣٥: يوسف [  =
٢٦٥  

٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ٢٦٥+  ٣١٢+  ٤٣٠  
$         $         $  



 
ولننظر إىل النص القرآين التايل يف سورة يوسف ، واملصور ملسألة كاملة تبين براءة 

ولننظر إىل تعلّق جمموع .. يوسف عليه السالم ، واعتراف امرأة العزيز ونساء املدينة بذلك 
  ..القيم العددية حلروف هذا النص مبعجزة إحدى الكُبر 

) tΑ$s% $ tΒ £ä3ç7 ôÜ yz øŒÎ) ¨—∫Šuρ≡ u‘ y# ß™θãƒ tã Ïµ Å¡øÿ̄Ρ 4 š∅ ù=è% |·≈ ym ¬! $ tΒ $ uΖôϑÎ=tæ Ïµø‹ n=tã 

ÏΒ & þθß™ 4 ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ø9 $# }Èys óÁ ym ‘, ysø9 $# O$tΡ r& … çµ›?Šuρ≡ u‘ tã  ÏµÅ¡øÿ ¯Ρ …çµ ¯ΡÎ) uρ zÏϑs9 

#$9Á¢≈‰Ï%Ïš (   ] ٨٣١= ]  ٥١: يوسف  

 ) y7 Ï9≡sŒ zΝ n=÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝs9 çµ÷Ζ äzr& Í= ø‹ tóø9 $$Î/ ¨β r&uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ y‰ øŠx. tÏΖÍ← !$sƒø:$# (  ] ٥٢: يوسف 

 [ =٢٨٩  
) * !$ tΒuρ ä—Ìh� t/ é& ûÅ¤ øÿtΡ 4 ¨βÎ) }§øÿ ¨Ζ9$# 8οu‘$̈ΒV{ Ï þθ�¡9 $$Î/ �ω Î) $tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θàÿ xî 

‘§mÏΛ× (  ] ٣٤٣= ]  ٥٣: يوسف  

٧٧×  ١٩=  ١٤٦٣=   ٣٤٣+  ٢٨٩ + ٨٣١  
ولو نظرنا داخل هذا النص الكرمي لرأينا مسألة كاملة ، تصور لنا قول امرأة العزيز 

  ..الذي الذي تعترف به برباءة يوسف عليه السالم 
) ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ$# Í“ƒÍ•yè ø9$# z≈ t↔ø9 $# }Èys óÁym ‘,ys ø9$# O$ tΡr& …çµ ›?Šuρ≡u‘ tã Ïµ Å¡øÿ̄Ρ …çµ ¯Ρ Î)uρ zÏϑs9 

#$9Á¢≈‰Ï%Ïš (   =٢٣×  ١٩=   ٤٣٧  
ونرى أيضاً داخل هذا النص عبارة قرآنية تصور مسألة كاملة ، تبين سنة من سنن اهللا 

  ..اليت ال تتغير وال تتبدل 
) ρu&rβ ̈#$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ .xŠø‰y #$:øƒs$!←ÍΖÏt (     =٧×  ١٩=  ١٣٣  

$         $         $  



 
، واملصورة ملسألة ) ٤٠(إىل الصورة القرآنية التالية يف سورة األحزاب اآلية  ولننظر

أنّ هذه ) املعجزة ( ، وكنا قد رأينا يف النظرية األوىل  rكاملة تصف حقيقة رسول اهللا 
  ..الصورة مكونة من ركنني متناظرين متاماً يف مسألة واحدة 

) $̈Β tβ% x. î‰£ϑ ptèΧ !$ t/ r& 7‰ tn r& ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘  Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yzuρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 (   ] األحزاب

 :١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ] ٤٠  
) Β$̈ .x%βt Χètpϑ£‰î &r/t$! &rnt‰7 ΒiÏ ‘hÍ̀y%9Ï3äΝö ( = حرفاً  ٢٣  

) ρu9s≈3Å ‘§™ßθΑt #$!« ρuzy$?sΟz #$9Ψ¨;ÎŠhÍ↵z 3 (  = حرفاً  ٢٣  
$         $         $  

ين التايل يف سورة طــه ، لنرى مسألة كاملة ، وبالتايل متعلّقة آنظر إىل النص القرولن
  ..مبعجزة إحدى الكُبر 

) tΑ$s% $ sÜÎ7 ÷δ $# $yγ ÷Ψ ÏΒ $ Jè‹ ÏΗsd ( öΝ ä3àÒ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 Aρ ß‰ tã ( $̈ΒÎ*sù Ν à6̈Ζ t�Ï? ù' tƒ Íh_ÏiΒ “W‰èδ Çyϑsù 

#$?©7tìy δè‰y#“y ùsξŸ ƒtÒÅ≅‘ ρuωŸ „o±ô+s’4 (   ] ٥٣٢= ]  ١٢٣: طه  

 ) ôtΒuρ uÚ t� ôã r& tã “Ì�ò2 ÏŒ ¨β Î*sù … ã&s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ |Ê … çνã� à±øtwΥ uρ uΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘yϑôã r& (  

  ٣٥٤= ]  ١٢٤: طه [ 

) %s$Αt ‘u>bÉ 9ÏΟz my³|�÷?s_Íû &rãôϑy‘4 ρu%s‰ô .äΖMà /tÁÅ��Z# (   ] ٢٣٠= ]  ١٢٥: طه  

) %s$Αt .x‹x≡9Ï7y &r?sG÷7y u#ƒt≈FçΖu$ ùsΖu¡ÅŠJtκp$ ( ρu.x‹x≡9Ï7y #$9ø‹uθöΠt ?èΨ¤|4 (   ] ٢٥٩= ]  ١٢٦: طه   

) y7 Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“øg wΥ ôtΒ t∃ u�ó  r& öΝ s9 uρ .ÏΒ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ 4 Ü># x‹ yès9 uρ Íοt�ÅzFψ $# ‘‰x© r& #’ s+ö/ r&uρ (   

  ٣٧٣= ]  ١٢٧: طه [ 

) öΝ n=sùr& Ï‰öκ u‰ öΝçλ m; öΝ x. $ uΖõ3 n=÷δ r& Ν ßγ n=ö7s% zÏiΒ Èβρã� à) ø9$# tβθà± øÿs‡ ’ Îû öΝ Íκ È]Å3≈ |¡tΒ 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 

{[Tρ'<Í’ #$9Ζ‘Ss‘4 (   ] ٣٧٩= ]  ١٢٨: طه  



 

) ρu9sθöωŸ .x=Îϑyπ× ™y7t)sMô ΒÏ ‘¢/iÎ7y 9s3s%βt 9Ï“t#ΒY$ ρu&r_y≅× Β•¡|Κw‘ (   ] ٢٢٠= ]  ١٢٩: طه  

) ÷� É9ô¹$$ sù 4† n?tã $tΒ tβθä9θà)tƒ ôx Îm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s%uρ $ pκÍ5ρã� äî ( 
ρuΒÏô u#Ρt$!›Ç #$9©‹ø≅È ùs¡|7mÎxô ρu&rÛô�t#∃t #$9]¨κp$‘Í 9sèy=¯7y ?s�öÌy4 (    ] ٦٦٣= ]  ١٣٠: طه  

) Ÿω uρ ¨β£‰ ßϑs? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n<Î) $tΒ $ uΖ÷è −GtΒ ÿ ÏµÎ/ %[`≡uρø— r& öΝ åκ ÷]ÏiΒ nοt� ÷δ y— Íο4θuŠ ptø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ôΜ åκs] ÏGøÿ uΖ Ï9 ÏµŠÏù 4 
ρu‘Í—ø−ä ‘u/nÎ7y zy�ö�× ρu&r/ö+s’4 (    ] ٥٢٨= ]  ١٣١: طه  

) ö�ãΒù& uρ y7 n=÷δ r& Íο4θn=¢Á9 $$ Î/ ÷� É9sÜô¹$# uρ $pκ ö� n=tæ ( Ÿω y7 è=t↔ó¡nΣ $ ]%ø— Í‘ ( ßøtªΥ y7 è%ã— ö�tΡ 3 èπt6 É)≈yè ø9$# uρ 3“uθ ø)−G=Ï9 

  ٤٣٣= ]  ١٣٢ :طه [  )

٥٢٨+  ٦٦٣+  ٢٢٠+  ٣٧٩+  ٣٧٣+  ٢٥٩+  ٢٣٠+  ٣٥٤+  ٥٣٢  +
١١×  ١٩×  ١٩=  ٣٩٧١=  ٤٣٣  

ولو نظرنا إىل هذا النص القرآين املصور ملسألة كاملة ، لرأيناه يصور لنا ثالث مسائل 
  ..كاملة ، وبالتايل كلّ منها مرتبطٌ مبعجزة إحدى الكُبر 

  :األوىل اآلية  املسألة األوىل تصورها
) tΑ$s% $ sÜÎ7 ÷δ $# $yγ ÷Ψ ÏΒ $ Jè‹ ÏΗsd ( öΝ ä3àÒ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 Aρ ß‰ tã ( $̈ΒÎ*sù Ν à6̈Ζ t�Ï? ù' tƒ Íh_ÏiΒ “W‰èδ Çyϑsù 

#$?©7tìy δè‰y#“y ùsξŸ ƒtÒÅ≅‘ ρuωŸ „o±ô+s’4 (   ] ٢٨×  ١٩=  ٥٣٢= ]  ١٢٣: طه  
  :وىل األربع التالية لآلية األاملسألة الثانية تصورها اآليات 

) ô tΒuρ uÚ t� ôã r& tã “Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ*sù …ã& s! Zπt±ŠÏètΒ %Z3Ψ |Ê …çνã� à±øtwΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘yϑôã r& (   ]

  ٣٥٤= ]  ١٢٤: طه 

) %s$Αt ‘u>bÉ 9ÏΟz my³|�÷?s_Íû &rãôϑy‘4 ρu%s‰ô .äΖMà /tÁÅ��Z# (   ] ٢٣٠= ]  ١٢٥: طه  

) %s$Αt .x‹x≡9Ï7y &r?sG÷7y u#ƒt≈FçΖu$ ùsΖu¡ÅŠJtκp$ ( ρu.x‹x≡9Ï7y #$9ø‹uθöΠt ?èΨ¤|4 (   ] ٢٥٩= ]  ١٢٦: طه   



 

) y7 Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“øg wΥ ôtΒ t∃ u�ó  r& öΝ s9 uρ .ÏΒ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ 4 Ü># x‹ yès9 uρ Íοt�ÅzFψ $# ‘‰x© r& #’ s+ö/ r&uρ (   

  ٣٧٣= ]  ١٢٧: طه [ 

٦٤×  ١٩=  ١٢١٦=  ٣٧٣+  ٢٥٩+  ٢٣٠+  ٣٥٤  
  ..ثالثة تصورها باقي اآليات الكرمية يف هذا النص املسألة ال
) öΝ n=sùr& Ï‰öκ u‰ öΝçλ m; öΝ x. $ uΖõ3 n=÷δ r& Ν ßγ n=ö7s% zÏiΒ Èβρã� à) ø9$# tβθà± øÿs‡ ’ Îû öΝ Íκ È]Å3≈ |¡tΒ 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 

{[Tρ'<Í’ #$9Ζ‘Ss‘4 (   ] ٣٧٩= ]  ١٢٨: طه  

) ρu9sθöωŸ .x=Îϑyπ× ™y7t)sMô ΒÏ ‘¢/iÎ7y 9s3s%βt 9Ï“t#ΒY$ ρu&r_y≅× Β•¡|Κw‘ (   ] ٢٢٠= ]  ١٢٩: طه  

) ÷� É9ô¹$$ sù 4† n?tã $tΒ tβθä9θà)tƒ ôx Îm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ ö6s%uρ $ pκÍ5ρã� äî ( 
ρuΒÏô u#Ρt$!›Ç #$9©‹ø≅È ùs¡|7mÎxô ρu&rÛô�t#∃t #$9]¨κp$‘Í 9sèy=¯7y ?s�öÌy4 (    ] ٦٦٣= ]  ٣٠١: طه  

) Ÿω uρ ¨β£‰ ßϑs? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n<Î) $tΒ $ uΖ÷è −GtΒ ÿ ÏµÎ/ %[`≡uρø— r& öΝ åκ ÷]ÏiΒ nοt� ÷δ y— Íο4θuŠ ptø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ôΜ åκs] ÏGøÿ uΖ Ï9 ÏµŠÏù 4 
ρu‘Í—ø−ä ‘u/nÎ7y zy�ö�× ρu&r/ö+s’4 (    ] ٥٢٨= ]  ١٣١: طه  

) ö�ãΒù& uρ y7 n=÷δ r& Íο4θn=¢Á9 $$ Î/ ÷� É9sÜô¹$# uρ $pκ ö� n=tæ ( Ÿω y7 è=t↔ó¡nΣ $ ]%ø— Í‘ ( ßøtªΥ y7 è%ã— ö�tΡ 3 èπt6 É)≈yè ø9$# uρ 3“uθ ø)−G=Ï9 

  ٤٣٣= ]  ١٣٢: طه [  )

١١٧×  ١٩=  ٢٢٢٣=   ٤٣٣+  ٥٢٨+  ٦٦٣+  ٢٢٠+  ٣٧٩  
$         $         $  

ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية من سورة املائدة ، لنرى مسألة كاملة ، وبالتايل متعلّقة 
  ..جزة إحدى الكُبر مبع
) ô‰ s)©9 t� xÿŸ2 tÏ%©!$# (#þθ ä9$s% �χÎ) ©!$# ß]Ï9$rO 7π sW≈n= rO ¢ $tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ©9 

(#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& (  ] ٧٣: املائدة [  =
١٣×  ١٩=  ٥٨٩  



 
ولو نظرنا إىل هذه اآلية الكرمية لرأيناها عبارة عن مسألتني كاملتني ، وبالتايل كلّ 

  ..منهما متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر 
) ô‰ s) ©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$ s% �χÎ) ©!$# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n=rO ¢ $tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 (  =
١٧×  ١٩=  ٣٢٣  
) βÎ) uρ óΟ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $£ϑtã šχθä9θà)tƒ £ ¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& (  =
١٤×  ١٩=  ٢٦٦  

$         $         $  
ولننظر إىل اآلية الكرمية التالية يف سورة اإلسراء لنرى مسألة كاملة ، وبالتايل متعلّقة 

  ..مبعجزة إحدى الكُبر 
) $ uΖù= yèy_ uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ È÷ tGtƒ# u ( !$ tΡ öθys yϑsù sπ tƒ# u È≅ ø‹ ©9$# !$uΖ ù=yè y_uρ sπ tƒ# u Í‘$pκ ¨]9$# Zοu�ÅÇ ö7 ãΒ (#θäó tGö;tGÏj9 

WξôÒ sù ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ (#θßϑn=÷è tGÏ9 uρ yŠy‰ tã tÏΖÅb¡9 $# z>$|¡Ïtø:$# uρ 4 ¨≅ à2 uρ & óx« çµ≈ oΨ ù=¢Ásù WξŠÅÁøÿ s? (   ]

  ٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=   ] ١٢٣: اإلسراء 
، كلٌّ منهما مسألة كاملة ولو نظرنا إىل هذه اآلية الكرمية لرأيناها عبارة عن مسألتني 

  .. يف معيار معجزة إحدى الكُبر
) $uΖ ù=yè y_uρ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ È÷tG tƒ# u ( !$ tΡ öθys yϑsù sπtƒ# u È≅ ø‹©9 $# !$ uΖù=yè y_ uρ sπtƒ# u Í‘$pκ ¨]9$# Zο u�ÅÇ ö7ãΒ (  =
١٦×  ٩١=  ٣٠٤  

(#θäótGö; tGÏj9 ) WξôÒ sù ÏiΒ óΟä3 În/§‘ (#θßϑn=÷è tGÏ9uρ yŠ y‰tã tÏΖ Åb¡9 $# z>$|¡Ïtø:$# uρ 4 ¨≅ à2 uρ &ó x« çµ≈ oΨ ù=¢Á sù 

?sÿøÁÅŠξW (  =٢٤×  ١٩=  ٤٥٦  
$         $         $  

ة ولننظر إىل النص القرآين التايل يف سورة اإلسراء ، لنرى مسألة كاملة ، وبالتايل مرتبط
  ..مبعجزة إحدى الكُبر 



 

) $ tΒuρ $̈Ζ ä. tÎ/Éj‹ yèãΒ 4®L ym y]yèö6 tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ !# sŒÎ) uρ !$ tΡ÷Šu‘ r& βr& y7 Î=öκ –Ξ ºπtƒ ö� s% $ tΡ ö�tΒr& $ pκ�Ïù u�øI ãΒ 

(#θà) |¡xÿ sù $ pκ�Ïù ¨,y⇔ sù $ pκö� n= tæ ãΑ öθs) ø9 $# $ yγ≈ tΡö� ¨Βy‰ sù # Z��ÏΒô‰ s? ∩⊇∉∪ öΝx. uρ $ uΖõ3 n=÷δ r& š∅ÏΒ Èβρã� à) ø9$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

Ρçθy8 3 ρu.x∀s’4 /Î�t/nÎ7y /Î‹äΡçθ>É ãÏ6t$ŠÏνÍ zy7Î��M# /tÁÅ��Z# (   ] ١٠٤٥= ]  ١٧ – ١٥: اإلسراء  =
٥٥×  ١٩  

$         $         $  
ولننظر إىل النص القرآين التايل يف سورة األنعام ، لنراه مصوراً ملسألة كاملة ، وحيوي 

  ..الكاملة ، واملرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر  داخله العديد من املسائل
) …çµ §_!%tn uρ … çµãΒöθ s% 4 tΑ$s% ’ ÎoΤ þθ’f ¯≈ ptéBr& ’Îû «!$# ô‰ s%uρ Ç1y‰ yδ 4 Iωuρ ß∃%s{r& $tΒ šχθä.Î� ô³è@ ÿÏµ Î/ 

HωÎ) βr& u !$ t±o„ ’ În1 u‘ $ \↔ø‹ x© 3 yì Å™uρ ’ În1 u‘ ¨≅ à2 > óx« $̧ϑù=Ïã 3 Ÿξ sùr& tβρã��2 x‹ tFs? ∩∇⊃∪ y# ø‹ Ÿ2 uρ 

ß∃%s{ r& !$ tΒ öΝçGò2 u� õ°r& Ÿω uρ šχθèù$sƒrB öΝ ä3̄Ρ r& Ο çGø.u� õ°r& «! $$ Î/ $tΒ öΝ s9 öΑ Íi” t∴ãƒ  ÏµÎ/ öΝà6ø‹ n=tæ $YΖ≈ sÜù=ß™ 

4 ‘“r' sù È÷ s)ƒÌ� xÿø9 $# ‘, ymr& Ç øΒF{$$Î/ ( βÎ) ÷Λ äΖ ä. šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊇∪ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6 ù=tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) 

AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ s9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ y7 ù=Ï?uρ !$ uΖçF ¤fãm !$yγ≈ oΨ øŠs?#u zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθ s% 4 
ßìsùö� tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ̈Β â!$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š� −/u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ $ uΖö6 yδ uρ uρ ÿ… ã&s! t,≈ ysó™ Î) z>θà)÷è tƒuρ 4 ˆξà2 

$ oΨ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθçΡuρ $oΨ ÷ƒ y‰yδ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ÏΒuρ ÏµÏG−ƒ Íh‘èŒ yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑø‹ n=ß™ uρ šUθ•ƒ r&uρ y# ß™θãƒ uρ 4y›θãΒuρ 

tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“øgwΥ tÏΖ Å¡ós ßϑø9$# ∩∇⊆∪ $ −ƒÌ� x. y— uρ 4z�øt s†uρ 4|¤ŠÏã uρ }̈ $u‹ ø9Î) uρ ( @≅ ä. zÏiΒ 

šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î) uρ yì |¡uŠø9 $# uρ }§çΡθãƒ uρ $ WÛθä9 uρ 4 yξ à2 uρ $ oΨù=�Ò sù ’ n?tã tÏϑn=≈ yèø9 $# ∩∇∉∪ 

ôÏΒuρ óΟ ÎγÍ← !$t/# u öΝ ÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρ öΝ ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λàι≈ uΖ ÷� t7tGô_ $# uρ óΟßγ≈ oΨ ÷ƒy‰ yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∇∠∪ y7 Ï9≡sŒ 

“y‰ èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ÏµÎ/ tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 öθ s9 uρ (#θä. u� õ°r& xÝ Î6ys s9 Οßγ ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ 

∩∇∇∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø:$# uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $# uρ 4 β Î*sù ö� àÿõ3 tƒ $ pκÍ5 ÏIω àσ̄≈ yδ ô‰ s) sù $uΖ ù=©. uρ $ pκÍ5 



 

$YΒöθ s% (#θÝ¡øŠ©9 $ pκ Í5 šÌ� Ïÿ≈ s3Î/ ∩∇∪ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# “y‰ yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ßγ Î6sù ÷νÏ‰ tFø%$# 3 ≅ è% Hω öΝ ä3è=t↔ó™ r& 

Ïµø‹ n=tã # ·�ô_ r& ( ÷β Î) uθ èδ �ωÎ) 3“t� ø. ÏŒ šÏϑn=≈ yèù=Ï9 ∩⊃∪ $tΒuρ (#ρâ‘y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿÍνÍ‘ô‰ s% øŒÎ) (#θä9$s% !$tΒ 

tΑ t“Ρ r& ª!$# 4’n? tã 9� |³o0 ÏiΒ & óx« 3 ö≅ è% ôtΒ tΑ t“Ρ r& |=≈ tGÅ3ø9$# “Ï%©!$# u!% ỳ ÏµÎ/ 4 y›θãΒ # Y‘θçΡ “Y‰èδ uρ 

Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ( … çµtΡθè= yèøgrB }§ŠÏÛ# t� s% $ pκ tΞρß‰ ö6è? tβθàÿ øƒéB uρ # Z��ÏW x. ( ΟçFôϑÏk=ãæ uρ $ ¨Β óΟ s9 (# þθçΗs>÷è s? óΟ çFΡ r& Iω uρ 

öΝ ä.äτ!$ t/#u ( È≅ è% ª! $# ( ¢Ο èO öΝèδ ö‘sŒ ’ Îû öΝ Íκ ÅÎöθyz tβθç7 yè ù=tƒ ∩⊇∪ # x‹≈yδ uρ ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& Ô8u‘$t6ãΒ ä−Ïd‰|Á•Β 

“Ï%©!$# t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ u‘É‹ΖçFÏ9 uρ ¨Πé& 3“t� à) ø9$# ô tΒuρ $oλ m; öθym 4 tÏ%©!$#uρ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ  ÏµÎ/ ( 
öΝ èδ uρ 4’ n? tã öΝÍκ ÍEŸξ |¹ tβθÝàÏù$ptä† ∩⊄∪ ôtΒuρ ãΝ n=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹ x. ÷ρr& tΑ$s% zÇrρé& ¥’ n<Î) 

öΝ s9 uρ yyθãƒ Ïµø‹ s9 Î) Ö óx« tΒuρ tΑ$s% ãΑÌ“Ρ é' y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 3 öθs9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈©à9 $# ’ Îû 

ÏN≡t� yϑxî ÏN öθ pRùQ$# èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ (# þθäÜ Å™$t/ óΟÎγƒÏ‰ ÷ƒ r& (# þθã_ Ì�÷z r& ãΝ à6|¡àÿΡ r& ( tΠöθ u‹ø9 $# šχ÷ρ t“øgéB z># x‹tã 

Èβθßγø9 $# $ yϑÎ/ öΝçFΖ ä. tβθä9θà)s? ’ n?tã «!$# u� ö� xî Èd,ptø:$# öΝ çGΨ ä.uρ ôtã Ïµ ÏG≈ tƒ# u tβρç� É9õ3tF ó¡n@ ∩⊂∪ ô‰s) s9 uρ 

$ tΡθßϑçG÷∞Å_ 3“yŠ≡t� èù $ yϑx. öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ Ν çFø. t� s?uρ $̈Β öΝ ä3≈ oΨ ø9§θ yz u !# u‘uρ öΝ à2 Í‘θßγàß ( $ tΒuρ 3“t� tΡ 

öΝ ä3yètΒ ãΝ ä.u !$ yèxÿ ä© tÏ%©!$# öΝçGôϑ tã y— öΝåκ ¨Ξr& öΝ ä3ŠÏù (#àσ ¯≈ x. u�à° 4 ‰ s) s9 yì©Ü s) ¨? öΝ ä3oΨ ÷� t/ ¨≅ |Ê uρ Ν à6Ψtã $̈Β 

öΝ çGΨä. tβθßϑãã ÷“s? ∩⊆∪ * ¨β Î) ©! $# ß,Ï9$ sù Éb= ptø:$# 2” uθ̈Ζ9 $#uρ ( ßl Ì�øƒä† ¢‘ptø:$# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßlÌ� øƒèΧuρ ÏM Íh‹ yϑø9 $# 

zÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# 4 ãΝ ä3Ï9≡sŒ ª! $# ( 4’̄Τ r' sù tβθä3sù÷σ è? ∩∈∪ ß,Ï9$ sù Çy$t6ô¹M} $# Ÿ≅ yè y_uρ Ÿ≅ øŠ©9 $# $ YΖ s3y™ }§ ôϑ¤±9$# uρ 

t� yϑs) ø9$# uρ $ ZΡ$t7 ó¡ãm 4 y7 Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ø) s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠÎ=yèø9 $# ∩∉∪ uθ èδ uρ “Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3s9 tΠθàf‘Ζ9 $# (#ρß‰ tGöκ tJÏ9 

$ pκÍ5 ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh� y9ø9 $# Ì� óst7 ø9 $#uρ 3 ô‰ s% $ uΖù=¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 šχθßϑ n=ôètƒ ∩∠∪ uθèδ uρ ü“Ï%©!$# Ν ä.r' t±Ρ r& 

ÏiΒ <§øÿ ¯Ρ ;οy‰Ïn≡uρ @� s)tGó¡ßϑ sù ×í yŠöθtF ó¡ãΒuρ 3 ô‰s% $ uΖ ù=¢Ásù ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθ s) Ï9 šχθßγ s)øÿ tƒ ∩∇∪ uθèδ uρ 

ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρr& zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $ oΨô_ t� ÷zr' sù Ïµ Î/ |N$t7 tΡ Èe≅ ä. &óx« $ oΨô_ t� ÷zr' sù çµ÷Ψ ÏΒ # Z�ÅØ yz ßlÌ� øƒ�Υ 



 

çµ÷Ψ ÏΒ ${6 ym $ Y6Å2# u� tI •Β zÏΒ uρ È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# ÏΒ $ yγÏè ù=sÛ ×β# uθ÷Ζ Ï% ×π uŠÏΡ#yŠ ;M≈ ¨Ψy_ uρ ô ÏiΒ 5>$oΨ ôã r& tβθçG÷ƒ ¨“9 $#uρ 

tβ$̈Β”�9$# uρ $ YγÎ6 oKô±ãΒ u� ö� xî uρ >µ Î7≈t±tF ãΒ 3 (# ÿρã� ÝàΡ$# 4’ n<Î) ÿÍνÌ� yϑrO !# sŒÎ) t� yϑøO r& ÿÏµÏè ÷Ζ tƒuρ 4 ¨βÎ) ’Îû öΝ ä3Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 

5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩∪ (#θè=yèy_ uρ ¬! u !%x. u�à° £Ågø:$# öΝßγ s) n=yzuρ ( (#θè%t� yzuρ …çµ s9 tÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/uρ Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ 4 
… çµoΨ≈ ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $£ϑtã šχθàÿ ÅÁtƒ ∩⊇⊃⊃∪ ßìƒÏ‰ t/ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ( 4’ ¯Τ r& ãβθä3 tƒ …çµ s9 Ó$s!uρ óΟ s9 uρ 

ä3s? …ã& ©! ×π t6Ås≈ |¹ ( t,n= yzuρ ¨≅ ä. & óx« ( uθèδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« ×ΛÎ=tæ ∩⊇⊃⊇∪ ãΝ à6Ï9≡sŒ ª! $# öΝ ä3š/u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) 

�ωÎ) uθ èδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó_x« çνρß‰ ç6 ôã$$ sù 4 uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« ×≅‹Å2 uρ ∩⊇⊃⊄∪ �ω çµ à2Í‘ô‰ è? 

ã�≈ |Áö/ F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ô‰ ãƒ t�≈ |Áö/ F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ÏÜ ¯=9$# ç��Î6 sƒø:$# ∩⊇⊃⊂∪ ô‰ s% Νä. u !%ỳ ã� Í←!$ |Át/ ÏΒ öΝä3În/ §‘ ( ôyϑsù 

u� |Ç ö/r& ÏµÅ¡øÿ uΖ Î=sù ( ô tΒuρ }‘ Ïϑtã $yγøŠ n=yèsù 4 !$tΒuρ O$ tΡr& Νä3ø‹ n=tæ 7á‹ Ïÿ pt¿2 ∩⊇⊃⊆∪ š� Ï9≡x‹x. uρ ß∃Îh� |ÇçΡ ÏM≈ tƒFψ $# 

(#θä9θà) u‹ Ï9uρ |M ó™u‘yŠ … çµuΖ ÍhŠu; ãΨ Ï9uρ 5Θöθ s)Ï9 šχθßϑn=ôè tƒ ∩⊇⊃∈∪ ôìÎ7 ¨?$# !$tΒ zÇrρé& y7 ø‹s9 Î) ÏΒ š�Îi/ ¢‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) 

�ωÎ) uθèδ ( óÚÌ� ôã r&uρ Ç tã tÏ. Î� ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊃∉∪ öθ s9uρ u !$ x© ª! $# !$ tΒ (#θä. u�õ°r& 3 $ tΒuρ y7≈ oΨ ù=yèy_ öΝ ÎγøŠ n=tæ $ ZàŠÏÿ ym ( 
ρuΒt$! &rΡM| ãt=n�öκÍΝ /Îθu.Ï‹≅9 (  ] ٧٩٣×  ١٩=  ١٥٠٦٧=   ] ١٠٧ – ٨٠: األنعام  

ولنبحر اآلن داخل هذا النص الكرمي املصور ملسألة كاملة متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر ، 
  ..حدى الكُبر لنرى كيف أنه يتكون من مسائل متتالية كاملة ، وبالتايل متعلّقة مبعجزة إ

تصور ، ) ٩٠(إىل اآلية ) ٨٠(أنّ اآليات الكرمية من اآلية  واضح وضوح الشمس
  ..مسالةً كاملة ، وبالتايل متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر 

) …çµ §_!%tn uρ … çµãΒöθ s% 4 tΑ$s% ’ ÎoΤ þθ’f ¯≈ ptéBr& ’Îû «!$# ô‰ s%uρ Ç1y‰ yδ 4 Iωuρ ß∃%s{r& $tΒ šχθä.Î� ô³è@ ÿÏµ Î/ 

HωÎ) βr& u !$ t±o„ ’ În1 u‘ $ \↔ø‹ x© 3 yì Å™uρ ’ În1 u‘ ¨≅ à2 > óx« $̧ϑù=Ïã 3 Ÿξ sùr& tβρã��2 x‹ tFs? ∩∇⊃∪ y# ø‹ Ÿ2 uρ 

ß∃%s{ r& !$ tΒ öΝçGò2 u� õ°r& Ÿω uρ šχθèù$sƒrB öΝ ä3̄Ρ r& Ο çGø.u� õ°r& «! $$ Î/ $tΒ öΝ s9 öΑ Íi” t∴ãƒ  ÏµÎ/ öΝà6ø‹ n=tæ $YΖ≈ sÜù=ß™ 

4 ‘“r' sù È÷ s)ƒÌ� xÿø9 $# ‘, ymr& Ç øΒF{$$Î/ ( βÎ) ÷Λ äΖ ä. šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊇∪ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u óΟ s9 uρ (# þθÝ¡Î6 ù=tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒÎ) 



 

AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ ßγ s9 ßøΒF{$# Ν èδ uρ tβρß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪ y7 ù=Ï?uρ !$ uΖçF ¤fãm !$yγ≈ oΨ øŠs?#u zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθ s% 4 
ßìsùö� tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ̈Β â!$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š� −/u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠÎ=tæ ∩∇⊂∪ $ uΖö6 yδ uρ uρ ÿ… ã&s! t,≈ ysó™ Î) z>θà)÷è tƒuρ 4 ˆξà2 

$ oΨ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθçΡuρ $oΨ ÷ƒ y‰yδ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ÏΒuρ ÏµÏG−ƒ Íh‘èŒ yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑø‹ n=ß™ uρ šUθ•ƒ r&uρ y# ß™θãƒ uρ 4y›θãΒuρ 

tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“øgwΥ tÏΖ Å¡ós ßϑø9$# ∩∇⊆∪ $ −ƒÌ� x. y— uρ 4z�øt s†uρ 4|¤ŠÏã uρ }̈ $u‹ ø9Î) uρ ( @≅ ä. zÏiΒ 

šÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î) uρ yì |¡uŠø9 $# uρ }§çΡθãƒ uρ $ WÛθä9 uρ 4 yξ à2 uρ $ oΨù=�Ò sù ’ n?tã tÏϑn=≈ yèø9 $# ∩∇∉∪ 

ôÏΒuρ óΟ ÎγÍ← !$t/# u öΝ ÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρ öΝ ÍκÍΞ≡uθ÷zÎ) uρ ( ÷Λàι≈ uΖ ÷� t7tGô_ $# uρ óΟßγ≈ oΨ ÷ƒy‰ yδ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∇∠∪ y7 Ï9≡sŒ 

“y‰ èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ÏµÎ/ tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 4 öθ s9 uρ (#θä. u� õ°r& xÝ Î6ys s9 Οßγ ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ 

∩∇∇∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# u/ õ3çtø:$# uρ nο§θ ç7‘Ζ9 $# uρ 4 β Î*sù ö� àÿõ3 tƒ $ pκÍ5 ÏIω àσ̄≈ yδ ô‰ s) sù $uΖ ù=©. uρ $ pκÍ5 

$YΒöθ s% (#θÝ¡øŠ©9 $ pκ Í5 šÌ� Ïÿ≈ s3Î/ ∩∇∪ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©!$# “y‰ yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1y‰ßγ Î6sù ÷νÏ‰ tFø%$# 3 ≅ è% Hω öΝ ä3è=t↔ó™ r& 

ãt=n‹øµÏ &r_ô�·# ( )Îβ÷ δèθu )Îω� ŒÏ.ø�t“3 9Ï=ùèy≈=nϑÏš (  =٢٥٢×  ١٩=  ٤٧٨٨  
، تصور مسألة كاملة ، ) ٩٣(إىل اآلية ) ٩١(واآليات التالية للمسألة السابقة من اآلية 

  ..وبالتايل متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر 
) $ tΒuρ (#ρâ‘y‰s% ©! $# ¨,ym ÿÍνÍ‘ô‰ s% øŒ Î) (#θä9$s% !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n?tã 9� |³o0 ÏiΒ &ó x« 3 ö≅ è% ôtΒ tΑ t“Ρ r& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# “Ï%©!$# u !%ỳ Ïµ Î/ 4y›θãΒ # Y‘θçΡ “Y‰ èδuρ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ( … çµ tΡθè= yèøgrB }§ŠÏÛ# t� s% $pκ tΞρß‰ö6 è? tβθàÿ øƒéB uρ 

# Z��ÏW x. ( Ο çFôϑÏk=ãæuρ $̈Β óΟ s9 (# þθçΗs>÷è s? óΟ çFΡ r& Iω uρ öΝ ä.äτ!$ t/#u ( È≅ è% ª! $# ( ¢Ο èO öΝèδ ö‘sŒ ’ Îû öΝ ÍκÅÎöθ yz tβθç7 yèù=tƒ ∩⊇∪ 

# x‹≈yδ uρ ë=≈tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$t6 ãΒ ä−Ïd‰ |Á•Β “Ï%©!$# t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ u‘É‹ΖçF Ï9uρ ¨Πé& 3“t� à)ø9 $# ô tΒuρ $ oλm; öθym 4 
tÏ%©!$#uρ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/ ( öΝ èδ uρ 4’ n?tã öΝÍκ ÍEŸξ |¹ tβθÝà Ïù$ptä† ∩⊄∪ ô tΒuρ ãΝ n=øßr& Ç £ϑÏΒ 

3“u� tIøù$# ’ n?tã «!$# $ ¹/É‹ x. ÷ρ r& tΑ$ s% zÇrρé& ¥’ n<Î) öΝ s9 uρ yyθãƒ Ïµ ø‹ s9Î) Ö óx«  tΒuρ tΑ$s% ãΑ Ì“Ρ é'y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# 3 öθs9 uρ #“ t�s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈©à9$# ’Îû ÏN≡t� yϑxî ÏN öθpRùQ $# èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $#uρ (#þθ äÜÅ™$t/ óΟ ÎγƒÏ‰ ÷ƒr& (# þθã_ Ì�÷zr& 



 

ãΝ à6|¡àÿΡr& ( tΠöθ u‹ø9 $# šχ÷ρt“øg éB z># x‹tã Èβθßγ ø9$# $ yϑÎ/ öΝ çFΖ ä. tβθä9θà) s? ’ n?tã «! $# u� ö� xî Èd,ptø:$# öΝ çGΨ ä. uρ 

ãtô u#ƒt≈GÏµÏ @n¡óFt3õ9É�çρβt (  =١٧٠×  ١٩=  ٣٢٣٠   

  ..نرى مسألة كاملة متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر ) ٩٣(ويف اآلية 
) ôtΒuρ ãΝn=øß r& Ç£ϑÏΒ 3“u� tIøù$# ’n?tã «! $# $¹/ É‹ x. ÷ρ r& tΑ$s% zÇrρé& ¥’ n<Î) öΝs9 uρ yyθãƒ Ïµø‹ s9Î) Ö óx«  tΒuρ 

tΑ$ s% ãΑ Ì“Ρé' y™ Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 3 öθs9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9$# ’Îû ÏN≡t� yϑxî ÏN öθ pRùQ $# èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ 

/t$™ÅÜäθþ#( &rƒ÷‰ÏƒγÎΟó &rz÷�Ì_ãθþ#( &rΡÿà¡|6àΝã ( (  =٤٦×  ١٩=  ٨٧٤  
، تكون مسألة كاملة ) ٩٦(حىت اآلية ) ٩٤(واآليات التالية للمسألة السابقة من اآلية 

  ..حتقّق معيار معجزة إحدى الكُبر ، وبالتايل 
) ô‰ s) s9 uρ $ tΡθßϑçG÷∞Å_ 3“yŠ≡t� èù $ yϑx. öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ Ν çFø. t�s? uρ $̈Β öΝ ä3≈ oΨ ø9§θ yz u !#u‘ uρ 

öΝ à2Í‘θßγ àß ( $ tΒuρ 3“t� tΡ öΝ ä3yètΒ ãΝä. u !$yè xÿä© tÏ%©! $# öΝçGôϑtã y— öΝ åκ̈Ξr& öΝ ä3ŠÏù (#àσ ¯≈ x. u�à° 4 ‰s) s9 yì ©Üs) ¨? 

öΝ ä3oΨ ÷� t/ ¨≅ |Êuρ Ν à6Ψtã $̈Β öΝ çGΨ ä. tβθßϑãã ÷“s? ∩⊆∪ * ¨βÎ) ©! $# ß,Ï9$sù Éb= ptø:$# 2” uθ̈Ζ9 $#uρ ( ßl Ì� øƒä† ¢‘ptø:$# 

zÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌ� øƒèΧuρ ÏM Íh‹yϑø9 $# zÏΒ Çc‘ y⇔ø9 $# 4 ãΝ ä3Ï9≡sŒ ª! $# ( 4’̄Τ r' sù tβθä3sù ÷σè? ∩∈∪ ß,Ï9$sù Çy$t6ô¹M} $# 

ρu_yèy≅Ÿ #$9©Šø≅Ÿ ™y3sΖY$ ρu#$9±¤ϑô§} ρu#$9ø)sϑy�t mã¡ó7t$ΡZ$ 4 Œs≡9Ï7y ?s)ø‰Ïƒ�ã #$9øèy•Íƒ“Í #$9øèy=ÎŠΟÉ (  =١٨٦٢ 
 =٩٨×  ١٩  

تكون مسألة كاملة ، ) ١٠٢(حىت اآلية ) ٩٧(واآليات التالية للمسألة السابقة من اآلية 
  ..حتقّق معيار معجزة إحدى الكُبر وبالتايل 
) uθ èδ uρ “Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 tΠθàf ‘Ζ9$# (#ρß‰ tGöκ tJÏ9 $pκ Í5 ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh� y9ø9$# Ì� óst7 ø9 $#uρ 3 ô‰ s% $ uΖù=¢Á sù 

ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθ s)Ï9 šχθßϑn=ôètƒ ∩∠∪ uθèδ uρ ü“Ï%©!$# Ν ä. r't±Ρ r& ÏiΒ <§øÿ ¯Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ @� s) tGó¡ßϑsù ×íyŠöθ tFó¡ãΒuρ 3 
ô‰ s% $uΖ ù=¢Ásù ÏM≈tƒ Fψ $# 5Θöθ s)Ï9 šχθßγ s) øÿtƒ ∩∇∪ uθ èδ uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $oΨ ô_ t� ÷zr' sù Ïµ Î/ 



 

|N$ t7tΡ Èe≅ ä. & óx« $oΨ ô_ t�÷z r'sù çµ÷Ψ ÏΒ # Z� ÅØyz ßlÌ� øƒ�Υ çµ÷Ψ ÏΒ $ {6 ym $Y6 Å2# u� tI•Β zÏΒuρ È≅ ÷‚̈Ζ9 $# ÏΒ $ yγÏèù=sÛ 

×β# uθ÷Ζ Ï% ×π uŠÏΡ#yŠ ;M≈ ¨Ψ y_ uρ ô ÏiΒ 5>$ oΨôã r& tβθçG÷ƒ̈“9 $#uρ tβ$̈Β”�9$# uρ $Yγ Î6oKô±ãΒ u� ö� xî uρ >µ Î7≈ t±tFãΒ 3 (# ÿρã� ÝàΡ $# 4’ n<Î) 

ÿÍνÌ� yϑrO !# sŒÎ) t� yϑøO r& ÿ ÏµÏè÷Ζ tƒ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû öΝ ä3Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∪ (#θè=yè y_ uρ ¬! u!% x.u� à° £ Ågø:$# 

öΝ ßγs) n=yzuρ ( (#θè% t�yz uρ … çµs9 tÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/ uρ Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ 4 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑtã šχθàÿ ÅÁtƒ ∩⊇⊃⊃∪ ßìƒÏ‰ t/ 

ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ ( 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ …çµ s9 Ó$s! uρ óΟ s9 uρ ä3s? …ã& ©! ×πt6 Ås≈ |¹ ( t, n=yzuρ ¨≅ ä. &ó x« ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ 

> óx« ×ΛÎ=tæ ∩⊇⊃⊇∪ ãΝà6Ï9≡sŒ ª! $# öΝ ä3š/u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθ èδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó_ x« çνρß‰ ç6ôã $$ sù 4 uθèδ uρ 

ãt?n’4 .ä≅eÈ «xó& ρu2Å‹≅× (  =١٨٥×  ١٩=  ٣٥١٥  
  ..متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر ، وبالتايل نرى مسألة كاملة ) ٩٧(ويف اآلية 

) ρuδèθu #$!©%Ï“ _yèy≅Ÿ 9s3äΝã #$9Ζ‘fàθΠt 9ÏJtκöGt‰ßρ#( 5Íκp$ ûÎ’ ßà=èϑy≈MÏ #$9ø9y�hÎ ρu#$9ø7tsó�Ì 3 (    =٣٢٣  
  =١٧×  ١٩  

، تكون مسألة ) ١٠٥(حىت اآلية ) ١٠٣(السابقة ، من اآلية واآليات التالية للمسألة 
  ..كاملة 
) �ω çµà2 Í‘ô‰è? ã�≈ |Áö/ F{$# uθèδ uρ à8Í‘ô‰ãƒ t�≈ |Áö/ F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ÏÜ ¯=9$# ç��Î6 sƒø:$# ∩⊇⊃⊂∪ ô‰ s% Νä. u !%ỳ 

ã� Í←!$ |Át/ ÏΒ öΝä3În/ §‘ ( ôyϑsù u� |Ç ö/ r& Ïµ Å¡øÿ uΖÎ=sù ( ô tΒuρ }‘ Ïϑtã $ yγ øŠn=yèsù 4 !$tΒuρ O$tΡ r& Ν ä3ø‹ n=tæ 7á‹Ïÿ pt¿2 ∩⊇⊃⊆∪ 

ρu.x‹x≡9Ï�š ΡçÇ|�hÎ∃ß #$ψFƒt≈MÏ ρu9Ï‹u)àθ9äθ#( Šy‘u™óM| ρu9ÏΨã;uŠhÍΖuµç… 9Ï)sθöΘ5 ƒtèô=nϑßθχš (  =١٠٦٤  =
٥٦×  ١٩  

تكونان مسألة  ]) ١٠٧(واآلية ) ١٠٦(اآلية  [واآليتان التاليتان للمسألة السابقة 
  .. ة يف معيار معجزة إحدى الكُبر ، وبالتايل كاملكاملة 



 

) ôìÎ7 ¨? $# !$tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ š� Îi/¢‘ ( Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθèδ ( óÚÌ� ôã r&uρ Ç tã tÏ.Î� ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊃∉∪ öθs9 uρ 

©x$!u #$!ª Βt$! &r°õ�u.äθ#( 3 ρuΒt$ _yèy=ùΨo≈7y æt=nŠøγÎΝö myÿÏŠàZ$ ( ρuΒt$! &rΡM| ãt=n�öκÍΝ /Îθu.Ï‹≅9 ( ١٩=  ٠٨٦ 
 ×٣٢  

$         $         $  
ولننظر إىل النص القرآين التايل من سورة مرمي ، والذي يصور مسألة كاملة ، .. 

  ..وبالتايل متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر 
) ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈tGÅ3ø9 $# zΝ tƒ ö� tΒ ÏŒÎ) ôN x‹ t7oKΡ $# ôÏΒ $ yγÎ=÷δ r& $ZΡ%s3tΒ $wŠÏ%÷� Ÿ° ∩⊇∉∪ ôN x‹ sƒªB$$ sù ÏΒ öΝ Îγ ÏΡρßŠ 

$\/$pgÉo !$ oΨ ù=y™ö‘ r'sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨VyϑtF sù $ yγ s9 #Z� |³o0 $wƒ Èθy™ ∩⊇∠∪ ôM s9$s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθãã r& Ç≈ uΗ÷q§�9 $$Î/ y7Ζ ÏΒ βÎ) 

|MΖ ä. $|‹ É) s? ∩⊇∇∪ tΑ$s% !$ yϑ¯Ρ Î) O$ tΡr& ãΑθß™ u‘ Å7 În/ u‘ |= yδ L{ Å7 s9 $Vϑ≈ n=äñ $ |‹Å2 y— ∩⊇∪ ôM s9$s% 4’̄Τ r& ãβθä3tƒ 

’ Í< ÖΝ≈n=äî öΝ s9uρ Í_ó¡|¡ ôϑtƒ ×� |³o0 öΝ s9uρ à8r& $|‹ Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹ x. tΑ$s% Å7 š/u‘ uθ èδ ¥’ n? tã ×Îi yδ ( 
ÿ… ã&s# yèôf uΖ Ï9uρ Zπtƒ# u Ä¨$̈Ζ=Ïj9 ZπuΗ÷qu‘uρ $̈Ψ ÏiΒ 4 šχ%x. uρ #\� øΒr& $ |‹ÅÒ ø)̈Β ∩⊄⊇∪ * çµ÷Gn= yϑyssù ñV x‹t7 oKΡ $$ sù ÏµÎ/ 

$ZΡ%s3 tΒ $ |‹ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ $yδ u !%ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑø9$# 4’n<Î) Æíõ‹ É` Ï's# ÷‚ ¨Ζ9$# ôM s9$s% Í_tFø‹ n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6s% # x‹≈yδ 

àMΖ à2uρ $ \‹ó¡ nΣ $wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ $yγ1yŠ$oΨ sù  ÏΒ !$ pκÉJ øtrB �ωr& ’ ÎΤ t“øtrB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7š/ u‘ Å7 tGøtrB $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 sÛâ‘ $wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í?ä3sù ’ Î1 u�õ°$# uρ “Ìh�s% uρ $YΖ øŠtã ( $ ¨ΒÎ*sù 

¨É t� s? z ÏΒ Î� |³u; ø9 $# # Y‰ tnr& þ’ Í<θà) sù ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘x‹ tΡ Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 $ YΒöθ|¹ ôn= sù zΝ Ïk=Ÿ2é& uΘ öθu‹ ø9$# $ |‹Å¡ΣÎ) ∩⊄∉∪ ôM s? r' sù 

Ïµ Î/ $ yγtΒöθ s% …ã& é#Ïϑøt rB ( (#θä9$s% ÞΟ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ô‰ s) s9 ÏM ÷∞ Å_ $ \↔ø‹ x© $wƒÌ� sù ∩⊄∠∪  |M ÷zé' ¯≈ tƒ tβρã�≈ yδ $ tΒ tβ% x. Ï8θç/ r& 

r&t� øΒ$# &öθ y™ $ tΒuρ ôM tΡ%x. Å7 •Βé& $ |‹Éó t/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$x© r'sù Ïµ ø‹s9 Î) ( (#θä9$s% y# ø‹x. ãΝÏk= s3çΡ  tΒ šχ%x. ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# 

$wŠ Î6|¹ ∩⊄∪ tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7tã «! $# zÍ_9 s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ Í_n=yè y_uρ %º.u‘$t7ãΒ tø r& $tΒ 

àMΖ à2 Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο 4θn=¢Á9 $$ Î/ Íο4θŸ2 ¨“9 $#uρ $ tΒ àM øΒßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪ # C�t/ uρ ’ ÎAt$Î!≡uθ Î/ öΝs9 uρ Í_ù= yèøgs† # Y‘$¬7 y_ 



 

$|‹ É) x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n=¡¡9 $#uρ ¥’ n? tã tΠöθ tƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθ tƒuρ ÝVθãΒr& tΠ öθtƒ uρ ß]yèö/ é& $ |‹ ym ∩⊂⊂∪ y7 Ï9≡sŒ |¤ŠÏã ßø⌠$# 

zΝ tƒö� tΒ 4 š^ öθs% Èd, ysø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβρç� tIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ%x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ 7$s!uρ ( ÿ… çµoΨ≈ ys ö7ß™ 4 # sŒÎ) 

#|Ós% #\� øΒr& $ yϑ¯Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ …çµ s9 ä. ãβθä3u‹ sù ∩⊂∈∪ ¨βÎ) uρ ©! $# ’În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ 

ÒΟŠÉ) tGó¡•Β ∩⊂∉∪ y# n=tG÷z$$ sù Ü>#t“ôm F{$# .ÏΒ öΝ ÎηÏΖ ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒuθ sù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿ x. ÏΒ Ï‰pκ ô¶̈Β BΘöθ tƒ ?ΛÏàtã ∩⊂∠∪ 

ôìÏÿ ôœr& öΝ ÍκÍ5 ÷� ÅÇ ö/r& uρ tΠöθ tƒ $ oΨ tΡθè?ù' tƒ ( ÇÅ3≈ s9 tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# tΠöθ u‹ ø9$# ’Îû 9≅≈ n=|Ê &Î7 •Β ∩⊂∇∪ óΟ èδ ö‘É‹Ρr&uρ tΠöθ tƒ 

Íοu� ô£ptø:$# øŒÎ) zÅÓè% ã� øΒF{$# öΝ èδ uρ ’ Îû 7' s#øÿ xî öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊂∪ $̄Ρ Î) ß øtwΥ ß Ì̂� tΡ uÚö‘F{$# ôtΒuρ $pκ ö� n=tæ 

ρu)Î9s‹øΨo$ ƒã�ö_yèãθβt (  ] ٣٨١×  ١٩=  ٧٢٣٩ =  ] ٤٠ – ١٦: مرمي  
يطُ بارتباطات عباراته مع العبارات األخرى يف وهذا النص كأي نص قرآينٍّ ال حي.. 

  .. ولننظر إىل املسائلِ الكاملة التالية داخلَ هذا النص  ..القرآن الكرمي إالّ اُهللا تعاىل 
) 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‘ 

δèθu ãt?n’¥ δyiÎ× ( ρu9ÏΖufôèy#s&ã…ÿ u#ƒtπZ 9jÏ=Ζ¨$¨Ä ρu‘uq÷ΗuπZ ΒiÏΨ¨$ 4 ρu.x%χš &rΒø�\# Β¨)øÒÅ‹|$ (  =٦٢٧  =
٣٣×  ١٩  
) ôM s9$s% 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n=äî öΝ s9 uρ Í_ó¡|¡ôϑtƒ ×� |³o0 öΝ s9uρ à8r& $|‹ Éót/ ∩⊄⊃∪ tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹ x. tΑ$s% Å7 š/ u‘ 

uθ èδ ¥’ n?tã ×Îiyδ ( ÿ…ã& s# yèôf uΖÏ9 uρ Zπtƒ# u Ä¨$̈Ζ=Ïj9 Zπ uΗ÷qu‘uρ $ ¨Ψ ÏiΒ 4 šχ% x.uρ # \� øΒr& $ |‹ ÅÒø) ¨Β ∩⊄⊇∪ * çµ÷Gn=yϑys sù 

ñVx‹ t7 oKΡ $$sù ÏµÎ/ $ZΡ%s3tΒ $|‹ ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $ yδ u!%ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑø9 $# 4’ n<Î) Æíõ‹ É` Ï's# ÷‚ ¨Ζ9$# ôM s9$s% Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ 

%s6ö≅Ÿ δy≈‹x# ρu2àΖMà Σn¡ó‹\$ Β¨Ζ¡ÅŠw$ ( = ٦٤×  ١٩=  ١٢١٦  
) * çµ ÷G n= yϑ ys sù ñV x‹ t7 oKΡ $$ sù  Ïµ Î/ $ ZΡ% s3 tΒ $ |‹ ÅÁ s% ∩⊄⊄∪ $ yδ u !% ỳ r' sù ÞÚ$ y‚ yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æí õ‹ É` Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# 

%s$9sMô ƒt≈=n‹øFt_Í ΒÏM‘ %s6ö≅Ÿ δy≈‹x# ρu2àΖMà Σn¡ó‹\$ Β¨Ζ¡ÅŠw$ (  =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 t Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã� xÿ x. 

