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الصراع بني قصة اإلنسان مع اليقني قصةٌ طويلةٌ بطول الزمن ، وعريضة عرض  ..
 .....من جهة أُخرى العقل واملنطق وثوابت وعصبيتها من جهة ، وبني هوى النفس 

  ..ونتيجتها هو هدف العبادة  –كما يؤكِّد كتاب اهللا تعاىل  –واليقني 
) ô‰ç6 ôã $# uρ y7 −/ u‘ 4®L ym y7 u‹ Ï? ù' tƒ ÚÉ) u‹ø9   ] ٩٩: احلجر [    ) #$

 األداةَيف كتاب اهللا تعاىل )  ١٩( املتعلِّقة بالعدد كانت املعجزة العددية .. من هنا .. 
اليقني يف  )أصحاب الرساالت السماوية الثالث ( الذين أوتوا الكتاب  ا اليت يطلب

  ..من عند اهللا تعاىل ) القرآن الكرمي ( كون كتاب اهللا تعاىل 
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) $pκ ö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ $ tΒuρ !$ uΖ ù=yèy_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# �ω Î) Zπ s3Í× ¯≈ n=tΒ   $ tΒuρ $ uΖ ù=yè y_ öΝåκ sE£‰ Ïã �ω Î) 

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

tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ   tΑθà) u‹Ï9 uρ tÏ%©! $# ’ Îû Ν Íκ Í5θ è=è% ÖÚ z�£∆ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $# uρ !# sŒ$tΒ yŠ# u‘r& 

ª! $# # x‹≈pκ Í5 WξsW tΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ‘≅ ÅÒ ãƒ ª! $# tΒ â!$ t±o„ “Ï‰ öκ u‰uρ  tΒ â !$ t±o„ 4 $tΒuρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖã_ y7 În/u‘ �ω Î) 

uθ èδ 4 $ tΒuρ }‘ Ïδ �ω Î) 3“ t�ø. ÏŒ Î� |³t6 ù=Ï9 ∩⊂⊇∪ �ξx. Ì� uΚs) ø9$# uρ ∩⊂⊄∪ È≅ ø‹©9 $# uρ øŒÎ) t� t/÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6�Á9 $# uρ !# sŒÎ) 

t� xÿ ó™ r& ∩⊂⊆∪ $ pκ ¨ΞÎ) “ y‰÷nZ} Î� y9ä3ø9 $# ∩⊂∈∪ # \�ƒÉ‹ tΡ Î� |³ t6ù=Ïj9 ∩⊂∉∪ yϑÏ9 u !$ x© óΟä3Ζ ÏΒ β r& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& 

t� ¨zr' tGtƒ (    ] ثر٣٧ – ٣٠: املد [   

pκ$ (: القرآنية  فالعبارات..  ö� n=tæ sπ yè ó¡Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ $tΒ uρ !$ uΖ ù=yè y_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# �ωÎ) Zπ s3Í× ¯≈ n=tΒ   
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يف كتاب اهللا تعاىل ، هي أداة يطلب ا الذين )  ١٩( أنَّ املعجزة العددية املتعلِّقة بالعدد 
( اليقني بكون كتاب اهللا تعاىل ) ماوية الثالث أصحاب الرساالت الس( أوتوا الكتاب 
يف كتاب اهللا تعاىل )  ١٩( أنَّ معجزة العدد : مبعىن . ..من عند اهللا تعاىل ) القرآن الكرمي 

 ..ليقني بأنَّ القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل ، معيار ودليلٌ يعطي ا) القرآن الكرمي ( 
لضبط أي إضافة ألي حرف إىل أي نص من ار معي –يف الوقت ذاته  –هي بالتايل و

فكتاب اهللا تعاىل الذي نزله اهللا تعاىل .. نصوص كتاب اهللا تعاىل ، أو حذفه ، أو تبديله 
تبياناً لكلِّ شيء ، هو بالتأكيد حيمل معيار تبيان كونه نصاً مقدساً من عند اهللا تعاىل ، 

  ..ته ، أو تبديله حبيث يستحيل حذف حرف فيه ، أو إضاف
يته وتوفيقه فتح اهللا تعاىل علي باباً واسعاً يف الكشف عن اوبفضل من اهللا تعاىل وهد.. 

.. يف كتاب اهللا تعاىل  ])  ١٩( معجزة العدد  [جانبٍ كبريٍ من جوانب هذه املعجزة 
  ..خالل آالف األمثلة وقد بينت ذلك يف كتيب بشكلٍ مفصلٍ ومن 
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ف األجبدية القرآنية حيث أُعطي كلُّ حرف قيمة عددية هي ترتيب ومن خالل كش.. 

، متَّ الكشف عن قانونني حيملهما ) القرآن الكرمي ( جمموع وروده يف كتاب اهللا تعاىل 
القانون األول مفاده أنَّ .. يف كلِّ حرف من حروفه ) القرآن الكرمي ( كتاب اهللا تعاىل 

قرآنية والنصوص القرآنية املتكاملة يف تصوير جوانب مسألة ما الكلمات القرآنية واجلمل ال
دون )  ١٩( يكون جمموع القيم العددية حلروفها جمتمعة من املضاعفات التامة للعدد ، 

نية واجلمل القرآنية املتوازنة يف الثاين مفاده أنَّ الكلمات القرآ والقانون.. و نقصان أزيادة 
: وقد متّت الربهنة على ذلك يف كتب .. قيمها العددية متساوية املعىن والدالالت تكون 

، واملعجزة ) سلّم اخلالص ( ، والنظرية السادسة ) إحدى الكُبر ( النظرية اخلامسة 
  ..الكربى 
حفْصٍ لقراءة عاصم ، مصحف املدينة  رِوايةمصحف متَّت على وكلُّ احلسابات .. 
املصحف هلذه النظرية يف كلِّ حرف من حروفه ، لدرجة وثبت محل هذا .. النبوية 

يستحيل فيها حذف حرف من كتاب اهللا تعاىل ، أو إضافة حرف إىل كتاب اهللا تعاىل ، 
  ..أو تبديل حرف حبرف 

وبينت .. عليها حتى اآلن  –يف كتيب  –علِّق ومل أُ ،ومل أتعرض للقراءات األخرى .. 
وأمتنى أن خترج أحباث تبين مر يف القراءات اُألخرى لغريي ، ذلك يف كتيب بأنين أدع األ

وقلت .. محل القراءات األخرى لنظريات أُخرى تبين عظمة إعجاز كتاب اهللا تعاىل 
ما فتحه : ال حيمل إالَّ هذه النظرية ، وقلت مرات أنا ال أزعم أنَّ كتاب اهللا تعاىل : مرات 

  ..جاز كتاب اهللا تعاىل أكثر مما يغرفه رأس اإلبرة من البحر اهللا تعاىل علي ال ميثّل من إع
مرات من إخوة مهتمني جداً ذا األمر أسئلة ال بد هلا من إجابات  تلْئس.. لكن .. 

إذا كان علماء األمة خمتلفني يف عدد القراءات ، فأين هو اإلمجاع الذي : منها .. 
اليت ختتلف فيما بينها ببعض الكلمات  –القراءات  وأي هذه!!!!!!! .. يتحدثون عنه ؟

وهل يتعدد املطلق وخيتلف ما بني !!!!!!! .. موجود يف اللوح احملفوظ ؟ –واحلروف 
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ال ميكن حذف حرف من : وكيف نقول للعامل !!!!!!! .. ؟ )املُفترضة (  صوره املتعددة

حلذف واإلضافة والتبديل بني كتاب اهللا تعاىل أو إضافته أو تبديله ، وحنن نرى هذا ا
$ (وأين كلُّ ذلك من قوله تعاىل  !!!!!!! ..القراءات ؟ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $ ¯ΡÎ) uρ …çµ s9 

tβθÝà Ïÿ≈ ptm: (    ] وال  تطرق نفوس الكثريين –وغريها  –هذه األسئلة  ...؟  ] ٩: احلجر ،
  ..يقبلها العقل واملنطق بد هلا من إجابات حيملها كتاب اهللا تعاىل ، و

الذي ال ( ومما دفعين لكتابة هذا البحث هو استغالل اآلخرين لالختالف البسيط .. 
بني هذه القراءات ، يف الطعن بكتاب اهللا ) يكاد يذكر مقارنة مع حجم كتاب اهللا تعاىل 

ال تذكر إذا فحاالت االختالف بني القراءات قليلة جداً لدرجة  ) ..القرآن الكرمي ( تعاىل 
وال كوننا نؤمن مبطلق كتاب اهللا تعاىل ، .. ولكن .. ما قورنت حبجم كتاب اهللا تعاىل 

بأي شكلٍ من  –يعنينا األمر ، وال نقبل نقبل فيه إضافة حرف أو حذفه أو تبديله ، 
أو ، إضافة حرف واحد عرب أن يطعن بكتاب اهللا تعاىل ، أو يشكَّك به ،  –األشكال 

  ..أو تبديله  ، حذفه
: أتوجه للذين يطعنون بكتاب اهللا تعاىل فأقول هلم .. ذا البحث أتوجه للجميع .. 

طعنكم هذا ليس من منطلق البحث عن احلقيقة ، فاملؤمن الصادق ضالّته احلقيقة ، وأنتم 
، وتعرضون عن كون تعرضون عن احلقائق اإلعجازية اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل 

 ويف هذا.. الفات بني القراءات ال تكاد تذكَر مقارنة مع حجم كتاب اهللا تعاىل االخت
ة النص القرآين كيف أنها مستحيلة على البشر ، البحث أدعوكم للنظر يف عظمة صياغ

لريى ما يثبت أنَّ ، ومن مثَّ أدعو من يريد التوسع منكم للعودة إىل كتاب املعجزة الكربى 
، وأنه بذلك يتميز حتى على الكتب مستحيلٌ على املخلوقات نص إهلي  هو القرآن الكرمي

 ..السماوية اُألخرى 
 وأتوجه إىل من أعطوا أنفسهم صالحية الناطقني الرمسيني باسم اهللا تعاىل ، متكئني.. 

: ، فأقول هلم  جعلوها حجة حتى على كتاب اهللا تعاىلعلى املوروث يف تقديس روايات 
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نظرة تدبر جمرد  إىل عظمة صياغة النص القرآين ، –ولو مرة واحدة يف حياتكم  –نظروا ا
لتروا كيف أنَّ املطلق ال يتجزأ وال يتعدد ، وحاولوا أن جتدوا يف القراءات األخرى  ،

باحلجة ، أو حاولوا إثبات بطالن هذه النظرية لنظرية معجزة إحدى الكُبر نظرية مشاة 
 –ولن تستطيعوا  –وإذا مل تستطيعوا .. الدليل ، وليس باالفتراء والتلبيس والدجل و

  ..أن تنصاعوا للحق  – إن كنتم من املتقني –فعليكم 
من املعلوم أنَّ القراءة األوسع انتشاراً يف العامل ، واليت عليها إمجاع ما بني السنة .. 

اليت حتمل بكلِّ حرف من حروفها ، وهي  حفْصٍ لقراءة عاصم رِوايةُ: والشيعة هي 
 رواية: تأيت  بعد ذلك. ..األبعاد اإلعجازية اليت فضل اهللا تعاىل علي بأن هداين إليها 

  ..ورش عن نافع املدين 
 رِوايةحاالت االختالف بني  أهم –بإذن اهللا تعاىل  –البحث سأتناول يف هذا .. 

، وبني القراءات  )إحدى الكُبر ( ساس واحلامل ملعجزة اليت هي األ حفْصٍ لقراءة عاصم
، وليس من باب التشكيك كما سيتهمنا  يقةوذلك من باب البحث عن احلق، اُألخرى 

الضوء  وسألقي. ..من طلّقوا عقوهلم وال ميلكون إالّ بضاعة التكفري والتلبيس والكذب 
 [من منظار معجزة إحدى الكُبر من منظار لغة كتاب اهللا تعاىل ، وعلى هذا االختالف 

،  حفْصٍ لقراءة عاصم وايةبتعاد عن رسم راالهل .. لنرى  .. ])  ١٩( معجزة العدد 
  ..، أم ال يؤدي إىل خرق مطلق صياغة نص كتاب اهللا تعاىل 

وهي من باب التدبر بآيات كتاب اهللا ونتيجة هذه الدراسة ال أفرضها على أحد ، .. 
وأضع نتائج هذه الدراسة  ..تزاماً بأمر اهللا تعاىل يف الكثري من آياته الكرمية ال ،تعاىل 

منتظراً منهم رداً علمياً ، حامله كتاب اهللا تعاىل كأمانة بني أيدي العلماء وأويل األمر ، 
.. ، ليس علي كشخص ، وإنما على احلقائق احملمولة ذه الدراسة وثوابت العقل واملنطق 

األمر ليس بيين وبينكم ، األمر بينكم وبني اهللا تعاىل ، وهذه األمانة يف : م وأقول هل
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حيث ال ختفى خافية  –وهناك وسنقف بني يدي اهللا تعاىل ، وسنسأل مجيعاً ، أعناقكم ، 

  ..من ينطبق عليه قول اهللا تعاىل  سينكشف –
  ) tÏ%©! $# ôM tΡ%x. öΝåκ ß] ã‹ôã r& ’ Îû > !$sÜ Ïî tã “Ì� ø. ÏŒ (#θçΡ%x.uρ Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $·èøÿ xœ (    ]

  ] ١٠١: الكهف 
، نرى عدم وجود ورش عن نافع املدين ورواية  حفْصٍ لقراءة عاصم رِوايةما بني .. 
uθ ( كلمة èδ ( ع املدين  يف روايةافش عن نريف قوله تعاىل  وذلك، و) tÏ%©!$# šχθè=y‚ ö7 tƒ 

tβρâ� ß∆ù' tƒ uρ }̈ $̈Ζ9 $# È≅ ÷‚ ç7ø9 $$ Î/ 3  tΒuρ ¤Α uθtG tƒ ¨βÎ* sù ©!$# uθ èδ � Í_tó ø9$# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] ٢٤: احلديد [  
،  ))ومن يتولَّ فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد (( : نقرأ ففي رواية ورش عن نافع املدين  .....

uθ (دون ورود كلمة  èδ ( ..  
 –كما قلنا  –ا األمر بشكلٍ جمرد ، وذلك سنلقي الضوء بإذن اهللا تعاىل على هذ.. 

بني القراءتني ، والفارق بينهما يف معيار املعجزة اللغوية الفارق يف الداللة : من زاويتني 
العددية ، اليت يبين اهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرمي أنها أداة اليقني يف العلم بكون القرآن 

  ..الكرمي كتاب اهللا تعاىل 
uθ (ال ميكن لعاقل يتذوق اللغة العربية أن يزعم بأنَّ حذف كلمة .. بداية يف ال..  èδ ( 

دىن من ال ميكن لعاقل يدرك احلد األ: من هذه اآلية الكرمية ال يؤثِّر على دالالا ، مبعىن 
  ..وحذفها سيان  ) uθèδ (أن يزعم أنَّ وجود كلمة لغة العربية دالالت ال

 ..ر لنا قول إبراهيم عليه السالم  لننظر إىل النصصوالكرمي التايل الذي ي..  
) tΑ$s% Ο çF÷ƒ u t� sùr& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρß‰ ç7÷è s? ∩∠∈∪ óΟçFΡ r& ãΝ à2äτ!$ t/#u uρ tβθãΒy‰ ø%F{$# ∩∠∉∪ öΝ åκ ¨ΞÎ*sù Aρ ß‰ tã 

þ’ Ík< �ω Î) ¡> u‘ tÏϑn=≈ yèø9 $# ∩∠∠∪ “Ï%©!$#  Í_s) n=yz uθ ßγsù ÈÏ‰öκ u‰ ∩∠∇∪ “Ï%©!$# uρ uθ èδ Í_ ßϑÏèôÜ ãƒ ÈÉ) ó¡o„ uρ 
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∩∠∪ # sŒÎ) uρ àM ôÊÌ� tΒ uθ ßγ sù ÉÏÿ ô±o„ ∩∇⊃∪ “Ï%©!$# uρ Í_ çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO ÈÍŠøtä† ∩∇⊇∪ ü“Ï%©!$# uρ ßì yϑôÛr& βr& 

t� Ïÿ øótƒ ’Í< ÉL t↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθ tƒ ÉÏe$!$# (    ] ٨٢ – ٧٥: الشعراء  [   ..  

 ، ويف يةسقا مسألة اإلطعام والاهلداية ، ويف ةيف مسأل ) uθèδ (ملاذا متَّ وضع كلمة .. 

uθ ( : مسألة الشفاء ßγ sù ÈÏ‰öκ u‰ ∩∠∇∪ “Ï%©!$# uρ uθèδ Í_ßϑÏè ôÜãƒ ÈÉ) ó¡o„ uρ ∩∠∪ # sŒÎ) uρ àMôÊ Ì� tΒ uθ ßγ sù 

ÉÏÿô± o„ (  عومل  ..؟وضكلمة  ت) uθ èδ ( ة اخللقيف مسأل : ) “Ï%©!$# Í_s) n=yz (  ويف ،

#$!©%Ï“  ( : مسألة غفران اخلطيئة يوم الدين ، ويف  ةاملوت واحليا مسألة uρ Í_ çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO 

ÈÍŠ øtä† ∩∇⊇∪ ü“Ï%©! $#uρ ßìyϑôÛ r& βr& t� Ïÿøó tƒ ’ Í< ÉL t↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘ öθtƒ ÉÏe$!$# (  ؟..  

ورفع االحتمال ، وتثبيت جهة املعىن ، تفيد التأكيد  ) uθèδ (كلمة الداللة احملمولة ب.. 
املؤمن يعلم أنَّ جذر . ....ملعىن من املمكن أن يتخيلها متلقِّي اخلطاب عن جهات من ا

 بعضمصدره قد يتسرب إىل الذهن أنَّ جذر اهلداية .. ولكن .. اهلداية من عند اهللا تعاىل 
يتفاعل مع البشر ، ويتلقّى اهلداية من أقواهلم ياته الدنيا البشر ، كون اإلنسان يف ح

جذر اهلداية لغري اهللا تعاىل نرى لعودة يتم نفي أي احتمال وحتى .. لذلك .. وأفعاهلم 
uθ (ورود كلمة  èδ (   يف مسألة اهلداية) uθ ßγsù ÈÏ‰ öκ u‰ ( ..  

.. جذر جهة الرزق من عند اهللا تعاىل أنَّ الرزاق هو اهللا تعاىل ، وأنَّ املؤمن يعلم .. 
هم درجات يف ذلك ، وبعضهم مسخر ، والناس أيدي بني  يتنقّلكون الرزق .. لكن 

دره بعض البشر ، كون اإلنسان مص الرزقخلدمة بعض ، قد يتسرب إىل الذهن أنَّ جذر 
.. لذلك .. ر يف ذلك بدرجة فيها ما هو أعلى منه وما هو أدىن منه ياته الدنيا مسخيف ح

 : نرى ورود كلمة تعاىل ،ة جذر جهة الرزق إىل غري اهللا وحتى يتم نفي أي احتمال لعود
) uθ èδ (  يف مسألة الطعام والشراب) “Ï%©!$# uρ uθ èδ Í_ßϑÏè ôÜãƒ ÈÉ)ó¡ o„uρ ( ..  
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وكذلك األمر يف مسألة املرض والشفاء ، فاملؤمن يعلم أنَّ األسباب اليت يستعملها 

املداوي ولكن قد يتسرب إىل الذهن أنه لوال .. اإلنسان يف شفائه تعود إىل اهللا تعاىل 
وحتى يتم نفي أي احتمال لعودة .. لذلك .. شخيصه واختياره للدواء ما متَّ الشفاء تو
uθ (نرى ورود كلمة ، اهللا تعاىل  إىل غري باب الشفاءسأ èδ (  الشفاءيف مسألة ) # sŒÎ) uρ 

àM ôÊÌ� tΒ uθ ßγ sù ÉÏÿ ô±o„ ( ..  
نه ألذلك نرى .. خلق البشر ؟ هل يتسرب إىل الذهن أنَّ أحداً من البشر .. ولكن .. 
uθ (مل تذكَر كلمة  –قي هذا السياق الداليل  – èδ (  يف مسألة اخللق) “Ï%©! $# Í_ s) n=yz (    

قي هذا  –نه ألذلك نرى .. يتسرب إىل الذهن أنَّ أحداً من البشر حييي ومييت ؟ وهل .. 
uθ (مل تذكَر كلمة  –السياق الداليل  èδ ( ملوت واحلياة يف مسألة ا)  “Ï%©!$# uρ  Í_çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO 

ÈÍŠ øtä† (  .. ين ؟ب إىل الذهن أنَّ أحداً من البشر يغفر اخلطايا يوم الدلذلك .. وهل يتسر

غفران اخلطايا يوم يف مسألة  ) uθèδ (مل تذكَر كلمة  –قي هذا السياق الداليل  –نه أنرى 

“ü  ( الدين Ï%©!$# uρ ßìyϑôÛ r& βr& t� Ïÿ øótƒ ’Í< ÉL t↔ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθ tƒ ÉÏe$!$# ( ..  

uθ (كلمة  حتملهاهذه احلقيقة اليت ..  èδ ( تتجلّى  ،الذي ترد به  يف السياق القرآين
، عيسى عليه السالم عرب تصويره لعبارة قرآنية مما نطق به ، كتاب اهللا تعاىل  يفأمام أعيننا 

β¨ ( مرة وهو طفل.. .....ثالث مرات رد هذه العبارة يف كتاب اهللا تعاىل تجيث  Î) uρ ©! $# 

’ În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7 ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β (  ] ة ] ٣٦: مرميوهو كبري ولكن  ، ومر

β¨ (عه إىل السماء رفقبل  Î) ©! $# † În1 u‘ öΝà6š/ u‘uρ çνρß‰ ç6ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (  ] آل

!© (βÎ¨ (يف عودته آخر الزمان ومرة  .. ] ٥١: عمران  $# uθ èδ ’În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ç7 ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ 

ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] ٦٤: الزخرف [ ..   
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  ..وقبل ره ابن اهللا تعاىل ، أو ثالث  متَّمل يكن قد ، ه إىل السماء قْعاالفتراء عليه بأن

فقبل رفعه إىل السماء كان االعتقاد بأنَّ ..  لواً كبرياًثالثة ، أو هو اهللا تعاىل عن ذلك ع
اهللا تعاىل رباحتمال من ، الذين خاطبهم  ه ورب ب أيمينع تسر سائداً وال حيتاج لتأكيد

uθ (ال نرى ورود كلمة .. ولذلك .. االحتماالت الناجتة عن افترائهم عليه بعد رفعه  èδ ( 
لقوله ونرى أيضاً أنَّ النصني املصورين .. ا فبل رفْعه إىل السماء يف املرتني اللتني نطق م

  ..يف كتاب اهللا تعاىل )  ١٩( هذا يف هاتني املرتني ، مسألةٌ كاملةٌ يف معيار معجزة العدد 
) ¨β Î) ©!$# †În1 u‘ öΝ à6š/ u‘uρ çνρß‰ ç6ôã $$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (  ] ٥١: آل عمران [   =
٢٧٣  

) ρu)Îβ¨ #$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ (  ] ٢٧٨=  ] ٣٦: مرمي  
٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٧٨+  ٢٧٣  

ه إىل السماء ، متَّ االفتراء عليه بأنه هو اهللا تعاىل ، وأنه ابن اهللا فْعبعد ر.. ولكن .. 
عد عودته آخر الزمان ال بد من نفي ما متَّ تلفيقه ب.. لذلك .. تعاىل ، وأنه ثالث ثالثة 

وعال  جلَّ، وال بد من التأكيد على أنَّ اهللا تعاىل ربه كما أنه ما بني رفْعه وعودته عليه 
مبعىن البشر  رب ، : نال بدها  فيما اُفتري عليهاهللا تعاىل  ترتيه ميف هذه النقطة ذات ..

 كلمة دون اليت نطق ا مرتني قبل رفْعه إىل السماء، لعبارة ذاا يف هذه انرى .. لذلك 
) uθèδ (  ا ها فينرى  ،كما رأيناعودته  بعدذاكلمة  ورود) uθ èδ (  ، للتأكيد بوضع حد

’ βÎ) ©!$# uθèδ¨ ( : الكتاب من قبلِ أهل )ما بني عودته ورفْعه ( الذي وقَع عليه  لالفتراء În1u‘ 

óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 # x‹≈yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] ٦٤: الزخرف [ ..  
وحدها مسألة كاملة ا يف عودته ، هي  نرى أنَّ هذه العبارة اليت سينطق.. ولذلك .. 
  ..دون زيادة أو نقصان )  ١٩( من املضاعفات التامة للعدد  : ، مبعىن
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) ¨β Î) ©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3š/ u‘uρ çνρß‰ ç7ôã $$ sù 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡ u�ÅÀ ÒΟŠÉ) tGó¡•Β (   ] ٦٤: الزخرف [  =
١٥×  ١٩=  ٢٨٥  

uθ (ورود كلمة ب ه ال خالف يف املعىنالزعم بأن.. إذاً ..  èδ (  وعدم ورودها يف أي

 (: اليت حنن بصدد دراستها  القرآنية كالعبارةنص قرآين ،  tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ¨βÎ* sù ©! $# uθ èδ �Í_ tóø9 $# 

ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] عن جهلٍ حبقيقة لغة كتاب اهللا تعاىل ،   ] ٢٤: احلديد هو زعم ناتج..  

 : ورش عن نافع املديننرى أنَّ الصيغة الواردة يف رواية  ، ويف لغة كتاب اهللا تعاىل.. 
 ) يداحلَم نِيلَّ فَإِنَّ اَهللا الغوتي نم( : دون كلمة )و uθ èδ ( يف معيار لغة ة ذَّهي صيغة شا

  !!! ..كيف ؟. ....كتاب اهللا تعاىل 
تزيد يف دالالت  تدخل على اجلملة لتأكيد األمر وإعطائه خصوصيةً ) إنَّ ( كلمة.. 

جمرد ضمري فصل يفيد  ) uθèδ (والقول بأنَّ كلمة .. إليها  ة كلمة إنَّاجلملة قبل إضاف
، هو قولٌ غري سليم ،  )إنَّ ( لِ  انمها خرب)  الغين احلميد(  احلصر وال عمل له ، وأنَّ

  .. !!!ملاذا ؟ ..... بعض النحويني هذا املنحى وإن ذهب
، وهي كما نرى مجلة مكونة من مبتدأ هو ) اُهللا هو الغين احلميد (  أصل اجلملة هو.. 

( كلمة : مبعىن  ..)  هو الغين احلميد( وهو مجلة ، ومن خربه تعاىل ) اُهللا ( لفظ اجلاللة 
 و( مبتدأ ، والكلمتان ) ه احلميد ( خربان لكلمة ) الغين و( ، واجلملة ) ه الغين وه

 تعاىل ) اُهللا ( يف حمل خرب للمبتدأ لفظ اجلاللة ) احلميد..  
هو ) قبل دخول إنَّ عليها ( األصل املُفترض للجملة يف رواية ورش عن نافع املدين .. 

