
 
 

  
ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$#   

Èß‰ ôϑptø:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ%©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3   

وضع أعداَء كتاب اهللا كتاب املعجزة الكربى مبا حيمله من أدلّة بالغية وعددية  ..
ومل مبستنقعات اجلهل والتدليس ،  عاىل يف موقف ال يحسدون عليه ، فراحوا يتخبطونت

أعني العوام والسذَّج ممن ال يعرفون حقيقةَ أعداِء فتراء وذر الرماد يف جيدوا أمامهم إال اال
  .. كتاب اهللا تعاىل

  :تعاىل ينقسمون إىل قسمني ) القرآن الكرمي ( وأعداء كتاب اهللا 
ن الكرمي نصاً من عند القرآ ، وال يعتقد بكون rهناك من ال يعتقد بنبوة حممد  – ١

ن الذين ال إما من امللحديتباع الرساالت األخرى ، وإما من أاهللا تعاىل ، وهؤالء هم 
ين أصالً يعتقدون بالد..  

القرآن ( هناك من يحسب على منهج اهللا تعاىل ، ويعتقد أنَّ كتاب اهللا تعاىل  – ٢
ه يرفع روايات التاريخ ورجاالت التاريخ إىل هو حق من عند اهللا تعاىل ، ولكن) الكرمي 

بل يعترب هذه .. مستوى األصنام اليت ال يستطيع النظر إىل كتاب اهللا تعاىل إالَّ من خالهلا 
كتاب اهللا تعاىل ، فاحلديث عنده ينسخ نصوصاً من كتاب اهللا تعاىل ، األصنام فوق 



     ٢                  
ينما روايات التاريخ ليست حباجة وكتاب اهللا تعاىل عنده حباجة لروايات التاريخ ، ب

وخيصص ما أطلقه كتاب اهللا تعاىل ، ويطلق ما خصصه كتاب اهللا  لكتاب اهللا تعاىل ،
، اليت هي التاريخ  رواياتتعاىل ، مبعىن أنَّ كتاب اهللا تعاىل ال تفهم دالالته إالَّ من خالل 

  ..عنده أصنام ال يتقرب إىل اهللا تعاىل إالَّ من خالهلا 
صعق من كتاب والصنف الثاين الذي يرفع أصنام التاريخ فوق كتاب اهللا تعاىل ، 

املعجزة الكربى أكثر من الصنف األول الذي ال يؤمن أصالً بكون القرآن الكرمي من عند 
حيارب كتاب اهللا تعاىل كونه ال يؤمن مبرجعيته هللا ) األول ( فهذا الصنف  ،اهللا تعاىل 

ا الصنف الثاين حياربه كونه يسقط أصنام التاريخ اليت رفعها فوق كتاب اهللا تعاىل ، بينم
تعاىل ، مبعىن كونه يسقط آهلته ، وبالتايل فكلُّ حقيقة حيملها كتاب اهللا تعاىل ال تتوافق مع 

  ..أصنامه ، حيارا بكلِّ ما ميلك من قوة 
.. صحته  احتمالُ عدمِنهم وقد يتسرب إىل ذه.. قد يستغرب الكثريون هذا القول 

ويفترون ويدلِّسون يف  حينما ينظرون كيف حيارب هؤالء املعجزة العددية ،.. ولكن 
سيزول استغرام ، حني ذلك ،  سبيل إبعاد الناس عن األدلة الدامغة اليت حتملها ،

  ..وسريون حقيقة ما نذهب إليه بشكلٍ جلي 
املعجزة الكربى أصنام مل يستطع الصمت منهم من هم كثريون ، الذين أسقط كتاب

الرماد يف األعني إليهام البسطاء أنَّ ما ورد يف  راح يذرفأمام عينيه على ايار أصنامه 
ما وصلين ويف هذا البحث سأتعرض للرد على . ..كتاب املعجزة الكربى ليس صحيحاً 

بع يف كتاب املعجزة الكربى ، املتقاله هؤالء ، من باب تبيان احلقيقة ، وتبيان املنهج مما 
يقوله هؤالء ، فما  ملا حساب قيمةجل الرد ، وليس من باب أوليس من باب الرد من 

عليه ، وما يفتريه هؤالء يتبين  ن يردأأقل من  –كما سنرى بإذن اهللا تعاىل  –يقوله هؤالء 
لرد على هؤالء يف كلِّ فكرة الذي يتضمن امن يقرأ كتاب املعجزة الكربى ،  فساده لكلِّ

  ..من األفكار املعروضة فيه 



     ٣                  
ن يرد ملإنَّ القيمة الشخصية والكرامة اإلنسانية حمفوظة : وأنا هنا أود أن أقول ..   

علينا ولكلِّ من يقف خلفه ، فاملسألة ليست شخصية على اإلطالق ، فأنا احترم كلَّ من 
وهناك من انتقد كتاب املعجزة الكربى .. آداب احلوار خيالفين يف الرأي مادام ملتزماً ب

معتقداً حبقيقة ما يذهب إليه ، حمترماً آداب احلوار ، وهناك من دفعه احلقد وقلّة األدب 
واحلقد إىل الشتم والسب ز بني .. ر عن جهله وقلّة أدبه وكلِّ ما يعبوحنن علينا أن مني

  ..هذين الصنفني 
لنفسه  الذي اتبع سبيل التدليس وذر الرماد يف األعني قد مسحالصنف كون .. ولكن 
بإنكار السنة الشريفة ،  همناواتذلك ،  دون أن نطلب منهعلينا اسم القرآنيني ،  أن يطلق

يف الوقت الذي أكَّدنا فيه وملئات املرات أننا ال ننكر السنة الشريفة ، فإننا رداً على ذلك 
فكما أنه من وجهة .. اسم الصنميني  على أفراد هذا القسم أن نطلقسنسمح ألنفسنا ب

نيون منكرون للسنة ، فمن حقِّنا ومن وجهة نظرنا اليت رهم اليت ال نوافق عليها حنن قرآنظ
ففي ردي لن أذكر امساً ، ولن .. ال يوافقون عليها هم صنميون عابدون ألصنام التاريخ 

حتت قولهم ما قلت القضية ليست شخصية ، يف ردي هذا سآيت بأذكر مجاعةً بعينها ، فك
  : لسببنيوذلك  .. ، أو قال عابدو أصنام التاريخ عنوان قال الصنميون

وأنا ال أود  ..ما يهمنا ويهم اإلخوة القراء هو الفكر وليس اجلانب الشخصي   – ١
  ..حة احلق الحقاً التجريح الشخصي ألحد ، فلربما يعود بعضهم إىل سا

 وال تستحق الرد عليها ، ناجتة عن جهل بدالالت كتاب اهللا تعاىل ، ردودهم – ٢
وهذا ما سنراه بإذن اهللا تعاىل ، لذلك ال أود ألحد من أصحاب هذه الردود أن يناله شيٌء 

  ..اك دىن من اإلدرنَّ اجلهالة يف ردودهم يدركها من ميلك احلد األمن اإلهانة ، أل
يشهد اهللا تعاىل أنين عندما اطّلعت على ردود اإلخوة على كتاب املعجزة الكربى ،  .. 

أشفقت عليهم وعلى من يقف خلفهم ، ألنين رأيت فيهم ومبن يقف خلفهم إسقاطاً 
  ..للمعنيني بقوله تعاىل 
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وازددت يقيناً بأنَّ من متأل األصنام نفوسهم ، ال ميكنهم رؤية احلقيقة ولو وضعت .. 

ابني أيديهم ، ولو ن عال ، فإرادة معرفة ا طق حلقيقة ليست موجودة عندهم بصوت
  ..وازددت إدراكاً ملعىن قوله تعاىل  ..أصالً 
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هو  معيار معظم أصحاب هذه االنتقادات –إن شاء اهللا تعاىل  –فكما سنرى .. 
روايات التاريخ ، وقول فالن وعالن ، منطلقني منطلق الدفاع عن أصنامهم التارخيية ، 

يت حيملها كتاب املعجزة الكربى فأصنامهم التارخيية سقطت حتت ضربات األدلة الدامغة ال
هذا هو األمر باختصارٍ شديد ، وهذا ما .. ، لذلك هرعوا إىل الدفاع عن هذه األصنام 

  :  نراه يف قولِ بعضهم
املهندس عدنان  –معجزة إحدى الكُبر ) املعجزة الكربى ( وصاحب كتاب  [[

ورة ، وادعى أنَّ حساباته قد قام بتغيري حقائق كثرية معلومة من الدين بالظر –الرفاعي 
كذا خالف أقوال  rهي القول الفصلُ يف كلِّ القضايا اليت ذكرها وخالف فيها نبينا 

   ..انتهى االقتباس ..  ]]الصحابة والعلماء اجلالء أويل األلباب 
  :  وهذا ما نراه أيضاً يف قولِ بعضهم.. 
! د هو العقل ارد واملنطق احلر وهذا الرجل يدعي أنَّ فهم القرآن سبيله الوحي [[

وضرب عرض احلائط كلَّ النصوص املوروثة عن العلماء الذين يصفهم بعابدي أصنام 
  ..انتهى االقتباس  .. ]] التاريخ
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يف األفكار  نفاملشكلة عندهم ليست مشكلة املعجزة العددية ، املشكلة تكم.. 

ا لغوياً قبل املعجزة العددية ، وبعد ذلك جاءت املخالفة ملوروثهم ، واليت متّت الربهنة عليه
فاحلقائق املعلومة من الدين بالضرورة واليت يستنفرون .. املعجزة العددية كربهان إضايف 

للدفاع عنها منكرين حقائق جلية يف كتاب اهللا تعاىل ، هي أصنامهم التارخيية من روايات 
  ..مجلةً وتفصيالً وأقول للرجال ، ينقضها كتاب اهللا تعاىل 

وملّا كان اإلفالس الفكري كلَّ ما ميلكون ، مل جيدوا أمامهم إالَّ الكذب والتدليس ، 
  : وهذا ما نراه يف قولهم 

�ÞΟ↵Ïδ≡t (اعلم أنَّ ما ادعاه الكاتب من أنَّ رسم كلمة  [[ ö/Î) (  بدون حرف الياء يف
إذ فكيف يقول مثل هذا  ء باطالًعد ادعاي على أنه عليه السالم مل ينجب سورة البقرة دليلٌ
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ناها لكن هيهات أن تقبل مثل هذه األفكار والظاهر أنها جمرد فكرة رآها ختدم مصاحله فتب

قبل البعثة خيالف ما يعرفه املسلمون وخيالف ما جاء  rاسم نبينا ) أمحد ( وكذا قوله . 
اخربين حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال مسعت : يف صحيح البخاري عن الزهري قال 

ا املاحي الذي ميحو اهللا به الكفر نأمحد وأنا أإنَّ يل أمساء أنا حممد و: يقول  rرسول اهللا 
لكن الكاتب . ورواه مسلم أيضاً ) وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي وأنا العاقب 

 .. ]] !! .ال مه السنة بل ال يفقهها وينكر إعجاز اإلجنيل والتوراة ويسميها املنهج 
  ..انتهى االقتباس 
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ن أداهم حتنا اأدب بأعلى صورها ، وم وقلّة األى الكذب والتدليس وقلّة العلهنا يتجلَّ

≡ÞΟ↵Ïδ (كلمة النصوص احلاملة لنَّ أأنا مىت قلت ب.. نهم ليسوا كاذبني أيثبتوا  t�ö/ Î) (  دون
ن أاحتداهم .. مرحلةً من عمره عليه السالم قبل أن ينجب تعين حرف ياء يف سورة البقرة 
رتق إىل مستوى نيب أنَّ مستواهم الفكري مل يوليس من ذ.. يثبتوا أنهم ليسوا كاذبني 

نَّ ورود كلمة إبراهيم يف سورة أما قلته يف كتيب وبراجمي هو .. خرون إدراك ما يقوله اآل
بشكلٍ جمرد عن السياقات القرآنية  البقرة كإشارة هو يشري إىل امسه يف بداية حياته ،

رة يرد حبرف ياء كإشارة إىل املرحلة الثانية وبعد البق احمليطة ذه الكلمة يف سورة البقرة ،
 ..نية احمليطة ذه الكلمة وبشكلٍ جمرد عن السياقات القرآوأيضاً كإشارة  من حياته ،

كتيب موجودة ، وبراجمي موجودة ، والكذب حبله قصري ، وهؤالء يراهنون على التدليس 
ات روايام اليت ينقض كتاب اهللا ألنهم يعتربون الناس قطيعاً يريدون سوقه إىل مستنقع

  ..تعاىل معظمها مجلةً وتفصيالً 
هم يكذبون وهم مطمئنون بأنَّ القطيع الذي طلَّق عقله ويركض وراءهم ، ال يقرأ .. 

، وإن قرأ ال يفهم ما يقرؤه ، ألنه ينطر إىل ما يقرأ من منظار التدليس الذي طلَّق عقلَه 
  ..لة اتباعٍ أعمى وليست مسألة تدبرٍ وتعقّلٍ وتفكّر ألجله ، املسألة عند هؤالء مسأ

واألهم من ذلك أنَّ هذه الفكرة وهي أنَّ حياةَ إبراهيم عليه السالم تنقسم إىل قسمني 
، قسم يعود للمرحلة األوىل اليت مركزها نوح عليه السالم ، وقسم يعود للمرحلة الثانية 

ية به ، هذه الفكرة متّت الربهنة عليها من خالل بعد أن أجنب وبعد أن بدأت املرحلة الثان
  :خرى ، منها قوله تعاىل أنصوصٍ 
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احلمد هللا متَّ الكشف عن حقيقة يف : وبدالً من أن يقولوا ..  الكذب هؤالء ديدم.. 

كتاب اهللا تعاىل ، وعلينا أن ننشرها خدمةً لكتاب اهللا تعاىل ، بدالً من ذلك ، راحوا 
هم الذي يقدمونه على أنه حييط يكذبون ويفترون ويذرون الرماد يف األعني ، ألنَّ موروث

بكلِّ شيء عجز عن هذا الكشف ، فهمهم هو عبادة أصنامهم التارخيية وليس الدفاع عن 
  ..كتاب اهللا تعاىل 

وهنا أوجه كلمة للعقالء وليس هلؤالء فهؤالء طلّقوا عقوهلم وغرقوا يف مستنقعات .. 
�ÞΟ↵Ïδ≡t (أليست كلمة : اجلهل ، أقول للعقالء  ö/ Î) (  ، يف سورة البقرة ترد دون حرف ياء

فما .. أليست هذه حقيقة يراها كلُّ عاقل ؟ .. ويف باقي كتاب اهللا تعاىل ترد حبرف ياء ؟ 
هل .. هو السبب يف هذين الرمسني املختلفني هلذه الكلمة اليت تعود لشخصٍ واحد ؟ 

قة اليت يراها كلُّ من يقرأ أسالفهم الذين حولوهم إىل أصنام ، هل أجابوا على هذه احلقي
فلماذا هذا احلقد على اكتشاف حقيقة يف كتاب اهللا تعاىل مل .. كتاب اهللا تعاىل ؟ 

أنَّ دينهم هو ما قاله أسالفهم ، وال يريدون : اإلجابة واضحة .. يكتشفها أسالفهم ؟ 
يف قرناً عن اكتشاف هذه احلقيقة )  ١٤( ألحد أن يكتشف نقصان دينهم الذي عجز 

فمشكلتهم ليست مع املعجزة العددية ، .. هذا كلُّ ما يف األمر .. كتاب اهللا تعاىل 
  ..مشكلتهم مع كتاب اهللا تعاىل الذي باتوا يرونه نداً ألصنامهم التارخيية 

‰ß (أما بالنسبة لكون كلمة ..  uΗ÷qr& ( (  هي اسم النيبr  قبل والدته ، فهي مسألة
، ليس ألنها مسألة صعبة ، وإنما ألنهم قوا إىل مستوى استيعاا ن يرتأكرب بكثري من أ

تدبراً حقيقياً  ممنه اال نرجو وبالتايل.. غارقني يف مستنقعات التاريخ طلّقوا عقوهلم 
‰ß (أمل ترد كلمة . ..لكتاب اهللا تعاىل  uΗ÷qr& ( (  ة واحدة يف كتاب اهللا تعاىلكبشرى ، مر

  :يقول تعاىل .. ؟  من عيسى عليه السالم
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) øŒÎ) uρ tΑ$s%  |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «! $# / ä3ø‹ s9 Î) $]%Ïd‰ |Á•Β $yϑÏj9 t÷ t/ 

£“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9 $# #M� Åe³t6 ãΒuρ 5Αθ ß™t� Î/ ’ÎA ù'tƒ .ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ ÿ…çµ èÿôœ $# ß‰ uΗ÷qr& ( $ ¬Ηs> sù Νèδ u !%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $$Î/ 

(#θä9$ s% # x‹≈ yδ Ö�ós Å™ ×Î7•Β (   ] ٦: الصف [    

‰ß (أليست كلمة ..  uΗ÷qr& ( (  على وزن أفعل ، بينما كلمة) î‰£ϑptèΧ (  على وزن
وهل عند السادة عابدي أصنام التاريخ .. أصبح حممداً  rمبعىن أنه بعد والدته مفعل ، 

‰ß (نص قرآينٌّ يبين لنا أنَّ كلمة  uΗ÷q r& ( (  له هي اسمr  ا اسم أ ..بعد والدته ؟املاحي : م
موافقتها وغريها فهي روايات تأخذ مصداقيتها من  العاقب ،: واسم  احلاشر ،: ، واسم 

.. لكن .. حبثنا هو يف كتاب اهللا تعاىل : كتاب اهللا تعاىل ، وحنن يف املعجزة العددية قلنا ل
ام ، ولذلك يستنفرون للدفاع عنها خوفاً من سقوطها هذه احلقائق الدامغة تسقطُ رواي

  ..مام نور كتاب اهللا تعاىل أ
..  ]] !! .وينكر إعجاز اإلجنيل والتوراة ويسميها املنهج  [[: أما ما يهذون به .. 
.. فمن قال إنَّ اإلجنيل حيمل معجزة يف نصوصه ؟ نه ال يستحق الرد عليه ، أفأرى 

ومن .. سى عليه السالم هي إحياء املوتى وغري ذلك من املعجزات ؟ أليست معجزة عي
و ألقى أنترك اإلجابة ملن كان له قلب .. .وراة حتمل معجزةً يف نصوصها ؟ قال إنَّ الت

  ..السمع وهو شهيد 
  :ويتجلّى جهل عابدي أصنام التاريخ بقوهلم التايل .. 
! مبعجزات غري القرآن وهذا من غرائبه  قد أُيد rإنَّ الكاتب ينكر أن يكون نبينا  [[

  .اخل ..... فكيف وهو الذي أُيد مبعجزة اإلسراء واملعراج وشق له القمر . 
$ ( :وجيب التنبيه إىل أنَّ معىن قوله تعاىل  tΒuρ !$oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒFψ $$ Î/ Hω Î) βr& 

z> ¤‹ Ÿ2 $ pκ Í5 tβθä9 ¨ρF{$# 4 $ oΨ÷� s?#u uρ yŠθßϑrO sπ s%$̈Ζ9$# Zοu� ÅÇ ö7ãΒ (#θßϑn= sà sù $ pκÍ5 4 (   ] أي .  ] ٥٩: اإلسراء
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$ %ö≅è ( علم اهللا أنهم ال يهتدون ا لذلك قال yϑ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «!  ] ٥٠: العنكبوت [  ) #$

، أي إنما أمر ذلك إىل اهللا ، فإنه لو علم أنكم تدون ألجابكم إىل سؤالكم ألنَّ هذا 
يسري لديه ، ولكنه يعلم منكم إنما قصدكم التعنت واالمتحان ، فال جييبكم إىل  سهل عليه

  ..انتهى االقتباس  .. ]] .ذلك 
 وأنمىت سيفهم هؤالء أنَّ املعجزة املؤيدة للمنهج جيب أن يشهدها الناس بأعينهم ، .. 

يشهدها البشر ، وبالتايل وبالتايل فاإلسراء هو رحلة مل .. يقروا بعجزهم عن اإلتيان مبثلها 
مىت سيفهم .. ليست معجزة كدليل على صدق نزول القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل 

حنن نؤمن باإلسراء ألنَّ كتاب اهللا تعاىل خيربنا بذلك ، ولكن هل .. هؤالء هذه احلقيقة ؟ 
عند اهللا  نذهب إىل اآلخرين ونقول هلم آمنوا بكتاب اهللا تعاىل ، وبرهاننا على كونه من

  ..لكن حنن نوجه كالمنا ألويل األلباب .. لن يفهموا ذلك  .. !!!تعاىل هو اإلسراء ؟
كذوبة كربى ينقضها كتاب اهللا تعاىل يف أكثر من آية كرمية أأما انشقاق القمر فهو .. 

tΒ$ (: ، منها  uρ !$oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκÍ5 tβθä9 ¨ρF{$# 4 $ oΨ ÷� s?#u uρ yŠθ ßϑrO 

sπ s%$̈Ζ9 $# Zοu� ÅÇ ö7ãΒ (#θßϑn=sà sù $pκ Í5 4 (   ] عاىل تولذلك راحوا يفترون على اهللا  ..  ] ٥٩: اإلسراء

$ (فالعبارة يف تفسري هذه اآلية الكرمية ،  tΒuρ !$ oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$Î/ (  يريدون إفراغها
 فإنه لو علم أنكم تدون ألجابكم إىل سؤالكم [[: ها فهذيام يف تفسريمن دالالا ، 

الذي إنَّ السبب : اهللا تعاىل يقول يف هذه العبارة القرآنية .. هو افتراٌء على اهللا تعاىل  ، ]]
مبعجزات كونية حسية كانشقاق القمر أو غري ذلك  rتأييد رسالة حممد  عنجعلنا منتنع 

احلسية جربت يف الرساالت السبب هو أنَّ هذه املعجزات من املعجزات احلسية ، هذا 
لن يؤيد اهللا تعاىل معجزة الرسالة اخلامتة : مبعىن  ..السابقة ، فكذّب ا السابقون 

: وهم يقول ال .. هكذا يقول اهللا تعاىل  ..مبعجزات حسية كما أيد الرساالت السابقة 
ايات وأقوال لبعض السابقني ، وال بد من حتريف كالم اهللا تعاىل يسقط أصنامنا من رو
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فإنه لو علم أنكم  [[وما عالقة قوهلم  ..دالالت كتاب اهللا تعاىل حفاظاً على أصنامنا 

تدون ألجابكم إىل سؤالكم ألنَّ هذا سهل عليه يسري لديه ، ولكنه يعلم منكم إنما 
، ما عالقةُ ذلك بدالالت قوله  ]] .ك قصدكم التعنت واالمتحان ، فال جييبكم إىل ذل

$ (: تعاىل  tΒuρ !$ oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ ö�œΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ HωÎ) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $pκ Í5 tβθä9 ¨ρ F{$# 4 $oΨ ÷� s?# u uρ yŠθ ßϑrO 

sπ s%$̈Ζ9 $# Zοu� ÅÇ ö7 ãΒ (#θßϑ n=sà sù $pκ Í5 4 ( وهل مسع هؤالء بقوله تعاىل !!! .. ؟) óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ïÿõ3 tƒ !$ ¯Ρr& 

$ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n=÷Fãƒ óΟÎγ øŠn=tæ 4 (   ] الذي يعين أنَّ القرآن  ] ٥١: العنكبوت ،
وهنا نسأل ..... ؟ الكرمي بذاته معجزةٌ تكفي كلَّ من يريد التيقّن بأنه من عند اهللا تعاىل 

كان له قلب أو نترك اإلجابة ملن .. هل نصدق هؤالء ، أم نصدق اهللا تعاىل ؟ : العقالء 
  ..ألقى السمع وهو شهيد 

( كم مليار سنة ضوئية حيتاج هؤالء ليفهموا أنَّ منهجاً صاحلاً لكلِّ زمان ومكان .. 
وكم مليار سنة ضوئية .. ، حباجة ملعجزة صاحلة لكلِّ زمان ومكان ؟ ) القرآن الكرمي 

لكن كيف .. زة فوق التاريخ ؟ حيتاج هؤالء ليفهموا أنَّ منهجاً فوق التاريخ حيتاج ملعج
  !!! .... سيفهمون ذلك وهم يعتقدون أنَّ القرآن الكرمي ناقص تكمله روايات التاريخ 

  :ويقول عابدو أصنام التاريخ .. 
مد تأنا يف حبثي اعتمد احلرف املرسوم وال اع((  ٥٢وقول الكاتب يف الصفحة  [[

حقيقة إذ احلرف  أيضاً احلرف املرسومبل هذا الكاتب مل يعتمد ))  . احلرف املقروء 
يف عهد عثمان رضي اهللا عنه وأرضاه مل يكن مضبوطاً على ما هو عليه اآلن يف  املرسوم

رى الحقاً تاملصاحف ، حيث مل يكن هناك مثّة فرق مثالً بني الثاء والتاء والباء وسوف 
تب مثل هذه وإني الستغرب حينما يربط الكا! . أخطاء الكاتب يف حساب احلروف 

  ! .املعجزة الومهية برواية حفص ورسم مصحف املدينة املنورة 
  هل رسم القرآن توقيفي ؟
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للعلماء يف هذه املسألة ثالثة مذاهب كما ذكر الدكتور شعبان حممد إمساعيل يف كتابه 

  .رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة 
توقيفي ال جيوز تغيريه وحترم خمالفته شأنه يف ذلك  أنَّ رسم املصحف: املذهب األول 

وهو مذهب . شأن ترتيب سور القرآن وآياته ال جيوز لنا أن نقدم أو نؤخر منها شيئاً 
  .مجهور األمة سلفاً وخلفاً ، ونقل كثري من العلماء االمجاع على ذلك 

ع من تغيري هذا الرسم ، أن رسم املصحف ليس توقيفياً وأنه ال مان: املذهب الثاين 
وممن ناصر هذا املذهب أبو بكر البقالين وابن . حسبما تقتضيه قواعد الرسم احلديثة 

  .خلدون وكثري من العلماء املعاصرين 
جواز كتابته بالرسم احلديث لعامة الناس حسب قواعد اخلط يف أي : املذهب الثالث 

فظة عليه للعلماء واخلاصة كأثر من اآلثار عصر ، مع اإلبقاء على الرسم العثماين واحملا
وممن ناصر هذا املذهب الشيخ عز الدين . النفيسة اليت حافظت عليها األجيال املتعاقبة 

  ..انتهى االقتباس  .. ]]  .عبد السالم وبدر الدين الزركشي 
ىل ، يشهد اهللا تعاىل أنَّ امللحدين واملنكرين لكون القرآن الكرمي من عند اهللا تعا ..

هم يقولون القرآن الكرمي .. كيف ؟ .. خيجل الكثري منهم من أن يقول مثل هذا الكالم 
طاً وال خنتلف معهم يف ذلك ، ولكن ، كونه ليس منقَّطاً ال يعين ضياع مل يرتل منقَّ

نصوصه يف عدم التفريق بني الباء والثاء والتاء والباء والياء ، فهل عابدو أصنام التاريخ 
أنَّ كتاب اهللا تعاىل الذي بني أيدينا اآلن ضاعت فيه بعض احلروف ما بني الباء يعتقدون 

والياء والثاء والتاء والنون ، وأنَّ بعضها ضاع ما بني الطاء والظاء ، وما بني السني والشني 
قه كان أم أنهم يعتقدون أنَّ كتاب اهللا تعاىل الذي وفْ.... ...ما بني الذال والدال ؟ ، و

؟  r ملعجزة الكربى هو كتاب آخر غري الكتاب الذي أنزله اهللا تعاىل على حممد حبث ا
إذ احلرف املرسوم يف عهد عثمان رضي اهللا عنه  [[ : وإالَّ كيف بنا أن نفهم قوهلم.. 
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وأرضاه مل يكن مضبوطاً على ما هو عليه اآلن يف املصاحف ، حيث مل يكن هناك مثّة 

  .. ]] تاء والباءفرق مثالً بني الثاء وال
وإني  [[ : وما ال يستطيع أن يتصوره عاقلٌ مؤمن بكتاب اهللا تعاىل هو قوهلم

الستغرب حينما يربط الكاتب مثل هذه املعجزة الومهية برواية حفص ورسم مصحف 
مشكلة عقدية يف رواية حفص ومصحف املدينة  همفهل عند..  ]] ! .املدينة املنورة 

  ..اهللا تعاىل أعلم  ..املنورة ؟ 
قوال أأما عقيدم يف كون رسم القرآن الكرمي توقيفياً أو غري توقيفي ، اعتماداً على 

الرجال وروايات التاريخ ، بعيداً عن حقيقة ما حيمله كتاب اهللا تعاىل من أدلّة يف ذلك ، 
بر لكتاب ، وهي حاملهم الثقايف والفكري يف حماربة كلِّ متد عندهم فهي جوهر الفساد

  ..اهللا تعاىل ، ويف االفتراء عليه ، انتصاراً ألقوال أولئك الرجال 
إنَّ عابدي أصنام التاريخ ال يعنيهم أبداً كون كلمة ضعفاء ترد يف كتاب اهللا تعاىل 

 ( [[ : برمسني متمايزين !$xÿ yèàÊ (  ،) (#àσ ¯≈ xÿ yè‘Ò9 ، وال يعنيهم كون هذا التمايز  ]] ) #$
وال يعنيهم أبداً .. د لتمايز يف الداللة كما بينت يف كتاب املعجزة الكربى يف الرسم يعو

àσ# ( [[ : كون كلمة دعاء ترد يف كتاب اهللا تعاىل برمسني متمايزين ¯≈ tã ßŠ (  ،)  !%tæ ßŠ ( 

وال يعنيهم كون هذا التمايز يف الرسم يعود لتمايز يف الداللة كما بينت يف كتاب ،  ]]
وال يعنيهم أبداً كون كلمة بالء ترد يف كتاب اهللا تعاىل برمسني  ..الكربى  املعجزة

 ( [[ : متمايزين Iξt/ (  ،) (#Ôσ ¯≈ n=t/ ( [[  وال يعنيهم كون هذا التمايز يف الرسم يعود ،
اليت  األمثلةال تعنيهم عشرات  ..ينت يف كتاب املعجزة الكربى كما بلتمايز يف الداللة 

ة الكربى وغريه ، ألنَّ املسألة عندهم ليست مسألة حبث يف كتاب بينتها يف كتاب املعجز
اهللا تعاىل ، وليست مسألة دفاع عن كتاب اهللا تعاىل ، املسألة بالنسبة هلم مسألة دفاعٍ عن 

  ..أصنامهم التارخيية 
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شأنه شأن ترتيب ، خمالفته مثَّ كيف يقولون إنَّ رسم القرآن الكرمي توقيفي وال جتوز .. 
وهذا القول ( كيف يقولون ذلك  ،، وأنَّ هذا هو مذهب مجهور األمة سلفاً وخلفاً  سوره

.. جابة واضحة اإل.. القول ؟  هلذا موافقاًمثَّ تثور ثائرم ألننا اعتمدنا منهجاً ، ) صحيح 
.. العظيمة يف كتاب اهللا تعاىل هذه املعجزة  نور أمامهم يثأرون لتساقط أصنامهم التارخيية 

 ..ذا كلُّ ما يف األمر ه
 ٣٦٥( ورداً على ما بينته يف كتيب من أنَّ كلمة يوم مفردة ترد يف كتاب اهللا تعاىل .. 

  : مرة ، يقول الصنميون ) 
مفردة وال يعد جذورها ، وال حتى مجوعها ) يوم ( الكاتب هنا يعد فقط كلمة  [[

ية غريبة ويطرحها كإعجاز يعتقد أنَّ اهللا والكاتب يقدم عشوائ!! . أو ما كان مثىن منها 
صلوات ( قد فتح به عليه ، فعند حديثه مثالً عن عدد الصلوات املفروضة يذكر أنَّ كلمة 

بصيغة اجلمع وردت مخس مرات على عدد هذه الصلوات وال يستثين أي كلمة فيعد ) 
وأظن أنك ! . ألنها نكرة ؟) حبر ( املنكرة مع املعرفة بينما رأيناه قريباً ال يذكر كلمة 

  !! .أيقنت ملا كلّ هذا التالعب 
وأقمن ( استثىن العبارة ) أقيموا الصالة ( ، ) أقم الصالة ( وملّا ذكر العبارات القرآنية 

_o¢ ( ولكنه يعد قول لقمان البنه!! .  rزعماً منه أنها خاصة بنساء النيب ) الصالة  ç6≈ tƒ 

ÉΟ Ï%r& nο4θ n=¢Á9   .. ]]. خاصاً به وال جيعله !  ] ١٧: لقمان [   ) #$
لقد بينت مبا فيه الكفاية يف كتاب املعجزة الكربى ويف كتاب املعجزة ويف برنامج  ..

، ) يوم ، يوماً : ( املعجزة الكربى ، بينت احلكمة من اختيار كلمة يوم مفردة بصيغتها 
ن يف عدم إمكانية وجود وعي وإرادة صادقة لكن املشكلة تكم.. دون الصيغ اُألخرى 

واقتبس النص التايل من كتاب املعجزة الكربى لريى القارئ  ..عند عابدي أصنام التاريخ 
  ..كيف يكذب هؤالء ، وكيف حيرفون الكلم عن مواضعه 
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، داخل معىن ) ي ، و ، م ( ويف كتابِ اِهللا تعاىل تكمن دالالت اجلذرِ اللغوي ..  [[

وران املسألة حول نفسها دورة كاملة ، فلكلّ شيٍء يومه اخلاص به ، فاليوم على األرض د
ساعة ، واليوم على كوكب آخر يساوي املدة الزمنية املساوية لدورانِه حول )  ٢٤( 

نفسه دورة كاملة ، ويوم احلساب يف اآلخرة هو دورة حساب البشر من أول إنسان إىل 
اليت  –الستة اليت خلق اهللا تعاىل ا الكون ، هي دوران املادة األوىل  آخر إنسان ، واأليام

 (: خلقها اهللا تعاىل بكلمة  ä. ( –   لق به الكون ، ست دوراتة الناموس الذي خمباهي
( ستةَ أيام كأيامنا  –هذه األيام الستة  –كاملة حىت أخذ الكون شكله احلايل ، وال تعين 

  ..ساعة )  ٢٤×  ٦
فهذا املعىن املُجرد لكلمة يوم ، وخبصوصية الناموس الذي حيكم دوران األرض .. 

ãΠöθtƒ (  ،) $YΒöθ ( [: حول نفسها ، يحمل بالكلمتني املُجردتني عن أي إضافة  tƒ ( [  ،

öΝä3ÏΒöθ (:  أما الكلمتان.. دون غريمها  tƒ (  ،) óΟÎγ ÏΒöθ tƒ ( ًةفتحملُ كُلٌّ منهما خصوصي ، 
للمضاف إىل هذه الكلمات تخرج عن اإلطار ارد للمسألة اليت حنن بصدد حبثها ، فاليوم 
املعين ما ليس مجرداً عن خصوصيات املُضاف ، وبالتايل ال يدخل يف معادلة التعبري عن 

›7 (وكلمةُ ... اليوم األرضي غري اخلاص بذلك املضاف  Í≥ tΒöθ tƒ (  أقرب ما تكون إىل
ال تدخل يف معادلة ساحتها اليوم ارد عن  –أيضاً  –ة وقتئذ أو حينئذ ، وهي كلم

وهذا ال يعين أن هذه الكلمات ال تدخلُ يف ... خصوصية الوقت املعين ذه الكلمة 
فمن املؤكد أنها تدخلُ يف كُلِّ األبعاد اإلعجازية .. معادالت أخرى ملسائل أُخرى ، أبداً 

  ..انتهى االقتباس  .. ]].. الكرمي دون استثناء  اليت حيملها القرآن
حنن نأخذ جمموع الكلمة حبيثية : هؤالء ال توجد عندهم إمكانيةٌ إلدراك قولنا .. 
وحنسب عدد مرات ورودها يف كلِّ كتاب اهللا تعاىل ، حمددة يف كتاب اهللا تعاىل ، صياغة 
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نَّ كلمة يوم حيثما ترد ألكن من يعتقد .. نا هكذا قل ..جمرد عن سياقاا القرآنية بشكلٍ 

ن أساعة واضعاً معرفته احملدودة قيداً على دالالت كتابِ اهللا تعاىل ، ال ميكنه )  ٢٤( تعين 
  ..يدرك عمق صياغة الكلمة ، وال عمق الدالالت اردة اليت حتملها 

عندهم إمكانية اإلدراك ،  أما بالنسبة ملسألة إقامة الصالة ، وكيف أنهم ال توجد.. 
من كتاب املعجزة الكربى فيما خيص مقطع اقتطعه  وفيما يلي.. فهي مسألة تتعلَّق جبهلهم 

  ..هذه املسألة 
]]  .. عند الوقوف من دمن كتابِ اِهللا تعاىل ، ال ب ويف عرضِ هذا اجلانِبِ اإلعجازي

ت املفروضة على املُسلمِ يف اليـوم ، وعـدد   مسألة هامة ، أال وهي استنباطُ عدد الصلوا
  ..  الركعات املفروضة ، وعدد السجدات 

ÔN≡uθ (يف كتابِ اِهللا تعاىل ترد كلمةُ ..  n=|¹ (  ات ، على عددمر اجلمعِ مخس بصيغة

ÔN≡uθ (: الصلوات اليومية املفروضة ، وذلك بالصيغ  n=|¹ (  ،) ÏN≡uθ n=¢Á9 $# (  ،) ÏN≡ uθn= |¹uρ 

(  ،) öΝ Íκ ÌE≡uθ n=|¹ (  ..  

Ο (ويرد فعلُ األمرِ ..  Ï% r& ( بو الصيغ مشتقّاته مقترناً بالصالة ، يرد :) ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# 
( ، ) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (  ،) z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 z (والعبارة القرآنية ..  ) #$ ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ( 

، حيـثُ   rكتابِ اهللا تعاىل ، يف سياقٍ قُرآينٍّ خاص بنساِء الـنيب  ، ترد مرةً واحدةً يف 
u (: يخاطبهن اُهللا تعاىل يف هذا السياقِ بقوله  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ( 

  .. ] ٣٢: األحزاب [ 
ÉΟ (: لو قُمنا جبمعِ العبارات القرآنيـة  ..  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ( ، ) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 ، يف  ) #$

، على عدد الركعات املفروضة يف اليوم الواحد )  ١٧( كتابِ اهللا تعاىل ، لوجدناها ترد 
للعاقلني ، ومشتقّاته اليت تعبر عن ) سجد ( ولو قمنا جبمعِ عدد مرات ورود الفعل .. ...
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#β ( لصيغِ الفعلية هلذا الفعل ، ما عدا الفعلأزمنة هذا الفعل ، حيثُ جنمع مجيع ا y‰ àf ó¡ o„ 

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

  ..انتهى االقتباس  .. ]] ...مية املفروضة عدد السجدات اليو
ÉΟ ( [[ليست العبارتان أ.. أليس كالمنا واضحاً ؟  .. Ï%r& nο4θ n=¢Á9 $# ( ، ) ÷(#θßϑ‹Ï%r& 

nο4θ n=¢Á9 كلَّ وبتجريدمها عن السياق القرآين احمليط ما ، حيمالن إطالقاً خياطب  ]] ) #$

z (أليست العبارة القرآنية ..  ؟ البشر الذين يريدون العمل مبنهج اهللا تعاىل ôϑÏ%r&uρ nο 4θn=¢Á9 $# 

حيث حتمل خطاباً ، ختتلف صياغتها ، وبتجريدها عن السياق القرآين احمليط ما ،  )
ÉΟ (أليست العبارة  ..ال ميكن اعتباره جلميع البشر ؟ مؤنثاً  Ï%r& nο4θ n=¢Á9  (يف قوله تعاىل  ) #$

¢o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θn=¢Á9 $# ö� ãΒù&uρ Å∃ρã� ÷è yϑø9$$ Î/ tµ ÷Ρ$# uρ Ç tã Ì� s3Ζ ßϑø9 $# ÷� É9ô¹$# uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$|¹r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ 

ôÏΒ ÇΠ÷“tã Í‘θãΒW{ ، حني جتريدها عن سياقها احمليط ، أو حىت يف حال  ] ١٧: لقمان [   ) #$
  .. عدم جتريدها ، أليست ختاطب كلَّ إنسان يريد العمل مبنهج اهللا تعاىل ؟

ما الفارق بني هؤالء وبني الذين يتمثّلون صفات املعنيني بقوله : وهنا أود أن أسأل .. 
  ..تعاىل التايل ؟ 

) # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? Ïµø‹ n=tã $ uΖçF≈ tƒ# u tΑ$s% ç��ÏÜ≈ y™ r& tÏ9 ¨ρF{ $# ∩⊇⊂∪ �ξx. ( 2ö≅ t/ tβ# u‘ 4’ n? tã Ν Íκ Í5θè=è% $ ¨Β (#θçΡ%x. 

tβθç6 Å¡õ3tƒ (   ] ١٤ – ١٣: املطففني [       
  :ويقول عابدو أصنام التاريخ  ..
) جهنم ( ومشتقّاا يف مقابلة كلمة ) ت اجن( كلمة  ٧٢مثَّ يذكر يف الصفحة  [[

برأيه جهله والذي جعله يتمسك ! . ظاناً منه أنه على االستقامة ) جنة ( ويقصي كلمة 
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مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالّ ) هنم ج( كلمة : الَّ ما معىن قوله للغة القرآن الكرمي وإ

لة حسية مشاهدة أوهي ليست مس.. ! فهي غائبة عنا وحنن يف هذه الدنيا ! بصيغة النكرة 
لة حسية أمامنا ، ولذلك يقول تعاىل يف أيضاً ليست مسأهو ) جهنم ( ونظري .. أمامنا 

Ÿξsù ãΝ ( وصف ذلك النظري n=÷ès? Ó§ øÿtΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷zé& Μçλ m; ÏiΒ Íο §�è% &ãôã r& L !# t“y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. 

tβθè=yϑ÷è tƒ (   ] ر عدم مقابلة كلمة   ] ١٧: السجدةمثَّ بر ، ) مة ( لكلمة ) جهنمبا يلي ) جن
:  

ترد يف كتاب اهللا تعاىل يف معظم ) جنة ( ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ كلمة 
يف القرآن الكرمي دائماً غري معرفة ) ت اجن( بينما ترد كلمة  مرات ورودها بصيغة املعرفة

وهكذا ... ، ما عدا مرة واحدة هلا سببها الذي سنبينه إن شاء اهللا تعاىل  التعريف بأل
اليت ال مشقّات هلا يف ) جهنم ( اليت تقابل كلمة هي ومشتقّاا ) ت اجن( نرى أنَّ كلمة 

  ....اب اهللا تعاىل تك
الظاهر أنَّ الكاتب ال يعرف من املعارف إالَّ ) : والقول لعابدي أصنام التاريخ ( قلت 

! واحلقيقة أنها معرفة !! وذكر أنها نكرة ؟) جهنم ( احمللى بأل وإالَّ كيف غفل عن كلمة 
هو كوما نكرتني بطلت ) جنت ( لكلمة ) جهنم ( ملّا كان أساس مقابلة كلمة : إذن . 

ومجيع جذورمها كما فعل ) جنة ( ، وما كان عليه إالَّ مقابلة كلمة جهنم بكلمة  املقابلة
  .من قبل مع جذورٍ أُخرى ، إذ أنه مل يذكر قضية املعرفة والنكرة يف مقابالته األوىل 

مبا أنَّ اإلعجاز العددي معيار جمرد وله : وهنا أوجه سؤايل للكاتب ومن ينتهج منهاجه 
داد فلما هذه احلسابات العشوائية اليت لو عرضناها على علم الرياضيات لنبذها عالقة باألع

انتهى  .. ]]! . نبذاً قوياً فما بالك لو عرضنا ما ترمي إليه على نصوص القرآن والسنة ؟
  ..االقتباس 

جيم ( روف احلما نعنيه من أنَّ كلمة جهنم نكرة ، هو أنها ككلمة مكونة من ..     
هذا ما ، ليست معرفةً بأل التعريف ، وليست معرفة تعريف إضافة ، ) هاء ، نون ، ميم ، 
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نعنيه ، وهذا ما يفهمه من كالمنا كلُّ مدرك للحد األدىن من قواعد اللغة العربية صادق 

) جنة ( هل كلمة  .. :وهنا أود أن أسأل الصنميني .. صنام التاريخ أاإلرادة ال يعبد 
جنة (  [م ال فارق بني كلميت هل يف معيار املعرفة والنكرة عندكو.. هي معرفة ؟  مكعند
تقربون ا إىل اهللا تعاىل ؟ الرماد يف أعني الناس هو عبادة ت أنَّ ذرأم ..  ؟ ]) اجلنة ( ، ) 

 أال ختجلون من.. أليس الكذب واالفتراء مما حرمه منهج اهللا تعاىل ؟  ..أم ماذا ؟ .. 
  ..نفسكم وأنتم تكذبون ؟ أ

  :ويقول بعض عابدي أصنام التاريخ ، وباحلرف الواحد .. 
)  ٨٨( هو بقول ودي قاهلا عدنان أنا سامعها ، أنَّ الشياطني واملالئكة تكررت  [[

مرة ، أقف عند النقطة دي ، أوقفه األول عند النقطة دي ، ساعة قال احلق تبارك وتعاىل 
الغيب وال أقول لكم إني ملك ، ملك هنا حتمشي على مني ، مالئكة وِال وال أعلم : 

، يعين الرسول بقول أنا منيش ملك ، يبقى  rشياطني وِال إنس ، ده حممد اللي بيتكلم 
كلمة ملك هنا اللي أنت عاددها هنا حتطلع ، يعين ملّا الرسول يقول يا مجاعة أنا مش 

إنس ، حتمشي الزاي يف العدد معاك ، ساعة قال ملك كلمة ملك حتعدها مالئكة وِال 
وقلن حاش هللا ما هذا بشراً إن هذا إالّ ملك كرمي ، ملك هنا : النسوة عن يوسف 

حتمشي إيه ، حتعدها الزاي مع املالئكة وِال مع اإلنس ، وإذا خلوا إىل شياطينهم ، دول 
ذ بقا املفاجأة دي ، يا هنا بازت ، خ)  ٨٨( هنا بازت ، و )  ٨٨( شياطني إيه ، يبقى 

سيدي الفاضل أنت وعبد الرزاق نوفل على حد سواء ، املالئكة متتحطش قدام الشياطني 
، املالئكة تتحط قدام اجلن ، املقابلة تبقى كده ، وما خلقت الشياطني واإلنس إالّ 

ئكة ليعبدون ؟ ، ال ، اآلية تقول وما خلقت اجلن واإلنس ، الشياطني متتحطش قدام املال
، املالئكة جنس ، الشياطني مش جنس ، الشياطني ملا فالن بقي شيطان ، ده هو إيل بقي 
شيطان ربنا خملقهوش شيطان ، يعين شياطني اإلنس خملوقني شياطني ؟ ، ال ، مفيش 
حاجة يف اخللق امسها شياطني ، يف إنس وجن االثنني طلع منهم شياطني ، يبقى ده مش 
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ط املالئكة وعايز تعد تعد قدامها إيه ، تعد اجلن ، مش الشياطني جنس ، يبقى أنت ملّا حت

  ..انتهى االقتباس  .. ]]
يف أبشع  ، اهللا تعاىل يف نظرم ملنهجهنا يتجلّى اجلهل والغباء واحلماقةُ وقلَّةُ األدب  ..

 لو أخذنا كلمة املالئكة يف كتاب اهللا تعاىل لوجدناها تقابل كلمة: أمل نقل .. الصور 
لو أخذنا : أمل نقل .. مرة )  ٦٨( رد كلٌّ منهما ت الشيطان يف كتاب اهللا تعاىل حيث

تقابل كلمة الشيطان ومشتقّاا كلمة املالئكة ومشتقّاا يف كتاب اهللا تعاىل لوجدناها 
نَّ كلَّ كلمة من هذه الكلمات هلا سياق أبالتأكيد .. مرة )  ٨٨( يث ترد كلٌّ منهما ح

أين املشكلة حينما .. لكن .. ترد به ، وتتعلَّق يف إطار هذا السياق وفق مسألة ما  قرآينٌّ
أخرى جنردها  تقابل كداللة كلمةً هانأنأخذ الكلمة وجنردها عن سياقاتها القرآنية ونرى 

هي األخرى عن سياقاا القرآنية ، مثَّ بعد ذلك نرى أنَّ هذه املقابلة يف الدالالت تنعكس 
توازناً ما بني جمموعي ورود كلٍّ منهما يف كتاب اهللا تعاىل ، مثَّ بعد ذلك نكتشف أنَّ 

  ..ذلك بعد إعجازي حيمله كتاب اهللا تعاىل يف كامل نصوصه ؟ 
ومن يسمي نفسه دكتوراً خيرج يف الفضائيات ناثراً جهله على العباد ، نرى غباءه  ..

�Ò (يف تعليقه على كلمة  n=tΒ ( وله تعاىل يف ق: ) Iωuρ ãΑθè%r& öΝ ä3s9 “Ï‰Ψ Ïã ßÉ !#t“ yz «! $# Iω uρ 

ãΝ n=÷ær& |= ø‹ tóø9 $# Iωuρ ãΑθè%r& ’ ÎoΤ Î) Ò� n=tΒ Iω uρ ãΑθè%r& šÏ%©#Ï9 ü“Í‘yŠ÷“ s? öΝä3ãΖ ã‹ ôã r&  s9 ãΝåκ u� Ï? ÷σãƒ ª! $# 

# ·�ö� yz ( ª! $# ãΝn=÷æ r& $ yϑÎ/ þ’ Îû öΝÎγ Å¡àÿΡ r& ( þ’ÎoΤ Î) #]Œ Î) z Ïϑ©9 tÏϑÎ=≈ ©à9$# (   ] حيث يقول  ، ] ٣١: هود:  
وال أعلم الغيب وال أقول لكم إني ملك ، ملك هنا : ساعة قال احلق تبارك وتعاىل  [[

، يعين  rحتمشي على مني ، مالئكة وِال شياطني وِال إنس ، ده حممد اللي بيتكلم 
تطلع ، يعين الرسول بقول أنا منيش ملك ، يبقى كلمة ملك هنا اللي أنت عاددها هنا ح

ملّا الرسول يقول يا مجاعة أنا مش ملك كلمة ملك حتعدها مالئكة وِال إنس ، حتمشي 
   ..انتهى االقتباس ..  ]] الزاي يف العدد معاك
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�Ò (نقول له كلمة .. هل يوجد غباء كهذا الغباء ؟  n=tΒ (  ًداال تعين حممr  دحمم ،

r  (أنَّ كلمة )) يا فهمان ((  يعين أنا لست ملَكَاً ، وهذا ال: يقول عن نفسه Ò�n= tΒ ( 
 دب مع اإلنس كون حممحستr  من اإلنس..  

ßÉ (هل العبارة : يا فهمان : نقول له  !# t“yz «! $# (  دب على اإلنس كونَ حممحستr 

=ß (هل كلمة : يا فهمان .. ينفي عن نفسه أنه عنده خزائن اهللا تعاىل ؟  ø‹ tóø9 تحسب  ) #$
 دعلى اإلنس كون حممr  أمحد اهللا تعاىل على إظهار  ..ينفي عن نفسه علم الغيب ؟

  ..هؤالء ملا يف نفوسهم ليتبين للناس حقيقة ما خيفون يف صدورهم 
بأنه كان علينا أن نضع املالئكة مقابل عامل اجلن ، )) الفهمان (( عن هراء هذا  امأ.. 

)) الفهمان (( كم مليار سنة ضوئية حيتاج هذا ف.. فهو يكشف جهله بشكلٍ فاضح 
أنَّ الفرد الوحيد الذي متثَّل صفة الشيطان مائة باملائة هو إبليس ، وأنَّ إبليس هو ليفهم 

/ß§ŠÎ=ö ( :فقال ) يا ( اسم ذات بدليل أنَّ اهللا تعاىل خاطبه بإداة النداء  Î*¯≈ tƒ (  ، وكم مليار
كلمة الشيطان هي اسم صفة وليست اسم ذات رك أنَّ حيتاج هذا الفهمان ليد سنة ضوئية

بصفة املالئكة ، وبعد معصيته ) كصفة ( ، وأنَّ إبليس هذا ذاته كان قبل معصيته يتصف 
االستثناء  وكم حيتاج هذا الفهمان ليدرك أنَّبصفة الشيطان ، ) كصفة ( هو ذاته اتصف 

(øŒÎ ( يف قوله تعاىل uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3Í×̄≈ n=uΚù=Ï9 (#ρß‰ àfó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9õ3 tFó™ $#uρ tβ%x. uρ 

zÏΒ šÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# (   ] هو استثناء يتعلّق بإبليس كونه قبل معصيته كان   ] ٣٤: البقرة ،
 يتصف بصفة املالئكة ، كونه مل يعص اهللا تعاىل أبداً حىت ذلك املوقف ، بدليل قوله تعاىل

) øŒÎ) uρ $ uΖ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠ yŠKψ (# ÿρß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉf ø9 $# t,|¡ xÿ sù ôtã Ì�øΒr& 

ÿÏµ În/ u‘ 3 (   ] ذا  ] ٥٠: الكهفه قبل هذا األمر ، وَّه مل يكن فاسقاً عن أمر ربمبعىن أن ،
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أنَّ األمر اإلهلي ليدرك )) لفهمان ا(( وكم مليار سنة ضوئية حيتاج هذا األمر فسق ، 

  .. للمالئكة بالسجود آلدم عليه السالم مشله كونه كان يتصف صفةً باملالئكة 
أنَّ كلمة املالئكة يف كتاب اهللا ليدرك )) الفهمان (( كم مليار سنة ضوئية حيتاج هذا و

االلتزام الكامل مبنهج  تعاىل تعين أمرين اثنني ، تعين الكائنات النورانية كاسم ذات ، وتعين
  .. اهللا تعاىل وعدم ومعصيته كاسم صفة 

أليست املالئكة كائنات غري مكلَّفة ال تعصي .. كيف يضع املالئكة يف مقابل اجلن ؟ 
بأي وجه يقابل عامل اجلن .. اهللا تعاىل أبداً ، واجلن عامل مكلَّف فيه العاصي وفيه املطيع ؟ 

العاصي ، بعامل املالئكة الذي ال يوجد فيه من يعصي اهللا تعاىل املكلَّف الذي فيه املطيع و
  ..أبداً ؟ 

أليست صفة الشيطان تعين اخلروج على منهج اهللا تعاىل خروجاً كامالً ، وصفة 
أليس .. أليس هذا تقابالً يف الدالالت ؟ .. املالئكة تعين االلتزام التام مبنهج اهللا تعاىل ؟ 

دالالت يف جمموع ورود هاتني املسألتني يف كتاب اهللا تعاىل هو انعكاس هذا التقابل يف ال
.. هل قلنا غري ذلك ؟ .. مثالٌ من بعد إعجازي يبين عظمة صياغة كتاب اهللا تعاىل ؟ 

أليس سعريهم من هذه .. فلماذا جن جنوم حينما نتحدث مبعجزات كتاب اهللا تعاىل ؟ 
نترك اإلجابة .. رخيية اليت حطّمتها هذه املعجزة ؟ املعجزات هو انتصارهم ألصنامهم التا

  ..ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
 : يف تناوله لقوله تعاىلوعلى املعجزة الكربى  يف معرض رده)) الفهمان (( ويقول .. 
) βÎ) uρ öΝ çFΖ à2 ’Îû 5= ÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $ uΖ ø9̈“tΡ 4’ n?tã $ tΡ Ï‰ö7 tã (#θè? ù' sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ÏiΒ  Ï&Î# ÷VÏiΒ (   ] ٢٣: البقرة [ 

  :  قول، ي
أهل  .......ألا آية إعجاز فإنَّ أهل اللغة وأهل التفسري خمتلفون فيها إىل اليوم  [[

لو قلنا من مثله عائدة على القرآن يبقى يف آية يف القرآن مش مزبوطة ، ألنه : اللغة قالوا 
معت الْأنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا قُلْ لَئنِ اجت(( يقول يف القرآن آية قاطعة 
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 هثْلونَ بِمأْتال ي آنيبقى اإلله احلق قاطع أنه ال أحد يقدر يعملها ، ما ييجيش  ))الْقُر ،

وإن كنتم يف ريبٍ مما نزلنا على األمي فأتوا بسورة من : اإلعجاز  .......يقلك اعملها 
  ..انتهى االقتباس  .. ]] مثل األمي

نه نطق به أمـي ال  أنَّ القرآن الكرمي هو معجزة فقط كويعتقد  ))الفهمان (( هذا .. 
يكتب ، مبعىن أنَّ الـذين يقـرؤون    rهذا يعين أنه ليس معجزة لو كان  يكتب ، وقوله

يف كتاب بالنسبة هلم ، وهذا هو سبب حربه على اإلعجاز العددي  ويكتبون ليس معجزةً
أنَّ القرآن الكرمي هو وفقط هو قول اهللا تعاىل ، مبعىن صياغة لغوية  ، ألنه ال يعلماهللا تعاىل 

  ..من اهللا تعاىل ، يف حني يشترك مع الكتب األخرى كونه كالم اهللا تعاىل 
 (الضمري يف كلمة أن نعيد )) الفهمان (( هذا منا  يريدكيف ..  Ï& Î# ÷V ÏiΒ (   يف اآليـة

β ( الكرمية Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ  Ï& Î# ÷V ÏiΒ ( ىل النيب إ
r  ة تتعلّـق  !!! .. كيف ؟!!! .. ؟) القرآن الكرمي ( دون كتاب اهللا تعاىلأليست القضي

ن على حـد  أليس التحدي اإلهلي لإلنس واجل!!! .. بسورة من مثل سور القرآن الكرمي ؟
 rوما عالقة أمية النيب !!! .. سواء هو يف اإلتيان بنص من مثل نصوص القرآن الكرمي ؟

وهؤالء الذين يتحداهم اهللا تعاىل والذين مل يؤمنوا بترتيـل القـرآن   !!! .. ذا التحدي ؟
 الكرمي من عند اهللا تعاىل ، ماذا يعنيهم كون النيبr اً أو غري أمي ، وهل من الصعب أمي

 ة النيبعليهم أن ينكروا أميr  وهل القرآن ليس معجزة إالّ كونه أنزل على أمـي ،  .. ؟
 ، أليس جوهر املعجزة أنَّ اإلنس واجلـن .. مبعىن أنه ليس معجزة لو أنزل على غري أمي ؟ 

.. عاجزون عن اإلتيان بنص من مثل نصوص القرآن الكـرمي ؟  ، األمي منهم وغري األمي 
  ..إلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أترك ا

قُلْ لَـئنِ اجتمعـت   (( يف القرآن آية قاطعة  [[ )) :الفهمان (( مثَّ كيف نفهم قول 
 هثْلونَ بِمأْتال ي آنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنو سنيبقى اإلله احلق قاطع أنه  ))الْأ ،

أليس التحدي اإلهلـي بـأنَّ   ..  !!!؟ ]]أحد يقدر يعملها ، ما ييجيش يقلك اعملها ال 
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اإلنس واجلن لن يستطيعوا اإلتيان مبثل القرآن الكرمي هو دعوة مفتوحة حىت قيام الساعة ، 
وأنه حىت قيام الساعة لن يستطيع أحد اإلتيان مبثل القرآن الكرمي ، وبالتايل على الرغم من 

وة مفتوحة لإلتيان ، ال يستطيع أحد اإلتيان مبثله ، حتققاً للوعد اإلهلـي ، كـون   أنَّ الدع
إذاً الدعوة مفتوحة ، .. القرآن الكرمي معجزة ال يستطيع عاملا اإلنس واجلن اإلتيان مبثلها 

 (واهللا تعاىل يقول اعملوها إن استطعتم ، وهذا يؤكّد أيضاً أنَّ الضمري يف كلمة  Ï& Î# ÷V ÏiΒ ( 

β ( اآلية الكرميةيف  Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7 tã (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ  Ï& Î# ÷V ÏiΒ ( 
 يعود على كتاب اهللا تعاىل وليس على النيبr  الفهمان (( كما يريد.. ((  

 [[ :عن ورود كلمة يوم بصيغة املفرد يف كتاب اهللا تعـاىل  )) الفهمان (( ويقول .. 
 ٣٦٤( يريد من قوله أنها ترد  .. ]]مرة )  ٣٦٥( ومن فضل اهللا علي أن اليوم مل يأت 

مرة ، وذلك يف إحدى طبعات املعجم املفهرس لكلمات القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبـد  ) 
  ..الباقي 

ها ، ، لعاد إىل الطبعة اليت اعتمدله عالقة باحلقيقة والبحث عنها )) الفهمان (( ولو أنَّ 
وإين أمحد اهللا على أنه مل يسقط مين غري [[  :للمؤلّف  العبارة التالية اذكر يف بدايته واليت

ويذكر ..  ]]مخس عشرة لفظة ، وهاكم بياا وأمام كل لفظة موضعها من املعجم 
من سورة األعراف )  ٥٩( هذه الكلمات اليت منها كلمة يوم ، وهي كلمة يوم يف اآلية 

: ) þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& öΝ ä3ø‹ n=tæ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠÏà tã (   ] ويطلب من القارئ أن  ] ٥٩: األعراف ،
( ط هو بالضب)  يوم ، يوماً( وبالتايل فمجموع ورود كلميت  يستدرك هذه الكلمات ،

  ..علي  ))الفهمان (( كما لبس )  ٣٦٤( وليس ، )  ٣٦٥
بارنا للسنة يف كتابِ اهللا تعـاىل سـنة   املخبول علينا باعت)) الفهمان (( ويف تلبيس .. 

  : املخبول )) الفهمان (( ميالدية ، يقول 
  .. ]]أنت تستشهد بالسنة امليالدية على كالم القرآن العريب  [[
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ماذا تعين السنة الشمسية وماذا يعين ال يستطيع أن يفهم  املخبول)) الفهمان (( هذا .. 