ΒÏ Β¨¶ôκp‰Ï ƒtθöΘB ãtàÏΛ? ( = ٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥  
) $ 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 

∪∈⊂∩ ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ ( = ٣٣×  ١٩=  ٦٢٧  
  ..والصور القرآنية التالية من هذا النص الكرمي تصور مسائل كاملة 

) tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹x. tΑ$s% Å7 š/ u‘ uθ èδ ¥’ n? tã ×Îiyδ ( ÿ… ã&s# yèôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u Ä¨$̈Ζ=Ïj9 ZπuΗ÷q u‘uρ $̈Ψ ÏiΒ 4 (  =   
١٥×  ١٩=  ٢٨٥   
) ƒt≈ϑy�öƒtΟÞ 9s)s‰ô _Å∞÷MÏ ©x‹ø↔\$ ùs�Ìƒw$ (   =٨×  ١٩=  ١٥٢   

) %s$Αt )ÎΤoÎ’ ãt7ö‰ß #$!« (   =٤×  ١٩=  ٧٦  

) ùs$$z÷Gt=n#y #${Fmô“t#>Ü ΒÏ. /t�÷ΖÏηÎΝö ( (    =٨×  ١٩=  ١٥٢  
$         $         $  

كيف يصور مسألةً كاملةً يف وحيِ .. لننظر إىل النص القُرآينِّ التايل من سورة هود .. 
قصة نوحٍ عليه السالم ، وذلك دونَ آية واحدة يف قلبِه ،  ولألمة ، عن rالغيبِ للرسولِ 

ولننظر كيف يتوافَق ذلك مع معيارِ معجزة إحدى الكُبر ، اليت هي ) ..  ٣٥( هي اآلية 
معيار جيمع بني العقلِ ارد من جهة ، وبني ظاهرِ دالالت النص القرآينِّ من جهة أُخرى 

..  
) ô‰ s)s9 uρ $ uΖ ù=y™ö‘r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ÿÏµ ÏΒöθ s% ’ ÎoΤ Î) öΝä3 s9 Ö�ƒÉ‹ tΡ êÎ7•Β ∩⊄∈∪ β r& �ω (#ÿρ ß‰ç7 ÷ès? �ω Î) ©! $# ( þ’ ÎoΤÎ) 

ß∃%s{ r& öΝ ä3ø‹ n=tæ z># x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊄∉∪ tΑ$s) sù _|yϑø9 $# tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ÏΒ Ïµ ÏΒöθs% $tΒ š�1t� tΡ �ωÎ) 



 

# \�t± o0 $ oΨ n=÷VÏiΒ $ tΒuρ š�1t� tΡ š� yèt7 ¨? $# �ω Î) šÏ%©!$# öΝèδ $ oΨ ä9ÏŒ# u‘r& y“ ÏŠ$t/ Ä“ù&§�9 $# $ tΒuρ 3“t� tΡ öΝä3s9 

$ uΖøŠ n=tã ÏΒ ¤≅ ôÒsù ö≅ t/ öΝä3–Ψ Ýà tΡ šÎ/É‹≈ x. ∩⊄∠∪ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ ÷Λ ä÷ƒ uu‘ r& βÎ) àMΖ ä. 4’ n?tã 7πoΨ Éi� t/ ÏiΒ ’ În1 §‘ 

Í_9 s?# uuρ Zπ tΗôq y‘ ôÏiΒ ÍνÏ‰Ζ Ïã ôM uŠÏdϑãè sù ö/ä3 ø‹n=tæ $yδθßϑä3ãΒÌ“ù=çΡr& óΟçFΡ r&uρ $oλ m; tβθèδÌ�≈ x. ∩⊄∇∪ ÏΘöθs)≈ tƒuρ Iω 
öΝ à6è=t↔ó™r& Ïµø‹ n=tã »ω$tΒ ( ÷βÎ) y“ Ì� ô_r& �ωÎ) ’ n?tã «! $# 4 !$tΒuρ O$ tΡ r& ÏŠÍ‘$ sÜÎ/ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u 4 Ν ßγ̄Ρ Î) (#θà)≈ n=•Β 

öΝ ÍκÍh5 u‘ ûÍo_ Å3≈ s9uρ ö/ä31u‘r& $YΒöθ s% šχθè= yγøgrB ∩⊄∪ ÏΘöθs)≈ tƒuρ tΒ ’ ÎΤ ã�ÝÁΖ tƒ zÏΒ «! $# β Î) öΝ åκ–EŠ{� sÛ 4 Ÿξsùr& 

tβρã� �2x‹ s? ∩⊂⊃∪ Iω uρ ãΑθè%r& öΝ ä3s9 “Ï‰ΨÏã ßÉ!# t“yz «! $# Iω uρ ãΝ n=÷ær& |= ø‹ tóø9 $# Iω uρ ãΑθè%r& ’ ÎoΤ Î) Ò� n=tΒ 

Iω uρ ãΑθè%r& šÏ%©#Ï9 ü“ Í‘yŠ÷“s? öΝ ä3ãΖã‹ ôã r& s9 ãΝ åκ u� Ï?÷σ ãƒ ª! $# #·� ö� yz ( ª! $# ãΝ n=÷ær& $ yϑÎ/ þ’ Îû öΝ ÎγÅ¡ àÿΡr& ( þ’ ÎoΤ Î) 

# ]ŒÎ) z Ïϑ©9 tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% ßyθãΖ≈ tƒ ô‰ s% $oΨ tF ø9y‰≈ y_ |N÷� sY ò2 r'sù $oΨ s9≡y‰ Å_ $ oΨ Ï?ù' sù $ yϑÎ/ !$ tΡ ß‰Ïès? βÎ) 

|MΨ à2 z ÏΒ tÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$s% $ yϑ¯Ρ Î) Ν ä3ŠÏ? ù' tƒ ÏµÎ/ ª! $# βÎ) u !$ x© !$tΒuρ Ο çFΡ r& tÌ“Éf ÷èßϑÎ/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ 

ö/ ä3ãèxÿΖ tƒ ûÅ∏ óÁçΡ ÷β Î) ‘NŠu‘r& ÷β r& yx |ÁΡ r& öΝ ä3s9 βÎ) tβ%x. ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ βr& öΝä3 tƒÈθøó ãƒ 4 uθ èδ öΝä3š/ u‘ Ïµ ø‹ s9Î) uρ 

?è�ö_yèãθχš ( ]  ٤١٧٧=  ] ٣٤ – ٢٥: هود   

))) ôΘ r& šχθä9θà)tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% Èβ Î) …çµ çG÷ƒu� tI øù$# ¥’ n? yèsù ’ÍΓ# t�ô_ Î) O$tΡ r&uρ Ö ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθãΒÌ� øgéB 

   ٣٢٧=  ] ٣٥: هود [  ))) 
) š† Çpρé&uρ 4’ n<Î) ?yθçΡ … çµ̄Ρ r& s9 š∅ ÏΒ÷σãƒ ÏΒ y7 ÏΒöθ s% �ωÎ) tΒ ô‰s% z tΒ#u Ÿξsù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑÎ/ 

(#θçΡ%x. šχθè= yèøÿ tƒ ∩⊂∉∪ ÆìoΨ ô¹$# uρ y7 ù=àÿø9 $# $ uΖÏ⊥ ã‹ ôã r' Î/ $oΨ ÍŠôm uρ uρ Ÿωuρ Í_ö7 ÏÜ≈ sƒéB ’ Îû tÏ%©!$# (# þθßϑ n=sß 4 Νåκ ¨ΞÎ) 

tβθè%t� øó•Β ∩⊂∠∪ ßì uΖóÁ tƒ uρ š�ù=àÿ ø9 $# $ yϑ¯=à2uρ §� tΒ Ïµ ø‹n= tã d| tΒ ÏiΒ ÏµÏΒöθ s% (#ρã� Ï‚y™ çµ÷Ζ ÏΒ 4 tΑ$s% βÎ) 

(#ρã� y‚ó¡ s? $̈Ζ ÏΒ $̄Ρ Î*sù ã�y‚ ó¡tΡ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ yϑx. tβρã� y‚ ó¡n@ ∩⊂∇∪ t∃öθ |¡sù šχθßϑn=÷ès? tΒ Ïµ‹ Ï?ù' tƒ Ò>#x‹ tã 

ÏµƒÌ“øƒä† ‘≅ Ïts† uρ Ïµø‹ n=tã ÑU# x‹ tã íΟŠÉ) •Β ∩⊂∪ #̈L ym # sŒÎ) u!% ỳ $ tΡ â�ö∆ r& u‘$ sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $ oΨ ù=è% ö≅ ÏΗ÷q$# $pκ� Ïù ÏΒ 



 

9e≅ à2 È÷ỳ ÷ρ y— È÷uΖ øO $# š� n=÷δ r&uρ �ωÎ)  tΒ t,t7 y™ Ïµø‹ n=tã ãΑ öθs) ø9 $# ôtΒuρ z tΒ#u 4 !$tΒuρ ztΒ# u ÿ… çµyè tΒ �ωÎ) 

×≅‹ Î=s% ∩⊆⊃∪ * tΑ$s%uρ (#θç7 Ÿ2ö‘$# $pκ� Ïù ÉΟ ó¡Î0 «! $# $yγ11� øgxΧ !$ yγ8 y™ö� ãΒuρ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θàÿ tó s9 ×ΛÏm §‘ ∩⊆⊇∪ }‘Éδ uρ 

“Ì� øgrB óΟÎγ Î/ ’Îû 8löθ tΒ ÉΑ$t6 Éfø9 $$x. 3“yŠ$tΡ uρ îyθçΡ … çµoΨ ö/$# šχ%Ÿ2 uρ ’Îû 5ΑÌ“÷è tΒ ¢o_ç6≈ tƒ = Ÿ2 ö‘$# $ oΨ yè̈Β 

Ÿω uρ ä3s? yì̈Β tÍ�Ïÿ≈ s3ø9 $# ∩⊆⊄∪ tΑ$s% ü“Íρ$t↔ y™ 4’ n<Î) 9≅ t6 y_ Í_ ßϑÅÁ÷è tƒ š∅ ÏΒ Ï !$ yϑø9$# 4 tΑ$s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã 

tΠöθ u‹ø9 $# ôÏΒ Ì�øΒr& «! $# �ω Î) tΒ zΟ Ïm§‘ 4 tΑ%tnuρ $yϑåκ s] ÷� t/ ßl öθyϑø9 $# šχ%s3sù z ÏΒ šÏ%t� øóßϑø9 $# ∩⊆⊂∪ Ÿ≅ŠÏ%uρ 

ÞÚö‘r' ¯≈ tƒ Éë n=ö/ $# Ï8u !$tΒ â!$ yϑ|¡≈ tƒ uρ Éë Î=ø%r& uÙ‹ Ïî uρ â!$ yϑø9 $# zÅÓè%uρ ã� øΒF{$# ôN uθtFó™ $# uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθègø:$# ( 
Ÿ≅ŠÏ%uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘöθs) ù=Ïj9 tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆⊆∪ 3“yŠ$tΡ uρ ÓyθçΡ … çµ−/ §‘ tΑ$ s)sù Å_Uu‘ ¨β Î) Í_ö/ $# ôÏΒ ’ Í?÷δ r& ¨βÎ) uρ 

x8y‰ ôã uρ ‘,ys ø9 $# |MΡ r&uρ ãΝ s3ômr& tÏϑÅ3≈ ptø:$# ∩⊆∈∪ tΑ$s% ßyθãΖ≈tƒ … çµ̄Ρ Î) }§øŠ s9 ôÏΒ š� Î=÷δ r& ( … çµ̄Ρ Î) î≅ uΗxå 

ç� ö� xî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξsù Çù=t↔ó¡ n@ $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& βr& tβθä3s? z ÏΒ tÎ=Îγ≈ yfø9 $# ∩⊆∉∪ tΑ$s% 

Éb> u‘ þ’ ÎoΤ Î) èŒθããr& š� Î/ ÷βr& š�n=t↔ó™ r& $ tΒ }§øŠ s9 ’ Í< Ïµ Î/ ÖΝù=Ïã ( �ωÎ) uρ ö� Ïÿ øós? ’ Í< ûÍ_ ôϑymö� s? uρ à2 r& z ÏiΒ 

zƒÎ�Å£≈ y‚ø9 $# ∩⊆∠∪ Ÿ≅‹ Ï% ßyθãΖ≈ tƒ ñÝ Î7÷δ $# 5Ο≈ n=|¡Î0 $̈Ζ ÏiΒ BM≈ x. t� t/uρ y7 ø‹ n=tã #’ n?tã uρ 5Ο tΒé& £ϑÏiΒ š� tè̈Β 4 
ÖΝ tΒé&uρ öΝ ßγãè ÏnFyϑãΨ y™ §Ν èO Ο ßγ �¡yϑtƒ $̈Ζ ÏiΒ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊆∇∪ š� ù=Ï? ôÏΒ Ï !$t7 /Ρ r& É= ø‹tó ø9$# !$pκ� ÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) ( 

$ tΒ |MΖä. !$ yγßϑn=÷è s? |MΡr& Ÿωuρ y7 ãΒöθ s% ÏΒ È≅ ö6s% # x‹≈ yδ ( ÷� É9ô¹$$sù ( ¨βÎ) sπ t6É)≈ yèø9 $# šÉ) −Fßϑù=Ï9 ( ]  هود :

٦١٥٩=  ] ٤٩ – ٣٦   
  :هو )  ٣٥( جمموع القيمِ العددية هلذا النص ما عدا اآلية .. 

٥٤٤×  ١٩=  ١٠٣٣٦=  ٦١٥٩+  ٤١٧٧  
  :يف هذا النص )  ٤٠( القيمةُ العدديةُ لآلية  –كما نرى  –هو )  ٥٤٤( والعدد 
) #̈Lym # sŒÎ) u !%ỳ $ tΡâ� ö∆ r& u‘$sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# $ oΨ ù=è% ö≅ ÏΗ÷q$# $ pκ�Ïù ÏΒ 9e≅ à2 È÷ỳ ÷ρy— È÷uΖ øO$# š� n=÷δ r&uρ �ωÎ) 

Βt ™y7t,t ãt=n‹øµÏ #$9ø)sθöΑã ρuΒtô u#Βtz 4 ρuΒt$! u#Βtz Βtèyµç…ÿ )Îω� %s=Î‹≅× (  =٥٤٤  



 
من هذا )  ٣٥( واضح وضوح الشمسِ وسطَ النهار ، أنَّ أُسلوب اخلطابِ يف اآلية .. 

القرآينِّ خيتلف النص  اُهللا تعاىل قولَ قومِ نوحٍ .. عنه يف باقي النص رصويف  –ففي حني ي
 هذا النص–  بكلمة) #θä9$s% (  وبالصيغة) tΑ$ s)sù _| yϑø9$# tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. ÏΒ ÏµÏΒöθ s% (  ،

 أنَّ اهللا)  ٣٥( نرى يف اآلية .....  ) %Α$s (ويصور قولَ نوحٍ عليه السالم هلم بكلمة 

، ويصور الرد عليهم  ) χθä9θà)tƒ (تعاىل يصور قولَ الكافرين بالقرآن الكرمي بكلمة 

≅ (بكلمة  è% (  .....  
فمسألةُ التفاعلِ مع حقيقة القرآن الكرمي ، من تشكيك الكافرين به ، ودفاعِ .. 

ك كافرون ومؤمنون املؤمنني عنه ، من قولٍ ورد على ذلك ، مسألةٌ مستمرةٌ ، ما دام هنا
وبالتايل فهذه اآليةُ الكرميةُ تحملُ دالالت تتعلّق مبنهج الرسالة اخلامتة اليت أنزِلَت على ... 

  ..وهي يف ذلك ختتلف عن باقي اآليات الكرمية احمليطة ا يف هذا النصr  .. الرسول 
))) ôΘ r& šχθä9θà)tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% Èβ Î) …çµ çG÷ƒu� tI øù$# ¥’ n? yèsù ’ÍΓ# t�ô_ Î) O$tΡ r&uρ Ö ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθãΒÌ� øgéB 

   .. ] ٣٥: هود [   )))
يف  هذا النص عن املسألة اليت ندرسها ، أنَّ )  ٣٥( ومما يشري إىل استقاللية اآلية .. 

  .. 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 xÿΖ 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? (  ] هود

 :٣٦×  ١٩=  ٦٨٤ = ] ٣٤ – ٣٣  
) š† Çpρé&uρ 4’ n<Î) ?yθçΡ … çµ̄Ρ r& s9 š∅ ÏΒ÷σãƒ ÏΒ y7 ÏΒöθ s% �ωÎ) tΒ ô‰s% z tΒ#u Ÿξsù ó§Í≥ tFö; s? $ yϑÎ/ 

(#θçΡ%x. šχθè= yèøÿ tƒ ∩⊂∉∪ ÆìoΨ ô¹$# uρ y7 ù=àÿø9 $# $ uΖÏ⊥ ã‹ ôã r' Î/ $oΨ ÍŠôm uρ uρ Ÿωuρ Í_ö7 ÏÜ≈ sƒéB ’ Îû tÏ%©!$# (# þθßϑ n=sß 4 Νåκ ¨ΞÎ) 

Β•óø�t%èθβt (  ] ٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢ = ] ٣٧ – ٣٦: هود  



 
من االرتباطات مع هذا النص ومع غريِه ، ما ال يعلم حدوده إالّ اُهللا )  ٣٥( ولآلية .. 
ولكننا بِصدد دراسة املسألة اليت بني أيدينا ، ولسنا بِصدد عرضِ ارتباط عبارات .. تعاىل 

ولكن .. يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر  هذا النص مع بعضها ، ومع آيات القرآن الكرميِ
 .. ةالكرمية ، مع النصوصِ القرآني هذه اآلية من تكامالت تكاملٍ واحد ف عندقنل

  ..اُألخرى 
(ôΘr& šχθä9θà (: تبدأُ بالعبارة القرآنية  –كما نرى   –هذه اآليةُ الكرميةُ ..  tƒ çµ1u� tI øù$# ( 
(  آيات أربع لْقي  –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –أُخرى ، وهناكتذه العبارة ، و تبدأُ كلٌّ منها

الضوَء على مسألة واحدة ، حبيثُ تتكاملُ   –من هذا النص )  ٣٥( مع اآلية  –كلٌّ منها 
لذلك نرى أنَّ هذا ..... هذه اآليات اخلمسةُ يف بناِء املعىن والدالالت لهذه املسألة 

  .. واضح  يف املعىن والدالالت ، يتجلّى تكامالً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر التكاملَ ال
) ÷Πr& tβθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ Ï&Î# ÷VÏiΒ (#θãã÷Š $#uρ Ç tΒ Ο çF÷èsÜ tGó™ $# ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# β Î) 

.äΨäΛ÷ ¹|≈‰Ï%Ït (  ] ٤٧٨=  ] ٣٨: يونس   
) ÷Π r& šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% (#θè? ù' sù Î�ô³ yèÎ/ 9‘uθß™ Ï&Î# ÷VÏiΒ ;M≈ tƒu� tIøÿ ãΒ (#θãã÷Š $#uρ ÇtΒ Ο çF÷è sÜtGó™ $# 

ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« )Îβ .äΖFçΟó ¹|≈‰Ï%Ït (  ] ٥٦٥=  ] ١٣: هود   
))) ôΘ r& šχθä9θà)tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% Èβ Î) …çµ çG÷ƒu� tI øù$# ¥’ n? yèsù ’ÍΓ# t�ô_ Î) O$tΡ r&uρ Ö ü“Ì� t/ $£ϑÏiΒ tβθãΒÌ� øgéB 

   ٣٢٧=  ] ٣٥: هود [  ))) 
 ) ôΘ r& šχθä9θà)tƒ çµ1u� tIøù $# 4 ö≅ t/ uθ èδ ‘, ysø9 $# ÏΒ y7Îi/ ¢‘ u‘ É‹ΖçFÏ9 $ YΒöθ s% !$̈Β Νßγ9 s? r& ÏiΒ 9�ƒÉ‹̄Ρ ÏiΒ 

%s6ö=Î7y 9sèy=γ̄ßΝö ‰uκöGt‰ßρχš (  ] ٤٣٥=  ] ٣: السجدة   



 

) ôΘr& tβθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% Èβ Î) … çµçG÷ƒ u�tI øù$# Ÿξ sù šχθä3Î=ôϑs? ’Í< zÏΒ «! $# $º↔ ø‹x© ( uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& $yϑÎ/ 

tβθàÒ‹ Ïÿ è? ÏµŠÏù ( 4’ s∀ x.  ÏµÎ/ # J‰‹Íκ y− Í_ øŠt/ ö/ä3uΖ ÷� t/ uρ ( uθ èδ uρ â‘θàÿ tóø9 $# Þ ΟŠÏm§�9  = ] ٨: األحقاف [  ) #$
٣٥×  ١٩=  ٦٦٥  

١٣٠×  ١٩=  ٢٤٧٠ = ٦٦٥+  ٤٣٥+  ٣٢٧+ ٥٦٥+  ٤٧٨  
$         $         $  

وسنقوم اآلن بعرض نصوص من القرآن الكرمي ملزيد من تبيني هذا البعد اإلعجازي ، 
دون تعليق ، تاركني للقارئ رؤية عظمة الصياغة القرآنية ، وكيف أنها مستحيلة على 

  ..قٍ املخلوقات ، وكيف أنّ الرسم القرآين بأمر اهللا تعاىل ، دون أي اجتهاد ألي خملو
 –وما جيب أن نعلمه أنَّ األمثلة اليت نعرضها يف تبيان األبعاد اإلعجازية هلذه النظرية 

هي ليست من باب احلصر ، وهي نقطة  –سواء يف هذا الفصل أم يف الفصلني القادمني 
  ..من البحر الكبري الذي حيمله القرآن الكرمي هلذه املعجزة 

) Î� Åe³o0 uρ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝçλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( 
$ yϑ¯=à2 (#θè%Î— â‘ $ pκ ÷]ÏΒ ÏΒ ;οt� yϑrO $]%ø— Íh‘   (#θä9$s% # x‹≈ yδ “Ï%©!$# $oΨ ø%Î— â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% ( (#θè? é&uρ Ïµ Î/ $ YγÎ7≈ t±tFãΒ ( 

ρu9sγßΟó ùÏŠγy$! &r—øρu≡lÓ Β•Üsγ£�tο× ( ρuδèΝö ùÏŠγy$ zy≈#Î$àρχš (  ] ١٩= ١٠٠٧ = ]  ٢٥: البقرة  ×
٥٣  
) Î�Åe³ o0uρ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλ m; ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈yγ ÷Ρ F{$# (  
(   =١٨×  ١٩=  ٣٤٢  

$         $         $  

) šÏ%©! $#uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹r& Ïπ ¨Ψ yfø9 $# ( öΝ èδ $pκ� Ïù šχρà$Î#≈yz 

  ١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ] ٨٢: البقرة [    )
$         $         $  



 

) (#θãèt7 ¨? $#uρ $tΒ (#θè=÷Gs? ßÏÜ≈u‹ ¤±9 $# 4’ n?tã Å7 ù=ãΒ z≈ yϑø‹ n=ß™ ( $ tΒuρ t� xÿ Ÿ2 ß≈ yϑø‹ n=ß™ £Å3≈ s9 uρ 

šÏÜ≈u‹ ¤±9 $# (#ρã� xÿx. tβθßϑÏk= yèãƒ }̈ $̈Ψ9 $# t� ósÅb¡9 $# !$ tΒuρ tΑ Ì“Ρé& ’ n?tã È÷x6n=yϑø9 $# Ÿ≅ Î/$t6Î/ |Nρã�≈ yδ 

šVρã�≈tΒuρ 4 $ tΒuρ Èβ$yϑÏk=yèãƒ ô ÏΒ >‰ tnr& 4®Lym Iωθà) tƒ $ yϑ¯ΡÎ) ßøtwΥ ×πoΨ ÷GÏù Ÿξ sù ö�àÿ õ3s? ( tβθßϑ¯=yè tGuŠsù $yϑßγ÷Ψ ÏΒ 

$ tΒ šχθè%Ìh� xÿ ãƒ Ïµ Î/ t÷ t/ Ï ö� yϑø9 $# ÏµÅ_ ÷ρy— uρ 4 $ tΒuρ Νèδ tÍh‘!$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ ymr& �ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 4 
tβθçΗ©>yè tGtƒuρ $tΒ öΝ èδ ”�àÒ tƒ Ÿω uρ öΝ ßγãè xÿΖtƒ 4 ô‰s) s9 uρ (#θßϑÎ=tã Çyϑ s9 çµ1 u�tI ô©$# $ tΒ …çµ s9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ï∅ÏΒ 

9,≈ n=yz 4 š[ ø♥ Î6 s9 uρ $ tΒ (#÷ρ t� x© ÿÏµÎ/ öΝ ßγ |¡àÿΡr& 4 öθ s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n=ôètƒ (  ] ١٠٢: البقرة  [ =
١٠٢×  ١٩=  ١٩٣٨  

$         $         $  
) $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θä9θà) s? $ uΖÏã≡ u‘ (#θä9θè%uρ $tΡ ö� ÝàΡ$# (#θãè yϑó™$# uρ 3 šÌ� Ïÿ≈x6 ù=Ï9uρ 

ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇⊃⊆∪ $ ¨Β –Šuθ tƒ š Ï%©! $# (#ρã� xÿx. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ tÏ.Î� ô³çRùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ãƒ Νà6 ø‹n=tæ 

ôÏiΒ 9�ö� yz ÏiΒ öΝ à6În/§‘ 3 ª!$# uρ �⇒ tGøƒs† Ïµ ÏGyϑôm t�Î/  tΒ â !$t± o„ 4 ª!$# uρ ρèŒ È≅ ôÒxÿ ø9 $# ÉΟŠÏàyè ø9$# ∩⊇⊃∈∪ * 
$ tΒ ô‡|¡Ψ tΡ ô ÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$yγ Î=÷WÏΒ 3 öΝs9 r& öΝ n=÷ès? ¨βr& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% 
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٨٧×  ١٩=  ١٦٥٣= ]  ٢١١  
$         $         $  

) Ÿω uρ (#θè=yèøgrB ©! $# Zπ |Êó� ãã öΝ à6ÏΨ≈ yϑ÷ƒX{ χr& (#ρ•� y9s? (#θà)−Gs? uρ (#θßsÎ=óÁè? uρ š÷ t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 3 
ª! $#uρ ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄⊄⊆∪ �ω ãΝ ä.ä‹ Ï{#xσ ãƒ ª! $# Èθ øó̄=9 $$Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r&  Å3≈ s9 uρ Νä. ä‹ Ï{#xσ ãƒ $ oÿÏ3 ôM t6 |¡x. 

%è=èθ/ç3äΝö 3 ρu#$!ª îxÿàθ‘î my=ÎΛ× (   ] ٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ] ٢٢٥ – ٢٢٤: البقرة  
$         $         $  



 

) * öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©!$# (#θã_ t� yz ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈tƒ ÏŠ öΝ èδ uρ î∃θä9é& u‘x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# tΑ$s) sù ÞΟßγ s9 ª! $# 
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 :١٤×  ١٩=  ٢٦٦ = ] ١٨   
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Βã¡ó=Îϑßθχš (  ] ١٣٢×  ١٩=  ٢٥٠٨= ]  ٥٢ – ٤٩: آل عمران  
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$ oΨù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπ tã÷� Å° %[`$yγ ÷ΨÏΒuρ 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª! $# öΝ à6n=yè yfs9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ öΝä. uθè=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ 

öΝ ä38 s?#u ( (#θà)Î7 tFó™ $$sù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# 4 ’ n<Î) «! $# öΝà6ãè Å_ö� tΒ $Yè‹ Ïϑy_ Ν ä3ã∞Îm6 t⊥ ãŠsù $yϑÎ/ óΟ çGΨ ä. ÏµŠÏù tβθàÿÎ=tFøƒrB 

∩⊆∇∪ Èβr& uρ Νä3ôm $# ΝæηuΖ ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝ èδ u !#uθ ÷δ r& öΝ èδ ö‘x‹÷n $#uρ β r& š‚θãΖÏF øÿtƒ .tã 

ÇÙ÷è t/ !$tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( β Î*sù (# öθ©9 uθ s? öΝn=÷æ $$sù $uΚ¯Ρ r& ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# βr& Νåκ z:� ÅÁãƒ ÇÙ÷è t7Î/ öΝ ÍκÍ5θçΡ èŒ 3 ¨βÎ) uρ 

# Z��ÏW x. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# tβθà) Å¡≈ xÿ s9 ∩⊆∪ zΝ õ3ßs sùr& Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒuρ ß|¡ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 

9jÏ)sθöΘ5 ƒãθ%ÏΖãθβt (   ] ١٤٠×  ١٩=  ٢٦٦٠ = ] ٥٠ – ٤٨: املائدة  
$         $         $  

) uθ èδ “Ï%©!$# Νä3 s)n= yz  ÏiΒ &ÏÛ ¢Ο èO #|Ós% Wξ y_r& ( ×≅ y_ r&uρ ‘‡Κ|¡•Β …çν y‰ΨÏã ( ¢ΟèO óΟçFΡ r& tβρç� tIôϑs? 

  ٢١×  ١٩=  ٣٩٩= ]   ٢: األنعام [   ) 
$         $         $  



 

) $ tΒ uρ Ο ÎγŠ Ï? ù' s? ô ÏiΒ 7π tƒ# u ô ÏiΒ ÏM≈ tƒ# u öΝ Íκ Íh5 u‘ �ω Î) (#θ çΡ% x. $ pκ ÷] tã t ÅÊ Í� ÷è ãΒ ∩⊆∪ ô‰ s) sù (#θ ç/ ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ 
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öΝ åκ|¦àÿΡ r& ¨≅ |Ê uρ Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ ∩∈⊂∪ �χÎ) ãΝ ä3−/ u‘ ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 
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  ١٠٨×  ١٩=  ٢٠٥٢=  ]  ٦٣ – ٦٠: األنفال 
) ρu&rãÏ‰‘ρ#( 9sγßΝ Β¨$ #$™óGtÜsè÷FçΟ ΒiÏ %èθ§ο; (   =٩×  ١٩=  ١٧١  

) y# ©9 r&uρ š÷ t/ öΝ Íκ Í5θè=è% 4 öθ s9 |M ø) xÿΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏΗsd !$ ¨Β |Møÿ ©9 r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θè=è% 

ρu9s≈6Å£ #$!© &r9©#y /t�÷ΖuηæΝö 4 )ÎΡµ̄ç… ãt•Íƒ“î my3ÅŠΟÒ (  ] ٢٧×  ١٩=  ٥١٣ = ] ٦٣: األنفال  



 

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# š� ç7ó¡ ym ª! $# ÇtΒuρ y7 yèt7 ¨?$# zÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩∉⊆∪ $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ÇÚ Ìh� ym 

šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$ tFÉ)ø9 $# 4 βÎ) ä3tƒ öΝ ä3ΖÏiΒ tβρç�ô³Ïã tβρç�É9≈ |¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷ tGs�($ÏΒ 4 βÎ) uρ ä3tƒ 

Ν à6ΖÏiΒ ×π s�($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $Zÿ ø9 r& zÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ¯Ρ r'Î/ ×Πöθs% �ω šχθßγs) øÿ tƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz 

ª! $# öΝä3Ψ tã zΝÎ=tæ uρ �χr& öΝä3ŠÏù $ Zÿ ÷è|Ê 4 β Î*sù  ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×πs�($ ÏiΒ ×οt� Î/$|¹ (#θç7Î=øó tƒ È÷ tGs�($ ÏΒ 4 β Î) uρ 

ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθç7 Î=øótƒ È÷ xÿø9 r& ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yìtΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 =  ] ٦٦ – ٦٤: األنفال [  ) #$
٨٢×  ١٩=  ١٥٥٨  
) βÎ) ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρç� ô³Ïã tβρç� É9≈ |¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 βÎ) uρ  ä3tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s�($ÏiΒ (#þθ ç7Î=øó tƒ $Zÿ ø9 r& 

zÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ¯Ρ r'Î/ ×Πöθ s% �ω šχθßγs) øÿ tƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ �χr& 

öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 βÎ*sù ä3 tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×πs�($ ÏiΒ ×ο t�Î/$ |¹ (#θç7 Î=øó tƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 βÎ) uρ ä3 tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (#þθç7 Î=øótƒ 

&r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 ρu#$!ª Βtìy #$9Á¢≈9É�Ît (   ] ٦٣×  ١٩=  ١١٩٧ = ] ٦٦  – ٦٥: األنفال  
) zΝÎ=tæ uρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è |Ê 4 βÎ*sù ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×π s�($ÏiΒ ×οt�Î/$|¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 β Î) uρ ä3 tƒ 

ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 (  =٢٦×  ١٩=  ٤٩٤  
$         $         $  

) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# ≅ è%  yϑÏj9 þ’ Îû Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& š∅ÏiΒ #“t� ó™F{$# βÎ) ÄΝn=÷è tƒ ª!$# ’Îû öΝ ä3Î/θè=è% # Z�ö� yz 

öΝ ä3Ï?÷σ ãƒ # Z�ö� yz !$£ϑÏiΒ x‹ Ï{é& öΝà6Ζ ÏΒ ö� Ïÿ øótƒ uρ öΝä3 s9 3 ª! $#uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∠⊃∪ β Î) uρ (#ρß‰ƒÌ� ãƒ y7 tGtΡ$u‹ Åz 

ô‰ s)sù (#θçΡ$yz ©! $#  ÏΒ ã≅ö6 s% z s3øΒr' sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ íΟŠÅ3 ym (  ] ٧١ – ٧٠: األنفال [  =
٥١×  ١٩=  ٩٦٩    

$         $         $  
) $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u $yϑ¯Ρ Î) šχθä. Î�ô³ßϑø9 $# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/ t�ø) tƒ y‰ Éfó¡yϑø9 $# tΠ# t� ysø9 $# y‰÷è t/ 

öΝ ÎγÏΒ$tã # x‹≈ yδ 4 ÷βÎ) uρ óΟ çFøÿ Åz \'s# øŠtã t∃öθ |¡sù ãΝ ä3‹ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ ÿÏ& Î# ôÒsù β Î) u !$ x© 4 �χÎ) ©! $# íΟŠÎ=tæ 



 

ÒΟŠÅ6ym ∩⊄∇∪ (#θè=ÏG≈ s% šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθ u‹ø9 $$Î/ Ì�ÅzFψ $# Ÿωuρ tβθãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ§� ym 

ª! $# …ã& è!θß™ u‘uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ Èd,ys ø9$# z ÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 $# 4®L ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9 $# 

tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã� Éó≈ |¹ ∩⊄∪ ÏM s9$ s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í�÷ƒ t“ãã ßø⌠$# «! $# ÏM s9$s%uρ “ t�≈|Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# 

Ú∅ö/ $# «! $# ( š�Ï9≡sŒ Οßγ ä9 öθs% óΟ ÎγÏδ≡ uθøùr' Î/ ( šχθä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθ s% tÏ%©! $# (#ρã� xÿ Ÿ2 ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟ ßγn= tG≈ s% 

ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθà6sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ (# ÿρä‹ sƒªB $# öΝ èδ u‘$t6 ômr& öΝ ßγuΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $\/$t/ ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡ yϑø9 $#uρ 

š∅ö/ $# zΝ tƒö� tΒ !$ tΒuρ (# ÿρã� ÏΒé& �ω Î) (# ÿρß‰ ç6÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) �ω Î) uθèδ 4 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ $ £ϑtã 

šχθà2 Ì� ô±ç„ ∩⊂⊇∪ šχρß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#θä↔ÏÿôÜ ãƒ u‘θçΡ «! $# óΟ ÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ †p1 ù' tƒuρ ª! $# HωÎ) βr& ¢ΟÏFãƒ 

Ρçθ‘uνç… ρu9sθö 2Ÿ�Ìνo #$9ø3s≈ÿÏ�ãρχš (   ] ١٦٤×  ١٩=  ٣١١٦= ]  ٣٢ – ٢٨: التوبة  
$         $         $  

) öθ s9 tβ%x. $ ZÊ{� tã $Y7ƒÌ� s% # \�xÿ y™uρ #Y‰ Ï¹$s% x8θãèt7 ¨? ^ω .Å3≈ s9 uρ ôN y‰ ãèt/ ãΝ Íκ ö� n=tã èπ ¤)’±9 $# 4 
šχθàÿ Î=ós u‹y™ uρ «! $$ Î/ Èθ s9 $ oΨ ÷èsÜ tFó™ $# $ uΖô_ t� sƒm: öΝ ä3yètΒ tβθä3Î=öκ ç‰ öΝ åκ |¦àÿΡr& ª! $# uρ ãΝ n=÷ètƒ öΝ åκ ¨ΞÎ) tβθç/ É‹≈s3s9 

∩⊆⊄∪ $ xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟßγ s9 4®Lym ẗt6 tGtƒ š� s9 šÏ%©!$# (#θè%y‰ |¹ zΜn=÷ès? uρ 

#$9ø3s≈‹É/Îš (  ] ٦٢×  ١٩=  ١١٧٨= ]  ٤٣ – ٤٢: التوبة  

) ρu™y‹usó=Îÿàθχš /Î$$!« 9sθÈ #$™óFtÜsè÷Ψo$ :mƒs�t_ôΖu$ Βtèy3äΝö ‰çκö=Î3äθβt &rΡÿà¦|κåΝö (  =٣٢٣  =
١٧×  ١٩   
) ρu™y‹usó=Îÿàθχš /Î$$!« 9sθÈ #$™óFtÜsè÷Ψo$ :mƒs�t_ôΖu$ Βtèy3äΝö (  =١٣×  ١٩=  ٢٤٧   
) ãtÿx$ #$!ª ãtΖ�š 9ÏΝz &rŒÏΡM| 9sγßΟó (   =٦×  ١٩=  ١١٤   

$         $         $  



 

) ≅ è% ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ �ωÎ) $tΒ |= tFŸ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ �2uθ tGuŠù=sù 

#$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš (   ] ١٤×  ١٩=  ٢٦٦= ]  ٥١: التوبة  
$         $         $  

) # sŒÎ) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρé& ×ο u‘θß™ t� sà ¯Ρ óΟ ßγàÒ ÷èt/ 4’ n<Î) CÙ ÷èt/ ö≅ yδ Νà61 t� tƒ ï∅ÏiΒ 7‰ tnr& §ΝèO (#θèùt� |ÁΡ $# 

4 À|�u’š #$!ª %è=èθ5uκåΝ /Î'rΞ¨κåΝö %sθöΠ× ω� ƒtÿø)sγßθβt (  ] ٣٢×  ١٩=  ٦٠٨= ]  ١٢٧: التوبة  
$         $         $  

) ô‰ s) s9 uρ $ uΖõ3 n=÷δ r& tβρã�à) ø9 $# ÏΒ ôΜä3 Î=ö6 s% $ £ϑs9 (#θßϑn=sß   öΝ åκøE u!%ỳ uρ Ο ßγè=ß™ â‘ ÏM≈uΖ Éi� t7 ø9$$ Î/ $ tΒuρ (#θçΡ%x. 

9Ï‹ãσ÷ΒÏΖãθ#( 4 .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ #$9ø)sθöΠt #$9øϑßfô�ÌΒÏt (  ] ٢٨×  ١٩=  ٥٣٢= ]  ١٣: يونس  
$         $         $  

) Ν åκ÷] ÏΒuρ ̈Β ßÏΒ÷σ ãƒ ÏµÎ/ Νåκ ÷] ÏΒuρ ̈Β �ω Ú∅ ÏΒ÷σ ãƒ Ïµ Î/ 4 y7 š/ u‘uρ ÞΟ n=÷ær& tÏ‰ Å¡øÿ ßϑø9$$ Î/ ∩⊆⊃∪ βÎ) uρ 

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

∩⊆⊇∪ Νåκ ÷] ÏΒuρ ̈Β tβθãèÏϑtGó¡o„ y7 ø‹ s9 Î) 4 |MΡ r' sùr& ßìÏϑó¡è@ §Μ �Á9 $# öθ s9 uρ (#θçΡ%x. Ÿω šχθè=É)÷è tƒ ∩⊆⊄∪ Ν åκ÷] ÏΒuρ 

̈Β ã� ÝàΖtƒ š�ø‹ s9 Î) 4 |MΡ r' sùr& ”Ï‰ öκ sE }‘ôϑãèø9 $# öθ s9 uρ (#θçΡ%x. Ÿω šχρç� ÅÇ ö7ãƒ (   ] ٤٣ – ٤٠: يونس 

 [ =٦٠×  ١٩=  ١١٤٠  
$         $         $  

) Èe≅ à6Ï9 uρ 7π̈Βé& ×Αθß™ §‘ ( #sŒÎ*sù u !$y_ óΟ ßγä9θß™ u‘ zÅÓè% Ο ßγoΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑ n=ôàãƒ ( 

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١= ]  ٤٧: يونس [ 
$         $         $  

) * š�tΡθä↔Î6 .⊥ tFó¡tƒ uρ <,ym r& uθèδ ( ö≅ è% “Î) þ’ În1u‘ uρ … çµ̄Ρ Î) A,ys s9 ( !$tΒuρ Ο çFΡ r& šÌ“Éf ÷èßϑÎ/ ∩∈⊂∪ öθ s9uρ 

¨βr& Èe≅ ä3Ï9 <§øÿ tΡ ôM yϑn=sß $tΒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ôN y‰ tFøù]ω ÏµÎ/ 3 (#ρ•�| r& uρ sπ tΒ#y‰ ¨Ψ9$# $£ϑs9 (#ãρ r&u‘ z>#x‹ yèø9 $# ( 



 

ρu%èÓÅ†š /t�÷ΨoγßΟ /Î$$9ø)É¡óÝÅ 4 ρuδèΝö ωŸ ƒãàô=nϑßθβt (  ] ١٩=  ٨٩٣= ]  ٥٤ – ٥٣: يونس  ×
٤٧  

$         $         $  
) Iω r& �χÎ) ¬! tΒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒuρ †Îû ÇÚ ö‘F{$# 3 $ tΒuρ ßì Î7−Gtƒ šÏ%©!$# šχθããô‰ tƒ 

ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u!%Ÿ2 u� à° 4 βÎ) šχθãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9 $# ÷βÎ) uρ öΝèδ �ω Î) šχθß¹ã� øƒs† ∩∉∉∪ uθèδ 

“Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3 s9 Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θãΖà6ó¡oKÏ9 ÏµŠÏù u‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ # ·� ÅÁö6ãΒ 4 ¨β Î) †Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

„o¡óϑyèãθχš (  ] ٤٨×  ١٩=  ٩١٢= ]  ٦٧ – ٦٦: يونس  
$         $         $  

) Ÿωöθ n=sù ôM tΡ%x. îπ tƒö� s% ôM uΖtΒ# u !$ yγyè xÿuΖ sù !$pκ ß]≈ yϑƒÎ) �ω Î) tΠöθs% }§çΡθãƒ !$ £ϑs9 (#θãΖtΒ# u $ uΖøÿ t±x. öΝ åκ÷] tã 

z># x‹tã Ä“÷“Ï‚ø9 $# ’ Îû Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ÷Λ àι≈ oΨ ÷è−GtΒuρ 4’ n<Î) &Ïm ∩∇∪ öθs9 uρ u !$x© y7 •/u‘ ztΒUψ tΒ ’ Îû 

ÇÚö‘F{$# öΝ ßγ�=à2 $ ·èŠÏΗsd 4 |MΡ r'sùr& çνÌ� õ3è? }̈ $̈Ζ9$# 4®L ym (#θçΡθä3tƒ šÏΖÏΒ÷σ ãΒ (   ] ٩٨: يونس – 

٥٠×  ١٩=  ٩٥٠= ]  ٩٩  
$         $         $  

) * $ tΒuρ ÏΒ 7π−/ !#yŠ ’Îû ÇÚö‘F{$# �ωÎ) ’ n? tã «! $# $yγ è%ø— Í‘ ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ yδ §�s) tFó¡ãΒ $ yγtã yŠöθ tFó¡ãΒuρ 4 @≅ ä. ’Îû 

2ÅGt≈=5 Β•7Î& (  ] ٢٣×  ٩١=  ٤٣٧= ]  ٦: هود  
$         $         $  

) 3“yŠ$tΡ uρ îyθçΡ …çµ oΨ ö/$# šχ%Ÿ2 uρ ’ Îû 5Α Ì“÷è tΒ ¢o_ç6≈ tƒ = Ÿ2 ö‘$# $oΨ yè ¨Β Ÿωuρ ä3s? yì ¨Β tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# 

∩⊆⊄∪ tΑ$s% ü“Íρ$t↔y™ 4’ n<Î) 9≅ t6y_ Í_ßϑÅÁ ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï!$ yϑø9 $# 4 tΑ$ s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã tΠöθ u‹ø9 $# ôÏΒ Ì� øΒr& «! $# �ωÎ) 

tΒ zΟ Ïm§‘ 4 tΑ%tn uρ $yϑåκ s] ÷� t/ ßlöθ yϑø9 $# šχ%s3sù zÏΒ šÏ%t� øóßϑø9  = ]  ٤٣ – ٤٢: هود [   ) #$

٤٢×  ١٩=  ٧٩٨  
$         $         $  



 

) $ £ϑs9 uρ ôN u!%ỳ $uΖ è=ß™â‘ $ WÛθä9 u ûÅ› öΝ Íκ Í5 s−$|Ê uρ öΝ ÍκÍ5 %Yæ ö‘sŒ tΑ$ s%uρ # x‹≈yδ îΠöθ tƒ Ò=ŠÅÁtã ∩∠∠∪ 

… çνu!% ỳ uρ … çµãΒöθ s% tβθãã t� öκç‰ Ïµø‹ s9Î) ÏΒuρ ã≅ ö7s% (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 tΑ$s% ÉΘöθ s)≈tƒ Ï Iωàσ ¯≈ yδ ’ ÎA$uΖ t/ 

£èδ ã� yγôÛr& öΝ ä3s9 ( (#θà) ¨?$$ sù ©! $# Ÿω uρ Èβρâ“øƒéB ’ Îû þ‘ Ïÿø‹ |Ê ( }§øŠs9 r& óΟä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_u‘ Ó‰‹Ï©§‘ ∩∠∇∪ (#θä9$ s% 

ô‰ s)s9 |M ÷ΗÍ> tã $tΒ $uΖ s9 ’ Îû y7 Ï?$uΖ t/ ôÏΒ 9d, ym y7̄Ρ Î) uρ ÞΟ n=÷ètGs9 $ tΒ ß‰ƒÌ� çΡ ∩∠∪ tΑ$ s% öθs9 ¨β r& ’ Í< öΝ ä3Î/ ¸ο§θè% ÷ρ r& 

ü“Íρ# u 4’ n<Î) 9ø. â‘ 7‰ƒÏ‰ x© ∩∇⊃∪ (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯Ρ Î) ã≅ ß™â‘ y7 În/ u‘  s9 (# þθè=ÅÁ tƒ y7 ø‹ s9Î) ( Î�ó  r' sù š� Ï=÷δ r' Î/ 

8ìôÜ É)Î/ zÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# Ÿω uρ ôM Ïÿ tGù=tƒ öΝ à6ΖÏΒ î‰ tnr& �ωÎ) y7 s? r&z� ö∆$# ( … çµ̄Ρ Î) $ pκ â:� ÅÁ ãΒ !$ tΒ öΝ åκu5$|¹r& 4 ¨βÎ) 

ãΝ èδ y‰Ïã öθ tΒ ßx ö6�Á9 $# 4 }§ øŠs9 r& ßx ö6�Á9 $# 5=ƒÌ� s)Î/ ∩∇⊇∪ $£ϑ n=sù u !$ y_ $tΡ â� ö∆r& $oΨ ù=yè y_ $ yγuŠÎ=≈ tã $yγ n=Ïù$y™ 

$ tΡö� sÜ øΒr&uρ $ yγøŠn=tã Zο u‘$yf Ïm ÏiΒ 9≅ŠÉdf Å™ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩∇⊄∪ ºπ tΒ§θ|¡•Β y‰Ζ Ïã š�În/ u‘ ( $tΒuρ }‘ Ïδ zÏΒ 

#$9à©≈=ÎϑÏš /Î7tèÏ‹‰7 (   ] ١٥٦×  ١٩=  ٢٩٦٤= ]  ٨٣ – ٧٧: هود     

$         $         $  
) ô‰ s) s9uρ $uΖ ù=y™ ö‘r& 4y›θãΒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 9≈ sÜù=ß™ uρ AÎ7 •Β ∩∉∪ 4’ n<Î) šχöθ tãö� Ïù Ïµ 'ƒZ∼tΒuρ (#þθ ãèt7 ¨?$$ sù z� ö∆r& 

tβöθ tã ö� Ïù ( !$ tΒuρ â�ö∆ r& šχöθtã ö� Ïù 7‰ŠÏ©t� Î/ ∩∠∪ ãΠß‰ø) tƒ … çµtΒöθ s% tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ãΝèδ yŠu‘÷ρ r' sù u‘$̈Ζ9$# ( }§ ø♥ Î/ uρ 

ßŠö‘Èθø9 $# ßŠρâ‘öθyϑø9 $# ∩∇∪ (#θãèÎ7 ø?é& uρ ’ Îû  ÍνÉ‹≈yδ Zπ uΖ ÷ès9 tΠöθ tƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 }§ø♥ Î/ ß‰ øùÌh�9$# ßŠθèùö� yϑø9$# (  ] هود

: ٣×  ١٩×  ١٩=  ١٠٨٣= ]  ٩٩ – ٩٦   
$         $         $  

) Ÿω öθn=sù tβ%x. zÏΒ Èβρã�à) ø9 $# ÏΒ ôΜä3Î=ö6 s% (#θä9 'ρé& 7π ¨ŠÉ)t/ šχöθpκ ÷] tƒ Çtã ÏŠ$|¡xÿ ø9$# ’ Îû ÇÚö‘F{$# �ω Î) 

WξŠÎ= s% ô £ϑÏiΒ $ uΖ øŠpgΥ r& óΟßγ ÷Ψ ÏΒ 3 yìt7 ¨?$# uρ šÏ%©!$# (#θßϑn=sß !$ tΒ (#θèùÌ� ø?é& Ïµ‹ Ïù (#θçΡ%x. uρ šÏΒÌ�øg èΧ ∩⊇⊇∉∪ $tΒuρ 

tβ%Ÿ2 š�•/ u‘ š�Ï=ôγ ãŠÏ9 3“t� à) ø9$# 8Νù=Ýà Î/ $ yγè=÷δ r& uρ šχθßs Î=óÁãΒ ∩⊇⊇∠∪ öθ s9uρ u!$ x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yèpg m: 

}̈ $̈Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“tƒ šÏÿ Î=tGøƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ �ωÎ) tΒ zΜÏm §‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡s%Î!uρ óΟ ßγs) n=yz 3 



 

ôM £ϑs? uρ èπ yϑÎ=x. y7 În/ u‘ ¨βV| øΒV{ zΟ ¨Ψ yγ y_ z ÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$̈Ζ9$# uρ tÏè uΗødr& ∩⊇⊇∪ yξä. uρ �È à)̄Ρ y7 ø‹ n=tã ôÏΒ 

Ï !$t6 /Ρ r& È≅ ß™ ”�9$# $ tΒ àM Îm7 sVçΡ Ïµ Î/ x8yŠ# xσèù 4 x8u !%ỳ uρ ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ ‘,ys ø9$# ×π sàÏã öθ tΒuρ 3“t� ø.ÏŒuρ tÏΨ ÏΒ÷σßϑù=Ï9 (  ]

  ١٠٨×  ١٩=  ٢٠٥٢= ]  ١٢٠ – ٦١١: هود 
$         $         $  

) y‰Îγ x©uρ Ó‰Ïδ$x© ôÏiΒ !$ yγÎ=÷δ r& β Î) šχ%x. … çµÝÁŠÏϑs% £‰ è% ÏΒ 9≅ ç6è% ôM s%y‰|Á sù uθ èδ uρ zÏΒ 

tÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊄∉∪ βÎ) uρ tβ%x. …çµ ÝÁŠÏϑs% £‰ è% ÏΒ 9�ç/ ßŠ ôM t/ x‹ s3sù uθèδ uρ zÏΒ tÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩⊄∠∪ $£ϑ n=sù # u u‘ 

… çµ|ÁŠÏϑs% £‰è% ÏΒ 9� ç/ßŠ tΑ$s% …çµ ¯ΡÎ) ÏΒ £ä.Ï‰ ø‹ Ÿ2 ( ¨β Î) £ä. y‰ ø‹ x. ×ΛÏà tã (  ] ٢٨ – ٢٦: يوسف  [

 =٥٤×  ١٩=  ١٠٢٦  
$         $         $  

) tΑ$ s%uρ ¢Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè=äzô‰ s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ (#θè=äz÷Š$# uρ ôÏΒ 5>≡uθö/ r& 7πs%Ìh� xÿ tG•Β ( !$ tΒuρ Í_øî é& Ν ä3Ζ tã 

š∅ÏiΒ «! $# ÏΒ > óx« ( ÈβÎ) ãΝ õ3çtø:$# �ωÎ) ¬! ( Ïµ ø‹ n=tã àM ù=©.uθ s? ( Ïµø‹ n=tæuρ È≅ ©. uθ tGuŠù=sù tβθè=Åe2 uθtF ßϑø9$# ∩∉∠∪ 

$£ϑ s9uρ (#θè=yzyŠ ôÏΒ ß] ø‹ ym öΝèδ t� tΒr& Νèδθç/r& $ ¨Β šχ%Ÿ2 Í_øóãƒ Ο ßγ÷Ζ tã zÏiΒ «! $# ÏΒ >óx« �ωÎ) 

nt%_yπZ ûÎ’ Ρtÿø§Ä ƒtè÷)àθ>z %sÒŸ9γy$ 4 (  ] ٦٢×  ١٩=  ١١٧٨=   ] ٦٨ – ٦٧: يوسف  
$         $         $  

) !$ tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ š�Î=ö6 s% �ωÎ) Zω%ỳ Í‘ ûÇrθœΡ Ν Íκö� s9 Î) ôÏiΒ È≅ ÷δ r& #“t� à) ø9$# 3 óΟ n=sùr& (#ρç��Å¡o„ †Îû 

ÇÚö‘F{$# (#ρã� ÝàΖuŠ sù y# ø‹ x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ%©!$# ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7s% 3 â‘# t$s!uρ Íοt� ÅzFψ $# ×� ö� yz šÏ%©# Ïj9 (#öθs) ¨?$# 

3 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt (   ] ٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ] ١٠٩: يوسف  
$         $         $  

) ô‰ s) s9 šχ%x. ’ Îû öΝ ÎηÅÁ |Ás% ×οu� ö9Ïã ’Í<'ρ T[{ É=≈t6 ø9 F{$# 3 $ tΒ tβ%x. $ZVƒÏ‰ tn 2”u� tIøÿ ãƒ Å6≈ s9uρ 

t,ƒÏ‰óÁ s? “Ï%©!$# t÷ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿ≅‹ÅÁøÿ s? uρ Èe≅ à2 &ó x« “Y‰ èδ uρ ZπuΗ÷qu‘uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ (  ] يوسف