ويف هذه الصيغة املفترضة قد يتسرب إىل الذهن كون الكلمتني ،  )الغنِي احلَميد  اُهللا (: 
)  يداحلَم نِيإىل  –يف هذه احلالة  –يذهب الذهن ، وبالتايل ) اُهللا ( صفة لكلمة  )الغ
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 ، يذهب الذهن إىل القرآين وكونه ال وجود خلرب يف رسم هذا السياقالبحث عن اخلرب ، 

  ..مبعىن ندخل يف احتماالت ختتلف فيها األذهان  ..تقديره 
على مجلة ، كيف تدخل اليت تفيد التأكيد وتثبيت البيان ) إنَّ ( كلمة : وهنا نسأل 

من هنا نرى أنَّ الصيغة املفترضة . ...!!!!!!! .لتأكيد احتماالت ختتلف فيها األذهان ؟
، واخلرب معرف بأل التعريف ، ) اهللا ( لة متبوعة بامسها لفظ اجلال) إنَّ ( من كلمة 

وما  ..، مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل  )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد  (كالصيغة اليت قيد البحث 
، لتكون اجلملة كمبتدأ ) هو ( هو كلمة اليت هي اسم إنَّ ، ) اهللا ( خلف كلمة يرد 

  ..ة اهللا املكونة من هو وخربها يف حمل خرب لكلم
ال بد من ، ) اهللا ( متبوعة بامسها كلمة ) إنَّ ( حيث ترد كلمة .. يف هذه احلاالت .. 

uθ (ورود كلمة  èδ (  ة قيدفاً بأل التعريف ، كالعبارة القرآنيحينما يكون اخلرب معر ،

β¨ (: الدراسة  Î*sù ©! $# uθ èδ �Í_tó ø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] ٢٤: احلديد [ ..  

!© (�χÎ (: ، مثالً وإالَّ ال بد أن يكون اخلرب نكرة ..  $# ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ (    ] البقرة :

!© (�χÎ (: مثالً  تعريف إضافة ، اًمعرفيكون اخلرب أو  ..... ] ١١٥ $# ßìƒÎ� |  É>$|¡Ïtø:$# (   

!© (βÎ¨ (: ، مثالً  مجلة فعلية يكون اخلرب أو ..... ] ١٧:  غافر[  $# �= Ïtä† tÏΖ Å¡ósßϑø9 $# (    ]

  .. ] ١٩٥: البقرة 
βÎ) ( ، ) ¨β¨ ( [ حينما ترد.. يف كتاب اهللا تعاىل .. إذاً ..  r& (  [  لفظ  اليت امسها

!© (اجلاللة   يف هذه احلالة معرف بأل التعريف ،اسم صفة هللا تعاىل وخربها ، تعاىل  ) #$

uθ (ال بد من ذكر كلمة  èδ (  ف بأل التعريف ، حبيث تكون ا السم الصفةكمبتدأملعر

uθ (اجلملة اليت مبتدؤها كلمة  èδ ( فة بألوالتعريف ، يف حمل رفع خرب خربها الصفة املعر 

] ) ¨βÎ) (  ،) ¨βr& ( [ ..  
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) �χr&uρ ©! $# uθ èδ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠÏm   ] ١٠٤: التوبة [    ) �9$#§

) ¨βÎ) ©! $# uθ èδ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠÏm§�9   ] ١١٨: بة التو[    ) #$

) y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘, ptø:$# (    ] ٦: احلج [  
) š�Ï9≡ sŒ  χ r'Î/ ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9$# (    ] ٦٢: احلج [    
) �χr&uρ ©! $# uθ èδ �’ Í? yèø9 $# ç�� Î6 x6ø9   ] ٦٢: احلج [    ) #$
) ¨βr& ©! $# uθèδ ‘, ysø9 $# ßÎ7ßϑø9   ] ٢٥: النور [    ) #$
) ¨βÎ) ©! $# uθ èδ � Í_tó ø9$# ß‰‹Ïϑptø:$# (    ] ٢٦: لقمان [  

) y7 Ï9≡sŒ ¨β r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘, ysø9   ] ٣٠: لقمان [    ) #$
) ¨βr& uρ ©! $# uθ èδ �’ Í?yè ø9$# ç��Î6 x6ø9   ] ٣٠: لقمان [    ) #$
) ¨βÎ) ©! $# uθ èδ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7 ø9$# (    ] ٢٠: غافر [   

) Iω r& ¨βÎ) ©!$# uθèδ â‘θàÿ tóø9 $# ãΛÏm §�9   ] ٥: الشورى [    ) #$

) ¨βÎ) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §�9 $# ρ èŒ Íο§θà) ø9$# ßÏGyϑø9    ] ٥٨: الذاريات [    ) #$

) ¨βÎ*sù ©! $# uθèδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] ٢٤: احلديد [   

) ¨βÎ*sù ©! $# uθèδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] ٦: املمتحنة [   
وهذا ما يقرؤه كلُّ قارئ لكتاب اهللا تعاىل ، .. ىل هذه هي لغة كتاب اهللا تعا..  

كما نرى  –ال تنسجم  )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد  (فالصيغة الواردة يف رواية ورش عن نافع 
  ..، فهي صيغة شاذّة يف معيار نصوص كتاب اهللا تعاىل مع لغة كتاب اهللا تعاىل  –
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إحدى ( نظر إىل هذه املسألة من منظار معجزة لن.. بعد هذا البيان اللغوي .. اآلن .. 
( أداة لالستيقان بأنَّ نص كتاب اهللا تعاىل بأنها واليت يبينها لنا كتاب اهللا تعاىل ، ) الكُبر 

  ..هو من عند اهللا تعاىل ، كونه نصاً مستحيالً على البشر ) القرآن الكرمي 
) إنَّ اهللا هو (  [:  املصورة للعبارات القرآنيةلو أخذنا هذه العبارات القرآنية ذاا ، .. 

صفة هللا تعاىل معرفاً بأل التعريف  اسم) و ه( ، واليت يكون فيها خرب  ]) أنَّ اهللا هو ( ، 
 –)  ١٩( معجزة العدد معيار حسب  –، على كامل مساحة كتاب اهللا تعاىل ، لرأينا 

موع القيم العددية هلذه النصوص جمتمعة من أنَّ جم: أننا أمام مسألة كاملة ، مبعىن 
  ..دون زيادة أو نقصان )  ١٩( املضاعفات التامة للعدد 

) ρu&rχ� #$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ (    ] ١٠١=  ] ١٠٤: التوبة  

) )Îβ¨ #$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ (    ] ٩٦=  ] ١١٨: التوبة  

) Œs≡9Ï7y /Î'rβ¨ #$!© δèθu #$:øtp,‘ (    ] ١٠١=  ] ٦: احلج  
) Œs≡9Ï�š /Î'rχ  #$!© δèθu #$9øsy,‘ (    ] ١٠١=   ] ٦٢: احلج  
) ρu&rχ� #$!© δèθu #$9øèy?Í’� #$9ø6x6Î��ç (    ] ٩٢ = ] ٦٢: احلج  
) &rβ ̈#$!© δèθu #$9øsy,‘ #$9øϑß7Îß (    ] ٨٨=  ] ٢٥: النور     
) )Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏ‹‰ß (    ] ٦×  ١٩=  ١١٤=  ] ٢٦: لقمان  

) Œs≡9Ï7y /Î'rβ¨ #$!© δèθu #$9øsy,‘ (    ] ١٠١=  ] ٣٠: لقمان     
) ρu&rβ¨ #$!© δèθu #$9øèy?Í’� #$9ø6x6Î��ç (    ] ٩٢=  ] ٣٠: لقمان  
) )Îβ¨ #$!© δèθu #$9¡¡ϑÏ‹ìß #$9ø7tÁÅ��ç (    ] ١١٦=  ] ٢٠: غافر  

) &rωI )Îβ¨ #$!© δèθu #$9øótÿàθ‘â #$9�§mÏΛã (    ] ١٢٧=  ] ٥: الشورى  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ١٤                  

) )Îβ¨ #$!© δèθu #$9�§—¨#−ä Œèρ #$9ø)àθ§οÍ #$9øϑyGÏß (    ] ١٥٦=  ] ٥٨: الذاريات  

) ùs*Îβ ̈#$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٢٧=  ] ٢٤: احلديد  

) ùs*Îβ ̈#$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٢٧=  ] ٦ :املمتحنة  
١١٦+  ٩٢+  ١٠١+  ١١٤+  ٨٨+  ٩٢+  ١٠١+  ١٠١+  ٩٦+  ١٠١  +
٨١×  ١٩=  ١٥٣٩=  ١٢٧+  ١٢٧+  ١٥٦+  ١٢٧  

uθ (بعد أن بينا لغوياً أنَّ حذف كلمة ..  èδ (  ةمن العبارة القرآني) ¨β Î*sù ©! $# uθèδ �Í_ tóø9 $# 

ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] ة ورش لتصبح كما هي يف رواي ] ٢٤: احلديد :)  يداحلَم نِيفَإِنَّ اَهللا الغ( 
ويف قانون يبينه اهللا تعاىل يف كتابه .. بعد ذلك  ..نسجم مع لغة كتاب اهللا تعاىل ي ال

uθ (هل من املمكن حذف كلمة  ،من كتاب اهللا تعاىل الكرمي ، وعرب أجبدية مستنبطة  èδ ( 

*βÎ¨ (من العبارة القرآنية  sù ©! $# uθ èδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] لتصبح كما هي يف  ] ٢٤: احلديد
أليست القيمة العددية لكلمة .... !!!!!!! .....؟ )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد  (: رواية ورش 

) uθèδ (  ي إىل .. تدخل يف املعادلة السابقة ؟ة يؤدأليس حذفها من هذه العبارة القرآني
  ..كاملعادلة اليت عرضناها ؟ ، املعادالت   منالكثري الكثرياختالل 
!© βÎ*sù¨ (إىل العبارة القرآنية قيد الدراسة  –اآلن  –لننظر ..  $# uθèδ �Í_tó ø9$# ß‰ŠÏϑptø:$# (   

uθ (لنرى كيف أنَّ حذف كلمة ، من منظار آخر  ] ٢٤: احلديد [  èδ (  منها لتصبح كما
إحدى ( ، أمر مستحيلٌ يف معيار معجزة  )لغنِي احلَميد فَإِنَّ اَهللا ا (: هي يف رواية ورش 

  ..يف كتاب اهللا تعاىل أو كلمة ، شأا بذلك شأن أي حرف ) الكُبر 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ١٥                  

β¨ ( هذه العبارة القرآنية..  Î*sù ©!$# uθ èδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑpt ø:$# (    ] حتمل ،  ] ٢٤: احلديد
صفتا الغىن واحلمد هللا تعاىل ومها جمتمعتان ، و ...صفيت الغىن واحلمد هللا تعاىل كما نرى 

  ..مسألة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل 
) ρu#$ãô=nϑßθþ#( &rβ¨ #$!© îx_Í; myϑÏŠ‰î (    ] ١٢٦ = ] ٢٦٧: البقرة   

) ρu.x%βt #$!ª îxΖÏ‹†$ qxΗÏŠ‰Y# (    ] ١١٣ = ] ١٣١: النساء  

) ùs*Îχ  #$!© 9sót_Í; qxΗÏŠ‰î (    ] ١١١ = ] ٨: إبراهيم  

) ρu)Îχ� #$!© 9sγßθu #$9øót_Í_� #$9øsyϑÏ‹‰ß (    ] ١٢١ = ] ٦٤: احلج     

) ùs*Îβ ̈#$!© îx_Í; myϑÏ‹‰Ó (    ] ١٠٩ = ] ١٢: لقمان  

) )Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏ‹‰ß (    ] ٦×  ١٩=  ١١٤ = ] ٢٦: لقمان  

) ρu#$!ª δèθu #$9øót_Í� #$9øsyϑÏ‹‰ß (    ]١١٥ = ] ١٥:  فاطر  

 ) ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٢٧ = ] ٢٤: احلديد  

 ) ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٢٧ = ] ٦: املمتجنة  

) ρ#̈$™óGtóø_o #$!ª 4 ρu#$!ª îx_Í; qxΗÏ‹‰Ó (    ] ١٧٢ = ] ٦: التغابن   

١٢٧+  ١٢٧+  ١١٥+  ١١٤+  ١٠٩+  ١٢١+  ١١١+  ١١٣+  ١٢٦  +
٦٥×  ١٩=  ١٢٣٥=  ١٧٢  

β¨ (من العبارة القرآنية  ) uθèδ (فهل من املمكن حذف كلمة ..  Î*sù ©! $# uθ èδ �Í_tó ø9$# 

ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] لتصبح كما هي يف رواية ورش ] ٢٤: احلديد ، )  يداحلَم نِيفَإِنَّ اَهللا الغ( 
uθ (ة العددية لكلمة أليست القيم ......!!!!!!! .؟ èδ (  يف و.. ؟ تدخل يف هذه املعادلة



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ١٦                  

uθ (هذه الكلمة تدخل فيه ذاته ي الوقت الذ èδ (  اليت  ، املعادالت الكثري الكثري منيف

uθ (تؤكِّد كلٌّ منها أنه يستحيل حذف هذه الكلمة  èδ (  ةمن العبارة القرآني) ¨βÎ*sù ©! $# 

uθ èδ � Í_tó ø9$# ß‰ŠÏϑ ptø:$# (   ] ؟  ] ٢٤: احلديد..  
هو جوهر التولّي املشروط بإن ومن ، لة من منظارٍ آخر أولننظر أيضاً إىل هذه املس.. 

 ) uθèδ (كلمة  لنرى أنه من املستحيل حذف ،يف كتاب اهللا تعاىل ، كونه مسألة كاملة 

!© βÎ*sù¨ (من العبارة القرآنية  $# uθ èδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ]لتصبح كما هي ،  ] ٢٤: حلديد ا
  .. )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد  (: يف رواية ورش 

tΒ (العبارة القرآنية ..  uρ ¤Α uθ tGtƒ ¨β Î*sù ©! $# uθèδ �Í_ tóø9 $# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] نرى  ] ٢٤: احلديد

 (يف كلمة الواو  أنَّفيها  tΒuρ (  ، ةوكلمة استئنافيمجازم ، وكلمة  هي اسم شرط:  ن :

) ¤Α uθ tGtƒ (  زوم حبذف حرف العلّة ، والفاء يف كلمةهي فعل الشرط ا :) ¨β Î*sù ( 
  ..رابطة جلواب الشرط لوقوعه مجلة امسية ، واجلملة االمسية يف حمل جزم جواب الشرط 

لو أخذنا جوهر التولّي املشروط بإن ومن يف كتاب اهللا تعاىل ، على كامل مساحة .. 
كتاب اهللا تعاىل ، ووقفنا عند حدود العبارات القرآنية اخلاصة ذه املسألة ، لرأينا أننا أمام 

  .. مسألة كاملة 
) ρ¨)Îβ ?sθu9©θö#( ùs*Îς©ÿo$ δèΝö ûÎ’ ©Ï)s$−5 ( (    ] ١٣٥ = ] ١٣٧: البقرة  

) ρ¨)Îχ ?sθu9©θö#( ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹ø�š #$9ø6t=n≈÷à 3 (    ] ١٢٦ = ] ٢٠: آل عمران  

) ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs*Îβ¨ #$!© ωŸ †ätÏ=� #$9ø3s≈ÿÏ�Ít (    ] ١٤٩ = ] ٣٢: آل عمران    

) ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs*Îβ¨ #$!© æt=ÎŠΟ7 /Î$$9øϑßÿø¡Å‰Ït (    ] ١٦٣ = ] ٦٣: آل عمران    

) ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs)àθ9äθ#( #$©ôγy‰ßρ#( /Î'rΡ$̄ Βã¡ó=Îϑßθχš (    ]١٧٩ = ] ٦٤: ان آل عمر    



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ١٧                  

) ùsϑy ?sθu<¯’4 /tè÷‰y Œs≡9Ï�š ùs'éρ'9s≈×̄Í�š δèΝã #$9øÿx≈¡Å)àθχš (  ] ٢٠٦ = ] ٨٢: آل عمران   

) ρuΒt ?sθu<¯’4 ùsϑy$! &r‘ö™y=ùΨo≈7y æt=nŠøγÎΝö myÿÏŠàZ$ (    ] ١٨٥ = ] ٨٠: النساء   

) βÎ*sù (# öθ©9 uθ s? öΝèδρä‹ä⇐ sù óΟ èδθ è=çFø%$# uρ ß] ø‹ ym öΝèδθßϑ›?‰ỳ uρ ( Ÿω uρ (#ρä‹Ï‚ −Gs? öΝ åκ÷] ÏΒ $wŠÏ9 uρ Ÿω uρ 

# ·��ÅÁ tΡ ∩∇∪ �ω Î) tÏ%©!$# tβθ è=ÅÁ tƒ 4’ n<Î) ¤Θöθ s% öΝ ä3oΨ ÷� t/ ΝæηuΖ ÷� t/ uρ î,≈ sV‹ ÏiΒ ÷ρ r& öΝ ä.ρâ !$y_ ôN u�ÅÇ ym 

¹ß‰ßρ‘âδèΝö &rβ ƒã)s≈GÏ=èθ.äΝö &rρ÷ ƒã)s≈GÏ=èθ#( %sθöΒtγßΝö 4 (    ] ٩٤٤ = ] ٩٠ – ٨٩: النساء    

) β Î*sù (# öθ©9 uθ s? öΝn=÷æ $$sù $uΚ¯Ρ r& ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# β r& Ν åκ z:� ÅÁãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝÍκ Í5θ çΡèŒ 3 (   ] ٤٩: املائدة [ = 
٢٨٦      
) ρuΒt ƒtGtθu;°λçΝ ΒiÏΖ3äΝö ùs*ÎΡµ̄ç… ΒÏ]÷κåΝö 3 (    ] ١١٠ = ] ٥١: املائدة      

)  tΒuρ ¤Α uθ tGtƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ t Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u ¨βÎ*sù z> ÷“Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθç7 Î=≈ tóø9 : املائدة [    ) #$

٢٧٨ = ] ٥٦     

) ùs*Îβ ?sθu9©ŠøGçΝö ùs$$æ÷=nϑßθþ#( &rΡ¯ϑy$ ãt?n’4 ‘u™ßθ9ÏΖu$ #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7Îß (    ] ٢١٨ = ] ٩٢: املائدة  

) tΒuρ öΝÎγ Ïj9 uθãƒ 7‹ Í× tΒöθ tƒ ÿ…çν t�ç/ ßŠ �ωÎ) $]ùÌh� ys tGãΒ @Α$tGÉ) Ïj9 ÷ρ r& # ¸”Éi� ys tGãΒ 4† n<Î) 7πt⁄ Ïù ô‰s) sù u !$ t/ 

/ÎótÒŸ=5 ΒiÏ∅š #$!« ρuΒt'ùρu1µç _yγyΨΝ̈ã ( ρu/Î♥ø[š #$QùRpÁÅ��ç (    ] ٥٨٣ = ] ١٦: األنفال  

) βÎ) uρ (# öθ©9 uθ s? (#þθ ßϑn=÷æ$$ sù ¨βr& ©! $# öΝ ä39 s9 öθ tΒ 4 zΝ ÷èÏΡ 4’ n<öθ yϑø9 $# zΝ ÷èÏΡ uρ ç�� ÅÁ̈Ζ9  ] ٤٠: األنفال [   ) #$

= ٢١٨      

) β Î) uρ öΝçGøŠ ©9uθ s? (# þθßϑ n=÷æ$$ sù öΝ ä3̄Ρ r& ç� ö� xî “Ì“Éf÷è ãΒ «! $# 3 Î� Åe³ o0uρ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. >U# x‹ yèÎ/ AΟŠÏ9 r& (   

     ٣٩٢ = ] ٣: التوبة [ 
) ρuΒt ƒtGtθu9©γßΟ ΒiÏΖ3äΝö ùs'éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9à©≈=Îϑßθχš (    ] ١٦١ = ] ٢٣: التوبة   



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ١٨                  

) βÎ) uρ (# öθ ©9uθ tGtƒ ãΝåκ ö5Éj‹ yèãƒ ª!$# $¹/# x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íο t�ÅzFψ $# uρ 4 $ tΒuρ öΝ çλm; ’ Îû Ä⇓ö‘F{$# 

ΒÏ ρu<Í’c< ρuωŸ ΡtÁÅ��9 (    ] ٣٩٦ = ] ٧٤: التوبة        

) βÎ*sù (#öθ ©9 uθs? ö≅ à)sù š_ É<ó¡ym ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ ( Ïµ ø‹ n=tã àM ù=�2 uθs? ( uθ èδ uρ �> u‘ Ä¸ ö� yèø9 $# 

#$9øèyàÏŠΟÉ (    ] ٣٥٦ = ] ١٢٩: التوبة  

) ùs*Îβ ?sθu9©ŠøFçΝö ùsϑy$ ™y'r9øGç3ä/ ΒiÏô &r_ô�@ ( (    ] ١٥٢ = ] ٧٢: يونس       

) ρu)Îβ ?sθu9©θö#( ùs*ÎΤoÎ’þ &r{s%∃ß æt=n‹ø3ä/ö ãt‹x#>z ƒtθöΘ5 .x6Î��A (    ] ٢١٢ = ] ٣: هود    

) ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs)s‰ô &r/ö=nóøGç3ä/ Β$̈! &é‘ö™Å=ùMà /ÎµÏÿ )Î9s‹ö3äΟó 4 (    ] ٢٢٩ = ] ٥٧: هود       

) ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt=n‹ø�š #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7Îß (    ] ١٥٩ = ] ٨٢: النحل  
) ùs*Îβ ?sθu9©θö#( ùs)à≅ö u#ŒsΡGç6àΝö ãt?n’4 ™yθu#!& ( (    ] ١٥٣ = ] ١٠٩: األنبياء  
) χÎ*sù (#öθ ©9 uθs? $ yϑ¯Ρ Î*sù Ïµ ø‹ n=tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗäq Ν à6ø‹ n=tæ uρ $ ¨Β óΟ çFù=ÏiΗäq ( (    ] ٥٤: النور [ = 
٢٠٢  
) χÎ) uρ (# öθ©9 uθ tGs? öΑ Ï‰ö7 tFó¡ o„ $ ·Βöθ s% öΝä. u� ö� xî ¢ΟèO Ÿω (# þθçΡθä3 tƒ / ä3n=≈ sVøΒr& (    ] ٣٨: حممد [ = 
٢٩٠  

) ρu)Îβ ?sGtθu9©θö#( .xϑy$ ?sθu9©ŠøäΛ ΒiÏ %s6ö≅ã ƒãèy‹jÉ/ö3ä/ö ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (    ] ٢٤٢ = ] ١٦: الفتح  

) ρuΒt ƒtGtθuΑ¤ ƒãèy‹jÉ/öµç ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (    ] ١٤١ = ] ١٧: الفتح  

) ρuΒt ƒtGtθuΑ¤ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٦٣ = ] ٢٤: احلديد   

) ρuΒt ƒtGtθuΑ¤ ùs*Îβ¨ #$!© δèθu #$9øót_Í� #$:øtpϑÏŠ‰ß (    ] ١٦٣ = ] ٦: املمتجنة    

) ρuΒt ƒtFtθu;°λçΝö ùs'éρ'9s≈¯×Í�š δèΝã #$9à©≈=Îϑßθβt (    ] ١٤٠ = ] ٩: املمتحنة    



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ١٩                  

) ùs*Îχ ?sθu9©ŠøFçΟó ùs*ÎΡ¯ϑy$ ãt?n’4 ‘u™ßθ9ÏΖu$ #$9ø7t=n≈÷à #$9øϑß7Îß (    ] ١٩٣ = ] ١٢: التغابن   

٢٨٦+  ٩٤٤+  ١٨٥+  ٢٠٦+  ١٧٩+  ١٦٣+  ١٤٩+  ١٢٦ + ١٣٥  +
١٥٢+  ٣٥٦+  ٣٩٦+  ١٦١+  ٣٩٢+  ٢١٨+  ٥٨٣+  ٢١٨+  ٢٧٨+  ١١٠ 

 +١٦٣+  ١٤١+  ٢٤٢+  ٢٩٠+  ٢٠٢+  ١٥٣+  ١٥٩+  ٢٢٩+  ٢١٢  +
٣٩٦ × ١٩ = ٧٥٢٤=  ١٩٣+  ١٤٠+  ١٦٣  

اً ساوي تسعة عشر ضعفالعددية هلذه املسألة الكاملة ت القيمةأنَّ  وما نراه أيضاً.. 
   ..القيمة العددية لنص داخل هذه املسألة خيتزل جوهر األمر 

) βÎ) uρ (# öθ ©9uθ tGtƒ ãΝåκ ö5Éj‹ yèãƒ ª!$# $¹/# x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íο t�ÅzFψ $# uρ 4 $ tΒuρ öΝ çλm; ’ Îû Ä⇓ö‘F{$# 

ΒÏ ρu<Í’c< ρuωŸ ΡtÁÅ��9 (    ] ٣٩٦ = ] ٧٤: التوبة    

 ..شأنه شأن أي يف كتاب اهللا تعاىل يدخل مباليني املعادالت يف  فهذا النص نص
ساحة  يفالوقت ذاته ، وهنا تكمن عظمة إعجاز كتاب اهللا تعاىل ، ومن هذه املعادالت 

وقوع املعادلة اليت نعرضها ، نرى املعادلة التالية اليت جتمع التويل املشروط الذي رأيناه ب
  ..األليم العذاب 
) βÎ) uρ (# öθ ©9uθ tGtƒ ãΝåκ ö5Éj‹ yèãƒ ª!$# $¹/# x‹ tã $ VϑŠÏ9 r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íο t�ÅzFψ $# uρ 4 $ tΒuρ öΝ çλm; ’ Îû Ä⇓ö‘F{$# 

ΒÏ ρu<Í’c< ρuωŸ ΡtÁÅ��9 (    ] ٣٩٦ = ] ٧٤: التوبة  

) ρu)Îβ ?sGtθu9©θö#( .xϑy$ ?sθu9©ŠøäΛ ΒiÏ %s6ö≅ã ƒãèy‹jÉ/ö3ä/ö ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (    ] ٢٤٢ = ] ١٦: الفتح  

) ρuΒt ƒtGtθuΑ¤ ƒãèy‹jÉ/öµç ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ (    ] ١٤١ = ] ١٧: الفتح  
٤١×  ١٩=  ٧٧٩ = ١٤١+  ٢٤٢+  ٣٩٦  
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uθ (هل من املمكن حذف كلمة : وهنا أيضاً نعود فنسأل ..  èδ (  ةمن العبارة القرآني

) ¨β Î*sù ©! $# uθèδ � Í_tó ø9$# ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] صياغة رواية يف لتصبح كما هي ،  ] ٢٤: احلديد
  !!!!!!! ..؟ )فَإِنَّ اَهللا الغنِي احلَميد  ( ورش
يقتضي هذا ، مع إطالقه اختالف  أيال يقبل كون املطلق ال يتعدد وال يتجزأ و ..