السنة يف كتاب اهللا تعاىل املنشور الكون ليست هم أنَّ ال يستطيع أن يف.. التأريخ امليالدي 
، ألنها تعين دوران األرض حـول   ))فهمان (( ميالدية وليست هجرية ، السنة مشسية يا 

يوم وربع اليوم تقريباً ، هـذه حقيقـة   )  ٣٦٥( الشمس دورة كاملة ، وهذا يكون يف 
د على هذه احلقيقة الكونية اليت هي السـنة  كونية ، بينما التقومي امليالدي هو تأريخ يعتم

ة ، وهناك من أرة ، كما أنَّ التقومي اهلجري هو تأريخ يعتمد على السنة القمريخ الشمسي
  ..حسب السنة الشمسية وهناك من أرخ حسب السنة القمرية 

θèW#) ( ميكنه أن يدرك أنَّ قوله تعاىل املخبول ال)) الفهمان (( هذا  Î6 s9 uρ ’ Îû óΟ ÎγÏÿ ôγx. y]≈ n= rO 

7π s�($ÏΒ šÏΖ Å™ (#ρßŠ# yŠø— $# uρ $ Yèó¡Î@ (   ] ن لنا أنَّ   ] ٢٥: الكهفاألصل هويبي   )سنة )  ٣٠٠
مشسية ، وليست ميالدية أو هجرية ، وأنَّ اإلشارة إىل السنني القمرية أتت من خالل ذكر 

#ρßŠ#) ( : سنة مشسية)  ٣٠٠( ل أالفارق عن  yŠø— $# uρ $ Yèó¡ Î@ ( ..  
الفارق بني النواميس الكونيـة الثابتـة    ركداملخبول أن ي)) الفهمان (( كيف هلذا .. 

كدوران األرض حول الشمس وما ينتج عنه من مفهوم السنة الشمسية وبني املصطلحات 
أمماً قبل العرب أرخت بالسنة القمريـة  وأنَّ الوضعية للبشر واليت تأخذ ا أكثر من أمة ، 

القرآن العريب هو منهج اهللا تعاىل للبشرية مجعـاء ولـيس فقـط    ، وأنَّ بالسنة الشمسية و
  .. السنة الشمسية هي حقيقة كونية ليست خاصة بقوم أو دين  وأنَّللناطقني بلغته ، 

 .. على املعجزة الكربى يقول املخبول )) الفهمان (( ويف معرض رد :  
له بصلي ليه ، الذي قال لك الظهر أربعة هو الرسول اسحبوا كدة من الصالة وقل  [[

، الذي أنت منكر سنته ، أنت عرفت أنَّ الظهر أربع ركعات من أيـن ، وعرفـت أنَّ   
  انتهى االقتباس .. ]]املغرب ثالث ركعات من أين ، وتوضأت الزاي ، كل ده من السنة 

 ..  
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لي ، فهو حيسـب أنَّ األمـة   بالسنة الشريفة بشكلٍ ج ))الفهمان (( ل هنا يظهر جه

إىل أن أتـت  )  ٣( ركعات وأنَّ املغرب )  ٤( بقيت قروناً من الزمن ال تعرف أنَّ الظهر 
ركعـات ،  )  ٤( أحاديث اآلحاد يف القرن الثالث اهلجري وعلّمت األمة أنَّ الظهر هو 

ال أنـه   وأمثالـه )) الفهمان (( ومشكلة هذا .. وأمثاله فعلموا ذلك  ))الفهمان (( وأتى 
أنَّ املشكلة ليست يف السنة الشريفة ، وليست يف حجيتها ، املشكلة هي  يستطيع أن يدرك

كتيب وبراجمي ومقااليت وحماضرايت ، مرات كـثرية  يف ثبوت الرواية ، وقد بينت ذلك يف 
ة علـى  عبارة واحـد  واأن يذكرمثاله من عابدي أصنام التاريخ أوكثرية جداً ، واحتداه و

  ..لساين أو يف كتيب بأنين أشكّك حبجية السنة الشريفة 
)) الفهمـان  (( ويف رد عابدي أصنام التاريخ على كتاب املعجزة الكربى ، يقول .. 

  :املخبول 
إنّ الدين عند اهللا اإلسالم ، عايزك أنت تسأهلوله ألين أنا مبتكلمش : يف آية بتقول  [[

روض يا عم عدنان ملا أفتح أالقي اإلسالم قد الدين ، ما هـي  مع الناس دي أساساً ، املف
ن الدين عند اهللا اإلسالم ، املتصور وفق ما فكّروا فيه أنَّ كلمـة اإلسـالم   إ اآلية بتقول

ومـن  ... مرة )  ٦٢( مرات ، والدين جت )  ٦( تساوي كلمة الدين ، اإلسالم جت 
  ..انتهى االقتباس  .. ]]....... لها الزاي حن.. يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه 

يف إدراك دالالت آيات كتاب اهللا تعاىل  املخبول)) الفهمان (( هذا وهنا يظهر جهل 
β¨ ( ، فقوله تعاىل Î) šÏe$!$# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n=ó™ M} (( هذا ، قرأه   ] ١٩: آل عمران [   ) 3 #$

 ) ..ى أرض الواقع وبني البشر هو اإلسالم إنَّ الدين املتحقّق عل( على الشكل  ))الفهمان 
  ..، ألنهما يفسدان عليه أوهامه  ال يستطيع رؤيتهما ) #$!» y‰ΨÏã ( : فالكلمتان

وهنا أتوجه بالسؤال ليس إليه ألنه لو كان مدركاً لدالالت هذه اآلية الكرمية ملا سقط 
أديان البشر  هل كلُّ لبشرية ،تاريخ ايف : فيما سقط فيه ، أتوجه إىل أويل األلباب فأقول 

تعداد كلمة اإلسالم ؟ ، أم أنَّ أهل لين مساوياً هي اإلسالم ، حىت يكون تعداد كلمة الد
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/ö ( حبيث لكل دينه ، وكيف بنا أن فهم قول اهللا تعاىلعقائدياً ، األرض يتفرقون  ä3s9 

ö/ ä3ãΨƒÏŠ u’ Í<uρ ÈÏŠ (   ] أليست كلمة  ] ٦: الكافرون ، ) ö/ä3 ãΨƒÏŠ (  ، تعين ديناً آخر غري

ö/ä3 (اإلسالم ، أم أنَّ املعنيني بقوله تعاىل  s9 ö/ä3 ãΨƒÏŠ (  ، هم مسلمون دينهم هو اإلسالم
  ..أترك اإلجابة ألويل األلباب  .. !!!!!!!املخبول ؟)) الفهمان ((  لكي يرضى علينا

انظروا إىل عظمة :  فأقول هلم األلبابوهنا أدع عابدي أصنام التاريخ وأتوجه إىل أويل 
يف ذكـر   املخبول)) الفهمان (( أورده هذا البعد من إعجاز القرآن الكرمي ، فاملثال الذي 

كلميت الدين واإلسالم والنظر إليهما من منظار هذا البعد اإلعجازي لكتاب اهللا تعـاىل ،  
أنظر إىل عظمة هـذا  سأقف عنده ، وألول مرة ، ألقول لكلِّ إنسان فيه ذرة عقل ومنطق 

  ..البعد اإلعجازي يف كتاب اهللا تعاىل 
لو نظرنا يف كتاب اهللا تعاىل إىل االنتماءات الدينية بني البشر وعلى أرض الواقع ، وإىل 

  :الكلمات اليت حتملها يف كتاب اهللا تعاىل ، واملعرفة بأل التعريف ، لوجدنا التايل 
  ..مرات )  ٦( كلمة اإلسالم بأل التعريف ترد 

  ..مرة )  ١٦( كلمة الكفر بأل التعريف ترد 
  ..مرة )  ١( كلمة اوس بأل التعريف ترد 

  ..مرات )  ٣( ترد ) الصابئني ، الصابئون ( كلمة الصابئني بأل التعريف بالصيغتني 
  ..مرات )  ١٠( ترد ) الذين هادوا ( عبارة 

  ..مرات )  ٨( كلمة اليهود بأل التعريف ترد 
  ..مرات )  ٩( كلمة النصارى بأل التعريف ، ترد 

فهذه الكلمات تشري إىل خمتلف املعتقدات الدينية للبشـر  .. مرة )  ٥٣( اموع هو 
على وجه األرض ، عرب كلمات قرآنية يذكرها كتاب اهللا تعاىل بكلمات صرحية ، وبـأل  

  ..التعريف 
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ات ورودها ، لرأينا  ين بأل التعريف أيضاًولو عدنا إىل كلمة الدوقمنا حبساب عدد مر

مرة ، وهو العدد نفسه الذي هو جمموع مـرات  )  ٥٣( أنَّ عدد مرات ورودها هو أيضاً 
  ..ورود الكلمات اليت تصور مناهج العبادات على وجه األرض 

إلعجازية حنن نؤمن بأنَّ كتاب اهللا تعاىل هو تبيانٌ لكلِّ شيء ، وأنه حيمل كلَّ األبعاد ا
عابـدو أصـنام   اليت ميكننا ختيلها ، وأنه ال توجد مصادفة يف كتاب اهللا تعاىل كما يتخيل 

حنن نؤمن بأنَّ الفهم الصحيح لدالالت الكلمات القرآنية والعبارات القرآنيـة  ..  التاريخ
نفعل كمـا   يتطابق متاماً مع كلِّ األبعاد اإلعجازية وخصوصاً املعجزة العددية ، فنحن ال

بفرضهم املفاهيم اخلاطئة على دالالت كلمات كتاب اهللا تعاىل  عابدو أصنام التاريخيفعل 
  ..وعباراته ، وبعد ذلك يطلبون من املعجزة العددية أن حتقِّق مفاهيمهم اخلاطئة 

وحنن ال نزعم أنَّ جمموع ورود هذه الكلمات ال يتعلّق إالَّ ذه املعادلة ، أبداً ، حنـن  
ول ما يفتح اهللا تعاىل على كلِّ متدبر لكتابه الكرمي ال يساوي أكثر مما يغرفه رأس اإلبرة نق

من البحر ، فكل كلمة يتعلّق جمموع ورودها يف كتاب اهللا تعاىل بغريها مـن الكلمـات   
  ..  القرآنية واحلقائق الكونية وفق معادالت ال حييط ا إالّ اهللا سبحانه وتعاىل 

ا يف الرد على نقد هذا البعد اإلعجازي يف كتاب اهللا تعاىل ، ال بـد مـن   وما دمن.. 
التايل الذي اقتبسه حبرفيتـه مـن   قولنا آخر ، حينما انتقد )) فهمان (( الوقوف عند قول 

  :املعجزة الكربى : كتاب 
يف القرآن الكرمي ، حيملُ معىن نقـيض النفـع ،   ) ف ، س ، د ( اجلذر اللغوي   [[
يف ) ن ، ف ، ع ( واجلذر اللغـوي  .. اد هو ختريب ما خلقه اهللا تعاىل نافعاً للبشر فالفس

القرآن الكرمي ، حيملُ معىن نقيض الفساد ، فالنفع هو عدم إفساد ما خلقه اهللا تعاىل نافعاً 
وهذان اجلذران اللغويان لكلٍّ منهما تقابله مع اجلـذور  .. للبشر ، وإصالح ما متّ إفساده 

ولكن من هذا املنظار الذي ننظر .. رى ، وكلّ كلمة من مشتقاما هلا أيضاً تقابالا األخ
يف ) ف ، س ، د ( من خالله إىل دالالت هذين اجلذرين ، نرى أنّ مشـتقات اجلـذر   
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يف كتاب اهللا تعاىل ، فكلٌّ منهما ) ن ، ف ، ع ( كتاب اهللا تعاىل تقابل مشتقات اجلذر 

  ..انتهى االقتباس  .. ]] ..مرة )  ٥٠( ترد 
مرة ، )  ٦٠( ترد يف كتاب اهللا تعاىل ) ف ، س ، د ( مشتقّات اجلذر : هنا قالوا .. 

وراحو يطبلـون ويزمـرون   ..  مرة كما يقول املهندس عدنان الرفاعي)  ٥٠( وليست 
  ..جبهلهم وكذم وغبائهم 

دوا على البحث السـليم يف  ومل يتعو ،هؤالء ال تعنيهم احلقيقة .. كيف حصل ذلك 
ن الكـرمي ،  املعجم املفهرس أللفـاظ القـرآ  : اب كتاب اهللا تعاىل ، لذلك راحو إىل كت

جماميع ورود الكلمات ، ووقعـوا يف خطيئـة مطبعيـة    ) ودون تدقيق ( وراحوا يعدون 
فالكاتب عندما يعرض ورود كلمة يف كتاب اهللا تعاىل يضع حتتها .. كها كلُّ باحث ريد
# (شـاهدوا كلمـة   املعجم  طبعة من هذاإىل  ادواع ادد مرات ورودها ، وملّع ·Š$ |¡ sù ( 
١٣( ضع حتتها العدد وي  ( ،ها ترد وحسبوها على أن )ة ، بـذلك وصـلوا إ  )  ١٣ىل مر

يف تلك الطبعة اليت تناولوها من املعجـم   واحلقيقة أنَّ هذا خطأ مطبعي) ..  ٦٠( العدد 
# (الكلمة  فهذه.. د عبد الباقي املفهرس حملمد فؤا ·Š$ |¡ sù (  ترد يف كتاب اهللا تعاىل )٣  (

  ..مرات فقط هي يف اآليات الكرمية 
) $ yϑ¯ΡÎ) (# äτℜt“y_ tÏ%©!$# tβθ ç/Í‘$ptä† ©!$# …ã& s!θß™ u‘uρ tβ öθ yèó¡ tƒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# #·Š$|¡sù β r& (#þθ è=−Gs) ãƒ ÷ρr& 

(# þθç6 ¯=|Áãƒ ........... (   ]٣٣: ئدة املا  [     

) ........... !$ yϑ¯=ä. (#ρß‰ s%÷ρ r& # Y‘$tΡ É> ö� ysù=Ïj9 $yδ r'xÿ ôÛr& ª! $# 4 tβöθ yèó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# #YŠ$|¡sù 4 ª! $# uρ 

Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡øÿßϑø9   ]  ٦٤: املائدة [   ) #$

) y7 ù=Ï? â‘# ¤$!$# äο t� ÅzFψ$# $yγ è=yèøg wΥ tÏ%©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ # vθè=ãæ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ # YŠ$|¡sù 4 èπt7 É)≈ yèø9 $# uρ 

tÉ)−F ßϑù=Ï9 (   ] ٨٣: القصص [    
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وأنا .. وبالتايل يكون ما عرضناه صحيحاً ، ويكون ما يفترونه علينا كذباً وتدليساً .. 

لنرى كم هي ) ف ، س ، د ( أدعوهم ألن يأتوا بالعبارات اليت ترد فيها مشتقّات اجلذر 
ن إالَّ الكذب ، وال خيجلون عندما نظهر أكاذيبهم ، وهذا أمر طبيعي هؤالء ال يعرفو.. ؟ 

  ..، فمن يكذب على اهللا تعاىل ليس من الصعب عليه أن يكذب علينا 
حنن نعرض أمثلة بسيطة لشرح فكرة ، ولكن : ونقول لعابدي أصنام التاريخ .. 

سنعطيكم درساً و.. تها ال ميكنكم رؤيبالغوص يف أعماق هذا البعد اإلعجازي نرى درراً 
، راجني املوىل عز وجل أن ذلك عرب مثال مل نطرحه يف كتاب املعجزة الكربى يف بسيطاً 

  .. يهديكم ويعيدكم إىل صراطه املستقيم 
اليت تعين الوفاة اليت تعين استيفاء النفس ) و ، ف ، ي ( مشتقّات اجلذر اللغوي .. 

ي ذاا املشتقّات اليت تشترك مع املوت خبروج واسترجاعها واستردادها من اجلسد ، وه
  .. مرة يف كتاب اهللا تعاىل ) ٢٥ ( ترد النفس من اجلسد ، 

) tÏ%©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& z óÁ−/ u� tI tƒ ....... (   ] ٢٣٤: البقرة  [   

) tÏ%©!$# uρ šχöθ©ù uθtGãƒ öΝ à6ΨÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& Zπ §‹Ï¹ uρ ....... (   ] ٢٤٠: البقرة  [  

) øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n<Î) ....... (   ] ٥٥: آل عمران  [  

) ....... ö� ÏeÿŸ2 uρ $̈Ψ tã $ oΨÏ?$t↔Íh‹ y™ $ oΨ ©ùuθ s? uρ yì tΒ Í‘# t� ö/F{$# (   ] ١٩٣: آل عمران  [   

) .....  ∅ èδθä3Å¡ øΒr' sù ’ Îû ÏNθã‹ ç6ø9 $# 4®L ym £ßγ8 ©ù uθtF tƒ ßN öθyϑø9   ]  ١٥: النساء [   ) ..... #$

) ¨βÎ) tÏ%©! $# ãΝßγ9 ©ù uθ s? èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦àÿΡ r& (#θä9$s% ....... (   ] ٩٧: النساء  [   

) ....... $£ϑ n=sù Í_ tGøŠ©ù uθs? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï%§�9 $# öΝÍκ ö� n=tã 4 ....... (   ] ١١٧: املائدة  [  

) uθ èδ uρ “Ï%©!$# Νà69 ©ù uθtG tƒ È≅ø‹ ©9 $$Î/ ãΝ n=÷è tƒuρ $ tΒ ....... (  ] ٦٠: األنعام  [   

) ....... #̈L ym #sŒ Î) u !%ỳ ãΝä. y‰ tn r& ÝVöθ yϑø9 $# çµ÷F©ù uθ s? $uΖ è=ß™ â‘ ....... (   ] ٦١: األنعام  [  
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) ....... #̈L ym #sŒ Î) öΝåκ øE u!%ỳ $ uΖ è=ß™ â‘ öΝ åκtΞ öθ©ùuθ tGtƒ (# þθä9$s% ....... (  ]٣٧:  األعراف  [  

) ....... !$ uΖ−/ u‘ ùøÌ� øùr& $ oΨ ø‹ n=tã # Z�ö9 |¹ $uΖ ©ùuθ s? uρ tÏϑÎ=ó¡ãΒ (   ] ١٢٦: األعراف  [  

) öθ s9uρ #“ t� s? øŒÎ) ’ ®ûuθ tGtƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2   èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9   ]  ٥٠: األنفال [   ) ....... #$

) $̈ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ tƒ Ì� çΡ uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# öΝ èδ ß‰ ÏètΡ ÷ρ r& y7 ¨Ψ u‹©ù uθ tGtΡ ....... (   ] ٤٦: يونس  [  

) ....... ôÅ3≈ s9 uρ ß‰ ç6ôã r& ©! $# “Ï%©!$# öΝ ä38 ©ùuθ tGtƒ ( ....... (   ] ١٠٤: يونس  [  

) * ....... Í_ ©ùuθ s? $ VϑÎ=ó¡ãΒ Í_ ø)Ås ø9 r&uρ tÅs Î=≈ ¢Á9 $$ Î/ (   ] ١٠١: يوسف  [   

) βÎ) uρ $ ¨Β y7 ¨Ζ tƒ Ì�çΡ uÙ÷è t/ “Ï%©!$# öΝ èδ ß‰ ÏètΡ ÷ρ r& y7 ¨Ζ uŠ©ùuθ tGtΡ ....... (   ] ٤٠: الرعد  [  

) tÏ%©!$# ãΝ ßγ9 ©ùuθ tGs? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$ sß öΝÍκ Å¦àÿΡ r& ( (#âθ s) ø9 r'sù ....... (   ] ٢٨: النحل  [   

) tÏ%©!$# ãΝ ßγ9 ©ùuθ tGs? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÎ6 Íh‹ sÛ   šχθä9θà)tƒ ....... (   ] ٣٢: النحل  [  

) ª! $#uρ ö/ ä3s) n=s{ ¢Ο èO öΝä39 ©ù uθtG tƒ 4 Ν ä3Ζ ÏΒuρ ̈Β –Š t�ãƒ #’ n<Î) ....... (   ] ٧٠: النحل  [  

) ....... Νà6Ζ ÏΒ uρ ̈Β 4† ¯ûuθ tGãƒ Ν à6ΖÏΒ uρ ̈Β –Št� ãƒ #’ n<Î) ....... (   ] ٥: احلج  [  

) * ö≅ è% Νä39 ©ù uθtG tƒ à7 n=¨Β ÏN öθyϑø9 $# “Ï%©!$# Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3Î/ ....... (   ] ١١: السجدة  [  

) ª! $# ’ ®ûuθ tGtƒ }§àÿΡF{ $# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9 $#uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγÏΒ$oΨ tΒ ( ..... (   ] ٤٢: الزمر [    

) ....... Νä3Ζ ÏΒ uρ ̈Β 4’ ¯ûuθ tGãƒ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (# þθäó è=ö7tF Ï9 uρ Wξ y_ r& ..... (   ] ٦٧: غافر  [   

) ....... $ ¨ΒÎ*sù y7 ¨Ζ tƒÌ� çΡ uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# öΛ èε ß‰Ïè tΡ ÷ρ r& y7 ¨Ψ u‹©ù uθtG tΡ ....... (   ] ٧٧: غافر  [  

) y# ø‹ s3sù #sŒ Î) ÞΟ ßγ÷F©ù uθ s? èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# šχθç/ Î� ôØ tƒ óΟ ßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/ ÷Šr&uρ (   ] ٢٧: حممد  [    

يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ، ي  و ، ف( الكلمات املتفرعة من املشتق اللغوي  هذه.. 
واليت تتعلّق بفرع دالالته تعين استيفاء النفس واستردادها من اجلسد ، حيث تشترك 
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 ) ٢٥ (هذه الكلمات ترد يف كتاب اهللا تعاىل .. كلمات هذا الفرع مع املوت بذلك 

  ..مرة 
، واليت  ها من اجلسداليت تعين استرداد النفس واستيفاءاملشتقّات هذه .. لكن و.. 

  :تتقاطع مع املوت خبروج النفس من اجلسد ، تنقسم إىل قسمني 
قسم يعين خروج النفس من اجلسد كبداية خلروج احلياة من اجلسد ، مبعىن  – ١ 

  ..كبداية للموت 
) tÏ%©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& z óÁ−/ u� tI tƒ ....... (   ] ٢٣٤: البقرة  [   

) tÏ%©!$# uρ šχöθ©ù uθtGãƒ öΝ à6ΨÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& Zπ §‹Ï¹ uρ ....... (   ] ٢٤٠: البقرة  [  

) ....... ö� ÏeÿŸ2 uρ $̈Ψ tã $ oΨÏ?$t↔Íh‹ y™ $ oΨ ©ùuθ s? uρ yì tΒ Í‘# t� ö/F{$# (   ] ١٩٣: آل عمران  [   

) .....  ∅ èδθä3Å¡ øΒr' sù ’ Îû ÏNθã‹ ç6ø9 $# 4®L ym £ßγ8 ©ù uθtF tƒ ßN öθyϑø9   ]  ١٥: النساء [   ) ..... #$
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) ª! $# ’ ®ûuθ tGtƒ }§àÿΡF{ $# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9 $#uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγÏΒ$oΨ tΒ ( ..... (   ] ٤٢: الزمر [    

) ....... Νä3Ζ ÏΒ uρ ̈Β 4’ ¯ûuθ tGãƒ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (# þθäó è=ö7tF Ï9 uρ Wξ y_ r& ....... (   ] ٦٧: غافر  [   

) ....... $ ¨ΒÎ*sù y7 ¨Ζ tƒÌ� çΡ uÙ ÷èt/ “Ï%©!$# öΛ èε ß‰Ïè tΡ ÷ρ r& y7 ¨Ψ u‹©ù uθtG tΡ ....... (   ] ٧٧: غافر  [  

) y# ø‹ s3sù #sŒ Î) ÞΟ ßγ÷F©ù uθ s? èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# šχθç/ Î� ôØ tƒ óΟ ßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/ ÷Šr&uρ (   ] ٢٧: حممد  [    

مرة يشترك مع املوت يف مساحة واسعة من الدالالت  ) ٢١ (وهذا القسم الذي يرد 
ولكن هذه املشتقّات جاءت من .. روج النفس من اجلسد ، خروجاً ائياً ، فهو يعين خ

لتلقي الضوء على مسألة املوت من زاوية استيفاء النفس ) و ، ف ، ي ( اجلذر 
  ..إىل العامل اآلخر ) يف اجلسد ( واستردادها من عاملها عامل الدنيا 

) و ، ف ، ي ( ات من اجلذر تتجلّى عظمة اإلعجاز القرآين أنَّ جمموع هذه املشتقّ
 (واليت تعين فيما تعين املوت من زاوية استيفاء النفس واستردادها من اجلسد ، مع كلمة 

ßN öθ yϑø9$# (  فة بأل التعريف ، مع كلمة املوت املضافةاملعر] ) öΝ ä3Ï?öθ tΒ (  ،) Ïµ Ï?öθ tΒ ( (  ،

) $ pκ ÌEöθ tΒ (  ،) sπs? öθ yϑø9$# (  ،) $ oΨ oKs? öθ tΒ ( [  ... ل يفموع هو الطرف األوأنَّ هذا ا

äο4θ (معادلة طرفها الثاين هو جمموع ورود كلمة  u‹ys ø9 املعرفة بأل التعريف ، مع كلمة  ) #$
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 ،) ãβ# uθ u‹ ptø:$# 4 (  فة تعريف إضافةة واحدة ، مع جمموع ورود كلمة حياة املعراليت ترد مر

] ) â/ ä3Ï?$uŠ ym  (  ،) $ oΨ è?$uŠym (  ،) ’ÎA$u‹ ptÎ: ( [ ..  
واليت تعين فيما تعين املوت من زاوية استيفاء ) و ، ف ، ي ( املشتقّات من اجلذر .. 

  ..مرة كما رأينا  ) ٢١ (النفس واستردادها من اجلسد ترد 
ßN (كلمة  öθyϑø9   ..مرة  ) ٣٥ (املعرفة بأل التعريف ترد  ) #$

öΝ ( [: كلمة موت املعرفة تعريف إضافة  ä3Ï? öθtΒ (  ،) Ïµ Ï?öθ tΒ ( (  ،) $ pκ ÌEöθ tΒ (  ،) 

sπ s?öθ yϑø9 $# (  ،) $oΨ oKs? öθtΒ ( [  ترد) ة  ) ١٧مر..  

  ٣٧=  ١٧ + ٣٥ + ١٢: وهكذا يكون جمموع الطرف األول من هذه املعادلة 

›äο4θu (كلمة .. وباملقابل   ys ø9   ..مرة  ) ٦٧ (املعرفة بأل التعريف ترد  ) #$

#ãβ (كلمة  uθ u‹ ptø:$# 4 (  ترد) ة واحدة  ) ١مر..  

/â ( [: وكلمة حياة املعرفة تعريف إضافة  ä3Ï?$uŠ ym  (  ،) $ oΨ è?$uŠ ym (  ،) ’ ÎA$u‹ ptÎ: ( [ 
  ..مرات  ) ٥ (ترد 

  ٣٧=  ٥ + ١ + ٦٧: وهكذا يكون جمموع الطرف الثاين من هذه املعادلة 
يعين خروج النفس من اجلسد ) و ، ف ، ي ( والقسم الثاين من مشتقّات اجلذر  – ٢

  :مرات  ) ٤ (وهذا القسم يرد .. مع بقاء احلياة فيه ، وهذا يكون يف منام النفس 
) øŒÎ) tΑ$s% ª! $# #|¤ŠÏè≈ tƒ ’ÎoΤ Î) š�‹ Ïjù uθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n<Î) ....... (   ] ٥٥: آل عمران  [  

)  .......$£ϑ n=sù Í_ tGøŠ©ù uθs? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï%§�9 $# öΝÍκ ö� n=tã 4 ....... (   ] ١١٧: املائدة  [  

) uθ èδ uρ “Ï%©!$# Νà69 ©ù uθtG tƒ È≅ø‹ ©9 $$Î/ ãΝ n=÷è tƒuρ $ tΒ ....... (  ] ٦٠: األنعام [  
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) ....... ôÅ3≈ s9 uρ ß‰ ç6ôã r& ©! $# “Ï%©!$# öΝ ä38 ©ùuθ tGtƒ ( ....... (   ] ١٠٤: يونس [  

إطالقاً ، فهو يعين حالة املنام حيث  )مبعىن فقدان احلياة ( وهذا القسم ال يعين املوت 
  ..يتوفّى اهللا تعاىل النفس فيها ، لتعود بعد ذلك إىل جسدها 

، حيث يقول  وإضافاا املنامكلمة وما يقابل هذه احلالة يف كتاب اهللا تعاىل هو .. 
!ª (تعاىل  $# ’®û uθtG tƒ }§àÿΡ F{$# tÏm $yγ Ï? öθtΒ ÉL ©9$# uρ óΟ s9 ôM ßϑs? ’ Îû $ yγÏΒ$oΨ tΒ ( (   ] ٤٢: الزمر [ ..  

) و ، ف ، ي ( وتتجلّى عظمة اإلعجاز اإلهلي أنَّ عدد مرات ورود مشتقّات اجلذر 
يف كتاب اهللا تعاىل واليت تعين حالةً تكون يف املنام ، وتعود النفس بعدها إىل جسدها احلي 

$Θ ( [: ، يساوي بالضبط عدد مرات ورود كلمة املنام وإضافاا  uΖ yϑø9$# (  ،) � ÏΒ$ oΨ tΒ 

(  ،) /ä3 ãΒ$uΖ tΒ (  ،) $ yγ ÏΒ$oΨ tΒ ( ( [  ًحيث ترد أيضا) ات  ) ٤مر ..  

) øŒÎ) ãΝ ßγs3ƒÌ� ãƒ ª! $# ’ Îû š� ÏΒ$oΨ tΒ WξŠÎ=s% ( ....... (   ] ٤٣: األنفال  [    

) ôÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u / ä3ãΒ$uΖ tΒ È≅ ø‹ ©9 $$Î/ Í‘$pκ̈]9 $# uρ ....... (   ] ٢٣: الروم  [  

) ....... tΑ$ s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ....... (   ] ١٠٢: الصافات  [  

) ª! $# ’ ®ûuθ tGtƒ }§àÿΡF{ $# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9 $#uρ óΟ s9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγÏΒ$oΨ tΒ ( ..... (   ] ٤٢: الزمر [    

نطرحه درساً لكم لربما هذا مثال بسيط مل نطرحه يف كتاب املعجزة الكربى و.. 
  ..يدخل إىل نفوسكم خيط نورٍ تبصرون به عظمة كتاب اهللا تعاىل 

  ..، مل نطرحه كمثال يف كتاب املعجزة الكربى وهذا درس آخر .. 
املصطلحات نيجةَ عدمِ اعتبار كتابِ اهللا تعاىل معياراً  يف الفكر املوروث متَّ اخللط يف ..

الشك يكون حينما يتساوى اجلزم : قالوا .. مفهوما الشك والوهم ومما متَّ اخللط به .. هلا 
باملسألة مع عدمِ اجلزمِ ا ، بينما الوهم يكون حينما يرجح احتمالُ عدم اجلـزمِ علـى   
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دالالت كتاب اهللا ، فوهذا القول غري صحيح على اإلطالق احتمال اجلزم ذه املسألة ، 

  .. تعاىل تقول عكس ذلك 
$ (الذي مل جيعل اهللا تعاىل له من قلبني يف جوفه اإلنسان ..  ¨Β Ÿ≅ yèy_ ª!$# 9≅ ã_t� Ï9 ÏiΒ 

É ÷t7 ù=s% ’ Îû Ïµ Ïùöθy_ 4 (   ] جاه مسألة ما ، ال ميكنه أن  ] ٤: األحزابوهو يسعى بات ،
يتساوى يف نفسه األمر ونقيضه يف اللحظة ذاتها ، فتساوي اجلزمِ باألمر مع عدمِ اجلزمِ به 

مسألة غري موجودة يف الواقع ، وهو نقطة ومهية ينتقل عربها اإلنسان ما بني ضفَّيت  هو
مل يرد له وال مشتق يف كتاب اهللا تعاىل ) و ، هـ ، م ( اجلذر لذلك ف.. الشك والظن 

 .. ة ، جتاه أينفس بشري ة بني احتمال اجلزم وعدمه يف أيفال وجود حقيقي ملساواة تام
احتمال ترجيح عدمِ اجلزم باملسألة على من هنا نرى أنَّ قولَهم بأنَّ الوهم هو .. مسألة 

فحاالت الشك مبا تعنيه من .. احتمال اجلزم ا ، هو قولٌ ليس صحيحاً على اإلطالق 
يف الواقع ، كما  مال اجلزم ا ، هي حاالت موجودةٌعدمِ اجلزم باملسألة على احت ترجيح

الظن ا ، هي اجلزم باملسألة على احتمال ع مبا تعنيه من ترجيح أنَّ حاالت دمِ اجلزم
  ..ولذلك فالشك والظن يردان يف كتابِ اهللا تعاىل .. يف الواقع  حاالت موجودةٌ

فترجيح .. مسألة الشك تقابلُ مسألةَ الظن من هنا نرى أنه يف كتاب اهللا تعاىل ، .. 
  ..يقابلُ ترجيح اجلزمِ ا على عدمِ اجلزم ا زم ا ، عدمِ اجلزم باملسألة على اجل

  ..مرة  ) ١٥ (وترد كلمة شك ال ترد يف كتاب اله تعاىل إالَّ نكرة ، 
) ¨βÎ) uρ tÏ%©!$# (#θàÿ n=tG÷z$# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 (   ] ١٥٧: النساء [     

) β Î*sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9Î) È≅ t↔ó¡ sù šÏ%©!$# tβρ ât� ø) tƒ |=≈ tFÅ6ø9 $# ÏΒ y7 Î=ö6s% 4 
ô‰ s) s9 š‚ u !%ỳ ‘, ys ø9$# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £tΡθä3 s? zÏΒ tÎ� tI ôϑßϑø9$# (   ] ٩٤: يونس  [   

) βÎ) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x©  ÏiΒ Í_ƒÏŠ Iξ sù ß‰ ç6ôã r& tÏ%©!$# tβρß‰ ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!   ]  ١٠٤: يونس [  ) #$
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) $ uΖ̄Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $£ϑÏiΒ !$tΡθãã ô‰ s? Ïµ ø‹s9 Î) 5=ƒÍ�ß∆ (   ] ٦٢: هود  [   

) öΝåκ ¨ΞÎ) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ζ ÏiΒ 5=ƒÌ� ãΒ (   ] ١١٠: هود  [  

) $̄Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $£ϑÏiΒ !$oΨ tΡθããô‰ s? Ïµ ø‹s9 Î) 5=ƒÌ�ãΒ (   ] ٩: إبراهيم  [  

) * ôM s9$s% óΟ ßγ è=ß™â‘ ’ Îû r& «! $# A7 x© Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ( (   ] ١٠: إبراهيم  [   

) È≅ t/ x8 u‘≡̈Š$# öΝßγ ßϑù=Ïæ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# 4 ö≅ t/ öΝèδ ’ Îû 7e7 x© $ pκ ÷] ÏiΒ ( (   ] ٦٦: النمل  [  

) �ωÎ) zΝ n=÷èuΖ Ï9 tΒ ßÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$ Î/ ô£ϑÏΒ uθ èδ $ yγ÷Ψ ÏΒ ’ Îû 7e7 x© 3 (   ] ٢١: سبأ  [   

) öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. ’ Îû 7e7 x© ¤=ƒÌ� •Β (   ] ٥٤: سبأ  [  

) ö≅ t/ öΛ èε ’ Îû 7e7 x© ÏiΒ “Ì� ø. ÏŒ ( ≅ t/ $ £ϑ©9 (#θè%ρä‹ tƒ É># x‹ tã (   ] ٨: ص  [  

) $ yϑsù ÷Λ äø9 Î— ’ Îû 7e7 x© $ £ϑÏiΒ Ν à2 u!% ỳ  ÏµÎ/ ( (   ] ٣٤: غافر  [  

) öΝßγ ¯Ρ Î) uρ ’Å∀ s9 7e7 x© çµ ÷ΖÏiΒ 5=ƒÌ� ãΒ (   ] ٤٥: فصلت  [  

) ¨βÎ) uρ zƒÏ%©!$# (#θèO Í‘ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ’ Å∀ s9 7e7 x© çµ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒÌ� ãΒ (   ] ١٤: الشورى  [  

) ö≅ t/ öΝ èδ ’ Îû 7e7 x© šχθç7 yè ù=tƒ (   ] ٩: الدخان [    

ىل اليقني ، يعين أقرب إىل املعرفة ، فالظن ة الظن كوا تعين دالالت أقرب إأما كلم.. 
# (: خلمسني باملائة ويتدرج ملا قبل املائة باملائة ، يقول تعاىل هو فوق ا u u‘uρ tβθãΒÌ� ôfãΚø9 $# 

u‘$̈Ζ9$# (# þθ‘Ζ sà sù Νåκ ¨Ξr& $yδθãèÏ%# uθ•Β öΝs9 uρ (#ρß‰Åg s† $ pκ÷] tã $ ]ùÎ� óÇ tΒ (   ] رمون  ] ٥٣: الكهففهؤالء ا ،
من هنا ندرك حكمة ورود .. الذين رأوا النار ، اعتقادهم بدخوهلا هو أقرب إىل اليقني 

þθ#) (كلمة  ‘Ζ sà sù (  يف هذه اآلية الكرمية) #u u‘ uρ tβθãΒÌ� ôf ãΚø9 $# u‘$̈Ζ9 $# (#þθ ‘Ζ sà sù Ν åκ ¨Ξr& $yδθãèÏ%# uθ •Β 

öΝ s9 uρ (#ρß‰Åg s† $ pκ÷] tã $]ùÎ� óÇ tΒ ( ..  



     ٣٧                  
من الطبيعي أن تكون كلمة الظن املعرفة بأل التعريف إذاً يف مقابلة كلمة شك .. 

ولذلك فهي  ..رفة تعريف إضافة لكلمة وليس حلرف ، هي من تقابل كلمة شك واملع
  ..مرة  ) ١٥ (ترد أيضاً 
) šχθ‘Ζ Ýà tƒ «! $$Î/ u� ö� xî Èd,ys ø9$# £sß Ïπ §‹ Î=Îγ≈ yf ø9$# ( (   ] ١٥٤: آل عمران [    

) $ tΒ Μçλ m;  ÏµÎ/ ôÏΒ AΟù=Ïæ �ω Î) tí$t7 Ïo?$# Çd ©à9$# 4 $tΒ uρ çνθè=tF s% $ KΖŠÉ)tƒ (   ] ١٥٧: النساء [    

) βÎ) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9$# ÷β Î) uρ öΝèδ �ω Î) tβθß¹ã� øƒs† (   ] ١١٦: األنعام [    

) βÎ) šχθãèÎ7 −Gs? �ω Î) £©à9 $# ÷βÎ) uρ óΟ çFΡ r& �ωÎ) tβθß¹ã� øƒ rB (   ] ١٤٨: األنعام [    

) $ tΒuρ ßìÎ7−G tƒ óΟèδ ç� sY ø.r& �ωÎ) $‡Ζ sß 4 ¨βÎ) £©à9$# Ÿω Í_ øóãƒ zÏΒ Èd,ptø:$# $ º↔ø‹ x© 4 (  ] ٣٦: يونس [    

) $ tΒuρ �sß šÏ%©!$# šχρç� tIøÿ tƒ ’ n?tã «!$# z> É‹ x6ø9 $# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9      ] ٦٠: يونس [   ) 3 #$

) βÎ) šχθãèÎ7 −Ftƒ �ω Î) £©à9 $# ÷βÎ) uρ öΝ èδ �ωÎ) šχθß¹ã� øƒs† (   ] ٦٦: يونس [    

) y7 Ï9≡sŒ �sß tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 4 ×≅÷ƒ uθ sù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿ x. zÏΒ Í‘$̈Ζ9     ] ٢٧: ص [   ) #$

) šÏoΡ!$ ©à9$# «! $$ Î/  ∅sß Ï öθ ¡¡9 $# 4 öΝÍκ ö� n=tã äο t� Í←!# yŠ Ï öθ¡¡9     ] ٦: الفتح [   ) ) #$

) óΟ çF⊥ oΨ sß uρ  ∅ sß Ïöθ ¡¡9 $# óΟçFΖ à2 uρ $JΒöθ s% # Y‘θç/ (   ] ١٢: الفتح [    

) (#θç7 Ï⊥ tGô_$# # Z��ÏW x. z ÏiΒ Çd©à9 $# �χÎ) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟ øO Î) ( (  ] ١٢: احلجرات [   

) β Î) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ωÎ) £©à9$# $ tΒuρ “uθ ôγ s? ß§àÿΡF{$# ( (   ] ٢٣: النجم [    

) βÎ) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ �ω Î) £©à9$# ( ¨βÎ) uρ £©à9 $# Ÿω Í_øó ãƒ z ÏΒ Èd, ptø:$# $\↔ø‹ x© (   ] ٢٨: النجم [     

هذا املثال أخذنا كلمة ظن املعرفة تعريف إضافة لكلمة مع كلمة الظن املعرفة حنن يف 
بأل التعريف ، وأعرضنا عن كلمة ظن املضافة حلرف ، ملاذا ؟ ، ألننا يف معادلة عامة 
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وليست خاصة بقصة معينة أو حبدث معين ، فكلمة ظن املضافة حلرف يف ذات جسم 

  ..تالية الكلمة وردت يف النصوص ال
) ô‰ s)s9 uρ s− £‰|¹ öΝ Íκö� n= tã ß§ŠÎ=ö/ Î) … çµ̈Ψ sß çνθãèt7 ¨? $$sù �ωÎ) $Z)ƒÌ� sù zÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (   ] ٢٠: سبأ  [  

) * �χÎ) uρ ÏΒ  ÏµÏGyè‹ Ï© zΝŠÏδ≡t� ö/ Z} ∩∇⊂∪ øŒÎ) u !%ỳ …çµ −/u‘ 5= ù=s) Î/ AΟŠÎ= y™ ∩∇⊆∪ øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/L{ 

Ïµ ÏΒöθs% uρ # sŒ$tΒ tβρß‰ ç7÷è s? ∩∇∈∪ %¸3øÿ Í←r& Zπyγ Ï9#u tβρßŠ «!$# tβρß‰ƒÌ� è? ∩∇∉∪ $ yϑsù / ä3‘Ζ sß Éb> t� Î/ tÏΗs>≈ yèø9 $# (   
  ]  ٨٧ – ٨٣: الصافات [ 
) $tΒuρ óΟ çFΖ ä. tβρç� ÏItGó¡n@ β r& y‰ pκ ô¶tƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ ö/ ä3ãè øÿxœ Iω uρ öΝ ä.ã�≈ |Á ö/r& Ÿωuρ öΝä. ßŠθè=ã_  Å3≈ s9 uρ 

óΟ çF⊥ oΨ sß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟ n=÷è tƒ # Z�� ÏW x. $ £ϑÏiΒ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄⊄∪ ö/ä3Ï9≡ sŒuρ â/ ä3–Ψ sß “Ï%©!$# Ο çG⊥ uΖ sß ö/ ä3În/ t�Î/ ö/ ä31 yŠö‘r& 

Ν çGóst6 ô¹r' sù zÏiΒ zƒÎ� Å£≈ sƒ ø:$# (   ] ٢٣ – ٢٢: فصلت [   

من هنا ندرك الفارق بني تعريف اإلضافة لكلمة وبني اإلضافة حلرف ، ومن هنا .. 
ومل نأخذ كلمة يوم  ،مة يوم مفردة مستقلة يف الرسم ندرك احلكمة من اختيار كل

ãΝ ( [: املضافة حلرف أو أكثر يف ذات جسم الكلمة مثل  ä3ãΒöθtƒ (  ،) ãΝßγ tΒöθ tƒ (  ،) 

7‹ Í≥ tΒöθ tƒ ( [ ..  
إذاً هم .. أليست صحيحة كتعداد ؟ .. أليست احلسابات اليت قدمناها دقيقة ؟ .. 

هم مشكلتهم أنهم حيفظون .. كتاب اهللا تعاىل ، مشكلتهم مع  مشكلتهم ليست معنا
$ (: أحكام التجويد لقوله تعاىل التايل دون أن يؤمنوا به  uΖ ø9̈“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« “Y‰èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“u� ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (   ] من هنا ندرك معىن  .. ] ٨٩: النحل

‰ô (: قوله تعاىل  s% ãΝ n=÷ètΡ … çµ̄Ρ Î) y7 çΡ â“ós u‹ s9 “Ï%©! $# tβθä9θà) tƒ ( öΝåκ ¨ΞÎ*sù Ÿω š� tΡθç/Éj‹ s3 ãƒ £Å3≈ s9 uρ 

tÏΗÍ>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# tβρß‰ ysøg s† (   ] ٣٣: األنعام [ ..  



     ٣٩                  
  : عن املعادلة التاليةو.. 
) t’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# zÍ_9 s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ Í_n= yèy_ uρ %º. u‘$t7 ãΒ tø r& $ tΒ àMΖà2 

Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο4θ n=¢Á9 $$Î/ Íο4θ Ÿ2̈“9 $# uρ $ tΒ àM øΒßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/uρ ’ ÎA t$Î!≡ uθÎ/ öΝ s9 uρ Í_ù= yèøgs† #Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© 

∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n=¡¡9 $# uρ ¥’ n?tã tΠ öθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠ öθtƒ uρ ÝVθãΒr& tΠöθ tƒuρ ß] yèö/ é& $|‹ ym (  ] ٣٣ – ٣٠: مرمي [  =
  .. كلمة  ٣٣

β¨ ( :نه كان علينا أن نضيف إليها اآلية الكرمية إ :يقول عابدو أصنام التاريخ ..  Î) uρ 

©! $# ’ În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] كون هذه اآلية تابعة ،   ] ٣٦: مرمي
  ..لقول عيسى عليه السالم يف املهد 

ؤالء أننا يف هذا البعد اإلعجازي نأخذ نصوصاً مستمرة غري متقطّعة ؟ كيف سيفهم ه
آيتان ال عالقة هلما حبرفية ما نطق به ، أال يفصل هذه اآلية الكرمية عن النص السابق 

  ..عيسى عليه السالم ؟ 
) ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# zÍ_9 s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ Í_n= yèy_ uρ %º. u‘$t7 ãΒ tø r& $ tΒ àMΖà2 

Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο4θ n=¢Á9 $$Î/ Íο4θ Ÿ2̈“9 $# uρ $ tΒ àM øΒßŠ $|‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/uρ ’ ÎA t$Î!≡ uθÎ/ öΝ s9 uρ Í_ù= yèøgs† #Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© 

∩⊂⊄∪ ãΝ≈n=¡¡9 $# uρ ¥’ n?tã tΠöθ tƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθ tƒ uρ ÝVθãΒr& tΠ öθtƒ uρ ß]yè ö/é& $ |‹ ym ∩⊂⊂∪ y7 Ï9≡sŒ |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ 4 
š^ öθ s% Èd,ys ø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβρç� tIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ%x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ 7$s! uρ ( ÿ… çµoΨ≈ ys ö7ß™ 4 # sŒÎ) #|Ó s% 

# \�øΒ r& $ yϑ¯ΡÎ*sù ãΑθà) tƒ … çµ s9  ä. ãβθä3u‹ sù ∩⊂∈∪ ¨β Î) uρ ©! $# ’ În1u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ 

ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] ٣٦ – ٣٠: مرمي [      

  ..أم أنهم حيسبون هاتني اآليتني خرجتا من فم عيسى عليه السالم ؟ .. 
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 ايتني يف معادلة عدد كلمااليت يتحدثون عنها مع هاتني اآلأمل تدخل اآلية الكرمية .. 

  ..يساوي جمموع السنني اليت لبثها عليه السالم قبل رفعه إىل السماء ؟ 
 ) y7 Ï9≡sŒ  |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒö� tΒ 4 š^ öθ s% Èd, ysø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠÏù tβρç� tIôϑtƒ ∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ%x. ¬! βr& x‹ Ï‚−G tƒ 

ÏΒ 7$s!uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 4 # sŒÎ) #|Ó s% #\� øΒr& $ yϑ¯ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ …çµ s9  ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩⊂∈∪ ¨βÎ) uρ ©!$# ’În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ 

ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ (   ] كلمة ٣٣=    ] ٣٦ – ٣٠: مرمي   

لتساءلوا عن احلكمة يف ورود هاتني وا ميلكون إرادة طاهرة للبحث عن احلقيقة لو كان
النص األول من قول عيسى .. يف قلب النص املصور لقول عيسى عليه السالم اآليتني 

مل تكن ولن تكون  كلمة يصور خصوصية يف هذا القول)  ٣٣( عليه السالم واملكون من 
(βÎ¨ (: بينما اآلية الكرمية .. إالَّ لعيسى عليه السالم ، وتتعلَّق بكينونة خلقه وخصويته  uρ 

©! $# ’ În1 u‘ óΟä3 š/u‘ uρ çνρß‰ ç7 ôã$$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β (   ] رت أل ] ٣٦: مرمينَّ ، أُخ
هلا بتلك اخلصوصية ، ولذلك فعيسى موضوعها يتعلَّق بالدعوة إىل اهللا تعاىل وال عالقة 

ةُ أخرى عليه السالم قال هذه العبارة مر :) ¨βÎ) ©!$# † În1u‘ öΝ à6š/u‘ uρ çνρß‰ ç6ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ 

ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] نا كيف  ] ٥١: آل عمرانيف معيار جمتمعني نَّ هذين القولني أ، وبي
قول عليه السالم هذه العبارة بصياغة قريبة وسي.. معجزة إحدى الكرب مها مسألة كاملة 

βÎ) ©!$# uθ¨ ( : جداً يف عودته آخر الزمان èδ ’ În1 u‘ óΟä3 š/u‘ uρ çνρß‰ ç7 ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β  (  

نَّ قوله هذا يف آخر الزمان وحده مسألة كاملة يف معيار أ، وبينا كيف  ] ٦٤: الزخرف [ 
  ..ر بمعجزة إحدى الكُ

فهذا ليس عيباً ، ، ما يدرك اإلنسان مسألة  أالَّ: وهنا نقول لعابدي أصنام التاريخ . .
معياراً يعاير عليه  تكمن يف حماولته جعل عدم إدراكه فنحن بشر ، ولكن الطامة الكربى

  ..دالالت كتاب اهللا تعاىل 
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  :وتعقيباً على عرضنا للمعادلتني 

) ô‰ s) s9 t� xÿŸ2 šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% �χÎ) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡ yϑø9$# ßø⌠$# zΟ tƒ ó�tΒ ( tΑ$s%uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ûÍ_ t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# ’ În1 u‘ öΝà6−/ u‘uρ ( …çµ ¯ΡÎ) tΒ õ8 Î�ô³ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ §� ym ª!$# Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψ yfø9 $# 

ρuΒt'ùρu1µç #$9Ψ$̈‘â ( ρuΒt$ 9Ï=à©≈=ÎϑÏš ΒÏô &rΡÁ|$‘9  (  ]كلمة ٣٣=  ] ٧٢: ملائدة ا ..  

) ô‰ s)©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (#þθ ä9$s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) Hω Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 βÎ) uρ óΟ ©9 

(#θßγ tG⊥ tƒ $£ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡yϑ u‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξ sùr& 

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

¡Β ßxŠÅ̈$ (: ملاذا مل جيعل اهللا تعاىل قوله : يقول عابدو أصنام التاريخ  yϑø9$# Ú∅ ö/$# zΟ tƒ ö� tΒ 

�ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9$# … çµ•Βé& uρ ×πs)ƒÏd‰ Ï¹ ( $ tΡ%Ÿ2 ÈβŸξ à2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ $# 

y# ø‹ Ÿ2 ÚÎi t6çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ$# 4† ¯Τ r& šχθä3 sù÷σãƒ (   ] ٧٥: املائدة [ ،  )٣٣  (
  ..؟  وذلك يف اآلية التالية هلما مباشرة ،  ) ٢٥( وجعلها ، كلمة 

وحيسبون .. الشعر عابدو أصنام التاريخ حيسبون معجزة كتاب اهللا تعاىل مثل أوزان 
لقد بينت أنَّ عدد . ....ويف دهايز جهلهم دالالت نصوصه حتت عباءات أسالفهم 

يتعلَّق بسر املسألة املوصوفة ، ونصوص كتاب اهللا تعاىل يف العبارات القرآنية الكلمات 
، ومن يعود لقد بينت ذلك بشكلٍ مفصل  ، مل الكثري من األسرار يف وصفها للمسائلحت
كتاب املعجزة الكربى يرى هذه احلقيقة بشكلٍ جلي ، ويرى كيف أنه عند كلِّ كلمة ل

مثلة على ذلك ما يكفي لشرح هناك حد جديد من املعاين والدالالت ، وقدمت من األ
 ال يتعلّق مبا يتوهمونه سراً لنصوصها ،مثلة جمموع كلماا الفكرة ، لذلك فسردهم أل

مبا بينت يف كتاب املعجزة  ت كتاب اهللا تعاىل ، وعن جهلهمالالبد ناتج عن جهلهم
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يشهد اهللا و ..رادة غري سليمة ملعرفة احلقيقة هم من كلِّ ذلك ناتج عن إ، واألالكربى 

 ، تعاىل أين أعلم أن انتقاد عابدي أصنام التاريخ للمعجزة العددية ال يستحق الرد ، ولكن
ظهار جهل عابدي وإللباحثني عنها  إيصال رسالة احلقمن باب األمانة وأقوم ذا الرد 
  .. أصنام التاريخ

 ..ه ليس كلُّوعلى الرنت أنين بية املتعلّقة بعيسى عليه  غم من أنالنصوص القرآني
لنأخذ العبارات القرآنية ، غم من ذلك على الر.. كلمة ؟ )  ٣٣( السالم تتكون من 

  :ملا يريدون  رمية اليت جاؤوا ا كمثالٍالسابقة مباشرة لآلية الك
) ô‰ s) s9 t� xÿ Ÿ2 šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% �χÎ) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ßø⌠$# zΟ tƒ ó�tΒ ( tΑ$s%uρ ßxŠÅ¡ yϑø9$# ûÍ_t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# ’ În1 u‘ öΝà6−/ u‘uρ ( …çµ ¯ΡÎ) tΒ õ8 Î�ô³ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ §� ym ª!$# Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψ yfø9 $# 

çµ1uρ ù' tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒuρ šÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& ∩∠⊄∪  ô‰ s) ©9 t� xÿŸ2 tÏ%©!$# (# þθ ä9$s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$rO 

7π sW≈n= rO ¢ $ tΒuρ ô ÏΒ >µ≈ s9Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. 

óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9r& ∩∠⊂∪ Ÿξ sùr& šχθç/θçGtƒ †n<Î) «! $# … çµtΡρ ã�Ïÿ øó tGó¡o„ uρ 4 ª! $#uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm §‘ 

∩∠⊆∪ $ ¨Β ßxŠÅ¡ yϑø9$# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ �ωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9 $# … çµ•Βé&uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( 
$ tΡ%Ÿ2 ÈβŸξà2 ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹Ÿ2 ÚÎi t6çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ¢ΟèO ö�ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& šχθä3sù ÷σ ãƒ 

   ] ٧٥ – ٧٢: املائدة [   )

نَّ اآلية األوىل هي مسألة يتعلَّق عدد كلماا بعمر عيسى عليه السالم ، أرأينا  ..
نَّ اآليتني الثانية والثالثة يف هذا أورأينا أيضاً .. كلمة )  ٣٣( وبالتايل فعدد كلماا هو 

بعمر عيسى عليه السالم ، وبالتايل فعدد  نص الكرمي مها أيضاً يتعلَّق جمموع كلماماال
  ..كلمة )  ٣٣( كلماما هو 
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Ÿξ (لو نظرنا يف اآلية الثالثة .. اآلن  sùr& šχθç/θçGtƒ †n<Î) «! $# …çµ tΡρã� Ïÿ øótGó¡ o„uρ 4 ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî 

ÒΟ‹ Ïm§‘ ( ها مفصلٌ يتعلَّق باآلية السابقة هلا واليت تدخل معها كما رأينا يف معادلة لرأينا أن
  ..تتعلَّق جمموع كلماا بعمر عيسى عليه السالم قبل رفْعه إىل السماء 

) ô‰ s) ©9 t� xÿŸ2 tÏ%©! $# (# þθä9$ s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ©9 

(#θßγ tG⊥ tƒ $£ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡yϑ u‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξ sùr& 

ƒtGçθ/çθχš )Î<n† #$!« ρu„o¡óGtóøÿÏ�ãρΡtµç… 4 ρu#$!ª îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ  (  =كلمة ٣٣ ..  
 تدخل مع اآلية التالية هلا مباشرةً يف معادلة يتعلَّق ولرأينا أيضاً أنَّ هذه اآليةَ الكرميةَ.. 

  ..جمموع كلماا بعمر عيسى عليه السالم قبل رفْعه إىل السماء 
) Ÿξsù r& šχθç/θçG tƒ † n<Î) «! $# … çµtΡρã� Ïÿ øótGó¡ o„uρ 4 ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩∠⊆∪ $̈Β ßxŠÅ¡ yϑø9$# Ú∅ ö/$# 

zΟ tƒ ö� tΒ �ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™ ”�9$# …çµ •Βé&uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( $ tΡ%Ÿ2 Èβ Ÿξà2 ù'tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 
#$ΡàÝ�ö 2Ÿ‹ø#y Ρç6tiÎÚ 9sγßΟÞ #$ψFƒt≈MÏ OèΟ¢ #$ΡàÝ�ö &rΤ¯†4 ƒãσ÷ùs3äθχš (   =كلمة ٣٣ ..  

والباحث عن احلقيقة يرى ذلك بشكلٍ جلي ، فاآليتان السابقة مباشرة هلا والتالية .. 
  .. معليه السالعن املسيح  ما قيلوصف متناظرتان يف معيار ، مباشرةً هلا 
) ô‰ s) ©9 t� xÿŸ2 tÏ%©! $# (# þθä9$ s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ©9 

(#θßγ tG⊥ tƒ $£ϑ tã šχθä9θà)tƒ £¡¡ yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r&  (   =كلمة ٢٥  

) $ ¨Β ßxŠÅ¡ yϑø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ �ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9$# …çµ •Βé&uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( 
$ tΡ%Ÿ2 ÈβŸξà2 ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹Ÿ2 ÚÎi t6çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ¢ΟèO ö�ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& šχθä3sù ÷σ ãƒ 

  كلمة ٢٥=  )



     ٤٤                  
Ÿξ ( : هذه اآلية الكرمية الوسطى بينهما..  sùr& šχθç/θçGtƒ † n<Î) «! $# …çµ tΡρã� Ïÿøó tGó¡o„ uρ 4 

ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm ، تكون مع كلٍّ منهما مفصالً من الدالالت حيمل دعوم للتوبة ،  )  ‘§
كلَّ املعادالت اليت  أومن يقر .....ولذلك نراها تدخل مع كلٍّ منهما يف ذات املعادلة 

ليه ، قبل يقةَ ما نذهب إاليت حتملها العبارات القرآنية ، حقسريى يف الدالالت ، نعرضها 
  .. اليت تكوا أن ينظر إىل جمموع الكلمات

ل إنَّ كلَّ النصوص القرآنية اليت تتحدث عن عيسى عليه حنن مل نق: فأقول وأعود 
إىل السماء ، ومل نقل إنَّ السالم ال حتمل إالَّ سراً واحداً هو عمره عليه السالم قبل رفْعه 

 ..ال حتمل من الدالالت إالَّ ما حيملها إياه عابدو أصنام التاريخ نصوص كتاب اهللا تعاىل 
آيات كتاب اهللا  يقدرونولو كانوا  ..ما خالف أصنامهم هو عدو هلم  كلُّ.. ؤالء ه

 ه ال يوجد ما هو مصادفة يف كتاب اهللا تعاىل أيقنوا ، أل تقديرهاتعاىل حقن ..  
ألبين حقيقة جهلهم بدالالت )) ذي حيتجون عليه وال(( وساقتطع النص التايل  ..

  :كتاب اهللا تعاىل 
  ..لننظر إىل اآليتني التاليتني  [[
) $ uΖ ø‹¤ÿ s%uρ #’ n?tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u  |¤ŠÏèÎ/ Èø⌠$# zΝ tƒó� tΒ $]%Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ−G9 $# ( çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρ 

Ÿ≅ŠÅgΥM}$# ÏµŠÏù “W‰ èδ Ö‘θçΡ uρ $]%Ïd‰ |ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 t ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9 $# “Y‰ èδ uρ Zπ sà Ïã öθtΒ uρ tÉ)−Gßϑù=Ïj9 

∪∉⊆∩ ρu9ø‹usó3ä/ö &rδ÷≅ã #$}MΥgÅŠ≅È /Îϑy$! &rΡ“tΑt #$!ª ùÏŠµÏ 4   =كلمة  ٣٣  

tΒ uρ  óΟ©9 Ν à6øts† !$yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ šχθà)Å¡≈ xÿø9   ] ٤٧  – ٤٦: املائدة[  ) #$
إننا نرى أنّ حد املعاين والدالالت يف هاتني اآليتني يبدأُ بإرسال عيسى عليه السالم .. 

يف اآلية  ) ÏµŠÏù 4 ( ، ليستمر هذا املعىن من خصوصية املخاطبة ألهل اإلجنيل حىت كلمة
  .. كلمة )  ٣٣( وبالتايل نرى أنّ هذا النص مكونٌ من .. الثانية 



     ٤٥                  
نص الذي يتعلّق جمموع كلماته مبدة لبث عيسى عليه السالم ، يبدأُ حد بعد هذا ال.. 