 :٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ] ١١١   
$         $         $  



 

) … çµs9 ×M≈t7 Ée) yèãΒ .ÏiΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒuρ  ÏµÏÿ ù=yz … çµ tΡθÝà xÿøts† ôÏΒ Ì�øΒr& «! $# 3 �χÎ) ©! $# Ÿω ç� Éi� tóãƒ $ tΒ 

BΘöθ s)Î/ 4®L ym (#ρç� Éi� tóãƒ $tΒ öΝÍκ Å¦àÿΡ r'Î/ 3 !# sŒÎ) uρ yŠ# u‘r& ª! $# 5Θöθ s)Î/ # [ þθß™ Ÿξsù ¨Št� tΒ …çµ s9 4 $tΒuρ Ο ßγ s9 ÏiΒ 

Ïµ ÏΡρßŠ ÏΒ @Α# uρ ∩⊇⊇∪ uθ èδ “Ï%©!$# ãΝ à6ƒÌ� ãƒ šX÷� y9ø9$# $ ]ùöθyz $Yè yϑsÛuρ à⋅Å´Ψ ãƒ uρ šU$ ys¡¡9 $# tΑ$s) ÏoW9 $# 

∩⊇⊄∪ ßxÎm7 |¡ç„ uρ ß‰ ôã§�9 $#  ÍνÏ‰ôϑpt¿2 èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ ôÏΒ ÏµÏGxÿ‹ Åz ã≅ Å™ö� ãƒ uρ t,Ïã≡ uθ¢Á9 $# Ü=ŠÅÁ ãŠsù $pκ Í5 tΒ 

„o±t$!â ρuδèΝö †ägp≈‰Ï9äθχš ûÎ’ #$!« ρuδèθu ©x‰Ïƒ‰ß #$QùRÎsy$ΑÉ (   ] ١٧٤٨=  ]  ١٣ – ١١: الرعد 
 =٩٢×  ١٩  
) 9sµç… Βãèy)eÉ7t≈M× ΒiÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ †støÿxàÝθΡtµç… ΒÏô &rΒø�Ì #$!« 3 (  =١٩=  ٢٨٥ 

 ×١٥  
) ρuΒt$ 9sγßΟ ΒiÏ ŠßρΡÏµÏ ΒÏ ρu#Α@ (  =٤×  ١٩=  ٧٦  
) ρu„ç¡|7mÎxß #$9�§ãô‰ß 2¿tpϑô‰ÏνÍ ρu#$9øϑy=n≈¯×Í3sπè ΒÏô zÅ‹ÿxGÏµÏ (  =١٣×  ١٩=  ٢٤٧  

$         $         $  
) öΝ n=sùr& Ä§t↔÷ƒ ($tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ# u β r& öθ ©9 â !$ t±o„ ª! $# “y‰ yγs9 }̈ $̈Ζ9 $# $ YèŠÏΗsd 3 Ÿωuρ ãΑ# t“tƒ tÏ%©!$# 

(#ρã� xÿ x. Νåκ â:� ÅÁ è? $yϑÎ/ (#θãè oΨ |¹ îπ tã Í‘$s% ÷ρr& ‘≅ çtrB $ Y7ƒÌ� s% ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘# yŠ 4®Lym u’ ÎAù' tƒ ß‰ôã uρ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
†äƒø=Î#ß #$QùRÎ‹èy$Šy (   ] ٤٣×  ١٩=  ٨١٧= ]  ٣١: الرعد  

$         $         $  
) ôyϑsù r& uθ èδ íΟÍ← !$s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§øÿ tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. 3 (#θè=yè y_uρ ¬! u !%x. u� à° ö≅ è% öΝ èδθ‘ϑy™ 4 ÷Πr& 

… çµtΡθä↔Îm6 t⊥ è? $yϑÎ/ Ÿω ãΝ n=÷ètƒ † Îû ÇÚö‘F{$# Π r& 9� Îγ≈ sà Î/ zÏiΒ ÉΑöθ s) ø9$# 3 ö≅ t/ zÎiƒ ã— tÏ%©#Ï9 (#ρã�xÿ x. öΝ èδ ã�õ3tΒ 

(#ρ‘‰ ß¹uρ Ç tã È≅‹ Î6¡¡9 $# 3 tΒ uρ È≅ Î=ôÒãƒ ª! $# $ yϑsù … çµs9 ôÏΒ 7Š$yδ ∩⊂⊂∪ öΝ çλ°; Ò># x‹tã ’ Îû Íο4θ uŠptø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( 
ρu9sèy‹x#>Ü #$ψFzÅ�tοÍ &r©x,‘ ( ρuΒt$ ;mλçΜ ΒiÏz #$!« ΒÏ ρu#X5 (   ] ١٢٣٥٦= ]  ٣٤ – ٣٣: الرعد 

 =٦٥×  ١٩  



 

) ρu9sèy‹x#>Ü #$ψFzÅ�tοÍ &r©x,‘ ( ρuΒt$ ;mλçΜ ΒiÏz #$!« ΒÏ ρu#X5 (   =١٠×  ١٩=  ١٩٠  
$         $         $  

) tÏ%©!$#uρ ãΝ ßγ≈ oΨ÷� s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# šχθãm t� øÿ tƒ !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) ( z ÏΒuρ É>#t“ôm F{$# tΒ ã� Å3Ζãƒ 

… çµŸÒ÷è t/ 4 ö≅ è% !$yϑ¯Ρ Î) ÝV ó�É∆é& ÷βr& y‰ ç6 ôãr& ©! $# Iω uρ x8Î� õ°é& ÿÏµ Î/ 4 Ïµ ø‹s9 Î) (#θãã÷Š r& Ïµ øŠs9 Î) uρ É>$t↔ tΒ ∩⊂∉∪ 

y7 Ï9≡x‹ x.uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $̧ϑõ3 ãm $ wŠÎ/{� tã 4 ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Ν èδ u!# uθ÷δ r& $tΒy‰ ÷èt/ x8u !%ỳ zÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# $tΒ y7 s9 zÏΒ 

#$!« ΒÏ ρu<Í’c< ρuωŸ ρu#X5 (  ] ٥٥×  ١٩=  ٠٤٥١=  ] ٣٧  – ٣٦: الرعد   
$         $         $  

) $ tΒuρ tβ% x. @Αθß™ t�Ï9 βr& u’ ÎAù' tƒ >π tƒ$t↔Î/ �ω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3Ï9 9≅ y_ r& Ò>$tGÅ2 ∩⊂∇∪ (#θßsôϑtƒ ª!$# 

Βt$ „o±t$!â ρuƒãV÷6ÎMà ( ρuãÏΨ‰yνç…ÿ &éΠ‘ #$9ø6ÅGt≈=É (  ] ٢٣×  ١٩=  ٤٣٧= ]  ٣٩ – ٣٨: الرعد  
$         $         $  

) � !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ylÌ� ÷‚çGÏ9 }̈ $̈Ζ9$# zÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ*Î/ óΟ Îγ În/u‘ 4’ n<Î) 

ÀÅ�u≡ÞÅ #$9øèy“Íƒ“Í #$:øtpϑÏ‹‰Ï (   ] ٢٦×  ١٩=  ٤٩٤= ]  ١: إبراهيم  
$         $         $  

) !$ tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/  ÏµÏΒöθs% šÎi t7ãŠ Ï9 öΝçλ m; ( ‘≅ ÅÒãŠsù ª! $# tΒ â !$t± o„ “Ï‰ôγ tƒuρ 

Βt „o±t$!â 4 ρuδèθu #$9øèy“Íƒ“â #$9øsy3Å‹ΟÞ (  ] ٢٥×  ١٩=  ٤٧٥= ]  ٤: إبراهيم  

$         $         $  
) (#θßstGøÿ tGó™ $#uρ z>% s{ uρ ‘≅ à2 A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΨtã ∩⊇∈∪ ÏiΒ Ïµ Í←!# u‘uρ æΛ© yγy_ 4’ s+ ó¡ãƒ uρ  ÏΒ & !$̈Β 

7‰ƒÏ‰ |¹ ∩⊇∉∪ …çµ ãã §�yf tF tƒ Ÿωuρ ßŠ%x6tƒ … çµäóŠÅ¡ç„ Ïµ‹ Ï?ù' tƒ uρ ßN öθyϑø9 $# ÏΒ Èe≅ à2 5β%s3tΒ $tΒuρ uθ èδ ;M Íh‹ yϑÎ/ ( 
ρuΒÏ∅ ρu‘u#!←ÍµÏ ãt‹x#>ë ñy=ÎŠáÔ (   ] ٤٤×  ١٩=  ٨٣٦= ]  ١٧ – ١٥: إبراهيم  

$         $         $  



 

) óΟ s9 r& t� s? �χr& ©! $# šY n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$# uρ Èd,ptø:$$ Î/ 4 βÎ) ù' t±o„ öΝ ä3ö7Ïδ õ‹ ãƒ ÏN ù' tƒuρ 9, ù=sƒ¿2 

ỳ‰Ïƒ‰7 ∪⊇∩ ρuΒt$ Œs≡9Ï7y ãt?n’ #$!« /Îèy“Ìƒ“9 (  ] ٢٩×  ١٩=  ٥٥١= ]  ٢٠ – ١٩: إبراهيم  
$         $         $  

) ª! $# “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘F{$#uρ tΑ t“Ρ r&uρ š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ ylt� ÷zr' sù Ïµ Î/ zÏΒ 

ÏN≡t� yϑ¨V9 $# $]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( t� ¤‚ y™uρ ãΝ ä3s9 š� ù=àÿø9 $# y“Ì� ôf tGÏ9 ’ Îû Ì� ós t7 ø9$#  ÍνÌ�øΒ r'Î/ ( t� ¤‚ y™uρ ãΝ ä3s9 t�≈ yγ ÷ΡF{$# 

∩⊂⊄∪ t� ¤‚ y™uρ ãΝä3 s9 }§ôϑ¤±9 $# t� yϑs) ø9$# uρ È÷ t7Í← !#yŠ ( t� ¤‚ y™uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# uρ ∩⊂⊂∪ Νä39 s?#u uρ ÏiΒ 

Èe≅ à2 $ tΒ çνθßϑçGø9r' y™ 4 β Î) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁ øtéB 3 �χÎ) z≈ |¡ΣM} $# ×Πθè=sà s9 Ö‘$¤ÿŸ2 (  

  ٧٣×  ١٩=  ١٣٨٧= ]  ٣٤ – ٣٢: إبراهيم [ 
$         $         $  

) ô‰ s%uρ (#ρã� s3tΒ öΝèδ t� ò6tΒ y‰ΖÏã uρ «! $# öΝ èδã� ò6tΒ βÎ) uρ šχ%x. öΝ èδã� ò6tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6Ågø:$# 

∩⊆∉∪ Ÿξ sù ¨t |¡øtrB ©!$# y# Î=øƒèΧ ÍνÏ‰ ôã uρ ÿ… ã&s# ß™â‘ 3 ¨βÎ) ©! $# Ö“ƒÍ•tã ρ èŒ 5Θ$s)ÏFΡ $# ∩⊆∠∪ tΠ öθtƒ ãΑ £‰t7 è? ÞÚö‘F{$# 

u� ö� xî ÇÚö‘F{$# ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#uρ ( (#ρã— t� t/ uρ ¬! Ï‰Ïn≡uθø9 $# Í‘$£γ s) ø9$# ∩⊆∇∪ “t� s? uρ tÏΒÌ� ôfßϑø9 $# 7‹ Í≥ tΒöθtƒ tÏΡ §� s)•Β 

’ Îû ÏŠ$xÿ ô¹F{$# ∩⊆∪ Ο ßγè=‹ Î/#t� y™ ÏiΒ 5β# t� ÏÜ s% 4ý øós? uρ ãΝ ßγyδθã_ ãρ â‘$̈Ψ9$# ∩∈⊃∪ y“Ì“ôf u‹Ï9 ª!$# ¨≅ ä. 

<§øÿ tΡ $̈Β ôM t6 |¡x. 4 ¨β Î) ©!$# ßìƒÌ� y™ É>$|¡Ås ø9$# ∩∈⊇∪ # x‹≈ yδ Ô÷≈ n=t/ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 (#ρâ‘ x‹ΖãŠÏ9 uρ  ÏµÎ/ (#þθ ßϑn=÷èu‹ Ï9 uρ 

&rΡ¯ϑy$ δèθu )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó ρu9ÏŠu‹¤.©�t &éρ'9äθ#( #${F9ø6t≈=É (   ] ١٩=  ٢٠٧١= ]  ٥٢ – ٤٦: إبراهيم 
 ×١٠٩  

$         $         $  
) ô‰s) s9 uρ $ oΨ ÷ΗÍ>tã tÏΒÏ‰ø) tGó¡ßϑø9 $# öΝ ä3Ψ ÏΒ ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷ΗÍ>tã tÌ� Ï‚ø↔ tGó¡çRùQ = ]  ٢٤: احلجر [   ) #$
١٥×  ١٩=  ٨٥٢  

$         $         $  



 

) 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 

#$9¡¡≈fÉ‰Ït ∪∇∩ ρu#$ãô6ç‰ô ‘u/−7y myL®4 ƒt'ù?Ï‹u7y #$9ø‹u)ÉÚ (  ] ٦٠٨  = ] ٩٩ – ٩٧: احلجر 
 =٣٢×  ١٩  

$         $         $  
) zΟ≈ yè÷Ρ F{$#uρ $ yγs) n=yz 3 öΝà6 s9 $yγŠÏù Ö ô∃ÏŠ ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ $yγ ÷Ψ ÏΒuρ tβθè=à2ù' s? ∩∈∪ öΝ ä3s9 uρ $yγŠÏù îΑ$ uΗsd 

šÏm tβθçt† Ì�è? tÏnuρ tβθãm u�ô£ n@ ∩∉∪ ã≅ ÏϑøtrB uρ öΝà6 s9$s)øO r& 4’ n<Î) 7$ s#t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3s? ÏµŠÉó Î=≈ t/ �ωÎ) 

Èd,Ï±Î0 Ä§àÿΡF{$# 4 �χÎ) öΝä3−/ u‘ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∠∪ Ÿ≅ ø‹sƒø:$# uρ tΑ$tó Î7ø9 $# uρ u��Ïϑys ø9 $#uρ $yδθç6 Ÿ2÷� tIÏ9 

ρu—ÎƒΖuπZ 4 ρu†sƒø=è,ß Βt$ ωŸ ?sè÷=nϑßθβt (  ] ٦٣×  ١٩=  ١١٩٧ = ] ٨  – ٥: النحل  
$         $         $  

) βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? sπ yϑ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁ øtéB 3 �χÎ) ©!$# Ö‘θàÿtó s9 ÒΟ‹ Ïm§‘ (   ] ١٨: النحل  [ =
١٤×  ١٩=  ٢٦٦  

$         $         $  
) β Î) óÉ Ì�øt rB 4’ n?tã öΝ ßγ1y‰ èδ ¨β Î*sù ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΒ ‘≅ ÅÒãƒ ( $ tΒuρ Οßγ s9 ÏiΒ šÎ�ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊂∠∪ 

(#θßϑ|¡ø%r& uρ «!$$ Î/ y‰ ôγy_ öΝ ÎγÏΖ≈ yϑ÷ƒ r&   Ÿω ß]yè ö7tƒ ª! $# tΒ ßNθßϑtƒ 4 4’ n?t/ # ´‰ ôã uρ Ïµø‹ n=tã $ y)ym £ Å3≈ s9 uρ 

u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩⊂∇∪ t Îit7 ãŠÏ9 ãΝ ßγ s9 “Ï%©!$# tβθàÿÎ=tFøƒs† ÏµŠÏù zΟ n=÷èu‹ Ï9 uρ šÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿ x. 

&rΞκ̈åΝö .x%Ρçθ#( 2Ÿ≈‹É/Ît (   ] ٣×  ١٩×  ١٩=  ١٠٨٣= ]  ٣٩ -  ٣٧: النحل  
$         $         $  

) !$ tΒuρ $ uΖù= y™ö‘r& ∅ÏΒ y7 Î=ö6 s% �ωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝÍκ ö� s9 Î) 4 (# þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ÿω 
tβθçΗs>÷è s? ∩⊆⊂∪ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$ Î/ Ì� ç/ –“9$# uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9 Î) t� ò2Ïe%!$# tÎi t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝ Íκö� s9 Î) öΝ ßγ̄=yès9 uρ 

šχρã� ©3xÿ tGtƒ ∩⊆⊆∪ zÏΒ r'sù r& tÏ%©!$# (#ρã� s3tΒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒs† ª! $# ãΝ ÍκÍ5 uÚ ö‘F{$# ÷ρ r& ÞΟ ßγ u‹Ï? ù' tƒ 

Ü># x‹yè ø9$# ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβρã�ãè ô±o„ ∩⊆∈∪ ÷ρ r& öΝèδ x‹ äzù' tƒ ’ Îû óΟ Îγ Î6�=s) s? $ yϑsù Νèδ tÌ“Éf ÷èßϑÎ/ ∩⊆∉∪ ÷ρ r& 



 

ƒt'ùzä‹xδèΟó ãt?n’4 Brƒsθ•∃7 ùs*Îβ¨ ‘u/−3äΝö 9s�tâρ∃Ô ‘§mÏ‹Οí (  ] ١٦١٥= ]  ٤٧ -  ٤٣: النحل  =
٨٥×  ١٩  

$         $         $  
) ¬! uρ ß‰ àfó¡ o„ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ † Îû ÇÚö‘F{$# ÏΒ 7π −/!# yŠ èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ öΝ èδ uρ Ÿω 

„o¡óGt3õ9É�çρβt (   ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١= ]   ٤٩: النحل  
$         $         $  

) * tΑ$ s%uρ ª!$# Ÿω (# ÿρä‹ Ï‚−Gs? È÷yγ≈ s9 Î) È÷uΖ øO$# ( $yϑ¯Ρ Î) uθ èδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( }‘≈ −ƒÎ*sù Èβθç6yδ ö‘$$ sù ∩∈⊇∪   

… ã&s!uρ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ ã&s!uρ ßÏe$!$# $ ·6Ï¹# uρ 4 u� ö�tó sùr& «! $# tβθà)−Gs? (   ] ٥٢ -  ٥١: النحل 

 [ =٣٢×  ١٩=  ٦٠٨  
$         $         $  

) 4‘ym÷ρ r&uρ y7 •/ u‘ ’ n<Î) È≅ øtª[“ $# Èβr& “É‹Ïƒ ªB$# zÏΒ ÉΑ$t6Ågø:$# $ Y?θã‹ç/ z ÏΒuρ Ì� yf ¤±9 $# $ £ϑÏΒuρ tβθä©Ì�÷è tƒ 

∩∉∇∪ §Ν èO ’ Í?ä. ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ¨W9$# ’ Å5è=ó™$$ sù Ÿ≅ ç7 ß™ Å7 În/u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßlã� øƒs† .ÏΒ $ yγÏΡθäÜ ç/ Ò># u� Ÿ° ì# Î=tFøƒ’Χ 

&r9øθu≡Ρçµç… ùÏŠµÏ ©Ïÿx$!Ö 9jÏ=Ζ$̈¨Ä 3 (  ] ٤٧×  ١٩=  ٨٩٣= ]  ٦٩ -  ٦٨: النحل  
$         $         $  

) ª! $# uρ ö/ ä3s) n=s{ ¢Ο èO öΝ ä39©ù uθtGtƒ 4 Νä3Ζ ÏΒuρ ̈Β –Št� ãƒ #’ n<Î) ÉΑ sŒö‘r& Ì�ßϑãèø9 $# ö’ s5 Ï9 Ÿω zΟ n=÷ètƒ y‰ ÷è t/ 5Ο ù=Ïæ 

$º↔ ø‹x© 4 ¨βÎ) ©!$# ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒÏ‰ s% ∩∠⊃∪ ª! $#uρ Ÿ≅ �Ò sù ö/ä3ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷è t/ ’ Îû É−ø— Ìh�9$# 4 $ yϑsù šÏ%©!$# 

(#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ!# t� Î/ óΟÎγ Ï%ø— Í‘ 4’ n?tã $tΒ ôM x6 n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í !# uθ y™ 4 Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6sù r& «! $# šχρß‰ ys øgs† 

∩∠⊇∪ ª! $# uρ Ÿ≅ yèy_ Ν ä3s9 ôÏiΒ ö/ ä3Å¡àÿΡ r& %[`≡uρø— r& Ÿ≅ yèy_ uρ Νä3 s9 ô ÏiΒ Νà6 Å_≡uρ ø— r& tÏΖ t/ Zοy‰xÿ ym uρ 

Ν ä3s%y— u‘uρ zÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# 4 È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î6 sùr& tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ÏM yϑ÷èÏΖ Î/ uρ «!$# öΝ èδ tβρã� àÿõ3 tƒ ∩∠⊄∪ tβρß‰ç6 ÷ètƒ uρ ÏΒ 

ÈβρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω à7 Î=ôϑtƒ óΟ ßγ s9 $]%ø— Í‘ z ÏiΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ $\↔ø‹ x© Ÿω uρ tβθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ (  ] النحل :

١٢٠×  ١٩=  ٢٢٨٠=  ] ٧٣ – ٧٠  
$         $         $  



 

) öθs9 uρ u !$ x© ª! $# öΝà6 n=yèyf s9 Zπ̈Βé& Zοy‰ Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ ‘≅ ÅÒãƒ  tΒ â !$ t±o„ “Ï‰ôγ tƒ uρ tΒ â !$ t±o„ 4 
ρu9sFç¡ó↔t=è£ ãtϑ£$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  ] ٢٣×  ١٩=  ٤٣٧= ]  ٩٣: النحل  

$         $         $  
) # 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 øÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ |M Îm7 s[ ã‹ Ï9 š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

“ Y‰ èδ uρ 2” t� ô± ç0 uρ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊃⊄∪ 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 (   ] ــل : النح

٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥ =  ] ١٠٣  – ١٠١              
$         $         $  

) z≈ ysö6 ß™ ü“ Ï%©! $# 3“u� ó  r& ÍνÏ‰ ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ysø9 $# ’ n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Áø%F{$# 

“Ï%©!$# $oΨ ø. t�≈t/ …çµ s9 öθym …çµ tƒÎ� ã∴Ï9 ôÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ# u 4 … çµ̄Ρ Î) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9$# ∩⊇∪ $ oΨ÷� s?# u uρ y›θãΒ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# çµ≈ oΨ ù=yèy_ uρ “W‰ èδ ûÍ_t6 Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) �ωr& (#ρä‹ Ï‚ −Gs?  ÏΒ ’ ÎΤρßŠ Wξ‹ Å2 uρ ∩⊄∪ sπ −ƒÍh‘èŒ ôtΒ 

myϑy=ùΨo$ Βtìy Ρçθy? 4 )ÎΡ¯µç… .x%χš ãt6ö‰Y# ©x3äθ‘Y# (   ] ١٩=  ١١٧٨= ]   ٣ – ١: اإلسراء  ×
٦٢  

$         $         $  
) * ö≅ è% (#θçΡθä. ¸οu‘$yfÏm ÷ρ r& # ´‰ƒÏ‰ tn ∩∈⊃∪ ÷ρ r& $ Z)ù=yz $£ϑÏiΒ ç� ã9ò6tƒ †Îû ö/ä. Í‘ρß‰ ß¹ 4 

tβθä9θà) uŠ|¡sù tΒ $tΡ ß‰‹Ïè ãƒ ( È≅ è% “Ï%©! $# öΝä. t� sÜ sù tΑ ¨ρ r& ;ο§�tΒ 4 tβθàÒ Éó÷Ζ ã� |¡sù y7 ø‹ s9Î) öΝåκ y�ρââ‘ 

šχθä9θà)tƒ uρ 4tLtΒ uθ èδ ( ö≅ è% #|¤ tã βr& šχθä3tƒ $Y6ƒÌ� s% ∩∈⊇∪ tΠöθ tƒ öΝä.θãã ô‰ tƒ šχθç7‹Éf tGó¡tFsù 

2¿tpϑô‰ÏνÍ ρu?sàÝΖ‘θβt )Îβ 9©6Î[øFçΟó )Îω� %s=Î‹ξW (   ] ١٩=  ١٢٤٥= ]   ٥٢ – ٥٠: اإلسراء  ×
٦٦  

$         $         $  



 

) š� tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ !$tΒuρ ΟçF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# �ω Î) WξŠÎ=s% ∩∇∈∪ 

È⌡s9 uρ $oΨ ø⁄Ï© ¨t yδ õ‹uΖ s9 ü“Ï%©!$$Î/ !$uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) §Ν èO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 Ïµ Î/ $ uΖøŠ n=tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪ �ωÎ) 

Zπ yϑômu‘ ÏiΒ š� Îi/¢‘ 4 ¨βÎ) … ã&s# ôÒ sù šχ%x. y7 ø‹ n=tã #Z�� Î7Ÿ2 ∩∇∠∪ ≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑ tGô_$# ß§Ρ M} $# 

�Éf ø9$# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ # x‹≈yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ  Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ%x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 

# Z��Îγ sß ∩∇∇∪ ô‰s) s9 uρ $ oΨøù §�|À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# uö� à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ #’ n1 r' sù ç� sY ø.r& Ä¨$̈Ζ9$# �ωÎ) 

# Y‘θàÿ à2 ∩∇∪ (#θä9$ s%uρ s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4®L ym t� àf øÿs? $ uΖs9 zÏΒ ÇÚö‘F{$# %·æθç7 .⊥ tƒ ∩⊃∪ ÷ρ r& tβθä3s? 

š� s9 ×π ¨Ψ y_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5=uΖ Ïã uρ t� Édfxÿ çGsù t�≈ yγ ÷ΡF{$# $ yγn=≈ n=Åz # ·��Éf øÿ s? ∩⊇∪ ÷ρ r& xÝ É)ó¡ è@ u !$ yϑ¡¡9$# $yϑx. 

|M ôϑtã y— $uΖ øŠn=tã $ ¸ÿ|¡Ï. ÷ρr& u’ ÎA ù's? «! $$Î/ Ïπx6Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ ¸ξ‹ Î6s% ∩⊄∪ ÷ρ r& tβθä3 tƒ y7 s9 ×M øŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 

4’ n∋ö� s? ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# s9 uρ š∅ÏΒ÷σœΡ y7 ÍhŠÏ%ã� Ï9 4®Lym tΑ Íi” t∴è? $uΖ øŠn=tã $ Y7≈tF Ï. …çνäτt� ø) ¯Ρ 3 ö≅ è% tβ$ysö7 ß™ ’În1 u‘ ö≅ yδ 

.äΖMà )Îω� 0o³|�Z# ‘§™ßθωZ (  ] ٩×  ١٩×  ١٩=  ٣٢٤٩=  ] ٩٣  – ٨٥: اإلسراء  

) ô‰s) s9 uρ $oΨ øù§� |À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ #’n1 r' sù ç� sYø. r& Ä¨$̈Ζ9$# �ω Î) #Y‘θàÿà2 ( 

= ١٩ × ١٩ = ٣٦١  
$         $         $  

) ö≅ è% 4’ s∀ Ÿ2 «!$$ Î/ #J‰‹Íκ y− Í_ øŠt/ öΝà6uΖ ÷� t/ uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. ÍνÏŠ$t7Ïè Î/ #M�� Î7yz #Z�� ÅÁt/ (   ] اإلسراء

 :١٨×  ١٩ = ٣٤٢= ]  ٩٦  
$         $         $  

) È≅ è% (#θãã ÷Š$# ©! $# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z≈ uΗ÷q§�9 $# ( $ wƒ r& $̈Β (#θãã ô‰ s? ã& s# sù â !$yϑó™F{ $# 4o_ ó¡çtø:$# 4 (  ] اإلسراء :

١٥×  ١٩=  ٢٨٥= ]  ١١٠  
$         $         $  



 

) tΑ$s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& Üχθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ÏM tΡ$Ÿ2 uρ ’ ÎAr& t�øΒ$# #\� Ï%%tæ ô‰ s%uρ àM øón=t/ zÏΒ Î� y9Å6ø9$# $|‹ ÏFÏã 

∩∇∪ tΑ$s% š� Ï9≡x‹ x. tΑ$s% š�•/ u‘ uθ èδ ¥’ n? tã ×Îi yδ ô‰s% uρ š� çGø)n=yz ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9uρ Û� s? $ \↔ø‹ x© (   ]

  ٣٦×  ١٩=  ٦٨٤= ]  ٩ – ٨: مرمي 
$         $         $  

) ãΑθà) tƒ uρ ß≈ |¡Ρ M} $# #sŒÏ r& $ tΒ ‘M ÏΒ t∃öθ |¡s9 ßlt� ÷zé& $ †‹ym ∩∉∉∪ Ÿω uρr& ã� à2 õ‹tƒ ß≈ |¡Ρ M}$# $̄Ρ r& 

zy=n)øΨo≈µç ΒÏ %s6ö≅ã ρu9sΟó ƒt7à ©x‹ø↔\$ (   ] ٢٢×  ١٩=  ٤١٨= ]  ٦٧ – ٦٦: مرمي  
$         $         $  

) ö/ x. uρ $uΖ õ3n=÷δ r& Ν ßγ n=ö6s%  ÏiΒ Aβö� s% öΝ èδ ß|¡ôm r& $ZW≈ rO r& $Zƒ ö Í‘uρ ∩∠⊆∪ ö≅ è% tΒ tβ%x. ’ Îû Ï' s#≈ n=�Ò9 $# 

÷Šß‰ ôϑu‹ù=sù ã& s! ß≈ oΗ÷q§�9 $# #ƒ‰ tΒ 4 #̈Lym #sŒ Î) (# ÷ρr& u‘ $ tΒ tβρß‰tãθãƒ $̈ΒÎ) z>#x‹ yèø9 $# $̈ΒÎ) uρ sπ tã$¡¡9 $# 

šχθßϑ n=÷èu‹ |¡sù ô tΒ uθ èδ @�Ÿ° $ZΡ%s3̈Β ß# yèôÊ r&uρ # Y‰Ζã_ ∩∠∈∪ ß‰ƒÌ“tƒ uρ ª! $# šÏ%©!$# (#÷ρ y‰ tG÷δ $# “W‰ èδ 3 
àM≈ u‹É)≈t6 ø9$# uρ àM≈ ys Î=≈¢Á9 $# î� ö�yz y‰ΖÏã y7 În/ u‘ $ \/#uθ rO ×�ö� yzuρ #‡Št� ¨Β (   ] ٧٦ – ٧٤: مرمي  [ =
٧١×  ١٩=  ١٣٤٩  

$         $         $  
) !$ yϑ¯Ρ Î) ãΝ ä3ßγ≈ s9 Î) ª! $# “Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθ èδ 4 yì Å™uρ ¨≅ à2 > óx« $Vϑù=Ïã (   ] ٩٨: طه   [ =
١٠×  ١٩=  ١٩٠  

$         $         $  
) tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# uθèδ uρ Ñ∅ÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù ß∃$sƒ s† $YΗø>àß Ÿω uρ $ VϑôÒyδ (   ] طه :

١٤×  ١٩=  ٢٦٦= ]   ١١٢  
$         $         $  

) z> u� tIø%$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝßγ ç/$|¡Ïm öΝ èδ uρ ’ Îû 7's# øÿ xî tβθàÊ Ì�÷è •Β ∩⊇∪ $ tΒ Ν ÎγŠÏ? ù' tƒ ÏiΒ 9�ò2 ÏŒ ÏiΒ Ν Îγ În/§‘ 

B ŷ‰ øt’Χ �ωÎ) çνθãèyϑtGó™ $# öΝèδ uρ tβθç7 yèù= tƒ ∩⊄∪ Zπ uŠÏδ Ÿω öΝ ßγç/θè=è% 3 (#ρ•� | r& uρ “uθ ôf̈Ζ9 $# tÏ%©!$# (#θçΗs>sß ö≅ yδ 

!# x‹≈yδ �ω Î) Ö�t± o0 öΝ à6è=÷VÏiΒ ( šχθè? ù' tFsù r& t� ósÅb¡9 $# óΟçFΡ r& uρ šχρç� ÅÇ ö7è? ∩⊂∪ tΑ$ s% ’În1 u‘ ãΝ n=÷ètƒ tΑ öθs) ø9 $# 



 

’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ( uθèδ uρ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊆∪ ö≅ t/ (#þθ ä9$s% ß]≈ tó ôÊr& ¥Ο≈n=ôm r& È≅ t/ çµ1u� tI øù$# ö≅ t/ uθ èδ 

Ö� Ïã$x© $ uΖ Ï?ù' uŠù=sù 7π tƒ$t↔Î/ !$yϑŸ2 Ÿ≅Å™ö‘é& tβθä9 ¨ρ F{$# ∩∈∪ !$ tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγn=ö6 s% ÏiΒ >πtƒ ö� s% !$yγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& ( öΝ ßγsùr& 

šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∉∪ !$ tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘r& š� n=ö6s% �ω Î) Zω%ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκ ö� s9Î) ( (# þθè=t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟ çFΖ ä. 

Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∠∪ $ tΒuρ öΝ ßγ≈ oΨ ù=yèy_ # Y‰|¡ y_ �ω tβθè=à2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# $ tΒuρ (#θçΡ%x. tÏ$Î#≈ yz ∩∇∪ §Ν èO 

ÞΟ ßγ≈ oΨ ø%y‰ |¹ y‰ôã uθ ø9$# öΝßγ≈ uΖ øŠpgΥr' sù tΒuρ â !$ t±®Σ $ uΖ ò6n=÷δ r&uρ tÏùÎ� ô£ßϑø9$# ∩∪ ô‰ s) s9 !$ uΖø9 t“Ρ r& öΝä3 ö‹s9 Î) 

2ÅGt≈6Y$ ùÏŠµÏ ŒÏ.ø�ã.äΝö ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš (   ] ١٩=  ٣٠٠٢= ]   ١٠ – ١: األنبياء  ×
١٥٨  
) Βt$ ƒt'ù?ÏŠγÎΝ ΒiÏ ŒÏ2ò�9 ΒiÏ ‘§/nÎγÎΝ Χ’tø‰y^B )Îω� #$™óGtϑyèãθνç ρuδèΝö ƒt=ùèy7çθβt (   =٢٩٢   

) 9s)s‰ô &rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ö3äΝö 2ÅGt≈6Y$ ùÏŠµÏ ŒÏ.ø�ã.äΝö ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš (  =٢٥٩   
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٥٩+  ٢٩٢  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩  
$         $         $  

) ‘≅ ä. <§øÿ tΡ èπs) Í←!# sŒ ÏNöθ yϑø9 $# 3 Ν ä.θè=ö7tΡ uρ Îh� ¤³9 $$Î/ Î�ö� sƒø:$# uρ Zπ uΖ÷F Ïù ( $uΖ øŠs9 Î) uρ tβθãèy_ ö�è? (   ] األنبياء :

١٨×  ١٩=  ٣٤٢= ]   ٣٥  
$         $         $  

) öθ s9 ãΝ n=÷è tƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. tÏm Ÿω šχθ’ÿä3 tƒ tã ãΝ ÎγÏδθã_ ãρ u‘$̈Ζ9 $# Ÿω uρ  tã óΟ Ïδ Í‘θßγ àß Ÿω uρ 

öΝ èδ šχρç� |ÇΖ ãƒ ∩⊂∪ ö≅ t/ Ν Îγ‹ Ï?ù' s? Zπ tFøót/ öΝ åκ çJyγ ö7tF sù Ÿξ sù šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $ yδ ¨Šu‘ Ÿω uρ öΝèδ tβρã� sàΖ ãƒ 

  ٤٠×  ١٩=  ٧٦٠= ]  ٤٠ – ٣٩: األنبياء [  )
$         $         $  



 

) # sŒuρ Èβθ‘Ζ9$# ŒÎ) |= yδ ©Œ $Y6 ÅÒ≈ tó ãΒ £sà sù β r& ©9 u‘Ï‰ ø)̄Ρ Ïµ ø‹n=tã 3“ yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑè=—à9$# βr& Hω tµ≈ s9Î) 

HωÎ) |MΡ r& š� oΨ≈ ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖ à2 zÏΒ šÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∠∪ $uΖ ö6 yftGó™ $$sù …çµ s9 çµ≈ oΨ ø‹ ¯gwΥuρ zÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 4 
ρu.x‹x≡9Ï�š ΡçG√Å #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (   ] ٤٣×  ١٩=  ٨١٧= ]  ٨٨ – ٨٧: األنبياء  

$         $         $  
) ¨βÎ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u tÏ%©!$# uρ (#ρßŠ$yδ tÏ↔Î7≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t�≈|Á ¨Ψ9$# uρ }̈ θàf yϑø9$# uρ tÏ%©!$# uρ (# þθà2 u�õ° r& 

¨βÎ) ©! $# ã≅ ÅÁøÿ tƒ óΟßγ oΨ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− (   ] ١٧: احلج [  =
٣١×  ١٩=  ٥٨٩   

$         $         $  
) øŒÎ) uρ $ tΡ ù&§θt/ zΟŠÏδ≡t� ö/ \} šχ%s3tΒ ÏM ø� t7 ø9$# β r& �ω ñ‚Î� ô³è@ ’ Î1 $\↔ø‹ x© ö� ÎdγsÛ uρ z ÉL÷� t/ šÏÿÍ← !$©Ü=Ï9 

šÏϑÍ←!$ s)ø9 $# uρ Æì�2 ”�9$# uρ ÏŠθàf �¡9$# ∩⊄∉∪ βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø:$$ Î/ š‚θè?ù' tƒ Zω%ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ 

Èe≅ à2 9� ÏΒ$|Ê šÏ? ù'tƒ  ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,ŠÏϑtã ∩⊄∠∪ (#ρß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏÿ≈ oΨ tΒ öΝ ßγs9 (#ρã� à2õ‹ tƒuρ zΝ ó™ $# «! $# 

þ’ Îû 5Θ$−ƒr& BM≈tΒθè=÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Ν ßγs%y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# ( (#θè=ä3sù $ pκ ÷]ÏΒ (#θßϑÏè ôÛr&uρ }§Í← !$t6 ø9$# u�� É)xÿ ø9 $# 

∩⊄∇∪ ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ø9 öΝßγ sW xÿ s? (#θèùθã‹ ø9uρ öΝèδ u‘ρä‹çΡ (#θèù§θ ©Üu‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9 $$Î/ È,ŠÏF yèø9  ٢٩ – ٢٦: احلج [   ) #$

  [ =٥×  ١٩×  ١٩=  ١٨٠٥  
$         $         $  

) Éi r(s3sù  ÏiΒ >π tƒö� s% $ yγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& š†Éφ uρ ×πyϑÏ9$sß }‘Îγ sù îπtƒ Íρ% s{ 4’ n?tã $ yγÏ©ρã�ãã 9� ø♣Î/ uρ 7' s#©Ü yè•Β 

ρu%sÇó�9 Β±̈Ï‹‰> (   ] ٢٥×  ١٩=  ٤٧٥= ]   ٤٥: احلج  
$         $         $  

) Éi r(Ÿ2uρ ÏiΒ >π tƒö� s% àM ø‹ n=øΒr& $ oλm; š†Éφ uρ ×π yϑÏ9$sß ¢Ο èO $ pκèE õ‹s{ r& ¥’ n<Î) uρ ç�� ÅÁyϑø9  ٤٨: احلج [   ) #$

  [ =١٦×  ١٩=  ٣٠٤  
$         $         $  



 

) Βt$ %s‰y‘âρ#( #$!© my,¨ %s‰ô‘ÍνÍÿ 3 )Îβ¨ #$!© 9s)sθÈ”: ãt•Íƒ“î (   ] ١٩=  ٢٤٧= ]   ٧٤: احلج 
 ×١٣  

$         $         $  
) tβθç7 |¡øts† r& $yϑ¯Ρ r& /èφ ‘‰ ÏϑçΡ ÏµÎ/ ÏΒ 5Α$̈Β tÏΖ t/ uρ ∩∈∈∪ äí Í‘$|¡èΣ öΝçλ m; ’ Îû ÏN≡u�ö� sƒø:$# 4 ≅ t/ �ω 

tβρã� ãèô±o„ ∩∈∉∪ ¨βÎ) tÏ%©!$# Ν èδ ô ÏiΒ ÏπuŠô± yz Ν ÍκÍh5 u‘ tβθà) Ïÿô±•Β ∩∈∠∪ tÏ%©!$# uρ Οèδ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ öΝÍκ Íh5u‘ 

tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩∈∇∪ tÏ%©!$# uρ Ο èδ öΝÍκ Íh5t� Î/ Ÿω šχθä.Î� ô³ç„ ∩∈∪ tÏ%©!$# uρ tβθè?÷σ ãƒ !$ tΒ (#θs?# u öΝ åκæ5θè=è%¨ρ î' s#Å_ uρ 

öΝ åκ̈Ξr& 4’ n<Î) öΝÍκ Íh5u‘ tβθãè Å_≡ u‘ ∩∉⊃∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡u� ö� sƒø:$# öΝ èδ uρ $ oλm; tβθà) Î7≈ y™ (   ] املؤمنون :

٦٧×  ١٩=  ١٢٧٣= ]   ٦١ – ٥٥  
$         $         $  

) Ÿω uρ ß#Ïk= s3çΡ $²¡ øÿtΡ �ωÎ) $ yγ yèó™ãρ ( $ oΨ ÷ƒ t$s!uρ Ò=≈ tGÏ. ß,ÏÜΖ tƒ Èd,ptø:$$Î/ 4 óΟèδ uρ Ÿω tβθçΗs> ôàãƒ ∩∉⊄∪ ö≅ t/ 

öΝ åκæ5θè=è% ’ Îû ;οt� ÷Ηwð ôÏiΒ # x‹≈ yδ öΝ çλm; uρ ×≅≈uΗùå r& ÏiΒ ÈβρßŠ y7 Ï9≡sŒ öΝèδ $ yγs9 tβθè=Ïϑ≈ tã ∩∉⊂∪ #̈Lym !# sŒÎ) $tΡ õ‹ s{r& 

Ν Íκ�Ïùu� øIãΒ É># x‹ yèø9 $$Î/ #sŒÎ) öΝ èδ šχρã� t↔øg s† ∩∉⊆∪ Ÿω (#ρã�t↔øg rB tΠ öθu‹ ø9 $# ( / ä3̄Ρ Î) $̈Ζ ÏiΒ Ÿω tβρç� |ÇΖ è? ∩∉∈∪ ô‰ s% 

ôM tΡ%x. ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷Gè? öΝ ä3ø‹ n=tæ óΟ çFΖ ä3sù #’ n?tã öΝ ä3Î7≈s) ôã r& tβθÝÁ Å3Ζ s? ∩∉∉∪ tÎ� É9õ3tGó¡ãΒ  ÏµÎ/ # \�Ïϑ≈ y™ 

?sγôfà�ãρβt (   ] ٧٩×  ١٩=  ١٥٠١= ]   ٦٧ – ٦٢: املؤمنون  
$         $         $  

) Èθs9 uρ yì t7©? $# ‘, ysø9 $# öΝèδ u !# uθ÷δ r& ÏN y‰ |¡xÿ s9 ÝV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘F{$# uρ tΒuρ  ∅ ÎγŠÏù 4 ö≅ t/ Νßγ≈ oΨ ÷� s?r& 

öΝ ÏδÌ� ò2 É‹Î/ óΟ ßγsù tã Ν Ïδ Ì�ø. ÏŒ šχθàÊÌ� ÷è•Β ∩∠⊇∪ ôΘr& öΝ ßγè= t↔ó¡n@ %[ ö̀� yz ßl# t� y‚sù š�În/ u‘ ×� ö� yz ( 
uθ èδ uρ ç� ö� yz tÏ%Î—≡§�9 $# ∩∠⊄∪ y7 ¯Ρ Î) uρ öΝ èδθãã ô‰ tGs9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∠⊂∪ ¨β Î) uρ tÏ%©!$# Ÿω 

ƒãσ÷ΒÏΖãθχš /Î$$ψFzÅ�tοÍ ãtÇ #$9Ç_Å�u≡ÞÅ 9sΖu≈3Å7çθχš (   ] ١٢٥٤= ]   ٧٤ – ٧١: املؤمنون  =
٦٦×  ١٩  

$         $         $  



 

) }§ øŠ©9 ’ n? tã 4‘ yϑôãF{$# Ólt� ym Ÿω uρ ’ n?tã Æl t�ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’ n?tã ÇÙƒÌ� yϑø9$# Ól t�ym Ÿω uρ #’ n?tã 

öΝ à6Å¡àÿΡr& β r& (#θè=ä. ù' s? . ÏΒ öΝà6Ï?θã‹ ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝ à6Í←!$ t/#u ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ ä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ 

öΝ à6ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝà6Ï?≡uθ yzr& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝà6Ïϑ≈ uΗùå r& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6ÏG≈ ¬Ηxå ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ 

öΝ ä3Ï9≡uθ÷zr& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝà6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $ tΒ ΟçF ò6n=tΒ ÿ…çµ ptÏB$xÿ ¨Β ÷ρ r& öΝà6É)ƒÏ‰|¹ 4 š[ ø‹ s9 

öΝ à6ø‹n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè=à2 ù's? $ ·èŠÏϑy_ ÷ρr& $Y?$tGô© r& 4 # sŒÎ*sù Ο çFù=yzyŠ $ Y?θã‹ ç/ (#θßϑÏk=|¡ sù #’ n?tã öΝ ä3Å¡àÿΡr& 

Zπ̈ŠÏt rB ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# ZπŸ2 t�≈ t7ãΒ Zπ t6ÍhŠsÛ 4 š�Ï9≡x‹ Ÿ2 Ú Îit7 ãƒ ª! $# ãΝ à6s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝ à6̄=yès9 

?sè÷)É=èθχš (   ] ١١٠×  ١٩=  ٢٠٩٠= ]   ٦١: النور  
$         $         $  

) ö≅ è% ã&s! t“Ρ r& “Ï%©!$# ãΝ n=÷ètƒ §�Åc£9 $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%Ÿ2 #Y‘θàÿxî $ \ΚŠÏm§‘ (   ]

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢= ]   ٦: الفرقان 
$         $         $  

) y7 Ï9≡x‹x. uρ $uΖ ù=yè y_ Èe≅ä3 Ï9 @cÉ<tΡ # xρß‰ tã zÏiΒ tÏΒÌ�ôf ßϑø9 $# 3 4’ s∀ x. uρ y7 În/ t�Î/ $ ZƒÏŠ$yδ #Z�� ÅÁtΡ uρ (   ]

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢= ]   ٣١: الفرقان 
$         $         $  

) Ÿω uρ y7 tΡθè? ù' tƒ @≅ sVyϑÎ/ �ω Î) y7≈ oΨ ÷∞Å_ Èd,ys ø9$$ Î/ z |¡ômr& uρ # ·��Å¡øÿ s? (   ] ٣٣: الفرقان   [ =
١٤×  ١٩=  ٢٦٦  

$         $         $  
) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9 $# $ oΨ ù=yèy_ uρ ÿ… çµ yètΒ çν%s{r& šχρã�≈ yδ # \�ƒÎ— uρ ∩⊂∈∪ $oΨ ù=à) sù !$ t7yδ øŒ$# 

’ n<Î) ÏΘöθ s) ø9$# šÏ%©! $# (#θç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ öΝßγ≈ tΡö� ¨Βy‰ sù #Z�� ÏΒô‰s? ∩⊂∉∪ tΠöθ s%uρ 8yθçΡ $ £ϑ©9 (#θç/ ¤‹Ÿ2 

Ÿ≅ ß™”�9 $# öΝ ßγ≈ oΨ ø%t� øî r& öΝ ßγ≈ oΨ ù=yè y_uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Zπ tƒ# u ( $tΡ ô‰ tGôã r&uρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& ∩⊂∠∪ # YŠ%tæuρ 



 

(# yŠθßϑrO uρ |=≈ ptõ¾ r&uρ Äb¨ §�9$# $OΡρã� è%uρ t÷ t/ š� Ï9≡sŒ # Z��ÏV x. ∩⊂∇∪ yξ à2 uρ $uΖ ö/ u� ŸÑ ã& s! Ÿ≅≈ sWøΒF{$# ( yξà2 uρ 

?s9£�÷Ρt$ ?sG÷6Î��Z# (   ] ٨٠×  ١٩=  ١٥٢٠= ]   ٣٩ – ٣٥: الفرقان  
$         $         $  

) ô‰ s)s9 uρ (#öθ s?r& ’ n? tã Ïπ tƒö� s) ø9$# ûÉL©9 $# ôN t�ÏÜ øΒé& t� sÜ tΒ Ï öθ¡¡9 $# 4 öΝ n=sùr& (#θçΡθà6tƒ $ yγ tΡ÷ρ t� tƒ 4 ö≅ t/ (#θçΡ$Ÿ2 

Ÿω šχθã_ ö� tƒ # Y‘θà±èΣ ∩⊆⊃∪ # sŒÎ) uρ x8÷ρr& u‘ β Î) y7 tΡρä‹ Ï‚−Gtƒ �ωÎ) # ·ρâ“èδ # x‹≈ yδ r& “Ï%©! $# y]yè t/ ª! $# »ωθß™ u‘ 

∩⊆⊇∪ βÎ) yŠ$Ÿ2 $oΨ �=ÅÒã‹ s9 ôtã $ uΖ ÏFyγ Ï9#u Iωöθ s9 χr& $ tΡ÷� y9|¹ $ yγ øŠn=tæ 4 |’ôθ y™ uρ tβθßϑn=ôè tƒ šÏm 

ƒt�tρ÷βt #$9øèy‹x#>z Βtô &rÊ|≅‘ ™y6Î‹ξ¸ (  ] ٦١×  ١٩=  ١١٥٩= ]   ٤٢ – ٤٠: الفرقان  
$         $         $  

) È≅ è% ß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈n=y™ uρ 4’ n? tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜô¹$# 3 ª! !# u î� ö� yz $ ¨Βr& šχθä. Î� ô³ç„ ∩∈∪ 

ô̈Βr& t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ tΑ t“Ρ r&uρ Νà6s9 š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ uΖ ÷Fu; /Ρr' sù  ÏµÎ/ t, Í←!# y‰ tn 

šV# sŒ 7πyf ôγt/ $̈Β šχ%Ÿ2 óΟ ä3s9 β r& (#θçGÎ6.⊥ è? !$yδ t� yf x© 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθ s% tβθä9Ï‰ ÷ètƒ 

∩∉⊃∪ ̈Βr& Ÿ≅ yè y_ uÚö‘F{$# #Y‘# t� s% Ÿ≅ yèy_ uρ !$ yγ n=≈ n=Åz #\�≈ yγ÷Ρ r& Ÿ≅ yè y_ uρ $ oλm; �† Å›≡uρu‘ Ÿ≅ yè y_uρ š÷ t/ 

Ç÷ƒ t� óst7 ø9 $# # ¹“Å_%tn 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç� sYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ ∩∉⊇∪ ̈Βr& Ü=‹ Ågä† §� sÜ ôÒßϑø9 $# # sŒÎ) 

çν%tæ yŠ ß# Ï±õ3tƒ uρ u þθ�¡9 $# öΝ à6è=yèôf tƒ uρ u !$xÿ n=äz ÇÚö‘F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «!$# 4 WξŠÎ=s% $̈Β šχρã� �2 x‹ s? 