لرؤية . ....، فضالً عن عدم حذف حرف أو زيادته تبديل حرف حبرف  اإلطالق عدم
لقراءة  حفْص رِوايةما بني ، استبدال حرف حبرف هذه احلقيقة سنأخذ مثاالً يتم فيه 

  ..ورواية ورش عن نافع املدين ، عاصم 
$  (: نرى أنَّ كلمة، )  ٢٥٩( يف سورة البقرة اآلية ..  yδ ã”Å³⊥ çΡ (  فيها :) ö�ÝàΡ $# uρ 

† n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡õ3 tΡ $ Vϑós s9 4 ( نافع املدين  ترد يف رواية ورش عن
لندرس الفارق يف الداللة  .....حبرف الراء  ، وذلك باستبدال حرف الزاي) ننشرها : ( 

$ (بني كلمة  yδ ã”Å³⊥ çΡ (  وكلمة ) ننشرها ( ةوالفارق يف القيم العددي ، ) ًاملتعلَّقة أصال
  ..ما بني هاتني الكلمتني يف السياق القرآين احمليط ) باملعىن والدالالت 

التقوقع واالجتماع حول  : يف كتاب اهللا تعاىل تعين) ن ، ش ، ز ( الت اجلذر دال ..
فتقوقع الزوجِ على نفِسه ابتعاداً عن زوجته ، وتقوقع  ..وناموسها وعلى هيئتها ، الذات 

الزوجة على نفِسها ، ابتعاداً عن زوجِها ، هو ترفُّع كُلٍّ منهما على اآلخر ، وبالتايل عودةٌ 
.. الذات الفردية دون التواصلِ مع اآلخر ، ودون فَسحِ حدود النفسِ للتواصلِ معه  إىل

  ) .. ن ، ش ، ز ( وقد عبر القرآنُ الكرمي عن ذلك مبشتقّات اجلذر 

)  ÉL≈ ©9 $#uρ tβθèù$sƒrB  ∅èδ y—θà±èΣ  ∅ èδθÝà Ïè sù £èδρã� àf ÷δ $#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ŸÒ yϑø9 $# £èδθç/Î� ôÑ$# uρ ( 
÷βÎ* sù öΝ à6uΖ ÷è sÛr& Ÿξsù (#θäóö7 s? £Íκ ö� n=tã ¸ξ‹ Î6y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $wŠÎ=tã # Z�� Î6Ÿ2 (    ] ٣٤: النساء  [  
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) ÈβÎ) uρ îο r&z� ö∆$# ôM sù% s{ .ÏΒ $ yγÎ=÷è t/ # ·—θà± çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {� ôã Î) Ÿξsù yy$oΨ ã_ !$ yϑÍκö� n=tæ βr& $ys Î=óÁãƒ $ yϑæηuΖ ÷� t/ 

$ [sù=ß¹ 4 (    ] ١٢٨: النساء [   

فالنفس اليت كانت مفسوحةً للتواصلِ مع الزوجِ ، لتتقاطع مع نفِسه يف .. وهكذا .. 
ةً على مشترك يضم ساحةً من الزوجني ، خارج حدود فردية ذلك الزوجني ، تعود متقوقع

فالنشوز  ..... )ن ، ش ، ز ( من اجلذر  النشوزب ، وهذا ما يصفه كتاب اهللا تعاىلذاتها 
اً بالنسبة ملسألة ما ، هو إعادةُ تركيبِ جزئيات هذه املسألة على بعضها ، لتتصلَ على إذ

  ..نظامِ ذاتها 

  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل ) ن ، ش ، ز ( من مشتقّات اجلذر هذا املعىن املستنبط .. 

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝ ä3s9 (#θßs¡¡ xÿs? † Îû Ä§ Î=≈ yf yϑø9 $# (#θßs|¡ øù$$sù Ëx |¡øÿ tƒ ª! $# 

öΝ ä3s9 ( # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“à±Σ$# (#ρâ“à±Σ$$sù Æìsùö� tƒ ª!$# tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u öΝ ä3Ζ ÏΒ tÏ%©!$# uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9 $# ;M≈ y_ u‘yŠ 4 
ª! $# uρ $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? ×�� Î7 yz   (  ] ادلة١١: ا [  

 .. حيف هذه إالَّ ) ف ، س ، ح ( : لجذر لد مشتقّات حيث ال تر [التفس اآلية
ولو كانت املسألةُ حمصورةً .. ، فهو يعين التوسع ، والتنحي  هو عكس النشوز ]الكرمية 

. ....، لكانت مسألةَ مفاعلة بني القاعدين كما تذهب تفاسرينا املوروثة بأماكنِ القعود 
 لكن... ..يف هذه اآلية أنَّ اَهللا تعاىل يقول  ما نراه الكرمية ..) (#θßs ¡¡xÿ s? † Îû Ä§Î=≈ yf yϑø9 $# 

  ) .. تفَاسحوا  في الْمجالسِ ( وملْ يقلْ  ..  )

sŒ# (ويف قوله تعاىل ..  Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3 s9 (#θßs ¡¡xÿ s? † Îû Ä§Î=≈ yf yϑø9 $# (#θßs |¡øù$$ sù Ëx |¡øÿ tƒ ª! $# 

öΝ ä3s9 ( (  يشملُ نتيجةً هي حِ يف ، إطالقاِهللا تعاىل ، وذلك ضمن إطارِ ساحة التفس بيد
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¡|θßs#) (.. االس  øù$$ sù Ëx |¡ øÿ tƒ ª! $# öΝä3 s9 ( (  .. هذه بدالالت وكلُّ ذلك جيعلُنا نذهب
  ..اآلية الكرمية إىل ما هو أبعد من مسألة التوسعِ يف أماكنِ القعود 

لفلسفيةَ املنهجيةَ لمسألة ما ، بِهدف البحث عن حنن نعلم أنَّ الدراسةَ العلميةَ ا.. 
ناظمها ، وناموسها الذي يحكُمها ، يبدأُ بالنظرِ إىل جزئياتها اليت نستطيع إدراكَها 

أي نقوم بعملية تفكيك وحتليلٍ هلذه .. بأدواتنا احلسية ، ومبا منلكه من ثوابت ومعايري 
بعد ذلك نقوم بعملية جتميعٍ ملا أدركناه من .. حقيقة مكوناتها  املسألة دف النظرِ إىل

ثوابت حتملُها جزئيات هذه املسألة ، أي نقوم بعملية تركيبٍ هلذه اجلزئيات على بعضها ، 
  ..دف الوصولِ إىل ذات الناموس الذي نبحثُ عنه يف ذات هذه املسألة 

ويشملُ أيضاً اآلفاق الفكرية ، .. كلَّ مناهجِ البحث هذا الكالم عام يشملُ .. 
وأدوات الرؤى ، يف تفاعلِ اإلنسان وحبثه عن احلقيقة ، داخلَ حدود الذات ، وخارِجها 

فاإلنسانُ حينما ينظر من منظارِ نفِسه إىل اآلخر ، يرى من حقيقة اآلخرِ وجزئيات ذاته .. 
  .. رؤاه ، وميد جسور التفاهمِ معه ، مبقدارِ ما يتفسح يف

هذا املنهج العلمي ، يتبِعه الذين أوتوا العلم ، من أي أُمة كانت ، يف حبثهم عن .. 
فسواٌء حتليلُ مكونات املسألة ، أو ... احلقيقة ، فباتباعهم هلذا املنهج يصلون إىل احلقيقة 

اجلزئيات إىل الكليات ، أو االنطالق من الكليات إىل اجلزئيات  تركيبها ، أو االنطالق من
  ..كُلُّ ذلك خطوات ضروريةٌ ملنهجٍ علمي هدفُه البحثُ عن احلقيقة .. 

# (النشوز املعين يف هذه اآلية الكرمية .. إذاً ..  sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“à±Σ$# (#ρâ“à±Σ$$ sù   (  ]

، على بعضها ) اليت متَّ إدراكها يف البحث ( جلزئيات هو تركيب ا ] ١١: اادلة 
  ..نتيجة حبثه الباحث  إليهالتكوين هيئة النتيجة اليت يصل 
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�ö (ويف العبارة القرآنية قيد الدراسة ..  ÝàΡ $#uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §ΝèO 

$ yδθÝ¡õ3 tΡ $ Vϑós s9 4 ( ّات اجلذر يتجلّى هذا املعىن املستنبط من مشتق ) يف ) ن ، ش ، ز
فتجميع العظامِ املُبعثرة ، ورفْعها إىل بعضها ، واتصالُها على هيئة ذاتها  ..كتاب اهللا تعاىل 

$ (قبل بعثرتها ، يصوره اهللا تعاىل لنا بكلمة  yδ ã” Å³⊥ çΡ ( : ) ö�ÝàΡ $# uρ † n<Î) ÏΘ$ sàÏè ø9$# y# ø‹ Ÿ2 

$ yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $yδθÝ¡õ3tΡ $ Vϑós s9 4 (  .. على القرية وهي خاوية على عروشها فما رآه الذي مر
، ومن مث إكساؤها باللحم ، وال  على هيئة ذاتها قبل بعثرتها، هو جتميع العظام املبعثرة 

$ (حتمل كلمة  yδ ã” Å³⊥ çΡ (  على القرية وهي خاوية دالالت اإلحياء ، فالذي رآه الذي مر
ل إعادة عظام محاره إىل هيئتها قبل البعثرة ، ومن مث إكساء فععلى عروشها ، هو ظاهر 

  .. باللحم) بعد جتميعها على هيئة ذاا ( هذه العظام 

الفتح واإلحياء : يف كتاب اهللا تعاىل تعين ) ن ، ش ، ر ( بينما مشتقّات اجلذر .. 
إطار املعىن  والفارق يف الدالالت بني هذا اإلطار من املعىن ، وبني ..واحلركة والبعث 

، كبري ، وال ميكن لكلمة من مشتقّات إحدى ) ن ، ش ، ز ( احملمول مبشتقّات اجلذر 
  ..اجلذرين أن تعطي ذات الداللة اليت تعطيها كلمة من املشتق اآلخر 

فالصورة الظاهرية احلسية اليت يراها الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها .. 
ملبعثرة على هيئة ذاا قبل بعثرا ، وإعادة اهليكل العظمي على هيئته ، من جتميع للعظام ا

هي صورة حسية ظاهرية تتعلَّق بظاهر قبل بعثرته ، ومن مثَّ إكساء هذا اهليكل باللحم ، 
هذا احلمار ، وال تتعلَّق بباطن حركة هذا املكونات من إحياء ملا عظام حركة مكونات 

  .. هو ليس حياً 

يتعلَّق بظاهر  لربهان اإلهلي الذي جعله اهللا تعاىل هلذا الرجل ، هو برهان حسيفا.. 
) كعمق باطن ( حلياة عودة احركة جتميع العظام على هيئة ذاا قبل بعثرا ، وال عالقة ل
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من هنا نرى أنَّ كلمة  .........كتحول من حالة املوت إىل حالة احلياة  إىل هذه العظام

) $ yδã” Å³⊥ çΡ (  ، نات احلمارة إلعادة تشكيل مكوة الظاهرير هذه احلركة احلسيهي ما يصو
تذهب بدالالت هذه العبارة القرآنية ، ) ننشرها ( فكلمة  ) ..ننشرها ( وليس كلمة 

  ..مذهباً آخر ال خيدم الرؤية احلسية الظاهرية للربهان الذي جعله اهللا تعاىل هلذا الرجل 

ر من منظار معجزة إحدى الكُبر اليت يصفها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي لننظ.. اآلن .. 
(zÉ ( :قرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل بأنها أداة لطلب اليقني بكون ال øŠtFó¡ uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& 

|=≈ tGÅ3ø9 دال إىل احتمال إمكانية استب لننظر من هذا املنظار القرآين .. ] ٣٠: املدثر [    ) #$

yδ$ ( حرف الزاي يف كلمة ã” Å³⊥ çΡ ( يف العبارة ) ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥ çΡ §ΝèO 

$ yδθÝ¡õ3 tΡ $Vϑós s9 4 (  حبرف الراء ، لتصبح ) كما ترد يف رواية ورش ) ننشرها..  

$ (..  هذه الكلمة..  yδ ã” Å³⊥ çΡ (  ر مسألة كا، ثالث آيات كرمية  يف قلب، تردملة تصو
، هي مسألة  ])  ١٩( وبالتايل كاملة يف معيار معجزة العدد  [يف املعىن والدالالت 

  ..إحياء املوتى 

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

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

zÏΒ É− Î�ô³ yϑø9$# ÏN ù' sù $pκ Í5 z ÏΒ É> Ì�øó yϑø9$# |M Îγç6 sù “Ï%©! $# t� xÿ x. 3 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊄∈∇∪ 

÷ρ r& “É‹ ©9 $%x. §� tΒ 4’ n?tã 7π tƒö� s% }‘Éδ uρ îπ tƒÍρ%s{ 4’ n? tã $ yγÏ©ρá�ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r&  Ç‘ósãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª! $# y‰÷è t/ $ yγÏ? öθtΒ ( 
çµ s?$tΒr' sù ª! $# sπ s�($ ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çµsVyè t/ ( tΑ$s% öΝ Ÿ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7 s9 $ ·Βöθ tƒ ÷ρ r& uÙ÷è t/ 5Θöθ tƒ ( tΑ$s% ≅ t/ 

|M ÷VÎ7 ©9 sπ s�($ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ $$sù 4’ n<Î) š� ÏΒ$ yèsÛ š�Î/# u�Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$yϑÏm 
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š� n=yèôf uΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡õ3 tΡ $Vϑós s9 4 
$ £ϑn=sù š̈ t7 s? … çµs9 tΑ$s% ãΝ n=ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n?tã Èe≅à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊄∈∪ øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Éb> u‘ 

‘ÏΡ Í‘r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθ yϑø9$# ( tΑ$s% öΝ s9 uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/  Å3≈ s9 uρ £ Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 É<ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù 

Zπ yèt/ ö‘r& z ÏiΒ Î� ö�©Ü9 $# £ èδ ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢ΟèO ö≅ yèô_ $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ ÷] ÏiΒ #[ ÷“ã_ ¢Ο èO £ßγ ãã ÷Š$# y7 oΨ� Ï?ù' tƒ 

™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ¨ #$!© ãt•Íƒ“î my3ÅΛ× (    ] ١٩=  ٣٨٣٨ = ] ٢٦٠ – ٢٥٨: البقرة  ×
٢٠٢  
والذي هو انعكاس لتكامل املعىن والدالالت كمـا  ( هذا التكامل يف القيم العددية .. 
واستبدال أي حرف حبرف أو حذف حرف أو مبين على القيم العددية للحروف ، ) نرى 

  ..يعين اختالالً باملعادلة املطلقة اليت تعكس تكامل املعىن والدالالت ، إضافته 

$ (وقبل الدخول يف املعادالت احلاملة لكلمة  [وما دمنا يف هذه املعادلة ..  yδ ã” Å³⊥ çΡ ( 

↵ÞΟ (ال بد من الوقوف عند كلمة  ]يف النص الكرمي  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ات يف نصاليت ترد أربع مر
شـأن مجيـع مـرات    بذلك شأا ( فما نراه أنها ترسم دون حرف ياء .. هذه املعادلة 

  ..، يف حني ترد يف رواية ورش ويف سورة البقرة حبرف ياء ) ورودها يف سورة البقرة 

↵ÞΟ (وقد بينت يف كتيب احلكمة اإلهلية من ورود كلمة ..  Ïδ≡ t� ö/ Î) (   يف سورة البقـرة
اسم إبراهيم عليه السالم قبل أن ينجب ، وبينت أنَّ هذا  تشري إىلبأنها  دون حرف ياء ،

↵ÞΟ (جمرد إشارة ، وال يعين أنَّ النصوص القرآنية احلاملة لكلمة  Ïδ≡ t� ö/ Î) (   يف سورة البقـرة
كون سورة البقـرة تكـون   ( إنما ورودها يف سورة البقرة .. تصور مرحلة ما قبل إجنابه 

إىل مرحلة ما قبل إجنابه ، حيث حياة إبراهيم عليه السـالم  ري يش) بداية كتاب اهللا تعاىل 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٢٦                  
تنقسم إىل قسمني بالنسبة إلجنابه ، كل قسم يتبع ملرحلة من مراحل تـدرج الرسـاالت   

  ..السماوية 

الـذي قيمتـه    [ة حرف الياء هل من املمكن إضاف: لنا أن نسأل  أال حيق.. وهنا .. 
↵ÞΟ (إىل كلمة  ] ) ٦( العددية تساوي  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  هذه املعادلة ؟ ي ذلك .. يف نصأال يؤد

  ..إىل اختالل معادلة نص هذه املسألة الكاملة ؟ 

$ÏΘ (أنَّ كلمةَ  يف نص هذه املعادلة –أيضاً  –وما نراه ..   sà Ïè ø9 يف روايـة  ترسم  ) #$
هل من املمكن : ل وهنا نسأ..  ورش عن نافع ، دونَ حرف ألف بني حريف الظاء وامليم

دون أن ختتل معادلـة نـص    ])  ١( ساوي تالذي قيمته العددية  [حذف حرف األلف 
  ..هذه املسألة الكاملة ؟ 

مسألة كاملة هي  –كما نرى  –حنن أمام ثالث آيات يف سورة البقرة تكون .. إذاً .. 
نعكس تكـامالً يف القـيم   مسألة إحياء املوتى ، ونرى أنَّ تكامل املعىن والدالالت بينها ي

والقيمـة  .. دون زيادة أو نقصـان  )  ١٩( من املضاعفات التامة للعدد : العددية مبعىن 
، وحـذف  )  ٨( بينما القيمة العددية حلرف الراء هي )  ٢٤( العددية حلرف الزاي هي 

$ (من كلمة  حرف الزاي yδ ã” Å³⊥ çΡ (  لتصبح واستبداله حبرف الراء ) هو يف  كما) ننشرها
فهل من املمكن حذق حرف الزاي واسـتبداله   ..يعين اختالالً ذه املعادلة رواية ورش ، 
  ..حبرف الراء ؟ 

مسـألة إحيـاء املـوتى    ( وعظمة اإلعجاز القرآين تتجلّى بأنَّ هذه املسألة الكاملة .. 
مـن   –يف الوقت ذاتـه   –، تتكون ) املكونة من ثالث آيات يف سورة البقرة كما نرى 

لمـوتى  اهللا تعاىل لمسألتني كاملتني ، حيث احلدود بني هاتني املسألتني هي اإلميان بإحياء 
كـافراً  فيها وهنا نرى أنَّ اآلية األوىل وحدها مسألة كاملة ، كون احملاجج .. والكفر به 

  ..وال يؤمن أصالً بأنَّ اهللا تعاىل حييي املوتى 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٢٧                  

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

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

zÏΒ É− Î�ô³ yϑø9$# ÏN ù' sù $ pκ Í5 zÏΒ É> Ì� øóyϑø9 $# |M Îγç6 sù “Ï%©! $# t� xÿx. 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθs) ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$# (   
  ٥٣×  ١٩=  ١٠٠٧=  ] ٢٥٨: البقرة [ 

↵ÞΟ (هل من املمكن إضافة حرف الياء إىل كلمـة  : وهنا نسأل ..  Ïδ≡ t� ö/ Î) (   يف هـذه
  ..املعادلة دون أن ختتل ؟ 

وتتجلّى عظمة اإلعجاز بكون هذه املسألة الكاملة تتكون من مسألتني كـاملتني ،  .. 
السالم من أسلوب حماججته بإحياء املـوتى إىل   احلد الفاصل بيتهما هو تغيري إبراهيم عليه

  ..اإلتيان بالشمس من املغرب 

) öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) “ Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) ’ Îû ÿ Ïµ În/ u‘ ÷β r& çµ9 s?# u ª! $# š� ù= ßϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) }‘ În/ u‘ 

#$!©%Ï” ƒãsó‘Ç ρuƒãϑÏ‹Mà %s$Αt &rΡt$O &éróÄ ρu&éΒÏ‹Mà (  (  =٢٥×  ١٩=  ٤٧٥    

) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î)  χ Î* sù ©! $# ’ ÎA ù' tƒ Ä§ ôϑ ¤±9 $$ Î/ z ÏΒ É− Î� ô³ yϑ ø9 $# ÏN ù' sù $ pκ Í5 z ÏΒ É> Ì� øó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù 

#$!©%Ï“ .xÿx�t 3 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏt (  =٢٨×  ١٩=  ٥٣٢    

↵ÞΟ (ياء إىل كلمـة  هل من املمكن إضافة حرف ال: وهنا نعود فنسأل ..  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  يف
  ..أي من هاتني هذه املعادلتني دون أن ختتل ؟ 

اآلية األوىل من اآليات الثالث يف سورة البقرة وحدها مسألة كاملة كـون  .. إذاً .. 
كـون  ، مسألة كاملة  –جمتمعتني  –بينما اآليتان الثانية والثالثة مها .. احملاجج فيها كافراً 

 ليسا كافرين  ، وإبراهيم عليه السالم، على القرية الذي مر..  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٢٨                  

) ÷ρ r& “É‹ ©9$% x. §� tΒ 4’ n?tã 7πtƒ ö� s% }‘Éδ uρ îπ tƒÍρ%s{ 4’ n? tã $ yγÏ©ρá� ãã tΑ$s% 4’ ¯Τ r& Ç‘ós ãƒ ÍνÉ‹≈ yδ ª! $# y‰÷è t/ 

$ yγÏ? öθ tΒ ( çµs?$tΒr' sù ª!$# sπ s�($ ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO …çµ sVyè t/ ( tΑ$s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷VÎ7 s9 $·Βöθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ ( 
tΑ$s% ≅ t/ |M ÷VÎ7 ©9 sπ s�($ ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š� ÏΒ$yèsÛ š� Î/#u� Ÿ°uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$yϑÏm 

š� n=yèôf uΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡õ3 tΡ $Vϑós s9 4 
$ £ϑn=sù š̈ t7 s? … çµs9 tΑ$s% ãΝ n=ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n?tã Èe≅à2 &ó x« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊄∈∪ øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Éb> u‘ 

‘ÏΡ Í‘r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ós è? 4’ tAöθ yϑø9$# ( tΑ$s% öΝ s9 uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n?t/  Å3≈ s9 uρ £ Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 É<ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù 

Zπ yèt/ ö‘r& z ÏiΒ Î� ö�©Ü9 $# £ èδ ÷�ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢ΟèO ö≅ yèô_ $# 4’ n?tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £åκ ÷] ÏiΒ #[ ÷“ã_ ¢Ο èO £ßγ ãã ÷Š$# y7 oΨ� Ï?ù' tƒ 

™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ¨ #$!© ãt•Íƒ“î my3ÅΛ× (    ] ١٩=  ٢٨٣١=  ] ٢٦٠ – ٢٥٩: البقرة  ×
١٤٩  

$ (مـة  هل من املمكن حذف حرف الزاي مـن كل : وهنا نعود فنسأل ..  yδ ã” Å³⊥ çΡ ( 
وهل من املمكـن  .. كما هو يف رواية ورش ؟ ) ننشرها ( واستبداله حبرف الراء لتصبح 

$ÏΘ (حذف حرف األلف من كلمة  sà Ïè ø9 وهل من املمكن إضافة حرف الياء إىل  ..؟  ) #$

↵ÞΟ (كلمة  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ؟..  

)  ٢٦٠ – ٢٥٩ – ٢٥٨ (املكونة من اآليـات   [ويف نص معادلة املسألة الكاملة .. 
$tΑ ( : نرى أنَّ قول احملاجج الكافر يف اآلية األوىل منـها  ]يف سورة البقرة  s% O$ tΡ r&  Ä ór é& 

àM‹ ÏΒ é& uρ ( (  ـةهو الدافع ملا حتمله العبارة القرآني : ) øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 

Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 فنحن إذاً أمام مسألة كاملة يف معيار معجزة إحـدى   ..يف اآلية الثالثة  ) ) #$
  .. الكُبر 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٢٩                  

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

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

↵ÞΟ (ياء إىل كلمـة  إضافة حرف الهل من املمكن : وهنا نعود فنسأل ..  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  يف
  .. ؟ هذه املعادلة لتصبح موافقة لرمسها يف رواية ورش 

 اوية التصويرِ اإلهلي املنقوللو نظرنا إىل عبارات النص الذي بني أيدينا من ز.. اآلن .. 
آنيتني دون الدخول يف جزئيات األحداث الواردة يف هذا النص ، لرأينا عبارتني قـر ، لنا 

  ..لتايل لرأينامها مسألةً كاملة حتمالن هذه اخلصوصية ، وبا
) &r9sΝö ?s�t )Î<n’ #$!©%Ï“ nt%!l¢ )Î/ö�t≡δÏ↵Νz ûÎ’ ‘u/nÎµÏÿ &rβ÷ u#?s9µç #$!ª #$9øϑß=ù�š (  =٢٢٦  

) &rρ÷ .x%$9©‹É“ Βt�§ ãt?n’4 %s�öƒtπ7 ρuδÉ‘} {s%ρÍƒtπî ãt?n’4 ãã�áρ©Ïγy$ (  =٢٣٠  
٢٤×  ١٩=  ٤٥٦=  ٢٣٠+  ٢٢٦  

إضافة حـرف اليـاء إىل   هل من املمكن : حيق لنا أن نعود فنسأل  –أيضاً  –وهنا .. 
↵ÞΟ (كلمة  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ؟ يف هذه املعادلة لتصبح موافقة لرمسها يف رواية ورش ..  

ومن الطبيعي أن تكون باقي عبارات النص مسألةً كاملة ، كونَ النص جبملته مسألةً .. 
ولكن املعجزةَ تتجلّى يف كَون العبارات القرآنية اخلاصـة بتصـوير جزئيـات    .. املة ك

  ..وحدها مسألةً كاملة يت حصلت مع الذي مر على القرية ، األحداث ال
) tΑ$s% 4’ ¯Τ r&  Ç‘ósãƒ Íν É‹≈yδ ª! $# y‰ ÷èt/ $ yγ Ï?öθ tΒ ( çµs?$ tΒr' sù ª!$# sπs�($ ÏΒ 5Θ$tã §Ν èO … çµsV yèt/ ( tΑ$s% öΝŸ2 

|M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM ÷VÎ7 s9 $·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθtƒ ( tΑ$s% ≅ t/ |M ÷V Î7©9 sπ s�($ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š�ÏΒ$yè sÛ 

š� Î/#u� Ÿ°uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$yϑÏm š� n=yèôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u ÂZ$̈Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٣٠                  

ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã”Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθÝ¡õ3 tΡ $ Vϑós s9 4 $ £ϑn=sù š̈ t7 s? … çµ s9 tΑ$s% ãΝn=ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã 

2à≅eÈ «xó& %s‰Ïƒ�Ö (    ] ٨١×  ١٩=  ١٥٣٩=  ] ٢٥٩: البقرة  
يف كَون العبارات القرآنية اخلاصة بتصـوير جزئيـات    –أيضاً  –وتتجلّى املعجزةُ .. 