: جديد من املعاين والدالالت يتعلَّق بكلِّ من ال حيكم مبا أنزل اهللا تعاىل  tΒuρ ) óΟ ©9 

Ν à6øts† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ šχθà) Å¡≈ xÿ ø9$# (  ، اً بأهلليس خاص وهذا النص
فالفاسقون الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا تعاىل .. جنيل كما هو احلال يف النص األول اإل

فكلُّ من ال حيكم .. ليسوا فقط من أهل اإلجنيل ، وإنما من أهل كلِّ الرساالت السماوية 
ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية خارج معادلة .. مبا أنزل اُهللا تعاىل هو من الفاسقني 

ص األول ، وبالتايل هلا حدودها اليت ال يعلم ايتها إال اهللا تعاىل ، مع هذا النص ، ومع الن
  .. غريه من نصوص القرآن الكرمي 

ومن حروفها كما  –وحنن ال نزعم أنَّ ما نعرضه من جمموع كلمات النصوص .. 
زعم أنّ ذلك هو ومن بدايات حدود النصوص واياا ، ال ن –سنرى إن شاء اُهللا تعاىل 

القراءة األخرية لباطن تلك النصوص ، وأنّ هذه ااميع هي السر الوحيد الذي حتمله تلك 
هذه القراءة ال تكون من جمموع ما حيمله النص أكثر : إنما نقول .. أبداً .. النصوص 

  ..مما يغرفُه رأس اإلبرةِ من البحر 
جتزاٍء ملوافقة نتيجة مسبقة الصنعِ ، كما يتخيلُ من ال املسألةُ ليست مسألةَ ا.. إذاً .. 

توجد عندهم إرادةٌ ملعرفة احلقيقة ، إنما هي مسألةُ قراءة حلدود املعىن والدالالت اليت يبدأُ 
 املوصوفة جوهرِ املسألة سر ا ، وهي يف الوقت ذاته مسألةُ معرفة وينتهي عندها النص

     ..انتهى االقتباس من املعجزة الكربى  ..]]  ..ذا النص 
  :ويف املثال التايل .. 
) u‘$ tG÷z$# uρ 4 y›θãΒ … çµtΒöθ s% tÏèö7 y™ Wξ ã_ u‘ $ oΨÏG≈ s)‹ÏϑÏj9 ( !$ £ϑn=sù ãΝ åκ øEx‹ s{ r& èπ xÿô_ §�9$# tΑ$s% Éb> u‘ öθ s9 

|M ø⁄ Ï© Ο ßγ tFõ3n=÷δ r& ÏiΒ ã≅ ö6 s% }‘≈ −ƒ Î) uρ ( $uΖ ä3Î=öκ èE r& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yèsù â !$yγ xÿ �¡9 $# !$̈Ζ ÏΒ ( ÷βÎ) }‘Ïδ �ωÎ) y7 çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ ÅÒè? 

$ pκÍ5  tΒ â!$ t±n@ ”Ï‰ öκ sEuρ tΒ â !$t±n@ ( |MΡ r& $ oΨ •‹Ï9 uρ ö� Ïÿ øî $$sù $uΖ s9 $uΖ ÷Ηxqö‘$# uρ ( |MΡ r& uρ ç� ö� yz tÌ� Ïÿ≈tó ø9$# ∩⊇∈∈∪ 
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* ó=çGò2 $# uρ $uΖ s9 ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ym ’Îû uρ Íοt� ÅzFψ $# $̄Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% þ’ Î1#x‹ tã Ü=ŠÏ¹é& 

Ïµ Î/ ôtΒ â !$x© r& ( ÉL yϑôm u‘uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. & óx« 4 $ pκ â:çGø. r' |¡ sù tÏ%©# Ï9 tβθà) −Gtƒ šχθè?÷σ ãƒ uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# 

ρu#$!©%Ït δèΝ /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (  ] كلمة ٧١=  ] ١٥٦ – ١٥٥: األعراف ..   
بأننا ضممنا موسى عليه السالم للسبعني رجالً لنحصل : يقول عابدو أصنام التاريخ 

هذا النص ، مبعىن يتخيلون أنَّ هذا النص الكرمي خاص فقط على توافق لعدد كلمات 
  ..بالسبعني رجالً وال عالقة ملوسى عليه السالم بذلك 

جهلهم بأبشع صوره ، فموسى عليه السالم يف هذا النص كان يتكلَّم  هنا يتجلّى
: (( ومن يقرأ النص يدرك هذه احلقيقة ، فلم يقل  ،بصيغة اجلمع اليت تعنيه وتعنيهم 

واكتب هلم ..... أنت وليهم فاغفر هلم وارمحهم ....... ألكهم مبا فعل السفهاء منهم 
$ (: ، إنما يقول ..... ))  uΖ ä3Î=öκ èEr& $ oÿ Ï3 Ÿ≅ yèsù â !$ yγ xÿ�¡9 $# !$ ¨Ζ ÏΒ ( ÷βÎ) }‘Ïδ �ωÎ) y7 çGt⊥ ÷GÏù ‘≅ ÅÒè? $ pκÍ5 tΒ 

â !$t± n@ ” Ï‰öκ sE uρ  tΒ â !$ t±n@ ( |MΡ r& $ oΨ •‹Ï9 uρ ö�Ïÿ øî $$ sù $uΖ s9 $ uΖ÷Η xqö‘$# uρ ( |MΡ r& uρ ç� ö� yz tÌ� Ïÿ≈tó ø9 $# ∩⊇∈∈∪ * 
ó= çGò2$# uρ $ uΖ s9 ’ Îû ÍνÉ‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ym ’ Îû uρ Íοt� ÅzFψ $# $̄Ρ Î) !$ tΡô‰ èδ y7 ø‹s9 Î) 4 ( ..  

Ρ̄$ (: ن نقف يف العد عند قوله تعاىل أكان علينا : ويقولون  Î) !$ tΡô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 (  مبعىن
ين املصور إلجابة اهللا تعاىل على طلب موسى عليه نا أال نظيف للمعادلة النص القرآعلي

  ..السالم 
 النصكم مليار سنة ضوئية حيتاج عابدو أصنام التاريخ ليدركوا أنَّ هذا : وهنا نقول 

الكرمي باختيار موسى عليه السالم لقومه وطلبه من اهللا تعاىل وإجابة اهللا تعال على ذلك ، 
š ( : مفهومهو نص يصف مسألة بداية وجود  Ï%©!$# (#ρßŠ$yδ (  يف كتاب اهللا تعاىل ؟.. 

 ( : ودالالت مفهوم املفهومبل كم مليار سنة ضوئية حيتاجون للتميز بني دالالت هذا 
ßŠθåκ u�ø9 نَّ اآلية التالية تبدأ حبد جديد من أوكم مليار سنة ضوئية حيتاجون ليدركوا .. ؟  ) #$
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أنَّ هذا النص يبدأ على ذلك الدالالت يستقل عن السياق احملمول ذا النص ، ومن األدلّة 

#©%tÏ (وليس بكلمة ،  ) #$!©%tÏ (بكلمة  Ï9 ( الداخل با ملثال الذي كما هو وارد يف النص
  .. حنن بصدده 
) tÏ%©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™ §�9$# ¢É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï%©!$# … çµ tΡρ ß‰Åg s† $¹/θçGõ3 tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’ Îû 

Ïπ1u‘öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Ν èδ ã�ãΒù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠ n=tæ y]Í× ¯≈ t6 y‚ø9 $# ßìŸÒ tƒuρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u� ñÀÎ) ..... (   ] ١٥٧: األعراف [   
هي نَّ العبارات املصورة إلجابة اهللا تعاىل على دعاء موسى عليه السالم أمن قال ب ..

$šÏ%©!$# (#ρßŠ (خارج مسألة  yδ ( ة على دالالت  أن جيعلوايريدون .. !!! ؟جهلهم حج
غالف كتاب املعجزة ا كتب على و أنهم مل يقرؤوا مىل ، وعلى ما يبدكتاب اهللا تعا

عفواً أيها السادة هذه النظرية للباحثني عن احلقيقة أويل (( :  الكربى وغريه من النظريات
  ..)) األلباب يف كلِّ جيل 

 نراها..  يستدعي أحدها اآلخر يف النفوس املريضة اليتوصفات اجلهل وقلّة األدب ..  
  :لمثال التايل يف تعليقهم على عرضنا ل

  .. ولننظر إىل التناظر بني ركين املسألة التالية ، وانعكاسِ ذلك يف جمموعِ كلماتهِما .. 
) Ü=≈ ptõ¾ r& uρ ÈÏϑu‹ ø9$# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑu‹ ø9$# ∩⊄∠∪ ’ Îû 9‘ô‰ Å™ 7ŠθàÒøƒ ¤Χ ∩⊄∇∪ 8x ù=sÛ uρ 7ŠθàÒΖ ¨Β ∩⊄∪ 

9e≅ Ïß uρ 7Šρß‰ ôϑ¨Β ∩⊂⊃∪ & !$ tΒuρ 5>θä3ó¡̈Β ∩⊂⊇∪ 7π yγÅ3≈ sù uρ ;ο u��ÏW x. ∩⊂⊄∪ �ω 7πtãθäÜ ø)tΒ Ÿωuρ 7π tãθãΖ øÿ xΕ ∩⊂⊂∪ 

< ã̧� èù uρ >π tãθèùö� ¨Β ∩⊂⊆∪ !$ ¯Ρ Î) £ßγ≈ tΡ ù' t±Σr& [ !$ t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈ oΨ ù=yèpg mú #·‘% s3ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ã� ãã $\/# t� ø? r& ∩⊂∠∪ 

É=≈ ys ô¹X{ ÈÏϑu‹ ø9$# ∩⊂∇∪ ×'©# èO š∅ ÏiΒ tÏ9̈ρ F{$# ∩⊂∪ ×' ©#èO uρ zÏiΒ tÌ� ÅzFψ$# (  ] ٤٠ – ٢٧: الواقعة [ 
  كلمة  ٣٧= 
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) Ü=≈ ptõ¾ r&uρ ÉΑ$ uΚÏe±9 $# !$tΒ Ü=≈ ptõ¾ r& ÉΑ$uΚÏe±9 $# ∩⊆⊇∪ ’ Îû 5Θθèÿ xœ 5Ο‹ ÏΗxquρ ∩⊆⊄∪ 9e≅ Ïß uρ ÏiΒ 5ΘθãΚøts† 

∩⊆⊂∪ �ω 7ŠÍ‘$t/ Ÿω uρ AΟƒÍ� x. ∩⊆⊆∪ öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. Ÿ≅ ö6 s% y7 Ï9≡sŒ šÏù u� øIãΒ ∩⊆∈∪ (#θçΡ%x.uρ tβρ•� ÅÇ ç„ ’ n?tã 

Ï]Ζ Ïtø:$# ËΛÏà yè ø9$# ∩⊆∉∪ (#θçΡ%x. uρ šχθä9θà) tƒ # x‹ Í← r& $ uΖ ÷FÏΒ $ ¨Ζ ä.uρ $ \/# t� è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯ΡÏ r& tβθèOθãèö7 yϑs9 ∩⊆∠∪ 

&rρuu#/t$!τäΡt$ #${Fρ¨9äθβt (  ] كلمة ٣٧=  ] ٤٨ – ٤١: الواقعة   

 �ω (ة يريدون من النص الثاين أن ينتهي بتناظره مع النص األول عند اآلية الكرمي.. 
7ŠÍ‘$t/ Ÿω uρ AΟƒÍ� x. ( ..  لون تناظراً بنيالنعيم واجلحيم فقط ، ومل يستطيعوا هم بذلك يتخي

وسع من جمرد وصف أرؤية دالالت النصني كيف أنها تتعلَّق بوصف الفريقني وصفاً 
حتى واملشكلة أنهم يريدون أن جيعلوا من عدمِ إدراكهم حجة  ..دائريت النعيم واجلحيم 

  ..على دالالت كتاب اهللا تعاىل 
≅ö (: كان علينا أن نضيف للنص الثاين اآليات : ويتجلّى جهلهم بقوهلم  è% �χÎ) 

tÏ9̈ρ F{$# tÌ� ÅzFψ $# uρ ∩⊆∪ tβθããθ ãΚôfyϑ s9 4’ n<Î) ÏM≈ s)‹ÏΒ 8Πöθtƒ 8Πθè=÷è ¨Β (   ] ٥٠ – ٤٩: الواقعة [   ،
واآلخرون الذين يريدون وضعهم مع أصحاب فاألولون  ..وهذا القول ال حيتاج لرد 

وهل ال يوجد فيهم من أصحاب !!!!!!! .. ؟ من أصحابِ الشمالالشمال ، هل كلُّهم 
من املعىن  اجلديد احلدمن مل يدرك بداية .. لكن  !!!!!!! ..اليمني ومن السابقني ؟

 ، معه  ال داعي هلدر الوقتويهذي مبا ال يعلم ، والدالالت يف هذا النص ..  
  .. ولننظر أيضاً إىل املسألة التالية .. 
) øŒÎ) tΑ$ s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/ L{ ÏM t/ r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) àM ÷ƒ r&u‘ y‰ tnr& u� |³tã $ Y6x. öθ x. }§ôϑ¤±9 $# uρ t� yϑs) ø9$# uρ öΝåκ çJ ÷ƒr& u‘ ’ Í< 

™y≈fÉ‰Ïš (  ] كلمة ١٥=  ] ٤: يوسف  ..  
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) tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁø) s? x8$tƒö â‘ #’ n? tã y7 Ï? uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3uŠsù y7 s9 #́‰ øŠx. ( ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

9Ï∼MΣ¡|≈Ç ãt‰ßρA Β•7ÎÑ ( ]  كلمة ١٥=  ] ٥: يوسف ..  

›øŒÎ) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ (كان علينا أالّ نذكر العبارة : يقولون  Î/ L{ (  ، وهنا أقول :اإم 

نهم يتكلّمون رد الكالم ، على مبدأ أ يف اآلية الثانية ، وإما ) %tΑ$s (انهم مل يروا كلمة 

 :) Ÿω (#θãè yϑó¡n@ #x‹≈ oλÎ; Èβ# u ö�à) ø9 $# (# öθtó ø9$# uρ ÏµŠÏù ÷/ ä3ª=yè s9 tβθç7 Î=øós? (   ] لت٢٦: فص [ ..  
النص حينما يؤخذ مع  حقيقة دالالتهم على درجة من اجلهل ال يدركون فيها .. 
ويف هذا التناظر .. كثر عموماً من مقولة هذا القول ليصور إطاراً أ،  ) %tΑ$s ( : كلمة

نرى تصويراً إهلياً للمسألة بإطارها العام الذي يتجاوز جمرد قويل يوسف ويعقوب عليهما 
يف هذا البعد ليس بني القولني ، التناظر يف هذا البعد اإلعجازي فالتناظر .. السالم 

بينما يف النص املتعلِّق . ..هلذين القولني يف السياق العام الشامل احلاوي اإلعجازي هو 
’t (: بلبث عيسى عليه السالم  ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «! $# zÍ_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yè y_ uρ $wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ Í_n=yè y_ uρ 

%º. u‘$ t7ãΒ tø r& $tΒ àMΖ à2 Í_≈ |¹÷ρ r&uρ Íο4θn=¢Á9 $$Î/ Íο4θŸ2 ¨“9 $#uρ $ tΒ àM øΒßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪ # C� t/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθ Î/ öΝ s9 uρ 

Í_ ù=yèøg s† # Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈n=¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠöθ tƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθ tƒuρ ÝVθãΒr& tΠöθ tƒ uρ ß] yèö/ é& $|‹ ym (  ] مرمي

، املعادلة تعلّقت مبا خرج من فم عيسى عليه السالم ، وهذا  كلمة ٣٣=  ] ٣٣ – ٣٠: 
نعود .. أبداً .. ل يف معادالت أُخرى نَّ كلمة قال يف بداية هذا النص ال تدخأال يعين 
  ..عند كلِّ كلمة بل عند كلِّ حرف هناك حد جديد من الدالالت : فنقول 
ولننظر أيضاً إىل املسألة التالية ، اليت يصور ركناها حواراً بني موسى عليه السـالم  .. 

  .. وفرعون 
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) tΑ$s% óΟ s9 r& y7 În/t� çΡ $ uΖŠÏù #Y‰‹ Ï9 uρ |M ÷WÎ6 s9 uρ $ uΖŠÏù ô ÏΒ x8Ì� çΗéå tÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |M ù=yè sùuρ y7 tGn=÷è sù ÉL ©9$# 

ùsèy=ùM| ρu&rΡM| ΒÏ∅š #$9ø3s≈ÿÏ�Íš (  ] كلمة ١٧=  ] ١٩ – ١٨: الشعراء   

) tΑ$s% !$ yγ çFù=yè sù # ]ŒÎ) O$ tΡ r&uρ zÏΒ t,Îk!!$ �Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßN ö‘t� xÿ sù öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑs9 öΝ ä3çFøÿ Åz |= yδ uθsù ’ Í< ’În1 u‘ 

mã3õϑV$ ρu_yèy=n_Í ΒÏz #$9øϑß�ö™y=Ît (  ] كلمة ١٧=  ] ٢١ – ٢٠: الشعراء   

y7 (: ية طرف الثاين اآلكان علينا أن نضيف لل: قالوا     ù=Ï? uρ ×πyϑ÷è ÏΡ $pκ ‘] ßϑs? ¥’ n?tã ÷βr& 

£N‰¬7 tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) (   ] ها حتمل قوالً ملوسى عليه السالم   ] ٢٢: الشعراءألن ،..  
 ة ختصكيف سيفهم هؤالء أنَّ التناظر هو بني فرعون وموسى عليه السالم حول قضي

كونه تربى يف بيت فرعون ، وال عالقة لقوم موسى ، وعالقته مع فرعون موسى شخصياً 
عليه السالم بذلك ، وأنَّ اآلية اليت طلبوا إضافتها هي خارج هذا التناظر كوا تتعلَّق ببين 

  !!! ..يف سيفهم هؤالء هذه الدالالت ؟ك.. إسرائيل 
أساس عدم فهمهم يكمن يف كوم ال مييزون بني اهللا تعاىل وبني مشاخيهم وأسالفهم ، 

بنص بشري أليب  ال نستغرب أن يأتوابل يعتربون أسالفهم حجة على اهللا تعاىل ، ولذلك 
ن يدركوا أنَّ الفارق بني ويريدون موازنته مع كتاب اهللا تعاىل ، فهم مل ول، العتاهية 

  ..ق بني اهللا تعاىل وبني أيب العتاهية رالقرآن الكرمي وبني هذا النص هو ذاته الفا
فيها خيتزل احلقيقة الكونية اليت تصفها  أي كلمةهل يف كتابات أيب العتاهية جمموع 

ليت يصفها لة اأي نص خيتزل سر املسأوهل جمموع كلمات .. وتسميها هذه الكلمة ؟ 
من مل يدرك الفارق بني كتاب اهللا تعاىل وكتابات !!! .. هذا النص ؟ ، وهل وهل وهل ؟

  ..ال حيق له فرضها على كتاب اهللا تعاىل ، وال علينا  عقدية عنده مشكلة، أيب العتاهية 
tΠ (ويف مجعنا لعدد تكرار أمساء الرسل عليهم السالم ، وعن كون كلمة ..  yŠ#u (  ترد

#tΠyŠ (نه كان علينا أال حنسب معها كلمة أمرة ، احتجوا ب)  ٢٥ ( u (  ةيف العبارة القرآني
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) ãûÍ_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u ( هاختاطب بين آدم وال ختاطب   ، على أساس أن) tΠyŠ# u (  عليه السالم ..
رك ، وسأتنا هنا أقول لإلخوة القراء أعتذر منكم عن هدر وقتكم يف هكذا مسخرة أو

   ..لكم أنتم الرد على هراء عابدي أصنام التاريخ 
�Ο↵Ïδ≡t (: كان علينا أن جنعل كلمة : وتتجلى املسخرة بقوهلم  ö/ Î) (  غري كلمة:)  

ΟŠÏδ≡t� ö/ Î) (  ه بالفعل كلمة .. الختالف الرسم بينهماكيف سنفهمهم أن) Ο↵Ïδ≡ t�ö/ Î) ( 

�ΟŠÏδ≡t  (ختتلف يف رمسها عن كلمة ö/Î) (  ،خذ ذلك بعني االعتبار يف جمموع أن نوحن
ع وويف معادلة تتعلَّق مبجم، احلروف وجمموع القيم العددية ، ولكن يف جمموع الكلمات 

أن جنعل واحدة منهما نصف كلمة  ايطلبون من كيف ، تكرار أمساء الرسل عليهم السالم
≡ΟŠÏδ  (أم أنهم يعتقدون أنَّ !!! ..مة ؟ى كلواألخر t�ö/ Î) (  شخص آخر غريهو)  

ΟŠÏδ≡t� ö/ Î) (  وحىت لو فرضنا جدالً .. ؟ )) ً(أنَّ )) أنا أقول جدال  ΟŠÏδ≡t� ö/ Î) (  هو شخص

�ΟŠÏδ≡t  (:آخر غري  ö/ Î) (  كما هو يف خياهلم املريض ، أليس من الواجب علينا أن جنمع
لكن  .. !!!عدد مرات ورود هاتني الكلمتني ، كوننا جنمع أمساء األنبياء عليهم السالم ؟

مشكلة هؤالء ليست فقط يف عدم إدراكهم ملا يقول اآلخرون فحسب ، إنما مشكلة 
  ..هؤالء هي أيضاً يف عدم إدراكهم ملا يقولون هم 

# ( ووجتلّى املسخرة مرة أخرى حينما يطلبون منا إدخال االسم sŒuρ Èβθ‘Ζ9 قياساً  ) #$

# (على إدخال االسم  sŒ È≅øÿ Å3ø9 مساء الذات للرسل عليهم السالم أتعداد يف ، وذلك  ) ) #$

# (مساء ذات قمنا بتعدادها ومنها اسم أنه هناك أكيف سيفهم هؤالء  ..... sŒ È≅ øÿÅ3 ø9$# ( ( 
 : مثل االسم، وهو االسم الوحيد له عليه السالم يف القرآن الكرمي ، وهناك أمساء صفات 

) #sŒ uρ Èβθ‘Ζ9 �Ÿ≅ƒÏℜu (، واالسم  ) #$ ó Î) ( ر هؤالء أنَّ االسم هل فكَّ!!! .. ؟) ßø⌠$# zΟ tƒö� tΒ ( 
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 ) |¤ŠÏã (هو اسم صفة لعيسى عليه السالم وليس اسم ذات ، وبالتايل أدخلنا االسم 

ßø⌠$# zΟ (ومل ندخل االسم  tƒ ö� tΒ (  .. بينما حينما حصينا أمساء الصفات لعيسى عليه السالم
يم العددية موع أمساء عيسى عليه السالم ، أدخلنا يف معيار بعد إعجازي آخر يتعلَّق بالق

ßø⌠$# zΟ (االسم  tƒ ö� tΒ (  وغريه من األمساء..  
وبتقديسهم انتقاد هؤالء للمعجزة الكربى يعكس جهلهم بدالالت كتاب اهللا تعاىل ، 

ربعة عشر أعابدي أصنام موروث مل يدرك  إنَّ.. ملوروث ينقض كتاب اهللا تعاىل معظمه 
�Ο↵Ïδ≡t ( [[: الفارق بني ما تشري إليه الكلمتان  قرناً ö/Î) ( ،،)  ΟŠÏδ≡t� ö/Î) ( [[  يف كتاب

   ..ال حيق هلم أن يفرضوا جهلهم علينا  ،اهللا تعاىل 
أالَّ حنسب كلمة كان علينا : علينا بقوهلم  واالفتراء ى الكذبيتجلَّ، وإظافة للجهل .. 
) ÅÞ$t6 ó™F{$# uρ ( ّكلمة ، على أساس أنَّ التايل قة باألمساء الواردة يف النصيف املعادلة املتعل 

) ÅÞ$t6 ó™F{$# uρ ( ال تعين اسم نيب ن معي..  

) * !$̄Ρ Î) !$ uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) !$yϑ x. !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& 4’ n<Î) 8yθçΡ z↵Íh‹ Î; ¨Ζ9$# uρ .ÏΒ  ÍνÏ‰÷è t/ 4 !$uΖ øŠ ym÷ρ r&uρ #’ n<Î) 

zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6ó™ F{$#uρ 4|¤ŠÏã uρ z>θ•ƒ r&uρ }§çΡθãƒ uρ tβρ ã�≈yδ uρ 

z≈ uΚø‹n=ß™ uρ 4 $oΨ ÷� s?# u uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— (  ] ١٦٣: النساء [   
ومىت .. مساء الرسل عليهم السالم ؟ أما عالقة هذا البعد اإلعجازي جبمع تكرار .. 

  ..؟ أمساء الرسل عليهم السالم  فقط معجناإلعجازي قلنا بأننا يف هذا البعد 
د اإلعجازي البعهذا لو كانت عندهم ذرة إرادة صادقة وذرة وعي لرأوا أننا يف .. 

tβ ( ذاته عددنا كلمة öθtã ó� Ïù ó( اب اهللا تعاىل واملتعلّقة بكلمةيف تعداد األمساء الواردة يف كت 

) Α#u (  .. ةً أُخرى جهلهم يتجلّىاالسم  ان علينا أن حنسبك: بقوهلم مر) Ó‰£ϑ pt’Χ ( 
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للنيب r  ة اليت ذُكرت صراحة كأمساء ذات وهلا أزواج ، ، عندما عددنا األمساءالقرآني

$ (: وذلك يف قوله تعاىل  pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘Éó tGö; s? |N$|Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρø— r& 4 
ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ×ΛÏm   .. ] ١: التحرمي [   ) ‘§

�É<̈Ζ9 (كم مليار سنة ضوئية حيتاج هؤالء ليدركو أنَّ كلمة ..  ليست اسم ذات له  ) #$
r  ةأمساء الذات الواردة صراحةً يف النصوص القرآني نا نقوم بعدا .. ، وأنوهل سيطلب من

≅Ÿ (: ى قوله تعاىل كلِّ البشرية بناء علأمساء ن نقوم بتعداد أصنام التاريخ أعابدو  yè y_uρ 

Ν ä3s9 ôÏiΒ Νà6Å_≡uρ ø— r& tÏΖ t/ Zο y‰xÿ ym uρ (   ] ؟ ] ٧٢: النحل !!!!!!!..  
  :يف فهمهم لقوله تعاىل مرةً أُخرى ويتجلّى جهلهم .. 
) …çν u!% ỳ uρ … çµãΒöθ s% tβθãã t� öκ ç‰ Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ uρ ã≅ ö7 s% (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# 4 tΑ$s% ÉΘ öθs)≈ tƒ Ï Iωàσ ¯≈ yδ 

’ ÎA$uΖ t/ £èδ ã� yγ ôÛr& öΝ ä3s9 ( (#θà) ¨?$$ sù ©!$# Ÿω uρ Èβρâ“øƒéB ’ Îû þ‘Ïÿ ø‹ |Ê ( }§øŠ s9r& óΟ ä3Ζ ÏΒ ×≅ ã_ u‘ Ó‰‹Ï©§‘ (   ]
       ] ٧٨: هود 

فإنَّ النيب ، يرشدهم إىل نسائهم  )يف هذه اآلية الكرمية ( قوله تعاىل  [[: قالوا .. 
مل يكن بناته ولكن كن من أمته وكلّ نيب أبو أمته : قال جماهد ... ..لألمة مبرتلة الوالد 

  ..رشدهم إىل أزواجهم أخالصة قوهلم أنَّ لوطاً عليه السالم ..  ]]
هؤالء الرجال الذين جاؤوا يهرعون ، أليس هلم .. وهنا نسأل عابدي أصنام التاريخ 

زواجهم ؟ ، أنه هلم حق يف ألسالم أال يعلم لوطٌ عليه ا.. كيد أ، بالت؟ زواجهم أحق يف 
  ..بناء على ذلك ، كيف سيفسرون لنا قوله تعاىل .. كيد أبالت
) (#θä9$s% ô‰ s)s9 |M ÷ΗÍ>tã $ tΒ $uΖ s9 ’ Îû y7 Ï?$uΖ t/ ô ÏΒ 9d,ym y7 ¯ΡÎ) uρ ÞΟ n=÷è tGs9 $ tΒ ß‰ƒÌ�çΡ (   ] ٧٩: هود [     

وا الكتب أريخ ، مبجرد ما رذه مشكلة عابدي أصنام التاهذه مشكلة املوروث ، وه.. 
  ..الصفراء يذهب عقلهم وال تعنيهم دالالت كتاب اهللا تعاىل بشيء 
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ف وويف نقدهم آللية عد احلرف املرسوم حرفاً اليت اتبعتها يتجلّى جهلهم حبقيقة حر.. 

.. يطلبون عدم حساب اهلمزة حرفاً حيثما ترد وكتاب اهللا تعاىل ، وخصوصاً يف اهلمزة ، 
يع من عمل باملعجزة هذه النقطة أختلف ليس فقط مع هؤالء ، وإنما أيضاً مع مجويف 

، نعم الرسم  قرآين أساسه الرسم والقراءة معاً اعتبار اهلمزة حرفاً ال بد له منهجالعددية ، ف
والقراءة ، صحيح حنن نعتمد احلرف املرسوم وليس املقروء ، ولكن كون النص القرآين مل 

ين لة ، فهذا يعين البحث عن منهج قرآطاً ، وكون أشكال بعض احلروف متماثيكن منقَّ
  ..حبت جيمع ما بني رسم احلرف وقراءته 

: سنكون أمام خلط ما بني حروف أننا إن مل نأخذ القراءة بعني االعتبار فهذا يعين .. 
اء والطاء ، وما بني الباء والياء والنون والتاء والثاء ، وسنكون أمام خلط ما بني حريف الظ

 وما بني حريف الراء والزين ،  حروف اجليم واحلاء واخلاء ، وما بني حريف الذال والدال ،
وما بني حريف العني والغني ، وما بني حريف السني والشني ، وما بني حريف الياء واأللف 

قراءة معاً رسم والإذاً لثبيت هوية احلرف ووجوده ال بد من اعتبار معياري ال. ..املقصورة 
  ..اً يف البداية ن الكرمي مل يكن منقَّط، وسبب ذلك أنَّ القرآ

دليل جهلهم حبروف كتاب اهللا تعاىل ، وطلبهم بعدم حساب اهلمزة حيثما ترد 
MΡ| (كلمة : هل  موأنا هنا أسأهل .. لكلمات املرسومة من هذه احلروف ودالالت ا r&u ( 

#) (: يف قوله تعاىل  þθä9$s% |MΡ r&u |M ù=yè sù # x‹≈yδ $ uΖ ÏGoλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î*¯≈ tƒ (   ] هل  ] ٦٢: األنبياء ،

MΡ| (هذه الكلمة تتطابق يف القيمة الداللية مع كلمة  r& ( وبالتايل هل عدد !!! ؟ ،

MΡ| ( : وهل كلمة!!! .. ؟ الكلمتنياحلروف هو ذاته بني هاتني  r&u (  يف قوله تعاىل :) 

øŒÎ) uρ tΑ$s% ª!$# |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝ tƒó� tΒ |MΡ r&u |M ù=è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB $# u’ ÍhΓ é&uρ È÷yγ≈ s9Î) ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( (  
MΡ| (هل هذه الكلمة تتطابق يف القيمة الداللية مع كلمة  ] ١٦: املائدة [  r& ( ؟ !!! ،
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≈z (كلمة وهل !!! .. وبالتايل هل عدد احلروف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟ t↔ø9 !# u (  يف

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

≈z (يف القيمة الداللية مع كلمة تتطابق  t↔ø9$# (  ؟ ، وبالتايل هل عدد احلروف هو ذاته بني

≈µ× (وهل كلمة !!! .. هاتني احلالتني ؟ s9 Ïr& (  يف قوله تعاىل) ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ 

öΝ èδ ç� sYò2 r& Ÿω šχθßϑn=ôè tƒ (  ] ة مع  ] ٦١: النملكلمة ، تتطابق يف القيمة الداللي) tµ≈ s9 Î) ( 

ΛäΨ (وهل كلمة !!! .. ، وبالتايل هل عدد احلروف هو ذاته بني هاتني احلالتني ؟ ÏΒr&u (  يف

Λ (قوله تعاىل  äΨ ÏΒr& u  ¨Β ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# β r& y# Å¡øƒ s† ãΝ ä3Î/ uÚö‘F{$# #sŒÎ* sù š†Ïφ â‘θßϑ s? (   ] امللك :

ΛäΨ÷ (هل تتطابق يف القيمة الداللية مع كلمة  ، ] ١٦ ÏΒr& (  وبالتايل هل عدد احلروف هو ،
  !!! .. ذاته بني هاتني احلالتني ؟

] (: وهل كلمة ..  !$ tΒ ( ة مع كلمة تطابق يف القيمة الداللي :) $ tΒ (  وهل  ..؟

] (كلمة  !$oΨÎ/ ( ة مع كلمة  تتطابق يفالقيمة الداللي) $ uΖÎ/ (  وهل كلمة .. ؟) [â !%tæßŠ ( 

tã$ (القيمة الداللية مع كلمة  تتطابق يف yŠ (  فكيف إذاً  !!! ..وهل وهل وهل ؟.. ؟
، نا ساوينا بينها نأولو فرضنا جدالً !!! .. ن نساوي بني هذه احلاالت ؟أيطلبون منا 

  ..لنا ذه األمثلة ذاا وغريها الكثري  وجلاؤواول املنتقدين لنا ، ألكانوا 
 ( : حرف األلف الزائـد يف كلمـة  وباملقابل هناك حروف ترسم وال تقرأ ، مثل .. 

… çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ (  ومثل حرف الياء الزائد يف كلمة) ‰ &‹ ÷ƒ r' Î/ (  ز بنيرمسي ، وكيف بنا أالّ مني

χρ ( [: يف كتاب اهللا تعاىل كلمة يستأخرون  ã� Ï‚ ø↔ tF ó¡ tƒ ( ،، ) βρ ã� Åz ù' tG ó¡ o„ ( [ ..  
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وكنت قد بينت أنَّ سورة نوح هي املعيار القرآين لآللية السليمة يف حساب احلرف .. 
حرفاً دون زيادة أو نقصان )  ٩٥٠( كتاب اهللا تعاىل ، ورأينا كيف أنها تتكون من  حرفاً
  :عليه السالم  هذلك مبا يوافق املدة اليت بينها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن مدة لبث، و
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù=y™ ö‘r& %·nθçΡ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% y]Î7 n=sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ �ωÎ) šÅ¡÷Ηs~ $ YΒ%tæ ãΝ èδ x‹ s{r' sù 

Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑÎ=≈ sß (  ] ١٤: العنكبوت [  
وحدة زمنية ، رأينا كيف أنّ كلَّ وحدة زمنية منها يقابلها )  ٩٥٠( دة وهي هذه امل

نة من  حرفحرفاً)  ٩٥٠( من حروف سورة نوح واملكو :  
) !$̄Ρ Î) $ uΖù= y™ö‘r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ÿÏµÏΒöθ s% ÷β r& ö‘É‹Ρ r& y7 tΒöθs% ÏΒ È≅ ö7 s% β r& óΟ ßγ u‹ Ï?ù' tƒ ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&    =
  حرفاً    ٥١

 %s$Αt ƒt≈)sθöΘÉ )ÎΤoÎ’ 9s3ä/ö Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Îî    =حرفاً  ٢١  
 &rβÈ #$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρu#$?¨)àθνç ρu&rÛÏ‹èãθβÈ  = حرفاً  ٢٥  

 ö� Ïÿ øótƒ /ä3 s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡ èŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒuρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡ •Β 4 ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u !%ỳ Ÿω ã� ¨zxσãƒ ( öθs9 

.äΖFçΟó ?sè÷=nϑßθχš   =حرفاً  ٦٥  

  %s$Αt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöNß %sθöΓÍ’ 9s‹øξW ρuΡtγy$‘Y#   =حرفاً  ٢٦  

 ùs=nΝö ƒt“ÌŠ÷δèΟó Šßæt%!Ï“ü )Îω� ùÏ�t#‘Y#   =حرفاً  ٢١  

 ’ ÎoΤ Î) uρ $ yϑ¯=à2 öΝßγ è? öθtã yŠ t� Ïÿøó tGÏ9 óΟ ßγ s9 (#þθ è=yè y_ ÷Λàι yè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u (#öθ t±øó tGó™$# uρ öΝ åκ u5$uŠ ÏO 

ρu&rÀ|�•ρ#( ρu#$™óFt3õ9y�çρ#( #$™óGÏ3õ6t$‘Y#   =حرفاً  ٧٨  

 OèΟ¢ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöEèκåΝö _Åγy$‘Y#    =حرفاً  ١٦  

 OèΝ§ )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΖMà ;mλçΝö ρu&r ó�u‘öNß ;mλçΝö )Î ó�u#‘Y#   =حرفاً  ٢٨  
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  ùs)à=ùMà #$™óFtóøÿÏ�ãρ#( ‘u/−3äΝö )ÎΡµ̄ç… .x%χš îxÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٧٢  

 ƒã�ö™Å≅È #$9¡¡ϑy$!u æt=n‹ø3ä/ ΒiÏ‰ô‘u#‘Y#   =حرفاً  ٢١  

 ρuƒãϑô‰ÏŠ÷.ä/ /Î'rΒøθu≡Α5 ρu/tΖÏt ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö _yΖ¨≈M; ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö &rΞ÷κp≈�\#   =حرفاً  ٤١  

 Β¨$ 9s3ä/ö ωŸ ?s�ö_ãθβt !¬ ρu%s$‘Y#    =حرفاً  ٢٠  

 ρu%s‰ô {s=n)s3ä/ö &rÛôθu#‘·#    =حرفاً  ١٤  

 &r9sΟó ?s�tρ÷#( .x‹ø#y {y=n,t #$!ª ™y7öìy ™yϑy≈θu≡N; ÛÏ7t$%]$    =حرفاً  ٢٩  

 ρu_yèy≅Ÿ #$9ø)sϑy�t ùÏ�κÍ£ Ρçθ‘Y# ρu_yèy≅Ÿ #$9±¤ϑô§}  Å�u#`[%    =حرفاً  ٣١  

 ρu#$!ª &rΡ/;uFt3ä/ ΒiÏz #${F‘öÚÇ Ρt7t$?Y$    =حرفاً  ٢٣  

 OèΝ§ ƒãèÏŠ‰ß.ä/ö ùÏ�κp$ ρu†äƒø�Ì_ã6àΝö )Îz÷�t#`[%    =حرفاً  ٢٥  

 ρu#$!ª _yèy≅Ÿ 9s3ä/â #${F‘öÚu 0Î¡|$ÛW$   =حرفاً  ٢١  

 9jÏFt¡ó=è3äθ#( ΒÏ]÷κp$ ™ß7çξW ùÏ∨y$`[%    =حرفاً  ٢٠  

 %s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ )ÎΞ¨κåΝö ãtÁ|θöΤÎ’ ρu#$?¨7tèãθ#( Βt 9©Οó ƒt“ÌŠ÷νç Βt$9äµç… ρuρu!s$àνç…ÿ )Îω� zy¡|$‘Y#   =٤٩ 
  حرفاً
 ρuΒt3s�ãρ#( Βt3õ�[# 2à7¬$‘Y#   =حرفاً  ١٥  

 ρu%s$9äθ#( ωŸ ?s‹x‘âβ¨ u#9ÏγyGt3ä/ö ρuωŸ ?s‹x‘âβ¨ ρuŠt# ρuωŸ ™ßθu#æY% ρuωŸ ƒtóäθWš ρuƒtèãθ−s ρuΣn£ô�Z#   =٥٣  
  حرفاً

  ρu%s‰ô &rÊ|=�θ#( .xWÏ��Z# ( ρuωŸ ?s“ÌŠÏ #$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� Ê|=n≈ξW   =حرفاً  ٣٣  
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 ΒiÏϑ£$ zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö &éîø�Í%èθ#( ùs'éŠ÷zÅ=èθ#( Ρt$‘Y# ùs=nΟó †sgÅ‰ßρ#( ;mλçΜ ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« &rΡÁ|$‘Y#   =٥٢ 
  حرفاً
  ρu%s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ ωŸ ?s‹x‘ö ãt?n’ #${F‘öÚÇ ΒÏz #$9ø3s≈ÿÏ�Ít Šyƒ−$‘·#    =حرفاً  ٣٦  

 )ÎΡ¨7y )Îβ ?s‹x‘öδèΝö ƒãÒÅ=�θ#( ãÏ6t$Šy‚š ρuωŸ ƒt#Î$àρÿ#( )Îω� ùs$_Å�\# 2Ÿÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٤١ 

Éb> §‘ ö�Ïÿ øî $# ’ Í< £“t$Î!≡uθÏ9 uρ  yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yz yŠ š_ ÉLøŠ t/ $ YΖÏΒ÷σ ãΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ Ÿω uρ ÏŠÌ“s? 

tÏΗÍ>≈ ©à9$# �ω Î) # I‘$t7 s?    =حرفاً ٦٨ (   

دةً زمنيةً من مدة ، كلُّ حرف يقابلُ وِح حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( فاموع إذاً هو .. 
  .. لَبثه عليه السالم 

هناك عدة معايري متّ االعتماد عليها يف آلية اعتبار احلروف يف كتاب اهللا تعاىل .. إذاً .. 
، وليس فقط شكل رسم الكلمة ، منها اهلوية اخلاصة للحرف كقيمة داللية ينتمي ا إىل 

وده يف الكلمات اُألخرى حني إضافة جذره اللغوي ، ومنها حركة احلرف حني وج
، ومنها اهلوية اخلاصة له يف ) كما بينا ( حروف أخرى جلسم الكلمة ولتغير شكلها 

فاملسألة ليست بالتسطيح الذي ............... القيمة الداللية الضرورية لوجوده الكلمة 
اهللا تعاىل ، انتصاراً لبعض ينظر منه بعض املتشكّكني أصالً يف كون الرسم القرآين من عند 

  ..الروايات التارخيية 
.. وال ميكن فك القيمة الداللية للحرف عن آلية اعتباره حرفاً وعن قيمته العددية .. 

.. من هنا اعتربنا األلف املقصورة يف صف حرف األلف وليس يف صف حرف الياء 
ه كان من املمكن اعتبار األلف املقفالذين توهما نظروا موا أنحرف الياء إن صورة يف صف

فقط من منظار واحد هو التشابه بني رمسه ورسم حرف الياء يف آخر الكلمة ، ومل ينظروا 
وفق منظاركم هذا ، هل حرف : وهنا أسأهلم .. هلذه املسألة من باقي املعايري األخرى 

وهل !!! ..  رمسها ؟الباء والنون والتاء والثاء توضع يف صف واحد بناء على التشابه يف
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وهل حرف اجليم !!! .. حرفا السني والشني يوضعا يف صف واحد لتشابه رمسهما ؟

وهل حرف العني يوضع يف !!! .. واحلاء واخلاء توضع يف صف واحد لتشابه رمسهما ؟
  !!! ..؟............ وهل !!! .. صف حرف الغني لتشابه رمسهما ؟

ولكن هذا ال .. ترتل من السماء كرسم يف املصحف األول  الكلُّ يعلم أنَّ احلركات مل
لقد وضعت احلركات فقط لتساعد القارئ على حقائق موجودة .. يعين ضياعها ، أبداً 

وإالّ فهل من املمكن لعاقل أن يستبدل الفتحة على اية كلمة .. أصالً يف كتاب اهللا تعاىل 
) ©! $ (يف قوله  ) #$ yϑ¯Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ô ÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (# àσ̄≈ yϑn=ãè ø9 ، هل من  ] ٢٨: فاطر [   ) 3 #$

، وذلك حبجة أن )) اُهللا (( املمكن أن يستبدهلا بضمة يف اية هذه الكلمة لتصبح 
هل من املمكن .. مبعىن آخر !!! .. احلركات مل تكن موجودة حني نزول النص القرآين ؟

!© (الفتحة على اية كلمة  أن نغمض أعيننا عن القيمة الداللية لوجود يف هذه  ) #$
العبارة القرآنية حبيث ال يكون هناك فارق بينها وبني وجود حركة أخرى بدالً منها ، 

  !!! ..وذلك ألنَّ احلركات مل ترسم يف املصحف األول ؟
لو فرضنا أنَّ اهللا تعاىل هدى إنساناً ما إىل اكتشاف معيار جديد يف حساب القيم 

ية للكلمات ، حبيث يتضمن هذا املعيار املفترض حركات احلروف املكونة للكلمات الدالل
لنا أنَّ هذا املعيار مستنبط من كتاب اهللا تعاىل ، عرب  يربهن، ولو استطاع هذا اإلنسان أن 

برهان نظري ، وبنتائج حيملها كتاب اهللا تعاىل ، حبيث تربط احلركات بناموس حيمله 
هل نعرِض عن هذه لو فرضنا ذلك ، ..   يف كل حرف من حروفه كتاب اهللا تعاىل

احلقائق يف هذا املعيار املفترض حبجة عدم وجود هذه احلركات رمساً يف املصحف األول 
أم علينا أن ننظر يف النتائج املترتبة على معياره املفترض هذا ، وهل حيمله كتاب !!! .. ؟

  .. فه ؟ اهللا تعاىل يف كلِّ حرف من حرو
راً من يضعون تصو.. اجلاهلون عن جهلهم وهنا يف مسألة احلروف مل يتخلَّ .. 

على  جبهلهمويرمون عندهم مثَّ يعايرون دالالت كتاب اهللا تعاىل على هذا التصور ، 
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 ، يميائي الذي يبحث يف تكوين املادةومثلهم يف ذلك مثل الباحث الككتاب اهللا تعاىل ، 

طابقه ، وحينما ال يتم التطابق بني تصوره تيريد من نتيجة حبثه أن ، سبقاً واضعاً تصوراً م
هذا ما نراه يف نقدهم .. املادة اليت يدرسها  يلقي باللوم على، املسبق وبني نتائج البحث 

  ..لقولنا عن مطابقة جمموع حروف النصين التالني لعمر حيىي عليه السالم 
) ƒt�ÌOè_Í ρuƒt�Ì̂ß ΒÏô u#ΑÉ ƒtè÷)àθ>z ( ρu#$_ôèy#ù&ã ‘u>bÉ ‘uÊÅ‹|$ (  ] حرفاً ٣٠=  ] ٦: مرمي  

) %s$Αt u#ƒtGç7y &rω� ?è3s=kÏΝz #$9Ψ$̈Zš Or=n≈]y 9sŠu$Α5 ™yθÈƒw$ (  ] حرفاً ٣٠=  ] ١٠: مرمي  
  : كان من املفروض أن يستدلَّ على ذلك بقوله تعاىل : قالوا 
) tΑ$s% y7 çGtƒ# u �ω r& zΟ Ïk= x6è? }̈ $̈Ψ9 $# sπ sW≈n= rO BΘ$−ƒ r& �ωÎ) #Y“øΒu‘ 3 � ä.øŒ $#uρ y7 −/§‘ #Z�� ÏW Ÿ2 ôx Îm7y™ uρ 

ÄcÅ´ yèø9 $$ Î/ Ì�≈ x6ö/ M}$# uρ (   ] ٤١: آل عمران [ ..  
ما بني سوريت آل ، رة هلذه القصة نتيجة جهلٍ بسمت الدالالت املصوقوهلم هذا  ..

بعمر ة اليت يتعلَّق جمموع حروفها عمران ومرمي ، إضافة جلهلٍ يف دالالت العبارات القرآني
Í_èO (إنَّ قوله تعاىل .. حيىي عليه السالم  Ì� tƒ ß Ì̂� tƒuρ ô ÏΒ ÉΑ# u z>θà) ÷è tƒ ( ã& ù# yèô_ $#uρ Éb> u‘ $ |‹ÅÊ u‘ ( 

قصة يف الويل ، وهذا غري موجود زكريا عليه السالم يصور احلقيقة اليت من أجلها طلب 
  :آل عمران  حيي وزكريا عليهما السالم يف سورة

) $£ϑ n=sù $ pκ÷J yè|Ê uρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ÷è |Êuρ 4s\Ρ é& ª! $# uρ ÞΟ n=÷ær& $ yϑÎ/ ôM yè |Êuρ }§øŠs9 uρ ã� x.©%!$# 

4s\Ρ W{$%x. ( ’ ÎoΤ Î) uρ $ pκçJ ø‹£ϑ y™ zΟ tƒ ö� tΒ þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹ŠÏã é& š� Î/ $ yγ tG−ƒÍh‘èŒ uρ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9 $# ∩⊂∉∪ 

$ yγn=¬6 s) tFsù $ yγ š/u‘ @Αθç7s) Î/ 9 |¡ym $yγ tFt7 /Ρ r&uρ $ ·?$t6 tΡ $YΖ |¡ym $ yγn=¤ÿ x. uρ $ −ƒ Ì� x.y— ( $ yϑ¯=ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγ øŠn=tã $−ƒ Ì� x. y— 

z># t� ósÏϑø9 $# y‰ ỳ uρ $ yδ y‰ΖÏã $ ]%ø—Í‘ ( tΑ$s% ãΛ uq ö� yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈ yδ ( ôM s9$ s% uθèδ ô ÏΒ Ï‰ΖÏã «! $# ( ¨βÎ) ©! $# 

ä−ã— ö� tƒ  tΒ â !$ t±o„ Î� ö� tóÎ/ A>$|¡ Ïm ∩⊂∠∪ š� Ï9$uΖ èδ $tã yŠ $ −ƒÌ� Ÿ2 y— …çµ −/u‘ ( tΑ$ s% Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ 
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š�Ρ à$©! Zπ−ƒ Íh‘èŒ ºπt7 Íh‹ sÛ ( š� ¨ΡÎ) ßì‹Ïÿ xœ Ï !$ tã‘$!$# ∩⊂∇∪ çµø? yŠ$oΨ sù èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uθèδ uρ ÖΝ Í←!$ s% ’ Ìj?|Áãƒ ’ Îû 

É># t� ósÏϑø9 $# ¨βr& ©! $# x8ç� Åe³u; ãƒ 4z�ós u‹ Î/ $P%Ïd‰ |Á ãΒ 7π yϑÎ=s3Î/ zÏiΒ «! $# #Y‰ Íh‹ y™ uρ #Y‘θÝÁym uρ $wŠ Î;tΡ uρ zÏiΒ 

tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊂∪ tΑ$s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ô‰ s%uρ zÍ_ tón=t/ ç� y9Å6ø9 $# ’ ÎAr& t�øΒ$# uρ Ö� Ï%$ tã ( tΑ$s% 

š� Ï9≡x‹ x. ª! $# ã≅ yè øÿ tƒ $ tΒ â !$ t±o„ ∩⊆⊃∪ tΑ$s% Éb> u‘ ≅ yèô_ $# þ’ Ík< Zπtƒ# u ( tΑ$s% y7 çG tƒ# u �ω r& zΟ Ïk=x6è? 

}̈ $̈Ψ9 $# sπ sW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& �ωÎ) # Y“øΒu‘ 3 � ä. øŒ$#uρ y7 −/ §‘ # Z��ÏW Ÿ2 ôx Îm7 y™ uρ ÄcÅ´ yèø9 $$ Î/ Ì�≈ x6ö/ M} $# uρ ∩⊆⊇∪ øŒ Î) uρ 

ÏM s9$ s% èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79xÿ sÜ ô¹$# Ï8 t�£γ sÛ uρ Å79xÿ sÜ ô¹$#uρ 4’ n?tã Ï!$ |¡ÎΣ šÏϑn=≈ yèø9 $# 

      ] ٤٢ – ٣٦: آل عمران [   )
<tΑ$s% Éb (: هنا يقول زكريا عليه السالم  u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$©! Zπ−ƒÍh‘èŒ ºπt7 Íh‹ sÛ ( (  ومل ،

، لذلك هنا طلب ذرية ومل يطلب ق حبقيقة وظيفته بعد جميئه يذكر اهلدف من طلبه واملتعلِّ
 بين زكريا عليه السالم اهلدف والوظيفة من هذا الويل بينما يف سورة مرمي.. ولياً بعينه 

  ..الذي يطلبه بعينه 
üÈ ÿè‹γ!2 ) ∩⊇∪ ã�ø. ÏŒ ÏM uΗ÷qu‘ y7 În/ u‘ … çνy‰ ö7 tã !$ −ƒÌ� Ÿ2 y— ∩⊄∪ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ …çµ −/u‘ ¹ !# y‰ÏΡ $wŠÏÿ yz 

∩⊂∪   tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) z yδ uρ ãΝ ôà yèø9 $# Íh_ ÏΒ Ÿ≅ yè tGô©$# uρ â ù̈&§�9 $# $ Y6øŠx© öΝs9 uρ . à2r& š� Í←!%tæß‰ Î/ Éb> u‘ 

$ wŠÉ)x© ∩⊆∪ ’ÎoΤ Î) uρ àM øÿ Åz u’ Í<≡uθ yϑø9 $# ÏΒ “Ï!# u‘uρ ÏM tΡ$Ÿ2 uρ ’ÎA r&t� øΒ$# # \�Ï%% tæ ó= yγ sù ’ Í<  ÏΒ š�Ρ à$©! 

$ wŠÏ9 uρ ∩∈∪ Í_èO Ì� tƒ ß Ì̂� tƒ uρ ôÏΒ ÉΑ# u z>θà) ÷ètƒ ( ã& ù# yèô_ $# uρ Éb> u‘ $|‹ ÅÊ u‘ ∩∉∪ !$ −ƒÌ� Ÿ2 t“≈ tƒ $ ¯ΡÎ) x8ç� Åe³u; çΡ 

AΟ≈n=äóÎ/ … çµßϑó™ $# 4z� øts† öΝ s9 ≅ yèøgwΥ …ã& ©! ÏΒ ã≅ ö6 s% $ wŠÏϑy™ ∩∠∪ 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 øó n=t/ zÏΒ Î� y9Å6ø9 $# $ |‹ÏF Ïã ∩∇∪ 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≅ ö6s% óΟ s9 uρ Û� s? $\↔ø‹ x© ∩∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ≅ yè ô_$# þ’ Ík< Zπ tƒ# u 4 tΑ$ s% 
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y7 çGtƒ# u �ω r& zΝ Ïk=s3 è? šZ$̈Ψ9$# y]≈ n=rO 5Α$uŠs9 $ wƒÈθ y™ ∩⊇⊃∪ yl t� sƒmú 4’ n? tã Ïµ ÏΒöθs% z ÏΒ É># t�ós Ïϑø9 $# 

#yr ÷ρr' sù öΝ Íκ ö� s9Î) β r& (#θßsÎm7 y™ Zοt� õ3ç/ $ |‹ Ï±tã uρ ∩⊇⊇∪ 4z� ósu‹≈ tƒ É‹è{ |=≈ tFÅ6ø9 $# ;ο §θà) Î/ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ zΝ õ3çtø:$# 

$ wŠÎ6|¹ ∩⊇⊄∪ $ZΡ$oΨ ymuρ ÏiΒ $ ¯Ρà$©! Zο4θ x. y— uρ ( šχ% x.uρ $wŠ É)s? ∩⊇⊂∪ # C� t/uρ Ïµ÷ƒ y‰ Ï9≡uθÎ/ óΟ s9 uρ ä3 tƒ # ·‘$¬6 y_ 

$ |‹ÅÁ tã ∩⊇⊆∪ íΝ≈n= y™uρ Ïµø‹ n=tã tΠöθ tƒ t$Î!ãρ tΠöθ tƒuρ ßNθßϑtƒ tΠöθ tƒuρ ß]yè ö7 ãƒ $ wŠym ∩⊇∈∪ ö� ä. øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# 

zΝ tƒ ö� tΒ ÏŒÎ) ôN x‹ t7 oKΡ $# ôÏΒ $ yγÎ=÷δ r& $ ZΡ%s3tΒ $ wŠÏ%÷� Ÿ° (   ] ١٦ – ١: مرمي [      

Í_èO (هل فهم اآلن عابدو أصنام التاريخ احلكمة من تعلّق اآلية الكرمية ..  Ì� tƒ ß Ì̂� tƒ uρ 

ôÏΒ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ ( ã&ù# yèô_ $# uρ Éb> u‘ $ |‹ ÅÊu‘ (  وهل من املمكن أن.. بعمر حيىي عليه السالم ؟ 
سورة مرمي متقدمة على  صة زكريا وحيىي عليهما السالم يفأنَّ ق عابدو أصنام التاريخ يفهم

م ، بينما قصة زكريا وحيىي عليهما السالم يف سورة آل القصة مرمي وعيسى عليهما الس
مبعىن تأيت القصة يف هم مجيعاً السالم ، يف قصة أم مرمي ومرمي وعيسى عليعمران حمتواة 

وهل سيفهم عابدو أصنام .. سورة آل عمران من زاوية قصة مرمي وعيسى عليهما السالم 
التاريخ أنه يف سورة مرمي كان احلوار بني اهللا تعاىل وزكريا عليه السالم ، وأنه ال ذكر 

ا عليه السالم يف سورة آل عمران ، للمالئكة ، بينما نرى أنَّ املالئكة هي من نادى زكري
بعد أن رأى خرق الناموس ملرمي عليها السالم ، وطلب الذرية بناء على رؤيته خلرق هذا 

  ..الناموس 
tΑ$s% y7 (ومىت سيفهم عابدو أصنام التاريخ أنَّ دالالت العبارة ..  çGtƒ# u �ωr& zΝ Ïk=s3è? 

šZ$̈Ψ9$# y]≈ n= rO 5Α$ uŠs9 $wƒ Èθy™ ( ة والوظيفة واهلدف الذي  ، تتعلَّقمن أجله جبوهر املاهي

_Í (طلب الويل  èOÌ� tƒ ß Ì̂� tƒ uρ ôÏΒ ÉΑ# u z>θà)÷è tƒ ( ã&ù# yèô_ $# uρ Éb> u‘ $|‹ ÅÊ u‘ (  بينما يف سورة .. ؟

$tΑ (آل عمران تتعلَّق دالالت العبارة القرآنية  s% y7 çGtƒ# u �ω r& zΟ Ïk=x6è? }̈ $̈Ψ9 $# sπ sW≈ n=rO BΘ$−ƒ r& �ω Î) 
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# Y“øΒu‘ 3 � ä. øŒ$# uρ y7 −/ §‘ # Z�� ÏWŸ2 ôx Îm7 y™uρ ÄcÅ´ yèø9 $$Î/ Ì�≈ x6ö/ M} $# uρ (  بالعبارات السابقة كإطارٍ عام

تذكر فيه الذرية ومل يذكر فيه ويلٌ له ماهية ووظيفة وهدف ، كما هو احلال يف سورة 
  ..مرمي 

 ودفاعهم عن هم بدالالت كتاب اهللا تعاىلانتقادام تعكس جهلَ: أعود فأقول .. 
  ..موروث جعلوا منه صنماً حيول بينهم وبني فهم دالالت كتاب اهللا تعاىل 

   .. اآلية الكرمية التاليةوعن .. 
) !$ yϑx. $ uΖù= y™ö‘r& öΝ à6‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ $ oΨÏG≈ tƒ# u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒ uρ ãΝà6ßϑÏk= yèãƒ uρ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtø:$# uρ Νä3 ßϑÏk=yèãƒ uρ $̈Β öΝ s9 (#θçΡθä3s? tβθßϑn=÷ès? (  ] ١٥١: البقرة [  

Ν (ملاذا أخذنا العبارة :  قالوا ä3ßϑÏk=yè ãƒ uρ $̈Β öΝ s9 (#θçΡθä3s? tβθ ßϑn=÷ès? (  =حرفاً ٢٣  ،

ãΝ (العبارة القرآنية معها كصورة لسنني الرسالة ، ومل نأخذ  à6ßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# 

sπ yϑò6Ïtø:$# uρ (  ؟..  
السلبية لفهم آيات كتاب اهللا تعاىل ، انتصاراً ألوهام  إرادموهنا أيضاً تتجلّى .. 

ألدركوا لو كانت عندهم إرادة طاهرة لرؤية احلقيقة .. ي عنها مسبقة ال يستطيعون التخلِّ
ãΝ ( [: أنه من املستحيل للعبارتني املتتاليتني  à6ßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9$# sπ yϑò6Ïtø:$# uρ (  ،) 

Ν ä3ßϑÏk=yèãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θçΡθä3s? tβθßϑn=÷è s? ( [ ،  اللتني تبدأ كلٌّ منهما بذات الكلمة) Ν ä3ßϑÏk=yèãƒ uρ 

ما هو فارق الداللة : ولو سألوا أنفسهم .. أن حتمال ذات الداللة  من املستحيل،  )
 : فتعليم الكتاب واحلكمة .....بينهما ، مثَّ حبثوا مبنهجية قرآنية سليمة لوصلوا إىل احلق 

) ãΝ à6ßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtø:$# uρ ( يف ذات السياق على الصفتني السابقتني معطوف : 

])  (#θè=÷Gtƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u (  ،) öΝà6ŠÏj.t“ãƒ uρ ( [ تعلَّق به ت ، يف ساحةr  ًاشخصي ،
فهي مع .. لذلك ، ومحله منهج الرسالة عاىل اهللا تكونه رسوالً من عند اهللا تعاىل ، هيأه 



     ٦٤                  
من منهج الرسالة   rمبا حيمله تتعلَّقتتعلَّق مبنهج الرسالة ، مبعىن ،  العبارات السابقة هلا

، وإلبالغها للناس ، بغض النظر عن كحامل لرسالة السماء  rتتعلَّق به : أي ، للبشر 
الكرمية اليت خياطبنا اهللا تعاىل ا مباشرة ، ال  ففي هذه اآليةموا ، كوم تعلّموا أم مل يتعلَّ

θè=÷G#) (ميكننا فك العبارات الثالث  tƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒ uρ ãΝ à6ßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# 

sπ yϑò6Ïtø:$# uρ (  ًعن العبارة السابقة هلا مباشرة) !$ yϑx. $ uΖ ù=y™ö‘ r& öΝ à6‹Ïù Zωθß™ u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (  ،
ولذلك كانت هذه العبارات .. ا تتعلَّق مبنهج الرسالة ومن منظار خماطبة اهللا تعاىل لنا كو

  ..كامالً  rبعمره  –كما نرى  –جمتمعةً تتعلَّق 
) !$ yϑx. $ uΖù= y™ö‘r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6ΖÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝä3 ø‹ n=tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6ŠÏj. t“ãƒ uρ ãΝ à6ßϑÏk=yè ãƒ uρ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtø:$# uρ (  =حرفاً ٦٣ ..  