∩∉⊄∪  ¨Βr& öΝà6ƒÏ‰ôγ tƒ ’Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh�y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9$# uρ tΒuρ ã≅ Å™ ö� ãƒ yx≈ tƒÌh�9 $# # M� ô³ç0 š ÷t/ ô“y‰ tƒ ÿÏµ ÏFuΗ÷qu‘ 

3 ×µ≈ s9Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ’ n?≈ yès? ª! $# $ £ϑtã šχθà2 Î� ô³ç„ ∩∉⊂∪ ̈Βr& (# äτy‰ö7 tƒ t,ù=sƒø:$# ¢ΟèO … çνß‰‹Ïèãƒ tΒuρ 

/ ä3è%ã— ö�tƒ zÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝ ä3uΖ≈yδö� ç/ βÎ) óΟ çFΖ ä. šÏ%Ï‰≈|¹ 

∩∉⊆∪ ≅ è% �ω ÞΟ n=÷ètƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ |= ø‹ tóø9 $# �ω Î) ª! $# 4 $ tΒuρ tβρâ� ßêô± o„ tβ$−ƒr& šχθèW yè ö7 ãƒ 

∩∉∈∪ È≅ t/ x8 u‘≡̈Š$# öΝ ßγßϑù=Ïæ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ’ Îû 7e7 x© $ pκ ÷]ÏiΒ ( ö≅ t/ Ν èδ $ yγ÷Ψ ÏiΒ tβθßϑtã ∩∉∉∪ tΑ$s%uρ 



 

tÏ%©!$# (#ÿρ ã�xÿ x. # sŒÏ r& $̈Ζ ä. $ \/≡t� è? !$ tΡäτ!$ t/#u uρ $̈Ζ Í←r& šχθã_ t� ÷‚ßϑs9 ∩∉∠∪ ô‰ s)s9 $ tΡ ô‰Ïã ãρ #x‹≈ yδ ßøtwΥ 

$ tΡäτ!$ t/#u uρ ÏΒ ã≅ö6 s% ÷βÎ) !# x‹≈yδ HωÎ) ç�� ÏÜ≈y™ r& tÏ9 ¨ρF{$# ∩∉∇∪ ö≅ è% (#ρç�� Å™ ’ Îû ÇÚö‘F{$# (#ρã�ÝàΡ $$sù y# ø‹Ÿ2 

tβ% x. èπ t7É)≈ tã tÏΒÌ� ôfãΚø9 $# ∩∉∪ Ÿω uρ ÷βt“øtrB öΝÎγ øŠn=tæ Ÿωuρ ä3s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $£ϑÏiΒ tβρã� ä3ôϑtƒ (   ] النمل :

٢٥٥×  ١٩=  ٤٨٤٥= ]   ٧٠ – ٥٩  
$         $         $  

) ¨βÎ) uρ y7 −/u‘ ρ ä%s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# £Å3≈ s9 uρ öΝ èδ u�sY ò2r& Ÿω tβρã� ä3ô±o„ (   ] ٧٣: النمل   [

 =١٤×  ١٩=  ٢٦٦  
$         $         $  

) óΟ s9 r& (# ÷ρt� tƒ $̄Ρ r& $ uΖ ù=yèy_ Ÿ≅ ø‹©9 $# (#θãΖ ä3ó¡ uŠÏ9 ÏµŠÏù u‘$yγ̈Ψ9 $#uρ #·� ÅÇ ö6ãΒ 4 �χÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

ƒãσ÷ΒÏΨãθβt (   ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢= ]   ٨٦: النمل  

$         $         $  
) (#θè=÷GtΡ š� ø‹n= tã  ÏΒ Î*t7̄Ρ 4y›θãΒ šχöθ tãö� Ïùuρ Èd,ys ø9$$ Î/ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩⊂∪ ¨βÎ) šχöθ tã ö�Ïù 

Ÿξ tã ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿ≅ yèy_ uρ $ yγn=÷δ r& $ Yèu‹ Ï© ß# ÏèôÒ tGó¡o„ Zπxÿ Í←!$ sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ãƒ öΝ èδ u!$ oΨ ö/ r& Ä÷∏ tGó¡o„ uρ 

öΝ èδ u!$ |¡ÏΡ 4 …çµ ¯ΡÎ) šχ%x. zÏΒ tÏ‰ Å¡øÿßϑø9 $# ∩⊆∪ ß‰ƒÌ� çΡ uρ β r& £ßϑ¯Ρ ’ n?tã šÏ%©!$# (#θàÿÏè ôÒçGó™$# †Îû 

ÇÚö‘F{$# öΝßγ n=yèøgwΥ uρ Zπ£ϑÍ← r& ãΝßγ n=yèôf tΡ uρ šÏOÍ‘≡uθ ø9 $# ∩∈∪ z Åj3yϑçΡ uρ öΝ çλm; ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# y“Ì� çΡ uρ 

šχöθ tãö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑèδ yŠθãΖ ã_ uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρâ‘x‹ øts† (  ] ٦ – ٣: القصص [ = 
٨٤×  ١٩=  ١٥٩٦  

$         $         $  
) Ÿω uρ y7 ¯Ρ‘‰ ÝÁtƒ ô tã ÏM≈ tƒ# u «! $# y‰ ÷èt/ øŒÎ) ôM s9Ì“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ( äí÷Š $#uρ 4’ n<Î) š�În/ u‘ ( Ÿω uρ ¨sðθä3s? 

zÏΒ tÅ2 Î� ô³ßϑø9$# ∩∇∠∪ Ÿω uρ äí ô‰ s? yì tΒ «! $# $·γ≈ s9Î) t� yz# u ¢ Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. > óx« î7Ï9$yδ �ωÎ) 

ρu_ôγyµç… 4 !s&ã #$:øtç3õ/â ρu)Î9s‹øµÏ ?è�ö_yèãθβt (   ] ٤٠×  ١٩=  ٧٦٠= ]  ٨٨ – ٨٧: القصص  
$         $         $  



 

) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖø9 t“Ρ r& š� ø‹s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# 4 tÏ%©!$$ sù ãΝßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tF Å6ø9 $# šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ  ÏµÎ/ ( ô ÏΒuρ 

δy≈¯σàωIÏ Βt ƒãσ÷ΒÏß /ÎµÏ 4 ρuΒt$ †sgøsy‰ß /Î↔t$ƒt≈FÏΖu$! )Îω� #$9ø6x≈ÿÏ�ãρβt (  ] ٤٩٤=  ] ٤٧: العنكبوت 
 =٢٦×  ١٩  

$         $         $  
) z> u� ŸÑ Ν ä3s9 Wξ sV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àÿΡr& ( ≅ yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n=tΒ Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ u !%Ÿ2u� à° ’Îû $ tΒ 

öΝ à6≈oΨ ø%y— u‘ óΟ çFΡ r' sù ÏµŠÏù Ö !#uθ y™ öΝ ßγtΡθèù$sƒrB öΝà6ÏGxÿŠÏ‚ x. öΝ ä3|¡àÿΡr& 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Áxÿ çΡ ÏM≈ tƒFψ $# 

5Θöθ s)Ï9 šχθè=É)÷è tƒ ∩⊄∇∪ È≅ t/ yìt7 ©? $# šÏ%©!$# (# þθßϑn=sß Ν èδ u !#uθ ÷δ r& Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ (  yϑsù “Ï‰ öκ u‰ ôtΒ ¨≅ |Ê r& 

#$!ª ( ρuΒt$ ;mλçΜ ΒiÏ Ρ¯≈ÇÅ�Ît (  ] ٦٢×  ١٩=  ١١٧٨ = ] ٢٩ – ٢٨: الروم   
$         $         $  

) t� yγ sß ßŠ$|¡xÿ ø9 $# ’ Îû Îh� y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9$# uρ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# Ν ßγs)ƒÉ‹ ã‹ Ï9 uÙ ÷èt/ “Ï%©! $# (#θè=ÏΗxå 

9sèy=γ̄ßΝö ƒt�ö_Åèãθβt (   ] ٢٧×  ١٩=  ٥١٣= ]  ٤١: الروم  
$         $         $  

) ô‰ s) s9uρ $oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ 4 È⌡s9 uρ Ν ßγtGø⁄ Å_ 7π tƒ$t↔Î/ £s9θà)u‹ ©9 

tÏ%©!$# (#ÿρ ã� xÿŸ2 ÷βÎ) óΟ çFΡ r& �ωÎ) tβθè=ÏÜ ö7 ãΒ ∩∈∇∪ š� Ï9≡x‹ x. ßìt7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n?tã É>θè=è% šÏ%©!$# Ÿω 
šχθßϑ n=ôètƒ ∩∈∪ ÷�É9ô¹$$ sù ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# ?Yym ( Ÿωuρ š�̈Ζ ¤ÿ Ï‚tGó¡o„ tÏ%©!$# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ (     ]

  ٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ] ٦٠ – ٥٨: الروم 
$         $         $  

) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#ρã� ä. øŒ$# sπ yϑ÷èÏΡ «! $# ö/ ä3ø‹ n=tæ øŒ Î) öΝ ä3ø? u !%ỳ ×ŠθãΖã_ $ uΖù= y™ö‘r' sù öΝ Íκö� n= tã $\t† Í‘ 

# YŠθãΖ ã_uρ öΝ ©9 $yδ ÷ρ t� s? 4 tβ%Ÿ2uρ ª! $# $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? #·�� ÅÁt/ ∩∪ øŒ Î) Νä.ρâ !$ y_  ÏiΒ öΝä3 Ï%öθ sù ôÏΒuρ 

Ÿ≅ xÿ ó™r& öΝä3Ζ ÏΒ øŒÎ) uρ ÏM xî# y— ã�≈ |Áö/ F{$# ÏM tón=t/ uρ ÛUθè=à) ø9 $# t� Å_$ oΨ ysø9 $# tβθ‘ΖÝà s? uρ «! $$Î/ O$ tΡθãΖ—à9 $# ∩⊇⊃∪ 



 

δèΖu$9Ï7y #$/öGç?Í’u #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθχš ρu—ã9ø“Ì9äθ#( —Î9ø“t#ωZ ©x‰Ïƒ‰Y# (   ] ١٤٢٥= ]  ١١ – ٩: األحزاب 
 =٧٥×  ١٩  

$         $         $  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡ uρø— X{ β Î) £ çFΖ ä. šχ÷ŠÎ� è? nο4θ uŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $yγ tFt⊥ƒÎ— uρ š ÷s9$yè tFsù 

£ä3÷è ÏnGtΒé&  ∅ä3ôm Îh� | é&uρ %[n# u� |  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪ βÎ) uρ £çFΖ ä. šχ÷ŠÎ� è? ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ u‘# ¤$!$#uρ nοt� ÅzFψ $# 

ùs*Îβ¨ #$!© &rãt‰£ 9Ï=ùϑßsó¡ÅΨo≈MÏ ΒÏΖ3ä£ &r_ô�·# ãtàÏŠϑV$ (  ] ٩٥٠ = ] ٢٩ – ٢٨: األحزاب  =
٥٠×  ١٩  

$         $         $  
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï!$ |¡ÎΣuρ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# šÏΡô‰ ãƒ £Íκ ö� n=tã ÏΒ £Îγ Î6� Î6≈ n=y_ 4 
y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& z øùt� ÷èãƒ Ÿξsù tø sŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x.uρ ª! $# # Y‘θàÿ xî $ VϑŠÏm  = ] ٥٩: األحزاب [  ) ‘§
٣٢×  ١٩=  ٦٠٨  

$         $         $  
) ρuΒt ƒãÜÏìÆ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs)s‰ô ùs$—y ùsθö—·# ãtàÏŠϑ¸$ (  ] ١٩=  ٢٨٥= ]  ٧١: األحزاب 

 ×١٥  
$         $         $  

) $ ¯ΡÎ) $ oΨ ôÊt� tã sπ tΡ$tΒF{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6Éf ø9 $#uρ š÷ t/ r'sù β r& $ pκs] ù=Ïϑøts† zø) xÿ ô©r&uρ 

ΒÏ]÷κp$ ρuqxΗu=nγy$ #$}MΡ¡|≈ß ( )ÎΡµ̄ç… .x%βt ßs=èθΒY$ _yγßθωZ (  ] ١٩=  ٥١٣= ]  ٧٢: األحزاب  ×
٢٧  

$         $         $  

) ô‰ s) s9 uρ s−£‰ |¹ öΝ Íκö� n= tã ß§ŠÎ=ö/Î) …çµ ¨Ψ sß çνθãèt7 ¨? $$sù �ω Î) $Z)ƒÌ� sù zÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ∩⊄⊃∪ $tΒuρ tβ%Ÿ2 

… çµs9 ΝÍκ ö� n=tã ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ �ωÎ) zΝ n=÷èuΖ Ï9 tΒ ßÏΒ÷σ ãƒ Íο t�ÅzFψ $$ Î/ ô£ϑÏΒ uθ èδ $ yγ ÷ΨÏΒ ’ Îû 7e7 x© 3 y7 š/u‘uρ 4’ n?tã 

Èe≅ ä. >ó x« Ôá‹Ïÿ ym ∩⊄⊇∪ È≅ è% (#θãã ÷Š$# šÏ%©!$# Λä ôϑtã y— ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿω šχθà6 Î=ôϑ tƒ tΑ$s)÷W ÏΒ 



 

;ο§‘sŒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# $ tΒuρ öΝ çλm; $ yϑÎγŠÏù ÏΒ 78÷� Å° $ tΒuρ … çµs9 Ν åκ÷] ÏΒ ÏiΒ 9�� Îγsß (  ]

  ٧٣×  ١٩=  ١٣٨٧= ]  ٢٢ – ٢٠: سبأ 
$         $         $  

) Ÿωuρ ßìxÿΖ s? èπyè≈ xÿ¤±9 $# ÿ… çνy‰ΨÏã �ω Î) ôyϑÏ9 šχÏŒr& … çµs9 4 #̈Lym # sŒÎ) tí Ìh“èù tã óΟ Îγ Î/θè=è% (#θä9$s% 

# sŒ$tΒ tΑ$s% öΝ ä3š/u‘ ( (#θä9$s% ¨,ys ø9$# ( uθèδ uρ �’ Í?yè ø9$# ç��Î6 s3ø9$# ∩⊄⊂∪ * ö≅ è% tΒ Ν ä3è%ã— ö� tƒ š∅ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

Ä⇓ö‘F{$# uρ ( È≅ è% ª! $# ( !$̄Ρ Î) uρ ÷ρr& öΝà2$−ƒ Î) 4’ n?yè s9 “́‰ èδ ÷ρ r& ’ Îû 9≅≈n= |Ê &Î7 •Β ∩⊄⊆∪   ≅ è% �ω 
šχθè= t↔ó¡è? !$£ϑtã $oΨ øΒt� ô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ó¡çΡ $ £ϑtã tβθè=yϑ÷è s? ∩⊄∈∪ ö≅ è% ßìyϑøg s† $ uΖoΨ ÷� t/ $ oΨ š/ u‘ ¢Ο èO ßx tGøÿtƒ $ uΖ oΨ ÷� t/ 

Èd,ys ø9 $$Î/ uθ èδ uρ ßy$−Fxÿ ø9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊄∉∪ ö≅ è% u’ ÎΤρâ‘r& šÏ%©!$# Ο çFø) ys ø9r& Ïµ Î/ u !%Ÿ2 u�à° ( �ξx. 4 ö≅ t/ uθèδ 

ª! $# â“ƒÍ“yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ys ø9$# ∩⊄∠∪ !$ tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ωÎ) Zπ ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï± o0 # \�ƒÉ‹ tΡuρ £Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& 

#$9Ζ$̈¨Ä ωŸ ƒtèô=nϑßθχš (  ] ١١٠×  ١٩=  ٢٠٩٠= ]  ٢٨ – ٢٣: سبأ  
) %è≅ ω� ?è¡ó↔t=èθχš ãtϑ£$! &r_ô�tΒøΨo$ ρuωŸ Ρç¡ó↔t≅ã ãtϑ£$ ?sè÷ϑy=èθβt (   =١٩=  ١٩٠  ×
١٠  

$         $         $  
) öθs9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# šχθèùθè%öθ tΒ y‰ΨÏã öΝ Íκ Íh5u‘ ßìÅ_ ö� tƒ öΝßγ àÒ÷è t/ 4’ n<Î) CÙ ÷èt/ tΑ öθ s)ø9 $# 

ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# (#θàÿ ÏèôÒ çGó™$# tÏ%©# Ï9 (#ρç� y9õ3tFó™ $# Iωöθ s9 óΟçFΡ r& $̈Ψ ä3s9 šÏΖÏΒ÷σ ãΒ ∩⊂⊇∪ tΑ$s% tÏ%©!$# 

(#ρç� y9õ3tGó™ $# tÏ%©# Ï9 (# þθàÿ ÏèôÒ çGó™$# ßøtwΥ r& ö/ ä3≈ tΡ÷Š y‰|¹ Çtã 3“y‰ çλù; $# y‰÷è t/ øŒÎ) Ο ä. u !%ỳ ( ö≅ t/ Ο çFΖ ä. 

tÏΒÍ� ÷g’Χ ∩⊂⊄∪ tΑ$s%uρ zƒÏ%©!$# (#θàÿ ÏèôÒ çGó™$# tÏ%©#Ï9 (#ρç�y9õ3 tFó™$# ö≅ t/ ã� õ3tΒ È≅ ø‹©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9 $#uρ øŒÎ) !$ oΨ tΡρã� ãΒù' s? 

βr& t� àÿ õ3̄Ρ «! $$ Î/ Ÿ≅ yèøg wΥuρ ÿ… ã& s! # YŠ# y‰Ρr& 4 (#ρ•� |  r&uρ sπ tΒ#y‰ ¨Ζ9$# $£ϑs9 (# ãρr&u‘ z>#x‹ yè ø9$# $uΖ ù=yè y_uρ Ÿ≅≈n=øñ F{$# þ’ Îû 

&rãôΖu$−É #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( 4 δy≅ö †ägø“tρ÷βt )Îω� Βt$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt (   ] ٢١٤٧= ]  ٣٣ – ٣١: سبأ 
 =١١٣×  ١٩  



 
$         $         $  

) * $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â!# t� s)àÿ ø9 $# ’ n<Î) «! $# ( ª! $# uρ uθèδ �Í_ tóø9 $# ß‰‹Ïϑys ø9$# ∩⊇∈∪ β Î) ù' t±o„ 

öΝ à6ö7Ïδ õ‹ ãƒ ÏN ù' tƒ uρ 9,ù=sƒ ¿2 7‰ƒÏ‰ỳ ∩⊇∉∪ $tΒuρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# 9“ƒÍ• yè Î/ ∩⊇∠∪ Ÿω uρ â‘Ì“s? ×οu‘Î—#uρ u‘ø— Íρ 

2” t�÷zé& 4 βÎ) uρ äíô‰ s? î' s# s)÷W ãΒ 4’ n<Î) $ yγÎ=÷Η¿q Ÿω ö≅ yϑøtä† çµ ÷ΖÏΒ Ö óx« öθs9 uρ tβ% x. #sŒ #’ n1 ö�è% 3 $ yϑ¯Ρ Î) â‘É‹Ζ è? 

tÏ%©!$# šχöθt± øƒs† Ν åκ®5 u‘ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ (#θãΒ$s%r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# 4 tΒuρ 4’ ª1 t“s? $ yϑ¯ΡÎ*sù 4’ ª1 u” tItƒ Ïµ Å¡øÿ uΖÏ9 4 ’n<Î) uρ «! $# 

ç��ÅÁ yϑø9 $# ∩⊇∇∪ $ tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘ yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9 $#uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑè=—à9$# Ÿωuρ â‘θ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿωuρ ‘≅ Ïjà9$# 

Ÿω uρ â‘ρã�ptø:$# ∩⊄⊇∪ $tΒ uρ “Èθ tGó¡o„ â !$u‹ ôm F{$# Ÿω uρ ÝV≡uθøΒF{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑó¡ ç„ tΒ â !$ t±o„ ( !$ tΒuρ |MΡ r& 

8ìÏϑó¡ßϑÎ/ ̈Β ’ Îû Í‘θç7 à)ø9 $# ∩⊄⊄∪ ÷βÎ) |MΡ r& �ωÎ) í�ƒÉ‹ tΡ ∩⊄⊂∪ !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ù=y™ö‘ r& Èd,ptø:$$Î/ #Z�� Ï±o0 #\�ƒÉ‹ tΡ uρ 4 βÎ) uρ 

ôÏiΒ >π̈Βé& �ω Î) Ÿξ yz $ pκ�Ïù Ö�ƒÉ‹ tΡ ∩⊄⊆∪ βÎ) uρ š‚θç/ Éj‹ s3ãƒ ô‰s) sù z> ¤‹ x. šÏ%©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% öΝ åκ øEu !%ỳ 

Ν ßγè=ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $$Î/ Ì� ç/ –“9$$ Î/uρ É=≈ tFÅ3ø9 $$ Î/uρ Î�� ÏΨßϑø9 $# ∩⊄∈∪ ¢Ο èO ßN õ‹ s{r& tÏ%©! $# (#ρã�xÿ x. ( y# ø‹s3 sù šχ%x. 

Î��Å3 tΡ ∩⊄∉∪ óΟs9 r& t� s? ¨βr& ©! $# tΑ t“Ρr& zÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [!$ tΒ $oΨ ô_ t� ÷zr' sù Ïµ Î/ ;N≡t� yϑrO $̧ÿ Î=tFøƒ’Χ $ pκçΞ≡ uθø9 r& 4 zÏΒuρ 
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öΝ à2u‘§θ |¹uρ z |¡ôm r' sù öΝà2 u‘uθß¹ Λ äls%y— u‘uρ zÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# 4 ãΝ ä3Ï9≡sŒ ª! $# öΝà6š/ u‘ ( š‚ u‘$t6tGsù ª! $# 

‘uU� #$9øèy≈=nϑÏš (  ] ١٤٥×  ١٩=  ٢٧٥٥= ]  ٦٤ – ٥٨: غافر  

 ) tΑ$s%uρ ãΝ à6š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š$# ó= ÉftGó™ r& ö/ ä3s9 4 ¨β Î) šÏ%©!$# tβρç� É9õ3tGó¡ o„ ôtã ’ÎA yŠ$t6 Ïã 

tβθè=äzô‰ u‹y™ tΛ © yγy_ šÌ� Åz# yŠ ∩∉⊃∪ ª!$# “ Ï%©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3s9 Ÿ≅ øŠ©9 $# (#θãΖä3 ó¡oKÏ9 Ïµ‹ Ïù u‘$yγ ¨Ψ9$# uρ # ·�ÅÁ ö6ãΒ 

4 �χÎ) ©! $# ρä% s! @≅ ôÒsù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω šχρã� ä3ô± o„ ∩∉⊇∪ ãΝ à6Ï9≡sŒ ª! $# 

öΝ ä3š/u‘ ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó x« Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθèδ ( 4’ ¯Τ r' sù tβθä3sù÷σ è? ∩∉⊄∪ š� Ï9≡x‹x. à7 sù÷σ ãƒ šÏ%©!$# (#θçΡ%x. 

/Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (  =٧٧×  ١٩=  ١٤٦٣  
) .x‹x≡9Ï�š ƒãσ÷ùs7à #$!©%Ïš .x%Ρçθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (  =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  

) %s=ÎŠξW Β¨$ ?sGt‹x.©�ãρχš (   =٥×  ١٩=  ٩٥  
$         $         $  

) ôÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ã≅ øŠ©9 $# â‘$yγ̈Ψ9 $#uρ ß§ôϑ¤±9 $#uρ ã� yϑs) ø9 $#uρ 4 Ÿω (#ρß‰ àfó¡n@ Ä§ôϑ¤±=Ï9 Ÿω uρ Ì� yϑs)ù=Ï9 

(#ρß‰ ß∨ó™ $# uρ ¬! “Ï%©!$#  ∅ßγ s) n=yz β Î) öΝ çFΖ à2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ès? ∩⊂∠∪ ÈβÎ*sù (#ρç�y9ò6 tFó™$# tÏ%©!$$ sù 



 

y‰Ψ Ïã y7 În/ u‘ tβθßsÎm7 |¡ç„ …çµ s9 È≅øŠ ©9$$Î/ Í‘$pκ̈]9 $#uρ öΝ èδ uρ Ÿω tβθßϑ t↔ó¡o„ ) ∩⊂∇∪ ô ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u y7 ¯Ρr& “t� s? 

uÚö‘F{$# Zπ yèÏ±≈ yz !# sŒÎ*sù $ uΖ ø9 t“Ρr& $ pκ ö� n=tæ u!$ yϑø9 $# ôN̈” tI ÷δ$# ôM t/ u‘uρ 4 ¨βÎ) ü“ Ï%©! $# $yδ$u‹ôm r& Ç‘ósßϑs9 #’ tAöθyϑø9 $# 4 
… çµ̄Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ä. & óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊂∪ ¨βÎ) tÏ%©!$# tβρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u Ÿω tβ öθxÿ øƒs† !$ uΖ ø‹ n=tã 3 yϑsùr& 4’ s+ ù=ãƒ 

’ Îû Í‘$̈Ζ9$# î� ö�yz Πr& ̈Β þ’ ÎAù' tƒ $ YΖÏΒ# u tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 (#θè=uΗùå$# $tΒ ôΜ çGø⁄Ï© ( …çµ ¯ΡÎ) $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? î��ÅÁ t/ ∩⊆⊃∪ 

¨βÎ) tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. Ì�ø. Ïe%!$$Î/ $ £ϑs9 öΝ èδ u!%ỳ ( … çµ̄Ρ Î) uρ ë=≈ tGÅ3s9 Ö“ƒÌ“tã ∩⊆⊇∪ �ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ÏÜ≈ t7 ø9$# .ÏΒ È÷t/ 

ƒt‰yƒ÷µÏ ρuωŸ ΒÏô zy=ùÿÏµÏ ( ?s∴”Íƒ≅× ΒiÏô my3ÅŠΟA qxΗÏŠ‰7 (  ] لت٢٦٦٠= ]  ٤٢ – ٣٧: فص  =
١٤٠×  ١٩  

$         $         $  
) y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ uΖøŠ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) $ºΡ# uö� è% $|‹ Î/t� tã u‘É‹Ψ çGÏj9 ¨Πé& 3“t� à) ø9$# ôtΒuρ $ oλm; öθ ym u‘É‹Ζ è? uρ tΠöθ tƒ Æìôϑpgø:$# 

ωŸ ‘uƒ÷=| ùÏŠµÏ 4 ùs�Ìƒ,× ûÎ’ #$:øgpΨπ̈Ï ρuùs�Ìƒ,× ûÎ’ #$9¡¡èÏ��Î (   ] ٣٣×  ١٩=  ٦٢٧= ]  ٧: الشورى  
$         $         $  

) uθ èδ uρ “Ï%©!$# ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/ öθ−G9 $# ôtã ÍνÏŠ$t7 Ïã (#θàÿ÷è tƒuρ Çtã ÏN$ t↔Íh‹¡¡9 $# ãΝn=÷è tƒuρ $ tΒ šχθè=yèøÿ s? ( 

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢= ]  ٢٥: الشورى [ 
$         $         $  

) ρu9sϑy ¹|9y�u ρuîxÿx�t )Îβ¨ Œs≡9Ï7y 9sϑÏô ãt“÷ΘÏ #${WΒãθ‘Í (  ] ١٩=  ٢٠٩= ]  ٤٣: الشورى 
 ×١١  

$         $         $  
) y7Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) %[nρâ‘ ôÏiΒ $ tΡÌ� øΒr& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒM} $# 

Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨù= yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ ¨Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$ t±®Σ ôÏΒ $ tΡÏŠ$t6Ïã 4 y7̄Ρ Î) uρ ü“Ï‰ öκtJ s9 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β 

∩∈⊄∪ ÅÞ≡u� ÅÀ «! $# “Ï%©!$# …çµ s9 $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 3 Iω r& ’ n<Î) «! $# ç��ÅÁ s? â‘θãΒW{$# (   ]

   ٥٢×  ١٩=  ٩٨٨ = ] ٥٣  – ٥٢: الشورى 
$         $         $  



 

) (#θè=yè y_uρ sπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ%©!$# öΝ èδ ß‰≈ t6Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9$# $·W≈ tΡ Î) 4 (#ρß‰ Îγ x©r& öΝßγ s) ù=yz 4 Ü= tGõ3çGy™ 

©xγy≈‰yEèκåΝö ρu„ç¡ó↔t=èθβt (  ] ٢٥×  ١٩=  ٤٧٥= ]  ١٩: الزخرف  
$         $         $  

) £# y‚ tGó™$$ sù … çµ tΒöθs% çνθãã$sÛr' sù 4 öΝßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ%x. $YΒöθ s% tÉ) Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ !$ £ϑn=sù $tΡθàÿ y™# u $oΨ ôϑs) tGΡ $# 

ΒÏΨ÷γßΟó ùs'rîø�t%øΨo≈γßΝö &rdøΗuèÏš (   ] ٢٧×  ١٩=  ٥١٣= ]  ٥٥ – ٥٤: الزخرف  

) * $ £ϑs9 uρ z> Î� àÑ ßø⌠$# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sWtΒ #sŒÎ) y7 ãΒöθ s% çµ ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$ s%uρ $uΖ çFyγ Ï9≡r&u î� ö� yz 

ôΘr& uθ èδ 4 $tΒ çνθç/u� ŸÑ y7 s9 �ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷βÎ) uθèδ �ω Î) î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑyè÷Ρ r& Ïµø‹ n=tã 

çµ≈ oΨ ù=yè y_uρ WξsW tΒ ûÍ_ t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) ∩∈∪ öθ s9uρ â!$ t±nΣ $oΨ ù=yè pgm: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3Í×̄≈ n=¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# tβθàÿè=øƒs† ∩∉⊃∪ 

… çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝù=Ïè s9 Ïπtã$¡¡=Ïj9 Ÿξsù �χç� tIôϑs? $ pκ Í5 Èβθãè Î7̈? $#uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u�ÅÀ ×ΛÉ)tGó¡•Β (  ]  ٥٧: الزخرف – 

٧١×  ١٩=  ١٣٤٩= ]  ٦١  
) £# y‚ tGó™$$ sù … çµ tΒöθs% çνθãã$sÛr' sù 4 öΝßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ%x. $YΒöθ s% tÉ) Å¡≈ sù ∩∈⊆∪ !$ £ϑn=sù $tΡθàÿ y™# u $oΨ ôϑs) tGΡ $# 

óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ öΝßγ≈ oΨ ø%t� øî r'sù šÏèuΗødr& ∩∈∈∪ öΝ ßγ≈ oΨ ù=yè yfsù $ Zÿn= y™ WξsV tΒuρ šÌ� ÅzEζ Ïj9 ∩∈∉∪ * $ £ϑs9 uρ z> Î�àÑ 

ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒÎ) y7 ãΒöθs% çµ ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$ s%uρ $ uΖ çFyγÏ9≡r& u î�ö� yz ôΘr& uθ èδ 4 $ tΒ çνθç/u� ŸÑ y7 s9 

�ωÎ) Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ãφ îΠöθ s% tβθßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷βÎ) uθèδ �ω Î) î‰ ö7tã $ uΖ ôϑyè÷Ρ r& Ïµ ø‹n= tã çµ≈ oΨ ù=yèy_ uρ WξsW tΒ ûÍ_ t6Ïj9 

Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) ∩∈∪ öθs9 uρ â !$t± nΣ $ oΨ ù=yèpg m: Οä3Ζ ÏΒ Zπs3Í× ¯≈ n=¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# tβθàÿè=øƒs† ∩∉⊃∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝ ù=Ïè s9 Ïπ tã$¡¡=Ïj9 

Ÿξ sù �χç� tIôϑs? $ pκ Í5 ÈβθãèÎ7 ¨? $#uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ×ΛÉ) tGó¡•Β ∩∉⊇∪ Ÿωuρ ãΝ ä3̄Ρ £‰ÝÁ tƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( …çµ ¯ΡÎ) ö/ä3s9 

ãt‰ßρA Β•7Î× (   ] ١١٨×  ١٩=  ٢٢٤٢=  ] ٦٢ – ٥٤: الزخرف  



 

) öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Zÿ 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‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% 

zyÁÅϑßθβt (  =٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢  

) öθ s9 uρ â!$ t±nΣ $ oΨù= yèpgm: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3Í× ¯≈ n=¨Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# tβθàÿè=øƒs† ∩∉⊃∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ÖΝù=Ïè s9 Ïπ tã$¡¡=Ïj9 Ÿξsù 

�χç� tIôϑs? $pκ Í5 ÈβθãèÎ7 ¨?$# uρ 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ×ΛÉ)tGó¡•Β ∩∉⊇∪ Ÿω uρ ãΝ ä3̄Ρ£‰ ÝÁtƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ( … çµ̄Ρ Î) ö/ä3 s9 Aρ ß‰ tã 

×Î7 •Β ∩∉⊄∪ $£ϑs9 uρ u !%ỳ 4|¤ŠÏã ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $$Î/ tΑ$s% ô‰ s% Ο ä3çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3Ås ø9 $$Î/ tÎi t/T{ uρ Νä3 s9 uÙ÷èt/ 

“Ï%©!$# tβθàÿÎ= tGøƒrB ÏµŠÏù ( (#θà) ¨?$$ sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛ r&uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3š/u‘ uρ çνρß‰ç7 ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ 

ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β ∩∉⊆∪ y# n=tG÷z$$ sù Ü>#t“ôm F{$# .ÏΒ öΝ ÎηÏΖ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒuθ sù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑn=sß ôÏΒ É># x‹ tã 

BΘöθ tƒ AΟŠÏ9 r& ∩∉∈∪ ö≅ yδ šχρã� ÝàΖ tƒ �ω Î) sπ tã$¡¡9 $# βr& Ο ßγuŠÏ? ù' s? Zπ tFøó t/ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãèô± o„ (  ]

   ١١٧×  ١٩=  ٢٢٢٣ = ] ٦٦ – ٦٠: الزخرف 
$         $         $  

) uθ èδ uρ “Ï%©!$# ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# ×µ≈ s9 Î) ’Îû uρ Ä⇓ö‘F{$# ×µ≈ s9 Î) 4 uθ èδ uρ ÞΟŠÅ3ptø:$# ÞΟŠÎ=yè ø9$# ∩∇⊆∪ x8u‘$t7 s? uρ 

“Ï%©!$# …çµ s9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ … çνy‰ΨÏã uρ ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ïµ ø‹ s9Î) uρ šχθãè y_ ö�è? 

∩∇∈∪ Ÿωuρ à7 Î=ôϑtƒ šÏ%©!$# šχθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ sπ yè≈ xÿ ¤±9 $# �ω Î)  tΒ y‰ Íκy− Èd, ysø9 $$Î/ öΝ èδ uρ tβθßϑ n=ôètƒ 

∩∇∉∪ È⌡s9 uρ Ν ßγtF ø9r' y™ ô̈Β öΝßγ s) n=yz £ ä9θà)u‹ s9 ª! $# ( 4’̄Τ r' sù tβθä3sù÷σãƒ ∩∇∠∪ Ï& Î#‹Ï%uρ Éb> t�≈ tƒ ¨βÎ) Ï Iωàσ ¯≈ yδ 

×Πöθ s% �ω tβθãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩∇∇∪ ôx xÿ ô¹$$ sù öΝ åκ÷] tã ö≅ è%uρ ÖΝ≈ n=y™ 4 t∃öθ |¡sù tβθßϑn=ôè tƒ (   ] ٨٩ – ٨٤: الزخرف 

  [ =٨١×  ١٩=  ١٥٣٩  
) Ï& Î#‹Ï%uρ Éb> t�≈tƒ ¨βÎ) ÏIω àσ̄≈ yδ ×Πöθ s% �ω tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∇∇∪ ôx xÿô¹$$ sù öΝ åκ÷] tã ö≅ è%uρ ÖΝ≈ n=y™ 4 t∃ öθ|¡sù 

ƒtèô=nϑßθβt (   =١٨×  ١٩=  ٣٤٢  
$         $         $  



 

) ôΘr& tβθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅ è% Èβ Î) … çµçG÷ƒ u�tI øù$# Ÿξ sù šχθä3Î=ôϑs? ’Í< zÏΒ «! $# $º↔ ø‹x© ( uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& $yϑÎ/ 

tβθàÒ‹ Ïÿ è? ÏµŠÏù ( 4’ s∀ x. ÏµÎ/ # J‰‹Íκ y− Í_ øŠt/ ö/ä3 uΖ÷� t/ uρ ( uθ èδ uρ â‘θàÿ tóø9 $# ÞΟŠÏm = ]  ٨: األحقاف [  ) �9$#§
٣٥×  ١٩=  ٦٦٥  

$         $         $  
) tΒuρ �ω ó= Ågä† z Åç#yŠ «! $# }§øŠn=sù 9“Éf÷è ßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘F{$# }§øŠs9 uρ … çµs9 ÏΒ ÿ ÏµÏΡρßŠ â!$ u‹ Ï9÷ρ r& 4 

&éρ'9s≈×̄Í�š ûÎ’ Ê|=n≈≅9 Β•7ÎA (   ] ٢٣×  ١٩=  ٤٣٧= ]  ٣٢: األحقاف  

$         $         $  
) tΠöθtƒ uρ ÞÚt� ÷èãƒ tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. ’ n?tã Í‘$̈Ζ9$# }§øŠ s9r& # x‹≈yδ Èd, ys ø9$$ Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ $ oΨ În/ u‘uρ 4 tΑ$s% 

(#θè%ρä‹ sù z>#x‹ yèø9 $# $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβρã� àÿõ3s? ∩⊂⊆∪ ÷� É9ô¹$$ sù $ yϑx. u� y9|¹ (#θä9 'ρ é& ÏΘ÷“yè ø9$# z ÏΒ È≅ ß™”�9 $# Ÿω uρ 

≅ Éf÷è tGó¡n@ öΝ çλ°; 4 öΝåκ ¨Ξr(x. tΠ öθtƒ tβ ÷ρ t� tƒ $ tΒ šχρß‰tãθãƒ óΟ s9 (# þθèVt7 ù=tƒ �ωÎ) Zπtã$y™ ÏiΒ ¤‘$pκ ¨Ξ 4 Ô÷≈ n=t/ 4 ö≅ yγ sù 

ƒãγô=n7à )Îω� #$9ø)sθöΠã #$9øÿx≈¡Å)àθβt (  ] ٦٤×  ١٩=  ١٢١٦= ]  ٣٥ – ٣٤: األحقاف  

) /t=n≈÷Ô 4 (  =٢×  ١٩=  ٣٨  
$         $         $  

) # sŒÎ*sù ÞΟ çF‹ É) s9 tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. z> ÷� |Øsù É>$s%Ìh�9$# #̈Lym !# sŒÎ) ó/ èφθßϑçFΖ sƒùRr& (#ρ‘‰ à±sù s−$rO uθø9 $# $ ¨ΒÎ*sù 

$CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $̈ΒÎ) uρ ¹!# y‰ Ïù 4®Lym yìŸÒ s? Ü> ö� ptø:$# $ yδ u‘# y— ÷ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ öθs9 uρ â !$ t±o„ ª! $# u� |ÇtGΡ ]ω öΝåκ ÷] ÏΒ Å3≈ s9 uρ 

(# uθè=ö6 u‹Ïj9 Νà6ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ 3 tÏ%©!$# uρ (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6y™ «! $#  n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λ àι n=≈ yϑôã r& (          ] حممد :

٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥=  ] ٤   
) #sŒÎ* sù ÞΟ çF‹ É)s9 tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. z> ÷� |Øsù É>$s%Ìh�9 $# #̈Lym !# sŒÎ) ó/èφθßϑçFΖ sƒùRr& (#ρ‘‰à± sù s−$rOuθ ø9 $# (  =
٢٤×  ١٩=  ٤٥٦  



 

) $̈ΒÎ*sù $CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $ ¨ΒÎ)uρ ¹ !# y‰Ïù 4®L ym yì ŸÒs? Ü> ö� ptø:$# $yδ u‘# y— ÷ρ r& 4 y7 Ï9≡sŒ öθ s9 uρ â !$ t±o„ ª!$# u� |Ç tGΡ ]ω 

ΒÏ]÷κåΝö ρu9s≈3Å 9jÏ‹u6ö=èθu#( /tè÷ÒŸ6àΝ /Î7tè÷Ù< 3 (  =٣٠×  ١٩=  ٥٧٠  
) ρu#$!©%Ït %èFÏ=èθ#( ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ùs=n ƒãÒÅ≅ ̈&rãôϑy≈=nιàΛ÷ (  =١١×  ١٩=  ٢٠٩           

$         $         $  
) ¨βÎ) ©! $# ã≅ Åzô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈̈Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷Ξ F{$# ( 

tÏ%©!$#uρ (#ρã�xÿ x. tβθãè −FyϑtF tƒ tβθè=ä.ù' tƒuρ $yϑx. ã≅ä. ù' s? ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# â‘$̈Ψ9 $# uρ “Yθ÷W tΒ öΝçλ = ]  ١٢: حممد [   ) ;°
٣٣ × ١٩=  ٦٢٧  

 ) ¨βÎ) ©! $# ã≅ Åzô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈pκ ÷ΞF{$# ( (  
 =١٨×  ١٩=  ٣٤٢  
) ρu#$!©%Ït .xÿx�ãρ#( ƒtFtϑyF−èãθβt ρuƒt'ù.ä=èθβt .xϑy$ ?s'ù.ä≅ã #${FΡ÷èy≈Νã ρu#$9Ψ$̈‘â ΒtW÷θY“ ;°λçΝö (  =٢٨٥ 

 =١٥×  ١٩  
$         $         $  

) ö≅ yγ sù óΟ çFøŠ |¡tã βÎ) ÷Λä øŠ©9 uθs? βr& (#ρß‰ Å¡øÿ è? ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# (# þθãè ÏeÜs) è?uρ öΝ ä3tΒ$ym ö‘r& ∩⊄⊄∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρé& 

#$!©%Ït 9sèyΨoγßΝã #$!ª ùs'r¹|ϑ£Sà/ö ρu&rãôϑy‘# &r/öÁ|≈�tδèΝö (  ] ١٩=  ٥٧٠= ]  ٢٣ – ٢٢: حممد  ×
٣٠  

$         $         $  
) Ÿξsù r& tβρã� −/ y‰ tGtƒ šχ# uö� à) ø9$# ôΘr& 4’ n?tã A>θè=è% !$ yγä9$ xÿø%r& ∩⊄⊆∪ ¨βÎ) šÏ%©!$# (#ρ‘‰s? ö‘$# #’ n?tã 

Ο Ïδ Ì�≈t/ ÷Šr& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ ẗt7 s? ÞΟ ßγ s9 ” y‰ßγ ø9$#   ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# tΑ§θ y™ öΝ ßγ s9 4’ n?øΒr&uρ óΟ ßγs9 ∩⊄∈∪ š�Ï9≡sŒ 

óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$s% šÏ%©#Ï9 (#θèδÌ� x. $ tΒ š^ ¨“tΡ ª!$# öΝà6ãè‹ ÏÜ ãΖ y™ ’ Îû ÇÙ÷èt/ Ì�øΒF{$# ( ª! $# uρ ÞΟ n=÷ètƒ 

óΟ èδ u‘#u� ó Î) ∩⊄∉∪ y# ø‹ s3sù #sŒ Î) ÞΟ ßγ÷F©ù uθs? èπ s3Í×̄≈ n= yϑø9$# šχθç/Î� ôØ tƒ óΟßγ yδθã_ãρ öΝ èδ t�≈ t/÷Šr& uρ ∩⊄∠∪ š�Ï9≡sŒ 



 

ÞΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θãè t7̈? $# !$tΒ xÝ y‚ ó™ r& ©!$# (#θèδ Ì� Ÿ2uρ …çµ tΡ≡uθôÊ Í‘ xÝ t7ôm r' sù óΟ ßγn=≈ yϑôã r& (   ] ٢٨ – ٢٤: حممد 

 [ =٨٦×  ١٩=  ١٦٣٤  
$         $         $  

) tΒ uρ óΟ ©9 .ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ !$ ¯ΡÎ*sù $ tΡ ô‰tFôã r& tÌ� Ïÿ≈s3 ù=Ï9 # Z��Ïè y™ (   ] ١٣: الفتح  [ =
١٣×  ١٩=  ٢٤٧  

$         $         $  
) tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘uρ ã&ù# Åzô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏFøt rB ã�≈ pκ÷ΞF{$# ( tΒuρ ¤Α uθtGtƒ çµ ö/Éj‹ yèãƒ 

ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (  ] ٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ] ١٧: الفتح  

) * ô‰ s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) š� tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íοt� yf¤±9 $# zΝ Î=yèsù $tΒ ’ Îû 

öΝ ÍκÍ5θè=è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκ ö� n=tã öΝ ßγ t6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$ tótΒuρ Zοu�� ÏVx. $ pκtΞρä‹ è{ù' tƒ 3 tβ% x.uρ ª! $# 

# ¹“ƒÌ“tã $ Vϑ‹ Å3ym ∩⊇∪ ãΝ ä.y‰ tã uρ ª! $# zΟ ÏΡ$tótΒ Zοu��ÏVŸ2 $ pκ tΞρä‹ è{ù' s? Ÿ≅ ¤f yèsù öΝ ä3s9 ÍνÉ‹≈ yδ £# x. uρ y“Ï‰ ÷ƒr& 

Ä¨$̈Ζ9$# öΝä3Ψ tã tβθä3tGÏ9 uρ Zπtƒ# u tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 öΝ ä3tƒÏ‰ ôγ tƒuρ $WÛ≡u�ÅÀ $ Vϑ‹É) tFó¡•Β ∩⊄⊃∪ 3“t� ÷zé&uρ óΟ s9 

(#ρâ‘Ï‰ ø)s? $pκ ö� n=tæ ô‰ s% xÞ%tnr& ª! $# $ pκÍ5 4 tβ% x.uρ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & óx« # \�ƒÏ‰ s% ∩⊄⊇∪ öθ s9 uρ ãΝä3 n=tF≈ s% tÏ%©!$# 

(#ρã� xÿ x. (#âθ ©9uθ s9 t�≈ t/ ÷ŠF{$# §ΝèO Ÿω šχρß‰ Ågs† $|‹ Ï9 uρ Ÿω uρ #Z�� ÅÁtΡ ∩⊄⊄∪ sπ̈Ζ ß™ «!$# ÉL ©9 $# ô‰s% ôM n=yz ÏΒ ã≅ ö6 s% 

( ρu9s BrgÅ‰y 9Ï¡ÝΖπ̈Ï #$!« ?s7ö‰ÏƒξW (  ] ١٣٥×  ١٩=  ٢٥٦٥= ]  ٢٣ – ١٨: الفتح  
) ãΝä. y‰ tã uρ ª! $# zΟ ÏΡ$tótΒ Zοu��ÏVŸ2 $pκ tΞρä‹è{ù' s? Ÿ≅ ¤f yèsù öΝ ä3s9 ÍνÉ‹≈ yδ £# x. uρ y“Ï‰ ÷ƒ r& Ä¨$̈Ζ9$# 

ãtΨ3äΝö ρu9ÏGt3äθβt u#ƒtπZ 9jÏ=ùϑßσ÷ΒÏΖÏt ρuƒtγô‰Ïƒt3äΝö ÀÅ�u≡ÛW$ Β•¡óFt)É‹ϑV$ (  =٣٥×  ١٩=  ٦٦٥  

* ) ô‰s) ©9 š_ ÅÌu‘ ª!$# Ç tã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf¤±9 $# zΝ Î=yèsù $tΒ ’Îû 

öΝ ÍκÍ5θè=è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκ ö� n=tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$tó tΒuρ Zο u��ÏVx. $ pκ tΞρä‹ è{ù' tƒ 3 (  =
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨  



 
$         $         $  

) $yϑ¯Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ×οuθ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹r'sù t÷t/ ö/ ä3÷ƒ uθyz r& 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# ÷/ä3ª=yè s9 tβθçΗxqö� è? (   ]

  ١٧×  ١٩=  ٣٢٣] =  ١٠: احلجرات 
$         $         $  

) ô‰ s)s9 uρ $ oΨ ø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $ tΒuρ $ yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& $ tΒuρ $uΖ ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó—9 (  ]

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢] =  ٣٨: ق 
$         $         $  

) �ω r& â‘Ì“s? ×οu‘Î—# uρ u‘ø— Íρ 3“ t�÷zé& ∩⊂∇∪ β r&uρ }§ øŠ©9 Ç≈ |¡ΣM∼Ï9 �ωÎ) $tΒ 4të y™ ∩⊂∪ ¨βr&uρ …çµ uŠ÷èy™ 

™yθô∃t ƒã�t“3 ∪⊃⊆∩ OèΝ§ †ägø“t1µç #$9øfy“t#!u #${Fρ÷ûn’4 (  ] ١٩=  ٥١٣ = ] ٤١ – ٣٨: النجم  ×
٢٧  

$         $         $  

) Iωöθ n=sù # sŒÎ) ÏM tón=t/ tΠθà)ù=çtø:$# ∩∇⊂∪ óΟ çFΡ r&uρ 7‹Í× t⊥‹ Ïm tβρã� ÝàΖ s? ∩∇⊆∪ ßøtwΥuρ Ü> t� ø%r& Ïµ ø‹ s9Î) öΝ ä3Ζ ÏΒ 

Å3≈ s9 uρ �ω tβρç� ÅÇö6 è? ∩∇∈∪ Iωöθ n=sù βÎ) ÷Λ äΨ ä. u� ö� xî tÏΖƒÏ‰tΒ ∩∇∉∪ !$pκ tΞθãè Å_ö� s? βÎ) ÷ΛäΨ ä. tÏ%Ï‰≈ |¹ (  ]

  ٣٩×  ١٩=  ٧٤١= ]  ٨٧ – ٨٣: الواقعة 
) !$̈Βr' sù β Î) tβ%x. z ÏΒ tÎ/ §� s)ßϑø9 $# ∩∇∇∪ Óy÷ρ t� sù ×β$ptø† u‘uρ àM ¨Ζ y_uρ 5ΟŠÏètΡ ∩∇∪ !$ ¨Βr&uρ βÎ) tβ% x. ô ÏΒ 

É=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑuŠø9 $# ∩⊃∪ ÒΟ≈ n=|¡sù y7 ©9 ôÏΒ É=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑuŠø9 $# ∩⊇∪ !$ ¨Βr&uρ βÎ) tβ% x. z ÏΒ tÎ/ Éj‹s3ßϑø9 $# 

#$9Ò�$!!kÎ,t ∪⊄∩ ùs∴ã”ãΑ× ΒiÏô qxΗÏŠΟ5 ∪⊂∩ ρu?sÁó=Î‹uπè brtÏŠΟA (   ] ٧٧٩= ]  ٩٤ – ٨٨: الواقعة  =
٤١×  ١٩  

$         $         $  
) δèθu #${Fρ¨Αã ρu#$ψFzÅ�ã ρu#$9à©≈γÎ�ã ρu#$9ø7t$ÛÏß ( ρuδèθu /Î3ä≅eÈ «xó> æt=ÎΛî (  ] ٢٤٧= ]  ٣: احلديد 

 =١٣×  ١٩  
$         $         $  



 

) sŒuθós tGó™ $# ÞΟ Îγ øŠn=tæ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ9 |¡Σr' sù t� ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü> ÷“Ïm Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 Iω r& ¨β Î) z> ÷“Ïm 

#$9±¤‹øÜs≈Ç εèΛæ #$:øƒs≈£Å�çρβt (  ] ادلة٣٠×  ١٩=  ٥٧٠= ]  ١٩: ا  
$         $         $  

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®? $# ©!$# ö� ÝàΖ tFø9 uρ Ó§øÿ tΡ $̈Β ôM tΒ£‰ s% 7‰ tóÏ9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# 

7��Î7 yz $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? ∩⊇∇∪ Ÿωuρ (#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#θÝ¡nΣ ©!$# öΝ ßγ9 |¡Σr' sù öΝ åκ |¦àÿΡr& 4 š� Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

šχθà) Å¡≈ xÿ ø9$# ∩⊇∪ Ÿω ü“ÈθtGó¡o„ Ü=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Ïπ ¨Ψ yfø9 $# 4 Ü=≈ys ô¹r& Ïπ̈Ψ yf ø9$# ãΝ èδ 

tβρâ“Í←!$ xÿ ø9$# ∩⊄⊃∪ öθs9 $ uΖ ø9t“Ρ r& #x‹≈ yδ tβ# u ö�à) ø9 $# 4’ n?tã 9≅ t6 y_ …çµ tF÷ƒ r&t� ©9 $Yè Ï±≈ yz %YæÏd‰ |ÁtF•Β ôÏiΒ Ïπ uŠô±yz «!$# 4 
š� ù=Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{$# $pκ æ5Î� ôØ tΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟßγ ¯=yès9 šχρã� ©3xÿ tGtƒ ∩⊄⊇∪ uθèδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ ( 

ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹tó ø9$# Íο y‰≈yγ ¤±9$# uρ ( uθ èδ ß≈ oΗ÷q§�9 $# ÞΟŠÏm §�9$# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª! $# ” Ï%©!$# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ à7 Î=yϑø9 $# 

â¨ρ‘‰à) ø9 $# ãΝ≈ n=¡¡9 $# ßÏΒ÷σßϑø9 $# Ú∅Ïϑø‹ yγ ßϑø9$# â“ƒÍ“yèø9 $# â‘$¬6yf ø9 $# ç� Éi9x6tGßϑø9 $# 4 z≈ ys ö6ß™ «! $# $ £ϑtã 

šχθà2 Î� ô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª! $# ß,Î=≈ y‚ ø9$# ä— Í‘$t7 ø9 $# â‘Èhθ|Á ßϑø9 $# ( ã&s! â!$ yϑó™F{$# 4o_ ó¡ßsø9 $# 4 ßx Îm7 |¡ç„ …çµ s9 $ tΒ 

ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ ( ρuδèθu #$9øèy•Íƒ“â #$:øtp3ÅŠΟÞ (   ] ١٩=  ٢٩٦٤= ]  ٢٤ – ١٨: احلشر 
 ×١٥٦  

$         $         $  
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (# þθçΡθä. u‘$|ÁΡ r& «! $# $ yϑx. tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ z↵ÎiƒÍ‘# uθys ù=Ï9 ô tΒ 

ü“Í‘$ |ÁΡ r& ’ n<Î) «! $# ( tΑ$s% tβθ•ƒ Í‘# uθptø:$# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# ( M uΖ tΒ$ t↔sù ×πxÿ Í←!$ ©Û .ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) 

N t� xÿ x.uρ ×π xÿÍ← !$©Û ( $tΡ ô‰ −ƒr' sù tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u 4’ n? tã öΝ ÏδÍiρ ß‰ tã (#θßs t7ô¹r' sù tÌ� Îγ≈ sß (   ] ١٤: الصف  [

 =٥٢×  ١٩=  ٩٨٨  
$         $         $  



 

) #sŒÎ* sù t� É)çΡ ’ Îû Í‘θè%$̈Ζ9 $# ∩∇∪ y7 Ï9≡x‹ sù 7‹ Í×tΒöθ tƒ îΠöθtƒ î�� Å¡tã ∩∪ ’ n? tã tÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# ç� ö� xî 9�� Å¡o„ (   ]

  ٢٠×  ١٩=  ٣٨٠= ]  ١٠ – ٨: املدثّر 
$         $         $  

) ö≅ yδ y79 s? r& ß]ƒÏ‰ ym Ïπ u‹Ï±≈ tó ø9$# ∩⊇∪ ×νθã_ ãρ >‹Í× tΒöθtƒ îπyè Ï±≈ yz ∩⊄∪ ×'s# ÏΒ%tæ ×π t6Ï¹$̄Ρ ∩⊂∪  4’ n?óÁs? 

# ·‘$tΡ Zπ u‹ÏΒ%tn ∩⊆∪ 4’ s+ó¡è@ ôÏΒ A÷ tã 7π u‹ÏΡ# u ∩∈∪ }§ øŠ©9 öΝçλ m; îΠ$yè sÛ �ωÎ)  ÏΒ 8ìƒÎ� ŸÑ ∩∉∪ �ω ßÏϑó¡ç„ Ÿω uρ 

Í_øó ãƒ ÏΒ 8íθã_ ∩∠∪ ×νθã_ãρ 7‹ Í×tΒöθ tƒ ×πuΗ¿å$̄Ρ ∩∇∪ $pκ È� ÷è|¡ Ïj9 ×πu‹ ÅÊ# u‘ ∩∪ ’Îû >π̈Ζ y_ 7π u‹Ï9%tæ ∩⊇⊃∪ �ω 
ßìyϑó¡ n@ $pκ� Ïù Zπ u‹Éó≈ s9 ∩⊇⊇∪ $pκ� Ïù ×÷ tã ×π tƒÍ‘%ỳ ∩⊇⊄∪ $ pκ� Ïù Ö‘ç� ß  ×π tãθèùö� ¨Β ∩⊇⊂∪  Ò>#uθ ø. r&uρ ×πtãθàÊöθ̈Β ∩⊇⊆∪ 

ρuςsÿo$‘Í−ä ΒtÁóÿàθùsπ× ∪∈⊇∩ ρu—y‘u#1Î’� Βt7öVèθOrπî (  ] ٨٩×  ١٩=  ١٦٩١ = ] ١٦ – ١: الغاشية  
$         $         $  

 ة حيملها كتابا خملوق ، وهذه النظري حيطوال أريد اإلطالة ، فاألمثلة أكثر من أن ي
ويف كتاب ) سلّم اخلالص ( اهللا تعاىل يف كلِّ حرف من حروفه ، وقد عرضت يف كتاب 

مئات األمثلة ، كاستثمار هلذه النظرية العددية ، يف تفسري النص ) املعجزة الكربى ( 
  ..القرآين 

  
$      $      $  
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رأينا يف الفصل السابق كيف أنَّ النصوص القرآنية املصورة ملسائل كاملة ، يرتبط  ..