  ..األحداث اليت حصلت مع إبراهيم عليه السالم يف اآليتني األوىل والثالثة مسألةً كاملة 
) øŒÎ) tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/ Î) }‘În/ u‘ ” Ï%©!$# Ç‘ ósãƒ àM‹ Ïϑãƒuρ tΑ$s% O$ tΡ r& Äór é& àM‹ ÏΒé&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t� ö/Î) 

 χÎ*sù ©! $# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ zÏΒ É−Î� ô³yϑø9 $# ÏN ù' sù $ pκÍ5 z ÏΒ É> Ì� øó yϑø9 $# |M Îγ ç6sù “Ï%©! $# t� xÿ x. 3 ª! $# uρ Ÿω 
‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈=ÎϑÏt (    ] ٧٨١=  ] ٢٥٨: البقرة  

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

£Í≥ yϑôÜ uŠÏj9 É<ù= s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚ sù Zπ yèt/ ö‘r& zÏiΒ Î� ö� ©Ü9$# £èδ ÷� ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6y_ £åκ ÷] ÏiΒ 

_ã“÷[# OèΟ¢ #$Š÷ããγß£ ƒt'ù?Ï�Ψo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ¨ #$!© ãt•Íƒ“î my3ÅΛ× (    ] ١٠٦٢= ]  ٢٦٠: البقرة  
٩٧×  ١٩=  ١٨٤٣=  ١٠٦٢+  ٧٨١  

هل من املمكن حذف حرف الزاي مـن  .. يف هاتني املعادلتني : وهنا نعود فنسأل .. 
$ (كلمة  yδ ã” Å³⊥ çΡ (  واستبداله حبرف الراء لتصبح ) كما هو يف رواية ورش ؟ ) ننشرها ..

$ÏΘ (وهل من املمكن حذف حرف األلف من كلمة  sà Ïè ø9 وهل من املمكن إضافة  ..؟  ) #$

↵ÞΟ (حرف الياء إىل كلمة  Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ؟ ..  

لو نظرنا إىل عبارات النص املدروس من زاوية ماهية االستفسار عن كيفية .. اآلن .. 
’4 (: إحياء املوتى ، لرأينا أنَّ العبارةَ اخلاصةَ بالذي مر على القرية هي  ¯Τ r&  Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٣١                  

y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( (   ةَ بإبراهيم عليه السالم هـيوأنّ العبارةَ اخلاص ، :) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 

Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9   ..ولذلك تتكامل هاتان العبارتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر ..  ) ) #$

) &rΤ¯’4 ƒãsó‘Ç δy≈‹ÉνÍ #$!ª /tè÷‰y Βtθö?Ïγy$ ( (   ] ١٤٣=  ] ٢٥٩: البقرة  

) ‘u>bÉ &r‘ÍΡÏ‘ 2Ÿ‹ø#y ?èsó‘Ç #$9øϑyθöAt’4 ( (   ] ١٢٣=  ] ٢٦٠: البقرة  
١٤×  ١٩=  ٢٦٦=  ١٢٣+  ١٤٣  

ولو نظرنا إىل عبارات النص الذي بني أيدينا من زاوية فعلِ اهللا تعاىل يف الربهنة على .. 
  ..كيفية إحياء املوتى ، لرأيناها مسالةً كاملة 

) çµ s?$tΒr' sù ª! $# sπ s�($ÏΒ 5Θ$tã §ΝèO … çµ sVyè t/ ( tΑ$s% öΝŸ2 |M ÷VÎ7 s9 ( tΑ$s% àM÷V Î7s9 $·Βöθ tƒ ÷ρr& uÙ ÷èt/ 5Θöθtƒ ( 
tΑ$s% ≅ t/ |M ÷VÎ7 ©9 sπ s�($ ÏΒ 5Θ$tã ö� ÝàΡ$$ sù 4’ n<Î) š� ÏΒ$yèsÛ š� Î/#u� Ÿ°uρ öΝ s9 ÷µ̈Ζ |¡tF tƒ ( ö� ÝàΡ$# uρ 4’ n<Î) š‚ Í‘$yϑÏm 

š� n=yèôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u ÂZ$̈Ψ=Ïj9 ( ö� ÝàΡ$# uρ † n<Î) ÏΘ$sà Ïèø9 $# y# ø‹Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $yδθÝ¡õ3tΡ $Vϑós s9 4 ( 
  ١١٧١=  ] ٢٥٩: البقرة [ 
) tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z ÏiΒ Î� ö� ©Ü9 $# £ èδ ÷� ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £ åκ ÷] ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢Ο èO 

#$Š÷ããγß£ ƒt'ù?Ï�Ψo7y ™yè÷Š\$ 4 ρu#$æ÷=nΝö &rβ ̈#$!© ãt•Íƒ“î my3ÅΛ×  (   ] ٦٩١=  ] ٢٦٠: البقرة  
٩٨×  ١٩=  ٢١٨٦=  ٦٩١+  ١١٧١  

 (عليه السالم  ولو نظرنا إىل قولِ إبراهيم..  Å3≈ s9 uρ £ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9  É< ù= s% (  (  الثالثة يف اآلية ،

‘{ (من النص الذي بني أيدينا ، لرأيناه متعلّقاً بقولـه   În/ u‘ ” Ï% ©! $#  Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ  (  يف
  .. القرآنيتان يف معيار معجزة إحدى الكُبر ولذلك تتكاملُ هاتان العبارتان .. اآلية األوىل 
) ‘u/nÎ‘} #$!©%Ï” ƒãsó‘Ç ρuƒãϑÏ‹Mà  (  =١١١  

) ρu9s≈3Å 9jÏŠuÜôϑy≥Í£ %s=ù<É (  (  =٩٨  
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١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ٩٨+  ١١١  

‘{ (والعبارةُ القرآنيةُ ..  În/ u‘ ” Ï% ©! $#  Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ  (   ، أوسـع هي جزٌء من عبارة

øŒ ( ة اليت حصلت يف اآليـة األوىل ذا القولَ يف سياقِ احملاججتصور ه Î) tΑ$ s% ãΝ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) }‘ În/ u‘ 

” Ï% ©! $#  Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑ ãƒ uρ (  .. رصوت ةقرآني ولذلك نرى أنَّ هذه العبارةَ تتكاملُ مع عبارة
  ..كيفيةَ إحياء املوتى  جوهر الفعلِ الذي متَّ يف اآلية الثالثة لريى إبراهيم عليه السالم

) )ÎŒø %s$Αt )Î/ö�t≡δÏ↵Νã ‘u/nÎ‘} #$!©%Ï” ƒãsó‘Ç ρuƒãϑÏ‹Mà (   ] ١٧٥=  ] ٢٥٨: البقرة  

) tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z ÏiΒ Î� ö� ©Ü9 $# £ èδ ÷� ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £ åκ ÷] ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢Ο èO 

#$Š÷ããγß£ ƒt'ù?Ï�Ψo7y ™yè÷Š\$ (  ] ٥٤٧=  ] ٢٦٠: البقرة  
٢×  ١٩×  ١٩=  ٧٢٢=  ٥٤٧+  ١٧٥  

$tO (: ولو اجتزأنا جوهر كُفْرِ قولِ الكافرِ يف اآلية األوىل من النص الذي ندرسه ..  tΡ r& 

 Ä ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( (    نـت لـهالثانية بعد أن تبي على القرية يف اآلية قولِ الذي مر وجوهر ،

ãΝ (احلقيقة   n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% (  ًلرأينا كالً من هاتني العبارتني مسألة ،
  ..كاملة 

) &rΡt$Ot &éróÄ ρu&éΒÏ‹Mà ( (  =٣×  ١٩=  ٥٧  

) &rãô=nΝã &rβ¨ #$!© ãt?n’4 2à≅eÈ «xó& %s‰Ïƒ�Ö (  =٧×  ١٩=  ١٣٣  
أو ، كـن حـذف أي حـرف    هل مـن املم  ، يف هذه املعادالت: ونعود فنسأل .. 

 حبرف آخر ، أو إضافة أي ليس فقط يف احلروف املختلفة مـا   ..؟  حرفواستبدال أي
  .. ؟ بني القراءات ، إنما نعين أي حرف 
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.. هنا يف هذه املعادالت عرضنا جزءاً بسيطاً من معادالت النص الـذي ندرسـه   .. 

نص مع غريها من عبارات كتاب اهللا تعاىل وهناك من املعادالت اليت تربط عبارات هذا ال
) واملعادلـة احملتـواة ـا    ( تالية عادلة ال، ما ال حييط به إالَّ اهللا تعاىل ، وأكتفي بعرض امل

تتضمن كلمتني خمتلفتني يف  ، ، حيث العبارة الداخلة فيها من النص قيد البحثكنموذج 
$ÏΘ ( [، مها كلمتا الرسم يف رواية ورش  sà Ïè ø9 $# (  ،) $ yδ ã” Å³⊥ çΡ ( [ ..  

) ö� ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 (   ] ــرة =  ] ٢٥٩: البق
٢٨٠  
) z> u� ŸÑuρ $oΨ s9 WξsW tΒ zÅ¤ tΡ uρ …çµ s) ù=yz ( tΑ$s% tΒ Ä÷∏ãƒ zΝ≈ sà Ïèø9 $# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪ ö≅ è% $ pκ�Í‹ ós ãƒ 

#$!©%Ï“ü &rΣ±t'rδy$! &rρ¨Αt Βt�§ο; ( ρuδèθu /Î3ä≅eÈ zy=ù,@ æt=ÎŠΟí (  ] ٥٤١=  ] ٧٩ – ٧٨: يـس  

) Ü= |¡øts† r& ß≈ |¡Ρ M} $# ©9 r& yìyϑøg ªΥ …çµ tΒ$ sàÏã ∩⊂∪ 4’ n? t/ tÍ‘Ï‰≈ s% #’ n? tã βr& y“Èhθ |¡�Σ …çµ tΡ$uΖ t/ (  ]

  ٣٠٠=  ] ٤ – ٣: القيامة 
٥٩ × ١٩ = ١١٢١=  ٣٠٠+  ٥٤١+  ٢٨٠  

) Ρç⊥³Å”ãδy$ (  =٥٩  

) Ρç⊥³Å”ãδy$ OèΝ§ Ρt3õ¡Ýθδy$ 9ssóϑV$ 4 (  =١٥٤  

) ƒã∏÷Ä #$9øèÏàs≈Νz ρuδÉ‘} ‘uΒÏŠΟÒ (  =١١٧  

) Υªgøϑyìy ãÏàs$Βtµç… (  =٩٠  
١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ٩٠+  ١١٧+  ١٥٤  

$ (حذف حرف الزاي من كلمة .. إذاً ..  yδ ã”Å³⊥ çΡ (  واستبداله حبرف الراء لتصبح )
، أمر مستحيلٌ يف معيار معجزة إحدى الكُبر ، وأمر ال  شكما هو يف رواية ور) ننشرها 
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 ..ينسجم لغوياً مع حقيقة الدالالت احملمولة باآلية بالعبارات القرآنية احمليطة ذه الكلمة 

 واستحالة حذف حرف الزاي واستبداله حبرف الراء ، يوازي متاماً استحالة استبدال أي
 حرف حبرف يف كتاب اهللا تعاىل حرف حرف ، أو إضافة أي واستحالة حذف أي ، ..

وهنا مكمن معجزة كتاب اهللا تعاىل ، ومكمن حتدي اهللا تعاىل لإلنس واجلن على أن يأتوا 
  ..بنص كنص كتاب اهللا تعاىل 

) ≅ è% ÈÈ⌡ ©9 ÏM yè yϑtGô_ $# ß§Ρ M}$# �Éf ø9$# uρ #’ n?tã β r& (#θè? ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ# uö� à) ø9$# Ÿω tβθè?ù' tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 # Z��Îγ sß (   ] ٨٨: اإلسراء [     

  ..ولنقف عند مثالٍ آخر .. 
يف كتاب اهللا تعاىل ختتلف دالالت التعدي بالتضعيف عن دالالت التعدي باهلمز ، .. 

من الفعل املتعدي باهلمز  [وقد وقنا عند ذلك بشكلٍ مفصل يف تبيان الفارق بني اإلنزال 
ورأينا كيف أنَّ ..  ]) نزل ( من الفعل املتعدي بالتضعيف  [، وبني الترتيل  ]) أنزل ( 

القرآن الكرمي يتميز عن غريه من الكتب السماوية بكونه نزل من عند اهللا تعاىل ، يف حني 
  ..عاىل يشترك مع باقي الكتب السماوية يف كونه أنزل من عند اهللا ت

) tΑ ¨“tΡ š� ø‹n= tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9$$ Î/ $ ]%Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑÏj9 t÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρr&uρ sπ1u‘öθ −G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM}$# uρ (   ]
     ] ٣: آل عمران 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (# þθãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/ Ï& Î!θß™u‘uρ É=≈ tFÅ3ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“tΡ 4’ n? tã Ï&Î!θß™ u‘ 

É=≈ tFÅ6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (   ] ١٣٦: النساء [     
حول من ساحة لساحة دون أي تغير يف املاهية ، وأنَّ تورأينا أنَّ الترتيل يعين ال.. 

ورأينا .. ، ويف هذا يتميز عن باقي الكتب السماوية اُألخرى القرآن الكرمي نزل كمعجزة 
يف الساحة املُرتَل إليها مبا يتناسب مع إدراك وقدرة  والتهيئةالتسخري أنَّ اإلنزال هو 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٣٥                  
كمنهج يسره اهللا ) شأنه شأن باقي الكتب السماوية ( اإلنسان ، وأنَّ القرآن الكرمي أُنزل 

  ..ومبا يتوافق مع إدراكهم ، تعاىل بني أيدي الناس 
وبني ) ث التعدي باهلمز حي( ووقفنا أيضاً عند الفارق بني دالالت كلمة أنبأ .. 

=ϑn£$ (، ورأينا يف قوله تعاىل ) حيث التعدي بالتضعيف ( دالالت كلمة نبأ  sù $ yδ r' ¬6tΡ Ïµ Î/ 

ôM s9$ s% ôtΒ x8 r' t7/Ρ r& #x‹≈ yδ ( tΑ$s% u’ ÎΤ r' ¬7tΡ ÞΟŠÎ=yè ø9$# ç�� Î6y‚ ø9 ) نبأ ( أنَّ كلمة  ، ] ٣: التحرمي [   ) #$
.. املتعدية باهلمز ) أنبأ ( فعل ، ختتلف دالالا عن كلمة  املتعدية بالتضعيف على وزن

 تعين اإلخبار عن األمر بدخولٍ يف حيثياته ، وباإلخبار عن مكنوناته ، مبعىن) نبأ ( كلمة ف
) أنبأ ( بينما كلمة .. إلخبار عن ظاهره ، وإنما عن ظاهرة وعن حيثياته لليست فقط  :

 دون الدخول يف تأويله ، كاإلنباء عن اسم الشيء دون نراها تأخذ جانب نقل اخلرب
  ..الدخول يف عمقه الباطن 

حيث التعدي  [ )وصى ( وبالتأكيد هناك فارق يف الداللة بني دالالت كلمة .. 
  .. ]حيث التعدي باهلمز  [ )أوصى ( وبني دالالت كلمة  ]بالتضعيف 

يفيد ) وصى ( الفعل املتعدي بالتضعيف  لو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ.. 
هناك : مبعىن .. ا بة ملن يطْلَب منه االلتزام طلب االلتزام مبسألة معروفة مسبقاً بالنس

لتأكيد ) وصى ( مسألة معلومة يعلمها من يطلَب منه االلتزام ا ، وتأيت دالالت الفعل 
  :ففي قوله تعاىل  .......روج عنها ، واملثابرة عليها ، وعدم اخلااللتزام ا 
) * ö≅ è% (#öθ s9$ yès? ã≅ ø? r& $tΒ tΠ §� ym öΝà6š/ u‘ öΝ à6øŠn=tæ ( �ωr& (#θä. Î�ô³ è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x© ( Èø t$Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ 

$ YΖ≈|¡ ômÎ) ( Ÿω uρ (# þθè=çF ø) s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ßós̄Ρ öΝ à6è%ã— ö� tΡ öΝèδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿω uρ (#θç/ t� ø) s? 

|·Ïm≡uθ xÿ ø9$# $ tΒ t� yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ $ tΒuρ š∅ sÜ t/ ( Ÿω uρ (#θè=çGø)s? š[ øÿ ¨Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ§� ym ª! $# �ωÎ) Èd, ysø9 $$ Î/ 4 
ö/ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ ÏµÎ/ ÷/ ä3ª=yè s9 tβθè=É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪ Ÿω uρ (#θç/t� ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9 $# �ωÎ) ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß|¡ôm r& 
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4®L ym x÷ è=ö7 tƒ … çν£‰ ä©r& ( (#θèù÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹ x6ø9 $# tβ# u”� Ïϑø9$# uρ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ ( Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $²¡ øÿtΡ �ω Î) $yγ yèó™ ãρ ( # sŒÎ) uρ 

óΟ çFù=è% (#θä9Ï‰ ôã $$ sù öθ s9 uρ tβ%Ÿ2 # sŒ 4’ n1ö� è% ( Ï‰ ôγyè Î/uρ «! $# (#θèù÷ρ r& 4 öΝ à6Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ ÏµÎ/ ÷/ ä3ª=yè s9 

šχρã�©. x‹ s? ∩⊇∈⊄∪ ¨β r&uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 �¡9$# s− §� xÿ tGsù öΝ ä3Î/ 

tã Ï& Î#‹Î7 y™ 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ Ïµ Î/ öΝ à6̄=yè s9 tβθà) −Gs? (   ] ١٥٣ – ١٥١: األنعام [  

ö/ä3 4( [أنَّ العبارات القرآنية  نرى..  Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ Ïµ Î/ ÷/ä3 ª=yè s9 tβθè=É)÷è s? (  ،) öΝ à6Ï9≡sŒ 

Ν ä38 ¢¹uρ Ïµ Î/ ÷/ ä3ª=yè s9 šχρã�©. x‹ s? (  ،) öΝä3Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹uρ  ÏµÎ/ öΝà6̄= yès9 tβθà)−Gs? ( [ ،  تأيت
اليت باتت معلومة ( بعد تبيان جمموعة من األحكام ، واملطلوب هو االلتزام ذه األحكام 

  .. ة عليها ، وعدم اخلروج عنهاواملثابر)  بالنسبة ملن يوصيهم اهللا تعاىل بااللتزام ا
  ..وهذا ما نراه يف قوله تعاىل .. 
) ô‰ s) s9uρ $ uΖøŠ ¢¹uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ öΝ à6Î=ö6 s% öΝä.$−ƒÎ) uρ Èβ r& (#θà)®? $# ©!$# 4 βÎ) uρ (#ρã� àÿõ3 s? 

¨βÎ* sù ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# 4 tβ%x. uρ ª!$# $†‹ ÏΖ xî #Y‰ŠÏΗxq (   ] ١٣١: النساء [    
) z ÏΒuρ È≅ Î/M} $# È÷uΖ øO $# š∅ÏΒuρ Ì� s) t7ø9 $# È÷uΖ øO $# 3 ö≅ è% Èø t� Ÿ2©%!!# u tΠ§� ym ÏΘr& È÷u‹ sVΡ W{$# $ ¨Βr& 

ôM n=yϑ tGô©$# Ïµø‹ n=tã ãΠ% tnö‘r& È÷u‹ sVΡ W{$# ( ÷Πr& óΟçGΨ à2 u !# y‰ pκà− øŒÎ) ãΝà68 ¢¹uρ ª! $# # x‹≈ yγÎ/ 4 (   ]عام األن
 :١٤٤ [   

) $ uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $ YΖ ó¡ãm ( β Î) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ x8Î� ô³çFÏ9 ’ Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9  ÏµÎ/ 

ÖΝ ù=Ïã Ÿξ sù !$ yϑßγ÷è ÏÜè? 4 (   ] ٨: العنكبوت [    
) $uΖ øŠ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ÷ƒ y‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷Fn= uΗxq …çµ •Βé& $ ·Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ … çµè=≈ |Á Ïùuρ ’ Îû È÷tΒ% tæ Èβ r& 

ö� à6ô©$# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n<Î) ç�� ÅÁ yϑø9$# (    ] ١٤: لقمان [    
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 ) * tí u�Ÿ° Ν ä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $ tΒ 4œ» uρ  ÏµÎ/ %[nθçΡ ü“Ï%©! $#uρ !$ uΖøŠ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9Î) $ tΒuρ $ uΖ øŠ¢¹uρ ÿÏµ Î/ 

tΛÏδ≡ t�ö/ Î) 4y›θãΒ uρ #|¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠÏ%r& tÏe$!$# Ÿω uρ (#θè%§� xÿ tGs? ÏµŠÏù 4 (   ] ١٣: الشورى [    
) $ uΖøŠ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $·Ζ≈|¡ôm Î) ( çµ÷Fn= uΗxq …çµ •Βé& $\δ ö� ä. çµ÷Gyè |Ê uρuρ $\δ ö� ä. ( … çµè=÷Ηxq uρ 

… çµè=≈ |Á Ïùuρ tβθèW≈ n=rO #·� öκ y− 4 (    ] ١٥: األحقاف [     
  ..يف اآلية الكرمية اليت حنن بدراستها وهذا املعىن يتجلّى معنا .. 
) 4œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà) ÷è tƒuρ ¢Í_t6≈ tƒ ¨β Î) ©! $# 4’ s∀ sÜô¹$# ãΝ ä3s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £è?θßϑ s? �ω Î) 

Ο çFΡ r&uρ tβθßϑÎ=ó¡ •Β (   ] ١٣٢: البقرة [  
هو قضية معلومة ، الم فالذي وصى به إبراهيم عليه السالم بنيه ويعقوب عليه الس.. 

اإلنسان لرب ملسالعاملني  بالنسبة لبنيه ويعقوب ، وهي أن ي..  
) øŒÎ) tΑ$s% … ã&s! ÿ…çµ š/u‘ öΝ Î=ó™ r& ( tΑ$ s% àM ôϑn=ó™ r& Éb> t� Ï9 tÏϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇⊂⊇∪ 4œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ 

Ü>θà) ÷è tƒuρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀ sÜô¹$# ãΝä3 s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £è?θßϑ s? �ω Î) Ο çFΡ r& uρ tβθßϑÎ=ó¡ •Β (   ] البقرة :
١٣٢ – ١٣١ [  

  ..وهذه القضية هي ذاا اليت وصى ا يعقوب بنيه .. 
) øŒÎ) tΑ$s% … ã&s! ÿ… çµš/ u‘ öΝÎ=ó™ r& ( tΑ$ s% àM ôϑ n=ó™r& Éb> t� Ï9 tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊂⊇∪ 4œ» uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ 

Ü>θà) ÷è tƒuρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹$# ãΝ ä3s9 tÏe$!$# Ÿξsù £è?θßϑs? �ω Î) ΟçFΡ r&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ ÷Π r& öΝ çGΨ ä. 

u !# y‰ pκà− øŒÎ) u� |Ø ym z>θà)÷è tƒ ßN öθ yϑø9$# øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? .ÏΒ “Ï‰÷è t/ (#θä9$s% ß‰ç7 ÷è tΡ 

y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í← !$ t/#u zΟ↵Ïδ≡t� ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ $Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïn≡uρ ßøtwΥ uρ … ã& s! tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (   ]
  ] ١٣٣ – ١٣١: البقرة 
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حيمل داللة الطلب بتنفيذ أمر يتلقّاه من يطلَب منه التنفيذ  )ى صوأَ( الفعل بينما .. 

  .. ب تنفيذه أنَّ الطلب مرافق للعلم باحلكم الذي يطلَ: مع هذا الطلب ، مبعىن 
) Í_ n=yèy_ uρ %º. u‘$t7 ãΒ t ør& $ tΒ àMΖ à2 Í_≈ |¹÷ρ r&uρ Íο4θ n=¢Á9 $$ Î/ Íο4θ Ÿ2 ¨“9$# uρ $ tΒ àM øΒßŠ $|‹ ym (   ]
  ] ٣١: مرمي 

فعيسى عليه السالم عندما قال هذه الكلمات كان يف املهد ، وأوصاه اهللا تعاىل .. 
فاألمر اإلهلي  ..مر بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة بالصالة والزكاة ما دام حياً ، مع تلقّيه األ
  .. اللتزام ما ما دام حياً بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة مالزم لألمر با

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. 
) ÞΟ ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ì� x.©%# Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeá ym È÷u‹ sVΡ W{$# 4 (   ] ١١: النساء [  

�Ì (اإلهلي  فاحلكم..  x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷ u‹sVΡ W{$# 4 ( ي يتلقّاه اإلنسان مع الطلب اإلهل

�Ì (باملثابرة عليه ، وال ميكن لعاقل أن يتصور بأنَّ هذا احلكم اإلهلي  x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym 

È÷ u‹ sVΡW{$# 4 (  ا طلَب هو االلتزامة معرفة مسبقاً ، وما يمن هنا نرى عظمة .. قضي

ÞΟ (الصياغة القرآنية بورود كلمة  ä3ŠÏ¹θãƒ (  ي باهلمزمن الفعل املتعد )َأوىص ( ..  
  ..نراها يف العبارات التالية  )ى صوأَ( وهذه الداللة احملمولة بالفعل .. 
) ÏµÏiΒT| sù â ß̈‰ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ Å»θãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A øyŠ 3 (   ] ١١: النساء [   
) * öΝ à6s9 uρ ß# óÁÏΡ $tΒ x8 t� s? öΝ à6ã_≡uρø— r& β Î) óΟ ©9 ä3 tƒ £ßγ©9 Ó$s!uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2  ∅ßγ s9 

Ó$s! uρ ãΝ à6n=sù ßìç/ ”�9$# $ £ϑÏΒ zò2 t� s? 4 .ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ šÏ¹θãƒ !$ yγÎ/ ÷ρ r& & ø yŠ 4  ∅ ßγs9 uρ 

ßìç/ ”�9$# $£ϑÏΒ óΟ çFø. t� s? βÎ) öΝ©9 à6tƒ öΝä3 ©9 Ó‰ s9 uρ 4 β Î*sù tβ$Ÿ2 öΝ à6s9 Ó$ s!uρ £ ßγn= sù ßßϑ›V9 $# $ £ϑÏΒ 

Λ äò2 t� s? 4 .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹uρ šχθß¹θè? !$yγ Î/ ÷ρ r& &ø yŠ 3 β Î) uρ šχ%x. ×≅ ã_ u‘ ß û‘θãƒ »'s#≈ n=Ÿ2 Íρ r& 
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×οr& t� øΒ$# ÿ…ã& s!uρ îˆ r& ÷ρr& ×M ÷zé& Èe≅ ä3Î=sù 7‰ Ïn≡uρ $ yϑßγ÷Ψ ÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# 4 βÎ* sù (# þθçΡ%Ÿ2 u� sY ò2r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ 

ôΜ ßγsù â!%Ÿ2 u� à° ’ Îû Ï] è=›W9$# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π §‹Ï¹ uρ 4 |»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρ r& AøyŠ u� ö� xî 9h‘!$ ŸÒãΒ 4 Zπ§‹ Ï¹uρ z ÏiΒ «! $# 3 
ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÎ=ym (   ] ١٢: النساء [    

، حتمل تفصيالً هلا مرافقاً لطلب تنفيذها ، وال ميكن أن  وصى االيت ي فالوصية.. 
  ..املعلوم يتصور أحد أنَّ الوصية أمر معلوم مسبقاً ، وهي لطلب االلتزام ذا األمر 

«4œ (كلمة .. إذاً ..  uρ uρ (  ا عن دالالت كلمةختتلف دالال )َأووحينما ..  )ى ص

«4œ (حنذف هذه الكلمة من اآلية الكرمية  uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡ t� ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà)÷è tƒuρ ¢Í_t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 

4’ s∀ sÜ ô¹$# ãΝ ä3s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £è?θßϑs? �ωÎ) Ο çFΡ r&uρ tβθßϑÎ=ó¡ •Β (   ] ونضع بدالً  ، ] ١٣٢: البقرة
، فإننا بذلك نتهم بين إبراهيم عليه السالم ويعقوب عليه السالم  )ى صوأَو( منها كلمة 

بأنهم مل يكونوا على علم بأنْ يسلم اإلنسان هللا رب العاملني ، وأنهم علموا بذلك حينما 
  ..ألمر أوصاهم إبراهيم عليه السالم ذا ا

«4œ (هذا اإلطالق يف دالالت النص القرآين ، والذي يقتضي ورود كلمة ..  uρ uρ (  ،
، والذي نراه من خالل دراسة لغوية جمردة ، نراه من خالل  )وأَوصى ( وليس كلمة 

( به معجزة إحدى الكُبر اليت يبين اهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرمي أنها أداة للتيقّن بكون كتا
فهذا االستبدال يؤدي إىل اختالل الكثري الكثري من .. من عنده جلَّ وعال ) القرآن الكرمي 

  ..املعادالت ، واليت منها املعادلة التالية 
) øŒÎ) tΑ$s% … ã&s! ÿ… çµš/ u‘ öΝÎ=ó™ r& ( tΑ$ s% àM ôϑ n=ó™r& Éb> t� Ï9 tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊂⊇∪ 4œ» uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ 

Ü>θà) ÷è tƒuρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹$# ãΝ ä3s9 tÏe$!$# Ÿξsù £è?θßϑs? �ω Î) ΟçFΡ r&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ ÷Π r& öΝ çGΨ ä. 

u !# y‰ pκà− øŒÎ) u� |Ø ym z>θà)÷è tƒ ßN öθ yϑø9$# øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? .ÏΒ “Ï‰÷è t/ (#θä9$s% ß‰ç7 ÷è tΡ 
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y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$ t/#u zΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ $ Yγ≈ s9 Î) #Y‰ Ïn≡uρ ßøtwΥ uρ …ã& s! tβθßϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ 

y7 ù=Ï? ×π ¨Βé& ô‰s% ôM n=yz ( $ yγs9 $tΒ ôM t6 |¡x. Ν ä3s9 uρ $ ¨Β öΝçF ö;|¡ x. ( Ÿωuρ tβθè=t↔ó¡è? $£ϑtã (#θçΡ%x. tβθè=uΚ÷è tƒ (  
   ٩٠×  ١٩=  ١٧١٠=  ] ١٣٤ – ١٣١: البقرة  [

«4œ (كلمة  هل من املمكن حذف: نسأل حيق لنا أن وهنا ..  uρ uρ ( واستبداهلا 
 يتم فيها هذا االستبدال أُخرى أنتجت قراءات، حبجة وجود روايات  )وأَوصى ( بكلمة 

رفعت روايات التاريخ ألننا نعلم كيف  ،خارج حدود النفس ال نريد إجابة  !!!!!!! ..؟
إىل مستوى نص كتاب اهللا تعاىل ، بل إىل درجة أعلى من كتاب اهللا تعاىل ، بدليل 

اليت نريدها بني اإلنسان الباحث اإلجابة .. إعطائها صالحية نسخ أحكام كتاب اهللا تعاىل 
تعاىل على عظمة اهللا تعاىل يف نفسه ، مقدماً خوفَه من اهللا عن احلق ونفسه ، مستحضراً 

  .. خوفه من البشر 
نتيجة الركض خلف الروايات واعتبارها حجة على كتاب اهللا تعاىل ، وإعطائهـا  و.. 