Ν (العبارة التالية مباشرة ..  ä3ßϑÏk=yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θçΡθä3s? tβθßϑn=÷è s? (  =واليت ،  حرفاً ٢٣

Νä3 (تبدأ بتكرارٍ لكلمة  ßϑÏk=yèãƒ uρ (  ، ز عن داللة العبارة السابقة هلاحتمل داللةً أُخرى تتمي

ãΝ (مباشر  à6ßϑÏk=yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtø:$# uρ (  لى تفاعل البشر مع تلقي الضوء ع: ، أي
اجلانب املتعلِّق  جمرد عن بشكلٍ موا ما مل يكونوا يعلمون ،نهم تعلَّأ، وكيف منهج الرسالة 

..  رأيناه حمموالً بالعبارة السابقة هلا مباشرة  rفاجلانب املتعلِّق بشخصه  ، rبشخصه 
ى أ، واليت  rاها البشر من الرسول تلقَّفترة الرسالة اليت تلقي الضوء على اية  : مبعىن
، أي تلقي الضوء على اية فترة حال كوم تعلّموا منه ما مل يكونوا يعلمون  rا 

  ..حرفاً )  ٢٣( عاماً ، ولذلك نراها مكونة من )  ٢٣( الرسالة اليت امتدت 
ذلك ، كوم  نعلميه ، وحنن هذا العمق من الدالالت ال يستطيعون الوصول إل.. 

كيف يعتقدون أنَّ هذه املعادالت هي جمرد .. لكن .. يتبعون منهج تطليق العقل 
ليس اعتقادهم هذا هو ذات اعتقاد الكافرين بكتاب اهللا تعاىل الذين أ.. مصادفات ؟ 
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مهم وإالَّ كيف نفهم هجو.. كقول البشر ؟ ) القرآن الكرمي ( يعتربون قول اهللا تعاىل 

وكيف نفهم اعتبارهم لكلِّ هذه .. املسعور على املعجزة العددية يف كتاب اهللا تعاىل ؟ 
فهل هؤالء يؤمنون فعالً بكتاب اهللا !!! .. دلّة الدامغة عبارة عن مصادفات حمضة ؟األ

  ..نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ..  !!!تعاىل ؟
θ#) ( ة القرآنيةالعبار ولو نظرنا يف..  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 (  =تلقي الضوء  لرأيناها اليت عرضناها يف كتاب املعجزة الكربى ، ، حرفاً ٤٠
اويـة  أي مـن الز من الزاوية البشرية اليت نظر منها إبراهيم عليه السالم ،  rصفاته على 

$ ( : املستقّلة عن ماهية الرسالة واليت ال يعلمها إبراهيم عليه السـالم الدنيوية  uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ 

öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9 هذه اآليةُ الكرميةُ تصور دعاَء إبراهيم عليه السالم ف..  ] ١٢٩: البقرة [  ) #$
من الزاوية اليت ينظُر مـن خالهلـا    r، أي تصور حياةَ الرسولِ  rلبعث الرسول حممد 
  .. إبراهيم عليه السالم 

ليه ، تتعلَّق بعمره حىت فترة ما قبل نزول الرسالة ع rالنيب  حبياةلذلك نراها كتعلَّق .. 
r  نة منة  ،حرفاً )  ٤٠( ، فهي كما نرى مكووجد استقالليه هنا تعن العبارة مبعىن أن

$ (السابقة  uΖ −/u‘ ô] yèö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ ( ..  بينما يف اآلية )من سورة البقرة ، )  ١٥١

الصفات اليت حتد ةثنا عنها عن العبارة القال تنفكرآني : ) !$yϑx. $ uΖù= y™ö‘r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™ u‘ 

öΝ à6Ζ ÏiΒ (  .. ة يف مست الزاوية اليتاتني العبارتني املتناظرتني ، القضي ة ليستوالقضي
  ..يلقى منها الضوء لتصوير العبارات القرآنية 

) ‘u/−Ζu$ ρu#$/öèy]ô ùÏ‹γÎΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏ]÷κåΝö (  =حرفاً ٢٢  

) .xϑy$! &r‘ö™y=ùΖu$ ùÏ‹6àΝö ‘u™ßθωZ ΒiÏΖ6àΝö (  =حرفاً ٢٢  
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من هاتني العبارتني  ق كلٍّدعاء وإجابة هذا الدعاء ، بينما تعلُّالالتناظر هو من زاوية .. 

وجهلهم حبقيقـة  .. هو مسألة أُخرى كما بينا مبا فيه الكفاية بالسياق التايل لكلٍّ منهما ، 
ت الزاوية اليت يلقى منها الضوء لتصوير كـلّ  دالالت العبارات القرآنية ، وباختالف مس

عبارة ، جعلهم حيسبون كتاب اهللا تعاىل كنصوص البشر ، من شعر ونثر ، وحيسبون أنـه  
هكذا يتخيلون .. شابه كتاب اهللا تعاىل تبإمكان أي إنسان أن يكتب نصاً بتوليفة عددية 

هللا تعاىل الذين يعتقدون أنه صـناعة  بداً عن الكافرين بكتاب اأوهم بذلك ال خيتلفون .. 
وال يستطيعون أن يدركوا أنه عند األمر جمرد رصف للحروف ،  حيسبون أنَّهم  ..بشرية 

  ..كلِّ حرف من حروف كتاب اهللا تعاىل هناك حد جديد من املعىن والدالالت 
، وعدم امتالكهم  ، وعبادم ألصنام التاريخين وجهلهم حبقيقة صياغة النص القرآ.. 

 نقدهم للمسـألة يتجلّى مرة أخرى يف للحد األدىن من تدبر كتاب اهللا تعاىل ، كلُّ ذلك 
  :أقتبسها حبرفيتها من كتاب املعجزة الكربى  التالية اليت

مـا  يف القُرآن الكرميِ نصان يتوهم غَير املُـدرِك لعمقهِ ..... ولنأخذْ مثاالً آخر ..  [[
  :النص األولُ هو قولُه تعاىل .. أنهما متعارضان 

) tΑ$s% $tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡n@ øŒÎ) y7 è?ó� s∆ r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×� ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_ tFø) n=yz ÏΒ 9‘$̄Ρ …çµ tGø) n=yzuρ 

ÏΒ &ÏÛ (  ] تعاىل ..  ] ١٢: األعراف الثاين هو قولُه والنص :  

) tΑ$s% ß§ŠÎ=ö/Î*¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àfó¡ n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“ y‰u‹ Î/ ( |N ÷� y9õ3tGó™ r& ÷Π r& |MΖ ä. zÏΒ 

t,Î!$yè ø9$# (  ] ٧٥: ص [  ..  
 ( :بني هذينِ النصني ، هي بني العبارة القُرآنية املقارنةُ اليت نريد إلقاَء الضوِء عليها .. 

�ω r& y‰ àf ó¡ n@ ( ِلاألو صالن نم  ةالقُرآني بارةالع وبني ،) β r& y‰ àf ó¡ n@ (  الثاين صالن نم..  



     ٦٧                  
�ω ( :يف العبارة  ) ال (لَقَد ذهب الكثريون ، إىل أنَّ كلمةَ ..  r& y‰ àf ó¡ n@ (   زائـدةٌ ال

روف وهذا يتناىف مع عظَمة الصياغة القُرآنية ، اليت يقتضي مطلقُها أال تزيد احل.. عملَ لَها 
  ..عن املعىن املُراد وال تنقص 

�ω (فالعبارةُ القُرآنيةُ .. املُعجزةُ العدديةُ تعطي حالً هلذه املسألة ...  r& y‰ àf ó¡ n@ ( نكَوت 
  .. الركن األولَ يف مسألة متناظرة 

) &rω� @n¡ófà‰y (  =حروف ٧  ..) )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حروف ٧ ..  
وبالتايل تكُونُ العبـارةُ القرآنيـةُ          .. ال تسجد ، وأنا آمرك بالسجود  كيف: مبعىن .. 
) �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  هلا السابقة بارةنِ العستقلّةً عم) tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ (  ..  

�ω (.. وهذه املسألةُ الكاملةُ بِركنيها ..  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (  ..سألةيف م هي ركن 
  ..أُخرى ، ركنها األولُ نِهايةُ اآلية السابقة لهذه اآلية مباشرة 

) 9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš (  ] حرفاً ١٤=  ] ١١: األعراف  

) &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفاً ١٤ ..  

$tΑ (والعبارةُ القرآنيةُ  s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ ( سأليف م ستقلّة هي األخرى ركنأُخرى م ة :  

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y (  =حروف ٩  ..) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× (  =حروف ٩ ..  

�ω (وهذا يؤكِّد استقالليةَ دالالت العبارة القرآنية  ..  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (   عـن ،

$tΑ (دالالت العبارة القرآنية  s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ (  ..  

�ω (معىن العبارة القرآنية  وهكذا نرى أنَّ..  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (  وكيـف ال  : ، ه
  ..فليس يف كَلمات اِهللا تعاىل ما هو زائد ال عملَ له .. تسجد ، وأنا آمرك بالسجود 

  ..وهناك مسألةٌ مشاةٌ هلذه املسألة ، يف النص القرآين التايل .. 
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) tΑ$ s% ãβρã�≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ øŒÎ) öΝ ßγtF ÷ƒr& u‘ (# þθ�=|Ê ∩⊄∪ �ω r& Ç∅ yèÎ7 ®Ks? ( |M øŠ|Á yèsù r& “Ì� øΒr& (     ]

  .. ] ٩٣ – ٩٢: طـه 
�ω (: فالعبارةُ القرآنيةُ ..  r& Ç∅ yè Î7 ®K s? ( (   ـةشابه العبارة القرآنيت ،) �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  يف

اها جزءاً من ركنٍ يف مسألة متناظرة كيف ال تتبعين ، ونر : وهي بِمعىن.. املسألة السابقة 
  .. ، تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه 
) Βt$ ΒtΖuèy7y )ÎŒø ‘u&rƒ÷FtγßΝö Ê|=�θþ#( (  =حرفاً ١٨  

) &rω� ?sK®7Îèy∅Ç ( &rùsèyÁ|ŠøM| &rΒø�Ì“ (  =حرفاً ١٨   

�ω (فالعبارة القرآنية ..  r& Ç∅ yè Î7 ®K s? ( ( سألة املتناظرة ، جزٌء من الركن الثاين يف هذه امل
 ..عين كيـف ال تتـب  : ، مبعـىن  وتدور دالالتها يف إطار االستفهام على سبيل اإلنكار 

$ (عن دالالت العبارة القرآنية متاماً ودالالتها مستقلَّةٌ  tΒ y7 yè uΖ tΒ ( ..  

�ω (يف العبارة القرآنية  ) ال (والتوهم بأنَّ كلمةَ . . r& Ç∅ yè Î7 ®K s? ( (  بناًء علـى  زائدة ،
هذا التوهم ناتج عن عدمِ اتباعِ منهجيـة   ..ما منعك أن تتبعين : أنَّ معىن هذه العبارة هو 

  .. هى االقتباستان..  ]] ..سليمة يف تدبرِ آيات كتابِ اِهللا تعاىل 
هذا النص جعل عابدي أصنام التاريخ يستنفرون دفاعاً عن أصنامهم ، فهم يريـدون  

�ω (يف العبارة القرآنية  ) ال (ة كلم: القول  r& y‰ àf ó¡ n@ (    همنيزائدة ال عمل هلـا ، مـت
كتاب اهللا تعاىل بوجود حروف زائدة على املعىن ال فائدة منها ، وهم بذلك ال خيتلفـون  

  ..أبداً عن الكافرين بكتاب اهللا تعاىل 
املعجزة الكـربى ،   ونتيجة اطالعهم على النص التايل الذي اقتبسه حبرفيته من كتاب

  :استنفروا مرةً أخرى دفاعاً عن أصنامهم 
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öΝ (.. ولننظر إىل قولِ اِهللا تعاىل ..  [[ ßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘r& tβθà± ôϑtƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& öΝçλ m; 7‰ ÷ƒr& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ 

!$ pκÍ5 ( ôΘ r& óΟ ßγs9 × ãôã r& šχρç� ÅÇö7 ãƒ !$pκ Í5 ( ÷Πr& óΟ ßγs9 Òχ# sŒ# u tβθãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 3 (  ] ١٩٥: األعراف [ 
لذلك نرى يف هذا النص .. إنَّ األرجلَ خلقَت للمشي ، واملشي ال يكون إالّ باألرجل .. 

  ..  مسألةً مكونةً من ركنني متناظرين متاماً 
) &r9sγßΝö &r‘ö_ã≅× (  =حروف ٨ ..  ) ƒtϑô±àθβt 5Íκp$! ( (  =حروف ٨ ..  

 ..قَتلخ وكذلك فإنّ األعني  ال يكون إالّ باألعني ، وبالتايل فنحن للبصر ، والبصر
  ..  أمام مسألة مكونة من ركنني متناظرين متاماً 

) &rΘô 9sγßΟó &rãôã× (  =حروف ٩  ..) ƒã7öÇÅ�çρχš 5Íκp$! ( (  =حروف ٩ ..  
والسمع ال فاآلذانُ خلقَت للسمع ، .. وكذلك األمر يف مسألة اآلذان والسمعِ .. 

  .. يكون إالّ عن طريق اآلذان 
) &rΠ÷ 9sγßΟó u#Œs#χÒ (  =حروف ٩  ..) „o¡óϑyèãθβt 5Íκp$ 3 (  =حروف ٩ ..  

ôΘr& öΝ ( ولننظر إىل العبارة القرآنية..  çλm; 7‰ ÷ƒ r& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( (  .. قَتلفهل األيدي خ
وهل البطش ال يكون إالّ ... بطش للبطش ؟ ، بالتأكيد مل تخلَق األيدي من أجل ال

ولذلك ... باأليدي ؟ ، بالتأكيد أنَّ البطش يكون بوسائلَ ليست مقتصرةً على األيدي 
  ..  نرى تفاضالً يف جمموعِ حروف ركين هذه املسألة غريِ املتناظرة 

) &rΘô ;mλçΝö &rƒ÷‰7 (  =حروف ٨  ..) ƒt7öÜÏ±àθβt 5Íκp$! ( (  =انتهى ..]]  .. حروف ٩ 
  ..ى االقتباس من كتاب املعجزة الكرب

وبدالً من انتقاد هذه احلقائق اليت ال يستطيعون حىت إدراكها ، بدالً من ذلك راحوا .. 
  ..إىل آية أُخرى مل نتعرض هلا يف الكتاب وهي قوله تعاىل 
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) ô‰ s) s9uρ $ tΡ ù&u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγ yfÏ9 #Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝ çλm; Ò>θè=è% �ω šχθßγ s)øÿ tƒ $ pκÍ5 

öΝ çλm; uρ ×ãôã r& �ω tβρç� ÅÇö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝçλ m; uρ ×β# sŒ# u �ω tβθãè uΚó¡o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$%x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθè=Ïÿ≈ tóø9      ] ١٧٩: األعراف [   ) #$

علني قلَّ، جاون بعبارات كتاب اهللا تعاىل فُّوراحوا يستخلدالالت كتاب اهللا م هِة إدراك
، عارضني تناظرات بني  ألوهامهم وأكاذيبهم حامالً ، وقلَّةَ أدم مع اهللا تعاىل تعاىل 

  ..عبارات قرآنية من هذه اآلية الكرمية ال تناظر بينها إطالقاً 
رآينٍّ يتحدثُ عن العبارات اليت عرضناها ترد يف سياقٍ قما ال يستطيعون إدراكَه أنَّ .. 

يصنعها البشر ، ألشخاصٍ هم يف النهاية عباد أمثاهلم ، ومن مثَّ يدعون هذه األصنام اليت 
  .. األصنام من دون اهللا تعاىل

) ¨βÎ) tÏ%©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# îŠ$t6 Ïã öΝ à6ä9$sW øΒr& ( öΝèδθãã ÷Š$$ sù (#θç6‹ Éf tGó¡uŠù=sù óΟà6 s9 

βÎ) óΟ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊇⊆∪ öΝßγ s9 r& ×≅ ã_ö‘r& tβθà± ôϑtƒ !$ pκÍ5 ( ôΘ r& öΝ çλ m; 7‰ ÷ƒr& tβθà± ÏÜö7 tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘ r& óΟßγ s9 ×ãôã r& 

šχρç�ÅÇ ö7 ãƒ !$ pκ Í5 ( ÷Πr& óΟßγ s9 Òχ# sŒ# u tβθ ãèyϑó¡ o„ $ pκÍ5 3 È≅ è% (#θãã ÷Š$# öΝä. u !%x. u� à° §ΝèO Èβρß‰‹Ï. Ÿξ sù 

Èβρã� ÏàΖè? (   ] ١٩٥ – ١٩٤: األعراف [   
أن ينظروا فيها ، فهي يريد اهللا تعاىل من البشر والعبارات اليت عرضناها حتمل أسئلةً .. 

املشي ، وما بني بني و األرجل املفترضة لألصنامحتمل دعوةً للرؤية يف العالقة ما بني 
السمع ، وما بني واملفترضة لألصنام ما بني اآلذان بني البصر ، وواملفترضة لألصنام عني األ

مبعىن أنه ال توجد هلم أصالً أرجل وأيدي البطش ، بني واملفترضة لألصنام بني األيدي 
   ..عني وآذان أو

فاألشخاص من البشر أو املالئكة أو اجلن الذين يصنعون هلم األصنام ، هؤالء .. 
βÎ) tÏ%©!$# šχθãã¨ ( :األشخاص هم عباد أمثاهلم  ô‰ s? ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# îŠ$t6 Ïã öΝ à6ä9$sW øΒr& (  (  ،
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 : واألصنام اليت يصنعوا بأيديهم ألولئك األشخاص هي مجادات ال تستجيب ألي دعوة

) öΝ èδθãã ÷Š$$ sù (#θç6‹ ÉftGó¡ uŠù=sù óΟ à6s9 β Î) óΟ çFΖ ä. tÏ%Ï‰≈|¹ (  .. دركُه كلُّ من ميلكوهذا ي

öΝßγ ( ويف هذه األسئلة املطروحة.. احلد األدىن من اإلدراك اللغوي  s9 r& ×≅ ã_ ö‘r& tβθà±ôϑtƒ !$pκ Í5 ( 
ôΘr& öΝçλ m; 7‰÷ƒ r& tβθà±ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγ s9 ×ã ôã r& šχρç� ÅÇ ö7 ãƒ !$ pκÍ5 ( ÷Πr& óΟ ßγ s9 Òχ# sŒ# u tβθãèyϑó¡ o„ $ pκ Í5 3 ( 
األصنام إليها ، وهي  د اهللا تعاىل منها أن يصل عابدوكمقدمة لنتيجةٌ يري، دعوةٌ للتفكُّر ، 

دوات احلركة والوعي أباألصل ال متلك  انه، ألاألصنام ، ال تضر وال تنفع  أنَّ هذه
خذوا فكيف إذاً يت وأشخاصها باألصل عباد أمثاهلم ، والتفاعل احلي يف هذه الدنيا ،

  ..؟ ، ويدعوا من دون اهللا تعاىل أصناماً 
 ..األصنام وليس عن األصنام  عابديتتحدثُ عن  ، يةُ الكرميةُ اليت يعرضواآلبينما ا

) u !$ y™ ¸ξsW tΒ ãΠöθs) ø9 $# zƒÏ%©!$# (#θç/ ¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ öΝåκ |¦àÿΡ r&uρ (#θçΡ%x. tβθ ãΚÎ=ôà tƒ ∩⊇∠∠∪ tΒ Ï‰ öκu‰ ª! $# 

uθ ßγsù “Ï‰ tGôγßϑø9 $# ( tΒuρ ö≅ Î=ôÒ ãƒ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβρç� Å£≈ sƒø:$# ∩⊇∠∇∪ ô‰s) s9 uρ $ tΡù& u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγyf Ï9 # Z��ÏW Ÿ2 

š∅ ÏiΒ ÇdÅg ø:$# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝçλ m; Ò>θ è=è% �ω šχθßγ s)øÿ tƒ $ pκ Í5 öΝçλ m; uρ ×ãôã r& �ω tβρç� ÅÇö7 ãƒ $ pκÍ5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u 

�ω tβθãèuΚó¡ o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$%x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθè=Ïÿ≈tó ø9$# (    ] األعراف :
١٧٩ – ١٧٧ [   

ال يفقهون ا نتيجةَ لكنهم ، هلم قلوب وهؤالء ، هم من البشر ،  وعابدو األصنام
ال يبصرون ا نتيجةَ إرادتهم لكنهم عني أإعراضهم وليس نتيجةَ قدرٍ حتمي عليهم ، وهلم 

ال نهم أال يسمعون ا نتيجةَ لكنهم الضالة وليس نتيجةَ كينونتهم ، وكذلك هلم آذانٌ 
نعاماً ، أيريدون السماع ، وليس نتيجةَ خلْقٍ جربي مفروضٍ عليهم ، لذلك هم ليسوا 

  ..نهم ال يريدون احلقيقة أصبحوا كاألنعام أإنما نتيجة 
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عجازي العددي نَّ منتقدي البعد اإلألى ما يبدو هذا هو الفارق بني النصني ، لكن ، ع

هؤالء ، وبالتايل لن يستطيعوا صفات اليت يتصف ا ذه اليف كتابِ اهللا تعاىل يتصفون 
، وبالتايل حيسبون دالالت كتابِ اهللا تعاىل ال تتجاوز إدراك الفارق بني هذين النصني 

  ..طول حلى أصنامهم ، وال خترج عن حدود عباءاتهم 
تابِ اهللا تعاىل ، بعاد اإلعجازية يف كحتملُ كلَّ األوهذه اآليةُ الكرميةُ اليت يعرضوا ، 

  ..قدونه تالذي ينومنها هذا البعد اإلعجازي شأا شأن كلِّ آية يف كتابِ اهللا تعاىل ، 
ولو أردنا عرض تناظرات هذه اآلية الكرمية وعباراا ، مع غريها من عبارات  ..

ليت يف اآلية الكرمية ا ..ولكن لنأخذ مثاالً .. كتابِ اهللا تعاىل الحتجنا إىل جملّدات 
لوا حتمل ذات الدالالت للعبارات اليت نرى أنَّ العبارات القرآنية اليت يتخي، يعرضوا 
  ..مباشرة هلا نراها تتناظر مع اآليتني السابقتني ، عرضناها 
) u !$ y™ ¸ξsW tΒ ãΠöθs) ø9 $# zƒÏ%©!$# (#θç/ ¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ öΝåκ |¦àÿΡ r&uρ (#θçΡ%x. tβθ ãΚÎ=ôà tƒ ∩⊇∠∠∪ tΒ Ï‰ öκu‰ ª! $# 

uθ ßγsù “ Ï‰tGôγ ßϑø9 $# ( tΒ uρ ö≅ Î=ôÒãƒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβρç� Å£≈ sƒø:$# (   ] ١٧٨ – ١٧٧: األعراف [   =
   حرفاً ٨٧
) ô‰ s) s9uρ $ tΡ ù&u‘sŒ zΟ ¨Ψ yγ yfÏ9 #Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝ çλm; Ò>θè=è% �ω šχθßγ s)øÿ tƒ $ pκÍ5 

öΝ çλm; uρ ×ãôã r& �ω tβρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ $ pκÍ5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u �ω tβθãè uΚó¡o„ !$ pκ Í5 (   ] ٨٧=   ] ١٧٩: األعراف 
    حرفاً

فالعبارات اليت يعرضوا تصور مسألةً أخرى ختتلف كثرياً عن املسألة اليت تصورها .. 
و كباقي أحيسب نصوص كتابِ اهللا تعاىل كالشعر العبارات اليت عرضناها ، لكن ، من 

  ..البشر ، ليس من الغريب عليه أن يتيه وأن يسيء لكتاب اهللا تعاىل نصوص 
وتتجلّى قمةُ الغباء واإلعراض عن منطق البحث العلمي حينما ينتقدون األجبدية اليت  ..

  :هدانا اهللا تعاىل إليها ، قائلني 
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التاء أمل يكن ذلك الرسم خالياً من نقط اإلعجام ، فكيف إذاً فرق هو بني الباء و [[

والثاء ، وبني اجليم واحلاء واخلاء ، وبني الدال والذال ، وبني الصاد والضاد ، وبني الطاء 
والظاء ، وبني العني والغني ، وبني السني والشني ، مثَّ أمل يكن ذلك الرسم خالياً من 

  ..انتهى االقتباس ..  ]] ..؟ )  ١( اهلمزة ، فكيف يعدها وجيعل قيمتها الرقم 
، وبينت أنَّ من مل يدرك الفارق يف موضوع اهلمزة رددت عليه : د فأقول وأر.. 

MΡ| ( [احلروف بني كلميت  r& (  ،) |MΡ r& u ( [ ، ومن مل يدرك الفارق بني الكلمتني ] 

) z≈ t↔ø9 $# (  ،) z≈ t↔ø9 !# u ( [  وكذلك بني الكلمتني ،] ) tµ≈ s9Î) (  ،) ×µ≈ s9 Ï r& ( [  ،

Λ÷ ( [تني وكذلك بني الكلم äΨ ÏΒ r& (  ،) Λ äΨ ÏΒ r&u ( [ ،  ن يصفهفهو أعمى وليس أكثر مم

≅È (اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  sVyϑ x. “Ï%©!$# ß,Ïè÷Ζ tƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßì yϑó¡tƒ (   ] ومن  ، ] ١٧١: البقرة

$ ( [يطلب منا أالَّ نفرق بني الكلمتني  tΒ (  ،) [ !$ tΒ ( [  ، وكذلك بني الكلمتني] ) 

$ uΖ Î/ (  ،) [ !$ oΨ Î/ ( [ بني الكلمتني  ، وكذلك] ) $tã yŠ (  ،) [â !%tæ ßŠ ( [   فال حاجة ،
  ..للرد عليه ، وإلضاعة الوقت يف ذلك 

الباء والتاء والثاء ، وبني اجليم واحلاء واخلاء ، وبني الدال أما بالنسبة للتفريق بني 
م بني هذه احلروف ، فهل تتهمون كتاب كيف فرقتم أنت: فأقول .............. والذال 

وقولكم هذا ماذا خيتلف عن قول الكافرين بكتابِ اهللا تعاىل ؟ .. اهللا تعاىل بالتحريف ؟ 
  ..نترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. 

 ( [والكذب يف مسألة الفارق يف الرسم بني كلميت التفاهة والصفاقة واجلهل وتتجلّى 
Ο↵Ïδ≡t� ö/ Î) ( ،ΛÏδ≡t� ö/ Î) )  ( [  نت أنَّ كلمةين بيغم من أنوعلى الر ،) Ο↵Ïδ≡t� ö/ Î) ( ،  تشري

( ن ينجب ، وذلك بورودها يف بداية كتابِ اهللا تعاىل أارة إىل امسه عليه السالم قبل إش
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سورة  يفعليه السالم ، وهذا ال يعين أنَّ اآليات الكرمية احلاملة لقصته ) البقرة سورة 

البقرة تصور مرحلة ما قبل إجنابه ، على الرغم من ذلك ومن تبيان ذلك يف براجمي 
التلفزيونية ، يدفعهم إفالسهم الفكري للكذب علي بأنين قلت ، النصوص القرآنية احلاملة 

�Ο↵Ïδ≡t ( لكلمة ö/Î) (  تعين مرحلة ما قبل إجنابه.. عليهم مضيعة للوقت ،  لذلك فالرد
فهؤالء اجلهلة  ،كاذيب احلقيقة للناس حىت ال يكونوا ضحايا هذه األ، نريد تبيان ولكن 

ولذلك ال مييزون بني  ،جيعلون من جهلهم وقلَّة إدراكهم معياراً لدالالت كتابِ اهللا تعاىل 
وبني انعكاس ذلك يف القيم العددية ، تكامل املعىن والدالالت احملمول بالعبارات القرآنية 

ذه العبارات ، فيذهبون ليجتزئوا عبارات ال حتمل ما يذهبون إليه ويقومون جبمع هذه هل
  ..القيم للتناغم مع جهلهم ومع أهوائهم وأمراضهم الدفينة 

الكلمات القرآنية والعبارات القرآنية والنصوص القرآنية ، املتكامل : حنن عندما قلنا .. 
التكامل يف القيم العددية ، والتوازن بينها يف املعىن  ينعكس هذا، منها يف املعىن والدالالت 

وهذا ال يعين نظريةَ العكس حسب  .....نعكس توازناً يف القيم العددية ي، والدالالت 
  ..القيم العددية ال تنفك عن املعاين والدالالت .. أبداً .. هواء من يف قلوم مرض أ

  :مات التالية عندما عرضنا التوازن بني الكل.. مثالً 
) ãÏŠ¤| (  =٣٤ ،، ) #$9�”ρy ( = ٣٤ ،، ) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (  =٣٤  

إنما كان ذلك نتيجةَ حبوث فكرية يف كتابِ اهللا تعاىل نتيجتها أنَّ عيسى عليه .. 
  .. إجنيل هو السالم هو املخلوق الوحيد املليء بالروح ، وأنَّ كلَّ ما ينطق به 

 ( ،، ٣٤=  ) |¤ŠÏã (:  لقيمة العددية لكلميتوهنا يقف من يقول ملاذا ا.. 

#$}MΥgÅŠ≅Ÿ (  =ة لكلميت  ٣٤متساويتني ، بينما القيمة العددي ، :) Χ’tpϑ£‰Ó (  =٤٢  ،)  

#$9ø)à�öu#βã (  =ليستا متساويتني ؟  ٢٩ ، .. هذا السؤال يطرحه صنفان من البشر ، صنف
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اليت تعبدها من روايات التاريخ ورجاالته مل  إنَّ أصنامك: ال يريد فهم احلقيقة ، وجنيبه 

يدركوا هذا العمق ، ولذلك ال نريد أن در وقتنا معك ، ألنك جمرد ذيل هلذه األصنام 
عالقة عيسى عليه : وهناك صنف يريد احلقيقة ويسأل باحثاً عن احلقيقة ، وجنيبه .. 

إجنيل ، وهو من هو ما ينطق به  السالم باإلجنيل عالقة وثيقة ، فعيسى عليه السالم كلُّ
بصيغة ( فمنذ والدته عليه السالم يقول إنَّ اهللا تعاىل آتاه  صاغ اإلجنيل صياغةً لغوية ،

ôN () : وليس آتاه النبوة ( الكتاب ، وجعله نبياً ) املاضي  u‘$x©r' sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$s% y# ø‹ x. ãΝÏk=s3çΡ 

tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# $wŠÎ6 |¹ ∩⊄∪ tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ ö7 tã «! $# z Í_9 s?#u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $wŠ Î;tΡ (   ] مرمي

  .. ٣٤=  ) MΥgÅŠ≅Ÿ{$# ( ،، ٣٤=  ) ãÏŠ¤| (: ولذلك نرى  ..  ] ٣٠ – ٢٩: 
عالقته بالقرآن الكرمي خمتلفة متاماً ، فالقرآن  rحممد بينما النيب .. هذا هو السبب 
لذلك حنن ال .. هو قرآن  rعاىل ، وليس كلُّ ما ينطق به النيب حممد الكرمي صاغه اهللا ت

.. تتعلَّق بعيسى عليه السالم وباإلجنيل وبالروح )  ٣٤( كلُّ كلمة قيمتها العددية : نقول 
كثري من .. أبداً .. حنن مل نقل يف هذه النظرية إنَّ نظريةَ العكس صحيحة دائماً .. أبداً 

وال عالقة هلا بعيسى عليه السالم وال باإلجنيل وال )  ٣٤( ا العددية الكلمات قيمته
قة عيسى عليه السالم باإلجنيل والروح استنبطناها من كتاب اهللا تعاىل لكن عال.. بالروح 

yϑ¯Ρ$ (فنفس عيسى عليه السالم مليئة بالروح دائماً  دلّة ،أومنلك عليها  Î) ßxŠÅ¡yϑ ø9$# |¤ŠÏã 

ßø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ Ú^θÞ™u‘ «! $# ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9r& 4’ n<Î) zΝ tƒó� tΒ Óyρâ‘uρ çµ÷Ζ ÏiΒ ( (   ] ١٧١: النساء [  ..
ن مين اهللا تعاىل علي باكتشاف أقبل ، وقد بينت كلَّ ذلك يف كتيب وبشكلٍ مفصل 

   : نرى املعادلة.. لذلك   ..بسنني األجبدية القرآنية 
) ãÏŠ¤| (  =٣٤ ،، ) #$9�”ρy (  =٣٤ ،، ) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (  =٣٤  

  ..دلة جاءت مطابقة متاماً ملا استنبطناه أصالً من دالالت كتاب اهللا تعاىل اهذه املعف.. 
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‰Ó ( : كلمة..  اآلن..  £ϑpt’Χ (  =لعبارةمساوية لقيمة ا، نرى قيمتها العددية  ٤٢ : 

) ãΑθß™ §‘ «! سل عليهم السالم هم رسل هللا ليس بقية الرأوهنا يسأل سائل  ، ٤٢=  ) 4 #$
كلُّ رسولٍ له صفة متيزه عن غريه : جنيب .. تعاىل ، فلماذا اخترمت كلمة حممد بالذات ؟ 

نَّ كلَّ ما ينطق به هو من أمن الرسل ، فعيسى عليه السالم ميزته أنه مليء بالروح ، و
 (: الكتاب السماوي ، ولذلك رأينا  |¤ŠÏã (  =٣٤ ،، ) yρ”�9 $# (  =٣٤ ،، ) 

#$}MΥgÅŠ≅Ÿ (  =٣٤   دالرسول حمم زبينما ما ميي ،r الذي أنزل ه اهللا تعاىلهو أنَّ الكتاب 
مبعىن هو وفقط  عليه وهو القرآن الكرمي ، هو وفقط هو صياغة لغوية من قبل اهللا تعاىل ،

يف الرسالة اليت من اهللا تكمن  rفميزته  نَّ اهللا تعاىل تكفَّل حبفظه ،أو هو قول اهللا تعاىل ،
‰Ó ( : لذلك نرى املعادلة  ..تعاىل ا عليه  £ϑpt’Χ (  =٤٢  ،،) ãΑθß™ §‘ «!$# 4 (  =٤٢  ..

  .. ٢٩=  ) #$9ø)à�öu#βã ( ، ٢٩=  ) s$Αt #$!ª% ( :ونرى املعادلة 
 ألنَّ القرآن الكرمي هو وفقط هو من بني الكتب السماوية قول اهللا تعاىل ، ألجل ذلك

يف كتيب بشكلٍ  قد بينتو..  ٢٩=  ) #$9ø)à�öu#βã ( ، ٢٩=  ) s$Αt #$!ª% (نرى املعادلة 
قبل أن مين اهللا تعاىل علي ، ن الكرمي هو وفقط هو قول اهللا تعاىل أنَّ القرآ مفصل

عابدو أصنام التاريخ .. لكن  ..موثَّق  هباكتشاف األجبدية القرآنية بسنني ، وهذا كلُّ
ة لطريف هذه املعادلة متساوية فقلنا ما قلنا يتخينا نظرنا فرأينا القيمة العدديهكذا .. لون أن

ملاذا التوراة واإلجنيل والزبور قيمها العددية ال : مثَّ يذهب م خياهلم فيقولون .. يتخيلون 
!tΑ$s% ª (تساوي القيمة العددية للعبارة  جهلهم حبقيقة  اعتقد أننا بتنا ندرك أنَّ.. ؟  ) #$

دالالت الكلمات القرآنية والعبارات القرآنية ، مع سوء النية ، مع عدم إميام حبقيقة 
  ..كتاب اهللا تعاىل ، كلُّ ذلك يدفعهم ليقولوا ما نسمع منهم 
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‰Ó ( كلمة : يقف متنطِّع ليقول .. هنا    £ϑpt’Χ (  =وكلمة  ٤٢ ،) 9�Ïã$x© 4 (  =٤٢ 
، دفهل حمم r ى قلنا : جنيب  .. شاعر ؟ وهة : مت٤٢( كلُّ كلمة قيمتها العددي  (

وهل يف كتابِ اهللا تعاىل ما يشري إىل قولِ .. مىت قلنا ذلك ؟ .. ؟  r بالنيب حممدتتعلَّق 
  ..ما نراه يف كتابِ اهللا تعاىل هو عكس ذلك .. هذا القائل ؟ 

) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈ n=ômr& È≅ t/ çµ1u� tI øù$# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$x© $uΖ Ï? ù'uŠ ù=sù 7πtƒ$ t↔Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ö‘é& 

tβθä9 ¨ρF{$# (   ] ٥: األنبياء [     
) ÷Πr& tβθä9θà) tƒ Ö� Ïã$x© ßÈ−/ u� tĪΡ Ïµ Î/ |= ÷ƒu‘ ÈβθãΖ yϑø9$# (   ] ٣٠: الطور [    
) $ tΒuρ uθèδ ÉΑöθ s) Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθãΖ ÏΒ÷σ è? (   ] ٤١: احلاقّة [      

‰Ó ( كتابِ اهللا تعاىل كلمة دالالت هل يف  .. £ϑpt’Χ (  تعين كلمة ،) 9� Ïã$x© 4 ( ؟  ..
فكيف إذاً يتم االنطالق من هذا اهلراء كمقدمة لنقضِ حقائق حيملها  ..بالتأكيد هذا هراء 
عن احلقيقة ،  وبنقاء نفس الباحثرادة ها تتعلَّق باإلاملسألة من أساس.. كتاب اهللا تعاىل ؟ 

هناك من البشر من رأى بعينه كيف أنَّ عيسى عليه السالم أحىي املوتى ومل يؤمن ، وهناك 
  ..من رأى كيف أنَّ موسى عليه السالم شق البحر ومل يؤمن 

القيمة العددية مؤشر يوجه : وحنن نقول .. حنن مل نقل بنظرية العكس : أعود فأقول 
الت العبارات القرآنية ، مبعىن أننا ال ننطلق من القيمة العددية مست تصورنا يف فهم دال

ما نعرضه .. لكن .. كمقدمة وحيدة ندرك ا داللة الكلمة القرآنية ، أو العبارة القرآنية 
 ةً سليمة حيملها كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ حرفمن أمثلة وأدلّة ال ميكن إالَّ أن يكون نظري

حنن قدمنا الربهان النظري على هذه النظرية قبل الدخول يف عرض األمثلة ، من حروفه ، و
ومن يقرأ كتاب املعجزة الكربى يرى ذلك ، ويدرك حجم اجلهل والتلبيس الذي يقوم به 

  ..عابدو أصنام التاريخ 
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، واليت مجعنا فيها ويتجلّى جهلهم وخبثهم بتعليقهم على املعادلة التالية اليت عرضناها 

  ..مساء املختلفة يف كتابِ اهللا تعاىل لعيسى عليه السالم األ
) ãÏŠ¤| (  =٣٤   ،،) ãÏŠ¤| #$⌠øt ∆s�óƒtΝz (  =٦٩  ،،) #$9øϑy¡ÅŠxß (  =٤٦  ،،) 

#$9øϑy¡ÅŠxß #$⌠øß Βt�öƒtΝz (  =٨١  ،،)  #$⌠øt ∆s�óƒtΝz (  =٣٥  ،،) #$9øϑy¡ÅŠxß ãÏŠ¤| #$⌠øß Βt�öƒtΝz 
(  =١١٥ ..  

٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ١١٥+  ٣٥+  ٨١+  ٤٦+  ٦٩+  ٣٤  
!» ‘Ú^θÞ™u (: ن جنمع مع هذه األمساء أكان علينا : قالوا ..  $# (،، ) ÿ… çµçF yϑÎ=Ÿ2 uρ ( 

 ،) Ú^θÞ™ u‘ (  ،) Óyρâ‘ uρ (  ،) ß‰ ö7tã «!    .. ، وذلك أخذاً من النصني  ) #$

) $ yϑ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒ ó� tΒ Ú^θÞ™u‘ «! $# ÿ…çµ çFyϑÎ=Ÿ2 uρ !$yγ9 s)ø9 r& 4’ n<Î) zΝ tƒ ó� tΒ Óyρâ‘uρ 

çµ÷Ζ ÏiΒ ( (    ] ١٧١: النساء [     

) tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ö7 tã «!$# z Í_9 s?# u |=≈ tGÅ3ø9 $# Í_ n=yèy_ uρ $ wŠÎ;tΡ (   ] ٣٠: مرمي [   
™Ú^θÞ (قوهلم هذا أخس من أن يرد عليه ، فهل العبارة  .. u‘ «!  ال تصف إالَّ،) #$

…ÿ (عيسى عليه السالم ، وهل كلمة  çµçF yϑÎ=Ÿ2uρ ( ،  ا إىل الوجود إىل عيسى مل خيرج

yϑ¯Ρ$ (: من اهللا تعاىل  ) .ä (عليه السالم ، أليس كلُّ ما يف الوجود خيرج بكلمة  Î) $ uΖ ä9öθ s% 

> óý Ï9 !#sŒ Î) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& β r& tΑθà)̄Ρ … çµ s9 ä. ãβθä3uŠsù (  ] اهللا أمل،   ] ٤٠: النحل ف كتابوصي 

‰ß (وهل العبارة .. تعاىل وجربيل عليه السالم بالروح  ö7tã «!$# (  ا إالَّ عيسى فوصمل ي

çµ… (: فهل مسع عابدو أصنامِ التاريخ بقوله تعاىل .. عليه السالم ؟  ¯Ρ r&uρ $®R mQ tΠ$s% ß‰ ö7 tã «! $# 
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çνθãã ô‰tƒ (#ρßŠ%x. tβθçΡθä3 tƒ Ïµ ø‹ n=tã #Y‰ t7Ï9 (  ]  نترك اإلجابة ملن كان له قلب او ..  ] ١٩: اجلن

  ..ألقى السمع وهو شهيد 
ى اجلهل وسوء اإلرادة جتاه كتاب اهللا تعاىل بتعليقهم على املعادلة ومرةً أخرى يتجلَّ.. 

  ..المسي مرمي عليها السالم يف كتاب اهللا تعاىل التالية اليت عرضناها يف كتابنا 
    ) ∆s�óƒtΝz (  =٢٢ ،، ) ∆s�óƒtΝz #$/öΨoM| ãÏϑô�t≡βt (  =٧٣  

٥×  ١٩=  ٩٥=  ٧٣+  ٢٢  
π× (: كان علينا أن جنمع هلذه املعادلة كلمة : قالوا ..  s)ƒÏd‰ Ï¹ ( ( أن جنمع هلا أيضاً ، و

M| ( : كلمة ÷zé'̄≈ tƒ tβρ ã�≈yδ (  .. خذاً من اآليتني الكرميتني أوذلك..  

) $̈Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/$# zΟ tƒö� tΒ �ω Î) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# … çµ•Βé&uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( 
$ tΡ%Ÿ2 Èβ Ÿξà2 ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$# 3 (    ] ٧٥: املائدة  [  

) |M ÷zé' ¯≈ tƒ tβρã�≈ yδ $ tΒ tβ%x. Ï8θç/r& r&t� øΒ$# & öθ y™ $tΒuρ ôM tΡ%x. Å7 •Βé& $|‹ Éó t/ (   ] ٢٨: مرمي [     
دريس عليهما ذي يوصف فيه كلٌّ من إبراهيم وإايل الهل مسع هؤالء بقوله تعاىل الت.. 

  ..السالم بصفة صديق 
) ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# tΛÏδ≡t� ö/Î) 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. $ Z)ƒÏd‰Ï¹ $†‹ Î; ¯Ρ (   ] ٤١: مرمي  [   

) ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# }§ƒÍ‘÷ŠÎ) 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $ |‹ Î;̄Ρ (   ] ٥٦: مرمي [    

π× (فكيف إذاً يتخيلون أنَّ كلمةَ  s)ƒÏd‰Ï¹ ( (  هي اسم ذات ملرمي عليها السالم ؟ ،.. 
  !!! ..فهل بعد هذا اجلهل جهل ؟
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M| (وكيف يطلبون منا أن حنسب العبارة القرآنية  ÷z é'̄≈ tƒ tβρã�≈ yδ (  ملرمي ذات اسم

øŒÎ) tΑ$s% öΝ (هل مسع هؤالء بقوله تعاىل .. كيف ؟  ..عليها السالم ؟  çλm; óΟ èδθäzr& îyθçΡ Ÿω r& 

tβθà) −Gs? (   ] فهل ..  ] ١٠٦: الشعراء ا أن نعتربة سيطلبون منالعبارة القرآني) óΟ èδθäzr& 

îyθçΡ (  ذات لقوم نوح عليه السالم اسم..  

øŒ ( .. وهل مسع هؤالء بقوله تعاىل  Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝèδθäzr& îŠθèδ Ÿω r& tβθà)−G s? (   ] الشعراء :

öΝ (العبارة القرآنية ن نعترب أسيطلبون منا فهل  .. ] ١٢٤ èδθäz r& îŠθèδ (  ذات لقوم اسم
  ..هود عليه السالم 

øŒ (.. وهل مسع هؤالء بقوله تعاىل  Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθäz r& ìx Î=≈ |¹ Ÿωr& tβθà) −Gs? (   ] الشعراء :

öΝèδθäzr& ìx (العبارة القرآنية سيطلبون منا أن نعترب فهل  ....  ] ١٤٢ Î=≈ اسم ذات  ) ¹|
  ..لقوم صاحل عليه السالم 

øŒÎ) tΑ$s% öΝçλ (.. وهل مسع هؤالء بقوله تعاىل  m; öΝ èδθäz r& îÞθ ä9 Ÿω r& tβθà) −Gs? (   ] الشعراء :

١٤٢ [ ...  ، الرد كالمهم ال يستحق ه هابطٌ لدرجةا ال يستطيعون ألنالتمييز بني اسم 
�Ÿ≅ƒÏℜu (: أن نضيف امسي  ، وهذا ما يتجلّى يف طلبِهمالذات واسم الصفة  ó Î) (  ،) # sŒuρ 

Èβθ‘Ζ9$# ( إدراكهم يف رين عن جهلهم إىل أمساء الذات لألنبياء عليهم السالم ، معب وقلّة
ولكن من .. فكالمهم ال يستحق الرد أصالً  ..وعي دالالت كلمات كتاب اهللا تعاىل 

لتحذير الناس من ننت تبيان مدى الضحالة الفكرية عند عابدي أصنام التاريخ ،  أجل
  ..أقوم ذا الرد الفكر التراثي اجلمعي املبين على تغييب العقل ، ألجل ذلك 

ويتجلّى اجلهلُ وانعدام الفكر مرةً أُخرى يف تعليقهم على املعادلة التالية اليت .. 
  ..الم عرضناها المسي جربيل عليه الس
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) ã≅ƒÎ� ö9Å_ (  =٤٤  ،،  ) ßyρ”�9 $# ßÏΒF{$# (  =٥١  

٥×  ١٩=  ٩٥=  ٥١+  ٤٤  
¨ßyρâ‘ Ä (كان علينا أن نضيف العبارة قالوا ..   ß‰à) ø9$# (  إىل هذين االمسني ، أخذاً من

  ..قوله تعاىل 
) ö≅ è% …çµ s9 ¨“tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰à) ø9$# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ Èd,ptø:$$ Î/ |M Îm7 s[ã‹ Ï9 š Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u “Y‰ èδ uρ 2” t�ô± ç0uρ 

tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (   ] ١٠٢: النحل [    
 ..حنسب أمساء الذات ، وأنَّ العبارة  ناكم مليار سنة ضوئية حيتاجون لكي يدركوا أن
) ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à) ø9$# ( فةٌ تعريف إضافة ، وبينما العبارة جلربيل عليه السالم  يست امساًلمعر ،

) ßyρ”�9 $# ßÏΒF{$# ( فاً بألنراها امساً معر فةمعر بأل التعريف  التعريف وموصوفاً بصفة.. 
ولكن كيف هلؤالء أن يفهموا .... يف كتايب وقد بينت ذلك حينما عرضت هذا املثال 

  ..اليت تصدهم عن سبيل اهللا تعاىل أصنام التاريخ هذه الدالالت ، وهم يعبدون 
) $ yδ£‰ |¹ uρ $ tΒ M tΡ%x. ß‰ç7 ÷è̈?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( $ pκ ¨ΞÎ) ôM tΡ%x. ÏΒ 7Θöθs% tÌ� Ïÿ≈ x. (  ] ٤٣: النمل [    

لة الكاملة التالية اليت مجعنا أويتجلّى اجلهل مرةً أُخرى يف تعليقهم على عرضنا للمس.. 
  ..فيها الكتب السماوية كأمساء ذات معرفة بأل التعريف 

) #$9G−θö‘u1πs (  =٤٠  ،،) #$9“¨/çθ‘Í (  =٤٩  ،،) #$}MΥgÅŠ≅Ÿ (  =٣٤  ،،) #$9ø)à�öu#βã (  =
٢٩   

٨×  ١٩=  ١٥٢=  ٢٩+  ٣٤+  ٤٩+  ٤٠  
#É (: يريدون منا أن نضيف هلذه املعادلة العبارات ..  ßs ß¹ 4 y›θãΒ (  ،) É# çtà¾ 

tΛÏδ≡ t�ö/ Î) 4y›θãΒ uρ (  ..اء وهنا أيضاً قادهم جهلهم إىل هذا السقوط ، فالصحف ليست أمس
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الكتابات وليست اسم ذات ذات لكتبٍ مساوية ، الصحف هي الوعاُء احلاوي جلمعٍ من 

# (: لكتابٍ مساوي بعينه ، وإالَّ كيف بنا أن نفهم قوله تعاىل  sŒÎ) uρ ß# ßs �Á9 $# ôN u�Å³ èΣ (   ]

ß#ßs (فهل كلمة ..  ] ١٠: التكوير  �Á9 ! !!هنا تعين اسم ذات لكتابٍ مساوي بعينه ؟ ) #$
املشكلة عند هؤالء عميقة ، فأصنام التاريخ من روايات وأقولٍ ما أنزل اهللا تعاىل ا من  ..

  ..سلطان أصبحت جداراً حيجب عنهم نور احلقيقة 
ويتجلّى السقوط الفكري مرةً أُخرى يف تعليقهم على عرضنا للمثال التايل الذي .. 

، مع أمساِء املُرسلني الذين لَهم عالقةٌ ) خلاتمة قبلَ الرسالة ا(  جنمع فيه أمساَء البيت احلرام
: ) Πذا البيت ، وهم  yŠ#u (  : حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل.. ) ¨βÎ) tΑ ¨ρ r& ;M øŠt/ yì ÅÊãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

“Ï%©# s9 sπ ©3t6 Î/ %Z. u‘$t7ãΒ “Y‰ èδ uρ tÏϑ n=≈ yèù=Ïj9 (  ] ٩٦: آل عمران [  ،) zΟŠÏδ≡t� ö/ Î)  (، ) zΟŠÏδ≡t� ö/ Î)  

( ، ) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™Î) ( ، ) ß‰ uΗ÷qr& ( ( ..  

) #$9ø7tŠøM| (  =٢٩  ،،) #$9ø7tŠøM| #$:øtp�t#Πt (  =٦٣  ،،) #$9ø3sè÷6tπs (  =٤١            ،،

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

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

  ٢٣×  ١٩=  ٤٣٧= اموع 
Ï‰Éf ( اسم: وقلنا يف عرضنا هلذا املثال ..   ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 ال يصف بيت اِهللا تعاىل  ) ) #$

‰Ï (ط بعبارة وسياق احلديث املُحي.. احلرام إالّ بعد نزولِ الرسالة اخلاتمة  Éfó¡ yϑø9$# 
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ÏΘ# t� ys ø9$# ( (  ذلك الكرميِ يؤكِّد يف القرآن... .. ةاربعةَ للو أخذنا القيمةَ العددي) 

Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# ÏΘ# t� ys ø9 $# ( (   لكلمة ةالعددي القيمة مع ،) Ó‰ £ϑpt’Χ (  لرأينا مسألةً كاملة :  

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

٧×  ١٩=  ١٣٣=   ٤٢+  ٩١  
‰Ï (اسم : يقولون عن قولنا ..  Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ# t� ysø9 ال يصف بيت اِهللا تعاىل احلرام إالّ  ) ) #$

.. ن يأتوا بنص ينقض ما نقول وحنن ندعوهم أل.. هو زعم  ..بعد نزولِ الرسالة اخلاتمة 
تيان بنص واحد يدلِّلون به على أوهامهم وأكاذيبهم ، إلنهم لن يستطيعوا اأملا رأوا و

M| (عبارة  :راحوا يقولون  øŠt7 ø9$# tΠ# t� ptø:$# (  َّاهللا تعاىل إال ا بيت فوصهي اُألخرى مل ي ،
  ..بعد نزول الرسالة اخلامتة 

M| (وهنا نسأل أي عاقلٍ على وجه األرض ، أليست اآلية الكرمية التالية تصف  øŠ t7ø9 $# 

tΠ# t� ptø:$# (  ه والكعبة جعله اهللا تعاىل قياماً للناسبأن..  

) * Ÿ≅ yè y_ ª! $# sπ t6÷è s3ø9 $# |M øŠt7ø9 $# tΠ# t� ys ø9 $# $ Vϑ≈ uŠÏ% Ä¨$̈Ζ=Ïj9 t� öκ¤¶9 $#uρ tΠ# t� ys ø9 $# y“ ô‰oλ ù; $#uρ y‰ Í× ¯≈ n=s)ø9 $# uρ 4 
         ] ٩٧: املائدة [   )

فكيف إذاً يفترون على .. لَ بيت وضع للناس أو) والكعبة ( أال يشمل ذلك كونه .. 
  ..  اهللا تعاىل ويقولون ما يقولون ؟ 

�ÏMø (ويفترون أيضاً بأنَّ عبارة ..  t7ø9 $# È,ŠÏF yèø9 مل يوصف ا بيت اهللا هي األخرى  ) #$
  ..تعاىل إالَّ بعد نزول الرسالة اخلامتة 
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ÏM ( كم مليار سنة ضوئية حيتاج هؤالء ليفهموا أنَّ..  ø� t7 ø9 $# È,ŠÏFyè ø9 حيمل صفةَ العتق  ) #$

ملن يدخلُه منذ أن وضعه اهللا تعاىل للناس ، وليس فقط بعد الرسالة اخلامتة ، والنص التايل 
  ..حيمل برهاناً لكلِّ من ميلك ولو ذرة من وعي 

) ¨βÎ) tΑ ¨ρr& ;M øŠt/ yìÅÊ ãρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 “Ï%©# s9 sπ©3 t6Î/ %Z.u‘$t7 ãΒ “Y‰ èδ uρ tÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠÏù 7M≈ tƒ# u 

×M≈ uΖ Éi� t/ ãΠ$ s)̈Β zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ( tΒ uρ … ã& s# yzyŠ tβ%x. $YΨ ÏΒ# u 3 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# �k Ïm ÏM ø� t7 ø9$# Ç tΒ tí$sÜ tGó™ $# 

Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 tΒuρ t� xÿ x. ¨βÎ* sù ©! $# ; Í_xî Ç tã tÏϑn=≈ yèø9    ] ٩٧ – ٩٦: آل عمران [   ) #$
ÏM (عبارة : إذاً يكذبون على اهللا تعاىل ويقولون  فكيف..  ø� t7 ø9$# È,ŠÏF yèø9 مل يوصف  ) #$

  ..ا بيت اهللا تعاىل إالَّ بعد نزول الرسالة اخلامتة 
M (أما عن اسم ..  øŠt7ø9 $# ÏÍ‘θßϑ÷è yϑø9$# (  يتجلّى سقوطهم إضافةً جلهلهم ، ف، وعن مكانه

البيت  : فيقولون.. تارخيية اليت حولوها إىل أصنام الفكري الناتج عن عبادة الروايات ال
  ..املعمور ليس يف األرض ، إنما هو اسم لكعبة أهل السماء وليس امساً للمسجد احلرام 

  ..يرد هذا االسم يف قوله تعاىل .. 
) Í‘θ’Ü9$# uρ ∩⊇∪ 5=≈ tFÏ. uρ 9‘θäÜ ó¡̈Β ∩⊄∪ ’ Îû 5e−u‘ 9‘θà±Ψ ¨Β ∩⊂∪ ÏM øŠt7 ø9$# uρ Í‘θßϑ÷èyϑø9 $# ∩⊆∪ É#ø) ¡¡9 $# uρ 

Æíθèùö� yϑø9 $# ∩∈∪ Ì� óst7 ø9 $#uρ Í‘θàf ó¡pRùQ $# ∩∉∪ ¨βÎ) z># x‹ tã y7 În/ u‘ ÓìÏ%≡uθ s9 ∩∠∪ $̈Β …çµ s9  ÏΒ 8ìÏù# yŠ (   ] الطور
 :٨ – ١ [     

فأين هو الدليل على أنَّ هذا االسم هو ملكان يف السماء وليس على األرض ، وأين .. 
العقل عندهم  مشكلةُ هؤالء أنَّ تطليق.. عمره وليس البشر الدليل أنَّ املالئكة هي من ت

ليحافظوا على جهلهم ، ولذلك حصنوا جهلهم بروايات تارخيية  ضرورةٌ ال بد منها
.. ظلماً وعدواناً ، وجعلوا منها منهجاً بديالً عن كتابِ اهللا تعاىل  rقوها على النيب لفَّ

  ..هذا هو جوهر املشكلة عند هؤالء 
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قلّةُ األدب صفةٌ هلؤالء ال تنفك أبداً عن صفة اجلهل ، فهؤالء اجلهلة ال يسرهم أن . .

: ينفرد القرآن الكرمي بكونه هو وفقط هو قول اهللا تعاىل ، لذلك نراهم يهذون فيقولون 

≈zΝ (العبارة  n=Ÿ2 «! #ãβ (، وهذا يساوي القيمة العددية لكلمة )  ٢٩( قيمتها  ) #$ u ö� à)ø9 $# 

!tΑ$s% ª (، ويساوي القيمة العددية للعبارة  ) ال ، وينطلقون من هذا إىل أنه ملاذا  ) #$
ويتحدثون بكلمات بذيئة تنضح ما يف .. جنعل قولَ اهللا تعاىل هو عني كالمِ اهللا تعاىل 

  ..أنفسهم سفاهة وسخف 
≈zΝ (، العبارة القرآنية  الصنميونأيها : وأرد فأقول  n=Ÿ2 «! ( يمتها العددية هي ق ) #$

كم ..  الصنميونأيها ..  ٢٨=  ) »!$# 2Ÿ=n≈Νz (.. كما ذون )  ٢٩( وليس )  ٢٨
مليار سنة ضوئية حتتاجوا لتدركوا أنَّ الكالم ال ميكن أن يكون هو ذاته القول ، ألنه ال 

ن لتدركوا وئية حتتاجوكم مليار سنة ض الصنميونأيها .. ترادف يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..ية الكرمية التالية اليت يجمع فيها الكالم مع القول دالالت اآل
) Hξx. 4 $ yγ̄Ρ Î) îπ yϑÎ=x. uθ èδ $ yγè=Í← !$s% ( ÏΒuρ Ν ÎγÍ← !# u‘uρ îˆ y—ö� t/ 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ (  ]١٠٠: املؤمنون [    

كتيب .. م اهللا تعاىل مىت قلت أنا بأنَّ الكتب األخرى ليست كال..  الصنميونأيها .. 
وبني أيدي الناس  يف دور النشر ،مطبوعة موجودة وبراجمي موجودة ، وكلّها على النت و

  ..؟ الذي ال يزيدكم إالَّ ذالً فلماذا الكذب والسقوط الفكري  ،
قول اهللا تعاىل ، ليس هو  [[: قمةُ السخف واجلهل نراها باالفتراء علي بأنين قلت و.. 

نهم ال أنَّ هؤالء مل يفهموا ما قلت ، ولكن املشكلة أ، وعلى ما يبدو  ]] تعاىل كالم اهللا
: كلُّ الكتب السماوية هي كالم اهللا تعاىل ، مبعىن : مل نقل أ.. ميلكون إمكانية الفهم 

القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل ، : معاين وأحكام ودالالت من عند اهللا تعاىل ، وقلنا 
ز بولكنة من عند أه يتميلُ اهللا تعاىل ، مبعىن هو وفقط هو صياغة لغويه هو وفقط هو قون
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.. اهللا تعاىل ، ولذلك هو وفقط هو من يتحدى اهللا تعاىل البشر أن يأتوا بنص من مثله 

  .. !!!فهل كالمنا هذا يفهم منه أنَّ قولَ اهللا تعاىل ليس هو كالم اهللا تعاىل ؟
نهم مل يفهموا آليةَ أته يف فورة احلقد والكره لكتابِ اهللا تعاىل عند بعضهم وما رأي.. 