الكُبر ، وذلك بأن يكون هذا اموع من  جمموع القيم العددية حلروفها مبعجزة إحدى
كما  - وعلى الرغم من أنّ األمثلة اليت عرضناها هي ) ..  ١٩ (تامة للعدد املضاعفات ال

 -جزٌء يسري مما حيمل القرآن الكرمي هلذا البعد اإلعجازي ، فإنّ أُويل األلباب يرون  - قلنا 
أنَّ صياغة النص القرآين مطلقةٌ ، وأنّ رسم القرآن  -من خالل هذا اجلانب اإلعجازي 

الكرمي توقيفي  نص آخر يف أي قرآينٍّ حبرف حرف بأمرٍ من اهللا تعاىل ، وأنّ تبديل أي
  ..قرآينٍّ ، أو زيادة حرف ، أو حذفه ، يؤدي الختالل الصياغة املطلقة لقول اهللا تعاىل 

ملاذا مل تكن جماميع القيم العددية جلميع اآليات .. والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن 
وما هي ارتباطات جماميع القيم .. ؟ )  ١٩ (من مضاعفات العدد  والنصوص القرآنية

العددية حلروف بعض العبارات وبعض اآليات اليت تكون فيها هذه ااميع ليست من 
هذا البعد  يف جنزم بأنّ القرآن الكرمي حيملوك.. ؟ ) ١٩(املضاعفات التامة للعدد 

بارة ، ويف كلِّ آية ، يف الوقت الذي اإلعجازي يف كلِّ حرف من حروفه ، ويف كلِّ ع
نرى فيه أنّ جماميع القيم العددية لبعض العبارات وبعض اآليات ليست من املضاعفات 

  ..؟ ) ١٩(التامة للعدد 
، وهذا  املتناقضاتالقرآن الكرمي ينتمي لعامل األمر الذي ال جتتمع فيه  لقد قلنا إنَّ

تكون حروفه وكلماته وعباراته وآياته متكاملة يف  أن -كونه تبياناً لكلِّ شيٍء  - يقتضي 
تصويره للمسائل تكامالً مطلقاً ، يوازي كمالَ علم اهللا تعاىل حبقيقة هذه املسائل ، وكمالَ 
قُدرته جلَّ وعال يف صياغة ما يعلمه ، صياغةً تصور تصويراً مطلقاً ماهية املسائل من زاوية 

  ..علم اهللا تعاىل حبقيقتها 



 
ر املسائل الكاملة يف القرآن الكرمي ، يف عبارة واحدة أو آية واحدة وال يصوشترط أن ت

وال يمكننا أن نضع تصوراتنا .. ، أو يف جمموعة عبارات متتالية أو يف جمموعة آيات متتالية 
لم الذي لةً كاملةً ، ألننا ال نعلم العأمعياراً ائياً لتحديد العبارات واآليات اليت تصور مس

  .. يعلمه اهللا تعاىل حبقيقة هذه املسائل 
ت اوهكذا فإنَّ النظر إىل أي عبارة قرآنية أو نص قرآينٍّ ، نظرةً مستقلّةً عما حتمله العبار
رها هذه العبارات والنصوص ، وجللمسألة اليت تصو والنصوص األخرى من تبيانلَ ع

يدفع الذين ال  ،يد هذه العبارات والنصوص القرآنية تصوراتنا معياراً ائياً للجزم بتحد
كروحٍ من أمر اهللا تعاىل ال جتتمع فيه املتناقضات وكتبيان  - يدركون حقيقة القرآن الكرمي 

إىل التخيل بوجود تناقضٍ بني بعض العبارات القرآنية اليت حسبوها مصورة  -لكلِّ شيٍء 
  .. خرى املصورة جلوانب أخرى للمسألة ذاا ملسائل مستقلّة ، وبني العبارات األ

وا وهذا هو متاماً ما حصل حينما زعم الكثريون بوجود مسألة الناسخ واملنسوخ ، فتومهَّ
التوفيق  -من منظارهم  - وجود اختالف بني بعض العبارات القرآنية لدرجة يستحيل فيها 

  ..سألة الناسخ واملنسوخ فدفعهم هذا إىل زعم م.. بني ما حتمله هذه العبارات 
اليت ال يكون  - وهذا هو متاماً ما سيجعل بعضهم يتوهم بأنّ بعض العبارات القرآنية 

ليست متعلّقةً مبعجزة  - ) ١٩(جمموع القيم العددية حلروفها من املضاعفات التامة للعدد 
ملة ، وإما أنهم فإما أنهم حيسبون أنّ هذه العبارات مصورة ملسائل كا.. إحدى الكُبر 

جيهلون حتديد العبارات اُألخرى املصورة لباقي جوانب املسألة اليت تصور العبارة القرآنية 
  ..جانباً منها 

إنّ اإلدراك احلقيقي للنص القرآين يقتضي أن ننظر إىل أي عبارة قرآنية على أنها 
ذاا اليت تصورها هذه العبارة ، بل  متكاملة مع مجيع العبارات القرآنية املصورة للمسألة

وأن جنعل من القرآن الكرمي معياراً لتصوراتنا ، ال أن .. ومتكاملة مع القرآن الكرمي ككل 
  ..                جنعل من تصوراتنا إطاراً لدالالت النص القرآين



 
، أخذنا ترتيب ولذلك حينما وضعنا األجبدية القرآنية اليت هي مفتاح هذه النظرية 

ه ، ألننا نؤمن أنَّ القرآن الكرمي كلٌّ ال يتجزأ ، وأنّ جماميع احلروف يف القرآن الكرمي كلِّ
ومل .. احلرف القرآين يف أي عبارة قرآنية يستمد قيمته العددية من القرآن الكرمي ككل 

بل أن جنعل من تصوراتنا أو نقبل أي أجبدية ليست مستمدةً من القرآن الكرمي ، ألننا ال نق
  ..تصورات أي خملوقٍ ، معياراً ألي جانبٍ من اجلوانب اليت حيملها القرآن الكرمي 

العبارات القرآنية اُألخرى  ة يف كتاب اهللا تعاىل تتكامل معكلُّ عبارة قرآني.. إننا نقول 
$ (إلعجازي املتكاملة معها يف مسألة واحدة ، يف معادالت ترتبط بالوجه ا pκ ö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³tã 

ولذلك علينا أوالً أن نبحث عن العبارات القرآنية املتكاملة يف مسألة واحدة ، دون ..  )
دالالت العبارات القرآنية ، وعلى حدود العبارات  أن نفرض تصوراتنا املسبقة على

قيم العددية للعبارات عندها سنرى كيف أنّ جمموع ال.. يف مسألة واحدة  معها املتكاملة
عبارة يف  ، وأن كلَّ) ١٩(املتكاملة يف مسألة واحدة ، هو من املضاعفات التامة للعدد 

  ..ق جمموع القيم العددية حلروفها مبعجزة إحدى الكُبر كتاب اهللا تعاىل يتعلَّ
ن هذه احلقيقة ، إالّ أنّ العبارات القرآنيبية املتكاملة ففي الفصل السابق عرضنا أمثلةً ت

كانت متتالية يف كتاب اهللا تعاىل ، وال ) مبعيار معجزة إحدى الكُبر ( يف مسألة كاملة 
كيف  - إن شاء اهللا تعاىل  -ويف هذا الفصل سنرى .. تفصلها عن بعضها عبارات أُخرى 

يف أنَّ العبارات القرآنية املتكاملة يف مسألة واحدة ، وإن كانت غري متتالية ، وموزعة 
كتاب اهللا تعاىل بأماكن متفرقة ، يرتبط جمموع القيم العددية حلروفها مبعجزة إحدى الكُبر 

..  
كيف أنّ العبارات القرآنية اليت يكون جمموع القيم  - إن شاء اهللا تعاىل  - فسنرى 

ها ال ، واليت ربما يتوهم بعضهم أن) ١٩(العددية حلروفها ليس من املضاعفات التامة للعدد 
تتعلّق مبعجزة إحدى الكُبر ، هي لبنة متكاملة مع لبنات أُخرى يف بناٍء قرآينٍّ كاملٍ ، يكون 

، وكيف أنَّ التكامل يف ) ١٩(جمموع القيم العددية حلروفه من املضاعفات التامة للعدد 



 
قيم العددية ، ينعكس تكامالً يف جماميع ال )مبعيار معجزة إحدى الكُبر  ( األحكام القرآنية

  .. حلروف العبارات املصورة هلذه األحكام
  ..يف سورة البقرة آيتان تصوران مسألة واحدة كاملة 

) tÏ%©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø— r& zóÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ sπ yèt/ ö‘r& 9� åκô− r& # Z� ô³tã uρ ( # sŒÎ*sù 

zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& Ÿξ sù yy$oΨ ã_ ö/ä3øŠ n=tæ $ yϑŠÏù z ù=yèsù þ’ Îû £Îγ Å¡àÿΡr& Å∃ρâ� ÷êyϑø9 $$ Î/ 3 ª!$# uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î6 yz  

  ] ٢٣٤: البقرة [  )
) tÏ%©!$# uρ šχöθ©ù uθtGãƒ öΝà6ΨÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø— r& Zπ§‹ Ï¹uρ Ο ÎγÅ_≡uρ ø— X{ $·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9 $# u� ö� xî 

8l# t� ÷zÎ) 4 ÷βÎ*sù zô_ t� yz Ÿξsù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹ n=tæ ’Îû $ tΒ š∅ ù=yèsù þ’ Îû  ∅ ÎγÅ¡àÿΡ r& ÏΒ 7∃ρã�÷è ¨Β 3 ª! $# uρ 

î“ƒÍ• tã ×ΛÅ6 ym (  ] ٢٤٠: البقرة [   
وزاعمو مسألة الناسخ واملنسوخ توهموا وجود تعارضٍ بني هاتني اآليتني ، فقالوا 

من سنة كاملة إىل أربعة  - موه حسب ما توه - يتا عدة ، فالعدة نِسخت مدا آاآليتان 
  .. أشهرٍ وعشرة أيام ، وبالتايل جعلوا اآلية األوىل ناسخة لآلية الثانية

هي آية وصية من ) ٢٤٠(، كيف أنَّ اآلية ) احلق املطلق ( وقد رأينا يف النظرية الثالثة 
وجها ، ملدة سنة كاملة اهللا تعاىل ، حتمل حكماً حبق السكن والنفقة للزوجة املتوفّى عنها ز

، وهذا احلكم هلا اخليار يف أن تأخذ به إن بقيت يف بيت زوجها ، أو ال تأخذ به إن 
  ..هي اليت حتمل عدة املتوفّى عنها زوجها ) ٢٣٤(بينما اآلية .. خرجت من بيت زوجها 

رضتني وهكذا نرى أنَّ اآليتني متكاملتان يف مسألة املتوفّى عنها زوجها ، وليستا متعا
  ..كما توهموا 

وعظمة التصوير القرآين تتجلّى يف أن يكون جمموع القيم العددية حلروف هذه املسألة 
  ..الكاملة ، متعلِّقاً مبعجزة إحدى الكُبر 



 

) tÏ%©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø— r& zóÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ sπ yèt/ ö‘r& 9� åκô− r& # Z� ô³tã uρ ( # sŒÎ*sù 

zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& Ÿξ sù yy$oΨ ã_ ö/ä3øŠ n=tæ $ yϑŠÏù z ù=yèsù þ’ Îû £Îγ Å¡àÿΡr& Å∃ρâ� ÷êyϑø9 $$ Î/ 3 ª!$# uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î6 yz  

  ٨٩٩=  ] ٢٣٤: البقرة [  )
) tÏ%©!$# uρ šχöθ©ù uθtGãƒ öΝà6ΨÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø— r& Zπ§‹ Ï¹uρ Ο ÎγÅ_≡uρ ø— X{ $·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθy⇔ ø9 $# u� ö� xî 

8l# t� ÷zÎ) 4 ÷βÎ*sù zô_ t� yz Ÿξsù yy$ oΨã_ öΝà6ø‹ n=tæ ’Îû $ tΒ š∅ ù=yèsù þ’ Îû  ∅ ÎγÅ¡àÿΡ r& ÏΒ 7∃ρã�÷è ¨Β 3 ª! $# uρ 

ãt•Íƒ“î my6ÅΛ× (  ] ٨٨٧=  ] ٢٤٠: البقرة  
٩٤×  ١٩=  ١٧٨٦=  ٨٨٧+  ٨٩٩  

وإن كانت  -ت القرآنية وهكذا نرى كيف أنّ التكامل يف األحكام اليت حتملها العبارا
ينعكس تكامالً يف جمموع القيم العددية حلروف هذه العبارات  - هذه العبارات غري متتالية 

  ..، وفق معيار معجزة إحدى الكُبر 
$         $         $  

ولننظر إىل اآليتني الكرميتني التاليتني من سورة النساء ، اللتني زعم مقروا مسألة الناسخ 
  ..وخ أنهما منسوختان واملنس
)  ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î* sù 

(#ρ ß‰ Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ (  ]

   ٧٢٢=  ] ٥١: 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   
 قالوا اآلية اُألوىل حتمل حكم عقوبة الزنا للمحصن ولغري احملصن ، مثّ نسخ هذا احلكم

  ..باآلية الثانية ، ثن نسخ هذا احلكم بالرجم للمحصن ، وباجللد لغري احملصن 



 
أنَّ الفاحشة مسألة ليست هي ذاا مسألة ) احلق املطلق ( وقد رأينا يف النظرية الثالثة 

الزنا ، فكلُّ زنا فاحشة ، وليس كلّ فاحشة زنا ، ولو أراد اهللا تعاىل مسألة الزنا لقال الزنا 
ورأينا كيف أنَّ اآلية األوىل حتمل حكماً كامالً مستقالً ال عالقة له ..  من الفاحشة بدالً

بالعقوبة املترتبة على إتيان هذه الفاحشة ، وإنما حتمل حكماً يبين وضع املرأة اليت تأيت هذه 
تمع عن يف اتمع اإلسالمي ، وكيف أنّ عزهلا عن هذا ا) اليت هي دون الزنا ( الفاحشة 

طريق إمساكها يف البيت وحد حركتها يف هذا اتمع ، هو خري هلا وللمجتمع حىت ال 
  ..تشيع الفاحشة 

وعظمة التصوير القرآين تتجلّى بتعلّق جمموع القيم العددية للحروف املصورة هلذه 
  ..مبعجزة إحدى الكُبر  ]) ١٥(اآلية  [املسألة الكاملة 

)  ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î* sù 

(#ρ ß‰ Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ (  ]

     ٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ] ١٥: النساء 
( تصور حكم احلد ملن يأيت هذه الفاحشة  ]) ١٦(اآلية  [أنَّ اآلية الثانية ورأينا أيضاً 
اليت هي دون ( وهذا احلد إلتيان الفاحشة .. ، سواء للذكر أم لألنثى )  اليت هي دون الزنا

، يتكامل مع احلد الذي تصوره الصورة القرآنية التالية يف سورة النساء أيضاً ، ) الزنا 
لنسبة لنساء أهل الكتاب الاليت يرتبطن مع بعض املسلمني بعقد نكاح ملك ميني ، وذلك با

  ) ..احلكمة املطلقة ( كما رأينا يف النظرية الرابعة 
) Èβ# s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r& uρ (#θ àÊ Ì� ôã r' sù !$ yϑ ßγ ÷Ψ tã 3 ¨β Î) ©! $# 

2Ÿ$βt ?sθ§#/\$ ‘§mÏ‹ϑ¸$ (  ] ٤٠٥] =  ١٦: النساء   

) ÷β Î* sù š ÷ s? r& 7π t± Ås≈ xÿ Î/ £ Íκ ö� n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# 4    (  ]

   ٣١٧=  ] ٢٥: النساء 
٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٣١٧+  ٤٠٥   



 
وف املصورة هذا التكامل يف الدالالت ، ينعكس تكامالً يف جمموع القيم العددية للحر

هلذه املسألة الكاملة ، وذلك مبعيار معجزة إحدى الكُبر ، بل وحبيثية تساوي متاماً جمموع 
( هي  –كما نرى  –فالقيمة العددية هلاتني العبارتني  ..القيم العددية للمسألة السابقة 

  ..من سورة النساء )  ١٥( ، وهي ذاا القيمة العددية لآلية )  ٧٢٢
#! (و متّت إضافة العبارة القرآنية وحىت ل sŒÎ*sù £ÅÁôm é& (  من اآلية)من سورة النساء ) ٢٥

#! ( ،) والسابقة مباشرة للعبارة الداخلة يف املعادلة (  sŒÎ*sù £ÅÁôm é& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7πt± Ås≈ xÿ Î/ 

£Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ É>#x‹ yèø9 ملعادلة ، فإنَّ ذلك ال يلغي إىل هذه ا ) 4 #$
تعلّق هذه املسألة مبعجزة إحدى الكُبر ، ألنّ جمموع القيم العددية هلذه العبارة من 

  ) ..١٩(املضاعفات التامة للعدد 
) ùs*ÎŒs#! &émôÁÅ£ (  =٤ × ١٩ = ٧٦  

$         $         $  
  ..وزعموا أيضاً أنَّ الصورة القرآنية التالية منسوخة 

) βÎ) uρ (#ρß‰ ö7è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡àÿΡ r& ÷ρ r& çνθàÿ ÷‚è? Ν ä3ö7 Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ( ã�Ïÿ øóu‹ sù yϑÏ9 â !$t± o„ Ü>Éj‹ yèãƒ uρ 

tΒ â!$ t±o„ 3 (  ] ٢٨٤: البقرة [     

  ..وقالوا نسختها الصورة القرآنية التالية 
) Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡øÿ tΡ �ωÎ) $ yγ yèó™ãρ 4 $ yγs9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκ ö� n=tã uρ $tΒ ôM t6 |¡tFø.   ] ٢٨٦: البقرة[  ) 3 #$

ولو نظرنا إىل هاتني الصورتني القرآنيتني لرأينامها متكاملتني يف مسألة واحدة ، وأنهما 
الصورة األوىل تصور لنا حساب اهللا تعاىل يف اآلخرة ، .. ليستا متعارضتني كما توهموا 
والصورة الثانية تصور لنا تكليف اهللا تعاىل يف .. ا خنفيه سواء ملا نبديه مما يف أنفسنا أو مل

الدنيا ، والذي يكون حسب وسع أنفسنا ، وبالتايل ستكسب نفوسنا من األجر ، 
ضمن إطار ساحة تكليف اهللا تعاىل لنا  -سواء فيما نبديه أو نخفيه  - وتكتسب من اإلمث 

..  



 
وفق معيار معجزة إحدى الكُبر  - كامالً هذا التكامل يف الدالالت واملعاين ، ينعكس ت

 - ة للحروف املصوة هلذه املسألة ريف جمموع القيم العددي..  
) βÎ) uρ (#ρß‰ ö7è? $ tΒ þ’ Îû öΝà6Å¡àÿΡ r& ÷ρ r& çνθàÿ ÷‚è? Ν ä3ö7 Å™$ y⇔ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ( ã�Ïÿ øóu‹ sù yϑÏ9 â !$t± o„ Ü>Éj‹ yèãƒ uρ 

Βt „o±t$!â 3 (  ] ٤٦٤=    ] ٢٨٤: البقرة  

) Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡øÿ tΡ �ω Î) $ yγ yèó™ãρ 4 $ yγs9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö� n=tã uρ $tΒ ôM t6 |¡tFø.  ٢٨٦: البقرة [   ) 3 #$

[  =٢٧٧  

٣٩ × ١٩ = ٧٤١=  ٢٧٧ + ٤٦٤  
$         $         $  

  ..وزعموا أيضاً أنّ الصورة القرآنية التالية منسوخة 
) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ ß‰ ö6 yèø9 $#uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ 

4s\Ρ W{$# uρ 4s\ΡW{$$ Î/ 4 (  ] ١٧٨: البقرة [  
  ..وقالوا نسختها اآلية الكرمية التالية 

) $oΨ ö; tFx. uρ öΝÍκ ö� n=tã !$ pκ�Ïù ¨βr& }§øÿ ¨Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ š÷yè ø9$# uρ È÷ yèø9 $$Î/ y#ΡF{ $#uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àf ø9$# uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 yϑsù šX£‰|Á s? Ïµ Î/ uθßγ sù ×οu‘$¤ÿ Ÿ2 

… ã&©! 4 tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9$# (  ] ٤٥: املائدة [   
حوار ( املعجزة الكربى : ، ويف كتاب  )احلق املطلق (  : ة الثالثةيف النظري تلقد بين

أنّ هاتني الصورتني القرآنيتني متكاملتان يف مسألة واحدة ، وأنه ال  ،) أكثر من جريء 
  ..يوجد بينهما أي تعارض كما توهموا 

ه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، لكانت العبارة القرآنينت أنة فقد بي :) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9 $# ’ Îû ‘n=÷F s)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ 4s\Ρ W{$# uρ 4s\Ρ W{$$ Î/ 4 (  ،
، ]] كُتب عليكم يف القتلى حر باحلر وعبد بالعبد وأُنثى باألنثى : [[ لكانت على الشكل 



 
ا إنْ كانت كلمةُ احلر األوىل تعين اإلنسانَ الذي نريد القصاص منه ، وكذلك العبد هذ

أي حر ما يقتلُ بدالً من احلر املقتول ، وعبد ما يقتل بدالً من العبد املقتول ، .. واألنثى 
  ..... وأنثى ما تقتل بدالً من األنثى املقتولة 

، وكذلك العبد واألنثى ، تعين املقتول لكانت العبارة  ولو كانت كلمةُ احلر األوىل.. 
]] كُتب عليكم يف القتلى احلر حبر والعبد بعبد واألنثى بأنثى .. [[ القرآنية على الشكل 

 ..... من الطرف حر دصاصٍ بغضِ النظرِ عن األفراد ، أي جمرولو كانت املسألةُ مسألةَ ق
رف الثاين وكذلك العبد واألنثى ، لكانت العبارة القرآنية على األول مقابل حر من الط

  ]] ..كُتب عليكم يف القتلى حر حبر وعبد بعبد وأنثى بأنثى .. [[ الشكل 
فقد بينت تفسري هذه اآلية الكرمية بشكلٍ جلي ، وال داعي إلعادة ما ورد يف النظرية 

وتتجلّى ) ... حوار أكثر من جريء ( عجزة الكربى امل: ويف كتاب ) احلق املطلق ( الثالثة 
عظمة اإلعجاز القرآين بالنسبة ملعجزة إحدى الكُبر ، بأن يكون جمموع القيم العددية 

$ (حلروف هاتني الصورتني املتكاملتني يف مسألة واحدة ، مرتبطاً بالوجه اإلعجازي  pκö� n=tæ 

sπ yèó¡Î@ u� |³tã ( ..  

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|Á É)ø9 $# ’ Îû ‘ n=÷Fs) ø9$# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ ö6yè ø9$# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ 

ρu#${WΡ\s4 /Î$${WΡ\s4 4 (  ] ٤٨١=  ] ١٧٨: البقرة  
) $oΨ ö; tFx. uρ öΝÍκ ö� n=tã !$ pκ�Ïù ¨βr& }§øÿ ¨Ζ9$# Ä§øÿ ¨Ζ9$$ Î/ š÷yè ø9$# uρ È÷ yèø9 $$Î/ y#ΡF{ $#uρ É#ΡF{$$ Î/ 

šχèŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$ Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àf ø9$# uρ ÒÉ$|Á Ï% 4 yϑsù šX£‰|Á s? Ïµ Î/ uθßγ sù ×οu‘$¤ÿ 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  

$         $         $  
  ..وزعموا أيضاً أنّ اآليتني التاليتني منسوختان 



 

) $ 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� xÿ 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 uθ ßγ sù ×� ö� yz … ã& ©! 4 
β r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? (   ] ١٨٤ – ١٨٣: البقرة [   

  ..ة القرآنية التالية وقالوا نسختهما الصور
) yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµôϑÝÁ uŠù=sù ( tΒuρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ� s∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& 

t� yzé& 3  (  ] ١٨٥: البقرة [   
أنّ اآليتني اللتني زعموا نسخهما ، تصوران ) احلق املطلق ( يف النظرية الثالثة  توقد بين

عدا صيام رمضان  - طار العام للصيام ، فاملؤمن قد يقع حتت ساحة فريضة الصيام اإل
كمن يقتل مؤمناً خطأً ومل جيد لديه إالّ الصوم ، وكمن عقد  - املفروض على مجيع املؤمنني 

، وبالتايل فهاتان اآليتان مسألةٌ كاملة ....... ارةً ، ومل جيد إالّ الصوم ، و ميينه ويريد كفَّ
  .. صاحلة لكلِّ زمان ومكان  - كأي عبارة قرآنية  -تقلّة ، أحكامهما مس

صدر توها هي معجزة إحدى الكُبة  ق هذا التكامل التامعرب تعلّق جمموع القيم العددي ،
$ (حلروف هاتني اآليتني بالوجه اإلعجازي  pκö� n= tæ sπ yèó¡Î@ u� |³ tã ( ..  

) $ 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� xÿ 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 uθ ßγ sù ×� ö� yz … ã& ©! 4 
ρu&rβ ?sÁÝθΒãθ#( zy�ö�× 9©6àΝö ( )Îβ .äΖFçΟó ?sè÷=nϑßθβt (  ]  ــرة =  ١٢٩٢=  ] ١٨٤ – ١٨٣: البق

٦٨×  ١٩   



 
والصورة القرآنية اليت زعموا أنها ناسخة للمسألة السابقة ، تصور مسألة كاملة ، 

  ..وبالتايل مرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر 
) yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# çµôϑÝÁ uŠù=sù ( tΒuρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍ� s∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9� xÿ y™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ BΘ$−ƒr& 

&ézy�t 3 (  ] ٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ] ١٨٥: البقرة   
$         $         $  

  ..ولننظر إىل النص القرآين التايل 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# š� ç7ó¡ ym ª! $# ÇtΒuρ y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ∩∉⊆∪ $pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# ÇÚ Ìh� ym 

šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$tF É)ø9 $# 4 βÎ) ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ tβρç�ô³Ïã tβρç�É9≈ |¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷ tGs�($ÏΒ 4 β Î) uρ ä3tƒ 

Ν à6ΖÏiΒ ×π s�($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $ Zÿ ø9r& z ÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ¯Ρ r'Î/ ×Πöθs% �ω šχθßγs) øÿ tƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ø9$# y# ¤ÿ yz 

ª! $# öΝä3Ψ tã zΝÎ=tæ uρ �χr& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 β Î*sù  ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×π s�($ ÏiΒ ×οt� Î/$|¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷ tGs�($ÏΒ 4 β Î) uρ 

ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθç7 Î=øótƒ È÷xÿ ø9 r& ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yìtΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 =  ] ٦٦ – ٦٤: األنفال  [ ) #$
٨٢×  ١٩=  ١٥٥٨  

لقد زعم مقرو مسألة الناسخ واملنسوخ أنّ اآلية الثالثة من هذا النص ناسخةٌ لآلية 
وبالنظر إىل هاتني اآليتني نرى أنهما متكاملتان مع اآلية األوىل يف مسألة واحدة .. الثانية 

، أنّ اآلية الثانية تبين النسبة املطلوبة من ) ة احلكمة املطلق( وقد رأينا يف النظرية الرابعة .. 
املؤمن املؤيد مبدد اهللا تعاىل ، وذلك يف مواجهته للكفّار ، واآلية الثالثة تبين احلد األدىن هلذه 

فاآليتان متكاملتان مع اآلية األوىل يف مسألة .. النسبة وذلك عندما يكون املؤمنون ضعافاً 
  ..واحدة 

$         $         $  
  ..وزعموا أيضاً أنّ اآلية الثانية ناسخة لآلية األوىل يف النص القرآين التايل 



 

) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) ãΛ äø‹ yf≈ tΡ tΑθß™ §�9$# (#θãΒÏd‰ s) sù t÷ t/ ô“y‰ tƒ óΟ ä31uθ øgwΥ Zπs%y‰ |¹ 4 y7 Ï9≡sŒ 

×� ö� yz ö/ ä3©9 ã� yγ ôÛr&uρ 4 β Î*sù óΟ©9 (#ρß‰ÅgrB ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàÿ xî îΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ äø) xÿ ô©r&u βr& (#θãΒÏd‰s) è? t÷ t/ ô“y‰ tƒ 

óΟ ä31uθ øgwΥ ;M≈ s%y‰ |¹ 4 øŒÎ*sù óΟ s9 (#θè= yèøÿ s? z>$s? uρ ª! $# öΝä3 ø‹n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο4θn=¢Á9 $# (#θè?# u uρ nο 4θx. ¨“9 $# 

(#θãè‹ ÏÛr& uρ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7 yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ( ]  ادلة١٣ – ١٢: ا [   
، أنه ال تعارض بني هاتني اآليتني ، وأنهما ) احلق املطلق ( لقد رأينا يف النظرية الثالثة 

شفقون من تقدمي هذه تران مسألة واحدة ، فاآلية األوىل ختاطب املؤمنني الذين ال يصو
ن مل جيدوا ما يقدموه فإنّ الصدقة ، بأن تقدمي هذه الصدقة هو خري وطهارةٌ هلم ، وإنهم إ

 رحيم شفقون خبالً وخوفاً من تقدمي هذه الصدقة .. اهللا غفورخاطب الذين يواآلية الثانية ت
، بأنهم إن مل يقدموا هذه الصدقة ، فإنّ اهللا تعاىل يتوب عليهم إن أقاموا الصالة وآتوا 

  .. الزكاة وأطاعوا اهللا ورسوله
لكرمي لرأينا أنّ هاتني اآليتني متكاملتان مع اآليتني التاليتني ، ولو عدنا إىل القرآن ا

  ..تكامالً تصدقه معجزة إحدى الكُبر 
) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) ÷Λ äøŠ yf≈ uΖ s? Ÿξ sù (#öθ yf≈ oΨ oK s? ÉΟ øOM} $$ Î/ Èβ≡ uρô‰ ãèø9 $#uρ ÏM uŠÅÁ ÷ètΒuρ 

ÉΑθß™ §�9$# (#öθ yf≈ uΖ s? uρ Îh�É9ø9 $$ Î/ 3“uθ ø)−G9 $#uρ ( (#θà) ¨? $#uρ ©! $# ü“Ï%©!$# Ïµø‹ s9 Î) tβρç� |³øtéB ∩∪ $ yϑ¯Ρ Î) 3“ uθôf ¨Ζ9$# zÏΒ 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# šχâ“ós u‹ Ï9 tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u }§øŠs9 uρ öΝ ÏδÍh‘!$ ŸÒÎ/ $ º↔ø‹x© �ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 4 ’ n? tã uρ «!$# È≅ ©. uθtGuŠù=sù 

tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9    ] ١٠ – ٩: اادلة [  ) #$
  ..وقد بينت ذلك بشكلٍ جلي يف كتاب املعجزة الكربى 

) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒÎ) ÷Λ äøŠ yf≈ uΖ s? Ÿξ sù (#öθ yf≈ oΨ oK s? ÉΟ øOM} $$ Î/ Èβ≡ uρô‰ ãèø9 $#uρ ÏM uŠÅÁ ÷ètΒuρ 

ÉΑθß™ §�9$# (#öθ yf≈ uΖ s? uρ Îh�É9ø9 $$ Î/ 3“uθ ø)−G9 $#uρ ( (#θà) ¨? $#uρ ©! $# ü“Ï%©!$# Ïµø‹ s9 Î) tβρç� |³øtéB ∩∪ $ yϑ¯Ρ Î) 3“ uθôf ¨Ζ9$# zÏΒ 



 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# šχâ“ós u‹ Ï9 tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u }§øŠs9 uρ öΝ ÏδÍh‘!$ ŸÒÎ/ $ º↔ø‹x© �ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 4 ’ n? tã uρ «!$# È≅ ©. uθtGuŠù=sù 

#$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt (   ] ادلة١١١٥=  ] ١٠ – ٩: ا   
) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) ãΛ äø‹ yf≈ tΡ tΑθß™ §�9$# (#θãΒÏd‰ s) sù t÷ t/ ô“y‰ tƒ óΟ ä31uθ øgwΥ Zπs%y‰ |¹ 4 y7 Ï9≡sŒ 

×� ö� yz ö/ ä3©9 ã� yγ ôÛr&uρ 4 β Î*sù óΟ©9 (#ρß‰ÅgrB ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàÿ xî îΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ äø) xÿ ô©r&u βr& (#θãΒÏd‰s) è? t÷ t/ ô“y‰ tƒ 

óΟ ä31uθ øgwΥ ;M≈ s%y‰ |¹ 4 øŒÎ*sù óΟ s9 (#θè= yèøÿ s? z>$s? uρ ª! $# öΝä3 ø‹n=tæ (#θßϑŠÏ%r' sù nο4θn=¢Á9 $# (#θè?# u uρ nο 4θx. ¨“9 $# 

ρu&rÛÏ‹èãθ#( #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… 4 ρu#$!ª zy7Î��7 /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt (  ]  ادلة١٤٨٨=  ] ١٣ – ١٢: ا  
١٣٧×  ١٩=  ٢٦٠٣=  ١٤٨٨+  ١١١٥  

$         $         $  
  ..وزعموا أيضاً أنّ الصورة القرآنية التالية منسوخة 

) * y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅tã Ì�ôϑy‚ ø9 $# Î� Å£÷� yϑø9$# uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝøO Î) ×��Î7 Ÿ2 ßìÏÿ≈ oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$ yϑßγßϑøO Î) uρ 

ç� t9ò2r& ÏΒ $ yϑÎγ Ïèøÿ̄Ρ 3 (  ] ٢١٩: البقرة [  
أنّ هذه  املعجزة الكربى ،: ، ويف كتاب  )احلق املطلق ( وقد بينا يف النظرية الثالثة 

  .. تنيالتالي تنيالقرآني تنيالعبارة القرآنية ، تحرم اخلمر وذلك بالتكامل مع الصور
) (#ρâ‘sŒuρ t� Îγ≈ sß ÉΟ øO M}$# ÿ… çµoΨ ÏÛ$t/ uρ 4 (  ] ١٢٠: األنعام [   

) ö≅ è% $ yϑ¯ΡÎ) tΠ §� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθ xÿ ø9$# $ tΒ t� yγ sß $ pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ zsÜ t/ zΝ øOM} $#uρ (  ] ٣٣: األعراف [  
تبين أنّ اخلمر فيه إمثٌ كبري إضافة لبعض املنافع  )املزعوم نسخها ( فالصورة القرآنية 

اً بأن نذر ظاهر اإلمث وباطنه ، والصورة القرآنية حتمل أمراً إهلي الدنيوية ، والصورة الثانية
فالعبارة القرآنية اليت زعموا نسخها .. بصيغة التحرمي تبين حترمي اإلمث حترمياً صرحياً  الثالثة

، وذلك بالتكامل مع اخلمر بصيغة التحرمي  - يف كتاب اهللا تعاىل  -هي العبارة اليت تحرم 
  .. نرامها  العبارتني القرآنيتني اللتني



 
هذا التكامل يف الدالالت بالنسبة هلذه املسألة ، نراه منعكساً يف تكامل جمموع القيم 

  ..العددية حلروفهما ، وذلك يف معيار معجزة إحدى الكُبر 
) * y7 tΡθè=t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ì� ôϑy‚ ø9$# Î� Å£÷� yϑø9$# uρ ( ö≅ è% !$yϑÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×��Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈oΨ tΒuρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

ρu)ÎOøϑßγßϑy$! &r2ò9t�ç ΒÏ Ρ¯ÿøèÏγÎϑy$ 3 (  ] ٤٢٤=  ] ٢١٩: البقرة  

) ρuŒs‘âρ#( ßs≈γÎ�t #$}MOøΟÉ ρu/t$ÛÏΨoµç…ÿ 4 (  ] ١٦٣=  ] ١٢٠: األنعام   

) ö≅è% $yϑ¯Ρ Î) tΠ§� ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθ xÿ ø9$# $ tΒ t� yγsß $ pκ÷] ÏΒ $ tΒuρ zsÜ t/ zΝøO M} $#uρ (  ] ٣٣: األعراف [  =
٢٨٧  

٤٦×  ١٩=  ٨٧٤=  ٢٨٧+  ١٦٣+  ٤٢٤  
$         $         $  

  
  ..وزعموا أيضاً نسخ الصورة القرآنية التالية 

) Ÿω (#θç/t� ø) s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷ès? $ tΒ tβθä9θà) s? (  ] ٤٣: النساء [   
مر ، ودفعهم هذا فقالوا إنّ السكر املعين يف هذه الصورة القرآنية هو حصراً سكر اخل

إىل القول بأنَّ احلكم الذي حتمله هذه الصورة القرآنية بقي صاحلاً لفترة من الزمن مثّ نسخ 
  ..بعد ذلك 

، أنّ السكر املقصود يف هذه الصورة )  احلق املطلق( وقد رأينا يف النظرية الثالثة  
السكر ، هو سد منافذ اإلدراك  القرآنية ، ويف معظم اآليات الكرمية اليت ترد فيها مشتقّات

وبالتايل عندما تعود الطمأنينة لنفسه ، بعد ذهاب .. حبيث ال يعلم اإلنسان ما يقول 
اخلوف والفزع أو أي سببٍ أدى لسد منافذ اإلدراك عنده ، يكون قادراً على إقامة الصالة 

  ..، ألنه أصبح يعلم ما يقول 
قه معجزة إحدى الكُبر ، عرب ه الصورة القرآنية ، تصدهذا املعىن احلق الذي حتمله هذ

تكامل هذه الصورة القرآنية مع الصورة القرآنية التالية ، يف مسألة كاملة تبين أنّ إقامة 



 
يقول ،  الصالة جيب أن تكون مع عدم سد منافذ اإلدراك ، وبالتايل أن يعلم املصلّي ما

  ..نفسه  وبالتايل أن تدخل الطمأنينة إىل
) Ÿω (#θç/ t� ø) s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®L ym (#θßϑn=÷è s? $ tΒ tβθä9θà) s? (  ] ٤٣: النساء [  =
٢٥٨  
) #sŒÎ* sù öΝ çGΨ tΡù' yϑôÛ$# (#θßϑŠÏ%r' sù nο 4θn=¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο4θ n=¢Á9 $# ôM tΡ%x. ’ n? tã šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# $Y7≈ tFÏ. $ Y?θè%öθ̈Β 

  ٣٥٠ = ] ١٠٣: النساء [  )
٣٢×  ١٩=  ٦٠٨=  ٣٥٠+  ٢٥٨  

$         $         $  
  ..وزعموا أيضاً أنَّ اآلية الكرمية التالية منسوخة 

) ¬! uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $#uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒr' sù (#θ—9 uθ è? §Ν sVsù çµô_ uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ (   ] البقرة :
١١٥ [  

وتوهريدها املصلِّي ، مثَّموا أنَّ هذه اآلية تي جهة د القبلة أثناء الصالة إىل أيحد 
أنّ ) احلق املطلق ( وكنا قد بينا يف النظرية الثالثة .. نسخت باالتجاه حنو املسجد احلرام 

بل هي .. هذه اآلية الكرمية ليست خمتلفة مع اآليات اليت تحدد االتجاه حنو املسجد احلرام 
  .. اآليات اُألخرى اليت تصور معها املسألة ذاا متكاملة مع

ولو أخذنا اآليات الكرمية اليت تتكامل مع هذه اآلية ، يف املسألة اليت حتملها دالالا ، 
  .. لرأينا أنّ جمموع القيم العددية حلروف هذه اآليات يتعلّق مبعجزة إحدى الكُبر

) ôtΒuρ ãΝ n=øßr& £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡tΒ «!$# β r& t� x. õ‹ ãƒ $ pκ� Ïù … çµßϑó™ $# 4të y™ uρ ’ Îû !$ yγÎ/#t� yz 4 š� Í× ¯≈ s9'ρ é& 

$ tΒ tβ%x. öΝ ßγs9 β r& !$yδθè=äzô‰tƒ �ωÎ) šÏÿÍ← !%s{ 4 öΝ ßγ s9 ’ Îû $ uŠ÷Ρ ‘$!$# Ó“÷“Åz óΟ ßγ s9uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# ë># x‹ tã 

×ΛÏà tã ∩⊇⊇⊆∪ ¬! uρ ä−Ì� ô±pRùQ $# Ü> Ì� øópRùQ $# uρ 4 $yϑuΖ ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθ è? §Ν sVsù çµô_ uρ «! $# 4 �χÎ) ©! $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ (   ]

  ١١١٧= ]  ١١٥ – ١١٤: البقرة 



 

) 9e≅ ä3Ï9 uρ îπyγ ô_Íρ uθ èδ $ pκ�Ïj9 uθ ãΒ ( (#θà) Î7 tFó™ $$sù ÏN≡u� ö� y‚ø9 $# 4 tør& $ tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù' tƒ ãΝ ä3Î/ ª! $# $·èŠÏϑy_ 4 
¨βÎ) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇⊆∇∪ ôÏΒuρ ß]ø‹ ym |M ô_ t� yz ÉeΑ uθsù y7 yγô_ uρ t� ôÜx© Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ys ø9$# 

( … çµ̄Ρ Î) uρ ‘, ysù=s9 ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ 3 $ tΒuρ ª! $# @≅Ïÿ≈ tóÎ/ $ £ϑtã tβθè= yϑ÷è s? ∩⊇⊆∪ ôÏΒuρ ß]ø‹ ym |M ô_ t� yz ÉeΑ uθsù y7 yγô_ uρ 

t� ôÜ x© Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# 4 ß]øŠym uρ $tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9uθ sù öΝà6yδθã_ ãρ …çν t�ôÜ x© �ξy∞ Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

öΝ ä3ø‹ n=tæ îπ¤fãm �ωÎ) šÏ%©!$# (#θßϑn=sß öΝ åκ ÷]ÏΒ Ÿξ sù öΝ èδ öθt±øƒ rB ’ ÎΤ öθt±÷z$# uρ §Ν Ï?T{ uρ ÉLyϑ÷è ÏΡ ö/ä3 ø‹ n=tæ 

ρu9sèy=3̄äΝö ?sηöGt‰ßρβt (  ] ٢١١٣= ]  ١٥٠ – ١٤٨: البقرة  
١٧٠×  ١٩=  ٣٢٣٠=  ٢١١٣+  ١١١٧  

ومسألة االتجاه حنو املسجد احلرام حيثما كان املصلّي ، تصورها الصورة القرآنية التالية 
  .. ، كمسألة كاملة متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر) من اآلية األخرية ( 

) ôÏΒuρ ß]ø‹ ym |M ô_ t� yz ÉeΑ uθ sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# 4 ß]øŠym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ—9 uθ sù 

ρã_ãθδy6àΝö ©xÜô�tνç… (  =٢٩ × ١٩ = ٥٥١  
$         $         $  

ولننظر إىل التكامل بني الصورتني القرآنيتني التاليتني ، وتصديق معجزة إحدى الكُبر .. 
  ..هلذا التكامل 
) $tΒuρ $ oΨ ù=yèy_ s' s#ö7 É) ø9$# ÉL ©9$# |MΖ ä. !$pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖÏ9  tΒ ßìÎ6 ®Ktƒ tΑθß™§�9 $# £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζtƒ 4’ n?tã 

ãt)É7t‹øµÏ 4 (    ] ٣٦٧=  ] ١٤٣: البقرة   

) y7̈Ψ uŠ Ïj9uθ ãΨ n=sù \' s#ö7 Ï% $ yγ9 |Êö� s? 4 ÉeΑ uθsù y7 yγô_ uρ t� ôÜx© Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t�ys ø9 $# 4 ß]øŠym uρ $tΒ óΟ çFΖ ä. 

ùsθu9—θ#( ρã_ãθδy3äΝö ©xÜô�tνç… 3 (   ] ٥٦٤=  ] ١٤٤: البقرة  

٤٩ × ١٩ = ٩٣١=  ٥٦٤ + ٣٦٧  
$         $         $  



 

ÞΟ (إنّ مجيع العبارات القرآنية املتعلّقة بكلمة  Å¡ø%é& (  والعائدة إىل اهللا تعاىل ، مسألة

ÞΟ (أنّ كلمة ) احلق املطلق ( وقد رأينا يف النظرية الثالثة .. كاملة  Å¡ø%é& (  العائدة إىل اهللا

  .. ) Iω ( تعاىل ، ال ترد يف القرآن الكرمي إالّ مسبوقة بكلمة
ولننظر إىل الصور القرآنية املصورة هلذه املسألة ، قسماً وجواباً ، لنرى كيف ينعكس 

  ..هذا التكامل تعلّقاً مبعجزة إحدى الكُبر 
  : يف سورة الواقعة

) * Iξ sù ÞΟÅ¡ ø%é& ÆìÏ%≡ uθyϑÎ/ ÏΘθàf‘Ζ9$# ∩∠∈∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ÒΟ |¡s) s9 öθ ©9 tβθßϑn=÷ès? íΟŠÏà tã ∩∠∉∪ …çµ ¯ΡÎ) ×β# uö� à) s9 

×ΛqÌ� x. ∩∠∠∪ ’Îû 5=≈ tGÏ. 5βθãΖ õ3̈Β ∩∠∇∪ �ω ÿ… çµ�¡yϑtƒ �ωÎ) tβρã� £γ sÜßϑø9 $# ∩∠∪ ×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yèø9 $# (  ]

  ٦٠٩= ]  ٨٠ – ٧٥: الواقعة 
  : احلاقّةيف سورة .. 
) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& $yϑÎ/ tβρç� ÅÇ ö6è? ∩⊂∇∪ $tΒuρ Ÿω tβρç�ÅÇ ö6è? ∩⊂∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΑöθ s)s9 5Αθß™u‘ 5ΟƒÌ� x. (   ] احلاقّة

 :١٥×  ١٩=  ٢٨٥= ]  ٤٠ – ٣٨  
) $ tΒuρ uθèδ ÉΑ öθ s)Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθãΖÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑöθ s) Î/ 9Ïδ%x. 4 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã�©. x‹ s? ∩⊆⊄∪ 

×≅ƒÍ”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ tÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊆⊂∪ öθ s9uρ tΑ §θs) s? $ oΨø‹ n=tã uÙ ÷èt/ È≅ƒÍρ$s%F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡõ‹ s{V{ çµ ÷Ζ ÏΒ ÈÏϑu‹ ø9 $$Î/ 

∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷èsÜ s) s9 çµ ÷ΖÏΒ tÏ?uθ ø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑsù Ο ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰tn r& çµ÷Ζ tã tÌ“Éf≈ ym ∩⊆∠∪ … çµ̄Ρ Î) uρ ×οt� Ï.õ‹ tFs9 

tÉ) −Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∇∪ $̄Ρ Î) uρ ÞΟ n=÷èuΖ s9 ¨βr& Ο ä3ΖÏΒ tÎ/Éj‹ s3•Β ∩⊆∪ … çµ̄Ρ Î) uρ îοu� ô£ys s9 ’ n?tã tÍ�Ïÿ≈ s3ø9 $# ∩∈⊃∪ … çµ̄Ρ Î) uρ 

9s⇔y,‘ #$9ø‹u)ÉÈ (   ] ١٣٥٩= ]  ٥١ – ٤١: احلاقّة  
١٦٤٤=  ١٣٥٩+  ٢٨٥  

  : املعارجيف سورة 



 

) Iξ sù ãΝ Å¡ø%é& Éb> t�Î/ É−Ì�≈ t±pRùQ $# É> Ì�≈ tópRùQ $# uρ $̄Ρ Î) tβρâ‘Ï‰≈s) s9 ∩⊆⊃∪ #’ n?tã β r& tΑÏd‰ t7 œΡ # Z� ö� yz ÷Λàι ÷Ψ ÏiΒ $tΒuρ 

Υwtøß /Îϑy¡ó6çθ%Ït (   ] ٤٣٦= ]  ٤١ – ٤٠: املعارج  
  ) :معلوم أنَّ جواب القسم يف هذه السورة حمذوف : (  القيامةيف سورة 

) ωI &é%ø¡ÅΝã /Î‹uθöΘÏ #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ∪⊇∩ ρuωI &é%ø¡ÅΝã /Î$$9Ζÿ̈ø§Ä #$9=¯θ§#ΒtπÏ (  ]٢٠٢ = ] ٢ – ١: القيامة  
  : التكويريف سورة 

) Iξsù ãΝ Å¡ø%é& Ä§ ¨Ζèƒø:$$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθpgø:$# Ä§ ¨Ψä3 ø9$# ∩⊇∉∪ È≅ ø‹©9 $# uρ #sŒ Î) }§yèó¡ tã ∩⊇∠∪ Ëxö6 �Á9 $# uρ #sŒÎ) 

}§¤ÿ uΖ s? ∩⊇∇∪ … çµ̄Ρ Î) ãΑöθ s) s9 5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊇∪ “ÏŒ >ο§θè% y‰Ζ Ïã “ÏŒ Ä ö̧� yè ø9$# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ•Β §Ν rO 

&rΒÏ& (   ] ٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢= ]  ٢١ – ١٥: التكوير  

) $ tΒuρ / ä3ç6Ïm$ |¹ 5βθãΖ ôf yϑÎ/ ∩⊄⊄∪ ô‰ s) s9uρ çν# uu‘ È,èùW{$$ Î/ ÈÎ7çRùQ $# ∩⊄⊂∪ $tΒuρ uθèδ ’ n?tã É= ø‹tó ø9$# 

/ÎÒŸΨÏ& ∪⊆⊄∩ ρuΒt$ δèθu /Î)sθöΑÉ ©x‹øÜs≈9 ‘§_ÅŠΟ5 (  ] ٥٠٧= ]  ٢٥ – ٢٢: التكوير  
١٢٢٩=  ٥٠٧+  ٧٢٢  

  : االنشقاقيف سورة 
) Iξsù ãΝÅ¡ø%é& È,xÿ ¤±9$$ Î/ ∩⊇∉∪ È≅ ø‹©9 $#uρ $ tΒuρ t,y™ uρ ∩⊇∠∪ Ì� yϑs)ø9 $# uρ #sŒÎ) t,|¡̄@ $# ∩⊇∇∪ ¨ã x.÷� tIs9 $ ¸) t7sÛ tã 

Ûs7t,9 (   ] ٤٢١=  ]  ١٩ – ١٦: االنشقاق  
  : البلديف سورة 

) Iω ãΝÅ¡ø%é& #x‹≈ pκ Í5 Ï$s# t7 ø9$# ∩⊇∪ |MΡ r&uρ B≅ Ïn # x‹≈ pκÍ5 Ï$s# t7ø9 $# ∩⊄∪ 7$Î!# uρuρ $ tΒuρ t$s!uρ ∩⊂∪ ô‰ s) s9 $uΖ ø) n=yz 

#$}MΣ¡|≈z ûÎ’ .x6t‰> (   ] ٢٢×  ١٩ = ٤١٨= ]   ٤ – ١: البلد  

وجبمع القيم العددية حلروف العبارات القرآنية املصورة هلذه املسألة الكاملة ، نرى 
  ..اموع متعلّقاً مبعجزة إحدى الكُبر 



 
١٩=  ٤٩٥٩=  ٤١٨+  ٤٢١+  ١٢٢٩+  ٢٠٢+  ٤٣٦+  ١٦٤٤ + ٦٠٩  ×
٢٦١  

$         $         $  
، وليس جمرد لبنة صوتية يف بناء الكلمات  لقد رأينا أنّ احلرف القرآين هو واحدة معىن

بدايات  يف ]كحروف تقرأُ مقطّعة  [ذلك هو احلروف النورانية  ، وقلنا إنّ من أدلّتنا على
تكون مسألة  –مع حذف املكرر  –ورأينا أنّ هذه احلروف  ..بعض سور القرآن الكرمي 

  ..كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُبر 
) $Ο !9# ( = ٧  ،،) üÈýϑ!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  
سنرى اآلن كيف أنَّ هذه احلروف النورانية ذاا ، ودون حذف املكرر ، تكون مسألةً 

  ..كاملة ، وذلك مع السياقات القرآنية التالية هلا ، واملتعلّقة مباشرةً ا 
  :يف سورة البقرة  – ١
) $Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 (  ] ٢ – ١: البقرة  [ =
١٨٧  
  :يف سورة آل عمران  – ٢ 
) #9!Ο$ ∪⊇∩ #$!ª ωI )Î9s≈µt )Îω� δèθu #$9ø⇔y‘� #$9ø)s‹•θΠã (  ] ١٠٧= ]  ٢ – ١: آل عمران  

  :يف سورة األعراف  – ٣



 

) üÈýϑ!9# ∩⊇∪ ë=≈ tGÏ. tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9Î) Ÿξsù ä3tƒ ’ Îû x8Í‘ô‰ |¹ Ól t�ym çµ÷Ζ ÏiΒ u‘É‹Ζ çFÏ9 Ïµ Î/ 3“t� ø. ÏŒuρ 

9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš (  ] ٤٠٤= ]  ٢ – ١: األعراف  

  :يف سورة يونس  – ٤
) #9!� 4 ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$9ø3ÅGt≈=É #$:øtp3Å‹ΟÉ (  ] ١٢٦= ]  ١: يونس  

  :يف سورة هود  – ٥
) �!9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çµçG≈ tƒ# u §ΝèO ôM n=Å_Áèù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3 ym A��Î7 yz (  ] ١: هود  [ =
٢٩٦  

  :يف سورة يوسف  – ٦
) #9!� 4 ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$9ø3ÅGt≈=É #$9øϑß7ÎÈ (  ] ١١٠= ]  ١: يوسف  

  :يف سورة الرعد  – ٧
) � ýϑ!9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tGÅ3ø9 $# 3 ü“ Ï%©! $#uρ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ‘,ys ø9 $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# 

ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   ] ٣٥٣= ]  ١: الرعد  

  :يف سورة إبراهيم  – ٨
) � !9# 4 ë=≈ tGÅ2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ylÌ� ÷‚çGÏ9 }̈ $̈Ζ9$# z ÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ*Î/ óΟÎγ În/u‘ 4’ n<Î) 

ÀÅ�u≡ÞÅ #$9øèy“Íƒ“Í #$:øtpϑÏ‹‰Ï (   ] ٢٦×  ١٩=  ٤٩٤ =]  ١: إبراهيم  

  :يف سورة احلجر  – ٩
) #9!� 4 ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$9ø6ÅGt≈=É ρu%è�öu#β5 Β•7Î& (  ] ١٣٨= ]  ١: احلجر  

  :يف سورة مرمي  – ١٠
) 2!γ‹èÿÈü ∪⊇∩ ŒÏ.ø�ã ‘uq÷ΗuMÏ ‘u/nÎ7y ãt7ö‰yνç… —y2Ÿ�Ìƒ−$! (  ] ٢٥٣= ]  ٢ – ١: مرمي  

  :يف سورة طـه  – ١١



 

) µÛ ∩⊇∪ !$ tΒ $ uΖø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã tβ# u ö�à) ø9 $# #’ s+ô± tFÏ9 ∩⊄∪ �ωÎ) Zο t�Å2õ‹ s?  yϑÏj9 4ý øƒs† ∩⊂∪ WξƒÍ”∴s? 