.. املُختلَف حتى يف عددها صفة القداسة ، وفرض ذلك على الناس حتت مسمى القراءات 
$ ( حذف كلمة نرى.. نتيجة لذلك  ·Ζ≈ |¡ ôm Î) ( (  ، ووضع كلمة ) ًانسمنـها ،   بدالً )ح

$ (: وذلك يف قوله تعاىل  uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) ( (   ] ١٥: األحقاف [ ..  

بينما كلمة ) .. حسن ( هي اسم مصدر ، وهي من الفعل الثالثي  )حسناً ( كلمة .. 
) $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) ( (  هي مصدر قياسي ، وهي من الفعل الرباعي ) ب اهللا ويف كتا ) ..أحسن

$ ( : تعاىل وردت صيغة YΖ ó¡ ãm ( (  يف قوله تعـاىل متعلِّقة بالوالدين : ) $ uΖ øŠ ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M} $# 

Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/ $ YΖ ó¡ ãm ( (   ] أنَّ الداللة احملمولة بكلمة. ...ما نريد قوله  ....  ] ٨: العنكبوت : 

) $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) ( ( ختتلف عن الداللة احملمولة بكلمة : ) $ YΖ ó¡ ãm ( (  ةوعظمة الصياغة القرآني ،
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ـا ، وال ميكـن   تقتضي ورود أي من هاتني الكلمتني مبا يناسب السياق القرآين احمليط 

  ..يف العبارة اليت ترد ا استبدال أي منهما باُألخرى 

z (احلسن وهو من الفعل ..  Ý¡ ym  ( ا الذات صفصفة تت ، ..  

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù yì tΒ tÏ%©!$# zΝ yè ÷Ρ r& ª!$# Ν Íκ ö� n=tã z ÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $# uρ Ï!# y‰ pκ ’¶9 $# uρ tÅs Î=≈ ¢Á9 $# uρ 4 
zÝ¡ ym uρ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& $ Z)ŠÏù u‘ (   ] ٦٩: النساء [  
) šÏ$Î#≈ yz $ yγŠÏù 4 ôM oΨ Ý¡ym # v� s) tGó¡ãΒ $ YΒ$ s)ãΒuρ (   ] ٧٦: الفرقان [  

z (بينما دالالت الفعل ..  |¡ôm r& (  تصف نقل احلسن إىل غري الذات..  

) ....... ô‰ s%uρ z|¡ ômr& þ’ Î1 øŒÎ) Í_ y_ t� ÷zr& zÏΒ Ç ôfÅb¡9   ] ١٠٠: يوسف [   ) ....... #$

) ....... ö/ ä.u‘§θ |¹uρ z |¡ôm r' sù ö/ ä. u‘uθ ß¹ ( Ïµø‹ s9 Î) uρ ç��ÅÁ yϑø9   ] ٣: التغابن [   ) #$
) ....... tÏ$Î#≈ yz !$ pκ�Ïù # Y‰t/ r& ( ô‰ s% z |¡ôm r& ª!$# … çµ s9 $»%ø— Í‘ (   ] ١١: الطالق [  

YΖ$ (القيمة الداللية لكلمة من هنا نرى ..  ó¡ãm ( (  يف قوله تعاىل..  

) $ uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $ YΖ ó¡ãm ( β Î) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ x8Î� ô³çFÏ9 ’ Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9  ÏµÎ/ 

ÖΝ ù=Ïã Ÿξ sù !$ yϑßγ÷è ÏÜ è? 4 ¥’ n< Î) öΝä3 ãèÅ_ ö� tΒ / ä3ã⁄Îm; tΡ é' sù $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. tβθè=yϑ÷è s? ∩∇∪ tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ̈Ψ n=Åzô‰ ãΖ s9 ’ Îû tÅs Î=≈ ¢Á9   ] ٩ – ٨: العنكبوت [    ) #$
يوصي اهللا : مبعين  ..فاحلسن املعين هو يف ماهية املعاملة اليت مبدؤها ذات اإلنسان .. 
خذه منهم ، ويف مساعهم وما يأ نسان بأن يكون هو حسناً يف عالقته مع والديه ،تعاىل اإل

uΖ$ (ولذلك نرى خلف العبارة القرآنية  øŠ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒ y‰ Ï9≡uθÎ/ $YΖ ó¡ãm ( (  ذه ما يتعلَّق

β (: الوصية  Î) uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ x8Î� ô³çFÏ9 ’ Î1 $tΒ }§ øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïã Ÿξsù !$ yϑßγ ÷èÏÜ è? 4 (  .. مبعىن :
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أنَّ الدالالت هي يف حسن طاعة اإلنسان لوالديه ، وليست فيما يقدمه اإلنسان من حسنٍ 

ومن هنا سنرى كيف تتجلّى عظمة الصياغة القرآنية بدخول هذه العبارة .. ينقله لوالديه 
 :) βÎ) uρ š‚# y‰ yγ≈ y_ x8 Î� ô³çFÏ9 ’ Î1 $ tΒ }§øŠ s9 y7 s9 Ïµ Î/ ÖΝù=Ïã Ÿξ sù !$ yϑßγ ÷èÏÜ è? 4 (  يف معادلة

  ..التكامل املصورة لوصية اهللا تعاىل بالوالدين 
  ..بينما يف قوله تعاىل .. 
) øŒÎ) uρ $ tΡõ‹ s{ r& t,≈ sV‹ ÏΒ û Í_t/ Ÿ≅ƒ Ïℜu� ó Î) Ÿω tβρß‰ ç7÷è s? �ω Î) ©! $# Èø t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $ ZΡ$|¡ôm Î) “ÏŒ uρ 

4’ n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# uρ ÈÅ6≈|¡ uΚø9 $# uρ (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ãm (#θßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θŸ2 ¨“9 $# 

§Ν èO óΟ çFøŠ©9 uθ s? �ω Î) WξŠÎ=s% öΝà6Ζ ÏiΒ Ο çFΡ r&uρ šχθàÊ Ì�÷è •Β (    ] ٨٣: البقرة [   
$ZΡ$ ( : نرى ورود كلمة..  |¡ôm Î) (  ر نقل مضمون احلسن لآلخرينيصو ألنَّ النص ،

 :) Èø t$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ ZΡ$|¡ôm Î) “ÏŒuρ 4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# uρ ÈÅ6≈|¡uΚø9 $# uρ (  ..... بينما القول خيرج

$ (من الذات وهو صفة للذات ، وبالتايل تناسبه كلمة  YΖ ó¡ãm (  وليس كلمة) $ZΡ$|¡ôm Î) 

(  :) (#θä9θè%uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm ( ..  

$ (وهذا املعىن لكلمة ..  ZΡ$|¡ôm Î) ( ه أيضاً يف قوله تعاىل نرا..  

) * (#ρß‰ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θä.Î� ô³è@  ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( Èø t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ ôm Î) “É‹Î/ uρ 4’ n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# uρ 

ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $# uρ Í‘$pgø:$# uρ “ÏŒ 4’ n1 ö� à) ø9$# Í‘$pg ø:$#uρ É= ãΨ àfø9 $# É= Ïm$¢Á9 $# uρ É= /Ζ yf ø9$$ Î/ Èø⌠$# uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# $ tΒuρ 

ôM s3 n=tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tΒ tβ%Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ # ·‘θã‚ sù (    ] ٣٦: النساء [  
) * ö≅ è% (#öθ s9$ yès? ã≅ ø? r& $tΒ tΠ §� ym öΝà6š/ u‘ öΝ à6øŠn=tæ ( �ωr& (#θä. Î�ô³ è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x© ( Èø t$Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ 

$ YΖ≈|¡ ômÎ) ( Ÿω uρ (# þθè=çF ø) s? Νà2 y‰≈ s9÷ρ r& ï∅ÏiΒ 9,≈ n=øΒÎ) ( ßós̄Ρ öΝ à6è%ã— ö� tΡ öΝèδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿω uρ (#θç/ t� ø) s? 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٤٣                  

|·Ïm≡uθ xÿ ø9$# $ tΒ t� yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ $ tΒuρ š∅ sÜ t/ ( Ÿω uρ (#θè=çGø)s? š[ øÿ ¨Ζ9$# ÉL ©9$# tΠ§� ym ª! $# �ωÎ) Èd, ysø9 $$ Î/ 4 
ö/ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ  ÏµÎ/ ÷/ ä3ª=yè s9 tβθè=É) ÷ès? (    ] ١٥١ :األنعام [   

) * 4|Ó s%uρ y7 •/ u‘ �ω r& (#ÿρ ß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$−ƒÎ) Èø t$Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 $̈ΒÎ) £tó è=ö7 tƒ x8 y‰ΨÏã u� y9Å6ø9 $# 

!$ yϑèδ ß‰tn r& ÷ρr& $ yϑèδ ŸξÏ. Ÿξsù ≅ à) s? !$ yϑçλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $yϑèδ ö� pκ ÷] s? ≅ è%uρ $ yϑßγ ©9 Zωöθ s% $VϑƒÌ� Ÿ2 (    ]
  ] ٢٣: اإلسراء 

) $ uΖøŠ¢¹ uρuρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $·Ζ≈|¡ôm Î) ( çµ÷Fn= uΗxq …çµ •Βé& $\δ ö� ä. çµ÷Gyè |Ê uρuρ $\δ ö� ä. ( … çµè=÷Ηxq uρ 

… çµè=≈ |Á Ïùuρ tβθèW≈n= rO # ·� öκ y− 4 #̈L ym # sŒÎ) x÷ n=t/ …çν£‰ ä©r& x÷ n=t/ uρ zŠÏè t/ö‘ r& Zπ uΖ y™ tΑ$s% Éb> u‘ ûÍ_ôã Î— ÷ρ r& ÷β r& t� ä3ô©r& 

y7 tF yϑ÷èÏΡ ûÉL ©9$# |M ôϑyè ÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n? tã uρ £“t$Î!≡ uρ ÷β r&uρ Ÿ≅ uΗùå r& $ [sÎ=≈ |¹ çµ9 |Ê ö� s? ôx Î=ô¹r&uρ ’ Í< ’ Îû ûÉL−ƒ Íh‘èŒ ( 
’ ÎoΤ Î) àM ö6 è? y7 ø‹ s9 Î) ’ÎoΤ Î) uρ zÏΒ tÏΗÍ> ó¡ßϑø9   ] ١٥: األحقاف [    ) #$

$ ( : بورود كلمة، من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية ..    ·Ζ≈|¡ ômÎ) ( ( كلمة  ، دون

$ (: يف قوله تعاىل  )حسناً ( :  uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $ ·Ζ≈|¡ôm Î) ( (   ] ١٥: األحقاف [  ،

≈Ζ·$ (فالسياق القرآين احمليط بكلمة  |¡ôm Î) ( ( صذَكِّر ير عطاء اإلنسان لوالديه ، حيث يو
  ..بنقل حسنه إليهم  إلنسان أن يرد اجلميل لوالديهوبالتايل على ا، جلَّ وعال حبمل أمه له 

$ (واملعادالت اليت تدخل ا العبارة القرآنية ..  uΖøŠ ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM} $# Ïµ ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ $·Ζ≈|¡ôm Î) ( (  
كثرية وال حييط ا إالّ اهللا ) وغريها ( ر معجزة إحدى الكُبر يف معيا ] ١٥: األحقاف [ 

$ (تعاىل ، وأي منها يثبت استحالة استبدال كلمة  ·Ζ≈ |¡ôm Î) ( (  ةيف هذه العبارة القرآني
  ..من هذه املعادالت ، املعادلة التالية .......  )حسناً ( بكلمة 
) øŒÎ) uρ $ tΡõ‹ s{ r& t,≈ sV‹ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) Ÿω tβρß‰ ç7÷è s? �ωÎ) ©! $# Èøt$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $ZΡ$ |¡ômÎ) (    ] البقرة

 :٣٢٨ = ] ٨٣  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٤٤                  

 ) * (#ρß‰ ç6ôã $# uρ ©! $# Ÿωuρ (#θä. Î� ô³è@ Ïµ Î/ $\↔ø‹ x© ( Èø t$Î!≡ uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ôm Î) (   ] ٣٦: النساء [ = 
٢٥٦  
) * ö≅ è% (#öθ s9$ yès? ã≅ ø? r& $tΒ tΠ §� ym öΝà6š/ u‘ öΝ à6øŠn=tæ ( �ωr& (#θä. Î�ô³ è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x© ( Èø t$Î!≡uθ ø9 $$Î/ uρ 

)Îmô¡|≈ΖY$ ( (   ] ٣٥٣ = ] ١٥١: األنعام  

) * 4 |Ós%uρ y7 •/ u‘ �ωr& (# ÿρß‰ ç7÷è s? Hω Î) çν$−ƒÎ) Èøt$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 (   ] ٢٣: اإلسراء [ = 
٢٣٤  
) $ uΖ øŠ¢¹uρ uρ z≈ |¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ $ YΖ ó¡ãm ( β Î) uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ x8Î� ô³çFÏ9 ’ Î1 $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9  ÏµÎ/ 

ãÏ=ùΝÖ ùsξŸ ?èÜÏè÷γßϑy$! 4 (   ] ٤٢٩ = ] ٨: العنكبوت  

) ρuρu¹¢ŠøΖu$ #$}MΣ¡|≈z /Îθu≡9Ï‰yƒ÷µÏ (   ] ١١٢ = ] ١٤: لقمان  

) ρuρu¹¢ŠøΖu$ #$}MΣ¡|≈z /Îθu≡9Ï‰yƒ÷µÏ )Îmô¡|≈Ζ·$ ( (   ] ١٥٠ = ] ١٥: األحقاف  
١٩=  ١٨٦٢=  ١٥٠+  ١١٢+ ٤٢٩+  ٢٣٤+  ٣٥٣+  ٢٥٦+  ٣٢٨  ×

٩٨  
من كتاب اهللا تعاىل ، وإضافتها ، ) والكلمات ( فكيف إذاً يكون حذف احلروف .. 

واستبداهلا ، أمراً ناجتاً عن روايات ظنية الثبوت ، كان من املفروض أن تأخذ مصـداقيتها  
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. كيف ؟ !!!!!!! ..من موافقتها لكتاب اهللا تعاىل ؟

ال يقبل أي تبديل أو حذف أو إضافة حلرف واحد ، وهذا ما إطالق النص القرآين .. 
وعلى مصريِهم ،  حقيقة املُرتدين ، تلقي الضوَء علىنراه يف املسألة الكاملة التالية ، اليت 

وأنها يف الدنيا ال تتجاوز استبدالَ اِهللا أنَّ عقوبتهم هي من عند اِهللا تعاىل ،  واليت تبين لنا
 هونهم اُهللا تعاىل وحيبحبم بقومٍ آخرين يتعاىل لَه ..  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٤٥                  

) tΒuρ ÷ŠÏ‰ s? ö� tƒ öΝä3Ζ ÏΒ  tã ÏµÏΖƒÏŠ ôM ßϑuŠsù uθ èδ uρ Ö�Ïù%Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγè=≈ yϑôã r& ’ Îû 

$ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο t� ÅzFψ$# uρ ( y7 Í× ¯≈ s9'ρ é&uρ Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠÏù šχρ à$Î#≈yz (   ] ٢١٧: البقرة [  =
٦٢١   
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u  tΒ £‰ s? ö� tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃ öθ |¡sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθ s) Î/ öΝ åκ ™:Ïtä† 

ÿ… çµtΡθ™6 Ïtä† uρ A'©!ÏŒ r& ’ n? tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# >ο̈“Ïã r& ’ n?tã tÍ� Ïÿ≈ s3ø9 $# šχρß‰ Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹ Î6y™ «! $# Ÿω uρ tβθèù$sƒ s† 

9sθöΒtπs ωI←ÍΟ5 4 (   ] ٧٦٩=  ] ٥٤: املائدة  

) ¨β Î) šÏ%©!$# (#ρ‘‰ s?ö‘$# #’ n?tã Ο Ïδ Ì�≈ t/÷Š r& . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $tΒ ẗ t7 s? ÞΟ ßγ s9 ” y‰ßγ ø9 $#   ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# tΑ §θy™ 

öΝ ßγs9 4’ n? øΒr&uρ óΟ ßγs9 ∩⊄∈∪ š� Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θä9$s% šÏ%©#Ï9 (#θèδ Ì� x. $ tΒ š^ ¨“tΡ ª! $# öΝ à6ãè‹ ÏÜãΖ y™ ’ Îû 

ÇÙ ÷èt/ Ì� øΒF{$# ( ª! $# uρ ÞΟ n=÷è tƒ óΟ èδ u‘# u� ó Î) ∩⊄∉∪ y# ø‹ s3 sù # sŒÎ) ÞΟ ßγ÷F ©ùuθ s? èπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# šχθç/ Î� ôØ tƒ 

óΟ ßγ yδθã_ ãρ öΝèδ t�≈ t/ ÷Šr& uρ ∩⊄∠∪ š� Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρ r'Î/ (#θãèt7 ¨? $# !$ tΒ xÝ y‚ ó™r& ©! $# (#θèδ Ì� Ÿ2 uρ … çµtΡ≡uθ ôÊÍ‘ 

ùs'rmô7tÝx &rãôϑy≈=nγßΟó (    ] ١٤٤١=  ] ٢٨ – ٢٥: حممد  
١٤٩×  ١٩=  ٢٨٣١=  ١٤٤١+  ٧٦٩+  ٦٢١  

?s‰£ ( : لكلمة الدال حرف إضافة املمكن فهل من..  ö� tƒ (  ، لتصبح ) حبجة ، ) يرتدد
  .. !!!!!!!؟أُخرى  وجوده يف قراءة

 : حرف الفاء يف كلمة متَّتجه من قراءات ، ونتيجة الركض خلف الروايات وما تن.. 
) $ yϑÎ6 sù (  يف قوله تعاىل) !$tΒ uρ Ν à6t7≈ |¹r& ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ•Β $ yϑÎ6sù ôM t6 |¡x. ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (    ]

  .. )بِما ( ، لتصبح  ] ٣٠: الشورى 
من معجزة إحدى الكُبر اليت يصفها اهللا تعاىل بأنها أداة التيقّن بكون القرآن الكرمي .. 

$! ( العبارة القرآنيةعنده جلّ وعال ، تثبت استحالة هذا احلذف ، ف tΒuρ Ν à6t7≈ |¹r& ÏiΒ 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٤٦                  

7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑÎ6sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒÏ‰ ÷ƒ r& (    ] هي ضمن مسألة كاملة تضم اآليات  ] ٣٠: الشورى ،

  ..على كامل مساحة كتاب اهللا تعاىل  ) 7πt6ŠÅÁ•Β (الكرمية احلاملة لكلمة 

) tÏ%©!$# !# sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ •Β (#þθ ä9$s% $̄Ρ Î) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãè Å_≡u‘ (    ] ١٥٦: البقرة [  =
٢٦٢      

) !$£ϑ s9 uρr& Ν ä3÷Gu;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ•Β ô‰ s% Λ äö6 |¹r& $ pκö� n=÷V ÏiΒ ÷Λ ä ù=è% 4’ ¯Τ r& # x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθèδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3Å¡àÿΡ r& 

3 )Îβ¨ #$!© ãt?n’4 .ä≅eÈ «xó& %s‰Ïƒ�Ö (    ] ٥٢٧=  ] ١٦٥: آل عمران   

 ) y# ø‹ s3sù !# sŒÎ) Ν ßγ÷F u;≈ |¹r& 8πt7ŠÅÁ•Β $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& §Ν èO x8ρâ !%ỳ tβθàÿÎ=øt s† «! $$ Î/ ÷βÎ) 

&r‘uŠ÷Ρt$! )ÎωH )Îmô¡|≈ΖY$ ρu?sθöùÏ‹)$̧ (    ] ٥٢٥=  ] ٦٢: النساء  

) ¨β Î) uρ óΟ ä3Ζ ÏΒ  yϑs9 ¨s ÏeÜ t7ã‹ ©9 ÷βÎ* sù / ä3÷Gt6≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ•Β tΑ$s% ô‰ s% zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# ¥’ n?tã øŒÎ) óΟ s9  ä.r& 

Β¨èyγßΝö −yκÍ‹‰Y# (    ] ٤٢٨=  ] ٧٢: النساء  

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u äο y‰≈pκ y− öΝ ä3ÏΖ ÷� t/ # sŒÎ) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tnr& ßN öθ yϑø9$# tÏm Ïπ§‹ Ï¹uθ ø9$# Èβ$uΖ øO$# 

# uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ ÷ρ r& Èβ# t� yz# u ô ÏΒ öΝ ä.Î� ö� xî ÷β Î) óΟ çFΡ r& ÷Λ ä ö/u� ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Νä3 ÷Gt6≈ |¹ r' sù èπ t6ŠÅÁ •Β 

ÏN öθ yϑø9$# 4 $ yϑßγtΡθÝ¡Î;øt rB .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Íο4θ n=¢Á9 $# Èβ$yϑÅ¡ø) ãŠsù «! $$Î/ Èβ Î) óΟ çGö6 s? ö‘$# Ÿω “Î� tIô±tΡ ÏµÎ/ $ YΨ yϑrO 

öθ s9 uρ tβ%x. # sŒ 4’ n1 ö� è%   Ÿω uρ ÞΟ çFõ3tΡ nο y‰≈pκ y− «!$# !$ ¯ΡÎ) # ]ŒÎ) z Ïϑ©9 tÏϑÏO Fψ$# (    ] ١٠٦: املائدة [  =
١٤٧٠  

) βÎ) š� ö7ÅÁ è? ×πuΖ |¡ ym öΝ èδ ÷σÝ¡s? ( β Î) uρ š� ö7ÅÁ è? ×π t6ŠÅÁãΒ (#θ ä9θà) tƒ ô‰ s% !$tΡ õ‹ s{r& $tΡ t� øΒr&  ÏΒ 

%s6ö≅ã ρuƒtGtθu9©θ#( ρ¨δèΝö ùs�Ìmãθχš (    ] ٥٠٢=  ] ٥٠: التوبة  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٤٧                  

) Iωöθ s9 uρ β r& Ν ßγt6ŠÅÁè? 8πt7ŠÅÁ •Β $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒ r& (#θä9θà) u‹ sù $oΨ −/ u‘ Iωöθ s9 |M ù=y™ö‘ r& $uΖ øŠ s9Î) 

‘u™ßθωZ ùsΖuK®7Îìy u#ƒt≈GÏ7y ρuΡt3äθχš ΒÏ∅š #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (    ] ٥٢٠=  ] ٤٧: القصص      

) !$tΒ uρ Νà6 t7≈|¹ r& ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $yϑÎ6 sù ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒÏ‰÷ƒ r& (#θàÿ÷è tƒuρ  tã 9�� ÏW x. (    ] الشورى :

٣٣٢=  ] ٣٠  
) !$ tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7π t6ŠÅÁ•Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3Å¡àÿΡ r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 ÏiΒ È≅ö6 s% β r& 

Ρ¯9ö�u&rδy$! 4 )Îβ¨ Œs≡9Ï�š ãt?n’ #$!« „o¡Å��× (    ] ٤٣٣=  ] ٢٢: احلديد   

) !$tΒ z>$|¹ r&  ÏΒ >π t6ŠÅÁ •Β �ω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 3  tΒuρ .ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ï‰ öκ u‰ … çµ t6ù=s% 4 ª! $# uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« 

æt=ÎŠΟÒ (    ] ٣٤٠=  ] ١١: التغابن  
٤٣٣+  ٣٣٢+  ٥٢٠+  ٥٠٢+  ١٤٧٠+  ٤٢٨+  ٥٢٥ + ٥٢٧+  ٢٦٢  +
٢٨١×  ١٩=  ٥٣٣٩=  ٣٤٠   

حذفوا ، قراءات  ا منوما ينتج عنهونتيجة الركض خلف الروايات التارخيية ، .. 
(ãΑθà (حرف الواو من كلمة  tƒ uρ (  يف قوله تعاىل) ãΑθà)tƒ uρ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u Ï Iω àσ̄≈ yδ r& tÏ%©!$# 

(#θßϑ|¡ ø%r& «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒr&   öΝ åκ̈ΞÎ) öΝ ä3yè pRmQ 4 (   ] ٥٣: املائدة [ .. 
داة للتيقّن بكون القرآن الكرمي من عنده معجزة إحدى الكُبر اليت جعلها اهللا تعاىل أ.. 