العد اليت اتبعناها ، فيعرضون قيماً عدديةً لنصوصٍ قرآنية بشكلٍ غري سليم ، فهم مل 
يدركوا بعد أنَّ األلف اخلنجرية ال حتسب حرفاً يف هذه النظرية ، وبالتايل ال حتسب 

ة قيمتها العددي..  
، فمعيار فهم كتابِ اهللا تعاىل هو تارخيية ال أيته هو دفاع مستميت عن أصنامهموما ر

ما .. قول فالن ، وتفسري عالّن ، أما األدلّة اليت حيملُها كتاب اهللا تعاىل فال تعنيهم بشيء 
جن جنوم هو نسف مسألة الناسخ واملنسوخ من أساسها ، ونسف كثريٍ من ثوابت 

  ..أصنامهم اليت جياهدون يف سبيلها 
� ( كلمةُجن جنوم عندما قلنا ..  rOöθ s3ø9 ، ففي صفَةٌ من صفات القرآن الكرمي  ) #$

، وبالتايل فالقول بأنَّ ار اجلنة أتراثهم الذي حولوه إىل صنم ، هذه الكلمة تعين راً من 
� ( كلمةَ rOöθ s3ø9 فهرعوا يفترون ، نسف أصنامهم رآن الكرمي صفَةٌ من صفات الق هي ) #$

  ..على كتابِ اهللا تعاىل وعلينا انتصاراً ألصنامهم 
صنام التاريخ ليدركوا أنَّ هذه اآليةَ الكرمية واليت أكم مليار سنة ضوئية حيتاج عابدو 

 النيب ختاطبr  ، خماطَبٍ بكتابِ اهللا تعاىل وكم مليار.. ختاطب من بعده كلَّ إنسان 
≈�š (كلمة  سنة ضوئية حيتاج هؤالء ليدركوا أنَّ oΨ ø‹ sÜ ôã r& (  وبصيغة الفعل املاضي اليت

ا ، حتمل داللةَ مقد تردها املرادة  مةنقرؤهنتيجت إهلي رآليتني ا يف أم) Èe≅ |Ásù y7 În/ t� Ï9 ö� ptùΥ$# uρ 

∩⊄∪ �χÎ) š� t∞ÏΡ$x© uθ èδ ç� tIö/ F{$# (  ة.. ؟حيتاج عابدو أصنامِ التاريخ  وكم مليار سنة ضوئي

$! ( يف كلِّ زمان ومكان لمخاطَبل اهللا تعاىل يقول لكي يدركوا أنَّ ¯ΡÎ) š�≈ oΨ ø‹ sÜôã r& ( ، 
وهذا يقتضي أنَّ كتاب اهللا تعاىل  ..ما يكيد مبغضك ) صيغة املاضي ب( أعطيتك : أي 
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� (هو املعين األول بكلمة  rOöθ s3ø9 حامل كتاب اهللا تعاىل يف كلِّ فالكافرون يبغضون  ، ) #$

  .. زمان ومكان 
نرد  ضني ، فهؤالء الذينال خيتلف مع أولئك املبغ وشأننا مع عابدي أصنام التاريخ.. 

انتصاراً عليهم دفاعاً عن كتابِ اهللا تعاىل ، وتفنيداً ألكاذيبِهم وافتراءاتهم اليت يقومون ا 
Ρ̄$! (ملخاطَب بقوله تعاىل مثلنا معهم هو ذاته مثل األصنامهم ،  Î) š�≈ oΨ ø‹sÜ ôã r& t� rOöθ s3ø9 $# (  ،

��χÎ) š ( : بقوله تعاىلاملُبغض املعين معنا هو ذاته مثل ومثلهم  t∞ÏΡ$x© uθ èδ ç� tIö/ F{$# ( .. 
  ..ي دليلٍ أو برهان أفمن ال تعنيه املعادالت التالية ، ال يعنيه 

) !$ ¯Ρ Î) š�≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t� rO öθ s3 ø9 $# ∩⊇∪ Èe≅ |Á sù y7 În/ t� Ï9 ö� pt ùΥ $# uρ ∩⊄∪ �χ Î) š� t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç� tI ö/ F{ $# (  = 
١٦×  ١٩=  ٣٠٤   

) )ÎΡ$̄! &rãôÜs‹øΨo≈�š #$9ø3sθöOr�t ( = ٦×  ١٩=  ١١٤  

) #$9ø)à�öu#βã (  =٢٩ ،، ) #$9�”ρyß (  =٣٤ ،، ) #$9ø3sθöOr� (  =٥١   
٦×  ١٩=  ١١٤=  ٥١+  ٣٤+  ٢٩   

معتربين هذه الروايات أمحد على أنَّ الكوثر هو ر يف اجلنة ،  يستشهدون مبسند.. 
 ةً على كتابِ اهللا تعاىل ، وذلك يف الوقتالذي يقرؤون فيه الرواية التالية يف مسند حج

  ..ذاته أمحد 
  :حسب ترقيم العاملية  )٢٠٢٤٥(مسند أمحد 

دكَابٍ حنِ أَشنِ بيسالْح نب دمحثَنِي مدا أَبِي حثَندنٍ حعنِ مةَ بديبأَبِي ع نب دمحا مثَن
كَـانَ عبـد اللَّـه يحـك      عنِ الْأَعمشِ عن أَبِي إِسحاق عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد قَالَ
قَالَ الْـأَعمش   اللَّه تبارك وتعالَى الْمعوذَتينِ من مصاحفه ويقُولُ إِنهما لَيستا من كتابِ
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زِر نع ماصا عثَندحو   ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا رمهنا عأَلْنبٍ قَالَ سنِ كَعب يأُب نع

ي فَقُلْتيلَ لقَالَ فَق لَّمسو  
ضوح الشمس وسط النهار يستشهدون على دالالت كتابِ اهللا تعاىل الواضحة و

  ..مبسند أمحد الذي فيه الرواية 
  : حسب ترقيم العاملية)  ٢٥١١٢( مسند أمحد 

حدثَنا يعقُوب قَالَ حدثَنا أَبِي عن ابنِ إسحاق قَالَ حدثَنِي عبد اللَّه بن أَبِي بكْرِ بـنِ  
مع نمٍ عزنِ حرو بمنِ عب دمحنِممحالر دبع تةَ بنر   لَّى اللَّـهص بِيجِ النوةَ زشائع نع

 تحت قَةري وف تراً فَكَانشالْكَبِريِ ع اتعضرمِ وجةُ الرآي زِلَتأُن لَقَد قَالَت لَّمسو هلَيع
ى اللَّه علَيه وسلَّم تشاغَلْنا بِأَمرِه ودخلَـت  سرِيرٍ في بيتي فَلَما اشتكَى رسولُ اللَّه صلَّ

   دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها
  ..وعن املثال .. 
) Œè‘hÍƒ−πs Βtô myϑy=ùΨo$ Βtìy Ρçθy? 4 )ÎΡµ̄ç… .x%χš ãt6ö‰Y# ©x3äθ‘Y# (  ] ٢٢٣=  ] ٣: اإلسراء  

) ρu_yèy=ùΖu$ Œè‘hÍƒ−Gtµç… φè/ç #$9ø7t$%Ït (  ] ١٣٨=  ] ٧٧: الصافات  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٣٨+  ٢٢٣  

موسى عليه السالم من ذُرية أبناٍء نوحٍ عليه السالم الذين والذي استنبطنا منه أنَّ 
راحوا ينعقون مبا ال يدركون ،  ..أنجبهم قبل الطُّوفان ، والذين حملُوا معه يف السفينة 

  ..وذهبوا إىل اآلية الكرمية 
) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& zƒÏ%©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# ΝÍκ ö� n=tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# ÏΒ Ïπ−ƒ Íh‘èŒ tΠ yŠ# u ô£ϑÏΒ uρ $ oΨù= yϑym yì tΒ 8yθçΡ 

ÏΒuρ Ïπ−ƒ Íh‘èŒ tΛÏδ≡ t�ö/ Î) Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) uρ ô£ϑÏΒuρ $ uΖ÷ƒ y‰ yδ !$ oΨø‹ u; tGô_ $#uρ 4 # sŒÎ) 4’ n?÷Gè? ÷Λ Ïι ø‹n= tæ àM≈ tƒ# u Ç≈ uΗ÷q §�9$# (#ρ”� yz 

# Y‰£∨ ß™ $|‹ Å3ç/ uρ ) (   ] ٥٨: مرمي [     
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$ ô£ϑÏΒuρ (: وجاءوا بالعبارة  oΨ ù=yϑym yìtΒ 8yθçΡ ( ،  وقالوا قيمتها العددية )١٠٢  ( ،

ÏΒ (ومجعوها مع العبارة التالية هلا مباشرة  uρ Ïπ −ƒÍh‘èŒ tΛÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) uρ (  اليت قالوا قيمتها ،
، وهذا ليس من  ٣٢٥=  ١١٤+  ١٠٢: ، وقالوا اموع هو )  ١١٤( العددية 

هذا ما قالوه ، ونصهم موجود .. ، وبالتايل فكالمنا ليس صحيحاً  ١٩مضاعفات العدد 
  ..ما يستحق القراءة فيه ومطبوع يف كتاب يزعمون أنهم يعرضون 

أن تكون صحيحة  ، ٣٢٥=  ١١٤+  ١٠٢ : يف البداية كيف من املمكن للمعادلة.. 
املهزلة األخرى .. لكربى أن واضع هذه املعادلة يزعم أنه مهندس والطامة ا.. كيف ؟  ..

ô£ϑÏΒuρ $oΨ (أنَّ العبارة القرآنية  ù= yϑym yì tΒ 8yθçΡ (  قيمتها العددية ليست )كما )  ١٠٢
ومهزلةٌ .. ، وبإمكان أي إنسان أن يتأكَّد من ذلك )  ٨٦( زعموا ، قيمتها العددية هي 

ÏΒuρ Ïπ−ƒ (قرآنية أُخرى أنَّ العبارة ال Íh‘èŒ tΛÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) uρ (  ةليست قيمتها العددي )١١٤ 
  ) .. ١٢٣( كما زعموا ، قيمتها العددية هي ) 

هم يقولون هاتان عبارتان متكاملتان ، وبالتايل حسب النظرية ال بد أن تتكامال بالقيم 
وهاتان العبارتان متكاملتان بالقيم  يف هذه النقطة صدقتم ،: وحنن نقول .. العددية 

  ..العددية ، يف مسألة كاملة أُخرى غري اليت عرضناها 
) ρuΒÏϑ£ô myϑy=ùΨo$ Βtìy Ρçθy8 (  =٨٦  

) ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−πÏ )Î/ö�t≡δÏΛt ρu)Î ó�uℜÏƒ≅Ÿ (  =١٢٣  
١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ١٢٣+  ٨٦  

 ..اهم أن يته ، عظوا من هذا املثال الذي اختاروه هم أنا احتدن حىت اآل –ومل أذكر– 
í ( : احتداهم ألنين أعلم أنَّ اهللا تعاىل صادق بقوله.. يف كتيب أو براجمي  !# uθ y™uρ öΝ Íκ ö� n=tã 

öΝ ßγs? ö‘x‹Ρ r&u ôΘ r& óΟ s9 öΝ èδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ (   ] ١٠: يس [ ..   
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مون الضالل احلسايب يتخبطون فيأتون بنصوصٍ يتوهاهلبوط الفكري وويف ذات .. 

أنها متكاملة ، وحيسبون قيمها العددية بشكل خاطئ ، ليصلوا إىل نتائج ال عالقة هلا إالَّ 
  ..بأهوائهم اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 

  ..لة الكاملة التالية اليت عرضناها يف كتابنا أوعن املس.. 
) ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š ( (  ] ١٣٨=  ] ٢٧: الكهف  
) #$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ∅š #$9ø3ÅGt≈=É (  ] ١٠٨=  ] ٤٥: العنكبوت  
) ρu&rβ÷ &r?ø=èθu#( #$9ø)à�öu#βt ( (  ] ٥٨=  ] ٩٢: النمل  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٥٨+  ١٠٨+  ١٣٨  
tG$< (ن املمكن لكلمة هل م: يف هذه املعادلة قلنا ..  Å2 (  يف هذه املعادلة أن

قالوا عن هذا .. تحذف كما هو احلال يف معظم ورود هذه الكلمة يف كتاب اهللا تعاىل 
≈= (لو حذفنا األلف من هذه الكلمة وأضفناه إىل كلمة : القول  tGÅ3 ø9$# (  يف ذات املعادلة

ة إدراكهم ، فما عنيناه أنَّ معظم ورود نا ال ألومهم على قلّأ..  !!!!!!! ال ختتل املعادلة
هذه الكلمة هو دون حرف األلف بني حريف التاء والباء ، ومل نقصد إضافة هذا احلرف 

أنا ألومهم ، أنا ال ألومهم على قلّة إدراكهم .. يف املعادلة ذاا ذاته إىل الكلمة اُألخرى 
، فحينما جيتمع الغباء واجلهل والسفاهة  معنا أوالً ، وبعد ذلكعلى قلّة أدم مع اهللا تعاىل 

  ..مع قلّة األدب ، ال يبقى للفكر ساحة يتحرك ا 
 ( : ويتجلّى السخف والغباء مرةً أُخرى يف ردهم على قولنا عن العبارة القرآنية.. 

š� tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Çtã Çyρ”�9$# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì� øΒr& ’ În1u‘ (   ] ها تعين  ] ٨٥ :اإلسراءالروح ، بأن

$ (هذه العبارة تتكامل مع العبارة : يث قالوا ح.. القرآين  tΒuρ tβ%x. ª! $# öΝ ä3yè Î=ôÜãŠÏ9 ’ n? tã 

É= ø‹ tóø9 yì (، وتتكامل أيضاً مع العبارة القرآنية  ] ١٧٩: آل عمران [   ) #$ n=©Ûr& |= ø‹ tóø9 $# ÏΘr& 
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x‹ sƒªB $# y‰Ζ Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# # Y‰ôγ tã (  ]  واحدة ، ..  ] ٧٨: مرمي ومجعوا العبارات الثالث يف مسألة

ãΝ (العبارة القرآنية : وليؤكّدوا أوهامهم قالوا .. ليثبتوا أنَّ الروح هو الغيب  Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# 

ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (  ة هي١٩=  ٢٢٨: هي مسألة كاملة ألنَّ قيمتها العددي 
 ×١٢ ..  

≅ö (اهللا تعاىل حينما يقول لنا  .. è% @≅à2 ã≅ yϑ÷ètƒ 4’ n? tã  ÏµÏF n=Ï.$x© öΝ ä3š/ t� sù ãΝ n=÷æ r& ô yϑÎ/ uθ èδ 

3“y‰ ÷δ r& Wξ‹ Î6 y™ (   ] ني  ، ] ٨٤: اإلسراءلنا حقيقةَ عمل هؤالء الصنمي نما يبيفلو .. إن

$ (كانت عندهم ذرةُ حبث عن احلقيقة ملا اجتزؤوا العبارة  tΒuρ tβ% x. ª! $# öΝä3 yèÎ=ôÜ ãŠÏ9 ’ n?tã 

É= ø‹ tóø9 ≈Å3£ (، من سياقها وألخذوا العبارة التالية هلا مباشرة  ) #$ s9 uρ ©! $# É< tGøgs† ÏΒ Ï& Î#ß™ •‘ 

tΒ â!$ t±o„ ( ( .... .احلقيقة ملعرفة ةُ إرادةملا اجتزؤوا اآليةَ الكرمية  ، ولو كانت عندهم ذر

) ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξ sù ã� Îγ ôàãƒ 4’ n?tã ÿÏµ Î7øŠxî # ´‰ tnr& (  وألخذوا معها اآليتني التاليتني ، من سياقها

�ω (: مباشرةً ، ألنهما ال تنفكان يف الدالالت عنها  Î) ÇtΒ 4|Ó s?ö‘$# ÏΒ 5Αθß™§‘ … çµ̄Ρ Î*sù à7 è=ó¡o„ 

.ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒuρ  ÏµÏÿ ù=yz #Y‰ |¹u‘ ∩⊄∠∪ zΟ n=÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰ s% (#θäó n=ö/r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝÍκ Íh5u‘ xÞ%tnr& uρ $ yϑÎ/ 

öΝ Íκö‰ y‰ s9 4|Âôm r& uρ ¨≅ ä. > óx« #OŠ y‰tã ( ..  
وال عالقة  هذان النصان دون اجتزاء يتكامالن كدالالت يف تصوير مسألة الغيب ،.. 

وهذا التكامل الذي نراه يف الدالالت  ..لذلك مبسالة الروح ، ال من قريب وال من بعيد 
  ..مالً بالقيم العددية ينعكس تكا
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   ) ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ÿξsù ã� Îγôà ãƒ 4’ n? tã ÿÏµÎ7 øŠxî # ´‰ tnr& ∩⊄∉∪ �ωÎ) Ç tΒ 4 |Ós? ö‘$# ÏΒ 5Αθß™ §‘ … çµ̄Ρ Î*sù 

à7 è=ó¡o„ .ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒuρ  ÏµÏÿ ù=yz # Y‰|¹ u‘ ∩⊄∠∪ zΟ n=÷èu‹ Ïj9 βr& ô‰ s% (#θäó n=ö/r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝ ÍκÍh5 u‘ xÞ% tn r&uρ 

/Îϑy$ 9s‰y‰öκÍΝö ρu&rmôÂ|4 .ä≅ ̈«xó> ãt‰yŠO# (  ] ٩٣٨=  ] ٢٨ – ٢٦: اجلن  

 ) $ tΒuρ tβ% x. ª! $# öΝä3 yèÎ=ôÜ ãŠÏ9 ’ n?tã É= ø‹ tóø9 $# £Å3≈ s9 uρ ©! $# É< tGøgs† ÏΒ Ï& Î# ß™•‘  tΒ â!$ t± o„ ( (   ] آل

  ٣١٦=  ] ١٧٩: عمران 

٦٦×  ١٩=  ١٢٥٤=  ٩٣٨+  ٣١٦  
ذرةُ روحٍ وإميان بكتابِ اهللا تعاىل خلروا ساجدين أمام التناظر ما  لو كانت عندهم.. 

  ..بني العبارتني القرآنيتني املتتاليتني يف هذه املعادلة 
) ρuΒt$ .x%βt #$!ª 9ÏŠãÜô=Îèy3äΝö ãt?n’ #$9øót‹ø=É (  =١٥٨  

) ρu9s≈3Å£ #$!© †sgøGt<É ΒÏ ‘•™ß#Î&Ï Βt „o±t$!â ( (  =١٥٨  

yì (اآليةُ الكرمية أما ..  n=©Û r& |= ø‹ tóø9 $# ÏΘr& x‹ sƒ ªB$# y‰Ζ Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# # Y‰ ôγtã (   ] ٧٨: مرمي [  ،
وعن توليف  ،وإقحامها يف هذه املعادلة ناتج عن جهل فهي ضمن سياقٍ قرآينٍّ آخر ، 
  .. ابِ اهللا تعاىل انتصاراً ألصنامِ التاريخخبيث ، يهدف إلنكارِ إعجازِ كت

×  ١٩=  ٢٢٨ =  ) ́#‰ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt (املعادلة  وكون.. 
هي مسألة كاملة ، ال يعين أنَّ الروح هو الغيب ، هذا امسه هذيان ، أين هي العالقة  ١٢

ماذا .. لكن .. يف الدالالت واملعاين بني مسأليت الروح والغيب يف كتاب اهللا تعاىل ؟ 
ال بد له من االفتراء على اآلخرين ، وهذا عني ما نراه يف رد .. املفلس فكرياً ؟ سيفعل 

  ..عابدي أصنام التاريخ على كتاب املعجزة الكربى 
 جوهر عبادتهم ألصنامهم التارخيية على حساب احلق الذي حيملُه منهج اهللا تعاىل ، ..

فالباء والتاء  ، بني رسم كثري من احلروفوال أحد يستطيع التفريق : نراه يتجلّى بقوهلم 
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ويقومون بتقدمي الرسم القرآين األول غري املنقّط .. والياء والنون والثاء كلّها رسم واحد 

وغري املشكَّل ليستدلّوا بذلك على أنَّ األمر يف كتابِ اهللا تعاىل ليس دقيقاً ، فاألمر عندهم 
وبناًء على ترهام هذه ، يقولون كيف لعدنان الرفاعي  فيه تيه ال يستطيع أحد اجلزم به ،

يةً متيزه عن غريه أن ينطلق من التمييز بني احلروف املرسومة ليعطي كلَّ حرف قيمةً عدد
من احلروف ، يف الوقت الذي ال نرى فيه هذا التمييز يف املصحف األول غري املنقَّط وغري 

  ..املشكّل 
  : يقةُ ما يف نفوسهم بينها اهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرمي بقوله حق: وأنا هنا أقول .. 
) ô‰s% ãΝn=÷è tΡ …çµ ¯ΡÎ) y7 çΡ â“ós u‹ s9 “Ï%©!$# tβθä9θà) tƒ ( öΝ åκ̈ΞÎ* sù Ÿω š� tΡθç/ Éj‹ s3ãƒ £ Å3≈ s9 uρ tÏΗÍ>≈ ©à9 $# 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# tβρß‰ ys øgs† (   ] ٣٣: األنعام [       
وكالمهم هذا خيجل من قوله الكافرون اهللا تعاىل ،  املشكلة بينهم وبني كتابِ.. 

بكتابِ اهللا تعاىل ، فهل القرآن الكرمي الذي بني أيدينا غري صحيح ومتَّ فيه التيه بني 
النظرية اإلعجازية .. هذا ما يؤدي إليه قوهلم .. حروف الباء والتاء والنون والثاء والياء ؟ 

العثماين املوجود بني أيدينا ، وهذا املصحف الكرمي  اليت عملت ا مبنية على الرسم
احلروف ، وحنن نؤمن أنه مل يحرف فيه حرف هذه املوجود بني أيدينا يتم فيه التمييز بني 

فهل هم ال يؤمنون باملصحف الكرمي .. من كتابِ اهللا تعاىل ، وبناًء على ذلك كان العمل 
لدرجة بلغت م فورة احلقد على كتابِ اهللا تعاىل إىل هذه ا.. املوجود بني أيدينا ؟ 

  ..انتصاراً ألصنامهم ؟ 
$ (βÎ¨ (:  هل يؤمنون بقوله تعاىل..  uΖøŠ n=tã … çµyè ÷Ηsd …çµ tΡ#u ö� è%uρ (   ] حيث ،  ] ١٧: القيامة

… (كلمة  çµyè ÷Ηsd ( ن مجعةرسم احلروف  تبية اإلعجازينيت النظريأم أنَّ.. ؟  ، اليت عليها ب 
  ..دىن من دالالت كتابِ اهللا تعاىل روايات التاريخ أعمتهم عن إدراك احلد األ
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ضافات الحقة من تنقيط ما متّ وضعه من إ مىت يفهم عابدو أصنامِ التاريخ أنَّ.. 

عت ملساعدة القارئ يف قراءة مل تعط هوية جديدة للحروف ، إنما وضوتشكيلٍ ، 
أصالً يف كتاب اهللا تعاىل ، وهذه اهلوية ليست مستمدة من  حروف هلا هويتها املوجودة

واجليل األول كان يعلم هذه اهلوية دون .. جمرد شكل احلرف يف املصحف األول 
  ..يف قراءته ) زمناً ( اإلضافات الالحقة ، اليت وضعت فقط ملساعدة القارئ الالحق 

الوحيد  ول للكلمات القرآنية ليس املعيارالشكل األلقد بينت مبا فيه الكفاية أنَّ .. 
عابدو أصنام التاريخ .. بينت ذلك مبا فيه الكفاية ، ولكن .. أبداً .. الذي اعتمدت عليه 

tÏ%©!$# ôM ( :يتمثّلون بنسبة مائة باملائة املعنيني بقوله تعاىل  tΡ%x. öΝ åκß] ã‹ ôã r& ’ Îû > !$sÜ Ïî tã 

ŒÏ.ø�Ì“ ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ (   ] ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠١: الكهف  ..
القرآن الذي بني أيدينا اآلن مزاته وحركاته وتنقيطه وألفاته اخلنجرية وغري ذلك من 

لتسهيل القراءة ، هي حمتواة أصالً ضمن املعايري ) على الشكل فقط ( إضافات وضعت 
ضافات ، وحنن عدنا إىل املصحف األول كمعيار ، األوىل ، تلك املعايري الثابتة قبل هذه اإل

اعتبار احلرف حرفاً للهمزة .. ولذلك .. شكل الكلمة فيه هو معيار من جمموعة معايري 
وغريها ، متّ بناًء على هذه املعايري جمتمعة ، وليس فقط بناء على معيار شكل الكلمة ، وإالّ 

واحداً ، والعتربنا اجليم واحلاء واخلاء حرفاً واحداً العتربنا الباء والنون والتاء والثاء حرفاً 
ل ........  ووكلُّ ذلك متّ عن علم تام بشكل املصحف األو..  

MΡ| (هل ال يوجد عندهم فارق بني كلمة : وأعود فأقول ..  r& (  وبني كلمة) |MΡ r& u 

≈z (وهل ال يوجد عندهم فارق بني كلمة ..  ) t↔ø9 ≈z (وبني كلمة  ) #$ t↔ø9 !# u (  .. وهل

$ (ال يوجد عندهم فارق بني كلمة  tΒ ( كلمة  وبني :) [ !$ tΒ (  .. وهل ال يوجد عندهم



     ٩٥                  

$ (فارق بني كلمة  uΖ Î/ (  وبني كلمة) [!$ oΨ Î/ (  وهل ال يوجد عندهم فارق بني كلمة .. ؟

) $ tã yŠ (  وبني كلمة) [â !%tæßŠ (  ؟..  
 ..مناها يف عدم اعتبار وإضافة لألدلّة الدامغة واملستمدة من كتاب اهللا تعاىل واليت قد

#tΠyŠ ( :اهلمزة حرفاً يف الكلمات  u ( ،  ) t� yz# u 4 ( ، ) ztΒ# u (  ويف اعتبارها حرفاً يف ،

] ( : الكلمات  !$ tΒ ( ، ) [ !$ tã ßŠ ( ، ) Ï!$ |¡ÎΣ ( .....  مناهاإضافة لكلِّ األدلّة اليت قد ...
ة هلا ما بني هاتني احلالتني ، واالنتماء إىل اجلذر اللغوي للكلمة اليت هل القيمة الداللي

تنتمي إليها ، وحركتها يف أمكنة أُخرى حني إضافة حروف هلذه الكلمات ، وحىت يف 
: بالتأكيد ودون أدىن شك ، اإلجابة هي .. هل هي ذاا بني هاتني احلالتني ؟ .. اللفظ 

!!! .. حممول بكتاب اهللا تعاىل العتبارها حالة واحدة ؟فهل يوجد أساس منطقي ... ال 
  ..ال : بالتأكيد ودون أدىن شك ، اإلجابة هي 

، هناك عدة معايري منها شكل الكلمة ، ومل أقل إنّ شكل الكلمة  وملراتلقد قلت .. 
  ..هو املعيار األول واألخري ، وإالّ ملا كنا سنميز بني الكثري من احلروف كما بينا 

وكنت قد بينت أنَّ سورة نوح هي املعيار القرآين لآللية السليمة يف حساب احلرف 
حرفاً مرسوماً )  ٩٥٠( املرسوم حرفاً يف كتاب اهللا تعاىل ، ورأينا كيف أنها تتكون من 

دون زيادة أو نقصان ، وذلك مبا يوافق املدة اليت بينها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن مدة 
  ..ث نوح عليه السالم لب

سورة نوح وحدها من أكرب األدلّة على سالمة منهج اعتبار احلرف حرفاً يف كتاب .. 
لو مل يكن هذا املنهج سليماً مائة باملائة ملا .. اهللا تعاىل ، فضالً عن كوا معياراً يف ذلك 

إلعجازية اليت وجدت آالف األمثلة اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ألي بعد من األبعاد ا
  ..عرضناها ، واليت مجيعها ودون أي استثناء مبنية على هذه اآللية 
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هناك عدة معايري متّ االعتماد عليها يف آلية اعتبار احلروف املرسومة يف كتاب .. إذاً .. 

اهللا تعاىل ، وليس فقط شكل رسم الكلمة ، منها اهلوية اخلاصة للحرف كقيمة داللية 
 ا إىل جذره اللغوي ، ومنها حركة احلرف حني وجوده يف الكلمات اُألخرى ينتمي

، ومنها اهلوية ) كما بينا ( حني إضافة حروف أخرى جلسم الكلمة ولتغير شكلها 
فاملسألة ليست بالتسطيح  .....اخلاصة له يف القيمة الداللية الضرورية لوجوده الكلمة 

أصالً  اريخ انتصاراً لبعض الروايات التارخيية ، واملتشكِّكونأصنام الت ابدوعالذي ينظر منه 
  ..يف كون الرسم القرآين من عند اهللا تعاىل 

إنَّ كالمنا عن آلية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً وعن آلية تكوين .. فوق كلِّ ذلك .. 
يف كلِّ األبعاد  األجبدية ، هو املعيار الذي اخترناه ، وبيناه بشكلٍ جلي ، ومتّ العمل به

القضية .. أي إنسان يستطيع أن خيتار أي معيار : وقد قلت .. اإلعجازية دون أي استثناء 
  ..تتعلَّق بالنتائج اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل هلذا املعيار 

وكلُّ ذلك ليس معجزةً ، إنما هو معيار وفقين اهللا تعاىل إليه للدخول إىل املعجزة اليت 
.. من يريد أن ينتقد نقداً بناًء هادفاً ملعرفة احلقيقة ، فمن حقّه ذلك .. ولكن ..  رأيناها
  :عليه أن ينظر يف األمور التالية .. ولكن 

هل متَّ خرق هذا املعيار ولو مرة واحدة ، يف أي بعد من األبعاد اإلعجازية اليت متَّ 
إما إذا متّ .. تهم ما حيلوا له من اتهام إن متَّ ذلك فمن حقّه أن يتكلّم وأن ي.. عرضها ؟ 

حني ذلك .. اعتبار هذا املعيار يف كامل نصوص كتاب اهللا تعاىل ودون أي استثناء 
هذا : ألنين أقول .. فكالمه ليس موجهاً الختيارنا ، إنما هو إساءة لكتاب اهللا تعاىل 

العددية ، وبالتايل فالنقد يكون  املعيار هو مدخل للمعجزة العددية ، وليس هو املعجزة
للنتائج املترتبة عليه ، مبا حتمل من أدلّة وبراهني دامغة تثبت للقاصي والداين مصداقية هذه 
املعايري ، إضافة إىل مصداقية محل كتاب اهللا تعاىل لألبعاد اإلعجازية اليت متَّ حساا وفق 

  ..هذه املعايري 
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م العددية أو جمموع احلروف باملعىن والدالالت وفق البعد هل متّ أي خرق يف تعلّق القي

الذي نعرضه ، يف أي مثال من أي بعد إعجازي قمنا بعرضه سواء يف الربنامج أو يف 
وإالَّ .. إنَّ متّ ذلك فمن حقّه أن يتكلَّم وأن يتهم ما حيلوا له من اتهام .. الكتب ؟ 

فمن ال يرى ربطاً بني جمموع احلروف .. تعاىل  فاإلساءة ليست لنا وإنما لكتاب اهللا
حرفاً ، وبني املدة اليت ذكرها اهللا تعاىل عن لبثه )  ٩٥٠( املرسومة يف سورة نوح وهي 

  ..يف كتابه الكرمي ، فهذه مشكلته هو ، وليست مشكلتنا حنن 
الكتب هل هناك جمموع حروف أو قيمة عددية ألي نص متّ عرضها يف الربنامج أو يف 

، وتبين له أنها ليست صحيحة ، إن كان ذلك فمن حقّه أن يتكلّم وبأعلى صوته ، وأن 
ولكن حينما ال جيد الناقد خطأً واحداً ، فليس من حقّه أن .. يتهم ما حيلوا له من اتهام 

  ..يتكلّم مبا هو خارج املنطق والعلم ، وإالَّ فاملشكلة عنده وليست عندنا 
ف من األمثلة اليت تثبت محل كتاب اهللا تعاىل هلذه األبعاد اإلعجازية هل عشرات اآلال

وهل الربهان النظري آللية اعتبار احلرف املرسوم حرفاً وهو .. ليست كافية يف نظره ؟ 
سورة نوح ، وهل الربهان النظري لألجبدية وهو اآليات اليت رأيناها يف سورة املدثّر ، هل 

حني .. توليفاً وتأويالً خارج ظاهر دالالت كتاب اهللا تعاىل  كلُّ ذلك ال يرى فيه إالّ
  ..ذلك مشكلته ليست معنا ، إنما يف منهج تفكريه ، ويف رؤيته لكتاب اهللا تعاىل 

وعبادم ألصنام التاريخ تتجلّى يف دفاعهم املستميت عن مسألة الناسخ واملنسوخ ، .. 
فهم ال يدافعون عن كتاب اهللا تعاىل .. اءة والشك اليت ال حتمل لكتاب اهللا تعاىل إالَّ اإلس

  ..، هم يدافعون عن أصنامهم التارخيية اليت جيعلوا معياراً لكتاب اهللا تعاىل 
التكامل العددي بني النصوص القرآنية ، والتوازن العددي بينها .. عود فأقول أوهنا .. 

 هلم ، أل، يراه هؤالء هوى العكس ، مبعىن .. نَّ العقل واملنطق عدو ةوحنن مل نقل بنظري :
مل نقل توازن القيم العددية يقتضي توازناً بالدالالت ، أبداً ، حنن نقول توازن املعىن 

تكامل املعىن : والدالالت ينعكس توازناً يف القيم العددية كإشارة رياضية ، وقلنا 
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عندما يذهب .. لذلك .. م العددية والدالالت بني العبارات القرآنية ينعكس تكامالً بالقي

تافه مستهزئ بكتاب اهللا تعاىل ويأيت بعبارات قرآنية ال رابط بينها بالدالالت ، لكن 
جمموع قيمها العددية متكامل ، وينطلق من جهله هذا باتجاه سفاهاته الفكرية ، فهذا 

 ه جاهلٌ بكتاب اهللا تعاىل ، وكاذبيفتري علينا ليس دليالً إالَّ على أن..  
ô * ( ويأتون بالعبارة القرآنية..  yϑsù ãΝn=øß r& £ϑÏΒ z> x‹ Ÿ2 ’ n? tã «!  ] ٣٢: الزمر [   ) #$

tΑ$s% Ν (، وجاؤوا بالعبارة القرآنية )  ١٢٩( وقالوا قيمتها العددية ،  çFö/¤‹ Ÿ2 r& ÉL≈ tƒ$ t↔Î/ 

óΟ s9 uρ (#θäÜ‹ÏtéB $pκ Í5 $ ¸ϑù=Ïã (  ] ة  ، وقالوا  ] ٨٤: النملقيمتها العددي )ومجعوا )  ٢١٣ ،
  ..هذين العددين ليصلوا إىل مسألة كاملة ، يقولون إنها تعين أنه ال يوجد ناسخ ومنسوخ 

 ٢١٣( نَّ القيمة العددية للعبارة الثانية ليست أيف ترهات الصنميني ،  املهزلة األوىل.. 
/tΑ$s% ΝçFö (.. كما زعموا )  ¤‹ Ÿ2r& ÉL≈ tƒ$t↔Î/ óΟ s9 uρ (#θäÜ‹ÏtéB $ pκÍ5 $ ¸ϑù=Ïã (  ] ٨٤: النمل [  =

  ..وبالتايل فكالمهم من أساسه كذب وافتراء ..  ٢١٦
واليت ال  األكرب أنهم يستخدمون هذه العبارات اتزأة من سياقها النصي ، املهزلة.. 

املصورة  مع العبارات عالقة هلا ال من قريب وال من بعيد مبا يذهبون إليه ، يستتخدموا
ولو .. إلثبات كذب ما نذهب إليه ، ملا يتوهمون أنه يؤكِّد مهزلة الناسخ واملنسوخ 

فرضنا جدالً أنَّ حسابام صحيحة ، ولو فرضنا جدالً أنَّ تكامل املعىن والدالالت بني 
أنَّ فلماذا ال تعين هذه العبارات .. العبارات اليت خيتاروا موجود ، لو فرضنا ذلك جدالً 

  ..لة الناسخ واملنسوخ من أساسها هي كذب وافتراء على اهللا تعاىل أمس
، وبأنَّ املعادلة التالية يستشهدون ا على تأكيد مسألة الناسخ واملنسوخ .. مثالً .. 

  ..منكر الناسخ واملنسوخ هو الكذّاب وليس العكس 
) #sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπtƒ# u šχ%x6̈Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n=ôã r& $yϑÎ/ ãΑ Íi” t∴ãƒ (# þθ ä9$s% !$ yϑ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIøÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 

&r.øYs�çδèΟó ωŸ ƒtèô=nϑßθβt (   ] ٣٧٠=   ] ١٠١: النحل  



     ٩٩                  
) (#θãè Î7®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& Νä3 øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ Ÿωuρ (#θãè Î7−F s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 (   ] ٣: األعراف [ 

 =٢٤٦  
) ùsϑyô &rßø=nΟÞ ΒÏϑ£ .x‹¤>z /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« ρu¹|‰y∃t ãt]÷κp$ 3 (   ] ٢٢٠= ]  ١٥٧: األنعام     

٤٤×  ١٩=  ٨٣٦=  ٢٢٠+  ٢٤٦+  ٣٧٠  
اتباعِ بعضِ أحكامِ كتابِ اهللا تعاىل ، حبجة  مأليس الناسخ واملنسوخ هو زعم بعد.. 

اتباع بعضِ األحكام احملمولة  أنه حيظر على املسلم: مبعىن .. أنها نسخت بأحكامٍ أُخرى 
هذا هو الناسخ واملنسوخ املزعوم  ..حبجة أنها منسوخة  ببعض آيات كتابِ اهللا تعاىل ،
  ..دون ذر للرماد يف أعني الناس 

θãè#) (: يف هذه املعادلة اهللا تعاىل يقول  Î7®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Νä3øŠ s9Î) ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ (  ، نَّ أوما نراه

$! ( كلمةَ tΒ (  باعه : مبعىن .. تفيد اإلطالقكلُّ ما أنزله اهللا تعاىل إلينا يأمرنا اهللا تعاىل بات
هناك أحكام منسوخة عليكم : وبالتايل فالكاذب املفتري على اهللا تعاىل هو الذي يقول .. 

 (: اىل أالَّ تتبعوها ، وهذا الكاذب اجلاحد بدالالت كتابِ اهللا تعاىل ، هو املعين بقوله تع
ôyϑ sù ÞΟ n=øß r& £ϑÏΒ z> ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# t∃ y‰|¹ uρ $ pκ ÷] tã 3 (  .. ًالزعم : هذه املعادلة تقول .. إذا

عنها ، ألن يدعو لعدم  هبالناسخ واملنسوخ هو ظلم وتكذيب بآيات اهللا تعاىل وإعراض
تباع كلِّ ما أنزله دون اتباع بعضِ ما أنزل اهللا تعاىل ، يف الوقت الذي يأمر اهللا تعاىل با

  ..استثناء 
نَّ هذه املعادلة تكذِّب منكر الناسخ واملنسوخ أحيرفون الكلم عن مواضعه فيزعمون .. 

  ..ولنأخذ مثاالً آخر  ..وهذا مثال من كذم وافترائهم على اهللا تعاىل .. 
 ، هم على اهللا تعاىلحيتجون بالتوازن التايل بني العبارتني التاليتني على كذم وافترائ ..

  ..بزعم أكذوبة الناسخ واملنسوخ 
) * Βt$ ΡtΨ¡|‡ô ΒÏô u#ƒtπ> &rρ÷ ΡçΨ¡Åγy$ Ρt'ùNÏ 2¿ƒs�ö�9 ΒiÏ]÷κp$! &rρ÷ ΒÏW÷=Îγy$! 3 (  ] ٢٢٠=  ] ١٠٦: البقرة  
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) ùsϑyô &rßø=nΟÞ ΒÏϑ£ .x‹¤>z /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« ρu¹|‰y∃t ãt]÷κp$ 3 (   ] ٢٢٠= ]  ١٥٧: األنعام  
نَّ النسخ املعين هو يف بعضِ أحكامِ الرساالت السابقة ، وليس يف كتابِ اهللا أبينا .. 
$ * ( : لعبارةمباشرة لدلّتنا على ذلك هو اآليةُ السابقة أ، ومن ) القرآن الكرمي ( تعاىل  tΒ 

ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >πtƒ# u ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9�ö� sƒ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγÎ=÷W ÏΒ 3 ( ،  واليت هي مسألة كاملة..  

  ) $ ¨Β –Šuθ tƒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ tÏ.Î� ô³çRùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ãƒ Νà6ø‹ n=tæ ô ÏiΒ 9� ö� yz 

ÏiΒ öΝà6În/ §‘ 3 ª!$# uρ �⇒ tGøƒs† Ïµ ÏGyϑôm t� Î/  tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $# uρ ρèŒ È≅ ôÒ xÿø9 $# ÉΟŠÏà yèø9 : البقرة [   ) #$

٣٥×  ١٩=  ٦٦٥=  ] ١٠٥  
لكن املشكلة تكمن يف نفوسهم املريضة ، فكيف لعاقلٍ .. وبينا ذلك مبا فيه الكفاية 

املهزلة الكربى أنهم .. حيترم نفسه أن يلحق النقائص بالكتابِ الذي يزعم أنه يقدسه 
( ات إىل آي)  ٥( ما بني  وذلك ، اليت يزعمون نسخهابعدد اآليات فيما بينهم خيتلفون 
كتابِ اهللا تعاىل حتت رمحة أهوائهم ،  يفآية )  ٤٩٥( آية ، مبعىن أنه توجد )  ٥٠٠

حسب ما متليه عليهم أهواؤهم ، يلغون ما يشاؤون من أحكامها ، ويقرون ما يشاؤون 
  ..فهل توجد مهزلة أكرب من هذه املهزلة ؟  ..وشهوام 

يف هذه املعجزة العددية وافق أكاذيبهم من  قدمتهما  أقسم باهللا العظيم لو أنَّ هنا وأنا
إىل مهزلة احتكار مهزلة الناسخ واملنسوخ ، إىل مهزلة أحكام العبيد وملك اليمني ، 

.. اخلالص ، إىل ما يفترونه على اهللا تعاىل بروايام اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 
ا مطبلني ومزمرين هلذه النظرية ، ألنه يف هذه احلالة لو أنَّ ما قدمته وافق أهواءهم لكانو

فمن املستحيل لنص فوق الزمان واملكان أن تكون أحكامه .. املفترضة لن أكون على حق 
  ..خاضعة للزمان واملكان 
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ولذلك فهم خيلطون فيعرضون عبارات قرآنية ال عالقة هلا مبا يقولون ، وخيطئون .. 

م مع اهللا حبساب قيمها العدديإدراكهم ومن أخطائهم حامالً لقلّة أد ة مثّ جيعلون من قلّة
  ..تعاىل ، وبعد ذلك معنا 

$! (يعرضون النص الكرمي : مثالً ..  tΒuρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã 

(#θßγ tFΡ $$ sù 4 (  ] ة  ] ٧: احلشرعلى أنَّ قيمته العددي ، )ة )  ٢٢٨واحلقيقة أنَّ قيمته العددي ،

  .. ٢٤٠=  ) ρuΒt$! u#?s93äΝã #$9�§™ßθΑã ùs‚ã‹äρνç ρuΒt$ Ξtκp93äΝö ãtΨ÷µç ùs$$ΡFtγßθ#( 4 (: هي 
، مع العلم أنَّ )  ٩٦١( رضون سورة الفاحتة على أنَّ قيمتها العددية هي يع: مثالً 

  ) .. ٩٥٩( قيمتها العددية 
) ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊇∪ ß‰ ôϑys ø9$# ¬! Å_U u‘ šÏϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm §�9$# 

∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒ Î) ß‰ ç7÷è tΡ y‚$−ƒÎ) uρ ÚÏètGó¡ nΣ ∩∈∪ $ tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡u� Å_Ç9$# 

tΛÉ) tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u� ÅÀ tÏ%©!$# |M ôϑyè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹ n=tã Î� ö� xî ÅUθàÒøó yϑø9$# óΟ Îγø‹ n= tæ Ÿω uρ tÏj9 !$�Ò9 $# (   ]

          ٩٥٩=   ] ٧ – ١: الفاحتة 
θ#) (: ومل يفلحوا يف حساب القيمة العددية لقوله تعاىل  ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# öΝ à6̄=yè s9 

?è�öqxΗçθβt (   ] فقالوا قيمتها العددية   ١٦٨ =  ] ٥٦: النور ، )١٤٧ .. (        

مل ،  ٨٧=  ] ٨٧: احلجر [  ) ρu#$9ø)à�öu#βt #$9øèyàÏΛt ( : لمتنيحىت يف حساب الك.. 
          ) ..  ٨٢( فقالوا قيمتهما العددية يفلحوا ، 

فماذا من املمكن أن يعطي من مل يفهم دالالت كتابِ اهللا تعاىل ، ويقدم قيمها .. 
صادقة ملعرفة احلقيقة  شكلٍ خاطئ ، ومل يفهم ما نقول ، وال توجد عنده إرادةالعددية ب

  ..؟ ماذا من املمكن أن يعطي من الفكر سوى الضالل .. 
  ..وعن املعادلة اليت عرضناها .. 
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) * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9�§™ßθΑã (  =) #$!ª (  +) Χètpϑ£‰î (  =٥٤=  ٤٢+  ١٢  

) * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9�§™ßθΑã (  =) #$9ø6ÅGt≈=Ü (  +) #$9Ζ¨<É (  =٥٤=  ٢١+  ٣٣  

#ãβ ( كان من املفروض أن نضع كلمة: قالوا  .. u ö�à) ø9 ≈=Ü ( بدالً من كلمة ) #$ tGÅ6ø9$# 

خس أما يقولون ، فهم ال يفهمون  أنهملسببٍ بسيط  يربهنوا على قولهمطبعاً مل  .. )
#ãβ (ن يفهموا فارق الداللة بني كلمة أمن  u ö� à)ø9 ≈=Ü ( وكلمة ) #$ tGÅ6ø9$# ( ..  كيف من

#ãβ (ن يفهم هؤالء أنَّ كلمة املمكن أ u ö� à)ø9 هي اسم ذات لكتابِ اهللا تعاىل الذي أنزله  ) #$
بالقرآن الكرمي مبا من املخلوقات ال حييطُ هو وال غريه  rوأنَّ الرسول ،  rعلى رسوله 

≈=Ü (بينما كلمة .. حيمل من عمقيه الظاهر والباطن  tGÅ6ø9 هي اسم صفة لكتاب اهللا  ) #$
اسم صفة لكلِّ كتبِ اهللا تعاىل اليت أنزهلا على رسله عليهم هي  الوقت ذاته تعاىل ، ويف

  ..لذلك رأينا املعادلة التالية  ،لذلك فعالقة صفة الرسول أقرب إىل صفة الكتاب  ،السالم 

) #$9�§™ßθΑã (  =٣٣ = ) #$9ø6ÅGt≈=Ü (  
خلالص والنقاء والطهارة وكيف ميكن هلؤالء أن يفهموا أنَّ كلمة النيب تعين جانب ا.. 

هذا النيب لكتابِ اهللا تعاىل ، يف إطارِ معادلة عامة تصور  محلَنَّ كلمة الرسول تعين أ، و
  ..وهذا هو عني ما حتمله املعادلة .. ناموساً فوق حدود التاريخ 

  ) * ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9�§™ßθΑã (  =) #$9ø6ÅGt≈=Ü (  +) #$9Ζ<̈É (  =٥٤=  ٢١+  ٣٣  

ãΑθß™§�9 ( :أما ملاذا ال تتساوى القيمة العددية لكلميت . . $# ( ، ) ãβ# uö� à) ø9$# (  َّفإن

فالقرآن الكرمي كاسم ذات لكتابٍ يتعلَّق .. جابة على ذلك أعلى من مستواهم الفكري اإل
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من خالل ما يبلِّغه من نصوصه الكرمية اليت  rبصفات اهللا تعاىل ، يتفاعل معه الرسول 

≈=Ü ( اوهلا الناس إىل قيام الساعة ، وهذا تناسبه كلمةيتد tGÅ6ø9 من هنا كانت ..  ) #$

  .. ) #$9ø6ÅGt≈=Ü ( = ٣٣=  ) ßθΑã™§�9$# ( :املعادلة 
  ..ويتجلّى جهلهم بتعليقهم على املعادلة التالية اليت عرضناها يف كتابنا .. 
) 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/ ¢‘ ( β Î) 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  
٧٩+  ١٢٨+  ١٢٨+  ١١٨+  ١٣٥+  ٩٣+  ٩٨+  ١٢٤+  ٩٣  +
٨٣×  ١٩=  ١٥٧٧=  ٤٤٤+  ١٣٧  
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) #$!ª (  +) #$9ø)à�öu#βã (  +) Χètpϑ£‰î (   =٨٣  

#ãβ (ملاذا هنا يف هذه املعادلة اخترنا كلمة : يقولون ..  u ö� à)ø9 ما يف املعادلة ، بين ) #$

 ٥٤=  ٢١+  ٣٣=  ) ƒt≈¯'rƒ•γy$ #$9�§™ßθΑã (  =) #$9ø6ÅGt≈=Ü (  +) #$9Ζ<̈É * (: السابقة 

≈=Ü (، اخترنا كلمة  tGÅ6ø9   ..؟  ) #$

�u (: وهنا حيضرين قوله تعاىل ..  ã9 x. ’ n?tã tÏ. Î�ô³ßϑø9 $# $ tΒ öΝ èδθãã ô‰ s? Ïµ øŠs9 Î) 4 (   ] الشورى :

حاد اليت ينقض كتاب اهللا تعاىل معظمها ، متلك احاديث اآل أنَّفمن يعتقد  ، ] ١٣
فلو كان عندهم .. ن ميلك ذرةَ وعي وتدبر أصالحيةَ نسخ كتابِ اهللا تعاىل ، ال ميكنه 

#ãβ (عقلٌ يفكِّرون به لنظروا إىل املعادلة اليت يريدون فيها أن نستبدل كلمة  u ö� à)ø9 $# ( 

≈=Ü (بكلمة  tGÅ6ø9 أنَّ كلَّ النصوص فيها  –عقل  يف حال كان عندهم –وا أ، ولر ) #$
مام أمبعىن أننا .. خطاب من اهللا تعاىل يبين حصر مهمة الرسول بالبالغ ، ويأمره بذلك 

جل إبالغها ، وما بني اهللا تعاىل ورسوله هو أتبليغ رسالة يبعثها اهللا تعاىل لرسوله من 
عاىل به ، ويدرك رسوله منه على قدر ما هيأ اهللا تعاىل له ن الكرمي ، الذي حييطُ اهللا تالقرآ
لو كان عندهم عقل ، وعندهم إرادة صادقة أليقنوا عظمة هذه املعجزة ، فاملعجزة هنا .. 

#ãβ (تقتضي كلمة  uö� à) ø9 ≈=Ü (وليس كلمة ،  ) #$ tGÅ6ø9$# ( ..  

هم .. أبداً .. هلذا الضالل املشكلة أنَّ هؤالء ال يتكلّمون بناًء على دراسة أوصلتهم  ..
هذا كلُّ ما يف .. يتكلّمون ألنهم ال يستطيعون السكوت وأصنامهم تتحطّم فوق رؤسهم 

Ü=≈tGÅ6 (األمر ، فلو فرضنا جدالً أنه يف املعادلة األخرية دخلت فيها كلمة  ø9$# (  لقالوا
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#ãβ (كلمة  واملاذا مل تدخل uö� à) ø9$# (  ة هؤالء ،.. ؟يف كتابه الكرمي ها اهللا تعاىل وصف قضي

≅ã (: بقوله  sVtΒuρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ Ÿ2 È≅ sVyϑx. “Ï%©!$# ß, Ïè÷Ζ tƒ $oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑó¡ tƒ �ω Î) [!$ tã ßŠ [ !# y‰ ÏΡuρ 4 BΛà¼ 

íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθè=É) ÷è tƒ (   ] ١٧١: البقرة [ ..  
املقدس ، يصفه بأنه ناقص  هل يوجد عاقلٌ يصف الكتاب الذي يزعم أنه كتابه ..

ت به أجاءت الروايات مبا مل ي: يقولون .. هذا ما يفعلونه .. تكمله روايات التاريخ ؟ 
ت ا كتاب اهللا أنه هناك عدة أمور مل يأعني البشر بأكتاب اهللا تعاىل ، ويذرون الرماد يف 

ما بينا محلَ كتابِ اهللا تعاىل هلذا وعند.. تعاىل ، منها حترمي مجع املرأة مع عمتها وخالتها 
احلكم الذي ال خنتلف معهم بشرعيته ، إنما خنتلف معهم باتهامهم لكتاب اهللا تعاىل 
بالنقص ، عندما بينا أنَّ كتاب اهللا تعاىل ليس ناقصاً ، جن جنوم وراحو يكذبون على 

  ..كتاب اهللا تعاىل وعلينا انتصاراً ألصنامهم 
املشكلة األكرب أنهم مل يفهموا ما ذكرناه ، وجعلوا من عدم .. تنتهي هنا  ليت املشكلة

 النقص يف كتابِ اهللا تعاىل ، معتربين الربهنة على وجود فمهم دليالً يريدون منه إثبات
وهذه املسألةُ تبين ... ..نقصٍ يف أحكام كتابِ اهللا تعاىل الشرعية انتصاراً عظيماً 

اهللا تعاىل ، فال عالقة ملا يقولون باملعجزة العددية ، مشكلتهم كيف  مشكلتهم مع كتاب
  ..كتاب اهللا تعاىل ليس ناقصاً ، وهذا هو الدليل : خيرج من يقول هلم 

ôM (: هو أنه يف العبارات القرآنية  ه يف كتبناما قلنا..  tΒÌh� ãm öΝà6ø‹ n=tã öΝ ä3çG≈ yγ ¨Βé& 

öΝ ä3è?$oΨ t/ uρ öΝà6 è?≡uθyz r&uρ öΝä3 çG≈ £ϑtã uρ öΝä3 çG≈ n=≈ yzuρ ....... (   ] ٢٣: النساء [  كْمح دوجحترمي ، ي

ôM (فالعبارة .. مجعِ املرأة مع خالتها ومع عمتها حتت رجلٍ واحد  tΒÌh� ãm öΝ à6ø‹ n=tã 

öΝ ä3çG≈ yγ̈Βé& (  ه يف عقد نكاحٍ واحد ، وهذا يعينحتمل حكماً بتحرمي اجتماعِ الرجل مع أم
م على الرجل أن ينكح أمه ، ويف الوقت ذاته حيمل حكماً مفاده أنَّ حيرم على املرأة نه حيرأ



     ١٠٦                  
األم تسمى أباً يف كتابِ اهللا تعاىل (( مبستوى األبوة  االجتماعمبعىن أنَّ .. أن تنكح ابنها 

öΝ (والعبارة القرآنية .. يف عقد نكاح هو حمرم  )) ä3è?$oΨ t/ uρ ( مي ، حتمل حكماً بتحر
اجتماعِ الرجل مع ابنته يف عقد نكاحٍ واحد ، وهذا يعين أنه حيرم على الرجل أن ينكح 

مبعىن أنَّ .. ابنته ، ويف الوقت ذاته حيمل حكماً مفاده أنَّ حيرم على البنت أن تنكح أباها 
öΝà6è?≡uθ (والعبارة القرآنية .. يف عقد نكاح هو حمرم  مبستوى البنوة االجتماع yzr& uρ ( 

حتمل حكماً بتحرمي اجتماعِ األخ مع أخته يف عقد نكاحٍ واحد ، وهذا يعين أنه حيرم على 
 الرجل أن ينكح أخته ، ويف الوقت ذاته حيمل حكماً مفاده أنَّ حيرم على األخت أن تنكح

 (ية والعبارة القرآن.. يف عقد نكاح هو حمرم  االجتماع مبستوى األخوةمبعىن أنَّ .. أخاها 
öΝ ä3çG≈ £ϑtã uρ (  ه يف عقد نكاحٍ واحد ، وهذاتحتمل حكماً بتحرمي اجتماعِ الرجل مع عم ،

يعين أنه حيرم على الرجل أن ينكح عمته ، ويف الوقت ذاته حيمل حكماً مفاده أنَّ حيرم 
هو  يف عقد نكاح االجتماع مبستوى العمومةمبعىن أنَّ  ..على املرأة أن تنكح ابن أخيها 

وهذا يشمل وقوع املرأة مع عمتها حتت رجلٍ واحد يف معاشرة زوجية واحدة ،  ..حمرم 
≈öΝä3çG (والعبارة القرآنية .. وبالتايل فاجتماع املرأة مع عمتها حتت رجل واحد حمرم  n=≈ yzuρ 

أنه  ،  حتمل حكماً بتحرمي اجتماعِ الرجل مع خالته يف عقد نكاحٍ واحد ، وهذا يعين )
حيرم على الرجل أن ينكح خالته ، ويف الوقت ذاته حيمل حكماً مفاده أنَّ حيرم على املرأة 

وهذا .. مبعىن أنَّ االجتماع مبستوى اخلالة يف عقد نكاح هو حمرم  ..أن تنكح ابن أختها 
يشمل وقوع املرأة مع خالتها حتت رجلٍ واحد يف معاشرة زوجية واحدة ، وبالتايل 

  ..اجتماع املرأة مع خالتها حتت رجل واحد حمرم ف
هذا االستنباط يفسد .. لكن .. هذا ما قلناه ، وهذا احلكم ال خنتلف معهم عليه 

هناك أحكام جاءت ا : عليهم مبدأ عبادة األصنام اليت يتاجرون ا ، فهم يقولون للناس 
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الستنباط الذي ننتصر به لكتاب اهللا تعاىل الروايات مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل ، وحنن ذا ا

  ..هذه هي مشكلتهم باختصار .. أفسدنا عليهم أصنامهم 
ذّج بأنَّ كتاب اهللا تعاىل ناقص تكمله سومما أفسد عليهم ذرهم للرماد يف أعني ال.. 

لعدد ركعات كلِّ فريضة بفريضتها من كتاب  –بفضل اهللا تعاىل  –باطنا نالروايات ، است
  .. تعاىل ، وذلك من النصني اهللا
) Ûs�tûn’Ç #$9]κ̈p$‘Í ρu—ã9sÿZ$ ΒiÏz #$9©Šø≅È 4 (  ] ١٣٨=  ] ١١٤: هود  
) !Î$à9äθ8Ï #$9±¤ϑô§Ä )Î<n’4 îx¡|,È #$9©‹ø≅È ρu%è�öu#βt #$9øÿxfô�Ì ( ( ] ٢٢٣=  ] ٧٨: اإلسراء  

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٢٢٣+  ١٣٨  
  ..ومن العبارات والكلمات .. 
)  � ôf xÿø9 $# ( ، ) Íο4θ n=|¹ Ì � ôf xÿ ø9$# (  ،) Íο u��Îγ ©à9$# (  ،) tβρ ã�Îγ ôà è? (  ،) Íο4θ n=|¹ Ï!$ t±Ïè ø9$# 

4 ( ) � óÇ yèø9 $#  (  ،) É> Ì� øó yϑø9 مبا فيه ،  يف كتاب املعجزة الكربى  وبينا ذلك .. ) #$
 ..الكفاية 

 !Ï8θä9à$Î (ية الثانية ن يكتفي بذكر اآلأكان على الكاتب :  قوهلم هي املهزلة األوىل ..

Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹©9 $# tβ# u ö� è%uρ Ì� ôf xÿø9   ..وقات الصالة أ، ألنها ذكرت مجيع  ) ) #$
وهنا نقول للعقالء وليس هلؤالء ، أين هي صالة العشاء يف هذه العباراة القرآنية ؟  ..

Ï8θä9 ( : العبارة..  à$Î! Ä§ôϑ¤±9  : مس يف الظهرية ، والعبارة القرآنيةتعين بداية ميل الش ) #$

) 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹©9  ( : إىل ما قبل بداية الليل ، يعين حىت املغرب ، والعبارة القرآنيةتعين  ) #$

tβ# u ö� è%uρ Ì�ôf xÿ ø9 صالة العشاء وقتها .. فأين هو وقت صالة العشاء ؟ .. تتعلَّق بالفجر  ) ) #$
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Zÿ$ (العبارة  نراه يف s9 ã— uρ z ÏiΒ È≅ øŠ©9 ’Ç ( يف النص األول ) 4 #$ nût� sÛ Í‘$pκ ¨]9 $# $ Zÿ s9ã— uρ z ÏiΒ È≅ øŠ©9$# 4 ( 

  ..الذي يزعم عابدو أصنام التاريخ عدم ضرورة وضعه يف هذه املعادلة 
  ..املهزلة الثانية هي قوهلم عن اآلية التالية بأنها عن أوقات الصالة 

) ÷� É9ô¹$$ sù 4†n? tã $ tΒ tβθä9θà) tƒ ôx Îm7y™ uρ Ï‰ ôϑpt¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ ö6 s%uρ $ pκ Í5ρã� äî ( 
ôÏΒuρ Ç› !$ tΡ#u È≅ø‹ ©9 $# ôx Îm7 |¡sù t∃# t� ôÛr& uρ Í‘$pκ ¨]9 $# y7 ¯=yè s9 4yÌ ö� s? (   ] ١٣٠: طه [      

x ( : نَّ كلمةأفهؤالء يتخيلون ..  Îm7 y™ uρ (  لونتنَّ العباراأمبعىن أقم الصالة ، ويتخي 

: ) Ÿ≅ ö6s% Æíθè=èÛ Ä§ôϑ¤±9 $# Ÿ≅ ö6 s%uρ $ pκ Í5ρã� äî ( ô ÏΒuρ Ç› !$tΡ# u È≅ ø‹ ©9$# ôxÎm7 |¡ sù t∃# t� ôÛr&uρ Í‘$pκ هي  ) 9$#[¨
  ..ن يفرضوا علينا جهلهم أيريدون املشكلة الكربى أنهم .. لصالة أوقات فرائض ا

Æì (بالعبارة نأت ملاذا مل : املهزلة الثالثة هي قوهلم ..  n=ôÜ tΒ Ì� ôf xÿø9 $# (   ..  