ΒiÏϑ£ô {y=n,t #${F‘öÚu ρu#$9¡¡Κu≈θu≡NÏ #$9øèã?n’ (  ] ٤٨٤= ]  ٤ – ١: طـه  

  :يف سورة الشعراء  – ١٢
) Û¡ûΟ$ ∪⊇∩ ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$9ø3ÅGt≈=É #$9øϑß7ÎÈ (   ] ١٤٤= ]  ٢ – ١: الشعراء  

  :يف سورة النمل  – ١٣
) û§Û 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö�à) ø9 $# 5>$ tGÅ2uρ AÎ7 •Β ∩⊇∪ “W‰ èδ 3“u� ô³ç/ uρ tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 (  ] النمل

 :١٤×  ١٩=  ٢٦٦= ]  ٢ – ١  

  :يف سورة القصص  – ١٤
) Û¡ûΟ$ ∪⊇∩ ?Ï=ù7y u#ƒt≈Mà #$9ø3ÅGt≈=É #$9øϑß7ÎÈ (  ] ١٤٤ =]  ٢ – ١: القصص  

  :يف سورة العنكبوت  – ١٥
) $Ο !9# ∩⊇∪ |= Å¡ ymr& â¨$̈Ζ9 $# β r& (# þθä. u� øIãƒ β r& (#þθ ä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖ tFøÿãƒ (  ] العنكبوت :

٢٢٣= ]  ٢ – ١  

  :يف سورة الروم  – ١٦
) #9!Ο$ ∪⊇∩  ñä=Î7tMÏ #$9�”ρΠã (   ] ٤×  ١٩=  ٧٦= ]  ٢ – ١: الروم  

  :ن يف سورة لقما – ١٧
) $Ο !9# ∩⊇∪ y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟ‹Å3ptø:$# ∩⊄∪ “W‰èδ ZπuΗ÷qu‘uρ tÏΖ Å¡ós ßϑù=Ïj9 (   ] ١: لقمان 

– ٢٤١= ]  ٣  

  :يف سورة السجدة  – ١٨
) $Ο !9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù  ÏΒ Éb> §‘ tÏϑn=≈ yèø9 = ]  ٢ – ١: السجدة [   ) #$
١٩٢  



 
  :ة يس يف سور – ١٩

) û§ƒ ∩⊇∪ Éβ# u ö�à) ø9 $#uρ ÉΟ‹Å3 ptø:$# ∩⊄∪ y7 ¨ΡÎ) z Ïϑs9 tÎ=y™ ö�ßϑø9 $# ∩⊂∪ 4’ n? tã :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tGó¡•Β ∩⊆∪ 

Ÿ≅ƒÍ”∴s? Í“ƒÍ• yèø9 $# ËΛÏm §�9$# ∩∈∪ u‘É‹ΖçFÏ9 $YΒöθ s% !$ ¨Β u‘É‹Ρ é& öΝ èδ äτ!$t/# u ôΜ ßγsù tβθè=Ïÿ≈xî (  ] ٦ – ١: يس  [ =
٦٣٩  

  :يف سورة ص  – ٢٠
) üÉ 4 Éβ# uö� à) ø9$# uρ “ÏŒ Ì� ø. Ïe%!$# ∩⊇∪ È≅ t/ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ’Îû ;ο̈“Ïã 5−$ s)Ï©uρ (   ] ٢ – ١: ص  [ =
٣١١  

  :يف سورة غافر  – ٢١
) mΝü ∪⊇∩ ?s∴”Íƒ≅ã #$9ø3ÅGt≈=É ΒÏz #$!« #$9øèy“Íƒ“Í #$9øèy=ÎŠΟÉ (  ] ٢١٦= ]  ٢ – ١: غافر  

  :يف سورة فصلت  – ٢٢
) mΟ$ ∪⊇∩ ?s∴”Íƒ≅× ΒiÏz #$9�§q÷Ηu≈Ç #$9�§mÏŠΟÉ (   ] لت١٥٠= ]  ٢ – ١: فص  

  :يف سورة الشورى  – ٢٣
) $Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã ∩⊄∪ y7 Ï9≡x‹ x. ûÇrθãƒ y7 ø‹ s9Î) ’ n<Î) uρ tÏ%©!$# ÏΒ y7 Î=ö7 s% ª! $# â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:$# (   ]

  ٣٥٨= ]  ٣ – ١: فصلت 

  :يف سورة الزخرف  – ٢٤
) üΝm ∩⊇∪ É=≈ tGÅ3ø9 $#uρ ÈÎ7 ßϑø9 $# ∩⊄∪ $̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ºΡ≡u ö� è% $|‹ Î/ t� tã öΝ à6̄=yè©9 šχθè=É)÷è s? ∩⊂∪   

ρu)ÎΡµ̄ç… ûÎ’þ &éΘdÏ #$9ø3ÅGt≈=É !s$tƒ÷Ζu$ 9sèy?Í’; my3ÅŠΟí (   ] ٤٣٤= ]  ٤ – ١: الزخرف  

  :يف سورة الدخان  – ٢٥

) üΝm ∩⊇∪ É=≈ tGÅ6ø9 $# uρ ÈÎ7 ßϑø9 $# ∩⊄∪ !$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’Îû 7's# ø‹ s9 >πx. t�≈ t6•Β 4 $̄Ρ Î) $ ¨Ζä. zƒÍ‘É‹ΖãΒ (   ]

  ٢٦٤= ]  ٣ – ١: الدخان 



 
  :يف سورة اجلاثية  – ٢٦
) mΝü ∪⊇∩ ?s∴”Íƒ≅ã #$9ø3ÅGt≈=É ΒÏz #$!« #$9øèy“Íƒ“Í #$:øtp3Å‹ΟÉ (   ] ٢٣٠= ]  ٢ – ١: اجلاثية  

  :يف سورة األحقاف  – ٢٧
) mΝü ∪⊇∩ ?s∴”Íƒ≅ã #$9ø3ÅGt≈=É ΒÏz #$!« #$9øèy•Íƒ“Í #$:øtp3Å‹ΟÉ (   ] ٢٣٠= ]  ٢ – ١: األحقاف  

  :يف سورة ق  – ٢٨
) úX 4 Éβ# u ö� à)ø9 $# uρ Ï‰‹Éf yϑø9$# ∩⊇∪ ö≅ t/ (# þθç6 Ågx” β r& Νèδ u !%ỳ Ö‘É‹Ψ•Β óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ tΑ$ s)sù tβρã� Ïÿ≈ s3ø9$# 

δy≈‹x# «xóí ”xgÅ‹=ë (   ] ٤٠٩= ]  ٢ – ١: ق  

  :يف سورة القلم  – ٢٩
) úχ 4 ÉΟ n=s) ø9$# uρ $ tΒuρ tβρã� äÜ ó¡o„ ∩⊇∪ !$ tΒ |MΡ r& Ïπyϑ÷è ÏΖÎ/ y7 În/ u‘ 5βθãΖ ôf yϑÎ/ ∩⊄∪ ¨βÎ) uρ y7 s9 #·� ô_V{ 

îx�ö�u ΒtϑôΖãθβ5 ∪⊂∩ ρu)ÎΡ¯7y 9sèy?n’4 zä=è,@ ãtàÏŠΟ5 (  ] ٤٦٣= ]  ٢ – ١: القلم  

 تعاىل ، نرى وجبمع القيم العددية للحروف املكونة هلذه املسألة الكاملة يف كتاب اهللا.. 
  ..اموع متعلّقاً مبعجزة إحدى الكُبر 
  ٢٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٩٤٢:  اموع هو 

$         $         $  
ولننظر إىل الصور القرآنية التالية اليت تصور طلب إبراهيم عليه السالم بأن يبعث يف 
هذه األمة رسوالً ، واستجابة اهللا تعاىل ، ومنته جلّ وعال على املؤمنني بأن بعث فيهم 

ولننظر يف هذه النصوص كيف أنَّ كالً منها مسألة كاملة يف معيار معجزة ..  r الرسول
ر إحدى الكُب.. 

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

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



 

) !$ yϑx. $ uΖù= y™ö‘r& öΝ à6‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹n= tæ $oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒuρ ãΝ à6ßϑÏk=yèãƒ uρ 

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

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

ρuƒã“t2eÅ�κÍΝö ρuƒãèy=kÏϑßγßΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  ] ٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ] ١٦٤: آل عمران    
قسـم  : لو نظرنا يف دعاِء إبراهيم عليه السالم لرأيناه مكوناً من قسـمني  .. اآلن .. 

$ (يتعلّق بالرسالة  uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (  ِلالرسولِ احلام بصفات سم يتعلّقوق ،

 الرسالة هلذه) (#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 (  .. ٍسموكلُّ ق
  ..من هذين القسمني ، نراه مسألةً كاملةً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

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

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

مـن   –أيضـاً   –ولو نظرنا يف النصني الثاين والثالث ، لرأينا كُالً منهما مكَونـاً  .. 
إبراهيم عليه السـالم ،   قسمني ، قسم يتعلّق باإلجابة على القسم اخلاص بالرسالة يف دعاء

يف دعاء إبراهيم عليه السالم  rوقسم يتعلّق باإلجابة على القسم اخلاص بشخص الرسول 
 ..  عجـزةعيارِ ممن هاتني اإلجابتني نرى مسألةً كاملةً يف م سمِ املُتعلِّقِ بالرسالةوجبمع الق

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

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



 
نرى .. وبِجمعِ القسمِ املتعلِّقِ بصفات الرسولِ احلاملِ هلذه الرسالة ، من اإلجابتني .. 

  ..معيارِ معجزة إحدى الكُبر  أننا أمام مسألة كاملة يف
) ƒtG÷=èθ#( æt=n‹ø3äΝö u#ƒt≈GÏΨo$ ρuƒã“t.jÏŠ6àΝö ρuƒãèy=kÏϑß6àΝã #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  =٢٦٩  

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

وتتجلّى املعجزة اإلهلية أمام أعيننا حينما جنمع القيم العددية للقسم اخلاص بالرسالة .. 
يف النصوصِ الثالث ، فبهذا اجلمع حنصل على مسألة كاملة ، قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء 

 لكلمة ةالعددي ر ، بالقيمةإحدى الكُب عجزةأساسِ م) ãβ# u ö� à) ø9 كونَ القرآن الكرميِ ..  ) #$
  ..جوهر الرسالة املعنية 

) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö (  =١٥٢   

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

) 9s)s‰ô Βt£ #$!ª ãt?n’ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt )ÎŒø /tèy]y ùÏ�κÍΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏô &rΡÿà¡ÅγÎΜô (  =٢٦٩  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٦٩+  ١٣٠+  ٢١٥  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩   
حينما جنمع القيم العددية للقسم  –أيضاً  –وتتجلّى املعجزة اإلهلية أمام أعيننا .. 

اخلاص بالشخص احلامل هلذه الرسالة يف النصوصِ الثالث ، فبهذا اجلمع حنصل على 
أساسِ معجزة إحدى الكُبر ، بالقيمة العددية  مسألة كاملة ، قيمتها العدديةُ تساوي جِداَء

 لكلمة) î‰ £ϑptèΧ (  .. دكونَ حممr  ةاملعني هو احلامل هلذه الرسالة..  

) ƒtG÷=èθ#( æt=n�öκÍΝö u#ƒt≈GÏ7y ρuƒãèy=kÏϑßγßΟÞ #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs ρuƒã“t.jÏ�κÍΝö 4 (  =٢٦٦      

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



 

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

) Χètpϑ£‰î (  =٤٢  
$         $         $  

ىل التكامل بني دالالت النصوص القرآنية التالية ، وكيف ينعكس هذا التكامل ولننظر إ
  ..تكامالً يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

) óΟ s9 r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9$# tβ öθtã ô‰ ãƒ 4’ n<Î) É=≈ tFÅ2 «! $# zΝä3ós uŠÏ9 

óΟ ßγoΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’ ¯<uθ tGtƒ ×,ƒÌ� sù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθàÊÌ� ÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$ s%  s9 $ oΨ¡¡ yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) 

$YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰÷è ¨Β ( öΝ èδ¡� xî uρ ’ Îû Ο ÎγÏΨƒÏŠ $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (  ] ٢٤ – ٢٣: آل عمران [  =
٨٩٢  
) öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©!$# (#θè?ρé& $ Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# tβρç� tIô±o„ s's#≈ n=�Ò9 $# tβρß‰ƒÌ� ãƒuρ β r& (#θ�=ÅÒ s? 

#$9¡¡6Î‹≅Ÿ (  ] ٣٨٤=  ] ٤٤: النساء   
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $ Y7ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# tβθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ ÏM ö6Éf ø9$$ Î/ ÏNθäó≈ ©Ü9$# uρ 

ρuƒt)àθ9äθβt 9Ï#©%Ït .xÿx�ãρ#( δy≈¯σàωIÏ &rδ÷‰y“3 ΒÏz #$!©%Ït u#ΒtΨãθ#( ™y6Î‹ξ ̧(  ] ٥٤٨=  ] ٥١: النساء   
٩٦×  ١٩=  ١٨٢٤ = ٥٤٨+  ٣٨٤+  ٨٩٢  

óΟ (فكلٌّ من هذه النصوص يبدأ بالعبارة ..  s9 r& t� s? ’n<Î) šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ 

É=≈ tGÅ6ø9 šÏ%©!$# (#θè?ρé& $Y7ŠÅÁ (وحىت املصطلح القرآين ..  ) #$ tΡ z ÏiΒ É=≈tGÅ6ø9 ، نراه  ) #$
  .. مسألةً كاملةً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

) #$!©%Ïš &éρ?èθ#( ΡtÁÅŠ7Y$ ΒiÏz #$9ø6ÅGt≈=É (  =٧×  ١٩=  ١٣٣  
$         $         $  



 
اهللا تعاىل يبلغ منهجه لكلِّ الناس ، حىت أولئك الذين يعلم اُهللا تعاىل بعلمه الكاشف .. 

فعدم اتباع .. يبلغهم اُهللا تعاىل منهجه .. حتى أولئك .. بعوا منهجه تفون ولن يأنهم مسرِ
هؤالء املُسرفني للمنهج ال مينع من تبليغهم هذا املنهج ، وذلك إلقامة احلجة البالغة عليهم 

فما بني تبليغ منهج اهللا تعاىل لكلِّ الناس من جهة ، وما بني احلجة البالغة هللا تعاىل يف .. 
لك من جهة أُخرى ، مسألةٌ كاملة قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة ذ

#ãβ (العددية لكلمة  uö� à) ø9$# (  الذي هو جوهر منهج الرسالة اخلامتة..  

Ü> Ì� ôÒoΨ sùr& ) ãΝä3Ζ tã t� ò2Ïe%!$# $·s øÿ |¹ β r& óΟçFΖ à2 $YΒöθ s% šÏùÎ� ô£•Β (  ] ٥: الزخرف  [

 =٢٨٣ 

) %è≅ö ùsT¬ #$:øtçf¤πè #$9ø6t≈=Îótπè ( ùs=nθö ©x$!u 9sγy‰y13äΝö &rdøΗuèÏt (  ] ٢٦٨= ]  ١٤٩: األنعام  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٦٨+  ٢٨٣  
) #$9ø)à�öu#βã ( = ٢٩  

) ùs=nθö ©x$!u 9sγy‰y13äΝö &rdøΗuèÏt  (  =٧×  ١٩=  ١٣٣  
$         $         $  

التالية يف مسألة واحدة ، وبني انعكاس ذلك  ولننظر إىل تكامل الدالالت بني النصوص
  ..وفق معيار معجزة إحدى الكُبر 

) #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγ s9 (#θãèÎ7®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ6 ®KtΡ !$ tΒ $ uΖø‹ xÿ ø9 r& Ïµø‹ n=tã !$ tΡ u!$ t/#u 3 öθs9 uρ r& 

.x%χš u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtè÷)É=èθχš ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ƒtγôGt‰ßρβt (  ] ٤٧١=  ] ١٧٠: البقرة   
) # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% óΟçλ m; (# öθs9$yès? 4’ n<Î) !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™§�9 $# (#θä9$ s% $ uΖ ç6ó¡ym $ tΒ $ tΡ ô‰ỳ uρ Ïµø‹ n=tã 

u#/t$!uΡt$! 4 &rρu9sθö .x%βt u#/t$!τäδèΝö ωŸ ƒtèô=nϑßθβt ©x‹ø↔\$ ρuωŸ ‰uκöGt‰ßρβt (   ] ٥١٨=  ] ١٠٤: املائدة   



 

) #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝ ßγs9 (#θãèÎ7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ7 ®KtΡ $tΒ $ tΡô‰ ỳ uρ Ïµø‹ n=tã !$ tΡ u!$ t/#u 4 öθs9 uρ r& 

2Ÿ%βt #$9±¤‹øÜs≈ß ƒt‰ôããθδèΝö )Î<n’4 ãt‹x#>É #$9¡¡èÏ��Î (  ] ٥٢٩=  ] ٢١: لقمان   
) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/# u #’ n?tã 7π̈Βé& $̄Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρß‰ tGôγ•Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡x‹ x. uρ !$ tΒ 

$ uΖù=y™ ö‘r&  ÏΒ y7 Î=ö7s% ’Îû 7πtƒ ö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹ ¯Ρ �ωÎ) tΑ$s% !$ yδθèùu� øIãΒ $ ¯ΡÎ) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$ t/#u #’ n?tã 7π̈Βé& $̄Ρ Î) uρ #’n?tã 

u#Or≈�ÌδÏΝ Β•)øFt‰ßρχš (   ] ٧٤٣=  ] ٢٣  – ٢٢: الزخرف  
١١٩×  ١٩=  ٢٢٦١ = ٧٤٣+  ٥٢٩+  ٥١٨+  ٤٧١  

$         $         $  
ولننظر إىل التكامل بني النصني التاليني يف مسألة واحدة ، وانعكاس ذلك يف معيار 

  ..معجزة إحدى الكُبر 
) # sŒÎ) uρ 4’ n?÷Gè? óΟÎγ øŠn=tæ $uΖ è?$tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$s% šÏ%©!$# Ÿω tβθã_ ö�tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 ÏM ø�$# Aβ# uö� à) Î/ Î� ö� xî 

!# x‹≈yδ ÷ρr& ã&ø! Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& …ã& s!Ïd‰ t/é& ÏΒ Ç›!$ s) ù=Ï? ûÅ¤øÿ tΡ ( ÷βÎ) ßì Î7̈? r& �ωÎ) $ tΒ #yrθãƒ 

 † n<Î) ( þ’ÎoΤ Î) ß∃%s{ r& ÷βÎ) àM øŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹ tã BΘöθtƒ 5Ο‹Ïà tã ∩⊇∈∪ ≅ è% öθ©9 u !$x© ª!$# $ tΒ …çµ è?öθ n=s? 

öΝ à6ø‹n= tæ Iω uρ Ν ä31 u‘÷Šr& Ïµ Î/ ( ô‰ s)sù àM ÷VÎ7s9 öΝ à6ŠÏù # \� ßϑãã ÏiΒ ÿÏ& Î#ö6 s% 4 Ÿξsùr& šχθè=É) ÷ès? (  ]

  ١٣٣٨=  ] ١٦  – ١٥: يونس 
) öθ s9 uρ tΑ §θs) s? $oΨ ø‹ n=tã uÙ÷è t/ È≅ƒÍρ$ s%F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹s{V{ çµ ÷ΖÏΒ ÈÏϑu‹ ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $ uΖ ÷èsÜ s) s9 çµ ÷ΖÏΒ 

tÏ? uθ ø9$# ∩⊆∉∪ $ yϑsù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tnr& çµ÷Ζ tã tÌ“Éf≈ ym ∩⊆∠∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ×οt� Ï.õ‹ tFs9 tÉ) −Gßϑù=Ïj9 ∩⊆∇∪ $̄Ρ Î) uρ ÞΟn=÷è uΖ s9 

¨βr& Ο ä3Ζ ÏΒ tÎ/ Éj‹s3•Β ∩⊆∪ … çµ̄Ρ Î) uρ îοu� ô£ys s9 ’ n? tã tÍ� Ïÿ≈s3ø9 $# ∩∈⊃∪ …çµ ¯ΡÎ) uρ ‘,y⇔ s9 ÈÉ) u‹ ø9  :احلاقة [  ) #$

٩٦١=  ] ٥١ – ٤٤   
١٢١×  ١٩=  ٢٢٩٩ = ٩٦١+  ١٣٣٨  

    ..ويف داخلِ هذه املسألة ، مسألةٌ كاملةٌ ختتزلُ جوهر املوضوع .. 



 

) %è≅ö Βt$ ƒt3äθχÜ <Í’þ &rβ÷ &é/t‰dÏ!s&ã… ΒÏ ?Ï=ù)s$!›Ç Ρtÿø¤Åû (  (  ] ١٧٠=  ] ١٥: يونس  
) öθ s9 uρ tΑ §θs) s? $oΨ ø‹ n=tã uÙ÷è t/ È≅ƒÍρ$ s%F{$# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹s{V{ çµ ÷ΖÏΒ ÈÏϑu‹ ø9$$ Î/ ∩⊆∈∪ §ΝèO $ uΖ ÷èsÜ s) s9 çµ ÷ΖÏΒ 

#$9øθu?Ït (  ] ٣٦٢=  ] ٤٦ – ٤٤: احلاقة  
٢٨×  ١٩=  ٥٣٢ = ٣٦٢+  ١٧٠  

$         $         $  
ولننظر إىل التكامل بني العبارات القرآنية التالية على كامل مساحة القرآن الكرمي ، 

  ..يف معيار معجزة إحدى الكُبر  وكيف ينعكس ذلك تكامالً
) %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  



 
ولو نظرنا داخلَ هذه املسألة الكاملة ، لرأينا مسألةً كاملةً ، مكونةً من عبارتني .. 

، من خاللِ األمرِ اإلهلي لنبيه  rقُرآنيتني ، يأمر اُهللا تعاىل بِهما بطاعة اهللا تعاىل ورسوله 
r الطاعة بأن ينقلَ لنا أم هذه ر..   
) %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  

$         $         $  
كيف ينعكس ذلك تكامالً يف معيار ولننظر إىل التكامل بني العبارات القرآنية التالية ، و

  ..معجزة إحدى الكُبر 
) ∅tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ ã& ù#Åzô‰ ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ”Ì� ôf s?  ÏΒ $ yγÏF óss? ã�≈ yγ÷Ρ F{$# šÏ$Î#≈yz 

ùÏŠγy$ 4 ρuŒs≡9Ï�š #$9øÿxθö—ã #$9øèyàÏŠΟÞ (  ] ٥٢١=  ] ١٣: النساء  
) tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™ §�9$# uρ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù yìtΒ tÏ%©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö� n=tã z ÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

ρu#$9Á_Å‰dÏƒ)Ét ρu#$9¶’κp‰y#!Ï ρu#$9Á¢≈=ÎsÅt 4 ρumy¡Ýz &éρ'9s≈¯×Í7y ‘uùÏŠ)Z$ (  ] ٥٧٧=  ] ٦٩: النساء  
)  ¨Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™ §�9$# ô‰s) sù tí$ sÛr& ©! $# ( tΒuρ 4’̄< uθs? !$yϑ sù y7≈ oΨ ù=y™ö‘r& öΝÎγ øŠn=tæ $ ZàŠÏÿym (   ]

   ٣٦٤=  ] ٨٠: النساء 
) tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ |·øƒs† uρ ©! $# Ïµ ø)−Gtƒ uρ y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ tβρâ“Í← !$xÿ ø9 ]  ٥٢: النور [  ) #$

 =٣٢٠  
) ρuΒt ƒãÜÏìÆ #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ùs)s‰ô ùs$—y ùsθö—·# ãtàÏŠϑ¸$ (  ] ١٩=  ٢٨٥=  ] ٧١: األحزاب 

 ×١٥  
) tΒuρ Æì ÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ã&ù# Åzô‰ ãƒ ;M≈̈Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# ( tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ çµö/ Éj‹yè ãƒ 

ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (  ] ٢٤×  ١٩=  ٤٥٦ = ] ١٧: الفتح  



 

) !$ tΒuρ ãΝä39 s?#u ãΑθß™ §�9$# çνρä‹ ã‚ sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰x© 

#$9øèÏ)s$>É (  ] ٤٠٣=  ] ٧: احلشر  
١٩=  ٢٩٢٦ = ٤٠٣+  ٤٥٦+  ٢٨٥+  ٣٢٠+  ٣٦٤+  ٥٧٧+  ٥٢١  ×
١٥٤  

$         $         $  
  ..ولننظر إىل املسالة الكاملة التالية 

) ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹ø�š #$9ø6t=n≈÷à 3 (  ] ٩٣=  ] ٢٠: آل عمران  

) &rΡ¯ϑy$ ãt?n’4 ‘u™ßθ9ÏΖu$ #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7Îß (  ] ١٢٤=  ] ٩٢: املائدة  
) Β$̈ ãt?n’ #$9�§™ßθΑÉ )Îω� #$9ø6t=n≈÷à 3 (  ] ٩٨=  ] ٩٩: املائدة  
) ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹ø�š #$9ø6t=n≈÷à (  ] ٩٣=  ] ٤٠: الرعد  
) ùsγy≅ö ãt?n’ #$9�”™ß≅È )Îω� #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7Îß (  ] ١٣٥=  ] ٣٥: النحل  
) ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹ø�š #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7Îß (  ] ١١٨=  ] ٨٢: النحل  
) ρuΒt$ ãt?n’ #$9�§™ßθΑÉ )Îω� #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7ÎÚ (  ] ١٢٨=  ] ٥٤: النور  
) ρuΒt$ ãt?n’ #$9�§™ßθ^Å )Îω� #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7ÎÚ (  ] 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 #$9øϑß7Îß (   ] ١٣٧=  ] ١٢: التغابن  
) * $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# õ÷Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ 4 

ρu#$!ª ƒtè÷ÁÅϑß�š ΒÏz #$9Ζ$̈¨Ä 3 (   ] ٤٤٤=  ] ٦٧: املائدة  
١٣٧+  ٧٩+  ١٢٨+  ١٢٨+  ١١٨+  ١٣٥+  ٩٣+  ٩٨+  ١٢٤+  ٩٣  +
٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧ = ٤٤٤  



 

) #$!ª (  +) #$9ø)à�öu#βã (  +) Χètpϑ£‰î (   =٨٣  
الذي هو أساس )  ١٩( فالقيمة العددية هلذا النص كما نرى تساوي متاماً جداء العدد 

!ª ([ ، يف القيمة العددية موع الكلمات  هذه املعجزة $# (  ،) ãβ# uö� à) ø9 $# (  ،) î‰ £ϑptèΧ 

  ..هي تبليغ القرآن الكرمي عن اهللا سبحانه وتعاىل  rفمهمة حممد ..  ] )
$         $         $  

 ولننظر إىل التكامل بني العبارات القرآنية التالية ، وكيف أنَّ القيمة العددية تساوي
èπ (تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية للعبارة  yϑŠÍκ u5 ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# (  اليت هي جوهر هذه املسألة..  

) ρu&rΡ“tΑt 9s3ä/ ΒiÏz #${FΡ÷èy≈ΟÉ Orϑy≈ΖÏŠuπs &r—øρu≡l8 4 (   ] ١٧٥=  ] ٦: الزمر  
) sπuŠÏΖ≈ yϑrO 8l≡uρø— r& ( š∅ ÏiΒ Èβù' �Ò9 $# È÷uΖ øO$# š∅ ÏΒuρ Ì“÷èyϑø9 $# È÷uΖ øO$# 3 (   ] ١٤٣: األنعام [  =
٢٦٢  
) ρuΒÏz #$}M/Î≅È #$OøΖu÷È ρuΒÏ∅š #$9ø7t)s�Ì #$OøΖu÷È 3 (  ] ١٤٩=  ] ١٤٤: األنعام  

) ôM ¯=Ïm é& Ν ä3s9 èπyϑŠÍκ u5 ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$# �ω Î) $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ u� ö� xî ’ Ìj?ÏtèΧ Ï‰ øŠ¢Á9 $# öΝçFΡ r&uρ îΠã� 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  

$         $         $  
العددية ولننظر إىل النصني التاليني كيف أنهما متكامالن يف مسألة واحدة ، قيمتها 

#ãβ (تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة  u ö� à)ø9 جوهر هذا املسألة  اليت هي ، ) #$
..  



 

) (#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 (  ]

  ٢٧٨= ]  ٣٧: األنعام 
) (#θä9$s%uρ Ÿωöθ s9 tΑ Ìh“çΡ # x‹≈yδ ãβ# u ö� à)ø9 $# 4’ n?tã 9≅ ã_u‘ zÏiΒ È÷tGtƒ ö� s)ø9 $# ?ΛÏà tã (  ] ٣١: الزخرف [ 

 =٢٧٣  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٧٣+  ٢٧٨  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩  
$         $         $  

نَّ أي أوولننظر إىل املسألة الكاملة التالية اليت تبين لنا أنَّ القرآن الكرمي ميسر للذكر ، 
اختالف بيننا يف إدراك دالالته ال يعود للنص القرآين وصياغته ، إنما يعود إىل ما نفرضه 

  ..حنن عليه من تصورات مسبقة الصنع 
) ρu)Îβ ̈#$!©%Ït #$z÷Ft=nÿàθ#( ûÎ’ #$9ø3ÅGt≈=É 9s∀Å’ ©Ï)s$−¥ /tèÏ‹‰7 (  ] ٢٥٧=  ] ١٧٦: البقرة  
) $yϑ¯Ρ Î*sù çµ≈ tΡö� ¡¡o„ š�ÏΡ$|¡Î=Î/ t�Ïe±t6 çFÏ9 ÏµÎ/ šÉ)−Gßϑø9 $# u‘É‹Ζè? uρ Ïµ Î/ $ YΒöθs% #t‰  ٩٧: مرمي [   ) 9—

[  =٣١٢   
) ùs*ÎΡ¯ϑy$ „o£œ�÷Ρt≈µç /Î=Î¡|$ΡÏ7y 9sèy=¯γßΝö ƒtFt‹x2��ãρβt (  ] ١٨٨=  ] ٥٨: الدخان  
) ρu9s)s‰ô „o£œ�÷Ρt$ #$9ø)à�öu#βt 9Ï#%eÏ.ø�Ì ùsγy≅ö ΒÏ Β•‰£.Ï�9 (  ] ٢٠٥=  ] ١٧ :القمر   
) ρu9s)s‰ô „o£œ�÷Ρt$ #$9ø)à�öu#βt 9Ï#%eÏ.ø�Ì ùsγy≅ö ΒÏ Β•‰£.Ï�9 (  ] ٢٠٥=  ] ٢٢: القمر   
) ρu9s)s‰ô „o£œ�÷Ρt$ #$9ø)à�öu#βt 9Ï#%eÏ.ø�Ì ùsγy≅ö ΒÏ Β•‰£.Ï�9 (  ] ٢٠٥=  ] ٣٢: القمر   
) ρu9s)s‰ô „o£œ�÷Ρt$ #$9ø)à�öu#βt 9Ï#%eÏ.ø�Ì ùsγy≅ö ΒÏ Β•‰£.Ï�9 (  ] ٢٠٥=  ]٤٠: القمر   

١٥٧٧ = ٢٠٥+  ٢٠٥+  ٢٠٥+  ٢٠٥+  ١٨٨+  ٣١٢+  ٢٥٧  
٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧  
$         $         $  



 
لدخول ير قيمة العمل ولننظر إىل العبارات القرآنية التالية ، كيف أنها متكاملة يف تصو

حد من أهلِ اجلنة كتابه بِيمينِه فبعد الدخولِ إىل اجلنة ، أي بعد أن يؤتى كلُّ وا.. اجلنة 
.. بعد ذلك .. ويبشر بدخوله اجلنة ، وبأنه سيأكلُ ويشرب مبا أسلف يف األيام اخلالية 

 هبه اإلنسانُ يف حيات لٍ صاحلٍ يقوممهِا ، ليس إالّ نتيجة عبنعيم عوالتمت ، ةفإنَّ مرياثَ اجلن
  .. عكس هذا التكامل تكامالً يف معيار معجزة إحدى الكُبر لننظر كيف ين.. الدنيا 
) ρuΡçθŠßρÿ#( &rβ ?Ï=ù3äΝã #$9øfyΨπ̈è &éρ‘ÍOøGçϑßθδy$ /Îϑy$ .äΨGçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  ] ٢٤٤=  ] ٤٣: األعراف   

) ρu?Ï=ù7y #$:øgpΨ¨πè #$9©LÉû &éρ‘ÍOøGçϑßθδy$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθχš (  ] ٢٦٢=  ] ٧٢: الزخرف   

) .ä=èθ#( ρu#$°õ�u/çθ#( δyΖÏ‹ÿ↔O$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  ] ١٦٤=  ] ١٩: الطور  

) .ä=èθ#( ρu#$°õ�u/çθ#( δyΖÏŠÿ↔O$ /Îϑy$ .äΖFçΟó ?sè÷ϑy=èθβt (  ] ١٦٤=  ] ٤٣: املرسالت   
٤٢×  ١٩=  ٧٩٨=  ١٦٤+  ١٦٤+  ٢٢٦+  ٢٤٤  

$         $         $  
 &Πr÷ ( اجللي بني اآليتني التاليتني ، حيث تبدأ كلٌّ منهما بالعبارةولننظر إىل التكامل .. 

óΟ çFö6Å¡ ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9   ..، وإىل انعكاس ذلك يف معيار معجزة إحدى الكُبر   ) #$
) ÷Πr& óΟ çFö6 Å¡ym β r& (#θè=äzô‰s? sπ̈Ψ yf ø9$# $£ϑs9 uρ Ν ä3Ï? ù'tƒ ã≅ sẄΒ tÏ%©!$# (# öθn= yz ÏΒ Ν ä3Î=ö6s% ( ãΝ åκ÷J ¡¡̈Β 

â !$y™ ù' t7ø9 $# â !#§� œØ9 $#uρ (#θä9 Ì“ø9 ã— uρ 4®L ym tΑθà)tƒ ãΑθß™§�9 $# tÏ%©! $#uρ (#θãΖtΒ# u … çµyè tΒ 4tL tΒ ç�óÇ nΣ «! $# 3 Iωr& ¨βÎ) 

ΣnÇó�u #$!« %s�Ìƒ=Ò (  ] ٨١٨=  ] ٢١٤: البقرة   
) ôΘr& ÷Λ äö7 Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψ yf ø9$# $ £ϑs9 uρ ÉΟ n=÷è tƒ ª! $# tÏ%©!$# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3ΖÏΒ zΝ n=÷ètƒ uρ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# 

  ٣٧٩=  ] ١٤٢: آل  عمران [  )
٦٣×  ١٩=  ١١٩٧ = ٣٧٩+  ٨١٨  

$         $         $  



 
لة تصور خصوصية نساء أولننظر إىل العبارات القرآنية التالية كيف أنها متكاملة يف مس

 النيبr ر ، ولننظر إىل انعكاس هذا التكامل تكامالً يف معيار معجزة إحدى الكُب..  
) ƒt≈ΨÏ¡|$!u #$9Ζ<̈ÉcÄ 9s¡óä ̈2Ÿ'rnt‰7 ΒiÏz #$9ΨiÏ¡|$!Ï 4 (  ] ١٥٣=  ] ٣٢: األحزاب  

) u !$ |¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9$# tΒ ÏN ù' tƒ £ä3Ζ ÏΒ 7π t±Ås≈ xÿÎ/ 7πoΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹yè ø9$# È÷xÿ ÷èÅÊ 4 (   ]

  ٣٥٢=  ] ٣٠ :األحزاب 
) *  tΒuρ ôM ãΖø) tƒ £ä3Ζ ÏΒ ¬! Ï&Î!θß™u‘uρ ö≅ yϑ÷è s?uρ $ [sÎ=≈ |¹ !$ yγÏ? ÷σœΡ $ yδ t� ô_ r& È÷s? §� tΒ $ tΡ ô‰tGôã r& uρ $oλ m; 

$]%ø— Í‘ $VϑƒÌ�Ÿ2 (  ] ٤٢٦=  ] ٣١: األحزاب  
٤٩×  ١٩=  ٩٣١=  ٤٢٦+  ٣٥٢+  ١٥٣  

$         $         $  
≅9e (تاليني ، حيث يبدأ كلٌّ منهما بالعبارة ولننظر إىل التكامل بني النصني ال à6Ï9 uρ 

×M≈ y_ u‘yŠ $ £ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4 (  روإىل انعكاس ذلك يف معيار معجزة إحدى الكُب ،..  

) 9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_u‘yŠ $£ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4 $ tΒuρ š�•/ u‘ @≅ Ïÿ≈tóÎ/ $£ϑtã šχθè=yϑ÷ètƒ (  ] األنعام :

٢٤٣=  ] ١٣٢   
) 9e≅ à6Ï9 uρ ×M≈ y_ u‘yŠ $−Ι ÊeΕ (#θè=ÏΗxå ( öΝåκ u� Ïjùuθ ã‹ Ï9uρ öΝßγ n=≈ uΗùå r& öΝèδ uρ Ÿω tβθçΗs> ôàãƒ (  ] ١٩: األحقاف [ 

 =٢٥١  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٥١+  ٢٤٣  

$         $         $  
بيني التاليني ، يف مسألة تن افتراء احتكار اخلالص ، ولننظر إىل التكامل التايل بني النص

  ..تاب ، ويزعم معظمنا ، أنَّ اجلنة له لوحده حيث يزعم أهل الك
) (#θä9$s%uρ s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# �ωÎ) tΒ tβ%x. #·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ 

/ç�öδy≈Ζu6àΝö )Îβ 2àΖGçΟó ¹|≈‰Ï%Ïš (  ] ٤٢٧=  ] ١١١: البقرة   



 

) }§øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$tΒr& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷ètƒ # [ þθß™ t“øgä†  ÏµÎ/ Ÿω uρ ô‰ Ågs† … çµ s9 

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

Βãσ÷ΒÏÖ ùs'éρ'9s≈¯×Í7y ƒt‰ôzä=èθβt #$9øfyΨπ̈s ρuωŸ ƒãàô=nϑßθβt Ρt)É��Z# ( ]  ٨٢٧=  ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء   
٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤=  ٨٢٧+  ٤٢٧  

$         $         $  
  ..ولننظر إىل النصوص التالية وتكاملها يف معيار معجزة إحدى الكُبر 

) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©! $# tβθ’.t“ãƒ Νåκ |¦àÿΡr& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ãƒ tΒ â!$ t±o„ Ÿω uρ tβθßϑn=ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏGsù (   ]

   ٣٤٤=  ] ٤٩: النساء 
) Ÿω öθs9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3ø‹ n=tæ … çµçGuΗ÷qu‘uρ $tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tnr& #Y‰ t/ r& £Å3≈ s9 uρ ©! $# ’ Éj1 t“ãƒ tΒ 

„o±t$!â 3 ρu#$!ª œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ ( ]  ٤٧٤=  ] ٢١: النور   

) uθ èδ ÞΟ n=÷ær& ö/ ä3Î/ øŒÎ) / ä.r' t±Σr& š∅ÏiΒ ÇÚ ö‘F{$# øŒÎ) uρ óΟçFΡ r& ×π ¨Ζ Å_ r& ’ Îû ÈβθäÜ ç/ öΝä3ÏG≈ yγ ¨Βé& ( Ÿξsù 

?è“t.’θþ#( &rΡÿà¡|3äΝö ( δèθu &ræ÷=nΟÞ /ÎϑyÇ #$?¨+s’# (  ] ٥١٢=  ] ٣٢: النجم  
٧٠×  ١٩=  ١٣٣٠=  ٥١٢+  ٤٧٤+  ٣٤٤  

$         $         $  
آن الكرمي ، وكيف أنَّ لة واحدة متعلّقة بالقرأولننظر إىل تكامل اآليتني التاليتني يف مس

#ãβ (قيمتها العددية تساوي تسعة عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة  u ö� à)ø9 $# ( ..  

) $ tΒ ΝÎγŠÏ? ù'tƒ ÏiΒ 9�ò2 ÏŒ ÏiΒ Ν ÎγÎn/ §‘ B^ y‰øt’Χ �ω Î) çνθãèyϑtGó™ $# öΝ èδ uρ tβθç7 yèù=tƒ (  ] ٢: األنبياء  [

 =٢٩٢   
) 9s)s‰ô &rΡ“t9øΖu$! )Î9s‹ö3äΝö 2ÅGt≈6Y$ ùÏŠµÏ ŒÏ.ø�ã.äΝö ( &rùsξŸ ?sè÷)É=èθχš (  ] ٢٥٩=  ] ١٠: األنبياء   

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٥٩+  ٢٩٢  



 

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩  
$         $         $  

ولننظر إىل النصين التاليني كيف أنهما متكامالن يف تصوير أحكام الكاللة ، وكيف 
  ..لكُبر ينعكس ذلك تكامالً يف معيار معجزة إحدى ا

) 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$! &rρ÷ ŠyøA îx�ö�u ΒãÒŸ$!‘h9 4 (  ] ٨٥٠=  ] ١٢: النساء  

) y7 tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF øÿ 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% ỳ Íh‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì� x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ s[Ρ W{ ــاء [  ) 3 #$ =  ] ١٧٦: النس
١٠٦٩  

١٠١×  ١٩=  ١٩١٩=  ١٠٦٩+  ٨٥٠  
ألحكـامِ الكاللـة    ويف هذه املسألة الكاملة ، نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ املُصـورةَ .. 

من سورة النساء ، مسألةٌ كاملـةٌ يف معيـارِ معجـزة    )  ١٧٦( الكاملة املُصورة يف اآلية 
  ) ..املعجزة الكربى : ( وقد بينت ذلك بالتفصيل يف كتاب .. إحدى الكُبر 
) 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% ỳ Íh‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì� x. ©%# Î= sù 

ΒÏW÷≅ã myáeÅ #${WΡ[s‹u÷È 3 (  =٤٦×  ١٩=  ٨٧٤  
$         $         $  



 
يف ( ىل النصني التاليني كيف أنهما متكامالن يف تصوير نفخ الروح يف مرمي ولننظر إ

وكيف ينعكس ذلك يف معيار معجزة .. يف فرجها ) عيسى ( ، ويف نفخ الروح ) نفسها 
  ..إحدى الكرب 
) ρu#$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠγy$ ΒÏ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٥٠=  ] ٩١: األنبياء   

) #$9©LÉû &rmôÁ|ΨoMô ùs�ö_yγy$ ùsΨoÿx‚÷Ψs$ ùÏŠµÏ ΒÏ∅ ‘•ρmÏΨo$ (  ] ٢٤٤=  ] ١٢: التحرمي  
٢٦×  ١٩=  ٤٩٤ = ٢٤٤+  ٢٥٠  

$         $         $  
ولننظر إىل املسألة الكاملة التالية ، اليت تصور لنا تعليم الكتاب واحلكمة ما بني حممد 

r  وعيسى عليه السالم..  
 ..د  فتعليمالباطنة ، هو ما بني حمم هالكرميِ ودالالت الكتابِ واحلكمة ، مبعىن القرآن
r  َضعفاً القيمة وعيسى عليه السالم ، مسألةٌ كاملةٌ ، قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر

 ةَ لكلمةالعددي) ãβ# uö� à) ø9$# ( ..  

) ρuƒãèy=kÏϑßµç #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ6òϑyπs (  ] ١١٦=  ] ٤٨: آل عمران   
) ρu&rΡ“tΑt #$!ª ãt=n‹ø�š #$9ø3ÅGt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs (  ] ١٥٧=  ] ١١٣: النساء   
) ρu)ÎŒø æt=¯ϑôFç�š #$9ø6ÅFt≈=| ρu#$:øtÏ3õϑyπs  (   ] ١٤٢=  ] ١١٠: املائدة   
) %s$Αt )ÎΤoÎ’ ãt7ö‰ß #$!« u#?s9_Íz #$9ø3ÅGt≈=| (  ] ١٣٦=  ] ٣٠: مرمي  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١ = ١٣٦+  ١٤٢+  ١٥٧+  ١١٦  
) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩  
$         $         $  

لة واحدة ، وكيف أولننظر إىل النصين التاليني كيف أنهما يتكامالن يف تصوير مس
  ..ينعكس هذا التكامل يف معيار معجزة إحدى الكُبر 



 

) uθ èδ “Ï%©!$# ’ Ìj?|Á ãƒ öΝ ä3ø‹n= tæ …çµ çGs3Í× ¯≈ n=tΒuρ / ä3y_ Ì�÷‚ ã‹ Ï9 zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 األحزاب [  ) 4 #$

 :٣٠٠=  ] ٤٣   
) ¨β Î) ©!$# … çµtGx6Í× ¯≈ n=tΒuρ tβθ�=|Áãƒ ’ n?tã ÄcÉ<̈Ζ9 $# 4 $pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θ�=|¹ Ïµ ø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ 

@n¡ó=ÎŠϑ$̧ (  ] ٣٢٧=  ] ٥٦: األحزاب  
٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٣٢٧+  ٣٠٠  

$         $         $  
بني اآليتني التاليتني ، وإىل انعكاس هذا التكامل  - يف الدالالت  -ولننظر إىل التكامل 

 ..مبعجزة إحدى الكُبر بتعلّق جمموع القيم العددية حلروف هاتني اآليتني 

) ∅ ¨Β # sŒ “Ï%©!$# ÞÚÌ� ø) ãƒ ©! $# $ ·Êö� s% $YΖ |¡ym …çµ xÿÏè≈ ŸÒã‹ sù …çµ s9 ÿ…ã& s!uρ Ö� ô_ r& ÒΟƒÌ� x. (   ] احلديد

 :٣٥٠= ]  ١١  
) tÏ%©!$# šχθè=y‚ö7 tƒ tβρâ� ß∆ù' tƒ uρ }̈ $̈Ζ9 $# È≅ ÷‚ ç7ø9 $$Î/ 3 tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ¨β Î*sù ©!$# uθèδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# 

  ٣٣٤= ]  ٢٤: احلديد [  )
٣٦ × ١٩ = ٦٨٤=  ٣٣٤ + ٣٥٠  

$         $         $  
قرآنيتني التاليتني ، وانعكاسه يف معيار معجزة إحدى ولننظر إىل التكامل بني العبارتني ال

  ..الكُبر 
) ρu#$!©%Ït .xÿx�ãρ#( /tè÷ÕÝκåΝö &rρ÷9ÏŠu$!â /tè÷ÙC 4 (   ] ١٨٦= ]  ٧٣: األنفال  

) ρu&éρ'9äθ#( #${F‘önt%ΘÏ /tè÷ÕÝκåΝö &rρ÷<n’4 /Î7tè÷Ù< ûÎ’ .ÏFt≈=É #$!« 3 (  ] ٢٣٢= ]  ٧٥: األنفال  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٢٣٢+  ١٨٦  
$         $         $  

ولننظر إىل التكامل بني الصورتني القرآنيتني التاليتني ، وتعلّق ذلك مبعجزة إحدى 
  ..الكُبر 



 

) χÎ) uρ (#öθ ©9 uθtGs? öΑÏ‰ ö7 tFó¡o„ $·Βöθ s% öΝ ä.u� ö� xî ¢Ο èO Ÿω (# þθçΡθä3tƒ / ä3n=≈ sVøΒr& (  ] د٣٨: حمم  [ =
٢٩٠  
) ρu)Îβ ?sGtθu9©θö#( .xϑy$ ?sθu9©ŠøäΛ ΒiÏ %s6ö≅ã ƒãèy‹jÉ/ö3ä/ö ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (  ] ٢٤٢= ]  ١٦: الفتح  

٢٨×  ١٩=  ٥٣٢=  ٢٤٢+  ٢٩٠  
$         $         $  

من جهة ، وإىل  الصورتني القرآنيتني التاليتني دالالتالتكامل يف  ولننظر إىل.. 
  ..رى انعكاسه يف معيار معجزة إحدى الكُبر من جهة أُخ

) çµø? u !$mgmú $ yϑßγ1y‰÷n Î) Å ốϑs? ’ n?tã & !$ uŠósÏF ó™$# ôM s9$s% �χÎ) ’Î1 r& x8θããô‰ tƒ š� tƒÌ“ôf u‹Ï9 t� ô_ r& $ tΒ 

™y)s‹øM| 9sΨo$ 4 (   ] ٤٦٤= ]  ٢٥: القصص  

) tΑ$s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& ÷β r& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰ ÷nÎ) ¢tL uΖ ö/$# È÷ tG≈ yδ #’ n?tã βr& ’ ÎΤ t�ã_ ù' s? zÍ_≈ yϑrO 8k yfÏm ( ÷βÎ*sù 

|M ôϑyϑø? r& # \� ô±tã ôÏϑsù x8Ï‰Ζ Ïã ( !$ tΒuρ ß‰ƒÍ‘é& ÷βr& ¨,ä©r& š�ø‹ n=tã 4 þ’ ÎΤ ß‰Éf tFy™ βÎ) u!$ x© ª!$# š∅ÏΒ 

#$9Á¢≈=ÎsÅt (    ] ٧٩٠= ]  ٢٧: القصص  

٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤=  ٧٩٠+  ٤٦٤  
  

$         $         $  
  .. ولننظر إىل الصورتني القرآنيتني التاليتني

) ƒt�ÌOè_Í ρuƒt�Ì̂ß ΒÏô u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z ( ρu#$_ôèy#ù&ã ‘u>bÉ ‘uÊÅ‹|$ (   ] ٢٤٩= ]  ٦: مرمي  

) %s$Αt u#ƒtGç7y &rω� ?è3s=kÏΝz #$9Ψ$̈Zš Or=n≈]y 9sŠu$Α5 ™yθÈƒw$ (   ] ١٨٨= ]  ١٠: مرمي  
٢٣×  ١٩=  ٤٣٧=  ١٨٨+  ٢٤٩  

أنَّ كلَّ صورة من هاتني الصورتني مكونة ) املعجزة ( يف النظرية األوىل وكنا قد رأينا 
  ..حرفاً ، كلُّ حرف يشري إىل سنة من عمر حيىي عليه السالم ) ٣٠(من 



 

 ) ƒt�ÌOè_Í ρuƒt�Ì̂ß ΒÏô u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z ( ρu#$_ôèy#ù&ã ‘u>bÉ ‘uÊÅ‹|$ (   =حرفاً ٣٠  

) %s$Αt u#ƒtGç7y &rω� ?è3s=kÏΝz #$9Ψ$̈Zš Or=n≈]y 9sŠu$Α5 ™yθÈƒw$ (   =حرفاً ٣٠  
$         $         $  

  ..ولننظر يف الصورتني القرآنيتني التاليتني 
) sπ−ƒ Íh‘èŒ ô tΒ $ oΨù= yϑym yìtΒ ?yθçΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ%x. # Y‰ö6 tã # Y‘θä3x© (  ] ٣: اإلسراء [   

) $ uΖù=yè y_ uρ … çµ tG−ƒÍh‘èŒ ç/ èφ tÏ%$t7 ø9$# (  ] ٧٧: الصافات [  
تبين أنّ موسى عليه السالم من ذُرية الذين حملُوا مع نوحٍ عليه السالم  اآليةُ األوىل.. 

 يف السفينة ..  ـتيقةَ نوحٍ فقط هي اليت بأنّ ذُري نبيواآليةُ الثانيةُ ت ..  وبتقـاطُعِ دالالت
ن أنجـبهم  هاتني اآليتني ، نرى أنّ موسى عليه السالم من ذُرية أبناٍء نوحٍ عليه السالم الذي

هذا التكاملُ يف املعىن والـدالالت بـني   .. قبل الطُّوفان ، والذين حملُوا معه يف السفينة 
  .. هاتني اآليتني الكرميتني ، نراه تكامالً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

) Œè‘hÍƒ−πs Βtô myϑy=ùΨo$ Βtìy Ρçθy? 4 )ÎΡµ̄ç… .x%χš ãt6ö‰Y# ©x3äθ‘Y# (  ]٢٢٣=  ] ٣: اء اإلسر  

) ρu_yèy=ùΖu$ Œè‘hÍƒ−Gtµç… φè/ç #$9ø7t$%Ït (  ] ١٣٨=  ] ٧٧: الصافات  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٣٨+  ٢٢٣  

$         $         $  
مسألة منها ، ينعكس  ولننظر إىل املسائل القرآنية التالية ، لنرى كيف أنّ تكامل كلِّ

  ..تعلّقاً مبعجزة إحدى الكُبر 
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) šÏ%©!$# tβθßϑãã ÷“tƒ öΝ ßγ̄Ρ r& (#θãΨ tΒ#u !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ y7 Î=ö6 s% 

tβρß‰ƒÌ� ãƒ βr& (#þθ ßϑx.$y⇔ tFtƒ ’ n<Î) ÏNθäó≈ ©Ü9$# ô‰ s%uρ (#ÿρ â�É∆ é& β r& (#ρã� àÿ õ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒÌ�ãƒ uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# β r& öΝ ßγ ¯=ÅÒãƒ 

Ê|=n≈ξK /tèÏ‹‰Y# (   ]٨٠٢= ]  ٦٠: نساء ال  



 

) óΟs9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©!$# Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (# þθ’ÿ ä. öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r& (#θßϑŠÏ% r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¢•9$# $ ¬Ηs>sù |= ÏGä. 