  ..جلَّ وعال ، تؤكِّد استحالة هذا احلذف 
تدخل يف معادالت  –شأا شأن كلّ عبارات كتاب اهللا تعاىل  –هذه العبارة القرآنية 

ويف هذا السياق سننظر إىل هذا احلذف من منظار النصوص .. ال حييط ا إالَّ اهللا تعاىل 
¡|θßϑ#) ( [احلاملة لكلميت  ø%r& (  ،) óΟ çF ôϑ|¡ø%r& ( [ َر قم البشر واليت تصوس ..  
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¡ÞΟÅ (أنَّ كلمة ) املعجزة ( رأينا يف النظرية األوىل ..  ø%é& (  ومجيعها تعود هللا تعاىل ترد

θßϑ|¡ø%r& (  ،) óΟçF#) ([ مرات ، وأنَّ كلميت )  ٨( يف كتاب اهللا تعاىل  ôϑ|¡ø%r& ( [  واليت
  ..مرات )  ٨( ترد أيضاً ، عها للبشر تعود مجي
: ، أنَّ العبارات القرآنية املتعلّقة بكلمة ) إحدى الكُبر ( ورأينا يف النظرية اخلامسة .. 
) ÞΟ Å¡ø%é& (  رواليت تعود إىل اهللا تعاىل ، هي مسألة كاملة يف معيار معجزة إحدى الكُب..  

θßϑ|¡ø%r& (  ،) óΟ#) ( [كلميت نرى اآلن أنَّ اآليات الكرمية احلاملة ل..  çFôϑ|¡ø% r& ( [  هي
  ..مسألة كاملة يف كتاب اهللا تعاىل  –أيضاً  –
) ãΑθà) tƒ uρ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u Ï Iω àσ ¯≈ yδ r& tÏ%©!$# (#θßϑ|¡ ø%r& «!$$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r&   öΝåκ ¨ΞÎ) öΝ ä3yè pRmQ 4 

my6ÎÜsMô &rãôϑy≈=èγßΝö ùs'r¹ô7tsßθ#( zy≈£Å�Ît (   ] ٥١١ = ] ٥٣: املائدة  

) (#θßϑ |¡ø%r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ÷ƒ r& È⌡ s9 öΝåκ øEu !%ỳ ×πtƒ# u ¨ äÏΒ÷σ ãŠ©9 $ pκ Í5 4 ö≅ è% $ yϑ¯Ρ Î) àM≈ tƒFψ $# y‰Ζ Ïã 

#$!« ( ρuΒt$ „ç±ôèÏ�ã.äΝö &rΡγ̄y$! )ÎŒs# ỳ%!uNô ωŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   ]٤٩٣ = ] ١٠٩:  األنعام  
) ÏIω àσ̄≈ yδ r& tÏ%©! $# óΟ çFôϑ|¡ø%r& Ÿω ãΝßγ ä9$oΨ tƒ ª! $# >π yϑôm t�Î/ 4 (#θè=äz ÷Š$# sπ̈Ψ pgø:$# Ÿω ì∃öθ yz ö/ä3 ø‹n= tæ Iωuρ 

&rΡFçΟó Brtø“tΡçθχš (   ] ٤٢٢ = ] ٤٩: األعراف      

) Í‘É‹Ρ r&uρ }̈ $̈Ψ9$# tΠöθ tƒ ãΝÍκ� Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yèø9 $# ãΑθà) uŠsù tÏ%©!$# (#θßϑn=sß !$ oΨ −/u‘ !$tΡ ö� ½jzr& #’ n<Î) 9≅ y_ r& 

5=ƒÌ� s% ó= Åg�Υ y7 s? uθôã yŠ ÆìÎ7 ®KtΡ uρ Ÿ≅ ß™ ”�9$# 3 öΝs9 uρ r& (# þθçΡθà6 s? Ν çFôϑ|¡ ø%r& ÏiΒ ã≅ ö6 s% $tΒ Ν à6s9 ÏiΒ 5Α# uρy— 

  ٧١٥ = ] ٤٤: إبراهيم [   )
) (#θßϑ|¡ø% r&uρ «! $$ Î/ y‰ ôγy_ öΝÎγ ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r&   Ÿω ß] yèö7 tƒ ª! $#  tΒ ßNθßϑtƒ 4 4’ n?t/ # ´‰ ôã uρ Ïµø‹ n=tã $ y)ym 

ρu9s≈3Å£ &r2òYs�u #$9Ζ$̈¨Ä ωŸ ƒtèô=nϑßθχš (   ] ٤٦٠ = ] ٣٨: النحل  
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) * (#θßϑ|¡ø%r& uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& ÷È⌡s9 öΝåκ sEö� tΒ r& £ã_ã� ÷‚ u‹ s9 ( ≅ è% �ω (#θßϑÅ¡ø) è? ( ×π tã$sÛ 

Β¨è÷�ãρùsπî 4 )Îβ ̈#$!© zy7Î��7 /Îϑy$ ?sè÷ϑy=èθβt (   ] ٥١١ = ] ٥٣: النور    

) (#θßϑ |¡ø%r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r&  È⌡s9 öΝ èδ u !%ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ ¨ äðθ ä3u‹ ©9 3“y‰÷δ r& ôÏΒ “ y‰÷n Î) 

#${WΒtΝÄ ( ùs=nϑ£$ ỳ%!uδèΝö Ρt‹Éƒ�Ö Β$̈ —y#ŠyδèΝö )Îω� Ρçÿàθ‘·# (   ] ٤٩٦ = ] ٤٢: فاطر  

) $ ¯ΡÎ) öΝ ßγ≈ tΡ öθ n=t/ $yϑ x. !$ tΡ öθn= t/ |=≈ ptõ¾ r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# øŒÎ) (#θãΚ|¡ø% r& $ pκ̈] ãΒÎ� óÇ u‹ s9 tÏ⇔ Î6 óÁãΒ (   ] القلم :

٣٢٥ = ] ١٧  

٣٩٣٣=  ٣٢٥+  ٤٩٦+  ٥١١+  ٤٦٠+  ٧١٥+  ٤٢٢+  ٤٩٣ + ٥١١  =
٢٠٧×  ١٩   

(ãΑθà (الواو من كلمة فهل من املمكن حذف حرف ..  tƒ uρ (  وذلك يف قوله تعاىل ،

) ãΑθà) tƒuρ tÏ%©!$# (# þθ ãΖ tΒ#u Ï Iωàσ ¯≈ yδ r& tÏ%©! $# (#θßϑ|¡ ø%r& «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒ r&   öΝ åκ ¨ΞÎ) öΝä3 yèpRmQ 4 (   ]

  !!!!!!! ..؟ ] ٥٣: املائدة 
 : هل من املمكن استبدال كلمة. ..وما ينتج عنها من قراءات ، حبجة الروايات و.. 
) $yγ ÷Ψ ÏiΒ ( بكلمة :  )منه( :  قوله تعاىليف )ا م È⌡ s9 uρ ‘NŠÏŠ•‘ 4’ n<Î) ’ În1 u‘ ¨β y‰É` V{ #Z� ö� yz $ yγ ÷Ψ ÏiΒ 

$ Y6n=s)Ζ ãΒ (   ] ة ؟  ، ] ٣٦: الكهفذه العبارة القرآني دون أن خيتلَّ املعىن املطلق احملمول ..
  ..تكامل املعىن والدالالت بني عباراا ؟ اليت تعكس التالية ودون أن ختتلَّ املعادلة الكاملة 

) ρu9s⌡È ‘•ŠÏŠN‘ )Î<n’4 ‘u1nÎ’ {V̀É‰yβ¨ zy�ö�Z# ΒiÏΨ÷γy$ ΒãΖ)s=n6Y$ (   ] ٢١٨=  ] ٣٦: الكهف     

) §Ν èO (#ÿρ –Šâ‘ ’ n<Î) «! $# ãΝßγ9 s9öθ tΒ Èd, ysø9 $# 4 Ÿω r& ã& s! ãΝ õ3çtø:$# uθèδ uρ äí u� ó r& tÎ7 Å¡≈ ptø:$# (   ] األنعام :

٢٩٣=  ] ٦٢ 
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) y7 Ï9$uΖ èδ (#θè=ö7 s? ‘≅ ä. <§øÿ tΡ !$ ¨Β ôM xÿ n=ó™ r& 4 (#ÿρ –Šâ‘uρ ’ n<Î) «! $# ÞΟßγ9 s9 öθ tΒ Èd,ys ø9$# ( ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β 

.x%Ρçθ#( ƒtÿøIt�çρχš (   ] ٣٨٢=  ] ٣٠: يونس  
٤٧×  ١٩=  ٨٩٣ = ٣٨٢+  ٢٩٣+  ٢١٨  

ومبا يناسب املسألة اليت موضوع البحث ،  سألة تتعلَّق بالعبارة القرآنيةحنن اخترنا م.. 
منها  ..ا ال حييط به إالَّ اهللا تعاىل مم، مر هذا األاملعادالت يف  الكثري منهناك ندرسها ، و

  ..املعادلة التالية 
) ≅è% �ω (#ρâ‘É‹ tG÷è s? s9 š∅ÏΒ÷σ œΡ öΝ à6s9 ô‰ s% $ tΡ r'¬6 tΡ ª! $# ô ÏΒ öΝ à2Í‘$t6÷z r& 4 “ u� z� y™uρ ª! $# 

öΝ ä3n=yϑtã … ã&è!θß™ u‘uρ §ΝèO šχρ–Š t�è? 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã É=ø‹ tó ø9$# Íοy‰≈ yγ ¤±9$# uρ Ν ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ óΟçFΖ ä. tβθè= yϑ÷ès? (  
  ٦٨٨=  ] ٩٤: التوبة [ 

) È≅ è% uρ (#θè=yϑôã $# “u� z� |¡sù ª! $# ö/ ä3n= uΗxå … ã&è!θß™ u‘uρ tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ ( šχρ–Šu� äI y™uρ 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã 

#$9øót‹ø=É ρu#$9¶¤κp≈‰yοÍ ùs‹ã⊥t7mÎ∞ã3ä/ /Îϑy$ .äΖäΛ÷ ?sè÷ϑy=èθβt (   ] ٥٢٦=  ] ١٠٥: التوبة  

) ö≅è% ¨βÎ) |N öθ yϑø9 $# “Ï%©!$# šχρ”�Ïÿ s? çµ ÷ΖÏΒ …çµ ¯Ρ Î*sù öΝ à6‹ É)≈ n=ãΒ ( ¢Ο èO tβρ–Št� è? 4’ n<Î) ÉΟ Î=≈ tã 

#$9øót‹ø=É ρu#$9±¤γy≈‰yοÍ ùs‹ã⊥t7mÎ⁄ã3äΝ /Îϑy$ .äΖäΛ÷ ?sè÷ϑy=èθβt (   ] ٥١٥=  ] ٨: اجلمعة  
٩١×  ١٩=  ١٧٢٩ = ٥١٥+  ٥٢٦+  ٦٨٨  

الغائب صيغة الفارق بني دىن من قواعد اللغة العربية ، يعلم أنَّ من ميلك احلد األ ..
$ ( : وكلمة ..، ال ميكن إنكاره املُخاطَب صيغة و uΖ8 pgΥr& (  قوله تعاىل يف: )  ÷È⌡ ©9 $ uΖ8 pgΥr& 

ôÏΒ  ÍνÉ‹≈yδ ¨ sðθä3uΖ s9 zÏΒ tÌ� Å3≈ ¤±9 بالتأكيد وبصيغة الغائب ، هي ،  ] ٦٣: األنعام [  ) #$

$ (وحذف كلمة ..  )أجنيتنا ( دالالا عن كلمة  ختتلف uΖ8 pgΥr& (  الكرمي من هذا النص
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يؤدي بالتأكيد إىل تغيري يف حبجة القراءات ،  حصل، كما  )أجنيتنا ( واستبداهلا بكلمة 

 ذا النص الدالالت احملمولة..  
uΖ8$ ( : نرى استحالة تبديل كلمة) إحدى الكُبر ( ويف معيار معجزة ..  pgΥr& (  بكلمة

، وبالتايل )  ١١( ، فهذا اإلبدال يقتضي إضافة حرف التاء الذي قيمته العددية  )أجنيتنا ( 
  ..اختالل املعادلة اليت تعكس تكامل املعىن والدالالت 

) ö≅ è% tΒ / ä3ŠÉdf uΖ ãƒ ÏiΒ ÏM≈ uΗä>àß Îh� y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9$# uρ …çµ tΡθãã ô‰ s? %Yæ•� |Ø n@ Zπ uŠøÿ äzuρ ÷È⌡ ©9 $ uΖ8 pgΥr& ô ÏΒ 

ÍνÉ‹≈ yδ ¨sðθä3uΖ s9 zÏΒ tÌ� Å3≈ ¤±9 $# ∩∉⊂∪ È≅ è% ª! $# Ν ä3‹ ÉdfuΖ ãƒ $ pκ ÷]ÏiΒ ÏΒuρ Èe≅ ä. 5> ö� x. §Ν èO öΝçFΡ r& tβθä. Î� ô³è? 

      ٤٠×  ١٩=  ٧٦٠=  ] ٦٤ – ٦٣: األنعام [   )
: أن يسأل  باحث عن احلقمن حقّنا وحق كلِّ متدبرٍ لكتاب اهللا تعاىل .. وهنا .. 

  هل من املمكن،  لة الكاملة يف الدالالت والقيم العددية أبناًء على ما نرى يف هذه املس
$ (حذف كلمة  uΖ8 pgΥr& (  ، واستبداهلا بكلمة ) ضاف للرسم ،  )أجنيتناكما  –حيث ي

  .. !!!!!!!حبجة ورودها يف بعض القراءات ؟حرف التاء ، وذلك  –نرى 
وقد بينا أنَّ .. حذفه ، أو تبديله ، يؤدي حتماً إىل تغيريٍ يف املعىن  إضافة حرف ، أو.. 

وأنَّ معىن الكلمة هو حمصلة معـاين  احلرف يف كتاب اهللا تعاىل هو اللبنة األوىل للمعىن ، 
ومـن يعتقـد أنَّ   .. حروفها ، مع األخذ بعني االعتبار اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه 

شكلته هو ، وال حيق له فهذه مال يغير يف املعىن ، ، و إضافته أ) أو حرف ( حذف كلمة 
  ..معياراً يفرضه علينا يف إدراكنا لدالالت كتاب اهللا تعاىل  أن جيعل مشكلته هذه

الفارق كبري يف الدالالت بني صيغيت املاضي واألمر ، ومن مل يـدرك  من املعلوم أنَّ .. 
علينـا  على كتاب اهللا تعاىل وأما أن يفرض . .ذلك فهذه مشكلته هو ، وهو حر بذلك 

  ..هذا ، فهذا مما ال حيق له عدم إدراكه 
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هل من املمكن أن يتخيلٌ عريب يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية أنَّ كلمـة   .. 
) tΑ$ s% (  تعطي ذات الداللة اليت تعطيها كلمة ) ْحذف كلمـة  ..... ؟  )قُلفكيف إذاً ت

) tΑ$ s% (  ع بدالً منها كلمةوضوت ) ْ(: يف قولـه تعـاىل    )قُل tΑ$ s% ’ În1 u‘ ãΝ n= ÷è tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ’ Îû 

Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( (   ] ة وجود روايات تقول بذلك ؟ ] ٤: األنبياءحبج ،.. !!!!!!!  

كتابه الكـرمي  يف معيار معجزة إحدى الكُبر اليت جعلها اهللا تعاىل أداةً للتيقّن بكون .. 
 تبين لنا أنَّ هذا االستبدال مستحيل ، فهذه العبارة القرآنيـة هـي  يمن عنده جلّ وعال ، 
  ..وحدها مسألة كاملة 

 ) %s$Αt ‘u1nÎ’ ƒtè÷=nΝã #$9ø)sθöΑt ûÎ’ #$9¡¡ϑy$!Ï ρu#${F‘öÚÇ ( ( ] ٩×  ١٩=  ١٧١ = ] ٤: األنبياء    
$tΑ (وحذف كلمة ..  s% (  ووضع كلمة )ْي إىل اختالل هـذه  ، بدالً منها  ) قُليؤد

املعادلة وغريها الكثري الكثري من املعادالت اليت ال يعلم حدودها إالَّ اهللا تعاىل ، واليت منها 
$tΑ (املعادلة التالية اليت تدخل فيها أيضاً كلمة  s% ( ..  

) z> u� tIø%$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝßγ ç/$|¡Ïm öΝ èδ uρ ’ Îû 7's# øÿ xî tβθàÊÌ� ÷è •Β ∩⊇∪ $ tΒ Ν ÎγŠÏ? ù' tƒ ÏiΒ 9� ò2ÏŒ ÏiΒ 

Ν ÎγÎn/ §‘ B^ y‰øt’Χ �ω Î) çνθãèyϑ tGó™$# öΝ èδ uρ tβθç7 yè ù=tƒ ∩⊄∪ ZπuŠÏδ Ÿω öΝ ßγç/θè=è% 3 (#ρ•� | r&uρ “uθôf ¨Ζ9$# tÏ%©!$# (#θçΗs> sß 

ö≅ yδ !#x‹≈ yδ �ωÎ) Ö� t±o0 öΝ à6è=÷VÏiΒ ( šχθè? ù' tFsù r& t� ós Åb¡9 $# óΟ çFΡ r& uρ šχρç�ÅÇ ö7 è? ∩⊂∪ tΑ$s% ’ În1 u‘ ãΝ n=÷è tƒ 

tΑ öθ s)ø9 $# ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ( uθ èδ uρ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9$# ∩⊆∪ ö≅ t/ (# þθä9$ s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈n=ôm r& È≅ t/ çµ1u� tIøù$# 

ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$x© $uΖ Ï? ù' uŠù=sù 7πtƒ$ t↔Î/ !$yϑŸ2 Ÿ≅ Å™ ö‘é& tβθä9̈ρ F{$# ∩∈∪ !$tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγ n=ö6s% ÏiΒ >πtƒ ö� s% 

!$ yγ≈ oΨ õ3 n=÷δ r& ( öΝ ßγ sùr& šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ∩∉∪ !$ tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘r& š� n=ö6 s% �ω Î) Zω%ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκö� s9Î) ( (#þθ è=t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& 

Ì� ò2Ïe%!$# β Î) óΟ çFΖ ä. Ÿω šχθßϑn=÷è s? ∩∠∪ $ tΒuρ öΝßγ≈ oΨ ù=yè y_ #Y‰ |¡y_ �ω tβθè=à2 ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$# $ tΒuρ 
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(#θçΡ%x. tÏ$Î#≈ yz ∩∇∪ §ΝèO ÞΟ ßγ≈ oΨ ø%y‰ |¹ y‰ôã uθø9 $# öΝ ßγ≈ uΖ øŠpgΥr' sù tΒuρ â !$t± ®Σ $ uΖ ò6n=÷δ r& uρ tÏù Î�ô£ ßϑø9$# ∩∪ 

ô‰ s) s9 !$ uΖø9 t“Ρ r& öΝ ä3ö‹ s9Î) $Y6≈ tGÅ2 ÏµŠÏù öΝä. ã� ø. ÏŒ ( Ÿξ sùr& šχθè=É) ÷ès? (   ] ١٠ – ١: األنبياء [   =
١٥٨×  ١٩=  ٣٠٠٢  
تاب اهللا تعاىل ، نرى أنَّ هـذا  ووفق معيار آخر ، هو جمموع الكلمة على كامل ك.. 

مرة ، وهـذا مـا   )  ٣٣٢( ترد يف كتاب اهللا تعاىل  )قُلْ ( االستبدال مستحيل ، فكلمة 
  ..مرة )  ٣٣٢( واليت ترد أيضاً  )قَالُوا ( يعادل ورود كلمة 

بينما . .... )قُلْ ( ووضعوا بدالً منها كلمة  ) %tΑ$s (يف هذا املثال حذفوا كلمة .. 

≅ö (وله تعاىل قيف  è% !$ yϑ¯Ρ Î) (#θãã ÷Šr& ’ În1 u‘ Iω uρ à8Î� õ°é& ÿÏµ Î/ # Y‰tn r& (   ] فعلوا  ، ] ٢٠: اجلن

≅ö (فحذفوا كلمة العكس ،  è% (  ووضعوا بدالً منها كلمة ) واملعادلة الكاملة ..  )قَال

≅ö (اليت تدخل ضمنها هذه الكلمة  è% (  ، تؤكد استحالة ذلك يف هذه اآلية الكرمية..  

) ö≅ è% !$yϑ¯Ρ Î) (#θãã ÷Šr& ’ În1u‘ Iω uρ à8Î� õ°é& ÿÏµÎ/ #Y‰ tnr& ∩⊄⊃∪ ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) Iω à7 Î=øΒr& ö/ä3 s9 # u�ŸÑ Ÿω uρ #Y‰ x© u‘ 

∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) s9 ’ ÎΤ u�� Ågä† zÏΒ «!$# Ó‰ tnr& ô s9 uρ y‰ É` r& ÏΒ  ÏµÏΡρßŠ # ´‰ys tGù=ãΒ ∩⊄⊄∪ �ω Î) $Zó≈ n=t/ zÏiΒ «! $# 

Ïµ ÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 4 tΒuρ ÄÈ ÷ètƒ ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ ¨βÎ* sù … çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ tÏ$Î#≈ yz !$ pκ�Ïù #́‰ t/ r& (   ] اجلن :

٥٢×  ١٩=  ٩٨٨ = ] ٢٣ – ٢٠  
  ..ولنأخذ مثاالً آخر .. 
Ÿω (يف قوله تعاىل ..  uρ ß∃$sƒ s† $ yγ≈ t6 ø)ãã (   ] حذفوا حرف الواو من  ] ١٥: الشمس ،

Ÿω (كلمة   uρ ( رف الفاء لتصبح واستبدلوها حب ) فَال( ..  
  ..لننظر إىل املعادلة التالية ، اليت تصور مسألةً كاملة يف عقر الناقة .. 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٥٤                  

) (#ρã� s) yè sù sπ s%$̈Ψ9 $# (#öθ tGtã uρ ô tã Í� ö∆r& óΟ ÎγÎn/ u‘ (#θä9$ s%uρ ßx Î=≈ |Á≈ tƒ $oΨ ÏKø�$# $ yϑÎ/ !$ tΡ ß‰Ïè s? βÎ) |MΨ ä. zÏΒ 

tÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩∠∠∪ ÞΟ ßγø? x‹ s{ r'sù èπ xÿô_ §�9$# (#θßs t7 ô¹r' sù ’ Îû öΝÏδ Í‘# yŠ tÏϑÏW≈ y_ ∩∠∇∪ 4’ ¯<uθ tF sù öΝ åκ ÷] tã tΑ$ s%uρ 

ÉΘöθ s)≈ tƒ ô‰ s)s9 öΝ à6çGøón=ö/ r& s' s!$y™Í‘ ’ În1 u‘ àM ós |Á tΡ uρ öΝä3 s9  Å3≈ s9 uρ �ω tβθ™7 ÏtéB šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $# (   ]

  ١١٦٦ = ] ٧٩ - ٧٧: األعراف 

) $ yδρã� s) yè sù tΑ$s) sù (#θãè −Gyϑs? ’ Îû öΝ à2Í‘# yŠ sπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& ( š�Ï9≡ sŒ î‰ ôã uρ ç� ö� xî 5>ρä‹ õ3tΒ ∩∉∈∪ 

$ £ϑn=sù u !$ y_ $tΡ â� ö∆r& $ uΖø‹ ¯gwΥ $[s Î=≈ |¹ šÏ%©! $#uρ (#θãΖ tΒ# u … çµyè tΒ 7π yϑôm t� Î/ $ ¨Ψ ÏiΒ ôÏΒuρ Ä“÷“Åz >‹Í≥ ÏΒöθ tƒ 3 
¨βÎ) š� −/ u‘ uθ èδ ‘“Èθ s)ø9 $# â“ƒÍ“yè ø9$# ∩∉∉∪ x‹ s{r&uρ šÏ%©!$# (#θßϑn=sß èπ ysøŠ¢Á9 $# (#θßs t7ô¹ r' sù ’ Îû öΝÏδ Ì�≈ tƒ ÏŠ 

šÏϑÏW≈ y_ ∩∉∠∪ β r(x. öΝ©9 (# öθuΖ øó tƒ !$ pκ�Ïù 3 Iω r& ¨βÎ) (# yŠθßϑrO (#ρã� xÿŸ2 öΝåκ ®5u‘ 3 Ÿωr& #Y‰ ÷èç/ yŠθßϑsVÏj9 (   ]

  ١٥٧٠ = ] ٦٨ - ٦٥: هود 

) $ yδρã� s)yè sù (#θßst7 ô¹r' sù tÏΒÏ‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝ èδ x‹ s{r' sù Ü># x‹ yèø9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒUψ ( $ tΒuρ 

.x%χš &r2òYs�çδèΝ Β•σ÷ΒÏΖÏt (   ] ٢٣×  ١٩=  ٤٣٧ = ] ١٥٨ - ١٥٧: الشعراء   

) (#÷ρ yŠ$uΖ sù ÷Λ àι t7Ïm$ |¹ 4‘sÛ$yètG sù t� s) yèsù ∩⊄∪ y# ø‹ s3sù tβ%x. ’ Î1# x‹ tã Í‘ä‹çΡ uρ ∩⊂⊃∪ !$̄Ρ Î) $ uΖ ù=y™ ö‘r& 

ãt=n�öκÍΝö ¹|‹øsyπZ ρu≡nÏ‰yοZ ùs3s%Ρçθ#( .xγy±Ï‹ΟÉ #$QùRçsóGtàÏ�Ì (    ] ٦٦٣ = ] ٣١ - ٢٩: القمر   
) çνθç/ ¤‹ s3sù $ yδρã� s) yè sù tΠy‰ øΒy‰ sù óΟ ÎγøŠn= tæ Οßγ š/ u‘ öΝ ÎγÎ6 /Ρ x‹ Î/ $ yγ1§θ|¡sù ∩⊇⊆∪ Ÿω uρ ß∃$sƒs† $ yγ≈ t6 ø)ãã 

  ٤٢٠ = ] ١٥ - ١٤: الشمس [    )

٢٢٤×  ١٩=  ٤٢٥٦=  ٤٢٠+  ٦٦٣+  ٤٣٧+  ١٥٧٠+  ١١٦٦  
Ÿω (فهل من املمكن حذف حرف الواو من كلمة . . uρ (  يف قوله تعاىل) Ÿω uρ ß∃$sƒs† 

$ yγ≈ t6 ø)ãã (   ] واستبداله حبرف الفاء ، لتصبح  ] ١٥: الشمس ، ) سواء كان ذلك  )فَال ،
  ..يف معيار اللغة ، أم يف معيار معجزة إحدى الكُبر ؟ 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٥٥                  
  ..ولنأخذ مثاالً آخر .. 
≅ö (ت وما أنتجت من قراءات ، ذهبوا إىل قوله تعاىل بناء على الروايا..  ©. uθ s? uρ ’ n?tã 

Í“ƒÍ•yè ø9 $# ÉΟŠÏm§�9 ≅ö (، وحذفوا حرف الواو من كلمة  ] ٢١٧: الشعراء [   ) #$ ©.uθ s? uρ (  
  .. )فَتوكَّل ( واستبدلوه حبرف الفاء ، لتصبح 

  .. ذا االستبدال ثبت استحالة هكيف ت، ولننظر يف املسألة الكاملة التالية .. 
) ùsGtθu.©≅ö ãt?n’ #$!« 4 (    ] ٦٨=  ] ١٥٩: آل عمران   

) ρu?sθu.©≅ö ãt?n’ #$!« 4 (    ] ٦٠=  ] ٨١: النساء  

) ρu?sθu.©≅ö ãt?n’ #$!« 4 (    ] ٦٠=  ] ٦١: األنفال  

) ρu?sθu2�≅ö ãt=n‹øµÏ 4 (    ] ٦٠=  ] ١٢٣: هود      

) ρu?sθu2�≅ö ãt?n’ #$9ø⇔y‘cÇ #$!©%Ï“ ωŸ ƒtϑßθNß (    ] ١٣٠=  ] ٥٨: الفرقان  

) ρu?sθu.©≅ö ãt?n’ #$9øèy•Íƒ“Í #$9�§mÏŠΟÉ (    ] ١٥٦=  ] ٢١٧: الشعراء  

) ùsGtθu.©≅ö ãt?n’ #$!« ( (    ] ٦٨=  ] ٧٩: النمل  

) ρu?sθu2�≅ö ãt?n’ #$!« 4 (    ] ٦٠=  ] ٣: األحزاب  

) ρu?sθu2�≅ö ãt?n’ #$!« 4 (    ] ٦٠=  ] ٤٨: األحزاب  

١٩=  ٧٢٢=  ٦٠+  ٦٠+  ٦٨+  ١٥٦+  ١٣٠ + ٦٠+  ٦٠+  ٦٠+  ٦٨ 
 ×٢×  ١٩   

≅ö (ف الواو من كلمة فهل من املمكن حذف حر..  ©. uθs? uρ (  يف قوله تعاىل) ö≅ ©.uθ s? uρ 

’ n? tã Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠÏm   .. !!!!!!!واستبداله حبرف الفاء ؟ ] ٢١٧: الشعراء [    ) �9$#§



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٥٦                  
مثالٍ آخر يبين عظمة صياغة كتاب اهللا تعـاىل ، واسـتحالة حـذف    ولنقف عند .. 