Æì (كيف سيفهم هؤالء أنَّ العبارة ..  n=ôÜ tΒ Ì� ôf xÿø9 تصف حالةً حمددة هي طلوع  ) #$
وما يعنينا يف أوقات الصالة ..... لقدر تستمر حتى هذا املطلع ، بدليل أنَّ ليلة االفجر ، 

  ..هو الفجر ذاته كحالة كونية تقع ما بني الليل والنهار 
  ) !$̄Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒ uρ y71u‘÷Šr& $tΒ ä' s# ø‹ s9 Í‘ô‰ s) ø9 $# ∩⊄∪ ä' s# ø‹ s9 Í‘ô‰ s) ø9 $# ×� ö� y{ ô ÏiΒ 

É# ø9 r& 9� öκ y− ∩⊂∪ ãΑ̈” t∴ s? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$# uρ $ pκ� Ïù ÈβøŒ Î*Î/ Ν ÍκÍh5 u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 9�ö∆ r& ∩⊆∪ íΟ≈n=y™ }‘Ïδ 4®L ym 

Æìn=ôÜ tΒ Ì� ôfxÿ ø9      ] ٥ – ١: القدر [   ) #$

#tβ (وحنن عندما أخذنا العبارة القرآنية  u ö�è% uρ Ì�ôf xÿ ø9 نها يف سياقٍ خذناها ألأإنما  ) ) #$

%ÉΟÏ (: مر اهللا تعاىل فيه بالصالة أقرآينٍّ ي r& nο 4θn=¢Á9 $# Ï8θä9 à$Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È,|¡xî È≅ ø‹©9 $# tβ# uö� è%uρ 

Ì� ôf xÿø9 $# ( ¨βÎ) tβ# uö� è% Ì� ôf xÿ ø9$# šχ%x. # YŠθåκ ô¶ tΒ (   ] ٧٨: اإلسراء [ ..  
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Íο4θ (وأخذنا العبارة القرآنية ..  n=|¹ Ì � ôf xÿø9 لكن  ..ألنَّ دالالا تتعلَّق بصالة الفجر  ) #$

≅ã ( : بقولهعابدي أصنام التاريخ ، بينها اهللا تعاىل لنا حقيقة  .. sVtΒuρ tÏ%©! $# (#ρã� xÿ Ÿ2 

È≅ sVyϑ x. “Ï%©!$# ß,Ïè÷Ζ tƒ $oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑó¡tƒ �ωÎ) [ !$tã ßŠ [ !# y‰ÏΡ uρ 4 BΛ à¼ íΝõ3ç/ Ò‘ ôϑãã óΟ ßγ sù Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ (   ]

  ..  ] ١٧١: البقرة 
’4 (العبارة القرآنية : أنهم يقولون املهزلة الرابعة ..  n<Î) È,|¡xî È≅ ø‹ وقات أتشمل  ) 9$#©

 (ل مبعىن غسق الليل ، هل نظر هؤالء إىل كلمة ودون الدخو.. العصر واملغرب والعشاء 

4’ n<Î) (  يف هذه العبارة) 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹ ’4 ( أليست كلمة..  ) 9$#© n<Î) (  ى تعينبداية حت

’4 (ميكن للعبارة كيف ف ..؟ مرحلة هي غسق اليل  n<Î) È,|¡ xî È≅ ø‹©9 أن تعين ثالثة فرائض  ) #$
  ..متتد نصف النهار ؟ 

’Ç (كان ال بد من إدخال عبارة : خلامسة هي قوهلم املهزلة ا nût� sÛ Í‘$pκ مع العبارتني  ) 9$#[¨

 :) Íοu�� Îγ©à9 $# ( ، ) tβρã� Îγôà è? (  .. فعلى ما يبدو أنَّ النهار عند هؤالء يبدأ بتناوهلم لطعام
فالظهرية عندهم هي طرف النهار  !!!!!!! ..يف الظهرية الغداء وينتهي بعد نومهم 

  !!! ..ت يف وسطه وليس
� (يف صالة العصر كان علينا أن نأخذ مع كلمة : املهزلة السادسة هي قوهلم  óÇ yèø9 $#  

,È (فقط العبارة القرآنية  ) |¡xî È≅ ø‹ ©9 وهنا نرى السقوط الفكري جلياً ، فقبل قليل ..  ) #$

’4 (العبارة القرآنية : قالوا  n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹ ©9 .. واملغرب والعشاء تشمل أوقات العصر  ) #$
عشاء ، وبناًء على كالمهم الذي ال  –مغرب  –عصر : وكون الزمن يسري باالجتاه 

¡|,È (يستحق هدر الوقت يف قراءته ، فإنَّ العبارة  xî È≅ ø‹©9 فكيف .. يتعلَّق ا العشاء  ) #$
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 عكس ما فهل الزمن عند هؤالء يسري.. إذاً يطلبون أن جنعلها متعلَّقةً بفريضة العصر ؟ 

  !!!!!!! ..يعلمه البشر ؟
¡|,È (: جنمع العبارتني يريدون أن يف صالة املغرب املهزلة السابعة أنهم ..  xî È≅ ø‹ ©9$# ( 

 ،) $Zÿ s9 ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ ،  مباشرةنَّ صالة املغرب بعد غياب الشمس أفمن املعلوم ..  ) 4 9$#©

Zÿ$ (تتعلَّق ا العبارة فكيف إذاً  s9 ã— uρ zÏiΒ È≅ øŠ©9 بل كيف بنا أن نستثين من صالة .. ؟  ) 4 #$

’Ç (املغرب العبارة  nû t� sÛ Í‘$pκ ¨]9 هو الطرف يعرف القاصي والداين أنَّ املغرب  ، حيث ) #$
   ..الثاين للنهار 

 ( األدب ، فيصرون على إدخال العبارة  يتماهى فيها الغباء واجلهل وقلّةُاملهزلة الثامنة 
È, |¡xî È≅ ø‹ ©9 الغباء هو أنَّ هذه العبارة ذاتها طلبوا إدخاهلا يف صالة .. يف صالة العشاء  ) #$

واجلهل يكمن يف عدمِ إدراكهم لدالالت العصر واآلن يريدون إدخاهلا يف صالة العشاء ، 
  ..كتاب اهللا تعاىل ، وقلّةُ األدب تكمن يف بذاءتهم الناجتة عن أخالقهم وتربيتهم 

  ..املعادلة اليت عرضناها يف كتابنا  جهلهم بتعليقهم علىأُخرى يتجلَّى  ومرةً
) ρuωŸ †stø“âΡ7y #$!©%Ït „ç¡|≈�Ìããθβt ûÎ’ #$9ø3äÿø�Ì 4 (   ] ٢٠٠=  ] ١٧٦: آل عمران   

) * $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# Ÿω y7Ρ â“øts† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿ ä3ø9 =  ] ٤١: املائدة [   ) #$
٢٤٩   

٤٤٩ = ٢٤٩+  ٢٠٠  
) ô‰ s% ãΝ n= ÷è tΡ … çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Ÿω š� tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £ Å3≈ s9 uρ t ÏΗ Í>≈ ©à9 $# 

/Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« †sgøsy‰ßρβt (  ] ٤٤٩=  ] ٣٣: األنعام  
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çµ… (التكذيب املعين هنا : قالوا ..  ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ós u‹ s9 “ Ï%©!$# tβθ ä9θà) tƒ (  ( ب ليس يف جان

öΝ (ادعى الكاتب بأنَّ العبارة : وقالوا .. الرسالة  åκ ¨ΞÎ*sù Ÿω š� tΡθç/ Éj‹ s3ãƒ (  ًداختاطب حمم 
r  كشخص ، وال ختاطبه كرسول حاملٍ ملنهج اهللا تعاىل..  

 اآلية الكرميةيف هذه  كيف يتعامى هؤالء عن رؤية العبارة األخرية: وإن سأل سائل .. 
: ) £Å3≈ s9 uρ tÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# tβρß‰ ys øgs† (   ،كون الكلمتني ) ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! تتعلَّقان  ) #$

tβθãã (وكيف يتعامى هؤالء عن رؤية قوله تعاىل  ..؟ بالرسالة  Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿ ä3ø9 يف هذه  ) 4 #$
كبشر ؟  rأليس الكفر هو باهللا تعاىل ورسالته ، وليس بشخصِ حممد .. املعادلة ذاا ؟ 

هؤالء هم ذاتهم ال خيتلفون عن املعنيني ذه اآلية الكرمية :  سؤال السائلعلى  فاإلجابة.. 
، اً على اإلطالق ، عداؤهم لنا ناتجعن جحودهم بآيات اهللا  فعداؤهم لنا ليس شخصي

يحطِّم أصنامهم التارخيية ، كما ما استنباطنا للدالالت احلق يف كتاب اهللا تعاىل ، تعاىل ، و
  ..أنَّ كتاب اهللا تعاىل حينما نزل حطّم أصنام الكافرين 

، مع  ٩١=  ) ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡt�š (ويتجلّى غباؤهم بعرضهم لتكامل العبارة 

  ..يف الوقت الذي كان عليهم فيه أن يأخذوا املعادلة ..  ٤٢=  ) ßθΑã #$!« 4™§‘ (العبارة 

) ùs*ÎΞ¨κåΝö ωŸ ƒã3s‹jÉ/çθΡt�š (  =٩١  

) Χ’tpϑ£‰Ó (  =٤٢  

٧×  ١٩=  ١٣٣=  ٤٢+  ٩١  
لة تتعلَّق باجلانب الشخصي ، أيف الدالالت ، كون املس تكامالًنرى يف هذه املعادلة .. 

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف املعادلة التالية  ..وال إشارة يف هذه املعادلة جلانب الرسالة 
) %s‰ô Ρtè÷=nΝã )ÎΡ¯µç… 9s‹usó“âΡç7y #$!©%Ï“ ƒt)àθ9äθβt ( (  =١٨٦  
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) Χ’tpϑ£‰Ó (  =٤٢  

١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ٤٢+  ١٨٦  
‰Ó (يضاً جرياً وراء أوهامهم يريدون استبدال كلمة أوهنا ..  £ϑpt’Χ (  يف هذه املعادلة

™ãΑθß (بالعبارة  §‘ «! ‰ô (هواءهم دون النظر أنَّ دالالت العبارة أ، فقط لتوافق  ) 4 #$ s% ãΝ n=÷è tΡ 

… çµ̄Ρ Î) y7 çΡ â“ós u‹s9 “Ï%©!$# tβθä9θà) tƒ ( (  تتعلَّق باجلانب الشخصي وليس جبانب الرسالة..  
وهل يكون .. مىت قلنا ذلك ؟ .. الشخص ال حيزن ؟  rإنَّ حممداً : ومىت قلنا  ..

ما يلقاه يف ، سواء بسبب نقائه ، أم بسبب إالَّ باجلانب الشخصي البشري  احلزن أصالً
، وإيذائهم له  rرضهم للتوازن التايل للتدليل على حزن النيب لذلك فع.. ؟ محله للرسالة 

‰ô ( : ال عالقة له مبا ذهبنا إليه يف تفسرينا لقوله تعاىل s% ãΝ n=÷è tΡ …çµ ¯ΡÎ) y7 çΡ â“ós u‹ s9 “Ï%©!$# 

tβθä9θà) tƒ ( öΝåκ ¨ΞÎ*sù Ÿω š� tΡθç/Éj‹ s3ãƒ £Å3≈ s9 uρ tÏΗÍ>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# tβρß‰ ysøg s† ( ..  

) ùsξŸ †stø“âΡ�š %sθö9äγßΟó ¢  (  ] ١٠٩=  ] ٧٦: يـس  

) ρuΒÏ]÷κåΝã #$!©%Ïš ƒãσ÷Œèρβt #$9Ζ<̈É¢ (   ] ١٠٩=  ] ٦١: التوبة  
فالعبارتان تتعلَّقان .. هذه املعادلة حجة عليهم وليست حجةً هلم كما يتوهمون .. 

 النيب دمبحمr  اجلانب الشخصي البشري احلزن مهما كان سببه يكون يف و.. كشخص
وأين هو جانب الرسالة يف  ..فما عالقة جانب الرسالة بذلك ؟ .. ، وكذلك اإليذاء 

   !!! ..معادلة التوازن اليت يعرضوا ؟
 .. ما عالقة إيذائه كنيبr  ، حنن نتحدث عن مسألة مل يدركها .. بتكذيبه كرسول

وال تعنيهم ال من قريب  ..نامهم تتحطم نَّ أصأدركوه أكلُّ ما .. عابدو أصنام التاريخ 
اليت أعرضوا و اليت بيناها يف ذات سياق شرحنا ملا نذهب إليه ، وال من بعيد املعادلة التالية

  ..ألنها تثبت بطالن ما يذهبون إليه ، عنها 
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) £ Å3≈ s9 uρ t ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s† ∩⊂⊂∪ ô‰ s) s9 uρ ôM t/ Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘  ÏiΒ y7 Î= ö7 s%  (  =
١٧×  ١٩=  ٣٢٣  
  ..وتعقيباً على املعادلة التالية اليت عرضناها يف كتابنا .. 

) ρu%s$9äθ#( 9sθöωŸ Ρç“hÌΑt ãt=n‹øµÏ u#ƒtπ× ΒiÏ ‘§/nÎµÏ 4 (  =١٣٩  

) %è≅ö )Îχ� #$!© %s$ŠÏ‘î ãt?n’# &rβ ƒã∴t”iÍΑt u#ƒtπZ (  =١٣٩  
يدت ا الرسالة اخلامتة ، ضاربني بعرض احلائط يستنفرون إلثبات معجزات حسية أُ.. 

  ..ن الكرمي ذاته زة القرآن الكرمي هي القرآنَّ معجأالكثري من النصوص القرآنية اليت تبين 
 .. ة زوجة زيد ال حتمل للنيبيف قص ةً أخرى إلثبات رواياتويستنفرون مرr 

لك يف كتايب بشكلٍ مفصلٍ يليق مبن يصفه اهللا وللقرآن الكرمي إالَّ كلَّ إساءة ، وقد بينت ذ
y7 (: تعاىل يف كتابه الكرمي بقوله  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yès9 @,è=äz 5ΟŠÏà tã (   ] وال تعنيهم ال  .. ] ٤: القلم

  ..من قريب وال من بعيد املعادالت العظيمة اليت تثبت ما نذهب إليه ، ومنها 
) øŒÎ) uρ ãΑθà) s? ü“Ï%©# Ï9 zΝ yè ÷Ρr& ª! $# Ïµø‹ n= tã |M ôϑyè ÷Ρ r&uρ Ïµ ø‹ n=tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹ n=tã y7 y_ ÷ρy— È,̈? $# uρ ©! $# (  =
٣٦٥  
) Zοr&z� ö∆ $#uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ•Β β Î) ôM t7 yδ uρ $pκ |¦øÿ tΡ ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘ r& �É<̈Ζ9 $# βr& $ uηys Å3Ζ tFó¡o„ Zπ |ÁÏ9%s{ y7 ©9  ÏΒ 

ŠßρβÈ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt 3 (  =٣٩٥  
٠٤×  ١٩=  ٧٦٠=  ٣٩٥+  ٣٦٥  

) ρuBéƒø∀Å’ ûÎ’ Ρtÿø¡Å�š Βt$ #$!ª Βã7ö‰ÏƒµÏ ρuBrƒǿy #$9Ζ¨$}̈ ρu#$!ª &rmy,‘ &rβ Brƒø±t9µç ( (  =٣٧٣  
) ùs=nϑ£$ %sÓ|4 —yƒ÷‰Ó ΒiÏ]÷κp$ ρuÛs�\# —yρ¨_ôΨo≈3sγy$ (  =١٢×  ١٩=  ٢٢٨  
 ) ö’ s5 Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρ ø— r& öΝ Îγ Í←!$ u‹Ïã ÷Š r& # sŒÎ) (# öθ ŸÒs% £ åκ÷] ÏΒ # \� sÛuρ (  =
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٣٧٣  
..  ةحسي م إلثبات معجزاتةً أُخرى يف حماوالويتجلّى دفاعهم عن أصنامهم مر

نَّ أيدت ا الرسالة اخلامتة ، على الرغم من األدلة الواضحة يف كتاب اهللا تعاىل على أُ
  ..رمي ن الكلة اخلامتة هي فقط وفقط ال غري القرآمعجزة الرسا

فعن أكذوبة انشقاق القمر يف اجليل األول يستشهدون بالروايات التارخيية اليت .. 
فما بينته ، وال داعي للوقوف عند ما يقولون .. ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً 

ليت وفيما يلي املعادالت ا.. نه مستنبط من كتاب اهللا تعاىل أل، عليه  ميكن الردبين وال 
  ..عرضتها دون تعليق 

) $tΒ uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ βr& Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒFψ $$Î/ Hω Î) βr& z> ¤‹Ÿ2 $ pκ Í5 tβθä9 ¨ρ F{$# 4 (  ] ٥٩: اإلسراء [  =
١٧٥   
) óΟ s9 uρr& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρ r& $ uΖø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tF Å6ø9$# 4‘ n=÷Fãƒ óΟ ÎγøŠn= tæ 4 ( ]  ٥١: العنكبوت [  =
٢٠٥  

٢٠×  ١٩ = ٣٨٠=  ٢٠٥+  ١٧٥  
) (#θä9$ s%uρ Iωöθ s9 š^ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×M≈ tƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $yϑ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ$# y‰Ψ Ïã «!$# !$yϑ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ 

êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρ r& óΟ ÎγÏÿ õ3tƒ !$̄Ρ r& $ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘ n=÷Fãƒ óΟ ÎγøŠn= tæ 4 (  ] ٥٠: العنكبوت 

–  ٢٧×  ١٩=  ٥١٣=  ] ٥١  
) ö≅ t/ (#þθ ä9$s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈ n=ôm r& È≅ t/ çµ1u� tIøù $# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$ x© $ uΖ Ï? ù'uŠ ù=sù 7π tƒ$t↔Î/ !$yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ ö‘é& 

tβθä9 ¨ρF{$# ∩∈∪ !$tΒ ôM uΖ tΒ# u Νßγ n=ö6 s% ÏiΒ >π tƒö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n=÷δ r& ( öΝ ßγsù r& šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ (  ] ٦ – ٥: األنبياء [ 
 =٥٦١   
) (#θä9$ s%uρ Iωöθ s9 š^ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n=tã ×M≈ tƒ# u ÏiΒ  ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $yϑ¯Ρ Î) àM≈ tƒ Fψ$# y‰Ψ Ïã «!$# !$yϑ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ 
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êÎ7•Β ∩∈⊃∪ óΟ s9uρ r& óΟ Îγ Ïÿõ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n=÷F ãƒ óΟ Îγ øŠn=tæ 4 �χÎ) ’ Îû š� Ï9≡sŒ 

Zπ yϑômt� s9 3“t� ò2ÏŒ uρ 5Θöθ s)Ï9 šχθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊇∪ ö≅ è% 4†s∀ x. «! $$ Î/ Í_øŠ t/ öΝ à6uΖ ÷� t/ uρ #Y‰‹ Íκ y− ( ÞΟ n=÷è tƒ $ tΒ 

† Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘F{$# uρ 3 šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ (#ρã� xÿŸ2 uρ «! $$Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ 

#$9ø‚y≈£Å�çρβt (  ] ١٢٤٤=  ] ٥٢ – ٥٠: العنكبوت  
٥×  ١٩ × ١٩=  ١٨٠٥ = ١٢٤٤+  ٥٦١  

) $uΖ Ï? ù' uŠù=sù 7πtƒ$t↔Î/ !$ yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ö‘é& tβθä9 ¨ρF{ $# ∩∈∪ !$ tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγn=ö6 s% ÏiΒ >πtƒ ö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3n=÷δ r& ( öΝ ßγ sùr& 

ƒãσ÷ΒÏΖãθχš (  ] ١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ] ٦ – ٥: األنبياء  
) Βt$! u#ΒtΖuMô %s6ö=nγßΝ ΒiÏ %s�öƒtπ> &rδ÷=n3õΨo≈γy$! ( (  =٧ × ١٩=  ١٣٣  

) # sŒ Î* sù s− Ì� t/ ç� |Ç t7 ø9 $# ∩∠∪ y# |¡ yz uρ ã� yϑ s) ø9 $#  ∩∇∪ yì ÏΗ äd uρ ß§ ÷Κ ¤±9 $# ã� yϑ s) ø9 $# uρ  (   ] ٧: القيامة – 

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ] ٩  
) #$%øIt�u/tMÏ #$9¡¡$ãtπè ρu#$Σ±t,¨ #$9ø)sϑy�ã (  ] ١٦٥=  ] ١: القمر   
) ρuzy¡|#y #$9ø)sϑy�ã (  ] ٨٢=  ] ٨: القيامة   

١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٨٢+  ١٦٥  
) #$%øIt�u/tMÏ #$9¡¡$ãtπè (  ] ٩٢=  ] ١: القمر  
) )ÎΞκ̈åΝö ƒt�tρ÷Ρtµç… /tèÏ‹‰Y# ∪∉∩ ρuΡt�t1µç %s�Ìƒ7Y$ (  ] ١٥٥=  ] ٧ – ٦: املعارج  

١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ١٥٥+  ٩٢  
) ρu#$Σ±t, ̈#$9ø)sϑy�ã (  ] ٧٣=  ] ١: القمر  
) )ÎΞκ̈åΝö ƒt�tρ÷Ρtµç… /tèÏ‹‰Y# ∪∉∩ ρuΡt�t1µç %s�Ìƒ7Y$ (  ] ١٥٥=  ] ٧ – ٦: املعارج  
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١٢×  ١٩=  ٢٢٨=  ١٥٥+  ٧٣  

) #$%øIt�u/tMÏ #$9¡¡$ãtπè ρu#$Σ±t,¨ #$9ø)sϑy�ã (  ] ١٦٥=  ] ١: القمر   
) ρuzy¡|#y #$9ø)sϑy�ã (  ] ٨٢=  ] ٨: القيامة   

١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٨٢+  ١٦٥  
) ρu#$Σ±t, ̈#$9ø)sϑy�ã (  ] ٧٣=  ] ١: القمر  
) ρuzy¡|#y #$9ø)sϑy�ã (  ] ٨٢=  ] ٨: القيامة   

١٥٥=  ٨٢+  ٧٣  
) )ÎΞκ̈åΝö ƒt�tρ÷Ρtµç… /tèÏ‹‰Y# ∪∉∩ ρuΡt�t1µç %s�Ìƒ7Y$ (  ] ١٥٥=  ] ٧ – ٦: املعارج  
  .. وعن شرحنا ملفهوم الصالة على النيبr  م ألنَّ ما حيمله كتاب اهللاجنو جن

ذلك راحوا يهرعون إىل كتب التاريخ ليثبتوا ما تعاىل ، يهدم مفاهيمهم التارخيية ، ل
ومل يعلّقوا على جانب املعجزة العددية يف هذه املسألة ألنهم ال يوجد لديهم .. يريدون 

  ..من الرماد ما يذروه يف األعني 
ورداً عليهم وعلى موروثات يدافعون عنها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، اقتبس 

  ..املعجزة الكربى ، فيما خيص هذه املسألة  النص التايل من كتاب
]] ... .. على النيب للمؤمنني بالصالة اإلهلي رفاألم لذلكr  :) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u (#θ�=|¹ Ïµ ø‹n= tã (#θßϑÏk=y™ uρ $ ¸ϑŠÎ=ó¡ n@ (  من اِهللا به طْلُبن ، لفظ دمبجر هحصر مكنال ي ،
ال بد من عملٍ .. ولكن .. هذا اللفظُ يدخلُ يف األمرِ .. تحقَّق تلك الصالة تعاىل أنْ ت

مرافقٍ تسمو به أنفُسنا باتجاه نورِ اِهللا تعاىل ، خارجةً من ظلمات االبتعاد عن خالصِ 
  ..النفسِ ِهللا تعاىل 

 ..على املؤمنني ، هي عملي هإىل إنَّ صالةَ اِهللا تعاىل ومالئكت ةُ إخراجٍ هلم من الظلمات
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’ #$!©%uθèδ “Ï (.. يقولُ تعاىل .. النور  Ìj? |Áãƒ öΝä3 ø‹ n=tæ … çµçGs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ / ä3y_ Ì�÷‚ ã‹ Ï9 zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# 

’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 (  ... ِبِمقدار تعاىل ، أي لههم للَاصبِها املؤمنونَ بِمقدارِ خ وهذه الصالةُ يفوز

!© (βÎ¨ ( ..وهذا ما تبينه العبارةُ القرآنيةُ .. م لصفة النبوة حصراً تمثُّلهِ $# … çµtG x6Í×̄≈ n= tΒuρ 

tβθ�=|Á ãƒ ’ n? tã ÄcÉ<̈Ζ9$# 4 (  .. من الظلمات خرجونَ املُصلَّى عليهي همبعىن أنَّ اَهللا تعاىل ومالئكت
تايل من خالل تمثُّله لصفة النبوة مبا تعنيه من إىل النورِ ، من خاللِ خالصه ِهللا تعاىل ، وبال

  .. ، أو غريه  rسواٌء كانَ املُصلَّى عليه شخص النيب .. خالصٍ ونقاٍء وطهارة 
$ (.. وبالتايل فأمر اِهللا تعاىل للمؤمنني بأنْ يصلَّوا على النيب ويسلِّموا تسليما ..  pκ š‰r' ¯≈ tƒ 

šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ�=|¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑÏk=y™ uρ $̧ϑŠÎ=ó¡ n@ (  .. على النيب الةطَلَبِ الصإضافةً لr 
كَقَول ، هو أمرهم بِتمثُّلِ صفات النبوة من خالصٍ ونقاٍء وطهارة ، وبالتايل هو أمرهم 

  ...  باخلضوعِ الكاملِ لما تقتضيه تلك الصفات من سلوك نبيلٍ يف حياتهم الدنيا
هذه احلقيقةُ نراها جليةً يف تكاملِ املعىن والدالالت بني العبارتني القرآنيتني التاليتني .. 

  ..، يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 
) uθèδ “Ï%©!$# ’Ìj? |Áãƒ öΝ ä3ø‹ n=tæ … çµçGs3 Í×̄≈ n= tΒuρ / ä3 y_Ì� ÷‚ ã‹Ï9 zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# 4 (   ]

   ٣٠٠=  ] ٤٣: األحزاب 
) ¨βÎ) ©!$# … çµtGx6Í× ¯≈ n=tΒ uρ tβθ�=|Áãƒ ’ n?tã ÄcÉ<̈Ζ9 $# 4 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ�= |¹ Ïµø‹ n=tã (#θßϑÏk=y™ uρ 

@n¡ó=ÎŠϑ¸$ (  ] ٣٢٧=  ] ٥٦: األحزاب  
٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٣٢٧+  ٣٠٠  

 ..رِ اإلهلياألم دالالت حصر مكنلذلك ال ي ) ¨βÎ) ©! $# …çµ tGx6Í× ¯≈ n=tΒuρ tβθ�=|Á ãƒ ’ n? tã 

ÄcÉ<̈Ζ9 $# 4 $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ�= |¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑÏk=y™ uρ $̧ϑŠÎ=ó¡ n@ (  َالةص به طْلبن لفظ دجربِم
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 على شخصِ النيب هاِهللا تعاىل ومالئكتr  .. من دالالت ُنذلك فيما يتضم هو يتضمن ..

 ولكن .. ة من هناكالنبو صفاتثُّلُنا لمبه ، وهو ت القيام علينا حنن بيتوج ديلٌ تعبمع
.. خالصٍ ونقاٍء وطهارة ، لنحصلَ على رمحة اِهللا تعاىل بإخراجِنا من الظُّلمات إىل النور 

  .. من كتاب املعجزة الكربى انتهى االقتباس ]] ..
  ..عرضنا للمعادلة التالية  وبسبب.. 
) βÎ*sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9Î) È≅ t↔ ó¡sù šÏ%©! $# tβρ ât� ø) tƒ |=≈ tFÅ6ø9 $# ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 
ô‰ s) s9 š‚ u !%ỳ ‘, ys ø9$# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ Ÿξsù £ tΡθä3s? zÏΒ tÎ� tIôϑßϑø9 $# ∩⊆∪ Ÿω uρ £tΡθä3 s? z ÏΒ š Ï%©!$# 

.x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« ùsGt3äθχš ΒÏz #$9ø‚y≈£Å�Îƒ z (  ] ٨١١=  ] ٩٥ – ٩٤: يونس  
) ÷β r&uρ óΟ Ï%r& y7 yγ ô_ uρ ÈÏe$# Ï9 $ Zÿ‹ÏΖ ym Ÿω uρ ¨sðθ ä3s? š∅ ÏΒ šÏ.Î� ô³ßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ Ÿω uρ äíô‰ s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «! $# $tΒ Ÿω y7 ãè xÿΖ tƒ Ÿω uρ x8•� ÛØ tƒ ( βÎ* sù |M ù=yè sù y7 ¯Ρ Î*sù #]ŒÎ) zÏiΒ tÏϑÎ=≈ ©à9$# ( ]  ١٠٥: يونس 

– ٥٩٢=  ] ١٠٦  
) βÎ) uρ (#ρßŠ%Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFøÿ u‹ s9 Çtã ü“Ï%©!$# !$ uΖøŠ ym÷ρ r& š�ø‹ s9 Î) y“Î� tIøÿ tF Ï9 $uΖ øŠn= tã …çν u� ö� xî ( # ]ŒÎ) uρ 

x8ρä‹ sƒªB ^ω WξŠÎ=yz ∩∠⊂∪ Iωöθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G¬;rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ßŸ2 ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠÎ= s% ∩∠⊆∪ #]Œ Î) 

š�≈ oΨ ø%sŒ̀{ y# ÷è ÅÊ Íο4θ uŠys ø9 $# y# ÷èÅÊ uρ ÏN$yϑyϑø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠn=tã #Z�� ÅÁtΡ (  ] اإلسراء :

١٠٦٧=  ] ٧٥ – ٧٣  
١٣٠×  ١٩=  ٢٤٧٠=  ١٠٦٧+  ٥٩٢+  ٨١١  

، دون النظر  النصوص القرآنيةال يمكننا أنّْ ندرك دالالت هذه  الذي بينا فيه أنه ..
، دون جانيب الرسالة والنبوة ، حيث  rي البشري حملمد إليها من منظار اجلانب الشخص

 دحممع غريِه من البشر املؤمنني ، ولذلك فهذه  –من منظار هذا اجلانب  –يتساوى م
اآليات الكرميةُ تخاطب املؤمنني بالقرآن الكرمي كوم بشراً ، وليس فقط اجلانب 
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نوم ألنَّ دالالت هذه النصوصِ بسبب هذا العرض جن ج.....  rالشخصي حملمد 

  ..الكرمية جلية ، ويدركها من ميلك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية 
عليهم ، فراحوا إىل العبارات القرآنية  كالماً هو حجة لذلك مل جيدوا ما يقولون إالَّ.. 

 :) tÏ%©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{$# “Ï%©!$# … çµtΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘öθ−G9 $# 

È≅‹ ÅgΥM} $# uρ (   ] اهللا تعاىل فيها حاملي التوراة واإلجنيل اليت ، ] ١٥٧: األعراف خياطب : ) 

“Ï%©!$# … çµ tΡρß‰Åg s† $ ¹/θçGõ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM} $# uρ (  ، راحوا يريدون تكامالً هلا مع

β ( : أوردناه يف معادلتنا النص الذي Î*sù |MΖ ä. ’Îû 7e7 x© !$£ϑÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9Î) È≅ t↔ó¡sù šÏ%©!$# 

tβρâ t� ø) tƒ |=≈ tF Å6ø9 $#  ÏΒ y7 Î=ö6 s% 4 ô‰s) s9 š‚ u !%ỳ ‘,ys ø9$# ÏΒ š� Îi/¢‘ Ÿξ sù £ tΡθä3s? z ÏΒ tÎ� tIôϑßϑø9 $# 

∩⊆∪ Ÿω uρ £tΡθä3 s? zÏΒ šÏ%©!$# (#θç/¤‹ x. ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# šχθä3tG sù zÏΒ z ƒÎ�Å£≈ y‚ø9 : يونس [  ) #$

٩٥ – ٩٤ [ ..  
وقلنا ملرات ومرات ومرات ، .. ما هو الرابط الذي يريدونه ما بني هذين النصني ؟ .. 

التكامل يف املعىن والدالالت ينعكس تكامالً يف القيم العددية ، والعكس ليس قانوناً ، 
  ..رية العكس يف يومٍ من األيام ننا مل نقل بنظأمبعىن 

 .. ا ثالث صفات للنيب أمل توجد يف العبارة اليت جاءواr  :) tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9 $# 

¥_ ÍhΓW{$# ( ب يتعلَّق عندهم هذه الصفات الثالث  تهل الكتاب الذين كُتبأ، وهذا أمر ..
 داجلانب البشري الشخصي حملم فما عالقة ذلك مبخاطبةr ؟!!!!!!! ..  

   .. وتتجلّى املهزلة بأن يأتوا باملعادلة التالية من كتابنا ، كدليلٍ على أنَّ هذا النص
  .. rخياطب جانب الرسالة يف شخصه 

) ùs¡ó↔t≅È #$!©%Ïš ƒt)ø�tâρβt #$9ø6ÅFt≈=| ΒÏ %s6ö=Î7y 4 (  =٩×  ١٩=  ١٧١   
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ة مفترضة حلالة مفترضه تبينها الذي يسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله ، كإجاب.. 

βÎ*sù |MΖ (العبارة السابقة مباشرة هلذه العبارة  ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) (  هل هو ،
م هو أجانب الرسالة املتعلِّق باهللا تعاىل مباشرة عرب تلقيه منهج الرسالة من اهللا تعاىل ، 

جابة ملن كان له قلب أو اإل نترك.. ة ؟ اجلانب الشخصي كنفسٍ هلا هواجسها البشري
  ..ألقى السمع وهو شهيد 

فاآليات .. وال داعي إلضاعة الوقت يف هراء ال يدرك صاحبه ذاته ما ينطق به .. 
الكرميةُ اليت عرضناها يف هذه املعادلة وغريها ، واضحة جلية يف كوا ختاطب اجلانب 

 للنيب الشخصيr ة ، وختاطب من بعد شخصه   ، مبا حيمل هذه اجلانبمن هواجس بشري
r  ٍة ، ومن املستحيل أن ختاطب جانب الرسالة ، فجانب الرسالة معصومكلَّ نفسٍ بشري

كه ، احتى عن هواجس النفس البشرية ، وهذا ما ال يستطيع عابدو أصنام التاريخ إدر
$ * (: فالعصمة جاءت جلانب الرسالة حصراُ  pκ š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §�9$# õ÷Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ 

( β Î) uρ óΟ©9 ö≅ yèøÿ s? $yϑ sù |M øó ¯=t/ …çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª! $#uρ š� ßϑÅÁ÷è tƒ zÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 (   ] ٦٧: املائدة [ .. 

$ * (والعبارة القرآنية  pκ š‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ يف بداية هذا النص دليلُ تعلّق العصمة جبانب  ) �9$#§
  ..راً الرسالة حص

للدفاع عن أصنامهم اليت اارت أمام بيان نور كتاب اهللا تعاىل خرى يستنفرون أومرةُ 
  ..، فاملعادلة التالية اليت عرضناها كدليلٍ على إطالق دالالت النص القرآين 

   ) Ÿωuρ (#θèδ Ì� õ3è? öΝ ä3ÏG≈ uŠ tGsù ’ n? tã Ï !$ tóÎ7 ø9$# ÷β Î) tβ ÷Šu‘r& $YΨ �Á ptrB (#θäó tGö;tGÏj9 uÚ t� tã Íο 4θuŠ ptø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 
ρuΒt ƒã3õ�Ìδγ‘£ ùs*Îβ ̈#$!© ΒÏ. /tè÷‰Ï )Î.ø�t≡δÏγÎ£ îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (  ] ٦٧٦=  ] ٣٣: النور  

) $ tΒuρ šχ%x. öΝ à6s9 βr& (#ρèŒ ÷σ è? š^θß™u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθßs Å3Ζ s? …çµ y_≡uρø— r& .ÏΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ #́‰ t/ r& 

4 )Îβ ̈Œs≡9Ï3äΝö 2Ÿ%βt ãÏΖ‰y #$!« ãtàÏŠϑ$̧ (   ] ٤٦٤=  ] ٥٣: األحزاب  
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٦٠×  ١٩=  ١١٤٠=  ٤٦٤+  ٦٧٦  

نرى تعلَّق الزوجية يف هذا النص بصفة الرسالة وليس : قلنا يف شرح هذه املعادلة .. 
tΒ$ ( :النبوة كما هو العادة يف آيات أُخرى  uρ šχ% x. öΝ à6s9 β r& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™ u‘ «! $# Iω uρ 

β r& (#þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρø— r& . ÏΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ # ´‰t/ r& 4 (  ..فالعبارة ) š^θß™ u‘ «!$# ( والكلمة )  

… çµy_≡uρ ø— r& (  اليت يعود الضمري فيها إىل الرسول وليس إىل النيب ، وتعلّقهما ببعض ، ليس
 هذه املسألة الكاملة حتملُ إطالقاً لكلِّ ..: لذلك قلنا يف شرحنا لذلك .. حباجة لشرح 

زمان ومكان ، ليشملَ كُلَّ امرأة ختتار شرف الدخول يف ساحة أزواج النيب ، عرب وهبِ 
  ..نفسها ملقام النبوة وتطبيقها لألحكام اخلاصة ذا املقام 

من هذه املعادلة وغريها إىل مسألة هامة ، تثبت ) املعجزة الكربى ( وانطلقنا يف كتابنا 
صياغة كتاب اهللا تعاىل ، وفيما يلي اقتبس ما عرضته  من روح عظمةَ لكلِّ من ميلك ذرةً

  :باحلرف 
أزواج النيب ، مبعىن النساء الاليت وهنب أنفسهن ملقام النبوة والتزمن بتطبيق كُلِّ .. 

األحكام اخلاصة ذا املقام ، هن أمهات املؤمنني ، كون رمزاً ومنوذجاً للعفّة والطهارة يف 
  ..لّ زمان ومكان كُ

) ρu&r—øρu≡_ãµç…ÿ &éΒγ̈y≈JçκåΝö 3 (  =٥×  ١٩=  ٩٥  
فَكَونُ التعلّقِ بصفة النبوة من دخولِ ساحة الطهارة والنقاء واخلالص هللا تعاىل أمسى .. 

وأوىل من اجلانب الشخصي مبا فيه من هوى للنفس وشهوة ، وما يترتب على هذا التعلّق 
 –من أي من البشر ، كوـا   –اليت اختارت دخولَ هذه الساحة  –ة من عدمِ زواج املرأ

كُـلُّ  .. ومنوذجاً ورمزاً للعفّة والطهارة والنقاء أصبحت أماً للمؤمنني ،  –باختيارها هذا 
نساء على تغيري اختيارهن هـذا  عدم إكراه تلك ال –يف كُلِّ زمان ومكان  –ذلك يقتضي 
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نيةُ املُغيبةُ خاللَ التاريخ ، نراها جلياً يف التـوازن بـني النصـني    هذه احلقيقةُ القرآ.. ...

  .. القرآنيني التاليني 
) � É<̈Ζ9$# 4’ n<÷ρ r& šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ ôÏΒ öΝ ÍκÅ¦àÿΡ r& ( ÿ… çµã_≡uρ ø— r&uρ öΝåκ çJ≈ yγ ¨Βé& 3 ( ] ٦: األحزاب [  =
٢١٢  
) $ tΒuρ šχ% x. öΝ à6s9 β r& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµy_≡uρ ø— r& .ÏΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 

&r/t‰´# 4 )Îβ ̈Œs≡9Ï3äΝö 2Ÿ%βt ãÏΖ‰y #$!« ãtàÏŠϑ$̧ (  ] ٤٦٤=  ] ٥٣: األحزاب  
٦٧٦=  ٤٦٤+  ٢١٢  

   ) Ÿω uρ (#θèδ Ì� õ3è? öΝä3ÏG≈ uŠ tGsù ’ n?tã Ï!$ tó Î7ø9 $# ÷β Î) tβ ÷Šu‘r& $ YΨ �Ápt rB (#θäó tGö;tGÏj9 uÚ t� tã Íο4θ uŠptø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 4 
ρuΒt ƒã3õ�Ìδγ‘£ ùs*Îβ ̈#$!© ΒÏ. /tè÷‰Ï )Î.ø�t≡δÏγÎ£ îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (  ] ٦٧٦=  ] ٣٣: النور  

  :وردناه يف كتابنا أوعن النص التايل الذي .. 
ولألسف ذهب الكثري من السابقني بدالالت هذه العبارة القرآنية مذاهب تائهةً ..  [[

$! (املعين بكلمة : قالوا .. ال من قريب وال من بعيد  ال حتملُها هذه العبارةُ tóÎ7 ø9 هو  ) #$
وال تكرهوا اململوكات لديكم ملك ميني على الزنا : الزنا حصراً ، وقدروا املعىن على أنه 

  ..] ] ..، إنْ أردنَ تعفّفاً ، لتبتغوا من ذلك كسباً لعرضِ احلياة الدنيا 
 (فعلماؤنا الذين شرحوا كلمـة   [[: قالوا رداً على ذلك ..  !$ tó Î7 ø9 بالزنـا ، مل   ) #$

.. املشكلة عندهم ما قاله السابقون .. وهنا يصرحون جبوهر مشكلتهم ..  ]]خيطئوا أبداً 
وأنا هنا أقول للناس الباحثني عن احلقيقة ، وليس هلؤالء ، ألنَّ من طلّق عقلَه ال ينفع معه 

β÷ (العبارة  :أقول للعقالء .. الدليل  Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ �Á pt rB (  ، ِهـذه   إكراهأليست شرطاً لعدم

Ÿω ( : الفتيات على البِغاء uρ (#θ èδ Ì� õ3 è? öΝ ä3 ÏG≈ uŠ tG sù ’ n? tã Ï !$ tó Î7 ø9 $# ÷β Î) tβ ÷Š u‘ r& $ YΨ �Á pt rB (  مبعىن .. ؟
احملمول ذه اآلية  أنَّ احلكم: يمنع إكراههن على البِغاء يف حال أنهن يردن حتصناً ، مبعىن 
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إن مل يردن حتصناً : وهنا نسأل عابدي أصنام التاريخ .. الكرمية ال ينفك عن هذا الشرط 

 !!! ..فهل جيوز إكراههن على البغاء الذي تفترون على اهللا تعاىل بأنه ال يعين إالَّ الزنـا ؟ 
نا أمـر مشـروع يف   يعين إن وجدت فتيات ال يعنيهن اإلحصان ، فهل إكراههن على الز

  !!! ..عقيدتكم املوروثة ؟
  : يف كتابنا من هنا قلنا .. 
البغي كما يرد يف كتاب اهللا تعاىل هو جتاوز احلد بإلغاِء حدود اآلخرين وإلغاُء ..  [[

واإلحصانُ يف القرآن الكرمي هو منع الفاحشة ومنع الضرر ، إما .. حقوقهم املشروعة 
ا بالعفّة  بالزواج بأن متنعاملرأةُ الفاحشةَ عن نفِسها باختيارِها للزواجِ احلالل ، وإم

فيما يشمل  –والطهارة باتباع منهج اإلسالم الذي يأمرها بالعفّة والطهارة ، وهذا يشمل 
–  أزواجِ النيب بدخولِ ساحة املرأة اختيارr  ِااللتزام بتطبيقِ األحكام ه ، عربموت بعد

دخولِ هذه الساحة ، باالبتعاد عن زينة احلياة الدنيا وشهواتها من شهوة للرجال اخلاصة ب
  ..وغري ذلك 

 ..   من أوجه اإلحصان هذه ، هـو بغـي وجه على تغيريِ اختيارِها ألي املرأة وإجبار
ان ومكـان ،  أي امرأة يف كُلِّ زم.. إذاً .. وجتاوز للحدود ، أي هو إجبار هلا على الْبِغاِء 

من حقّها أن تدخلَ ساحةَ أزواج النيب عرب االلتزام بتطبيقِ األحكامِ اخلاصة بدخولِ هـذه  
 الساحة .. تاً .. ولكنمي الشخص دومكان ، وملّا كان حمم ملا كان هذا إطالقاً لكلِّ زمان

نهجِ الرسالة حصراً ، وال يوجد ، فإنّ تعلّق املرأة اليت ختتار دخولَ هذه الساحة هو تعلّق مب
 تكشخصٍ مي داً النيبألنّ حمم ، تعلّقٍ باجلانب الشخصي ه .. أيفبعد موتr   ال تعلّـق

 ريددخولَ هذه الساحة ، إالّ مبنهجِ الرسالة  –من النساِء  –ملن ت.. [[ ..  
ريخ ، لكـن ، مـن   وحنن لسنا جمربين على الوقوف عند هراء عابدي أصنام التا..   

  ..عني الباحثني عن احلقيقة ، لذلك ، أقوم ذا الرد أن مننع ذرهم للرماد عن أواجبنا 
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وتبلغ املهزلة ذروا عندما يذهب هؤالء إىل عبارات يف كتاب اهللا تعاىل ال يوجد ..  

بارة وا بالعؤجا.. لة واحدة ، للتدليل على أوهامهم أبينها تكامل وال توازن يف إطار مس
èπ (القرآنية  u‹ÏΡ# ¨“9$# uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ �ω Î) Aβ# y— (   ] ة  ، ] ٣: النوروقالوا قيمتها العددي )١٢٢  (

βÎ) tβ÷ (، وراحوا يضعوا يف معادلة تكامل مع العبارة  ÷Šu‘ r& $ YΨ �Ápt rB (  ليثبتوا أنَّ البغاء هو
  ..الزنا 

ما ال ميكن اجتزاؤه ، مبعىن كان عليكم كان عليكم أال جترتئوا : وقبل أن نقول هلم .. 
èπ (أن تأخذوا اجلملة كاملة  u‹ ÏΡ#̈“9 $# uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ �ω Î) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8Î� ô³ãΒ 4 (  ن نقول هلم أ، وقبل

قبل .. أين هو تكامل املعىن والدالالت بني هاتني العبارتني يف املسألة اليت تتوهموا : 
›èπu (كفهمكم اخلاطئ ، العبارة القرآنية حساباتكم خاطئة : ذلك نقول هلم  ÏΡ#̈“9 $# uρ Ÿω 

ƒtΖ3Åsßγy$! )Îω� —y#βA (   =ة  ١٢٩وليست قيمتها العددي ، )كما تزعمون ؟ )  ١٢٢..  

βÎ) tβ÷Š÷ (مثَّ كيف يضعون دالالت العبارة القرآنية ..  u‘r& $YΨ �Á ptrB (  اليت هي شرطٌ كما

/Ÿωuρ (#θç (لقرآنية رأينا ، يف مقابلة دالالت العبارة ا t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 .. !!! ؟  ] ٣٢: اإلسراء [   ) ) #$
لو كانوا من الباحثني عن احلقيقة وممن يكفرون بأصنام التاريخ ، ألخذوا العبارة الكاملة 

/Ÿωuρ (#θç ( : اليت تبين أنَّ الزنا هو فاحشة من جمموعة فواحش t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9$# ( … çµ̄Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù 

، منها البغاء ، فالزنا هو فاحشة ، وهناك كثري من الفواحش  .. ٩×  ١٩=  ١٧١=  )
وهذا ال يعين أبداً اعتبار البغاء زنا ، كما يلفَّق يف املوروث الذي يقدسه عابدو أصنام 

  ..التاريخ 
  ..وتعليقاً على عرضنا للمعادلة  ..

) #$}Mƒϑy≈Ç 4 (  =١٧   ،،  ) #$9øèyϑy≅ã (  =٢١   
 ٢×  ١٩=  ٣٨=  ٢١+  ١٧  
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كم آية يف : وهنا نقول للعقالء وليس هلؤالء .. ملاذا مل ندخل العلم فيها ؟ : قالوا .. 

لكنهم ال تعنيهم آيات .. لدخول اجلنة ؟ عاىل تقرن اإلميان بالعمل كشرط كتاب اهللا ت
  .. ما يعنيهم هو حدثنا فالن ، وأخربنا عالّن.. كتاب اهللا تعاىل 

   ..وعابدو أصنام التاريخ ، مل يستطيعوا إدراك دالالت املعادالت التالية .. 
 ) #$}Mƒϑy≈Ç 4 (  =١٧ ،، ) #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 (  =٢٥ ،، ) #$9ø6àÿø�t (  =٣٤  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٣٤+  ٢٥+  ١٧  
) #$9øèÏ=ùΟÉ   (  =٢١   ،، ) #$9øèyϑy≅ã (  =٢١ ،، ) #$9ø6àÿø�t (  =٣٤  

٤×  ١٩=  ٧٦=  ٣٤+  ٢١+  ٢١  
) #$}Mƒϑy≈Ç 4 (  +) #$}M™ó=n≈ΟÞ 3 (  =٤٢ = ) #$9øèÏ=ùΟÉ   ( + ) #$9øèyϑy≅ã (  

≈ÞΟ (يريدون استبدال ..  n=ó™M} �t (بدل  ) 3 #$ øÿ à6ø9   :يف املعادلة  ) #$

) #$9øèÏ=ùΟÉ   (  =٢١   ،، ) #$9øèyϑy≅ã (  =٢١ ،، ) #$9ø6àÿø�t (  =٣٤  
٤×  ١٩=  ٧٦=  ٣٤+  ٢١+  ٢١  

كيف من املمكن لعابدي أصنام التاريخ الذين منهجهم تطليق العقل ، أن يفهموا .. 
باجلوارح ، وبالتايل فحد أنَّ اإلسالم هو خضوع)  ã≅ yϑyèø9  يف هذه املعادلة ينوب عنه ) #$

مبعىن ال  ..وكيف هلم أن يفهموا أنَّ اإلميان ساحته القلب ، وال يعلمه إالَّ اهللا تعاىل .. 
ن نشهد على أبينما اإلسالم ساحته اجلوارح ، ونستطيع .. نستطيع أن جنزم بإميان إنسان 

  ..أن أكرر ما بينته يف كتيب  وال أريد.. إسالم إنسان 
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≈Ç (: تقابل جمموع كلميت )  î,ó¡Ïù (كلمة : واملهزلة تتجلّى بقوهلم ..  yϑƒM} $# 4 ( ، ) 
ÞΟ≈ n=ó™M} بصيغة النكرة )  î,ó¡Ïù (عن احلقيقة النتبهوا إىل أنَّ كلمة لو كانوا باحثني ..  ) 3 #$

≈Ç (، وكلميت  yϑƒM} $# 4 ( ، ) ÞΟ≈ n=ó™M} كم مليار سنة ضوئية .. لكن .. بصيغة املعرفة  ) 3 #$
وكم .. حيتاجون ليدركوا الفارق بني صيغيت النكرة واملعرفة ، وليدركوا معىن الفسق ؟ 

مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ )  î,ó¡Ïù (ركوا أنَّ كلمة مليار سنة ضوئية حيتاجون ليد
  ..بصيغة النكرة ؟ 

وبالتأكيد سيستنفرون للدفاع عن منهجهم التراثي اجلمعي الذي ينهار مرةً أخرى .. 
 أمام بيان نور كتاب اهللا تعاىل ، يف تبيان فساد تكفريهم لآلخرين ، واحتجاجهم بآيات

  ..ن إليه يف تكفريهم لآلخرين كرمية ال حتمل ما يذهبو
  ..عرضنا يف كتابنا املعادلة .. 
) tΒ uρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “ Ï‰ôγ tƒ ª! $# $YΒöθ s% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰÷è t/ öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγ x©uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A, ym ãΝèδ u !%ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 
ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ ôγtƒ uΘ öθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩∇∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& öΝèδ äτ!# t“y_ ¨β r& öΝ Îγø‹ n=tæ sπ oΨ÷è s9 «! $# Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ 

ρu#$9Ψ$̈¨Ä &r_ôϑyèÏt (  ]  ٦٠×  ١٩=  ١١٤٠=  ] ٨٧ – ٨٥: آل عمران  
;tΒuρ Æ÷tGö ( كِّد صحةَ ما نذهب إليه ، من أنَّ قولَ اِهللا تعاىلومما يؤ..  [[ :وقلنا ..  tƒ 

u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ ø9$# (  ين منيعين املُرتد ،
.. د أن علموا حقيقتها املسلمني والعالمني بِمنهجِ الرسالة اخلامتة ، والذين يبتغون غريها بع

 ( :مما يؤكِّد ذلك هو العبارةُ القرآنيةُ التاليةُ هلذا القولِ مباشرةً ، حيثُ يقولُ اُهللا تعاىل 
y# ø‹ x. “ Ï‰ôγ tƒ ª! $# $YΒöθ s% (#ρã� xÿ Ÿ2 y‰÷è t/ öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) (# ÿρß‰ Îγ x©uρ ¨βr& tΑθß™§�9 $# A, ym ãΝèδ u !%ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9$# 4 
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الء الذين لن يقْبلَ منهم أي دينٍ آخر غري الرسالة اخلامتة ، قد كفروا بالرسالة فهؤ.. ... )

اخلامتة بعد أن علموا حقيقتها ، وبعد أن شهدوا أنَّ الرسولَ حق من اهللا تعاىل ، وبعد أن 
صدق نزول ربهناليت ت ناتاِهللا تعاىلجاءهم البي س انتهى االقتبا .. ]] .. ها من عند..   

املنهج التراثي اجلمعي املبين على عصبيات تارخيية حاملها تكفري اآلخرين ، .. لكن .. 
لذلك جن جنوم وراحوا يهذون .. ال يسرها هذا الكالم املستنبط من كتاب اهللا تعاىل 

ن وإنَّ ادعاء الكاتب من أنَّ غري املسلمني قد حيصلو [[: قالوا .. بكالم ال يدركون معناه 
على رمحة اهللا تعاىل من خالل ساحة مناهجهم ، زور وتكذيب لكلِّ ما جاءنا من احلق 

≅ö (جاؤوا باآليتني الكرميتني ..  ]] è% $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šχρã� Ïÿ≈ x6ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6ôã r& $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? (   ]

ادلة اليت وراحوا يضعوما مع اآليات الكرمية اليت وردت يف املع..  ] ٢ – ١: الكافرون 
;tΒuρ Æ÷tGö (أنَّ قوله تعاىل ج من أتباعهم حماولني إيهام السذَّعرضناها ،  tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $ YΨƒ ÏŠ 

n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’Îû Íο t� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒÌ�Å¡≈ y‚ø9 يعين كلَّ من هو ليس مسلماً حىت قيام  ، ) #$
  ..الساعة 
، فلو كانت عندهم ومضة نور لرؤية احلقيقة ،  مشكلتهم يف نفوسهم ..هؤالء .. 

  :لوقفوا عند دالالت النص التايل يف كتابنا 
أما بالنسبة للدليلِ على أنَّ اجلنةَ ليست حكراً ألمة دون غريِها ، فقد بين اُهللا تعاىل .. 

تكون إالّ هلم  ذلك بشكلٍ جلي يف كتابِه الكرمي ، فأهلُ الكتاب الذين زعموا أنَّ اجلنةَ ال
كلُّ ذلك يرد اُهللا تعاىل عليه ، رداً ... ، وحنن الذين يزعم الكثري منا أنَّ اجلنةَ لنا وحدنا 
ويف املسألة الكاملة التالية أكرب بيان ... بيناً يدرِكُه من ميلك حداً أدىن من العقلِ واملنطق 

  .. لذلك 
) (#θä9$s%uρ  s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ sπ̈Ψ yfø9 $# �ω Î)  tΒ tβ%x. #·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š�ù=Ï? öΝ à‰•‹ ÏΡ$tΒr& 3 ö≅ è% (#θè?$ yδ 

/ç�öδy≈Ζu6àΝö )Îβ 2àΖGçΟó ¹|≈‰Ï%Ïš (  ] ٤٢٧=  ] ١١١: البقرة   
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) }§øŠ©9 öΝ ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ ÎΤ$tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ÷è tƒ # [þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰Åg s† …çµ s9 

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

øŠ©9 öΝ§{ ( ..ةُ القرآنيةُ والعبار..  ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ (  هذه احلقيقة ، تكفي ها يف إدراكوحد ..
لذلك نرى تكاملَ هذه العبارة القرآنية مع اآلية الكرمية املُصورة للذين يبتغون غري اإلسالمِ 

هذه اآلية الكرميةَ إياكم أن تذهبوا بدالالت : فاُهللا تعاىل يقولُ لنا من خاللِ ذلك ... ديناً 
  .. حسب أهوائكم وأُمنياتكم 

)  tΒuρ Æ÷tGö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M} $# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t�ÅzFψ $# zÏΒ zƒÌ� Å¡≈ y‚ø9 آل  [  ) #$

   ٣٥٧=  ] ٨٥: عمران 
) 9©Šø§} /Î'rΒt$ΡÏ‹hÍ3äΝö (  ] ٦١=  ] ١٢٣: النساء  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٦١+  ٣٥٧  
øŠ©9 öΝ§{ (ال توجد عندهم إمكانية ليفهموا أنَّ العبارة القرآنية ..  ä3Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ (  تعنيهم

الذي يفضح قوهلم هذا .. هم ، بسبب قولهم الذي نسمع جزءاً منه يف ردهم هذا 
 ( :للخالص حينما قالوا  أهل الكتاب احتكارهو ذاته ، احتكارهم للخالص  s9 Ÿ≅ äzô‰ tƒ 

sπ ¨Ψ yfø9 $# �ω Î) tΒ tβ%x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 ( ..  

tΒ∅ (باستشهادهم بالعبارة  اقمة الغباء نراه..  uρ ö≅ yϑ÷è tƒ zÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#  ÏΒ @�Ÿ2 sŒ 

÷ρ r& 4s\Ρ é& uθ èδ uρ ÖÏΒ÷σãΒ (  ، من املعادلة اليت عرضناها ، ليثبتوا أنَّ اآلخرين ال خالص هلم

بأنها تعين املسلم ، وعندما يكون األمر متعلِّقاً بالطوائف  يفهموا ) ÏΒ÷σãΒ (فكلمة 
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و أسلفياً أو وهابياً أو سنياً أو شيعياً : األخرى داخل اجلسد اإلسالمي يفهموا بأنها تعين 

   ..، حسب الصنم الذي يعبده القائل ....... 
 يؤمن مبنهج الرسالة نفوسهم املظلمة ال تستطيع إدراك املعادلة التالية اليت تصف من مل

  ..هل الكتاب ، تلك املعادلة اليت قرؤوها يف كتابنا ، وهربوا من دالالا أاخلامتة من 
) öθ s9 uρ š∅tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ%s3 s9 # Z� ö� yz Νßγ ©9 4 ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝ èδ ç� sYò2 r&uρ 

#$9øÿx≈¡Å)àθβt (  ] ١٥×  ١٩=  ٢٨٥=  ] ١١٠: آل عمران  
زة العددية يف كتاب اهللا وهنا حنن نرد عليهم فكرياً قبل أن نرد عليهم يف ساحة املعج

 [[: منهجهم تكفري اآلخرين رد كوم آخرين ، وهذا ما نراه يف قولهم .. تعاىل 
ن طبعاً هم يعتربو .. ]]والكفر ملّة واحدة ودين باطل واهللا تعاىل ال يقبل منا إالَّ اإلسالم 

  :كافراً ، وال يعنيهم أبداً قول اهللا تعاىل ) دينياً وطائفياً ومذهبياً ( اآلخر 
) Ÿωuρ (#θä9θà) s? ôyϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6øŠs9 Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡s9 $ YΖÏΒ÷σ ãΒ šχθäótGö; s? š⇓t� tã Íο4θ uŠys ø9 $# 

#$9‰‘Ρ÷‹u$ (   ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ = ] ٩٤: النساء  

öθs9 (:  الكتاب والذين مل يؤمنوا من أهل uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# tβ% s3s9 # Z� ö� yz Ν ßγ ©9 4 
ΒiÏΖ÷γßΝã #$9øϑßσ÷ΒÏΨãθχš ρu&r2òYs�çδèΝã #$9øÿx≈¡Å)àθβt (  =١٥×  ١٩=  ٢٨٥  مل مينع عدم ،

ãΝßγ (جميئهم إىل الرسالة اخلامتة من وجود مؤمنني فيهم ، وهذا ماتنطق به العبارة  ÷ΖÏiΒ 

šχθãΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# ãΝèδ ç� sYò2 r& uρ tβθà) Å¡≈ xÿ ø9$# (  .. تكامل مع عبارة تولذلك نرى أنَّ هذه العبارة
نه ليس أنْ نتهم من يلقي إلينا السالم بأه ال حيق لنا نأتبين لنا من املعادلة الكاملة السابقة 

  ..رد أنه آخر وال ينتمي لديننا وطائفتنا ومذهبنا  ..مؤمناً 
) ΒiÏΖ÷γßΝã #$9øϑßσ÷ΒÏΨãθχš ρu&r2òYs�çδèΝã #$9øÿx≈¡Å)àθβt (  ] ١٥٨=  ] ١١٠: آل عمران       
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) ρuωŸ ?s)àθ9äθ#( 9Ïϑyô &r9ø+s’# )Î9sŠø6àΝã #$9¡¡=n≈Νz 9s¡óM| Βãσ÷ΒÏΖY$ (   ] ١٦٥=  ] ٩٤: النساء       

١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ١٦٥+  ١٥٨  
ة اليت نراها ، أال نرى تكامالً يف املعىن عرضنا عن املعجزة العددية وقيمها العدديألو .. 

أال تكفي كلُّ عباره وحدها من يريد .. والدالالت بني هاتني العبارتني القرآنيتني ؟ 
ما ما يذهبون إليه من مجع عبارات ال يوجد أ.. نَّ صفةَ اإلميان ليست حكراً لنا أاحلقيقة 

 ..ا هراء ال يستحق هدر الوقت من أجله بينها رابط يف إطار املسألة اليت يتوهموا ، فهذ
فهم يأتون بعبارات قرآنية يوظِّفوا حسب أهوائهم ، وخيطئون حبساب قيمها العددية ، 

  ..ليصلوا إىل نتائج ظالمية تكفريية تدغدغ أصنامهم اليت من أجلها يفعلون ذلك 
لقارئ عمق التطابق بني ساقتطع النص التايل من كتاب املعجزة الكربى لريى األخ ا.. 

  :املعىن والدالالت للعبارات القرآنية مع القيم العددية هلذه العبارات الكرمية 
] ) ô‰ s)©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (#þθ ä9$s% �χÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈n= rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) Hω Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ 

óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $£ϑ tã šχθä9θà) tƒ £ ¡¡yϑ u‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& (  ] ٧٣: املائدة 

[  =٣١×  ١٩=  ٥٨٩  
  :  وهذه املسألةُ الكاملةُ نراها مسألتني كاملتني.. 
 .. هساحت الذين قالوا إنَّ اَهللا ثالثُ ثالثة ، وهذا اجلحود كُفْر رصواملسألةُ األوىل منها ت

 (�χÎ ( :هذه املسألةُ مجيع الذين جحدوا وحدانيةَ اِهللا تعاىل ، بقولهم وتشملُ .. العقيدةُ 

©! $# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n=rO ¢  (  ..  
) ô‰ s)©9 t� xÿ Ÿ2 tÏ%©!$# (# þθä9$ s% �χÎ) ©! $# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒuρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 (  =
١٧×  ١٩=  ٣٢٣  
 هذه املسألة اُألوىل ، ال تتجاوز القولَ واالتباع األعمى وهذه الدرجةُ من الكفرِ يف.. 