ãΝ Íκö� n=tã ãΑ$tFÉ) ø9$# # sŒÎ) ×,ƒÌ� sù öΝ åκ ÷]ÏiΒ tβöθ t±øƒs† }̈ $̈Ζ9 $# Ïπ u‹ô± y‚x. «! $# ÷ρ r& £‰ x©r& Zπu‹ ô±yz 4 (#θä9$s%uρ $oΨ −/ u‘ zΟ Ï9 

|M ö6 tGx. $ uΖøŠ n=tã tΑ$tFÉ) ø9$# Iωöθ s9 !$ oΨ s?ö� ¨zr& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 5=ƒÌ� s% 3 ö≅ è% ßì≈ tFtΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ×≅‹ Î=s% äοt� ÅzFψ$# uρ ×� ö� yz ÇyϑÏj9 

#$?¨+s’4 ρuωŸ ?èàô=nϑßθβt ùsGÏ‹ξ ̧(   ] ١٣٢٦= ]  ٧٧: النساء  
١١٢ × ١٩ = ٢١٢٨  = ١٣٢٦ + ٨٠٢  

$         $         $  
) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (# öθs9$yès? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™ §�9$# |M ÷ƒ r&u‘ tÉ) Ïÿ≈uΖ ßϑø9 $# tβρ‘‰ ÝÁtƒ 

ãtΖ�š ¹ß‰ßρŠY# (   ] ٣٩٣= ]  ٦١: النساء  

) !$ tΒuρ $ uΖù=y™ ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ �ωÎ) tí$sÜ ã‹Ï9 ÂχøŒÎ*Î/ «! $# 4 öθs9 uρ öΝ ßγ̄Ρ r& ŒÎ) (# þθßϑn=¤ß öΝ ßγ |¡àÿΡr& x8ρâ!$ y_ 

(#ρã� xÿ øótGó™$$ sù ©! $# t� xÿ øótGó™$# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™§�9$# (#ρß‰ỳ uθs9 ©! $# $\/#§θ s? $VϑŠÏm = ]  ٦٤: النساء [   ) ‘§
٦٩٠  

٣ × ١٩ × ١٩ = ١٠٨٣  = ٦٩٠ + ٣٩٣  
$         $         $  

) ρu&r9ø+s’ #${F9øθu#yy ρu&r{s‹x /Î�t&ù¨Ä &rzÅ‹µÏ †sgè�”νç…ÿ )Î9s‹øµÏ 4 (   ] ٢١٩= ]  ١٥٠: األعراف  

) ρu9sϑ£$ ™y3sM| ãt Β•θ›y #$9øótÒŸ=Ü &r{s‹x #${F9øθu#yy ( (   ] ٢١٨= ]  ١٥٤: األعراف  

٢٣ × ١٩ = ٤٣٧  = ٢١٨ + ٢١٩  
) $ ®RmQ uρ xÝÉ) ß™ þ_Îû öΝ ÍγƒÏ‰÷ƒ r& (# ÷ρr&u‘uρ öΝ ßγ̄Ρ r& ô‰ s% (#θ�=|Ê (#θä9$s% È⌡s9 öΝ ©9 $ oΨ ôϑymö� tƒ $ oΨš/ z’ ö� Ïÿ øótƒ uρ $ uΖ s9 

9sΖu6àθðs ̈ΒÏ∅š #$9ø‚y≈£Å�Îš (   ] ٤٧٦= ]  ١٤٩: األعراف  

) $£ϑs9 uρ |M s3y™ tã y›θ•Β Ü= ŸÒtó ø9$# x‹ s{r& yy# uθø9 F{$# ( ’ Îûuρ $ pκÉJ y‚ó¡èΣ “W‰èδ ×π uΗ÷qu‘uρ tÏ%©# Ïj9 

δèΝö 9Ï�t5hÍκÍΝö ƒt�öδy7çθβt (   ] ٤٧٤= ]  ١٥٤: األعراف  



 
٥٠ × ١٩ = ٥٠٩=  ٤٧٤ + ٤٧٦  

$         $         $  
) ö≅ è% ö≅ yδ ÏΒ / ä3Í← !%x.u� à° ̈Β (# äτy‰ ö7tƒ t,ù=sƒø:$# §Ν èO … çνß‰‹Ïè ãƒ 4 È≅ è% ª! $# (# äτy‰ö7 tƒ t, ù=sƒø:$# §Ν èO … çνß‰‹Ïèãƒ ( 
  ٤٣١= ]  ٣٤: يونس [   )

) ö≅ è% ö≅ yδ ÏΒ /ä3 Í←!%x. u�à°  ¨Β ü“Ï‰ öκu‰ ’ n<Î) Èd, ysø9 $# 4 È≅ è% ª! $# “Ï‰ öκu‰ Èd,ys ù=Ï9 3 (   ] ٣٥: يونس  [

 =٢٧٢  

٣٧ × ١٩ = ٧٠٣  = ٢٧٢ + ٤٣١   
$         $         $  

) ùsξŸ @n¡ó↔t=ùÇ Βt$ 9sŠø§} 9s7y /ÎµÏ æÏ=ùΝí ( (    ] ١٢١= ]  ٤٦: هود  

) ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’þ &rããθŒè /Î�š &rβ÷ &r™ó↔t=n�š Βt$ 9sŠø§} <Í’ /ÎµÏ ãÏ=ùΝÖ ( (  ] ٣١٨= ]  ٤٧: هود  
١٦ × ١٩ = ٣٠٤  = ١٨٣ + ١٢١  

$         $         $  
) tΑ$s% ×≅Í← !$s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ Ÿω (#θè=çGø) s? y# ß™θãƒ çνθà) ø9 r&uρ ’ Îû ÏM t6≈ uŠxî Éb=àf ø9$# çµôÜ É)tGù= tƒ âÙ÷è t/ Íοu‘$§‹¡¡9 $# 

)Îβ .äΨGçΟó ùs≈èÏ#Î,t (   ] ٤٩٩= ]  ١٠: يوسف  

) ùs=nϑ£$ Œsδy7çθ#( /ÎµÏ ρu&rdøΗuèãθþ#( &rβ †sgøèy=èθνç ûÎ’ îxŠu≈6tMÏ #$:øgè=bÉ 4 (   ] ٢٨٠= ]  ١٥: يوسف  

٤١ × ١٩ = ٧٧٩  = ٢٨٠ + ٤٩٩  
$         $         $  

) ρu%s$Αt 9ÏÿÏG÷Šu≈ΨÏµÏ #$_ôèy=èθ#( /ÎÒŸ≈èyJtκåΝö ûÎ’ ‘Ínt%;ÎλÏΝö (   ] ٢٢٩= ]  ٦٢: يوسف  

) ρu9sϑ£$ ùsGtsßθ#( ΒtFt≈èyγßΟó ρùy‰ßρ#( /ÎÒŸ≈èyFtγßΟó ‘âŠN̈ô )Î9s�öκÍΝö ( (   ] ٢٦٥= ]  ٦٥: يوسف  
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باط العبارة القرآنية مع وال نريد اإلطالة فاألمثلة أكثر من أن يحيط ا خملوق ، وارت
ال يحيط بنهاية حدوده إالّ  - وفق معيار معجزة إحدى الكُبر  - غريها يف كتاب اهللا تعاىل 

مة نة املسائل اليت تدخل هذه العبارة القرآنييف تصوير جوانبها يعلم علماً مطلقاً ماهي  ،
حوار أكثر من ( الكربى  وقد بينت يف كتاب املعجزة ..وهذا ال يكون إالّ هللا  تعاىل 

مئات األمثلة ، يف سياق استثمار هذه ) سلّم اخلالص ( ويف النظرية السادسة ) جريء 
 ..النظرية للدخول إىل أعماق دالالت النص القرآين 

أنّ  –من خالل األمثلة اليت رأيناها يف هذا الفصل ويف الفصل السابق  –إننا نرى 
صورة ة ألية  القيمة العدديهي  ] أو حىت كلمة سواء كانت مجلة أو آية أو سورة [قرآني

معيار تكامالت هذه الصورة مع الصور القرآنية  –من زاوية معجزة إحدى الكُبر  –
  .. اليت تتكامل معها هذه الصورة القرآنية يف املعىن والدالالت األخرى 

، باملقدار ذاته )  ١٩ (العدد فالقيمة العددية ألي صورة قرآنية تزيد عن مضاعفات 
، جماميع القيم العددية للصور القرآنية )  ١٩ (الذي تنقص فيه عن مضاعفات العدد 

  .. األخرى املكملة هلذه املسألة يف مسألة كاملة 



 
وما جيب أن نعلمه أنّ تصوراتنا البشرية الكتمال املسائل ، ولعدم اكتماهلا ، وحلدود 

يت تدخل فيها العبارة القرآنية ، أمر يتعلّق بإدراكنا لدالالت النصوص املسائل الكاملة ال
  .. القرآنية ، وبإدراكنا ملاهية هذه املسائل 

بة مسبقاً بقوالب مذهبية وتارخيية مسبقة لَوقَجنعل من تصوراتنا املُ ولذلك علينا أالَّ
ةً على ما حيمله كتاب اهللا تعاىل من أدلّةجالصنع ، ح  عن أي دجردركها بعقلٍ من ومعان

  ..عصبية فكرية أو مذهبية 
وعلى الرغم من أنَّ األمثلة اليت عرضناها يف هذا الفصل ويف الفصل السابق ، ليست 
أكثر مما يغرفه رأس اإلبرة من البحر ، مما حيمله القرآن الكرمي ملعجزة إحدى الكُبر ، فإنَّ ما 

ألن  - مهما كانت ديانام ومذاهبهم  - كفي الباحثني عن احلقيقة عرضناه من أمثلة ي
  ..يعيدوا تقييم إميام وتصورام جتاه القرآن الكرمي 

كافيةٌ لوضع الكافرين يف مفترق طرق  –كما يؤكّد اهللا تعاىل  –فهذه املعجزة هي 
 للذين أوتوا الكتاب ليختاروا اتجاههم حنو احلق ، أو االستمرار يف طريق الباطل ، وكافية

بإميام ،  يرتقوالريوا اليقني بأم أعينهم ، وليرتعوا الريب من قلوم ، وكافيةٌ للمؤمنني ألن 
وحيرقوا أشواك الشك يف تصورام جتاه كتاب اهللا تعاىل ، وكافيةٌ ألن تكون ذكرى 

ألنها املعجزة اخلالدة اليت  كلُّ ذلك..للبشرية مجعاء كي تسري يف صراط اهللا تعاىل املستقيم 
  ) ..إحدى الكُبر ( مساها اهللا تعاىل 
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بأجبدية قرآنية خالصة ، ومبعيارٍ قرآينٍّ خالصٍ هو معجزة إحدى الكُبر ، رأينا يف 
الفصلني السابقني معجزةً ظاهرها رياضي ، وحقيقتها روح من أمر اهللا تعاىل ، تتجلّى 

  ..عظمةً يف مطلق الصياغة القرآنية 
مي من معجزة إحدى الكُبر ، فلهذه املعجزة وما رأيناه ليس كلَّ ما حيمله القرآن الكر

مفاتيح أُخرى ال حييط ا إالّ اهللا تعاىل ، وقد رأينا يف النظرية الرابعة مفتاحاً من هذه 
  ..املفاتيح ، هو جمموع ورود األمساء القرآنية 

ر ذا اجلانب من معجزة إحدى الكُب قرآنية ليست مفتاحاً خاصاً فقطوهذه األجبدية ال
، إنما هي مفتاح هلذا اجلانب من هذه املعجزة ، وملعجزات أخرى ال يعلم حدودها إالّ اهللا 

ال  –غري هذه األجبدية القرآنية  –ويف الوقت ذاته هناك مفاتيح قرآنية أخرى .. تعاىل 
كان فدالالت النص القرآين ومعانيه ومعجزاته ال تنضب حىت لو .. يحيط ا إالّ اهللا تعاىل 

  ..البحر مداداً لكتابة هذه املعجزات واملعاين والدالالت 
) ≅ è% öθ©9 tβ%x. ã�ós t7 ø9$# #YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’În1 u‘ y‰Ïÿ uΖ s9 ã�ós t6ø9 $# Ÿ≅ö7 s% β r& y‰ xÿΖs? àM≈yϑÎ= x. ’ În1u‘ öθ s9 uρ 

$ uΖ÷∞ Å_ Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ #YŠ y‰tΒ (   ] ١٠٩: الكهف [   

بأنه قولُ اهللا تعاىل ، وتبيانٌ لكلِّ شيٍء ، يدرك حقيقة  ومن يدرك حقيقة القرآن الكرمي
يف املاضي ، األشياء األمور وفكلُّ  ..ه ومعجزات هعدم اية دالالت النص القرآين ومعاني

  .. واحلاضر واملستقبل ، يف الدنيا واآلخرة ، حيمل هلا القرآن الكرمي هلا تبياناً



 

) $ uΖ ø9̈“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« “Y‰èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“ u�ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (   ]
  ] ٨٩: النحل 

وهذا يقتضي أن تكون للنص القرآينِّ مفاتيح ومعايري ال يحيط ا إالّ من يحيط جبميع 
  ..األشياء يف هذا الكون ، وهو اهللا تعاىل 
كرمي ، هي اليت تميزه ليس عن قول البشر فحسب هذه املاهية اليت يتصف ا القرآن ال

ولذلك فالذين حيسبون القرآن الكرمي جمرد  ..، وإنما أيضاً عن الكتب السماوية اُألخرى 
نص ال حيمل من األدلّة والرباهني إالّ يف ظاهر إدراكنا ألحكامه الشرعية ، يتعامون عن 

دالالت النص القرآين  - يف أنفسهم  -يسجنون نور احلق الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل ، و
  ..وبراهينه وأدلّته ، ضمن إطار إدراكهم احملدود 

باتجاه جانبٍ إعجازي آخر ، ومبفتاح  -يف هذا الفصل  - وسنبحر إن شاء اهللا تعاىل 
نا وعرب األجبدية القرآنية ذاا اليت دخلنا من خالهلا إىل معجزة إحدى الكُبر ، لنرى بأم أعين

برهان رياضي ، كيف أنَّ دالالت النص القرآين وبراهينه ال تنتهي ، وأننا مبقدار ما نبحث 
  ..عن هذه الرباهني يف كتاب اهللا تعاىل ، مبقدار ما نرى من هذه الرباهني واألدلّة 

ط جماميع القيم العددية حلروف الصور القرآنية تتقارب وتتباعد وفق معايري ترتب إنَّ
بالرباهني واألدلّة واملعاين اليت حتملها هذه الصور ، يف الوقت الذي ترتبط فيه مع معايري 

  ..معيار معجزة إحدى الكُبر  -كما رأينا  - أُخرى ال يحيط ا إالّ اهللا تعاىل ، ومنها 
ومن هذه املعايري معيار تساوي جماميع القيم العددية حلروف الصور القرآنية ، وهو 

ويف هذا .. ر إعجازي ، يتعلّق بتوازن الدالالت واملعاين اليت حتملها هذه الصور معيا
هذا البعد اإلعجازي يف كتاب اهللا تعاىل ، من خالل  -إن شاء اهللا تعاىل  -الفصل سنرى 

 ة حلروفها ، لنرى بأُماميع القيم العددي ة املتساوية متاماً بالنسبةعرض بعض الصور القرآني
ا كيف أنّ هذه التوازنات يف جماميع القيم العددية ، هي انعكاس لتوازن الدالالت أعينن

  ..واملعاين اليت حتملها هذه الصور القرآنية فيما بينها 



 
نّ تصوراتنا البشرية احملدودة إيف عرضنا ملعجزة إحدى الكُبر ،  - وبرهنا  -وكما قلنا 

ع القيم العددية للصور القرآنية من تعلّقٍ مبعجزة ليست معياراً وحجةً على ما حتمله جمامي
إحدى الكُبر ، نقول هنا أيضاً ، إنَّ تصوراتنا احملدودة ليست حجةً على ارتباط جماميع 

  ..القيم العددية للصور القرآنية بالتوازنات التامة يف هذا البعد اإلعجازي 
 هذا الفصل ، على الرغم من أنها يف - إن شاء اهللا تعاىل  - فاألمثلة اليت سنعرضها 

عند  –ليست أكثر من نقطة يف حبر التوازنات اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، هي كافيةٌ 
 ، للربهنة على أنّ توازنات جماميع القيم العددية حلروف الصور القرآنية –أُويل األلباب 

  .. هذه الصور الدالالت والرباهني اليت حتملهاروح  اتهي انعكاس لتوازن
  –ولنبحر اآلن مع برهان هذا الوجه اإلعجازي ، لنرى كيف أنّ سوية اإلميان واليقني 

  ..ترتفع مع كلِّ مثالٍ نراه يف برهاننا هذا  –عند أويل األلباب 
، أنّ كلمة الروح ومشتقّاا يف كتاب اهللا تعاىل ) القدر ( لقد رأينا يف النظرية الثانية 

اهللا تعاىل واملدد منه جلّ وعال ، وبالتايل التعلّق بصفات اهللا تعاىل ، وال  تعين القرىب من
.. عن األحياء ) جسدياً ( سر احلياة الذي يميز املوتى  –مهم ظكما يتصور مع –تعين 

 هذه احلقيقة ، تصدقها معجزة إحدى الكُبر ، عرب تكامل دالالت النص القرآين التايل
  ..عرضنا ملعجزة إحدى الكُبر الذي رأيناه يف 
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¡š�tΡθè=t↔ó ( فالعبارة القرآنية o„ uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9$# ô ÏΒ Ì�øΒr& ’ În1 u‘ (  تدخل يف مسألة
تتمحور مبجملها حول القرآن الكرمي ، فالقرآن  تالية هلا مباشرة ، كاملة مع عبارات قرآنية

  .. روح من أمره جلّ وعال  – تعاىل كما يؤكّد اهللا –الكرمي 
هذه احلقيقة نراها عرب عمقٍ إعجازي آخر ، هو عمق توازن القيم العددية ، الذي 

لننظر إىل الصور القرآنية التالية لنرى كيف أنّ توازن .. يعكس توازن الدالالت واملعاين 
  ..احدة القيم العددية حلروفها ، نتيجةٌ لتوازن دالالا يف مسألة و

) )ÎΡ$̄ Υwtøß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.ø�t ρu)ÎΡ$̄ 9sµç… :mtp≈ÿÏàÝθβt (  ] ١٨٨=  ] ٩: احلجر   

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (  ] ١٨٨=  ] ٨٥: اإلسراء   

) )ÎΡ$̄ _yèy=ùΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/Î‹|$ 9©èy=6̄àΝö ?sè÷)É=èθχš (  ]١٨٨=  ] ٣: لزخرف ا   

yϑ¯Ρ$ (: وهذا الروح مَأل اُهللا تعاىل به نفس عيسى عليه السالم مائة باملائة  Î) ßxŠÅ¡ yϑø9$# 

|¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó�tΒ Ú^θÞ™ u‘ «! $# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( (  ] ١٧١: النساء [ 

!» ‘Ú^θÞ™u (يةَ  ، ولذلك نرى أنّ العبارةَ القرآن $# ÿ… çµçFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$yγ9 s)ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( 
واملصورة حلقيقة املسيح عيسى ابن مرمي ، نراها تتوازن مع أي من العبارات السابقة اليت  )

  .. تصور ترتيلَ القرآن الكرمي كروحٍ من عند اِهللا تعاىل 
) ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç (  (  =١٨٨  



 

™Ú^θÞ (: وهذه العبارةُ القرآنية  u‘ «!$# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2uρ !$yγ9 s) ø9r& 4’ n<Î) zΝtƒ ó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ ( (  ،
 رصوةَ املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم ، واليت تتوازنُ مع  –كما نرى  –واليت تماهي

العبارات القرآنية املُصورةُ لجوهرِ الذكرِ والروحِ الذي نزله اهللا تعاىل يف كتابٍ امسه القرآن 
مع جوهر تبشري املالئكة ملرمي عليها  –أيضاً  –هذه العبارة القرآنية نراها تتوازن .. الكرمي 
øŒÎ) ÏM (: السالم  s9$s% èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8ç� Åe³u; ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã 

ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ $YγŠÅ_ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ $#uρ zÏΒuρ tÎ/ §� s)ßϑø9 فماهيةُ ..  ] ٤٥: آل عمران [  ) #$

7πyϑÎ=s3Î/ çµ (: البشرى تصورها العبارةُ القرآنيةُ  ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™ $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ ( ..  

) ‘u™Þθ^Ú #$!« ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz ρu‘âρyÓ ΒiÏΖ÷µç ( (  =١٨٨  

) /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =١٨٨  
آنيتان وجوهر الكلمة اليت جعلَ منها عيسى عليه السالم ، تصورها لنا العبارتان القر.. 

 :) ÿ… 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 (  ..  ِمـيالق ولذلك نرى أنّ جمموع
العددية لحروف هاتني العبارتني ، يساوي تماماً جمموع القيمِ العددية حلـروف العبـارة   

çµ (: القرآنية  ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ö� tΒ (  لنا صفةَ عيسى عليه السالم رصواليت ت ،
  ..وماهيةَ جعله من كلمة اهللا تعاىل 
) ρu2Ÿ=ÎϑyFçµç…ÿ &r9ø)s9γy$! )Î<n’4 Βt�óƒtΝz (  =٩٦  

) /Î3s=Îϑyπ7 ΒiÏΖ÷µç (  =٤٦  
١٤٢=  ٤٦+  ٩٦  

) #$™óϑßµç #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =١٤٢  
يسى عليه السالم بالروح مائة باملائة ، حيث أيده اهللا تعـاىل دائمـاً   وامتالُء نفسِ ع.. 

وبشكلٍ كاملٍ بروح القدس ، يقتضي أنَّ كُلَّ ما ينطق به عليه السالم هو من كتـابِ اِهللا  



 
سبحانه وتعاىل الذي آتاه إياه يف اللحظة اليت نفخه كروحٍ يف مرمي عليها السالم ، وبالتايل 

وهـذا مـا   .. يل عليه السالم عليه ، فكلُّ ما ينطق به هو من اإلجنيل ال داعي لرتول جرب
 (: يتجلّى يف تساوي القيم العددية ما بني الكلمات  |¤Š Ïã (  ،) yρ ”�9 $# (  ،) Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# 

( ..  
) ãÏŠ¤| (  =) #$9�”ρy (  =) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (   =٣٤   

$         $         $  
الت واملعاين بني اآليتني التاليتني ، وانعكاس هذا التوازن ولننظر إىل التوازن يف الدال

  ..توازناً يف القيم العددية حلروفهما 
) ρu%s$9äθ#( ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ï“ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ #$!%eÏ.ø�ã )ÎΡ¨7y 9sϑyfôΖãθβ× (  ] ٢١٩=  ] ٦: احلجر    

) ùs‹x2eÅ�ö ùsϑy$! &rΡM| /ÎΖÏè÷ϑyMÏ ‘u/nÎ7y /Î3s%δÏ9 ρuωŸ ΧxgøΖãθβA (  ] ٢١٩=  ] ٢٩: الطور    
تدخل يف مسألة كاملة  ) ٢٩: الطور (  لقد رأينا يف الفصل الثاين كيف أنّ اآلية الثانية

، وها هي تدخل اآلن يف ) سورة الطور ( من السورة ذاا ) ٤٦(وتنتهي باآلية  اتبدأ 
   ..معادلة توازن كما نرى وفق معيارٍ آخر 

دأ يب يف معادلة توازن مع آية من النص املتكامل الذي رأيناه ، والذي وتدخل أيضاً.. 
وتوازن املعىن ..  )سورة الطور ( من السورة ذاا ) ٤٦(نتهي باآلية يذه اآلية و

  ..والدالالت بني هذه اآليات واضح جلي 
) &rΠ÷ ƒã�Ìƒ‰ßρβt .xŠø‰Y# ( ùs$$!©%Ït .xÿx�ãρ#( φè/ç #$9øϑy3Å‹‰ßρβt (  ] ٢١٩=  ] ٤٢: الطور   

$         $         $  
ولننظر إىل التوازن التام يف الدالالت واملعاين بني اآليتني التاليتني ، وانعكاس هذا 

  ..التوازن توازناً بني جمموعي القيم العددية حلروفهما 
) $ tΒ šχ%x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 šÏ%©! $# uρ (#þθ ãΖ tΒ#u βr& (#ρã� Ïÿøó tGó¡o„ tÅ2Î� ô³ßϑù=Ï9 öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 ’Í<'ρ é& 

%è�ö1n†2 ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ ?s7ẗš ;mλçΝö &rΞ¨κåΝö &r¹ôsy≈=Ü #$:øgpsÅŠΟÉ (  ] ٥١٩=  ] ١١٣: التوبة   



 

) $ tΒuρ šχ%x. â‘$xÿ øóÏGó™ $# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ÏµŠÎ/ L{ �ωÎ) tã ;οy‰ Ïã öθ̈Β !$yδ y‰ tã uρ çν$−ƒÎ) $£ϑn=sù ẗ t7 s? ÿ… ã&s! … çµ̄Ρ r& 

ãt‰ßρA !° ?s9y�§&r ΒÏΖ÷µç 4 )Îβ ̈)Î/ö�t≡δÏŠΟz {Vρ≡̈νî my=ÎŠΟÒ (  ] ٥١٩=  ] ١١٤: التوبة   
وهاتان اآليتان املتوازنتان تدخالن مع اآلية الكرمية التالية هلما مباشرة يف مسألة كاملة ، 

  ..وبالتايل مرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر 
) $ tΒ šχ%x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 šÏ%©! $# uρ (#þθ ãΖ tΒ#u βr& (#ρã� Ïÿøó tGó¡o„ tÅ2Î� ô³ßϑù=Ï9 öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 ’Í<'ρ é& 

%è�ö1n†2 ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ ?s7ẗš ;mλçΝö &rΞ¨κåΝö &r¹ôsy≈=Ü #$:øgpsÅŠΟÉ (  ] ٥١٩=  ] ١١٣: التوبة   

) $ tΒuρ šχ%x. â‘$xÿ øóÏGó™ $# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ÏµŠÎ/ L{ �ωÎ) tã ;οy‰ Ïã öθ̈Β !$yδ y‰ tã uρ çν$−ƒÎ) $£ϑn=sù ẗ t7 s? ÿ… ã&s! … çµ̄Ρ r& 

ãt‰ßρA !° ?s9y�§&r ΒÏΖ÷µç 4 )Îβ ̈)Î/ö�t≡δÏŠΟz {Vρ≡̈νî my=ÎŠΟÒ (  ] ٥١٩=  ] ١١٤: التوبة   

 ) $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9 $ JΒöθs% y‰ ÷èt/ øŒÎ) öΝ ßγ1y‰ yδ 4®Lym šÎi t7ãƒ Ο ßγs9 $ ¨Β šχθà) −Gtƒ 4 
)Îβ¨ #$!© /Î3ä≅eÈ «xó> æt=ÎŠΟí (  ] ٣٨٧=  ] ١٥١: التوبة   

٧٥×  ١٩=  ١٤٢٥=   ٣٨٧+  ٥١٩+  ٥١٩   
واآليةُ الوسطى من هذه اآليات الثالث نراها مكونةً من قسـمني ، قسـمها األولُ   .. 

  يف مسـألة الثالثة اآلية لُ معها الثاين يدخسملة ، وقكام اُألوىل يف مسألة لُ مع اآليةيدخ
بني هذين القسمني ، وبالتايل بني هاتني املسألتني ، نراه واضـحاً  واحلد الفاصلُ .. كاملة 

  .. جلياً يف ظاهرِ الصياغة اللغوية هلذا النص القرآين 
) $ tΒ šχ%x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 šÏ%©! $# uρ (#þθ ãΖ tΒ#u βr& (#ρã� Ïÿøó tGó¡o„ tÅ2Î� ô³ßϑù=Ï9 öθ s9 uρ (# þθçΡ%Ÿ2 ’Í<'ρ é& 

2† n1ö� è% .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š̈t7 s? öΝ çλm; öΝåκ ¨Ξr& Ü=≈ ysô¹ r& ÉΟŠÅs pgø:$# ∩⊇⊇⊂∪ $tΒuρ šχ%x. â‘$xÿ øóÏGó™$# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) 

{L/ÎŠµÏ )Îω� ãt Β¨θöãÏ‰yο; ρuãt‰yδy$! )Îƒ−$νç (  =٤٢×  ١٩=  ٧٩٨    



 

) $ £ϑn=sù ẗ t7s? ÿ… ã&s! … çµ̄Ρ r& Aρß‰ tã °! r&§� y9s? çµ÷Ζ ÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t� ö/Î) îν≡̈ρ V{ ÒΟŠÎ=ym ∩⊇⊇⊆∪ $tΒuρ šχ%Ÿ2 ª! $# 

¨≅ ÅÒã‹ Ï9 $JΒöθ s% y‰ ÷è t/ øŒÎ) öΝßγ1y‰ yδ 4®L ym š Îit7ãƒ Ο ßγs9 $̈Β šχθà) −Gtƒ 4 ¨β Î) ©! $# Èe≅ ä3Î/ > óx« íΟŠÎ=tæ ( 
 =٣٣×  ١٩=  ٦٢٧    

$         $         $  
من جهة  ولننظر إىل التوازن التام بني الصورتني القرآنيتني التاليتني ، ما بني قول فرعون

، وانعكاس هذا التوازن يف تساوي جمموعي من جهة أُخرى موسى عليه السالم قول و ،
  ..القيم العددية حلرويف هاتني الصورتني 

) tΑ$s% óΟ s9 r& y7 În/ t� çΡ $uΖŠÏù #Y‰‹ Ï9uρ |M ÷W Î6s9 uρ $ uΖŠÏù ôÏΒ x8Ì� çΗéå tÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |Mù= yèsùuρ y7 tG n=÷è sù ÉL©9 $# 

ùsèy=ùM| ρu&rΡM| ΒÏ∅š #$9ø3s≈ÿÏ�Íš (  ] ٤٦٩=  ] ١٩ – ١٨: الشعراء  

) tΑ$s% !$yγ çFù=yè sù #]Œ Î) O$ tΡ r&uρ z ÏΒ t,Îk!!$ �Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßN ö‘t� xÿ sù öΝä3Ζ ÏΒ $£ϑ s9 öΝ ä3çFøÿ Åz |= yδ uθsù ’Í< ’ În1 u‘ 

mã3õϑV$ ρu_yèy=n_Í ΒÏz #$9øϑß�ö™y=Ît (  ] ٤٦٩=  ] ٢١ – ٢٠: الشعراء  
$         $         $  

 ولننظر إىل الصورتني التاليتني يف سورة النمل ، اللتني تصوران لنا العرض الذي قُدم
عفريت من اجلن ، ومن قبل الذي عنده علم من الكتاب ، لسليمان عليه السالم من قبل 

ل اإلتيان بعرش ملكة سبأ ، لنرى بأم أعيننا انعكاس التوازن يف الدالالت يف تساوي من أج
  ..جمموع القيم العددية حلروف هاتني الصورتني 

) tΑ$s% ×MƒÌ� øÿ Ïã zÏiΒ ÇdÉfø9 $# O$ tΡ r& y7‹Ï?#u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6 s% β r& tΠθà) s? ÏΒ y7 ÏΒ$s) ¨Β ( ’ ÎoΤÎ) uρ Ïµ ø‹n=tã ;“Èθs) s9 

&rΒÏ× (  ]٣٣٤=  ] ٣٩: لنمل ا    

) 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 (  ]

    ٣٣٤=  ] ٤٠: النمل 
هي جزٌء من آية كرمية ) عرض الذي عنده علم من الكتاب ( والصورة القرآنية الثانية 

  .. يف جميء عرش ملكة سبأ ، وبالتايل مرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر تصور مسألة كاملة



 

) tΑ$s% “Ï%©!$# … çνy‰ΖÏã ÒΟ ù=Ïæ zÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# O$ tΡ r& y7‹ Ï?#u Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% βr& £‰s? ö� tƒ y7 ø‹s9 Î) y7 èùö� sÛ 4 $£ϑn=sù 

çν# u u‘ # …�É) tGó¡ãΒ …çν y‰ΖÏã tΑ$s% #x‹≈ yδ  ÏΒ È≅ ôÒ sù ’ În1 u‘ þ’ÎΤ uθ è=ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô©r&u ÷Πr& ã� àÿø. r& (  tΒuρ t� s3x© $ yϑ¯ΡÎ*sù 

„o±ô3ä�ã 9ÏΖuÿø¡ÅµÏ ( ρuΒt .xÿx�t ùs*Îβ ̈‘u1nÎ’ îx_Í@ .x�ÌqΛ× (  ] ٥٢×  ١٩=  ٩٨٨=  ] ٤٠: النمل    
$         $         $  

وي ولننظر إىل التوازن التام بني الصورتني القرآنيتني التاليتني ، وانعكاس ذلك يف تسا
  ..جمموع القيم العددية حلروف هاتني الصورتني 

) !$uΖ øŠym ÷ρ r&uρ #’ n<Î) ÏdΘé& # y›θãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊö‘r& ( # sŒÎ*sù ÏM øÿÅz Ïµø‹ n=tã ÏµŠÉ) ø9 r' sù † Îû ÉdΟ uŠø9 $# Ÿωuρ ’ Îû$sƒrB 

ρuωŸ Brtø“tΤÎ’þ (  (  ] ٤٤١=  ] ٧: القصص  
) ÿ…çµ sÜs) tGø9 $$ sù ãΑ#u šχöθ tã ö�Ïù tβθà6u‹ Ï9 óΟ ßγs9 # xρß‰ tã $ºΡ t“ym uρ 3 �χÎ) šχöθtã ö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ 

ρu_ãΖãθŠyδèϑy$ 2Ÿ$Ρçθ#( zy≈ÜÏ↔Ïš (  ] ٤٤١=  ] ٨: القصص  
ولو نظرنا إىل الصورة القرآنية الثانية لرأيناها مكونة من صورتني كلٌّ منهما تتوازن مع 

  ) ..سورة القصص ( صورة أخرى يف السورة ذاا 
) ùs$$9øGt)sÜsµç…ÿ u#Αã ùÏ�öãtθöχš 9Ï‹u6àθβt 9sγßΟó ãt‰ßρx# ρumy“tΡº$ 3 (  =٢٤٢  
) y“ Ì�çΡ uρ šχöθtã ö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑèδ yŠθãΖ ã_ uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρâ‘x‹ øts† (   ] القصص :

٢٤٢=  ] ٦  

) )Îχ� ùÏ�öãtθöχš ρuδy≈ϑy≈z ρu_ãΖãθŠyδèϑy$ 2Ÿ$Ρçθ#( zy≈ÜÏ↔Ïš (  =١٩٩  

) ùs7tÇÝ�uNô /ÎµÏ ãt _ãΖã=5 ρuδèΝö ωŸ „o±ôèã�ãρχš (   ] ١٩٩=  ] ١١: القصص  

  ..ويف السورة ذاا ، والقصة ذاا نرى التوازنات التالية 
) &rβ÷ &r‘öÊÅèÏ‹µÏ ( (  ] ٦١=  ] ٧: القصص  
) )ÎΡ¯$ ‘u#!Š–ρνç )Î9s‹ø7Å (  ] ٦١=  ] ٧: القصص  



 

) * ρumy�§ΒøΨo$ ãt=n‹øµÏ #$9øϑy�t#ÊÅìy (  ]١١٧=  ] ١٢: لقصص ا  
) ρu9ÏGtè÷=nΟz &rχ� ρuãô‰y #$!« myY? (  ]  ١١٧=  ] ١٣: القصص  
) ρu%s$9sMÏ #$Βø�t&rNß ùÏ�öãtθöχš %è�§Nß ãt÷& <kÍ’ ρu9s7y ( (  ] ١٧٨=  ] ٩: القصص  
) ùs*ÎŒs# zÅÿøMÏ ãt=n‹øµÏ ùs'r9ø)ÉŠµÏ ûÎ† #$9øŠuΟdÉ (  ] ١٧٨=  ] ٧: القصص  
) %è�§Nß ãt÷& <kÍ’ ρu9s7y ( (  ] ٧٩=  ] ٩: القصص  
) ùs�tŠyŠ÷Ρt≈µç )Î<n’# &éΒiÏµÏ (   ] ٧٩=  ] ١٣: القصص  

$         $         $  
ولننظر إىل توازن املعىن والدالالت بني املسألتني التاليتني ، وانعكاس ذلك يف توازن 

  ..القيم العددية بينهما 
) u� y9õ3 tFó™$# uρ uθ èδ …çνßŠθãΖ ã_uρ †Îû ÇÚ ö‘F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ys ø9$# (#þθ ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ̄Ρ r& $ uΖøŠ s9Î) Ÿω šχθãèy_ ö� ãƒ 

∩⊂∪ çµ≈ tΡ õ‹yzr' sù … çνyŠθãΖã_ uρ öΝ ßγ≈ tΡõ‹ t6uΖ sù ’ Îû ÉdΟ uŠø9 $# ( ö� ÝàΡ $$sù y# ø‹ x. šχ%Ÿ2 èπ t7 É)≈tã šÏϑÎ=≈©à9 $# ( 
  ٤١×  ١٩=  ٧٧٩=  ] ٤٠ – ٣٩: القصص [ 

) ùÏ�öãtθöχ (  =٤١  
) tΑ$s% ãβ öθtã ö� Ïù !$ tΒ öΝ ä3ƒÍ‘é& �ω Î) !$ tΒ 3“ u‘r& !$tΒuρ ö/ä3ƒÏ‰÷δ r& �ω Î) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$x©§�9  ] ٢٩: غافر [  ) #$

 =٢٥٠   
) tΑ$s%uρ ü” Ï%©!$# š∅ tΒ#u ÉΘöθ s)≈tƒ Èβθãè Î7̈? $# öΝ à2Ï‰ ÷δ r& Ÿ≅‹Î6 y™ ÏŠ$x©§�9 $# ∩⊂∇∪ ÉΘöθ s)≈ tƒ $ yϑ¯ΡÎ) 

δy≈‹ÉνÍ #$9øsy‹uθ4οä #$9‰‘Ρ÷‹u$ ΒtFt≈ìÓ ρu)Îβ¨ #$ψFzÅ�tοn δÏ‘} Šy#‘â #$9ø)s�t#‘Í (  ] ٥٢٩=  ] ٣٩  – ٣٨: غافر  
٤١×  ١٩=  ٧٧٩ = ٥٢٩+  ٢٥٠  

) ùÏ�öãtθöχ (  =٤١  



 

�u ( ويف املسألة األوىل نرى أنَّ جوهر استكبار فرعون وجنوده y9õ3tF ó™$# uρ uθèδ … çνßŠθãΖã_ uρ ( 
#) ( ، أنهم ظنوا عدم رجوعهم إىل اهللا سبحانه وتعاىل þθ‘Ζ sß uρ öΝßγ ¯Ρ r& $ uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãè y_ö� ãƒ ( 

  .. هذا ما نقرؤه من هاتني العبارتني ، وهذا ما نراه يف توازن قيمتيهما العددية .. 
) ρu#$™óFt3õ9y�u δèθu ρu_ãΖãθŠßνç… (  =١٢٦  
) ρußsΖ‘θþ#( &rΡγ̄ßΝö )Î9sŠøΖu$ ωŸ ƒã�ö_yèãθχš (  =١٢٦  

يف القيم العددية ، نراه ما بني املسألتني وتوازن املعىن والدالالت حيث ينعكس توازناً 
  ..التاليتني 
) tΑ$s% ÈÍ. s! |N õ‹ sƒªB$# $·γ≈ s9 Î) “Î�ö� xî y7 ¨Ζ n=yèô_ V{ zÏΒ šÏΡθàf ó¡yϑø9 =  ] ٢٩: الشعراء [  ) #$
٢٦٠  
) tΑ$s%uρ ãβöθ tã ö� Ïù $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ _| yϑø9 $# $ tΒ àM ôϑÎ=tã Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ”Î� ö� xî (  ] ٣٨: القصص [  =
٢٠٨  
) tΑ$s% ãβöθ tã ö� Ïù !$ tΒ öΝ ä3ƒÍ‘é& �ω Î) !$ tΒ 3“u‘r& !$ tΒuρ ö/ ä3ƒÏ‰ ÷δ r& �ω Î) Ÿ≅‹ Î6y™ ÏŠ$x©§�9$# (  ] ٢٩: غافر [ 

 =٢٥٠   
) z>¤‹ s3sù 4|Âtã uρ ∩⊄⊇∪ §ΝèO t� t/ ÷Šr& 4 të ó¡o„ ∩⊄⊄∪ u� |³ys sù 3“yŠ$oΨ sù ∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù O$ tΡ r& ãΝä3 š/u‘ 4’ n? ôãF{$# 

  ٣٦٥=  ] ٢٤ – ٢١: النازعـات [  )
٣×  ١٩×  ١٩=  ١٠٨٣ = ٣٦٥+  ٢٥٠+  ٢٠٨+  ٢٦٠  

) tΑ$s% _| yϑø9 $# ÏΒ ÏΘöθ s% tβöθ tã ö� Ïù �χÎ) # x‹≈ yδ í�Ås≈ |¡s9 ×ΛÎ=tæ ∩⊇⊃∪ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& /ä3 y_Ì� øƒä† ôÏiΒ 

&r‘öÊÅ3äΝö ( ùsϑy$Œs# ?s'ù∆ß�âρβt (  ] ٤٢٢=  ] ١١٠ – ١٠٩: األعراف  



 

) tΑ$s%uρ _| pRùQ $# ÏΒ ÏΘöθ s% tβöθ tã ö� Ïù â‘x‹s? r& 4y›θãΒ …çµ tΒöθs%uρ (#ρß‰ Å¡øÿã‹ Ï9 ’Îû ÇÚ ö‘F{$# x8u‘ x‹tƒ uρ 

š� tFyγ Ï9#u uρ 4 tΑ$s% ã≅ÏnG s)ãΖ y™ öΝ èδ u !$uΖ ö/ r& Ä÷∏ tGó¡nΣuρ öΝ èδ u !$|¡ÏΡ $̄Ρ Î) uρ óΟ ßγ s%öθsù šχρã� Îγ≈ s% (   ]

  ٦٦١=  ] ١٢٧: األعراف 
٣×  ١٩×  ١٩=  ١٠٨٣ = ٦٦١+  ٤٢٢  

يوازي ة األوىل نرى جتلّي املعصية واالستكبار والكفر عند فرعون ، وهذا ففي املسأل.. 
ولذلك نرى كيف .. فرعون ، حيث تصور ذلك املسألةُ الثانية  جتلّي هذه األمور عند ملئ

  ..أنَّ القيمة العددية لكلٍّ منهما مساوية للقيمة العددية لُألخرى 
  ..لعددية بني املسألتني التاليتني وهذا ما نراه أيضاً يف توازن القيم ا

) (#θç7 Î=äósù y7 Ï9$uΖ èδ (#θç7 n=s)Ρ$# uρ tÌ� Éó≈ |¹ ∩⊇⊇∪ u’ Å+ ø9 é&uρ äοt� ys ¡¡9 $# tÏ‰ Éf≈ y™ ∩⊇⊄⊃∪ (#þθ ä9$s% $̈Ζ tΒ# u Éb> t� Î/ 

#$9øèy≈>sΗÏt ∪⊇⊄⊇∩  ‘u>bÉ Βãθ›y4 ρuδy≈�ãρβt (  ] ٤٨٢=  ] ١٢٢ -   ١١٩: األعراف  
) tΑ$s% 4y›θãΒ ÏµÏΒöθs) Ï9 (#θãΨ‹ ÏètGó™$# «! $$ Î/ (#ÿρ ç� É9ô¹ $#uρ ( �χÎ) uÚö‘F{$# ¬! $ yγèO Í‘θãƒ tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ 

ãÏ6t$ŠÏνÍ ( ρu#$9øèy≈)É7tπè 9Ï=ùϑßF−)Éš (  ] ٤٨٢=  ] ١٢٨:  األعراف  
فانتصار موسى عليه السالم باحلجة والربهان ، يوازي طلبه من قومه بأن يصربوا ، 

  ..نّ األرض يورِثُها اُهللا تعاىل من يشاُء من عباده وإبالغَهم أ
$         $         $  

  ..ولننظر إىل التوازن التام بني الصور الثالث التالية يف ثالث آيات متتاليات 
) %è≅È #$™óJtκö“Ìâρÿ#( )Îχ� #$!© Χèƒø�ÍlÓ Β$̈ Brtø‹x‘âρχš (   ] ٢١٥= ]  ٦٤: التوبة  

) %è≅ö &r/Î$$!« ρuu#ƒt≈GÏµÏ ρu‘u™ßθ!Î&Ï .äΨFçΟó @n¡óJtκö“Ìâρχš (   ] ٢١٥= ]  ٦٥: التوبة  

) )Îβ Ρè̄÷#ß ãt Ûs$!←Íÿxπ7 ΒiÏΖ3äΝö Ρçèy‹jÉ>ó Ûs$!←ÍÿxπO (    ] ٢١٥= ]  ٦٦: التوبة  

والصورة الثالثة مع اية اآلية الكرمية اليت تنتمي إليها ، تتوازن مع صورة من اآلية 
  .. ات الثالث اليت حتتوي الصور املتوازنة اليت رأيناهاالسابقة مباشرة لآلي



 

) öΝ s9r& (#þθ ßϑn=÷ètƒ … çµ̄Ρ r& tΒ ÏŠÏŠ$ptä† ©! $# … ã&s!θß™u‘uρ �χr' sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ζyγ y_ # V$Î#≈yz $pκ� Ïù 4 (   ]

  ٣٠٣= ]   ٦٣: التوبة 

) β Î) ß# ÷è̄Ρ tã 7π xÿÍ← !$sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ó> Éj‹ yèçΡ Oπxÿ Í←!$ sÛ öΝåκ ¨Ξr' Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šÏΒÌ�øgèΧ (   ] ٦٦: التوبة 

  [ =٣٠٣  

واآليتان احلاويتان هلاتني الصورتني عبارة عن مسألة كاملة متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبر 
..  
) öΝ s9 r& (#þθ ßϑn=÷ètƒ …çµ ¯Ρr&  tΒ ÏŠÏŠ$ptä† ©! $# … ã&s!θß™u‘uρ �χr' sù …çµ s9 u‘$tΡ zΟ ¨Ζ yγy_ #V$Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 š� Ï9≡sŒ 

#$9ø‚Ï“÷“ß #$9øèyàÏŠΟÞ (    ] ٤٣٨= ]   ٦٣: التوبة  

) Ÿω (#ρâ‘É‹ tG÷ès? ô‰ s% Λ änö� xÿ x. y‰ ÷èt/ óΟä3 ÏΨ≈yϑƒÎ) 4 βÎ) ß# ÷è̄Ρ  tã 7πxÿ Í←!$ sÛ öΝä3Ζ ÏiΒ ó> Éj‹ yèçΡ Oπ xÿÍ← !$sÛ 

/Î'rΞκ̈åΝö 2Ÿ$Ρçθ#( Χègø�ÌΒÏš (   ] ٥١٢= ]   ٦٦: التوبة  

٥٠ × ١٩ = ٩٥٠=  ٥١٢ + ٤٣٨    
  ..نية نرى الصورة التالية املرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر ويف اآلية الثا

) ωŸ ?sè÷Gt‹É‘âρ#( %s‰ô .xÿx�önäΛ /tè÷‰y )Îƒϑy≈ΨÏ3äΟó 4 (  =١١ × ١٩ = ٢٠٩    
$         $         $  

  .. ولننظر إىل التوازن التام بني اآليتني التاليتني املتتاليتني
) # sŒÎ) uρ öΝßγ ø?u !%ỳ ×πtƒ# u (#θä9$s%  s9 zÏΒ÷σ œΡ 4®L ym 4’ tA÷σçΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™â‘ «! $# ¢ ª! $# ãΝ n=ôã r& ß]ø‹ ym 

ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™Í‘ 3 Ü=ŠÅÁ ã� y™ tÏ%©! $# (#θãΒt� ô_ r& î‘$tó |¹ y‰ΨÏã «! $# Ò># x‹ tã uρ 7‰ƒÏ‰ x© $yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

ƒtϑô3ä�ãρβt (   ] ٨٣٢= ]   ١٢٤: األنعام  



 

) yϑ sù ÏŠ Ì�ãƒ ª!$# βr& … çµtƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u� ô³o„ … çνu‘ô‰ |¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& … ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† … çνu‘ô‰|¹ 

$̧) Íh‹ |Ê %[` t� ym $ yϑ¯Ρ r'Ÿ2 ß‰̈è ¢Átƒ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# 4 š� Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ yèøg s† ª! $# }§ô_ Íh�9$# ’ n?tã šÏ%©!$# 

ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθχš (   ] ٨٣٢= ]   ١٢٥: األنعام  

  ..  الكرميتني نرى الصور التالية املرتبطة مبعجزة إحدى الكُبرويف هاتني اآليتني
) ρu)ÎŒs# ỳ%!u?øγßΝö u#ƒtπ× %s$9äθ#( 9s Ρœσ÷ΒÏz myL®4 Ρçσ÷At’4 ΒÏV÷≅Ÿ Βt$! &éρAÎ’u ‘â™ß≅ã #$!« (   =٢٧٠  

) yϑ sù ÏŠ Ì�ãƒ ª!$# βr& … çµtƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u� ô³o„ … çνu‘ô‰ |¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ βr& … ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yèøgs† … çνu‘ô‰|¹ 

$̧) Íh‹ |Ê %[` t� ym $ yϑ¯Ρ r'Ÿ2 ß‰̈è ¢Átƒ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# 4 š� Ï9≡x‹Ÿ2 ã≅ yèøg s† ª! $# }§ô_ Íh�9$# ’ n?tã šÏ%©!$# 

ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθχš (   ] ٨٣٢= ]   ١٢٥: األنعام  

٥٨ × ١٩ = ١١٠٢  = ٨٣٢ + ٢٧٠  
) Ü=ŠÅÁã� y™ tÏ%©!$# (#θãΒt� ô_r& î‘$ tó|¹ y‰ΨÏã «! $# Ò># x‹ tãuρ 7‰ƒÏ‰x© $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβρã� ä3ôϑtƒ (  =
٢١ × ١٩ = ٣٩٩  
) # sŒÎ) uρ öΝßγ ø?u !%ỳ ×πtƒ# u (#θä9$s%  s9 zÏΒ÷σ œΡ 4®L ym 4’ tA÷σçΡ Ÿ≅ ÷VÏΒ !$tΒ u’ ÎAρé& ã≅ ß™â‘ «! $# ¢ ª! $# ãΝ n=ôã r& ß]ø‹ ym 

†sgøèy≅ã ‘Í™y$9sGtµç… 3 (  =٤٣٣  

)  tΒuρ ÷ŠÌ� ãƒ β r& …ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅ yè øgs† … çνu‘ô‰|¹ $ ¸)Íh‹ |Ê %[ t̀� ym $ yϑ¯Ρ r'Ÿ2 ß‰ ¨è¢Á tƒ ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9 $# 4 (  =
٣٨٤   

٤٣ × ١٩ = ٨١٧  = ٣٨٤ + ٤٣٣  
) ρuΒt ƒã�ÌŠ÷ &rβ ƒãÒÅ#©&ã… †sgøèy≅ö ¹|‰ô‘uνç… Ê|‹hÍ)¸$ my�t̀[% (  = ١٤ × ١٩ = ٢٦٦  

$         $         $  
  .. ولننظر إىل التوازن التام 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=ßϑø9$# >‹ Í≥ tΒöθ tƒ ‘,ysø9 $# Ç≈ uΗ÷q§�=Ï9 4 tβ%Ÿ2 uρ $·Βöθ tƒ ’ n?tã tÍ� Ïÿ≈s3ø9 $# #Z�� Å¡tã (  ] ٢٦: الفرقان 

[  =٢٦٤   
  ..واآلية التالية مباشرة هلاتني اآليتني مكونة من صورتني متوازنتني متاماً 

) ρuƒtθöΠt ƒtèyÙ� #$9à©$9ÏΝã ãt?n’4 ƒt‰yƒ÷µÏ ƒt)àθΑã (  ] ١٧٦ = ] ٢٧: الفرقان  

) ƒt≈=n‹øFt_Í #$Bªƒs‹õNß Βtìy #$9�§™ßθΑÉ ™y6Î‹ξW (   ] ١٧٦ = ] ٢٧: الفرقان  
$         $         $  

ولننظر إىل التوازن التام بني اآليتني التاليتني من سورة األنبياء ، وذلك ما بني فعل 
  ..إبراهيم عليه السالم ، واستثماره هلذا الفعل 

) óΟ ßγ n=yèyf sù # ¸Œ≡x‹ ã` �ωÎ) # Z��Î7 Ÿ2 öΝ çλ°; óΟ ßγ̄= yès9 Ïµø‹ s9 Î) šχθãèÅ_ ö� tƒ (  ] ٥٨: األنبياء [  =
٢٥٨   
) tΑ$s% ö≅ t/ … ã&s# yè sù öΝ èδ ç��Î7 Ÿ2 # x‹≈ yδ öΝ èδθè=t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖ tƒ ( ]  ٦٣: األنبياء [ 

 =٢٥٨   
ويف الصورة القرآنية الثانية صورةٌ متوازنةٌ متاماً مع صورة أخرى يف السورة ذاا ، عرب 

  ..آية سابقة مباشرة هلذه الصورة 
) %s$9äθþ#( u&rΡM| ùsèy=ùM| δy≈‹x# /Î↔t$;ÎλoGÏΖu$ ƒt≈¯*Î/ö�t≡δÏŠΟÞ (  ] ١٧٧=  ] ٦٢: األنبياء   

) %s$Αt /t≅ö ùsèy#s&ã… 2Ÿ7Î��çδèΝö δy≈‹x# ùs¡ó↔t=èθδèΝö (  ] ١٧٧= ]  ٦٣: األنبياء   
  .. واآلية الكرمية التالية مباشرة هلذه اآلية تتوازن متاماً مع آية أخرى يف السورة ذاا

) ùs�t_yèãθþ#( )Î<n’# &rΡÿà¡ÅγÎΟó ùs)s$9äθþ#( )ÎΡ3̄äΝö &rΡFçΟÞ #$9à©≈=Îϑßθβt (   ] ٢٢٣=  ] ٦٤: األنبياء  

) %s$9äθ#( my�hÌ%èθνç ρu#$ΡÇÝ�çρÿ#( u#9ÏγyGt3äΝö )Îβ 2àΖäΛ÷ ùs≈èÏ=Îš (  ] ٢٢٣=  ] ٦٨: األنبياء  

  



 
يف اآلية صورة قرآنية متوازنة مع صورة  ]) ٦٤(اآلية  [ويف الصورة القرآنية األوىل 

  ..التالية مباشرة 
) ùs)s$9äθþ#( )ÎΡ3̄äΝö &rΡFçΟÞ #$9à©≈=Îϑßθβt (   ] ١١٨=  ] ٦٤: األنبياء  
) OèΝ§ Ρç3Å¡Ýθ#( ãt?n’4 ‘ââρ™ÅγÎΟó (   ] ١١٨=  ] ٦٥: األنبياء     

  ..ويف السورة ذاا ، ويف سياق القصة ذاا نرى التوازن التام بني اآليتني التاليتني 
) %s$9äθ#( ™yϑÏè÷Ψo$ ùsL\ ƒt‹õ.ä�ãδèΝö ƒã)s$Αã !s&ã…ÿ )Î/ö�t≡δÏΛã (  ] ٢٠٢=  ] ٦٠: األنبياء   

) ρu&r‘u#Šßρ#( /ÎµÏ .xŠø‰Y# ùsfyèy=ùΨo≈γßΝã #${Fz÷£y�Îš (  ] ٢٠٢=  ] ٧٠: األنبياء  
$         $         $  

 ، يف آيتني متتاليتني ، دعاء ولننظر إىل التوازن التام بني الصورتني القرآنيتني التاليتني
لنرى انعكاس هذا .. موسى عليه السالم إىل اهللا تعاىل ، وإجابة اهللا تعاىل هلذا الدعاء 

  ..التوازن يف جمموعي القيم العددية هلاتني الصورتني 
) $ uΖ −/ u‘ ó§ÏϑôÛ$# #’ n?tã óΟ ÎγÏ9≡uθøΒr& ÷Šß‰ ô©$# uρ 4’ n? tã óΟÎγ Î/θè=è% Ÿξsù (#θãΖ ÏΒ÷σãƒ 4®L ym (# ãρt� tƒ z># x‹yè ø9$# 

#${F9ÏΛt (   ] ٣٦٨] =  ٨٨: يونس   

) tΑ$s% ô‰ s% M t6‹ Å_ é& $ yϑà6è? uθôã ¨Š $ yϑŠÉ) tGó™$$ sù Ÿωuρ Èeβ !$yèÎ7 −Fs? Ÿ≅‹ Î6y™ šÏ%©!$# Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ ( 
  ٣٦٨=  ] ٨٩: يونس [ 

  ..الكُبر ولو نظرنا يف الصورة الثانية لرأينا فيها صورة قرآنية متعلّقة مبعجزة إحدى 
) %s$Αt %s‰ô &é_Å‹6tM  Š¨ãôθu?è6àϑy$ (  =٨ × ١٩ = ١٥٢  

$         $         $  
  .. ولننظر إىل الصورتني القرآنيتني املتتاليتني

) # sŒÎ) uρ t� Ïe±ç0 Ν èδ ß‰ ymr& 4s\Ρ W{$$ Î/ ¨≅ sß … çµßγ ô_uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθèδ uρ ×ΛÏà x. (   ] ٥٨: النحل  [ =
٣٢٤  



 

) 3“u‘≡uθ tGtƒ zÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# ÏΒ Ïþθß™ $tΒ u� Åe³ç0 ÿÏµÎ/ 4 … çµä3Å¡ ôϑãƒr& 4’ n?tã Aχθèδ ôΘr& … çµ”™ ß‰ tƒ ’Îû 

#$9I—�u#>É 3 (   ] ٣٢٤= ]  ٥٩: النحل  
وجزءاً من الصورة الثانية يكونان مسألة كاملة ، وبالتايل  ونرى أيضاً أنّ الصورة األوىل

  ..مرتبطة مبعجزة إحدى الكُبر 
) # sŒÎ) uρ t� Ïe±ç0 Ν èδ ß‰ ymr& 4s\Ρ W{$$ Î/ ¨≅ sß … çµßγ ô_uρ #tŠuθ ó¡ãΒ uθèδ uρ ×ΛÏà x. (   ] ٥٨: النحل  [ =
٣٢٤  
) ƒtGtθu≡‘u“3 ΒÏz #$9ø)sθöΘÏ ΒÏ ™ßθþÏ Βt$ 0ç³eÅ�u /ÎµÏÿ 4 (   ] ١٥١= ]  ٥٩: النحل  

٢٥ × ١٩ = ٤٧٥  = ١٥٢ + ٣٢٤  
$         $         $  

  .. التاليتني املتوازنتني ولننظر إىل الصورتني القرآنيتني
) * š� Ï9≡sŒ ôtΒuρ |= s%$tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $tΒ |= Ï%θãã Ïµ Î/ §ΝèO zÈö ç/ Ïµø‹ n=tã çµ ¯Ρu� ÝÇΨ uŠs9 ª! : احلج [   ) 3 #$

٣٣٩= ]  ٦٠  

) š� Ï9≡sŒ  χr' Î/ ©! $# uθ èδ ‘,ys ø9$# �χr&uρ $tΒ šχθããô‰ tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ uθèδ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# �χr& uρ 

#$!© δèθu #$9øèy?Í’� #$9ø6x6Î��ç  (   ] ٣٣٩= ]  ٦٢: احلج  

  ..مها آيتان تكونان مسألةً كاملة ) ٦٢(و ) ٦٠(واآليتان 
) * š�Ï9≡sŒ ôtΒuρ |= s%$tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $tΒ |=Ï%θãã Ïµ Î/ §Ν èO zÈöç/ Ïµø‹ n=tã çµ̄Ρ u� ÝÇΨuŠ s9 ª!$# 3 �χÎ) ©!$# 

9sèyÿàθ; îxÿàθ‘Ö (   ] ٤٤٠= ]  ٦٠: احلج  

) š� Ï9≡sŒ  χr' Î/ ©! $# uθ èδ ‘,ys ø9$# �χr&uρ $tΒ šχθããô‰ tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ uθèδ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# �χr& uρ 

#$!© δèθu #$9øèy?Í’� #$9ø6x6Î��ç  (   ] ٣٣٩= ]  ٦٢: احلج  

٤١ × ١٩ = ٧٧٩  = ٣٣٩ + ٤٤٠  



 
ونرى أيضاً أنه يف كلِّ آية من هاتني اآليتني صورة تتوازن مع صورة يف اآلية األخرى 

..  
) )Îχ� #$!© 9sèyÿàθ; îxÿàθ‘Ö (   =١٠١  

) Œs≡9Ï�š /Î'rχ  #$!© δèθu #$9øsy,‘ (   =١٠١  
  ..  متعلّقة مبعجزة إحدى الكُبريلوداخل اآلية الثانية نرى صورة كاملة ، وبالتا

) š�Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©! $# uθ èδ ‘,ys ø9$# �χr&uρ $ tΒ šχθãã ô‰ tƒ ÏΒ  ÏµÏΡρßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# (   =   
١٣ × ١٩ = ٢٤٧  

$         $         $  
  .. ولننظر إىل التوازن التام بني اآليتني التاليتني

) ô‰ s)s9 tβ%x. :*t7|¡ Ï9 ’ Îû öΝ ÎγÏΨ s3 ó¡tΒ ×πtƒ# u ( Èβ$tG¨Ψ y_  tã &Ïϑ tƒ 5Α$ yϑÏ©uρ ( (#θè=ä. ÏΒ É−ø— Íh‘ öΝ ä3În/ u‘ 

ρu#$©ô3ä�ãρ#( 9sµç… 4 /t#ù$tο× Ûs‹hÍ6tπ× ρu‘u>; îxÿàθ‘Ö (  ]٥٧٢=  ] ١٥: بأ سـ  

) (#θàÊt� ôã r' sù $ uΖù=y™ ö‘r' sù öΝ Íκö� n=tã Ÿ≅ ø‹ y™ ÇΠÌ� yè ø9$# Ν ßγ≈ oΨ ø9 £‰t/ uρ öΝÍκ ö� oK̈Ζ pg¿2 È÷ tF̈Ζ y_ ö’ tA#uρ sŒ @≅ à2 é& 7Ý ÷Ηs~ 

ρu&rOø≅9 ρu«xó& ΒiÏ ™Å‰ô‘9 %s=ÎŠ≅9 (  ] ٥٧٢= ]  ١٦: سـبأ  
$         $         $  
  .. آيتني متتاليتني ولننظر إىل الصورتني القرآنيتني يف

) $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ öΝ ä. u!$ uŠÏã ÷Šr& öΝ ä. u!$ oΨö/ r& 4 öΝä3 Ï9≡sŒ Νä3 ä9öθ s% öΝ ä3Ïδ≡uθøù r' Î/ ( ª! $#uρ ãΑθà) tƒ ¨,ysø9 $# uθèδ uρ 

ƒtγô‰Ï“ #$9¡¡6Î‹≅Ÿ (   ] ٤٠٦= ]  ٤: األحزاب  

) öΝèδθãã ÷Š$# öΝ ÎγÍ← !$t/ Kψ uθèδ äÝ |¡ø%r& y‰ΖÏã «! $# 4 βÎ* sù öΝ ©9 (#þθ ßϑn=÷ès? öΝ èδ u !$t/# u öΝ à6çΡ≡uθ ÷zÎ*sù ’ Îû 

#$!$eÏÈ ρuΒtθu≡9Ï‹3äΝö 4 (   ] ٤٠٦= ]  ٥: األحزاب     

والصورة القرآنية األوىل هي جزٌء من آية كرمية تتوازن مع آية أُخرى يف السورة ذاا 
..  