  .. حرف منه ، أو إضافة حرف ، أو إبدال حرف حبرف 

ويف .. ال ميكن وجودها إالَّ بوجود هـذه الكلمـة   ، تضيف داللة  )من ( كلمة .. 
  ..ففي قوله تعاىل .. كتاب اهللا تعاىل الكثري من األمثلة اليت تبين ذلك 

) $ yγ1yŠ$ oΨ sù ÏΒ !$ pκÉJ øtrB �ω r& ’ ÎΤ t“øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ Å7 š/ u‘ Å7 tGøtrB $wƒ Î�   ] ٢٤: مرمي [   )  |

أنَّ عيسى عليه : وضع االلتصاق وباجتاه األسفل ، مبعىن تعين  ) ÏΒ  (نرى أنَّ كلمة 
كان ما زال جزٌء منه مل خيرج من فرجها ، ، السالم يف خماض مرمي عليها السالم بوالدته 

 كلمة ولو اُستبدلت بكلمة أخرى ، مثالً.. حتتها وحبالة التصاق مل ينفصل عنها بعد  فهو
محلت هذه العبارة ، ملا وصلت إلينا هذه الداللة ، مبعىن ملا ) من ( : ، أو ) الذي  ( :

  ..أثناء مناداته هلا خالصه التام من فرج أمه عليهما السالم  مالقرآنية داللة عد

ليس صحيحاً على اإلطالق ، لذي ناداها هو جربيل عليه السالم ، والقول بأنَّ ا
فالصياغة اللغوية وعودة الضمائر يف العبارات السابقة هلذه اآلية الكرمية ، تؤكِّد أنَّ الذي 

ومن األدلّة على ذلك ،  .....نادى مرمي عليها السالم من حتتها هو عيسى عليه السالم 
، تساوي كلمة  ) ٣٣( هلا يف ذلك املوقف ، وهي  جمموع الكلمات اليت قيلت هو

  .. جمموع السنني اليت لبثها عليه السالم قبل رفْعه إىل السماء 

) �ω r& ’ ÎΤ t“øt rB ô‰s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/u‘ Å7 tGøtrB $wƒ Î� |  ∩⊄⊆∪  ü“Ìh“èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æíõ‹ Åg¿2 Ï's# ÷‚ ¨Ζ9$# ñÝ É)≈ |¡è@ 

Å7 ø‹ n=tæ $Y7 sÛâ‘ $wŠÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í?ä3sù ’Î1 u� õ°$# uρ “Ìh� s%uρ $ YΖøŠ tã ( $̈ΒÎ* sù ¨É t� s? zÏΒ Î� |³u; ø9$# #Y‰ tnr& þ’ Í<θà)sù ’ ÎoΤ Î) 

ßN ö‘x‹ tΡ Ç≈ uΗ÷q §�=Ï9 $ YΒöθ |¹ ô n=sù zΝ Ïk=Ÿ2 é& uΘöθ u‹ ø9 $# $ |‹ Å¡ΣÎ) (   ] ٢٦ – ٢٤: مرمي [  = )كلمة ) ٣٣  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٥٧                  
واملتعلّقة مبسألة  ة اتزأةلعبارات القرآنيلأنّ جماميع القيمِ العددية ومن األدلّة أيضاً .. 

، واليت منها هذه الكلمات اليت قيلت هلا يف املَهد ، ومبا تكَلَّمه عيسى عليه السالم يف املهد 
  ..هذا املوقف ، هي مسألة كاملة 

) ρuƒã6x=kÏΝã #$9Ψ$̈}̈ ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï (   ] ٩٨=  ] ٤٦: آل عمران   

) )ÎŒø &rƒ−‰?›�š /Î�ãρyÇ #$9ø)à‰ß¨Ä ?è3s=kÏΟÞ #$9Ψ$̈}̈ ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï (   ] ٢٤٨=  ] ١١٠: املائدة   

) �ω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB $ wƒ Î� |  ∩⊄⊆∪  ü“ Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡ è@ 

Å7 ø‹ n= tæ $ Y7 sÛ â‘ $ wŠ ÏΖ y_ ∩⊄∈∪ ’ Í? ä3 sù ’ Î1 u� õ° $# uρ “ Ìh� s% uρ $ YΖ øŠ tã ( $ ¨Β Î* sù ¨ É t� s? z ÏΒ Î� |³ u; ø9 $# # Y‰ tn r& þ’ Í<θ à) sù ’ ÎoΤ Î) 

Ρt‹x‘öNß 9Ï=�§q÷Ηu≈Ç ¹|θöΒY$ ùs=nô &é2Ÿ=kÏΝz #$9ø‹uθöΘu )ÎΣ¡Å‹|$ (   ] ١٠٦٢=  ] ٢٦ – ٢٤: مرمي  

) .x‹ø#y Ρç3s=kÏΝã Βt .x%χš ûÎ’ #$9øϑyγô‰Ï ¹|6ÎŠw$ (   ] ١٥٦=  ] ٢٩: مرمي  

) ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z Í_9 s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $#  Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪   Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t ø r& $ tΒ àMΖ à2 

 Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪ # C� t/ uρ ’ ÎA t$ Î!≡ uθ Î/ öΝ s9 uρ  Í_ ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7 y_ $ |‹ É) x© 

∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠ öθ tƒ ‘N$ Î! ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß] yè ö/ é& $ |‹ ym (    ] ٣٣ – ٣٠: مرمي [  =
٩٥١  
) ρu)Îβ ̈#$!© ‘u1nÎ’ ρu‘u/š3äΟó ùs$$ãô7ç‰ßρνç 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉŠΟÒ (   ] ٢٧٨=  ] ٣٦: مرمي   

١٤٧×  ١٩=  ٢٧٩٣=  ٢٧٨ + ٩٥١ +١٥٦ + ١٠٦٢ + ٢٤٨ + ٩٨  
  (ما نود إلقاء الضوء عليه هو أنَّ كلمة ..  ÏΒ ( ال تنوب عنها قي ذلك  تعطي داللة

  ..وال غريها  )من ( أي كلمة أُخرى ، ال كلمة 

  (الَّ بكلمة ه الداللة اليت ال ميكن تصويرها إهذ..  ÏΒ (  نراها أيضاً يف قوله تعاىل..  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٥٨                  

) Ÿ≅ yèy_ uρ $pκ� Ïù z Å›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγ Ï%öθsù x8t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù u‘£‰ s%uρ !$ pκ�Ïù $ pκ sE≡uθ ø%r& þ’ Îû Ïπ yè t/ö‘r& 5Θ$−ƒ r& [ !# uθ y™ 

t,Î# Í← !$¡¡=Ïj9 (   ] لت١٠: فص [  

≅Ÿ ( فالعبارة القرآنية..  yè y_uρ $ pκ�Ïù zÅ›≡uρ u‘ ÏΒ $ yγÏ%öθ sù (  تعين أنَّ الرواسي يف تلك
املرحلة من اخللق كانت مالصقة لألرض وباجتاه األعلى ، ففي تلك املرحلة مل تكن قد 

  ) ..احلق املطلق ( ك يف النظرية الثالثة أُرسيت بعد يف األرض ، وقد بينت ذل

  (وهذه الداللة اليت ال ميكن تصويرها إالَّ بكلمة   ÏΒ (   نراها أيضاً يف قوله تعاىل..  

) ÇÅ3≈ s9 tÏ%©! $# (# öθ s)̈? $# öΝ åκ®5 u‘ öΝ çλm; Ô∃ t� äî ÏiΒ $ yγ Ï%öθsù Ô∃t� äî ×π §‹ Ï⊥ö7 ¨Β “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷Ξ F{$# ( 
y‰ ôã uρ «! $# ( Ÿω ß# Î=øƒä† ª! $# yŠ$yè‹ Ïϑø9    ] ٢٠: الزمر [   ) #$

�Ô∃t (ففي العبارة القرآنية ..  äî ÏiΒ $ yγÏ%öθ sù Ô∃t� äî ×π§‹ Ï⊥ ö7̈Β (  ،ة  نرى أنَّ الغرفالعلوي

من هذه العبارة القرآنية  ) ÏΒ  (ملتصقة باليت حتتها وباتجاه األعلى ، ولو حذفت كلمة 
داللة اليت تفيد التصاق الغرف العلوية باليت حتتها ، ولكان هناك فاصل بني ، ملا رأينا هذه ال

  ..الغرف والغرف اليت فوقها 

�Ì“ (تتجلّى يف العبارة القرآنية  ) ÏΒ  (هذه الداللة اللغوية احملمولة بكلمة ..  øgrB ÏΒ 

$ yγÏF øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( ( ار مالصقة ألرضجاه األ ، فاألة وباتة  .. سفل اجلنبينما العبارة القرآني

) “Ì� ôf s? $ yγ tFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (  ة واحدة فقط يف كتاب اهللا تعاىلار اليت ترد مرتفيد بأنَّ األ ،
جتري حتت أرض اجلنة ، وال يقتضي ذلك مفهوم املالصقة باتجاه األسفل والذي حتمله 

�Ì“ (العبارة القرآنية  øgrB ÏΒ $yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# ( ( ..  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٥٩                  

�Ì“ (ولوال وجود هذه العبارة القرآنية ..  ôf s? $ yγtF øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (  ة واحدةاليت ترد مر
فقط يف كتاب اهللا تعاىل ، ملَا أضيفت هذه القيمة الداللية من وجود أار عميقة جتري 

  ..حتت أرض اجلنة دون مالصقة ا 

تعاىل الذي نزله جلَّ وعال تبياناً لكلِّ شيء ،  كقيمة داللية يف كتاب اهللا.. اآلن .. 
 ( : هل من املمكن إضافة كلمة ÏΒ (  ةإىل العبارة القرآني) “Ì� ôf s? $ yγ tFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( 

�Ì“ (لتصبح مماثلة للصيغة األخرى الواردة يف كتاب اهللا تعاىل مرات كثرية  øgrB  ÏΒ $ yγ ÏFøtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( ( أال تعين إضافة كلمة  .. !!!!!!!؟ :) ÏΒ (  ةإىل العبارة القرآني) “ Ì�ôf s? 

$ yγtF øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (  ؟تغيرياً للمعاين والدالالت يف كتاب اهللا تعاىل !!!!!!!..  

يف القرآن الكرمي ، نرى )  ١٩( معجزة العدد ( ويف معيار معجزة إحدى الكُبر .. 
 (أيضاً أنه ال ميكن إضافة كلمة  ÏΒ (  ةإىل العبارة القرآني) “Ì� ôf s? $yγ tFøt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( 

�Ì“ (لتصبح مماثلة للصيغة األخرى الواردة يف كتاب اهللا تعاىل مرات كثرية  øgrB  ÏΒ $ yγ ÏFøtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( ( ..  

�Ì“ ( [النصوص القرآنية املتعلّقة جبنة اآلخرة ، واليت تنتهي عند العبارات ..  øgrB ÏΒ 

$ yγÏF øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( ( ، ) “Ì� øgrB ÏΒ ãΝÍκ ÉJ øtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# ( ، ) “Ì� ôf s? $ yγtF øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( [  ،
  ..واملتعلّقة ا مباشرة ، نراها مسألة كاملة  واحلاملة للجمل السابقة هلذه العبارات

) Î� Åe³o0 uρ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλm; ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈yγ ÷Ρ F{$# 

   ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ = ] ٢٥: البقرة [    ) )



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٦٠                  

) * ö≅ è% / ä3ã∞ Îm; tΡäτ r& 9�ö� y‚ Î/  ÏiΒ öΝ à6Ï9≡sŒ 4 tÏ%©#Ï9 (#öθ s) ¨?$# y‰ΖÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ ×M≈ ¨Ψ y_ “Ì� ôf s? ÏΒ 

BrtøFÏγy$ #${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٤١٢ = ] ١٥: آل عمران  

) y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& Νèδ äτ!# t“y_ ×οt� Ïÿøó ¨Β ÏiΒ öΝÎγ În/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_ uρ “Ì� øgrB ÏΒ $yγ ÏFøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ آل [    ) #$

   ٣٣٧ = ] ١٣٦: عمران 
) z>$yf tFó™ $$ sù öΝ ßγs9 öΝ ßγš/ u‘ ’ ÎoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊé& Ÿ≅ uΗxå 9≅ Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ÏiΒ @� x.sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& ( Ν ä3àÒ÷è t/ 

.ÏiΒ <Ù÷è t/ ( tÏ%©!$$ sù (#ρã� y_$yδ (#θã_ Ì� ÷zé&uρ ÏΒ öΝÏδ Ì�≈ tƒ ÏŠ (#ρèŒρ é&uρ ’ Îû ’ Í?‹ Î6 y™ (#θè=tG≈ s%uρ (#θè=ÏFè% uρ 

¨β t�Ïeÿ x. _{ öΝåκ ÷] tã öΝ ÍκÌE$t↔Íh‹ y™ öΝßγ ¨Ψ n=Ï{÷Š_{ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì�øg rB  ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (    ] آل عمران :

١٠٨٧ = ] ١٩٥  
) ÇÅ3≈ s9 tÏ%©!$# (# öθ s)̈? $# öΝßγ −/u‘ öΝ çλm; ×M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ uηÏFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (    ] آل عمران :

٢٧١ = ] ١٩٨     
) ∅ tΒuρ Æì ÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ ã& ù# Åzô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Ì�ôf s? ÏΒ $ yγÏF óss? ã�≈ yγ ÷ΡF{$# (    ]

  ٣١٥ = ] ١٣: النساء 
) tÏ%©!$# uρ (#θãΨ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ è=Åzô‰ãΖ y™ ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (   

      ٣٥٤ = ] ٥٧: النساء [ 

) šÏ%©! $#uρ (#θãΨ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγè=Åzô‰ ãΖ y™ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì�øg rB ÏΒ $ yγÏFøt rB 

#${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٣٥٤ = ] ١٢٢: النساء  

) ÷È⌡s9 ãΝçFôϑ s%r& nο4θ n=¢Á9 $# ãΝ çF÷� s?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# Ν çGΨ tΒ# u uρ ’ Í?ß™ã� Î/ öΝ èδθßϑè? ö‘¨“tã uρ ãΝ çGôÊt� ø%r& uρ ©! $# 

$ ·Êö� s% $ YΖ |¡ym ¨β t� ÏeÿŸ2 c{ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$t↔ Íh‹y™ öΝ à6̈Ζ n=Åz÷Š_{ uρ ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# 

  ٨١٠ = ] ١٢: املائدة [    ) 4



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٦١                  

) ÞΟ ßγ t6≈ rOr' sù ª!$# $ yϑÎ/ (#θä9$ s% ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# (    ] ٨٥: املائدة [ = 
٢٦٢   
) tΑ$ s% ª!$# # x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ ßìxÿΖ tƒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγè%ô‰ Ï¹ 4 öΝ çλm; ×M≈ ¨Ψ y_ “Ì� øg rB ÏΒ $ yγÏF øtrB 

#${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٣٩٧ = ] ١١٩: املائدة  

) $ uΖôã t“tΡ uρ $ tΒ ’Îû Ν Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ 9e≅ Ïî “Ì� øgrB ÏΒ ãΝÍκ ÉJøt rB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# ( (    ] ٤٣: األعراف [ 

= ٢٩٤  
) y‰ tã uρ ª!$# šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ ;M≈̈Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ yγ ÏGøtrB ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# (    ] التوبة :

٢٦٢ = ] ٧٢     
) &rãt‰£ #$!ª ;mλçΝö _yΖ¨≈M; Brgø�Ì“ ΒÏ BrtøJÉκp$ #${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٢٠٨ = ] ٨٩: التوبة  

) šχθà) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ tÌ� Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$|ÁΡ F{$# uρ tÏ%©!$# uρ Ν èδθãè t7̈? $# 9≈ |¡ôm Î*Î/ 

š† ÅÌ§‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ÷Ζ tã £‰ tã r&uρ öΝ çλm; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì�ôf s? $yγ tFøt rB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (    ] التوبة :

٦٣٥ = ] ١٠٠  
) ¨β Î) šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ÎγƒÏ‰ öκ u‰ Ν åκ›5 u‘ öΝ Íκ È]≈yϑƒÎ*Î/ ( ” Ì�ôf s? ÏΒ 

BrtøJÉκÍΝã #${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٣٦٤ = ] ٩: يونس  

) * ã≅ sẄΒ Ïπ̈Ψ yf ø9$# ÉL ©9$# y‰ Ïã ãρ tβθà) −Gßϑø9$# ( “ Ì�øg rB ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# ( (    ] ٣٥: الرعد  [

= ٢٧٧  
) Ÿ≅ Åz÷Šé& uρ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# (   

  ٣٢٦ = ] ٢٣: إبراهيم [ 
) _yΖ¨≈Mà ãt‰ôβ5 ƒt‰ôzä=èθΞtκp$ Brgø�Ì“ ΒÏ BrtøJÉκp$ #${FΡ÷γy≈�ã ( (    ] ٢٤٥ = ] ٣١: النحل  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٦٢                  

) &éρ'9s≈¯×Í7y ;mλçΝö _yΖ¨≈Mà ãt‰ôβ5 Brgø�Ì“ ΒÏ BrtøJÉκÍΝã #${FΞ÷κp≈�ã (    ] ٢٢٥ = ] ٣١: الكهف  

) _yΖ¨≈Mà ãt‰ôβ5 Brgø�Ì“ ΒÏ BrtøJÉκp$ #${FΞ÷κp≈�ã (    ] ١٨٥ = ] ٧٦: طه  

) ¨β Î) ©! $# ã≅Åz ô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJøt rB ã�≈yγ ÷Ρ F{$# 4 
   ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ = ] ١٤: احلج [    )

) �χÎ) ©! $# ã≅ Åzô‰ ãƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì�øg rB ÏΒ $ yγÏF øtrB 

#${FΡ÷γy≈�ã (    ] ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ = ] ٢٣: احلج  

) tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ν ßγ̈Ζ s�Èhθ t6 ãΖ s9 z ÏiΒ Ïπ̈Ψ pgø:$# $]ù t� äî “ Ì�øg rB  ÏΒ $uηÏGøt rB 

#${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٣٨١ = ] ٥٨: العنكبوت  

) Ç Å3≈ s9 tÏ%©!$# (#öθ s) ¨?$# öΝ åκ®5 u‘ öΝ çλm; Ô∃ t�äî ÏiΒ $ yγÏ%öθ sù Ô∃ t� äî ×π§‹ Ï⊥ ö7̈Β “Ì� øg rB  ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# ( 
  ٤١٠ = ] ٢٠: الزمر [    )

) ¨β Î) ©! $# ã≅ Åzô‰ãƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJ øtrB ã�≈ pκ÷Ξ F{$# ( (   

  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢ =]  ١٢: حممد [ 
) Ÿ≅ Åzô‰ ã‹Ïj9 tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øg rB ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (    ] ٥: الفتح [ = 
٢٦٣     
)  tΒuρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘uρ ã&ù# Åzô‰ ãƒ ;M≈̈Ζ y_ “Ì� øg rB ÏΒ $ yγÏF øtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# ( (    ] ١٧: الفتح 

 [= ٣١٥  
 ) tΠöθ tƒ “ t� s? tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# uρ 4të ó¡o„ Νèδ â‘θçΡ t÷t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& /ÏS ÏΖ≈yϑ÷ƒ r'Î/ uρ ãΝä31t� ô±ç0 

#$9ø‹uθöΠt _yΖ¨≈M× Brgø�Ì“ ΒÏ BrtøJÉκp$ #${FΞ÷κp≈�ã (    ] ٤٨٦ = ] ١٢: احلديد  



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٦٣                  

) �ω ß‰ ÅgrB $ YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì� ÅzFψ $# šχρ–Š!# uθ ãƒ ô tΒ ¨Š!$ ym ©! $# … ã& s!θß™ u‘uρ 

öθ s9 uρ (#þθ çΡ%Ÿ2 öΝ èδ u!$ t/#u ÷ρ r& öΝèδ u !$oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγtΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρ r& öΝ åκ sEu�� Ï±tã 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& |= tFŸ2 ’ Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% 

z≈ yϑƒM} $# Νèδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ( óΟ ßγ è=Åzô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ yγ ÷Ρ F{$# (    ] ادلةا :

٩٥٣ = ] ٢٢  
) ö�Ïÿ øó tƒ ö/ä3 s9 ö/ ä3t/θçΡ èŒ óΟ ä3ù=Åzô‰ ãƒuρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì�øg rB ÏΒ $pκ ÉJ øtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (    ] ١٢: الصف [ 

= ٣٣٥     
) tΒuρ .ÏΒ÷σãƒ «!$$ Î/ ö≅ yϑ÷è tƒ uρ $[s Î=≈ |¹ ö�Ïeÿ s3ãƒ çµ÷Ζ tã ÏµÏ?$t↔Íh‹ y™ ã&ù# Åzô‰ãƒ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì�øg rB ÏΒ 

BrtøJÉκp$ #${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٤٣٢ = ] ٩: التغابن  

) tΒuρ .ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ö≅ yϑ÷ètƒ uρ $ [s Î=≈ |¹ ã&ù# Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγ ÏFøt rB ã�≈ pκ÷Ξ F{$# (    ]

  ٣٢٨ = ] ١١: الطالق 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u (# þθç/θ è? ’ n<Î) «! $# Zπ t/öθ s? %·nθÝÁ̄Ρ 4|¤ tã öΝ ä3š/ u‘ β r& t� Ïeÿs3 ãƒ öΝä3Ψ tã 

™y‹hÍ↔t$?Ï3äΝö ρuƒã‰ôzÅ=n6àΝö _yΖ¨≈M; Brgø�Ì“ ΒÏ BrtøFÏγy$ #${FΡ÷γy≈�ã (    ] ٥٨٥ = ] ٨: التحرمي  

 ) ¨β Î) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# öΝ çλm; ×M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB  ÏΒ $ pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷Ξ F{$# 4 (    ]

  ٢٩٩ = ] ١١: الربوج 
) ôΜèδ äτ!# t“y_ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã “Ì�øg rB  ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈ pκ ÷ΞF{$# (    ] ٨: البينة [ = 
١٦×  ١٩=  ٣٠٤   

٨١٠+  ٣٥٤+  ٣٥٤+  ٣١٥+  ٢٧١+  ١٠٨٧+  ٣٣٧+  ٤١٢+  ٣٤٢  +
٢٤٥+  ٣٢٦+  ٢٧٧+  ٣٦٤+  ٦٣٥+  ٢٠٨+  ٢٦٢+  ٢٩٤+  ٣٩٧+  ٢٦٢ 

 +٣١٥+  ٢٦٣+  ٣٤٢+  ٤١٠+  ٣٨١+  ٣٤٢+  ٣٤٢+  ١٨٥+  ٢٢٥  +



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٦٤                  
١٤٠٧٩=  ٣٠٤+  ٢٩٩+  ٥٨٥+  ٣٢٨+  ٤٣٢+  ٣٣٥+  ٩٥٣+  ٤٨٦  =
٣٩×  ١٩×  ١٩   

“ ( [ال شك أنَّ العبارات القرآنية ..  Ì�øg rB ÏΒ $yγ ÏFøtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{$# ( (  ،) “Ì� øgrB  ÏΒ 

ãΝ ÍκÉJ øtrB ã�≈pκ ÷ΞF{$# (  ،) “Ì� ôf s? $yγ tFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( [  ا  ، الكثري الكثري من املعادالتيف تدخلمم
اخترنا معادلة تلقي الضوء على جوهر هذا الوصف  ..ولكن .. اهللا تعاىل  ال حييط به إالَّ

Ì�ôf“ (إىل العبارة القرآنية  ) ÏΒ (جلنة اآلخرة ، واليت تبين استحالة إضافة كلمة  s? 

$ yγtF øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (  يف سورة التوبة..  