لذلك نرى أنَّ اجلزاَء املترتب على ذلك يصور يف املسألة الثانية لقسمٍ من .. ملوروث اآلباء 



     ١٣١                  
  ..  هؤالء ، وليس لَهم مجيعاً 

) β Î) uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡ yϑu‹ s9 šÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& (  =
١٤×  ١٩=  ٢٦٦  
�ρã# (ففي هذه املسألة الكاملة نرى أنَّ كلمةَ ..  xÿ x. (  ، ِمن الكفر إىل درجة شريت

� ( أعمق من اليت تشري إليها كلمةُ xÿŸ2 (  األوىل يقل .. يف املسألة فاُهللا تعاىل لَم ) :

£ ( ..، إنما يقولُ )  لَيمسنهم عذاب أليم ¡¡yϑu‹ s9 šÏ%©!$# (#ρã� xÿx. óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& ( 
�χÎ) ©!$# ß]Ï9$rO 7π ( :فالذين قالوا ..  sW≈ n=rO ¢  (  اِهللا تعاىل ، ولكن ةوا حقيقةَ وحدانيدحج ،

لذي يعلم فا... هؤالء ، منهم من عمل ذا اجلحود كفراً أعمق ، فاستحق العذاب األليم 
كلُّ ذلك ، ويفرِز الصادق من الكاذبِ ، هو اُهللا تعاىل ، وهو ذاته جلَّ وعال الذي 

  ..يجازي على العمل 
وهكذا نرى أنَّ وصف اِهللا تعاىل لهؤالِء دون استثناء بصيغة الكفرِ الفعلية ، ال يعين .. 

لفعليةُ للكفرِ يف املسألة األوىل كما فالصيغةُ ا.. أنهم على درجة واحدة من درجات الكفرِ 
.. نرى ، حتملُ دالالت ختتلف عن تلك اليت حتملُها هذه الصيغةُ الفعليةُ يف املسألة الثانية 

وبالتايل فهؤالء يتفاضلون عن بعضهم ، ومن املؤكّد أنَّ أهم معايريِ التفاضل هذه ، هي 
  ..العلم بِحقيقة منهجِ الرسالة اخلامتة 

وهاتان املسألتان الكاملتان املُكونتان لآلية الكرمية ، نرامها ركنني متناظرين يف .. 
ويف هذا برهانٌ ... مسألة واحدة ، وذلك من منظارِ معيارِ جمموعِ حروف اجلملة القرآنية 

  .. إضايفٌّ يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه يف تفسريِ هذه اآلية الكرمية 
) 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 (  ) =
   حرفاً  ) ٤٧



     ١٣٢                  
) β Î) uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθä9θà) tƒ £¡¡ yϑu‹ s9 šÏ%©! $# (#ρã� xÿ x. óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹ tã íΟŠÏ9 r& (  =

  .. املعجزة الكربىمن كتاب  انتهى االقتباس..  ]  حرفاً ) ٤٧( 
.. هؤالء التكفرييون ، ظالم نفوسهم مبين من لبنات احلقد على كلِّ ما هو آخر .. 

لذلك جن جنوم حينما قلنا ال جيوز إجبار اآلخرين على اعتناق اإلسالم ، وراحوا 
قيقة نه ال معىن له ، ولو كانوا من الباحثني عن احليهذون بكالمٍ ال يفقهون هم معناه ، أل

  ..وعن قيمها العددية  ، لوقفوا عند املعادالت التالية اليت أعرضوا عن دالالا اللغوية
) öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒUψ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# öΝ ßγ�=à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 |MΡ r' sùr& çνÌ� õ3è? }̈ $̈Ζ9 $# 4®L ym 

ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏš (  ] ٣٧٠=  ] ٩٩: يونس   
) È≅ è% uρ ‘, ysø9 $# ÏΒ óΟ ä3În/§‘ ( yϑsù u !$ x© ÏΒ÷σ ã‹ù= sù ∅ tΒuρ u !$ x© ö� àÿ õ3u‹ ù=sù 4 (  ] ٢٩: الكهف [ 

 =٢٥٧  
٣٣×  ١٩=  ٦٢٧=  ٢٥٧+  ٣٧٠  

) ρu9sθö ©x$!u ‘u/•7y ψUΒtz Βt ûÎ’ #${F‘öÚÇ 2à=�γßΝö dsΗÏŠè·$ 4 (  =١٩٨  
) ùsϑy ©x$!u ùs=ù‹ãσ÷ΒÏ ρuΒt∅ ©x$!u ùs=ù‹u3õÿà�ö 4 (  =٣١٦   

١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ١٦٣+  ١٩٨  
) ωI )Î.ø�t#νo ûÎ’ #$!$eÏÈ ( %s‰ ?¨6ẗt #$9�”©ô‰ß ΒÏz 4#$9øöxcÄ (  ] ٢٢٧=  ] ٢٥٦: البقرة  
) &rùs'rΡM| ?è3õ�Ìνç #$9Ζ$̈}̈ myL®4 ƒt3äθΡçθ#( Βãσ÷ΒÏΖÏš (  ] ١٧٢=  ] ٩٩: يونس  

٢١×  ١٩=  ٣٩٩=  ١٧٢+  ٢٢٧  
يه بعبارات ال رابط بينها حماولني الوصول منها ملا تشتيهه وكالمهم الذين يأتون ف.. 

  :وهذا واضح يف فهمهم لآلية الكرمية نفسهم الضالة ، يدرك فساده كلُّ ذي عقل ، أ
) (#θè=ÏG≈ s% šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿωuρ tβθãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ §� ym ª! $# 
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… ã&è!θß™u‘ uρ Ÿω uρ šχθãΨƒÏ‰tƒ tÏŠ Èd,ys ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 $# 4®L ym (#θäÜ÷è ãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9$# 

tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρã�Éó≈    ] ٢٩: التوبة [  ) ¹|
إنَّ علماءنا ملّا فسروا هذه اآلية الكرمية مل خيطئوا كما يدعي الكاتب ،  [[: قالوا .. 

≈=| &šÏ%©!$# (#θè?ρé (وال تشمل عبارة  tF Å6ø9 ≅È (املسلمني ، إنما هم  ) #$ ÷δ r& É=≈tGÅ3 ø9$# (  
وللرد على هذا السقوط الفكري ، اقتبس النص التايل من ..... هكذا يقولون ..  ]]

  ..املعجزة الكربى : الكتاب الذي يردون عليه ، وهو كتاب 
]]  ..عبارة نرى ورود الكرمية يف هذه اآلية ) šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9$# (  دون ،

عبارة ) È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 ≅È ( فعبارةُ..  ) #$ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 مصطلح قرآينٌّ خاص مبتبعي  ) #$

šÏ%©!$# (#θè?ρ ( بينما املصطلح القرآينُّ.. رساليت موسى وعيسى عليهما السالم  é& 

|=≈ tFÅ6 ø9$# ( ذه يشملُ أهلَ الكتاب واملسلمني ، وذلك ح السياقِ القرآينِّ املُحيط سب
   ..ويف العبارات القرآنية التالية دليلٌ على ذلك .. العبارة 
)  ∅ ãèyϑó¡ tFs9 uρ zÏΒ zƒÏ%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$#  ÏΒ öΝ à6Î=ö6s% zÏΒuρ šÏ%©!$# (# þθ ä.u� õ°r& ”]Œ r& 

# Z��ÏW x. 4 (  ] ١٨٦: آل عمران [   
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øŠ¢¹uρ tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% öΝä.$−ƒ Î) uρ Èβr& (#θà)®? $# ©! : النساء  [ ) 4 #$
١٣١  [  
) àM≈ oΨ |Á ósçRùQ $# uρ zÏΒ tÏ%©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝä3 Î=ö6s% (  ] ٥: املائدة [   
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? tÏ%©!$# (#ρä‹ sƒªB $# óΟ ä3uΖƒÏŠ #Yρ â“èδ $Y6 Ïès9 uρ zÏiΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& 

|=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ óΟä3 Î=ö6s% u‘$¤ÿ ä3ø9 $# uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# βÎ) ΛäΨ ä. tÏΖ ÏΒ÷σ •Β (  ] ٥٧: املائدة [   
 ..ةالقرآني العبارة فورود ) ÏΒ öΝà6Î=ö6 s% ( ةالقرآني العبارة خلف ) š Ï%©!$# (#θè?ρé& 
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|=≈ tFÅ6 ø9$# (  نا من الذين أوتوا الكتابةُ.. ، دليلٌ على أنوالعبارةُ القرآني )  ÏΒ öΝà6 Î=ö6s% 

 #$!©%šÏ ( هي لإلشارة إىل أهل الكتاب تميزاً هلم من مجلة املعنيني بالعبارة القرآنية )

(#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9   .. ، اليت تشملُنا وتشملُهم  ) #$

Ÿωuρ šχθ ( إذاً قولُه تعاىل .. ãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd,ys ø9$# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 ليست  ) #$

4®Lym (#θäÜ ( ..والعبارة القرآنية .. خاصةً بأهلِ الكتابِ كما تذهب تفاسرينا التارخيية  ÷èãƒ 

sπ tƒ÷“Éf ø9 $# tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρã� Éó≈ ي من أجله يأمرنا اهللا تعاىل ، تبني لنا اهلدف الذ ) ¹|
وهذا ينفي متاماً مفهوم اجلزيةَ مبعىن دفع األموالِ .. مبقاتلة املعنيني يف هذه اآلية الكرمية 

   ..بدالً عن اعتناقِ الدين ، أي مبعىن اخليارِ اآلخر العتناقِ اإلسالم 
بِاللَّه وال بِالْيومِ الْآخرِ وال  قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ( ( ..فاُهللا تعاىل مل يقل .. 

 يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه وال يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى
، فاجلزيةُ حصراً هي هدف القتال ..  ))يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ  يؤمنوا أو

θ#) ( حيث ينتهي القتال حينما äÜ÷è ãƒ sπtƒ ÷“Éfø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã�Éó≈ |¹ (  ..  
 ..ةالقرآني 4 ( وبالتايل يكونُ معىن العبارة ®Lym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“Éf ø9 $#  tã 7‰tƒ öΝ èδ uρ 

šχρã�Éó≈ |¹ (  .. وه :جِنإىل اجلزاِء املُقابلِ ل تلك اجلنايات أصحاب هِم ، حىت ينصاعايات
 اُهللا تعاىل ورسولُه هموهم أذالء  منصاعون ملا حرr ..   

 ( ..ويف العطف بني العبارات القرآنية املُشرية إىل صفات أصحابِ تلك اجلنايات .. 
šÏ%©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿωuρ ÏΘöθ u‹ ø9 $$Î/ Ì� ÅzFψ $# Ÿω uρ tβθãΒÌh� ptä† $tΒ tΠ§� ym ª! $# … ã&è!θß™ u‘uρ Ÿω uρ 

šχθãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd, ys ø9$# zÏΒ šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6ø9 بيانٌ إىل أنَّ قتالَ هؤالء يكون  ) #$

Ÿω (حينما يتصفون جبميع تلك الصفات ، ومن هذه الصفات  uρ tβθãΒÌh� ptä† $ tΒ tΠ§� ym ª! $# 
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… ã&è!θß™u‘ uρ (  ..ٍوحقوق أنَّ املسألةَ مسألةُ جنايات وهذا يؤكّد  ستحقّة ، فأصحابم

على  rالرساالت اُألخرى ليسوا ملزمني باتباعِ اخلصوصيات اليت حرمها الرسول 
  .. املسلمني 

 .. ألحكامِ اليت ترتبتالذين مل ينصاعوا ل اجلنايات فاآليةُ الكرميةُ إذاً تعين أصحاب
الكتابِ داخلَ الدولة  عليهم  نتيجةَ جناياتهِم تلك ، وذلك من املسلمني أو من أهلِ

  ..انتهى االقتباس  ..]] .. اإلسالمية الذين لَهم ما هلا وعليهم ما عليها 
املسألة فكرية حبتة ، وحنن يف كتاب املعجزة الكربى كان الربهان العددي برهاناً .. 

ة حبتة فاملشكلة عند هؤالء فكري.. إضافياً يأيت بعد برهان التفسري اللغوي لآليات الكرمية 
ÏΒ öΝ (لذلك هم ال يريدون النظر إىل كلميت ..  à6Î=ö6 s% ( ةالقرآني العبارة خلف ) 

šÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tF Å6ø9$# (  وذلك يف اآليات الكرمية اليت قرؤوها يف الكتاب الذي
فأصنامهم حتول بينهم وبني ذلك .. ن يرتقوا إىل إدراك ما فيه أنهم من املمكن أحيسبون 

  :ويتجلّى ذلك يف قولهم الذي اقتبسه حبرفيته .. 
قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ (( : مثَّ يقول الكاتب بعدما أنكر ما تذهب إليه تفاسرينا  [[

قالْح ينونَ ديندال يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحال يرِ ومِ الْآخوال بِالْيو بِاللَّه  ينالَّذ نم
والقول هلم ( قلت  .. ))يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ  يؤمنوا أوأُوتوا الْكتاب حتى 

فلماذا مل يستعمل الكاتب أسلوبه هذا ويعمل فكره مع هذه اآلية ويرى إن كان هناك ) : 
  ..انتهى االقتباس  .. ]]! .. اسريهم ؟مثّة تكامل يؤيد ما قاله العلماء وذكروه يف تف

املشكلة عندهم أنَّ أقوال علمائهم ال تتوافق مع ما نذهب : نصهم هذا خيتزل األمر .. 
إليه ، وكلُّ ما يقومون به هو انتصار ألقوال علمائهم اليت جعلوا منها صنماً حيول بينهم 

  ..وبني دالالت كتاب اهللا تعاىل 
مبعىن كيف سنقفز فوق !!! .. العقل يف ما ال يقبله عقل ؟ ملعكيف سن: وأنا أقول 
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القرآين باسم األهواء والشهوات ، مثَّ نسم ه إعمال للعقل صياغة النصي ما نقوم به بأن ..

هذا التطليق نراه .. ما يريده عابدو أصنام التاريخ هو تطليق العقل باسم إعمال العقل 
  :يل التاجلياً يف ردهم على قولنا 

قَاتلُوا الَّذين ال يؤمنونَ بِاللَّه وال بِالْيومِ الْآخرِ وال ((  ..فاُهللا تعاىل مل يقل ..  [[
 يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه وال يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى

فاجلزيةُ حصراً هي هدف القتال ، ..  ))يةَ عن يد وهم صاغرونَ يعطُوا الْجِز يؤمنوا أو
θ#) ( حيث ينتهي القتال حينما äÜ÷è ãƒ sπtƒ ÷“Éfø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã�Éó≈ |¹ (  ..[[    ..  

يف ظاهر الصياغة اللغوية حنن وضعنا كلمتني افتراضيتني كان من املفروض ورودمها .. 
املهزلة  ..... )) يؤمنوا أو (( : ، ومهافيما لو كان تفسريهم صحيحاً مية ، هلذه اآلية الكر

يؤمنوا  ((الكربى عند هؤالء تتجلّى حينما يقومون حبساب القيمة العددية هلاتني الكلمتني 
اللتني ال وجود هلما يف هذه اآلية الكرمية ، ليضيفوا قيمتهما العددية إىل القيمة  )) أو

ه اآلية الكرمية ، مع كلمة اإلسالم ، ليصلوا إىل أنَّ االية الكرمية فيها هاتان العددية هلذ
سيادهم استطاع إخراج هاتني الكلمتني أفهمهم العايل هم وفالكلمتان بشكلٍ مضمر ، 

  .. !!!فهل توجد مهزلة أكرب من هذه املهزلة ؟..  !!! من حالتهما املضمرة إىل الوجود
: هل توجد مهزلة أكرب من هذه املهزلة ، اإلجابة هي كلمة  :اإلجابة على السؤال .. 

وينتقدوا ، ينطلقون منها يف املهزلة األكرب أنهم ينطلقون من النظرية اليت ينكروا .. نعم 
كيف تنتقدون نظريةً .. مجع عبارات قرآنية دالالا تنقض ما يذهبون إليه مجلةً وتفصيالً 

اإلجابة على ذلك جلية ، وهي أنَّ .. تريدون ؟  إلثبات مامثَّ تقومون بالعمل ا 
مع الدالئل الدامغة اليت تؤكِّدها هذه مشكلتهم ليست مع املعجزة العددية ، مشكلتهم 

صنام التاريخ اليت أاملعجزة العددية للتفسري السليم آليات كتاب اهللا تعاىل ، بعيداً عن 
  ..يعتربوا فوق منهج اهللا تعاىل 

باألعداد حنو حيسبون أننا ننقاد ، يقادون كالقطيع إىل أقوال التاريخ  نهؤالء الذي.. 
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نية هي اليت رآن يتصوروا أنَّ دالالت العبارات القأين ، وال يستطيعون دالالت النص القرآ

نَّ أو عداد ،ننا ال نقدس األأكّدت ملرات أنا أو ،تقودنا إىل ربط القيم العددية بالدالالت 
الداللة اللغوية للعبارة القرآنية هي األساس ، وتأيت األعداد كإشارة لتبيان حقيقة الدالالت 

ن يتجرد لرؤية ما هو خارج أال يستطيع  من ال ميلك عقالً وإرادةً سليمة ، لكن.. اللغوية 
هذه ربط  يستطيعمن مل يفهم دالالت عبارات كتاب اهللا تعاىل ، كيف  ..حدود أصنامه 

مشكلة هؤالء أنهم مل يفهموا دالالت .. الدالالت بالقيم العددية للعبارات القرآنية ؟ 
كتاب اهللا تعاىل ، وحياربون املعجزة العددية لسبب واحد هو أنَّ أصنامهم من رجاالت 

   ..هذا كلُّ ما يف األمر .. التاريخ مل يتحدثوا ا 
.. لتاريخ حينما يتحدثون عن آية السيف ويتجلّى جهلهم وعبادم ألصنام ا.. 

  :واقتبس النص التايل من قوهلم 
إنها نسخت كلَّ عهد : وهذه هي آية السيف اليت قال فيها الضحاك بن مزاحم  [[

 بني النيبr  ةوكلِّ عقد وكلِّ مد.  
مة منذ يف هذه اآلية مل يبق ألحد من املشركني عهد وال ذ: وقال العويف عن ابن عباس 

  ..انتهى االقتباس  .. ]]. نزلت براءة 
هم مرجعهم قول الضحاك بن مزاحم ، .. نصهم هذا خيتزل اخلالف بيننا وبينهم .. 

 منهجهمهم .. والعويف ، وغريمها من رجاالت التاريخ ، وحنن مرجعنا كتاب اهللا تعاىل 
الذي يأمر اهللا تعاىل به ،  التدبر العقلي منهجنا يف البحث هووحنن  ،االتباع األعمى 

  ..وذلك يف حيثيات الصياغة اللغوية لعبارات كتاب اهللا تعاىل 
οu× (: قوله تعاىل  ، هو أنَّأسالفهم جيترونه من قولِ وما يقولونه ..  !# t� t/ zÏiΒ «! $# 

ÿÏ& Î!θß™ u‘uρ ’ n<Î) tÏ%©! $# Ν ›?‰yγ≈ tã zÏiΒ tÏ.Î� ô³ßϑø9 بقطْعِ العهود  أمراً إهلياً ملحي،  ] ١: التوبة [  ) #$
وكلُّ ما يقولونه من تفاسري ، ومن استخدام للقيم العددية هلذه اآلية  ..مع املشركني 

الكرمية وما يتبعها من آيات يف سورة التوبة مبين على هذا القول ، بأنَّ هذه اآلية الكرمية 
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  ..مر بقطْعِ العهود مع املشركني أت

ني منهجنا املبين على تفعيل العقل يف الصياغة اللغوية لعبارات ولتبيان الفارق ب.. 
الضحاك بن مزاحم كتاب اهللا تعاىل ، وبني منهجهم التراثي اجلمعي املبين من أقوال 

لتبيان هذا الفارق ، .. والعويف وغريمها ، دون النظر يف صياغة آيات كتاب اهللا تعاىل 
  :دون عليه ، ومن ذات املسألة اليت يردون عليها اقتبس النص التايل من الكتاب الذي ير

]] ..     ظـاهر نـاقضـة ، تتارخيي ها دالالتالتوبة ، متَّ تلبيس اآليةُ األوىل من سورة
، لنقضِ  rهذه اآليةُ الكرميةُ حتملُ أمراً من اِهللا تعاىل ورسوله : قالوا ... صياغتها اللغوية 

أي .. هيِ من العهود مع املُشركني  –حسب قولهم  –لرباءةُ فا... العهود مع املُشركني 
  ..هي أمر إهلي بنقضِ تلك العهود 

ولو نظرنا يف الصياغة اللغوية لهذه اآلية الكرمية ، لرأيناها تناقض ما ذهبوا إليـه ،  .. 
  :وذلك لألسباب التالية 

١ – الرباءةُ اليت من هاهللا تعاىل ورسول r   التوبة ، هـي األوىل من سورة إىليف اآلية 
ο× (..  منهمالذين عاهدنا من املشركني ، وليست براءةً  u !# t� t/ z ÏiΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t Ï% ©! $# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z ÏiΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 ’ (: يقول   –كما نرى  –، فاُهللا تعاىل  ) #$ n< Î) t Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z ÏiΒ 

t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 يف هـذه   –إذاً الرباءةُ ) .. الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني  من: ( ، وملْ يقل  ) #$
  ..هي إىل املشركني ، وليست منهم  -اآلية الكرمية كما نرى 

 ..  ـلةالص منه ، وقطع لنا ، أنَّ الرباءةَ من الشيء ، تعين اخلالص نبيفالقرآنُ الكرمي ي
) ب ، ر ، أ : ( بعد مشتقّاتِِ اجلـذر  ) من ( وهذا يكون من خاللِ ورود كلمة ..  معه
  :فعلى سبيل املثال ، يقولُ تعاىل .. 
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) øŒÎ) r&§� t7 s? tÏ%©!$# (#θãè Î7›? $# zÏΒ šÏ%©!$# (#θãè t7 ¨?$# (# ãρr& u‘uρ z># x‹ yèø9 $# ôM yè©Ü s) s? uρ ãΝÎγ Î/ Ü>$t7 ó™F{$# 

∩⊇∉∉∪ tΑ$ s%uρ tÏ%©! $# (#θãèt7 ¨?$# öθ s9 �χr& $oΨ s9 Zο§� x. r&§� t6oK oΨ sù öΝ åκ÷] ÏΒ $ yϑx. (#ρâ §� t7s? $ ¨Ζ ÏΒ 3 y7 Ï9≡x‹ x. ÞΟ ÎγƒÌ� ãƒ ª! $# 

öΝ ßγn=≈ yϑôã r& BN≡u� y£ ym öΝÍκ ö� n=tæ ( $tΒuρ Ν èδ tÅ_Ì�≈ y‚ Î/ zÏΒ Í‘$̈Ψ9   ]  ١٦٧ - ١٦٦: البقرة [  ) #$

) $ tΒuρ šχ%x. â‘$xÿøó ÏGó™$# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ÏµŠÎ/ L{ �ω Î) tã ;οy‰ Ïã öθ̈Β !$yδ y‰ tã uρ çν$−ƒ Î) $ £ϑn=sù ẗ t7s? ÿ…ã& s! … çµ̄Ρ r& 

Aρ ß‰tã °! r&§� y9s? çµ÷Ζ ÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t� ö/Î) îν≡̈ρV{ ÒΟŠÎ=ym (  ] ١١٤: التوبة [   
 .. هوبراءةُ اهللا تعاىل ورسولr    الـذي من املشركني نراها يف اآلية الثالثة من الـنص

≡β× (: ندرسه  sŒ r& uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$ ¨Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk pt ø: $# Î� y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö ü“ Ì� t/ z ÏiΒ 

t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 (  .. ولذلك نرى كلمة) z ÏiΒ t (  دون كلمة ) إىل.. (  
  ..وليس إليه . .هو الرباءةُ منه  ،اخلالص من الشيء ، وانقطاع الصلة معه .. إذاً .. 
والتربؤ إىل األمر ، هو قَطْع صلَة املوضوعِ املعين مع غريِ األمر ، براءةً لذلك األمـر  .. 

  ..ويف اآلية الكرمية التالية دليلٌ على ذلك .. 
) tΑ$s% tÏ%©! $# ¨,ym ãΝÍκ ö� n=tã ãΑ öθ s)ø9 $# $ uΖ −/ u‘ Ï Iωàσ ¯≈ yδ tÏ%©!$# !$ uΖ ÷ƒuθ øî r& öΝ ßγ≈ uΖ÷ƒ uθ øî r& $yϑ x. $ uΖ÷ƒ uθ xî ( 
!$ tΡù& §� y9s? š� ø‹s9 Î) ( $ tΒ (# þθçΡ%x. $ tΡ$−ƒÎ) šχρß‰ç7 ÷ètƒ (  ] ٦٣: القصص [  

ο× ( لو طلّقنا عقولَنا وفرضنا جدالً أنَّ كلمةَ إىل يف قوله تعاىل – ٢ u!# t� t/ zÏiΒ «! $# 

ÿÏ& Î!θß™ u‘uρ ’ n<Î) tÏ%©!$# Ν ›?‰yγ≈ tã zÏiΒ tÏ.Î� ô³ßϑø9 ، فإنَّ التفسري التارخيي لهذه ) من ( مبعىن  ) #$
اآلية ليس سليماً ، ألنَّ موضوع الرباءة يتعلَّق بالذين عاهدناهم من املشركني ، وليس 

  .. بالعهد 
، إنما ) براَءةٌ من اللَّه ورسوله مما عاهدتم من الْمشرِكني : ( فاُهللا تعاىل مل يقلْ .. 
οu× ( :يقول  !#t� t/ z ÏiΒ «! $# ÿÏ&Î!θß™ u‘uρ ’ n<Î) tÏ%©!$# Ν›?‰ yγ≈ tã zÏiΒ tÏ. Î� ô³ßϑø9 $# (  .. فالرباءةُ يف اآلية
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األوىل ليست مقَدمةً إىل العهود واملواثيق ، وإنما إىل املشركني أنفِسهِم الذين تعاهدنا 

  ..معهم 
θèù÷ρ#) ( :اُهللا تعاىل الذي يأمرنا بقوله  – ٣ r&uρ Ï‰ôγ yèø9 $$Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγyè ø9$# šχ%x. Zωθä↔ó¡tΒ (  ]

، ال يمكن أنْ يأمرنا بنقض العهد ، وبالتايل ال ميكن محلُ اآلية األوىل من  ] ٣٤: اإلسراء 
  .. سورة التوبة على ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخيية 

دالالتها صاحلةٌ  –آيات كتابِ اِهللا تعاىل  شأنها شأنُ كلِّ –هذه اآليةُ الكرميةُ   – ٤
لكُلِّ زمان ومكان ، وال يوجد يف ظاهرِ صياغتها اللغوية ما يدعو إىل سجنِها يف إطارِ 

وحصر دالالتها يف جزئية تارخيية تعين نقض العهد يف زمان ومكان محددين ، ... التاريخ 
  ..، كونه روحاً من أمرِ اهللا تعاىل فوق الزمان واملكان  يناقض روح القرآن الكرمي

 ( وقد وردت كلمة.. والرباءةُ هي رفع العقاب ، وعطاُء األمان واخلالص ..... 
οu !# t� t/ (  ه تعاىلالكرمية اليت ندرسها ، ويف قول تني ، مها يف اآليةالكرمي مر يف القرآن:   
) ö/ ä.â‘$¤ÿä. r& ×�ö� yz ôÏiΒ ö/ä3 Í×̄≈ s9 'ρ é& ôΘr& / ä3s9 ×οu !# t� t/ ’ Îû Ì� ç/   ] ٤٣: القمر [  ) 9$#“–

ــةُ  ..  Ν (وكلم ›?‰ yγ≈ tã (  األوىل ــة ο× (: يف اآلي u !# t� t/ z ÏiΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t Ï% ©! $# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z ÏiΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 ةً ، ، تعين التزاماً مشتركاً مع بعضِ املشركني ، أي تعين معاهد ) #$
  ..يقولُ تعاىل .. لنا فيها عهدنا ، ولبعضِ املُشركني فيها عهدهم 

) š Ï%©!$# £N‰ yγ≈ tã öΝåκ ÷] ÏΒ §ΝèO šχθàÒà)Ζ tƒ öΝ èδ y‰ôγ tã ’ Îû Èe≅ à2 ;ο§� s∆ öΝ èδ uρ Ÿω šχθà) −Ftƒ 

   ] ٥٦: األنفال [  )
‰N£ (فاملعاهدةُ ترتب التزاماً على كلِّ طرف من طرفيها  yγ≈ tã ( . .... ُوكلمة) 

öΝ èδ y‰ôγ tã (  الذين عاهدهم الرسول التزام بنيالكرمية ، ت يف هذه اآليةr  همنتيجةَ معاهدت
  ..معه ، كوم طرفاً من طريف املعاهدة 
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tÏ%©!$# Ν ( :قولُه تعاىل .. إذاً ..  ›?‰yγ≈ tã zÏiΒ tÏ. Î� ô³ßϑø9 ، يصف بعض املُشركني  ) #$

بيننا وبين دوجها الذين تم بِموضوعهلزِمنا وتلزِمهم معاهدةٌ ، ت ..  
وهؤالء املشركون يعيشون معنا داخلَ إطارٍ من النواميسِ والنظُمِ واملُشترك احليايت ، .. 

وبالتايل منهم من يرتكب جنايات .. وحيكُمهم قانونُ اجلنايات الذي تعاهدنا عليه معهم 
  .. خرى حكمها خيتلف من جناية إىل أًُ

وموضوع الرباءة الذي يعين أماناً وفرصةً يسيح فيها الذين عاهدناهم من املُشركني .. 
يف األرض أربعةَ أشهرٍ دون أن يعترضهم أحد ، هو أيضاً تأخري لعقوبة أصحابِ تلك 

ο ( اجلنايات إىل ما بعد األشهر احلرم ، فكلمةُ u!# t� t/ ( حتملُ داللةَ عدمِ العقوبة ، ..   
ο× (: فاآليةُ األوىل من سـورة التوبـة   .. وهكذا ..  u !# t� t/ z ÏiΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t Ï% ©! $# 

Ν ›?‰ yγ≈ tã z ÏiΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# (  هاِهللا تعاىل ورسول نتعين تأخرياً يف العقاب ، وفرصةً وأماناً م ،
r  إىل أصحابِ اجلنايات الذين عاهدناهم من حمنـةُ   . .املشركني ، توالعبـارةُ القرآني

θ#) (: األوىل من اآلية الثانية  ßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# sπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& (   الـرباءة موضوع رصوت ،
  ..اليت ترد يف اآلية األوىل ، وبالتايل تتكاملُ معها يف مسألة واحدة 

) ×ο u !# t� t/ z ÏiΒ «! $# ÿ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t Ï% ©! $# Ν ›?‰ yγ≈ tã z ÏiΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪  (#θ ßs‹ Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

&r‘ö/tèyπs &r−ôκå�9 (  =من كتـاب املعجـزة    انتهى االقتباس..  ]]..   ٢٢×  ١٩=  ٤١٨
  .. الكربى
أنا هنا أترك القارئ ليقارن بني ما يذهب إليه أسياد هؤالء ، وبني ما نبينـه مـن    ..

 ( : كيف لكلمة: أنا هنا أسأل العقالء .. ل يف املعجزة العددية تفسريٍ لغوي قبل الدخو
’ n< Î) t ( أن تكون مبعىن كلمة : )  ÏiΒ  (  كيف يفترون على اهللا تعاىل جبعـل تعلّـق   .. ؟

’ (كلمة  n< Î) (  بالرباءة مبعىن تعلّق كلمة)  ÏiΒ  (  يف كتاب اهللا تعـاىل أنَّ  ، وهم يقرؤون
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أال .. أليس هذا حتريفاً للكلم عن مواضعه ؟ ..  متناقضتني متاماً ؟حتمالن داللتني  احلالتني

هذا هو جوهر املشكلة بيننا وبني عابدي .. حياربنا هؤالء ألننا نأىب حتريف كالم اهللا تعاىل 
  ..أصنام التاريخ 

لذلك هراؤهم باالتيان بعبارات قرآنية حتمل نقيض ما يذهبون إليـه ، وتوليفهـا   .. 
نزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، هو كذب على اهللا تعاىل ، قبل أن أاليت ما  حسب أوهامهم

فما نعرض من معادالت متكاملة يف املعىن والدالالت ، يدرك العاقل .. يكون تلبيساً علينا 
تكاملها قبل النظر إىل قيمها العددية ، وما نعرض من عبارات متوازنة ، يـدرك العاقـل   

  ..النظر إىل قيمها العددية  توازن دالالا قبل
هؤالء مشكلتهم ليست معنا ، مشكلتهم مع كتاب اهللا تعاىل ، وعدم فهمهم لدالالت 
كتاب اهللا تعاىل ، ناتج عن كوم مصروفني عنها ، بسبب تكبرهم ، وعدم وجود إرادة 

   ..اآلية الكرمية ب بالصفات احملمولةفهم يتصفون .. صادقة عندهم لفهم احلقيقة 
   ) ß∃Î� ñÀ r'y™ ôtã z ÉL≈ tƒ# u tÏ%©!$# šχρã� ¬6 s3tGtƒ ’ Îû ÇÚö‘F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd, ysø9 $# β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ ¨≅ à2 

7π tƒ# u �ω (#θãΖÏΒ÷σ ãƒ $pκ Í5 β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹Î6 y™ Ï‰ô©”�9 $# Ÿω çνρä‹ Ï‚−Gtƒ Wξ‹ Î6 y™ βÎ) uρ (#÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹Î6 y™ Äcxö ø9 $# 

çνρä‹Ï‚ −Gtƒ Wξ‹ Î6 y™ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ̈Ξ r'Î/ (#θ ç/¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#θçΡ%x. uρ $pκ ÷] tã t,Î#Ïÿ≈ xî (   ] ١٤٦: األعراف [     
مهِّها أااللتفاف على دالالت كتاب اهللا تعاىل يتجلّى يف الكثري من املسائل ، من .. 

مسألة الطالق ، وقد بينت ذلك يف كتاب املعجزة الكربى بشكلٍ مفصل ، بينته كتفسريٍ 
لغوي بأدلة دامغة ، قبل التعرض للقيم العددية اليت جاءت مطابقةً متاماً للتفسري اللغوي ، 

  ..ومن يود قراءة ما قلنا فما عليه إالَّ العودة إىل كتاب املعجزة الكربى 
ود أن اقتبس النص التايل من قول عابدي أصنام التاريخ فيما خيص مسألة أ.. لكن .. 

  :يقولون .. لنرى كيف يتم االلتفاف على دالالت كتاب اهللا تعاىل الطالق ، 
$ (: قال العلماء يف قوله تعاىل  [[ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# (  ] ١: الطالق [ ، 
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( يعين حينما تقع إرادة الطالق ، ال حينما تطلِّقون النساء كما يذهب إىل ذلك الكاتب 

(èδθà£ (: وقوله تعاىل ) . رفاعي عدنان ال Ïk=sÜ sù  ∅ ÍκÌE £‰Ïè Ï9 ( ،  نيعين فطلقوهن يف عد  .
  ..انتهى االقتباس ..  ]]

 ، ولرؤية كذم على اهللا تعاىل. ....هل من افتراء على اهللا تعاىل كهذا االفتراء ؟ .. 
هم يستطيعون مالمسة نأالذي يتوهمون  املعجزة الكربى ،: كتاب اقتبس النص التايل من 

  :فكرة واحدة فيه 
$ (: اليت متَّ االلتفاف حولَها ، أنهم فسروا قولَه تعاىل  املسألة األوىل..  [[ pκš‰ r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# 

# sŒÎ) ÞΟ çFø)̄= sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# (  النساء : ، مبعىن إذا أردمت تطليق .. الصياغة وهذا يتناىف مع عظمة
هذا .. ةُ دالالت كلمة إىل النص القرآينِّ ، هي اتهام هلذا النص بالنقصان القرآنية ، فإضاف

# (ومن جهة أُخرى ، نرى أنَّ صياغةَ قوله تعاىل .. من جهة  sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 ، يف  ) #$
صياغةَ عبارتني  هذه العبارة القرآنية اليت زعم أنها حباجة إىل دالالت كلمة أردمت ، تشابه

# (.. قُرآنيتني يف آيتني متتاليتني من سورة البقرة  sŒÎ) uρ ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# z øón= t6sù £ßγn= y_r& ....... 

# (..  ] ٢٣١: البقرة [  ) sŒÎ) uρ ãΛ ä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# z øón= t6sù £ßγ n=y_ r& ....... (  ] ٢٣٢: البقرة [  ..  
..  القرآنيتني نرى أنه من املستحيل إضافةُ دالالت كلمة أردمت ويف هاتني العبارتني

  !!! ..فكيف إذاً تضاف دالالت كلمة أردمت لعبارة مماثلة متاماً يف الصياغة اللغوية ؟ 
# (: ويف تفسريهم للعبارة القرآنية ..  sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9$# (  ها مبعىنإذا أردمت : على أن

يف .. ليق النساء ، وأنها ال تعين وقوع الطالق ، إنما تعين جمرد وقوع اإلرادة به تط
# (: تفسريهم هذا ، استشهدوا بالعبارة القرآنية  sŒÎ) óΟçF ôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 : يف قوله تعاىل  ) #$

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒ r&uρ ’ n<Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# 

(#θßs |¡øΒ$# uρ öΝä3 Å™ρâã� Î/ öΝ à6n=ã_ ö‘r&uρ ’ n<Î) È ÷t6 ÷ès3ø9   .. ] ٦: املائدة [  ) 4 #$
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# (: لقد حصل ذلك مع العلم أنّ صياغةَ كلٍّ من العبـارتني القـرآنيتني    sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ 

u !$ |¡ ÏiΨ9 $# (  ،) # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 فاهللا .. ، متباعدةٌ متاماً عن صياغة العبارة األخرى  ) #$
 عـزمتم إذا ( : أو  )إذا قمـتم إىل الطـالق   (  : أو) إذا أردمت الطالق : ( تعاىل مل يقل 

# (حتى تتم املقارنة مع العبارة القرآنية  ، )الطالق  sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9  إنما يقول..  ) #$

# (جلّ وعال  sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ ( ..  
حىت تتم املقارنة مـع العبـارة   ) إذا صليتم : ( ومن جهة أُخرى اهللا تعاىل مل يقل .. 

# (القرآنية  sŒ Î) ÞΟ çF ø) ¯= sÛ (  ما يقولُ جلّ وعالإن ، :) # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 ، فالـذي   ) #$
كقولِ أحدنا لآلخر .. من العمل ، وهي الوضوء  يقوم إىل الصالة بينه وبني الصالة مسافةٌ

 .. ]] ..، وهذا ال يعين أنّ اآلخر موجود يف وسـط املدينـة   ) إذا قمت إىل املدينة : ( 
  ..انتهى االقتباس من كتاب املعجزة الكربى 

املهزلة الكربى عند عابدي أصنام التاريخ الذين ال ميكنهم مقاربة ما نطرحه يف ..   
، املهزلة الكربى نراها يف  الرد عليهنهم مبستوى أعجزة الكربى اليت يتوهمون كتاب امل

  :النص التايل من ردهم الذي اقتبسه حبرفيته 
≅¨ (واعلم أنَّ قوله تعاىل  [[ yè s9 ©!$# ß Ï̂‰ øtä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ # \� øΒr& (  ومعىن . يعين الرجعة

# (قوله تعاىل  sŒÎ*sù zøó n=t/ £ ßγn= y_ r& (  ة وقاربن ذلك ، ولكن ملأي شارفن على انقضاء العد
  ..انتهى االقتباس ..  ]]......... تفرغ العدة بالكلية 

‰Ÿω “Í‘ô (: السياق القرآين ذات هاتان العبارتان متتاليتان مباشرةً يف ..  s? ¨≅ yè s9 ©!$# 

ß Ï̂‰ øtä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒ r& ∩⊇∪ # sŒÎ*sù z øón= t/ £ßγ n=y_ r& £èδθä3Å¡øΒr' sù >∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθè%Í‘$sù ( .. ْإن 

≅¨ (كان األمر املعين بقوله تعاىل  yès9 ©! $# ß Ï̂‰øtä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ # \�øΒ r& (  هو الرجعة كما يقولون
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‰y ( كلمة نَّأ، فهذا يعين  ÷èt/ (  ة ، وقوع الطالق تعين بعدوليس بعد انقضاء العد..... 

*sŒÎ# (كلمة ا احلكمة من ورود  يرونالء عقوالً هل ميتلك هؤوهنا  sù (  ، حرفحيث 

‰Ÿω “Í‘ô ( يربط هاتني العبارتنيالفاء فيها ،  s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß Ï̂‰ øtä† y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \� øΒr& ∩⊇∪ # sŒÎ*sù 

zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& £èδθä3 Å¡øΒr' sù >∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθè%Í‘$sù ∃ρã� ÷è yϑÎ/ (  ، لغوبداللة ةجتعل من ي

'èδθä3Å¡øΒr£ ( : مساك أو الفراقيت اإلاملعروف يف حال sù >∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρ r& £èδθè%Í‘$sù ∃ρã� ÷è yϑÎ/ ( 
  ..وهو ما رأيناه يف املعادلة .. مراداً يريده اهللا تعاىل بعد بلوغ األجل 

) ωŸ ?s‰ô‘Í“ 9sèy≅ ̈#$!© †ätø‰Ï̂ß /tè÷‰y Œs≡9Ï7y &rΒø�\# (  ] ٢١٧=   ] ١: الطالق  

) ùs'rΒø¡Å3äθδè£ /Îϑyè÷�ãρ∃> &rρ÷ ùs$‘Í%èθδè£ /Îϑyè÷�ãρ∃7 (  ] ٢١٧=  ] ٢: الطالق  

*sŒÎ# (معىن ورود كلمة  اكم مليار سنة ضوئية حيتاج عابدو أصنام التاريخ ليفهمو..  sù 

# (يف العبارة القرآنية  ) فإن (دون كلمة  ) sŒÎ*sù zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& (  رئ الباحث للقا. ....؟
  ..عن احلقيقة اقتبس النص التايل من كتاب املعجزة الكربى فيما خيص هذه املسألة 

# (دليلٌ آخر على صحة ما نذهب إليه ، هو كلمةُ  .. [[ sŒÎ*sù (  ةالقرآني يف العبارة :

) Ÿω “Í‘ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß Ï̂‰øt ä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ #\� øΒr& ∩⊇∪ #sŒÎ* sù zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& £èδθä3 Å¡øΒr' sù >∃ρã�÷è yϑÎ/ 

÷ρ r& £ èδθè%Í‘$ sù (  ..  

# (كَلمةُُ ..  sŒ Î* sù (    ، ألجلـهن لنا بلوغَ مجيعِ املطلقـات نيبت ةالقرآني يف هذه العبارة
ال بد أن يـبلغن ايـةَ    –ودونَ أي استثناء  –فجميع املطلقات .. الذي هو انتهاُء العدة 

عد هِـن ،  .. نة قبل بلوغِ أجلالزوجي هنهِن إىل حياتبعض عودةولو كان هناك احتمالٌ ل
  ) ..بلَغن أَجلَهن  فإنْ.. ( ألتت العبارةُ القرآنيةُ على الشكل 
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ولنأخذْ مثاالً على ذلك ، ..... املنهجيةُ املُطلقةُ للقرآن الكرمي ، تؤكّد هذه احلقيقة .. 

لقد بينا حني التعرضِ لمسألة الناسخِ واملنسـوخِ  .. املرأة املُتوفّى عنها زوجها  هو أحكام
   صلَها فيه ، وهـو التـرب ال خيار املزعومة ، أنَّ املرأةَ املُتوفّى عنها زوجها ، عليها حكم

أي ودون  –فجميع النساِء املُتوفّى عنـهن أزواجهـن    .. ...ها أربعةَ أشهرٍ وعشراً بنفِس
ولذلك نرى أنَّ اَهللا تعاىل يصـف  .. ال بد من أن يتربصن بأنفسهن هذه الفترة  –استثناء 

# (بلوغَهن اية هذه الفترة بكلمة  sŒ Î* sù (  ْوليس بكلمة فإن ، ..  

) tÏ%©!$# uρ tβ öθ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& zóÁ −/u� tI tƒ £Îγ Å¡àÿΡ r' Î/ sπyè t/ ö‘r& 9�åκ ô− r& #Z� ô³ tã uρ ( # sŒÎ*sù 

zøó n=t/ £ßγ n=y_ r& Ÿξ sù yy$oΨ ã_ ö/ ä3øŠn= tæ $ yϑŠÏù zù= yèsù þ’Îû £ÎγÅ¡ àÿΡr& Å∃ρâ� ÷ê yϑø9$$ Î/ 3 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? 

×�� Î6yz  (  ] ٢٣٤: البقرة [   
سم فلو كان هناك خيار لبعضِ النساِء بعدمِ بلوغِ ذلك األجل ، وبالتايل لو وصلَ ق.. 

# ( دون كلمة) فَإنْ ( منهن فقط ايةَ ذلك األجل ، ألتت كلمة  sŒÎ*sù (  .. لَكانت أي
  ) ..فإنْ بلَغن أَجلَهن : ( العبارةُ القرآنية 

 ..زوجها املُتوفّى ،  وهذه املرأةُ املتوفّى عنها زوجها ، هلا حق النفقة والسكن يف بيت
.. رادت ذلك ، وإنْ خرجت ومل ترِد ذلك ، فلها احلق يف ذلك لمدة حولٍ كاملٍ ، إنْ أ

وبالتايل فمجموع النساء املُتوفّى عنهن أزواجهن ، قسم خيرج وال يريد هـذا احلكـم ،   
β÷ (لذلك نرى أنَّ اهللا تعاىل يضع كلمةَ .. وقسم يبقى لنهاية احلَول  Î* sù (   دون كلمـة )

  ..ذه القسمِ اخلارجِ منهن قبل بلوغِ احلول ، يف وصف ه) فإذا 
) tÏ%©!$# uρ šχöθ ©ùuθ tGãƒ öΝà6ΨÏΒ tβρâ‘x‹ tƒuρ %[`≡uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹uρ Ο ÎγÅ_≡uρ ø— X{ $ ·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9$# u� ö� xî 

8l# t� ÷zÎ) 4 ÷βÎ*sù z ô_ t� yz Ÿξ sù yy$oΨ ã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû $ tΒ š∅ù=yè sù þ’ Îû  ∅Îγ Å¡àÿΡr&  ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 ª! $# uρ 

î“ƒÍ•tã ×ΛÅ6ym (  ] ٢٤٠: البقرة [   
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ولو كان هذا احلكم جربياً على مجيع النساء املتوىف عنهن أزواجهن ، وال خيار هلن يف 

β÷ (دونَ كلمة ) فإذا ( ذلك ، وعليهن مجيعاً املتاع إىل احلَول ، ألتت كلمة  Î* sù ( .. [[ 
  ..لكربى من كتاب املعجزة اانتهى االقتباس .. 

كم مليار سنة ضوئية حيتاج هؤالء ليفهموا دالالت التوازن التايل الذي عرضناه يف .. 
  :كتاب املعجزة الكربى 
) ρu#$9øϑßÜs=¯)s≈Mà ƒtIt�u/−Áó∅š /Î'rΡÿà¡ÅγÎ£ Or=n≈Wsπs %è�ãρÿ& 4 (  =٢٦٢  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� )ÎŒs# Ûs=)̄øFçΟÞ #$9ΨiÏ¡|$!u ùsÜs=kÏ)àθδè£ 9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅  (  =٢٦٢  
من يود رؤية هرائهم وسخف طرحهم يف مسألة الطالق ، فيما بعد وقوعه ، عليه .. 

العودة إىل كتاب املعجزة الكربى لريى األدلة الدامغة كتفسريٍ لغوي مستنبط من كتـاب  
  ..اهللا تعاىل ، وكيف يتوافق هذا التفسري مع القيم العددية للعبارات القرآنية 

، فال جيـدون   هأما يف تعليقهم على ما عرضناه يف مسألة الطالق ، فيما قبل وقوع.. 
اهلرع إىل تفسري ابن كثري ، معتربينه حجة على كتـاب اهللا تعـاىل ،    إالَّبيل أمامهم من س

tβθ (كلمة معتربين  ä9 ÷σ ãƒ (  وذلك يف تفسريهم لآلية الكرمية مبعىن حيلفون ، ..  

) tÏ%©# Ïj9 tβθ ä9÷σ ãƒ ÏΒ öΝ ÎγÍ← !$|¡ ÎpΣ ßÈ š/t� s? Ïπyè t/ ö‘r& 9� åκô− r& ( βÎ*sù ρ â!$ sù ¨βÎ*sù ©! $# Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ 

÷βÎ) uρ (#θãΒ t“tã t,≈ n=©Ü9$# ¨β Î*sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ  (  ] ٢٢٧ – ٢٢٦: البقرة [  
س الـنص  وملعرفة درجة اخلروج عن احلق يف تفسريهم هلاتني اآليتني الكرميتني اقتب..  

  : الرد عليهنهم مبستوى أالتايل من كتاب املعجزة الكربى ، الذي يتوهمون 
  ..اآليتان الكرميتان ..   [[
) tÏ%©#Ïj9 tβθ ä9÷σ ãƒ ÏΒ öΝ ÎγÍ← !$|¡ ÎpΣ ßÈ š/t� s? Ïπ yèt/ ö‘r& 9� åκô− r& ( β Î*sù ρ â !$sù ¨β Î*sù ©! $# Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊄⊄∉∪ 

÷βÎ) uρ (#θãΒ t“tã t,≈ n=©Ü9$# ¨β Î*sù ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ  (  ] ٢٢٧ – ٢٢٦: البقرة [  



     ١٤٨                  
βθ (فكلمةُ .. متّ تفسريمها خالل التاريخ تفسرياً مغلوطاً .. هاتان اآليتان ..  ä9 ÷σ ãƒ (  ،

هناك حـذف يـتم   : إنها مبعىن حيلفون على ترك الوطء ، ومن املفسرين من قال : قيل 
وذا تكونُ دالالت هـاتني  ) .. من نِسائهِم  أن يعتزلواؤلُونَ للَّذين ي: ( تقديره ، مبعىن 

اآليتني قد غُيبت متاماً ، وحلّت حملَّها أحكام وضعيةٌ ال حيملها القرآن الكرمي ال من قريب 
  ..وال من بعيد 

βθ (يف كتاب اهللا تعاىل ، دالالت كلمة ..  ä9 ÷σ ãƒ (  تدور يف إطارِ  االمتناعِ واالبتعـا د
  :والتقصري ، وهذا ما نقرؤه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل 

 ) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? Zπ tΡ$sÜ Î/ ÏiΒ öΝ ä3ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθä9 ù' tƒ Zω$t6 yz (#ρ–Šuρ $tΒ ÷Λ —ÏΨ tã 

ô‰ s% ÏN y‰t/ â !$ŸÒ øót7 ø9$# ôÏΒ öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr& $ tΒuρ ‘Ïÿ÷‚ è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹ ç� t9ø. r& 4 ô‰ s% $̈Ψ ¨� t/ ãΝä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ( βÎ) 

÷Λ äΖ ä. tβθè=É) ÷ès? (  ] ١١٨: آل عمران [   
البِطانة هي من اخلاصة اليت يوثَق ا وتطّلع على األسرار وتشارك يف استنباط األمر .. 

من املؤمنني الغيورين على مصلحة األمة املؤمنـة ،   –هذه البِطانة  –، ولذلك إنْ مل تكن 
فإنقصورثهم اخلَبال ، وال تاملؤمنني ، وال تترك اجلهد فيما ي د يف ها ال متنع فسادر وال تترد

ذلك ، فأفراد هذه البطانة يخبلون املؤمنني خباالً ، ولذلك يأمر اهللا تعاىل بعدم اتخـاذهم  
Ν (فكلمة .. بِطانة  ä3 tΡθ ä9 ù' tƒ ( –  ها يف إطار االمت –كما نرىتدور دالالت  ناعِ واالبتعـاد

  .. والتقصري 
  :وهذا املعىن نقرؤه بشكلٍ جلي يف قوله تعاىل ..  
 ) Ÿω uρ È≅ s? ù' tƒ (#θä9 'ρé& È≅ ôÒ xÿø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè¡¡9 $# uρ β r& (#þθ è? ÷σãƒ ’ Í<'ρé& 4’ n1 ö� à)ø9 $# tÅ3≈ |¡ yϑø9 $#uρ 

šÌ� Éf≈ yγßϑø9 $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( (#θàÿ ÷èu‹ ø9 uρ (#þθ ßsxÿ óÁ u‹ø9 uρ 3 Ÿω r& tβθ™7 ÏtéB β r& t� Ïÿ øótƒ ª! $# óΟä3 s9 3 ª! $# uρ 

Ö‘θàÿxî îΛÏm§‘ (  ] ٢٢: النور [  



     ١٤٩                  
وال ميتنع أُولُو الْفَضلِ منكُم والسـعة وال يتـرددون وال   : معىن هذه اآلية الكرمية .. 

ين فـي سـبِيلِ اللَّـه ، ويف أن    يقصرون يف أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكني والْمهاجِرِ
 (ولو سحبت كلمـة  .. هذا املعىن واضح وجلي يف هذه اآلية الكرمية .. يحسنوا إليهم 

≅ s? ù' tƒ (  الكرمية رأساً على عقب اآلية تفسري يف هذه اآلية الكرمية على احللف النقلب..  

Ÿω (: اهللا تعاىل يقول ..  uρ È≅ s? ù' tƒ (#θ ä9 'ρ é& È≅ ôÒ xÿ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπ yè ¡¡9 $# uρ (   ريـدوهو بذلك ي ،
  االمتناع عن إتيان أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا تعاىل ، أي يـأمر عدم

≅ (ولو كانت كلمة .. جلّ وعال بإتيان هؤالء واإلنفاق عليهم  s? ù' tƒ (   حبلـف هلا تعلّق
وال حيلف  [ : هذه اآلية الكرمية ، ولكان املعىن اليمني وبالقسم ال نقلب مراد اهللا تعاىل يف

وال يقسم أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكني والْمهاجِرِين فـي  
 بِيلِ اللَّهوهذا املعىن التفسريي املغلوط لكلمة  ]س ،) ≅ s? ù' tƒ (   مبعىن احللف ، يقتضـي– 

β (يقتضي أن تستبدلَ العبارةُ القرآنيـة   –ىت يستقيم مراد اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية ح r& 

(# þθ è? ÷σ ãƒ (  ًبعبارة تناقضها متاما ) : واتؤأَنْ ال ي .. (  

≅ (فحتى تكون كلمة ..  s? ù' tƒ (   مبعىن حيلف ويقسم كما قيل ، مع حتقيقِ مـراد اهللا
ة ، وهو اإلنفاق والعطاء واإلحسان ، حىت يكونَ ذلك ، ال بـد  تعاىل يف هذه اآلية الكرمي

 أَنْ ال يؤتـوا وال يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة : ( أن يكونَ النص القرآينُّ على الشكل 
 بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو نياكسالْمى وبي الْقُرأُول.. (  

إنَّ املطلوب يف اآلية ..... هم اخلاطئ جعلوا ما ى اهللا تعاىل عنه مأموراً به فبتفسري.. 
وي احللف عن اإلعطاء ال يريده اهللا تعاىل ، بل املراد هو اإلعطاء وإتيان .. هو اإلعطاء 

  ..املعنيني ذه اآلية الكرمية 



     ١٥٠                  
t (العبارة القرآنية .. إذاً ..  Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ  ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ (  تعين الذين ميتنعون من نسائهم

باهلجران واخلالف والكره حلالٍ بدأَ من النساء ، فال يتواصلون معهن كحيـاة زوجيـة   
وال ميكن هلذه العبارة القرآنية أن تعين جمرد حلف مينيٍ بِعدمِ وطِء الزوجة كمـا  .. سليمة 

ممارسة حياتية معاشة وواقـعٍ متحقّـقٍ بـني     فاملسألةُ مسألةُ.. ذهبت تفاسرينا التارخيية 
  ..الزوجني 

وإضافة لكوا ال تعين جمرد حلف اليمني ، إنما تعين االمتناع واهلجر والكره الناتج .. 
  :نبين النقاط التالية .. إضافة لذلك .. عن نشوز املرأة 

tβθ (كلمة  – ١ ä9 ÷σ ãƒ ( ة مـن   نراها ترد بصيغة املضارع ، وهذا يعين حالةً مسـتمر
االمتناع واهلجر والكره وعدم االستقرار يف العالقة الزوجية ، وال يعين جمرد مينيٍ حيصـل  

  ..فتفسريهم تناسبه صيغة املاضي وليس صيغة املضارع .. مرةً واحدةً يف بداية هذه املدة 
ال مرة ، ألنه ولذلك نرى يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ الطالق ال يرد بصيغة املضارع و.. 

يتم يف وقت محدد ، وبعد ذلك تستمر حيثيات ما بعد وقوعه ، كما بينا يف إجابتنا على 
ÞΟ (: فصيغ أفعال الطالق اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل هي .. بعضِ األسئلة السابقة  çFø) ¯=sÛ 

، £èδθßϑçFø) ¯=sÛ ، £ä3s) ¯=sÛ   ،$yγ s)̄= sÛ  ،  £èδθà)Ïk= sÜsù  ( بينما .. ، وال نرى فيها صيغةَ املضارع

#©%tÏ (نرى يف النص القرآين  Ïj9 tβθä9÷σ ãƒ ÏΒ öΝ ÎγÍ← !$|¡ ÎpΣ (  صيغةَ املاضي صيغةَ املضارع وليس
 ..  

 (اهللا تعاىل يقول  – ٢ ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ (  ومل يقل ) فاحللف يكـون  ) .. على نسائهم

 (فبورود العبارة القرآنية  ..باهللا تعاىل على الشيء احمللوف عليه  ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ (  دليلٌ على
  ..استبعاد ما ذهبت إليه تفاسرينا التارخيية من أنَّ املسألةَ مسألةُ حلف مينيٍ وقَسم 



     ١٥١                  
t (كلمة   – ٣ Ï% ©# Ïj9 (   ـةيف العبارة القرآني) t Ï% ©# Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ  ÏΒ öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ (       بـورود

هذه الالم ) .. على الذين يؤلُونَ من نِسائهِم ( ، أي دون الصياغة ) على ( ون د) الالم ( 
ßÈ (: تؤكّد أنّ املدةَ الواردةَ يف العبارة القرآنية ..  š/ t� s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& ( (    ليسـت جـزاًء

ليسـت  مفروضاً نتيجةَ خطيئة كحلف اليمني ، ولو كانت جزاًء مفروضاً لكانت عليهم و
كما سنرى إن شـاء اهللا   –فاألحكام الواردة يف اآليتني الكرميتني اللتني ندرسهما .. هلم 

  ..هي فُرصةٌ واستحقاق هلدف نبيلٍ وليست جزاًء  –تعاىل 
ولذلك نرى أنَّ تربص العدة املفروض على املرأة ، سواٌء تربص املطلّقة أم تـربص  .. 

ة األمر اإلهلي الذي ال بد وأن يطبقه املؤمنون ، وال نـراه  املتوفّى عنها زوجها ، نراه بصيغ
  ..مقترناً أبداً بالم االستحقاق 

) àM≈ s) ¯=sÜ ßϑø9$# uρ š∅óÁ −/ u� tItƒ £Îγ Å¡àÿΡr' Î/ sπ sW≈ n=rO &ÿρ ã� è% 4 (  ] ٢٢٨: البقرة [   

) tÏ%©!$# uρ tβöθ ©ùuθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒ uρ %[`≡uρ ø— r& z óÁ−/ u� tI tƒ £ÎγÅ¡àÿΡ r' Î/ sπ yèt/ ö‘r& 9�åκ ô− r& #Z� ô³ tã uρ ( (   ]
  ] ٢٣٤: البقرة 

بينما يف وصية اِهللا تعاىل حبق السكن والنفقة حوالً كامالً ، للمرأة املتوفّى عنها .. 
#$!©%tÏ (: زوجها ، نرى ورود الم االستحقاق  uρ šχöθ ©ùuθ tGãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρâ‘ x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& 

Zπ§‹ Ï¹uρ ΟÎγ Å_≡uρø— X{ $ ·è≈ tG¨Β ’ n<Î) ÉΑ öθ y⇔ø9 $# u� ö� xî 8l# t� ÷zÎ) 4 ÷βÎ*sù z ô_t� yz Ÿξsù yy$ oΨ ã_ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû $tΒ 

š∅ ù=yèsù þ’ Îû  ∅ ÎγÅ¡ àÿΡr& ÏΒ 7∃ρã� ÷è̈Β 3 ª! $# uρ î“ƒÍ• tã ×ΛÅ6 ym (  ] فهذه الالم  ] ٢٤٠: البقرة ،

Ο (: يف كلمة  ÎγÅ_≡uρ ø— X{ ( ًتؤكّد أنّ هذه الوصية ليست فرضا ،  ما هي استحقاقإن ،
  ..وعطاٌء ، تستطيع املرأةُ أخذَه ، وتستطيع اخلروج وعدم أخذه 

ßÈ (التربص املعين بالعبارة القرآنية .. إذاً ..  š/ t� s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& ( (  ليس فرضاً وجزاًء ،
من تطبيقه من امتنـاع  إنّ الفرض الذي ال بد .. على قَسمٍ كما تذهب تفاسرينا التارخيية 



     ١٥٢                  
هو ما بعد الطالق كما بينا يف أجوبتنا على بعـضِ األسـئلة السـابقة ،     ، عن الزوجة

فالتربص ما قبل الطالق هو فرصةٌ واستحقاق  للذين يؤلون من نسائهم ، وليس فرضـاً  
ـ   ن عليهم ، مبعىن أنه يسمح هلم هجر أزواجِهم أربعةَ أشهر فقط وال يسمح هلم أكثـر م

  .. أما ما بعد وقوع الطالق فالتربص فرض عليهم وليس فرصةً واستحقاقاً هلم .. ذلك 
ولـذلك اختلـف   .. اهللا تعاىل مل يحدد مقدار مدة احللف ليكونَ احلالف مولياً  – ٤

الفقهاء واملفسرون يف حتديد هذه املدة على مذاهب متباعدة متاماً ، تتراوح ما بني القـول  
كون احلالف مولياً إن حلف على عدم الوطء يوماً واحداً ، وما بني القول بأنـه ال  بأن ي

  ..يكون مولياً حىت حيلف أن ال يطأ زوجته أبداً 
ومرد هذا االختالف أنَّ املسألةَ من أساسها ليست مسألةَ حلف وقَسم ، إنما هـي  .. 