 

) $ ¨Β Ÿ≅ yè y_ ª! $# 9≅ ã_t� Ï9 ÏiΒ É÷ t7ù= s% ’ Îû ÏµÏù öθy_ 4 $ tΒuρ Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3y_≡uρø— r& ‘Ï↔̄≈ ©9 $# tβρã� Îγ≈ sàè? 

£åκ ÷] ÏΒ ö/ ä3ÏG≈ yγ̈Βé& 4 $ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ öΝä. u !$uŠÏã ÷Šr& öΝ ä. u!$ oΨ ö/r& 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ Νä3ä9 öθ s% öΝ ä3Ïδ≡uθ øùr'Î/ ( ª!$# uρ ãΑθà) tƒ ¨, ys ø9$# 

ρuδèθu ƒtγô‰Ï“ #$9¡¡6Î‹≅Ÿ (   ] ٨٢٢= ]  ٤: األحزاب  

) �É<̈Ζ9$# 4’ n<÷ρ r& šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $$ Î/ ôÏΒ öΝÍκ Å¦àÿΡr& ( ÿ… çµã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκ çJ≈ yγ ¨Βé& 3 (#θä9 'ρé& uρ ÏΘ% tnö‘F{$# öΝåκ ÝÕ÷è t/ 

4† n<÷ρr& <Ù÷è t7Î/ ’ Îû É=≈ tFÅ2 «! $# z ÏΒ šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# tÌ�Éf≈ yγßϑø9 $#uρ HωÎ) β r& (#þθ è=yèøÿ s? #’ n<Î) Νä3Í← !$uŠÏ9 ÷ρ r& 

Βè̈÷�ãρù]$ 4 2Ÿ%χš Œs≡9Ï7y ûÎ’ #$9ø6ÅGt≈=É Βt¡óÜäθ‘Y# (   ] ٨٢٢= ]  ٦: األحزاب  

$         $         $  
تني املتتاليتني يف آيةولننظر إىل الصورتني القرآني ..  

) ωŸ ƒãσx#{Ï‹ä.äΝã #$!ª /Î$$9=ó̄øθÈ ûÎ’þ &rƒ÷ϑy≈ΖÏ3äΝö (   ] ٩×  ١٩=  ١٧١= ]  ٨٩: املائدة  
) ρu9s≈3Å ƒãσx#{Ï‹ä2àΝ /Îϑy$ ãt)¤‰?›Νã #${Fƒ÷ϑy≈z ( (  ]٩×  ١٩=  ١٧١= ]  ٨٩: ائدة امل  

وهاتان الصورتان معاً تتوازنان متاماً مع الصورة القرآنية التالية هلما يف اآلية ذاا ، واليت 
  ..تصور اخليار األول لكفّارة ما متّ عقده من األميان 

) Ÿω ãΝä. ä‹ Ï{#xσ ãƒ ª! $# Èθøó ¯=9$$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9uρ Νà2 ä‹Ï{# xσ ãƒ $ yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈ yϑ÷ƒF{$# ( (  
  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢= ]  ٨٩: املائدة [ 

) ÿ…çµ è? t�≈¤ÿ s3sù ãΠ$yè ôÛÎ) Íοu� |³tã tÅ3≈ |¡tΒ ôÏΒ ÅÝ y™ ÷ρr& $tΒ tβθßϑÏèôÜ è? öΝ ä3ŠÎ=÷δ r& (   ] ٨٩: املائدة  [

 =١٨×  ١٩=  ٣٤٢  
$         $         $  

لنرى انعكاس هذا التوازن يف تساوي جماميع  ولننظر إىل الصور القرآنية املتوازنة التالية ،
  ..القيم العددية بني كلِّ صورتني متوازنتني 

) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρr& $ yγÅ¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷ès? ¨β r& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

«xó& %s‰Ïƒ�í (  ] ٣٧٠=  ] ١٠٦: البقرة   



 

) # sŒÎ) uρ !$oΨ ø9 £‰t/ Zπ tƒ# u šχ%x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª! $#uρ ÞΟ n=ôã r& $ yϑÎ/ ãΑÍi” t∴ãƒ (# þθä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 

&r.øYs�çδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt (  ] ٣٧٠=  ] ١٠١: النحل  
$         $         $  

) ρu%s$9sMÏ #$9øŠuγßθŠß 9sŠø¡|MÏ #$9ΖÁ̈|≈�t“3 ãt?n’4 «xó& ( ] ١٨٣=  ] ١١٣: بقرة ال  

) ρu%s$9sMÏ #$9ΨÁ̈|≈�t“3 9sŠø¡|MÏ #$9øŠuγßθŠß ãt?n’4 «xó& ( ]  ١٨٣=  ] ١١٣: البقرة  

) .x‹x≡9Ï7y %s$Αt #$!©%Ït ωŸ ƒtèô=nϑßθβt ΒÏW÷≅Ÿ %sθö9ÏγÎΝö 4 ( ]  ١٨٣=  ] ١١٣: البقرة   
$         $         $  

) Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκçJ ÷è|Ê uρ 4s\Ρé& ª! $# uρ ÞΟ n=÷ær& $ yϑÎ/ ôMyè |Ê uρ }§øŠs9 uρ ã� x.©%!$# 4s\Ρ W{$%x. ( ( ]  آل عمران :

٣٢٦=  ] ٣٦  
) ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# Å79 xÿsÜ ô¹$# Ï8 t�£γ sÛuρ Å79 xÿ sÜô¹$# uρ 4’ n?tã Ï !$ |¡ÎΣ šÏϑn=≈ yèø9 آل [  ) #$

  ٣٢٦=  ] ٤٢: عمران 
$         $         $  

) Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ š� s9 $ tΒ ’ Îû Í_ ôÜ t/ #Y‘§� ysãΒ ö≅ ¬7s) tGsù ûÍh_ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÉΚ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $# ( 
  ٣٤٣=  ] ٣٥: آل عمران  [

) $ 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= ¤ÿ x. uρ $ −ƒ Ì� x. y— ( ( ]  ــران : آل عم

٣٤٣= ]  ٣٧  
$         $         $  

  

) øŒÎ) uρ |N ÷ρy‰ xî ôÏΒ š�Î=÷δ r& ä— Èhθt7 è? tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# y‰ Ïè≈ s) tΒ ÉΑ$tFÉ) ù=Ï9 3 ª! $# uρ ììŠÏÿ xœ îΛÎ=tæ (   ] آل

   ٣٢٤=  ] ١٢١: عمران 
) øŒÎ) M £ϑyδ Èβ$ tGxÿÍ← !$©Û öΝ à6ΨÏΒ βr& Ÿξ t±øÿ s? ª! $# uρ $ uΚåκ‘� Ï9 uρ 3 ’ n? tã uρ «! $# È≅©. uθ tGuŠù=sù tβθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# ( 

  ٣٢٤=  ] ١٢٢: آل عمران [ 



 
$         $         $  

) δy≈‹x# /t‹u$β× 9jÏ=Ψ$̈¨Ä ρuδè‰Y“ ρuΒtθöãÏàsπ× 9jÏ=ùϑßG−)Éš (  ] 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  

) δy≈‹x# /t‹u$β× 9jÏ=Ψ$̈¨Ä (  =٦٧  

) ρu&r‘ö™y=ùΨo≈7y 9Ï=Ζ$̈¨Ä (  =٦٧  
$         $         $  

) $oΨ −/ u‘ ö� Ïÿ øî$$ sù $ uΖ s9 $ oΨ t/θçΡèŒ ö�Ïeÿ Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tã $ oΨ Ï?$t↔Íh‹ y™ $oΨ ©ùuθ s? uρ yì tΒ Í‘# t�ö/ F{$# (  ]  ١٩٣: آل عمران 

[  =٣٠٠  

) z>$yftF ó™$$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅ uΗxå 9≅ Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ÏiΒ @� x.sŒ ÷ρ r& 4s\Ρ é& ( (  ]  آل

  ٣٠٠=  ] ١٩٥: عمران 
$         $         $  

)  ∅ 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=n�öκÍ£ ™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 

zy�ö�Z# 2ŸWÏ��Z# (  ] ٤٧٠=  ] ١٩: النساء   
$         $         $  

) # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝ çλm; (# öθs9$yès? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# ’ n<Î) uρ ÉΑθß™ §�9$# |M ÷ƒ r&u‘ tÉ) Ïÿ≈uΖ ßϑø9 $# tβρ‘‰ ÝÁtƒ 

ãtΖ�š ¹ß‰ßρŠY# (  ] ٣٩٣=  ] ٦١: النساء   

) tΠ öθu‹ ø9 $$sù Ÿω ä‹ s{÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×πtƒô‰ Ïù Ÿω uρ z ÏΒ tÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. 4 ãΝä31uρù' tΒ â‘$̈Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝ ä39 s9öθ tΒ ( 
ρu/Î♥ø§} #$9øϑyÁÅ��ç  (  ] ٣٩٣=  ] ١٥: احلديد  

$         $         $  



 

) ρuωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ït „ç¡|≈�Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äÿø�Ì 4 (  ] ٢٠٠=  ] ١٧٦: آل عمران   

) * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9�§™ßθΑã ωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ïš „ç¡|≈�Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äÿø�Ì (  ] 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 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ 

#$!« †sgøsy‰ßρβt (  ] ٤٤٩=  ] ٣٣: األنعام  
$         $         $  

) ¨βÎ) uρ tÏ%©!$# (#θàÿ n=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μçλm; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù=Ïæ �ω Î) tí$t7 Ïo? $# Çd©à9$# 4 (  ]

  ٣١٤=  ] ١٥٧: النساء 
) β Î) uρ ôÏiΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# �ωÎ) ¨sÏΒ÷σ ã‹ s9 ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% ÏµÏ? öθtΒ ( tΠöθ tƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãβθä3tƒ öΝ Íκö� n=tã 
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٥٢٧=  ١٦٤+  ١٩٩+  ١٦٤  
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٢٥٢   
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) )Îβ÷ δèθu )Îω� ρuróÖ ƒãθry4 (   ] ٧٩=  ] ٤: النجم  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٧٩+  ٢٨٢  
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فاألمثلة أكثر من حييط ا خملوق ، وهدفنا من عرض هذا اجلانب .. وال نريد اإلطالة 
اإلعجازي ، هو الربهنة على أنّ األجبدية القرآنية مفتاح ألبعاد إعجازية أُخرى ، إضافة إىل 

ر ، وهدفنا أيضاً أنملعجزة إحدى الكُب تبيان مفتاحٍ آخر من مفاتيح الدخول هو ها مفتاح
  ..إىل أعماق النص القرآين 

وهكذا بعد عرضنا ألمثلة التوازن بني عبارات القرآن الكرمي اليت حتمل دالئل متوازنةً ، 
عرب  - ، نرى ) املعجزة  (وبعد رؤيتنا ملعجزة إحدى الكُبر ، وبعد عرضنا للنظرية األوىل 

خالدةٌ ، ال ميكن للمخلوقات أن  أنَّ الصياغة القرآنية معجزةٌ - براهني رياضية جمردة 
 من أهم بأمرٍ من اهللا تعاىل ، وهو مفتاح ا ، وأنَّ رسم القرآن الكرمي توقيفي َحيطت

  ..ه وبراهين هاملفاتيح للدخولِ إىل أسرار القرآن الكرمي ودالالت
فهل من املمكن ألي عقلٍ سليمٍ أن يتصور بأنَّ هذه الصياغة من صنع خملوق ، وأنَّ 

وضع حسب قواعد وضعية من صنع البشر ، يف الوقت  - للقرآن الكرمي  -هذا الرسم 
الذي رأينا فيه كيف أنَّ اختالف رسم الكلمة يف القرآن الكرمي من عبارة ألخرى ، يتوافق 



 
باحليثية اليت رمست ا ( خول جمموع القيم العددية حلروف هذه الكلمة بشكلٍ مطلقٍ مع د

  .. يف مجيع األبعاد اإلعجازية اليت حيملها القرآن الكرمي ) 
من هو هذا املخلوق الذي باستطاعته صياغة نص حيمل أسرار الكون ، وتبياناً لكلِّ 

هذا النص مبعجزات ال حييط شيٍء يف هذا الكون ، وحبيث ينبض كلُّ حرف من حروف 
  .. ا إالّ اهللا تعاىل ؟ 
ويف هذه ) املعجزة ( من أنَّ ما عرضناه يف النظرية األوىل  - كما قلنا  - وعلى الرغم 

  –من إعجاز القرآن الكرمي وما حيمل من أدلّة  –، ال يشكِّل ) إحدى الكُبر ( النظرية 
فمن هو هذا املخلوق الذي يستطيع أن يرتب يف .. أكثر مما يغرفه رأس اإلبرة من البحر 

عقله األبعاد اإلعجازية اليت رأيناها ، قبل صياغة هذا النص العظيم الذي حيمل هذه األبعاد 
ومن هو هذا املخلوق الذي تنبأ باألجبدية القرآنية اليت رأيناها ، مثّ بدأ بصياغة عباراته .. ؟ 

األبعاد اإلعجازية اليت رأيناها ، واألبعاد األعجازية اليت  ية كلَّق هذه األجبد، حبيث تحقِّ
  ..ستكتشفها األجيال حىت قيام الساعة ، دون أن ختتلَّ يف النهاية األجبدية اليت تنبأ ا ؟ 

سواٌء علم بذلك أم مل  - إنّ من يتخيل أنّ القرآن الكرمي صاغه خملوق ، إنما يتخيل 
  ..وأسراره وقوانينه من البساطة حبيث يحيط ا هذا املخلوق  بأنّ الوجود - يعلم 

ومن يتخيل أنَّ رسم القرآن الكرمي ليس توقيفياً من اهللا تعاىل ، بعد أن يرى ما رأيناه يف 
، معترباً ما رآه جمرد مصادفات رقمية ، ال ) املعجزة ( هذه النظرية ، ويف النظرية األوىل 

 ،عن الذين يزعمون أنَّ هذا الكون وجِد باملصادفة  - حيث النتيجة من  -خيتلف أبداً 
تعاىل ، بل  مؤمناً برتول القرآن الكرمي من عند اهللا -الذي ختيل ذلك  - حىت وإن كان 

وإن كان حيسب نفسه علماً من أعالم الدعوة احلق إىل كتاب اهللا تعاىل ، ألنَّ التقليد 
 الذي حتمله األبعاد األعمى للقال والقيل دون أي حيجبه عن رؤية نور احلق ، ةقرآني ةحج

  ..اإلعجازية اليت رأيناها 
إنَّ كلَّ ما حيجب عنا نور احلق الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل ، جهلٌ جيب تركه ، حىت 
وإن حسبه بعضهم حقيقة ، ألننا ورثناه دون أدىن برهان من القرآن الكرمي ، ودون أدىن 



 
وبعد أن ورثناه تقليداً أعمى ، .. ن من العقل واملنطق الذي يدعوا إليه القرآن الكرمي برها

  ..ألبسناه ثوب القداسة الذي حاكه التاريخ خبيوط العصبيات الفكرية واملذهبية 
حيمله كتاب اهللا تعاىل ، وتراه أبصارنا ، وتصدقه عقولنا ، وحيمل له  مافاحلق هو 

اناً ال تخفيه سحب التقليد األعمى ، وال جدران اجلهل ، وال ظالم القرآن الكرمي بره
  ..التعصب ألي موروث فكري يناقض ما حيمله كتاب اهللا تعاىل 

  
$         $         $  

   
  

  



  

 
  

لقد بينا يف الفصل األول ، أنَّ األمساء القرآنية هي مسميات فطرية موحاة من اهللا تعاىل 
، علّمها آلدم عليه السالم يف عامل ما وراء املادة واملكان والزمان ، قبل حلول نفسه يف 

الذي حتمله الكلمة وأنَّ احلرف القرآين هو واحدة معىن ، وبالتايل فجوهر املعىن .. جسده 
القرآنية ، هو جمموع معاين احلروف املُكَونة هلا ، مع األخذ بعني االعتبار ترتيب هذه 
احلروف يف الكلمة ، وانتماء احلرف للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، وعدم 

  ..انتمائه 
يف الفصول  وسنعود اآلن للتذكري ذه احلقيقة ، بعد الربهان الرياضي الذي رأيناه

السابقة ، لنلقي الضوء على التكامل بني الدليل العقلي والدليل اإلمياين ، وكيف أنّ املعجزة 
  ..الرقمية اليت رأيناها ، تصدق هذه احلقيقة اإلميانية 

عندما نريد إنشاء بناٍء من لبنات أوىل ، فإنَّ صفة البناء الكلية تتعلّق بصفة هذه اللبنات 
ات تكرارها ، وبكيفيا .. ة توزيعها يف جسمه ، وبعدد مرولذلك من هذه اللبنات ذا

  ..ميكن إنشاء ما نريد من األبنية 
وإنَّ حماولة معرفة الصفات احلقيقية للبناء ، تقتضي معرفة صفات اللبنات األوىل اليت 

التايل فكلُّ وب.. منها هذا البناء ، ومعرفة عدد مرات تكرارها ، وترتيب توزيعها  ئأُنش
بناٍء صفاته تابعة لصفات لبنات أوىل تكونه ، ولتكرارها وترتيبها فيه ، هو بالتأكيد ليس 

  ..لبنة أوىل ، وإنما حمصلة لصفات لبنات أوىل 
ظاهرها معجزات رقمية ، وحقيقتها  - يف الفصول السابقة  - وما قدمنا من أمثلة 

هو يف  ،ختزال أسرار الكون يف نصوصٍ حمددة صياغة مطلقة تتعلّق بصفات اهللا تعاىل ال
احلقيقة دليلٌ رياضي على أنَّ العبارات القرآنية أبنيةٌ متكاملة لبناٍء واحد حيتوي أسرار 

  ..لبنة خمتلفة )  ٢٨ (الكون ، ومكونة من 



 
واختالف هذه اللبنات وترتيبها يف بناء الكلمات ، هو ما يميز جوهر الدالالت واملعاين 

وترتيبها يف العبارات القرآنية ، واختالف الكلمات .. لرباهني اليت حتملها هذه الكلمات وا
  ..هو ما يميز الدالالت واملعاين والرباهني اليت حتملها هذه العبارات  وسبلُ صياغتها ، ،

، ومن خالل عرضنا للدليل العقلي الرياضي ، ) إحدى الكُبر ( ويف هذه النظرية 
مجيع النصوص القرآنية على أنها محصلةٌ لواحدات البناء األوىل اليت تتكون منها  تعاملنا مع

وتعاملنا مع كلِّ واحدة بناٍء مبا يميزها عن غريها من الواحدات األخرى .. وهي احلروف 
عن غريها من واحدات البناء األخرى هو هويتها اليت متيزها ، وذلك بإعطائها رقماً خاصاً 

  ) ..احلروف ( 
هي ذاا سواء كان احلرف نورانياً يقرأ بشكلٍ غري ) احلرف القرآين ( فواحدة البناء 

موصولٍ مع احلروف األخرى ، أم كان حرفاً يف عبارة قرآنية ، وسواء كان احلرف يف 
رقمه الذي ( فخاصية احلرف القرآين .. هذه الكلمة أو تلك ، أو يف هذه العبارة أو تلك 

زه ير موقعه يف البناء الذي ينتمي إليه ) مير بتغيكواحدة بناٍء ال تتغي..  
وملّا كانت احلروف النورانية تقرأ مقطّعة ، وال تقرأ موصولة مع غريها من احلروف ، 
فإنَّ الدالالت املُرادة من ورود هذه احلروف ذه احليثية ، هي املعاين اليت حتملها 

  .. اُألخرى ة عن أي ارتباط مع غريها من واحدات البناء كواحدات بناٍء جمرد
ن من احلروف ورأينا كيف أنَّ هذا البناء الكامل من الدالالت واملعاين ، واملكو

يف مسائل كاملة مرتبطة بأوجه ) العبارات القرآنية ( النورانية ، يدخل مع األبنية األخرى 
  ..مقدماا إىل نتائجها إعجازية يقرها القرآن الكرمي من 
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ورأينا أيضاً كيف أنّ احلروف النورانية من املمكن أن تكون بناًء كامالً من الدالالت 

  ..واملعاين لوحدها ، وبشكلٍ مستقلٍ عن تعلّقها بالعبارات القرآنية التالية هلا 
) 2!γ‹èÿÈü  (    ] ٣ × ١٩ = ٥٧=  ] ١: مرمي        

لبنة البناء األوىل يف ) سواء كان نورانياً أم غري نوراينٍّ ( ولو مل يكن احلرف القرآين 
ة ودالالملا كان لبنة البناء األوىل يف البناء الرقمي  امعاين الكلمات والنصوص القرآني ،

يتجلّى معيار تكامله الرقمي يف معجزة إحدى الكُبر الذي رأيناه يف هذه النظرية ، والذي 
فكون احلرف .. تكامالً يف األدلّة واملعاين والرباهني اليت حيملها هذا البناء  - كما رأينا  - 

هو انعكاس لكونه لبنة  –كما رأينا  – ألوىل يف البناء الرقمي اإلعجازيالبناء ا القرآين لبنةَ
  ..ت واملعاين اليت حيملها النص القرآين البناء األوىل يف بناء الدالال

وملّا كانت هذه األجبدية القرآنية هي واحدات املعىن لبناء الدالالت واملعاين والرباهني 
اليت حيملها القرآن الكرمي ، وملّا كان القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيٍء كما يؤكِّد مرتّله جلّ 

فإنّ هذه األجبدية حتمل املفاتيح األوىل للدخول إىل  ..وعال ، وحيمل مفاتيح أسرار الكون 
  ..أسرار الكون ، وإىل معرفة القوانني األوىل اليت ينسحب عليها كلُّ شيٍء يف هذا الكون 

هو من أُنزل عليه القرآن الكرمي الذي صاغه اهللا  -ككائن مكلّف  - وملّا كان اإلنسان 
 [كلّف بتدبر القرآن الكرمي ، فإنَّ الروح ، وهو امل) احلروف ( تعاىل من هذه الواحدات 

به  حسب التعريف القرآين الذي يعين الصلة والقرىب من اهللا تعاىل الذي يؤيد اهللا تعاىل
النفس هذه تفاعل يزداد يف النفس نتيجة  ]) القدر ( كما رأينا يف النظرية الثانية  ، املؤمنني

  ..وحاة فطرةً من اهللا تعاىل امل املعىنالدالالت احملمولة بواحدات مع 
فالروح من أمر اهللا تعاىل يتجلّى قرآناً خيتزل أسرار الكون بني أيدينا ، وقد رأينا كيف 

  ..أنّ معجزة إحدى الكُبر ومعجزة توازن النصوص القرآنية تصدقان صحة ما نذهب إليه 
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.. ولو نظرنا إىل اآليتني الثانية والثالثة من هذا النص الكرمي ، لرأينامها مسألة كاملة 

ين املعين يف اآلية األوىل من هذا النص ، هو القرآن الكرمي املوحى من آتؤكّد أنّ الروح القر
واحدة معىن ختتزل كلَّ أسرار )  ٢٨ (صاغ من ، واملُ rاهللا تعاىل إىل الرسول حممد 

الكون ، وتتجلّى معجزة إحدى الكُبر بأن يكون اموع العددي حلروف هاتني اآليتني 
الكرميتني تسعةَ عشر ضعفاً لعدد واحدات املعىن للروح القرآين املوحى من اهللا تعاىل إىل 

  ..حرفاً كما نعلم )  ٢٨( ، وهو  rرسوله 
) È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄Ï© ¨t yδõ‹ uΖ s9 ü“Ï%©!$$Î/ !$uΖ øŠym ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) §ΝèO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 ÏµÎ/ $ uΖøŠ n=tã ¸ξ‹ Å2uρ ∩∇∉∪ 

)Îω� ‘umôϑyπZ ΒiÏ ‘¢/iÎ�š 4 )Îβ ̈ùsÒô#s&ã… .x%χš ãt=n‹ø7y 2Ÿ7Î��Z# (  =٢٨ × ١٩ = ٥٣٢  

ا يف كتابه ومسألة احتواء القرآن الكرمي على أسرار الكون ، عرب تصريف اهللا تعاىل لن
  ..من هذا النص )  ٨٩( الكرمي من كلِّ مثلٍ ، نراها مسألة كاملة حتملها اآلية 

) ô‰s) s9 uρ $oΨ øù§� |À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ #’n1 r' sù ç� sYø. r& Ä¨$̈Ζ9$# �ω Î) #Y‘θàÿà2 (  

 =١٩ × ١٩ = ٣٦١  



 
صورة القرآنية من هذا النص واملصورة للروح ، ورأينا أيضاً هذه احلقيقة عرب توازن ال

  ..مع صورتني قرآنيتني تتعلّقان بالقرآن الكرمي 
) )ÎΡ$̄ Υwtøß Ρt“9̈øΖu$ #$!%eÏ.ø�t ρu)ÎΡ$̄ 9sµç… :mtp≈ÿÏàÝθβt (  ] ١٨٨=  ] ٩: احلجر   

) ρu„o¡ó↔t=èθΡt�š ãtÇ #$9�”ρyÇ ( %è≅È #$9�”ρyß ΒÏô &rΒø�Ì ‘u1nÎ’ (  ]١٨٨=  ] ٨٥: ء اإلسرا   

) )ÎΡ$̄ _yèy=ùΨo≈µç %è�öu≡Ρº$ ãt�t/Î‹|$ 9©èy=6̄àΝö ?sè÷)É=èθχš (  ] ١٨٨=  ] ٣: الزخرف   
فتفاعل النفس البشرية مع القرآن الكرمي ، تدبراً آلياته ، وعمالً بأحكامه ، .. وهكذا 

نه عودةٌ إىل الفطرة هو معراج هلذه النفس إىل اهللا تعاىل ، وصلةٌ وقربةٌ منه جلَّ وعال ، أل
  ..األوىل الطاهرة النقية 

فإنّ تلقّي آدم عليه السالم هذه الواحدات من املعىن ، فطرةً ووحياً من اهللا  .. من هنا
تعاىل ، حينما علّمه اهللا تعاىل األمساَء كلّها قبل حلول نفسه يف جسده ، يعين مرياث العقل 

التفاعل مع هذه الدالالت  إلمكانيةفُطر عليها البشر ، اإلنساين ارد والفطرة الطاهرة اليت 
الفطرية اردة عن تصوراتنا املغلوطة لألشياء واحملكومة للمكان والزمان ، واليت تصورناها 

  ) .. عامل اخللق ( من عامل املتناقضات 
ه املفاإلنسان هو املهيأ لتلقّي أ إلدراك دالالت القرآن الكرمي والتفاعل معها ، ألنهي
ين آما ارتقى أكثر يف إدراكه وتدبره وعمله مبا حيمله الروح القروكلَّ.. الروح من اهللا تعاىل 
وكلّما ازداد كمية الروح فيه كلما أحبر أكثر يف أعماق  ..ية الروح فيه ، كلّما ازداد كم

  ..الروح القرآين 
من زاوية  –صفاا  تصنف ا ،ومجيع األشياء يف هذا الكون على اختالفها وتنوعه

يف أوصاف ختتزل وصف كلِّ شيٍء يف هذا الكون  –حقيقة ماهيتها اليت يعلمها اهللا تعاىل 
مها اهللا ، اليت علَّ) اليت هي تبيانٌ لكلِّ شيٍء ( ، وال خترج عن دالالت األمساء القرآنية 

  ..آلدم عليه السالم  تعاىل



 

u (وحينما يقولُ اُهللا تعاىل .. اَء كُلَّها فاُهللا تعاىل علَّم آدم األمس..  !$oÿ ôœF{$# $ yγ̄=ä. (  فهذا
وبالتايل تبياناً .. والقرآنُ الكرمي نزلَه اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء .. الْأَسماَء كُلَّها : يعين 

ذا التكامل ما بني ه ..لألمساِء كُلِّها اليت علّمها آلدم عليه السالم قبلَ هبوطه إىل األرض 
كون العقل البشري مهيأً إلمكانية التفاعل مع صفات األمور واألشياء اليت علّمها اهللا تعاىل 
آلدم عليه السالم من جهة ، وبني ترتيل القرآن الكرمي تبياناً لكلِّ شيء ، نراه تكامالً بني 

  .. دالالت النصني التاليني يف املسألة التالية 
) zΝ ¯=tæuρ tΠ yŠ# u u !$oÿ ôœF{$# $ yγ̄=ä. §Ν èO öΝåκ yÎz� tä ’ n? tã Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# tΑ$ s)sù ’ ÎΤθä↔Î6/Ρ r& Ï !$yϑó™ r' Î/ ÏIω àσ̄≈ yδ 

βÎ) öΝçFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊂⊇∪ (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$ uΖ s9 �ωÎ) $tΒ !$oΨ tFôϑ¯=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛÎ= yèø9 $# ÞΟŠÅ3 ptø:$# 

∩⊂⊄∪ tΑ$ s% ãΠyŠ$t↔̄≈ tƒ Νßγ ÷∞ Î;/Ρ r& öΝ ÎηÍ←!$ oÿôœ r'Î/ ( !$ £ϑn=sù Ν èδ r' t6/Ρ r& öΝÎηÍ←!$ oÿ ôœr' Î/ tΑ$ s% öΝ s9 r& ≅ è%r& öΝä3©9 þ’ÎoΤ Î) ãΝ n=ôã r& 

|= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ ãΝ n=÷ær& uρ $tΒ tβρß‰ö7 è? $ tΒuρ öΝçFΨ ä. tβθãΚçFõ3 s? (  ] ٣٣ – ٣١: البقرة [  =
١٢٣٤   
) tΠöθ tƒ uρ ß]yè ö7tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Βé& # ´‰‹Îγ x© ΟÎγ øŠn=tæ ôÏiΒ öΝ Íκ Å¦àÿΡr& ( $ uΖø⁄ Å_ uρ š� Î/ # ´‰‹Íκ y− 4’ n? tã Ï Iωàσ ¯≈ yδ 

4 $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« “Y‰ èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“u� ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (  ] النحل :

٧٠٤=  ] ٨٩  
١٠٢×  ١٩=  ١٩٣٨ = ٧٠٤+  ١٢٣٤  

من هنا نستنتج أنّ األمساَء كُلَّها املعنيةَ محتواةٌ يف دالالت الكلمات القُرآنية ، .. 
  ..فكليات األشياِء يف هذا الكون يحملُها القرآنُ الكرمي كما يؤكِّد منزلُه جلّ وعال 

إنّ علينا أن ندرك بأنَّ هناك فارقاً بني ما نراه من صفات خمتلفة لألشياء يف هذا الكون 
فلربما ختتزل الكلمة القرآنية الواحدة .. ، وبني ما يعلمه اهللا تعاىل من حقيقة هذه الصفات 

احلق  من املنظار - وصفاً ملاليني األشياء يف هذا الكون ، واليت حتمل من الصفات املتماثلة 
  ..اليت ال خترج عن معاين احلروف املكونة هلذه الكلمة  - املتعلّق بعلم اهللا تعاىل 



 
، كيف أنّ عمق التأويل الذي حيمله ) احلق املطلق ( ولذلك رأينا يف النظرية الثالثة 

، ال القرآن الكرمي ، والذي هو اية األدلّة واملعاين والرباهني اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 
يعلمه إالّ اهللا تعاىل الذي يحيطُ علماً بأوصاف كلِّ شيٍء يف هذا الكون ، تلك األوصاف 

وحنن ال نستطيع أن نرى هذا العمق إالّ بعد ترك هذا .. املختزلة يف الكلمات القرآنية 
ع العامل والدخول يف العامل اآلخر الذي يرفَع فيه الغطاء الذي حيجبنا عن رؤية ما ال نستطي

  ..رؤيته يف الدنيا 
) ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’Îû 7' s# øÿxî ôÏiΒ # x‹≈yδ $uΖ øÿ t±s3sù y7Ψ tã x8 u!$ sÜ Ïî x8 ã� |Át7 sù tΠöθ u‹ ø9$# Ó‰ƒÏ‰ tn (   ] ق

 :٢٢ [  

وتكامل دالالت العبارات القرآنية ليس حمصوراً على العبارات املتتالية ، أو على حدود 
ه بناٌء القرآن الكرمي كلُّ .....ملتكاملة يف مسألة ما تصوراتنا يف حتديد العبارات القرآنية ا

.. واحد ، تتكامل فيه أدلّةُ العبارة القرآنية مع غريها مع العبارات ومع القرآن الكرمي ككلٍّ 
وقد رأينا يف الفصل الثالث من هذه النظرية انعكاس هذا التكامل بالتكامل الرقمي يف إطار 

  ..معجزة إحدى الكُبر 
ا هي الصفات اإلهلية متكاملة يف وصف الذات اإلهلية ، كذلك دالالت العبارات فكم

فالقرآن .. القرآنية متكاملة يف وصف ما حيمله القرآن الكرمي لكلِّ شيٍء يف هذا الكون 
  ..الكرمي هو من لدن اهللا تعاىل الذي يحيط علمه بكلِّ شيٍء يف هذا الكون 

) ô‰s% uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u ÏΒ $ ¯Ρà$©! #\� ò2ÏŒ (   ] ٩٩: طـه [  

) y7 ¯ΡÎ) uρ ‘¤) n=çGs9 šχ# u ö�à) ø9 $# ÏΒ ÷β à$©! AΟŠÅ3ym AΟŠÎ=tæ (   ] ٦: النمل [  

ة القرآن الكرمي ، وتفريق أدلّته وبراهينه ، وإنكار التكامل بني مجيع ئولذلك فتجز
) احلرف (  األوىل عباراته ، وعدم النظر إليه على أنه بناٌء متكامل ابتداًء من لبنة املعىن

كلّ ذلك جحود حبقيقته ، وفرض ) .. من أول آية فيه إىل آخر آية ( وانتهاًء بكليته 



 
ر لصريح البيان الذي حيمله عليه ، وتنكُّ) الذي حيوي املتناقضات ( لقوانني عامل اخللق 

  .. القرآن الكرمي ذاته حول هذه املسألة
بالزعم أنّ بعض أحكامه  بإنكار بعض أحكامه ، أو وهذا التفريق بني دالالته ، سواٌء

منسوخة ، أو بتأطري بعض دالالته بتصورات جيلٍ حمدد ، أو بتأطري دالالته ضمن إطار 
كلُّ ذلك إميانٌ ببعض كتاب اهللا تعاىل وكفر ببعضه اآلخر ، ومماثلةٌ ملا .. أسباب الرتول 

  ..فعله بنو إسرائيل يف كتام 
 الدالالت واملعاين بني جعل القرآن عضني ، بتفريقه ، ونسخ بعض هذا التكامل يف

أحكامه ، وتأطري دالالته بأسباب الرتول وبتصورات األجيال األوىل ، وبني اإلميان ببعض 
هذا التكامل يف املعىن والدالالت ، مسألةٌ كاملةٌ تصدقها .. أحكامه والكفر ببعضها اآلخر 

  ..معجزة إحدى الكُبر 
) tβθãΨ ÏΒ÷σ çGsùr& ÇÙ ÷èt7 Î/ É=≈ tGÅ3ø9 $# šχρã� àÿõ3 s?uρ <Ù÷è t7 Î/ 4 $ yϑsù â !#t“ y_ tΒ ã≅ yè øÿ tƒ š� Ï9≡sŒ 

öΝ à6ΨÏΒ �ω Î) Ó“÷“Åz ’ Îû Íο4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( tΠöθ tƒuρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# tβρ–Št� ãƒ #’ n<Î) Ïd‰ x©r& É>#x‹ yèø9 $# 3 (          
   ٧٠٩=  ] ٨٥: البقرة [ 
) t Ï% ©! $# (#θ è= yè y_ tβ# u ö� à) ø9 $# t ÅÒ Ïã ∩⊇∪ š� În/ u‘ uθ sù óΟ ßγ ¨Ψ n= t↔ ó¡ oΨ s9 t Ïè uΗ ød r& ∩⊄∪ $ ¬Η xå (#θ çΡ% x. 

ƒtè÷ϑy=èθβt (  ] ٣٣٦=  ] ٩٣ – ٩١: احلجر  
٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ٣٣٦+  ٧٠٩  

أحكامه من جهة  ئةولو نظرنا إىل جوهر التكامل بني جعل القرآن عضني بتفريقه وجتز
، لرأيناه ) نسخها وتأطري دالالا ( بعض أحكامه والكفر ببعضها اآلخر ، وبني اتباع 

مصوراً بالصورتني القرآنيتني التاليتني داخل املسألة الكاملة اليت رأيناها ، ولرأيناه مسألةً 
  ..كاملةً تصدقها معجزة إحدى الكُبر 

) &rùsGçσ÷ΒÏΨãθβt /Î7tè÷ÙÇ #$9ø3ÅGt≈=É ρu?s3õÿà�ãρχš /Î7tè÷Ù< 4 (  ] ٢٣٩=  ] ٨٥: البقرة  

) #$!©%Ït _yèy=èθ#( #$9ø)à�öu#βt ãÏÒÅt (  ] ١٤١=  ] ٩١: احلجر  



 
٢٠×  ١٩=  ٣٨٠ = ١٤١+  ٢٣٩  

فمسألة الناسخ واملنسوخ املزعومة اليت هي يف النتيجة عدم اتباع بعض أحكام القرآن 
بعد أن متّ ] ) احلق املطلق ( الثة كما رأينا يف النظرية الث [الكرمي حبجة أنها منسوخة 

تفسريها تفسرياً خاطئاً متناقضاً مع اآليات اليت زعموا أنها ناسخة هلا ، واعتبار بعض 
الروايات ناسخة لبعض أحكام القرآن الكرمي ، وبعضها مكملٌ ألحكامه ، وحصر دالالت 

كلُّ  ..جيال األوىل بعض النصوص القرآنية بأسباب الرتول وحبيث ال تتعدى إدراك األ
أوجه من أوجه جعل القرآن عضني ، ألنه يف النهاية  - شاء من شاء وأىب من أىب  -ذلك 

  ..ببعض ما حيمله القرآن الكرمي ) اجلحود وعدم االتباع ( يؤدي للكفر 
 روا أنَّ بني أيدينا بالغاًوإنين ذه النظرية أتوجه للبشرية مجعاء ، لكي يعلموا ويتذكَّ

إىل صراط اهللا  –إن تعقّلوه  –وإنذاراً للناس كافّة ، حيمل من احلجة والربهان ما يدفعهم 
  ..تعاىل املستقيم 

) #x‹≈ yδ Ô÷≈ n=t/ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 (#ρâ‘ x‹ΖãŠÏ9 uρ Ïµ Î/ (#þθ ßϑn=÷èu‹ Ï9 uρ $yϑ¯Ρ r& uθ èδ ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ t� ©. ¤‹uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# 

  ١٨ × ١٩ = ٣٤٢ =]  ٥٢: إبراهيم [   )

إنين ذه النظرية وباملعجزة اليت حتملها أتوجه إىل كلِّ الذين وضعوا غطاًء على عيوم 
وآذام حىت ال يروا النور يف كتاب اهللا تعاىل ، وحىت ال يسمعوا نداء احلق الذي ينادي به 

عاقلٍ أنَّ القرآن  ، بأن يرفعوا هذا الغطاء ، لريوا ويسمعوا معجزةً يدرك من خالهلا كلُّ
، الذي ال تتجزأُ أحكامه ، وأنَّ هذا الغطاء هو السور الذي  الكرمي كتاب اهللا تعاىل

  ..سيحجزهم يف جهنم 
) tÏ%©!$# ôM tΡ%x. öΝ åκß] ã‹ ôã r& ’ Îû >!$ sÜÏî tã “Ì� ø. ÏŒ (#θçΡ%x.uρ Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tFó¡ o„ $ ·èøÿ xœ (  ]

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠١: الكهف 
ذه النظرية أتوجه للبشرية مجعاء لإلميان احلق بكتاب اهللا تعاىل ، بأنه من عند اهللا  إنين

حىت ال .. تعاىل ومل يبدل فيه حرف واحد ، وبأنّ أحكامه ال اختالف فيها وال تعارض 
  ..ختف موازيننا يوم القيامة فنخسر أنفسنا وخنلد يف جهنم 



 

) ï∅tΒuρ ôM ¤ÿ yz … çµãΖƒÎ—≡ uθtΒ š� Í×̄≈ s9 'ρé' sù tÏ%©!$# (# ÿρç� Å£yz öΝßγ |¡àÿΡ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγ y_ tβρà$Î#≈ yz (  ]

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠٣: املؤمنون 
، الذي بعث للبشرية  rإنين ذه النظرية أتوجه للبشرية مجعاء التباع منهج الرسول 

واملرسلني ، من زاوية أمر ، خامت األنبياء  rفالبشرية مجعاء بعد مبعث الرسول .. مجعاء 
  .. rاهللا تعاىل هلا باتباع منهجه ، أمةٌ واحدة مطالبة باتباع رسوهلا حممد 

) Èe≅ à6Ï9 uρ 7π̈Βé& ×Αθß™§‘ ( # sŒÎ*sù u !$y_ óΟ ßγ ä9θß™u‘ zÅÓè% Οßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑn=ôà ãƒ  
  ١٩×  ١٩=  ٣٦١ = ] ٤٧: يونس [  )

ظرية ، أتوجه لكلِّ من ميلك ذرةً من عقلٍ ومنطق ، أن يسجد ملرتّل هذه إنين ذه الن
  ..املعجزة الكُربى يف كتابه الكرمي 

) ¬! uρ ß‰ àfó¡ o„ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒuρ † Îû ÇÚ ö‘F{$# ÏΒ 7π−/ !#yŠ èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ öΝ èδ uρ Ÿω 
„o¡óGt3õ9É�çρβt (  ]  ١٩×  ١٩=  ٣٦١ = ] ٤٩: النحل  

نين أتوجه ذه النظرية للبشرية مجعاء لالختيار بني رضوان اهللا تعاىل من جهة ، وبني إ
فهذه املعجزة حجةٌ على كلِّ من .. سخطه جلّ وعال ، ومصري جهنم من جهة أخرى 

  ..ميلك ذرةً من عقل 
) Çyϑ sùr& yìt6 ©?$# tβ≡uθ ôÊÍ‘ «! $# .yϑx. u !$ t/ 7Ý y‚ |¡Î0 zÏiΒ «! $# çµ1uρ ù'tΒuρ æΛ ©yγ y_ 4 }§ø♥ Î/ uρ ç�� ÅÁpRùQ $#  ( ] 

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١ = ] ١٦٢: آل عمران 
إنين أتوجه ذه النظرية إىل كلِّ من حيسب نفسه وصياً على هذا الدين ، وحيسب 

لبة بقوالب مذهبية وقَحدود الدالالت اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ال تتعدى تصوراته املُ
أتوجه هلؤالء ألقول هلم  ، سيحاسبنا .. عصبية تتعامى عن كلِّ حق يخالفها مسبوكة من 

قرناً على اكتشاف هذه النظرية اليت تبين حقائق إعجازية يف )  ١٤ (اهللا تعاىل ألننا تأخرنا 
، كتاب اهللا تعاىل ، ميكننا من خالهلا دعوة البشرية مجعاء إىل احلق بربهان رياضي عقلي 
.. وميكننا من خالهلا أن منلك مفاتيح هامة للدخول إىل أعماق دالالت النص القرآين 



 
 وسيحاسبكم اهللا تعاىل أشد حسابٍ إن أعرضتم عن الدالئل اليت حتملها هذه النظرية ، ألنَّ

  ..من جيعل عصبيته حجةً على احلق ، فقد جعل نفسه حجةً على اهللا تعاىل 
ها ، وأنزل كتابه الكرمي جالله ، وسبحان اهللا الذي خلق األزواج كلَّ فتعاىل اهللا جلّ

  ..حامالً ألسرار كلِّ شيٍء يف هذا الكون 
) z≈ ys ö6ß™ “Ï%©!$# t,n=y{ yl≡uρø— F{$# $ yγ̄=à2 $£ϑÏΒ àMÎ7 /Ψ è? ÞÚö‘F{$# ôÏΒuρ óΟ ÎγÅ¡àÿΡ r& $ £ϑÏΒuρ Ÿω 

ƒtèô=nϑßθβt (   ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١ = ] ٣٦: يـس  
هو معجزة إن عقلي ها الناس إىل كتاب اهللا تعاىل ، عرب دليلٍ رياضيين أدعوكم أي

  ..إحدى الكُبر 
) $ pκö� n=tæ sπ yèó¡ Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ $ tΒuρ !$ uΖù=yè y_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# �ωÎ) Zπs3Í× ¯≈ n=tΒ   $tΒuρ $ uΖ ù=yèy_ öΝåκ sE£‰ Ïã �ω Î) 

Zπ uΖ÷F Ïù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿ x. zÉ)øŠ tFó¡uŠÏ9 tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ÷“ tƒuρ tÏ%©! $# (# þθãΖ tΒ# u $YΖ≈ uΚƒÎ)   Ÿω uρ z>$s? ö� tƒ 

tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ   tΑθà)u‹ Ï9 uρ tÏ%©!$# ’ Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚz� £∆ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $#uρ !# sŒ$tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# 

# x‹≈pκ Í5 Wξ sWtΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. ‘≅ ÅÒãƒ ª!$# tΒ â!$ t±o„ “Ï‰öκ u‰ uρ tΒ â !$ t±o„ 4 $ tΒuρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖã_ y7 În/ u‘ �ωÎ) uθèδ 4 
$ tΒuρ }‘Ïδ �ω Î) 3“t� ø. ÏŒ Î� |³ t6ù=Ï9 ∩⊂⊇∪ �ξx. Ì� uΚs) ø9 $#uρ ∩⊂⊄∪ È≅ ø‹ ©9 $#uρ øŒ Î) t� t/ ÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6�Á9 $# uρ !# sŒÎ) t� xÿ ó™r& ∩⊂⊆∪ 

$ pκ̈ΞÎ) “y‰÷n Z} Î� y9ä3ø9 $# ∩⊂∈∪ #\�ƒÉ‹ tΡ Î� |³t6 ù=Ïj9 ∩⊂∉∪ yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3Ζ ÏΒ βr& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (  ] املدثر :
٣٧ – ٣٠  [  

  
  هجري١٤٢١رمضان عام  ١٣متّ بعونه تعاىل يف 

  ميالدي ٢٠٠٠ / ١٢ /٩املوافق 
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  ١٧     ................................................ ..................................قول املطلق ال

 
  ٥٥ ............................................       ...............................عليها تسعة عشر 

 
  ١٥٧  ..................     ................تكامل النصوص القرآنية يف معجزة إحدى الكُبر 

 
  ٢٠٣ ..................................................      .......................ومعجزة أُخرى 

  ٢٣٥..................................       ............................................خالصة القول 
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