 ( : كلمة بإضافةعلى روايات تقول كيف يعتمد .. إذاً ..  ÏΒ ( ة إىلالعبارة القرآني 

: ) “Ì� ôf s? $ yγtF øtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# (  ي ذلك إىل ...؟ا  أال يؤد ؟ اختالل الدالالت احملمولة ،
ن اهللا تعاىل لنا يف كتابه الكرمي أنه أداة لطلب اليقني بكون اختالل املعيار الذي يبيإىل و

$ ( : القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل pκ ö� n=tæ sπ yèó¡ Î@ u� |³ tã ∩⊂⊃∪ $ tΒuρ !$ uΖ ù=yè y_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# �ω Î) 

Zπ s3Í× ¯≈ n=tΒ   $ tΒuρ $ uΖù= yèy_ öΝåκ sE £‰Ïã �ω Î) Zπ uΖ ÷FÏù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿ x. zÉ) øŠtFó¡ uŠÏ9 tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# ....... (   

  ..؟  ] ٣١ – ٣٠: املدثر [ 
 ..، دال يتعد حاطُ به  املُطْلَقأُ ، وال يطْلَق ، وبالتايل ال .. وال يتجزاِهللا تعاىل م وكالم

تحيطَ بـه ،   تحيطُ به املعايري ، فهو الذي حيملُ املعايري اليت تثبت إطالقَه ، ولكن دونَ أن
فلو أحاطت به لكان من املُمكنِ أنْ تصوغَ املخلوقات نصاً من مثْله ، وبالتايل ملـا كـان   

  ..مطلَقاً 

 .. ومن الطبيعي–  أالّ خيتـلَّ   –ملن حيسب كتاب اهللا تعاىل كروايات التاريخ بالنسبة
أو بنقصـانِها ، أو بزيـادة    ةكلم كلمة بكلمة أُخرى ، أو بزيادة بإبدالِ – عنده –املعىن 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٦٥                  
ه من التفاسريِ التارخيية ومعياره هو ما ورث –عنده  –سِ صانه ، فحقيقةُ املُقدحرف أو بنق

  ..العقلِ به  وليس النص القرآينَّ وإعمالَ ،

من ماهية إطـالقِ الـنص   هو  ، هأو تبديل،  تهأو زياد،  استحالة نقص أي حرف.. 
 البحـث عرضـناها يف هـذا   والكلمات املختلفةُ اليت . ...ن ماهية إعجازِه ، وم القرآين

وفق معيـار هـذا البعـد     –تكِْسر  بالتأكيد ، حفْصٍ لقراءة عاصم رِوايةواملختلفة عن 
  ..؟ إطالق هذا النص القرآينِّ  –اإلعجازي 

، ويف الوقت ذاته أُؤكِّد أنَّ النص  تحيطُ بالنص القرآينّ وأنا ال أزعم أنَّ هذه املعايري.. 
أمـا إنْ كانـت   .. حيملُها بكلِّ حرف من حروفه ) حفْصٍ لقراءة عاصم  رِواية( القرآينَّ 

ا قـراءات  هناك معايري أُخرى يف منظومات إعجازية أُخرى غري تلك اليت رأيناها ، حتملُه
أما أنْ يتم .. إالّ بعد تقدميِ برهان على صحته  ، ال يكون صحيحاً أُخرى ، فهذا أمر آخر

 –إنكار ما ال ينكره عاقل ، خوفاً من سقوط بعضِ الروايات التارخيية ، فهذا ال خيتلـف  
  .. رة بأنّ الكونَ ولد باملصادفةعن زعمِ الكف –أبداً 

ما هو أعلى من كتاب ىل الذي متَّ رفْعه إمصيبة هذه األمة تكمن مبوروثها التارخيي .. 
ميلكون توكيالً من اهللا تعاىل اهللا تعاىل ، وتقدمي عابدي هذا املوروث ألنفسهم على أنهم 

رسم حدود دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وتكفري من مل يؤمن مبا غري قابلٍ للعزل ، يتيح هلم 
  ..رمسوه هم وأسالفهم بأيديهم 

فالزعم بأنَّ رية يف اإلساءة لكتاب اهللا تعاىل ، هلا أبعادها اخلط يف املوروث مشاكل.. 
أكرب من كتاب اهللا تعاىل املوجود بني  r حممد على الرسولنزل كتاب اهللا تعاىل الذي أُ

من اختالف القراءات حبرف أو كلمة ، )  مقدسي هذا املوروثيف نفوس ( جيعل ، أيدينا 
  ..أمراً ليس ذا قيمة 

  : ) ٢٥١١٢( أمحد 
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  ) : ٢٠٢٦٠(  أمحد





 

  ) : ٢٠٢٦١( أمحد 




 

 ..  فيها أنَّ هناك نصوصاً كانت من كتاب اهللا تعاىل ثُـم مزعهذه الروايات وأمثاهلا ي
فبه على كتاب اهللا تعاىل يف مسألة الناسخ واملنسوخ املزعومـة  ر سا لُبت ، وهذا ممع ..

يؤدي إىل القول بـأنَّ القـرآن   ، فالزعم بوجود نصوص من كتاب اهللا تعاىل رفع خطّها 
مبقدار تلك ، الكرمي املوجود اآلن بني أيدينا ينقص عن القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا تعاىل 

، سواٌء علم  وكلّ ذلك افتراٌء على كتاب اهللا تعاىل ، ودعوةٌ لزرع الشك به.. النصوص 
كلّ ذلك وضع متعمد لإلساءة لكتاب اهللا تعاىل .. عابدو أصنام التاريخ ذلك أم مل يعلموا 
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، وإن خطب علينا أنَّ هذا الوضع وما حلق به من تأويل هو علم جيب تقديسه ورفعه إىل 

  ..اب اهللا تعاىل مستوى كت
ن حجة علـى  م :حقيقة جلية من خالل اإلجابة على السؤال التايل  نبينال بد أن .. 
ة على الروايات كتاب اهللا تعاىل ن ، هل مكما نقـول حنـن ، أم    – مهما كانت –حج

الروايات حجة على كتاب اهللا تعاىل كما يقول من يقدمون أنفسهم ناطقني رمسيني باسم 
تتجلّى حقيقة الفكر التراثي اجلمعي املبين على يف اإلجابة على هذا السؤال  ..اهللا تعاىل ؟ 

وخنن ال ننتظر إجابة من هؤالء ، فإجابتهم نقرؤها من النص التايل .. عبادة أصنام التاريخ 
  ..كتاب الكفاية يف علم الرواية من 

]] 



 [[  ..  

  [[:  ن نشكرهم على صراحتهم هذه بتبيان حقيقة معتقدهموحن.. 
 [[  .. مم حلقيقة نظرونشكرهم على تبيا

  .. ]][[ :لكتاب اهللا تعاىل 
إىل كتاب  ]د هلا بني دفيت كتاب اهللا تعاىل ال وجو [ال خيجلون من نسب نصوصٍ .. 

معرضني عن دالالت كتاب اهللا بل وجيعلوا حجة على كتاب اهللا تعاىل ، اهللا تعاىل ، 
  ..تعاىل الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 

إىل حجة على كتـاب اهللا تعـاىل ، قـادهم    ) امللفّقة ( اعتبارهم لروايات التاريخ .. 
فقـد   ...ومثال ذلك مسألة الـرجم  .. يف ثقافة األمة اهللا تعاىل  حتريف دالالت كتاب

 [[: أنّ عمر بن اخلطّـاب قـال    ، مبا ورد يف موطَّأ مالك، احتجوا على أكذوبة الرجم 
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–– [[   ومبا ورد يف سـنن ،

r [[: عن زيد بن ثابت قـال  ، الدارمي 
[[  أنّ عمـر بـن    ، ، ومبا ورد يف سنن ابن ماجـة

 [[: اخلطّاب قال 
r [[  عن زيد بـن ثابـت   ، ، ومبا ورد يف مسند أمحد :]] 

r [[ ..  
èπ (: ومل يهتموا أبداً بقوله تعاىل ..  u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ# ¨“9$# uρ (#ρà$Î# ô_ $$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s�($ ÏΒ 

;οt$ù# y_ ( Ÿωuρ /ä. õ‹ è{ù' s? $ yϑÍκ Í5 ×πsùù& u‘ ’ Îû ÈÏŠ «! $# β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì�ÅzFψ $# ( ô‰pκ ô¶ uŠø9 uρ 

$ yϑåκ u5# x‹ tã ×π xÿÍ← !$ sÛ z ÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 ذلك يعين الزانية والزاين دون أي  وبأنَّ،  ] ٢: النور [    ) #$

èπ ( لقد خصصوا الكلمتني.. ا حمصنني أم ال ختصيصٍ لكوم u‹ÏΡ# ¨“9$# ’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (  بغري احملصن
وذلك نتيجة .. كتاب اهللا تعاىل هلذا التخصيص  يفيف الوقت الذي ال توجد فيه إشارة 

  [[: اعتقادهم وعملهم مبا قالوه هم 
 [[ ..  

دالالت العبارة القرآنية  إىل عبادم لروايات التاريخ أعمت بصريم من أن ينظروا.. 
 :) !# sŒÎ*sù £ ÅÁôm é& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £ Íκö� n= yèsù ß# óÁÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ ÏΒ 

É># x‹ yèø9 إن كان حكم ف .....روايام من أساسها  بأنها تنسف،  ] ٢٥: النساء [   ) 4 #$
  ! ..!!!!!!احملصنات من العذاب هو الرجم حىت املوت ، فما هو نصف املوت ؟

  .. قوله تعاىلإىل دالالت  عبادم لروايات التاريخ أعمت بصريم من أن ينظروا.. 
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) tÏ%©! $#uρ tβθãΒö� tƒ öΝßγ y_≡uρø— r& óΟ s9 uρ  ä3tƒ öΝçλ°; â !# y‰ pκà− Hω Î) öΝßγ Ý¡àÿΡ r& äοy‰≈ yγt± sù óΟ Ïδ Ï‰ tnr& ßì t/ö‘ r& 

¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   … çµ̄Ρ Î) zÏϑs9 šÏ%Ï‰≈¢Á9 $# ∩∉∪ èπ|¡ Ïϑ≈ sƒø:$# uρ ¨β r& |M uΖ ÷ès9 «! $# Ïµ ø‹ n=tã βÎ) tβ% x. zÏΒ 

tÎ/É‹≈ s3ø9 $# ∩∠∪ (# äτu‘ô‰ tƒ uρ $ pκ ÷] tã z># x‹ yèø9 $# β r& y‰ pκ ô¶s? yì t/ö‘ r& ¤N≡y‰≈ pκ y− «! $$Î/   …çµ ¯Ρ Î) z Ïϑs9 šÎ/ É‹≈ s3ø9 $# 

    ] ٨ – ٦: النور [   )
 املرأة املتزوجة اليت يرميها زوجها بالزنا ال ، فإنَّبناء على زعمهم بأكذوبة الرجم .. 

#<z (بناء على ذلك ، كيف يفَسرون لنا ورود كلمة  ..بد أن ترجم حىت املوت  x‹ yèø9 $# ( 

‰äτu‘ô#) ( عبارة القرآنيةيف ال) رجم كاملوت أو ال( ذه الصيغة دون أي صيغة أُخرى  tƒ uρ 

$ pκ÷] tã z># x‹yè ø9 $# (  ، ن لنا بشكلٍ جلينه اهللا تعاىل واليت تبيأنَّ العقوبة هي العذاب الذي بي

èπ ( يف كتابه الكرمي u‹ ÏΡ#̈“9 $# ’ ÎΤ#̈“9 $# uρ (#ρà$Î# ô_$$ sù ................... ô‰ pκô¶ uŠø9 uρ $ yϑåκ u5# x‹ tã ×π xÿ Í←!$ sÛ zÏiΒ 

tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9    ..؟  ] ٢: النور [    ) #$
النص املوضوع  حقيقةإىل  التاريخ أعمت بصريم من أن ينظروا عبادم لروايات ..

بأنه  ، ]]  [[الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً 
جل من صياغته حىت من ميلك احلد ال ميكن أن يكون نصاً إهلياً ، ألنه نص ركيك لغوياً خي

ال تستعمل أصالً ،  ]]  [[فكلمة .. األدىن من إدراك حقيقة اللغة العربية 
) عجوز ( كلمة الشيخ تستعمل للرجل واملرأة على حد سواء ، كما هو احلال يف كلمة و
  ..رجل عجوز ، وامرأة عجوز : قول ، ن

حقيقة النص املوضوع إىل  بصريم من أن ينظروا عبادم لروايات التاريخ أعمت ..
 بأنَّ،  ]]  [[الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً 

يف كتاب اهللا تعاىل ال عالقة هلا باإلحصان كما يريد زاعمو هذه [[ [[كلمة 
  ..قدمةً من العمر الرواية املوضوعة ، فهذه الكلمة تعين مرحلةً مت
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) ôM s9$s% #tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ à$Î!r& u O$tΡ r& uρ ×—θ àftã # x‹≈ yδ uρ ’ Í?÷èt/ $ ¸‚ø‹ x© ( �χÎ) # x‹≈ yδ íó ý s9 Ò=‹ Éftã (   

  ] ٧٢: هود [ 

) uθ èδ “Ï%©! $# Νà6 s) n=s{ ÏiΒ 5># t� è? §ΝèO ÏΒ 7π xÿ õÜœΡ §ΝèO ô ÏΒ 7π s) n=tæ §Ν èO öΝä3ã_ Ì� øƒä† Wξ øÿÏÛ §Ν èO 

(# þθäó è=ö7tF Ï9 öΝà2 £‰ä© r& ¢Ο èO (#θçΡθä3 tFÏ9 %Y{θãŠä© 4 (    ] ٦٧: غافر [  

 [[فكيف إذاً يزعمون أنَّ القول املوضوع ..   
 [[  إهلي احملصن الزاين ؟ حيمل حكماً برجمهو نص!!!!!.. !!  
حقيقة النص إىل  من أن ينظروا أعمت بصريمورجاالته ، عبادم لروايات التاريخ  ..

 [[املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً   

‡Ó ( [ : )ش ، ي ، خ ( مشتقّات اجلذر اللغوي  وذلك بكون،  ]] ø‹ x© (  ،) $ ¸‚ø‹ x© ( 
(  ،) %Y{θãŠä© 4 ( [  يف كتاب اهللا تعاىل ترد )ات ، وهذا)  ٤ات ورود  مريقابل عدد مر

≅È ([ ) ط ، ف ، ل ( مشتقّات اجلذر اللغوي  øÿÏeÜ9 $# (  ،) Wξ øÿÏÛ (  ،) ã≅≈ xÿôÛF{$# ( [ 
وبالتايل فتقدميهم للنص املكذوب  ..مرات )  ٤( يف كتاب اهللا تعاىل ، حيث ترد أيضاً 

]]  [[ ه من كتاب اهللاي على أنتعاىل ، يؤد 
  .. إىل اختالل هذه املعادلة 

حقيقة النص إىل  أعمت بصريم من أن ينظرواورجاالته ، عبادم لروايات التاريخ  ..
 [[املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً   

حتمل معىن حتمية الوقوع ،  ]]  [[فكلمة  ..فيه  ]]  [[كلمة  ، وذلك بورود ]]
  [[دون كلمة  ] إن [وهذا ينايف الواقع ، فعلى األقل كان من املفروض أن ترد كلمة 

حتمل إمكانية حدوث األمر وإمكانية عدم حدوثه يف الوقت  ] إن [، حيث كلمة  ]]
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هج اهللا تعاىل على من –ظلماً وعدواناً  –ريدون فرضه ذاته ، وهذا يناسب احلكم الذي ي

ا ذال تتناسب إطالقاً مع ما يريده واضعو هيف هذا النص ،  ]]  [[بينما كلمة  ..
  ..املكذوب احلديث 

حقيقة النص إىل  أعمت بصريم من أن ينظرواورجاالته ، عبادم لروايات التاريخ  ..
 [[املوضوع الذي حياولون جعلَه نصاً قرآنياً   

 [[: كيف نفهم القول املوضوع على لسان عمر بن اخلطّاب ف .. ]]


 [[  ..ذا فهل امتنع عمر بن اخلطّاب عن كتابة ه
النص يف كتاب اهللا تعاىل خشيةً من الناس ، وأنه لوال هذه اخلشية ألضاف هذا النص إىل 

هذا الكالم يحمل على وجهني ، إما أنَّ النص ليس من كتاب !!! .. كتاب اهللا تعاىل ؟
وبالتايل امتنع عن  ، اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد ، وعمر بن اخلطاب يعلم ذلك

وإما أنَّ النص من كتاب اهللا تعاىل ولكن عمر  ..لكتاب اهللا تعاىل بناء على ذلك  إضافته
.. بن اخلطّاب خشي الناس أكثر من خشيته هللا تعاىل فامتنع عن إضافته لكتاب اهللا تعاىل 

$ (فقوله تعاىل ، وكال االحتمالني مستحيل  ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çµ s9 tβθÝà Ïÿ≈ ptm: (   ]

  ..ويسقط هذه الروايات املوضوعة من أساسها ، ، صريح وبين  ] ٩: احلجر 
نتيجة جعلهم  –وغريها الكثري  –عمتهم بصريم عن رؤية هذه احلقائق أمن .. 

ومن يعتقدون أن سورة األحزاب كانت  لروايات التاريخ حجة على كتاب اهللا تعاىل ،
ت أكرب مما هي عليه اآلن مبئات اآليات ، ومن يعتقدون أنَّ تعدل سورة البقرة ، مبعىن كان

ذلك  ونمن يعتقد.. دويبة أكلت جزءاً من كتاب اهللا تعاىل وحتول إىل روث يف أحشائها 
uθ (فهل من املمكن أن يعنيهم حذف كلمة ..  èδ (  من قوله تعاىل) ¨βÎ* sù ©! $# uθ èδ �Í_ tóø9 $# 

ß‰ŠÏϑptø:$# (    ] تغيري حرف الزاي هل من املمكن أن يعنيهم بشيء و.. ...؟  ] ٢٤: احلديد
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$ (:  يف كلمة yδ ã” Å³⊥ çΡ (  لتصبح ) عنيهم حذف يوهل من املمكن أن .. ...؟ ) ننشرها

ÏΘ$sà (خرف األلف من كلمة  Ïèø9 بشيء خصوصية عنيهم توهل من املمكن أن .....  ) #$

�ÞΟ↵Ïδ≡t ( دون حرف ياءإبراهيم رسم كلمة  ö/Î) (  وهل من املمكن .....  سورة البقرةيف

‰£ ( م بشيء إضافة حرف الدال إىل كلمةأن يعنيه s? ö� tƒ (  لتصبح ) وهل ..... ؟ ) يرتدد

yγ$ ( مكن أن يعنيهم بشيء استبدال كلمةمن امل ÷Ψ ÏiΒ (  بكلمة : )منهل ؟ وه..... ؟  )ا م
  ....... وهل ؟  ..... وهل ؟ ..... 
، والذي نزل على قلب النيب  املخلوقاتنص القرآينَّ املستحيل على من يعتقد أنَّ ال.. 
،  rمن يعتقد أنه أُنزل على عمر بن اخلطاب قبل النيب  ..فقط وفقط ال غري  rحممد 

  ..بالتأكيد ال يعنيه حذف الكلمات واحلروف من كتاب اهللا تعاىل وإضافتها واستبداهلا 
  : ) ٤٥٣٥( البخاري 




 
هل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية ف.. 

إىل أن خيرج علينا هل سيدفع ذلك تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، 
$ ( : تحذف فيها الكلمتان،  دةقراءة جدي اعتماديف يومٍ من األيام من يريد  tΒuρ t, n=y{ ( 

$ ( : من قوله تعاىل tΒuρ t, n=y{ t� x.©%!$# #s\Ρ W{$# uρ (  ] وفرض ذلك على الناس ،  ، ] ٣: الليل
  .. !!!!!!!؟ بناء على األحاديث التالية.. وتكفري من ينكر ذلك 

  : ) ٤٥٦٢( البخاري 
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  : ) ٤٥٦٣( البخاري 







 
  : ) ١٣٦٤( مسلم 











 

  : ) ١٣٦٥( مسلم 
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وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

 ]][[ ن اتتضاف فيها الكلمقراءة جديدة  اعتماديف يومٍ من األيام من يريد 
$ ( :إىل قوله تعاىل  YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰÷è ¨Β 4 yϑsù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿy™ ×ο£‰ Ïèsù ôÏiΒ 

BΘ$−ƒr& t� yzé& 4 ’ n?tã uρ šÏ%©! $# …çµ tΡθ à)‹ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3 ó¡ÏΒ ( yϑ sù tí §θ sÜ s? #Z� ö� yz uθßγ sù ×� ö� yz … ã&©! 4 
β r&uρ (#θãΒθÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6©9 ( βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθßϑ n=÷ès?  (  ] وفرض ذلك على  ، ] ١٨٤: البقرة

  ..ديث التايل وذلك بناء على احل.. الناس ، وتكفري من ينكر ذلك 
  : )٤١٤٥(البخاري 





 

وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 



) ρu.x%Ρçθ#( ωŸ „o¡óFtÜÏ‹èãθχš œxÿøè·$ ( ٧٥                  
[[ الكلماتيف يومٍ من األيام من يريد اعتماد قراءة جديدة تضاف فيها 

§{ (  :إىل قوله تعاىل  ]] øŠs9 öΝ à6ø‹ n=tã îy$oΨ ã_ β r& (#θäó tGö; s? WξôÒ sù ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ 4 !# sŒÎ*sù Ο çFôÒ sùr& 

ï∅ ÏiΒ ;M≈ sùt� tã (#ρã� à2øŒ$$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì� yèô± yϑø9 $# ÏΘ# t� ys ø9$# ( çνρã�à2 øŒ$# uρ $ yϑx. öΝà61y‰ yδ βÎ) uρ 

Ο çFΖ à2  ÏiΒ  Ï&Î# ö7 s% zÏϑs9 t,Îk!!$ �Ò9 وفرض ذلك على الناس ،  ، ] ١٩٨: البقرة [   )  #$
  ..وذلك بناء على اخلديث التايل .. وتكفري من ينكر ذلك 

  : )١٩٠٩(البخاري 
 

             
 

وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

�ΟçF ( : يف يومٍ من األيام من يريد اعتماد قراءة جديدة تستبدل فيها كلمة Ï?ρé& (  يف قوله
„[[ ...  ) š�tΡθè=t↔ó¡o[[التايل بكلمة تعاىل  uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒr& ’ În1 u‘ 

!$ tΒuρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9$# �ωÎ) WξŠÎ=s%  (  ] وفرض ذلك على الناس ، وتكفري  ، ] ٨٥: اإلسراء
  ..وذلك اعتماداً على احلديث التايل .. من ينكر ذلك 
  : )٦٩٠٨(البخاري 
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وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

à7 ( : كلمة تحذف فيهايف يومٍ من األيام من يريد اعتماد قراءة جديدة  Î=≈ yϑ≈ tƒ ( قوله من 
#) ( :تعاىل  ÷ρ yŠ$tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹ Ï9 $ uΖ øŠn=tã y7 •/u‘ ( tΑ$ s% / ä3̄ΡÎ) šχθèWÅ3≈ ¨Β (    ] ٧٧: الزخرف [ 
وفرض ذلك على الناس ، وتكفري من ينكر ذلك  ..؟  ]] [[وتستبدل بكلمة  ،

  ..وذلك بناًء على احلديث التايل .. 
  : )٢٩٩١( البخاري




 

وهل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية .. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

 ]] [[ د قراءة جديدة تضاف فيها الكلمتاناعتمايف يومٍ من األيام من يريد 
θÝà#) ( : إىل قوله تعاىل  Ïÿ≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθn=¢Á9 $# Íο4θ n=¢Á9 $#uρ 4‘sÜ ó™ âθø9 $# (#θãΒθè%uρ ¬! tÏFÏΨ≈ s% (    ]

وذلك اعتماداً على .. وفرض ذلك على الناس ، وتكفري من ينكر ذلك  ، ] ٢٣٨: البقرة 
  ..التايل احلديث 

  : )٩٩٨(مسلم 
و حدثَنا يحيى بن يحيى التميمي قَالَ قَرأْت علَى مالك عن زيد بنِ أَسلَم عن الْقَعقَاعِ 

فاً وقَالَت أَمرتنِي عائشةُ أَنْ أَكْتب لَها مصح بنِ حكيمٍ عن أَبِي يونس مولَى عائشةَ أَنه قَالَ
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 إِذَا بلَغت هذه الْآيةَ فَآذني حافظُوا علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَى فَلَما بلَغتها آذَنتها

لَيع لَتطَى فَأَمسالْو لَاةالصو اتلَولَى الصظُوا عافرِ حصالْع لَاةصو قَانِت لَّهوا لقُومو ني
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا مهتعمةُ سشائع قَالَت  

هل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت وروايات وعصبيات مذهبية وطائفية و.. 
أن خيرج علينا تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل 

ام من يريد اعتماد قراءة جديدةيف يومٍ من األي ، ضاف فيها النصي : ]] 


 [[ وتقديس روايات التاريخ ن باب االحتياط إىل كتاب اهللا تعاىل ، وذلك م، 
  ..اعتماداً على احلديث التايل .. وفرض ذلك على الناس ، وتكفري من ينكر ذلك 

  : )٥٩٥٧(البخاري 





 
  : )١٧٣٩(مسلم 
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وعصبيات مذهبية وطائفية  هل تقديس أصنام التاريخ من رجاالت ورواياتو.. 

تتصاعد وترية تقديسها على حساب كتاب اهللا تعاىل ، هل سيدفع ذلك إىل أن خيرج علينا 
اعتماد قراءة  – وااللتزام برواياته املقدسة من باب االحتياط –يف يومٍ من األيام من يريد 

فرض ذلك على الناس ، وتعاىل ، كتاب اهللا  يف السورتان األخريتانتحذَف فيها ، جديدة 
كتاب وتفسريها يف  ((( وذلك اعتماداً على األحاديث التالية.. وتكفري من ينكر ذلك 

  ..؟  ))) فتح الباري بشرح صحيح البخاري
  : )٤٥٩٤(البخاري 




 
  : )٤٥٩٥(البخاري 





 

  : )٢٠٢٤٤(مسند أمحد 
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  : )٢٠٢٤٥(مسند أمحد 






 

  .....وهل ؟ ..... وهل ؟ ..... وهل ؟ .. 
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ومن محلها  ..ليها من إساءة لكتاب اهللا تعاىل أليست هذه الروايات وما يترتب ع.. 

ومن اعتبار كتاب اهللا  ..بعض نصوص كتاب اهللا تعاىل  إلمكانية إعطاء حيثيات حتريف
أليس ذلك حتريفاً للكلم من بعد  ..الروايات وصول هذه آلية وصل إلينا بذات  تعاىل

tβθèù ( :مواضعه  Ìh� ptä† zΟ Î=s3ø9 $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ Ïµ ÏèÅÊ# uθ tΒ ( (    ] ؟  ] ٤١: املائدة..   
وثوابت ) إحدى الكُبر ( احملمولة مبعجزة  ضون عن هذه احلقائق الدامغةأليس املُعرِ.. 

كتاب اهللا تعاىل ،  (فوق ثنائية ورجاالته الرافعون لروايات التاريخ  .. تعاىل لغة كتاب اهللا
وائهم هاملتاجرون بالسنة الشريفة الطاهرة لصاحل أ ..) بت العقل والعلم واملنطق وثوا

 تصفهم مبنمشمولني أليسوا .. النتنة مستنقعام ضباب ظالم الغارقون يف  ..وعصبيام 
  .. اآلية الكرمية
) tÏ%©!$# ôM tΡ%x. öΝåκ ß] ã‹ôã r& ’ Îû >!$ sÜ Ïî  tã “Ì� ø. ÏŒ (#θçΡ%x.uρ Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $ ·èøÿ xœ (   ] الكهف

 :١٠١ [  
  ..قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد  نترك اإلجابة ملن كان له.. 

  