لةُ هجران ما بني الزوج وزوجته ، وهـذه  مسألةُ امتناعٍ عن تواصلِ احلياة الزوجية ومسأ
Ïπ (املدة أعين  yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& ( (  ـا    –كما قلنا  –ليست مفروضة ة املسـموحما هي املدإن

كحد أقصى لذلك اهلجران والكره واخللل يف العالقة الزوجية ، حبيث ال يسمح أكثر من 
 (ولذلك رأينا ورود كلمة .. ذلك  Ï% ©# Ïj9 (  دون العبارة ) على الذين.. (  

β (الفاء يف بداية النص القرآين  – ٥ Î* sù ρ â !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm §‘ (  هي استئناف ،

β (: إخباري ، وحدوث هذا اخليار  Î* sù ρ â !$ sù ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm قبل ايـة فتـرة    ) ‘§
رِ والكره وعدمِ االستقرارِ يف العالقة الزوجيـة ،  التربص ، يضع حداً حلالة االمتناعِ واهلج

  .. أي يلغي املسألةَ من أساسها 
إنَّ جذر املسألة هو امتناع وهجر وكره ، والرجوع عن ذلك هو رجـوع عـن   .. 

املسألة من جذورها ، وعودةٌ باحلياة الزوجية إىل مسارِها السليم ، وبالتايل نيلُ غفران اهللا 
هجر وامتناع وكره جديد ، لبـدأت   –بعد هذا الرجوع  –ولو حصل .. محته تعاىل ور

  ..فترةُ تربصٍ جديدة 



     ١٥٣                  
وعدم حصول العودة إىل احلياة الزوجية السليمة من إاٍء حلالة اهلجـرِ واالمتنـاعِ   .. 

ttβθ (والكره طيلةَ فترة التربص ، هو االستمرار بِفعل دالالت العبـارة القرآنيـة    ä9 ÷σ ãƒ  ÏΒ 

öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ (   ـةره العبارة القرآنيراقِ واهلجر ، الذي تصوالف ةوذلك من خالل عزمِ ني ،) 

(#θ ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 $# (  ..  
إنَّ الطالق يعين الفراق واهلجر وإاَء حالة التواصل الزوجي بني الزوجني ، وكنا قد .. 

ضنا لتفسري قوله تعاىل رأينا ذلك حينما تعر :) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9 $# # sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £èδθà)Ïk=sÜ sù 

 ∅ ÍκÌE£‰ ÏèÏ9 (  ] فقولُه تعاىل  ] ١: الطالق ، :) #sŒ Î) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 يصور وقوع الطالق  ) #$

èδθà)Ïk=sÜ£ (: مبفهومه الشرعي املعروف ، وقولُه تعاىل  sù  ∅ ÍκÌE£‰ ÏèÏ9 (  نا  –يعينكما بي– 
  ..ففارقوهن ممتنعني عن معاشرتهن لنهاية العدة 

.. والعزم هو التصميم والتصلّب وعقد القلبِ على األمرِ الذي حصلَ عليه العـزم  .. 
  ..والعزم حيمل معىن اإلجياب ، مبعىن حتقيق األمرِ وإنشائه 

θ#) (: فالعبارةُ القرآنية ..  ãΒ t“ tã t,≈ n= ©Ü9 مموا وأثبتوا الفراق والكره واالمتناع تعين ص ) #$

ttβθ (: عن التواصلِ الزوجي ، ذلك االمتناع احلاصل أصالً من بداية فترة التربص  ä9 ÷σ ãƒ  ÏΒ 

öΝ Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ (  .. وا على الفراق واهلجر والكره وأوجبوه وحقّقوه وعقدوا القلبمبعىن استمر
من كتاب املعجـزة   انتهى االقتباس..  ]] ..عليه وصمموا على ذلك ومل يتراجعوا عنه 

   .. الكربى
 .. ةً أُخرى للدفاع عن أحكام العبيد وملك اليمني ، اليت يندى له جبنيويستنفرون مر

وهنا أنصح كلَّ باحث عـن  .. كلِّ حر عنده روح ، واليت ال حتمل لإلسالم إالَّ كلَّ عار 
قه الذي متَّ فرضه على منهج اهللا تعاىل ، لريى حجم ن يقرأ التفاسري املوروثة والفأاحلقيقة 

وا النساء واألطفـال ،  بسفيكفيهم من العار أن ي.. الضالل واالبتعاد عن منهج اهللا تعاىل 
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ن ال يكون اعتناقهن لإلسالم سـبباً  أخرين ، وأعراض الشريفات من نساء اآلن يهتكوا أو

ة اليت دخـل  أللرجل الدخول باملر ان يبيحوأيكفيهم من العار .. يف حتريرهن من شهوام 
يكفيهم من العار كلُّ جزئية يف أحكام هـذه  .. ا أبوه حتت مسمى العبيد وملك اليمني 

  ..املسألة 
أنصـحه  ن يقرأ الباحث عن احلقيقة ما يف التفاسري والفقه املوروث ، بعد ذلك أوبعد 

زة الكـربى ،  املعج: ، وإىل كتايب ) طلقة احلكمة امل( النظرية الرابعة : لعودة إىل كتايب با
وما يهذي به عابدو أصـنام  ... ..على كتاب اهللا تعاىل  ري هؤالءلريى بعينيه كيف يفت

  ..التاريخ يف هذه املسألة ال يستحق حتى النظر إليه 
’ (ومهزلةٌ جديدة نراها يف تعقيبهم على تفسرينا لكلمة ..  Î1 t� tã (  يف كتاب اهللا تعاىل

أنهم مل يفهموا ما نقول ، وإما أنهم فهموا ويكذبون علينـا ،   اإم: فهم بني ثالثة أمور  ،
  ..وأنا أجزم باالحتمال الثالث .. وإما أنهم مل يفهوا ويكذبون علينا 

وهذا ما .. يفترون علينا بأننا نقول يف كتابنا إنَّ القرآن الكرمي مل يرتلْه اهللا تعاىل عربياً 
وكلمةُ ..  [[: ده قوهلم جيس) $ wŠ Î/ {� tã 4 (    ـه تعـاىليف قول: ) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm 

$ wŠ Î/ {� tã 4 (  ] اً  ] ٣٧: الرعدانتهى االقتباس ..  ]]، تثبت بأنَّ القرآن أنزله اهللا عربي..  
حينما نقـرأ  نراه بأعيننا والتدليس الذي يفترون به علينا ، هذا الكذب واجلهل والغباء 

  :النص التايل الذي أنقله حبرفيته من كتاب املعجزة الكربى فيما خيص هذه اجلزئية 
إنَّ دالالت الكلمات القرآنية املُتفَرعة عن هذا اجلذرِ اللغوي يف كتابِ اِهللا تعاىل ..  [[

ولـذلك  .. ن العيبِ والنقص الكمالُ والتمام واخللو م: ، تدور داخلَ إطارٍ من املعىن هو 
أنَّ صفةَ العربِ ملْ تتعلّق بالبشرِ أبداً ، وإنما تـأيت متعلّقـةً    –يف كتابِ اِهللا تعاىل  –نرى 

 وأُسلوبِ املخاطبة اللغة ةاُهللا تعاىل يف اآلخرة ، وبآلي بِكتابِ اِهللا تعاىل ، وبالاليت سينشئهن
  ..ا تعلَّق بالبشرِ ، هو صفةُ األعرابِ ، وليس العرب وم ...ريقة التبيان ، أي اللسان وط
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$ (فكلمةُ ..  ¹/ã� ãã (  ه تعاىليف قول ..) !$̄Ρ Î) £ßγ≈ tΡ ù' t±Σr& [ !$t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £ßγ≈ oΨù= yèpg mú #·‘%s3 ö/r& ∩⊂∉∪ 

$ ¹/ã� ãã $ \/#t� ø? r& (  ] عي..  ] ٣٧  – ٣٥: الواقعة من أي خاليات ، اتتام ، بٍ تعين كامالت
وال يمكن لعاقلٍ أنْ يتصورها مبعىن انتمائهِن إىل قومِ العرب ، من سورية ، أو .. أو نقص 

  .....من مصر ، أو من املغرب ، على سبيل املثال 
$ (وكلمةُ ..  wŠÎ/ {�tã 4 (  ه تعاىليف قول ..) y7 Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/ {� tã 4 (  ] الرعد :

فاحلكم الذي .. يمكن أن تصف احلكم الذي أنزلَه اُهللا تعاىل بأنه لقومِ العرب  ال..  ] ٣٧
وإالَّ ملاذا يصلّي األتراك ، وملاذا .. أنزلَه اُهللا تعاىل كاملٌ تام خالٍ من أي عيبٍ أو نقص 

  ..يصوم أهلُ إيران ، وملاذا حيج أهل الباكستان 
$ (ىن تدرك دالالت كلمة يف هذا اإلطارِ من املع..  wŠÎ/ t� tã (  تعاىل هيف قول ..) !$̄Ρ Î) 

çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& $ºΡ≡u ö� è% $wŠÎ/ t� tã öΝ ä3̄=yè ©9 šχθè=É)÷è s? (  ] اُهللا تعاىل كامالً ..  ] ٢: يوسف فالقرآنُ أنزلَه

öΝ (اىل فقولُه تع.. تاماً خالياً من أي عيبٍ أو نقصٍ ، لعلَّ الناس مجيعاً يعقلونه  ä3̄=yè ©9 

šχθè=É)÷è s? (  اً بقومِ العربمجعاء ، وليس خاص ةلبشريل طابخ الكرمية يف هذه اآلية ..

$ (.. ويف ذات اإلطارِ من املعىن ندرِك دالالت قوله تعاىل  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù=yè y_ $ ºΡ≡uö� è% $|‹ Î/ t� tã 

öΝ à6̄=yè©9 šχθè=É) ÷è s? (  ] من كتاب املعجزة  نتهى االقتباسا..  ]] .. ] ٣: الزخرف
  .. الكربى
  :ويكذبون مرة أُخرى فيقولون .. 
]] ) !$ tΒuρ $ uΖù= y™ö‘r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡ Î=Î/ ÏµÏΒöθ s% šÎi t7ãŠÏ9 öΝ çλ m; ( ‘≅ ÅÒãŠsù ª! $# tΒ â!$ t± o„ 

ρuƒtγô‰Ï“ Βt „o±t$!â 4 ρuδèθu #$9øèy“Íƒ“â #$9øsy3Å‹ΟÞ (  ] ٢٥×  ١٩=  ٤٧٥ = ] ٤: إبراهيم  
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وهذه اآلية ال تصدق قول الكاتب فيما ادعى أنَّ كلمة لسان يف كتاب اهللا تعاىل تعين 

  ..انتهى االقتباس ..  ]]. أسلوب املخاطبة ووسيلة التبيان 
نراه بأعيننا حينما نقرأ النص التايل من كتاب املعجزة الكربى فيما  هذا وافتراؤهم.. 

  ..خيص هذه اجلزئية 
]]  .. رسلَ اُهللا تعاىل كُلَّ رسولٍ بلسانل أنْ يلُ وال تتحوةُ اِهللا تعاىل اليت ال تتبدنس

وقد بين اُهللا تعاىل هذه السنةَ يف املسألة .. قومه ليبين هلم منهج اِهللا تعاىل على أكملِ وجه 
  .. الكاملة التالية 

) !$ tΒuρ $ uΖù= y™ö‘r& ÏΒ @Αθß™ §‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/ Ïµ ÏΒöθ s% š Îit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒãŠ sù ª! $#  tΒ â !$ t±o„ 

ρuƒtγô‰Ï“ Βt „o±t$!â 4 ρuδèθu #$9øèy“Íƒ“â #$9øsy3Å‹ΟÞ (   ] ٢٥×  ١٩=  ٤٧٥=  ] ٤: إبراهيم  
ال خترج  ففي الرساالت السابقة نرى أنَّ لُغةَ كُلِّ رسولٍ ، وأُسلوبه ، وآليةَ تبيانِه ،.. 

عما اعتاد عليه قومه ، وعن لغاتهِم الوضعية ، كونَ تلك الرساالت ألزمنة وأمكنة محددة 
ولكن الذي تغير أنَّ هذه .. ويف الرسالة اخلامتة مل تتغير سنةُ اهللا تعاىل هذه أبداً ..... 

فكونُ رسولِ الرسالة اخلامتة أرسلَه ..  الرسالةَ أصبحت لجميعِ الناسِ يف كلِّ زمان ومكان
يوازي كونَ كتابِ الرسالة اخلامتة بياناً للناسِ دون استثناء .. اهللا تعاىل للناسِ دون استثناء 

هذا التوازنُ بني هاتني املسألتني ، نراه توازناً يف القيمِ العددية بني النصني القرآنيني ..... 
  .. التاليني 
) 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  

 .. بني كون وَء على جوهر التوازنني عبارتان متوازنتان تلقيان الضويف هذين النص
  .. الرسالة اخلامتة بياناً للناس ، وبني كون رسولِ الرسالة اخلامتة رسوالً للناس كتابِ 

) δy≈‹x# /t‹u$β× 9jÏ=Ψ$̈¨Ä (  =٦٧  
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) ρu&r‘ö™y=ùΨo≈7y 9Ï=Ζ$̈¨Ä (  =٦٧  

، ليبين هلم دونَ ) دون استثناٍء ( إذاً بعثَ رسولُ الرسالة اخلامتة بِلسان الناسِ .. 
ذلك نرى أنَّ كُالً من العبارتني القرآنيتني السابقتني ، تتكاملُ مع العبارة ول.. استثناٍء 

  .. القرآنية املُصورة جلوهرِ سنة اهللا تعاىل ، يف بعث رسله بِلسان املبعوث إليهم 
) ρuΒt$! &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ ‘§™ßθΑ@ )Îω� /Î=Î¡|$βÈ %sθöΒÏµÏ 9ÏŠã7tiÎš ;mλçΝö ( (   ]١٨٠=  ] ٤: براهيم إ  

) δy≈‹x# /t‹u$β× 9jÏ=Ψ$̈¨Ä (  ] ٦٧=   ] ١٣٨: آل عمران  
١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٦٧+  ١٨٠  

) ρuΒt$! &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ ‘§™ßθΑ@ )Îω� /Î=Î¡|$βÈ %sθöΒÏµÏ 9ÏŠã7tiÎš ;mλçΝö ( (   ] ١٨٠=  ] ٤: إبراهيم  
) ρu&r‘ö™y=ùΨo≈7y 9Ï=Ζ$̈¨Ä (   ] ٦٧=   ] ٧٩: النساء  

١٣×  ١٩=  ٢٤٧=  ٦٧+  ٠١٨  
وهكذا فاللسانُ األمثلُ الذي يتقاطَع عنده كلُّ الناسِ على مختلف قومياتهِم .. 

ولغاتهِم ، هو اللغةُ الفطريةُ اليت علَّمها اُهللا تعاىل أليب الناسِ مجيعاً ، آدم عليه السالم ، 
 ةال.. وهي اللغةُ األوىل للبشري ةُ كما قُلْنا سابقاً وهي املُفرداتقرآني ..  

$! ( فال يمكن أنْ تتحقَّق سنةُ اهللا تعاىل..  tΒuρ $ uΖ ù=y™ ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ �ω Î) Èβ$|¡Î=Î/  ÏµÏΒöθ s% 

š Îit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( ( اليت أنزلَها اُهللا تعاىل لكلِّ الناس اخلامتة يف الرسالة ، ) y7≈ oΨ ù=y™ö‘ r&uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

( ، لكلِّ الناس وببيان ) #x‹≈ yδ ×β$u‹ t/ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 (  .. تابِهاةُ كلُغ إالّ إذا كانت ) القرآن
، ليست من وضعِ الناس ، ويلتقي عندها كلُّ الناس ، وتكلَّمها أبو الناس ، آدم ) الكرمي 

  .. من كتاب املعجزة الكربى انتهى االقتباس ..]]  ..عليه السالم 
دالالت : م قلنا ونقول وسنبقى نقول ن الكرمي مل يرتل عربياً ، أنَّ القرآأهل قلنا ب.. 

؟ نَّ كلمة عريب تعين الكمال والتمام واخللو من العيب والنقص أكتاب اهللا تعاىل تبين لنا 
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والسذّج هم ضحايا هؤالء  ..املفلسون فكرياً ليس أمامهم إالَّ الكذب .. لكن .. 

  .. الصنميني
يف مع قلّة احلياء من اهللا تعاىل ، دب اجلهل مع الكذب مع قلّة األ وميتزج الغباء مع.. 

  :عرضناها يف كتابنا  النص التايل الذيتعليقهم على 
]]  ) øŒÎ) ÏM s9$s% ßN r& t�øΒ$# tβ≡t� ôϑÏã Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) ßNö‘ x‹ tΡ š�s9 $tΒ ’ Îû  Í_ôÜ t/ #Y‘§� ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tGsù ûÍh_ÏΒ ( 

y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÉΚ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $# ∩⊂∈∪ $ £ϑn=sù $ pκ ÷Jyè |Ê uρ ôM s9$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$pκ çJ÷è |Ê uρ 4 s\Ρ é& ª! $#uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑÎ/ 

ôM yè |Êuρ }§ øŠs9 uρ ã� x.©%!$# 4 s\ΡW{ $%x. ( ’ ÎoΤÎ) uρ $ pκ çJø‹ £ϑy™ zΟ tƒö� tΒ þ’ ÎoΤÎ) uρ $ yδä‹ŠÏã é& š�Î/ $ yγ tG−ƒÍh‘èŒuρ zÏΒ 

Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠÅ_ §�9$# ∩⊂∉∪ $ yγ n=¬6s) tF sù $ yγš/ u‘ @Αθç7s) Î/ 9|¡ ym $ yγ tFt7 /Ρ r&uρ $ ·?$t6 tΡ $YΖ |¡ ym $ yγ n=¤ÿ x.uρ $ −ƒÌ� x. y— ( 
$ yϑ¯=ä. Ÿ≅ yz yŠ $yγ øŠn=tã $ −ƒÌ� x. y— z># t�ós Ïϑø9$# y‰ ỳ uρ $yδ y‰Ζ Ïã $]%ø— Í‘ ( tΑ$ s% ãΛuq ö� yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7 s9 # x‹≈ yδ ( ôM s9$s% 

uθ èδ ôÏΒ Ï‰ΖÏã «!$# ( ¨βÎ) ©! $# ä−ã— ö� tƒ tΒ â !$t± o„ Î�ö� tó Î/ A>$|¡ Ïm ∩⊂∠∪ š�Ï9$ uΖèδ $ tã yŠ $ −ƒÌ� Ÿ2 y— … çµ−/ u‘ ( 
tΑ$s% Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$©! Zπ−ƒ Íh‘èŒ ºπt7 Íh‹ sÛ ( š� ¨ΡÎ) ßì‹ Ïÿ xœ Ï !$tã  ٣٨  – ٣٥: آل عمران [   ) #$!$‘

[  =١٣٧×  ١٩=  ٢٦٠٣  
�š (: فأحداثُ هذا النص حىت اية العبارة القرآنية ..  Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒ Ì� Ÿ2 y— … çµ −/ u‘ ( ( 

تتعلّق مبرمي عليها السالم ، حيثُ احلالة اليت دعا زكريا عليه السالم ربه هي نتيجةٌ ملـا رآه  
أما ماهيةُ دعائه فتدخلُ يف مسألة أُخرى .. من خصوصية خارقة للناموس ، أُعطيت ملرمي 
القـيم   –من هذه املسألة الكاملة  –حذفنا تتعلّق به وبيحىي عليهما السالم ، ولذلك لو 

العددية للعبارة القرآنية اليت تصور القولَ الذي دعا به زكريا عليه السالم ، ملا اختلّ تكاملُ 
  ..هذا النص ، ألنّ هذه العبارةَ القرآنيةَ لوحدها مسألةٌ كاملة 

) %s$Αt ‘u>bÉ δy=ó <Í’ ΒÏ !©$àΡ�š Œè‘hÍƒ−πZ Ûs‹hÍ7tπº ( )ÎΡ¨�š œxÿÏ‹ìß #$!$‘ãt$!Ï (  =١٩=  ٢٦٦ 
  .. من كتاب املعجزة الكربى انتهى االقتباس.. ]]   ١٤× 
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  :لننظر ماذا قالوا عنه .. كالمنا واضح لكلِّ عاقل 

�š () :  ٣٨( يـة  ولكن كان عليه أالَّ يذكر اآل [[ Ï9$ uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒ Ì� Ÿ2 y— … çµ −/ u‘ ( tΑ$ s% 

Éb> u‘ ó= yδ ’ Í<  ÏΒ š�Ρ à$ ©! Zπ −ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7 Íh‹ sÛ ( š� ¨Ρ Î) ßì‹ Ïÿ xœ Ï !$ tã ‘$! ، ألنها ال ختص السيدة مرمي  ) #$

$Α (عليها السالم ، وكان عليه حساب القيمة العددية لكلمة  s% (  ، وهي ليست من قوله

<Éb (عليه السالم ، وكان عليه حساب القيمة العددية التالية  u‘ ó= yδ ’ Í<  ÏΒ š�Ρ à$ ©! Zπ −ƒ Íh‘ èŒ 

ºπ t7 Íh‹ sÛ ( š� ¨Ρ Î) ßì‹ Ïÿ xœ Ï !$ tã ‘$! $# ( .  

øŒ (ولكن الوضع اختلف ملّا صور نذر مرمي عليها السالم حيث مل يذكر قوله تعـاىل   Î) 

ÏM s9$ s% ßN r& t� øΒ $# tβ≡ t� ôϑ Ïã Éb> u‘ (  ةومل يذكر الكلمة القرآني ،) ÏM s9$ s% (   ه مـرمير توجملّا صو
  ! .بالدعاء ملا يف بطنها 

لعلَّ الكاتب نسي األصول اليت اعتمدها يف كتابه إذ جعل مرمي عليها السالم ليسـت  و
رغـم وجـود هـذه    !  -واهللا أعلم مبا وضعت  –كباقي اإلناث ألنَّ اهللا تعاىل مل يقل 

  ! .القرتءة يف رواية أُخرى 
طهـارة  وكلّ ما ادعاه فيما خيص السيدة مرمي عليها السالم من حيث أنَّ طهارا هي 

  .الذي افتنت به )  ١٩( من احليض باطل ومل يسبق له دليل إالَّ العدد 
   ..انتهى االقتباس ..  ]]: ............... قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل 

راء تعبري جلي عن املستوى الفكري عند من مل ولن يبصروا نور احلقيقة يف اهلهذا .. 
جلها يفترون على كتاب اهللا تعاىل وعلينا أأصنامهم اليت من حيام ، إالَّ بعد أن حيطِّموا 

�š (حنن بينا أنَّ اآلية الكرمية ..  Ï9$uΖ èδ $ tã yŠ $ −ƒÌ� Ÿ2 y— …çµ −/ u‘ ( tΑ$s% Éb> u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$©! 

Zπ−ƒ Íh‘èŒ ºπt7 Íh‹ sÛ ( š� ¨ΡÎ) ßì‹ Ïÿ xœ Ï!$ tã  تنقسم دالالا إىل قسمني ، قسم تابع لقصة مرمي ) #$!$‘

�š (عليها السالم  Ï9$uΖ èδ $ tã yŠ $−ƒ Ì� Ÿ2y— … çµ−/ u‘ ( ( َّر زكريا عليه السالم مبا رآه من حيث تأث
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š�Ï9$ (من أجل مرمي عليها السالم ، فكلمة خرقٍ للناموس  uΖèδ (  تشري إىل السياق

 بالسياقالسابق املتعلِّق باملوقف الذي رآه زكريا عليه السالم من خرقٍ للناموس حممول 
�š ( آين السابق ، فكيف ال تكون العبارة القرآنيةالقر Ï9$uΖ èδ $tã yŠ $ −ƒÌ� Ÿ2 y— …çµ −/u‘ ( ( 

ومما يؤكِّد ذلك املعادلة التالية اليت .. كاكتمال دالالت جزءاً من السياق السابق هلا ؟ 
  ..صنام التاريخ ، ألنها تفسد عليهم أهواءهم أأعرض عنها عابدو 

) $ yγ n= ¤ÿ x. uρ $ −ƒ Ì� x. y— ( $ yϑ ¯= ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγ øŠ n= tã $ −ƒ Ì� x. y— z># t� ós Ïϑ ø9 $# y‰ ỳ uρ $ yδ y‰Ζ Ïã $ ]% ø— Í‘ ( (   ]آل  

  ٣٨٨=  ] ٣٧: عمران 
) δèΖu$9Ï�š Šyãt$ —y2Ÿ�Ìƒ−$ ‘u/−µç… (  ( ]  ١٢٥=  ] ٣٨: آل عمران  

٢٧×  ١٩=  ٥١٣+  ١٢٥+  ٣٨٨  
الناموس ملرمي ،  التكامل يف هذه املعادلة ال يغيب عن عاقل ، فرؤية زكريا خلرق  

بالنسبة له يف مسألة  كونه كفيلها ، هو ما أدى به إىل أن يدعو اهللا تعاىل خلرقِ الناموس
  ..لة جديدة ، ذكرناها يف كتابنا أأما ماهية قوله عليه السالم ، فهي مس.. ...اإلجناب 
يست من ، وهي ل ) %Α$s (وكان عليه حساب القيمة العددية لكلمة : أما قوهلم .. 

حنن بصدد حساب قيم عددية لقصة قرآنية ، وباحليثية .. قوله عليه السالم ، فهو هراء 
øŒÎ) ÏM ( [[ ذاا اليت حسبنا فيها القيمة العددية للكلمات s9$ s% ßN r& t�øΒ$# tβ≡ t�ôϑÏã ( ، ) M s9$ s% 

(  ،) Α$s% (  ،) M s9$s% (  ،) Α$s% ( [[  ينا أالَّ حنسب فلماذا عل.. يف هذه املعادلة

هذا يعود إىل سوء إدراكهم الذي يريدون جعله .. يف العبارة األخرية ؟  ) %Α$s (كلمة 
  ..معياراً حىت لدالالت كتاب اهللا تعاىل 

<Éb (وكان عليه حساب القيمة العددية التالية : أما قوهلم ..  u‘ ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$©! 

Zπ−ƒ Íh‘èŒ ºπ t7Íh‹ sÛ ( š� ¨ΡÎ) ßì‹ Ïÿ xœ Ï!$ tã أمل حنسبها يف املعادلة .. ، فهو دليل على أنهم يهذون  ) #$!$‘
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  :اليت عرضناها ونقلوها هم 

) %s$Αt ‘u>bÉ δy=ó <Í’ ΒÏ !©$àΡ�š Œè‘hÍƒ−πZ Ûs‹hÍ7tπº ( )ÎΡ�̈š œxÿÏ‹ìß #$!$‘ãt$!Ï (  =١٩=  ٢٦٦ 
 ×١٤  [[   

 ..ر نذر مرمي  :ا قوهلم أمالوضع اختلف ملّا صو عليها السالم حيث مل يـذكر  ولكن
øŒ (قوله تعاىل  Î) ÏM s9$ s% ßN r& t� øΒ $# tβ≡ t� ôϑ Ïã Éb> u‘ (  ةومل يذكر الكلمة القرآني ،) M s9$ s% (   ملّـا

  :فيعنون به املعادلتني التاليتني ! . صور توجه مرمي بالدعاء ملا يف بطنها 
) Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘x‹ tΡ š� s9 $tΒ ’ Îû Í_ôÜ t/ #Y‘§� ys ãΒ ö≅ ¬7 s)tG sù ûÍh_ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÉΚ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yèø9 $# ( 

 =٣٤٣  
) ùsFt)s6¬=nγy$ ‘u/šγy$ /Î)s7çθΑ@ my¡|9 ρu&rΡ/7tFtγy$ Ρt6t$?·$ my¡|ΖY$ ρu.xÿ¤=nγy$ —y.x�Ìƒ−$ ( (  =٣٤٣  
) Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ pκ çJ÷è |Êuρ 4 s\Ρ é& ª! $# uρ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ }§øŠ s9uρ ã� x.©%!$# 4 s\Ρ W{$%x. ( (  ]  آل عمران :

٣٢٦=  ] ٣٦  
) ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 xÿsÜ ô¹$# Ï8t� £γsÛ uρ Å79 xÿ sÜ ô¹$#uρ 4’ n?tã Ï !$|¡ ÎΣ šÏϑ n=≈ yèø9 آل [   ) #$

  ٣٢٦=  ] ٤٢: عمران 
.. ة اليت تكوه يف املعادلتني ، وبالعبارات القرآنيا ، يتعلَّق كيف سيفهم هؤالء أن

 يف املعادلة األوىل ، وكتوجه، وإجابته ، مقوالت القول ، كدعاٍء ألم مرمي  التوازن جبوهر
 ..يف املعادلة الثانية ، حلقيقة مرمي  وتبيان، فيما خيص مرمي مرمي  قامت به أمإىل اهللا تعاىل 

وهم الذين ال يستطيعون ، كيف سيفهم هؤالء ذلك .. وصف قصصي مجرد وليس ك
ومىت قلنا بأنَّ هذه النصوص  .....خارج موروثهم الذي جعلوه صنماً ؟ رؤية ما هو 

، مدرك للحد هل يوجد مؤمن و.. ...إالَّ ما نعرضه ؟  املعادالتالكرمية ال حتمل من 
بانعكاس توازن  التفاعلال يستطيع  ، فيه ذرة من روحاألدىن من قواعد اللغة العربية ، 

نترك اإلجابة  !!! ..القيم العددية يف هذه العبارات القرآنية ؟املعىن والدالالت ، توازناً ب
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  ..ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

طهارة مرمي هي طهارة من احليض ، فناتج عن عدمِ إدراكهم : بأننا قلنا : أما قوهلم .. 
!ª (دراكهم يف فهم العبارة القرآنية إ، كما هو حال عدمِ  $# uρ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ôM yè |Ê uρ} ( .. 

  ..واقتبس النص التايل من كتاب املعجزة الكربى فيما خيص هذه اجلزئية 
ãΝ (إذاً العبارة القرآنية ..  [[ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 xÿ sÜ ô¹ $# Ï8 t� £γ sÛ uρ Å79 xÿ sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï !$ |¡ ÎΣ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ( ،  ـا امـرأةُ   تعلّقاً كامالً بال –كما نرى  –تتعلّق هتكلمات اليت توج
.. عمران إىل اهللا سبحانه وتعاىل عندما فُوجِئت بكون مرمي عليها السالم ليسـت ذكـراً   

  :وهذه العبارةُ القرآنيةُ تبين لنا أنّ مرمي عليها السالم تتميز باصطفائني 
ãΝ (بارةُ القرآنيةُ االصطفاء األول يتعلّق بكينونتها وخصوصية خلْقها ، فالع *** tƒ ö� yϑ≈ tƒ 

¨β Î) ©! $# Å79 xÿ sÜ ô¹ $# Ï8 t� £γ sÛ uρ (  ، ًواقعاً حاصال نبيت االصطفاَء مع الطهارة ، يف مجلة جتمع
وليس مجرد إرادة إهلية شرعية يتوقّف وقوعها يف عاملِ احلس على األخذ بأسباب حتقيـق  

  .. هذه الطهارة 
 .. ةُ مرمينسبة ، هي فخصوصي طَ لغريِها من النساء ، وال بأيععليها السالم اليت مل ت

!ª (منذ والدا ، حيث العبارة القرآنية  $# uρ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ ôM yè |Ê uρ }§ øŠ s9 uρ (   اعتراضاً   –نراها
  .. ضمن سياقٍ قرآينٍّ يصف قولَ أُمها حلظةَ والدتها  –

صطفاء وتعلّقه مباهية خلْقِ جسدها عليها السالم ، وهذا يدلُّ على كينونة هذا اال.. 
 ة ، وال تعوداجلسدي الطهارة نقيض أبداً ، فاحليض ها طاهرةٌ دائماً ، وبالتايل ال حتيضوبأن

�š (: يقولُ تعاىل .. الطهارةُ اجلسديةُ إالّ بانتهائه  tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Çtã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “]Œr& 

(#θä9 Í” tIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠÅsyϑø9 $# ( Ÿω uρ £èδθç/t� ø) s? 4 ®Lym tβö� ßγôÜ tƒ ( # sŒÎ*sù tβ ö�£γ sÜ s?  ∅ èδθè? ù' sù ôÏΒ 

ß]ø‹ ym ãΝ ä. t� tΒr& ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÎ/≡§θ−G9 $# �= Ïtä† uρ šÌ� ÎdγsÜ tF ßϑø9   .. ] ٢٢٢: البقرة [  ) #$
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ضلها على نساِء العاملني ، حيث تتكرر عبارة االصطفاء االصطفاُء الثاين يتعلّق بتفا ***

Å79 (كما نرى  xÿ sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï !$ |¡ ÎΣ š Ïϑ n=≈ yè ø9 ، وهذا يشري إىل االصطفاء الشـرعي   ) #$
  بدرجـة االلتزامِ واإلحصان ، حيث نساء العاملني يتفاضلن به عن بعضهن املتعلّق بدرجة

فمرمي عليها السالم مصـطفاةٌ  .. وبدرجة إحصانِهن لفروجهن  التزامهن مبنهج اهللا تعاىل ،
انتهى االقتبـاس   .. ]] ا والتزامها وإحصانِها لفرجهاعلى نساِء العاملني بنفِسه –أيضاً  –

  ..من كتاب املعجزة الكربى 
من أين لعابدي أصنام التاريخ أن يفهموا دالالت النص التايل الذي اقتبسسه مـن  .. 

  :عجزة الكربى فيما خيص مرمي عليها السالم كتاب امل
فمرمي عليها السالم ، تتميز عن نساِء العاملني منذ والدتها إىل مماتها ، وهي  .. [[

طاهرةٌ دائماً ، وقد أحصنت فرجها ، ولذلك نفخ اهللا تعاىل فيها من روحه ، مبعىن أعطاها 
وهذا ما تصوره .. يجةَ طهارتها وإحصانِها لفرجِهاالصلةَ واملدد والقُرىب منه جلّ وعال ، نت

ûÉL©9 (العبارةُ القرآنية  $# uρ ôM oΨ |Áôm r& $yγ y_ ö� sù $ sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù $ yγŠÏù ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ (  ] ٩١: األنبياء [  ،

$ (فهذه العبارة القرآنية تتعلّقُ مبرمي عليها السالم ، فكلمة  yγŠÏù (  عليها إىل مرمي تعود
  ..م ، وال تعود إىل فرجِها ، وال إىل نفخِ عيسى عليه السالم فيها السال

ûÉL (بينما العبارةُ القرآنية ..  ©9$# ôM oΨ |Á ôm r& $ yγ y_ö� sù $sΨ ÷‚ xÿ oΨ sù ÏµŠÏù ∅ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ (  ]

 ) ÏµŠÏù (هي اليت تصور لنا نفخ الروحِ يف فرجِ مرمي عليها السالم ، فكلمةُ  ] ١٢: التحرمي 
وما بني النفختني تكاملٌ تصدقُه .. ود إىل فرج مرمي عليها السالم وال تعود إىل نفِسها تع

  ..معجزةُ إحدى الكُبر 
) 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  
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٢٦×  ١٩=  ٤٩٤=  ٢٤٤+  ٢٥٠  

  ..انتهى االقتباس من كتاب املعجزة الكربى  ..]] 
ن يـدركوا دالالت الـنص   أكيف لعابدي أصنام التاريخ أصحاب النفوس املظلمة .. 

  :التايل الذي اقتبسه من كتاب املعجزة الكربى 
هذا االصطفاء ، وهذا الروح الذي أعطى مرمي عليهـا  هذه الطهارة ، و.. إذاً ..  [[

السالم الصلةَ والقُرىب واملدد من اِهللا سبحانه وتعاىل ، يتعلّق بتقبلِ ربها جلّ وعال هلا بِقَبولٍ 
حسن ، ولذلك حينما جاَءها رسولُ ربها ليهب هلا غالماً زكياً ، استغربت ذلك كوا مل 

وهذا ما نـراه يف  .. بغياً ، وذلك كونها تقبلَها ربها بقبولٍ حسن ميسسها بشر ومل تك 
 ر ضعفاً القيمةَ العدديةَ لكلمة املسألة الكاملة التالية ، اليت قيمتها العددية تساوي تسعةَ عش

) Ν tƒ ó� s∆ ( ..  

) ùsFt)s6¬=nγy$ ‘u/šγy$ /Î)s7çθΑ@ my¡|9 (  ] ١٥٧=  ] ٣٧: آل عمران  
) %s$9sMô &rΤ¯’4 ƒt3äθβã <Í’ îä=n≈ΝÖ ρu9sΝö ƒtϑô¡|¡ó_Í 0o³|�× ρu9sΝö &r8à /tóÉ‹|$ (  ] ٢٦١=  ] ٢٠: مرمي  

٢٢×  ١٩=  ٤١٨=  ٢٦١+  ١٥٧  
) ∆s�óƒtΝ (  =٢٢  

وهذا اللقاُء إما أن .. إنّ إجناب الغالمِ ال يكونُ إالّ من خاللِ لقاِء الذكرِ مع األنثى .. 
شرعي ، وهو املس ، وهذا ما مل حيصل مع مـرمي عليهـا    يكونَ شرعياً بعد عقد نكاحٍ

öΝ (: السالم ، ولذلك قالت  s9 uρ  Í_ ó¡ |¡ ôϑ tƒ ×� |³ o0 (     الـذكر ا أن يكونَ اللقـاُء بـنيوإم ،
  ليحصلَ أبداً مع مـرمي اء ، وهذا أيضاً مل يكنوهو البِغ ، واألنثى دون عقد نكاحٍ شرعي

öΝ ( :عليها السالم ، ولذلك قالت  s9 uρ à8 r& $ |‹ Éó t/ ( ..  
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öΝ (: وبالتايل فقولُها .. واللقاُء الشرعي ليس عمالً شيطانياً ..  s9 uρ à8 r& $ |‹ Éó t/ (   هـو ،

’þ (: الذي يتعلّق بقـولِ أمهـا    ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& š� Î/ $ yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §�9 $# (  ..
  .. القرآنيتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان 

) ρu9sΝö &r8à /tóÉ‹|$ (   ] ٦٥=  ] ٢٠: مرمي  
) ρu)ÎΤoÎ’þ &éãÏŠ‹äδy$ /Î�š ρuŒè‘hÍƒ−Gtγy$ ΒÏz #$9±¤‹øÜs≈Ç #$9�§_ÅŠΟÉ (  ] ٢٣٩=  ] ٣٦: آل عمران  

١٦×  ١٩=  ٣٠٤=  ٢٣٩+  ٦٥  
حملِ عيسى عليه السالم كجسد ،  إذاً خصوصيةُ مرمي عليها السالم هي من أجلِ.. 

 : وليس من املصادفة أنْ ترد كلمةُ. ....له خصوصيته اليت تميزه عن أجساد باقي البشر 
) Νtƒ ó� s∆ (   يف القرآن الكرمي) ٣٤ (  ة لكلمة عيسىساوي القيمة العددية ، مبا يمر.. ) 

ãÏŠ¤|y ( = اب املعجزة الكربىمن كت انتهى االقتباس..  ]] ..  ٣٤ ..   
ردودهم ال تستحق هدر الوقـت يف الـرد عليهـا ، وال    : من جديد  فأقولأعود .. 

 ا ، ألحىت تستحقة على هدر الوقت بقراءها مبنية مـن   أنكاذيب وأوهام ، ومسـتمد
روايات وتفاسري موروثة يعتربها عابدو أصنام التاريخ ديناً يفرضونه على النـاس حتـت   

  ..ت تظهر حقيقتها لدى الكثريين أارات بدشع
هؤالء التكفرييون الالهثون خلف أصنام التاريخ ، احملاربون لكلِّ ومضـة نـور مـن    

اليت أترك التالية  هؤالء هم ذام يقدسون الرواياتن تولَد من رحم هذه األمة ، أاملمكن 
  .. ريخ كتاب اهللا تعاىلشرحها لألخ القارئ ، ليدرك ملاذا حيارب عابدو أصنام التا

  : حسب ترقيم العاملية )٤١٤٥(البخاري 
   ـنـارٍ عيند نو برما عثَندح اقحإِس ناُء بكَرِيا زثَندح حوا رنربأَخ اقحثَنِي إِسدح

عمطَاٍء سأُ عقْراسٍ يبع ناب ينلَى الَّذعفَلَا و هقُونطَوي نيٍيكسم امةٌ طَعيدف هيقُونط  نقَالَ اب
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ةوخسنبِم تساسٍ لَيبع  انمطْعا فَيومصأَنْ ي انيعطتسةُ لَا يأَةُ الْكَبِريرالْمو الْكَبِري خيالش وه
  مكَانَ كُلِّ يومٍ مسكينا

  : حسب ترقيم العاملية )١٩٠٩(البخاري 
دا قَالَ حمهنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عاب نرٍو عمع نانُ عفْيا سثَندح دمحم نب اللَّه دبا عثَن

 موا فيهكَانت عكَاظٌ ومجنةُ وذُو الْمجازِ أَسواقًا في الْجاهلية فَلَما كَانَ الْإِسلَام فَكَأَنهم تأَثَّ
لَتزفَن كُمبر نلًا موا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع سلَي جمِ الْحاسوي ماسٍ فبع نا ابأَهقَر  

  : حسب ترقيم العاملية )٢٩٩١(البخاري 
ص نطَاٍء عع نرٍو عمع نانُ عفْيا سثَندح اللَّه دبع نب يلا عثَندح  ـنلَى ععنِ يانَ بفْو

هنع اللَّه يضر رِ أَبِيهبنلَى الْمأُ عقْري لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمـا   قَالَ سا يوادنو
كالم اللَّه دبع اَءةري قانُ ففْيالِ قَالَ سا ما يوادنو  

  : امليةحسب ترقيم الع )٩٩٨(مسلم 
و حدثَنا يحيى بن يحيى التميمي قَالَ قَرأْت علَى مالك عن زيد بنِ أَسلَم عن الْقَعقَاعِ 

 أَمرتنِي عائشةُ أَنْ أَكْتب لَهـا مصـحفاً  بنِ حكيمٍ عن أَبِي يونس مولَى عائشةَ أَنه قَالَ 
 قَالَتـا   وهتلَغـا بطَى فَلَمسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافي حنةَ فَآذالْآي هذه تلَغإِذَا ب
وقُوموا للَّه  وصلَاة الْعصرِ حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى فَأَملَت علَيآذَنتها 
نيقَانِت ع قَالَتلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا مهتعمةُ سشائ  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٥٣٥( البخاري 
قَالَ عمر رضي اللَّه عنـه   حدثَنا عمرو بن عون حدثَنا هشيم عن حميد عن أَنسٍ قَالَ

اُء الننِس عمتاج ـنلَه فَقُلْت هلَيع ةريي الْغف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص إِنْ    بِي ـهبـى رسع
كُننا مريا خاجوأَز لَهدبأَنْ ي ةُ طَلَّقَكُنالْآي هذه لَتزفَن  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٥١١٢( أمحد 
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نا أَبِي عن ابنِ إسحاق قَالَ حدثَنِي عبد اللَّه بن أَبِي بكْرِ بـنِ  حدثَنا يعقُوب قَالَ حدثَ

عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّـه   محمد بنِ عمرو بنِ حزمٍ عن عمرةَ بنت عبد الرحمنِ
قَالَت لَّمسو هلَيةُ عآي زِلَتأُن لَقَد  تحت قَةري وف تراً فَكَانشالْكَبِريِ ع اتعضرمِ وجالر

رِها بِأَماغَلْنشت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسكَى رتا اشي فَلَمتيي برِيرٍ فس   لَـتخدو
   دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها

  : عامليةحسب ترقيم ال ) ٣٥٦٠( البخاري 
رأَيـت فـي    حدثَنا نعيم بن حماد حدثَنا هشيم عن حصينٍ عن عمرِو بنِ ميمون قَالَ

مهعا مهتمجا فَروهمجفَر تنز ةٌ قَددرا قهلَيع عمتةً اجدرق ةيلاهالْج  
  : عامليةحسب ترقيم ال ) ٤٧٦١( البخاري 

تزوج النبِي صـلَّى   حدثَنا قَبِيصةُ بن عقْبةَ حدثَنا سفْيانُ عن هشامِ بنِ عروةَ عن عروةَ
ومكَثَت عنـده   اللَّه علَيه وسلَّم عائشةَ وهي بِنت ست سنِني وبنى بِها وهي بِنت تسعٍ

اتعس  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٨٥٣( البخاري 

  دـيأَبِي أُس نع دينِ أَبِي أُسةَ بزمح نغَِسيلٍ ع ننِ بمحالر دبا عثَندمٍ حيعو نا أَبثَندح
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عا منجرقَالَ خ هنع اللَّه يضر  قَالُ لَهي طائا إِلَى حطَلَقْنى انتح

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا فَقَالَ النمهنيا بنلَسنِ فَجطَيائا إِلَى حنيهتى انتطُ حوـوا  الشسلاج
تيي بف زِلَتفَأُن ةنِيوبِالْج يأُت قَدلَ وخدا ونا هنِ  هب انمعالن تةَ بِنميأُم تيي بلٍ فخي نف

فَلَما دخلَ علَيها النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ هبِي  شراحيلَ ومعها دايتها حاضنةٌ لَها
ة قَالَ فَأَهوى بِيده يضع يده علَيهـا  نفْسك لي قَالَت وهلْ تهب الْملكَةُ نفْسها للسوقَ

كنم وذُ بِاللَّهأَع فَقَالَت كُنستل    دـيـا أُسا أَبا فَقَالَ ينلَيع جرخ ثُم اذعبِم ذْتع فَقَالَ قَد
لْوليد النيسابورِي عن عبد الرحمنِ عن اكْسها رازِقيتينِ وأَلْحقْها بِأَهلها وقَالَ الْحسين بن ا

نـت  عباسِ بنِ سهلٍ عن أَبِيه وأَبِي أُسيد قَالَا تزوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُميمـةَ بِ 
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فَـأَمر أَبـا أُسـيد أَنْ     أَنها كَرِهت ذَلكفَلَما أُدخلَت علَيه بسطَ يده إِلَيها فَكَ شراحيلَ

بِي الْـوزِيرِ  يجهزها ويكْسوها ثَوبينِ رازِقيينِ حدثَنا عبد اللَّه بن محمد حدثَنا إِبراهيم بن أَ
عو أَبِيه نةَ عزمح ننِ عمحالر دبا عثَندذَاحبِه أَبِيه نع دعنِ سلِ بهنِ ساسِ ببع ن  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٧٥( مسلم 
أَنَّ  حدثَنِي زهير بن حربٍ حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ أَخبرنا ثَابِت عن أَنـسٍ 

 لَدو بِأُم مهتلًا كَانَ يجر  لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر
لَـه   علَيه وسلَّم لعلي اذْهب فَاضرِب عنقَه فَأَتاه علي فَإِذَا هو في ركي يتبرد فيها فَقَالَ

أَخرجه فَإِذَا هو مجبوب لَيس لَه ذَكَر فَكَف علي عنه ثُم أَتـى  علي اخرج فَناولَه يده فَ
ذَكَر ا لَهم وببجلَم هإِن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٧٩٢( البخاري 
ملَيا سثَندحدوالْأَس نع يماهرإِب نكَمِ عالْح نةَ عبعش نبٍ قَالَ عرح نةَ  انُ بشائع نع

مائص وهو راشبيلُ وقَبي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن ا قَالَتهنع اللَّه يضكَـانَ   رو
الَ قَالَ ابن عباسٍ مآرِب حاجةٌ قَالَ طَاوس غَيرِ أُولي الْإِربة الْأَحمق لَـا  أَملَكَكُم لإِربِه وقَ

  حاجةَ لَه في النساِء
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٩١( البخاري 

نربهِرٍ قَالَ أَخسم نب يلا عنربيلٍ قَالَ أَخلخ نيلُ باعما إِسثَندح    ـوه اقـحـو إِسا أَب
أَبِيه نع دونِ الْأَسنِ بمحالر دبع نع انِيبيالش ةَ قَالَتشائع نع   ـتا إِذَا كَاناندإِح تكَان

تا أَنْ تهرا أَمهراشبأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ادا فَأَرضائرِ   حـي فَـوف زِر
  ـلَّمسو ـهلَيع لَّى اللَّهص بِيا كَانَ النكَم هبإِر كلمي كُمأَيو ا قَالَتهراشبي ا ثُمهتضيح 

هبإِر كلمي انِيبيالش نع رِيرجو دالخ هعابت  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٤٩١( مسلم 
عمرو بن علي حدثَنا عبد الْأَعلَى حدثَنا هشام بن أَبِي عبد اللَّه عن أَبِي الزبيـرِ  حدثَنا 
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أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأَى امرأَةً فَأَتى امرأَتـه زينـب وهـي     عن جابِرٍ

لَها فَقَضى حاجته ثُم خرج إِلَى أَصحابِه فَقَالَ إِنَّ الْمرأَةَ تقْبِلُ في صـورة   تمعس منِيئَةً
م دري كفَإِنَّ ذَل لَهأَه أْتأَةً فَلْيرام كُمدأَح رصفَإِذَا أَب طَانيش ةوري صف بِردتو طَانيا ش

فِْسهي نا  فثَندأَبِـي  ح نب برا حثَندح ارِثالْو دبع نب دمالص دبا عثَندبٍ حرح نب ريهز
 ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن اللَّه دبنِ عابِرِ بج نرِ عيبو الزا أَبثَندح ةيالأَةً   الْعـرأَى امر

بِم فَذَكَر  ةـوري صف بِردت ذْكُري لَمنِيئَةً وم سعمت يهو بنيز هأَترى امقَالَ فَأَت هأَن رغَي هثْل
طَانيش  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٧٩٠( مسلم 
الْو دبا عثَندح يومزخا الْمنربأَخ يماهرإِب نب قحا إِسثَندا و حثَندح ادزِي ناب وهو داح

 مالْأَص نب زِيدا يثَندح منِ الْأَصب اللَّه دبع نب اللَّه ديبةَعريرأَبِي ه نع  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر
و ارمالْحأَةُ ورلَاةَ الْمالص قْطَعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  ةرخـؤثْلُ مم كي ذَلقيو الْكَلْب

  الرحلِ
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣١٤٧(البخاري 

عن أَبِي حدثَنِي عبد اللَّه بن محمد الْجعفي حدثَنا عبد الرزاقِ أَخبرنا معمر عن همامٍ 
لَولَا بنو إِسرائيلَ لَم يخنـز   قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الَهريرةَ رضي اللَّه عنه قَ

رها الدهجوثَى زأُن نخت اُء لَمولَا حلَوو ماللَّح  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٢٨( مسلم 

رإِب نب قحإِسو وبأَي نى بيحا يثَندا  حثَنـدح وبأَي نةَ قَالَ ابلَينِ عاب نا عيعمج يماه
أَنَّ  ي ذَرابن علَيةَ حدثَنا يونس عن إِبراهيم بنِ يزِيد التيمي سمعه فيما أَعلَم عن أَبِيه عن أَبِ

الَ يوماً أَتدرونَ أَين تذْهب هذه الشـمس قَـالُوا اللَّـه    النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَ
ورسولُه أَعلَم قَالَ إِنَّ هذه تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ فَتخر ساجِدةً 

عي من حيثُ جِئْت فَترجِع فَتصبِح طَالعةً من فَلَا تزالُ كَذَلك حتى يقَالَ لَها ارتفعي ارجِ
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 كالُ كَذَلزلَا تةً واجِدس رخشِ فَترالْع تحا تهقَرتسإِلَى م هِيتنى تترِي حجت ا ثُمهعطْلم

جِعرفَت ثُ جِئْتيح ني مجِعي ارعفتا ارقَالَ لَهى يتح    ـا ثُـمهعطْلم نةً معطَال بِحصفَت
تجرِي لَا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها ذَاك تحت الْعرشِ فَيقَـالُ  

رِبِهغم نةً معطَال بِحصفَت رِبِكغم نةً معي طَالبِحي أَصعفتا ارـلَّى  لَهص ولُ اللَّهسا فَقَالَ ر
بلُ اللَّه علَيه وسلَّم أَتدرونَ متى ذَاكُم ذَاك حني لَا ينفَع نفْساً إِميانها لَم تكُن آمنت من قَ

أَخبرنا خالد يعنِي ابن  و حدثَنِي عبد الْحميد بن بيان الْواسطي أَو كَسبت في إِميانِها خيراً
يه وسـلَّم  عبد اللَّه عن يونس عن إِبراهيم التيمي عن أَبِيه عن أَبِي ذَر أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَ

دى حنعثْلِ مبِم سمالش هذه بذْهت نونَ أَيردماً أَتوةَقَالَ يلَينِ عاب يث  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٣٦( البخاري 

حـدثَنِي أَبـو    حدثَنا عمر بن حفْصٍ حدثَنا أَبِي حدثَنا الْأَعمش حدثَنا أَبو صالحٍ قَالَ
هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ قَالَ الن هنع اللَّه يضةَ رريره لَّمسـى   ونغ كرا تم قَةدلُ الصأَفْض

مـا أَنْ  والْيد الْعلْيا خير من الْيد السفْلَى وابدأْ بِمن تعولُ تقُولُ الْمرأَةُ إِما أَنْ تطْعمنِـي وإِ 
فَقَالُوا يا أَبا  الابن أَطْعمنِي إِلَى من تدعنِي تطَلِّقَنِي ويقُولُ الْعبد أَطْعمنِي واستعملْنِي ويقُولُ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نذَا مه تعمةَ سريرـيسِ أَبِـي    هك نذَا مقَالَ لَا ه
  هريرةَ

  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٩١٥( مسلم 
ي شيبةَ وأَبو كُريبٍ واللَّفْظُ لأَبِي كُريبٍ قَالَا حدثَنا ابن إِدرِيس عن حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِ
قَالَ خرج إِلَينا أَبو هريرةَ فَضرب بِيده علَى جبهته فَقَالَ أَلَا إِنكُم  الْأَعمشِ عن أَبِي رزِينٍ
 بي أَكْذثُونَ أَندحلَّتأَضوا ودتهتل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَى رـي    عإِنأَلَـا و

أَشهد لَسمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ إِذَا انقَطَع شسع أَحدكُم فَلَا يمـشِ  
ا و حهحلصى يتى حري الْأُخا فنربهِرٍ أَخسم نب يلا عنربأَخ يدعرٍ السجح نب يلع ثَنِيهد
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ا الْأَعمش عن أَبِي رزِينٍ وأَبِي صالحٍ عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِهـذَ 

  الْمعنى
  : امليةحسب ترقيم الع ) ٢٦٣٧( مسلم 

  ـنقَالَ اب يالثَّقَف نا عيعمج رمأَبِي ع نب دمحمو يظَلنالْح يماهرإِب نب قحا إِسثَندو ح
ائع نمِ عالْقَاس نكَةَ علَينِ أَبِي ماب نع وبأَي نع يابِ الثَّقَفهالْو دبا عثَندح رمـةَ  أَبِي عش

  يـهـةَ سننِي ابعت تفَأَت هِمتيي بف هلأَهفَةَ وذَيأَبِي ح عفَةَ كَانَ مذَيلَى أَبِي حوا مماللٍ أَنَّ س
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَ النا عقَلَ معالُ وجلُغُ الربا يلَغَ مب ا قَدمالإِنَّ س فَقَالَت هإِنلُوا و

ه يدخلُ علَينا وإِني أَظُن أَنَّ في نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ من ذَلك شيئًا فَقَالَ لَها النبِي صلَّى اللَّ
قَالَـت  فَرجعت فَ علَيه وسلَّم أَرضعيه تحرمي علَيه ويذْهب الَّذي في نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ

  إِني قَد أَرضعته فَذَهب الَّذي في نفْسِ أَبِي حذَيفَةَ
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٦٣٦( مسلم 

حدثَنا عمرو الناقد وابن أَبِي عمر قَالَا حدثَنا سفْيانُ بن عيينةَ عن عبد الـرحمنِ بـنِ   
 بِيه عن عائشةَ قَالَت جاَءت سهلَةُ بِنت سهيلٍ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمالْقَاسمِ عن أَ

فَقَالَت يا رسولَ اللَّه إِني أَرى في وجه أَبِي حذَيفَةَ من دخولِ سالمٍ وهو حليفُه فَقَـالَ  
 لَّى اللَّهص بِيولُ النسر مسبفَت لٌ كَبِريجر وهو هعضأُر فكَيو قَالَت يهعضأَر لَّمسو هلَيع

لٌ كَبِريجر هأَن تملع قَالَ قَدو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه  كَانَ قَدو هيثدي حو فرمع ادز
ايي رِوفا وردب هِدشلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر كحفَض رمنِ أَبِي عاب ة  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٤( البخاري 
دةَ قَالَ حارمع نب يمرحٍ الْحوو را أَبثَندقَالَ ح يدنسالْم دمحم نب اللَّه دبا عثَندا حثَن

بعشرمنِ عاب نثُ عدحأَبِي ي تعمقَالَ س دمحنِ مب داقو نةُ ع  لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه وأَنَّ محمـدا    علَيه وسلَّم قَالَ



     ١٧٢                  
ه ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ فَإِذَا فَعلُوا ذَلك عصـموا منـي دمـاَءهم    رسولُ اللَّ

لَى اللَّهع مهابسحلَامِ والْإِس قإِلَّا بِح مالَهوأَمو  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣١( مسلم 

أَخ يبةَ الضدبع نب دما أَحثَندا حثَندلَاِء ح و حالْع نع يدراورنِي الدعزِيزِ يالْع دبا عنرب
الر دبنِ علَاِء بالْع نع حوا رثَندعٍ حيرز نب زِيدا يثَندح اللَّفْظُ لَهو طَامبِس نةُ بينِ أُمنِ بمح

أَبِي ه نع أَبِيه نع قُوبعةَيريقَـالَ  ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نأَنْ   ع تـرأُم
ـ  لُوا ذَلفَإِذَا فَع بِه ا جِئْتبِموا بِي ونمؤيو إِلَّا اللَّه وا أَنْ لَا إِلَهدهشى يتح اسلَ النأُقَات ك

مالَهوأَمو ماَءهمي دنوا ممصع لَى اللَّهع مهابسحا وقِّهإِلَّا بِح  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٣٢٨١( مسلم 

و حدثَنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصورٍ وعمرو الناقد جميعا عن ابنِ عيينةَ قَـالَ  
الز نةَ عنييع نانُ بفْيا سنربى أَخيحـنِ   يبِ بـعالص ناسٍ عبنِ عاب نع اللَّه ديبع نع رِيه

سئلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الذَّرارِي مـن الْمشـرِكني يبيتـونَ     جثَّامةَ قَالَ
هِمارِيذَرو هِمائنِس نونَ ميبصفَي نم مفَقَالَ همه  

  :  حسب ترقيم العاملية ) ٣١٨٠( البخاري 
حدثَنا صدقَةُ بن الْفَضلِ حدثَنا الْوليد عن الْأَوزاعي قَالَ حدثَنِي عمير بن هـانِئ قَـالَ   

هنع اللَّه يضةَ رادبع نةَ عيأَبِي أُم نةُ بادنثَنِي جدح الن نقَالَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي 
من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شرِيك لَه وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه وأَنَّ عيسـى  

أَدخلَه اللَّه  جنةُ حق والنار حقعبد اللَّه ورسولُه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه والْ
قَالَ الْوليد حدثَنِي ابن جابِرٍ عن عميرٍ عن جنادةَ وزاد من  علَى ما كَانَ من الْعملِ الْجنةَ

  أَبوابِ الْجنة الثَّمانِية أَيها شاَء
  : لعامليةحسب ترقيم ا ) ٦٣٢٣( البخاري 



     ١٧٣                  
حدثَنا عبد الْقُدوسِ بن محمد حدثَنِي عمرو بن عاصمٍ الْكلَابِي حدثَنا همام بن يحيى 

هنع اللَّه يضر كالنِ مسِ بأَن نةَ عنِ أَبِي طَلْحب اللَّه دبع نب اقحا إِسثَندح  تقَالَ كُن دنع
ع هماً فَأَقدح تبي أَصإِن ولَ اللَّهسا رلٌ فَقَالَ يجر اَءهفَج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن لَي

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن علَّى ملَاةُ فَصالص ترضحقَالَ و هنع أَلْهسي لَمـا   قَالَ وفَلَم
ي أَصإِن ولَ اللَّهسا رلُ فَقَالَ يجالر هإِلَي لَاةَ قَامالص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النقَض تب

قَد قَالَ فَإِنَّ اللَّه معا قَالَ ننعم تلَّيص قَد سقَالَ أَلَي اللَّه ابتك يف ماً فَأَقدح   لَـك غَفَر
كدقَالَ ح أَو كبذَن  

 


